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A magyar családok jelentős része él napról napra 
nehezebb körülmények között, ami a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy egyre inkább csak az ünnepi asztalra ke-
rül hús, nem is beszélve a márkás Pick szalámiról A 
megváltozott piaci viszonyokat az ország egyik legsi-
keresebb cége, a Pick Szeged Rt. is megérzi, ezért arra 
kényszerült, hogy új kereskedelmi és marketing stra-
tégiát dolgozzon ki. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg 
a Pick tegnapi, csütörtöki sajtótájékoztatóját Csonka 
Gábor, az rt. marketing vezetője. A tájékoztató jó al-
kalom volt arra, hogy a cég beszámoljon az 1995-ös 
első félév kereskedelem-fejlesztési eredményeiről. 

• A Pick új üzletpolitikája 

Dömötör és társai 

A V Á R O S 5 

A szegedi közgyűlés jelenlévő képviselői közül a napirend megállapításánál 9 igen, 28 
nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy nem veszik napirendre a 
„Szent István és Gizella szobor kihelyezésének fölülvizsgálata" címet viselő napirendi 
pontot. A szavazás lezajlása után a tanácskozást vezető dr. Szalay István polgármester azt 
mondta: „Bejelentem, hogy ezzel elhárult az akadálya annak, hogy a szerződést a mai na-
pon aláírjam. A Szent István szoborral kapcsolatos szerződést tehát ma aláírom." 

• Most már végleges 

Lesz István- és Gizella-szobor 
A n e h e z e d ő gazdaság i 

helyzetet, a drasztikus kor-
mányza t i l épéseke t , s az 
ezek nyomán jelentkező ke-
resletcsökkenést a Pick Sze-
ged Rt. kompenzálni próbál-
ja. Ennek a stratégiának egy 
eszköze a termékfejlesztés. 
Mint ahogy azt Hevesi Lász-
ló termelési vezető kifejtette: 
új, piacképes termékcsaládo-. 
kat kellett kifejleszteni. Kö-
zéjük tartoznak például az 
egészséges táplálkozást szol-
gáló, alacsony zsírtartalmú 
termékek (kivonták belőlük 
a te j fehér je-adalékot) és a 
hússaláták. 

A Pick két-háromszorosá-
ra növelte a termékek eltart-
hatóságának idejé t , egyes 
magasabb árfekvésű termé-
keknél pedig bevezette a ki-
sebb kiszerelést , szeletelt , 
vákuumos vagy védőgázos 
csomagolásban. A cég szak-
emberei gondoltak a speciá-
lis igényekre: lehet már olí-
vabogyó Ízesítésű szalámit is 
kapni. Új termék az úgyne-
vezett grillkolbász (petrezse-
lyem és citromlé hozzáadá-
sával készül), továbbá a kis 
átmérőjű sörkolbász, ame-
lyet sörivás közben lehet ro-
pogtatni. Kétféle pástétom-
meglepetéssel is előrukkol a 
szalámigyár, Dömötör né-
ven: ezeket a t e rmékeke t 
speciális viaszbevonattal lát-
ják el. 

A Pick a csomagolástech-
nikában is nagyot lépett elő-
re: még pár hét, és megjele-
nik az üzletekben a tálcás ki-
szerelés, amelynek az alap-
anyaga famintautánzatú mű-
anyag. Ez a világban a leg-
fejlettebb csomagolási for-
ma. Az új termékek nagy ré-
szével először Szegeden, az 
Eliker-boltikban találkozhat 
a vásárlóközönség. 

Tímár Gyula belkereske-
delmi vezető az új stratégia 
másik összetevőjéről, a piac-
kutatásról szólt. Elmondta, 

hogy a Pick Rt. 1995-ben 
22,5 milliárd forintos árbe-
vétellel számol, amelynek 
fele a belföldi piacról szár-
mazik. Ez az adat is azt a fi-
lozófiát támasztja alá, hogy 
a hazai vevőközönség egyre 
fontosabb a cég számára. A 
Pick ezért az eltelt fél évben 
az összes számottevő hazai 
kiáll í táson bemutatkozot t . 
Vásári különdíjat kapott a 
nyíregyházi Kele t -Nyugat 
Expón, ahonnan tapasztala-
tokban gazdagon jött vissza. 
Kiderül t , hogy Kele t -Ma-
gyarországon a Picket eddig 
csak szárazáru- és szalámi-
gyártó cégként ismerték, te-
hát egy cseppet sem volt ha-
szontalan a bemutatkozás. A 
Pécsi Expón, a legnagyobb 
konkurens, a Délhús Rt. te-
rületén is sikereket ért el a 
Pick: a vásárdí jon kívül a 
közönségdíjat is elnyerte. 

