
PÉNTEK, 2 0 0 5 . JÚLIUS 15. • A K T U Á L I S « 3 

Csoportos létszámleépítés: mind a 156 dolgozót elküldik 

Vége a szegedi Ikarusnak 

Végleg becsukódik az Ikarus kapuja Fotó: Karnok Csaba 

Bezár az Ikarus szegedi gyára, a 156 dol-
gozónak csoportos létszámleépítés kereté-
ben mondanak fel. Úgy tudni, a cég végleg 
eladósodott, az anyacég, az Ikarus Holding 
fölmondta a bérleti szerződést, ezzel „ki-
végezte" a szegedi üzemet. 

Fojtott, nehéz szag terjengett az Ikarus Sze-
gedi Alkatrészgyártó Kft. étkezdéjében teg-
nap délben. Lassan telt meg a terem, érkez-
tek a munkaruhás dolgozók, főleg 40-es, 
50-es férfiak. A megyei munkaügyi központ 
tartott nekik tájékoztatót további lehetősége-
ikről. A cég csoportos létszámleépítés kereté-
ben elbocsátja alkalmazottait - ezt az új igaz-
gató körlevélben tudatta. Információink sze-
rint a Székesfehérvárról érkezett hölgy csak a 
végső fázis levezénylésére érkezett. Tegnap 
még dolgoztak az Ikarusnál, ma már leltároz-
nak, hétfőtől csak állásidőt fizetnek a dolgo-

zóknak, munkaviszonyuk ősszel szűnik 
meg. 

A szegedi Ikarus gyár valamikor 600 em-
bernek adott munkát, a rendszerváltás óta 
zsugorodik. Tavaly még 220-an voltak. A sze-
gedi telephely az anyacégé, az Ikarus Holdin-
gé. A szegedi alkatrészgyártó kft. sorsát az pe-
csételte meg, hogy a „nagy Ikarus" fölmond-
ta a bérleti szerződést. A dolgozók szerint na-
gyon magas bérleti díjat kért a szegedi cégtől 
a holding, ezzel ellehetetlenítette a kft. mű-
ködését. Más forrásból úgy értesültünk, a 
megrendelésekhez képest túl nagy volt a lét-
szám - próbálták megtartani a dolgozókat. A 
magyar buszgyártás összeomlása után nehéz 
volt megrendelőket találni, de adódtak új 
ügyfelek. A szegedi üzem ajtókat gyártott, az 
utóbbi időben több autóbuszgyárnak, egyes 
megrendelések egész évre szólnak. 

A tegnapi tájékoztatón a munkások arra vol-

tak kíváncsiak, hogyan juthatnak hozzá pén-
zükhöz. A cég kasszája üres, júniusi bérüknek 
csak a felét kapták meg, 20 millió forinttal tar-
tozik nekik a kft. Már régóta tudják, hogy nagy 
bajban van a cég, az utóbbi időben védőeszkö-
zökre, kézmosó szerekre sem futotta. 

- Álarc nélkül fúrtunk - veti oda az egyik 
munkás. A túlórákat már régóta nem fizették 
ki, volt, hogy elvonták az ebédjegyet. Már 2 
hónapja kikapcsolták a gázt, mert a cég nem 
tudott fizetni. A munkások a menedzsmen-
tet teszik felelőssé, mert nem bővítették a 
termékek körét, nem kerestek új piacokat. 

- Elolvadt ez a cég, mint a napra kitett vaj -
legyint egy férfi. A dolgozók nagy része a het-
venes, nyolcvanas években került az Ikarus-
hoz. Fonyó János szakszervezeti vezető sze-
rint csak hónapok múlva juthatnak pénzhez 
a bérgarancia alapból. 

M.B. I. 

Tűréshatár 
SULYOK ERZSÉBET 

Miért ér ennyi betűt - helyet az újságban - az incidens ? A móra-
halmi városvezetők különböztek össze egy divatos szórakoztató 
zenei együttessel. És akkor mi van ? 

