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A vezérigazgató nem költözik, s a Pick is marad 

Soproni sertés Szegeden 
Augusztus elsejével leáll a Pick központi üzemé-

nek marhavágósora, ezután csak Sopronban vág-
nak. A sertéshús csontozását már korábban Ceg-
lédre költöztette a társaság, az állattartók pedig el-
kezdték félteni megélhetésüket. Miközben folyama-
tosan beszélik Szegeden, hogy a központ Budapest-
re költözik, a Pick azért viszonylag zavartalanul 
üzemel. Eltekintve a húspániktól és a tőzsde „hal-
doklásától". 

Bihari Vilmos vezérigaz-
gató a költözést firtató felve-
tésünkre leszögezte, ő nem 
hurcolkodik Budapestre, s ha 
a társaság vezérigazgatója 
nem megy, akkor a Pick köz-
pontja is itt marad. Azt nem 
is tagadta, hogy racionalizál-
ni kell. s ennek egyik lépése 
például a szegedi marhavá-
gósor leállítása. Azt kevesen 
tudják - lapunk is csak a ve-
zérigazgatótól értesült róla 
hogy mostanában már heten-
te mindössze két napon vág-
tak szarvasmarhát a Horgosi 
úton, s a megszűnés csupán 
annak a nyolc embernek a 
munkáját érinti valamelyest, 
aki amúgy is mást csinált a 
hét másik három napján. 

Mint Bihari Vilmostól 
megtudtuk szivacsos agyve-
lőgyulladás veszélye miatt 
a laposan megcsappant a 

marhahús iránti kereslet, rá-
adásul olyan szigorú a mar-
havágásra vonatkozó állat-
egészségügyi előírás - sem a 
készáru, sem a melléktermék 
nem keveredhet - hogy ezt 
Szegeden már csak nagyon 
költséges modernizálással le-
hetett volna betartani. Sop-
ronban viszont van egy mo-
dern vágóhíd, ami semmi 
mással nem fogla lkoz ik , 
csak marhavágással. És ka-
pacitással is bírni fogja az 
igényeket. 

A vezérigazgató az állat-
tartókat is megnyugtatta: a 
leszerződött marhát a cég át-
veszi és saját költségén elfu-
varozza Sopronba. Visszafe-
lé pedig élős'ertést hoz az au-
tó, mert a több mint félmilli-
ós éves kapacitású szegedi 
sertésvágósor erre kiválóan 
alkalmas, hiszen minden te-

kintetben EU-kompatibilis. 
A Ceglédre költöztetett ser-
téshúscsontozással kapcso-
latban Bihari Vilmos el-
mondta, hogy itt, Szegeden 
két műszakot kellett volna 
beállítani és nincs túl nagy 
kínálat szakképzett hentesek-
ből. A komoly hűtőkapaci-
tással rendelkező ceglédi 
üzemet pontosan azért vásá-
rolta nemrégiben a Pick - la-
punkban többször is beszá-
moltunk az akvizícióról - , 
hogy korszerű technológiai 
soron készüljön az export 
darabolt hús, s innen elégítik 
ki a belkereskedelmi igények 
egy részét is. 

A Pick tőzsdei cég, s így 
augusztus 15-ig közzé kell 
tennie gyorsjelentését a fél-
éves eredményekről. Mint is-
meretes, az első negyedév 
nagyon rosszul sikerült - tör-
ténetében először kénysze-
rült rendkívüli közlemény ki-
adására a társaság. A féléves 
számokkal kapcsolatban Bi-
hari Vilmos vezérigazgató 
e lőzetesen csupán annyit 
mondott: „nem sok pozití-
vumról tudok beszámolni ak-
kor sem". 

Kovács András 

Házaló román Batidán 

Fülön csípett 
birkatolvajjok 

Munkatársunktól 
Letette a mobiltelefonját 

egy hölgy a hét végén a vá-
sárhelyi Kossuth téri egyik 
zöldségespavilon asztalára, 
s amikor fel akarta venni, 
már nem találta, ellopta va-
laki. Egy szikáncsi tanyá-
ból viszont két birkát vittek 
el ismeretlenek. Azonban a 
bejelentést követően nem 
sokkal a rendőrök sértetle-
nül lelték meg az állatokat, 
egy 21 és egy 25 éves ta-
nyai f iatalembernél . Elle-
nük lopás miatt indult eljá-
rás. Azt a román állampol-
gárságú házalót is őrizetbe 
vették a rendőrök, aki ház-
ról házra já rva , engedély 
nélkül árusított Batidán. A 
férf i t kiutasí tot ták az or-
szágból. Egy 33 esztendős 

budapesti férfi csak Vásár-
helyig közlekedett vámke-
zeletlen autójával, mert itt 
fennakadt a rendőri ellenőr-
zésen. Az eljárást a vám- és 
pénzügyőrség folytatja. 

