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Harmincmilliós tartozás miatt foglalni akartak a Millennium úszóházon 

Üres kézzel távoztak 
Folytatás az 1. oldalon 

Ha az úszóház még a Millenni-
um kft. tulajdonában lenne, ak-
kor a cég felszámolásából és érté-
kesítéséből befolyó összegből 
nemcsak az MBV-t, hanem a be-
szállítók követeléseit is kielégít-
hetnék. Mivel az úszóház már a 
Pannon Hajó Kft. tulajdona, hiá-
ba számolnák fel a Millennium 
kft.-t, abból várhatóan nem szár-
mazna számottevő bevétel. To-
vább bonyolítja a helyzetet, hogy 
a Millennium polgári pert indí-
tott az eredeti tulajdonviszony 
visszaállítására, mert a vagyon-
kezelő, illetve a Pannon Hajó egy 
200 milliós tartozás fejében sze-
rezte meg a mintegy egymilliárd 
forintot érő úszóházat. Az úszó-
mű építését a Széchenyi-terven 
keresztül az Orbán-kormány 75 
milbó forinttal támogatta, a kft. 
azonban nem tudott a teljes ösz-
szeghez hozzájutni. 

Magosi Zsolt, a Magosi Mérnö-
ki Iroda tulajdonosa munkatár-
saival együtt tegnap arra tett kí-
sérletet, hogy a cége által a tulaj-
donjog fenntartásával beszerelt 
berendezéseket eltávolítsa az 
úszóházról. A cég a tervezéssel és 
szereléssel együtt összesen mint-
egy 30 millió forint értékű mun-
kát végzett, ezt azpnban a Mil-
lennium Úszóház Kft. a mai na-
pig nem fizette ki. Magosi Zsolt 
levélben értesítette szándékáról 
a Pannon Hajó Kft.-t, ám a cégtől 
senki sem jelent meg tegnap a 
medencés kikötőben, ahol a Sze-
viép Rt. őrzi az úszóművet. 

Hajóbelső. Nem volt mit leszerelni az úszóházról. Fotó: Schmidt Andrea 

Mivel a Pannon Hajó Magosi 
kérése ellenére sem tájékoztatta 
a kikötőt üzemeltető Szeviép 
Rt.-t, így már abból is bonyoda-
lom származott, hogy a magán-
cég telephelyére beléptünk. A 
Millenniumra csak két uszályon 
át lehetett feljutni, és nem sok 
idő volt az objektum felmérésé-
re, mert a telep gondnoka közöl-
te: elvontatják az uszályokat, és 
ha nem megyünk ki a partra, ak-
kor akár késő estig az úszóházon 

maradhatunk. Magosi Zsolt és 
munkatársai egyébként üres kéz-
zel távoztak: a Millenniumról 
már minden értékes mozdítható 
berendezést elvittek. 

Dávid Attila, a Szeviép Rt. idő-
közben a helyszínre érkezett 
egyik igazgatója ugyan megértet-
te Magosi Zsolt szándékát, ám 
hangsúlyozta, mivel az úszóhá-
zat jelenlegi formájában kötele-
sek megőrizni, így nem járulhat 
hozzá ahhoz, hogy bármit is elvi-

gyenek. Ugyanakkor segítséget 
ígért abban, hogy Magosi felve-
hesse a kapcsolatot a Pannon 
Hajó Kft.-vel, amelynek illetéke-
seit korábban hosszas próbálko-
zás után sem sikerült elérnie. 

Az MBV-nél tegnap nem kí-
vántak kérdéseinkre válaszolni, 
és az ÁPV Rt. sajtóosztályára irá-
nyítottak, ahol az ígérték, né-
hány napon belül reagálnak a 
történtekre. 

K.B. 

Expótól a kongresszusig. 

Konferencia-központként 
mutatkozik be a Hangár 
A tavaly vásárhelyszínként de-
bütált Hangárban ezen a héten 
megrendezik az első tudomá-
nyos konferenciát. 

