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A főposta után az OTP megyei fiókja és egy vásárhelyi bank következett 

Bombariadók, sorozatban 
Folytatás az 1. oldalról 

A pénzintézet vezetője riasztotta 
a rendőrséget, a bombakereső 
kutyával helyszínre érkező rend-
őrök kiürítették az épületet, le-
zárták a Takaréktár utca egy ré-
>zét, minden helyiséget átvizs-
gáltak, miközben a bank alkal-
mazottjai és az ügyfelek az utcán 
várakoztak. 

- Kollégáim nem találtak rob-
banószerkezetet - nyilatkozta la-
punknak másfél órával később 
M. Toronykőy Márta, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője. Hozzátette: ismeret-
len tettes ellen közveszéllyel való 
fenyegetés gyanúja miatt megin-
dították az eljárást. 

A bankban pénteken reggel ép-
pen csak elkezdődött az ügyfélfo-
gadás, amikor a biztonsági örök a 
bombafenyegetés hírét meghall-
va kiterelték az ügyfeleket és a 
bank dolgozóit. A kiérkező mint-
egy harminc rendőr részben le-
zárta a Takaréktár utcát, kiürí-
tette a boltokat, a postahivatalt 
és a fodrászüzletet. A bomba 
után kutatók a kutyával kétszer 
is végigjárták a banképületet, 
semmit nem találtak, kiderült, 
vaklárma volt. A bank és az üzle-
tek dolgozói visszatértek munka-
helyükre. 

Alig három óra múlva, 10 óra 
38 perckor a bank újabb fenyege-
tő telefont kapott. A hívó azt 
mondta, „az előző csak próba 
volt, ez most komoly". A kutatás 
megismétlődött, bombát ezúttal 
sem találtak. 

A délelőtt nagy részét az ügyin-
tézők és az ügyfelek is a Széche-
nyi téri fák alá húzódva töltötték. 
A fodrászatból a rendőrök félig 
kész frizurával tessékelték ki a 
vendégeket. A fodrászok a sarki 
gyógyszertárba húzódva folytat-
ták a frizurakészítést. Még sze-

Tűzszerész, sokatmondó föliratú pólóban az OTP előtt. Fotó: Misknlczi Róbert 

rencse - mondták - , hogy a dau-
ervizet és a festéket volt idő ki-
mosni a vendégek hajából. A te-
lefont még az utolsó pillanatban 
mellétettük - nyugtatták egy-
mást - , nehogy azt higgye valaki, 
hogy nem dolgozunk. 

A félbeszakított banki ügyletek 
folytatását az ügyfelek a közeli 
járdákon toporogva várták. -
Még más fiókba sem tudunk el-
menni, bent hagytuk a papírokat 
- kesergett egy hosszú hajú, idős 
asszony. 

Borsi Mária a Takaréktár utcá-
ban lakik, őt sem engedték laká-
sába bejutni a rendőrök. Egy sző-
ke, copfos, idősebb nő tudni vél-
te, hogy ez fizetett politikai pro-
vokáció, csakúgy mint a vereke-

dés a budapesti Fradi-pályán. 
- Na, most fizethetjük a kése-

delmi büntetést - méltatlanko-
dott egy biciklivel érkező, szem-
üveges, szakállas férfi, kezében 
csekkeket szorongatva. - Husza-
dika van, áfa-befizetés. Nem 
érünk rá máskor sorba állni! 

Négy órával a második bomba-
riadó után ismét telefonált a férfi. 
Ezúttal már azt mondta, hogy le-
vélbomba robban. A rendőrség 
harmadszor is kiürítette a ban-
kot, az utcát ismét lezárták, a pos-
ta és a fodrászüzlet dolgozóinak, 
ügyfeleinek, vendégeinek már 
nem kellett elhagyni az épületet. 

A rendőrök délután sem talál-
tak robbanószerkezetet. 

Bárány Zoltán, a főkapitány-

ság szóvivője tegnap este el-
mondta, a rendőrség nem zárja 
ki, hogy mind a négyszer ugyan-
az a férfi telefonált. A nyomo-
zással kapcsolatban a szóvivő 
megjegyezte, vizsgálják, hogy az 
utóbbi napokban rendkívüli fel-
mondással távozott-e dolgozó a 
pénzintézettől, illetve azt a le-
hetőséget sem vetik el, hogy egy 
ügyfél bosszúja lehetett a bom-
bariadó-hullám. 

