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Feleségét és lányát 
akarta megöletni 
Két rendbeli emberölés előké-
születének bűntette miatt 6 év 
börtönre ítélték Szegeden G. Jó-
zsefet. 

G. József első súlyos bűncselek-
ményét több mint húsz évyel ez-
előtt követte el. Apjára, valamint 
szomszédjáraharagudott akkori-
ban, mert úgy vélte, ők jelentet-
ték fel lopás miatt. De forrt a düh 
G.-ben elvált feleségére gondolva 
is, mivel az asszony apasági pert 
indított ellene. A gyűlölködést 
gyilkosság zárta, G. József 1981. 
január 27-én lelőtte apját és a 
szomszédot, majd kezében a töl-
tött fegyverrel volt felsége lakásá-
ra indult, hogy végezzen az' asz-
szonnyal is. Ám az erősen ittas 
ember útközben elaludt, így a nő 
megmenekült. G.-t akkor több 
emberen elkövetett emberölés 
bűntette miatt ítélték életfogytig 
tartó szabadságvesztésre, s bün-
tetéséből 2001. január 27-én 
szabadult. 

G. 2000-ben egy zárkában ra-
boskodott K. Mihállyal, s oly erős 
barátság szövődött kettőjük kö-
zött, hogy G. megígérte cimborá-
jának, még munkát is szerez szá-
mára szabadulásuk után. 2001. 
júniusában fel is hívta volt cella-
társát - aki a Dunántúlon lakott 
-, azt ígérve, máris munkába áll-
hat. K. Mihály egy ismerőse, R. 
Henrik társaságában Szegedre 
kocsikázott, s itt egy vendéglő-
ben tudta meg: G. gyilkosságra 
buzdítaná egykori rabtársát. Volt 
feleségét, valamint lányát akarta 
megöletni G., mégpedig egymil-
lió forintot felajánlva a sikeres 
akcióért. 

K. Mihály ezt a feladatot el is 

vállalta, majd autóba ültek, hogy 
megszemléljék, melyik is az a 
sándorfalvi tanya, ahol feleség él 
lányával. A megbeszélés során 
G. gondolt az alibijére is. Arra 
kérte K.-t: csak akkor öljön, ami-
kor ő befekszik egy klinikára. A 
két férfi látszólag el is fogadta ezt 
a forgatókönyvet. Am amikor 
G.-től elváltak, nyomban a volt 
feleséghez kopogtattak be, s el-
mondták, milyen gaztettre buz-
dítaná őket egykori ura. Másnap 
aztán K. Mihály, R. Henrik, és az 
ügy egy újabb szereplője, bizo-
nyos Sz. Zoltán már azzal keres-
te fel Gombost: a nőket megöl-
ték, lehet fizetni a beígért pénzt. 
A felbujtó persze azt nem tud-
hatta, hogy K. Mihály kabátja 
alatt egy diktafon rejtőzködik, s 
bár a megrendelőnek nem igazán 
tetszett, hogy ennyire gyorsan 
szállították a gyilkosságot a meg-
bízottak, megígérte: két héten 
belül átadja a milliót. 

Mivel a diktafon tökéletesen 
működött, s K. Mihályék sem 
kerülték el a sándorfalvi rendőr-
séget, ezt a kijelentést a község 
körzeti megbízott rendőre nem 
sokkal később már saját fülével 
hallhatta. A következmény sem 
maradt el: Gombost azonnal le-
fogták, s 2001. július l-jétől elő-
zetes letartóztatásban várt a tár-
gyalásra. 

A Csongrád Megyei Bíróságon 
tegnap a bírói tanács bizonyított-
nak látta a vádbeli tényállást, s 
G. Józsefet két rendbeli ember-
ölés előkészületének bűntette 
miatt 6 év börtönre ítélte és 5 év-
re eltiltotta a közügyek gyakorlá-
sától. A ítélet nem jogerős. 

B. Z. 

TŐKÉS LÁSZLÓ ALGYŐN 
Tőkés László a vendége az Algyő 
Fejlődéséért Alapítványnak. A 
Királyhágó-melléki református 
egyházkerület püspöke Az egy-
házak lehetőségei a polgári társa-
dalomban címmel tart előadást 
ma, délután 4 órakor az algyői fa-
luházban. 

POLGÁRI RENDEZVÉNY 
A polgári Magyarországért cím-
mel ünnepi rendezvényre várja a 
szegedieket a Fidesz-MDF vá-
lasztási szövetség ma, este 7 órá-
tól a Klauzál térre. Az est vendé-
ge Tőkés László, a Királyhá-
gó-melléki református egyházke-
rület püspöke. 

