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FEKETE KLÁRA 

Logisztikai központot adtak át a Phoenixnél 

Új munkahelyek Makón Innen szép 
nyerni 

Nehéz olyan körülmények között optimista jegyzetet írni, ami-
kor a múlt pénteken a Mary cipőgyár zárta be szegedi és vásárhe-
lyi üzemét, kedden pedig bejelentették, hogy rövid időn belül la-
katot tesznek a csongrádi bútorgyárra. Ezekben a napokban több 
mint ötszáz ember családi költségvetése borul fel, azóta házastár-
sak kerülgetik egymást otthon némán a lakásban és nem tudnak 
a gyerekeiknek mit mondani. Szólhatnak á hírek a bankbotrány-
ról, vagy az Orbán-kormány idején eltűnt milliárdokról éppúgy, 
mint a magyar sportsikerekről, az uniós csatlakozásra való felké-
szülésről, őket mindez nem érdekli, sőt tovább idegesíti. Harag-
szanak arra a világra, berendezkedésre, kormányra, gazdaságra, 
mindenre, amely őket önhibájukon kívül hozta lehetetlen hely-
zetbe. 

Ilyenkor azt mondani nekik, hogy már látni az alagú t végét, fel-
ér a legnagyobb modortalansággal. Jobb kocsmákban az ehhez 
hasonló megnyilvánulást zaklatásnak minősítenék és beláthatat-
lan következményekkel járna. Márpedig a szigorú statisztika sze-
rint a dél-alföldi régió gazdasága emelkedni látszik arról az önma-
gához képest mélypontnak számító helyről, ahová a rendszervál-
tást követően eljutott. Míg az elmúlt két év során a nyolcadik és a 
kilencedik helyet célozta meg Csongrád a megyék rangsorában az 
egy főre jutó nemzeti össztermék alapján - „Innen szép nyerni", 
próbált szintén optimista lenni a minap Marosvári Attila, a me-
gyei közgyűlés alelnöke most újra a hatodikon állunk. 

Marosvári klasszikusokat idéző mondásában - mint minden 
ilyenben - van igazság. Azt is kifejezi, hogy a megye gazdaságá-
ban a szerkezetváltás később következett be, mint másutt, ké-
sőbb zártak be azok az üzemek, amelyeknek - sajnos, ezt ki kell 
mondani -, az olcsóbb munkaerőt alkalmazó piacon van a he-
lyük. így hát később erősödtek meg olyan kis- és középvállalkozá-
sok, amelyek majd a határokon is átnyúló szolgáltatásokkal fog-
lalkozhatnak. Éppen tegnap avattak logisztikai központot Ma-
kón, húsz új munkahelyet teremtve. De vajon földobja-e ez a hír 
a szeged' és a vásárhelyi cipógyári dolgozókat ? 

Egyelőre nem küldik el a dolgozókat a Ringónál 

Leáll a kapuvári 
üzem egy része 

A Phoenix AG hosszú távon számol Makóval. Fotó: Balázs Edit 

Új logisztikai központot avattak tegnap a 
Phoenix makói gumiművénél. A csaknem 
4000 négyzetméteres alapterületű beruhá-
zást Konrád Ellegast, a Phoenix AG elnöke 
személyesen adta át. Az üzemegység eddig 
húsz új munkahelyet teremtett a városban. 

Mintegy 600 millió forint befektetésével új 
logisztikai központot létesített makói üzem-
egységében a német Pohenix AG. A csaknem 
4000 négyzetméteres létesítményt közel há-
rom hónap alatt felépítették, hivatalos átadá-
sát tegnap tartották. Az avató ünnepségen 
megjelent Konrád Ellegast, a multinacionális 
óriáscég elnökségének elnöke is. 

