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Szent Antal szobra 
Röszke központjában 
Röszkén tegnap szentelték fel 
az ország első köztéren álló 
Szent Antal-szobrát. Az avatás 
másban is egyedüli volt, hiszen 
a röszkeiek ötszörös jubileumot 
ünnepeltek. 

Tegnaptól Röszke Magyarország 
első olyan települése, melynek 
közterét Szent Antal-szobor dí-
szíti. Ugyan a szentről már szá-
mos alkotás készült, ezeket eddig 
csak a templomokba járók lát-
hatták. 

- Különleges ez a nap, hiszen 
az avatáson kívül ötszörös jubi-
leumot is tartunk - mondta teg-
napi köszöntőjében Magyari 
László polgármester. Százötven 
évvel ezelőtt nyílt meg a község 
első belterületi iskolája, ahol 
még ma is tanítanak. Az épület 
elé 120 éve egy kőkeresztet állí-
tottak. Páduai Szent Antalt 
1903-ban választották a község 
védőszentjének. Tíz esztendővel 
később pedig megépült a róla el-
nevezett templom. 

Az ötödik jubileum a tegnap 
felavatott szobor megszentelőjé-
hez, Gyulay Endre megyés püs-
pökhöz fűződik. Ötven évvel ez-

előtt káplánként került Röszkére 
a mostani egyházi vezető. 

A község védőszentje hol is 
kaphatott volna méltóbb helyet, 
mint a Szent Antal tér közepén. 
Jelenleg még néha füst takarja a 
szobrot, de hamarosan elköltöz-
tetik innen a buszfordulót és egy 
parkot alakítanak ki helyette. 

Az avatáson részt vett Röszke 
apraja-nagyja. Az iskolások ör-
dög és angyal jelmezbe bújva tán-
coltak. Érdekesség, hogy műso-
ruk végén rappelve mutatták be 
Szent Antal megkísértését. A fa-
lu saját, valamint az Európai 
Unió himnusza is felcsendült. A 
röszkei élet mindennapjairól 
szóló verset maga az író, Vastagh 
Iudit adta elő zenekísérettel. 

A gömb alakú talapzattal 
együtt 320 centiméter magas 
szobor egy csángó művész alko-
tása. - Két évvel ezelőtt keresett 
meg a röszkei plébános, Kartal 
József, hogy készítsek egy szob-
rot a falunak - mesélte Serban 
Bunaventura szobrász és kőfara-
gó. Először műkőből faragta vol-
na ki a szentet, de később ruski-
cai márvány mellett döntött. 

K.T. 

Kisiskolások műsora az ünnepségen. Fotó: Karnok Csaba 

Fokozatosan teremt százötven új munkahelyet a Szilánk 

Konzerv helyett jön az üveg 
A szegedi Szilánk Csoport ti-
zennégy éves történetének leg-
nagyobb döntését hozta meg 
nemrégiben, amikor a konzerv-
gyár ingatlanainak megvásárlá-
sáról és a költözésről döntött . 
Fokozatosan százötven új mun-
kahelyet teremtenek, eddig a la-
kóövezet határára beszorult te-
lephely akadályozta a fejlődést. 

Korábban úgy emlegették a cég-
csoportot, mint a Teréz utcai üve-
ges, vagyis a lakossági üve-
ges-képkeretező szolgáltatások 
miatt kerestek fel bennünket a 
szegediek - mondja Sipos Aurél, a 
társaság marketing- és kommuni-
kációs vezetője. Az évek során a 
piac liberalizálódott, mára orszá-
gos és nemzetközi hírű, többmil-
liárdos árbevételű üvegipari cég-
csoporttá növekedett a Szilánk. 

A felépítés divizionális: az öt 
üzletág munkáját központi szol-
gáltatók segítik. A hagyományos 
terület a lakossági ügyfélszolgálat 
- üvegezés, képkeretezés - , a 
nagykereskedelem üveget és se-
gédanyagot értékesít. Fontos üz-
letág az üvegfeldolgozás és -meg-
munkálás, a biztonságiüveg-gyár-
tás. Külön-külön terület a szigete-
lőüveg, valamint az üvegipari gé-
pek gyártása és értékesítése. 

