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T É M Á I N K B Ó L 

HO UTAN BELVÍZ 

Ma még hó borítja megyénk 
földjeit, ám legyen bármilyen ki-
tartó is a hideg, nemsokára már 
az olvadás okozhat gondokat. A 
várható belvíztől tartva az Ativi-
zig már egy hónapja készültséget 
rendelt el, s az önkormányzatok 
is felkészültek a belvíz elleni vé-
dekezésre. 

3. oldal 

FÉLEGYHÁZÁN FOGTÁK EL 
AZ ELMENEKÜLT BŰNÖZŐT 
Hónapok óta körözött bűnözőt 
fogtak el Kiskunfélegyházán. Az 
a Szabó László került rendőrkéz-
re, aki nemrégiben még súlyosan 
sérült barátnőjét is hátrahagyta 
egy összetört autóban, csakhogy 
elmenekülhessen üldözői elől. 

4. oldal 

FAUST-VÍZIÓ 
Gounod Faust című operáját vit-
te színre a Szegedi Nemzeti Szín-
házban Alföldi Róbert. Az élete 
első operarendezésére vállalkozó 
művész merészen egyéni megkö-
zelítésben kínálta a közönségnek 
a romantikus slágerdarabot. 

4. oldal 

JAVÍTOTT A PICK 
A Dunaújvárosban elszenvedett 
vereség (32-31) után Tatabányán 
javított a férfi kézilabda NB 
I-ben a Pick Szeged, miután a 
kezdeti visszafogottságot követő-
en 33-24-re győzött. 

A Dél Sportja 

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

Még öt prostituáltat keresnek a balástyai rémen 

Akár tíz áldozata is lehet 
Újabb, váratlan fordulat történt 
a balástyai sorozatgyilkosság 
nyomozásában. A rendőrség 
szerint Szabó Zoltán jóval több 
gyilkosságot követett el, min t 
amennyit eddig beismert. Ál-
dozatainak száma akár a tízet is 
elérheti. Valamennyien nők. A 
férfi eddig öt lány vagy asszony 
megölését vállalta magára és be-
szélt egy hatodik áldozatról is. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A rendőrség szerint a tizenegy 
hónapja előzetes letartóztatás-
ban lévő Szabó Zoltán az eddig 
ismerté vált emberöléseken kívül 
több nővel végzett. A balástyai 
sorozatgyilkos korábban, tavaly 
március-július között, összesen 
öt nő megölését vállalta magára 
és beszélt egy hatodik áldozatról 
is. Információink szerint a rend-
őrség nem zárja ki, hogy a 35 
éves férfi gyilkolta meg azokat a 
prostituáltakat is, négyet vagy 
ötöt, akik Balástya környékén 
1998-99-ben tűntek el nyomta-
lanul. Ha ez bebizonyosodik, 
pontosabban a férfit sikerül val-
lomásra bírni, akkor a sorozat-
gyilkos áldozatainak száma elér-
heti, sőt meghaladhatja a tízet, 
ami a magyar kriminalisztika 
történetében példa nélküli. 

Szabó egy prostituált megölé-
sét már elismerte, vallomásában 
azt a „fejezetet" is aláírta, amely-
ben részletezte, hogyan végzett 
1998. augusztusában Sze-
ged-Balástya között Kovács Mó-
nikával. 

A rendőrségen belül korábban 
is megoszlottak a vélemények ar-
ról, hogy Szabó beszélt-e vala-
mennyi áldozatáról, vagy még 
tartogat meglepetéseket. Végül a 
főkapitányság bűnügyi vezetői 
tavaly ősszel úgy döntöttek, le 
kell zárni a nyomozást. 

Megbízható információink sze-
rint a rendőrség változtatott eddi-
gi álláspontján, két-három nyo-
mozó rendszeresen felkeresi a 
Csillag börtönben előzetes letar-
tóztatásban lévő Szabót. Meggyő-

A rendőrség arra gyanakszik, hogy további nők haláláért tehető fe-
lelőssé Szabó Zoltán. DM-fotó 

ződésük, hogy a sorozatgyilkos-
sággal gyanúsított balástyai rém 
„tudja", mi történt az évek óta hi-
ába keresett nőkkel. Szeretnék el-
érni, hogy a férfi beszéljen a többi 
eltűnt lányról, asszonyról is. 

A rendőrséget, mint azt koráb-
ban már megírtuk, Szabó Zoltán 
vezette el az öt nő holttestéhez. 
A balástyai rémként emlegetett 
férfi megmutatta, hová rejtette el 
a hatodik áldozatot is, de a Balás-

tya melletti tóból a hetekig tartó 
keresés ellenére nem került elő. 

A balástyai sorozatgyilkosság 
gyanúsítottja a napokban közöl-
te a rendőrökkel: mégis fenntart-
ja további vallomásait, amit -
mint korábban megírtuk - arra 
hivatkozva vont vissza, hogy 
azokat fenyegetés és kényszer 
alatt tette. 

