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TÉMÁINKBÓL 

V A L A S Z T A S I 
E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S 

A Fidesz, az MDF és a Kisgazda 
Polgári Egyesület választási 
együttműködéséről szóló 
megállapodás értelmében 
tizenegy kisgazda pobtikus indul 
majd a két kormánypárt közös 
jelöltjeként a 2002-es 
választásokon. A dokumen-
tumot szerdán írták'alá 
Budapesten. 

2. oldal 

ÖSSZEVONÁS UTÁN 
BÉKESSÉG? 
Az elmúlt hetekben óriási 
indulatokat kavaró kisteleki 
iskola-összevonási ügyet a két 
iskola tanárai, a diákok szülei és 
a képviselő-testület tagjai 
nyugodt hangulatú lakossági 
fórumon tárgyalták meg. Az 
iskolák önálló intézményként 
működnek a jövőben. 

5. oldal 

ÚJ ÉPÜLETBEN, RÉGI 
ESZKÖZÖKKEL 
A következő félévtől új 
épületben folytathatják 
tanulmányaikat a Szegedi 
Tudományegyetem főiskolai 
karának rajz szakos hallgatói, 
az egykori Eötvös gimnázium 
épületében kap majd helyet a 
SZÉF néhány laboratóriuma is. 
Harminc új festőállványra már 
nem jutott pénz. 

7. oldal 

Karácsony i 
akc iók 

a MINOLTA-nál! MINCXIA 
Színes lézernyomtató egy fekete-fehér áráért! 

M C 2200 DL: 
299 000 F t + áfa 

C F 1 5 0 1 színes, dig. 
fénymásoló: 

1 790 000 F t + áfa 
Minolta Magyarország Kft. szegedi kirendeltség 

20-917-5242. Tel.: 62/425-467 
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A konzervgyár után talán megmenekülhet a ruhagyár isi 

Milliárdos SZEKO-terv 

Konzervgyári körsétán a város vezetői. Fotó: Káinok Csaba 

Az idei tervet már teljesítette az október 11-én alapi- lat hagyományos termékeit piacra dobni, ám a tulaj-
tott és a konzervgyárat működtető SZEKO Rt. A vál- donosok úgy döntöttek: új termékekkel próbálnak a 
lalat jövő évi terve: kétmilkárd forintos árbevétel és piacon pozíciót szerezni. Szeged irányítói a konzerv-
létszámbővítés. A Szegedi Konzervgyár működésével gyári körséta után kijelentették: a város jól határozott, 
ismerkedtek tegnap a város vezetői, Bartha László és amikor a konzervgyár újraindítása mellett döntött. A 
Tímár László, valamint Rákos Tibor országgyűlési partnertalálkozót követő tájékoztatón az is elhangzott, 
képviselő, illetve a SZEKO Rt. üzletfelei. A 105 sze- hogy elképzelhető a ruhagyár megmentése is. 
mélyt foglalkoztató konzervgyárnak könnyebb lett 
volna a hatvanesztendős múltra visszatekintő válla- Részletek a 3.oldalon 

Haller az év csapatában! 
MUNKATÁRSUNKTÓL végzett az élen. A szövetségi kapi- Az év csapata: 1. Pető Tibor, Hal-

tányok „versenyét" Angyal Zoltán, ler Ákos (evezősök), 2. női vízilab-
A Budapest Kongresszusi Központ- az edzőkét pedig Fábiánné Rozsnyói da-válogatott, 3. női kézilabda-vá-
ban került sor tegnap az év sporto- Katalin nyerte meg. logatott. Az év szövetségi kapitá-
lói díjátadásra - adta hírül az MTI. Részletes sorrend. Az év sporto- nya: 1. Angyal Zoltán, (kajak-ke-
A férfiaknál az öttusázó Balogh lója, férfiak: 1. Balogh Gábor (öttu- nu), 2. Faragó Tamás (női vízilab-
Gábor, a nők között a súlyemelő ü- sázó), 2. Lázár Vilmos (fogathaj- da), 3. Mocsai Lajos (női kézilab-
kerecz Gyöngyi érdemelte ki a ki- tó), 3. Deák Bárdos Mihály (bír- da). Az év edzője: 1. Fábiánné Rozs-
tüntető címet, csapatban a Pető Ti- kőzó), nők: 1. Likerecz Gyöngyi nyói Katalin (kajak-kenu), 2. Like-
bor, Haller Ákos (utóbbi a Démász- (súlyemelő), 2. Kovács Ágnes recz János (súlyemelés), 3. Rátonyi 
Szeged VE sportolója!) evezős duó (úszó), 3. Szabó Szilvia (kajakozó). Gábor, (öttusa). 