- Bár Magyarország nem tartozik a befekte-
tési szempontból kedvező költségű országok 
közé, mégis: stratégiailag kiemelt területnek 
tartjuk Makót és térségét, és itt létesítettük 
Kelet-Európa egyetlen logisztikai központját, 
amely hamarosan a Romániában gyártott gu-
mielemek tárolását és újraosztását is szolgál-

ja - fogalmazott a német cégelnök. - Terve-
ink között nem szerepel további, hasonló 
nagyságú befektetés létesítése a környező or-
szágokban, ám a makói egység további fej-
lesztésre is számíthat, elképz.elhető, hogy 
újabb gyáregységgel is bővülhet ez, a világcég 
termelésében egyébként jelentős, csaknem 
ötvenszázalékos részesedést adó gumimű. 

Majoros Lászlótól, a Gumiművek Phoenix 
Hungária Kft. ügyvezető igazgatójától meg-
tudtuk: a logisztikai központ új dimenziót 
teremt az áruk továbbításának rendszerében. 
A létesítmény üzembe állásáig ugyanis a Ma-
kón legyártott gumialkatrészeket először a 
német raktárközpontba szállították, majd in-
nen osztották tovább a megrendelőkhöz, Eu-
rópa legpatinásabb autógyáraihoz. így előfor-
dulhatott, hogy a makói gumicső Németor-
szágból került a győri Audihoz. 

- A központ beiktatásával közvetlenül a 
megrendelőkhöz juttathatjuk az itt gyártott 
gumielemeket, így a Phoenix jelentős szállí-

tási költséget spórolhat meg, valamint a ma-
kói egység üzleti forgalma is nagy mértékben 
megnő. A központ működtetésére eddig 
mintegy húsz, magasan képzett, idegen nyel-
veket beszélő munkatársat vehettünk állo-
mányba, de elképzelhető további létszámbő-
vítés is - mondta az ügyvezető igazgató. 

Az átadásnál megtudtuk: Makóról szár-
maznak az Audik, a BMW-k, a Volkswagenek 
és a Mercedeseket gyártó DC óriásválallat lu-
xusgépjárműveinek egyes gumialkatrészei. A 
négyezer négyzetméteres logisztikai központ 
óriási polcain közel ezer láda árut tárolhat a 
cég, a készítményeket pedig rendelésre azon-
nal a kamionokba rakodhatják. 

Az átadási ünnepségen Búzás Péter polgár-
mester beszédében kiemelte: köszönet illeti a 
német befektetőt, aki a kemény elvárások 
mellett a legmagasabb makói béreket bizto-
sítja a gumigyár több mint hatszáz alkalma-
zottjának. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Szeptember 1-5-ig tartanak a felkészítő rendezvények 

Csongrád megyébe is 
eljön az unió 

Pénz a civileknek 
- Napokon belül megkapják a részükre megítélt támogatást azok a ci-
vil szervezetek, amelyek tartalmilag és formailag is megfelelő módon 
küldték vissza támogatási szerződésüket a Miniszterelnöki Hivatal 
Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatalához -
közölte a szegedi Bódi György, aki a MeH civil szervezetekkel foglal-
kozó főosztályát vezeti. 

Az első 135 kiutalást a Magyar Államkincstár a nap folyamán meg-
tette - olvasható a civil kapcsolatok főosztályának vezetőjének közle-
ményében. 

Bódi György tájékoztatott arról is: a 2003. évi költségvetésben a tár-
sadalmi szervezetek és alapítványok működési támogatására biztosí-
tott 400 millió forint keretösszeg felosztásáról 2003. május 9-én dön-
t ö t t a többségében civil de legál takból álló k u r a t ó r i u m . 

Csongrád: lakópark születhet az egyforintos laktanyából 

Ötvenhét családnak lehet otthona 

Az é p ü l e t e g y ü t t e s b e n l a k á s o k a l a k í t h a t ó k k i . Fotó: Tésik Attila 

Hétfőn Csongrádon kezdődik el 
az az egyhetes, kis- és közép-
vállalkozások számára meghir-
detett országos EU-felkészítő 
program megyei rendezvényso-
rozat, amelyet a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium 
( G K M | i d é n f e b r u á r b a n i n d í t o t t 
útjára. 

