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Kacsalábon forgó tornacsarnokot álmodtak a falunak 

Pusztaszeri álmok 
és a rideg valóság 
Folytatás az 1. oldalról 

A polgármester kérdésünkre, 
nem fizettek-e ki irreálisan ma-
gas összeget a tervezésért, nem 
kívánt nyilatkozni. Azt azonban 
elmondta: a nyolcszáz férőhely 
nem igaz, ugyanakkor ő is tisztá-
ban van azzal, hogy ez az épület 
túl nagy Pusztaszerre. Megtud-
tuk: a cég újratervezi a közösségi 
házat, de azért már nem fizetnek 
munkadíjat. 

A könyvvizsgálói jelentésben 

ÚJRA 
KITŰZTÉK 
Pusztaszeren először novem-
ber 28-án, majd december 
4-én szerettek volna képvise-
lő-testületi üléssel egybekö-
tött közmeghallgatást tartani 
a művelődési házban. A no-
vemberit elhalasztották, a de-
cember negyedikit pedig -
mivel egy képviselő nem je-
lent meg - a testület határo-
zatképtelensége miatt bere-
kesztette Kertész László pol-
gármester. Ma délután 4 óra-
kor újabb kísérletet tesznek a 
közmeghallgatás megrende-
zésére. 

az is szerepel, hogy problémát je-
lentett és a pénzkezelési szabály-
zatba ütközött az önkormányzat 
által adott előlegek kezelése, 
nyilvántartása a késedelmes 
visszafizetések miatt. A polgár-
mester is felvett előleget, amit 
augusztus 28-áig kellett volna 
visszafizetnie, de ezt a mai napig 
nem tette meg. Kertész elmond-
ta: mások nevében vett fel 70 
ezer forint előleget az idei falu-
napra. Hangsúlyozta, jogi lépése-
ket fontolgat annak érdekében, 
hogy az adósok visszafizessék a 
pénzt. Kertész jogi lépéseket ter-
vez Sági Mihályné lemondott 
képviselővel szemben is, aki a 
Pusztaszeri Hírfutárban rágal-
mazta, rossz hírét keltette azzal, 
hogy italozó életmódjáról írt. A 
falu első embere megjegyezte: 
már nagyon unja, hogy minden-
ki belérúg. 

Jóllehet a könyvvizsgálói jelen-
tés alapján a hatfős képvise-
lő-testület a hiányosságokért és 
pénzügyi szabálytalanságokért a 
falu vezetését, Kertész László 
polgármestert, az október végén 
lemondott jegyzőt, Zsótémé 
Makra Ibolyát és elődjét, Márkus 
Istvánné megbízott jegyzőt tette 
felelőssé, nem kezdeményezett 
ellenük fegyelmi eljárást. 

SZ. C. SZ. 

Pillanatok alatt elfogytak az ellenzéki párt röplapjai 

A Fidesz szórólapot oszt 

A Victor Hugó utcai székházban a maradék szórólapokat szortí-
rozzák . Fotó: Karnok Csaba 

A szocialisták után a Fidesz is 
így gondolja: üzenetei akkor ér-
nek a leghatékonyabban célba, 
ha az utcán, szórólapok segítsé-
gével tájékoztatják a lakosságot. 

Tegnap délután Szeged három 
legforgalmasabb terén, a Csillag, 
a Dugonics és a Széchenyi téren 
is lehetett találkozni azokkal a 
szórólapokkal, amiket a Fidesz 
aktivistái osztogattak. A röpla-
pokon a kormány és a városveze-
tés jövő évi „áremelési csomag-
ját" foglalták össze, valamint az 
Utolsó Figyelmeztetés című ha-
vilap előfizetési felhívását is a já-
rókelők kezébe nyomták. - Hat-
ezer darab szórólapot készítet-
tünk - mondta Szőltősi Béla, a 
Fidesz szegedi képviselőcsoport-
jának frakcióvezető-helyettese. -
A nagyobbik részét az utcán ter-
jesztjük, de a postaládákba is 
szeretnénk bedobni néhány ezer 
darabot. 

A szórólappal az ellenzélri párt 
azt szeretné tudatosítani, hogy a 
jövő évi áremeléseket Irizárólag a 
kormánypártok szavazták meg, 
ők egyetlen esetben sem támo-
gatták a javaslataikat. - Az em-
berek a januári számlák kézhez-
vételekor pontosan el tudják 

majd dönteni, ki mondott igazat 
ebben a „számháborúban" - tette 
hozzá Szőllősi. 

A szórólap egyébként nagyon 
népszerűnek bizonyult. A Csil-
lag térre negyed négyre kiérkező 
újságíró és fotóriporter már csak 
az konstatálhatta, hogy az akti-
visták befejezték az osztogatást. 

