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Krokodilkönnyek és kedves mosolyok - Babák a fényképezőgép előtt 

Babaroham az első napon 

A fotózásra testvérek, szülők, nagyszülők kísérték el a piciket Fotó: Karnok Csaba 

Több százan jöttek el a Dél-
magyarország és a Délvilág ba-
baszépségversenyének első fo-
tózási napjára. A kicsik - ahogy 
illik - sírtak, rosszalkodtak, 
vagy éppen aludtak, szüleik pe-
dig minden cselt bevetettek, 
hogy szemük fénye a lehető leg-
szebb arcát mutathassa a ké-
szülő képen. 

Minden várakozásunkat felül-
múlta első babaszépségverse-
nyünk, melynek már első fotózá-
si napjára is több százan hozták 
el kisgyermeküket. Bár délután 3 
órára hívtuk a szülőket és a 
csöppségeket, voltak, akik már 
órákkal korábban eljöttek, hogy 
az elsők között lehessenek. Fél 
3-ra már akkora tömeg gyűlt ösz-
sze, hogy úgy döntöttük, elkezd-
jük a fényképezést. 

Elsőként Fürge Angelika Blan-
ka ülhetett a babzsákba. A há-
roméves kislány édesanyjával, 
Henriettel délután 1 óta várta, 
hogy fotós kollégánk képet ké-
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szítsen róla, ám a kivilágított 
színpadon végül annyira meg-
szeppent, akárhogy kérték, nem 
mosolygott. Pedig még egy aján-
dék papírzászlót is megígértünk 
neki cserébe, melyért korábban 
folyamatosan nyúzta anyukáját. 

Egy-egy mosolyért a szülők 
többségének komoly küzdelmet 
kellett vívni. Arcokat vágtak, in-
tegettek, játékokat mutogattak a 
fotós háta mögött, de voltak 
olyan gyerekek, akiket még ez 
sem dobott fel: krokodilkönnye-
ket potyogtattak, amint szüleik 
elengedték kezüket. Talán ennél 

is nehezebb volt azokkal a kis 
örökmozgókkal, akik egy pilla-
natig sem tudtak megülni a zsá-
kon. Hiába: a körberakott játé-
kok és a többi gyerek jóval izgal-
masabb volt, mint egy fényképe-
zőgép lencséje. 

A legkönnyebb dolgunk a leg-
kisebbekkel volt. A nyolc hóna-
pos Ferike vidáman integetett, 
még jelentkezési lapját is meg-
rágcsálta, miközben a babzsák-
ban ücsörgött. A hat hónapos 
Petra is szó nélkül tűrte a várako-
zást, majd kedvesen mosolygott 
fotósunkra. Az egyik legfiatalabb 

jelentkező, Rebeka pedig az 
egész felhajtást végigaludta, 
majd amikor sorra került, fél 
percre kinyitotta a szemét, a fotó 
elkészültével pedig azonnal visz-
szaaludt. 

A földszinten parkoló babako-
csik tömkelege mellett a nyuga-
lom szigetét alakították ki azok a 
szülők, akik úgy döntöttek, nem a 
nagyteremben várják meg, míg 
sorra kerülnek. A falra vetített 
mesefilmek mellett próbálták el-
altatni a kicsiket, vagy éppen 
uzsonnáztatták őket. Idáig már 
nem hallatszott le az a zsibongás, 
amit a több száz kisgyerek csapott 
a nagyteremben. Ott a nagyobbak 
szaladgáltak, a kicsik kúsz-
tak-másztak, a szülők pedig köz-
ben azt figyelték, koszos ne legyen 
a szép ruha, el ne csússzon a mas-
ni, szóval: szép legyen a gyerek a 
fotón. Pedig talán egy elkapott gri-
masz, vagy egy kedves mosoly 
ezerszer többet számít majd, mint 
a frissen vasalt ünneplő. 

