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Harmincmilliós tartozás miatt jártak a Millennium úszóháznál 

Üres kézzel távoztak a foglalók 

TÉMÁINKBÓL 

JOBB FŐBÉRLŐ NÉLKÜL 
Szegeden jó üzlet a lakás- vagy a 
szobakiadás. Legtöbben egy 
szobát keresnek, minél közelebb 
az egyetemhez és persze főbérlő 
nélkül. A városban egyre 
gyakoribb, hogy aki 
megengedheti magának, lakást 
vásárolnak egyetemista, 
főiskolás gyerekeiknek. 

5. oldal 

RÓZSÁT KAPTAK 
ANAGYŐ-TŐL 
Mindkét szegedi lány, Márta és a 
Tünde is továbbjutott tegnap 
este a tv2 A Nagy Ő című 
műsorában. A lányok 
mosolyogva vették át a 
továbbjutást jelentő egy-egy szál 
rózsát, amit rajtuk kívül 16 lány 
kapott meg a nagy Ő-től, az 
egykori teniszcsillagtól, Noszály 
Sándortól. 

4. oldal 

SZÉLMALOMHARC 
A Csende család álma az volt, 
hogy hasznosítja a székkutasi 
pusztán 1885-ben épült 
szélmalmukat. Az épület 
regényszínhely, Hugó Hartung 
német író főhőse itt tartotta 
esküvőjét. Csende Gáboréknak 
közben leégett a lakása, így 
álmuk szertefoszlóban. 

7. oldal 

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

A Verticai Invest ellen folyik a nyomozás, de nyitva tarthat a szegedi iroda 

Új vezetés régi hiánnyal 
Egyelőre nem szorgalmazza új 
tagok felvételét a Verticai In-
vest. Az országos botrányokat 
kavaró, szegedi központú cég új 
vezetője a régi tagok pénzét sze-
retné megtalálni. 

A januárban 130 millió forint 
részjegytőkével alapított, szegedi 
székhelyű Verticai Invest Ingat-
lanbefektetési és Hasznosító 
Szövetkezet kilenc hónapjába te-
lekvásárlási bonyodalmak, lu-
xusszálloda-ígéretek, Szegedről 
és Budapestről párhuzamosan 
indult rendőrségi eljárás, a Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Felügye-
letének figyelemfelkeltő közle-
ménye, majd rendőrségnél tett 
feljelentése, cégszámlazárolás, 
iroda- és házkutatás, majd az 
szövetkezet alapításánál bábás-
kodó, a cégiratokban azonban 
nem szereplő Klivinyi Zoltán 
ausztriai elfogása is belefért. 

A privát betéteseket érintő in-
formációk hiánya, a befektetők 
számára egyre- aggasztóbb köz-
gyűlés-elodázások, s a rendőrségi 
eljárás késztette lépésre a tago-
kat, így a szövetkezet hétfőn 
rendkívüli közgyűlést tartott. Az 
1100 tag közül megjelent 132 tag 
úgy döntött, új elnököt választ. 

Folytatás a 3. oldalon 
Mind a Verticai Invest szövetkezet új elnöke, Remete Julianna, mind a befektetők menteni akarják 
a m e n t h e t ő t . Fotó: Karnok Csaba 

Kevesebb 
látogató 
a parkban 
Idén augusztusig huszonhá-
romezerrel kevesebben látogat-
ták meg az Opusztaszeri Nem-
zeti Történeti Emlékparkot, 
mint tavaly ilyenkorig. A mú-
zeumi látogatókra vonatkozó 
kedvezmények bevezetése óta 
pedig hatvanötmilliós veszteség 
érte a kht.-t, amit a jelek szerint 
nem térít meg senki. 

A vártnál is nehezebb az idei év 
az Opusztaszeri Nemzeti Törté-
neti Emlékpark (ÓNTE) számá-
ra. A kiállítóhelyet működtető 
ONTE Kht.-nak már a tél is gon-
dot okozott: ismét megrongáló-
dott a körképnek is helyet adó 
épület teteje. Igaz, ez a kiállítást 
nem veszélyeztette. A honvédel-
mi minisztérium az utolsó pilla-
natban lemondta a katonacsa-
ládok napját, és ez mintegy 
nyolcezer látogató távolmaradá-
sát jelentette. Az emlékpark célja 
az volt, hogy elérje, az idén is 
annyi látogatót vonzzon ide, 
mint az előző időszakban. Ennek 
érdekében 250 utazási irodával, 
több mint száz Tourinform-iro-
dával tartották a kapcsolatot, és 
3000 településre küldték el peda-
gógiai projektjük tervét. 

