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TÉMÁINKBÓL 

BELYEGBOTRANY 
A MEGYÉBEN 
Jó minőségű, hamis okmánybé-
lyegeket találtak a Csongrád Me-
gyei Bíróságon is. Most vala-
mennyi aktán lévő bélyeget meg-
vizsgálnak. A történtek miatt 
fontolóra veszik a technikai el-
lenőrzés, vagy esetleg az illeték 
postai átutalásának lehetőségét. 

3. oldal 

VITA A VITÁRÓL 
Politikai vagy szakmai vita len-
ne-e az a beszélgetés, amelyet 
Tímár László volt gazdasági al-
polgármester az utódjával, 
Szentgyörgyi Pállal folytatna? 
Szentgyörgyi Pál szerint nincs 
értelme szópárbajba bonyolódni, 
de minden jó ötletet szívesen fo-
gad, ha segíti Szegedet. 

5. oldal 

A BIO-NAT KFT. 
OROSHÁZI MIKRO-VITÁL 

BAKTÉRIUMTRÁGYA-
LERAKATÁNAK 

T E L E F O N S Z A M A 
M E G V Á L T O Z O T T ! 

AZ ÚJ SZÁM: 
0 6 - 3 0 - 9 8 3 4 - 2 9 9 

TERÜLETI KÉPVISELŐ: S 

06-30-491-8243 

GREGOR BERNADETT 
ÉS A FILMEZÉS 
A Szent Lőrinc folyó lazacai cí-
mű filmben ugyan főszerepet ját-
szik Gregor Bernadett, de a mű-
vésznő mégsem tudna színpad 
nélkül élni. András Ferenc film-
rendező szerint viszont egy jó 
menedzser nemzetközi sztárt fa-
raghatna belőle. 

Szieszta 

Vagyonértékelés, 
ingatlanközvetítés 
L IMIT Kf t . 

16721 Szeged, József A . sgt. 2.1/4-6. 
Tel.: 62/551-650 • www.limit.hu 
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Utoljára nyilatkozott a főügyész a balástyai sorozatgyilkosról 

Öt nő megölésével vádolják 
Pontosan egy éve kezdődött meg a nyo-
mozás a balástyai sorozatgyilkossággal gya-
núsított Szabó Zoltán ügyében. A férfit a 
megyei főügyész öt nő megölésével vádolja a 
minap elkészült vádiratban, amelyet teg-
nap ismertetett. 

Több emberen, nyereségvágyból és más aljas 
indokból elkövetett emberöléssel, lőfegyver-
rel való visszaéléssel vádolja Lőrinczy 
György, a Csongrád Megyei Főügyészség ve-
zetője Szabó Zoltánt. A balástyai sorozatgyil-
kossággal gyanúsított 35 éves férfit éppen egy 
éve, 2002. március 6-án vették őrizetbe, ami-
kor is utolsó, ötödik áldozata, Szanka Haj-
nalka eltűnésével kapcsolatban hallgatták ki. 

Szabó Zoltán később Szanka Hajnalka 
mellett négy nő, Józsa Róbertné, Jéga Szabó 
Bernadett, Kovács Mária és Kállai Terézia 
megölését vállalta magára. Első áldozatát 
1998. április 20-án, az utolsót 2001. augusz-
tus 21-én gyilkolta meg. Szanka Hajnalkától 
300 ezer forintot is eltulajdonított. Az áldo-
zatait tanyája környékén temette el. 

A főügyész az utolsó, nyereségvágyból elkö-
vetett gyilkosságot kivéve nem indokolta 
részletesen Szabó Zoltán tetteinek indítékát, 
azaz hogy pontosan mit takar a „más, aljas 
indokból" kifejezés. Lőrinczy György leszö-
gezte: az áldozatoknak is vannak személyisé-
gi jogaik és ezekre, illetve kegyeleti okokra te-
kintettel nem kívánja részletezni sem halá-
luk körülményeit, sem a gyilkos indítékait. 
Azt azonban hozzátette: abból, hogy az elme-
orvosi szakértő szerint Szabó az őt ért sérel-
meket megtorolja, agresszív, szexuális zava-
rokkal is küzd, következtetni enged a történ-
tekre - mondta. (A férfi beszámíthatóságát 
azonban nem befolyásolja az elmebeli állapo-
ta.) 

Lőrinczy György megyei főügyész ismertette a vádat. Fotó: Karnok Csaba Folytatás az 5. oldalon 

Márciusban 
vallunk 
és fizetünk 
Az APEH Csongrád Megyei 
Igazgatóság 120 ezer sze-
mélyi jövedelemadó-bevallást 
vár március 20-ig. 