Szeptember 1-5. között Csong-
rád megye hét kistérségi köz-
pontjában folytatódik a GKM 
idén februárban meghirdetett, 
Az EU házhoz jön című, kis- és 
középvállalkozásokat felkészítő 
országos programja. Ennek ke-
retében az eltelt fél esztendő so-
rán 8 megyében, 68 kistérség-
ben, 7 ezer 500 vállalkozás rész-
vételével tartottak konzultáció-
val egybekötött előadás-soroza-
tot. 

Csongrád megye a program ki-
lencedik állomása, s mint ahogy 
azt Szeri István, a megyei keres-
kedelmi és iparkamara elnöke a 
tegnap megrendezett sajtótájé-
koztatón elmondta, soha nem lá-
tott érdeklődés tapasztalható. 
Eddig több mint ezren jelezték 
részvételüket az előadásokon és 
a szemináriumokon. A kamara, 
valamint az önkormányzatok 
vállalták a főszerepet - mint 
ahogy az országban másutt is - a 
programsorozat lebonyolításá-
ban. Marosvári Attila, a Csong-
rád megyei önkormányzat alel-
nöke hozzátette: Szegednek min-
den esélye megvan arra, hogy a 
megkésett szerkezetváltás után -
a kis- és középvállakozók segítsé-
gével - az eurorégió központja le-
gyen. 

A gazdasági tárca nagy jelentő-
séget tulajdonít régiónknak, hi-

szen Budapest után ebben a tér-
ségben található a legtöbb kis- és 
középvállalkozás az országban, 
mintegy 20 ezer. A szegedi záró-
rendezvényen - amely szeptem-
ber 5-én 11 órakor kezdődik az 
ifjúsági házban - részt vesz Csil-
lag István gazdasági miniszter is. 
A csongrádi megnyitón, szep-
tember l-jén a művelődési köz-
pontban ott lesz Apatini Kornél-
né, a minisztérium kis- és közép-
vállalkozások fejlesztéséért fele-
lős államtitkára. 

Az egyhetes programsorozat 
előadásait úgy állították össze a 
rendezők, hogy azok a kistérsé-
gek vállalkozói igényeinek meg-
feleljenek, így hétfőn Csongrá-
don a borászat, a kereskedelem, 
a vendéglátás, kedden Szentesen 
az állattenyésztés és növényter-
mesztés, szerdán Vásárhelyen és 
Makón a mezőgazdasági témák 
mellett a textil-, bőr- és cipőipar 
problémái kerülnek a közép-
pontba, csütörtökön Kisteleken 
és Mórahalmon pedig az agrárté-
mák mellett pluszban az építő-
iparra, élelmiszer-feldolgozásra 
koncentrálnak. A zárónapi sze-
gedi program okozta a legna-
gyobb fejtörést a szervezőknek, s 
hogy minden igényt kielégítse-
nek, 11 szekcióban hirdettek 
meg tájékoztatókat. 

Gérnyi Gábor, a GKM főosz-
tályvezetője, Az EU házhoz jön 
program szülőatyja elmondta, 
Csongrád megyében félidejéhez 
ért a rendezvénysorozat. A jövő 
évi csatlakozáskor a program 
nem fejeződik be, következik az 
„utángondozás" szakasza, tudni-
illik aztán is információkkal lát-
ják el a vállalkozókat. 

e k . 

Önkormányzati lakásra 94 csa-
lád vár Csongrádon. Az olykor 
négy évet is meghaladó vára-
kozási időt csökkentheti az a 
pályázatban is kidolgozott terv, 
mely szerint az egykori laktanya 
területén összesen 57 családnak 
lehetne otthona. 

Ha a tavaly átadott, 8 lakást tö-
mörítő épületegyüttest nem 
vesszük figyelembe, öt éve nem 
épült önkormányzati lakás 
Csongrádon. A 2002-re felhú-
zott négy társasház „közérdekű" 
lakásokat foglalt magába, ami 
azt jelenti, hogy anyagi helyzet-
től függetlenül pályázati úton li-
citálhattak az ingatlanokért a ké-
sőbbi lakók. Információink sze-
rint nagy volt az érdeklődés ezek-
re az otthonokra, de a szociálisan 
érzékeny családok nem lehettek 
versenyképesek. 

