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Részletes vallomás a tervezett emberrablásról 

Védelmet kért a per 
koronatanúja 
Rendőri kísérettel jelent meg 
tegnap a bíróságon az ember-
rablási per koronatanúja. Ő volt 
az, aki 2001-ben lebuktatta tár-
sait, elárulta a rendőröknek, 
hogy a KÉSZ Kft. dúsgazdag tu-
lajdonosának elrablását tervez-
ték, de ő kiszállt. 

A Csongrád Megyei Bíróságon 
tegnap folytatódott az emberrab-
lási perként elhíresült tárgyalás. 
Mint azt korábban megírtuk, a 
Csongrád Megyei Főügyészség 
szerint /. /., Sz. M. és T. A. régóta 
jó kapcsolatban voltak egymás-
sal. 2000 nyarán Sz. kitalálta, el 
kellene rabolni a KÉSZ Kft. több-
ségi tulajdonosát, V. M.-t. A férfi 
szabadon bocsátásáért 100 mil-
lió forintot követeltek volna. 

A vádlottakat három ismert 
szegedi ügyvéd, Ádám Sándor, 
Krajkó Zoltán és Szilágyi János 
védi. 

Az ügyészség úgy véli, J. szer-
vezte meg az emberrablás előké-
születeit, folyamatosan megfi-
gyelték V.-t, igyekeztek pontosan 
feltérképezni napi szokásait. A 
megfigyelésbe bevonták a 
szerb-montenegrói nemzetiségű, 
szintén vádlott B. 1.-t. A férfi 
azonban megijedt, és a tervezett 
bűncselekményről értesítette a 
KÉSZ Kft.-t, majd a rendőrséget, 
ezután nyomtalanul eltűnt. Teg-
napig senki nem tudott róla sem-
mit. 

Információink szerint a koro-
natanú, B. I. szeptember 10-én 
levelet juttatott el a bíróságnak, 
amelyben azt írta, megjelenik a 
tárgyaláson, ha biztosítják a vé-
delmét. Tegnap B. minden lépé-
sét a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság életvédelmi al-
osztályának fegyveres nyomozói 
kísérték. 

A tegnapi tárgyaláson először 
Z. S.-t hallgatta meg a bíróság. A 
férfi szökésben volt, őt nemzet-

közi elfogatóparancs kiadása 
után fogták el. S. elmondta, nem 
érzi magát bűnösnek. 

- J.-t becsületes embernek is-
mertem meg. T. A.-t csak felüle-
tesen ismerem, mivel nem tud-
tunk kommunikálni. Sz.-t soha 
nem láttam. B.-t látásból isme-
rem, de nem volt szimpatikus. A 
vállalkozó, V. M. nevét soha nem 
hallottam - jelentette ki a bíró-
ság előtt tolmács segítségével S. 

A koronatanú, a zentai születé-
sű, szerb állampolgárságú B. I. 
meghallgatásakor így fogalma-
zott: - Annyira érzem magam 
bűnösnek, hogy részt vettem eb-
ben az egészben. B. részletesen 
elmesélte, hogyan ismerkedett 
meg J. J.-vel és Z. S.-el. A férfiak 
rendszeresen követték a KESZ 
Kft. többségi tulajdonosát. Úgy 
tervezték, a férfit az egyik este 
fegyverrel a kocsijába kényszerí-
tik, majd Szeged külterületén 
csuklyát húznak a fejére és egy 
rúzsai tanyára viszik. - Kitalál-
ták, ha nem akar együttműköd-
ni, az erdőben megásatják vele 
saját sírját, akkor biztos kifizeti a 
váltságdíjat - folytatta B. I., aki 
egyébként arra már nem emlék-
szik, ő ajánlotta-e fel, segít a vál-
lalkozó megfigyelésében, vagy 
pedig a többiek pénzt kínáltak 
ezért neki. 

B. tegnap elmondta, nem érez-
te magát biztonságban, ezért 
ment el a KÉSZ Kft.-hez, majd a 
rendőrséghez, ahol vallomást 
tett. A férfi elismerte, a kft.-tői 
500 ezer forintot kapott „szolgá-
lataiért". B. I. kérésére később a 
bíró zárt tárgyalást rendelt el. 

Az egész nap tartó tárgyalás ér-
dekes jelenete volt, amikor B. I.-t 
arra kérte Krajkó Zoltán, ha ő is 
a figyelők között volt, írja le V. 
M. külsejét. A koronatanú leírá-
sa alapján V.-t nem lehetne felis-
merni. 

