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Felépült Mórahalom Aranyszöme 

Titok, kié 
a Szeged TV 
Továbbra is homály fedi, ki a 
Szeged Tfelevízió ú j tulajdonosa. 
A részben önkormányzati cég ú j 
ügyvezetője nem árulja el a be-
fektető nevét, az önkormány-
zatnál pedig nem tudják, kivel 
van közös cége a városnak. 

Gazdát cseréltek a Szeged Televí-
zió Kft. résztulajdonosának, a 
Profond Rt.-nek a részvényei. Ar-
ról azonban semmit sem lehet 
tudni, ki a vevő, így azt sem, ki-
nek a birtokába került a Szeged 
TV Erről ugyanis sem Arató Lász-
ló, a televízió új igazgatója nem 
mondott semmit, sem elődje, 
Gajdics Ottó. A Szeged TV másik 
tulajdonosát, az önkormányzatot 
ugyan tájékoztatták a változásról, 
ám azt nem közölték, ki vásárolta 
meg a Profond Rt.-t. 

Arató László cáfolta azokat a 
városszerte elterjedt híreket, 
amelyek szerint a korábbi polgár-
mester, Bartha László és egykori 
kabinetfőnöke, az IKV Rt. volt 
igazgatója, Kerekes Péter lenne 
az új befektető. 

Szentgyörgyi Pál gazdasági al-
polgármester is hiába kérdezte 
Gajdics Ottót, a Szeged TV ko-
rábbi ügyvezetőjét, nem kapott 
választ arra, hogy ki vette meg 
Petykó Zoltántól a Profond Rt. 
részvényeit, s azzal a tévében lé-
vő tulajdonrészt. 

Folytatás az 5. oldalon 

Nastase és Ihescu visszatért a békepark koncepciójához 

Oda az aradi szoborálom 
Adrián Nastase román miniszterelnök - az egy 
héttel ezelőtti megállapodással ellentétben - nem 
egyezik bele abba, hogy a Szabadság-szobrot a 
Tűzoltó téren állítsák föl az aradiak. Iliescu 
államfő hasonlóan foglalt állást. Az aradiakat 
elkeserítette az elutasítás. 

A román miniszterelnök, miután hazatért külföldi 
útjáról, szerda este két órát tárgyalt Markó Bélával, 
az RMDSZ elnökével, és ugyanazt javasolta, ami 
már korábban is fölvetődött: létesüljön Aradon egy 
román-magyar megbékélési park, és ott kapjon he-
lyet Zala György alkotása. Markó a tanácskozás 
után azt nyilatkozta, érzése szerint az utóbbi na-

pokban a kormányzópárt vezetésében megerősö-
dött a szobrot ellenzők tábora. A miniszterelnök 
azt javasolta, egy hatfős szakértői csoport dolgozza 
ki a megbékélési park tervét, a hat főből hármat az 
RMDSZ, hármat a kormányzó Szociáldemokrata 
Párt jelölne ki. Markó szerint kérdéses, hogy szü-
lethet-e olyan terv szeptember végéig, amellyel 
mindkét fél elégedett lesz. Markó Tokay György 
aradi RMDSZ-es képviselővel együtt tegnap Ion Ili-
escuval is tárgyalt az ügyről. Az államfő - aki 
egyébként hétfőn Budapestre utazik - lényegében 
megismétel te Adrián Nastase javaslatát. 

Folytatás a 3. oldalon 

Tanúk meghallgatásával folytatódott Szabó pere 

Megelevenedtek 
a borzalmak 

A homokháti kistérséget szol-
gáló rendezvényház épül Mó-
rahalmon. A 390 millió forintos 
beruházásra 350 milliót pályá-
zaton nyert a város. 

TÉMÁINKBÓL 

MEGEMLÉKEZÉSEK 
VILÁGSZERTE 
Világszerte megemlékeztek 
tegnap az Egyesült Államok ellen 
2001. szeptember 11 -én 
elkövetett terrortámadások 
második évfordulójáról. Voltak, 
aki fát ültettek az áldozatok 
emlékére, többen csendes 
imádkozással gyászoltak, 
miközben a politikusok a 
terrorizmus elleni harc 
fáradhatatlan folytatását ígérték. 

2. oldal 

REKONSTRUKCIÓRA VÁR 
A SZENT ISTVÁN TÉR 
Egyelőre biztos, hogy nem épül 
áruház a Szent István téren. A 
tervek szerint a jelenlegi 
bódésort lebontanák és arra 
merőlegesen, a tér város felőli 
oldalán építenének újat, a 
fennmaradó részt pedig 
parkosítanák. 

5. oldal 

TÖBB HAZAI VENDÉG 
Január és június között húsz 
százalékkal több magyar szállt 
meg a városban, mint a tavalyi 
év azonos időszakában. Szegedre 
egyharmaddal kevesebb osztrák 
turista érkezett, tíz százalékkal 
csökkent a német vendégek 
száma, ugyanakkor egyre több 
francia, olasz és spanyol 
jelentkezik a szálláshelyeken. 

