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Százhúsz ember állása vált bizonytalanná Vásárhelyen 

Felszámolják a Hódikötöt Aknamező 

Fidesz-ajánlat az MSZP-nek 
A Fidesz szerint nincs felelős és hiteles gazdaságfejlesztést in-
dukáló, regionális hatású önkormányzat Csongrád megyében. Az 
ellenzéki párt ezért gazdaságélénkítő programokat dolgoz ki, s a 
megvalósulás érdekében összefogna a kormányon lévőkkel. 

- A Központi Statisztikai Hiva-
tal adatai szerint 1990 óta 
Csongrád megyében átlagosan 
két gyár megy tönkre évente. A 
rendszerváltás 13 éve alatt a 
megye egy főre eső GDP növe-
kedése tekintetében az ötödik 
helyről a tizenkilencedikre esett 
vissza. A listán, amelyben Bu-
dapest is szerepel, csak Békés 
megyét előzzük meg. Tisztán 
kell végre látnunk, s össze kell 
fognia kormánynak és ellenzék-
nek a megyéért - mondta tegna-
pi sajtótájékoztatóján Nógrádi 
Zoltán, a Fidesz Csongrád me-

gyei szervezetének az elnöke. 
Mórahalom polgármestere meg-
jegyezte: az idei év első fél-
évében 1170 fővel csökkent az 
alkalmazottak száma a megyé-
ben. - 1990 óta mindössze négy 
50 főnél több munkavállalót 
foglalkoztató új cég jött létre 
Csongrádban. Kilátástalan hely-
zetben van a megye gazdasága. 
A megyei közgyűlés pedig egy-
előre saját intézményeinek bot-
rányaival van elfoglalva - tette 
hozzá a politikus. 

- Hasonló helyzetben van Sze-
ged is - egészítette ki képviselő-

társa szavait Dobó László, a Fi-
desz szegedi frakcióvezetője. - A 
városban csak virtuális munka-
helyeket hoztak létre Botka Lász-
lóék, ellenkező esetben ma már 
minden szegedi dolgozhatna. 
Megtorpantak a városi fejleszté-
sek is - hangsúlyozta Dobó. 

A politikusok egyetértettek ab-
ban, hogy ez így nem mehet to-
vább, s a fejlesztés érdekében 
gazdaságélénkítő programokat 
dolgoznak ki, amit felajánlanak 
a megyének és Szegednek. - Haj-
landók vagyunk összefogni a kor-
mánypárti politikusokkal, hi-
szen csak így lehet stratégiailag 
fontos beruházásokat megvalósí-
tani - hangsúlyozta Nógrádi Zol-
tán. 

G. SZ. L. 

Műtők kritikus állapotban 
A Csongrád megyei kórházak műtőinek hatvan 
százalékában nincs klímaberendezés, de sok he-
lyen hiányzik az a zsilip is, amely elengedhetetlen 
a személyzet sterilizálásához - derül ki az 
ANTSZ legfrissebb felméréséből. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Legutóbb szeptember végén tartott kétnapos kór-
ház-higiéniai akcióellenőrzést az ANTSZ a megye 
fekvőbeteg-intézményei közül azokban, ahol mű-
tők is vannak. így a szolgálat szakemberei jártak a 
szegedi, szentesi, makói és vásárhelyi kórházban, 
valamint a Szegedi Tudományegyetem klinikáin, s 
a higiénés körülményeket, a fertőzések megakadá-
lyozására tett intézkedéseket, illetve az ott dolgo-
zók munkaegészségügyi ellátását ellenőrizték. 

A tapasztalatokról Tombácz Zsuzsanna, az 
ANTSZ járványügyi osztályának vezetője elmond-
ta: a megyei kórházak és klinikák műtőinek 60 szá-

zalékában, így a szentesi és makói kórházban, vala-
mint a régi klinikákon levő műtőblokkokban nincs 
klímaberendezés. Több műtőben nem megfelelő, 
vagy egyáltalán nincs a műtőszemélyzet sterilizálá-
sának folyamatát biztosító úgynevezett zsilip. A 
szakemberek a legkritikusabbnak a szegedi 
orr-fül-gégészeti klinika műtőjét találták. 

