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TÉMÁINKBÓL 

ZALATNAY CINI 
BÖRTÖNBE MEHET 
Öt év, letöltendő börtönbünte-
tést kért a 120 millió forintos 
csalással vádolt Zalatnay Sarol-
tára az ügyész. A Fővárosi Bíró-
ságon várhatóan december 
27-én hirdetnek ítéletet első fo-
kon a perben. Az énekesnő az 
okozott kárnak csak töredékét 
fizette vissza. 

2. oldal 

EURÓPAI UNIÓ: 
EGYEDÜL NEM MEGY 
Nem mindegyik mezőgazdasági 
termelő jár jól az uniós csatlako-
zással, nyertesek és vesztesek 
egyáránt lesznek. Csikai Miklós, 
a magyar Agrárkamara elnöke 
arra hívja fel a figyelmet, legin-
kább szakmai szervezeteken ke-
resztül lehet hozzájutni a támo-
gatásokhoz. 

3. oldal 

A SIKERLISTA ÉLÉN 
DARVASI KÖNYVE 
Az országos sikerlistán egyre fel-
jebb kúszik Darvasi László gyer-
mekregénye, a Trapiti, avagy az 
első tökfőzelék-háború. Az éllo-
vas Potter-kötetek és néhány 
más külföldi szerző gyerekköny-
vén kívül csak a kisiskolásoknak 
kötelező Ablak-zsiráf előzi meg a 
Trapitit, lapunk munkatársának 
regényét. 

4. oldal 

Ajándékötletek: 
SZÍNES GYÜMÖLCSÖS-

TÁLAK, VÁZÁK 
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Hétköznap: 10.00-20.00-ig 
Vasárnap: 10 .00-13 .00 óráig 

Szeged. Kölcsey u. 3. (a Royal melle(t) 

ÚJRA A SZÍNPADON 
MÁTYÁSSY SZABOLCS 
A salemi boszorkányok Hale 
tiszteletesét játszotta az előző 
évadban Mátyássy Szabolcs, ami-
kor az egyik előadás szünetében 
rosszul lett. Betegségéből felépül-
ve, most fergetegesen bolondozó 
táncos-komikusként láthatja a 
közönség a Marica grófnőben. 

4. oldal 

RITKA MADARAK 
Pusztai sast, ezüstsirályt és csül-
lőt is láttak a madarászok az el-
múlt napokban Csongrád me-
gyében. A szakemberek szerint 
egy-két éves, kóborló egyedek ve-
tődhettek el hozzánk. 

4. oldal 

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

A rendőrség titkosszolgálati eszközöket is használt a rém ellen 

A főügyész vádolja meg 
a balástyai sorozatgyilkost 

Szabó Zoltán édesanyja tanyája mellett ásta el egyik áldozatát. Fotó: Karnok Csaba 

Akár már január elején benyújthatja a balástyai 
sorozatgyilkos ellen a vádiratot a Csongrád Me-
gyei Főügyészség. Az ügyet egyébként a megyei 
főügyész saját magára szignálta, a vádiratot ő 
készíti el, és a tárgyalásokon valószínűleg a vádat 
is ő képviseli majd. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság novem-
ber végén zárta le a nyomozást a balástyai sorozat-
gyilkosság ügyében, az iratokat december elején 
vádemelési javaslattal továbbította a Csongrád Me-
gyei Főügyészségnek. Információink szerint a rend-
őrség titkosszolgálati eszközöket is használt az 
egész országot felkavaró bűncselekmény felderíté-
sében. A sorozatgyilkosságokat magára vállaló Sza-
bó Zoltánt több emberen elkövetett emberölés 
bűntettével - öt nő brutális kivégzésével vala-
mint lőszerrel és lőfegyverrel visszaéléssel gyanú-
sítják. 

A Csongrád Megyei Főügyészség vezetője, 

Lőrinczy György főügyész saját magára szignálta 
ki az ügyet, ami azt jelenti, a vádiratot ő készíti el, 
és a tárgyalásokon valószínűleg ő képviseli a vád-
hatóságot is. Lőrinczy György kérdésünkre nem 
jelölt meg konkrét időpontot arra vonatkozóan, 
hogy a főügyészség mikor készíti el és nyújtja be a 
vádiratot a Csongrád Megyei Bíróságnak. A tör-
vény a vádemelési javaslat benyújtása után a vád-
irat elkészítésére 30 napot ír elő, egyszeri, újabb 
30 napos hosszabbítás lehetőségével. A fentieket 
figyelembe véve a főügyészség az új év első napjai-
ban benyújthatja a vádiratot a Csongrád Megyei 
Bíróságnak. 

Lőrinczy György nem árult el részleteket a nyo-
mozati iratok tartalmáról, viszont arra a kérdésre, 
hogy a Magyarországon szinte példa nélküli, óriási 
nyilvánosságot kapó bűncselekmény-sorozat vád-
iratának elkészítését szakmai kihívásnak is tekin-
ti-e, igennel válaszolt. Az alábbiakban fejezetek 
idézünk a vádemelési javaslatból. 