- Erre még mi sem számítot-
tunk - tárta szét karját a Csillag 
térre érkező Szőllősi. - Azt hal-
lottam az aktivistáktól, hogy az 
emberek elolvasták, eltették a 
szórólapokat, nem dobták egyből 
a szemétbe. 

A Fidesz irodában a megma-
radt négyezer szórólapnak a felét 
most már tudatosan visszatart-
ják. - Ennyire volt pénzünk, két-
ezer darabot szeretnénk a posta-
ládákba is bedobni. Tudjuk, hogy 
ezzel a mennyiséggel nem lehet 
lefedni Szegedet, de a lehetősége-
inkhez képest igyekszünk minél 
több polgárhoz eljuttatni az üze-
neteinket - jegyezte meg a frak-
cióvezető-helyettes. Szőllősi Béla 
elmondta azt is, ha kedvező lesz 
a szórólapok fogadtatása, akkor a 
jövőben többször is élni fognak a 
kommunikációnak ezzel a for-
májával. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A Szegedi Szefo Fonalfeldolgozó Rt. újabb 
90 dolgozót szeretne felvenni, piaci meg-
rendelései bővülésének köszönhetően. Idén 
közel 400 fővel nőhet a létszám Szeged 
második legnagyobb munkáltatójánál. 

Kiss Sándor, a Szegedi Szefo Fonalfeldolgozó 
Rt. vezérigazgatója tegnap azzal kereste meg 
Botka Lászlót, Szeged polgármesterét, segít-
sen abban, hogy a gyár mielőbb 90 embert 
munkába állíthasson. Erre a vezérigazgató 
szerint azért van szükség, mert legnagyobb 
megrendelőjük, az olasz DAMA S. p. A. - a 
céggel november elején írtak alá újabb három 
évre szóló szerződést - további megbízások-
kal árasztotta el a Szefót. A DAMA Szegeden 
a Paul & Shark világmárka termékeit gyártat-
ja 

A Szefo 700 millió forintos műszaki fej-

lesztést valósított meg 1998 óta folyama-
tosan. A pénz jelentős hányadát az utolsó 
két esztendőben költötte el, amikor is ja-
pán kötőgépeket, olasz vasaló- és német 
varrógépeket vásárolt. A Szefónál jelenleg 
minden feltétel adott arra, hogy az árbevé-
tel átlépje a 2 milliárd forintot, s hogy az 
országosan is válságágazatnak számító 
könnyűiparban Szegeden áttörés követ-
kezzen be. Idén eddig már 330 dolgozót 
vettek fel, a létszám több mint 1200 fő: 
ezzel a cég a város második legnagyobb 
munkáltatójának számít. 

A vezérigazgató a munkanélküliek jelent-
kezését várja, akár azonnali belépési lehe-
tőséggel. Az új dolgozókra három hónapos 
betanítási időszak vár minimálbéren, ezt 
követően azonban 80-140 ezer forintos 
bruttó keresetekre van kilátás. Kiss Sándor 

hangsúlyozta: nem feltétel a szakképzett-
ség, a betanítást, átképzést ugyanis a Szefo 
vállalja. 

Botka László elmondta, a Mary cipőgyárból 
utcára került asszonyokat ügyvédjükön ke-
resztül keresik meg oly módon, hogy vala-
mennyiüket levélben szólítják meg. A polgár-
mesteri hivatal közreműködik egy nyilt nap 
megszervezésében is, hogy az érdeklődők 
megismerhessék a Szefót, a termékeket, a 
gyártás folyamatát. Botka László azért érzi 
kötelességének az ügy felkarolását és a köz-
vetítést, mert egyrészt a Szefo állami vállalat, 
másrészt az önkormányzat eddig is igyeke-
zett segítséget nyújtani azoknak a szegediek-
nek, akik önhibájukon kívül veszítették el ál-
lásaikat. A volt „marysek" közül különben 
már többen a Szefóban kaptak állást. 

F.K. 

Újabb 90 munkahely a szegedi fonalfeldolgozóban 

Aid jelentkezik, dolgozhat 

A cég árbevétele meghaladhatja a kétmilliárdot idén. Fotó: Mískolczi Róbert 

Kutatókat 
jutalmaztak 
A Szegedi Akadémiai Bizottság 
(SZAB), amely a Magyar Tudo-
mányos Akadémia regionális 
szervezete, évente pályázatokat 
ír ki a dél-alföldi tudományos 
utánpótlás támogatása céljából -
diákoknak, pályakezdő kutatók-
nak. Az idei pályázatok díjkiosz-
tó ünnepségét tegnap tartották a 
Somogyi utcai székházban, a dí-
jakat és jutalmakat Telegdy Gyu-
la akadémikus, a SZAB elnöke, 
valamint Tandori Károly akadé-
mikus, a Tudomány Támogatá-
sáért a Dél-Alföldön Alapítvány 
kuratóriumi elnöke nyújtotta át 
összesen 32 fiatal kutatónak, 
köztük több diáknak, PhD-hall-
gatónak is. A legtöbb díjat a bio-
lógiai tárgyú dolgozatok készítői 
vitték el, de az orvostudományi 
és a kémiai témák fiatal kutatói 
is sikeresek voltak. 