Jövőjét tervezte 
a Tiszába esett fiú 
Fekete zászlót lenget a szél a szegedi Semmelweis kollégium lépcső-
je felett. Itt lakott az a huszonnégy éves gyógyszerészhallgató, aki-
nek életét nem tudták megmenteni az orvosok, pedig mindent 
megpróbáltak, hogy a jeges Tiszából kedden reggel kihúzott fiatal-
emberen segítsenek. A kollégium többi lakója, évfolyamtársai nem 
találnak magyarázatot arra, mit keresett a fiú a folyót borító jégtáb-
lákon. 

- Hajnali négy órakor még beszél-
tem vele, addig mindketten tanul-
tunk. A vizsgaidőszakban ez 
egyáltalán nem meglepő, sokan 
egész éjjel tanulnak - mondja egy 
ötödéves gyógyszerészhallgató lány, 
amikor a kedden elhunyt diáktár-
sára, a huszonnégy éves Istvánra 
emlékszik vissza. Azt már nem 
tudja, hogy beszélgetésüket köve-
tően mit csinált a fiú, de nem sok-
kal utána indulhatott el a Tisza 
partjára - talán sétálni, kiszellőz-
tetni a fejét. Arról pedig végképp 
csak találgatnak a hallgatók, miért 

ment rá a folyót egyik partjától a 
másikig borító jégre, amely nem 
volt elég erős ahhoz, hogy elbírja 
a hatalembert. István kedden hat 
óra körül esett a vízbe, amelyből 
majdnem egy órán át próbált ki-
mászni - hiába. Aztán a tűzoltók 
és a mentősök kihúzták ugyan a fo-
lyóból, teste azonban annyira le-
hűlt, hogy vérkeringése, légzése 
összeomlott, s az orvosok nem 
tudták megmentem az életét, dél-
után öt órakor meghalt. 

Folytatás a 3. oldalon 

Perelhetők a fizetésképtelenné vált cég vezetői 

Felszámolják 
a Primafruit Kft.-t 
A Csongrád megyei Bíróság jog-
erősen is megállapította a Prima-
fruit Kft. fizetésképtelenségét. A 
felszámolást végző cég nevét napo-
kon belül nyilvánosságra hozzák a 
Cégközlönyben. 

A felszámolási eljárás során a 
felszámoló cég átveszi a Prima-
fruit irányítását, valamint eljár a 
kft. nevében. A felszámoló a vonat-
kozó törvény értelmében értékesí-
ti a cég vagyonát, majd a jogsza-
bályban meghatározott szempon-
tok szerint kategorizálja, kit, mi-
kor fizetnek majd ki. 

Mint azt már lapunkban több-
ször is megírtuk, a gyümölcs- és 
zöldségfelvásárlással foglalkozó kft. 
több hónapja nem fizette ki be-
szállítóit, valamint dolgozóit sem. 
Az őstermelők szerint legalább két-
százmillió forinttal adós a cég. A 
kereskedők és dolgozók közül töb-
ben attól tartanak, hogy a Prima-
fruit Kft. - volt - vezetői kimentet-
ték a társaság vagyonát. Ha ez be-

bizonyosodik, a törvény lehetősé-
get ad arra is, hogy a hitelezők kü-
lön pert indítsanak ellenük. A me-
gyei bíróságtól kapott információ-
ink szerint egy hitelező pert fontol-
gat a cég ügyvezetői ellen. 

A Primafruit Kft. Kálvária su-
gárúti telephelyének telefonja tár-
csázás után rövid sípolásokkal „vá-
laszol", a kagylóba senki nem szól 
bele, az épületbe nem engednek 
be „idegent", a cégnél senki nem 
elérhető. 

Barna Zsolt, a V-fon Rt. kommu-
nikációs munkatársa elmondta, 
hogy a társaság telefonvonalait 
műszakilag ellenőrizték, és hibát-
lannak bizonyultak. 

