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TÉMÁINKBÓL 

BÜNTET 
A DOHÁNYKOMMANDÓ 
A Csongrád megyei dohánykom-
mandó, azaz a nem dohányzók 
védelmét szolgáló törvény betar-
tásának ellenőrei január óta ösz-
szesen 1 millió 625 ezer forint-
nyi bírságot szabtak ki a törvény-
szegőkre, többek közt éttermek-
re, oktatási és egészségügyi in-
tézményekre. 

3. oldal 

ELBÚCSÚZOTT A RABOKTÓL 
Nem tart több istentiszteletet a 
Csillag börtön református lelké-
sze, mert a szigorított szabályok 
miatt csak a Bibliát vihetné be a 
fegyházba, azt is kézben, mivel a 
kapuban elveszik a táskáját. A 
13 éve szolgáló lelkész mégúrva-
csorát sem oszthat, kehely és bor 
híján. 

4. oldal 
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Njgmjetkcm Mező, 
és, Élelmiszeripari, Szakkiállítás, 
2 0 . 0 2 . s z e p t e m b e r , 2 6 - 2 9 . 

Hangár, Ex^é^Konferencia Kordont 
Szeged, ^ r e ^ ^ i ^ A 

Ingyenes buszjáratok a Mars térről, 
a 79-es busz megállójából! 

A MEGSZENVEDETT 
TÉESZSZERVEZÉS 
A téeszesítés utolsó hulláma épp 
negyven esztendeje ért véget. Az 
MSZMP 1962-es kongresszusán 
jelentették be, hogy a szocializ-
mus ezen új alapjai elkészültek. 
Mindezt emlékezetesen kegyet-
len módszerekkel érték el. Vá-
sárhely környékén nem halvá-
nyul a tragédia emléke. 

Napos Oldal 
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Lukács ezredes szerint a takarékosságot nem veszi észre a lakosság 

Salgó-csomag rendőröknek 
Gazdasági megszigorító intéz-
kedéseket léptetett életbe Salgó 
László, az Országos Rendőr-fő-
kapitányság vezetője. A taka-
rékosabban működő rendőrség 
is el tudja látni feladatait -
mondta Lukács János ezredes, 
Csongrád megyei rendőrfőkapi-
tány. 

A rendőrségi gépjárművek a ko-
rábbinál 10 százalékkal keveseb1 

bet gurulhatnak az utakon. Öt-
ven százalékkal kell mérsékelni a 
reprezentációs költségeket. A 
túlórában végzett munkát 150 
óráig szabadidővel lehet megvál-
tani, s 150 óra fölött senki nem 
kötelezhető pluszmunka végzé-
sére. Korlátozni kell a telefon-
használatot. Újabb rendőröket 
csak az országos rendőrfőkapi-
tány engedélyével vehetnek fel. 

A megszigorítások - sok egyéb 
mellett - a napokban léptek élet-
be, s ez év végéig tartanak - tud-
tuk meg Ozvald Imre ezredestől, 
a Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság gazdasági igazgatójá-
tól, aki megjegyezte: a költségve-
tési törvény minden főkapitány-
ság, így a Csongrád megyei szá-
mára is előírt bevételi kötelezett-
séget. Régiónk esetében ez az 

Benzinre is kevesebb jut a takarékossági csomag következtében. Fotó: Miskolczi Róbert 

összeg 207 millió forint, ám már 
most látszik, hogy ennek mind-
össze egy részét, maximum 60 
millió forintot tudnak a rend-
őrök teljesíteni. 

- Valószínűleg hasonló lehet a 
helyzet a többi főkapitányságon 

is, s minden bizonnyal ezért volt 
szükség takarékossági intézkedé-
sek meghozatalára - fogalmazott 
Ozvald Imre. 

Lukács János megyei rendőrfő-
kapitány hozzátette: a megszorí-
tások ellenére Csongrád megye 

rendőrei ellátják feladataikat. 
Arra törekszünk, hogy megyénk 
polgárai egy percig se érezzék 
úgy, hogy kevesebb védelmet 
kapnak tőlünk, mint korábban -
mondta a dandártábornok. 

B. Z . 

A bíróság fölfüggesztette a kilakoltatást 

Nem került utcára 
a rokkantnyugdíjas 
A bíróság az utolsó pillanatban 
megakadályozta, hogy kiköltöz-
tessék lakásából Nagy István 
rokkantnyugdíjast, akit az in-
gatlanvásárlás idején megté-
vesztett az előző tulajdonos. 

Percekkel a tegnap délelőttre 
tervezett kilakoltatás kitűzött 
időpontja előtt jó hírt hozott a 
bírósági végrehajtó munkatár-

sa: Nagy István szegedi rok-
kantnyugdíjast mégsem teszik 
az utcára. 

A bíróság a folyamatban lévő 
perek lezárásáig fölfüggesztette a 
kétharmad részben elárverezett 
lakás kiürítését. így a hivatalból 
kirendelt rendőröknek sem kel-
lett beavatkozniuk. 