Semmi. Az ügy elintéződött: a mórahalmi polgármester helyre-
igazítást kért a bulvárlaptól, mert az szavakat adott a szájába, 
amelyeket nem mondott. A zenekar menedzserével megegye-
zett, hogy nem fizet teljes gázsit, mert a zenekar belerondított a 
közösségük ünnepébe. Passz. 

Mégis képzeljük egy pillanatra a polgármester helyébe ma-
gunkat: ott van hatezer ember - sokan Szegedről -, várnak, 
várnak, a zenekar meg nem jön elő az öltözőből. Csak. A 
polgármester egyre több kritikus megjegyzést kénytelen 
meghallani, gyerekek sírnak .föl, mert elálmosodtak - a tíz 
órára hirdetett tűzijátékra vitték oda őket. De nemhogy tíz-
kor, talán még éjfélkor se kezdődhet a tűzijáték. A díszven-
dég, Fejtő Ferenc idős ember, de a látványosságért szívesen a 
vendéglátóival maradna. Vár egy darabig. Szégyenkezve kell 
búcsút venni tőle. A hatezerből kétezer vendég elhagyja a 
helyszínt - okkal morogva. Mindenki utálja, ha lóvá teszik. 
A város első embere uralkodik magán: úgy érzi, zenészeket 
leckéztetni nem az ő műfaja. Amikor véletlenül összefut a 
mellékhelyiség folyosóján a dobossal és még a zenész vonja 
kérdőre őt, mégis megmondja, hogy még egy zenekarban is 
rendnek kell lenni. Belesodródik tehát egy szerinte is mél-
tatlan helyzetbe. Mégsem ez bántja leginkább, hanem az, 
hogy a két hétvégés, amúgy igen sikeres rendezvénysoroza-
tot, amire sok munkát és pénzt áldoztak, tönkretették. 
Csak. 

Igyekszik túltenni magát a fiaskó miatti rosszkedvén, amikor 
telefonon megfenyegetik a zenészek: kitörik a nyakát, ha nem fi-
zeti ki őket. A bulvárlap meg azt írja, hogy leparasztozta a sztáro-
kat. 

Aki polgármesternek (politikusnak) megy, tűrjön - szokás 
mondani. Es képviselje a közösség érdekeit - szokás követelni. 
A mórahalmi polgármester tűrt, amíg lehetett, aztán megvédte 
a közösség érdekeit. Mindez pedig azért érdemel ennyi betűt, 
hogy világosodjon: van tűréshatár! A szabadság nem szabados-
ság. 

A zenekar és a szervezők már megegyeztek 

Késett a Hooligans, 
kevesebb gázsit kapott 
Az eredeti programtól eltérően, másfél órával később állt szín-
padra a Hooligans együttes a Homokháti Sokadalom zárónap-
ján. A szervezők ezért úgy döntöttek, nem fizetik ki a gázsi tel-
jes összegét. A zenekar a menedzser szerint csupán fél órát ké-
sett. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A két hétvégén át tartó mórahal-
mi fesztivált, a Homokháti-Soka-
dalmat szerették volna megkoro-
názni a szervezők azzal, hogy az 
ismert rock-együttest, a Hooli-
ganst hívták a zárónapra koncer-
tezni. A program szerint az 
együttes előzenekara 20.30 órá-
tól, a Hooligans pedig 21 órától 
játszott volna, a fiúk azonban 
csak 22.30-kor álltak színpadra. 
A fesztivál szervezői úgy ítélték 
meg, a zenekar nem teljesítette a 
szerződésben foglaltakat, ezért a 
kialkudottnál kevesebb gázsit 
kapnak. 

- Az együttes népszerű, sokan 
szeretik, ezért döntöttünk úgy, 
hogy őket hívjuk a zárónapra -
nyilatkozta Duka Félix, a ren-
dezvény házigazdája. 

MAKÓN S E M 
j g | A Hooligans májusi makói fellépé-

sén Móritz Norbert basszusgitáros 
állítólag idegösszeroppanást ka-
pott, ezért az együttes nem ját-
szotta végig a másfél órásra terve-
zett koncertet. Móritz azóta fel-
épült, a mórahalmi koncerten ő is 
részt vett. 

