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TÉMÁINKBÓL 

HÓDIT AGYURUK URA 

A szegedi mozik tegnap óta 
játsszák Tolkien világhírű alkotá-
sának hímváltozatát. A Gyűrűk 
Urára már elővételben több ezer 
jegy kelt el. Előfordulhat, hogy 
nagyobb sikert arat, mint a nem-
régiben bemutatott Harry Potter-
történet. 

5. oldal 

POSTÁZZÁK 
AZ APEH-BORÍTÉKOKAT 
Az adóhatóság január 31-ig min-
den olyan állampolgárnak elkül-
di az szja-bevalláshoz szükséges 
nyomtatványokat, aki tavaly ön-
adózó volt. Idén is oda kell fi-
gyelni a legújabb változásokra, 
Sin á határidők a régiek. 

3 . oldal 

JUGOSZLÁVIÁBA UTAZIK 
A PICK 
A Pick Szeged NB l-es férfi 
kézilabdacsapata a bajnokság 
folytatására való hazai 
felkészülés után hétfőn egy hétre 
a jugoszláviai rekreációs 
központba, Arandjelovacba 
utazik. Dragan Djukics tréner 
a hat nap alatt négy 
edzőmérkőzést kötött le ismert 
szerb együttesek ellen. A 
válogatottak - Berta, Buday, 
Mezei és Matics - nem tartanak 
a csapattal. 

14. oldal 
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A vállalkozó rejtélyes eltűnése foglalkoztatja Öttömös, Rúzsa, Pusztamérges lakóit 

Bujkál vagy meggyilkolták? 
Mi történt Lasancz Tiborral, tőrbe csal-
ták és meggyilkolták a dúsgazdag öttömö-
si vállalkozót vagy megrendezte eltűnését? 
A férfi december 20-án egyedül indult 
Szlovéniába, és azóta nem adott életjelt 
magáról. Felesége a Szegedi Városi 
Rendőrkapitányságon december 27-én je-
lentette be férje eltűnését. A vállalkozó au-
tóját december 29-én Mohácson megta-
lálták. 

Három Csongrád megyei településen, Öttö-
mösön, Rúzsán és Pusztamérgesen min-
denki Lasancz Tibor rejtélyes eltűnéséről 
beszél. Az utcákon, boltokban, kocsmák-

ban egymástól kérdezik az emberek, mi tör-
ténhetett a dúsgazdag - legalábbis annak hitt 
- vállalkozóval. Vannak, akik azt mondják, 
a férfit adósai tőrbe csalták és meggyilkol-
ták. Legalább annyian és ugyanolyan hatá-
rozottsággal viszont azt állítják, a vállalko-
zónak semmi baja, hitelezői elől menekül, 
megrendezte eltűnését. 

Lasancz Tibor zöldség-gyümölcs felvásár-
lásával, export-importjával foglalkozó cég, az 
Eurogreen Kft. tulajdonosa, vezetője. A vál-
lalkozó 2001. december 20-án, pénteken 
egyedül indult Szlovéniába. Családtagjai és 
munkatársai úgy tudják, szlovén üzleti part-
nereivel beszélt meg találkozót, akik temér-

dek pénzzel tartoztak neki, pontos összeget 
azonban senki nem tud. A kétgyermekes fér-
fi december 20-a óta nem adott életjelt ma-
gáról. A rúzsai óvodában dolgozó, jelenleg 
szabadságon lévő felesége egy héttel később, 
december 27-én a Szegedi Városi Rendőrka-
pitányságon bejelentette férje eltűnését. La-
sancz Tibor személygéplxicsiját, az S140-es 
Mercedest december 29-én Mohácson, a 
Duna-parton, a folyótól aüg 20 méterre ta-
lálták meg. Az autót vastagon belepte a hó, 
ajtajai, ablakai sértetlenek voltak. A luxus-
autóból előkerült a férfi útlevele, mobiltele-
fonja, a csomagtartóból!!) a jármű kulcsai, 
és pár darab 9 milliméteres lőszer. 

Rúzsán, a falu közepén lévő kocsmában 
néhány férfi áll a pult mellett, előttük po-
harak. Amikor kiejtem Lasancz Tibor nevét, 
majd megkérdezem, ismerik-e a férfit, tud-
nak-e valamit eltűnésének lehetséges okai-
ról, a rendőrséget és a politikusokat kezdik 
szidni.Nincs más választásom, elmondom, 
hogy én mit hallottam - adósai meggyilkol-
ták vagy hitelezői elől menekül. 

A hozzám legközelebb álló, alacsony, sap-
kás férfi rám néz és azt kérdezi: „Csak ezt 
a két variációt hallotta? Mi itt Rúzsán sok-
kal többet!" 

Folytatás a 4. oldalon 

Heliport épülhet a szegedi 
új klinika mellett 

Minimális költséggel lehetne a heliportot kiépíteni az új klinika szomszédságában. Fotó: Horváth Róbert 

Katasztrófavédelmi heliport kialakítását tervezi a 
Magyar Honvédség Légierő Parancsnokságának 
támogatásával a Mentés a Jövőért Alapítvány Sze-
geden. Az új klinika melletti helikopter le- és fel-
szálló pálya az egész országból fogadhatná a bete-
geket, ám útjában áll egy barakképület. 

