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TÉMÁINKBÓL 

KIFIZETIK A POTLEKOT 
AKISMAMÁKNAK 
A Legfelsőbb Bíróság tegnapi 
döntése nyomán előreláthatólag 
mintegy hárommilliárd forintot 
kell kifizetnivisszamenőlegesen 
a kismamáknak Csongrád me-
gyében. 

3. oldal 

ÖTVENEGY HATÁRSÉRTŐ 
ÁSOTTHALOMNÁL 
A határőrök tegnap hajnalban 51 
menekültet fogtak el Ásottha-
lom közelében a határnál. Negy-
vennégy afgán, négy iráni, két 
etióp és egy szudáni állampolgárt 
- köztük öt gyermeket - kísértek 
a mórahalmi kirendeltségre. 

3. oldal 

KRISZTIÁN GYÓGYULÁSA 
A gyámhatóság és a rendőrség is 
vizsgálódik annak a szegedi kis-
fiúnak az ügyében, aki egy hó-
napja esett ki kilencedik emeleti 
lakásuk ablakából. 

4. oldal 
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Építőipar; lakberendezés, szolgáltatás a Szeged Expón 

Csengeleieké a vásár fődíja 

Botka László polgármester. Gellért Akos, a vásárt szervező kft. ügyvezetője és Apatini Kornélné, a gazdasági tárca helvettes államtitká-
ra a megnyitó előtt a Hangárban. Fotó: Karnak Csaba I 

Hangar lapa és Kaafarencia Körpent 
" T Ute 4 . 

Várjak Önt, kedves családját, 
barátait, Dei-Magyarorszag 

legnagyobb általáén ét 
építőipari kiállttáfán! 

„Szeged zaiiéja, Szageri ízei* 
Tel.: 62 423-243 • Fax: 62 547-522 
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Botka László polgármester nyitotta meg 
tegnap délelőtt a Hangár Expo és Konfe-
rencia Központ területén a második Sze-
ged Expót, a térség legnagyobb fogyasztói 
és építőipari szakvásárát. 

A polgármester hangsúlyozta: nemcsak a 
kiállításszervezés hagyományai miatt, ha-
nem a régiós központi szerephez, az Euró-

pa-kapu státushoz is fontos, hogy Szeged az 
expóval jól üzenjen a turistáknak, határ 
menti szomszédoknak és a befektetőknek. 
Az expón csaknem 2 ezer 500 négyzetméte-
res területen mintegy száz hazai és külföldi 
kiállító várja a látogatókat vasárnap estig. A 
rendezvényt szervező Gellért és Fiai Con-
sulting Kft. ügyvezetője, Gellért Ákos el-
mondta, a tavalyi vásár az ország egyik leg-

korszerűbb kiállítási központjának debütá-
lását jelentette. A résztvevők többsége idén 
is elfogadta az invitálást. Az expón két ren-
dezvény zajlik egy időben: a Szeged pillérei 
és a Baukonstrukt című kiállítás. A Szeged 
Expó termékfődíját a csengelei T T Művek 
speciális marógépe nyerte el. 

Tudósításunk az 5. oldalon 

Pick-eladás, 
állami 
segédlettel? 
Elképzelhető, hogy a több mint 
tíz éve tőzsdére vitt, azaz ma-
gánkézbe adott Pick Szeged 
Rt.-t átmenetileg újra államo-
sítják azért, hogy később a pilla-
natnyilag pénztelen gazdáké, 
sertéstartóké lehessen. 

- Komoly érdek fűződik ahhoz, 
hogy a Pick Szeged Rt. a magyar 
termelők tulajdonába kerüljön -
erősítette meg óvatosan Dékány 
András, a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
(FVM) sajtószóvivője azt az egy-
re erősödő piaci pletykát, hogy a 
tárcánál felmerült a gondolat: 
állami pénzből kellene megvá-
sárolni a szegedi szalámigyárat 
jelenlegi tulajdonosától, az Ara-
go Holding Rt.-tői. Majd vala-
milyen kedvezményes pénzügyi 
konstrukció révén a termelők-
nek juttatni a húsipari cégcso-
portot. (Ilyen típusú tulajdon-
lásra bőven találni példát az Eu-
rópai Unióban, a Picknél sokkal 
nagyobb méretű társaságoknál 
is.) A becslések szerint több 
mint húszmilliárd forintos ügy-
letet a Magyar Fejlesztési Bank 
Rt. (MFB) bonyolítaná le. 