Az ünnepségen részt vesz Bart-
ha László, Balogh László és Rá-
kos Tibor országgyűlési képvise-
lőjelöltek, Jakab Tamás színmű-
vész és Gyimesi Kálmán opera-
énekes. Közreműködik az Ökrös 
együttes. 

SZUPERSZÁMÍTÓGÉPEKRŐL 
SZEGEDEN 
Szuperszámítógépes nyilvános 
szakmai napot rendez az SZTE 
TTK Informatikai Tanszékcso-
portja pénteken 10.30-tól a Bo-
lyai teremben (Bolyai épület, 
Aradi vértanúk tere). 

A program részeként a követ-
kező előadások hangzanak el: 
Szuperszámítógép technológia 
trendek és a magyar szuperszá-
mítógép program (előadó: Ka-
.csuk Péter professzor, MTA 
SZTAKI), A Sun El0000 sw 
rendszere és használatának fel-
tételei (Stefán Péter szuperszá-
mítógép rendszergazda, NIIFI), 
Bevezetés a párhuzamos progra-
mozási koncepciókba (Kacsuk 
Péter), A SUN E10000 szuper-
számítógép (Fischer Erik műsza-
ki igazgató, Sun Magyarország 
Kft.), A P-GRADE programfej-
lesztő rendszer párhuzamos 
programozáshoz (Kacsuk Péter), 
A Sun Grid Engine (Stefán Pé-
ter), A magyar szuperszámítógép 
Grid projekt (Kacsuk Péter). Az 
előadásokra ingyenes a belépés. 

Balogh László szerint Medgyessy megfutamodott 

Bartha: suttog a baloldal 
Bartha László szerint a suttogó 
propaganda a baloldal eszköze. 
Balogh László úgy véli, az 
MSZP-s választási biztosok jog-
talanul jegyzeteltek. 

Nem értjük, miért vádolják sut-
togó propaganda terjesztésével a 
Fideszt, amikor ez a kampány-
eszköz tudvalevőleg a baloldal 
hagyományos fegyvere - szögezte 
le Bartha László. iV" Ei-
desz-MPP-MDF választási szö-
vetség képviselőjelöltje a tegnapi 
sajtótájékoztatóján hozzátette: a 
történelemkönyvek tanúsága 
szerint a jobboldal soha sem al-
kalmazott ilyen módszereket. 
Akik a jelenlegi kormányerőket 
támogató elektronikus leveleket, 
vagy SMS-eket kaptak, nem hi-
vatalos propagandával, hanem a 
jobboldallal szimpatizáló embe-
rek gondolataival találkoztak -
fogalmazott határozott nyoma-
tékkal Bartha. 

A képviselőjelölt ugyanakkor 

kért minden szegedit: a szeretet 
és a megbékélés jegyében minél 
többen vegyenek részt a Fidesz 
által szervezett Dugonics téri 
rendezvényen. Győzzék meg is-
merőseiket, hogy jöjjenek el, és 
hozzanak magukkal egy gyertyát 
is - kérte Bartha László. 

Rendkívüli jelentőséggel bír, 
hogy a Független Kisgazdapárt 
Csongrád megyei szervezete - a 
makói körzetben élőket kivéve -
arra szólítja fel a kisgazda szava-
zókat, hogy voksaikkal a Fi-
desz-MDF közös jelöltjeit támo-
gassák - szögezte le Balogh Lász-
ló. Az MDF képviselőjelöltje ki-
fogásolta: a média korábban tá-
mogatta az MSZP kampányát 
azzal, hogy folyamatosan napi-
renden tartotta a szocialisták ja-
vaslatát az első forduló előtti mi-
niszterelnöki tévés vitáról. Most 
azonban a sajtó Balogh László 
szerint nem ugyanazzal az inten-
zitással számol be arról a tény-
ről, hogy az MSZP miniszterel-

nök-jelöltje visszautasította Or-
bán Viktor invitálását a két for-
duló közötti vitára. 

„Akkor van sajtószabadság eb-
ben az országban, ha a holnapi 
lapokban megjelenik: Medgyessy 
Péter nem mer kiállni Orbán 
Viktorral a televíziós vitára. Mi-
lyen miniszterelnök lesz Med-
gyessy, ha megfutamodik egy te-
levíziós vitától is?" - vetette fel 
Balogh László. 