- Vagy rosszak a készülékek, vagy 
pedig egész egyszerűen csak mel-
létették a kagylót. Tegnap mun-
katársaink a helyszínen szerették 
volna megvizsgálni a kft. telefon-
jait, de a kapun őket sem engedték 
be - tette hozzá Barna Zsolt. 

A . T . J. 

Kiűzik a Deákból 
a gyülekezetet? 
A szegedi önkormányzat okta-
tási irodája nem javasolja, hogy 
a Deák gimnáziumban tartson 
istentiszteletet a Krisztus Sze-
retete Gyülekezet. A gimnázi-
um eleget tesz az önkormány-
zat javaslatának. Az oktatási tár-
ca azonban úgy véli, hogy a bér-
leti szerződés megkötését nem le-
het korlátozni vagy kifogásolni. 

A közoktatási törvény világnéze-
ti semlegességre vonatkozó ren-
delkezéseire hivatkozott az önkor-
mányzat oktatási irodája abban az 
írásbeh véleményében, amelyet a 
szegedi Deák Ferenc Gimnázium 
vezetőinek juttatott el. Állásfog-
lalásukban azt javasolták, hogy ne 
hosszabbítsák meg az iskolában 
termet bérlő Krisztus Szeretete 
Gyülekezet szerződését. 

- Négy éve problémák nélkül 
működhettünk a gimnáziumban, 

így teljesen érthetetlen, hogy mi-
ért kell most otthagynunk a Deá-
kot - panaszolta Nagy Istvármé, a 
gyülekezet pásztora. 

- Mi egy amerikai egyház tag-
jaként, Jim Sanders misszionárius 
vezetésével hitet tanítunk és bete-
geket gyógyítunk itt, Szegeden is. 
Tizenegy éve bejegyzett egyház-
ként szolgálunk, sok halálos bete-
get szabadítottunk meg a kórság-
tól. Szigorúan tanítási időn kívül, 
legtöbbször vasárnap délutánon-
ként jöttünk össze a gimnázium-
ban, így sem diákot, sem tanárt 
nem zavarhattunk. 

A lelkésznő elmondta, sosem 
volt problémájuk az iskola vezeté-
sével, sőt a januárban lejáró bérle-
ti szerződést már elő is készítették, 
azt tervezték, hogy meghosszabbít-
ják. 

Folytatás a 4. oldalon 

A lélekmelegítő nem fűti a testet 

Embert próbáló hidegben dolgozni 
A beköszöntött téb hidegben embert próbáló feladat a munkanapot a 
szabadban tölteni. Megkérdeztünk néhány érintettet, hogyan védekez-
nek a néha csontig hatoló jeges szél ellen. A legtöbben azt válaszolták: 
a legjobb megoldás lenne otthon a takaró alá bújni. A mentőorvos is 
inkább ezt ajánlja, a lélekmelegítő italok fogyasztásától pedig minden-
kit eltanácsol. 

Az egyenruhát nem mindenütt szabták a hajnah, néha mínusz húsz-
fokos hideg időnek megfelelően. Az utcaseprők munkaruhája jó vastag, 
munkájukból adódóan egyfolytában mozogniuk kell. 

Lukács Zoltán szerint is ez a titok nyitja, no meg a réteges öltözkö-
dés. - Ha esik vagy ha nagyon hideg van, akkor a főnökeink behívnak 
minket a melegedőbe, ahol meleg teát is kapunk - mondja a Belvárost 
mindennap takarító munkás. A parkgondozó Ferenc is a réteges öltöz-
ködésre esküszik, fűrészelés közben pedig egyfolytában mozog az eme-
lőre szerelt kosárban. A fűrészgép használatakor védőkesztyűt és fülvé-
dőt is viselnie kell, ezek egyben melegítenek is. A melegedő és a tea so-
kat segít, de azt ajánlaná legszívesebben mindenkinek, akinek a sza-
badban kell dolgoznia, hogy inkább menjen el szabadságra, s üljön ott-
hon a meleg szobában. Pufajka, dupla nadrág, kesztyű egészíti ki Ru-
das Róbert munkaruháját, de a villanyoszlop szerelésekor csak le kell 
húznia a kesztyűt, hogy használni tudja a csavarhúzót. - Aki teheti, az 
ne dolgozzon a szabadban - summázza helyzetét. 

Folytatás az 5. oldalon Rossz idők járnak az utcákat takarítókra is. 

• ' • 

Fotó: Veréb Simon 

http://www.delmagyar.hu

