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KORKÉP 

BAKS. Útépítésről, felújításokról 
és fejlesztésekről döntenek 
többek között ma délután 1 
órakor a baksi képviselők. Három 
ütemben tervezik a Virág utca 
aszfaltozását. A 1450 
négyzetméternyi útszakasz első 
részének építése 8,8 millió 
forintba kerül. Az összeg hetven 
százalékát a Csongrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács 
pályázatán nyerte a község. Az 
általános iskola tetőszerkezete is 
felújításra szorul. A beruházás 35 
millió forint. A miniszterelnöki 
hivatal területfejlesztési hivatala 
a teljes összeget biztosítja, 
ugyanis Baks egymás követő két 
évben is önhibáján kívül lett 
forráshiányos. Hárommillió 
forintból pedig fejlesztik a 
polgármesteri hivatal 
számítógépes rendszerét, illetve 
kijavítják a buszváró hibáit. 
Emellett Bárdos László 
iskolaigazgató és Pinjung Emiiné 
óvodavezető intézményeik 
helyzetéről, a nevelési munkáról 
tartanak beszámolót. 

DESZK. Az ifjúsági 
polgármcs tcrjclöltcknck 
negyven, a képviselőjelölteknek 
pedig húsz érvényes aláírást 
kellett összegyűjteniük, hogy 
indulhassanak a választáson. 
Polgármesternek a 13 és 20, 
képviselőnek a 11 és 20 közötti 
helyi fiatalok jelöltethettek 
magukat. A szavazást vasárnap 
tartották, amelyen a választásra 
jogosultak húsz százaléka el is 
ment. Dcszk ifjúsági 
polgármester Frányó Szilvia lett. 
Képviselők: Scholtz Tímea, 
Stadler Éva, Vikor Gellért, Török 
Rita, Rózsa István, Kátai Réka, 
Kátai Lénárd és Sinkó Gábor. A 
polgármester és a képviselők 
mandátuma négy cvre szól. 

KÜBEKHÁZA. A község 
sportpályája mellett ma kezdik 
cl a 200 négyzetméter 
alapterületű sportöltöző és 
klubház építését. Az 
önkormányzat még márciusban 
adott pályázatot a megyei 
területfejlesztési tanács 
céljellegű decentralizált 
alapjához. Ezen 3,7 millió 
forintot nyertek a kübekiek. Az 
összeget az önkormányzat 1,6 
millió forinttal kiegészíti. Az 5,3 
millió forintból csak alapanyagot 
vásárolnak, ugyanis a helyi 
vállalkozók, mesteremberek, 
illetve több lakó is vállalta, hogy 
ingyen felépítik az öltözőt. A 
többfunkciós létesítményben 
teakonyhát is kialakítanak, a 
tervek szerint pedig a 
közeljövőben erdei iskola is 
helyet kap az épületben. 

RÖSZKE. Képviselő-testületi 
ülést tartanak ma délután 5 
órától a községben. Ezen többek 
között szó lesz a település ivó- és 
szennyvízellátásról. Röszke a 
céltámogatási pályázaton 175 
millió forintot nyert 
szennyvízcsatorna kiépítésre. A 
beruházáshoz meg ugyanekkora 
összeggel járul hozzá az 
önkormányzat és a lakosság 
együttesen. A tervek szerint jövő 
tavasszal kezdik a 
munkálatokat. Magyari László 
polgármester ismerteti az idei 
költségvetést. Takarékoskodni 
kell, mert a községnek több mint 
40 millió forint a hiánya, az 
önhikis pályázatukra pedig 
mindössze 7 millió forintot 
kaptak. Ezenkívül Szűcs József 
jegyző ismerteti a szociális, a 
közbeszerzési és a 
vagyonrendelet módosítását. 

TISZASZIGET. A szavazásra 
jogosult 375 szigeti fiatal közül 
mindössze 38-an vettek részt az 
elmúlt héten az ifjúsági 
önkormányzati választáson. A 
részvételi arány közel tíz 
százalékos volt ugyan, de a 
szavazás érvényes. A község 
ifjúsági polgármestere Hajdú 
Zoltán lett, a 10 és 25 év 
közöttiek képviselőnek pedig 
Borbás Zoltánt, Nagy Dávidot, 
Laczi Adriennt, illetve Juhász 
Árpádot választották. 

