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Hol elbocsátásról, hol tulajdonosváltásról beszélnek 

Bizonytalanok 
a Pick dolgozói 
Folytatás az 1. oldalról 

- Akinek családja van, és tud va-
lami más munkát találni, el-
megy - bökte ki szűkszavúan egy 
nagykabátos munkás a villamos-
ra várva. - Bizonytalan itt min-
den. Máskor, amikor nem volt 
nyereség, mondták, hogy azért, 
mert vettek egy gyárat. Most ki 
tudja, -miért áll ilyen rosszul a 
cég. Talán jobb lenne, ha a Dél-
hús venné meg a Picket - gondol-
kodott hangosan. 

A kis csoportban mellette be-
szélgetők elárulták, hogy néhány 

éve sokkal biztonságosabb volt a 
Picknél dolgozni. Akkor jobban 
ment a cégnek, jobban ment a ve-
zetőknek, de a dolgozóknak is. 
Össze sem lehet hasonlítani a két 
időszakot, mára minden megvál-
tozott. Aztán nem nagyon árul-
tak el többet, mondván, nem ér-
demes erről sokat beszélni. 

Egy egészen fiatal munkás sze-
rint csak mióta ő a Picknél van, 
azóta többször változott a tulaj-
donos. Ez az újabb váltás is egy-
előre szóbeszéd, pletyka, nem 
kell vele foglalkozni. 

M . B . I. 

Lakás és Ház építőipari szakkiállítás mától 

Hangár: egy helyen 
az építtető és az építő / / 

Mától vasárnap estig tart nyitva 
a Hangárban a Lakás és Ház 
építőipari szakkiállítás. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Március 10-13. között második 
alkalommal rendezik meg a Han-
gár Expó és Konferencia-központ 
területén a Lakás és Ház építő-
ipari szakkiállítás, ahol 64 kiállí-
tó mutatja be termékeit, szolgál-
tatásait. A rendező Gellért és Fiai 
Consulting Kft. 2004-ben hagyo-
mányteremtő céllal indította út-
jára a szakkiállítást. Az elmúlt év 
pozitív visszajelzései azt igazol-
ták, hogy jelentős érdeklődés ta-
pasztalható mind a kiállítók, 
mind a látogatók részéről -
mondta el lapunknak Gellért 
Ákos ügyvezető igazgató. 

A szakkiállítás a látogatók és 
a kiállítók részére egyaránt 
számos előnnyel jár. Az építte-
tők egy helyen tájékozódhat-
nak minden építkezéssel kap-
csolatos témakörben. Kiállító-
ként pedig fontos az érdeklő-
dők igényeinek megismerése, 
a versenytársak helyzetének 
felmérése. Idén a rendezvény 
kísérő programjaként lakás-
textil börzét szerveznek, ahol 
hazai és külföldi gyártók ter-
mékeiből válogathatnak az ér-
deklődők. 

A kiállítás ideje alatt újra 15 
percenként közlekedik az ingye-
nes Cora-Hangár járat. A szakki-
állítás csütörtökön 13-19, pén-
teken és szombaton 10-19, va-
sárnap 10-18 óra között tart 
nyitva. 

Ötszáz zentai akar 
vásárhelyi polgár lenni 
Közel kétezer határon túli magyar jelezte már a vásárhelyi polgármesteri 
hivatalnál, hogy szeretne a város tiszteletbeli polgára lenni. Grezsa István 
MDF-es képviselő javaslatára hozták létre ezt a címet, s az eltelt bő hónap 
alatt a szomszédos országok lakói mellett a világ számos pontjáról, köztük 
Svájcból és Ausztráliából is érkeztek a jelentkezések. Tegnap Zenta polgár-
mestere látogatott Vásárhelyre, Juhász Attila egy ötszáz aláírást tartalma-
zó ívet adott át Lázár János városvezetőnek. A vásárhelyi polgármester 
szavai szerint nem állnak jól a magyarság dolgai Közép-Európában, ez a 
kezdeményezés viszont az összefogás és a felelősségvállalás szimbóluma. 
Zentai kollégája pedig úgy fogalmazott, komolyan veszik és támogatják a 
tiszteletbeli polgári cím adományozását, szerintük ezzel „talán helyre le-
het billenteni azt, ami a nagypolitika színpadán félrecsúszott". Csalódtak 
a népszavazás eredményében, de fontos, hogy ne veszítsék el az egységes 
nemzetbe vetett hitüket - ebben segít ez a kezdeményezés. 