Az új kereskedelmi straté-
gia egyik fontos állomása, 
hogy július 4-én átadták Pé-
csett az első márkaképvise-
leti boltot, amely egy partner 
beruházásában készült el -
vele az rt. kizárólagossági 
s ze rződés t kö tö t t kis- és 
nagykereskedelmi tevény-
ségre . Az e l ső f é l é v b e n 
Pick-márkaboltot nyitottak 
meg Kecskeméten és a Bu-
dapest Vásárcsarnokban is. 

• 
A csütörtöki nap folya-

mán vajdasági delegáció ér-
kezett Szegedre Bosko Pero-
sevic tartományi miniszter-
elnök, valamint Spaso Ko-
mád alelnök vezetésével. A 
köldöttség először a megyei 
közgyűlésnél tárgyalt, majd 
a Pick Rt.-be látogatott, ahol 
a vendégeket Bihari Vilmos 
vezér igazgató fogadta . Itt 
megbeszéléseket folytattak 
az embargót követő lehetsé-
ges üzleti kapcsolatokról. A 
delegáció délután felkereste 
a Szegedi Nemzetközi Vá-
sárt is. 

F. K. 

• Ezt követően még nyilvá-
nos ülésen tárgyaltak oktatá-
s i -neve lés i i n t é z m é n y e k 
igazgatóinak kinevezéséről. 
A közgyűlés tegnap az aláb-
bi személyeket nevezte ki 
egyes in tézmények é lére : 
Nacsa Józsefnél (Tápéi Óvo-
dai Körzet), Dorogmé Bíró 
Irént (Napos úti Altalános 
Iskola) , Bezdán Istvánnét 
(Tabán Általános Iskola), dr. 
Szabó Lászlónét (Tarján IV-
es Általános Iskola), Máté 
Esztert (Tisza parti Általá-
nos iskola), Iván Zsuzsannát 
(Algyői Általános Iskola), 
Vass Józsefet (Gábor Dénes 
Gimnázium és Szakközépis-
kola), Börcsök Lászlót (624. 
számú Ipari Szakmunkás-
képző Intézet), Kreuter Vil-
most (Vedres István Kollégi-
um), Csizmadia Sándornét 
(Árpád N e v e l ő o t t h o n és 
Gazdasszonyképző), Barcsi 
Antalt (Londoni körúti Neve-
lőotthon), később zárt ülésen 
pedig Csányiné Bozsik Zsu-
zsannát (Felsővárosi Óvodai 
Körzet) és Gál Bélát (Radnó-
ti Miklós Gimnázium). 

A városatyák ezt követő-
en egész délelőtt zárt ülésen 
tanácskoztak, az ebédszünet 
u tán lá t tak hozzá a még 
fennmaradó csaknem 50 na-
pirendi pont taglalásához. 
E b b e n módos í t o t t ák az 
1995. évi költségvetést, s az 
állatok tartásáról szóló két 
évvel ezelőtt hozott közgyű-
lési rendeletet is. Ennek ap-
ropóján történt egy, az eddi-
gi gyakorlatban még nem is-

MA 
AZ MSZP Szeged és tér-

sége szövetsége összevont 
taggyűlésén az országgyűlési 
képviselők, az országos vá-
lasztmány tagjai tartanak tá-
jékozta tó t és konzultációt 
időszerű politikai kérdésekről 
16 órakor, a megyei közgyű-
lés földszinti nagytermében. 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ, a 
7-es választókerület önkor-
mányzati képviselője 16-17 

mert jelenet is, amikor Ábra-
hám F. József szegedi vá-
lasz tópo lgár , aki a Vér tó 
környéki polgárokat képvi-
selte, szót kapott a közgyű-
lésben. Ábrahám úr elmond-
ta, hogy mintegy ezer kör-
nyékbeli lakost érint az eb-
tartás, jobban mondva az ez-
zel kapcso la to s rende le t 
semmibe vevése. Mint mond-
ta, a kutyatulajdonosok ag-
resszív viselkedése, az idő-
sek elleni gyakran megtorló, 
lealacsonyí tó magatar tása 
kezd elviselhetetlenné válni. 
Arra kérte a városatyákat és 
a polgármestert, hogy intéz-
kedjenek a környék rendjé-
nek felügyelete tárgyában, s 
ha nincs, aki felügyelje az 
állattartásról szóló rendele-
tet, akkor küldjék ki azokat a 
terepre, akik Mercedeseken 
érkeznek a Polgármes ter i 
Hivatalba a szociális segélyt 
felvenni... 

