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A Fidelitas szerint száz makói elveszíti munkahelyét 

Búzás Pétert okolják 
a Szegedre költözésért 
A Fidelitas makói csoportja a 
polgármestert hibáztatja azért, 
hogy a száz embert foglalkoz-
tató Italo Trade Kft. Szegedre 
telepíti termelőüzemét. Szerin-
tük ez a cég ígéretével szemben 
azt jelenti, hogy elvesztik mun-
kahelyüket a makóiak. 

Mint sajtótájékoztatóján elhang-
zott, a Fidelitas szerint a bőripari 
feldolgozó elköltözése Makóról 
Szegedre egyenes következmé-
nye Búzás Péter polgármester át-
gondolatlan és koncepciótlan 
gazdaságfejlesztési tevékenysé-
gének. Ez az eset - mint Weszely 
Tamás elnök fogalmazott - a bal-
oldali városvezetés által indított 
és annak ígéretei szerint a gazda-
ságfejlesztésben kulcsszerepet 
játszó iparipark-program csődjét 
jelenti. Elmondta: a város szocia-
lista vezetése több száz millió fo-
rintot költött az ipari park mar-
ketingjére, menedzselésére, inf-
rastrukturális fejlesztésére, 
amelynek eredménye, hogy a vi-
lág legkomfortosabb, szennyvíz-
csatornával és ivóvízzel ellátott 
kukoricaföldje ma Makón talál-
ható. Ezzel párhuzamosan az 
egykori, teljes infrastruktúrával 
ellátott iparterületek oly mérték-

ben avultak el, hogy ipari célra 
alkalmatlan romhalmazzá vál-
tak. Weszely Tamás úgy véli, a 
szocialista városvezetés számára 
a nagyra törő zöldmezős beruhá-
zási tervek helyett elég lett volna 
az egykori üzemeket megtölteni 
élettel. A Fidelitas - az Italo 
Trade Rt. vezetőinek nyilatkoza-
ta alapján - úgy gondolja, a cég 
elköltözésének oka éppen az, 
hogy a városban egyetlen terme-
lésre alkalmas épületet sem ta-
láltak. 

- A társaság ígérete szerint je-
lenlegi száz makói dolgozóját 
megtartja, sőt a bejárását is tá-
mogatja, de nemigen találunk 
olyan vállalkozást, amely havon-
ta több millió forintot költ arra, 
amire igazából nincs szüksége. 
Ugyanis nagyon sokba kerül száz 
ember utazása havonta - fogal-
mazott Weszely Tamás, aki sze-
rint rövid időn belül újabb száz 
makói polgár veszti el egziszten-
ciáját és megélhetését, szorul a 
munkanélküliség csapdájába. 

Minderről megkérdeztük Bú-
zás Péter polgármester vélemé-
nyét is, de ő nem kívánt reagálni 
a sajtótájékoztatón elhangzot-
takra. 

SZ. I. M. 

Elegük lett az életből 
- a Tiszának mentek 
Néhány óra leforgása alatt két 
fiatal próbált meg önkezével vé-
get vetni életének Szegeden. 

A hét végén az éjjeli órákban egy 
rendőrjárőr páros figyelt fel egy 
fiatalemberre, aki a szegedi Bel-
városi híd korlátján üldögélt, mi-
közben lábát a víz felé lógatta. A 
rendőrök beszélgetni kezdtek az 
elkeseredett férfival, aki elmond-
ta, hogy elege van az életből. Az 
egyenruhások addig beszélgettek 
a korlát szélén üldögélő férfival, 

hogy végül az meggondolta ma-
gát. A fiatalembert a vállánál fog-
va támogatták a rendőrök, majd 
értesítették a mentősöket, akik a 
pszichiátriára szállították a fér-
fit. Nem sokkal a történtek után 
szerelmi bánat miatt a Tiszának 
ment egy 19 éves lány. A fiatal nő 
egyszerűen fogta magát és a fo-
lyóba sétált. A lányt a barátai 
húzták ki a fagyos Tiszából. A 
mentők őt is kórházba szállítot-
ták, ahol megállapították, hogy 
nem szenvedett sérülést. 

Egyetemi kollégiumbővítés magántőke bevonásával 

Intelligens ház épülhet 
Két és fél milliárd forintból új 
kollégiumot építhet, valamint 
bővítheti az öthalmi diákszállót 
a szegedi egyetem. Ezzel jelen-
tősen enyhülhetnek a kollégi-
umi férőhelygondok Szegeden. 