Folytatás a 4. oldalon 

Csak szóban ment a foglalás tegnap a szegedi medencés kikötőben. Fotó: Schmidt Andrea 

Felakasztotta magát 
egy 14 éves makói diák 
Öngyilkosságot követett el egy tizennégy esz-
tendős makói fiú. A padláson akasztotta fel ma-
gát. Ttettére nehéz magyarázatot találni. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az eset vasárnap, az Esze Tamás utcában tör-
tént. Mivel az idegenkezűség kizárható, a rend-
őrség államigazgatási eljárás keretében vizsgálja 
a t ö r t é n t e k e t - t u d t u k m e g Tuczakov Szilváná-

tól, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivőjétől. Az esetről a sajtóreferens további 
felvilágosítást kegyeleti okokra tekintettel nem 
adott. 

Úgy tudjuk, a hetedik osztályos diák a családi 
otthonban, a ház padlásán vetett véget életének ön-
kezével: felakasztotta magát. Információink sze-
rint az öngyilkosság hátterében családi és iskolai 
problémák is állhattak. A fiú tavaly például megbu-
kott, évet kellett ismételnie. 

Halasztódik a hasnyálmirigyszigetsejt-átültetés 

A labor készen áll 
a próbaüzemre 

Harmincmillió forint értékű 
berendezésért ment, és üres 
kézzel távozott a Millennium 
úszóházról az úszóművet épít-
tető cég egyik beszállítója. Az 
úszóház új tulajdonosa, bár ér-
tesítették, nem jelent meg a 
helyszínen. 

A Magyar Befektetési és Va-
gyonkezelő (MBV) Rt. tartozás-
ra hivatkozva tavaly novem-
berben vette tulajdonba a Mil-
lennium Úszóház Kft. által 
építtetett, nem teljesen kész 
úszóművet. Ezt Budavári Kata-
lin, az MBV akkori vezérigaz-
gatója jelentette be. Am alig 
egy héttel később a Millenni-
um Úszóház Kft. eladta a már 
lefoglalt úszóművet a MBV tu-
lajdonában lévő Pannon Hajó 
2002. Kft.-nek. 

A Millennium kft. által ki nem 
fizetett beszállítók attól tarta-
nak, hogy nem juthatnak pén-
zükhöz. 

Folytatás a 3. oldalon 

A hasnyálmirigysziget-sejt izolálására alkalmas korszerű berende-
z é s r e n d e l k e z é s r e á l l . Fotó: Gyenes Kálmán 

Idén őszre tervezték az első has-
nyálmirigyszigetsejt-átültetést 
a szegedi sebészeti klinikán. A 
donorból kinyerhető sejtek pró-
baizolálásához szükséges pénz-
re egyelőre várni kell. 

Az idén áprilisban adták át a Sze-
gedi Tudományegyetem Mikro-
biológiai Intézetében azt a Kö-
zép-Kelet-Európában egyedülálló 
laboratóriumot, amely alkalmas 
a hasnyálmirigysziget-sejtek izo-
lálására. A cukorbetegség egyes 
típusainak gyógyításában áttö-
rést jelentő, a legkorszerűbb be-
rendezésekkel felszerelt labora-
tórium létrehozásának 30 millió 

forintos költségét az egészség-
ügyi minisztérium fedezte. Az el-
ső hasnyálmirigyszigetsejt-beül-
tetést ez év őszére tervezte Far-
kas Gyula sebészprofesszor, ám 
még a próbaizolálásra sem kerül-
hetett sor, mert a „próbaüzem" 4 
millió forintos költségét a szak-
tárca eddig nem biztosította, s a 
folyamatos transzplantációkkal 
kapcsolatban sincs konkrétum. 

-Farkas professzor szakmai ter-
vét és az ehhez kapcsolódó szá-
mításokat a nyár elején küldte 
meg a szaktárcának, leveleire ed-
dig nem kapott választ. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