Jóllehet a megye műtőblokkjaiban megtalálhatók 
az alapvető műszerek és berendezések, többségük 
öreg és korszerűtlen. 

Az építészeti minimumfeltételek biztosításához 
2005. december 30-áig, a műszerparkkal kapcsola-
tos minimális feltételek előteremtésére 2003. de-
cember 31-éig kaptak haladékot a hazai fekvőbe-
teg-intézmények. 

A műtőkben dolgozók munkaegészségügyi ellá-
tását rendben találta a tisztiorvosi szolgálat. Az 
operáló személyzet a kötelező szűréseken részt 
vesz, számukra a védőeszközöket biztosítják, a 
szükséges védőoltásokat megkapják. 

SULYOK ERZSÉBET 

A Hódiköt is bezárja kapuit Vásárhelyen. 

Újabb gyárat számolnak fel Vásárhelyen: 
hamarosan a Hódiköt Rt. üzemére kerül 
lakat. Információink szerint rövid időn be-
lül minden dolgozónak felmondanak. 

Alig telt el két hónap azóta, hogy a Mary Ci-
pőgyár Rt. szegedi és vásárhelyi üzemét be-
zárták. Ez utóbbi városban százharminc em-
ber került az utcára, közülük sokan azóta is 
hiába próbálkoznak az álláskereséssel. Most 
újabb céget számolnak fel: a Hódiköt Kötött-
árut Gyártó Rt. üzemére kerül lakat. 

Az már régóta sejthető volt, hogy a Hódi-
köt körül nincs minden rendben, hiszen -
mint arról a nyáron beszámoltunk - a bíró-
ság fizetési meghagyást bocsátott ki az egyik 
dolgozó kérésére, aki hónapok óta nem kap-
ta meg járandóságát. Más alkalmazottak pe-
dig beperelték a céget kifizetetlen bérük mi-
att. 

A tizenkét éve a Hódikötnél dolgozó Gé-
mes Mária a napokban azért kereste meg 
szerkesztőségünket, hogy elmesélje: munka-
viszonyát a múlt hónap végén felmondták, 

pénzt azonban nem kapott. Az iratokon sze-
repel, hogy járandóságát, azaz a szeptemberi 
bérét és háromhavi fizetésének megfelelő 
végkielégítését az utolsó munkanapon kapja 
meg. Ennek már éppen három hete, Mária 
azonban még egyetlen fillért sem látott az 
összegből - nem véletlenül. 

Kérdésünkre ugyanis Nagy László, a rész-
vénytársaság vezérigazgatója elmondta: azt, 
hogy az egykori alkalmazott mikor juthat já-
randóságához, csak a felszámolóbiztos tudja 
megmondani, merthogy a céget felszámol-
ják. Mint kiderült, az alkalmazottakkal e hét 
elején közölték ezt a tényt. A dolgozóknak 
azt is elmondták, hogy mindannyiuknak fel-
mondanak a közeljövőben. Ezt azonban 
Nagy Lászlóné, az elnök-vezérigazgató fele-
sége mint a felszámolóbiztos helyi megbí-
zottja nem kommentálta. Csupán annyit 
mondott, hogy ez a cég magánügye, így nem 
kíván nyilatkozni. Az általunk megkeresett 
dolgozók sem osztották meg véleményüket a 
felszámolással kapcsolatban. Annyit azon-
ban elárultak, a termelés még nem állt le. 

Illusztráció: Tésik Attila 

A vezérigazgatótól annyit tudtunk meg, 
hogy 120 dolgozó sorsát érinti a Hódiköt vé-
ge. Nagy László hozzátette: a vezetőség és a 
tulajdonosi kör arra törekszik, hogy minél 
több ember állását megmentse valamilyen 
módon, ám részletekbe az igazgató nem bo-
csátkozott. 