Még ebben az évben összeáll an-
nak a beruházásnak a tenderki-
írása, melynek értelmében a Sze-
gedi Tudományegyetem (SZTE) 
1200 kollégiumi férőhellyel bő-
vül. A kiíráshoz persze az is kel-
lett, hogy Magyar Bálint oktatási 
miniszter aláírja azt a megálla-
podást, amelyet a kormány tár-
caközi bizottsága fogadott el a 
felsőoktatási kollégiumi férőhe-
lyek számának bővítésére. A 
döntésnek köszönhetően a sze-
gedi egyetem az egyetlen vidéki 
felsőoktatási intézmény, amely-
ben megkezdődik egy ilyen volu-
menű beruházás. - A projekt 
összértéke körülbelül 2 milliárd 
500 millió forint lesz, ebből a 
pénzből egy teljesen új kollégium 
épül fel, valamint az egyik meg-
lévő kollégiumunkat fogjuk bőví-
teni - mondta Tráser Ferenc, az 
SZTE gazdasági és műszaki fő-
igazgatója. 

Az új diákszálló Újszegeden, a 
Hermann- és a Móra-kollégium 
szomszédságában, a Temesvári 
körút és a Bal fasor sarkán épül-
ne fel. - Egy 800 főt befogadó, 
úgynevezett intelligens házat 
szeretnénk felépíteni a PPP-prog-
ram keretében. A PPI> azaz a 
Public Private Partnership egyre 
ismertebb, és egyre több terüle-
ten alkalmazott, sikeres fejlesz-

Kollégiumi csendélet. Ez a tágasság azért nem jellemző. Fotó: Karnok Csaba 

tési technika. A program a ma-
gán- és a közszféra együttműkö-
désével valósítja meg a döntően 
állami feladatok költséghaté-
kony ellátását, a beruházási és a 
fenntartási költség- és a kocká-
zatmegosztás szempontjából 
kölcsönösen előnyös módon. A 
módszer sikeresen alkalmazható 
a felsőoktatásban is. 

A diákszállón kétágyas, zu-
hanyzós szobában laknak majd a 
hallgatók. Emellett számos szol-
gáltatást is szeretnénk bevinni az 
intelbgens házba, ahol lenne 

posta, bank, sőt rekreációs szol-
gáltatásokat is igénybe lehetne 
venni, és korlátlan telefon- és in-
ternet-hozzáférés áll majd a le-
endő kollégisták rendelkezésére 
- tette hozzá a gazdasági és mű-
szaki főigazgató. 

A maradék 400 férőhelyet a 
már jelenleg is működő öthalmi 
kollégiumban alakítanák ki. - A 
volt szovjet laktanya területén 
lévő három panelházsorból eddig 
csak egyben laktak, laknak hall-
gatóink. Most lehetőségünk nyí-
lik arra, hogy a másik kettőt is 

felújítsuk, így jelentősen bővül-
hetnek a jelenleg 235 hallgató-
nak otthont adó öthalmi diákla-
kások - jegyezte meg Tráser Fe-
renc. 

Az 1200 új férőhelynek kö-
szönhetően valamelyest enyhül-
nek az elhelyezési gondok, hiszen 
ezzel a beruházással egy újabb 
Károlyi- és Móra-kollégium épül 
fel. Az új diákszállók vegyes befo-
gadásúak lesznek, azaz az SZTE 
bármely karáról, szakjáról fogad-
ják majd ott a hallgatókat. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Blokkregisztráció 
Lapunkban helytelenül jelent 
meg az úgynevezett blokkbe-
azonosítás pontos határideje. A 
termelőknek a blokkregisztráci-
óról szóló adatlapot ugyanis 
nem jövő év augusztus 20-áig, 
hanem még idén december 
20-áig kell elküldeniük a Mező-

gazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalnak. Az uniós támoga-
tások alapjául szolgáló adatlap 
kitöltéséhez segítséget nyújta-
nak azok a térképek, amelyeket 
az önkormányzatoknál és a fa-
lugazdászoknál tekinthetnek 
meg az érintettek. 

