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Folytatás az 1. oldalról 

A tisztség átadás-átvételét hétfőre tervez-
ték, de nem sikerült dűlőre jutni, ki is most 
valójában a polgármester: Makra, Széplaki 
vagy Kismárton? Felbolydult a falu, tegnap 
ott jártunkkor mindenki erről beszélt. -
Mondják ezt is, meg azt is polgármester-
nek. Makra kocsiját mindennap látom a hi-
vatal előtt - közölte a kocsmában Krizsán 
István. A férfi szerint Széplakival és Kis-
mártonnal sincs semmi probléma, így akár 
ők is vezethetnék a falut. Varga István hatá-
rozottan állította, Makra a polgármester, 
akire nem tud rosszat mondani. Szerinte 
megnyeri az őszi választásokat, ha újra el-
indul. A boltos kisasszony viszont úgy tud-
ta, hogy már Kismárton a polgármester, < 
mert menesztették Makrát. Erről viszont 
még nem tájékoztatták a falut. 

- A tanári munkám nem akadályoz meg 
abban, hogy normálisan ellássam a polgár-
mesteri feladatokat - közölte Széplaki Fe-
renc, aki nem hajlandó lemondani a tisztség-
ről. Azt szeretné, ha mielőbb nyugalom és 
béke lenne a faluban. Kismárton Péter sze-
rint tiszta a helyzet, hiszen a képviselő-testü-
let mellette tette le a voksát. Makra József 

úgy nyilatkozott, hogy ő törvényes eljárásban 
bárlrinek átadná a polgármesterséget, de egy-
előre nincs kinek. „Addig nem engedem ebek 
harmincadjára a falut, amíg nem születik hi-
vatalos döntés az ügyben" - adott magyaráza-
tot arra, miért tartja magát még mindig pol-
gármesternek. Makra elmondta, indulni kí-
ván ősszel a polgármesteri posztért, hiszen 
2002-ben 90 százalékos többséggel választot-
ták meg. Hogy miért nem mondott le január-
ban? „Mert az Ítéletben nem szerepelt, hogy 
nem végezhetem a munkám, így dolgoztam 
tovább." Elmondása szerint tájékoztatta az 
ítéletről a képviselő-testületet és közmeg-
hallgatáson a lakosságot. 

- A törvény szerint Széplaki Ferenc alpol-
gármester jogosult Opusztaszeren a polgár-
mesteri munkakör átvételére - mondta ér-
deklődésünkre Dubeczné Károlyi Éva. A me-
gyei közigazgatási hivatal vezetője szerint 
Széplaki nincs akadályoztatva a tisztség gya-
korlásában, mint ahogy azt a képviselő-tes-
tület mondja. Dubeczné hangsúlyozta: Mak-
ra nem volt köteles senkinek - még állami 
szervnek sem - számot adni arról, hogy janu-
ár 10-én milyen jogerős bírósági ítélet szüle-
tett az ügyében. így akár titokban is marad-
hatott volna az ügy, amelyre állítása szerint a 

képviselő-testület hivatalos, február végi 
megkeresése hívta fel a hivatal figyelmét. Ek-
kor kérték be a bírósági ítéletet, indították el 
az ügymenetet. A képviselő-testület május-
ban kapta meg a közigazgatási hivatal állás-
foglalását. A meghiúsult átadás-átvétellel 
kapcsolatban Dubeczné annyit tudott el-
mondani, hogy az ügy további rendezésének 
módja attól függ, mennyire lesz együttműkö-
dő a testület. Dubeczné tagadta, hogy a jegy-
ző már január 10-én tájékoztatta volna őt az 
ítéletről, amellyel megszűnt Makra mandá-
tuma. 

SZ. c. sz. 

MEGFENYEGETTEK A KEPVISEL0KET 
Lapunk értesülése szerint május 19-én rendőri 
biztosítás mellett tartották meg a képviselő-tes-
tület ülését, mert egy ópusztaszeri férfi azzal fe-
nyegette meg a képviselőket, hogy lelövi őket, ha 
bántani merik Makra Józsefet. A férfi a hétfői át-
adás-átvételen bement a polgármesteri hivatalba 
egy marék lőszerrel, hogy bizonyítsa elszántsá-
gát. A rendőrség bilincsben vitte el a fenyegető-
zőt, akinek átkutatták a lakását, de nem találtak 
nála fegyvert. Pár óra elteltével kiengedték a 
rendőrségről. 