Idén a legnagyobb falat a szennyvízelvezető rendszer 

Fejlesztések közpénzből 
Folytatás az 1. oldalról 

A közlekedési fejlesztések kö-
zül Nagy Sándor városfejlesz-
tési alpolgármester kiemelte a 
repülőtér ügyét. A vízrendezés 
u tán a kerítés, a beléptető 
rendszer mellett egy 1185 mé-
ter hosszú kifutópálya épül, 
ezzel kisebb gépek fogadására 
válik alkalmassá a regionális 
légikikötő. Idén folytatódik a 
nyugati elkerülő út építése, 
mely többmilliárdos tételt je-
lent, de ez az államot terheli. 
Belterületi utak rekonstrukci-
ójára, út- és kerékpárút építés-
re, csomópontok felújítására a 
város százmilliókat különítet t 
el. A legnagyobb szabású épít-
kezés az Anna-kútnál lesz, de 
megkezdődnek a munkák a 
Szent István téren is. A 4-es 
villamos végállomásait is át-
építik, meg egy ú j kitérőt ter-
veznek a Vám térre. A logiszti-
kai központ építése is elkezdő-
dik. Az első ütemben 5000 
négyzetméternyi raktár épül 
meg magántőke bevonásával. 
Továbbá a vámosoknak és spe-
ditőröknek alakítanak ki iro-
dát. 

A zöldalapból a Torontál tér 
és a Kállay liget rekonstrukció-
jára költenek kiemelten. A 
Mars téri rekonstrukció első 
üteme közel félmilliárd forint-
ba kerül. A dorozsmai nagyba-
ni piacra 375 millió forintot 
költenek. A városi közlekedési 
cég, az SZKT 435 millió forin-
tért vesz, új í t föl és épít troli-
kat, villamosokat. 

Az Etelka soron műfüves pá-
lya születik, világítással, 168 
millió forintért, a sportcsarnok-
nál parkoló épül. A Ligetfürdő 
hátsó medencéjében 350 millió 
forintért élményfürdőt alakíta-
nak ki, melyet egy lízingcég fi-
nanszíroz. 

Az Arany János utcában elké-
szül 28 szociális bérlakás, a 

BERUHÁZÁSOK SZEGEDEN 
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Forrás: D M gyűjtés 

Cserzy Mihály utcában 50 laká-
sos városi bérház épül, utóbbi 
443 millió forintért. A belvárosi 
tömbrehabilitáció a Kelemen és 
a Somogyi utca felől folytatódik, 
összesen 665 millió forintot köl-
tenek az épületek és a közös bel-
ső udvar fölújítására. A panelre-
konstrukciós és a kéménykor-
szerűsítési program is kezdetét 
veszi. 

Több mint félmilliárdos tétel a 
kórház-rekonstrukció az idei 
költségvetésben, emellett az épü-
let energetikai korszerűsítését is 
tervezik 368 millióért. Oktatási 
intézmények felújítására 741 

művelődési ház 

DM gr,ifik.i 

millió forintot különítettek el. 
Emellett a Vasvári Pál szakkö-
zépiskola tatarozása állami tá-
mogatással valósul meg, értéke 
280 millió forint. Megkezdődik a 
Vedres szakközépiskola felújítá-
sa is. Hamarosan elkészül a ka-
maraszínház, és félmilliárdból 
elkezdik a szőregi, a dorozsmai 
és a petőfitelepi művelődési ház 
újjáépítését. A városházi elektro-
nikus közigazgatási rendszer ki-
építése 670 millió forintba kerül, 
a polgármesteri hivatal „szürke 
házának" negyedmilliárdos föl-
újítása hamarosan véget ér. 

