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A Fidesz szerint magánnyomozók vizsgálódtak 

Elküldték a Ritek Rt. 
/ • vezerigazgatojat 

Menesztik az egyik önkor-
mányzati cég vezetőjét. A város 
informatikai rendszerét mű-
ködtető Ritek Rt. vezérigazga-
tója a kényszerű távozás okáról 
nem kívánt nyilatkozni, mint 
ahogy az önkormányzat sem 
adott érdemi magyarázatot Ru-
zicska Péter azonnali elküldé-
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Információink szerint hétfőn 
menesztette a polgármesteri hi-
vatal a Ritek Rt. vezérigazgató-
ját. Ruzicska Péter megerősítet-
te: nem dolgozhat tovább, de az 
ügyről nem kívánt bővebben nyi-
latkozni. Ruzicskával Nagy Sán-
dor alpolgármester közölte: 
mennie kell. Erről azonban csak 
a szeptember 23-ára összehívott 
városi közgyűlés dönthet hivata-
losan, addig a vezérigazgató ma-
rad a posztján, de nem dolgozik. 

A Ritek Rt.-t még az előző, fi-
deszes önkormányzat hívta élet-
re, ez a cég üzemelteti az önkor-
mányzat működésének minden 
területét átfogó informatikai 
rendszerét, de számítástechnikai 
termékeket is árul, és javítja a gé-
peket. A Ritek a közelmúltban 
több nagy összegű megbízást 
nyert el, többek között az infor-
matikai minisztériumnak is dol-
gozik. 

A Fidesz tegnap sajtótájékozta-
tón közölte, hogy két magánnyo-
mozó járt a Ritek Rt.-nél. Ok azt 
a feladatot kapták, hogy találja-
nak okot Ruzicska menesztésére 
- állította Drégelyi Zoltán önkor-
mányzati Fidesz frakcióveze-
tő-helyettes, a Ritek Rt. korábbi 

vezérigazgatója. Nagy Sándor al-
polgármester szerint nem ma-
gánnyomozók, hanem szakértők 
.jártak a Riteknél. Nagy azt 
mondta: a cég új vezetőjének ké-
pet kell kapnia a Ritek Rt.-ről, 
ezért szakemberek vizsgálták át a 
cég iratait. 

Nagy Sándor közleményt adott 
ki arról, miért küldik el Ruzics-
kát. Eszerint „Ruzicska Pétert a 
városvezetés fölmentette a mun-
kavégzés alól, egyben kezdemé-
nyezte, hogy a soron következő 
közgyűlésen olyan személy ke-
rüljön a cég élére, aki megfelelő 
szakmai, fejlesztői háttérrel ren-
delkezik a projekt végrehajtásá-
hoz." Az alpolgármester által 
említett projekt az önkormány-
zat által pályázaton elnyert 540 
millió forintból, uniós támoga-
tással megvalósuló informatikai 
fejlesztést jelenti. 

A Fidesz szerint Nagy Sándor 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő Ritek Rt. eladásáról tárgyalt 
több informatikai céggel. Az al-
polgármester viszont hamisnak 
tartja az ellenzéki vádakat. Mi-
ként abban is jelentős a két fél 
közötti nézetkülönbség, hogy a 
Fidesz úgy véli: Nagy Sándor 
nem kíván tovább politizálni a 
következő ciklusban, hanem egy 
Szegedre telepítendő 250 fős fej-
lesztői cég vezetésére pályázik. 
Ezzel szemben az alpolgármeste-
ri közleményben cáfolja a szemé-
lyét érintő vádakat, és azt írja: 
„Drégelyi képviselő más, konku-
rens informatikai cégeknél ta-
nácsadói feladatokat lát el -
könnyen belátható tehát, hogy 
nem városi, hanem üzleti érde-
kekből támadja a Ritek Rt.-t." 

A Délhúsé lett a Pick 
A Délhús Rt. közvetlen befolyása a Pick Szeged Rt.-ben 98 
százalékra emelkedett a szeptember 9-én zárult nyilvános vételi 
ajánlat eredményeképpen. 

A Délhús Rt. június 10-én tette 
közzé részvényenkénti 1046 fo-
rintos nyilvános vételi ajánlatát 
a cég tulajdonában még nem lévő 
összes Pick-részvényre. Az aján-
lat során a részvényesek össze-
sen 2 millió 182 ezer 578 darab, 
egyenként ezer forint névértékű 
törzsrészvényt ajánlottak fel. 

