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TÉMÁINKBÓL 

POLITIKAMENTESEN 
AVÁROSÉRT 
Bartha László polgármester úgy 
véli, hogy az elmúlt év sikerei és 
a városvezetést ért támadások 
összefüggenek, mert amit az el-
lenzék nem kritizál, azt megtá-
madja. Szeged első embere egy-
előre a munkára összpontosít. 

7. oldal 

SPORTÖSZTÖNDÍJJAL 
LOS ANGELESBE 
Győri Eszter, a Carnex-Szentesi 
VK női vízilabdázója tegnap Los 
Angelesbe utazott, hogy a tenge-
rentúli ország egyik egyetemének 
ösztöndíjasaként tanulhasson. A 
fiatal sportolónő egy területi 
meccsét Hawaii szigetén játssza 
majd. 

14. oldal 

BECSINÁLTLEVES, 
ÖRÖMBŐL 
Balogh József, a Magyar Rádió 
Szegedi Körzeti Stúdiójának ve-
zetője szeretné felfedezni a kü-
lönböző nemzetek konyháit. A 
sok egzotikus csemege közül 
azonban a becsináltlevest kedveli 
a legjobban. 

9. oldal 
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Az Arago célja a Pick Szeged Rt. feletti teljes ellenőrzés és a tőzsdei kivezetés 

Hogyan taktikázzon a kisrészvényes? 
Az Arago Befektetési Holding Rt. nem titkolja, meg lu'vánja szerez-
ni az Pick feletti teljes ellenőrzést, s mindent elkövet, hogy megvá-
sárolja a nyilvános vételi ajánlat során fel nem kínált törzsrészvé-
nyeket. Célja a tőzsdei kivezetés és kezdeményezi a zártkörű tár-
sasággá alakítást. Ellenőrizni fogja a Pick osztalékpolitikáját, s le-
hetséges, hogy a részvényesek a közeljövőben nem részesülnek osz-
talékban. Ezek nem fenyegetések, hanem a tények, a nyilvános, 4270 
forintra emelt vételi ajánlat pedig január 7-éig érvényes. Előtte, a 
mai közgyűlésen már harmadszorra rugaszkodnak nelri az új tiszt-
ségviselők és a saját részvénycsomag kérdésének, egy hónap múlva 
pedig rendkívüli közgyűlés dönthet a Pick részvényeinek tőzsdei lei-
vezetéséről. 

Töltőüzemi munkakép. A tulajdonosváltás alatt a termelés zavartalan. Fotó: Gyenes Kálmán 

Az elmúlt esztendő utolsó hónap-
ja eseménydús volt, december el-
ső felében derűit ki, hogy a CIB 
Bank brókercége 6,9 százalékos 
tulajdonrészt szerzett a Pickben. A 
szakértők szerint nem zárható ki, 
hogy a tőzsdei felügyelettel akkor 
még több fronton is harcban álló 
Arago így biztosította magának a 
többségi pakettet. Amennyiben 
csupán spekulatív célú volt a vásár-
lás, közel kétszázmillió forint ár-
folyamnyereséget könyvelhet el a 
brókercég, ha a megemelt árfolya-
mú 4270 forintos nyilvános véte-

ti ajánlattal élve eladja részvénye-
it. Tény ugyanakkor, hogy jelenleg 
az Arago 41,3 százalékos tulajdon-
résszel bír a Pickben, ami a társa-
ság 7,4 százalékos saját részvény-
pakettjével együtt, 44,6 százalé-
kos befolyást jelent. Ha a felügye-
lettel nem sikerült volna kiegyez-
niük, a saját részvény bevonása 
után a CIB 6,9 százaléka akkor is 
többségi, 51,5 százalékos tulajdon-
részhez segíthette volna az Ara-
gót. Elméletileg, matematikailag. 

Folytatás a 3. oldalon 

Újra termel a leégett bőrgyár 
Senkit sem bocsátanak el abból a 
makói bőripari termékeket gyártó 
üzemből, ahol a hét végén tűz 
pusztított. Az Italo Trade Kft. Li-
get utcai telepén, az épen maradt 
épületrészekben harminc-negyven 
dolgozó már elkezdte a munkát -
közben folyik a takarítás, a romel-
takarítás is. 

A talpra álláshoz nem a városi 

önkormányzat, hanem egy másik 
cég, a Thermo-Fég Kft. nyújtott 
segítséget a bőrösöknek a kedvez-
ményesen bérelhető csarnokkal. 
Carlo Schiavo ügyvezető, a ma-
gyar-olasz vegyesvállalat egyik tu-
lajdonosa hálás ezért a vállalko-
zói szolidaritásért. Azt mondja, 
saját erőből néhány héten belül 
újra indítja a teljes termelést az 

Olaszországból beszerzett új gé-
pekkel, mi több, jövő hétfőn mind 
a száztíz alkalmazott megkapja fi-
zetését. A károkat a cég vezetői 
még mindig nem tudták ponto-
san felmérni és a tűzoltóság sem 
zárta le a vizsgálatot, ami tisztáz-
hatná, mi miatt keletkezett a tűz. 