Folytatás az 5. oldalon 

Beszippant a Nagy Testvér 

Pongó és Popey a konyhában szorgoskodik. Fotó: tv2 

Miközben a tv2 valóságshow-ja a legnézetteb mű-
sorok egyike, több bírálat is éri a Big Brothert. Gyu-
lay Endre szeged-csanádi megyés püspök panasz-
szal fordult az Országos Rádió és Televízió Testü-
lethez, mert szerinte a Nagy Testvér rossz irányba 
viszi a fiatalokat. 

Vajda Zsuzsanna pszichológus úgy véli, a műsor 

káros hatással lehet a szereplők személyiségére. A 
bírálatoktól függetlenül egyes játékosokkal szimpa-
tizáló társaságok alakulnak. A Szabi Fan Club kez-
deményezésére a mai adás Csongrádról jelentke-
zik. 

Interjúnk a Napos oldalban, csongrádi előzetesünk a 4. oldalon 

Ma Európa-fesztivál 
lesz Szegeden 
Ma rendezik meg a szegedi Európa-fesztivált, amelyen Benno Zierer, 
az Európa Tanács Európa Díj-albizottságának elnöke adja át Bartha 
László polgármesternek az Európa Tanács Becsület-plakettjét. 

A részletes program a 4. oldalon 

Az Arago 
ajánlata 
a Pickre 
A Budapesti Értéktőzsed Rt. jó-
váhagyta az Arago Befektetési 
Holding Rt. vételi ajánlatát a 
Pick Szeged Szalámigyár és 
Húsüzem törzsrészvényeire -
közölte a BET honalpján pén-
teken. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az ajánlat kezdő napja 2002. 
szeptember 25., zárónapja 2002. 
október 24. Az Arago, mint a 
Pick többségi tulajdonosa és a 
szavazatok több mint 75 százalé-
kával rendelkező részvényese 
szeptember 11-én kedeményezte 
a Pick részvényeinek tőzsdei ki-
vezetését. Az Arago válallta, 
hogy részvényeket a névérték 
526,5 százalékának megfelelő el-
lenértékért, 5265 forintért vásá-
rolja meg a kivezetés során. 

• 
Részvényenként 1000 forint, 

összesen 3,176 milliárd forint 
kifizetéséről döntött a Pick Sze-
ged Rt. idei éves közgyűlése ápri-
lisban. A Pick Szeged Rt. az el-
múlt évet 41,296 milliárd forint 
nettó árbevétellel zárta, 
2000-ben ez az összeg 37,8 milli-
árd forint volt. Adózás előtti 
eredménye 1,322 milliárd forint 
volt, szemben a 2000 évi 3,186 
milliárddal. 

Az Arago Rt. a Pick Rt.-ben a 
szavazatok 39,52 százalékát sze-
rezte meg a 2001. december 7. és 
2002. január 7. között érvényes 
vételi ajánlatának keretében, ez-
zel szavazati aránya 84,15 száza-
lékra nőtt az idén januárban. 

A részvény pénteki záró ára 
5265 forint lett. A papír az utób-
bi egy évben 2505 és 5500 forint 
közötti árfolyamon forgott. 

Folytatódik a Tápéi Háziipari Szövetkezet felszámolása 

Árverés, licitálók nélkül 
Több mint egy év elteltével sem 
fejeződhetett be a Tápéi Há-
ziipari Szövetkezet felszámolá-
sa, a péntekre meghirdetett 
nyilvános árverésen ugyanis 
nem volt licitáló. 

Egy irodaépület, egy műhely, a 
telek, irodabútorok, írógépek -
ennyi maradt az egykor 2 ezer 
500 főt foglalkoztató Tápéi Házi-
ipari Szövetkezetből, ám ezek 
iránt sem érdeklődött senki a 
péntekre meghirdetett nyilvános 
árverésen. Ahogy azt a felszámo-
lóbiztos elmondta: 2001. július 
5. óta többször is meghirdették a 
szövetkezet maradék vagyonát, a 
készletek el is keltek, a bútorok 
javarésze is, ám az ingatlanok 
iránt alig érdeklődnek. A vásárló-
kat várta az egykori elnök, Kato-
na Ferenc és a volt főkönyvelő, 
Karai Károlyné is. Annak idején, 
1951-ben a szövetkezet a nagy 
múltú tápai gyékényfeldolgozás-
ra alakult. 

Fénykorában kilenc megyében, 
a bedolgozókkal együtt 2 ezer 
500 fő foglalkoztatott. A szövet-
kezet fa- és fémipari munkákat is 
végzett, varrodát üzemeltetett. 
Aztán a költségek emelkedése, a 
dolgozók után fizetendő társada-
lombiztosítás összegének emel-
kedése, a minimálbér növekedé-
se nehezítette gazdálkodásukat, 

Fénykorában kétezerötszáz embernek adott munkát , megélhetést 
a szövetkezet . Fotó: Karnok Csaba 

s a forint árfolyamának emelke-
dése veszteségessé tette a főként 
az exportra támaszkodó szövet-
kezet működését - összegezte a 
volt elnök. 

A régi iratok összekötözve a fo-
lyosón, kongó lépcsőház, gazos 
udvar. A strandgyékényeket pe-
dig Ázsiából importáljuk. 

W . A . 
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