
Heródek János kecskeméti sertéstartó azért jött Szegedre, mert bízik a Pickben Fotó: Schmidt Andrea 

Ünnep, mégis munkanap 
október 6-a. A 2001 óta 
élő elnevezésű „nemzeti 
gyásznapra" idén több 
naptár piros színnel hívta 
föl a figyelmet. Ez némi za-
vart keltett a munkaadók 
és munkavállalók köré-
ben, de mára kiderült: dol-
gozunk, de emlékezünk az 
„aradi tizenháromra". A 
diákság a legtöbb iskolá-
ban helyi ünnepségen tisz-
teleg a mártírok emléke 
előtt. Lapunkban megem-
lékezünk az 1848-49-es 
forradalom és szabadság-
harc tizennegyedik aradi 
vértanújáról, Lenkey Já-
nosról is, aki szabadcsapa-
tot szervezett Rózsa Sán-
dor betyárjaiból, és majd-
nem Szeged katonai pa-
rancsnoka lett. 

Az aradi vértanúk nevét sorolja a két másodéves 
klinikai kémikus, Petrovics Adrienne és Gál Zsu-
zsanna Fotó: FrankYvette 

Hamisítják a Preventet 

Két évvel ezelőtt, 2003-ban kötött 
utoljára szerződést a Pick Szeged Rt. a 
sertéstartókkal, 2004 szeptemberében 
pedig a vágást is megszüntette. Idén 
azonban minden újraindul. 

Míg korábban a csúcsra járatott szegedi 
vágóhídon a Pick Szeged Rt. legjobb évei-
ben 450 ezer sertést vágtak, addig jövőre 
650 ezerrel számolnak a közel 300 millió 

forintért hamarosan termelésbe álló vá-
góhídon. Decemberben próbaüzemet tar-
tanak, januártól pedig fogadják azokat a 
sertéseket, amelyekről novemberben ír-
nak alá szerződést a gazdaságokkal. 

Tegnap a szalámigyártáshoz szükséges 
nagy súlyú állatokkal foglalkozó szövet-
kezetek, felvásárlók képviselőit hívta meg 
tanácskozásra a Pick Szeged Rt., hogy 
egyeztessék az álláspontokat. Mivel a 

Délhússal kapcsolatban álló sertéstartók 
is Szegedre szállítanak majd a jövőben -
Pécsett bezár a vágóhíd - , a tanácskozá-
son kaposvári, barcsi termelők éppúgy 
részt vettek, mint Csongrád és Bács-Kis-
kun megyeiek. A sertéstartóknak azt ígér-
te a Pick: a következő negyedév garantált, 
minimum árát hamarosan közb. 

Bővebben a 3. oldalon 

írásaink a 6., 
jegyzetünk a 3. oldalon 

Százmillió forinttal károsította meg eddig 
a Medikémiát az az aradi cég, amely a sze-
gedi vállalat Prevent autóápolási cikkeire 
kísértetiesen hasonk'tó termékeket árusít 
már több mint egy éve Romániában - har-
minc százalékkal olcsóbban. A hamisít-
ványokon - amelyeket feltehetően Kíná-
ban gyártatnak - olyanok a főbb grahkai 

elemek és színek, valamint a Prevent-lo-
gó, mint az eredeti termékeken. A Medi-
kémia megtámadta a jogtalannak tartott 
védjegyzést és termékhamisítást a Buka-
resti Városi Bíróságon. Előreláthatólag év 
végén születik meg az első fokú ítélet. 

Bővebben a 8. oldalon 

A m i n i s z t e r e l n ö k 
ígérete szerint 

az M 5 - ö s a u t ó p á l y a 

Százezres számlákat kaptak 
Dombi Erzsébet óriási baj-
ban van. Nem tudja, hogyan 
fizethetne ki 110 ezer forin-
tos fűtési számlát az 50 ezer 
forintos nyugdíjából. A szen-

tesi Kossuth tér 5. szám alat-
ti ház lakói nem is hajlandók 
fizetni. Kiderült ugyanis, 
hogy csak a hatodik emele-
ten lakók kaptak borsos 

számlát. A fűtési ren 
üzemeltetője felülvizsg; 
mérőórák adatait. 