- A Hódiköt jelképértékű vásárhelyi vállal-
kozás, így egy korszak most véget ér a város-
ban - fogalmazott Kószó Péter alpolgármes-
ter, aki elmondta, ő maga is csupán szóbe-
szédből értesült a felszámolásról. Hangsú-
lyozta: az utcára kerülő emberek sorsáról va-
ló gondoskodás és a helyi adóbevételek kiesé-
se egyaránt komoly terhet ró a városra. Hoz-
zátette ugyanakkor, hogy Vásárhely sem 
mentesülhet a tendencia alól, mely szerint a 
könnyűipari beruházások jó része az olcsó 
munkaerő miatt Románia és a távol-kelet 
irányába tevődik át. Éppen ezért fontos, hogy 
a település minden lehetséges csatornán ke-
resztül próbáljon munkahelyteremtő beru-
házásokat Vásárhelyre csábítani. 

SZÖGI ANDREA 

Most az jön, hogy vajon mit énekelt az exbankvezér Rejtő az 
ügyésznek, amit esetleg nem, vagy nem úgy adott volna elő a 
rendőr nyomozónak. Akik a dolgok menetét legalább nagy vona-
lakban követik minálunk, azok előre föl tudják mondani a követ-
kező napok politikai szövegeit. Bármit mesélt a Kés H Bank volt 
vezére - akit hirtelen átvittek a rendőrségi kihallgatás elől az 
ügyészségre és ott hallgattak órákig -, azt kételyekkel fogják fo-
gadni a kormányoldalon. És már-már természetesnek vesszük 
azt is, hogy az ellenzékiek viszont a rendőrségi nyomozati ered-
ményeket bélyegzik elfogultnak. 

A polgár csak kapkodja a fejét. Hány ország van itten 1 Hányféle 
igazság! Egyre inkább úgy tűnik föl: tényleg, legalább kettő. Mi-
közben épeszű ember kezdetben úgy vélte, megesett a brókercég-
nél a csalás, pénzek elsikkantása, indul a nyomozás, s a bűnösök 
előbb-utóbb megkapják, ami a törvény szerint jár nekik - mára 
nyilvánvaló, hogy semmi sem biztos. Csak az a biztos, hogy min-
den bizonytalan. Ez meg azért van, mert a politika bemászott 
olyan helyekre, ahova a demokrácia szabályai szerint tilos be-
másznia. Bankfelügyeletbe, jegybankba, igazságszolgáltatásba. 
Kívülről úgy látszik, hogy a kormányoldal szerint a Fidesz elszánt 
pártkatonákat hagyott hátra olyan intézmények kulcspozíciói-
ban, amely intézményeknek a hatalommegosztás elvei szerint 
függetlennek kéne lenni. A mostani ellenzék szerint viszont a 
szociknak az fáj, hogy nem „az ő emberük" a fő bankfelügyelő, a 
fő bankár, a fő ügyész. A kölcsönös vádaskodások kétségbeejtőek 
mindenkinek, aki őszintén akarta hinni: a magyar demokráciá-
nak legalább az intézményes alapjai léteznek és rendeltetéssze-
rűen működnek. Azért van ok a kétségbeesettségre, mert láttunk 
már karón varjút. Sajnálatosan tájékozottak vagyunk arra az 
esetre, mi van, ha nincsenek működő demokratikus intézmé-
nyek. Akkor előbb-utóbb rendet csinál valaki, diktátor vagy ke-
resztapa. 

Egy szó mint száz, úgy néz ki, a mi politikai elitünk mindkét ol-
dala a tűzzel játszik. Azt is mondhatjuk, a maga vélt hasznára -
és egyértelműen mindannyiunk bőrére. A következményeket te-
kintve, tessék elhinni, az a legkevesebb, hogy sose jutunk a nyo-
mára, mikor, hogyan, hová tünedeznek itten feszt - sok milliárd 
forintok. 

A belga nagykövet Szegeden 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Marc Trenteseau, Belgium ma-
gyarországi nagykövete a vallon, 
flamand és a brüsszeli kereske-
delmi attasék kíséretében tegnap 
Szegedre látogatott, és fogadta 
őket Botka László polgármester, 
valamint Szeri István, a Csong-

rád Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke. A vendégeket a 
szegedi gazdaság helyzete, a be-
fektetési lehetőségek, elsősorban 
az épülő logisztikai központ és a 
tiszai hajózás fejlesztése érdekel-
te. Programjukban egy látogatás 
is szerepelt a Pick Szeged Rt. gyá-
rában. 