A Szeged - Hangár Expo- és Kon-
ferencia-központ eddig kiállítá-
sok és vásárok helyszíneként mu-
tatkozott be. Ezen a héten viszont 
itt rendezik a Magyar Urológusok 
Társaságának 12. kongresszusát. 
Mint a tulajdonos, Gellért és Fiai 
Kft. ügyvezető igazgatójától, Gel-
lért Ákostól megtudtuk, gondos, 
körültekintő átalakítás árán sike-
rült a konferenciahelyszín-funk-
cióknak minden tekintetben 

megfelelni. A Hangárban ezentúl 
300-1-200 fős konferenciák szer-
vezhetők. Már rendelkezésre áll 
egy 700-1200 személyt befogadó 
előadóterem, illetve 300, 100, 30 
fős kistermek. Szőnyegekkel, füg-
gönyökkel tették esztétikussá a 
belső tereket, elegáns székeket vá-
sároltak. Színvonalas kiszolgáló-
egységeket, VIP-szobákat, ruhatá-
rakat, büféket, mellékhelyisége-
ket alakítottak ki. Az állófogadá-
sok lebonyolítása alkalmas terem 
400 személyes. A kongresszusok 
vendégei a Hangár területén be-
lül, 3-400 helyen parkolhatnak. 

A c s ü t ö r t ö k ö n m e g n y í l ó , há -

romnapos orvoskongresszus al-
kalmából több mint 700 négy-
zetméteres kiállítóhelyet vesz-
nek igénybe a gyógyszergyártók 
és 200 négyzetméteres területen 
poszterbemutató lesz. 

Gellért Ákos tervei szerint a si-
keres kezdet után jövőre legalább 
3-4, később évente 5-8 konferen-
ciát szerveznek. Úgy véli, a kong-
resszusi helyszínek minden 
funkcióját sikerült egyesíteni az 
egyébként vásárközpontként 
működő területen, s ezzel egy 
Szegeden eddig hiányzó létesít-
mény született. 

S. E. 

Örökre rács 
Több emberen, többszörös visz-
szaesőként elkövetett emberölés, 
maradandó fogyatékosságot oko-
zó testi sértés és rablás miatt a 
Szegedi ítélőtábla kedden - hely-
ben hagyva a Békés Megyei Bíró-
ság elsőfokú ítéletét - jogerősen 
életfogytiglani szabadságvesztés-
re ítélte Rostás Mihályt. 

A többszörösen büntetett elő-
életű férfi három éve megtáma-
dott egy buszmegállóban várako-
zó férfit, ebabolta pénzét. Az ál-
dozat maradandó sérüléseket 
szenvedett. Néhány nappal a 
fenti eset után Rostás egy Gyula 
melletti tanyán élő párral vég-
zett. A férfit nyolcszor, a nőt tíz-
szer szúrta meg a vádlott. 

A bírói tanács a vádlott előélet-
ét mérlegelve úgy döntött, a 44 
éves férfi nem bocsátható feltéte-
lesen szabadlábra. 

A szegedi központú cég ellen nyitva tartás mellett folyik a nyomozás 

Verticai: új vezetés, régi hiány 
Folytatás az 1. oldalról 

A hét eleje óta a Verticai szegedi 
irodájában korábban alkalma-
zottként dolgozó, szövetkezeti 
tagként is szereplő Remete Juli-
anna a cég első embere. 