óráig fogadóórát tart a Korondi 
utcai orvosi rendelő emeletén. 

AZ MDF székházban (Ró-
mai krt. 31.) 17 órától dr. Var-
ga László jogi tanácsadást tart. 

HOLNAP 
DR. TORGYÁN JÓZSEF 

H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E -

A közgyűlés döntött arról 
is, hogy a jövőben a Tisza 
Volán járművein váltott vo-
naljegy 50 forintba kerül. 

Nagy vihart kavart a dél-
utáni interpellációs napirend. 
Ebben Katona Gyula (Móra-
város) és Kalmár Ferenc 
(Rókus) képviselők szinte 
azonos tárnában nyújtottak 
be in te rpe l l ác ió t . Ka tona 
képviselő úr a Szegeden ga-
rázdálkodó cigányok ügyé-
ben kíván szólni, s azonnal 
hozzátette: elnézést kér a be-
csületes, normális életet élő 
cigányoktól. Kifejtette, hogy 
fogadóóráin rengeteg panasz 
érkezik a polgároktól a repü-
lőtéren, a Móra utcában, s a 
Vám téren és más helyeken 
garázdálkodókról, akik ön-
kényesen foglalnak el laká-
sokat, molesztálják az isko-
lába igyekvőket, a békés já-
rókelőket, idős asszonyokat 
sárral dobálnak meg. 

LYEN. A Független Kisgaz-
da Földmunkás és Polgári 
Párt h ó d m e z ő v á s á r h e l y i 
szervezete 18 órakor a helyi 
Petőfi Sándor Művelődési 
Házban nagygyűlést tart. A 
gyűlés szónoka dr. Torgyán 
József országos elnök, or-
szággyűlési képviselő. 

Kalmár Ferenc képviselő 
azonos problémáról számolt 
be, s elmondta azt is, hogy a 
legtöbb cigány család vidék-
ről jön - főleg a Hunyadi tér 
környékén lévő régi házak-
ba, amelyeket önkényesen 
foglalnak el - , s a gond, hogy 
ezeket nem vajda irányítja, 
mint a kisebb településeken, 
hanem önál ló csoportocs-
kákban élnek és ezért nehe-
zen kezelhetők. 

Dr. Szőke Péter ezredes, 
szegedi rendőrkapitány az 
elhangzottakkal kapcsolatban 
e lmondta , hogy ismeretes 
előttük a probléma. Hangsú-
lyozta, hogy nem kívánja ci-
gányké rdéskén t tag lani a 
dolgot, ez ugyanis a lumpen-
elemek által elkövetett cse-
lekmények okozta probléma, 
tekintet nélkül a nemzetiség-
re. Kifejtette azonban, hogy 
az önkényes lakásfoglalások 
esetében a rendőrség „eszkö-

Ma este 8 órától tartja nyi-
tó előadását a Kamaraszín-
házban a Nyári Szünet Szín-
ház, Szemán Béla és Biiky 
Bea főszereplésével Angyal 
Mária rendezésében mutat-
ják be a világhírű szerzőpá-
ros, Neil Simon és Marvin 
Hamlisch Kapj el! című mu-
sicaljét. A darabot még két 
este, szombaton és vasárnap 
láthatja a közönség. Az elő-
adás díszletét Iszlai Zoltán, a 
jelmezeket Csík György ter-
vezte, koreográfus Kis Laca, 
karnagy Nagy Imre Erik. 

A női főszereplőt, BUky 
Beát a főpróba előtt kértük 
rövid bemutatkozásra: - A 
szegedi operatársulat kóru-
sában énekeltem, majd há-
rom évig Budapesten, Haj-
dujfy Miklós magán színiis-
kolájában, a Teátrum Színia-
kadémián tanultam. Borbás 
Gabi, Kaló Flórián, Bács 
Ferenc és Pártay Lilla vol-
tak a tanáraink. Á jövő évad-
tól újra a szegedi operakó-
rusban énekelek, a mostani 
felkérést Szemán Bélának 
köszönhetem. Amikor elol-
vas tam a darabo t , rög tön 
tudtam, ez a figura közel áll 
hozzám. Igazi nagy szerep, 
amit elejétől a végéig fel kell 
építeni. Ilyen nagy felada-
tom még sohasem volt, sze-
rencsém van, mert Angyal 
Mária nemcsak fantasztiku-
san jó rendező, hanem kitű-
nő tanár is. Szeretném, ha 
nem okoznék csalódást a kö-
zönségnek, és be tudnám bi-

ze" csak a szabálysértési bír-
ság. Mint mondta, a Róku-
son megszigorították a jár-
őrözést , ere jükhöz mérten 
igyekeznek a közbiztonság 
ügyét szolgálni. 