TÍMÁR KRISZTA 

Útfelbontás a szegedi Felső Tisza-parton 

Vízbeömlőcsere 
Három helyen felbontották az 
utat a szegcdi Felső Tisza-par-
ton, mert a vízbeömlők meg-
süllyedtek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A jövő hét elejéig nem árt még fi-
gyelmesebben vezetni a Felső Ti-
sza-parton a tízemeletesek előtti 
szakaszon és az Etelka sori ke-
reszteződés előtt az emelkedőn. 
A Felső Tisza-parton, a folyó fe-
lőli oldalon a Szegedi Vízmű Rt. 
dolgozói három vízbeömlőt cse-
rélnek ki közvetlenül a járda 
mellett az úttesten. Tegnap - az 
elkerített részeken - mély lyuk 
tátongott, mivel a tisztítóakná-

kat is kiemelték - tudtuk meg 
Maróti Tibortól, a Szegedi Vízmű 
Rt. víz- és csatornahálózati 
üzemvezetőjétől. A munkát 
azért kell elvégezni, mert a be-
ömlők mélyebben helyezkedtek 
el, mint az út és ez balesetveszé-
lyes. Ilyenkor úgynevezett beton-
gallérral szüntetik meg a szint-
különbséget. A munka a jövő hé-
ten fejeződik be aszfaltozással. 

Az Etelka soron a régi Hafner fa-
telep előtt még az elmúlt héten 
csőtörés miatt kellett a vízmű 
munkásainak felbontani az utat. 
Az ivóvízvezeték meghibásodásá-
nak kijavítása után, a körülbelül 
tizenöt négyzetméteres felület 
már csak a végleges burkolatra vár. 

November végéig tart a magyar tudomány ünnepe 

A mindennapokban 
használt tudás 

Lacetti. Illik Önhöz 
Most 400 000 Ft ajándék extra felszereléssel 
(klíma, ABS stb.), 
Plusz 4 db téli gumi acél keréktárcsával! 
csak a nyitott hétvégénk keretein belül! 

Chevrolet Alfa Autóház 
Márkakereskedés és Daewoo Szervíz 
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Regionális információs köz-
ponttá alakítják a szegedi egye-
tem Dugonics téri központi 
épületét - jelentette be a magyar 
tudomány ünnepe alkalmából 
Szabó Gábor rektor. Az MTA 
Szegedi Akadémiai Bizottsága 
székházában tegnap a regioná-
lis egyetemi tudásközpontok 
mutatkoztak be. 

A sikeres jövő záloga: a tudo-
mány művelése és kiemelt támo-
gatása. Ezt az összefüggést állítja 
a közvélemény figyelmének kö-
zéppontjába a tudományt ün-
neplő idei rendezvénysorozat. A 
több mint 460 programból Sze-
ged is kiveszi részét. Az MTA 
szegedi területi bizottsága szék-
házában október 27-én kezdő-
dött és november 19-én fejeződik 
be a gazdag rendezvénysor. 

A mikrofont mint stafétabotot 
adta tegnap egymásnak huszonöt 
tudós három órán át a 
SZAB-székházban, hogy látható-
vá tegye: mi a helye és dolga a tu-
dásközpontoknak. Több mint 
harminc cég vesz részt a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) há-
rom nagy, összesen 4,4 milliárd 
forint költségvetésű kutatásfej-
lesztési programjában. A gazdag 
példatárból csak ízelítőként emb't-
jük, hogy a Dél-alföldi Neurobio-
lógiai Tudásközpont 35 kutató-
csoport, vagyis 311 ember össze-
hangolt munkáját igényh. Ugyan-
akkor egyetlen (többek között a 
szorongásos betegségek és a tanu-
lást befolyásoló folyamatok gyógy-
szeres kezelését célzó) alprogram-
ja alig egyéves működésének ered-
ménye: három új termék, négy 
szolgáltatás, hét új technológia, 

TUDÁS. ETIKA, FELEL0SSEG 

|H Széchenyi István 1825. november 

3-án ajánlotta fel birtokainak egy 

évi jövedelmét a Magyar Tudós 

Társaság alapításának céljára. A 

magyar tudomány ünnepét kilen-

cedik alkalommal rendezik meg. 