A régi hiánnyal küzdő új cégve-
zetés reményei szerint tisztázó-
dik, hol van, s miként lehet újra 
a tagok kezében a szövetkezet va-
gyona. Remete Julianna tegnap, 
a nyitva tartó Híd utcai irodában 
elmondta, a kiadásokat vissza 
kell fogni, így első lépésként az 
országban működő 16 irodából 
14-et bezárnak, harminc alkal-
mazottat elbocsátanak, s csak a 
szegedi és a budapesti irodák ma-
radnak nyitva. Új tagok felvéte-
lét nyilvánvalóan nem szorgal-
mazzák, egyelőre a régi tagok 
pénzét kellene megtalálni. A hét-
főn tartott közgyűlésen az új el-
nök utalt arra, hogy jelenleg az 
adott névértékre kötött célrészje-
gyek csak akkor érhetik el az ere-
deti összegüket, ha a szövetkezet 
nincs felszámolási és csődeljárás 
alatt. Egyértelmű tehát, hogy a 
beszorult pénzű tagoknak egy-
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A szövetkezet új elnöke, Remete Julianna szerint a cégvagyonról 
egyelőre s e m m i t n e m tudn i . Fotó: Karnok Csaba 

előre nem érdeke felszámolási el-
járást indítaniuk. Remete Julian-
na azt is elmondta, véleménye 

szerint ha a szövetkezet az ingat-
lanbefektetésekkel a meglévő va-
gyont gyarapítani tudja, úgy van 

rá esély, hogy - ha egyelőre csak a 
hozamokat, később magát a tő-
két - a gazdálkodás eredményé-
től függő ütemben kifizessék a 
tagoknak. 

A Verticai Invest március óta 
gyűjtötte a befektetéseket, az az-
óta 1100 főnyire gyarapodott 
taglétszám becslések szerint 
másfél milliárd forintnyi célrész-
jegyet vásárolt a szövetkezettől. 
E vagyon jelenlegi holléte tisztá-
zatlan, csupán annyi bizonyos, 
hogy a Verticai három korábban 
hirdetett ingatlanberuházása kö-
zül csupán egy, a gyenesdiási 
Zöldház-panzió áll a szövetkezet 
tulajdonában. 

A Verticai korábbi vezetői -
Svetz Szabina elnök, Balogh Atti-
la igazgatósági tag - nem voltak 
jelen a hétfői közgyűlésen, s lap-
zártánkig nem sikerült őket utol-
érni. A budapesti XI. kerületi ka-
pitányságtól kapott információk 
szerint Svetz Szabinát már he-
tekkel ezelőtt kihallgatták a nyo-
mozók csalás, tőkebefektetési 
csalás és sikkasztás alapos gya-
núja miatt. 

O . K . K . 

Oszi 
pezsgés 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Szeptemberben Szeged rendre felbolydul. Ennek nagyon egyszerű 
oka van: elkezdődik a tanév az egyetem valamennyi karán. Egy 
kisebb várossal növekszik meg ilyenkor a megyeszékhely lakossá-
ga, s ennek az évente ismétlődő bevándorlásnak nagyon sokat kö-
szönhet a város. Fellendül az albérletpiac, újra megtelnek a klu-
bok, a menzák és a késdobálók, újra hangosak a lakótelepek haj-
nalonta, amikor hazafelé menet a fiatalok kedvenc magyar nótá-
jukat harsogják - erősen alkoholos befolyásoltság közepette. 

Sűrűbben járnak a trolik, nem lehet felférni a villamosra, nap-
pal is nyüzsög a Kárász utca. Évről évre egyik pillanatról a másik-
ra éli át ezt a katarzist a város. Az egyetemista ugyanis - legyen 
bármennyire is szegény - nagyon sok pénzt hoz a városnak. Ez 
leginkább az alkohol és a dohányáru fogyásán mérhető tetten, de 
a többi kereskedő és szolgáltató se panaszkodhat. 

Ez a tanév ráadásul egy kicsit más lesz, mint a többi. A júniusi 
vizsgaidőszakot ugyanis már európai uniós állampolgárként fog-
ják abszolválni a hallgatók. Miért fontos ez? Fontos-e egyáltalán ? 
Vajon belegondoltak-e már, hogy micsoda lehetőségek várhatnak 
rájuk, ha nyelveket tanulnak, keményen hajtanak a vizsgákon, 
ösztöndíjakat pályáznak meg és nyernek el? Fontosnak fontos, 
bár nem hiszem, hogy ezzel mostanában bármelyikük is foglal-
kozna. Egyelőre még inkább amiatt szitkozódnak, hogy nem sike-
rült felvenniük a hőn áhított kurzust, órákig kell sorban állni a ta-
nulmányi osztály előtt, elhappolták az orruk elől a kiszemelt al-
bérletet, vagy dönteniük kell: sört vagy cigit vegyenek a maradék 
pénzükből. (A többség mindkettőre szavaz, így megpróbál köl-
csönkérni. Váltakozó sikerrel.) 