- A Kormorán együttes kon-
certje után már lehetősége lett 
volna a Hooligansnek átszerelni, 
addig a másik színpadon amatőr 
zenekarok szórakoztatták a kö-
zönséget. Az együttes azonban 
félórás késéssel érkezett meg, de 
nem kezdtek az átszereléshez. Il-
ledelmesen, majd fél óra eltelté-
vel többször határozottan kértük 
őket, hogy lássanak hozzá, mire 
azt válaszolták, hogy annál jobb 
lesz a koncert, minél többet vár a 
közönség. 

A nézők közül azonban nem 
várt mindenki, a hatezer feszti-
válozó közül kétezren hazamen-
tek. Közben Nógrádi Zoltán pol-
gármester az együttes dobosá-
nak, Andy- nek hívta fel a figyel-
mét arra, hogy Mórahalmon 
nem szokás másfél órát várakoz-
tatni a közönséget, Duka Félix 
pedig telefonon közölte az együt-
tes menedzserével: nem fognak 
fizetni. 

A szegedi előzenekar, a Sun 
City végül este 10 órakor kez-
dett zenélni, a Hooligans pedig 
fél órával később lépett színpad-
ra. 

Az eset óta a szervezők és Ba-
logh Zsolt menedzser meg-
egyeztek abban, hogy a móra-
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KI MIT MOND 
Az egyik bulvárlap szerint 
Nógrádi Zoltán polgármester 
„pesti j ra rasz tgyerekeknek" 
nevezte az együttes tagjait , 
amikor a vécében összefutott 
vele Andy, a dobos. In formá-
ciónk szerint a mórahalmi 
polgármester azóta helyreiga-
zítási kérelemmel fordult a 
laphoz, mert bizonyítani tudja, 
hogy nem parasztgyerekezett 
senkit. Őt viszont a koncert 
másnap ján életveszélyesen 
megfenyegették a zenészek, 
mondván, kitekerik a nyakát, 
ha nem fizet. 

halmiak az eredeti összeg egy 
részét - 70 százalékot plusz úti-
költséget - fizetnek. Balogh sze-
rint azonban ez inkorrekt eljá-
rás, ugyanis előre közölni kel-
lett volna, ha a késés miatt a 
rendezvényen nem tartanak 
igényt a fellépésre vagy csök-
kentett gázsit fizetnek. Szerinte 
egyébként csak fél órát késtek a 
fiúk, illetve - fogalmazott - az 
eredeti elképzeléshez képest 
másfél órát, de ebben már az 
előzenekar félórás fellépése is 
benne volt. 

Duka Félix úgy fogalmazott, 
hogy az incidens miatt a feszti-
vál presztízsveszteséget szen-
vedett. 

Adomány 
Közel tízmillió forintnyi értékű 
műszert kapott a Szegedi Tudo-
mányegyetem Gyermekklinika és 
Gyermek-egészségügyi Központ a 
Gyermekrák Alapítványtól. A ci-
vil szervezet tíz magyarországi on-
kohematológiai centrum eszköz-
beszerzését támogatta a szétosz-
tott, mintegy 130 millió forinttal. 
A műszerek mindegyike nélkülöz-
hetetlen a rákgyógyitásban. 

Elküldik a Pick marketingeseit 
Értesüléseink szerint augusztus l-jével távozik a 
Pick marketingigazgatója, Borda Sándor, vala-
mint a teljes marketingcsapat, egy fő kivéte-
lével. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Pick Szeged Rt. marketingigazgatója, Borda Sán-
dor négyfős osztályt irányított, vele együtt eddig 
öten dolgoztak a területen. Augusztus l-jétől né-
gyen távoznak a cégtől, a 77 fős, csoportos létszám-

leépítés keretében, amelyről lapunkban már hírt 
adtunk. Értesüléseink szerint a döntés hátterében 
az áll, hogy a cég szakmai befektetője, a Délhús a 
párhuzamos tevékenységeket folyamatosan meg-
szünteti a cégnél, és ennek esett áldozatául egyebek 
mellett a marketingosztály is. 