Az idei ünnepnek külön hangsúlyt 

ad, hogy a tudomány világnapja, 

november 10. alkalmából Buda-

pesten rendezik meg a tudomány 

világfórumát, amely a világ vezető 

tudósainak legnagyobb nemzetkö-

zi találkozója. E konferencia té-

mája: tudás, etika, felelősség. 

két új prototípus, egy új hazai sza-
badalom, 60 hazai és 57 nemzet-
közi publikáció, 21 egyetemi hall-
gató és 51 doktorandusz aktív 
munkája, 20 új munkahely. De 
ott a másik, a 2006-tól aktivizáló-
dó Környezet- és Nanotechnológi-
ai Regionáhs Egyetemi Tudásköz-
pont, melynek célja a dél-alföldi 
régió életminőségét javító integ-
rált fejlesztés. Vagy egy másfajta 
centrum: a régió versenyképessé-
gének javítására szerveződött 
Dél-alföldi Elet- és Anyagtudomá-
nyi Kooperációs Kutató Központ, 
melynek eredményeként - többek 
között - kidolgozzák a holnap gyó-
gyító technikáit, megoldást talál-
nak a bőr fiatalítására. A tanács-
kozás végén Szabó Gábor, az 
SZTE rektora bejelentette: az 
egyetem egyfajta ernyőt tart a már 
meglévő és ezután születő tudás-
központok fölé, mert befektetőt 
talált arra, hogy a szegedi Dugo-
nics téri központi épületet átala-
kítsák regionális információs köz-
ponttá. 

Ú. I. 

Lottóötös 
FEKETE KLARA 

Szombaton valaki megnyerte a lottóötöst, és ha a milliókban kife-
jezhető aprópénzt nem számoljuk, akkor 2 milliárd forint ütötte a 
markát. Azt próbálom elképzelni, mit gondol most magában az 
dlető, amikor olyan történt vele, ami megváltoztatja a minden-
napjait. Próbálom elképzelni, hogy tegnap még esetleg álcázásból 
bement a munkahelyére, lehet, hogy ma is erőt vesz magán, de 
aztán már el kell lassan gondolkodnia, mit kezd a tengernyi pénz-
zel. 

Például vásárol-e egy termelőüzemet 1 Maga mellé vesz-e szak-
embereket, egy zsák közgazdászt, jogászt, és nekilódul gyártani 
valami piacképes terméket. Megnézi-e, mi az, ami eladó, felszá-
molás alatt ád, 'és hogy érdemes-e alkudozni az árán, majd fej-
leszteni, piacot kutatni, embereket alkalmazni - esetleg ugyan-
azon a kis pénzen, amennyit ő, még mielőtt telitalálata lett volna 
a lottón, kapott a tulajdonos érdekeit messzemenően kiszolgáló 
menedzsmenttől. 

Lehet, hogy ezek után nem vesz termelőüzemet, hanem csak a 
kamatokból él, mert a termelőüzem vásárlásához ma már több 
kell, mint tengernyi pénz. Előre kell látni. Tudni kell, hogyan le-
het mozgatni a tőkét, hogyan lehet például Picket venni egymilli-
árdért - ez az egyszerű embernek eszébe se jutna, és nem is tud-
ná végigvinni. De az üzlet közelébe se engednék. Más szelek fúj-
nak, vége a korai tőkefelhalmozás korának, egy gyár már nem is 
gyár, látnivaló, hogy Magyarországon is koncentrálódik a tőke. 
Több üzemmel, céggel, vállalattal lehet sakkozni, lehet fejleszte-
ni, lehet hatékonyabbnak lenni, mivel fel kell venni a versenyt a 
multikkal, miközben magunk is multivá válunk. 

A szegediek láthatták a Picket akkor, amikor még egy vállalat 
volt a többi között, látták terjeszkedni, csoportot szervezni, látták 
kifosztani, és most látják „besorolni" egy húsipari óriásit, ami-
nek még nincs neve, de majd az is lesz. Es ezt voltaképpen nem is 
bánják nagyon a szegediek, mert munkahelyet remélnek. Mind-
egy, hol koncentrálódik a vágás és hol a feldolgozás, utazik-e a fél-
sertés napi kétszáz kilométert, vagy sem, mindegy. Nyereség le-
gyen, mert akkor van munkahely, és munkahely legyen, mert ak-
kor van nyereség. 

A telitalálatos szelvény tulajdonosát szívem szerint lebeszél-
ném egy termelőüzem megvásárlásáról: könnyen elvérezne a na-
gyok harcában, hamar odalenne a mesés főnyeremény. 

Épül a szegedi Csányi-birodalom, a Pick és a Sole 

Összenőttek a pécsi 
vállalatokkal 
A Csányi Sándor OTP elnök-vezérigazgató érdekeltségébe tartozó 
két szegedi cég, a Pick és a Sole jelentős fejlesztéseket tervez a 
városban. Zajlik a kapacitások átrendezése a pécsi székhelyű, 
szintén a Csányi-birodalom részét képező Délhússal is, szakosodás 
címen. A Baranya megyei MiZo a közös irányítás vesztese, a Sole 
viszont bővülhet a tulajdonos döntése értelmében. 