MOLNÁR BALÁZS IMRE 

MAGANT0KEB0L 
A magánberuházások közül az 
idén elkészül a Lombard Rt. új iro-
daháza a Somogyi utcában, és áru-
ház nyílik a konzervgyár területén. 
Az egyetem egy magáncéggel kö-
zösen diáklakásokat épít a volt 
szovjet laktanyában. Folytatódik a 
Franciahögy és a volt Zalka lakta-
nya beépítése, lakótömböt alakíta-
nak ki a Gyevi temető helyén is. A 
MÁV az ígéretek szerint idén hoz-
záfog a nagyállomás felújításához, 
és a beruházó korábban azt remél-
te, a Kass Szálló munkálatai is 
megkezdődhetnek ebben az évben. 

Elfogták a fiatal rablókat 
Újszegeden kiraboltak egy 27 éves nőt, de a két 
bűnözőt elfogta, és letartóztatta a rendőrség. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Február végén az esti órákban kiraboltak egy nőt 
Újszegeden a Vedres utcában. A rendőrség adatai 
szerint megtámadtak, és fellöktek egy 27 éves nőt, 
kitépték a kezéből a táskáját, kezét lefogták, és a 
karláncát is elvették tőle, majd elmenekültek. Az 
asszony nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülése-

ket szenvedett, a rablással okozott kár több mint 
80 ezer forint volt. 

A Szegedi Rendőrkapitányságon ismeretlen tet-
tes ellen indult eljárás, de a nyilvántartást áttekint-
ve, a rendőröknek gyanús lett két fiatal. Egyiküket, 
egy 17 éves szegedi fiút a Szegedi Rendőrkapitány-
ság eltűnés miatt körözte. A társa egy 22 éves rösz-
kei férfi volt. A két rablót a rendőrség őrizetbe vet-
te, majd a bíróság letartóztatta őket. A fiatalok el-
len rablás miatt folyik az eljárás a Szegedi Rendőr-
kapitányságon. 

A képviselő állítja, az igazgatónő cáfolja, hogy neki köze lenne a céghez 

Célkeresztben a szentesi kórház új őrei 
A szentesi kórházban egy budapesti kft. 
alvállalkozói látják el a biztonsági szol-
gálatot, amit sérelmesnek nevezett Far-
kas Sándor országgyűlési képviselő. Ér-
tesülése szerint Csepelről jött az őr-
ző-védő személyzet, akárcsak a kórház 
főigazgatója. Borzi Márta méltat lannak 
tartja a feltételezést, hogy a férjének 
köze lenne a céghez. A szentesi őrök 
vezetője azt mondja: korábban kormány-
főket is kísértek, most az a dolguk, hogy 
rendet tartsanak, a zavartalan beteg-
ellátás érdekében. 

Megszüntették a szerződést a szentesi Dr. 
Bugyi István Kórház portaszolgálatával, és 
egy új céget kértek fel az egészségügyi in-
tézményben az őrző-védő feladatok elvég-
zésére. Farkas Sándor országgyűlési képvi-
selő információja szerint a kórház főigaz-
gatójának érdekeltségi körébe tartozó tár-
saságot bíztak meg a biztonsági szolgálat 
ellátásával. A honatya úgy tudja, hogy egy 
pesti cég alvállalkozónak adta a szentesi 
kórházban az őrző-védő tevékenységet. A 
képviselői irodában arról is panaszkodtak 
a helybeliek: a felújított nővérszállón lak-
nak a portaszolgálat munkatársai. Farkas 
Sándor lapunknak azt nyilatkozta: a nő-
vérszálló nem arra való, hogy ott szállá-
solják el a biztonsági embereket. A képvi-

Még ideiglenes szerződéssel dolgozik a portán a biztonsági szolgálat Fotó: Tésik Attila 

selő azt is említette, hogy értesülése sze-
rint ennek az őrző-védő cégnek a dolgozói 
a csepeli kórháznál is biztonsági szolgála-
tot láttak el. Szentesen pedig úgy tudják, 
hogy az egészségügyi intézmény főigazga-
tója, dr. Borzi Márta is Csepelről érkezett a 
Kurca-parti településre. 

