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TÉMÁINKBÓL 

A ROBOTEMBER SZÖVEGEI 
Hibátlan, minden dadogástól 
mentes cseh beszédével igencsak 
meglepte a politikusokat az 
Asimo nevű robotember, aki a 
japán kormányfőt kísérő 
hivatalos küldöttség tagjaként 
jelent meg csütörtökön este a 
prágai Hrzán palotában, hogy 
részt vegyen azon a vacsorán, 
amelyet a cseh miniszterelnök 
adott japán vendége tiszteletére. 

2. oldal 

TANSZERVÁSÁR, AKCIÓKKAL 
Még egy hét és kezdődik az új 
tanév. A tanszervásár 
rohamában az üzletek 
különféle akciókkal, 
kedvezményekkel, s nem 
utolsó sorban a konkurencia 
árai alá ígérve csalogatják a 
vevőket. 

4. oldal 

Haajár Expo és 
Konferencia Központ 

Várjuk Önt « • < • • » • « » « • 
Dél-Magyarország legnagyobb , 
AUTQSHQWJÁN! 

S Z E N Z Á C I Ó 2 É S 4 K E R É K E N ! 
Ingyenes buszjáratok a TESCO parkolojíból, 
valamint a belvárosi rakpartról 
K E R E S S E A S Á R G A B U S Z T ! 

\UClISZTUS 22-24. 

NYEREMENYAUTO 
SZATYMAZRA 
A hét végén megrendezett 
kecskeméti repülőnap fődíját, 
egy Opel Corsát a szatymazi 
Kovács Sándor nyerte. Négytagú 
családjával egy kirándulás egyik 
állomásaként tért be a szerencsét 
hozó repülőnapra. 

4. oldal 

EURÓPAI PÁLINKA, AVAGY 
SZESZES ITAL 
Sokan attól tartanak, hogy 
uniós csatlakozásunk után 
itthon beszüntetik a 
pálinkafőzést. Az Európai 
Unióban ugyanis a mesterséges 
alapanyagokból előállított 
szeszt nem lehet pálinkának 
nevezni. 

4. oldal 

LÁTHATÓ RENDŐRSÉGET 
AKAR A SZEGEDI KAPITÁNY 
Szeged február elsején kinevezett 
rendőrkapitánya, Kovács Mihály 
látványrendőrség helyett látható 
rendőrséget akar, s az országban 
elsőként részletes és átfogó 
bűnmegelőzési programot 
készített. 

6. oldal 

KETYEG A NYUGDÍJBOMBA 
Az időskorúak anyagi biztonsága 
kerülhet veszélybe Európában, 
mivel a népesség öregedése miatt 
a század közepére 35 helyett már 
75 nyugdíjast kell eltartania 100 
munkavállalónak. A jelenlegi 
nyugdíjrendszerekben a minden-
kori idős generáció nyugdíját az 
éppen dolgozók fizetik, ezért a 
fokozatosan öregedő Európában 
nem sok jóra, s még inkább cse-
kélyebb összegű ellátásra számít-
hatnak a jövőbeli nyugdíjasok. 

Szieszta 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Szegeden és Vásárhelyen 350 dolgozó kerül az utcára 

Bezárt a Mary Cipőgyár 

A cipőgyár bejáratánál még tegnap is azt lehetett olvasni, hogy munkaerőt keresnek. Fotó: Karnok Csaba 

Két év folyamatos veszteség után végelszámo-
lással megszűnik a szegedi központú Mary 2000 
Cipőgyár Rt. Emiatt Szegeden, Hódmezővásár-
helyen, valamint további két, Csongrád megyén 
kívüli gyárban összesen 700 dolgozó kerül az 
utcára. A tulajdonosok levélben értesítik a mun-
kásokat a döntésről. 

- Mindent elkövettünk, és az utolsó pillanatig re-
ménykedtünk abban, hogy sikerül megmenteni a 
gyárat, de sajnos a múlt hét végén végleg eldőlt, 
nincs tovább - nyilatkozta lapunknak Tóth Erika, a 
cég ügyvezető igazgatója. 

A Mary 2 0 0 0 Cipőgyár Rt. tulajdonosainak dön-
tésével 7 0 0 dolgozó kerül az utcára. Szegeden 2 2 0 , 
Hódmezővásárhelyen 1 3 0 embernek kell új mun-
kahelyet keresnie. A többi dolgozónak a Veszprém 
megyei Csetényben és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Tiszakeszin szűnik meg egyik pillanatról a 
másikra a munkahelye. 

A cipőgyár az elmúlt két évben folyamatosan vesz-
teséges volt. A vállalat, mint azt már korábban meg-
írtuk, megrendelés hiányában többször kényszerült 
leállásra. A fenti okok miatt általában a munkabérek 

kifizetését is csak késve tudták teljesíteni. A cég ve-
zetői hiába kerestek befektetőket, nem jártak siker-
rel, és bérmunkára sem kaptak megbízást. 

- Kértünk segítséget, támogatást, többek között a 
munkaügyi minisztériumtól is, de csak tanácsot 
kaptunk. A döntéssel nem lehetett tovább várni -
hangsúlyozta Tóth Erika. 