Mint Sipos Auréltól megtud-
tuk, 1997-ben vették birtokba a 
Cserzy Mihály utcai telephelyet, 
a volt cipőgyárat, amitől hama-
rosan búcsút intenek. A jövőben 
a jóval tágasabb konzervgyárban 
alakítják ki székhelyüket. A je-
lenlegi körülmények már a fejlő-
dés, a termelés rovására mentek, 
a telephely régóta szűknek bizo-
nyul és a terjeszkedés a jelenlegi 
ingatlanon belül már nem oldha-
tó meg. A marketingvezető hang-
súlyozta, a szomszéd telkek nem 
eladók, lakóövezet határa is szo-
rítja be őket. 

Az önkormányzat és a Micro-
meat Kft. segítségével jutottunk 
el a konzervgyárhoz, amely alap-
területét, épületállományát, inf-
rastruktúráját tekintve megfele-
lő telephelynek bizonyult - indo-
kolta a váltást Sipos Aurél. 

Az adásvétel tárgya a Szeko 
2001 Rt. és 10,6 hektáros telep-
helye az ingatlanokkal. A vevő 
ragaszkodik a Szilánk névhez, 

Modern gépsoron készül a hőszigetelt üveg. Fotó: Karnok Csaba 

így az rt. hamarosan nevet vál-
toztat és természetesen a korábbi 
tevékenységi kör is „szilánkoso-
dik". Továbbra is síküvegipari 
feldolgozással, -gyártással és -ér-
tékesítéssel kívánnak foglalkoz-
ni. Az épületek zöme felújításra 
szorul, a tetőbeázások kijavítása, 
a nyílászárók cseréje elengedhe-
tetlen, a csarnokokban - a koráb-
bi profil miatt - nincs híddaru, 
ezt meg kell oldani. 

- Terveink szerint a költözés 
még az első félévben megtörté-
nik. Szeretnénk értékesíteni a 
Cserzy Mihály utcai ingatlant, 
addig - az átköltözés után is - to-
vábbra üzemeltetjük. A vásárlást 
hitelből finanszírozzuk, melynek 
jelzálogfedezete korábbi és új te-
lephelyünk - mondja a marke-
tingvezető. 

Jelenleg kétszáz dolgozó ter-
mel, értékesít, szolgáltat a Szi-
lánknál, több mint tíz százalék 
megváltozott munkaképességű 
alkalmazott. Két éve öten voltak, 
ma már huszonnégyen, néhány 
éven belül pedig a régió legna-
gyobb megváltozott munkaké-
pességű foglalkoztatója lehet a 
cégcsoport. 

Sipos Aurél hangsúlyozza, 
hogy az előző önkormányzati 
ciklusban is jó volt a kapcsolatuk 
a városvezetéssel. Az elmúlt idő-
szakban is történtek komoly be-
ruházások, ilyen volt például az 
1500 négyzetméteres, szigetelő-
üvegek gyártására szolgáló csar-
nok felépítése. 

Hogyan teremt új munkahe-
lyet a Szilánk? Nem a klasszi-
kus értelemben, vagyis úgy, 

hogy vásárol egy vadonatúj gép-
sort, s olyan terméket kezd el 
rajta gyártani, ami eddig nem 
szerepelt a palettán, s ehhez 
gépkezelők, kiszolgálók kelle-
nek, hanem másként. Azzal, 
hogy tágabb telephelyre költöz-
nek, megszűnik a zsúfoltság, ha 
eddig azért nem tudták bővíteni 
a termelést, mert annak fizikai 
korlátai voltak, ez az akadály 
most megszűnik. Az ipari mére-
tű szigetelőüveg-gyártás húsz 
emberrel és két gépsorral kezdő-
dött, mára még egy sort be kel-
lett állítani és hetven ember dol-
gozik ugyanitt. 

Százötven új munkahely jön 
létre, amelyet fokozatosan te-
remtünk meg - mondja Sipos 
Aurél. 

K.A. 

Fogadóóra 
Kovács Mihály alezredes, az el-
múlt hét végén kinevezett szege-
di rendőrkapitány ma 13 és 16 
óra között lakossági fogadóórát 
tart hivatali helyiségében. Az ér-
deklődőket a Párizsi körút 
16-22. szám alatt várja. 

