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Hallgatótársai nem értik, miért ment István a Tisza jegére hajnalban 

Jövőjét tervezte a diák 
Folytatás az 1. oldalról 

Kollégiumi lakótársai semmi szo-
katlant nem láttak a fiú viselkedé-
sében, ugyanolyan volt, mint két 
vagy három héttel ezelőtt. - A vizs-
gákról beszélgettünk. Azt mondta, 
ha sikerül a következőt letennie, az 
olyan lesz, mint egy karácsonyi 
ajándék. Ha viszont nem jön ne-
ki össze, akkor januárban újra meg-
próbálja - mondja a kollégium 
egyik lakója, aki szerint István ter-
vei egyértelműen arra utalnak, 

hogy nem akart véget vetni az éle-
tének. 

Az ötödéves Kecskeméti Eva, a 
gyógyszerészkar hallgatói önkor-
mányzatának elnöke sem talál ma-
gyarázatot a történtekre. Ő néhány 
héttel ezelőtt találkozott utoljára a 
fiatalemberrel. - Minden hallgatót 
megdöbbentett az eset. István te-
le volt életerővel, egyáltalán nem 
volt zárkózott, sok emberrel ba-
rátkozott, és szívesen is beszélge-
tett velük - ad rövid jellemzést a 
fiúról Kecskeméti Éva. Nem úgy is-

merte diáktársát, mint aki keres-
te a veszélyt, vagy netalán hajlamos 
lett volna a depresszióra, de hoz-
záteszi: „Vizsgaidőszakban az em-
ber másképp gondolkodik, mert 
időnként igen nagy stressz nehe-
zedik rá." 

István félévismétlő volt ugyan, 
emiatt azonban - diáktársai szerint 
- nem esett kétségbe, továbbra is 
az egyetem befejezését tervezte. 
Ha megszerzi a diplomáját, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében élő 
szülei nyomdokába léphetett vol-

na, hiszen édesanyja is gyógysze-
rész. 

Tanulmányai során István Falkay 
György dékánnál is vizsgázott. A 
kar vezetője azt mondja, bár a 
fiatalember többször megpróbált 
kevés tanulással átmenni a vizs-
gán, de a bukás utáni második al-
kalomra mindig összeszedte ma-
gát. A dékán egyébként óriási fe-
lelőtlenségnek és őrültségnek tart-
ja, ha valaki megpróbál átsétálni a 
Tisza jegén. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

A tűzoltók mentőcsapatának tagjai sem tudtak maradéktalanul örülni 

Elismerés Szeged városától 
Bartha László polgármester tegnap 
délután hivatalában fogadta azo-
kat a tűzoltókat és parancsnoku-
kat, akik kedd reggel életüket koc-
káztatva kimentették a jeges Ti-
szából a 24 éves egyetemi hallga-
tót. A polgármester három tűzol-
tónak, a mentést irányító Maku-
la Zoltán hadnagynak, a jégre me-
részkedő Hajnal Gábor főtörzsőr-
mesternek és a híd külső pere-
mén állva segítő Herczeg Zoltán 
törzsőrmesternek 100-100 ezer 
forint jutalmat adott át. A város 
vezetője a mentőcsapat további 
hét tagját, Szécsi Szabolcs, Paksi 
Tibor, Huszár Gábor, Ocskó Lász-
ló, Harter Árpád, Horváth And-
rás és Gajdán Gábor tűzoltókat el-
ismerésben részesítette. 

Bartha László az ünnepségen 
hangsúlyozta: nemcsak polgár-
mesterként, hanem orvosként is 
átérzi a tűzoltók cselekedetének 
nagyszerűségét, annak ellenére, 
hogy sem az ő, sem az orvosok ál-
dozatos munkája már nem ment-
hette meg a Szegedi Tudománye-
gyetem gyógyszerészhallgatóját. 

- Nem tudunk maradéktalanul 
örülni, hiszen a fiú, akit kimen-
tettünk a jeges folyóból, meghalt 
- foglalta össze érzéseiket Hajnal 
Gábor. 