Annak a 94 családnak, amely 
türelmesen vár a sorára, megol-
dást jelenthet a laktanya terüle-
tére elképzelt „lakópark", ahol 
27 költségelvű és 30 garzonla-
kást alakítanának ki pályázati 
segítséggel - tájékoztatta lapun-

kat Vörösné Lakatos Zsuzsanna, 
a csongrádi polgármesteri hiva-
tal vagyongazdálkodási irodájá-
nak vezetője. A költségelvű lakás 
azt jelenti, hogy a lakások beru-

A Ringa Húsipari Rt. szüne-
telteti sertésvágó és -daraboló 
üzemében a munkát, de a dol-
gozók megkapják bérüket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A múlt héten a Pick-csoporthoz 
tartozó Ringa Húsipari Rt. me-
nedzsmentje bejelentette: a ka-
puvári üzemből 600, a győri 
gyárból 200 dolgozót bocsátanak 
el, s mindösszesen 300-an ma-
radnak majd a csökkentett kapa-
citással termelő cégnél. Tegnap 
azt adtuk hírül, hogy az FVM po-
litikai államtitkára, Szanyi Tibor 
közreműködésével megállapodás 
született a cég, Kapuvár, vala-
mint a szakszervezet vezetőivel 
történt egyezkedést követően. 
N e m k e r ü l n e k u t c á r a az e m b e -

házási költségének 2 százaléka 
lehet a törlesztés minimális ösz-
szege - éves szinten. A már be-
nyújtott pályázat pillanatnyilag 
egy pénzügyminisztériumi jóvá-

rek Kapuváron, hanem az egysé-
get eladják vagy bérbe adják. A 
pályázók közül az élvez majd el-
sőbbséget, amelyik több ember 
foglalkoztatását vállalja. 

A legfrissebb információk sze-
rint szeptember l-jétől a kiírt pá-
lyázatok eredményhirdetéséig a 
Ringa vágó és daraboló tevékeny-
sége leáll, a dolgozókat felmentik 
a munkavégzés alól. A mintegy 
300 dolgozó a felmentés idejére 
bért kap, munkaviszonyuk pedig 
megmarad. A döntés nem érinti 
a húskészítmények gyártásában 
résztvevő munkavállalókat. 

Tóth Ervin vezérigazgató a 
döntést azzal indokolta, hogy 
másfél év alatt több mint egymil-
liárd forintos veszteséget szenve-
dett el a Ringa, aminek fő oka a 
haza i s e r t é s h ú s m a g a s ára vol t . 

hagyásra vár, ugyanis az előző 
kormányzat idején az ÁPV 
Rt.-tői jelképes egy forintért 
megkapott épületkomplexumot 
az önrész fedezeteként szeretné 
felhasználni az önkormányzat. 

Bedő Tamás polgármester ér-
deklődésünkre elmondta: pozitív 
irányba fordulhat a település la-
káshelyzete. A laktanyaprojekt 
440 millió forintos költségének 
hetven százalékát fedezné a pá-
lyázati pénz, a többit az önkor-
mányzat finanszírozná. 

Jelenleg 210 önkormányzati 
lakás van Csongrádon. Ha sike-
rülne nyélbe ütni ezt a tervet, kö-
zel 30 százalékkal nőne meg a 
szociálisan rászorult családok 
esélye az otthonhoz jutáshoz. 

Lakatos Zoltánná egy éve adta 
be igényét önkormányzati lakás-
ra. A kétgyermekes anyuka úgy 
véli: jobb lett volna a település 
központjához közelebb eső tel-
ken lakásokat építeni. De a 
csongrádiak többségével egye-
temben ő is tisztába van a város 
korlátozott anyagi lehetőségei-
vel. 

B.D. 


