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Rubensi szépség 
Azt szeretem, ha egy ruha picit 
szexis, elegáns - vallja Szilágyi 
Annamária színésznő. 

9. OLDAL, BIZALMASAN 

AZ AGYKUTATAS HETE 
/Állatkísérlettel is megmutatják, milyen, ha 
az agysejtek egy része elpusztul. A jövő hét 
az agykutatás hete Szegeden is. 

7. OLDAL 

ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

Diófából borító 
A Parlament óriási 
szakácskönyvének borítóját 
Simmer Sándor faragta. 

6. OLDAL 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

a z M 5 - ö s autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 
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Window! XP Home 

A l á S i É 
acbatesmp ^ir" 

Vii/ontdadok: wvm.atbatomp hu 
Vt/V Szeged, iobb fasor 610. Tel {621467 400 

Hol elbocsátásról hol tulajdonosváltásról beszélnek a Picknél 

Bizonytalanok a dolgozók 
Magánkamera figyeli egyház lakóit és vendégeiket 

Vádaskodás, 
verekedés és vér 
Összeverekedett egy szegedi társasház közös képviselője és a ház 
egyik lakója. A viszályt állítólag egy mindenkit szemmel tartó 
kamera és a házba belépők „szűrése" robbantotta ki. 

Szegeden, egy Etelka sori tár-
sasház lépcsőházában biztonsá-
gi okokból kamerát szerelt fel a 
ház közös képviselője, P. S. Há-
rom hónapja új lakó költözött 
az egyik lakásba. Beszprémy Ti-
bor edző azt állítja, P. S. a kame-
ra és a saját lakásában elhelye-
zett monitor segítségével már 
évek óta figyeli, hogy ki és mi-
kor lép be a lépcsőházba, illetve 
ki mikor távozik onnan. Ez kez-
detben nem zavarta, az viszont 
már igen, hogy a közös képvise-
lő rendszeresen meg akarta aka-
dályozni, hogy a monitoron 
szemmel tartott gyermekeinek 

barátai, valamint tanítványai 
belépjenek az épületbe. Levél-
ben fordult P. S.-hez, kérte, sze-
relje le a kamerát. A két férfi 
között verekedéssel, ajtóbetö-
réssel, papucsdobálással kísért 
vita robbant ki, amelynek végén 
mind a ketten vérző sebekkel 
maradtak a helyszínen. Az ügy-
ben a Szegedi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított garázdaság, 
rongálás, magánlaksértés, vala-
mint könnyű testi sértés bűn-
cselekmény alapos gyanúja mi-
att. 

Részletek a 7. oldalon 

Egyelőre nincs árvízveszély 

Hó, eső és napsütés 
Elbocsátástól félnek, szakmai befektető érkezésében bíznak a szegedi Pick dolgozói Fotó: Karnok Csaba 

Csak kifelé vitte a pénzt a cégből a mostani 
tulajdonos - mondta egy névtelenséget kérő 
Pick-dolgozó. Többen abban reményked-
nek, hogy újra beindulhat a vágás Szegeden, 
ha szakmai befektetőhöz kerül a cég. 

Keserű szájízzel dolgoznak nap mint nap a 
szegedi húsfeldolgozó üzemben. Tegnap, mi-
kor műszakváltás után több pickes dolgozót 
is megkérdeztünk: mi a véleményük arról, 
hogy ismét tulajdonosváltásról cikkeznek az 
újságok, a legtöbben nem mertek nyilatkozni 
- mondván: mindenütt kamerák figyelnek, 
még a villamosmegállóban sem érdemes ide-
genekkel szóba állni. Aki még dolgozik, félti 
a munkáját. Kiderült: sok határozott időre 

kötött munkaszerződés a hónap végén lejár. 
A dolgozók úgy tudják, több száz ember ke-
rülhet emiatt az utcára. 

Csalódtak a tulajdonosban, amely nem ar-
ra fordította a cég bevételeit, hogy azt ver-
senyképesebbé tegye, fejlessze, hanem kiürí-
tette, legyengítette a vállalatot. 

- Milliárdosok játékszerei lettünk, közben a 
családot valamiből el kell tartani - legyintett 
egy kucsmás férfi. - A mostani vezetés szétve-
ri az üzemet, nem érdekli, csak a tulajdonos 
érdeke, a szakma itt már rég nem fontos. 

Lapunk tegnapi számában megírtuk: föl-
merült az utóbbi napokban, hogy a Csányi 
Sándor OTP-vezér közvetett érdekeltségébe 
tartozó Délhús Rt. venné meg a Picket. A hi-

vatalosan megerősített információ ebből 
annyi, hogy a Délhús valóban átvilágította a 
Pick Szeged Rt.-t, de a húsipari cég eladásáról 
még nincs megállapodás. 