A főtörzsőrmester önként je-
lentkezett, hogy a Belvárosi híd-
ról leereszkedve, a törékeny jégre 
lépve megpróbálja kimenteni az 
életéért küzdő fiút. Hajnal sze-

Bartha László polgármester a város nevében megköszönte a tűzoltók munkáját, Makula Gábornak, 
Herczeg Zoltánnak és Hajnal Gábornak pénzjutalmat adott át. Fotó: Miskolczí Róbert 

rint számukra a legnagyobb prob-
léma az, hogy az ilyen mentések-
hez nincs megfelelő felszerelésük. 
A kötél, amin leereszkedett, csak 
önmentésre szolgál, de még ahhoz 
sincs biztonságos, beülős heve-
der. 

- Ez a dolgom! Ha leesek, a 
gyermekem megkapja az életbiz-

tosításomat. Ha fennmaradok, én 
kapom meg a bruttó 153 forintos 
vonulási díjat - válaszolta Her-
czeg Zoltán törzsőrmester arra a 
kérdésre, hogy félt-e, amikor a je-
ges híd peremére kellett kimász-
nia, hogy segítsen felhúzni a jég-
gé dermedt fiút és kollégáját. 

Dudás Miklós alezredes, városi 

tűzoltóparancsnok beosztottai ne-
vében is megköszönte az önkor-
mányzat elismerését. Dudás el-
mondta: ígéretet kaptak arra, hogy 
a szegedi tűzoltóság technikai fej-
lesztése után 2002 áprilisában a 
városban is megalakulhat az ön-
álló műszaki mentőbázis. 

K. B. 

Milliárdos bevételt tervez a SZEKO 
Százötmillió forintos termelési értéket produkálva teljesítette az idei 
tervet az október 11-én alapított SZEKO Rt., amely jövőre már 
kétmilliárd forintos árbevételt tervez - hangzott el a konzervgyár 
újraindítása miatt rendezett ünnepélyes partnertalálkozón. Az eddig 
legyártott hústermékek egy részét már sikerült értékesíteni, és jó jel, 
hogy nemcsak a magyar, hanem a külföldi piacokról is érdeklődnek 
a lehetséges vásárlók. 

A gyakorlatban is megismerked-
hettek a Szegedi Konzervgyár 
működésével a tulajdonos, SZEKO 
Rt. által szervezett partnertalál-
kozó résztvevői. A már most 105 
főt foglalkoztató cég a konzerv-
gyár 17 és fél hektáros területének 
csak egy részén, 3,5 hektáron 
működik. 

A gyártócsarnokok hasznos alap-
területe hatezer négyzetméter -
tájékoztatta a gyárlátogatáson meg-
jelenteket Háló Pál, a SZEKO Rt. 
igazgatóságának elnöke. Bár az ön-

kormányzat és a Micromeat Kft. 
csak október 11 -én alapította meg 
a konzervgyárat újraindító SZE-
KO Rt.-t, a cég már januárban lét-
számbővítést tervez. A jövő évet 
140 fős gárdával kezdik, de terve-
ik szerint nemsokára elérik az egy-
kori négyszáz fős létszámot. 

Háló Pál kijelentette: könnyebb 
feladat lett volna a hatvanesz-
tendős múltra visszatekintő kon-
zervgyár hagyományos termékeit 
piacra dobni, ám úgy döntöttek, új 
termékekkel próbálnak pozíciót 

szerezni. Az indulás óta a gyár 105 
millió forintos termelési értéket 
ért el. A cég jövőre kétmilliárdos 
árbevételt tervez, és a hazai mel-
lett megcélozza többek között a 
hatalmas lehetőségeket kínáló 
orosz piacot is. 