A Centrum 
mérlege 
Jó döntést hozott a Centrum 
Párt egy évvel ezelőtt, amikor ko-
alíciós szerződést kötött a várost 
vezető szocialistákkal, szabad 
demokratákkal és szociáldemok-
ratákkal - jelentette ki tegnap a 
szegedi közgyűlés Centrum-frak-
cióját vezető Pászti Ágnes, aki 
sajtótájékoztatón értékelte a 
képviselőcsoport egyéves műkö-
dését. Négy, a Centrum számára 
stratégiai fontosságú területen 
kaptak munkát a képviselők, a 
kultúrában, az egészségügyben, 
az egyetemmel és az egyházakkal 
való kapcsolattartásban. Részt 
vesznek a jogi, a kulturális és a 
városüzemeltetési önkormány-
zati bizottság munkájában is. 

A bokafáj ás nem életveszély 
Nem indokolt, hogy valaki a fél 
kórházat felébressze hajnali öt-
kor csak azért, mert fáj a bokája 
- reagált a vásárhelyi Erzsébet-
kórház sebészeti ügyeletével 
kapcsolatban megjelent olvasói 
levélre Hamvas Ödön, az in-
tézmény vezetője. 

„Lehet, hogy csak rossz reggeli 
ébresztő voltam a doktor úr és a 
röntgenes úr számára, de nem az 
ő bosszantásukra duzzadt be és 
fájt a lábam..., nem megköve-
tést, csak emberséges hangot 
szerettem volna hallani" - áll ab-
ban az olvasói levélben, amely 
Betegfogadás a vásárhelyi Erzsé-
bet-kórház sebészeti osztálya or-
vosi ügyeletén címmel jelent 
meg múlt szerdai számunkban. 
A levélíró azt panaszolta, hogy az 
egyik szombat hajnalban mun-
kába indulván nem tudott lábra 
állni, fájt és bedagadt a bokája. 
Felkereste az előbb említett 
ügyeletet, ahol kioktatták és 
rendre utasították őt, amiért 
ilyen időpontban fordult hozzá-
juk. 

Hamvas Ödön, a vásárhelyi 
kórház főigazgatója utánajárt a 
történteknek, kivizsgálta az 
ügyet, és arra az eredményre ju-
tott, hogy kollégái teljesen szabá-
lyosan jártak el. Mint az intéz-
mény vezetője elmondta, az 
ügyeleten sürgős, akut, életve-
szélyes esetekkel foglalkoznak, a 
fájó boka viszont nem tartozik 
ide. Hozzátette: a betegnek min-
dig igaza van, és a pácienseket 
mindig szeretettel kell fogadni, 
de azért vannak határok. 

A főigazgató elmondta azt is, 
hogy ha a nyugati országokban 
valaki indokolatlanul megy be a 
kórházba problémájával, az ott 
kapott ellátásért fizetnie kell, 
nem is keveset. A sürgős, életve-

Hamvas Ödön szerint különbséget kell tennie az orvosnak a sürgős-
ségi és a halasztható kezelés között. Fotó: Tésik Attila 

szélyes esetek kivételével tehát 
szigorúan a beutalás szerint fog-
lalkoznak a páciensekkel. Azt 
persze nem lehet tudni, hogy az 
uniós csatlakozás után hazánk-
ban hogyan alakul ez a rendszer. 

Olvasónk kórtörténetéből ki-
derül - mondják az ügyben érin-
tett sebészeti és radiológiai osz-
tály munkatársai - , hogy a beteg-
nek huzamosabb ideje fájt már a 
bokája, sérülés nem érte, balese-
tet nem szenvedett. Panaszával a 
városi központi ügyeleten kellett 
volna jelentkeznie, az ott lévő or-
vos dönthetett volna arról, szük-

ség van-e sebészeti beavatkozás-
ra. 

- Amikor hajnali öt órakor 
indokolatlanul felköltötte az 
orvosokat, bizonyára nem gon-
dolt arra, hogy ha pár órával ké-
sőbb hozzátartozóját baleset ér-
né, ugyanaz a doktor vajon ki-
pihenten állna-e a műtőasztal 
mellé - mondják az érintettek. 
Hamvas Ödön pedig hozzátet-
te: köztudott, hogy az egészség-
ügyi dolgozóknak az ilyen ese-
tek nélkül is van éppen elég 
problémájuk. 

SZ.A.K. 