A Csányi Sándor OTP-vezér köz-
vetett tulajdonában lévő, pécsi 
székhelyű Délhús Rt. idén az el-
ső negyedévben vette át a Pick 
Szeged Rt. irányítását, amikor 
megvásárolta a részvények 31,21 
százalékát. Mára a Délhús köz-
vetlen befolyása 98 százalékra 
emelkedett. Kovács László, aki a 
Délhúst és a Picket egyaránt el-
nök-vezérigazgatóként irányítja, 
szeptemberben kijelentette la-
punkban: a pécsi céggel való 
együttműködés lehetővé teszi a 
racionalizálást, amelynek a nyer-
tese Szeged lehet. Itt ugyanis újra 
beindítják a sertésvágó vonalat, 
miközben a szomszédvárban le-
áll a vágóhíd az ott dolgozók az 
utcára kerülnek. Szinte ugyan-
azon a héten a közös irányítású 
és hasonlóképpen a Csányi-biro-
dalom részeként számon tartott 
szegedi Sole Rt. jelentett be ka-
pacitás- és létszámbővülést - a 
pécsi MiZo kárára. 

Az azóta eltelt időszakban és 
még ezekben a hetekben is az 
erőviszonyok átrendezéséről ér-
keznek hírek. Miközben lassacs-
kán az is kiderül, nem zúdul rá 
állástalanok serege a pécsi mun-
kaerőpiacra, mint a korábbi beje-
lentések alapján arra következ-
tetni lehetett. Az elbocsátandó 
munkásoknak, még a tejeseknek 
is, a Délhús más üzemeiben 
ajánlottak fel munkát. 

Kovács László elnök-vezérigaz-
gató elmondta, a szakosodás fo-
lyamata zajlik Szegeden és Pé-
csett: a Tisza-parti városban a 
vágókapacitásnak van ideális he-
lye, januárban újraindul a vágó-
híd és évi 600-650 ezer darab 
sertést vágnak majd le. Tekintet-
tel arra, hogy Szegeden csak a 
nagysúlyú sertések feldolgozásá-
ra van lehetőség - azokból készül 

a világhírű Pick-szalámi - , a töb-
bit a Délhús veszi meg. A 
600-650 ezer levágott sertésből 
tehát 530-550 Pécsre „utazik" 
majd. A szakosodásnak az a kö-
vetkezménye, hogy mindenütt 
nő a kapacitás, bővül a létszám, 
„a Délhús-Pick csoport az inten-
zív növekedés pályájára lép" - ál-
lítja a vezérigazgató. A Délhús 
feldolgozó üzeme felszívja a vá-
góhídról elbocsátandó embere-
ket, és még felvesz 100-120 
munkást, Szegeden pedig közel 
100 új dolgozót alkalmaznak 
majd. így a Pick létszáma 
1600-ra emelkedik. 

A MiZo és a Sole közötti „stra-
tégiai együttműködés" - későbbi 
fúzió - folyamatában jelenleg ott 
tartanak, hogy a szegedi üzem-
ben a Pécsről érkező berendezé-
seknek készítik elő a helyet és 
betanítják az új dolgozókat. A 
Sole immáron hónapok óta 
munkaerő-felvételt hirdet -
mondta Nagygyörgy Eva kom-
munikációs igazgató a tervek 
szerint 60-70 új munkahelyet te-
remtenek (ma Szegeden 450-en, 
Makón 200-an, Bácsbokodon is 
200-an dolgoznak). Pécsről már 
át is költözött- a zacskóstej- és tú-
rógyártó részleg. 

F.K. 

FELMONDTAK A MIZ0S0KNAK 

November első napjaiban Kapták 

meg felmondólevelüket a MiZo Rt. 

dolgozói, közel 300-an. Mivel fel-

mondási idejüket ledolgozzák, 

még november végéig folyik a 

gyártás, de már csak az ömlesz-

tett sajtot előállító üzemrészben. A 

elbocsátottak többsége „lejelent-

kezett" a Délhúsnál, nekik Pécsett 

és a Baranya megyei Alsómocsolá-

don kínálnak munkát. 


