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Lakat került a szentesi ruhagyárra 

Ötven varrónő lesz munkanélküli 
Felszámolják a teljesen eladó-
sodott szentesi ruhagyárat. Be-
zárták a cég kapuját, s az ötven 
dolgozót azonnali hatállyal fel-
mentették a munkavégzés alól. 

Szomorú vég, senki sem gondol-
ta, hogy ilyen lesz a befejezés -
mondja Dancsó Imiéné, a szen-
tesi ruhagyár szakszervezeti tit-
kára. Azt meséli, hogy megje-
lent a varrodában egy felszámo-
lóbiztos, aki bejelentette: azon-
nali hatállyal valamennyi dolgo-
zót felmenti a munkavégzés 
alól. Aztán kikapcsolták a vil-
lanyt, leálltak a gépek, síri 
csönd lett az üzemben. Lakat 
került a kapura, amelynek a ki-
lincsét aligha fogják meg még 
valaha is az asszonyok és a lá-
nyok. A gyár felszámolásával 
megbízott személy ugyanis az 
előírásnak megfelelően már kö-
zölte a csoportos létszámcsök-
kentést a munkaügyi központ-
nál. Attól az időponttól számí-
tott harminc napon belül pedig 
mind az ötven dolgozót elbo-
csátják a cégtől. így múlt ki a 42 
éves szentesi ruhagyár, amely a 
kezdet kezdetén még 131 em-
bernek nyújtott megélhetést. 

A szakszervezeti titkár szerint 
a most elküldött dolgozók közül 
a fiatalok még megtalálhatják a 
számításaikat, ha vállalják az át-
képzést. Aggódik viszont az ötve-
nedik évüket betöltött asszonyo-
kért, akik aligha tudnak már el-
helyezkedni. Dancsó Imréné 
szerint számukra az jelenthetne 
megoldást, ha méltányosságból -
egy meghatározott munkavi-
szony után - kérhetnék a nyugdí-
jazásukat. Szívszorítónak nevezi 

Immár végleg bezárták a 42 éves ruhagyárat. Fotó: Tésik Attila 

az állásuk elvesztését, amit csak 
az érthet meg, aki átélt már ha-
sonlót. Dancsóné egyébként pár 
hónap híján 39 évet húzott le a 
ruhagyárban. 

A nevének elhallgatását kérő 
asszony képtelen feldolgozni a 
történteket. Még a férjének sem 
meri bevallani, hogy elküldték a 
cégtől. Ezért aztán reggelente el-
megy otthonról, úgy tesz, mint-
ha dolgozni indulna. Azt már az 
egyik munkatársa állítja, hogy a 
kormány „leírta" a textil- és ru-
haipart. Sorra zárják be az az 
ilyen profilú cégeket, amelyek 
külföldre végeztek bérmunkát. 
Úgy véli: a minimálbér felemelé-

Az új kórháztörvényre várnak Ásotthalmon 

Szanatórium 
vagy üdülőfalu 
Az elképzelések szerint szív- és 
érrendszeri betegek rehabilitá-
ciós központját vagy üdülőfalut 
építenének a németek az ásott-
halmi erdőben. A befektetők az 
új kórháztörvényre várnak. 

Szív- és érrendszeri betegek reha-
bilitációs központját kívánják 
német befektetők megépíteni az 
Ásotthalom melletti erdőben. -
A község történetének egyik leg-
nagyobb beruházása most attól 
függ, hogy a parlamentben elfo-
gadják-e az új kórháztörvényt -
nyilatkozta lapunknak Petró Fe-
renc polgármester. 

Ha a törvény megengedi, hogy 
a külföldiek is tulajdonjogot sze-
rezhessenek a már most működő 
magyar egészségügyi intézmé-
nyekben, akkor a német befekte-
tők elállnak a 40 milliárdos be-
ruházásuktól. Azért teljesen 
nem vonulnának ki Ásotthalom-
ról. A Gárgyán-erdőben ebben az 
esetben egy gyógykezelésre is al-
kalmas üdülőfalut alakítanának 
ki. 

Ásotthalom első emberének 
már bemutatták azt az osztrák 
üdülőfalut, aminek a mintájára 
megépülhetne náluk is a komp-
lexum. - Itt nemcsak pihenni, 
szórakozni és sportolni tudnak a 
vendégek, hanem különféle utó-
kezeléseken is részt vehetnek -
tette hozzá. Többek között hor-

gász- és csónakázótavat, szállo-
dát, éttermet, sportpályákat is 
álmodnak a kétszáz hektáros er-
dőbe. 

