
-goes 

DELMAGYARORSZAG 
CSÜTÖRTÖK, 2003. OKTÓBER 9., 93/236. F Ü G G E T L E N NAPILAP, A L A P Í T V A 1 9 1 0 - B E N ÁRA: 70 LT (ELŐLIZETVE: 49 FT) 

Pick, Démász, Dégáz, Sole, Invitel, KÉSZ, Hungerít az elitcsapatban 

Heten a TOP 200-ban 
Magyarország kétszáz legnagyobb vállalatának toplistája a 
napokban került nyilvánosságra. A hazai gazdaságot vállán 
vivő elitalakulatban hét Csongrád megyei cég is szerepel. 

A gazdaság élmezőnyébe kerülni egyszerű: elegendő hozzá 
egy jól szervezett csapat, versenyszellem, tőke és 18 milliárd 
forint feletti árbevétel. Amelyik cég ezt eléri, annak ma Ma-
gyarországon súlya van. A kétszázak állítják elő ugyanis a 
nemzeti termék negyven és a magyar export hatvan százalé-
kát. 

A listát összeállító szakértők szerint az uniós recesszió 
nálunk is érezhető. A számok ugyanis azt mutatják, hogy a 
magyar cégek krémjének fejlődése is megtorpant. A tíz leg-
nagyobb árbevételű társaság közül mindössze háromnak si-
került forgalmát jelentősen növelni. 

A lista első 10 helyén az idén sem volt nagy átrendeződés, 
a sort 1991 óta a Mol vezeti, melynek árbevétele az ezred-
forduló évében lépte át az egybilliós álomhatárt, s ezt 
2002-re 159 milliárd forinttal megfejelte. 

Gazdasági aranyérmese Csongrád megyének is van, 
2002-ben ismét a Pick Rt. volt a térség első cége, amely 67 
milliárd forintot meghaladó árbevételével jelenleg az ország 
60. legnagyobb társasága. Két esztendeje tíz hellyel előrébb, s 
tízmilliárd forintos árbevétellel gazdagabban szerepeltek, ám 
Kovács László, a Pick Rt. vezérigazgatója szerint az ered-
mény így sem rossz: a húsipari ágazat problémái, a forintár-
folyam erősödése, valamint az exporttámogatási gondok el-
lenére a cég 2002-ben egymilliárd forinttal magasabb adó-
zott eredményt ért el az egy évvel korábbinál. A Picknél 2003 
a versenyképesség jegyében telik, s a vezérigazgató szerint a 
húsipari ágazat elégedett lesz, ha e gazdasági környezetben 
eredményeit szinten tartja, vagy kissé növeli. 

Folytatás a 3. oldalon 

• A LEGNAGYOBB MAGYARORSZÁGI VÁLLALATOK 
TOPLISTÁJA (2002, nettó árbevétel szerint, Mrd Ft-ban) 

Rangsor Vállalat neve Nettó árbevétel 2002 Nettó árbevétel 2001 

1.(*D MOL Rt. 1159 1174 

2 . ( * 2 ) Audi Hungária Kft. 838,0 853,7 

3. C 4 ) Flextronics Kft. 744.1 573,3 

4 . ( * 5 ) Matáv Rt. 590,5 547.7 

5. < - 3 ) Philips Magyarország 447,8 600,0 

6. (-7) Magyar Villamos Művek Rt. 389,0 384.4 

7. C-) Co-op Hungary Nagyker Rt. 354,7 -

8 . ( - 1 0 ) GE Hungary Rt. 298,7 226,7 

9 . ( - 9 ) Panrusgáz Rt. 292,2 332,9 

10. ("6) IBM Storage Kft. 255,0 543.8 
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60. C 5 0 ) Pick Rt. 67,1 77,6 

61. ( * 5 9 ) Démász Rt. 64,8 60,3 

9 4 . ( - 9 0 ) Dégáz Rt. 42,3 41,2 

101. (*101) Sole Tejipari Rt. 38,1 36,1 

117. (•-) Invitel Távközlési Rt. 32,3 -

118. (*106) KÉSZ Kft. 32,2 32,6 

159. {* 168) Hungerit Rt. 22.3 
Forrás: Figyelő-Top 200 ' 2001-os loplisiá rangsora 

Harminckét 
milliárdos 
egyetem 
A Szegedi Tudományegyetem idei költség-
vetése 32 milliárd forint. Az összeg több 
mint felét az intézmény maga teremti elő. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A felsőoktatási intézmények működését 
csak részben támogatja a minisztérium. 
Ezért az egyetemeknek, főiskoláknak 
szükségük van saját bevételekre is. 

