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• Egyedülálló csődegyezség 

Nem számolják föl 
a kéziszerszámgyárat 

Március elején még kétesé-
lyesnek látszott a Szegedi Ké-
ziszerszámgyártó Rt. csőd-
egyeztető tárgyalásának kime-
netele. A tét ugyanis az volt, 
hogy megmarad-e a részvény-
társaság, avagy fölszámolják. 
Mára valamivel okosabb lett 
minden érintett, hisz megmene-
kült - ráadásul szinte egye-
dülálló megoldással - a nagy-
műltú gyár. A happy end azon-
ban sok véletlen szerencsés 
összejátszásán is múlott. 

A Szegedi Kéziszerszám-
gyártó R L 1992. október 30-án 
jelentett csődöt, addigra 52 
millió forint veszteséget és 190 
millió forint adósságot gyűjtött 
össze. Ez a cégközlönyben de-
cember 3-án jelent meg. Idén 
március 31-ig három egyeztető 
tárgyalásra került sor, oly mó-
don, hogy egy ízben a 90 napos 
moratóriumot is meg kellett 
szavazniuk az egybegyűlteknek. 
Végül is volt értelme a halasz-
tásnak, noha áz utolsó percekig 
kétséges volt, megszületik-e az 
egyezség. 

Mint ahogy azt Vasas István 
elnök-igazgatótól megtudtuk, s a 
csődegyeztetőkön magunk is 
tapasztaltuk, ezúttal nem a kis-
hitelezőkön múlott a dolog. Az 
adut a bankok tartották a kezük-
ben, amelyek a közel 200 millió 
forint értékű kintlévőség 90 
százaléka felett rendelkeztek. 

- Hadd ne az én számból 
hangozzék el, mi akadályozta a 
csődegyezség korábbi létrejöttét 
- mondta Vasas István. - A 
Volán Rt. képviselője jelentette 
ki, hogy a jelenlegi bankrend-
szert kell okolni azért, ha nem 
születik meg az egyezség. A 
bankok ugyanis olyan képviselő-

jüket küldik el a tárgyalásokra, 
akik nem rendelkeznek felhatal-
mazással a központjuktól. Rá-
adásul Budapestről nézve telje-
sen mindegy a pénzintézetek 
számára, hogy fölszámolnak-e 
egy 120 embert foglalkoztató 
üzemet. 

- Végül is - a Dél-Alföldre 
vonatkozóan - egyedülálló meg-
oldás született... 

- A bankok közül is a leg-
nagyobb hitelezőnk az MHB Rt. 
Ezzel a pénzintézettel kellett a 
március 31-i csődegyezség után 
különmegállapodást kötni, a 
moratórium lejártáig, április 3-
ig. A tárgyaláson jelenlévő hite-
lezők - zömmel a kicsik - tehát 
úgy írták alá az egyezséget, 
hogy nem tudták, mi lesz a bank 
válasza. Mi az MHB Rt.-nek a 
rendelkezésre álló két napban 
bemutattuk azt a szándéknyilat-
kozatot, amely szerint egy 
osztrák cég, a bécsi Leasfinanz 
AG 21 millió ATS értékű hitelt 
bocsát a rendelkezésünkre, 10 
éves lejárattal, amelyre viszont 
bankgaranciát kértek. Ezt kaptuk 
meg a többi banktól, s végül az 
MHB Rt.-tői is. 

- Ezek szerint a kéziszer-
számgyár az osztrák hitelből 
kifizeti a hitelezőit, majd tíz év 
alatt törleszti a kölcsönt. 

- Lejáratkor az összeg 203 
százalékát fizetjük vissza. A 
megoldás számunkra kedvező, 
mivel áz első részletet, nagy-
jából 18 millió forintot másfél év 
múlva kell törlesztenünk. S a 
jelenlegi rendelésállomány -
aminek a fele export - isme-
retében biztosak vagyunk benne, 
hogy nem lesz problémánk. 

Fekete Klára 

Szakszervezeti kérdőjelek 
A Munkaügyi Központ 

munkájáról, a munkanélküli 
ellátásról kívánták gyarapítani 
ismereteiket a helyi szakeszer-
vezetek, ezért a Munkástaná-
csok és a Független Szakszer-
vezetek találkozót kezdemé-
nyeztek a munkaügyi szervezet 
munkatársaival Szegeden. Saj-
nos a munkavállalók meghívott 
képviselői közül tegnap csak a 
Munkástanácsok, a Független 
Szakszervezetek és az Értel-
miségi Dolgozók Szövetsége 
jelent meg a központban. A 

találkozón olyan kérdésekre 
kér tek és kaptak választ a 
szakszervezetek, mint: hogyan 
alakul a munkanélküliség a 
megyében, a munkaügyi köz-
pont átalakításával nőtt-e a 
közvetítés hatékonysága, mit 
lehet tenni a pályakezdő mun-
kanélküliség csökkentéséért, az 
á tképzést vállaló cégeknek 
kell-e elhelyezkedési garanciát 
vállalniuk, hogyan ellenőrzi a 
központ a feketemunkát, mi a 
helyzet a közmunkával. 