Folytatás a 4. oldalon 

Mórahalmon működik, Szentesen létrehozták, Makón még nem 

Három tész férne el a megyében 

Az együttműködő termelők már az idén is kaphatnak támogatást, ha szövetkezésüket tész-nek isme-
rik el. Fotó: Karnok Csaba 

Három termelői értékesítő 
szervezetnek, azaz tésznek len-
ne helye Csongrád megyében. E 
háromból kettő már megszü-
letett, Mórahalom és Szentes 
után a harmadik tész Makón 
alakul. 

Kedvezményeket kínál a terme-
lői értékesítő szövetkezeteknek 
az agrártárca, így nem csoda, ha 
a szakemberek szerint a tészek 
éve lesz Magyarországon 2 0 0 3 . 
Az állam az általa elismert tészt 
ugyanis segíti. A támogatásból 
hűtőház, kiszerelőüzem és min-
den olyan beruházás épülhet, 
ami a termékek piacra jutásához 
kell. 

Ez a forma az EU-ban ismert: 
ott például a zöldség- és a gyü-
mölcstermesztők a tészeken ke-
resztül kapnak segítséget. 
Csongrád megyében a mórahal-
mi tész már működik, a szente-
sit egy hónapja hozták létre, a 
makói most van születőben. 

Részletek a 3. oldalon 

Ma Botka László a belügyminiszterrel tárgyal 

Kezdődik a szegedi 
válságkezelés 
Botka László polgármester ma Lamperth Mónika belügyminisz-
tert, holnap pedig a szegedi önkormányzati intézmények vezetőit 
tájékoztatja arról, hogy Szeged csőd közeli helyzetbe jutott , és 
emiatt elrendelték a költségvetés 8-12 százalékának a zárolását. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Összeomolhat Szeged gazdálkodása, ha az önkormányzat nem tesz 
azonnali és sürgős intézkedéseket - nyilatkozta lapunknak Botka 
László szegedi polgármester és Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgár-
mester. A város vezetőinek a fizetésképtelenség elkerülése érdekében 
négy változat közül kellett választaniuk: csődbiztost neveznek ki a 
város élére, bezárnak több intézményt és leállítják a fejlesztéseket, fű-
nyíróelvet alkalmazva differenciálatlanul vonnak el pénzeket a költ-
ségvetési intézményektől, vagy pedig április végéig zárolják a polgár-
mesteri hivatal és a városi intézmények költségvetésének 12, illetve 8 
százalékát. Szeged vezetői, illetve a közgyűlés kormányzópártjainak 
tagjai ez utóbbi mellett döntöttek. Az önkormányzatnak 2,5 milliárd 
forintot kell kivonnia az intézményrendszerből ahhoz, hogy elkerülje 
a csődöt. A helyzet azért válságos - jelentette be Botka László polgár-
mester - , mert már több mint 8 milliárd forintnyi hitele és kötelezett-
ségvállalása van az önkormányzatnak, amit már nem lehet jelentő-
sen növelni. 

A polgármester lapunknak nyilatkozva elmondta, számításaik sze-
rint idén kikerülhet Szeged az adósságcsapdából, további kormányza-
ti támogatással pedig fejlődő pályára állíthatják a várost. Botka sze-
retné elérni, hogy a kormány további fejlesztési hiteleket vállaljon át, 
mint ahogyan azt tette már az SZKT 335 millió forintos adósságával. 

Botka ma Lamperth Mónika belügyminisztert, holnap pedig a 
nyolcvanöt szegedi önkormányzati intézményvezetőt tájékoztatja a 
kialakult helyzetről. A polgármester reméli, hogy az intézmények ve-
zetői átérzik a város súlyos helyzetét és segítenek a csőd elkerülésé-
ben. 

Már elkészült a mélygarázs 

Kemény fagy lassítja 
az Ady téri építkezést 

A nagy hidegben is dolgoznak az épí tőmunkások. Fotó: Karnok Csaba 

Nyolcszáz férőhelyes nagyelő-
adó, két, egyenként 200 személy, 
s három százszemélyes szekció-
terem is lesz a szegedi Ady terén 
épülő komplexumban. 

Az épületek átadására még egy 
darabig várni kell, ugyanis az épí-
tőmunkások eddig a tanulmányi 
és információs központ alapozá-
sával készültek el, s nemrégiben 
fejezték be a 163 autó fogadására 
alkalmas mélygarázst. 

Az elmúlt hetek szokatlanul 
hideg időjárása ugyan nem ked-
vezett az építkezésnek, ám dr. 
Rovó István, a Szegedi Tudo-
mányegyetem műszaki főigaz-
gató-helyettese úgy véli, hogy 
tartani lehet az átadási határ-
időt. Jelenleg a vasszerelés ad 
munká t a szakembereknek, s 
jól halad a földszinti födém épí-
tése is. 

Cikkünk a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