Héthatáron-
premier 
Szegeden 
l ánu lmányköte t jelent meg 
Héthatáron címmel. A bemu-
tató ma lesz a tanárképzőn. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Héthatáron címmel földrajzi ta-
nulmánykötet jelent meg a JGYF 
Kiadó gondozásában, amelynek 
bemutatóját ma 13 órától az 
SZTE JGYTFK dísztermében 
(Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) 
Pál Ágnes tanszékvezető főisko-
lai tanár tartja. A jeles szerzőgár-
da tagja többek között Mészáros 
Rezső professzor, a szegedi egye-
tem rektora, valamint Tóth Jó-
zsef professzor, a Pécsi Tudo-
mányegyetem rektora is, aki lek-
torként is közreműködött a kiad-
vány létrehozásában. Az 524 ol-
dalas kötet a határ menti terüle-
tek természet-, társadalom- és 
gazdaságföldrajzával, infrastruk-
túrájával, történeti problemati-
káival és az európai regionaliz-
mus kérdéseivel foglalkozik. 

Porig égett egy tanya 
Porig égett egy tanya a hét végén 
Csengelén. Az épület tulajdo-
nosát még nem találták meg. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A 80 négyzetméteres tanyaépü-
let már teljes terjedelmében lán-
gokban állt vasárnapra virradó 
éjjel, amikor a környékbeliek 
észrevették a tüzet és értesítették 
a tűzoltókat. 

A kiskunfélegyházi és szegedi 
tűzoltók két fecskendős kocsival, 

tizenketten vonultak a helyszínre 
és csaknem egy órán át küzdöttek 
a lángokkal, mire sikerült elolta-
niuk. Az épület teljesen Idégett. A 
tűzoltók az oltáskor még nem 
tudták, volt-e az épületben valaki, 
mivel a tanya tulajdonosa, egy 
egyedül élő idősebb nő még nem 
került elő. A tulajdonos pontos 
kilétét a szomszédok sem tudták, 
mivel csak gúnynevéről ismerik a 
kétes életmódot folytató nőt. Az 
anyagi kár jelentős, meghaladja 
az egymillió forintot. 

Csempészett madarak 
Védett madarakat akart az országba behozni a röszkei határátkelő-
helynél egy szerb állampolgár. Egy osztrák rendszámú mikrobusszal 
érkezett tegnap délután a határhoz a szerb H. B. A vámos kérdésére a 
férfi azt válaszolta, hogy nincs semmi elvámolni valója. 

A sofőr idegesen viselkedett, ezért tételes vámvizsgálatot rendelt el 
a finánc. A gyanúja beigazolódott, mert az ülés alól előkerült egy ka-
litka és benne tizenkét élő tengelic. A madarak védettek és a szerb fér-
fi nem rendelkezett a magyar természetvédelmi hatóságok engedélyé-
vel. 

A darabonként 10 ezer forint eszmei értékű tengeliceket lefoglalták 
és átadták a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberének. A szerb férfit 
pedig természetkárosítás vétségével feljelentették a rendőrségen. 

A fizető-várakozóhelyek negyede még használhatatlan 

Lassan olvadó hókupacok 
A folyamatos takarítás és a lassú olvadás hatására 
egyre több szegedi f izető-parkolóhely szabadul ki 
a hó és jég alól. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A legnagyobb havazás idején elnézőek voltak a Sze-
park Kft. ellenőrei, s nem büntették a kényszerű-
ségből tilos helyen várakozókat. Az időjárás enyhü-
lésével viszont nőtt a szigor: már nem lehet büntet-
lenül cédula vagy bérlet nélkül parkolni. 

- A szegedi fizető-parkolóhelyek mintegy három-
negyede már könnyen megközelíthető. A közterü-
let-fenntartási kht. dolgozóinak munkája és az ol-
vadás egyaránt segített a várakozóhelyek fölszaba-

dulásában - válaszolt kérdésünkre Radics János, a 
Szegedi Parkolási Kft. market ingvezetője . Hozzá-
tette, hogy a nehéz tél m i a t t a parkolási körü lmé-
nyek m é g ko rán t s em m o n d h a t ó k ideálisnak, vi-
szont ha az ú t i cél közvet len közelében n e m is, de 
százméteres körzetben b iz tosan m i n d e n k i talál 
m a g á n a k szabad helyet . 

Egy parkolóbérlettel rendelkező autós kérdésére, 
amely szerint, ha a hó miatt a Szepark nem biztosít 
teljes szolgáltatást, akkor a bérlet árából kedvez-
ményt adhatna a társaság, a marketingigazgató úgy 
válaszolt, hogy a díjrendszert az önkormányzat ha-
tározza meg, a Szepark csupán szolgáltató, ezért a 
rendkívüli időjárási viszonyok miatti kedvezmé-
nyek nyújtására nincs lehetőség. 

A legjobb hómunkás mégiscsak a meleg volt. Fotó: Miskolczi Róbert 