A.T.J. 

A gyilkos Kruchió 
kinevette bűntársát 
Folytatás az 1. oldalról 

A bíróság mindkét vádlottat bű-
nösnek találta: Kruchió Tibort 
életfogytig tartó fegyházbünte-
tésre ítélték. A férfi nem bocsát-
ható feltételes szabadlábra. A II. 
rendű vádlottat, Kocsis Lajost, 
aki többszörös visszaeső, szintén 
bűnösnek találták, s őt szintén 
életfogytig tartó szabadságvesz-
tésre ítélték. Kocsis leghamarabb 
30 év múlva bocsátható feltétele-
sen szabadlábra. 

Amikor a bíró Kocsis bünteté-
sét ismertette, Kruchió megbi-
lincselt kezével örömében a leve-
gőbe bokszolt. 

Az ítélet indoklásakor, amikor 

Kovalcsik Eva az első gyilkosság 
(egy idős szegedi asszony meg-
ölése és kirablása) részleteit is-
mertette, Kruchió Tibor a fejét 
rázta, mire a bíró így szólt a férfi-
hoz: - Látom, hogy csóválja a fe-
jét. Maguk tudják, hogy mi tör-
tént, én a bizonyítékok alapján 
állapítom meg a tényállást. 

Kruchió Tibor enyhítésért, míg 
Kocsis teljes körű felmentésért 
fellebbezett. Ahogy Kocsis ezt ki-
jelentette, Kruchió a fejét fogva 
nevetett bűntársán. Az ügyész há-
rom nap gondolkodási időt kért. 

Az ítélet nem jogerős. Az ügyet 
a Szegedi ítélőtábla tárgyalja 
majd. 

ARANYT. JÁNOS 

Szigorú környezetvédelmi ellenőrzés az utakon 

Kevés autó bukott 
Az európai autómentes naphoz 
kapcsolódva öt napon át vizs-
gálta a gépjárművek káros-
anyag-kibocsátását a közleke-
dés-felügyelet. 

A közhiedelemmel ellentétben 
nem a rosszul beállított autók, 
hanem a csaknem elviselhetetle-
nül nagy forgalom, a dugók, vala-
mint vezetéstechnikai hibák mi-
att kerül a szűkségesnél jóval több 
kipufogófüst a levegőbe. Ez derült 
ki a Csongrád Megyei Közlekedé-
si Felügyelet környezetvédelmi 
közúti ellenőrzésén is, amelyet 
negyedik éve az európai autómen-
tes nap környékén tartanak. 

Az ötnapos akció során többek 
között a Bajai úton, a balástyai 
benzinkútnál, az algyői Kastély-
kert vendéglőnél, a klárafalvi 
panziónál állították meg a kocsi-

kat, s igen alaposan elemezték a 
kipufogócsőből gomolygó gáz 
összetételét. 

Sándor István hatósági felügye-
leti csoportvezető érdekes ered-
ményről számolt be: 301 ellenőr-
zött járműből 38 kocsi akadt fönt 
a rostán. A viszonylag magas 
arány azonban nem jelenti azt, 
hogy ezek az autók rossz állapot-
ban járnák az utakat: a szigorú 
mérés csupán 1,03 százaléknyi 
eltérést engedett a határértéktől, 
ezen fölül már jött a figyelmezte-
tés, vagy - 19 jármű esetében - a 
zöld kártya korlátozása. Kirívóan 
környezetszennyező autót nem 
találtak. Ugyancsak figyelemkel-
tő, hogy a haszonjárművek mind 
megfeleltek a vizsgán - a vállalko-
zók már tudják, hogy olcsóbb, ha 
jól fölkészített autókkal járnak. 

NY. P. 

MAGYARTANÁROK 
TALÁLKOZÓJA 
Szegeden, a városháza 
dísztermében rendezték meg 
szombaton a magyartanárok 
VIII. országos konferenciáját. A 
pedagógusok ezúttal arról 
tanácskoztak, milyennek ítélik a 
közoktatás mai helyzetét. A 
konferencián köszöntőt 
mondott Kozma József, Szeged 
oktatásért felelős 
alpolgármestere. 

A BIZTONSÁGPOLITIKÁRÓL 
A KÁVÉHÁZBAN 
A Közéleti Kávéház hétfői 
rendezvényének témája: Szeged 
és a biztonságpolitika, az, hogy a 
város számára lehet-e az egyik 
kitörési pont a Szegedi 
Biztonságpolitikai Központ által 
végzett munka. A városházán, a 
házasságkötő teremben 18 
órakor kezdődő fórumon Tóth 
Lászlót, a központ elnökét 
Kisimre Ferenc és Pavlovits 
Miklós újságíró faggatja. 