Még másfél hét és 2002-es jöve-
delmeikről vallhatnak a magán-
személyek az adóhatóságnak. 
Csurgó Edit, az APEH Csongrád 
Megyei Igazgatóságának adóügyi 
igazgatóhelyettese elmondta, a 
magánszemélyek március 20-ig 
adhatják be személyi jövedelem-
adó-bevallásaikat az adóhivatal 
ügyfélszolgálatain, illetve ingye-
nesen az egységcsomagban talál-
ható borítékban, a postahivata-
lokban. 

Március 20-a, csütörtök nem-
csak a bevallások benyújtásának 
végső határideje, hanem azon a 
napon a feltüntetett befizetendő 
adót is meg kell fizetni. 

Az adózók az adóbevallás kitöl-
tésekor ne felejtsék el a nyomtat-
ványra írni adóazonosító jelüket, 
adószámukat. Ha az adózók a 
személyi jövedelemadó-bevallás-
ban visszaigényelnek adót, járu-
lékot, hozzájárulást, a postai 
utalásnál jelezniük kell a címet, 
banki utalásnál a bankszámla-
számot. Amennyiben a magán-
személyek a személyi jövedelem-
adó-bevallásban családi kedvez-
mény jogcímén adókedvezményt 
vesznek igénybe, akkor ki kell 
tölteniük az eltartottak adatait 
tartalmazó 0253-04-es számú 
mellékletet. 

Folytatás a 3. oldalon 

A Szegedért 
Alapítvány 
gálaestje 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedért Alapítvány kurató-
riumának soros elnöke, Gregor 
József Kossuth-díjas operaénekes 
mond ma este köszöntőt a Szege-
di Nemzeti Színházban a díját-
adási gálaműsorban. A rangos 
szegedi civil szervezet ebben az 
esztendőben Lékó Péter sakko-
tónak ítélte a fődíjat, aki jelenleg 
Linaresben versenyez. 

A társadalmi-állampolgári ku-
ratórium díját Orbán Hedvig, a 
tudományosét Dudits Dénes, a 
művészetiét Polner Zoltán vehe-
ti át. A gálaest műsorában Fekete 
Attila, Anatolij Fokanov, Keszei 
Borbála, Rálik Szilvia és Szolnoki 
Apollónia operaénekesek, Gyüdi 
Sándor vezényletével a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar, valamint 
a Pannónia Klezmer Band lép fel. 
Az eseményt élőben láthatják a 
tévénézők a Telin csatornán. 

Összeállításunk a 6. oldalon 

Az uniós csatlakozásig elkellene készülnie 

Regionális logisztikai központ épül 
Ebben az évben mindenképpen 
rendezni kell a tervezett szegedi 
logisztikai központ építésére al-
kalmas területek tulajdonjogát, 
különben nincs esély arra, hogy 
az uniós csatlakozásig felépül-
jön a létesítmény. 

Az önkormányzat részvételével 
alakult meg a Praelog Kft., 
amelynek feladta a szegedi lo-
gisztikai központ építésének elő-
készítése. A város mellett a MÁV 
Rt., a MÁV Informatika Kft., és a 
Tisza Volán Rt. volt tagja a cég-
nek. Később a Volán kiszállt, je-
lenleg a MÁV Informatika Kft. a 
cég többségi tulajdonosa. 

Az elmúlt években szinte sem-
mi sem történt, ami előrevihette 
volna a központ felépítését - ele-
mezte a jelenlegi helyzet okait 
Nagy Sándor. A városfejlesztési 
alpolgármester ugyanakkor reá-
lis esélyt lát arra, hogy 2004 kö-
zepéig, az ország uniós csatlako-
zásáig felépülhet a központ. 

Folytatás a 3. oldalon 
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Az E75-ös út mellett, az M5-ós autópálya tervezett lehajtója közelében, az egykori Délép 
ipartelep tőszomszédságában lévő 53 hektáros területen épülhet fel a logisztikai kozpont. ] 

* * • Európa: IGEN! 
^ ^ Szeretettel meghívjuk Önt, 2003. március 8-án (Szombat) 1500 órakor a 

^ Szeged - Európa kapuja Mars tér, "U" pavilonba: 

+ + EU kampánynyitó 
^ a ^ Beszédet mond: Kovács László külügyminiszter 

^ Fellépnek: PaDöDö, Hóra Színház 
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