A Szegedi Tudományegyetem költségve-
tésében az idén igen jelentós tételként 
szerepelnek a saját bevételek. A 32 milli-
árd forintos büdzséből több mint 17 milli-
árdot külső bevételekből teremtenek elő. 
Ennek nagy részét - 12 milliárdot - az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztártól kap-
ják a klinikák üzemeltetésére. 

A fennmaradó ötmilliárd két nagy rész-
ből áll, a képzési-fenntartási bevételekből 
és a kutatási pályázatokból. A képzé-
si-fenntartási bevételek főleg a költségté-
rítéses hallgatók által befizetett tandíjból 
származnak, de ehhez járul hozzá a tan-
könyvkiadás is. Emellett jelentős saját be-
vételük van még az egyetemi kollégiu-
moknak, de ezt a pénzt gyakorlatilag ma-
gukra költik. A költségvetésben kis há-
nyaddal szerepel még az egyetemi sport-
centrum, bár a pályák bérbe adása nem 
sok pluszt termel. 

írásunk a 3. oldalon 

NEM ENGEDNEK 
A NEGYVENNYOLCBÓL 
Az aradi Szabadság-szobrot nem 
eredeti formájában, vagyis a 
talpazaton, hanem egymás mellé 
állítaná fel a román művelődési 
miniszter. A döntés azonban az 
RMDSZ számára 
elfogadhatatlan. A Nyugati Jelen 
címlapján viszont már az őt 
megillető helyre varázsolták a 
szobrot. 

3. oldal 

m* 
Beszámol a 

Polgármester 
2003 oktober 9-en (Csütörtök) 

17— órától 
Petőfi Sándor 

Művelődési Ház 
Kiskundorozsma, 

Negyvennyolcas utca 12 

ÖRÖKBE FOGADHATO 
KÖTETEK A KÖNYVTÁRBAN 
A szegedi Somogyi-könyvtár a 
régi, rossz állapotú könyveinek 
megmentése érdekében 
örökbefogadási akciót szervezett. 
Elsőként Gregor József 
operaénekes és Hiller István 
lcultuszminiszter fogadott 
örökbe egy-egy régi kötetet. Az 
akció keretében bárki 
hozzájárulhat egy-egy példány 
megmentéséhez. 

4. oldal 

SZEGED ÉKE LEHETNE 
A TISZA-PARTI VÍZIBÁSTYA 
A hetvenes években újították 
fel utoljára a szegedi várból 
megmaradt vízibástyát. Csak a 
középkori alapjai értékesek a 
Huszár Mátyás rakparton 
látható rondellának. A 
mostani felépítmény jóval 
kisebb az eredetinél, a 
téglaburkolat nagy része is már 
lehullott. Ha újjáépítenék, a 
város egyik éke lehetne. 

5. oldal 

Drágább lett a távfűtés 

Kedd este elindították a fűtést Szegeden is. Fotó: Miskolczi Róbert 
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Átlagban 3,2 százalékkal emel-
kedett októbertől a szegedi táv-
hőszolgáltatás díja. Kedd estétől 
fűtenek a lakásokban. 

A szegedi közgyűlés szeptember-
ben döntött a távfűtési díj emelé-
séről. Ez a fogyasztók többségét 
meglepte, ugyanis egy hónappal 
korábban arról határoztak, nem 
növekszik az alapdíj. 