A városházán megjelent a brókerbotrány főszereplője, Kulcsár Attila 

Botkát támadta a Fidesz 

Bázis lehet a testület 
Az országban negyedikként teg-
nap megalakult a Fidesz Csong-
rád megyei kulturális tagozata. 

- A kulturális tagozatok mind 
megyei, mind országos szinten 
széles körűek, hiszen ezek az ok-
tatástól kezdve a tudományon át, 
egészen a sportig sok mindennel 
foglalkoznak - jelentette ki tegna-
pi sajtótájékoztatóján Pálinkás Jó-
zsef, a Fidesz-MPSZ kulturális ta-
gozatának elnöke. Az Orbán-kor-
mány oktatási minisztere hozzá-

tette, ezt a széles spektrumot kü-
lönböző szekciókkal fedik le. 

Pálinkás József hangsúlyozta, 
hogy a megyei szervezetek a szak-
mai munkában dominálhatnak, 
egy-egy döntés előkészítésben le-
het jelentős szerepük. - Szeret-
nénk elérni, hogy országos szin-
ten a kulturális tagozatnak már 
csak döntéshozó szerepe legyen. 
Ehhez összehangolt munka és ha-
tékony megyei szervezetek kelle-
nek - közölte Pálinkás József. 

G. SZ. L. 

Százszorszép 
ruhabörze 
Minden szülő számára megterhe-
lő a gyerekek őszi-téli ruhatárá-
nak beszerzése, a Szegedi Száz-
szorszép Gyermekház ezen pró-
bál segíteni a ma délutánig zajló 
babaruhák, játékok és babafelsze-
relési cikkek börzéjének szervezé-
se mellett döntött. A látogatók-
nak a gyerekeket sem kell otthon 
hagyniuk, a helyszínen játszóház, 
pelenkázó- és etetőhelyiség várja 
a kismamákat és kispapákat. 

Halálos motorosbaleset Szegeden 
A helyszínen belehalt sérüléseibe az a horgosi férfi, 
aki tegnap reggel elesett motorjával Szegeden, a 
Londoni körút és a Kálvária sugárút kereszteződé-
sében. A baleset körülményeit a rendőrség szakér-
tők bevonásával kezdte vizsgálni. Az elsődleges vé-
lemények szerint a segédmotoros kerékpár az út-
test egyenetlensége miatt billenhetett meg, a veze-
tő nem tudta megtartani a kétkerekűt és elesett. 

Az 52 esztendős horgosi férfi olyan szerencsétlenül 
esett el, hogy súlyos sérüléseket szenvedett és a men-
tők kiérkezése előtt a helyszínen életét vesztette. 

- A helyszínelés ideje alatt a forgalom folyamatos 
volt, a baleset nem okozott fennakadást a reggeli 
forgalomban - tájékoztatta lapunkat M. Toronykőy 
Márta rendőr hadnagy, a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság sajtóreferense. 

NAGYKÖVETEK 
AHISPANISZTIKAI 
TANSZÉKEN 
Tíz éve alakult meg a szegedi 
egyetemen a hispanisztika 
tanszék. A jubileum alkalmából 
ünnepi tanszéki értekezletet 
rendeztek tegnap az universitas 
Dugonics téri aulájában. Az 
ünnepségre több latin-amerikai 
ország nagykövete is eljött. 
Európát a spanyol, míg 
Dél-Amerikát az argentin, a 
brazil, a chilei, az ecuadori, a 
mexikói és a perui nagykövet 
képviseli. Anderle Ádám 
tanszékvezető elmondta: az 
ELTE után másodikként 
Szegeden a 1990-91 -es tanévben 
indult el a spanyol 
nyelvtanárképzés, az elmúlt 
években 134 hallgató szerzett 
diplomát. A jubileumi 
rendezvény ma 10 órakor 
politikai, társadalom- és 
kultúrtörténeti témákat felvető 
konferenciával folytatódik a 
bölcsészkar Petőfi sugárúti 
épületében. 