Szirtesi Zoltánné, a ci-
gányság közgyűlési szószó-
lója nem tartotta etikusnak 
és demokratikusnak a prob-
léma ilyetén való felvetését 
és tárgyalását, majd beszélt 
arról, hogy a Szegeden élő 
mintegy 5 ezer cigány 85 
százaléka munkanélküli és 
nehéz körülmények között él. 

Balogh László, közbizton-
sági tanácsnok kijelentette, 
hogy igenis kell beszélni a 
cigánybűnözésről, s ennek 
megszünte tése é rdekében 
kérte a cigányszervezeteket, 
hogy működjenek együtt az 
önkormányzattal. 

Dr. Szalay István polgár-
mes te r k i j e l en te t t e , hogy 
nincs ok arra, hogy indulato-
kat korbácsoljanak fel a köz-
gyűlésben, de Szeged köz-
biztonságát és polgárait meg 
kell" védeni a bűnözőktől és 
minden más atrocitástól. Be-
jelentette, hogy a szeptem-
beri közgyűlés részletesen 
f o g l a l k o z i k m a j d ezzel a 
problémával. 

K. F. 

zonyítani, hogy alkalmas va-
gyok a pályára. 

Angyal Máriától kedvcsi-
ná ló e lőze tes t kér tünk: -
Neil Simon a mai napig a 
legnépszerűbb és leggyak-
rabban j á t szo t t amer ika i 
szerző a világon. Azért sze-
retem, mert úgy tud valósá-
gos dolgokról, érzelmekről, 
ember i kapcsola tokró l és 
azok fonák já ró l beszélni , 
hogy el tud rugaszkodni a 
naturális valóságtól, ugyan-
akkor valamilyen láthatatlan 
köldökzsinórral mégis min-
dig az élethez kötődik. Any-
nyi benne a humoros költé-
szet, hogy nem lesz nagyon 
zord, racionális és elkeseri-
tően valósághű, és mindig 
megtalál ja az emberi kap-
csolatok kicsit kinevettethe-
tő fonákját, amitől bájosan 
könnyeddé válnak a darab-
jai. Jó érzéke van a groteszk 
iránt. Ha egy rossz fotót csi-
nálnak rólunk, azt nem sze-
retjük, kikérjük magunknak, 
de ha egy karikatúrát rajzol-
nak rólunk, azt elfogadjuk, 
mer t t ud juk , hogy abban 
szándékos túlzások és sűríté-
sek vannak. A musical re-
mek zenéjét egy Oscar-díjas 
kitűnő komponistának, Mar-
vin Hamlisch-nak köszön-
hetjük. A darab egy fiatal, 
népszerű amerikai sláger-
szerző és egy nagyon tehet-
séges , h a b ó k o s - b o l o n d o s 
kezdő dalszövegírónő kap-
csolatáról szól... 

(hollósi) 

• Menjenek a bútorért! 
Csúcs András műbútorasz-
ta los (Menhe ly utca 3., 
484-711) kéri azt a két fia-
talembert, aki javításra nála 
hagyo t t két k ö n y v s z e k -
rényt, hogy jelentkezzék a 
már két hónapja kész búto-
rokért. 
• Kulcsügyek. A Malom 
utca 9. alatt a vámhivatal-
ban veheti át gazdája elve-
szettnek hitt, tizenöt kulcs-
ból álló kulcscsomóját (Va-
rasdi Emese, telefon:323-
788). Olvasónk a Honvéd 
tér, Dóm tér, Oskola utca, 
Régi híd, Kertész utca út-
vona lon h a g y t a el hat 
kulcsból álló kulccsomóját. 
Kéri a megtalálót, hagyjon 
üzenetet a csörögben. Két 
nappal ezelőtt a Selyem ut-
ca és a Csillag tér között 
veszett el egy másik telefo-
náló autókulcsokból álló 
kulccsomója, melynek kü-
lönös ismertetőjele az ezüs-
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WIESTEL 

Közérdekű problémáikat , észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal , 

Pacsika Emíliával oszthat ják meg, 
a 06-60-327-784-es telefonszámon, 
munkanapokon 8 cs 10 óra között, 

vasárnap pedig 14-tól 15 óráig. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét a r r a , 
hogy Szegedről is mindegyik számot 

tárcsázni kell. Ha ötletük van 
a Fekete pont című rovatunk számára, 

kér jük , ugyanitt tudassák velünk. 