Megújultak a sportpályák, lefestették a paáokat 

Megszépül a Bartók tér 

Az apróságok örültek tegnap a játékoknak, a jó időnek. Fotó: Karnok Csaba 

Hárommillió forintért kicsinosították a szegedi 
Bartók teret, ám a felújítás ezzel még nem fe-
jeződött be. 

Két szegedi önkormányzati képviselő közösen újít-
tatta föl a Bartók teret. Hekáné Szondi Ildikó és 
Tóth Károly másfél-másfél millió forintot adott 
képviselői alapjából a tér megszépítésére. A Bartók 
tér éppen két belvárosi választókerület határán ta-
lálható, ezért adták össze a képviselők a rendelke-
zésükre bocsátott pénzt. 

- A régóta üresen csúfoskodó medencéből üde vi-
rágágyás lett, mellette friss zöld pázsit, a betonsze-
gélyekre pedig örökzöldeket szeretnénk futtatni -

mutatott körbe Hekáné Szondi Ildikó, egyúttal 
megjegyezte: lefestették a padokat, a népszerű ha-
jós mászókát és a hintákat is megjavították. 

- A környéken nagyon kevés a sportpálya, ezért 
fontos a belvárosiaknak, hogy most újra lehet hasz-
nálni a kézilabda- és kosárlabdapályát - tette hozzá 
Tóth Károly. A képviselő felhívta a figyelmet arra, 
hogy kijavították a labdát megfogó kerítéseket és a 
felpúposodott aszfaltot. A téren fákat telepítettek 
és egy ivókutat is elhelyeztek a munkálatokat el-
végző környezetgazdálkodási kht. emberei. A kép-
viselők hangsúlyozták: jövőre folytatják a tér meg-
újítását. 

M. B. L 

HÍREK 
ELMARADÓ ELOADASOK 
Technikai okok miatt elmarad 
Fehér Anna és Ullmann Mónika 
ma estére meghirdetett Majdnem 
szókék... című zenés előadóestje 
a szegcdi Pinceszínházban. A 
jegyeket visszaváltják. A Horváth 
Mihály utcai magántcátrumban 
csütörtökön este a népszerű 
színészházaspár, Rudolf Péter és 
Nagy-Kálózy Eszter játszotta 
volna az És Rómeó és Júlia cimú 
produkcióját. Rudolf Péter 
betegsége miatt ez a vendégjáték 
is elmarad, a megváltott jegyek az 
október 12-i pótclóadásra vagy 
Bencze Ilona szombaton látható 
Örökség című előadóestjére 
érvényesek. 

JUBILÁL A SZEGED 
Tizenöt éves a város folyóirata, a 
Szeged. Az 1988-ban alapított lap 
szerkesztősége a jubileum 
alkalmából holnap este 6 órától 
ünnepi ülést rendez a városháza 
dísztermében. A folyóiratot Botka 
László polgármester köszönti, 
majd Tandi Lajos főszerkesztő 
tart megemlékezést. A műsorban 
közreműködik: Kerek Ferenc 
zongoraművész, Szecsódi Ferenc 
hegedűművész, Temesi Mária 
operaénekes, Calkó Bence és 
Szabó Gabi színművészek, 
valamint a Tömörkény 
gimnázium leánykara Dohány 
Gabriella vezényletével. 

ELTŰNT FÉRFIT KERESNEK 
A Szegedi Rendőrkapitányság 
keresi a 34 éves forráskúti 
Bélán Jánost,aki még június 
10-én ment el otthonról és 
azóta nem adott magáról 
életjelt. Az eltűnt férfi 170 
centiméter magas, vékony 
testalkatú, barna hajú, szeme 
barna, szemöldöke vastag, 
fülei elállóak. Orra hosszú, 
hegyes. Fekete rövid ujjú pólót, 
fekete, hosszú szárú 
szövetnadrágot és 
strandpapucsot viselt. A 
rendőrség kéri, hogy aki 
bármit tud a férfiról, 
jelentkezzen a kapitányságon. 

