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Cégeladás, 
adócsalás, 
csődbűntett 
Tizenhárom ügyvéd védi azt 
a húsz vádlottat, akiket a 
Szeged Városi Ügyészség 
többek között adócsalással, 
csődbűntettel és okirat-ha-
misítással vádol. A gyanúsí-
tottak fiktív cégeket alapítot-
tak és eladósodott vállalko-
zásokat adtak el külföldiek-
nek. 

5. oldal 

Z e n e és színház 

Közel három héten keresztül 
majdnem száz produkciót 
láthat a közönség a Szegedi 
Tudományegyetem hatodik 
őszi kulturális fesztiválján. 
A programsorozatban zenei 
és énekelőadások, irodalmi 
estek és kiállítások is szere-
pelnek. 

5. oldal 

Hizlalják 
az ipari parkokat 
A kormány azt szeretné elér-
ni, hogy egyre több ipari par-
kot, azaz a magánbefektető-
ket és vállalkozásokat befoga-
dó centrumot hozzanak létre 
országszerte. Szegeden a tex-
tilgyár területén és Újszege-
den is létesítettek nemrégi-
ben ilyen intézményeket. 

7. oldal 

Új szakrendelő épült Mörahalmon 

Savanya Norbert búvárúszóklasszisnak Ványai Éva alpolgármesternő 
nyújtotta át az elismerést. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Munkatársunktól 
A szegedi városháza dísztermének szék-

soraiban tegnap világ- és Európa-bajnoki 
aranyak, izzadságcseppek, plusz testnevelés-
órák, edzések , önszorga lomból rendezet t 
versenyek részesei foglaltak helyet. Bartha 
László polgármester a rendkívül sikeres idei 
esztendő okán invitálta díjátadó ünnepségre 
azokat az élsportolókat, tanárokat, trénere-
ket, társadalmi aktivistákat, akik az átlagos-
nál nagyobb szelettel részesültek az ered-
ményekből. 

Ettől függe t l enü l az évzá ró hagyomá-
nyos sportbált is megrendezik. A ceremónia 
alatt is igazolódott: Szeged sportos város, s 
minden esély, remény megvan arra, hogy a 
jövőben is az maradjon. Akadnak példaké-
pek (például: Haltér Akos. Savanya Nor-
bert, Storcz Botond. Hüttner Csaba) és az 
ifjúságért tenni akaró és tevő szakemberek 
egyaránt. A teljesítményét pedig - az érté-
kek, az elért eredmények alapján - mindkét 
csoportnak díjazni kell. 

(Beszámolónk a 15. oldalon.) 

Hajnali razzia 
a Belvárosban 

Munkatársunktól 
A Csongrád Megyei Rend-

őr-főkapitányság nyomozói 
Szeged egyik kávézójából 38 
személyt állítottak elő vasár-
nap hajnalban. A rendőrök ká-
bítószergyanús anyagokat fog-
laltak le, amelyeket a szórako-
zóhely különböző területein 
szétszórva találtak. 

Az elvégzett vizsgálatok 
után 13 személynél bizonyítot-
ták a drogfogyasztást. Velük 
szemben kábítószerrel való 
visszaélés elkövetésének ala-
pos gyanúja miatt folyik bün-
tetőeljárás a Szegedi Városi 
Rendőrkapitányság vizsgálati 
osztályán. 

Egy személyt őrizetbe vett a 
rendőrség. A 27 éves szegedi K. 
Tamást hasonló bűncselekmény 
elkövetése miatt már egyszer 
felfüggesztett szabadságvesz-
téssel sújtotta a bíróság. 

A nyomozók házkutatást tar-
tottak az előállítottak lakásán, 
négy személynél pipát, illetve 
kábítószergyanús növényi tör-
meléket foglaltak le. Tizennégy 
főnél nem lehetett kizárni a ká-
bítószer fogyasztását, még tart 
a szakértői vizsgálat. 

Lejárt a Pick-részvények felfüggesztése 

Ajánlatot tesz az Arago? 
Ünnepelt a szegedi sport 

A Pick Szeged Rt. a múlt hét csütörtökén 
azzal a kéréssel fordult a tőzsdetitkársághoz, 
hogy három kereskedési napra függessze fel 
részvényeinek tőzsdei forgalmazását. A társas-
ág olyan bejelentést ígért, amely az értékpapí-
rok árfolyamára jelentős hatást gyakorolhat. 
Értesüléseink szerint a Pick tegnap el is juttatta 
közleményét a tőzsde hivatalos lapjához, ám a 
ma reggel nyilvánosságra kerülő hírről hétfő 
estig nem szivárgott ki semmi. 

Híresztelések szerint egy újahb felvásárlási 
ajánlat is lehet a háromnapos felfüggesztés 
mögött. Nem kizárt, hogy a Pick legnagyobb -
több mint negyvenszázalékos - tulajdonosa, a 
pénzügyi befektetőként ismert Arago megál-

lapodott egy szakmai befektetővel. A Portfolió 
online gazdasági újság értesülései szerint az 
Arago már tárgyalt a legnagyobb magyar hús-
ipari cég külföldi szakmai befektetőnek törté-
nő értékesítéséről. 

Könnyen lehet, hogy maga az Arago tesz 
nyilvános vételi ajánlatot a Pick részvényeire, 
ám a szakemberek valószínűsítik, hogy erre el-
lenajánlat érkezik valamelyik nagyobb rész-
vénypakettel rendelkező intézményi befektető-
től. Sokan emlékeztetnek arra is, hogy egy fel-
vásárlási ajánlat esetén a tőzsdei kivezetéshez 
mindenképpen szükség lesz az állam tulajdo-
nában lévő aranyrészvény szavazatára is. 

K. A. 

A szakrendelő-intézet átadásán Nógrádi Zoltán polgármester köszöntötte 
az építkezést anyagilag is támogató nyolcszáz család képviselőit és a város 

vendégeit. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Új járóbeteg-szakrendelő 
épült Mórahalmon. A várost 
és térségét is ellátó intézményt 
Mikola István egészségügyi 
miniszter adta át. Nógrádi Zol-
tán polgármester az új szak-
rendelőt a jövőnek szóló beru-
házásnak nevezte, és azt hang-
súlyozta, hogy az építés az el-
múlt évtized legnagyobb ese-
ménye. A polgármester köszö-
netet mondott mindazoknak, 
akik anyagi hozzájárulással is 
támogatták a rendelőbővítés 
tervének megvalósítását, külön 
kiemelte, hogy nyolcszáz mó-
rahalmi család is hozzájárult a 
költséghez. Őket névre szóló 
meghívóval invitálták az ava-
tási ünnepségre. 

(Tudósításunk 
az 5. oldalon.) 

Nemzetközi kutatócsoport vizsgálja a folyót 

Úszélaboratórium a Tiszán 

Magyar, jugoszláv, román, szlovák, valamint német kutatókból álló mérőcsoport érkezett térségünkbe, hogy meggyőződjenek arról: 
miiyen a Tisza és mellékfolyóinak hidrológiai és ökológiai állapota a ciánkatasztrófa után. Az Árgus nevű kutatóhajó a nyáron még a 
Dunát járta, most a víz minőségét, az üledéket, és a különböző lebegő anyagokat vizsgálja a Tisza mintegy hétszáz kilométeres sza-
kaszán. Részletek a 3. oldalon. (Fotó: Schmidt Andrea) 

SzegedBudapesti út 4. Tel.: 555-222 

Az árak október 14-ig érvényesek. 

http://www.delmagyar.hu