Részletek a 4. oldalon 

A négy méter magas szobába illő bútor be sem fér a fölkínált bérlemény szűk ajtaján 

CSÜTÖRTÖK, 2005. OKTÓBER 6., 95/234. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT) 

2003 után újra szerződik a sertéstartókkal a Pick 

Vágásrekordra készülnek 
Égnek a telefonok a minisztériumban 

Piros betűs gyásznap 
lett október 6-ából 

Szoborkaland Vásárhelyen 
József Attila ünnepélyesen fölavatott vásárhelyi szobra 
szomorú sorsra jutott. Méltatlan vitákat váltott ki 
a kérdés: valódi, bronzból készült alkotást avattak-e? 

5. OLDAL 

Ásotthalom pengeélen 
Hiába kapott húszmilliós rendkívüli 
támogatást Ásotthalom, a gyorssegély csak 
átmenetileg húzta ki a bajból a települést. 

4. OLDAL 

CENTRAL ESTATE KFT. 

6720 SZEGED, 
VICTOR HUGO U. 5. 

TEL.: 62/550-550 
WWW.CENTRALESTATE.Hll 

Piros betűs nemzeti 
gyásznapra hívja föl a fi-
gyelmet több naptár is, 
ezért aztán sokan a mun-
kaügyi minisztériumot 
hívogatták telefonon, 
hogy kiderítsék: ma dol-
gozzunk vagy ünnepel-
jünk. Bár mind a tizen-
három aradi vértanú ne-
vét kevesen tudják egy 
szuszra fölsorolni, mégis 
tisztelettel emlékezünk 
az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 
mártírjaira. 

nap múlva ér Szegedre! 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Eladják a Szent István tér sarkán álló szecessziós palotát Fotó: Schmidt Andrea 

Eladja az IKV a Szent István tér sarkán ál-
ló romos szecessziós palotát. Igen ám, 
csakhogy nyolc bérlőt még nem sikerült 
kiköltöztetni a műemléképületből. A la-
kók elégedetlenek a fölkínált cserelaká-
sokkal, szerintük ellenük cselekszik az 
önkormányzat. Évtizedekig felújítási lis-
tán volt a ház, igaz, már tavaly is elterjedt 
a híre - mondják hogy van vevő az épü-
letre, de üresen kellene nekik. A romlásá-
ban is pompás palotában már csak nyolc 
bérlő maradt. Többen már elköltöztek, de 
bérleti viszonyuk fennáll. 

A bérlőknek cserelakást ajánlott föl az 
IKV Az ingatlankezelő szerint ők legmo-
bilabb, legtapasztaltabb embereiket, a ren-

dészeket küldték ki, hogy ezt elmondják a 
lakóknak. Soós Ferenc kezelési igazgató 
úgy fogalmazott, „megszondázták a há-
zat", hogy akarnak-e az Arany János utcá-
ba költözni. 

A lakók ezt másképp élték meg, szerintük 
velük határozottan közölték, hogy menni 
kell, méghozzá az Arany János utcai új ön-
kormányzati épületbe. Állítólag az IKV-nál 
azt is mondták, hogy ha sokat bonyolítják a 
dolgot, a Cserepes sorra kerülnek. A lakók 
megtorlástól tartanak, ezért egyikük sem 
járult hozzá, hogy nevét közöljük, vagy 
hogy fényképen látható legyen. 

Folytatás az 5. oldalon 

Feleakkora cserelakás - sok millióért 
Kétmillió forintért feleakkora cserelakásba költözhet, ódon bútorát pedig dobja el. 
Ezt ajánlja az IKV az önkormányzat lakásrendeletére hivatkozva bérlőjének. Mivel a 
város eladja a Szent István tér és a Szent Mihály utca sarkán álló szecessziós palotát, 
cserelakásba akarják költöztetni a bérlőket. A Fidesz vagyonfelélésről, az MSZP 
lakásgazdálkodásról beszél. 

http://WWW.CENTRALESTATE.Hll
http://www.delmagyar.hu