Háló Pál azt is elmondta, hogy 
egyelőre 30-60 napos fizetési ha-
táridővel egyenlítik ki a beszállítói 
számlákat, ám minden megtesz-
nek azért, hogy ez az idő rövidül-
jön. A gyártócsarnokok megtekin-
tése után a partnertalálkozó a 
Royal Szállóban folytatódott, ahol 
Bartha László polgármester kijelen-
tette: a város jól határozott, ami-
kor a konzervgyár újraindítása 
mellett döntött, és ezért anyagi ál-
dozatra is hajlandó volt. A polgár-
mester megjegyezte: jelenleg a ru-
hagyár megmentésén dolgoznak. 

- Az önkormányzat legutóbbi 
ülésén támogatást szavazott meg 
az anyai gondokkal küzdő Heavy-
tex Rt.-nek is, mert fontosnak tart-
ja az ipari termelők életben tartá-
sát, és munkahelyek megőrzését -
egészítette ki a polgármester sza-
vat Tímár László. 

A gazdasági ügyekért felelős al-
polgármester határozottan állí-
totta: az önkormányzat nem te-
lekspekulációs céllal szállt be a 
SZEKO Rt.-be, és a jelenleg ki-
használatlanul álló 14 hektáros te-
rületet jövőre, pályázati segítség-
gel szeretnék az ország harminc 
termelő ipari parkja közé bevon-
ni. 

A konzervgyári épületegyüttes-
ben helyet kaphatnak a SZEKO 
Rt. beszállítói is. 

KB. 

Milyen 
az állapotl 
PODMANICZKY SZILÁRD 

Az idén már nem kell tovább pirulnia a Parlament falainak, a mi-
niszterelnök is elmondta beszédét a köztévében, jöhet a Jézus-
ka. 

Annak, aki még nem vásárolt ajándékot, felhívnám a figyelmét 
egy még ki nem adott videokazettára, de biztos vagyok benne, az 
imázsközpont nem hagyja cserben szeretteit. A könyvhéten meg-
jelent rádiós Orbán-interjúk után bizton elkészítik a képi anya-
got is, gondosan összevágva. Ezen a kazettán elhangzik majd, hogy 
kihúzták az egészségügy méregfogát, jó úton haladnak az autó-
pályák, a pedagógusbérek turbósítása immár nem házi feladat, 
a tűzoltókért tűzbe tették a kezüket, az igazságszolgáltatás vég-
re valóban szolgáltatássá vált, megfelelő paraméterekkel igazság 
igényelhető, a családok adóterhei oly mértékben csökkentek, 
hogy nagy részük már áttérhetett a négykerekű autóról az ötke-
rekűre, a mezőgazdaság virágzik, és a többi és a többi. Nem kell 
tehát mást tenni, megvásárolják a kazettát, plusz postaköltség, 
és bármikor, ha eszükbe jut, hogy vajon mi lehet ebben az ország-
ban, „milyen az állapot", csak beteszik a videóba és választ kap-
nak minden kérdésükre. Ha hétfőn, akkor hétfőn, ha éjjel egykor, 
akkor akkor. 

És ahogy elnézem, ezt a kazettát jó sokáig használhatják még. 
Pintér Sándor belügyminiszterként, az ellenzék ellenkezésének 
ellenére, bizalmatlanságuk ellenére, kormányközeli nézeteikről 
ismert embereket „irányított" az Országos Választási Bizottság-
ba. E cselekedetének okáról nem lehet kétségünk, ahogyan kö-
vetkezményéről sem. Még hónapokkal ezelőtt hallottam a rá-
dióban, hogy megérkezett Amerikából a szavazatszámláló szoft-
ver. Az előző hír arról szólt, hogy meglehet, Bushék manipulál-
ták a választások eredményét. 

Én, megmondom őszintén, aki ezek után azt állítja, hogy Ma-
gyarországon izmosodik a demokrácia, illetve, hogy egyáltalán vér-
foltos nyomain kívül érvényes példát talál rá, annak..., annak jó 
reggelt kívánok. Ami azért még mindig felebaráti gesztus. Mert 
ne tépjük a szánkat és ne gyűlölködjünk, gondoljuk végig újra, 
és ha lehet, hosszú távon. 