Lapzártánk előtti percekben 
Bárány Zoltán elmondta, hogy a 
rendőrségnek a négy hívásból 
egyet már sikerült beazonosíta-
nia, a bombával fenyegetőző 10 
óra 38 perckor egy szegedi, belvá-
rosi fülkéből telefonált. 

DOMBAI T Ü N D E 

Mély hangú férfi a vonal végén 
Egy férfi telefonált pénteken délelőtt fél 
11-kor a Kereskedelmi és Hitelbank vá-
sárhelyi fiókjába azzal, hogy délután két 
órakor bomba robban az épületben. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A pénzintézetet azonnal kiürítették, a dolgo-
zók, illetve a türelmesebb ügyfelek egészen 
délután 2 óráig álldogáltak a Kossuth téri fák 

árnyékában, miközben a rendőrség keres-
te-kutatta, vajon rejtett-e el robbanóeszközt 
valaki az épületben. A bejelentés kacsának 
bizonyult. A bombariadó miatt közveszéllyel 
való fenyegetés alapos gyanúja miatt isme-
retlen tettes ellen indult eljárás. 

- Délelőtt fél 11-kor csörgött a telefon, 
mély hangú férfi jelentkezett, azt mondta, 
bomba van az épületben, mely délután 2 óra-
kor fog felrobbanni - mondta lapunknak a 

hívást fogadó biztonsági őr. - Kértem, ismé-
telje el még egyszer, amit mondott, közben 
arra figyeltem, milyen háttérzajokat hallok. 
Sajnos csak a sistergést vettem ki. A mély 
hangú, szerintem idősebb férfi elismételte a 
szöveget, majd bontotta a vonalat. 

A bank alkalmazottai - a két és fél órás 
kényszerszünet után - nem sokkal délután 2 
óra után mehettek vissza a helyükre dolgoz-
ni. 

Bombabuli 
BÁTYI ZOLTÁN 

Dehogy akarom én megbántani az urat, de azt azért leírom: egy 
marék pillangónak biztos tízszer több ész tartózkodik a fejében, 
mint amennyivel ö dicsekedhet. Hozzáteszem: ezt nem én talál-
tam ki. hanem olyan embertől hallottam, aki - ki tudia miért?-
de nagyon fel szokott háborodni azon. ha szórakoznak vele. 
Mondjuk, azért kell elhagynia egy pénzintézetet, mert azt egy 
névtelen betelefonáló bombarobbantásos fenyegetőzése után ki 
kell üríteni. 

Nos. tegnap aztán újfent példálózhatott ismerősöm a pillangók 
és az agymennyiség összefüggésével, merthogy Szegeden a fenye-
getőző - elirigyelve a postások dicsőségét - háromszor is csenge-
tett. No persze nem személyesen, hanem telefonon köszönt be a 
Takaréktár utcai OTP-be. azt állítva, robbanószerkezetet helye-
zett el, nagy titokban. Bomba persze sehol, mint ahogy az elmúlt 
hét 13-ára eső péntekén sem találtak a rendőrök egy szál gyuta-
csot sem a szegedi nagypostán. 

Ettől persze még a bűnvadászok kiszállási költségét mi. adófize-
tők kifizetjük a rendörségnek. Azt viszont felmérni se tudjuk, 
mennyi, pénzben ki nem fejezhető dühöt, ingerültséget, félelmet 
gerjeszt egy-egy ilyen akció. Különösen, mióta tudjuk: a világ leg-
erősebb országának nagyon védett városában is INew York. 2001. 
szeptember 11.) emberek ezreinek halálát okozhatták gyilkos 
merénylők. 

lómagam persze biztosra veszem, hogy efféle támadástól ne-
künk, szegedieknek, Csongrád megyeieknek nem kell tartanunk. 
A postai és az OTP-s fenyegetőt inkább azok körébe sorolnám, 
akik tavaly még iskolai dolgozat megírása, érettségi vizsga elől 
menekültek egy kis bombabuliba. Akkor a jó megoldás megtalál-
tatott: a kimaradt órák miatt a diákoknak szombatonként kellett 
a padot koptatni, s lám, a fenyegetés telefonok meg is szűntek. 

Sajnos, efféle szigorral nem léphetnek fel az OTP-sek. hiszen a 
kétnapos trezorba zárást, étlen-szomjan büntetést éppen úgy 
nem ismeri a magyar büntetőjog, mint mondjuk a pulthoz tánco-
lást. Marad hát a törvényes út, a nyomozás, és a remélt felderítés. 
Meg persze a remény, hogy jövő pénteken ez a tréfás kedvű úr 
nem fog már négyszer is becsengetni valahová. 