A Csányi Sándor OTP el-
nök-vezérigazgató érdekeltségé-
be tartozó Délhús Rt.-nek az 
ajánlattételt megelőzően 31,21 
százalék tulajdoni és 32,17 szá-
zalék szavazati hányada volt a 
3,27 milliárd forint jegyzett tő-
kéjű Pick Rt.-ben. A többi rész-
vény két magánszemély, Brazsák 
József és Csarodai fános tulajdo-
nában volt, akik a korábbi főtu-
lajdonostól, az Arago Holdingtól 
vették meg részesedésüket. Egy 
különleges jogokat biztosító 
részvény állami tulajdonban, az 
Állami Privatizációs és Vagyon-
kezelő Rt.-nél (ÁPV] van. 

A Gazdasági Versenyhivatal jú-
lius 7-én engedélyezte, hogy a 
Délhús irányítást szerezzen a 
Pick Szeged Rt.-ben. A Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete 
először felfüggesztette a vételi 
ajánlat elbírálását, és vizsgálatot 
indított a két magánszemély tu-
lajdonszerzésével kapcsolatban. 
A vizsgálatot követően minden 
idők legnagyobb bírságát, egyen-
ként 50 millió forintot szabott ki 
a két tulajdonosra. A felügyelet 
később jóváhagyta a Délhús 
ajánlatát, és egyúttal újabb jelen-
tős, 30-30 millió forintos bírsá-
got rótt ki a Délhús Rt.-re, s a 
volt tulajdonos Arago Rt.-re a be-
folyásszerzésre vonatkozó törvé-
nyi előírások megszegése miatt. 
A vételi ajánlat eredményekép-
pen a Délhús Rt. immáron 3 
millió 202 ezer 578 darab rész-
vény tulajdonosa lett és 98 szá-
zalékos közvetlen befolyással 
rendelkezik a társaságban. 

Akislány szívesebben maradna Makón apjával CL bíróság másképp döntött 

Olaszországba viszik Bogit 
Olaszországba viszik péntekig a kilencéves 
Zatykó Boglárkát, pedig nem akar ot t élő 
édesanyjához utazni, inkább az apjával ma-
radna Makón - ráadásul orvosi kezelés alatt 
áll. Az apát, Zatykó Attilát a kislány kál-
váriája az ugyancsak makói Zombori Se-
bastian meghurcolására emlékezteti. 

Zatykó Attila kilenc évvel ezelőtt ment ki 
Olaszországba dolgozni, egy esztendővel azu-
tán, hogy megnősült. Magyarországon ma-
radt felesége nem sokkal később kislányt 
szült neki, majd kiköltözött hozzá Sairanó-
ba. Boglárka az óvodát már ott, háromévesen 
kezdte. A szülők viszonya azonban hamar 
megromlott. A jelenleg Makón élő férfi volt 
felesége - mert három éve külön élnek, két 
esztehdeje pedig el is váltak - a mai napig 
volt főbérlőjükkel él együtt, Olaszországban. 
Zatykó Attila idén - azt követően, hogy el-
mondása szerint odakint sok mindennel 
megfenyegették - júliusban hazaköltözött, és 
magával hozta a kislányt is. Ezzel viszont 
jogsértést követett el, mert a válópert követő-
en az olasz bíróság - az édesapa szerint vitat-
ható körülmények között, például környe-
zettanulmány készítése nélkül - az anyának 
ítélte Boglárkát. Zatykó Attila ennek tudatá-
ban sem adta vissza a kislányt: úgy gondolja, 
nála jobb helyen van, több szeretetet, gon-
doskodást kap, ezért itt, Magyarországon bí-
rósági eljárást indított annak érdekében, 
hogy hozzá kerülhessen. 

Az első tárgyalást az ügyben október végére 
tűzték ki. Csakhogy időközben felszólítot-
ták: adja vissza Boglárkát az anyjának. A férfi 
kétségbeesésében fordult lapunkon keresztül 
a nyilvánossághoz. Boglárka története a mo-
tor- és autóalkatrész-kereskedést üzemelte-
tő, illetve karosszérialakatosként dolgozó 
Zatykó Attilát a nyáron ugyancsak Makóról, 
az édesapjához, Németországba került Zom-
bori Sebastian kálváriájára emlékezteti -
mint mondja, annyiban legalábbis, hogy a 
kislány feje fölött is anélkül döntöttek a ha-
tóságok, hogy őt magát megkérdezték volna, 
mit szeretne. 

