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Följelent a Magyar Posta 

Ságváris diákok adománya az állami gondozottaknak 

Saját mackójuk 
lenet az árváknak 

Már öt nő megölését ismerte el a balástyai rém 

Búvárok és markolók 
keresték a holttesteket 

A Ságváris Nebulókért Alapítvány szervezésében a Ságvári általános 
iskola 300 alsósa egy hét alatt megszámlálhatatlan játékot, mese-
könyvet és kisautót ajánlott fel és gyűjtött össze a rászorulók részére. 
A gyerekek rövid színdarabbal is kedveskedtek a pénteki átadáson a 
Bölcsőde utcai gyermekotthon lakóinak, illetve az Agyagos úti óvodá-
soknak. 

A gyermekotthon lakói félve tekintgettek be az udvari ablakon, mi-
közben a ságváris kisdiákok rendezgették a 13 hatalmas papírdobozt 
és a hét óriási zsákot, amiben az alsó tagozatosok ajándékai lapultak. 
A gyermekotthonnak most 37 lakója van, az egyhetes babáktól egé-
szen a" hatéves lurkókig. Leiéné Török Zsuzsanna vezető gondozónő 
hálás szavakkal köszönte meg a csomagokat, amelyekben minden 
korosztály megtalálhatta a maga kedvencét: sakkot, babát, színes ál-
arcot, traktort, mesekönyvet, játékkártyát. Az alapítvány elnöke, 
Kardos Péter azt reméli, hogy a nagy szállítmány egy-egy darabja a 
gyermekotthon lakóinak saját tulajdona lehet majd, s nem kell min-
den este a közös játszószoba polcára ültetni a kedvenc mackót. 

A színjátszók a dobozok bontogatása közben már készültek az elő-
adásra: felöltötték a jelmezeket, helyére került a gombakalap. Szilasi 
Panni, aki álomkalauz szerepben lépett a színre kissé izgatottan nyi-
latkozott a fellépés előtt. Úgy vélte ő is, hogy remek dolog játékot adni 
a szülő nélkül cseperedő gyerekeknek, mert ettől valószínűleg „boldo-
gok lesznek kicsit". 

W.A. 

Kumbor Tibor alezredes tájékoztatta a sajtó képviselőit a nyomozás állásáról. Fotó: Miskolczi Róbert 

Már öt nő megölését vallotta be Sz. Zoltán. A 34 
éves férfi ú tmutatásai alapján egy balástyai bá-
nyatóban és egy elhagyatott szilvásban keresik a 
rendőrök az utolsó két áldozat holttestét . 

Sz. Zoltánt korábban három nő megölésével gyanú-
sították a rendőrök. A 34 éves balástyai férfi gyilkol-
ta meg az 1998 tavaszán eltűnt 35 éves nőt, ugyanez 
év nyarán eltűnt 18 éves lányt, valamint egy 19 éves 
lányt, akit 2001 augusztusa óta kerestek hiába. Fel-
tételezhető, hogy mindhármukat anyagi haszonszer-
zésből ölte meg. A balástyai rém azonban továbbra 
sem hajlandó tetteinek okáról beszélni. A három nő 
holtteste azóta előkerült. 

A tavaly november óta előzetes letartóztatásban lé-
vő férfi két héttel ezelőtt beismert egy újabb gyilkos-
ságot. Egy külföldi nő volt az áldozata. A holttestet 
pedig Sz. Zoltán a tanyája melletti bányatóba dobta. 

Az eddig még ismeretlen nő földi maradványait 
búvárok és markolók segítségével keresik a rend-
őrök. A kutatásban a miskolci speciális mentők is 
részt vesznek. A csapat kutyája, Mancs már többször 
jelzett, hogy megvan a holttest. A lemerült búvárok 
azonban nem találták meg. Az esetleges helyeket bó-
jával jelölték meg. 

