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Budapesti ingatlanalap vásárolta meg a 13 hektárt Újszegeden 

Egy 117 éves gyár halt meg az új szegedi Tisza-parton 

Kedvenc számok: születési év, hónap és nap 

Változatlanul tart 

A makói képviselő-testület dön-
tése értelmében az Európai Unió 
Interreg III/A alapjához fordul-
nának segítségért egy Deszket 
Nagylakkal összekötő kerékpár-
út létesítéséhez, amely gyönyörű 
tájakat tenne elérhetővé a kirán-
dulók számára. 

Az elképzelések szerint Deszk-
től Kiszomboron át a megye szé-
lén álló határfaluig a Maros-gát-
ra terveznének egy olyan utat, 
ami egyben az árvízi védekezést 
is segítené. Ezzel a romániai 
Nagylak is bekapcsolódhatna a 
makói kistérség közlekedési 
rendszerébe, hiszen így a határon 
túlról egészen Deszkig, sőt el-
képzelhető, hogy Szegedig is el 
lehet majd kerékpározni az új, 
biztonságos úton. 

Ez nagy beruházás lenne: a ter-
vek elkészítése is 25 millió fo-
rintból valósulna meg,, ehhez a 
pályázati lehetőségek mindössze 
ötszázalékos önerő biztosítását 
írják elő, ami a cél érdekében 
összefogó települések számára 
egymillió-háromszázezer forin-
tos költséget jelentene. A projekt 
együttműködő partnere a vízügyi 
igazgatóság. 

A pályázatok között szerepel 
továbbá a fenti elképzelésekhez 
szorosan csatlakozó Ma-
ros-part rehabilitációja is. A 
tervezett 60 millió forintos be-
ruházás keretében a folyó ma-
kói szakaszának és közvetlen 
környezetének komplex rehabi-
litációs tervét készítenék el, 
ehhez szintén mindössze öt-
százalékos önerőre van szük-
ség, ami ebben az esetben há-
rommillió forintot jelent. 

A terv az önkormányzat hatá-
rozata értelmében különös te-
kintettel kell, hogy kitérjen a 
Makót esetlegesen fenyegető 
árvíz és környezetszennyezés 
veszélyének elhárítására, illet-
ve az ezzel kapcsolatos problé-
mák hosszú távú rendezésére. 
Ebben a tervben szabályoznák 
az üdülőterület és annak kör-
nyezetéhez kapcsolódó rehabi-
litációs munkát is. A projekt-
ben partnerszerepet vállalt 
Nagylak és á romániai Nagy-
csanád község is. 

Leporolta Fekete Klára, lapunk munka-
társának 1999-ben megjelent Cégvesztő 
című könyvét Bubryák István televíziós 
újságíró. Gyári burleszkek című, május-
tól az MTVl-en látható hatrészes doku-
mentumfilm-sorozatában - amelynek 
egyben a producere is - újra sorra veszi, 
miért zártak be vagy torpantak meg a fej-
lődésben Szeged patinás gyárai, miköz-
ben összeveti a múltat a jelennel. Azt 
mutatja be: íme, ez volt, és ez keletkezett 
a helyén! Tblevíziós kollégánkat mi is el-
kísértük a forgatás helyszíneire. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tizenöt évig maradt talpon a rendszervál-
tást követően a Heavytex Újszegedi Szö-
vő Rt., és fennállásának 117. évében be-
zárt. A belépőt ugyanaz a kép fogadja, 
mint a textilművekben, a 90-cs évek kö-
zepén: kiürített, vagy géproncsokkal teli 
csarnokok, málló homlokzatok, csöpögő, 
beázó mennyezet. És minden kongana az 
ürességtől, ha a csatornaépítésben közre-
működő Alterra Kft. gépei nem forgolód-
nának a területen - szegedi munkáik ide-
jére ugyanis itt húzódnak meg. 