Márpedig Boglárka, mint nekünk ő maga is 
elmondta, Makón szeretne maradni az édes-
apjával. Azt mondta, az anyukáját is szereti, 
de ott gyakran kiabáltak vele, az élettársát 
pedig egyáltalán nem kedveli. Itt ezzel szem-
ben jól érzi magát, barátokat is talált. Édes-
apja azt is elmondta nekünk, hogy a kislány 
magyarországi tartózkodásának legalább át-
meneti meghosszabbítása azért is indokolt 
volna, mert Boglárka régóta húzódó alhasi 
panaszai miatt orvosi kezelés alatt áll - jelen-
leg emiatt iskolába sem járhat - és meg kelle-
ne várni a kezelés befejezését. Az apa ennek 
érdekében a napokban megpróbált tárgyalni 
az anyával, illetve annak jogi képviselőjével, 
ám nem járt sikerrel. 

Minderről természetesen az édesanyát is 

Boglárka nehéz szívvel készül a hosszú útra Fotó: Szabó Imre 

szerettük volna megkérdezni, olaszországi 
számát azonban hiába hívtuk, csak egy gép-
hang közölt velünk annyit olaszul, majd an-
golul, hogy a telefon jelenleg nem elérhető, 
próbálkozzunk később. 

Mindettől függetlenül most úgy tűnik, 
Boglárkának, akár tetszik neki, akár nem, 

utaznia kell - mutatja, csomagjait már el is 
kezdte összepakolni. A jogerős végzés szerint 
Zatykó Attilának péntekig az édesanya egy-
kori lakhelyére, Mezőhegyesre kell őt vinnie, 
onnan viszi majd az asszony őt Olaszország-
ba. 

SZABÓ IMRE 

Talajvíz 
Fönnállásának harmincesztendős 
évfordulóját ünnepelte a Kiskun-
sági Nemzeti Park Bugacon; a 
nemzeti parknak megyénkben is 
vannak területei. A jubileum kap-
csán Molnár Béla, az SZTE Föld-
rajzi és Őslénytani Tanszékének 
nyugalmazott vezetője, Gallé 
László, az Ökológia Tanszék veze-
tője, és Pálfai Imre vízügyi szak-
ember tartott előadást, amelyek 
egyaránt érintették a talajvíz-
szint-süllyedés jelenségét. 

Vizsgálják az önkormányzati bérlakások sorsát 

A képviselők hallottak valamit 
Vélhetőleg lesz ér intet t je a vizs-
gálatnak - ezt állítja Rárósi Im-
re vásárhelyi képviselő, aki a 
bérlakáshoz jutás körülményeit 
feltáró ad hoc bizottság tagja. A 
grémium nemcsak a város-
atyák, hanem a köztisztviselők 
és az önkormányzati gazdasági 
társaságok vezetőinek lakásbér-
lését és -vásárlását is vizsgálja. 

Idén tavasszal Rárósi Imre fide-
szes városatya volt az, aki a köz-
gyűlésen felvetette: meg kellene 
vizsgálni, hogy az elmúlt időszak-
ban önkormányzati képviselők 
vagy családtagjaik jutottak-e bér-
lakáshoz. Rárósi nem tartja eti-
kusnak, hogy bérleti jogot kapjon 
vagy forgalmi érték alatti áron ön-
kormányzati lakást vegyen a köz-

gyűlés bármelyik tagja vagy roko-
na. A testület legutóbbi ülésén 
létrehozták azt az ad hoc bizottsá-
got, amely Horváth László szabad 
demokrata képviselő javaslatára 
nemcsak az 1994-es lakástörvény 
óta eltelt időszakot, hanem az azt 
megelőző négy esztendőt is vizs-
gálja. Ráadásul az önkormányzati 
képviselőkön túl górcső alá veszik 
a köztisztviselőket és a városi gaz-
dasági társaságok vezetőit is. 