Balogh László és hdeszes jelölt-
társa, Rákos Tibor néhány, sze-
rintük a választások eredményét 
befolyásoló jelenségre is felhívta 
a figyelmet. A Fidesz-MDF dele-
gáltjait atrocitások érték a szava-
zókörökben a kokárda viselése 
miatt. Ugyanakkor az MSZP de-
legáltjai jegyzeteltek, és többször 
is elhagyták a szavazóköröket. 
Balogh leszögezte: az ilyen esete-
ket a második fordulóban figye-
lik, és megteszik a szükséges jogi 
lépéseket. 

K. B. 

ítélet csak júniusban várható az ópusztaszeri karambol ügyében 

Ittasan okozta a tragédiát 
A tárgyalást ismét elnapolták, 
így csak június 19-én derülhet 
ki leghamarabb, milyen ítélet-
tel zárul az a per, amelyben B. 
Pétert több ember halálát okozó 
ittas járművezetéssel vádolják. 

A három ember, közöttük két 
gyermek életét követelő tragédia 
2001. júhus 14-én történt. Am a 
tegnapi szegedi tárgyaláson egy-
értelműn kiderült, a borzalmas 
baleset emléke most is nagyon 
felkavarja a családtagokat. Az 
akkor lángra lobbant Trabantban 
utazók egyetlen túlélője, az autót 
vezető S. Imre a bíróság folyosó-
ján többször is csak azt tudta el-
keseredetten ismételgetni: ezer-

szer jártam én azon az úton mint 
buszsofőr. Soha nem volt semmi 
gond. Egyszerűn fel nem tudom 
fogni, hogyan ütközhetett ne-
künk? 

Erre a kérdésre kereste immár 
nem is első tárgyalásán a választ 
a Szegedi Városi Bíróság is. A 
vádirat szerint azon az estén B. 
Péter Baksról Sándorfalva felé 
autózott, becslések szerint 78-80 
kilométeres sebességgel. Opusz-
taszerhez érve későn vette észre 
az úton előtte kerékpárt toló K. 
Jánosnét és gyermekeit. Hogy el-
kerülje a gázolást, B. félrerántot-
ta a kormányt, s így ütközött a 
vele szembe érkező Trabanttal. A 
kétütemű kis jármű azonnal ki-

gyulladt, s a tűzben veszítette 
életét S. Imréné, valamint két 
unokája, P. Róbert és P. Orsolya. 
A Trabant sofőrje, S. Imre nyolc 
napon túl gyógyuló sérüléseket 
szenvedett, B. Péter sérülései 
nem voltak komolyak. 

A vádirat szerint a vizsgálat so-
rán az is tisztázódott, hogy B. Pé-
ter közepesnek minősíthető al-
koholos befolyásoltság alatt állt, 
mivel vérében 1,5-1,7 százalékos 
alkoholszintet mutattak ki. A 
tegnapi tárgyaláson B. Péter vé-
dője újabb szakértő meghallgatá-
sát kérte. 

Indítványát elfogadták. A pér 
június 29-én folytatódik. 

B. Z. 

Ma még áll a bál a Juhász Gyula tanárképző főiskolán 

Csillagszeműt választanak 

Kétszáz ember iszik 
a bodorszéki kútból 
Kétszáz ember egészséges ivó-
vízellátását oldotta meg a dóci 
önkormányzat azzal, hogy hét-
millió forintért kutat fúratott. 

Az évek óta forráshiánnyal küsz-
ködő Dóc - több megyei kistele-
püléshez hasonlóan - nem adja 
fel vágyait: ha segítséggel is, de 
lépéseket tesz a község fejlődése 
érdekében. A község pályázati 
pénzzel kiegészítve, 7 millió fo-
rintot fordított kútfúratásra. Ez 
azért is érdemel kiemelt figyel-
met, mert a község kénytelen 
volt tavaly 29, az idén pedig már 
közel 36 millió forintos forráshi-
ánnyal számolni. A település 
működtetéséhez hiányzó forin-
tokat a központi költségvetéstől 
remélik - tudtuk meg Belovai Pál 
polgármestertől. A kritikus hely-
zetet főként az iparűzési adó 
csökkenése idézte elő. A faluban 
ugyanis már nincs telephelye a 
Démásznak, a Dégáznak, illetve 
a telefontársaságnak és mindez 