Cikkünk alapján 
nyomoznak Szentesen 
Lapunkból értesült a Szentesi 
Rendőrkapitányság bűnügyi 
osztályvezetője, hogy kettétör-
ték a majdani kápolna helyén 
felszentelt fakeresztet. 

Mint arról tegnapi lapunkban 
beszámoltunk, Imre Károly, a 
szentesi Lakos József Baráti Tár-
saság ügyvivője nem kíván beje-
lentést tenni a Somogyi Béla és 
Daru utca találkozásánál lévő 
közterületen pár hete felállított 
fakereszt meggyalázása ügyében. 
lyityán László őrnagy, a helyi 
rendőrkapitányság bűnügyi osz-
tályvezetője érdeklődésünkre el-
mondta, hogy a cikkünket olvas-
ta tegnap korán, és az alapján in-
dított eljárást az ügyben. Kimen-
tek a helyszínre, mindent meg-
néztek, bevittek a keresztet a 
rendőrségre. Vizsgálják az oko-

zott kárt, majd visszaadják a fe-
születet a tulajdonosának. 

A fakeresztet alig szentelte meg 
Veréb László plébános és imádko-
zott érte Gilicze Andrásné refor-
mátus lelldpásztor, pár nap eltel-
tével fenyegető szöveget írtak rá 
ismeretlen személyek az emlék-
torony megépítését tervező civil 
szervezetnek címezve. Lapunk 
kérdésére, miszerint lehetséges-e 
összefüggés a gyalázkodó üzenet 
és a mostani rongálás között, azt 
válaszolta Tyityán László: feltéte-
lezése szerint összefügghet a ket-
tő. Egyelőre szabálysértési eljárás 
keretében vizsgálják az ügyet. A 
kárérték ismeretéljen döntenek 
majd arról, hogy szabálysértésnek 
minősül-e a rongálás és átadják az 
ügyet a városházi illetékeseknek 
vagy folytatják az eljárást. 

B.L 

Tanúmeghallgatás a bíróságon 

Whiskyvel, pénzzel 
vesztegetett rendőrök 
A tanúk meghallgatásával folytatódott a vásárhelyi városi bí-
róságon tegnap azoknak a szegedi rendőröknek a pere, akiket azzal 
vádolnak, hogy belső információkat adtak ki idegeneknek, s „el-
tekintettek" bizonyos feljelentésektől. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Vesztegetéssel és más bűncselek-
ménnyel vádolta meg az ügyész-
ség B. Józsefet, Zs. Andrást, Cs. 
Józsefet, N. Attilát és K. Sándort, 
a Szegedi Rendőrkapitányság 
munkatársait, valamint B. Józse-
fet, M. Ferencet, T. Lászlót, K. 
Miklóst és K. Pétert. A vádirat 
szerint B. József jó viszonyban 
állt a vádiratban szereplő civilek-
kel, köztük több büntetett előéle-
tű személlyel, akik közül voltak, 
akik rendszercsen B. József segít-
ségét kérték, hogy megtudják, 
körözik-e őket, ismerőseiket, il-
letve néhány gépkocsit. B. József 
előbb kollégáit kérte meg az ada-
tok ellenőrzésére, majd ellesve 
azok kódjait, maga böngészett a 
rendőrségi adatbázisban. 2001. 
június 28-án előbb SMS-t kül-
dött, majd telefonált az egyik is-
merősnek, hogy aludjon otthon, 
mert megyei razzia lesz. Ugyan-
ilyen figyelmeztetést kapott tőle 
egy Akos keresztnevű férfi is. 