- Várunk, féltjük a munkahelyünket -
mondta egy asszony. - Egymás után jönnek a 
rémhírek, hogy március 31 -étől kétszáz em-
bert küldenek el, közben meg azt is halljuk, 
hogy egy másik húsipari cég tulajdonosa ven-
ne meg minket. Ennek sokan örülnek, mert 
talán egy szakmai befektető megtartaná az 
embereket, fejlesztené a termelést, újra bein-
dítaná a vágást, nem csak a pénzt vinné ki a 
cégből. 

Folytatás az 5. oldalon 

Hó, eső, napsütés - tegnap mindháromból jutot t a megyében 
élőknek. A március szeszélyes és hűvös lesz. A Tisza vízgyűjtő 
területein óriási a hőmennyiség, emia t t az átlagosnál nagyobb 
az esély az árvíz kialakulására, egyelőre azonban Szegednél apad 
a folyó vízszint je . 

A tegnapi napot is jellemző változékony időjárás - hó, eső, napsütés -
várható március végéig Szegeden és térségében. A következő napok-
ban jóval fagypont alatt marad éjszaka a hőmérséklet, nappal 8 fokra 
számíthatunk. Március végén sem lesz sokkal melegebb: a 10 fokos 
hőmérsékletet szórványos eső kíséri. Ha a 6 fok körüli napi átlaghő-
mérséklet derült éggel párosul, nagyobb lesz a párolgás, csökken a hó-
mennyiség a Tisza vízgyűjtő területén, akkor nem lesz árvízveszély. 

Bővebben a 3. oldalon 

Szegedi fejlesztések 
Csatorna, hulladékkezelés uniós pénzből. Iskolafelújítás, szín-
ház-rekonstrukció, lakásépítés állami támogatással. Élményfürdő 
lízingre, villamospálya a városi büdzséből. Idén számos látványos 
beruházás zajlik Szegeden. 

Harminckétmilliárdnyi fejlesz-
tést ígér erre az évre Szeged veze-
tése. Ehhez még jön további né-
hány milliárd, amelyet magántő-
kéből hajtanak végre, vagy az 
egyetem nyúl a zsebébe. 

A legnagyobb falat 
továbbra is a csator-
názás. Az erre az évre 
esedékes része közel 
15 milliárd forintos 
összeggel szerepel a 
költségvetésben. Idén 
átvezetik a szenny-
vízcsöveket a Tisza 
alatt, Alsóvároson 
két méter átmérőjű 
alagutat fúrnak, és 
megkezdik a szenny-
víztisztító építését. A 
forrást az Éurópai 
Unió ISPA alapjának 
segítségével és kor-
mányzati támogatás-
sal teremtették meg. 
Hasonló konstrukci-
óban fejlesztik a hul-
ladékgazdálkodási 

rendszert, épül a hulladéklerakó is 
3,6 milliárd forintértékben. Belte-
rületi vízrendezésre százmilliókat 
költ idén a város. 

Folytatás az 5. oldalon 

Fürdőzők az Annában Fotó: Karnok Csaba 

Összeesett 
és meghalt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tömörkényi tejjel házalnak 
Tömörkényről jár Szegedre két gazda, hogy a 
lakótelepeken adják el tejtermékeiket. 

Hajnali háromkor kelnek, megfejik a teheneket, 
majd hetente négy alkalommal kétszáz kilomé-
tert utazik a két tömörkényi gazda. Kocsis Pálék a 
szegedi lakótelepeken árulják a tehéntejet, a saj-
tot és a túrót. Úgy vélik: ha maguk árulnak, job-
ban járnak. Mint mondták, az egyik tejüzemmel 

már „megütötték a bokájukat", úgy döntöttek te-
hát, maguk adják el termékeiket, hogy biztosítsák 
a megélhetésüket. Ha eladták portékájukat, ké-
résre házhoz viszik a tejterméket. A tej, a sajt és a 
túró ellenőrzött, fiatal állatoktól származik, egy-
előre mintegy háromszáz liter tejet hoznak alkal-
manként Szegedre. 

Írásunk a 7. oldalon 

Nem sokkal hat óra után egy já-
rókelő riasztotta a mentőket teg-
nap este, mert Szegeden a Kos-
suth Lajos sugárút elején össze-
esett egy idős asszony. A hely-
színre érkező mentők megpró-
bálták újraéleszteni, sokáig küz-
döttek, s végül sikerült is annyira 
stabilizálni az állapotát, hogy 
szállítani tudták. A Il-es kórház 
intenzív osztályára vitték, ahol 
tovább folyt a küzdelem azért, 
hogy megmentsék az életét, az 
asszony azonban nem sokkal a 
kórházba szállítás után elhunyt. Megpróbáltunk a vízen járni... Fotó: Gyenes Kálmán 
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