Kordába szorított 
gazdálkodás 
Az idén 230 milliós többletbevé-
telt ért el Csongrád Megye Ön-
kormányzata. Jövő évben a me-
gye több mint 12 milliárd forint-
tal gazdálkodik. 

- Csongrád megye közgyűlése vár-
hatóan most először mondhatja 
majd el, hogy kész költségvetéssel, 
illetve az erről szóló rendelet elfo-
gadásával kezdheti az új esztendőt 
- jelentette ki tegnap tartott sajtó-
tájékoztatóján Frank József, a 
közgyűlés elnöke. 

A mai közgyűlés fő napirendi té-
mája a 2002. évi költségvetés. 
Frank József rámutatott arra, hogy 
nem lesz könnyű a kiegyensúlyo-
zott gazdálkodás fenntartása. A 
kormány ugyanis az önkormány-
zatok számára nem biztosítja a 
kötelező béremelések fedezetét. 

A megyei önkormányzat intéz-
ményeiben a minimálbér emelése 
a mintegy négyezer közalkalma-
zott 52 százalékát érinti. A közpon-
ti költségvetés azonban a 962 mil-
liós összkiadással szemben csu-
pán 571 millió forinttal számol. 
Emellett a dologi kiadásoknál sem 
veszi figyelembe még az infláció 
mértékét sem. Ezért a megyei ön-
kormányzat a jövő évi költségve-
tésébe kénytelen volt 91 milbós 
fejlesztési hitelkeretet betervezni. 

A biztonsági okokból szerepeltetett 
összegre annak ellenére szükség 
lehet, hogy az idei pénzmegtaka-
rítás zömét a 2002-re tervezett be-
ruházási munkákra szánják A me-
gyei önkormányzat ugyanis 230 
millió forint plusz bevétellel zárja 
az idei esztendőt, amiből 218 mii-
hót fordít fejlesztésekre. 

Botka László, a megyei közgyűlés 
szocialista alelnöke pedig arról 
szólt, hogy az országosan is jelent-
kező bérfeszültségek kezelésére a 
megyei önkormányzat nem tud 
anyagi forrást biztosítani. A kiala-
kult sztrájkhangulatot, a dolgozók 
elégedetlenségét megértik, de a hi-
ányzó, mintegy 400 millió forint 
előteremtésére állami segítség nél-
kül nemigen lesz mód. Létszám-
csökkentéssel nem akarnak élni, 
hiszen a megye szociáhs és egész-
ségügyi intézményei így is munka-
erőhiánnyal küszködnek. 

Az alelnök leszögezte: a Parla-
ment által kedden elfogadott, a 
többség szerint rossz „kórháztör-
vény" végrehajtását a megye által 
fenntartott három intézetben leg-
feljebb az orvosok szakmai indo-
kait figyelembe vevő egyeztetés 
mellett tudják elképzelni. Ez a tör-
vény ugyanis nem oldja meg az 
egészségügy válsághelyzetét. 

N . RÁCZ J U D I T 

Balettpremier Pesten 
A Szegedi Kortárs Balett új bemutatóját Budapesten, a Millenáris 
Teátrumban (Fény u. 16.) holnap, pénteken este fél nyolckor tartják meg. 
Juronics Tamás koreográfus, az együttes művészeti vezetője tovább 
folytatta klasszikus zeneművekre épülő sorozatát, ezúttal Wolfgang 
Amadeus Mozart Requiemjére készített táncművet. 

Most 100 000 Ft-tal több jutkarácsonyra! • 
* - 100 000 Ft a kezdőrészletből, akár 3 hónap törlesztési halasztással! 

Swift már 250 000 Ft-tól, Wagon R+ már 300 000 Ft-tól! ^ * 
** -N Ünnepi ajánlatunk új, limitált modelljeinkre is érvényes! 

• i »j S U Z U K I . A mi karácsonyi ajándékunk 