Ismét napirendre került az új klinika melletti heli-
kopterleszálló megépítésének gondolata, amit ma 
már a honvédségi légierő parancsnoksága is támogat. 
A kivitelezésnek tulajdonképpen egyetlen akadálya 
van, az orvoskar barakképülete, amelyben 20-30 éves 
leleteket és dokumentumokat tárolnak - magyaráz-
za Simon Marianna, megyei mentőfőorvos -, ezt kel-
lene elbontani ahhoz, hogy az új klinika közvetlen 
szomszédságában le lehessen betonozni a leszállóhely 
néhány négyzetméteres területét, ahonnan egy járdá-
nyi szélességű aszfaltutat kell építeni a klinika alag-
sori bejáratáig. Az éjszakai leszálláshoz négy nagy tel-
jesítményű lámpára van szükség. 

Az orvoskar műszaki igazgatója, Rovó István elv-
ben támogatja a heliport megépítését, de mint mond-
ja: az egyetem köztudottan rossz anyagi helyzeté-

ben nem tudnak pénzt áldozni arra, hogy máshova 
telepítsék a barakképületben őrzött dokumentumo-
kat. A gazdasági igazgató azzal is érvel: az egyetem 
hosszabb távú tervei között szerepel, hogy az új kli-
nika melletti területen - ahová a heliportot szánják 
- épül fel az új sebészeti tömb. 

Am, addig is kellene ide a heliport, azután pedig, 
az új sebészet tetején kiváló helikopter-leszálló alakít-
ható ki - érvelnek a szegedi mentőszakemberek, 
akik az új klinika melletti szabad tisztáson, az ide-
iglenes leszállópályán eddig 200 alkalommal landol-
tak a Mentés a Jövőért Alapítvány mentőhelikopte-
rével, s szállítottak az orvoskar traumatológiájára, szív-
sebészetére, s a belgyógyászati intenzívre betegeket. 

A honvédség MI-8-as helikoptere, amivel egyszer-
re 12 fekvő sérült szállítható, méretei miatt a jelen-
legi leszállóra nem tud - szaknyelven szólva - be-
függeszkedni. 

A Magyar Honvédség Légierő Parancsnokságának 
mérnökei a területet alkalmasnak tartják a kataszt-
rófavédelmi helikopter leszállójának megépítésére, 
az egyetem is elismeri a heliport létjogosultságát. 

KALOCSAI KATALIN 

A bolhapiacon minden megvásárolható 

Euróért magyar 
szalámi Szabadkán 
Egy évtizeddel ezelőtt főleg ma-
gyar rendszámú gépkocsikat lá-
tott az ember a szabadkai bolha-
piac parkolójában és a környező 
utcákban. Mára változott a kép: 
jóval kevesebb a magyar kocsi, 
annál több a Szerbia déli részéről 
érkező autóbuszos bevásárló. 

Hétköznap van, ennek ellenére 
hatalmas tömeg nyomul előre a 
piac főbejárata felé. Amelyre 
egyébként nyugodt lelkiismerettel 
kiírhatnánk, hogy Kiváló Magyar 
Áruk Fóruma! Hogy miért? Mert 
a fedett csarnoknak szinte nincs 
olyan pultja, amelyen ne kínálná-
nak legalább két csomag magyar 
virslit, egy kötözött sonkát, vagy 
legalább egy darab füstölt puly-
kacombot. A sláger azonban a saj-
tos pulykatallér. A csemege a 
mélyhűtött tasakban a huzatos, 
h i d e g c s a r n o k a l a c s o n y h ő m é r -

séklete ellenére már olvadozik, 
ez azonban nem zavarja sem az 
árust, sem a vásárlót: kínálják 
kellő hangerővel, a vevő pedig vi-
szi, mint a mézeskalácsszívet a 
búcsúból. (Az ottani ANTSZ-nek 
nyilván lenne munkája bőven, de 
mostanság elkerüli a város külső 
peremén lévő piacot.) 

De nehogy azt gondoljuk, hogy 
csak a magyar húsárura vevő a 
szerbiai vásárló. Dehogy. Disznó-
ölések idejét éljük, így a tavankú-
ti, meg a bajmoki, vagy netán a 
Sumadijából idevetődő gazda min-
den további nélkül alaposan „bes-
pájzol" szekszárdi szárított disz-
nó- és marhabélből. A házi-
asszony pedig megpakolja a szaty-
rot magyar vajjal és margarinnal, 
finom tojásos metélttel, a gyere-
keknek megvesz Sportszeletet... 

Folytatás a 3. oldalon 

Nusret Krasnicqi koszovói árus Szabadkán már „összeárult" egy 
1 0 0 euróst . . . Fotó: Schmidt Andrea 

•Ne je, hogy velünk most 
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között köszönthetjük, könnyen előfordulhat, hogy 19 szerencsés társával együtt Ön lesz az, aki 
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hogy otthon tegyen! 
A december, január, február hónapokra vonatkozó villany-, gáz- és fűtésszámlákat térttjük meg, maximum 50 000 forint értékben. A kifizetéshez feltétlenül hozza magával az eredeti számlákat. Csak azokat a számlákat fogadjuk el, amelyek az előfizetés 

elmén található ingatlanra vonatkoznak. A fődíjak sorsolásán minden, márciusban érvényes előfizetéssel rendelkező természetes személy részt vesz. A sorsoláson nem vehetnek részt a Délmagyarország Kiadó dolgozói és közvetlen hozzátartozóik. 
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