K. G. 

• Csak az avatott szem tud kü-
lönbséget tenni a múlt szá-
zadban, illetve a hatvan éve 
épült napsugaras oromzatú né-
pi lakóházak között. A hom-
lokzat fölső harmadát elfoglaló 
faszerkezet közepén nyitott 
ablakból futnak szét a „suga-
rak" - a középpontot a meleget 
és világosságot adó Nappal, de 
Isten szemével is azonosítot-
ták. 

Csupán a napsugaras orom-
zat még nem indokolja egy 
népi lakóház védetté nyilvání-
tását - ehhez az is szükséges, 
hogy az épület szerkezete is hú 
legyen az építés idejéhez. A 
Csaba utca 34. építési idejét 
1879-80-ra teszik. 

A ház teljes homlkozatáról 
leverték a vakolatot. Az osz-
lopfejezetekről, mintázott ab-
lakkeretekről, párkányokról 
természetesen mintát vettek, s 
a helyreállítás későbbi szaka-
szában újraöntve visszakerül-
nek eredeti helyükre. 

Elkészült a napsugaras 
oromzat rekonstrukciója. A 
szerkezeti elemeket egyenként 
kiemelték, és a műemlékvédők 
hódmezővásárhelyi telepén 
újították föl. 

Az egykor nyitott verandát 
az idők során beépítették, ily 
módon is növelve a haszno-
s í tható helyiségek számát . 
A vegyes fa lazású házban 
(amelynek építésekor vályogot 
és égetett téglát egyaránt hasz-
náltak) eredetileg három he-
lyiség volt: konyha, két szobá-
val. A konyhában búbos ke-
mence állt, ezt vissza is állítják 
majd, amint az épület jelen 
á l lapotának bemuta tásakor 
Makra Sándor, az Országos 
Műemléki Hivatal építésveze-
tője elmondta. 

A kutatások során meglepő 
fe l fedezés t tet tek: a szoba 
mennyezetén meglehetősen jó 
állapotban megmaradt egy 
növénymintás, keretes di-
szltmény. Természetesen meg-
őrzik, ami nem lesz könnyű, 
hiszen az épület tetőterének 
beépítését is tervezik, s ehhez 
meg kell erősíteni a födémet. 

Készen állnak az ajtók és az 
ablakok; a műemléki hivatal 
Oroszlán utcai székházában 
várják a pillanatot, amikor a 
helyükre illeszthetik őket. 

Az épület korábban az akkor 
még egységes Posta tulajdona 
volt. Tőlük kapta meg az 1989 
és '90 fordulóján megalakult 
Mozgáskorlátozott Fiatalok 
Rehabilitációs és Sport Cent-
ruma Alapítvány. Dr. Salgó 
László, az alapítvány titkára 
elmondta, hogy egyik céljuk 
egy Szegeden máig hiányzó, 

Napsugár és istenszem 

Fotó: Gyenes Kálmán 

A műemlékjegyzék Szegeden kilenc védett nap-
sugaras házat tart nyilván. Közülük nyolc Alsóvá-
roson ta lá lható - a ki lencedik pedig (Felspváros 
egyetlen védett népi lakóházaként) a Csaba utca 
34. szám alatt. Mozgáskorlátozottak számára épül-
ne benne rehabilitációs központ - ha futná a pén-
zükből . A fe lúj í tás , és az új épüle t szárny kiala-
kítása mindenesetre elkezdődött. . . 

mozgáskorlátozottakat szol-
gáló rehabil i tációs központ 
létrehozása. A szárazföldi és 
vízi torna, valamint a víz alatti 

masszázs ugyanis sokat se-
gíthetne abban, hogy a meg-
maradt képességek ne sorvad-
janak el, sőt: továbbfej lesz-

A ház önkéntes őre 
A levert vakolatú, napsu-

garas népi lakóházról most 
hiányzik a műemléki védett-
séget bizonyító tábla. De 
amíg rajta volt, addig sem 
riasztot ta el korunk van-
dáljait. A lakatlanul maradt 
épületre csak a gondviselés, 
no meg a szomszéd, a most 
nyolcvan esztendős Rigó 
Balázs bácsi vigyázott. 