Szeged is jelölt 
a General Electricnél 
Nemrégiben Szegeden járt Szini 
István, a General Electric (GE) 
Hungary igazgatóságának elnö-
ke. Botka László polgármestertől 
érdeklődött a város elképzelései-
ről, a befektetési lehetőségekről. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szentgyörgyi Pál alpolgármester 
információinkat azzal egészítet-
te ki, „benne vagyunk egy kör-
ben", a meghatározott számú te-
lepülés között Szeged is szerepel 
mint potenciális GE-központ. A 
vezérigazgatót tájékoztatták a 
szegedi adórendeletekről és -ked-
vezményekről, a városi projek-

tekről, valamint a helyi szellemi 
kapacitásról. A General Electri-
cet érdekelte, milyen szakokat 
oktatnak az egyetem, s milyen a 
nyelvtanítás színvonala. 

A multinacionális cég nagy va-
lószínűséggel call centert szeret-
ne létrehozni Magyarországon: 
immáron nem olcsó fizikai mun-
kaerőt keres a kelet-európai or-
szágokban, hanem a nyugatinál 
kisebb bért igénylő, ám magasan 
kvalifikált szellemi foglalkozású-
akat foglalkoztatná, akik többek 
között az anyacég könyvelési fel-
adatait végeznék el Magyarorszá-
gon, elektronikus kapcsolattar-
tással. 

Védett árujelzés, majd hungancum 

Rózsaünnep Szőregen 
Hamarosan védett árujelzést 
kap a szőregi rózsa, ami után 
nem sokkal hungaricummá 
nyilváníthatják. Ezt tegnap, az 
ötödik rózsaünnep megnyitóján 
jelentették be. 

Szakmai előadásokkal kezdődött 
tegnap az ötödik szőregi rózsaün-
nep. Eközben tartottak egy sajtó-
tájékoztatót, amelyen bejelentet-
ték, hogy védett árujelzést kap a 
szőregi rózsa. - Csütörtökön ülé-

sezett az eredetvédelmi tanács és 
ezen eldőlt, hogy rövid időn belül 
megkaphatja ezt a jelzést. Ettől 
pedig már nincs messze a hunga-
ricummá nyilvánítás - jelentette 
ki Sólymos József, a Földműve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium főtanácsadója. 

Évente 3-4 millió rózsatövet 
termelnek Szőregen. Ez az ország 
rózsatermesztésének a 90 száza-
lékát adja. Több külföldi nemesí-
tő ebben a térségben termeltet, 

A KARNEVAL PROGRAMJA 
Szombat 

7.00 Zenés ébresztő 
9.00 Gézengúzok Rózsa Ku-

pa - focibajnokság 
14. 00 Az ország első rózsa-

múzeumának megnyitója 
15.00 Kulturális programok 

a szabadidőpark színpadán 
15.00 Rózsák titka képző-

művészeti kiállítás megnyitója 
17.00 Rózsaünnepi felvonu-

lás Szőreg utcáin 
18.50 Ejtőernyős ugrás 
19.00 Az V. szőregi rózsaün-

nep megnyitója 
19.15 A deszki Bánát Kultu-

rális Egyesület bemutatója 
19-30 Szőreg legszebb előkert-

je verseny eredményhirdetése 
20.00 Lagzi Lajcsi és barátai 

(TNT, Váradi Roma Cafe, Des-
perado, Anita, Márió, Lados 
Zsuzsi, Krisz Rudi, Bálint) 

23.00 A rózsa és az ember -
diashow 

23.15 Tűzijáték 
23.30 Utcabál a Zsomboy's 

együttessel 
Vasárnap 
9.00 Rózsaünnepi szentmise 
10.00 Piknik - családok kö-

zös főzése a szabadidőparkban 

majd kiviszi a virágot. Emiatt a 
haszon nagy részétől elesnek a 
szőregiek. A geotermikus energia 
fölhasználásával és az újszegedi 
biopolisz beindításával kívánnak 
ezen változtatni. 

- A geotermikus energiával fű-
tött üvegházak jóval olcsóbbá 
tennék a termesztést, a biopo-
liszban folyó kutatásoknak kö-
szönhetően pedig a szőregiek 
tudnák piacra dobni az újabb és 
újabb újdonságokat - nyilatkozta 
lapunknak Újhelyi István or-
szággyűlési képviselő, a szőregi 
rózsaünnep házigazdája. 