Lapunk megkeresésére azt mondta Bor-
zi Márta, hogy a szentesi kórházat fenn-
tartó megyei közgyűlés elnökének, Frank 

Józsefnek fog részletesen válaszolni az új 
biztonsági szolgálattal kapcsolatos felve-
tésekre, mivel Farkas Sándor képviselő a 
megyegyűlésen interpellált ebben a téma-
körben. Érdeklődésünkre azt közölte a fő-
igazgató: örül annak, hogy a kívülállók 
szemével az új portaszolgálat jelenti a leg-
nagyobb problémát a kórházban. Arról vi-
szont nincs tudomása, hogy felújították 
volna a nővérszállót. A főigazgató cáfolta, 

hogy Csepelen dolgozott korábban az őr-
ző-védő személyzet, amelyet - mint 
mondta - egyelőre ideiglenes szerződéssel 
foglalkoztatnak Szentesen. Lapunk érte-
sülésére, miszerint Borzi Márta férjének a 
cége látná el a portaszolgálatot, úgy rea-
gált a főigazgató: erre nem is kíván vála-
szolni, mert annyira méltatlan még a fel-
tételezés is. Azt is hozzátette, hogy aki 
ilyet állít, annak azt bizonyítania kell. 

Az új biztonsági szolgálat vezetője, Szi-
lárd Balázs érdeklődésünkre elmondta: ők 
egy pesti cégnek, a Chilko & Császár 
Kft.-nek dolgoznak. Állítása szerint a cse-
peli kórházhoz semmi közük sincs. El-
mondta azt is a szolgálatvezető, hogy 
nyolc-tíz munkatársa van, és nem a nő-
vérszállón laknak, hanem azzal szemben 
egy kis házban. Szilárd Balázs azt is közöl-
te lapunkkal, hogy legtöbbjük diplomás 
szakember, akik kellő intelligenciával és 
műveltséggel rendelkeznek, korábban 
kormányfőket kísértek. Van arról tudomá-
sa a biztonsági szolgálat vezetőjének, hogy 
Szentesen „eleinte volt egy kis morgás" a 
korábbiakhoz viszonyított szigorú fellépé-
sükkel kapcsolatban. De Szilárd Balázsék-
tól azt kérték, hogy katonás fegyelmet 
tartsanak a kórház területén, a betegellá-
tás biztonsága érdekében. 

BALÁZSI IRÉN 

HÍREK 
KARDOS PALRA 
EMLÉKEZNEK 
A kiváló szegedi karnagyra és 
zenepedagógusra, Kardos Pálra 
emlékeznek a pénteken este 6 
órakor a Szegedi 
Tudományegyetem aulájában 
kezdődő ingyenes 
kórushangversennyel. Fellép a 
Rókusi Gyermekkar, a 
kecskeméti Ward Mária 
Leánygimnázium Kórusa, a 
Csongrádi Kamarakórus , a 
Kiskunhalasi Felsővárosi 
Általános Iskola Kórusa és az 
SZTEIGYTFK Kardos Pál 
Nőikara. Az együtteseket Kardos 
Pál tanítványai vezénylik. 

FEBRUÁRI VÉRADÓK 
A Vöröskereszt és a véradó 
állomás által szervezett 
Csongrád megyei véradási 
helyeken februárban összesen 
1426-an jelentek meg, és több 
mint 640 liter vér gyűlt össze. A 
legtöbben, 103-an Mórahalmon 
segítettek. Az elmúlt hónapban 
73 szívműtétet, 31 érműtétet és 
5 vese-transzplantációt 
hajtottak végre. A vérellátó 
központ ezúton szeretne 
köszönetet mondani a Szegedi 
Városőrség dolgozóinak, akik 15 
esetben segítették a véradó 
állomás vérszállítását. 

BIOPIAC A MARS TÉREN 
Árubemutatóval és kóstolóval 
egybekötött biokiállítást 
rendeznek a Mars téri 
csarnokban szombaton és 
vasárnap 10 és 18 óra között. Az 
érdeklődők előadásokat 
hallgathatnak többek között 
Etka anyótól arról, hogyan 
ötvöződik a tudomány a velünk 
született bölcsességgel; Kovács 
Mihálytól a biorezonancia 
terápiáról; dr. Gera Évától a kínai 
horoszkópról. 


