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Modern formatervezés 
a bútorok, 

a világítástechnika és a 
gépjárművek világában. 

Ugye tudja, hogy 
mi is itt vagyunk! 

Az Arany Autóház Kft. s 
teljes körű szerviz-

szolgáltatásokkal várja 
régi és leendő ügyfeleit. 

Szeged, 
Algyői út 38. 

Tel..- 6 2 / 5 5 3 - 6 9 4 
Nyitva tartás: 
h . -p . : 8 - 1 7 

A szlovákok nem biztosítottak helyet a szegedieknek az eperjesi sportcsarnokban 

Kizárják a Pick-szurkolókat 

Ügyészségen 
a balástyai 
rém iratai 
Lezárult a nyomozás Szabó Zol-
tán, a balástyai rém ügyében. A 
rendőrség a nyomozás iratait 
vádemelési javaslattal küldte 
meg a megyei főügyészségnek. 

Szabó Zoltánt még 2002 márci-
us elején vette őrizetbe a rendőr-
ség. A Balástya melletti tanyán 
élő 35 éves férfi március 7-én a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányságon beismerte, hogy ó vég-
zett Szanka Hajnalkával. 

Április közepén nem várt for-
dulat történt: a már letartózta-
tásban lévő férfi egymás után 
vállalt magára gyilkosságokat, 
azt mondta, ő ölte meg a négy 
éve eltűnt Jéga Szabó Bernadettet 
és Józsa Imrénét is. Újabb né-
hány nap elteltével a férfi még 
egy nő megölését vallotta be: azt 
mondta, negyedik áldozatát a ta-
nyája közelében lévő szilvásban 
rejtette el. Szab«') alig néhány 
nappal később elismerte, ő vég-
zett 1998-ban a balástyai prosti-
tuálttal, Kovács Mónikával is, és 
ezzel már ötre emelkedett áldo-
zatainak a száma. A balástyai 
rémként elhíresült férfi eddigi 
információink szerint még nem 
beszélt a gyilkosságok okáról. A 
férfit szeptember elején mi is fel-
kerestük a fogdában, ám csak 
pénzért állt volna szóba velünk. 

A megyei rendőr-főkapitányság 
vizsgálati osztálya vádemelési ja-
vaslattal küldte meg a nyomozás 
iratait a megyei főügyészségnek. 
A férfi ellen ötrendbeli ember-
ölés és lőfegyverrel való vissza-
élés miatt emelhetnek vádat. 

A. T. J . 

A szegedi B-közép minden körülmények között elutazik a mérkőzésre. Fotó: Gyenes Kálmán 

TÉMÁINKBÓL 

NEM ALIBI HADSEREG KELL 
A haderőreform a témája annak a 
konferenciának, amely tegnap 
kezdődött Szegeden. Ma Juhász 
Ferenc miniszter a prágai NA-
TO-csúcsról tart előadást. 

3 . oldal 

TÉLAPÓ-BIZNISZ 
Idén is biztosan eljön a Mikulás, 
ami egyebek mellett onnan tud-
ható, hogy a téli ünnepségsoro-
zat első eseményére széles kíná-
lattal és teli raktárakkal készül-
nek a kereskedők. 

4. oldal 

DIÁKMÓDI - CSAK MÓDJÁVAL 
A tintakék köpeny ideje régen le-
járt, szabályok azért most is van-
nak: a legtöbb helyen nem nézik 
jó szemmel a testékszereket, a 
tűzpiros körmöket és a fiúk sár-
gára mázolt haját. 

Randevú 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Bérkövetelő volánosok 
A Tisza Volán Rt. dolgozói is ott lesznek az ÁPV 
Rt. székháza előtt a csütörtöki demonstráción, 
amelyen a javasoltnál nagyobb béremelésért 
emelnek szót. 

Országos lapértesülés szerint a vártnál jóval alacso-
nyabb, mindössze 3 -4 ,5 százalékos bruttó béreme-
lést javasolt a Volán-társaságoknak a tulajdonos 
Állami Privatizációs Rt. A Közúti Közlekedési 
Szakszervezet ezért csütörtökön délben demonst-

rációt rendez az ÁPV Rt. székháza előtt. Inokai Gé-
za, az érdekképviselet vezetőjének nyilatkozata 
szerint mostanáig csak ígérgették a nemzetgazda-
sági átlaghoz képest is alacsony Volán-bérek fölzár-
kóztatását. 

A jövőre ajánlott 3 - 4 , 5 százalékos bruttó bér-
emelés messze elmarad a munkavállalók várakozá-
sától. 