Az alapdíj változatlan maradt, 
de a hódiját emelték, átlagosan 
3,2 százalékkal. Ezt a hőszolgálta-
tó igazgatója azzal indokolta, hogy 
májusban a földgáz, augusztusban 
pedig az áram drágult. Szegeden 
27 ezer 258 lakást látnak el meleg 
vízzel. Egy 55 négyzetméteres, át-
lagos fogyasztású lakásnál az eme-
lés miatt éves szinten 2 ezer 700 
forinttal kell többet fizetni. 

Bővebben az 5. oldalon 
A szomszédasszony, Pardi Zoltánné szerint rendszeresen veszekedtek az élettársak. - Sebők Gyöngyi, 
a tettes lánya (jobbról) nem szeretné, ha kisfiát, Dávidot felzaklatná a tragédia. Fotó: Tésik Attila 

Kovács Fanny boldog 
Faludy Györggyel 

Belehalt sérülésébe a fábiánsebestyéni férfi 

Szíven szúrta élettársát 

Fotó: Karnok Csaba 

Nem pénzért és nem hírnévért 
mentem feleségül Faludy 
Györgyhöz, boldogok vagyunk 
együtt - állítja lapunknak adott 
interjújában a költő több mint 
hatvan évvel fiatalabb felesége. 

Az idős Faludy György, Kos-
suth-díjas költő és műfordító, 
valamint az ismeretlenségből 
előbukkanó Kovács Fanny pár 
hónappal ezelőtti esküvője óriási 
sajtóvisszhangot váltott ki. A fia-
talasszony nem bánta meg, hogy 
a közelmúltban férjével együtt 
erotikus felvételeket készített ró-
luk egy férfimagazin. Faludyné 
megveti a képmutatókat. 

Interjúnk a Bizalmasanban 

Belehalt sérüléseibe tegnap az a 
fábiánsebestyéni rokkantnyug-
díjas férfi, akit élettársa előző 
este szúrt szívtájékon veszeke-
dés közben. 

Kilóg a sorból a fábiánsebestyé-
ni Árpád utcában a 4 1 . számú 
ház, mert nincs „bepucolva". 
Az egyik ablakot fóliatakaró 
védi üveg helyett, az előkert ga-
zos. Az eső egyre csak áztat az 
udvarban egy kerékpárt, 
amelyre aligha ül fel mostaná-
ban a gazdája. Az 55 éves Se-
bők tánosnét elvitték kedden, a 
kései órákban a rendőrök. 
„Nem bilincselték meg Terit" -
mondja a családi tragédia áldo-
zatául esett, 48 éves Sipos Já-

nos unokatestvére, Labádi fá-
nosné, aki a szemközti házban 
lakik. Szemmel láthatóan na-
gyon megviselték a történtek, 
és nem tud napirendre térni a 
dolog fölött. Azt mondja, hogy 
kedden délután többször volt 
náluk Sebőkné, aki szódavizet 
kért tőlük. Amúgy látszott raj-
ta, hogy „jól beivott". Pedig 
amíg ő fóliázott, élettársa me-
getette a jószágokat, feltakarí-
tott és ki is mosott. Labádiné 
azon csodálkozik a legjobban, 
hogy miután a nő megszúrta 
élettársát, a lehető legnagyobb 
nyugalommal, karba tett kéz-
zel ment át a szomszédba, 
hogy telefonon kérjenek segít-
séget. 

Dr. Kós György háziorvos, a 
község polgármestere érkezett 
legelőször a tragédia helyszíné-
re. Azt mondja, hogy az asz-
szony mellkason szúrta élettár-
sát, és a szívtájékát találta el. 
Még meg is mutatta neki a 
kést, amellyel elkövette a ször-
nyű cselekedetet. Kós doktor-
nak egyébként az volt a benyo-
mása, hogy az asszony nem 
fogta fel, mit tett. Ö vette le a 
vért tőle, és közepes alkoholos 
befolyásoltságot állapított meg. 
Az orvos-polgármester nem tit-
kolja, hogy az élettársak italozó 
életmódot folytattak, ezt min-
denki tudja a községben. 

Folytatás az 5. oldalon 
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