A pénteki szakmai nap után a 
szombat a szórakozásé. Számos 
program, bemutató és kiállítás 
várja mind a szőregieket, mind a 
vendégeiket. Minden esztendő-
ben felvonulással is köszöntik a 
szegedi városrész legnagyobb be-
vételi forrását nyújtó virágot. A 
szervezők szerint az idei karne-
vál lesz a legnagyobb. 

Tervek szerint kétszer annyi fel-
díszített jármű vonul végig Szőreg 
utcáin, mint tavaly. A biciklitől 
kezdve a lovas kocsin át egészen a 
traktorig mindenféle járművet 
szirmokkal borítanak. A közel 35 
jármű díszítéséhez 100 ezer ró-
zsafejet használnak fel. 

K.T. 

Bihari drukkol a Picknek 
Bihari Vilmos (képünkön), a 
Pick Szeged Rt. éléről június 
17-én távozott. Értékes munkát 
szeretne végezni a jövőben is. 

- Örülök, hogy olyan patinás 
cégnél dolgozhattam, mint a 
Pick Szeged Rt., s hogy szemé-
lyesen is hozzájárulhattam a 
vállalat sikereihez - nyilatkozta 
tegnap lapunknak pár napos 
hallgatás után Bihari Vilmos, a 
cég volt vezérigazgatója, aki 13 
esztendőn keresztül volt a leg-
nagyobb magyar húsipari válla-
lat első számú vezetője. Bihari 
ugyanakkor hozzátette: nem 
változtatott korábbi álláspont-
ján, továbbra sem kívánja ele-
mezni a történteket. Nem sze-
retne ugyanis rossz szájízzel bú-
csúzni, régmúlt dolgokon sem 
kíván rágódni. - Ilyenkor csak a 
szépre szabad emlékezni. 

Bihari Vilmos a fentiekkel kap-
csolatban kifejtette, nem látja ér-
telmét, hogy olyan dolgokat fe-
szegessünk: miért volt szükség 
különböző lépésekre, vagy éppen 
miért kellett távoznia. - Ez mél-
tatlan lenne, nem szeretném 
ugyanis, ha bármi árnyékot vet-
ne a Pickre. 

A volt vezérigazgató a további-
akban azt hangsúlyozta, őszinte 
szívvel drukkol annak, hogy a 
Pick Szeged Rt. sikereket érjen el 

Bihar i V i lmos volt Pick-vezér 
egyelőre pihen. Fotó: Karnok Csaba 

a jövőben is. De már csak kívül-
ről tud szurkolni, tevőlegesen 
nem vehet részt a cég további 
sorsának alakításában. - A 
Picket kedveltem, valamennyi 
munkatársával együtt - jelentet-
te ki Bihari. 

Azzal kapcsolatban, hogyan 
képzeli el jövőjét, csak annyit kö-
zölt: egyelőre pihenni szeretne. 
Ugyanakkor tétlenül sem kíván-
ja tölteni a napjait, értékes mun-
kát szeretne végezni. Tervei kö-
zött szerepel egy közgazdasági 
tanácsadó iroda létrehozása is. 

Az 1946-ban született Bihari 

Vilmos 34 esztendő után távo-
zott attól a vállalattól, amely el-
ső munkahelye volt. A budapes-
ti Közgazdaságtudományi Egye-
temen 1969-ben szerzett diplo-
mát, majd a Pickhez került és 
ott bejárta a vállalati ranglétrát. 
Volt ügyvitelszervező, számvite-
li osztályvezető, pénzügyi főosz-
tályvezető-helyettes - közben 
okleveles könyvvizsgáló képesí-
tést szerzett 1986-tól gazda-
sági, 1990-től pedig vezérigazga-
tó. Ő vezényelte le a Pick 
1992-es részvénytársasággá ala-
kulását és tőzsdei bevezetését. 
Az ezt követő esztendők egy si-
kertörténet lapjaira kívánkoz-
nak: 1994-ben a Pick megvásá-
rolta a Herz szalámigyárat, 
1994-ben a Ringa Húsipari 
Rt.-t, 1998-ban a Szegedi Papri-
ka Rt.-t. A cég 1999-ben meg-
kapta a Magyar Nemzeti Minő-
ségi Díjat. A vezérigazgató az 
Arago Rt. 2000-től bekövetkező 
fokozatos tulajdonszerzését kö-
vetően is helyén maradt, 
2002-ben megérte a cég részvé-
nyeinek tőzsdei kivezetését. 
2000-ben neki ítélték a Szege-
dért Alapítvány fődíját azért a 
munkáért, amelyet a város kul-
turális- és sportéletéért tett ma-
gánemberként, szponzorként 
egyaránt. 

E K . 