Borda Sándor a marketingszervezet 1992-es 
megalakulása óta dolgozott a Pick marketingosztá-
lyán, 2002 óta vezetői pozícióban. A marketing-
igazgató azonban sem megerősíteni, sem megcáfol-
ni nem kívánta az értesülést. 

Névery Tibor: A tartozásból nem lehet bért fizetni 

Leállt a Kossuth nyomda 
Tegnap reggel óta sztrájkolnak a 
szegedi nyomda kft. dolgozói. 
Addig folytatják, amíg meg nem 
kapják elmaradt munkabérü-
ket. Az ügyvezető igazgató 
megint csak a bérek egy részé-
nek kifizetésére tett javaslatot. 

A Szegedi Kossuth Nyomda Kft. 
dolgozói tegnap reggel 6 órára be-
mentek ugyan dolgozni, de nem 
vették fel a munkát. Mint ahogy 
azt többen - köztük Liptai János 
- elmondták, egyre feszültebbek, 
és elegük van az áltatásokból. 
Kéthavi munkabérükkel, három-
havi étkezési jegyeikkel - mint-
egy 10 millió forinttal - , egyéves 
magán-nyugdíjpénztári befizeté-
seikkel, a családi pótlékokkal 
adós a cégvezetés, amely kintlé-
vőségeire hivatkozik. 

Sokakat állásidővel otthon tar-
tanak, így tegnap délelőtt mind-
össze 40-en sztrájkoltak. Tíz 
órakor megérkezett Budapestről 
a június l-jén három hónapra ki-
nevezett Névery Tibor ügyvezető 
igazgató, akit rögtön körülvettek 

A Budapestről érkező igazgatót sztrájkolok várták Fotó: Frank Yvette 

a dolgozók. Az udvaron kissé el-
szabadultak az indulatok, mire 
az igazgató arra tett javaslatot, 
hogy odabent folytassák. 

Pár órával később Névery el-
mondta: tegnap mindenkinek 17 
ezer forintot utalt a folyószámlá-
jára a cég. S mivel az egyik meg-
rendelő mára ígérte meg egy 
számla rendezését, abból a dol-
gozók elmaradt májusi fizetésé-

FELAJANLASOK PETROVICSEKNAK 
Még nem tudni, el kel l -e mennie a nyomdából Petrovics Józsefnek, aki 
kedden arra a hírre, hogy megint nem kapott f izetést, hirtelen fel indulásból 
betörte a cégvezetés üvegablakát. A férfi ügyét tegnap gyorsított e l járással 
tárgyalta a bíróság, hétezer forintos pénzbüntetésre ítélték, amelyből ötöt 
elengedtek. Szerkesztőségünkbe számos fe la jánlás érkezett, többen élel-
miszerekkel segítik a bajba jutott háromgyermekes családot. Nemes Ist-
ván, a Tisza Volán focisull technikai vezetője élelmiszercsomagot vásárolt . 
Egy szó'regi hölgy három üveg lekvárt szeretne adni a gyerekeknek. 

nek újabb részletét tudják tör-
leszteni. „Tartozásokból nem le-
het munkabért fizetni" - mond-
ta. A jövőről elmondta a sztrájk-
bizottságnak, amennyiben a je-
lenlegi megrendeléseket teljesí-
tik, akkor meg lehet menteni a 
céget. - A menedzsment nem kí-
vánja a nyomdát sé megszüntet-
ni, se csődbe vinni. A ma-
gán-nyugdíjpénztári befizetése-
ket pedig a múlt héten teljesítet-
ték. 

Húri Ferenc, a nyomda sztrájk-
bizottságának elnöke azt mond-
ta, akkor veszik fel újra a mun-
kát, ha a teljes májusi munka-
bért megkapják. Erre jövő csütör-
tökig tartó haladékot adtak a cég-
vezetésnek. „Az emberek nem 
hisznek már az ügyvezetésnek" -
mondta Hári Ferenc. A sztrájk 
ma még biztosan folytatódik. 

F. K. 
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