Tűz volt a Zászló utcában 

Teljesen kiégett tegnap délután Szegeden, a Zászló utca 4. szám alatti épület egyik lakásának kony-
hája. A tűzoltók két fecskendős és egy emelőkosaras járművel siettek a helyszínre. A lángokat fél óra 
alatt fékezték meg, személyi sérülés nem történt. Fotó: Karnok Csaba 

Folytatás az 1. oldalról 

Év közben 31 millió 380 ezer fo-
rint állami támogatás érkezett 
különféle rendezvényekre. Fej-
lesztésekre, beszerzésekre (Má-
tyás téri szoborcsoport restaurálá-
sa, könyvtári állománygyarapítás, 
hajléktalanellátás, sürgősségi be-
tegellátás feltételeinek javítása) 
98 millió 340 ezer forint, pályáza-
tokon elnyert támogatáshoz a 
majdnem 50 millió forintos ön-
erő most került be a költségvetés-
be. Ötvenöt épületből 1330 lakás 
pályázott, az összesen 133 millió 
forint értékű kéményfelújításhoz 
valamivel több mint 47 milliós 
támogatást nyújt az önkormány-
zat. Négy panelépület 169 lakásá-
nak rekonstrukciójára a jelenleg 
előirányzott 30 milli óból 15-öt 
költenek, a maradék összeget 
32,5 millióval kell kiegészíteni, 
hogy - az ígéretek szerint - min-
den kéménypályázatot támogatni 
lehessen. A logisztikai központ 
fejlesztésére 90 milliót irányoztak 
elő, visszapótolták a lakás- és a 
vízügyi alap pénzmaradványát. A 
költségvetési intézmények ener-
giakiadásaihoz 33,8 milliós tá-
mogatással járul hozzá a városi 
büdzsé. 

A távhőszolgáltatás díja 3,1 
százalékkal emelkedik. Az ön-
kormányzat támogatási szerző-
dést köt a Gellért és Fiai Kft.-vei 
kiállítások és konferenciák meg-
valósítására. Elfogadták és a jövő 
évre szólóan 10 millióval támo-
gatják Virág András és dr. Molnár 
Gyula képviselők indítványát a 
parlagfű és más allergén gyom-
növények elleni védekezésre. El-
adják az egyetemnek a Bal fasori 
egyharmad épületrészt, amely az 
önkormányzat tulajdonában 

Szöllősi Béla és Molnár Zoltán. Feszült hangulat a jobboldali padsorokban is. Fotó: Schmidt Andrea 

van. Az egyetemmel közösen 
Szent-Györgyi Albert-emlékhe-
lyet alakítanak ki, az újszegedi 
épületről is tárgyalnak a tulajdo-
nossal. Lesz éjszakai fogászati 
ügyelet, az egyetemmel kötnek 
szerződést. 

* 

„Sok gesztust tettem eddig 
azért, hogy a közgyűlésen ne az 
országos politikai botrányokkal 
foglalkozzunk, hanem a városért 
dolgozzunk. Ezért is felháborí-
tott, hogy a Fidesz frakcióvezető-
je, nyilvánvalóan azzal a szán-
dékkal, hogy a személyemet is 
besározza, és mert faxot kapha-
tott a pártközpontjától, hogy vi-

déken is terjessze a balhét, most 
Szegedet is képes volt kitenni 
alaptalan mendemondáknak az-
zal, hogy a brókerbotrányt rán-
gatta elő. Amikor egyébként ez 
kirobbant, Dobó képviselő úr 
iratbetekintést kért, mindent a 
rendelkezésére bocsátottunk, 
bárha tudtuk, ismerheti ezeket 
az iratokat. A város 2 milliárd fo-
rintnyi értékpapírját ugyanis az 
előző közgyűlés helyezte el az 
ABN-Amro Banknál, a két pénz-
intézet fúziója után ez a K és H 
alapkezelőjéhez került és termé-
szetesen hiánytalanul ott is van. 
A Fidesz-vezetésű szegedi önkor-
mányzat ettől a banktól vette fel 

a hitelek nagyobb részét, így akár 
én is tarthattam volna sajtótájé-
koztatót a botrány kirobbanása-
kor és kérdezhettem volna: mi-
ért? Hivatalba kerülésem után, 
mint minden nagyobb bank első 
embere, a K és H vezére is udva-
riassági látogatást tett a hivatal-
ban és mások mellett vele volt 
Kulcsár Attila." A monológot 
Botka László polgármester 
mondta. Dobó László napirend 
előtt azt kérte tőle, győzze meg, 
hogy nem érintett a brókerbot-
rányban. Az általunk megkérde-
zett fideszes képviselők azt 
mondták, a tegnapi kérdéseknek 
a jövő héten lesz folytatásuk. 


