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TÉMÁINKBÓL 

)OL SZÁMOLT AZ AKA RT. 
A Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium szerint az AKA Rt. 
megfelelő útdíjképletet alkalmaz 
az M5-ös sztrádán. Az 
Autópályát Használók 
Érdekvédelmi Szövetség 
azonban úgy véli, hogy 
jogtalanul szedtek be az 
autósoktól 13 milliárd forintot. 

3. oldal 

EGYRE TÖBB 
ASZERVÁTÜLTETÉS 
Magyarországon folyamatosan 
emelkedik a szervátültetések 
száma. Tavaly összesen 17 
májátültetést végeztek 
hazánkban, az idén pedig már 
25-öt. A dél-alföldi régió 
vesetranszplantációs 
központjában, a szegedi klinikán 
ebben az évben 35-en kaptak új 
vesét. 

5. oldal 

KÉPTÁR BÁRHOL, MIELŐBB 
A szegedi képzőművészek és 
önkormányzatik képviselők már 
hónapok óta azon vitáznak, hol 
legyen a város új képtára. A 
művészek szerint ezt minél 
hamarabb el kellene dönteni. A 
városatyák szerint azonban 
várni kell arra, hogy a lehetséges 
épületeknél számba vegyék a 
felmerülő költségeket. 

7. oldal 

ALAGÚTÉPÜL 
VÁSÁRHELYNÉL 
A tervek szerint jövő tavasszal 
njár azon az alagúton haladhat a 
47-es főút forgalma, amit most 
építenek Hódmezővásárhelynél. 
Már lebontották a vasúti töltést 
és huszonnégy cölöpöt vertek a 
talajba a munkások. Októberben 
kerül a hídfőre az acélszerkezet. 

3. oldal 

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

Az önkormányzatnak már többször felajánlották megvételre a Nobel-díjas tudós házát 

Árulják a Szent-Györgyi-villát 
Szent-Györgyi Albert egykori 
újszegedi villáját egy fővárosi 
ingatlanirodában árulja a tu-
lajdonos Artisjus, a Magyar 
Szerzői Jogvédő Iroda Egyesü-
let. Nem kell a városnak? 

Szeged régi adósságát rendezhet-
né azzal, hogy megvásárolja 
Szent-Györgyi Albert újszegedi 
házát. A Nobel-díjas tudós szüle-
tésének 110. évfordulója kap-
csán újra felmerült, legyen az in-
gatlan a városé, és ott orvostörté-
neti intézetet berendezve kutat-
ható legyen a tudós hagyatéka. 

Az ügyben Szabó László 
MDF-es szegedi önkormányzati 
képviselő egyéni képviselői indít-
ványt terjeszt a közgyűlés elé. 

Az esetleges ingatlanvásárlás-
sal kapcsolatosan megkerestük a 
tulajdonos Artisjust, de vezetői 
egyéb elfoglaltságuk miatt nem 
válaszoltak kérdéseinkre. Konk-
rétumot a várospolitikai alpol-
gármestert sem tudott mondani. 

A tudós írógépe és telefonja is méltó helyére kerülhetne a villában. Tegnaptól a Fekete-házban nyílt kiállításon láthatnaku Gyenes Kálmán Részletek a 3. oldalon 

Nincs már tulajdon a feldarabolt kapuvári gyárban 

A Pick Rt. eladta a Ringát 
A Pick Szeged Rt. szeptember 12-én eladta a 
Ringa Húsipari Rt.-ben meglévő összes része-
sedését az Amida Invest Kft.-nek. Az üzletben 
248 ezer 502 darab, egyenként tízezer forint 
névértékű Ringa törzsrészvény cserélt gazdát. 

Lapunkban korábban többször beszámoltunk, a 
kapuvári húsüzemet a Debreceni Hús Rt. vette bér-
be, s a kapuvári gyár gépparkjának egy részét már 
elkezdték átszállítani a Pick ceglédi üzemébe. Az-
zal, hogy a Pick megvált a már említett részvény-
csomagtól, el is búcsúzott a Ringától, amelyben 
immár nincs részesedése. 