A rendszerváltást követő legviharosabb 
évtizedben kapaszkodott meg a piacon a 
könnyűipar nehezebbik termékeit, a mű-
szaki szöveteket és ponyvákat gyártó 
Heavytex Rt. - mondta Széli János volt 
vezérigazgató, ma a Geotextil Kft. ügyve-
zetője, a Török Köztársaság tiszteletbeli 
konzulja, számos szakmai szervezet 
tisztségviselője. A menedzsment által 
privatizált céget „bezzeg-vállalatként" is 
emlegették Szegeden, mert fogcsikorgat-
va ugyan, de a víz felett tartotta magát. 

Miután a cég már minden esztendőben 
egy szerény nyereséget is elkönyvelhetett, 
2001 augusztusában egyik napról a má-
sikra veszítette el legnagyobb megrende-
lését a szegedi gumigyártól. A német tu-
lajdonos felbontotta a Heavytexszel meg-
kötött éves szerződését, azt követően, 
hogy az újszegediek 80 millió forintot 
költöttek egy olyan beruházásra, amellyel 
legnagyobb megrendelőjüket még rugal-
masabban szolgálhatták volna ki. Az in-
dok a termék ára volt, amelyet olcsóbban 
szereztek be a Távol-Keletről. A szövő rt. 
árbevételének fele, közel 1 milliárd forint 
származott a gumigyártól. 

A Heavytex emiatt 2001 -et már veszte-

még a lottóláz 

Kovács Mihály még sorsjegyet Ott József számainak családi Rácz Tibor már hármasnak is Mezei Richárd a csapattal Gősy Gábor olykor a gépre bíz-
is vásárol története van örülhetett együtt játszik za a választást 

séggel zárta, a kieső árbevételt csak kisebb 
megrendelésekkel szépítette. A helyzetet 
2002-ben tovább nehezítette a forint erő-
södése, aminek következtében az esztendő 
végén egy tízéves üzleti kapcsolat szakad 
meg: az etióp partner - akinek ponyvákat 
szállítottak - nem kívánt új szerződést 
kötni a Heavytexszel. Az újabb árbevétel-
kiesés nagysága 400 millió forint volt. 

„Fél év alatt az összes piacunkat elve-
szítettük" - foglalta össze egy mondatban 
a történteket Széli János, akinek első és 
egyetlen munkahelye volt az újszegedi 
gyár. Az egyik hitelező 2003 márciusában 
indította el a felszámolási eljárást, amely 
egy év múlva, 2004 tavaszán be is fejező-
dött. Leállt a termelés, legutoljára már 
csak ötvenen vitték haza innen a fizeté-
süket a korábbi kétezer, majd a 90-es évek 
300-350 embere helyett. 

A TI és fél hektáros ingatlant - amely 
2001 -ben az ipari park címet is megsze-
rezte - a Hermesz Ingatlanbefektetési 
Alap vásárolta meg. Igazgatóságának el-
nöke, Antal Ernő lapunk kérdéseire vála-
szolva elmondta: a terület hosszú távú 
bérbe adását tervezik. 

F. K. Széli Jánosnak első és egyetlen munkahelye volt Fotó: Frank Yvette 

Az árvízi védekezést segítő, a 
kerékpárosok közlekedését 
megkönnyítő utat terveznek a 
Maros töltésére Deszktől Nagy-
lakig. Az érintett önkormány-
zatok az unió Interreg-alapjá-
hoz pályáznak. Makó, szinten 
uniós forrásból, rehabilitálná a 
Maros-partot is. 
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Musicalhétvége 
Az Elisabeth, a Jekyll & Hyde, a 
Sztárcsinálók, a Chicago, a 
Funny Girl és más sikerdarabok 
slágereiből összeállított Musi-
calshow című produkciójukat 
tegnap este mutatták be a Sze-
gedi Nemzeti Színházban a 

Színház- és Filmművészeti 
Egyetem végzős musical-operett 
osztályának hallgatói. A hét pá-
lyakezdő színész ma és vasár-
nap 15 és 19 órától is fellép a 
Musicalshow-val a nagyszín-
házban. 