- Csütörtökön egy újabb nő megölését ismerte be 
Sz. Zoltán - tudtuk meg Kumbor Tibor alezredestől, 
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság osztályve-

zetőjétől. A gyanúsítottat még aznap délután ki-
vitték a helyszínre, mutassa meg, hová ásta el a 
holttestet. A férfi egy több hektáros, elhagyatott 
szilvásba vezette a rendőröket. Földgyaluval és 
markolóval fogtak hozzá az ásáshoz egy vadetető 
közelében. Sötétedésig folyt a keresés, de nem ho-
zott eredményt. A munkát tegnap délelőtt foly-
tatták. A gépek fákat téptek ki gyökerestül, több 
köbméter földet mozgattak meg. Kora délutánra 
apró nyomokra bukkantak a néhol 2-3 méteres 
mély gödörben, ezért ismét bevetették Mancsot. 
A kutya azonban nem jelzett semmit. A gépek zú-
gására és a nagy mozgásra néhány telekszomSzéd 
is megjelent. - Kész dzsungelvilág, ami itt van. 
Esténként már nem merünk erre járni, hiszen 
bárki megbújhat itt - mesélte egyikük, Németh 
József. Az idős bácsi feleségével él egy közeli ta-
nyán. A sorozatgyilkost és szüleit is ismerték. 
Igen szegények voltak, így egyik fiuk, Zoli hamar 
rossz útra tért. - Bandát szedett össze, és így jár-
tak betörni - mondták. 

A környék félt Sz. Zoltánéktól. A csapat min-
dent vitt, ami mozdítható. A balástyai tanyavilág-
ban élők jól ismerték Zolit. Sokat hallottak viselt 
dolgairól. Azt azonban nem feltételezték róla, 
hogy embert ölt. A két nő földi maradványát teg-
nap hiába keresték a rendőrök. 

K.T. 

Kábelszakadás a Dugonicson, 
munkagép volt a ludas 

Üzleti t i tok megsértésének gya-
núja miat t följelentést tett a 
Magyar Posta Rt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Pénteken több napilap, valamint 
televíziós társaság is közölte, 
hogy július 1 -jétől elbocsátják a 
társaság 400 dolgozóját, vala-
mint hogy az idei hiány 8 milli-
árd forintra rúg - adta hírül a 
Magyar Távirati Iroda. 

A médiumok a posta üzleti ter-
vére hivatkozva közölték hírei-
ket. A posta éppen emiatt tett lé-
péseket, ugyanis - az igazgatóság 
tájékoztatása szerint - az üzleti 
tervet még nem fogadták el, így 
titoksértés történt. A társaság 

HÍREK 
HÁRMAS HATÁR 
KÜBEKHÁZÁN 
A Duna-Körös-Maros-Tisza Eu-
rorégió fennállásának ötödik év-
fordulója alkalmából ideiglene-
sen megnyitják a magyar-román 
Kübekháza-Beba Veche-i és a 
magyar-jugoszláv kübekhá-
za-rabei határátkelőt ma reggel 8 
és 20 óra között. A Vám- és 
Pénzügyőrség Országos Parancs-
noksága és a Határőrség Orszá-
gos Parancsnoksága a Csongrád 
Megyei Önkormányzat kérésére 
engedélyezte az átkelő megnyitá-
sát. Az eurorégió létrejöttének 
évfordulójáról ünnepségen emlé-
keznek meg az átkelőnél. 

EGÉSZSÉGNAP 
DOMASZÉKEN 
Centrumban az egészséges csa-
lád címmel családi sport-, egész-
ség- és gyermeknapi rendezvényt 
szerveznek Domaszéken vasár-
nap reggel 9 és 15 óra között. A 
programoknak a domaszéki 
sportcsarnok, az általános iskola 
és a központi park ad helyet. A 
programsorozat nyitányaként 
vasárnap reggel 9 órakor rajzkiál-
lítás-megnyitón, majd a Móra-
halmi és Ásotthalmi Művészeti 
Iskola fúvós zenekarának kon-
certjén vehetnek részt az érdek-
lődők. Délelőtt 10 órától szegedi 
menettáncosok bemutatóját te-
kinthetik meg a résztvevők. Az 
általános iskolában 10 órától je-
lentkezhetnek véradásra a doma-
székiek. Délután 2 órától bio-
étel-bemutatón és -vásáron, 
majd a sportcsarnokban arcfesté-
sen és családi vetélkedőn vehet-
nek részt kicsik és nagyok. 

GYERMEKNAP 
A VADASPARKBAN 
Gyermeknapra várják a kicsiket 
és szüleiket vasárnap a Szegedi 
Vadasparkban. A Hétpróbázoon 
az egész család próbára teheti a 
memóriáját, mennyire ismerik 
az állatokat. A Buborék Színpad 
délelőtt 10 órától Az elveszett va-
rázskönyv cfmű darabot adja elő. 
Ezután kihirdetik a korábbi rajz-
verseny eredményét, majd mé-
hészeti bemutatót tartanak. 