A cég ügyvezetője elmondta: a szegedi üzemben 
már korábban leállt a gyártás. A tulajdonosok a 
hétfőn megtartott közgyűlésen döntöttek arról, 
hogy megrendelés hiányában végelszámolással 
megszüntetik a céget. 

- A dolgozókat, köztük engem is, levélben tájé-
koztatnak a munkahelyünk megszűnéséről, és a 
következményekről. A 3 0 napi felmondási idő alatt 
az állásidőre járó fizetést, valamint végkielégítést 
kap mindenki - mondta az ügyvezető igazgató. 

Tóth Erika arra a kérdésre nem kívánt válaszolni, 
hogy hány millió forintba kerül a dolgozók fizetése 
és végkielégítése, és elzárkózott a válasz elől akkor 
is, amikor azt firtattuk, mekkora tartozást halmo-
zott fel a cipőgyár. 

Folytatás a 3. oldalon 

Férje megölésével gyanúsítanak egy nőt 

Késelés a házassági 
évforduló előtt 
Férjének megölésével gyanúsí-
tanak egy vásá rhelyi asszonyt. A 
nő csütörtökön este maga hívta 
a mentőket, akiknek azt mond-
ta: a férje szúrta hasba magát. A 
rendőrök azonban dulakodás 
nyomait fedezték föl a lakás-
ban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Családi tragédia történt csütör-
tökön este Vásárhelyen, ahol egy 
belvárosi lakásból egy nő azzal ri-
asztotta a mentőket, hogy férje 
hasba szúrta magát. A helyszínre 
érkező orvos hiába próbálta újra-
éleszteni a 4 7 éves férfit, már 
nem tudott segíteni rajta. 

A dulakodás nyomai, és a ta-
núk elmondása alapján azon-
ban a tragédia valószínűleg 
nem úgy történt , ahogyan a 4 5 
éves asszony elmondta. A 
rendőrség feltételezése szerint 
a feleség szúrta hasba a férjét. 
Emberölés alapos gyanúja mi-
att már eljárást is indítottak 

ellene - tudtuk meg M. To-
ronykőy Mártától, a Csongrád_ 
megyei rendőr-főkapitányság 
sajtóreferensétől. 

A Szent Antal utcai régi bérház 
lépcsőházában semmi sem utal 
arra, hogy néhány órával ezelőtt 
itt rendőrök jártak. Percekig egy 
teremtett lelket sem lehet látni, 
majd egy tizenhét év körüli fia-
talember érkezik. Pontosan abba 
a lakásba nyit be, ahol a haláleset 
történt. 

Megszólítjuk; a fiú a család tag-
ja. Először nem akar mondani 
semmit, aztán erőt véve fájdal-
mán, elmeséli: csütörtök este 
nem tartózkodott otthon, a barát-
jánál volt, videofilmeket néztek. 
Telefonon értesült arról, hogy mi 
történt otthon. Arra nem tud vá-
laszt adni, hogy mi válthatta ki 
ezt a tragédiát, csak annyit jegyzet 
meg elkeseredetten, hogy a szülei 
most ünnepelték volna a házassá-
gi évfordulójukat. 

Folytatás az 5. oldalon 

Az egyik szomszéd hallotta a kiáltást, amelyet néma csönd köve-
tet t az épületben. Fotó: Karnok Csaba 

Csongrád megyei demonstrálók, dudáló kamionok és buszok, türelmetlen autósok az újhartyáni kapunál 

Az apró forintosok miatt bedugult az M5-ös 
Mintegy negyven szegedi, kis-
teleki, csongrádi és békéscsabai 
autós órákra megbénította a 
forgalmat az M5-ös sztráda új-
hartyáni főkapujánál. A polgári 
engedetlenkedők aprópénzzel 
fizettek, tiltakozásul a magas 
autópálya használati díjak mi-
att . 

Nem bejelentett tüntetést, hanem 
polgári engedetlenségi mozgalmat 
szervezett tegnap délutánra a bé-
késcsabai MAHÉSZ, a két hónap-
pal ezelőtt megalakult M5-ös Au-
tópályát Használók Érdekvédelmi 
Szövetsége az Alföld Koncessziós 
Autópálya (AKA) Rt.-vel szemben. 
A törvények betartásával használ-
juk az autópályát - mondta Végh 
László Békés megyei fideszes or-
szággyűlési képviselő a sztráda 
Budapest felé vezető oldala mel-
letti Total-kútnál, a tűző napon, 
ahol a különböző településekről 
érkező autósok gyülekeztek. Hoz-
zátette: a Magyar Nemzeti Bank-
ról szóló törvény értelmében egy 
címletből egyszerre ötven darab-
bal lehet fizetni egy olyan helyen, 
mint a fizetőkapu. 

Folytatás a 3. oldalon Zacskóból számolja a forintosokat az egyik demonstráló az újhartyáni kapunál. Fotó: Gyenes Kálmán 

http://www.delmagyar.hu