Ilyenkor új erőre kapnak az utcazenészek, a beteg gyerekek ne-
vében saját maguknak gyűjtögetők, mosolyogva köszön gouran-
gát a krisna tudatú és unott arccal tukmálja ránk szórólapját a 
nyelvtanfolyamra gyűjtő középiskolás. Ráadásul az egyre inkább 
elhúzódó indián nyárnak köszönhetően a lányok továbbra is me-
részen öltöznek. 

Kell ennél több manapság ? 

Kabulba tart a Szegeden áthaladó segélyszállítmány 

Mercedes kamionok 
a selyemúton 

Konvoj a röszkei határon. Fotó: Schmidt Andrea 

Kétszázhúsz tonna rakományt 
visz Brüsszelből Afganisztán fő-
városába, Kabulba harminc 
Mercedes kamion. A konvoj teg-
nap dél körül haladt át Sze-
geden, kora délután pedig Rösz-
kénél már ki is lépett az or-
szágból. 

Rendőri felvezetéssel harminc 
Mercedes kamion haladt át teg-
nap Szegeden. A konvoj hatal-
mas feltűnést keltett, ugyanak-
kor a megyeszékhely néhány 
pontján fennakadást is okozott. 

A teherautók szeptember ele-
jén indultak el Brüsszelből, és 
mintegy hatezer kilométer meg-
tétele után érkeznek meg Afga-
nisztán fővárosába, Kabulba. Az 
egykori selyemúton haladó sze-
relvény 220 tonnányi rakományt 
- többek között tanszereket, ru-

hákat, tartós élelmiszereket, 
gyógyszereket - visz az afgán fő-
városba. 

- Célunk, hogy újra megnyis-
suk ezt a kereskedelmi útvonalat, 
valamint, hogy ezzel bekapcsol-
juk Afganisztánt és az egész térsé-
get a gazdaság vérkeringésébe -
mondta Sipka Gábor, a Mercedes 
Benz Autó Magyarország haszon-
gépjármű marketingvezetője. 

A DaimlerChrysler ugyanak-
kor különleges tesztvezetést 
szervezett az útba eső országok 
vezető autós újságíróinak. Ma-
gyarországot Stuttgarttól Szófiá-
ig Sebestyén Kálmán, a Rolling 
Tons teherautós szaklap munka-
társa képviseli. A fiatalember el-
mondta, eddig 1600 kilométert 
vezetett, és szívesen elmenne 
Kabulig. 

A. T. J. 

Madárritkaságok 
Madárritkaságok - köztük sarki partfutók, sárjárók - tűntek fel Sze-
ged környékén. A jelenség oka az lehet, hogy a nagy nyári szárazságá-
ban az Alföld természetes szikes tavai eltűntek, így a vizimadaraknak 
Csongrád megye halastavai nyújtanak menedéket - mondta a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megyei csoportjának 
szakembere. Az utóbbi hetekben a lilefélékhez tartozó 28 fajt észlel-
tek Csongrád megyében, köztük jó néhány ritkaságot, elsőként a sar-
ki partfutót. Ebből a zömök, közel galamb nagyságú madárból négy 
egyedet figyeltek meg a szegedi Fertő halastavain. A verébnél alig na-
gyobb, csíkos fejmintázatú sárjáróból a Fertőn négy, a Csaj-tavon egy 
példány pihent meg, útban a Fekete- és a Kaszpi-tenger partjai felé -
mondta Kókai Károly. 