DIPLOMAKONCERTEK 
A KONZERVATÓRIUMBAN 
Az SZTE Konzervatóriumának 
végzős egyetemi hallgatói nyilvá-
nos diplomahangversenyeken 
adnak számot felkészültségük-
ről. A Musica Parlante Kamara-
zenekar, a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar és a konzervatórium 
szimfonikus zenekara közremű-
ködésével népszerű klasszikus és 
romantikus darabokat játszanak 
szombaton 17 órától és hétfőtől 
június 10-éig naponta 17 órától a 
konzervatórium dísztermében. 

RENDKÍVÜLI AKCIÓ 
A SZEZON ELEJÉN! 

KEDVEZMÉNY 15% : 
: HORVÁTORSZÁG - BRAC SZIGETEN \ 

SUTIVAN ÉS FÜLÖP 
ÜDÜLŐHÁZAKBAN 

j június 10/16.7 nap/6 éj 
• Részvételi díj: 13 400 Ft/fő 
j június 16./23.8 nap/7 éj 

Részvételi díj: 15 800 Ft/lő 
• Jelentkezni lehet: 
; SZEPARK KFT., SZIKI TOURS j 
• 6720 Szeged, Stefánia 6. j 
: Tel.: 62/485-891. <"M°7W • 

korábban már két hasonló eset-
ben is kérte a nyomozás elrende-
lését. 

Az indoklásban az is szerepel, 
hogy a posta üzletititok-védelmi 
szabályzata részletesen leírja, 
mit kell tenni a bizalmas infor-
mációk megőrzése érdekében. A 
társaság közleménye szerint az 
írott és elektronikus sajtóban 
megjelent adatok jelentősen sér-
tik a cég érdekeit, és „még fel 
nem becsülhető kárt okoztak". 

Jóllehet a távirati iroda anyagá-
ból nem derül ki, de - a hír elem-
zői szerint - a följelentés nyil-
vánvalóan nem az üzleti terv 
adatait közlő sajtóorgánumok, 
hanem a bizalmas információkat 
kiszivárogtató személy(ek) ellen 

Színjátszók, versmondók és fú-
vósok vesznek részt a harmadik 
kisteleki kulturális fesztiválon. 
A háromnapos programot gyer-
meknap és tréfás családi vetél-
kedő zárja. 

Kistelek harmadik alkalommal 
ad otthont kulturális fesztivál-
nak. Az idén a helyiek mellett 
balástyaiak és ópusztaszeriek is 
érkeztek pénteken a háromna-
pos programra. 

Elsőként ötven produkciót lát-
hatott tegnap a Petőfi Sándor is-
kola közönsége. Gyerek- és fel-
nőttcsoportok színdarabokat ad-
tak elő, valamint különféle hang-
szereken játszottak és szavaltak. 
A legnépszerűbb költő Petőfi 
Sándor volt. Többen is az ő ver-
sét választották, így elhangzott 
az Anyám tyúkja, az Arany Laci-
nak és a Jövendölés is. Emellett 
vidám énekeket, verseket hallha-
tott még a közönség. Romhányi 
József Egy légy intelmei leendő 
fiához című versén, amit Csen-
des Anna adott elő, jót nevetett a 
közönség. A Gyulai Norbert tol-
mácsolta vígballadát, a Három 
patkányt is mosoly kísérte. 

- Hat évvel ezelőtt rendeztük 

szól. A részletekről a Magyar 
Posta Rt. vezérigazgatóságának 
kommunikációs irodáján kér-
tünk fölvilágosítást. Szász Kata-
lin tájékoztatási igazgató annyit 
mondott, hogy a följelentést Kal-
már István, a posta vezérigazga-
tója tette. „A nyilvánosságra ho-
zottakhoz nincs hozzáfűzniva-
lónk" - zárta le a további kérdé-
sek sorát a tájékoztatási igazga-
tó. 

