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TÉMÁINKBÓL 

UNIÓS VAGYAINK 
Magyarországnak szinte minden 
„vágya" teljesült az európai uni-
ós tárgyalások során - mondta 
Balázs Péter, a Külügyminisztéri-
um integrációs és külgazdasági 
államtitkára. Magyarország hét 
pontban lépett előre két hónap 
alatt. Nehéz viták után Magyar-
ország 2 4 főt delegálhat az Euró-
pai Parlamentbe. 

2. oldal 

MINŐSÉGI DÍJAZOTTAK 
A megyei kereskedelmi és ipar-
kamara a megyei önkormányzat-
tal közösen minőségi díj elnyeré-
sére írt ki pályázatot nagyválla-
latok, kisvállalkozók, közszolgá-
latban dolgozóknak. A díjjal a 
Tisza Volán Rt.-t, a Tárkány Au-
tóház Kft.-t és Mórahalom város 
önkormányzatát tüntették ki. 

3. oldal 

PORSCHÉN 
SZECÍF.r) 
6 2 / 5 4 9 - 4 0 0 

KLIMAVAL 

| 3 749 000 Ft helyett 

I 3 5 8 9 0 0 0 Ft-tól 

TOLOKOCSIVAL A POSTÁRA 
A szegedi postaigazgatóság ebben 
az évben hét fölvevőhely bejára-
tát tette alkalmassá arra, hogy 
mozgáskorlátozottak is bejuthas-
sanak az épületbe. A szegedi fő-
posta homlokzatát műemlékvé-
delmi okokból nem alakíthatták 
át, a Deák Ferenc és a Híd utca 
sarkánál építettek rámpát a kere-
kes székkel közlekedőknek. 

4. oldal 

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

A délvidéki sorozatgyilkos kiadatási kérelmét továbbították Jugoszláviának 

Kószó vezeti Marinko halállistáját 
Letartóztatása után Marinko 
Magda halállistát állított fel, 
amit Kószó Zoltán szegedi rend-
őrtiszt vezet. Magyarország a na-
pokban továbbította a sorozat-
gyilkos kiadatási kérelmét a ju-
goszláv igazságügyi szerveknek. 
Ha Magdát átadják, akár napo-
kon belül szabadlábra kerülhet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Marinko Magda, a Magyarorszá-
gon életfogytiglani szabadság-
vesztésre, Jugoszláviában távol-
létében halálra ítélt sorozatgyil-
kos szabadkai ügyvédje, Slavko 
Petrics az Igazságügyi Miniszté-
riumhoz (IM) fordult és kezde-
ményezte védence kiadatását. Az 
igazságügyi tárca nemzetközi 
osztályának tanácsosa, Kurucz 
Mária megkeresésünkre elmond-
ta, hogy a kérelmet már továbbí-
tották a jugoszláv igazságügyi 
minisztériumnak, de még nem 
kaptak választ. így még azt sem 
tudják, hogy déli szomszédunk 
hajlandó-e fogadni a Fővárosi Fő-
ügyészség által tizennégy nő, fér-
fi és gyermek brutális meggyilko-
lásával és kirablásával vádolt, a 
bűncselekmények idején Szege-
den élő egykori idegenlégióst. A 
tanácsos megjegyezte, hogy a vá-
lasz nincs határidőhöz kötve. 

Magda ügyvédje már korábban 

Marinko Magda letartóztatása u tán halállistát állí tott fel, ame-
lyen ismert nyomozók is szerepelnek. 

többször is kezdeményezte a ma-
gyar igazságügyi tárca vezetőinél 
a halálosztó kiadatását, de Dávid 
Ibolya és Vastagh Pál miniszte-
rek az elítélt hazájában érvény-
ben lévő halálbüntetés miatt el-
utasították a kérelmeket. Mag-
dának három hónapja megke-
gyelmezett a szerb köztársasági 
elnök: a jugoszláv állampolgársá-

Botka újabb cégvezető menesztésére tesz javaslatot 

Lengyelt leváltják a fürdő éléről 
Botka László polgármester rendkívüli felmon-
dással, azonnali hatállyal kezdeményezi a köz-
gyűlésnél a Fürdővizek Szeged Kft. ügyvezető-
jének felmentését. 

A társaság vagyonát hátrányosan érintő tevékeny-
sége és pénzügyi szabálytalanságok miatt rendkí-
vüli felmondással, azonnali hatállyal felmentheti 
a közgyűlés állásából Lengyel Józsefet, a Fürdővi-
zek Szeged Kft. ügyvezető igazgatóját. A polgár-
mester előterjesztéséről a pénteki közgyűlés zárt 

ülésén dönthetnek a képviselők. Lengyel utóda 
Mészáros Gábor, a fürdő korábbi igazgatója lehet. 