többmilliós bevételkiesést jelent 
az önkormányzatnak. A polgár-
mester szerint a kiadások növe-
kedése nincs összhangban a stag-
náló költségvetési támogatással. 
A lakosság érdekében mégsem 
tekinthetnek el a legszüksége-
sebb fejlesztésektől. Ezek sorába 
tartozott az orvosi rendelő és la-
kás felújítása, amelyre 2,5 milhó 
forintot fordítottak. Tervezik, 
hogy a bodorszéki kút vizét a bol-
tig vezetik. Erre pályázat útján 
kívánnak fedezetet biztosítani. 
Útépítésre, a művelődési ház és 
a könyvtár belső felújítására 
szintén nyújtottak be pályázatot. 
Elkerülhetetlen a temető bővíté-
se is. Á fiatalok megtartása érde-
kében pedig 19 építési telek ki-
alakítását tűzték ki célul az idei 
évben. Belovai Pál elmondta: az 
önkormányzat természetesen 
spórol, de tartós nadrágszíj-poli-
tikára nem lehet alapozni a kis 
települések jövőjét. 

N. RÁCZ JUDIT 

Szeged egyik legnagyobb felső-
oktatási fesztiváljává nőtte ki 
magát a Juhász Gyula-napok 
rendezvénysorozata, amely 
kedden kezdődött és csütörtö-
kig tart. 

- Azt írd, hogy tök jó a buli, és 
mindenki jól érzi magát - java-
solta az egyik srác tegnap dél-
után az SZTE Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolai Karának ud-
varán. Valóban így volt: jó volt a 
buli és mindenki jól érezte ma-
gát. 

A juhászok, a nyájuk és az ér-
deklődők türelmesen várták teg-
nap kora délután, hogy a tavalyi 
Csillagszemű Juhász, Buruzs Ba-
lázs és a királykisasszony, Tokodi 
Margaréta bevonuljon a díszte-
rembe, és kezdetét vegye a Csil-
lagszemű Juhász-vetélkedő. 

A várakozásban megéhezett 
fiatalok figyelmét az INGYÉ 
VAN! tábla hívta fel arra, hogy 
éhségüket hagymával bőven 
megrakott libazsíros kenyérrel 
csillapíthatják, térítésmentesen. 
A zsíros deszka alapozónak is 
nagyon jó, hiszen mint minden 
bulin, az alkohol is bőven fo-
gyott. 

A négy csapat: Don Yuhas de 
Marco, Hassan Juhász, Csoky 
Juhász és Sánta Juhász már dél-
előtt elkezdték a vetélkedést a 
Csillagszemű Juhász-címért, a 
szegedi járókelők legnagyobb 
örömére. 

A Széchenyi tér közepén példá-
ul a főtéren sétálók közreműkö-
désével a birka-KRESZ nevezetű 
feladatot kellett végrehajtani a 
juhászoknak és nyájuknak. A 
Dugonics téren pedig nagy fel-

A tanya lakossága egészséges vizet fogyaszthat. Fotó: Gyenes Kálmán 

hajtás mellett népdalokat kellett 
énekelniük, természetesen látvá-
nyos néptánc kíséretében. A dél-
előtti versenyen Sánta Juhász 
(Lakatos Tibor) és nyája szere-
pelt a legeredményesebben. 

Szerda kora délután a főiskola 
dísztermében folytatódtak a ju-
hászok megpróbáltatásai. Elő-
ször a kancellária tiszteletére 
minden csapat bemutatta a dél-
előtt előadott táncprodukciót. 
Hassan Juhász (Kasza Zsolt) ki-
jelentette: - Mi nem ragaszko-

dunk a népi gyökerekhez, majd 
két gitár kíséretében előadták 
műsorukat. A „nem vagyok én 
barát, szeretem a piát" sornál 
már az egész terem lelkesen éne-
kelt együtt Hassan Juhászékkal. 

Később került sor a juh-haj-
szépségversenyre, melyen az 
egyik csapattag hajából kellett 
Zsidró Tamás mesterfodrászt 
megszégyenítő kreációt létrehoz-
ni. Ma a Topolya sori sportpá-
lyán folytatódik az embert próbá-
ló küzdelem. Lesz birkanyírás, 

küzdelem a medvével, szamara-
golás és pörköltfőző verseny is. A 
hagyományos Csillagszemű Ju-
hász-vetélkedő mellett ma az 
universitas legerősebb embere cí-
mért is megküzdhetnek a főisko-
lások. Este kilenc órától a JA-
TE-klubban hajnalig tartó záró 
bulin a meglepetés sztárvendég-
gel mindenki levezetheti a fe-
szültséget. Éjfélkor lehull a lepel, 
és megkoronázzák a 2002-es év 
Csillagszemű Juhászát. 

ARANYT. JÁNOS 

A juhászok és a királykisasszony. Vajon melyikük nyeri majd el a kezét? Fotó: Schmidt Andrea 