tös színű, kerek fémemblé-
ma-kulcstartó. A megtaláló 
j u t a lma t kap, ha h ív ja a 
474-318-as szám tulajdo-
nosát. 
• Kell-e a szobor? Ádok 
Józsefné szerint nem most 
kellene több millióba kerü-
lő szobrot állítani Szent Ist-
vánnak, a tizenezer forint-
ból élőket irritálja a szobor 
körülötti huzavona. A tele-
fonáló véleménye az, hogy 

ha a Képcsarnokban kiállí-
tott terv valósul meg, félő, 
hogy a „Libás M a r c s a " 
után, ismét lesz Szegednek 
egy olyan szobra, amit az 
emberek csúfolni fognak. 
Szer in te inkább kul túra 
más területeire kellene for-
d í tan i a szobor ra szánt 
összeget. 
• Kerékpárút kellene. A 
te lefonáló (486-640) ne-
hezményezi , hogy baktói 

kiskertjébe, az útviszonyok 
miatt csak nehezen tud ke-
rékpárral kijutni. Vélemé-
nye szerint a Pihenő utcá-
ban kerékpár utat kellene 
építeni, mert a betonlapok-
ból összetákolt úttesten, eső 
után még autóval is nehe-
zen lehet közlekedni. 
• 471-222. Ezt a számot 
hívja, ha az adással kapcso-
latban mondanivalója van, 
üzenik a A Kábeltelevízió 
Rt. munkatársai a 312-606-
ös szám tulajdonosának. 
• A Gyevi temető' környé-
kén lakók kérik az illetéke-
seket, hogy a temető nagy 
bozótjait és száraz fáit vá-
gassák ki, mert a dzsumbuj 
kétes e lemek jó é jszakai 
búvóhelye lett. Többen je-
lezték azt is, hogy a Mars 
téri buszpályaudvarról el-
tűnt az óra, ú ja t ke l lene 
odahelyezni. 
• Megjavították. Müller 
Istvánná köszönetet mon-

dott a csörögnek és az ille-
tékes önkormányzati szak-
embereknek, akik intézked-
tek és lakása elromlott víz-
vezetékét megjavíttatták. 
• A kubikgödör megfelel-
ne. Ábrahámné panaszolta, 
hogy az önkormányzat hiá-
ba nyilvánította a szőregi 
szemétlerakó helyet illegá-
lissá, a lakók mégis oda-
hordják a szemetet. Nemrég 
e helyen tűz keletkezett és a 
környékbeli földterületek 
károsodtak. Ki fogja a kárt 
megfizetni, kérdezi az ügy-
ben érintett telefonáló, va-
lamint javasolja, hogy az il-
letékesek a szőregi tégla-
gyár kubikgödrét jelöljék ki 
szemétlerakó helynek. 
• Befogták. A Szilléri su-
gárút 18. szám alatti ház 
udvarában tartózkodik az a 
zsemle színű schnauzer ku-
tya, melye t a környéken 
fogtak be a lakók. 

Rendkívüli közgyűlést 
két az SZDSZ 

A szegedi képviselőtestület tegnapi 
ülésének javasolt napirendjén szerepelt 
az az önálló képviselői indítvány, ame-
lyet Mészáros József (SZDSZ) képvise-
lő előterjesztésében az adó és illetékfel-
adatokat ellátó dolgozók anyagi érde-
ke l t ségének megteremtésérő l szó ló 
1992.XII.21-én hozott közgyűlési ren-
delet hatályon kívül helyezéséről szólt. 
A napirend megállapításánál azonban 
a képviselők úgy döntöttek, hogy ezt a 
témát nem óhajtják napirendre tűzni. 

Tűhegyi József szabademokrata frak-
cióvezető ekkor szót kért és frakciója 
nevében indítványozta a rendkívüli 
közgyűlés összehívását Ezt az érvény-
ben lévő SZMSZ szerint a polgármes-
ter 8 napon belül köteles megtenni. 

A frakció képviselői - Tűhegyi Jó-
zsef, Mészáros József és Nagy Sándor -
tegnapi s a j t ó t á j é k o z t a t ó j u k o n azt 
mondták, hogy lesújtó véleménnyel 
vannak az említett rendeletről, amely-
nek jelenlegi alkalmazása burkolt bevé-
telt biztosít s ebben a „témában" a Pol-
gármesteri Hivatal körülbelül száz dol-
gozója érintett, 330 viszont nem. Ez a bé-
rezés tekintetében feszültséget szül, ezért 
szeretnék ha a közgyűlés a rendeletet 
hatályon kívül helyezné. 

Simon, a sikerszerző 

KÖZÉLETI NAPLÓ A dalszövegíró és a komponista (Büky Bea 
és Szemán Béla). Fotó: Karnok Csaba 