Szünetelő Déli Riport 
A Déli Riport egy hónapja nem 
jelent meg Szegeden. A lap fő-
szerkesztője, Haág Zalán azt 
mondta, stábjuk a december óta 
tartó kemény munka miatt ka-
pott hosszabb pihenőt. Cáfolta, 
hogy a hosszú szünetre a Fidesz 
állítólagos eladósodása miatt ke-
rült volna sor, hiszen mint mond-
ta, a Déli Riport nem a párt lapja. 

Egy hónapja nem jelent meg Sze-
geden a korábban havonta, majd 
kéthetente kiadott Déli Riport. 
Legutóbb az áprilisi országgyűlé-
si választások két fordulója kö-
zött kapták a szegediek postalá-
dájukba az ingyenes kiadványt. 
Haág Zalán főszerkesztő azt 
mondta: a lap nem szűnt meg, 
csak szünetel. 

- Az egy hónapos szünetnek 
különösebb titkos oka nincs. Fe-

szített munkatempóban dolgoz-
tunk december vége óta a kollé-
gáimmal, a stábnak és nekem is 
szükségem volt egy kis pihenésre 
- mondta Haág Zalán. - Most 
már ismét dolgozunk, és június 
első felében újabb lapszámmal 
jelentkezünk. 

Kérdésünkre, hogy van-e kap-
csolat a Fidesz anyagi helyzete és 
a Déli Riport szünetelése között, 
a főszerkesztő tiltakozott, kije-
lentette, hogy a lapnak nincs kö-
ze a Fideszhez, így a párt anyagi 
helyzete nem lehet és nincs is 
hatással a lapra. - A lap nem a Fi-
desz pártlapja, piaci alapon mű-
ködő újságról van szó - magya-
rázta. - Az eredeti üzleti terv sze-
rint működünk tovább, a tulaj-
donos megteremti az ehhez 
szükséges anyagi feltételeket. 

NYEMCSOKÉVA 

Raktárba kerülnek az új sínek-A városnak nincs rá pénze 

Két évig csúszik a felújítás az Anna-kútnál 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Rendőri biztosítás mellett ülésezett a képviselő-testület Opusztaszeren 

Három a polgármester Felfüggesztett 

A helyi kocsmában is téma, ki lesz a falu vezetője Fotó: Schmidt Andrea 

Szép magyar történet a három ópusztaszeri polgármesterről szóló 
sztori. Van ebben minden, ami csak ránk, magyarokra jellemző: 
huncut kikacsintás a szerepből - olyan tudom, hogy tudod, hogy 
tudod jellegű bratyizás -, csavaros észjárású magyarázat - azt 
mondja a szabályzat, hogy a szabály az szabály, belekapaszko-
dunk -, totojázós közigazgatási hivatal - amely vakon és süketen 
az ügymenet labirintusában vergődik -, és kis magyar abszurd a 
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt jegyzőről, a törvény őréről, 
meg a falu félnótása által a hivatalba bevitt egy marék lőszerről. 

Mondhat bárki bármit, nem tanúskodik erkölcsi magasságokról 
az, ha egy polgármester nem mond le feszt azt követően, hogy 
jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélik, mert - mint 
mondja az érintett, Makra József, akinek idén január 10-én meg-
szűnt a polgármesteri mandátuma - ilyen kitétel nem szerepelt a 
bírósági határozatban. Márpedig ha a független magyar bíróság 
nem mondja neki, hogy nem végezheti a munkáját, akkor ő dol-
gozik tovább. Ha nem mondja a T. Bíróság, hogy álljon fel a széké-
ből, akkor ülve marad a puha párnásban, ügyintéz és pénzt utal-
ványoz. Az olyan jó. Stimt ? 

Mit tehet olyan esetben a képviselő-testület, ha a jogerősen el-
ítélt polgármestert két lóval sem lehet kimozdítani a községházá-
ból 1 Feloszlatja önmagát. 

Például. 
A dolog ilyen egyszerű. Ez persze csak akkor megy, ha megvan a 

bátorság, és ami még fontosabb, a biztos többség, amely kimond-
ja: ennyi volt fiúk, oszolj, menjünk, mérjük fel a belvízkárokat, 
hogy aztán az időközi polgármester- és képviselőválasztáson be-
bizonyítsuk, jobbak vagyunk, jobbat választunk, mint a mostam. 

Ezt nem merte meglépni a testület. Helyette inkább taktiká-
zott, bele is húztak szépen. Most ott állnak, hogy Makra ül to-
vábbra is a puha párnásban, nyugodtan, ravaszkás mosollyal az 
arcán, ők meg idegeskednek. 