Folytatás a 3. oldalon 

Az első hó hamar 
elolvadt az utakon 
Egy távolsági busz ötven percet, 
a többi kevesebbet késett, két au-
tó az árokba csúszott az ország-
utakon. Egyelőre ennyivel meg-
úszta az első havat Csongrád me-
gye. Ma felhős idő várható, hó-
esés nem valószínű. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

Megyénkben sehol sem okozott 
komolyabb fennakadást a tegnap 
hajnalra lehullott 2-3 centiméte-
res hóréteg. A Csongrád Megyei 
Állami Közútkezelő Kht. először 
délen, Szeged és Makó környé-
kén kezdte a takarítást, mert itt 
még az éjjel kezdett hullani az 
égi áldás. Kora délutániga hó mi-
att két baleset történt az ország-
utakon, mindkettő a 45-ös úton, 
Szentes és Kunszentmárton kö-
zött csúszott árokba egy-egy au-
tó. Ketten könnyebb sérülést 
szenvedtek. A Tisza Volán Rt. tá-
volsági autóbuszai közül a Bács-
almás felől érkező ötven percet 
késett. A többi tíz-húsz perccel 
később érkezett meg, bár volt 
olyan is, amelyik időben célba 
ért. A hóesés miatt mindenki 
óvatosabban vezetett, így lelas-
sult a forgalom az utakon. Szege-

den a kettes autóbusz késett 
emiatt, délután pedig az Izabella 
hídon lelassult forgalom miatt 
késett a dorozsmai járat. 

Szegeden néhány apró, kocca-
násos baleset történt. A városban 
10 géppel vágtak neki a hómen-
tesítésnek a hétfőre virradó éj-
szakán. Kisteleken, Mindszen-
ten és Makón még a homok- és 
sószóró gépeket sem indították 
be. - A hétvégén már előre fel-
sóztuk az utakat, számítva a 
rossz időre - mondta Műhelyi 
István, a makói önkormányzat 
városüzemelési csoportjának ve-
zetője. Mórahalmon ugyan szór-
tak némi homokot, de csak a ke-
rékpárutakra, valamint a járdák-
ra. A vásárhelyi A. S. A. Hódme-
zővásárhely Köztisztasági Kft. 
számára sem jelentett különö-
sebb munkát a takarítás. Reith 
Imre ügyvezető igazgató azt 
mondta, a városi, úgynevezett 
1-2-es kategóriába tartozó uta-
kat időben letakarították, s le-
sózták a kerékpárutakat is. 
Csongrádon 4 géppel délre meg-
tisztították a bokrosi és a külte-
rületi utakat is. Szentesen 3 só-
szóró géppel és egy speciális jár-
datisztítóval dolgoztak. 

A gyerekek örültek a kevés hónak is. Fotó: Karnok Csaba 

A magyarok megkedvelték a bevásárlóközpontokat 

Terjeszkedő 
mamutbirodalmak 
Az utóbbi évtizedben a főváros 
után vidéken is egymást köve-
tően nőttek ki a földből az újabb 
bevásárlóközpontok és hiper-
marketek, amelyeket a magya-
rok is megkedvelték. 

A hódmezővásárhelyi Tesco no-
vember végi megnyitásával há-
romra emelkedett a hipermarke-
tek száma Csongrád megyében. A 
másik két ilyen jellegű bevásárló-
hely Szegeden található, s ugyan-
csak a megyeszékhelyen kínálja 
portékáit egy bevásárlóközpont és 
öt szakámház. Ez utóbbi üzlettí-

pusból a vidéki városokat tekintve 
itt működik a legtöbb, de a többi 
áruházfajtát számba véve Szeged 
már több megyeszékhelyhez ké-
pest elveszítette néhány évvel ez-
előtti lépéselőnyét. 

A kezdetben Budapestre kon-
centrálódó bevásárlóközpontok 
és hipermarketek építése 
1999-től helyeződött át a vidéki 
nagyvárosokra. A látszólagos 
piaci telítettség ellenére szakem-
berek úgy vélik, még van hely 
újabb „mamutok" számára. 

Bővebben A pénz beszél mellékletben 
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D a 
villámgyors internet kábeltévén 

www.tiszanet.hu 
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• internet ezerrel 

minden kétéves e lőf ize téshez két 
a j á n d é k b e l é p ő a Bécsi Újévi Gálára 
a Szegedi Nemzeti Színházban 

Nyilvánosságra hozták a középiskolák legújabb toplistáját 

A Ságvári a hatodik helyen 

Dobi lános, a Ságvári gimnázium igazgatója a diákok és a tantes-
tület közös sikerének tartja az előkelő helyezést. Fotó: Karnok Csaba 

Hatodik helyen szerepel a hazai 
középiskolák legújabb rangso-
rában a szegedi Ságvári Endre 
Gyakorló Gimnázium. A me-
gyei középfokú oktatási intéz-
mények közül még öten vannak 
benne az első százban. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Ságvári Endre Gyakorló Gim-
názium jelenlegi és volt igaz-
gatója, Dobi lános és Kánitz 
József szerint a jó eredmény el-
érésének alapfeltétele az ambi-
ciózus,- motiválható gyermek, 
a szakmailag felkészült tantes-
tület és az iskolában uralkodó 
jó hangulat. Ez a Ságvárinál 
adott. Elmondták: az iskola 
többek között ennek köszön-
heti, hogy már több mint tíz 
éve ott van az ország legjobb 
tíz-tizenkettő középiskolája 
között. A toplistát a budapesti 
Fazekas Mihály Gyakorló 
Gimnázium vezeti. Az Okta-
táskutató Intézet felmérései 
alapján egyébként a középisko-
lák közül évek óta a Fazekas 
gimnázium az első. 

írásunk az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu
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