
Kábelmodem 
19.000 forintért!* 

* WebSTAR modem nettó 
I ára korlátlan Sztráda 
kábe l tévés i n t e r n e t -
előfizetésesetén. 

axelero • 

MA: BIZALMASAN 
Az Országgyűlési Könyvtár 

á H o m á n y á b ó l t ö r ö l v e 

DELMAGYARORSZAG 
CSÜTÖRTÖK, 2002. NOVEMBER 7., 92/259. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 63 LT (ELŐLIZETVE: 46 FT) 

TÉMÁINKBÓL 

TUDOMÁNYNAPI 
GONDOLATOK 
A második világháború után ra-
kétasebességgel száguldott el 
mellettünk a nyugati világ; re-
mélhetjük, hogy tudománybarát 
kormányokkal most sokat tehe-
tünk azért, hogy egyenrangú 
partnerei legyünk Európa nem-
zeteinek - mondta Solymosi Fri-
gyes professzor, amikor megnyi-
totta a magyar tudomány napja 
szegedi eseménysorozatát. 

3. oldal 

KERESIK A BALESET OKÁT 
Egy nyugdí jascsoporttal utazott 
Budapestről Szegedre az elmúlt 
hét elején az a 68 esztendős kis-
kundorozsmai asszony, aki eddig 
tisztázatlan okokból a csengelei 
vasútállomástól két kilométerre 
kiesett a vonatból. Az erős, aktív 
életet élt nénit három gyermeke 
és hét unokája gyászolja. 

3. oldal 

KEZELHETŐ A GAZDASÁG 
Beck Zoltán szerint bölcs dolog 
lenne tanulni az előző városveze-
tés által elkövetett hibákból. Az 
új közgyűlés alakuló ülésén va-
gyongazdálkodási tanácsnokká 
választott MSZP-s politikus úgy 
véli, beigazolódott számításának 
helyessége: a város csaknem 
nyolcmilliárdos hitellel és hiány-
nyal küzd, azonban kezelhetők a 
gazdasági problémák. 

5. oldal 

Utoljára tegnap kereskedhettek a szalámicég papírjaival 

Elbúcsúzott a tőzsdétől a Pick 

Tízfokos vízben kellett 
húzni a halászhálót 

Gazdag a zsákmány az idei őszön a Fehér-tón. Fotó: Gyenes Kálmán 

Az őszi lehalászáskor három brigád több min t 
egy hónapig húzza majd a hálókat a szegedi fe-
hér-tavi haltelepen. 

Nyolcvan százalékában ponty, tízben busa, amur, 
harcsa és csuka, tízben pedig egyéb hal kerül kis-
vasúira az őszi lehalászás idején a Szegedfish 
Kft.-nél. A kétezer hektárnyi területen lévő hu-
szonnyolc tóból több mint egy hónap alatt fogják 
ki az összes halat. A tórendszer nagy része még az 
1930-as években létesült, így ezekben mind a mai 
napig hagyományosan dolgoznak a halászok. A 

volgai hajóvontatók mintájára, néha derékig érő 
vízben állva küzdenek a hálókkal a halászok. 

A leeresztett tavakból kifogott halak apraja a tele-
lőbe, a nagyok pedig a tányérokba vándorolnak. A 
kopoltyúsok még a vonatozás örömét is átélhetik, 
ugyanis a hatalmas területű telepen kisvasút fuva-
rozza a halakat. A halászat igazi férfimunka. A ta-
vak többségéből emberi erő emeli ki a rengeteg ha-
lat. Tizenhat-tizennyolc halász naponta akár 
2-300 mázsát is megmozgat. 

Részletek az 5. oldalon 

Mérlegen Magyarország legnagyobb húsipari cégének vezérterméke, a Pick szalámi. Fotó: Gyenes Kálmán 

Tfcgnap lehetett utoljára keres-
kedni a Pick Szeged Rt. részvé-
nyeivel a Budapesti Értéktőzs-
dén: t izenhárom üzletkötésben 
2340 darab papír fordult meg, a 
Pick-részvény tízesztendős tőzs-
dei történetének utolsó záróára 
4605 forint lett. 

A tegnapi napot megelőzően 
utoljára október 30-án forgott a 
Pick, vagyis likviditása tényleg a 
minimálisra csökkent. A papír 
korábban megjárta a mennyor-
szágot és a poklot is: árfolyama 
18 ezer forint felett és 2500 alatt 
is volt. Csak a búcsú napján 
érezte úgy egy-két bróker, néhány 
kötést azért megérdemel a par-
kettről távozó szalámicég. A pa-
pír kivezetésével a határidőig be 
nem cserélt közel százezer 
Pick-részvény nem veszik el, 
azok ellenértéket december 9-e 
után Szegeden vehetik fel a tulaj-
donosok. 

A szakemberek nem csodál-
koznak a történteken, a szívós 
munkával, sok pénzzel és profiz-
mussal többségbe került új tulaj-
donos, az Arago nem titkolta: 
amint lehet, kivezeti a túl nagy 
nyilvánosságot jelentő tőzsdéről 
a Picket. A kisrészvényeseknek 
csak a nosztalgia maradt, többsé-
gük már évekkel korábban túl-
adott a szalámipapírokon. Mint 
ahogy Szeged város önkormány-
zata is sok százmillió forintért 
értékesítette pakettjét, máig is 
vitatott körülmények között. 

Összeállításunk a 7. oldalon 

Három és fél milliárdos profit 

Kiemelkedő Démász 
A Délmagyarországi Áramszol-
gáltató Rt. az év első háromne-
gyedében kiemelkedő eredményt 
produkált: 3,6 milliárd forintos 
adózott nyeresége egynegyedével 
több, mint a tavalyi év első kilenc 
hónapjáé. Ez az időszak a szezon 
miatt általában eredményes szo-
kott lenni, s nem volt ez másként 
az idén sem. A villamosenergia-

eladások árbevétele hét százalék-
kal emelkedett, a cég 2711 giga-
wattóra villamos energiát értéke-
sített. A társaság tízezer forint 
névértékű részvényei a tőzsde 
„A" kategóriájában forognak, s az 
elemzők szerint igen szép jövő 
előtt állnak. 

Bővebben a 3. oldalon 

Darabokra törték a szőregi márványfeszületet 

Barbárok a templomkertben 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Kókai Pál plébános a szétzúzott kereszttel. Fotó: Miskolczi Róbert 

Vandái támadás áldozatául esett a 
szőregi katolikus templom kertjé-
ben 1810 óta álló márványke-
reszt. Letörték a feszület felső ré-
szét, a megfeszített Jézus fém-
szobrával együtt. A szétzúzódott 
kereszt darabjait másnap reggel 
találták meg az istentiszteletre ér-
kező hívek. A rendőrség a helyszí-
ni szemle után vizsgálatot indí-
tott, keresik a tettest. A templom 
plébánosa valószínűnek tartja, 
hogy a közeh parkban randalírozó 
társaság egy vagy több tagja a bű-
nös. A dombtetőn álló templo-
mot ugyanis fák és bokrok övezik, 
amelyek között az éjszaka han-
goskodó, részeg fiatalok duhaj-
kodnak, félelemben tartják a kör-
nyéket. Egyelőre a pap és a hívek 
sem tudják, megmenthető-e a kö-
zel kétszáz éves márványkereszt. 
A helyreállításra a plébániának 
nincs pénze, de már szervezik a 
gyűjtést a költségek fedezésére. 

írásunk az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

