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egyetemen 
tartott előadásában kifejtette, 
hogy a magyar diplomák egy 
részét már elismerik az unióban. 
Az ott dolgozóktól két idegen 
nyelv ismeretét is elvárják. 

Universitas 

Nem veszélyes 
a román szennyvíz 

Négy vádlottat ítéltek el az embenablási ügyben 

Célpont volt Varga Mihály 

TÉMÁINKBÓL 

A KÖLTSÉGVETÉSRŐL 
EGYEZTETTEK 
A jövő évi költségvetéshez 
érkezett több ezer módosító 

Átadták az új Szeged-Békéscsaba távvezetéket 

Hétmilliárdos beruházás 
Nem eladó 
a Hét vezér 
utcai óvoda 

indítvány közül mintegy 
ötszázat támogatott a kormány, 
és fogadott el az országgyűlés 
tegnap estig. A táppénz továbbra 
is 70 százalék marad, és több 
pénzt kapnak a megyei 
rendőr-főkapitányságok. 

2. oldal 

A SZEGEDI 
TÖMEGKÖZLEKEDÉSRŐL 
A Fidesz közgyűlési frakciója azt 
javasolja, hogy jövő 
szeptembertől az általános és 
középiskolások ingyen 
utazhassanak Szegeden a 
tömegközlekedési járműveken. 

3. oldal 

AZ ARANYCSAPATOT 
FOGADTA MÁDL FERENC 
Mádl Ferenc köztársasági elnök 
tegnap a Sándor-palotában 
fogadta a legendás Aranycsapat 
tagjait, akik éppen ötven évvel 
ezelőtt, 1953. november 25-én 
6:3-ra verték meg az angolokat. 
A szegediek december 7-én 
találkozhatnak Buzánszkyval és 
Grosiccsal. 

15. oldal 
A HAZAI DIPLOMÁK 
ÉS AZ UNIÓ 

| Jürgen Köppen 
(képünkön), 
az Európai 
Bizottság 
magyarországi 
nagykövete a 
szegedi 

Az ünnepélyes átadás vendégeit várják az előkészített kobakok. Fotó: Káinok Csaba 

A sándorfalvi alállomáson tegnap átadták a 
Szeged és Békéscsaba közötti új, 400 ki-
lovoltos távvezetéket. 

Átadták tegnap a hétmilliárd forintos beru-
házásból megépült Szeged és Békéscsaba 
közötti 400 kilovoltos távvezetéket, amit 
Pál László, a Magyar Villamos Művek vezér-

igazgatója kapcsolt be az elektromos háló-
zatba. 

A fejlesztésnek köszönhetően növekedett 
a dél-alföldi régió ellátásbiztonsága, vala-
mint erősödött a magyar nagyfeszültségű 
hálózat nemzetközi összeköttetése. A 
munkálatok még 1998-ban kezdődtek. Bé-
késcsabától a sándorfalvi állomásig össze-

sen 92 kilométeren keresztül építették ki a 
vezetéket. A sándorfalvi alállomás két 
nagy teljesítményű transzformátora 120 
kilovoltos áramot továbbít Szeged, Makó, 
Hódmezővásárhely, Kistelek és Kiskunha-
las irányába. 

írásunk a 3. oldalon 

A szegedi Hét vezér utcai óvo-
dába járó gyermekek szülei kö-
zött nyár óta beszédtéma az 
oktatási in tézmény sorsa. 
Többen ugyanis tudni vélik, 
hogy eladják az épületet egy 
befektetőnek. Az önkormány-
zatnál ha tározot tan cáfolták 
az értékesítésről szóló híresz-
teléseket. 

A Hét vezér és a Pacsirta utca 
sarkán álló óvoda épülete több 
mint százharminc éves. Közvet-
lenül az oktatási intézmény mel-
lett található az egykori hang-
szergyár épülete, amelynek falán 
emléktábla hirdeti, hogy ez a ház 
volt a szegedi munkásotthon 
1926-tól 1944-ig. Egy Juhász 
Gyula idézet is olvasható a táb-
lán: „Hirdessük: itt nem boldo-
gul más, csak aki alkot, aki mun-
kás!" Több kísérletet is tettünk 
arra, hogy megtudjuk, ki és mit 
fog alkotni a közelmúltban meg-
vásárolt hangszergyár területén. 
Utolsó próbálkozásunk sikerrel 
járt. Tegnap késő este megtud-
tuk, hogy a hangszergyárat a bu-
dapesti T & T Mérnöki Iroda 
Kft. vásárolta meg. 