A posta szegedi igazgatóságán 
nem akarták kommentálni az 
MTI-hírt , s egyelőre azt sem le-
het tudni, hogy a tervezett el-
bocsátások mennyiben érintik 
a Csongrád, Békés és Bács-Kis-
kun megyében dolgozó postá-
sokat. 

meg az első kisteleki kulturális 
fesztivált. Egy ideig szünetelt, az-
tán most újraélesztettük - tud-
tuk meg Tóthné Tóth Annától, 
az önkormányzat kulturális refe-
rensétől. Ma délután fúvósok és 
mazsorettek vonulnak végig a 
kisváros főutcáján. Egy időre az 
5-ös főúton is leáll a forgalom, 
hogy a menet áthaladhasson. A 
zenélő és táncoló csapat, élükön 

A közönség figyelt és tapsolt . 

A Dugonics tér átépítése közben 
egy markológép csütörtök dél-
előtt elszakította a Matáv Rt. 
egyik nagy teljesítményű optikai 
kábelét, ezért a város jelentős ré-
szén néhány órára megszakadt 
az internet-kapcsolat, mint 

az Id. Vándor Rudolf Fúvószene-
karral, az iskolához csalogatja 
majd a kisteleiket. 

A fesztivál utolsó napja a csalá-
doké. Vasárnap a városi strandon 
különféle programokat kínálnak 
kicsiknek, nagyoknak egyaránt. 
A gyerekek ugrálóvárakat, má-
szókákat és hintákat próbálhat-
nak ki, lesznek vetélkedők is. 

K.T. 

Fotó: Miskolczi Róbert 

ahogy azt a világhálót rendszere-
sen használók tapasztalahatták. 

A Matáv egy másik hálózat be-
iktatásával állította helyre a szol-
gáltatást - tájékoztatta lapunkat 
Szemők Árpád, a szegedi Axelero 
Tiszanet marketingigazgatója. 

A Felső Tisza-parti lakókat éji 
zenével zavaró Foka büfével be-
tartatja a szabályokat a hivatal. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Bezárni, ellehetetleníteni senki 
sem akarja a Foka büfét, de a pol-
gármesteri hivatal minden lehet-
séges eszközt igénybe vesz a sza-
bályok betartása érdekében -
összegezte a szegedi önkormány-
zat álláspontját Molnár László, a 
városüzemeltetési iroda vezető-
je. A Felső Tisza-parti hullámtér-
ben működő, és a környéket, a 
környék lakóit éjszakai zenével 
zavaró Foka büfé ügyében tartott 
megbeszélésen a városüzemelte-
tési iroda munkatársain kívül a 
szabálysértési hatóság és a keres-
kedelmi ügyek illetékesei vettek 
részt. 

Amint arról lapunkban több-
ször is írtunk, a Felső Ti-
sza-parti Foka büfé éjszakai ze-
néjére évek óta panaszkodik a 
közelben lakók jó része. Sokan 

A hibát délutánra elhárították 
a Matáv szakemberei: a kábel is-
mét működik, a jelszolgáltatás 
zavartalan. Az okozott kárról, il-
letve a helyreállítás költségeiről 
szóló adatok nem nyilvánosak -
tudtuk meg a telefontársaságtól. 

fölkeresik a kellemes, vízparti 
környezetben működő szórako-
zóhelyet, s a vendégeknek al-
kalmanként zenekar muzsikál, 
máskor gépzene szól. A csönd-
re áhítozók állítják, hogy nem 
tudnak aludni a késő éjszakába 
(olykor kora hajnalba) nyúló 
zenebona miatt . Panaszuk nyo-
mán kereste a hivatal a min-
denki számára elfogadható 
megoldást. 

A megbeszélésen leszögezték: 
a büfé működési engedélyében 
pontosan előírták, milyen han-
gosan szólhat a zene napközben, 
illetve az esti órákban. A zaj-
szintmérést nem kell a lakosság-
nak kérnie: a hatóság e nélkül is 
rendszeresen végez majd ellenőr-
zéseket. 

Ha szabálytalanságon kapják a 
vendéglátóst, a bírság akár 100 
ezer forint is lehet. A büntetés is-
mételhető mindaddig, amíg 
helyre nem áll a rend. 

Úgy tűnik, minden érintett azt 
szeretné, ha a rend helyre állna. 

Fesztiválhangulat Kisteleken Alkalmanként 100 ezerre is büntethetik a büfét 

Fokát reguláz 
a hivatalai szigor? 