Öngyilkosságot követett 
el odahaza egy, a Szabad-
ság téren lakó férfi. Az idős 
ember korábban és több-
ször próbálkozott már ön-
kezével elvenni saját életét. 
A rendőrök a k i shomoki 
Bordás-dűlőn igazoltatták 
azt a férfit, aki súlyosan it-
tasan ült Simson motorke-
rékpárja nyergébe. A bíró-
ság elé állítandó motorostól 
egyszer, hasonló eset miatt, 
már elvették a jogos í tvá-
nyát. S - bár tehette volna 
- azóta nem vizsgázott le 
újból. 

r Újság, könyv, brossúra, katalógus, 
szórólap, ügyvitelli nyomtatványok! 

= 1 

Dm 62/466-847. 

Album 
a Telinen 

Munkatársunktól 
Török Imre György, az Al-

só-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság igazgatója lesz szer-
dán 20.30-tól a Telin csatomán 
az Album című portrésorozat 
vendége. A régióban jól is-
mert vízügyi szakemberrel a 
műsor szerkesztő-riportere, 
Pacsika Emília beszélget. Az 
adást szombaton, 21.25-tól 
megismétlik a Telinen. 

Valóságban csúnyább a ház, mint a tervrajzon 

Egymást perlő a szomszédok 

Szekeres István: - Eladom a házam, lehet, hogy még a városból is elköltözők. (Fotó: Sehmidt Andrea) 

Két per már biztosan lesz a 
szegedi, Alföldi utcában lakó 
dr. Szekeres István és új szom-
szédja, Keller Vendel között. 
A keresetek az alapoknál kez-
dődtek és a ház magasságánál 
végződnek. Szekeres István jó-
hiszműségét bizonygatja, Kel-
ler Vendel nem kívánt nyilat-
kozni. 

Az Alföldi utcában egyre 
több takaros ház épül. Mivel 
a telkek kicsik, az új tulajdo-
nosok rendszerint többemele-
tes otthont terveztetnek ma-
guknak. így volt ezzzel Kel-
ler Vendel is, akinek három-

szintes háza magasabb, mint 
szomszédjáé. 

Szekeres István többek 
között éppen arra panaszko-
dik, hogy újdonsült szom-
szédja, szó szerint belát a 
szájába. „A legnagyobb baj 
viszont az, hogy Keller terve-
zője elszúrta az alapokat. Hi-
ába mutattam meg szomszé-
domnak házam építési terve-
it, hogy lássa, az én házam 
mellé nem lehet pincét építe-
ni" - mesélte Szekeres Ist-
ván. Állítása szerint a terve-
zőnek tudnia kellett erről a 
tényről, az alapokat mégis 

Keller elképzelései szerint 
kezdték tervezni. „Később, 
amikor már kész voltak min-
dennel, a tervező is belátta, 
hogy ez így nem kivitelezhe-
tő. Akkor az egészet újra 
megcsinálták" - mondta Sze-
keres. Bár Keller Vendel la-
punknak nem kívánt nyilat-
kozni, annyit mégis megtud-
tunk, a szomszédja ellen be-
nyújtott kereset egyik tétele 
éppen a már említett alap át-
építési költsége. A bírósági 
keresetlevél szerint ugyanis 
Keller azt állítja. Szekeres 
István nem szólt neki a két 

ház alapjának különbözősé-
géről. A keresetlevél kézhez-
vétele után Szekeres István 
elhatározta, ő is bírósághoz 
fordul. Mint mondja, nem is 
tehet mást. Kémi fogja a bí-
róságot, állapítsa meg, hogy 
szomszédjának építkezési stí-
lusa miatt az ő házát lényege-
sen kevesebbért tudná értéke-
síteni. Ez pedig fontos lehet, 
mert Szekeres István nem 
akar házában maradni . 
„Annyi bajom volt ezzel a 
házzal. Talán még Szegedről 
is elköltözöm." 

Csik Gergely 

A zeneszolgáltatás jogvédelme 

Mennyiért szál a rádió? 

EMFI-AKCIÓ! 
Építési vállalkozók, figyelem! 

• EMFI aljzatkiegyenlítő 25/1 = 99 Ft/kg, 
• EMFI muraplaszt rag. 25/1 = 490 Ft/kg, 
Ipari, sport és lakossági PVC-padlók és lépcsőéivédők 

a Gramex Áruházakban. 