Kalmár Ferenc, a körzet önkor-
mányzati képviselője is hallott az 
adásvételről, mi több arról is, 
hogy a befektető már megkapta a 
területre a bontási engedélyt. 

Folytatás az 5. oldalon 

A bíróság szerint két és fél éve el 
akarták rabolni a szegedi KESZ 
Kft. milliárdos tulajdonosát, 
ezért egy kivétellel bűnösnek 
mondta ki a vádlottakat. Az íté-
let nem jogerős. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság mintegy két és fél 
éve négy férfi, két magyar és két 
Ijorvát állampolgár ellen indított 
eljárást emberrablás előkészüle-
tei miatt. Egy bejelentés alapján 
azzal gyanúsították őket, hogy el 
akarták rabolni a szegedi KESZ 
Kft. dúsgazdag többségi tulajdo-
nosát, Varga Mihályt. 

A Csongrád Megyei Főügyész-
ség először bizonyítottság hiá-
nyára hivatkozva megszüntette a 
büntetőeljárást. A sértett, Varga 
Mihály a határozat ellen panasz-
szal élt, aminek a Legfőbb 
Ügyészség helyt adott. A vádirat 
szerint az I., II., és III. rendű vád-
lottak, /. /., Sz. M. és T. A. régóta 
jó kapcsolatban voltak egymás-
sal. 2000 nyarán Sz. kitalálta, 
hogy el kellene rabolni Varga Mi-
hályt, majd szabadon engedésé-
ért 100 millió forintot kértek vol-
na. 

Az ügyészség úgy véli, J. szer-
vezte meg az emberrablás előké-
születeit. Folyamatosan megfi-
gyelték Vargát. A figyelésbe be-
vont V. rendű vádlott, a zentai 
születésű, szerb-montenegrói ál-
lampolgárságú B. I. azonban 
megijedt. A férfi, aki rendőri vé-
delmet kért és kapott, tegnap el-
mondta, azért akart kiszállni, 
mert attól tartott, súlyosabb 
bűncselekmény is történhet. Ne-
vezetesen arra gondolt, hogy ha 

nem fizetik ki a váltságdíjat, az 
emberrablók megölik Varga Mi-
hályt. 

B. I. ezért 2001 májusában fel-
vette a kapcsolatot a KÉSZ Kft. 
ügyvédjével, és tájékoztatta a ter-

vezett bűncselekményről. B. fél-
millió forintot kapott, ám a teg-
napi tárgyaláson azt állította, 
nem csak a pénz motiválta. 

Folytatás az 5. oldalon 

w w w . d e l m a g y a r . h u A romániai Lippa és az ottani tbc-kórház tisztítatlanul engedi 
szennyvizét a Marosba, miután nem sikerült pályázati pénzt szerezni 
a tisztítómű rekonstrukciójára. A Csongrád megyei helyettes tiszti 
főorvos szerint ez valójában már évek óta így történik, a Maros vizé-
nek minősége jó ideje változatlan. Kovács Ferenc hozzátette: a kór-
házzal kapcsolatos információ tükrében sincs ok az aggodalomra. 

Egy kivétellel bűnösnek mondták ki a vádlottakat. Fotó: Schmidt Andrea 

Felfüggesztették a meleg vizes medencék üzemeltetését Szentesen 

Tilos a termálban fürdeni 

Bővebben a 3. oldalon 

Üresen állnak a medencék a szentesi s trandon. Fotó: Tésik Attila 

Újra szennyeződést találtak az 
egyik szentesi termálmedencé-
ben az ÁNTSZ ellenőrei, és fel-
függesztették az uszoda meleg 
vizes medencéinek működését. 

A hétfői vizsgálat után dr. Vásár-
helyi Eszter tiszti főorvos el-
mondta: a 39 fokos kerek me-
dencében ismét uszadékot talál-
tak, ez indokolja a döntést. 

A szolgálat hat hónapig tartó 
próbaüzemi engedélyt adott az 
üzemeltetőnek, s októberben a 
víz megfelelt a közegészségügyi 
előírásoknak. Később azonban 
fekete lett a termálvíz. A néhány 
napja működő új elektromos 
szűrőberendezés hatására egy 
időre javult a helyzet, azonban a 
víz újra szennyezett lett, ezért 
döntött az ANTSZ a termálfürdő 
bazárásáról. 

Tomcsányi Ferenc, a sportköz-
pont igazgatója bízik abban, 
hogy mihamarabb megszületik a 
megoldás. 

Részletek a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