5. oldal 

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

Szigorú biztonsági körülmények között vezették elő a sorozatgyil-
kossággal vádolt balástyai férfit. Fotó: Karnok Csaba 

Tanúk meghallgatásával folyta-
tódott szerdán Szabó Zoltán, a 
balástyai sorozatgyilkossággal 
vádolt férfi tárgyalása. Az egyik 
áldozat nővére megrendülten 
távozott a bíróságról. 

A balástyai rémként elhíresült 
férfi, Szabó Zoltán tárgyalása teg-
nap reggel negyed kilenckor foly-
tatódott a Csongrád Megyei Bíró-
ságon. Az aljas indokból, nyere-
ségvágyból és előre kitervelten el-
követett emberöléssel, valamint 
lőfegyverrel való visszaéléssel vá-
dolt férfi egyik áldozata, Jéga Sza-

bó Bernadett nővére, Jéga Szabó 
Anita már a tárgyalás előtt a bíró-
ság folyosóján várakozott. 

- Fogalmam sincs, miért idéz-
tek be. Ismerem Szabót, de mióta 
ez az egész történt, nem találkoz-
tam vele - mondta a fiatalasz-
szony. A balástyai rém rabláncon, 
két állig felfegyverzett börtönőr 
kíséretében érkezett meg a bíró-
ságra. A férfi arcán, mint mindig, 
most sem tükröződtek érzelmek. 
Szabón sötét farmernadrág és vi-
lágoskék farmering volt. 

Folytatás a 3. oldalon 

Tizennégyezer köbméter tisztítatlan szennyvíz ömlik naponta a Tiszába 

Sodorvonalban a mocsok 

A mórahalmi rendezvényház 
bordóra festett nézőterén három-
száztizenheten foglalhatnak he-
lyet; a tíz és fél méter széles 
nagyszínpad közel akkora, mint 
a szegedi; a világot jelentő desz-
kákat 48 fényforrás világítja 
meg, a díszleteket gépek mozgat-
ják a padlástérből. Ha pedig mo-
zielőadást tartanak, kilencméte-
res vetítővásznak engednek a 
színpad elé. Korszerű hang- és vi-
deotechnika, díszletraktár, öltö-
ző szolgálja az előadásokat. S ak-
kor még csak a mórahalmi kör-
forgalomból nyíló Röszkei úton 
épülő Aranyszöm rendezvény-
ház színházterméről beszéltünk. 

Az impozáns rendezvényházon az utolsó simításokat végzik a szakipari munkások. Fotó: Karnok Csaba Folytatás a 4. oldalon 

Naponta közel tizennégyezer 
köbméter t isztítatlan szenny-
víz ömlik a Tiszába Szegednél. A 
vízművekre nyolcmillió forin-
tos bírságot szabtak ki. A szak-
emberek állítják: változni fog a 
helyzet, ha a szegedi szenny-
víztisztító telepet biológiai tisz-
tí tórendszerrel bővítik. 

Csongrád megye székhelyén a 
gyermekklinikánál, az újszege-
di átemelőnél és a klebelsberg-
telepi (korábban Hattyastelep) 
szennyvíztisztító telepnél ke-
rül kommunál i s szennyvíz a 
Tiszába. Előbbi két helyen szű-
rés nélkül ömlik a folyó sodor-
vonalába bevezetett csőből a 
Tiszába a szennyvíz. Ugyanezt 
a módszert alkalmazzák a 
szennyvíztisztító telepen is, 
azzal a különbséggel, hogy ott 
legalább mechanikai tisztítás, 
a zsír és homok leválasztása 
u tán juthat csak a szennyvíz a 
folyóba. 

Gyapjas Józseftől, az Alsó-Ti-
sza-vidéki Környezetvédelmi 
Felügyelőség (Atiköfe) igazga-
tójától megtudtuk, hogy a me-
gyében nincsenek ipari, csak 
kommunál is jellegű szennyé-
zőforrások, amelyekkel a Ti-
szát károsítják. Az igazgató el-
mondta: a tíz-tizenöt évvel ez-

előtti állapotokhoz képest ja-
vult a helyzet. Megjegyezte, 
szerencsére ma már érzéke-
nyebben reagálnak az emberek 
a környezetszennyezésre. Az 
EU-csatlakozás közeledtével 

egyre jobban szigorodnak a 
környezetvédelmi előírások, 
jogszabályok. Az Atiköfe méré-
si adatai szerint a klinikai kifo-
lyónál naponta mintegy négy-
ezer, az újszegedi átemelőnél 

több mint tízezer, a szennyvíz-
telepnél pedig harmincezer 
köbméter kommunál i s szenny-
víz kerül a Tiszába. 

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