A szintén rendőrként dolgozó 
N. Attila feljelentett szabályta-

lanság miatt egy autóst, alá végül 
- több személy segítségével - né-
mi ajándékért cserében megúsz-
ta a büntetést. N. Attila és Cs. 
József járőrözés közben egy sisak 
nélkül motorozó férfit állított 
meg, aki elmesélte egy ismerősé-
nek a esetét, az pedig B. Józseffel 
10 ezer forintért „elintézte" a 
dolgot. A vádirat szerint volt arra 
példa, hogy a feljelentések sem-
missé tételére egy üveg whisky 
elégnek bizonyult. Az ügyészség 
B. Józsefet hivatali személy által, 
kötelességszegéssel elkövetett 
vesztegetés bűntettével, szolgá-
lati titoksértés vétségével, folyta-
tólagosan elkövetett hivatali 
visszaélés bűntettével, jogosulat-
lan adatkezelés vétségével, kü-
lönleges személyes adatokkal 
visszaélés bűntettével, míg Zs. 
Andrást és Cs. Józsefet társtet-
tességben, hivatalos személy ál-
tal elkövetett vesztegetés bűntet-
tével vádolta. N. Attila, K. Sán-
dor, B. József, M. Ferenc és a töb-
biek - többek közt - fúvatali 
vesztegetés miatt kerültek bíró-
ság elé. 

Lukicsot gyanúsítják az ásotthalmi férfi megölésével 

Tüdják, ki a Pirtóról 
menekülő késelő 
Azonosította a rendőrség a 
Bács-Kiskun megyei pirtón 
megölt 25 éves ásotthalmi férfi 
feltételezett gyilkosát (képün-
kön). 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint azt megírtuk, vasárnap este 
szóváltás után többször hasba 
szúrtak egy 25 éves ásotthalmi 
férfit a Bács-Kiskun megyei Pirtó 
község egyik kocsmája előtt. A fi-
atal férfi olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy a helyszínen 
meghalt. Az akkor még ismeret-
len késelő autóval menekült el a 
helyszínről. 

A brutális támadás után más-
fél nappal a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság nyomozó-
inak sikerült azonosítaniuk a tá-
madót. A rendőrök egy 
szerb-montenegrói állampolgárt 
gyanúsítanak a gyilkossággal. A 
35 éves Dikics Róbert tartózko-
dási helye ismeretlen, ezért elle-
ne elfogatóparancsot adtak ki. 

Azt, hogy az áldozat, aki egy 
ásotthalom környéki tanyán élt, 
és támadója min vitatkoztak ösz-
sze, még nem lehet tudni. 

Lukics Róbert 175-180 centi-
méter magas, körülbelül 75 ki-

logramm súlyú, sportos testal-
katú. Haja barna, néhol őszes, 
oldalra fésült, négy centiméter 
hosszú. Bal fülében arany kari-
ka fülbevalót viselt. A gyilkos-
ság elkövetésekor világos alapon 
sötét színű, keresztben csíkos, 
galléros nyakú pólót, valamint 
sötét színú szabad időnadrágot 
viselt. 

A rendőrség kéri, hogy alá fel-
ismeri a képen látfiató férfit, 
vagy a bűncselekménnyel kap-
csolatban bármilyen információ-
val rendelkezik, hívja a Bács-Kis-
kun Megyei Rendőr-főkapitány-
ság nyomozó osztályát a 
76/484-684-es számon, vagy a 
107-es segélyhívót. 

Ketten sérültek meg az utakon 
Tfegnap a délutáni órákban két 
személyi sérüléses baleset is tör-
tént Szeged, illetve Bordinynál. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Valószínűleg a fia hibájából sérült 
meg könnyebben az az édesapa, 
akit a mentők tegnap a bordányi 
útról szállítottak kórházba. Egy 
Szeged felől érkező Lada a zsom-
bói bekötőútnál nem adott elsőbb-
séget egy szemből érkező, szabá-
lyosan közlekedő Audinak és fron-
tálisan összeütköztek. A karam-
bolban a két sofőr nem sérült meg. 

Szegeden a József Attila sugár-
úton, a zebrán történ baleset. A 
városba vezető oldalon egy 
Volkswagen elcsapott egy kerék-
párost, aki valószínűleg körülte-
kintés nélkül próbált meg átkel-
ni. A baleset körülményeit a 
rendőrség tegnap még vizsgálta. A kerékpáros valószínűleg nem lassított a József Attila sugárúton. Fotó: Karnok Csaba 