Emlékezete szerint éppen 
tizenhárom esztendeig tar-
tott az önkéntes őrködés, 
amire senki sem kérte föl, és 
persze nem is fizetett érte 
senki. Rigó Balázs (ahogyan 
bemuta tkozáskor mindig 
hozzáteszi: „egykori állam-
vasúti főfelügyelő és vizs-
gázott kazánfű tő") mégis 
szívvel-lélekkel azon volt, 
hogy a szép szomszédházat 

megvédje az ártó szándé-
koktól. 

„Neki köszönhető, hogy a 
falak még állnak" - mondta 
Takács Máté, a város ko-
rábbi fóépítésze. A szege-
diek nevében mi is köszön-
jük, Balázs bácsi! 

tésükkel a mozgáskorlátozott 
ember is nagyobb önbecsü-
léssej élhetne tovább. 

Minderre egyelőre nincs 
alkalmas hely városunkban. 
Pedig a rászorulók nincsenek 
kevesen. Dr. Salgó Lász ló 
megdöbbentő arányról beszélt: 
a lakosság tíz százaléka szá-
mítható a bizonyos fokú moz-
gáskorlátozottságtól szenvedők 
közé! Szegeden ez megköze-
lítőleg 20 ezer embert jelent, 
közülük 3-4 ezer súlyosan 
mozgáskorlátozott. 

Palánkai Tibor építész ter-
veket készített a Csaba utcai 
népi lakóház felújítására, bi-
zonyos fokú - és az eredeti 
szerkezetet tiszteletben tartó -
átépítésére, valamint a kiegé-
szítő épületszárny fölépítésére. 
Összesen 380 négyzetméternyi 
területet fognának át a reha-
bilitációs központ terei. Úszó-
medence, különleges eszkö-
zökkel fölszerelt gimnasztikai 
helyiség, gyermekek számára 
berendezett játszó- és foglal-
koztató szoba kerülne az épü-
letbe - ha lenne rá elég pénz. 

Ugyanit t a későbbiekben 
lehetőséget biztosítanának arra 
is, hogy a legjobb szellemi ké-
pességű mozgáskorlátozottak 
akár felsőfokú iskolai végzett-
séget is szerezhessenek. 

A mai áron számolt költsé-
geket 30 millió forintra be-
csülik. Az alapítványnak jelen-
leg 1,1 mil l ió for in t ja van. 
Eddig 1,2 milliót költötték az 
építésre, a műemlékvédelemtől 
'92-ben 2 mil l ió, tavaly 3 
millió forint támogatást kap-
tak. Persze mások is segítik az 
alapítványt (valamennyiüket 
lehete t len itt fö l soro ln i ) , 
amelynek kuratóriumi elnöke 
Gyulai Endre megyés püspök. 

A legsürgősebb munkákhoz 
most 3-4 millió forint kellene. 
Még ennyi sem áll rendelke-
zésükre. Dr. Salgó László szá-
mít a város segítségére, ám az-
zal is tisztában van, hogy ter-
vük nem sikerülhet országos 
támogatás nélkül. 

A Mozgáskorlátozott Fiata-
lok Rehabil i tációs és Sport 
Centruma Alapítvány, Szeged 
számlaszáma: 280-11082. 

Nyilas Péter 

• Vita Szeged jövőjéről 28. 

Városfejlesztés - a zöldek szemével 
Alapvető gondolatnak tar-

tom, hogy egy modern város 
közlekedésében egyenlő esélyt 
kell adni a kerékpáros, a gyalo-
gos, az autós és a tömegközle-
kedésnek! Jelenleg ez az esély 
nincs meg, mert az egyensúly 
az autó oldalára billent. A ter-
vezésben mindent el kell kö-
vetni ennek a világméretekben 
is helyesnek talált gondolatnak 
a megvalósítására. Hogy Sze-
ged esetében milyen intézkedé-
sek kellenének? A koncepció-
ban felsoroltakat megerősítve, 
illetve kiegészítve, a követke-
zőket vallom: 

- a Belváros autómentesí-
tése mihamarabb megoldandó. 
Csak áruszállító járműveket 
kellene beengedni. Nyugaton 
már évtizedek óta, még a kis-
városok központja is autómen-
tes. Ez a jövő útja, ez alól nem 
lehet kitérni, s jobb előbb meg-
valósítani, mint később. Persze 
lehet ezt fokozatosan is, előbb 
a Klauzál tér. Árpád tér és így 
tovább; 

- ehhez a parkolóhelyek 
biztosítása történhet parkoló-
házakkal, a jobb területkihasz-
nálás végett a föld alatti meg-
oldást támogatom, persze nem 
a Klauzál tér alatt, mint azt egy 
terv gondolta; 

- a tömegközlekedés átszer-
vezése fokozatosan történhet. 
Csínján kell bánni a villamos-
üggyel, mert ami most teher-
nek tűnik, később jól jöhet. A 
troli fejlesztése magától érte-
tődő; 