Tegnap Botka László bejelentette: a cég gazdálkodá-
sát érintő belső vizsgálatot követően nem zárja ki, 
hogy büntetőfeljelentést tesznek Lengyel ellen. A 
cégvezető az általa vezetett társaság ingatlanjainak 
egy részét a közgyűlés jóváhagyása nélkül értékesítet-
te, saját hatáskörben döntött beruházásokról, illeték-
telenek is hozzáférhettek a társaság kasszájához. 

Folytatás az 5. oldalon 

A társaságok olcsóbban szállítanak, mint a szabadúszók 

Az út ugyanaz, a díj már nem 
A szegedi öt taxistársaság ala-
csonyabb fuvardíjért viszi az 
utasokat, mint a szabadúszók. 

Szegeden több mint négyszáz ta-
xis dolgozik. Többségük az öt 
társaság valamelyikéhez tarto-
zik, de emellett mintegy ötven 
szabadúszót is nyilvántartanak. 

A városban három éve egy ön-
kormányzati rendelet maximálja 
a taxik fuvardíját. Ennek köszön-
hetően eltűntek az úgynevezett 
„taxis hiénák". 

A meghatározott díjértéken 
belül már maga a személyszállí-
tó döntheti el, mennyiben álla-
pítja meg a különféle díjtétele-
ket. A társaságok nggyjából azo-
nos árral dolgoznak, a szabad-
úszók viszont egy kicsit drágáb-
bak. 

A rendeletben előírt kilomé-
terdíj a tarifahatárig normál 
esetben maximum 220, emelt 
tarifánál pedig maximum 240 
forint lehet kilométerenként. 

Kószó Zoltán nem tar t attól, hogy a sorozatgyilkos beváltja fenye-
getését . Fotó: Schmidt Andrea 

gú sorozatgyilkos halálbünteté-
sét negyven év börtönbüntetésre 
változtatta a szerb államfő. Ku-
rucz Mária azt mondta, mivel 
Magyarország és Jugoszlávia alá-
írta az éppen az ilyen esetekre 
vonatkozó, azaz a kölcsönös ki-
adatásról szóló egyezményt, ha-
zánk nem zárkózik el Magda át-
adatásától, de az IM várja, hogy 

milyen feltételekkel fogadják az 
elítéltet, végleges döntést csak a 
tájékoztatás után hoznak. 

Magdának a kiadatás a szabad-
ságot is jelentheti, ugyanis a dél-
vidéki gyilkosságok miatt Jugo-
szláviában elítélt tíz bűntársa 
közül mindössze egyetlen sze-
mély raboskodik, a magyar nem-
zetiségű Iván Sinkovics. Néhá-

nyukat rövid börtönbüntetésre 
ítéltek, de már azok sincsenek 
rács mögött, akiket 15-20 éves 
szabadságvesztéssel büntettek. 
Sinisa Petricset például 1995-
ben 20 év börtönbüntetésre ítél-
ték, de két éve, amikor hétvégére 
hazaengedték, nem tért vissza. 

Folytatás a 7. oldalon 

¡mwsemmismmtmiwmsmmmtíím» 

A Nagyállomásnál van választék bőven, nem mindegy, ki milyen taxiba száll be. Fotó: Miskolczi Róbert írásunk az 5. oldalon 

Szegedi művésznő kapta az idei Dómján Edit-díjat 

Müller Júlia a saját 
útját járja végig 

Müller Júlia a Sógornőkben. Fotó: Karnok Csaba 

Müller Júliának, a Szegedi 
Nemzet i Színház színművé-
szének ítélték oda az idei Dóm-
ján Edit-dijat. Az elismerést 
Szakonyi Károly Kossuth-díjas 
író, a legendás színésznő nevét 
viselő alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke pénteken adja át. 

- Milyen emlékei vannak Dóm-
ján Editről1 - kérdeztük Müller 
Júliától. 

- Nagyon szerettem. Korosztá-

lyomból nem sokan mondhatják 
el, hogy élőben is látták színpa-
don. Én a Madách Színházban 
nőttem fel, mert a szüleim 
mindketten ott dolgoztak. Kicsi 
koromtól bejártam hozzájuk es-
ténként, így több, mára legendá-
vá lett nagy színészt, köztük 
Dómján Editet is láttam játsza-
ni, sokszor találkoztam vele az 
öltözői folyosón is. 

Folytatás a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