A fogyasztóvédők szerint kockázatos az utcán műszaki cikket vásárolni 

Hajszárítót a hajszárítóboltból 
Folytatás az 1. oldalról 

Anett néhány ezer forintos kí-
nai videojátékot vett az egyik 
sátorban karácsonyra, amelyet 
tévéhez lehet kapcsolni. Noha 
az árusok megmutatták, hogy 
a gépnek minden alkatrésze 
megvan, azt nem kapcsolták 
be. A kereskedők elmondták, 
előfordult, hogy csak nehezé-
ket talált a vevő a dobozban, 
ezért kell kibontani az árut. 
Miután Anett kifizette a szer-
kentyű árát, kezében egy egy-
szerű, kézzel írt, kék nyugtá-
val távozott. Kérdésünkre, 
hogy garanciás-e a termék, 
igennel válaszolt. Szerinte a 
nyugtára írt mobiltelefonszá-
mot föl kell hívni, és kicserélik 
a játékot, ha gond van vele. 

Munkatársunk is vásárolga-
tott. Olcsón kínálták a kézi 
keverőgépet, a hajsütő vasat. 
Petárda több helyen is akadt, 
noha az tiltott áru. A termé-

A játékokkal sem árt az óvatosság. Illusztráció: Miskolczi Róbert 

kek egy része megfelel az elő-
írásoknak, van hozzá haszná-
lati utasítás, tudni lehet, ki és 
honnan hozta be az országba. 

PENZES KARACSONY 
Kétszer annyit költöttünk tavaly decemberben, mint januárban -
derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Tavaly az ünne-
pek előtt 675 milliárd forintot hagytak az üzletekben a vásárlók, 
ennek kétharmada a nagy üzletláncokhoz került. A napi fogyasz-
tási cikkek forgalma is megemelkedik az év utolsó hónapjában, 
aztán visszaesik az új évben. Ráadásul minden évben az inflációt 
meghaladó mértékben költekeznek a vásárlók. A fölmérések sze-
rint a fogyasztási cikkek forgalma decemberben 60 százalékkal is 
meghaladhatja a leggyengébb hónapok adatait. Közben a kínálat 
is vonzó: egyes szórakoztatóelektronikai cikkek átlagára például 
felére csökkent a tavalyi karácsonyi szezonhoz képest. A felméré-
sek pedig azt mutatják, a textil- és ruházati cikkek meg a lábbelik, 
valamint a iparcikkek forgalma nő jelentősen decemberben. 

Egy helyen azt mondták: há-
romezer forintnál olcsóbb ter-
mékre nem vállalnak garanci-
át, az ennél drágább árukra vi-
szont két év garancia van. Itt 
is mobilszámot adtak, mond-
ván, azon kell keresni őket, ha 
gond van. Garancialevelet is 
adnak - mondták, de azt végül 
elfelejtették csatolni. 

Az egyik megyei vásárban (kö-
zelebbit nem mondhatott a fo-
gyasztóvédelmi felügyelőség) is 
árultak a közelmúltban vasalót, 
kenyérpirítót eredetmegjelölés 
és használati utasítás nélkül. 
Ráadásul olyan személy értéke-
sítette, aki kereskedésre sem 
volt jogosult. Ilyenkor szabály-
sértési eljárást kezdeményez a 
felügyelőség az árus ellen. Eb-
ben a konkrét esetben az ügyet 

átadták az önkormányzatnak, 
mivel az árusnak nem volt en-
gedélye. 

- Általános tanács, hogy nem 
szabad villamossági terméket pi-
acon vásárolni, kizárólag üzlet-
ben - mondta Pálkúti Istvánné. 
A Csongrád Megyei Fogyasztóvé-
delmi Felügyelőség vezetője hoz-
zátette: ilyen termék csak abban 
az esetben kerülhet forgalomba, 
ha megfelelően igazolják az ere-
detét. Szükség van magyar nyel-
vű kezelési útmutatóra és jótál-
lási jegyre is. 

Bár a megyei fogyasztóvéde-
lemnél összesen tízen dolgoz-
nak, rendszeresen vizsgálják a 
vásárokat, piacokat, havonta két 
napot tudnak erre szánni. Har-
mincféle témavizsgálatukból a 
műszaki cikkek csak egy tételt 
jelentenek. Nincs olyan ellenőr-
zés, hogy ne találnának szabály-
talanságot. 

Az egyre szaporodó és egyre ol-
csóbb termékeket kínáló műsza-
ki áruházak megjelenése elszívja 
a piacokról a vásárlóerő egy ré-
szét. Pálkútiné szerint az akciók 
arra ösztönzik a lakosságot, hogy 
inkább az üzletekben vásároljon. 