Jövőre 600 ezer sertés felvásárlását tervezi a Pick 

Tíz éve nem vágtak ennyit 
Az idei 450 ezer sertés után 
jövőre hatszázezer sertés vágá-
sát tervezi a Pick. A cégvezetés 
javítani akarja kapcsolatát a 
nagytermelőkkel, magát is hi-
básnak érzi a mára kialakult 
helyzetért, de világossá tette, ha 
nem tud szerződni a környéken, 
máshol vásárolja meg a sertést. 

- Megbicsaklott az együttműkö-
dés a Pick és a sertésbeszállítók 
között, volt, amibei) mi is súlyo-
san hibáztunk - fogalmazott a 
múlt héten a nagyüzemi terme-
lők előtt Kovács László, a Pick 
nemrégiben kinevezett új vezér-
igazgatója, aki először találko-
zott a fontosabb beszállítókkal. 
Elismerte, idén csodában már 
nem lehet bízni, de a Ringa-ügy-
ből profitálhat Szeged. A sonka 
és a bacon Ceglédre kerül, a hen-
tesárugyártás és a vágás a Pick 
központjába. 

Ez utóbbinak is köszönhető, 
hogy 2004-ben 600 ezer sertés 
vágását tervezik Szegeden, eny-
nyit az elmúlt tíz évben nem pro-
dukáltak. Az éves mennyiségből 
70 ezer koca lesz, 120-130 ezer a 
szalámihoz kitűnő nagy súlyú ál-
lat, a többi a tőkesertés. A mun-
káját veszített marhavágósor he-
lyére sertésdaraboló és csontozó-
üzemet tervez a Pick, így a távo-
labbi jövőben az évi 700-750 ezer 
vágás is elérhető. 

- A számokból is látszik, hogy 
a Picknek kell az önök sertése, de 
a társaság a szükséges mennyisé-
get máshol is meg tudja vásárol-
ni - fogalmazott félreérthetetle-
nül a nagy beszállítók előtt Ko-
vács László, aki korrekt üzleti 

Kismalacok a nagyüzemben. Az egyenletes minőség mára alapfel-
tétel. Fotó: Tésik Attila 

kapcsolatot ígért, s úgy folytatta: 
„Ha itt le tudunk szerződni, ak-
kor a környéken vásárolunk, ha, 
nem, máshol." 

Forró Sándor, az elmúlt évek 
nagy változásaiban állandóságot 
jelentő élőállat-forgalmi vezető 
is elismerte, talán több sertést is 
vághatott volna a Pick, de meg-
erősítette, most 150 ezer darab 
plusz tőkesertésre lesz szüksége 
a szegedi központnak. Felaján-
lotta, hogy akik több lábon áll-
nak, azaz más húsipari társasá-
goknak is szállítanak, azoktól 
nagyobb mennyiséget tudnak 
átvenni 2004-ben. Miután a 
Ringa kára egy kicsit Szeged és 
Cegléd haszna is - fogalmazott 
Forró Sándor - , a Pick visszahív-
ja az elpártolt sertéstermelőket, 

bevallva, hogy a kapcsolat meg-
romlásában a húsipari cég is hi-
bás volt. Kiemelte: addig nem 
vesz máshonnan sertést a Pick, 
ameddig itt a környéken képes 
szerződni. Konkrétummal is 
szolgált: október közepétől, 
vagyis ezen a héten elkezdődnek 
a jövő évre vonatkozó szerződés-
kötések. 

Forró Sándor beszélt a késedel-
mes átvétel miatti súlyfelesleg és 
a kötbér érzékeny problémájáról 
is, ezek a feltételek a termelők-
nek kedvezően változnak. Azt vi-
szont hangsúlyozta, hogy a tőke-
sertésnek 78 és 120 kilogramm 
között kell lennie, fölötte vagy 
alatta csak olcsóbban tudja meg-
vásárolni az állatokat a Pick. 

KOVÁCS ANDRÁS 