A beruházás nemcsak Ásott-
halomnak, hanem az egész ré-
giónak jó lenne. A turizmus 
szempontjából fontos térség, va-
gyis a Szeged-Szabadka-Kiskun-
majsa háromszög is fejlődésnek 
indulhatna általa. Ezen csak se-
gítene, ha megnyitnák Ásottha-
lom mellett a határt. így a vajda-
sági Palics mindössze 11 kilomé-
terre lenne a községtől. 

A német befektetőket is régiós 
elképzelések motiválják. Már 
többször is megfordultak a kör-
nyéken és felmérték adottságait. 
Szerintük megfelelő úthálózat 
esetén óriási turisztikai bázist le-
hetne itt kialakítani. Az autópá-
lya mellett fontos lenne az Ásott -
halom-Ruzsa összekötő út is, így 
a kiskunmajsai fürdő is közelebb 
kerülne 20 kilométerrel. Ráadá-
sul Szeged, Mórahalom és Kiste-
lek gyógyvizével is számolnak a 
befektetők. 

A körülmények szerencsés ala-
kulása esetén a munkálatok már 
jövőre elkezdődhetnek, hiszen az 
üdülőfalut mindenképpen meg 
akarják építeni a németek. Most 
azonban az új kórháztörvénytől 
függ: szanatórium vagy üdülőfa-
lu lesz Ásotthalmon. 

K.T. 

Virágos Magyarországért: 
jelentkezés június 1-jéig 
A Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny jelentkezési ha-
táridejét június Tjéig meghosszabbították. A települések falu vagy 
város kategóriájában nevezhetnek a viragos@hungarytourism.hu 
e-mail vagy a Magyar Turizmus Rt., 1012 Budapest, Vérmező utca 4. 
címen, valamint a 06-1/488-863l-es fax számon. A legszebbnek ítélt 
falu, illetve város képviselheti 2004-ben hazánkat az európai virágos 
városok és falvak versenyen. 

se miatt e megrendeléseket már 
a hazánknál szegényebb orszá-
gok kapják. Az ágazat csődjéhez 
szerinte az is hozzájárult, hogy 
az olcsó és rossz minőségű kínai 
termékekkel elárasztották a ha-
zai piacot. Azt kérdezi ez az asz-
szony: „Gondol-e valaki azokra a 
nőkre, akik harminc-negyven 
évet töltöttek el a varrógép mel-
lett?" Mert ők most is csendben 
vannak, nem vonulnak tüntetni 
az utcára, pedig harmadik hó-
napja még a fizetésüket sem kap-
ták meg. De jelentkezhet egy be-
fektető - vetem közbe - , aki akár 
még újra is indíthatja a termelést 
a szentesi gyárban. Azt kérdezi 

erre a több évtizede az ágazatban 
dolgozó nő, hogy ki az, aki ma-
napság a ruhaiparba fekteti a 
pénzét? 

A térség fideszes országgyűlési 
képviselője, Farkas Sándor a tár-
saival már benyújtotta a parla-
menti határozati javaslat terve-
zetét a textil- és ruhaiparban be-
következett válság kezelésére. A 
honatya sajnálja, hogy megszű-
nik Szentesen a női munkaerőt 
foglalkoztató üzem. Szerinte ez 
összefügg a könnyűipar nehézsé-
geivel. Egyelőre nincs arról el-
képzelése, hol találhatnak mun-
kát a szentesi ruhagyárból elkül-
dött asszonyok és lányok. 

Lapunktól értesült az üzem 
bezárásáról Szirbik Imre polgár-
mester is, aki - mint arról be-
számoltunk - a húsvéti ünne-
pek előtt még gyorssegélyt vitt a 
dolgozóknak. A város vezetője 
úgy reagált a sajnálatos hírre: 
mielőbb felveszi a kapcsolatot a 
munkaügyi kirendeltséggel an-
nak érdekében, hogy a szakmán 
belül vagy más területen el tud-
janak helyezkedni az elbocsá-
tott nők. ígérete szerint számít-
hatnak az önkormányzat támo-
gatására azok a családok, ame-
lyek anyagi nehézségekkel küz-
denek. 

BALÁZSI IRÉN 

Termékpálya-bizottságok 
alakulnak júniusban 
Várhatóan júniusban megalakul az a hét ter-
mékpálya-bizottság, amelynek kötelező létreho-
zását az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény 
írja elő. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Információink szerint a törvény értelmében már a 
következő hónapban megalakul a gabona- és a 
hús-, a zöldség, gyümölcs és dísznövény-, a szőlő 
és a bor-, a cukor és izoglükóz-, a tej és tejtermék, 
valamint a dohány termékpálya-bizottság. Vala-
mennyi tíz-tíz taggal jön létre, melyből ötöt a kor-
mány, ezen belül egy-egy szakértőt a Pénzügy-, a 
Gazdasági és a Külügyminisztérium, valamint két 
szakértőt az FVM, a további öt személyből 

egyet-egyet az érintett terméktanácsok, illetve a 
civil érdekképviseleti szervezetek, például a Me-
zőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos 
Szövetsége (MOSZ), valamint a Magyar Gazdakö-
rök és Szövetkezők Országos Szövetsége (Magosz) 
delegálnak. 