írásunk a 4. oldalon. 

Kezdődnek a rendszeres ellenőrzések megyénkben is 

Nem kötelező, de ajánlott a szűrés 

A szegedi nők emlőszűrését a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézetben végzik. Fotó: Schmidt Andrea 

Nem kell várakozni az emlőszű-
réseken - ígérik a két éven át tar-
tó szűrőprogram szervezői - , mert 
a mammográfiára szóló értesíté-
sekben a megjelenés időpontját 

napra, órára pontosan megjelölik. 
Csongrád megyében két hét múl-
va kezdődik a 45-65 év közötti 
nők mellrákszűrése. 

Az Egészségügyi Világszervezet 

adatai szerint a magyar nők daga-
natos halálozási aránya a harma-
dik legmagasabb a világon. Ma-
gyarországon 2000-ben 6189 em-
lődaganatot diagnosztizáltak, 

Csongrád megyében 448-at. Ha-
zánkban 2000-ben 2356 nő halt 
meg emlőrákban, Csongrád me-
gyében 100 aszony halálát okozta 
a mellrák. 

Az országos népegészségügyi 
program keretében, az ANTSZ ko-
ordinálásával zajló, napokon be-
lül induló emlőrákszűrések célja, 
hogy a betegséget még daganat-
megelőző állapotban, illetve a ki-
alakult tumort a korai stádium-
ban kimutassák. 

Csongrád megyében január má-
sodik felében kezdik meg a 45-65 
év közötti nők emlőrákszűrését. 
Megyénkből két pályázat nyert a 
szűrvizsgálatokra kiírt országos 
tenderen: a szentesi, makói, vá-
sárhelyi és orosházi kórház, vala-
mint a Szegedi Tudományegyetem 
radiológiai khníkája alkotta kon-
zorcium, illetve a szegedi rendelő-
intézet. 

- A személyi és a tárgyi feltéte-
lek, valamint a szűrésre behívan-
dók névsora, elérhetősége rendel-
kezésünkre áll. Két héten belül 
megtörténnek ez első kiértesíté-
sek - tájékoztatta lapunkat a sze-
gedi radiológiai klinika professzo-
ra, Palkó András. Elmondta: a szű-
rőprogram két évig tart, ez idő alatt 
Csongrád megyében 47 ezer nőt 
vizsgálnak meg a kijelölt intézetek-
ben. 

Folytatás a 4. oldalon 

Felsőoktatásunk megfelel az EU normáinak 

Külföldi munka, 
magyar diplomával 

A magyar informatikusoknak a jobb megélhetés miatt már nem fel-
t é t l e n ü l kel l k ü l f ö l d ö n m u n k á t v á l l a l n i u k . Fotó: Veréb Simon 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Napjainkban gyakran hangzik el az 
a kijelentés, hogy a magyar felső-
fokú képzés megfelel az Európai 
Unió normáinak. A gyakorlatban 
ez azzal mérhető le, hogy az itt 
megszerzett diplomával el tud-e 
helyezkedni valaki külföldön. A 
nyugaton munkát vállaló infor-
matikusok oklevelét minden gond 
nélkül ehsmerik. Mivel azonban a 
legjobb szakemberek ma már itt-
hon is elegendően sok pénzt keres-
hetnek, a megélhetés miatt nem 

feltétlenül dolgoznak külföldön. 
Orvosi diplomával már nehezebb 
munkát találni nyugaton, mert a 
jelentkezőknek írásbeü és gyakor-
lati vizsgát kell tenniük. Vannak, 
akik azért hagyják el Magyaror-
szágot, mert kint több pénzt keres-
hetnek, mások a szakképesítés 
megszerzéséért, vagy a PhD-foko-
zat elnyeréséért mennek más or-
szágokba. Többségük az Egyesült 
Államokba vagy Németországba 
jelentkezik. 

írásunk az 5. oldalon 

Rablás Rókuson 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Két ismeretlen tettes Szeged Rókus 
városrészében egy panelház alagso-
rában megtámadott egy ott lakó 
nőt január 2-án az esti órákban. Az 
elkövetők hátúból támadtak a sér-
tettre. 

A száját befogva a földre nyom-

ták, majd táskáját letépték a vál-
láról és elmenekültek. A kézitás-
kában iratok, valamint 9 ezer fo-
rint készpénz volt. A támadás so-
rán az asszony szerencsére nem 
sérült meg. Az elkövetők ellen rab-
lás alapos gyanúja miatt indított 
büntetőeljárást a Szegedi Rendőr-
kapitányság. 

http://www.delmagyar.hu