Megnyílt a Sever Center Szegeden 

Vidéken ez a legnagyobb 
A vidék legnagyobb ruházati áruháza, a Sever Cen-
ter tegnap délután nyitotta meg kapuit Szegeden, a 
Vásárhelyi Pál utcában. A Sever és Társa Kft. tulaj-
donában lévő 8 ezer négyzetméteres bevásárlóköz-

pont közel 1,5 milliárd forintból épült fel szinte hó-
napok alatt. A megnyitón Botka László, Szeged pol-
gármestere és Umur Apaydin, a Török Köztársaság 
magyarországi nagykövete vágta át a szalagot. 

Uniós 
bicikliút 
a gátra 

Nem mindegy, hová kerül az X Fotó: Gyenes Kálmán 

A szerencsevadászok előtt az ötöslottó már milliárdon fölüli 
nyereménnyel kelleti magát, s e lehetőség még azokat is játékra 
ösztönzi, akik nem nagyon hisznek Fortuna kegyeiben. Az általunk 
kérdezett, lottólázas és közismert Csongrád megyei személyi-
ségekről kiderült: döntően családi számokat ikszelnek be. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Multimilliomos lehet 1 milliárd 
212 millió forinttal az a szeren-
csés játékos, aki ezen a hét végén 
megüti a főnyereményt az ötös-
lottón. 

Tizenöt éve minden héten kí-
sérti a szerencsét a szegedi rend-
őrkapitány, Kovács Mihály. 
Nemcsak lottózik, kaparós sors-
jegyet is vásárol, de szigorúan 
csak egyet. 

- Klasszikus értelemben nem 
jellemző rám a lottóláz - fogal-
mazott a rendőrkapitány -, dc le-
hetőséget akarok adni a szeren-
csének, hogy rám kacsintson. 
Nincsenek állandó számaim, 
mindig a számítógépre bízom 
magam, mert én még hiszek a 
számítástechnikában. Pár ezer 
forintokat már nyertem, de iga-
zából a feleségem a szerencsés a 
családban. A múltkor is nyert a 
kaparós sorsjegyen. 

Évek óta hétről hétre megjátsz-
sza az 1, 8, 9, 15, 48 számsort 
Ott József. - Minden számnak 
története van - mondta a Csong-
rád Megyei Közgyűlés alelnöke -: 
1 -jén házasodtunk össze, 8-án és 
9-én ismerkedtünk meg a felesé-
gemmel, 15-én költöztünk az új 
lakásunkba, az utolsó szám pe-
dig az ő születési éve. 

Főiskolás korában hetente 
lottózott Rácz Tibor színmű-
vész, s legnagyobb nyeremény-

ként egy hármas találatnak 
örülhetett. 

- Manapság a gyermekeim szü-
letési számait és a saját dátumo-
mat teszem meg. Hogy melyek 
ezek, azt nem árulom el, marad-
jon meg nekünk a kombináció -
mondta. Rácz Tibornak a nagy 
nyeremény megdobogtatja ugyan 
a szívét, de ezúttal úgy érzi: a sze-
rencse nem rá fog mosolyogni. 

Csak akkor lottózik Mezei Ri-
chárd, a szegedi sportigazgatóság 
vezetője, ha csapattársai is be-
szállnak a játékba. Viszont a mai 
napig tudja azokat a számokat, 
amelyeket az édesanyja hétről 
hétre beikszel: 3, 23, 45, 70, 81. 
A 3-as, a 23-as és a 70-es szám az 
ő születésnapjára utal: 1970. ok-
tóber 23-án született. 

A feleségével együtt minden 
héten lottózik Gősy Gábor, a 
Szegedi Vadaspark igazgatója. 

- Családi számokkal játszunk, 
a születésnapi dátumokat szok-
tuk beikszelni. A szerencseszá-
maink: 1, 3, 55, 68, 87. Néha pe-
dig a gépre bízzuk a választást -
mondta. A Gősy család igazán 
komoly nyereményt még nem 
mondhat magáénak, igaz, egy-
szer a hatoslottón ötös találatuk 
volt, ez 80 ezer forintot hozott a 
kasszába. Az igazgató azt is el-
mondta: ha a hét végén meg-
nyerné az ötöst, természetesen a 
vadaspark alapítványának is jut-
tatna egy nagyobb összeget. 