A bizottsági tagok mindegyike szavazati joggal 
rendelkezik majd, szemben a korábbi gyakorlattal, 
amikor az agrárium szabályozási kérdéseit a most 
megszűnő agrárrendtartási tárcaközi bizottság 
döntötte el, s a terméktanácsok képviselőinek nem 
volt szavazati joguk. A termékpálya-bizottságok 
megalakulásával az adott érdekképviseleti szerve-
zeteken keresztül minden gazdához eljuthatnak az 
EU-ban már hatályos vagy tervezett, az agrárpiacot 
befolyásoló szabályozási információk. 

Liszt-
érzékenyek 
találkozója 
Az ország minden tájáról várják 
szombaton a lisztérzékenység-
ben szenvedőket az újszegedi 
ligetben első alkalommal meg-
rendezendő lisztérzékeny na-
pon. 

Szegeden az elmúlt év októberé-
ben alakult meg a lisztérzéke-
nyek klubja azzal a céllal, hogy 
segítséget nyújtson az ebben a 
betegségben szenvedők életmód-
dal, étkezéssel kapcsolatos ta-
nácsadásában, illetve abban, 
hogy alkalmuk legyen a betegsé-
gük okozta problémáikat szak-
emberekkel, illetve sorstársaik-
kal megbeszélni. 

Magyarországon a lakosság 
mindössze egy ezreléke szenved 
lisztérzékenységben, de a szak-
emberek szerint számuk ennél 
magasabb, mert sok a felderítet-
len eset. A betegség kialakulásá-
ban az örökletesség mellett a 
környezeti tényezők szerepét is 
feltételezik. 

A lisztérzékenységet meggyó-
gyítani még nem tudják, de az 
egy életen át tartó diétával a tü-
netek enyhíthetők vagy meg-
szüntethetők. A diéta lényege, 
hogy a táplálékból ki kell hagyni 
a búzát, az árpát, a rozsot, a za-
bot, illetve ezeket az alapanyago-
kat tartalmazó ételeket. 

Szombaton, május 24-én az új-
szegedi ligetben megrendezendő 
lisztérzékenyek országos találko-
zóján a diétával kapcsolatos is-
meretnyújtás kapja a fő hang-
súlyt. A 10 órától 18 óráig tartó 
programon a lisztérzékenyek ál-
tal fogyasztható termékek bemu-
tatóját kóstolóval kötik össze. A 
lisztérzékeny betegeknek a talál-
kozó alkalmával lehetőségük 
nyílik arra, hogy megbeszéljék 
problémáikat egymással. A gye-
rekeket színes programokkal -
aszfaltrajzverseny, arcfestés, já-
tékos vetélkedők - várják a szer-
vezők. 

Hősökre 
emlékeznek 
Szegeden 
A Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület Szegedi Területi Szer-
vezete az idén is megemlékezik a 
háborúkban elesett hősökről. 
Május 25-én, vasárnap fél tizen-
egykor ünnepséget rendeznek a 
Hősök kapujánál, az Aradi vérta-
núk terén. 

Az ÁNTSZ nem emel kifogást a fürdés miatt 

Jó a víz a szabad strandokon 
Az ÁNTSZ legfrissebb mérése 
szerint minden megyei szabad 
strandon lehet fürödni. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Csongrád Megyei Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ÁNTSZ) a szokásos-
nál korábban, már május első fe-
lében vizsgálta a szabad strandok 
vízminőségét. A hatósági víz-
mintavételt elvégezték a megye 
tizenegy szabad strandján: 
Csongrádon a Körös-toroknál, 
Szentesen a tiszai strandon, a 
mindszenti szabad strandnál, 
Mártélyon a Holt-Tiszánál, a 
sándorfalvi bányatónál, Makón a 
marosi szabad strandnál, Szege-
den a Sárga üdülőtelepnél, a Fó-
kánál, a Laposon, a Maty-éren, 
valamint a sziksósi naturista 
strandon. 

A megyei tiszti főorvos, Nagy 
Zsuzsanna tájékoztatása szerint 
valamennyi helyen megfelelő a 
víz minősége, tehát fürdésre al-
kalmas. A vízvizsgálatot havonta 
megismétlik majd. Ha ismét jön a meleg, nyugodtan fürödhetünk majd a Laposon. Fotó: Schmidt AnJrea 
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