Szeged, Etelka sori garázsüzlet. Tel.: 62/489-005. 
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 66. Tel.: 62/220-639. 

S Z - U D K f t . S m a r a g d D i s z k o n t o k 
A K C I Ó S a j á n l a t a : 

B o r s o d i Vi lágos 0 ,5 89,-
B o r s o d i Po lo 0 ,5 89,-
Ev i t á l á s v á n y v í z 
1,5 Pe t 67,-
A p e n t a 1,5 Pe t 72,-
H e y - H o Ő s z i b a r a c k 2 /1 

242,-

K ő b á n y a i v i lágos 0,5 79,-
A r a n y Ászok 0 ,5 89,-
P a s z t ő r Sza lon 0,5 83,-
S o p r o n i Ászok 0,5 89,-
K a i s e r 0,5 108,-
A m s t e l L á g e r 0 ,5 103,-
B u c k l e r 0,5 102,-

Fentieken kívül az üzleteinkben sörök, borok, üdítők, ásványvizek 
és további italáruk napi folyamatos akció keretében kaphatók. 

SZ-ÜD Kft. 
A vendéglátásra ne legyen gondja! 

Nagvker. és diszkont: Szeged. Gutenberg u. 23. Tel.: 420-544 
Üzletek: Szeged. Bajai u. 3. Tel.: 466-584 

Hódmezővásárhely, Vidra u. 2. Tel.: 242-777 
Szentes. Szarvasi u. 3. Tel.: 63/444-080 
Makó, Állomás tér 15. Tel.: 212-842 

Diszkontüzletek: Szeged. Zsótér u. 4/b. Tel.: 326-996 c 
Szeged. Bal fasor 3-5. Tel.: 433-423 | 
Kistelek, Rákóczi u. 2.Tel.: 257-706 3 

A turiszt ikai szezon 
közepénél tartunk, fesz-
tiválok, koncertek, al-
kalmi programok, kü-
lönböző zenei rendezvé-
nyek sora vá r j a a kö-
zönséget. Zajlik az élet, 
az éttermek, bárok és 
teraszos vendéglők kü-
lönböző zeneszolgálta-
tással teszik még han-
gulatosabbá az estéket. 
A gépi vagy élő zene-
szolgáltatásnak azon-
ban á r a v a n . Móritz 
Miklóst, a Magyar Szer-
zői Jogvédő Iroda Egye-
sület szegedi kirendelt-
ségvezetőjét a részletek-
ről kérdeztük. 

A városban szinte min-
denhol szól a muzsika: utca-
színházi előadások, boszor-
kánynapok, nyilvános televí-
ziós fellépések és még vége-
láthatatlanul sorolhatnánk a 
„hangforrásokat" - a helybé-
liek és az idelátogatók leg-
nagyobb örömére. A nyilvá-
nos, közönség előtti élő vagy 
gépi zeneszolgáltatásnak pe-
dig ára van, az érintet tek 
szerint nem is kicsi. A prog-
ramszervezőknek vagy szol-
gáltatóknak pedig megadott 
időn belül be kell jelenteni-
ük a jogvédő szervezetnek 
az elhangzó műveket, a fel-
használás módját, majd ne-
gyedévente ki kell fizetniük 
a jogdíjakat. - Szegeden és 
környékén pontosan 584 
olyan zeneszolgáltatót tar-
tunk nyilván, akinek beje-
lentési, és ebből következő-
en fizetési kötelezettsége van 
- tájékoztatta lapunkat Mó-
ritz Miklós, a Magyar Szer-
zői Jogvédő Iroda Egyesület 
(Artisjus) egy hónapja hiva-

Cukrászdában, vendéglőben a tulajdonosnak fizetni 
kell, ha szól a rádió. (Fotó: Karnok Csaba) 

talban lévő szegedi kiren-
deltségvezetője. Zenét szol-
gáltató vendéglők, sörözők, 
éttermek mellett ide tartoz-
nak az üzemanyagtöltő állo-
mások és különféle fitnesz-
és szoláriumklubok is. De ha 
szól a zene, a befogadóké-
pességtől függően f izetni 
kell az áruházakban, kiállító-
termekben, múzeumokban, 
árubemutatókon, strando-
kon, uszodákban, divatbe-
mutatókon és a repülőgépen 
is. Ha az utazási irodák által 
bérelt autóbuszon szól a me-
lódia, buszonként és járaton-
ként 825 forintot kell kifizet-
ni. 