László Boglár, az MFB szóvivő-
je szerint eddig mindössze annyi 
történt, hogy Nemeth Imre ag-
rárminiszter felhívta Erns lánost. 
a fejlesztési bank vezérigazgató-
ját és arról kérdezősködött nála, 
vajon az MFB beszállna-e vala-
milyen módon a Pick fejlesztésé-
be. A szóvivő szerint azonban 
csak hitelnyújtásról lehetne szó, 
tulajdonosi szerepvállalásról 
aligha. 

Folytatás a 3. oldalon 

Az év drogfogása Nagylakon 
Százharminckétmillió forintot ér az a drogszál-
lítmány, amit kedden foglaltak le a nagylaki 
határátkelő vámosai egy bolgár mikrobuszból. 

A kocsi Románia felől érkezett és Németországba 
tartott, benne a sofőrön kívül öt bolgár állampolgár 
utazott. A negyven csomagban gondosan elrejtett 
huszonkét kilónyi heroin a gázüzemű autó üzem-
anyagtartályából került elő. A nagylaki vámosok-
nak - mint Wentzel Ágoston parancsnoktól meg-

tudtuk - idén eddig ez volt a legnagyobb fogásuk.A 
vámparancsnok nem árulta el, miként jutottak arra 
a következtetésre, hogy a mikrobuszt tüzetesebben 
át kell vizsgálniuk, mert ezzel a csempészek dolgát 
könnyítené meg. A gáztartályos csempészet egyéb-
ként most van elteriedőben. Nem könnyű, mert a 
tartály nagy részében gáznak kell lennie, másként 
nem tudná hajtani az autót, így az „áru" mennyisé-
ge nemigen haladhatja meg a húsz kilót. 

SZ. I. M. 

Vevőre vár a Millennium úszóház 
Szigorú őrzés mellett pihen a 
szegedi medencés kikötőben a 
félig kész Millennium úszóház. 
A Közép-Európa legnagyobb ví-
zi szórakoztatóközpontjának 
megálmodott úszómű eladó, ára 
azonban üzleti titok. 

Hatalmas terveket fogalmaztak 
meg két évvel ezelőtt a Millenni-
um Uszóház Kft. tulajdonosai, s 
nem kevésbé hatalmas az az 
úszómű sem, ami jelenleg a sze-
gedi medencés kikötőben horgo-
nyoz. 

Emlékeztetőül: a hajó hossza 
83, szélessége 33 méter, s a teljes 
beruházás költsége elérte volna 
az egymilliárd forintot. Ám köz-
ben a pénz elfogyott, s a Millen-
nium úszóház nem készült el. 
Tavaly még az is kérdéses volt, 
vajon hol horgonyozzon ez a ha-
talmas fémépítmény. 

A medencés kikötőben pihen a hatalmas úszóház. Fotó: Gvenes Kálmán Fo lytatás az 5. o lda lon 

Csongrádon született az ötlet 

Átlátszó a beton 

Losonczi Aron üvegszálas betonja áttetsző. Fotó: Tésik Attila 

Az átlátszó beton a csongrádi 
építészmérnök, Losonczi Aron 
ötlete, akit Svédországban job-
ban értékelnek, mint hazájában. 

- A beton könnyen formálható, jó 
és olcsó építőanyag, s szinte min-
den épületben megtalálható. 

Nem szép, de ha üvegszálat te-
szünk bele, különleges hatást vált 
ki - mondja Losonczi Áron, egy 
huszonhat éves csongrádi épí-
tészmérnök, aki májusban szaba-
dalmaztatta az átlátszó betont. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