Mivel egyetlen jogszabály sem 
teszi kötelezővé, hogy az árut 
vissza kell cserélni, ez csak a ke-
reskedő elhatározásától függ. 
Sok cég, hogy versenyelőnyhöz 
jusson, biztosítja ezt a fogyasztó 
részére. Mindig meg kell őrizni a 
blokkot, amellyel a vásárlást iga-
zolják, hiszen mindenféle rekla-
máció csak azzal lehetséges - ta-
nácsolta a fogyasztóvédelmi fel-
ügyelőség vezetője. 

M. B. I. 

Nem jöttek a sértettek, elnapolták a tárgyalást 

Tolvaj a bíróság előtt 
Mivel több sértett nem jelent 
meg tegnap a Szegedi Városi 
Bíróságon, elnapolták annak a 
tolvajnak a tárgyalását, aki egy 
szegedi sörözőből, üzletből és 
több albérletből pénzt, vala-
mint használati tárgyakat lo-
pott el. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

P. Istvánt több hónapja körözte a 
rendőrség. A 24 éves sándorfalvi 
fiatalembert végül idén április-
ban fogták el a rendőrök, majd a 
bíróság előzetes letartóztatásba 
helyezte. A férfit azzal gyanúsít-
ják, hogy feltörte a játékgépet és 
a kasszát abban a sörözőben, 
ahol dolgozott, valamint magá-

val vitt több üveg márkás italt, 
cigarettát, amivel összesen 240 
ezer forint kárt okozott. 

A férfi ezenkívül több albérlet-
ből lopott el különböző haszná-
lati tárgyakat, műszaki cikkeket. 
A bérleményekből eltulajdoní-
tott tárgyak értéke közel 900 ezer 
forint. Az egyik sértett, akitől 
CD-lemezeket, hifiberendezést 
és videomagnót tulajdonított el a 
vádlott, később egy bizományi 
boltban ismert rá CD-ire, s visz-
szavásárolta azokat. 

P. Istvánt tegnap rabláncon ve-
zették a Szegedi Városi Bíróság 
elé, ám mivel öt sértett nem je-
lent meg a tárgyaláson, a bíróság 
nem hirdetett ítéletet. A tárgya-
lást januárra napolták el. 

Bokszkesztyűből pad 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Leo Klub fiataljai teg-
nap az Agyagos utcai gyermek-
otthonban jártak. Nem üres 
kézzel érkeztek, hiszen az Erdei 
Zsolt „Madár" bokszkesztyűjé-
nek jótékony célú árverezéséből 
befolyt összeget, most költötték 
rá a fogyatékkal élő társaikra. 

Az ifjúsági jószolgálati szervezet 
százhetvenezer forintot adott át 
az intézmény vezetőjének, az-
zal, hogy abból két kerti padot, 
egy fabútort és egy hifitornyot 
vásároljanak. Ezeket adták át 
tegnap a Leo Klub fiataljai az 
Agyagos utcai otthon lakóinak, 
akik boldogan vették birtokba 
az ajándékokat. 

Mártélyi busából Tesco gazdaságos 

Holtágból a pultokra 
Jó kétszáz mázsányi busa jutott 
el idáig a mártélyi holtágból a fel-
dolgozóhoz, és még további száz 
mázsa várható. Nagyáruházlán-
cok pultjaira kerül a busahús. 

Teljes erővel üzemel a gyoma-
endrődi Körösi Szövetkezet hal-
feldolgozó üzeme, mely a márté-
lyi holtágból az utóbbi hetekben 
lehalászott, várakozáson felüli 
busamennyiséget fogadja. 

Mi készül a mártélyi busából? 
Egy része friss, tisztított halként 
kerül nagy áruházláncok hűtő-
pultjaira - Csongrád megyébe is 
- , másik hányada gyorsfagyasz-

tott, tálcás busaszeletként, a har-
madik pedig busaszeletet és ha-
lászlésűrítményt tartalmazó, 
Tesco gazdaságos halászlé nevű 
termékként, mondja Vadász Zol-
tán üzemvezető. Ruszlihoz ha-
sonló hal is készül itt busából. 

A busahús meglehetősen sem-
leges ízű, a szakács fűszerezéstu-
dományán múbk, mit varázsol 
belőle. Ismertet is az üzemvezető 
egy jellegzetes Körös-vidéki recep-
tet, ez a gyomai módra készült 
busatekercs: a fokhagymás-sós lé-
ben pácolt busafiiét zöldségekkel 
megtöltjük és megsütjük. 

F.CS. 