Rárósi Imre a bizottság tagja-
ként kérdésünkre most is meg-
erősítette: konkrét információi 
vannak, véleménye szerint van 
érintettje az ügynek, a vizsgálat 
lezárultáig azonban nem akarja 
nyilvánosságra hozni a 
nevjekjet. Hozzátette, munká-
juk célja, hogy fény derüljön az 

esetleges visszásságokra, s az, 
hogy a jövőben ilyen ne fordul-
hasson elő. Horváth László is -
aki szintén tagja a bizottságnak -
rendelkezik erre vonatkozó in-
formációkkal, azonban csak any-
nyit jegyzett meg: biztosra vehe-
tő, hogy ennek a vizsgálatnak az 
érintettjei nem ellenzékiek. A 
Tiszta Lap Egyesület képviselője, 
Kulik Jenő Ervin pletykaszintű 
értesülések birtokába jutott, épp 
ezért nem is akarta megjósolni a 
munkájuk eredményét. 

Arra a kérdésünkre: milyen kö-
vetkezményei lehetnek a feltárt 
visszaéléseknek, Rárósi Imre any-
nyit mondott, ezt majd a jogi bi-
zottságnak kell eldöntenie. Ered-
ménye az év végére várható. 

SZ.A. K. 

Szúnyogok ellen: Szegeden hetvenmillió forinttal 

Ma döntenek az irtásról 
Ma dönt a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Kht.: folytatódik-e 
a napokban a szegedi szúnyog-
irtás. A tiszai kubikgödrök most 
is tele vannak vízzel az augusz-
tus végi, rendhagyó áradás mi-
att, sok a belvizes terület is -
mindezért megtöbbszöröződtek 
az idén a szúnyogok. 

Csapadékos év az idei, emiatt a 
szokásosnál jóval nagyobb terü-
leten tudtak és tudnak szaporod-
ni a szúnyogok. Többet is áldoz 
szúnyogirtásra a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Kht. - Az év ele-
jén, amikor még nem lehetett 
tudni, mennyire lesz szúnyogfer-
tőzött a város, 40 millió forintot 
irányzott elő a kht. szúnyoggyé-
rítésre, ám várhatóan 70 millió 
forint lesz belőle - mondja Szabó 
Ferenc, a kht. ügyvezető igazga-
tója. 

Az invázió a sok csapadék 
egyenes következménye. A Tisza 
nagyon hosszú ideig volt kinn a 
hullámtéren - teljesen szokatlan 
módon még augusztus végén is 
bekövetkezett egy újabb áradás, 
így a kubikgödrök most is tele 
vannak vízzel - , a töltésen kívül 
pedig a belvizes területek nyúj-
tottak szaporodási lehetőséget a 
szúnyogok számára. 

A múlt héten, hétfőn biológiai 
szúnyoglárvairtást végzett a kht. 
repülőből is, csónakból is a sza-. 

Munkában a szúnyogok réme, a repülőgép Fotó: Karnok Csaba 

porodóhelyeken - szerdán, csü-
törtökön, pénteken pedig légi, 
kémiai kezelés következett, a vá-
ros teljes területén. 

A tegnapi csípésszámmérés 
után ma dönt a „szúnyogstáb": 
szükséges-e további gyérítés. Bi-
ológiai irtás akkor történik, ha a 
lárvaállomány közvetlenül az 
átalakulás előtt áll; ez esetben el 
sem hagyhatják a vizet a szú-
nyogok, már lárvakorukban el-
pusztulnak. Nagy mennyiségű, 
már repülő szúnyog esetén jön a 
kémiai irtás. Ha csak kis terü-
letre terjed ki a szúnyogfertő-
zöttség, akkor földi meleg-
köd-képző gépeket alkalmaz-

nak, gépjármű segítségével vagy 
gyalog juttatva a helyekre a ké-
miai szert - amennyiben pedig 
nagy területet özönlöttek el a ro-
varok, akkor felszállnak a repü-
lők. 

A légi irtás elrendelése egyéb-
iránt anyagilag nem kockázat-
nélküli. Hiszen, ha váratlanul 
esni kezd az eső, fújni a szél, il-
letve csökken a hőmérséklet, ak-
kor az irtás nem lesz eredmé-
nyes, elvész a rendkívül sokba 
kerülő hatóanyag; egyetlen, teli 
permetezőtartállyal fölszálló re-
pülő több millió forint értékű 
vegyszert visz magával. 

F.CS. 