A Ringa egyébként hétfőre már „készen állt" a 
váltásra, s így a szeptember 12-i Pick-Amida kö-
zötti részvényadásvétel előtt bejelentette, hogy 
visszavásárolta 8,8 százalékos kisebbségi pakettjét 
a tulajdonosok döntő többségétől. A Ringa Rt. e 

tranzakció során a kisebbségi részvénycsomagért 
összesen 231 millió forintot fizetett. 

A Pick Ringában való tulajdonának értékesítése 
után a Pick-csoporton belül jelentős átalakulás zaj-
lik, hiszen a Pick eddigi kilenc telephelye immár 
hétre karcsúsodott. A részvényeladásra a Pick pro-
filja, azaz a húsfeldolgozás okán volt szükség, hi-
szen a Ringában gyakorlatilag nem folyt termelés, 
legföljebb bérgyártás. Mint azt Németh Sándortól, 
a Pick kommunikációs ügyeit lebonyolító Capital 
Communications munkatársától megtudtuk, az 
átalakulás az igen modern és frissen felújított ceg-
lédi üzem számára október-novemberre 230 új 
munkahelyet ígér. A Tőkepiac közleménye szerint 
a Pick azt is bejelentette, hogy üzletrész-adásvétel 
során megvásárolta a Soproni Marhavágó Kft. száz 
százalékát. 

O. K. K. 

Ferihegy után a szegedi vízitelepen fogadták a kajak-kenu válogatott tagjait 

Itthon vannak az aranylapátosok 

Janics Natasa világbajnok felszeli a tortát . Mellet te (balról) a szintén aranyérmes Joób Márton. A 
szegedi vízitelepen köszöntöt ték a versenyzőket. Fotó: Karnok Cisaba 

Tegnap kora este megérkezett a 
magyar kajak-kenu válogatott 
az amerikai világbajnokságról. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ez igen! Röviden így lehet össze-
foglalni a magyar kajak-kenu vá-
logatott világbajnoki szereplését. 
A mieink kilenc arany-, két 
ezüst- és két bronzérmet szerez-
tek az Egyesült Államokban 
megrendezett eseményen. Az 
éremtermelésből a Démász-Sze-
ged Vízisport Egyesület három 
versenyzője: Janics Natasa, Hütt-
ner Csaba és Joób Márton is ki-
vette a részét. Janics a kajak né-
gyes, még a két férfi, a kenu né-
gyes tagjaként diadalmaskodott 
ezer méteren. 

Tegnap este a Tisza-parti veze-
tők, versenyzőtársak fogadták a 
vízitelepen az amerikai hősöket. 
A klub kajak-kenusai hatalmas 
örömet szereztek a sportbarátok-
nak. Ünnep volt az összejövetel. 

írásunk a 15. oldalon 

A Grammy-díjas zongoraművész a zsinagógában 

Szegeden koncertezik 
holnap Schiff András 

A világot járó muzsikus. 

Korunk egyik legkiválóbb zon-
goristája, az Olaszországban élő 
Schiff András holnap este 7 órá-
tól koncertet ad a szegedi zsi-
nagógában. 

A világhírű zongoraművész a 
Liszt Ferenc Zeneakadémián 
Kocsis Zoltánhoz, Ránki De-
zsőhöz és Jandó Jenőhöz ha-
sonlóan Kadosa Pál, Kurtág 
György és Rados Ferenc nö-
vendékeként diplomázott . A 
Decca szólis tájaként lemezre 
játszotta többek között Mo-
zart, Bach és Schubert szinte 
összes zongoraművét . Világ-
szerte beszámolt a média ar-

ról, amikor néhány éve boj-
kottal, ausztriai koncertjei le-
mondásával t i l takozott Jörg 
Haider poli t ikája ellen. „A 
művészek nem szórakoztató 
ripacsok, h a n e m felelősen 
gondolkodó emberek, akiknek 
erkölcsi kötelességük van. Ta-
nu l t am tör ténelmet , és tu-
dom, hova vezethet, ha a fa-
s izmus eszméi ismét teret 
kapnak Európában" - nyilat-
kozta akkoriban. Szegedi kon-
cert jén Haydn, Beethoven és 
Schubert egy-egy szonátájá t 
játssza. 

Bővebben a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