- az autóbuszok fokozatos 
cseréje mellett elgondolkodtató 
ötlet gyorsjáratú expresszbu-
szok beállítása az arra meg-
felelő helyeken (Újszeged, su-
gárutak). A buszpályaudvar 
kitelepítése helyes, esetleges 
decentrumok további létreho-
zásával; 

- az E5 várost elkerülő sza-
kaszának megépítése már elké-
sett: rég meg kellett volna csi-
nálni. Minél tovább tervezge-
tünk, annál nagyobb lesz a vá-

ros átmenő forgalma, és ezzel 
együtt a levegőszennyezés. 
Nem biztos, hogy a déli Tisza-
híd végleges megoldást hoz, 
hisz a Nagykörút terheltsége 
máris nagyfokú (Rigó Mihály 
véleménye). A déli hídról az a 
véleményem, hogy amit meg 
akarnak építeni, azt meg is 
építik. Előnye akkor mutatkoz-
na igazán, ha közúti híd - va-
súti híd - vasúti teherszállítás 
(beleértve a kamion-tranzitot 
is) hármas kérdéskörben gon-
dolkoznánk. Az igazi elkerülő 
megoldást az északi híd adná, 
bár kétségtelenül ez a legdrá-
gább és így a legtávolabbi 
megoldás; 

- a neuralgikus közlekedési 
helyeken forgalomnyugtatással 
lehetne növelni a biztonságot a 
gyalogosok és a kerékpárosok 
számára; 

- ellentmondást vélek felfe-
dezni a déli autópálya kérdé-
sében, ugyanis az önkormány-
zat korábban ezzel, mint bi-

zonytalan tervvel nem foglal-
kozott, most a koncepcióban 
számolnak vele; 

- a repülőtér fejlesztése ese-
tében alapvető, hogy összhang-
ban legyen környezetével, ne 
károsítsa a természetközeli élő-
helyeket; - rendes kerékpár-
utak kiépítése igen fontos. A 
zöldfelületi fejlesztésnél gon-
dolni kell a kerékpáros ingá-
zókra (kedveltek a parkokon át 
vagy mellett vezetett kerék-
párutak). 

Az energia-gazdálkodáshoz 
néhány gondolat. Egy Szeged 
mellé tervezett gázturbinás 
erőmű gondolatát támogatni 
kell. Környezetvédelmi szem-
pontból j e len leg ez tűnik a 
legelfogadhatóbbnak a többi 
lehetőség mellett. No és már 
nem látszik túl távolinak az 
a l ternat ív energ ia for rások 
felhasználása, mint a nap- és a 
szélenergia. Egy napelemes, 
energiatakarékos „zöld" ház 
megépítéséhez már jelenleg is 
beszerezhetők a megfe l e lő 
anyagok. (Folytatjuk.) 

Dr. Molnár Gyula 
Zöld Párt 

• „Farmergazdaság - parképítés" 
• Bemutató a Talent Centerben 

A szép emberi környezetért 
Kis- és hobbykertek gazdái-

nak, park- és kertépítőknek, 
virágkertészeknek, tanyásgaz-
dáknak, farmereknek szervez-
nek találkozót, vásárral egybe-
kötött kiállítást mától Szege-
den, a Talent Centerben. 

A szép fekvésű, közel nyolc-
hektáros parkban hagyomány-
nyá szeretnék fe j l e sz ten i , 
évente tavasszal és ősszel meg 
akaiják rendezni a kertészek, a 
termelők közvetlen találkozó-
ját a növényszapor t tókka l , 
magtermelőkkel, a mezőgazda-
sági eszközöket, gépeket gyár-
tókkal, illetve azon iparágak 
művelőivel, melyek a szabad-
idő zöld-környezeti hasznos, 
kellemes eltöltéséhez készíte-
nek eszközöket , bútorokat . 
Várják természetesen a kör-
nyezetvédőket is, és persze 
mindazokat, akik a természet 

szépségeinek megőrzésén fára-
doznak, vagy egyszerűen csak 
szeretik, s élvezni akarják a 
szép környezetet. 

Az első kiállításon a Talent 
Centerben ma déltől a ker-
tészeti, mezőgazdasági szak-
emberek tapasztalatcseréjére 
kerül sor. Szombaton és va-
sárnap pedig - reggel 9 órától 
este 6 óráig - a nagyközön-
séget várják. Számos kiállítás-
sal. Láthatnak a tizennégy be-
mutató cég termékei között 
virágokat, facsemetéket, mag-
vakat, kerti gépeket, kistrakto-
rokat, mezőgazdasági szerszá-
mokat, lesznek kerti bútorok, 
szabadtéri játékok, sportszerek 
- a farmergazdaság, a park-
építés, a kertészeti és a kör-
nyezeti kultúra fejlesztésének 
szándékával. 

Sz. M. 