Folytatás a 3. oldalon 

Budapest, Svájc, Németország 

Vendégjátékon 
a szegedi társulat 

A Pick Szeged december 14-i 
presovi KEK-visszavágójára nem 
akarják beengedni a magyar csa-
pat szurkolóit a szlovákok. 

Félelmek, előítéletek, hazugságok a kábítószervitában 

Az eddig nyolcvanöt nemzetközi 
kupamérkőzést játszó Tisza-par-
ti férfi kézilabdacsapat vezetői 
nem emlékeznek a szlovákoké-
hoz hasonló döntésre. Az eperje-
si csapat vezetői november 29-én 
közölték a döntésüket, hogy 
csarnokukban minden helyet a 
bérletesek vásároltak meg, ezért 
nincs módjukban a szegedi szur-
kolókat fogadni. Kővári Árpád 
klubelnök azonnal választ kül-
dött,hivatkozott a nemzetközi 
előírásokra. Három busznyi 
szurkoló szeretné elkísérni Szlo-
vákiába a Pick Szeged csapatát. 
Az elnök péntekig vár, s aztán az 
európai szövetséghez fordul pa-
nasszal. 

Részletek a 19. oldalon 

December a vendégjátékok hónapja a Szegedi Nemzeti Színház 
Társulata számára. A próza Budapesten, az operatagozat Svájc-
ban, a zenekar pedig Németországban lép fel. Vasárnap a Janikát 
játszották a budapesti Vidám Színpadon, óriási sikerrel. A darab 
főszereplője: Korognai Károly és Szabó Gabi. Részletek a 7. 
oldalon. Fotó: Miskolczi Róbert 

A tudatlanság -
A középiskolások 3 0 százaléka 
kipróbált már valamilyen kábí-
tószert. Bebizonyosodott, szigo-
rú büntetéssel nem csökkenthe-
tő az arány, törvénymódosításra 
van szükség. A vita politikai há-
borúvá szélesedett. Ebben a zaj-
ban a szakemberek már meg sem 
próbálják hallatni szavukat. 

mint drog 

A büntető törvénykönyv (Btk.) 
kábítószerekkel kapcsolatos, ter-
vezett módosításáról szükség 
van a társadalmi párbeszédre. 
Ezt mindenki tudja, vagy leg-
alább sejti, aki képes felelősség-
gel gondolkodni. Hiszen a kábí-
tószerek fogyasztása tényleg 
nagy gond, komoly probléma, 
amely mindannyiunkat érint. 
Alighanem ez az egyik nagy té-
ma, amelyben - nem nagy szó -
nemzeti közmegegyezésre kelle-
ne jutni. 

Mostanában viszont, hogy az 
új kormány megváltoztatná a 
Btk. rendelkezéseit, egyre több 
jele látszik: a politika a kábító-
szert sem röstelli fölhasználni 
rövidtávú céljaira. Indulatos és 
érzelmekre ható, az embereket 
megfélemlítő politikusi szövegek 
látnak napvilágot - a szakma 
szavai pedig nem érik el a széles 
közönséget. 

Tegnap több, a drogellenes 
küzdelemben komoly eredmé-
nyeket elért szakembert kér-
tem, kommentálja a lapunk-
ban - de más sajtóorgánumok-
ban is - megjelent véleménye-
ket, nyilatkozatokat, felhíváso-
kat, amelyek egyértelműen el-
lenzik a kormány új javaslata-

Nyomozókutya segítségével drog után kutatnak egy szegedi szakközépiskolában. Fotó: Miskolczi Róbert 

it. A rangos szakemberek el-
utasítottak. Indokaikat a kö-
vetkezőképpen lehet összefog-
lalni: a Btk. módosítását ellen-
zők érvei között nincsenek 
olyanok, amelyekkel szakem-
bernek vitatkozni kellene. 
Vagyis nem szakmai természe-
tűek az ellenzők érvei, hanem 
érzelmek, indulatok és politi-

kai megfontolások fejeződnek 
ki ezekben. Politikai viharban 
pedig nem óhajtanak szerepel-
ni olyan orvosok, pszichiáte-
rek, jogászok, szociológusok, 
pedagógusok, akiknek többsé-
ge intézményeket irányít. Azt 
mondják, nem óhajt ják veszé-
lyeztetni intézményeik normá-
lis működését. Azt gondolják, 

hogy politikai csatában ők 
csakis vesztesek lehetnek. 

Akadt viszont országos szakte-
kintély, akinek a tudatlanság-tá-
jékozatlanság özönével és a kis-
stílű politikai machinátorokkal 
nem kell itt, helyben szembenéz-
nie, s vállalta is a megszólalást. 

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