A nyári szezonban meg-

szaporodnak a büntetések, a 
szerzői jogvédők ellenőrzik 
a szórakozóhelyeket. Min-
dez rövidesen Szegeden is 
várható. Csongrád megyé-
ben csupán két munkatárs 
látja el a feladatokat . így 
fordulhat elő, hogy belvárosi 
exkluzív szórakozóhelyek 
„felejtik el" bejelenteni és 
kifizetni az éjszakai élő ze-
neszolgáltatást. - Az eseten-
kénti b izonyí tás a legna-
gyobb probléma - állítja a 
jogvédelmi szakember. A ta-
xisok sem ha l lga tha t j ák 
munka közben ingyen a rá-
diójukat, évente ezernyolc-
van forintot kötelesek befi-
zetni. A taxisok legtöbbje 

mindezen csak mosolyog. 
Bizonyítsák be, hogy szól a 
rádió, ha utas van a kocsi-
ban! - mondja az egyik sze-
gedi taxis vállalkozás mun-
katársa. Úgy tudta, hogy ez a 
jogszabály nem lépett életbe, 
ezért nem fizeti ezt az össze-
get. A törvény mindenre ki-
tér. így az erotikus szolgálta-
tást nyújtó üzletekben vetített 
tánc és filmek kísérőzenéje 
után öt kabinig 820 forintot, 
efelett ezerhatszázötven fo-
rint jogdíjat kell kifizetni. A 
masszázsszalonokban ugyan-
ennyiért szolgáltathat zenét a 
tulajdonos. Attól függően, 
hogy gépi vagy élő műsoros 
zeneszolgáltatásról van szó, 
eltérőek a tarifák. 

A szegedi kirendeitségve-
zető e lmondása szer int a 
vendéglősök nagy része ko-
molyan veszi a díjakat, hi-
szen ha nem így tenné, rövid 
idő alatt százezres nagyság-
rendű büntetést kellene kifi-
zetnie. A legmagasabb jog-
díjat a belépőjegyes diszkók 
jelentik. A megyében meg-
kérdezett vendéglősök egyi-
ke sem járult hozzá, hogy a 
nevét leírjuk. Volt, aki beval-
lotta, hogy nem tesz eleget a 
kötelezettségének, és volt 
olyan is, aki negyedévente 
százezres nagyságrendű 
összeget is kifizet. - Nem 
vagyok meggyőződve, hogy 
a befizetett pénz valóban jó 
helyre, vagyis a zeneszer-
zőkhöz jut el - mondta az 
egyik szegedi szabadidőköz-
pont vezetője. Hogy ne így 
történjen, a bejelentőket a 
szakemberek arra kér ik , 
hogy az adatlapon tételesen 
írják le az élőben elhangzó 
zeneszámok szerzőit. 

Lóvay Gizel la 

Iskolafeltörők 
Munkatársunktál 

Három domaszéki fiatalem-
bert fogtak el a napokban a mó-
rahalmi rendőrök. A 19 éves Á. 
Csaba két, 17 éves társával, I. 
G.-vel és B. T.-vel betörtek a he-
lyi általános iskola stúdiójába, 
ahonnan műszaki cikkeket lop-
tak. Az eltulajdonított hanga-
falak, szintetizátorok, magnók, 
videók, lemezjátszók és erősí-
tők egy részét Á. Csaba szőlő-
jében ásták el, míg a többi hol-
mit B. T. szüleinek tanyája mel-
lett lévő erdőben. A 342 ezer fo-
rint összértékű berendezéseket 
csomagolás nélkül rakták be a 
két lyukba és lapátolták rá a ho-
mokot. így a stúdiófelszerelés 
jórésze tönkre ment. 

HÍREK 

SZEMTANÚT KERES-
NEK. A rendőrség várja azok 
jelentkezését, akik szemtanúi 
voltak a július 14-én Ópuszta-
szeren történt, három halálos 
áldozatot követelő balesetnek. 
Jelentkezni a Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
477-577-es telefonszámán, a 
12-60-as melléken lehet. 

ORVHORGÁSZ A HÁ-
LÓBAN. Negyven kiló halat 
fogott ki engedély nélkül egy 
szegedi halastóból az a férfi, 
akit a Szegedi Rendőrkapi-
tányság akcióalosztályának 
rendőrei a hét végén elfogtak. 
A horogra akadt 36 éves férfi 
társával együtt 26 ezer forint 
értékű hallal távozhatott vol-
na, ha a halőrök nem figyelnek 
fel tevékenységükre. 

HANGVERSENYT ad a 
Pannónia Klezmer Band au-
gusztus 12-én, vasárnap 19 
órától a szegedi új zsinagógá-
ban, a zsinagóga rekonstrukci-
ója javára. 