Már kész az Anna-kúti csomópont új 
vágányrendszere, hamarosan Szegedre 
szállítják. Az acélszerkezet azonban 
egyelőre a raktárba kerül, mert a vá-
rosnak nincs pénze a cserére. Most 
inkább a régi sínekre költenek több 
tízmilliót, aztán két év múlva uniós 
támogatással kicserélik őket. 

Olyan sokba kerülne a teljes átépítés, 
hogy az önkormányzat elhalasztotta. Az 
Anna-kúti villamoskereszteződést most 
állagmegóvó célzattal felújítják, és meg-
szépítik a környezetét. A rossz állapotú 
sínek nemcsak a közúton közlekedőket 
bosszantják, komoly károkat okozhat-
nak az SZKT-nak is: az érzékenyebb 
Tatra villamosok az áthaladásnál több-
ször megsérültek. 

A közlekedési felügyelet szerint a cso-
mópont állapota megfelelő. Ballá Zoltá-
na megyei felügyelet vezetője elmondta, 
hogy negyedszázadosak a sinek. Olyan a 
szerkezet, hogy a villamosok eleve csak 
lassan haladhatnak át rajta. A fokozott 
fenntartási igényű csomópontot rend-
szeresen felülvizsgálják. Az átépítésre 
azért van szükség, hogy a Tisza Lajos 
körút rekonstrukciója folytatódhasson, 
és csöndesebb kereszteződés jöjjön lét-
re. 

- Két évet csúszik a műszaki fejlesz-
tés - mondta Nagy Sándor. Az alpol-
gármester szerint azt kellett mérlegel-
ni, megéri-e sok százmilliót most a ke-
reszteződésre költeni. A sínszerkezet 

cseréjét ugyanis a tervezett közleke-
désfejlesztési nagyprojektben, uniós 
pénzből később is elvégezhetik. A 
2005-ben az Anna csomópont teljes 
rekonstrukciójára (beleértve a sín, az 
úttest és a környezet felújítását) szánt 

470 millió forint kevésnek bizonyult. 
A város vezetése így arról döntött, 
hogy a kereszteződésben - a szépészeti 
munkákon túl - néhány tízmillió fo-
rintért a síneken állagmegóvást végez-
nek, majd az unió támogatásával két 

év múlva megújítják az egész csomó-
pontot. 

A beruházás előkészítése közben azon-
ban annyira előrehaladt, hogy az An-
na-kúti vágányrendszert is megrendel-
ték. A gyöngyösi kitérőgyárban - jelenle-

gi nevén VAMAV Kft.-nél - gyakorlatilag 
elkészült az Anna-kúti csomópont acél-
szerkezete. A kft.-nél azt mondták: egye-
di szerkezetet építettek. Az Anna-kút 
helyszínrajza megadja, milyen vágány-
rendszernek jut ott hely. A szegedi cso-
móponthoz hasonló kevés épült még 
Magyarországon, teljesen újszerű mű-
szaki megoldásokat is tartalmaz. A szer-
kezetet nyáron szállítják Szegedre. Az el-
készült sínek és váltómechanika értéke 
1 6 0 millió forint. Most azt tervezik, az 
elkészült acélszerkezeteket raktárba te-
szik, megvárják az uniós nagyprojektet, 
ott ez önrészként szerepelhet. 

Építkezni azért fognak: idén 5 0 millió 
forintért díszburkolatot alakítanak ki a 
Mérey utcától a Kálvin térig. Ezáltal egy-
séges kép alakul ki a Szent István tértől 
a Dugonics térig. 

MOLNÁR B. IMRE 

TÁMOGATTÁK 
A Fidesz támogatta, hogy uniós források 
bevonásával újítsák föl az Anna-kúti cso-
mópontot - azaz, hogy a munkát elhalasz-
szák. Szőllősi Béla frakcióvezető minda-
zonáltal megjegyezte: az átépítésre a Tisza 
Lajos körút felújításával egy időben kellett 
volna sort keríteni. Szőllősi szerint ez az 
eset jól mutatja, hogy hibás a gyakorlat, 
amelyben először rendelnek forrást egy öt-
lethez, azután dolgozzák ki a műszaki 
részleteket, hiszen így kényszerű megoldá-
sok születnek. Nincs fedezete a városnak az elöregedett villamossínek cseréjére -az új szerkezetet viszont megcsináltatták Fotó: Segesvári Csaba 


