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Belehalt sérülésébe a fábiánsebestyérú férfi 

Szíven szúrta 
élettársát az asszony 
Folytatás az 1. oldalról 

A szomszédasszony, Pardi Zol-
tánná azt sorolja: hét éve lakott 
mellettük a pár, de azóta már 
többször volt „késelés", mert 
iszogattak. - Máskor a férfi szúr-
ta meg Terit - állítja a szomszéd, 
aki valójában mindkettőjüket 
sajnálja. Szerinte megelőzhették 
volna a bajt, ha elválnak egymás-
tól. De szomszédként ugyan ho-
gyan avatkozhatott volna bele a 
család életébe? 

Az áldozat unokatestvére, La-
bádiné viszont többször is szólt 
nekik, ám mit sem ért. Azért 
mégsem gondolta, hogy ilyen 
lesz a vég. Sebők Gyöngyi a har-
madik gyermekével van áldott 
állapotban. Kisfiával, a 2 és fél 
éves Dáviddal érkezik éppen ha-
za az édesanyja házának udvari 
részében lévő lakásukba. Azt 
mondja a fiatalasszony, hogy 
nem szeretné, ha a fiában mara-
dandó nyomokat hagynának a 
történtek. Amúgy ők ki sem 

mozdultak a lakásból, amikor a 
tragédia megesett. Sebők Gyön-
gyi már régen szeretett volna el-
költözni az állandó veszekedé-
sek miatt. - Két éve a mama kö-
tött ki a kórházban - beszéli az 
asszonyka, hozzátéve: most így 
sikerült. Pedig testvéreivel pró-
báltak az édesanyjáékra hatni, 
mert szerintük mind a kettő hi-
bás volt. Sebők Gyöngyi azt 
mondja, hogy nem így kellett 
volna megoldani a problémát. O 
mindenesetre a gyermekei érde-
kében távol tartja magát a tragé-
diától, mert - mint fogalmaz -
„az életnek mennie kell to-
vább". 

A megyei rendőr-főkapitányság 
sajtóreferense, M. Toronykőy 
Márta hadnagy lapunk érdeklő-
désére arról tájékoztat, hogy teg-
nap belehalt sérülésébe a fábián-
sebestyéni férfi. Az élettársa el-
len emberölés megalapozott gya-
núja miatt folytat eljárást a me-
gyei főkapitányság. 

BALÁZSI IRÉN 

Ma kezdődik a tárgyalás 

Olaj milliárdosok pere 
az ítélőtábla előtt 
A Békés Megyei Bíróság szerint 
összesen 1 milliárd 97 millió 
forint kárt okozott két adócsaló 
az államnak. Az olajosok ügyét 
ma tárgyalja a Szegedi ítélő-
tábla. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Négyrendbeli adócsalás és egy-
rendbeli magánokirat-hamisítás, 
valamint a számviteli fegyelem 
megsértésében találta bűnösnek 
a Békés Megyei Bíróság 2002. 
február 22-én született ítéleté-
ben D. Lajost, akit ezért kilenc év 
börtönre ítélt, valamint hét évre 
eltiltotta a közügyek gyakorlásá-
tól. Az ügy másodrendű vádlott-
ja, M. János bűnsegédként elkö-
vetett adócsalás és magánok-
irat-hamisítás miatt hat év bör-
tönt kapott, és öt évre eltiltották 
a közügyek gyakorlásától. 

A vádlottak 1996 és 1999 kö-
zött illegáüs üzemanyag-kereske-
dést folytattak úgy, hogy különbö-
ző olajforgalmazó cégeket tényle-
gesen, illetve a háttérből irányít-
va, ismeretlen származású, nem 
adóalanytól beszerzett gázolajat 
értékesítettek. A másodrendű 

vádlott többnyire szállítóleveleket 
állított ki, bizonylatokat készített 
az eladott üzemanyagról a Körös 
Volánnak, szervezte a gázolaj 
szállítását. Az üzemanyag beszer-
zését és értékesítését az elsőrendű 
vádlott intézte. 

D. Lajos és M. János az adózat-
lan gázolajat úgy akarta tisztára 
mosni, hogy nem fizettek adót, s 
ezzel milliárdos haszonra tettek 
szert. 

A vádlottak és a velük együtt-
működő személyek összesen 
mintegy 11 milüó 690 ezer üter 
gázolajat értékesítettek a három 
év alatt. A Békés Megyei Bíróság 
szerint az I. és II. rendű vádlot-
tak nem fizettek be 300 millió 
forint áfát, 403 millió forint fo-
gyasztási adót, 108 millió forint 
útalapot és 286 millió jövedéki 
adót. így összesen 1 milliárd 97 
millió forint kárt okoztak. Az 
ügy további hat vádlottja között 
volt olyan, akit jogerősen fel-
mentett, felfüggesztett börtön-
büntetésre ítélt, míg volt akit 
próbára bocsátott a bíróság. 

Az I. és II. rendű vádlottak fel-
lebbeztek. Az ügyet ma tárgyalja 
a Szegedi ítélőtábla. 

Egy 55 négyzetméteres lakásban évente 2 ezer 700forinttal kell többet fizetni 

Drágább lett a távfűtés 
Október elsejétől átlagban 3,2 
százalékkal emelkedett a sze-
gedi távhőszolgáltatisi díj. A hi-
deg miatt kedden megkezdte a 
lakások fűtését a Szegedi Hő-
szolgáltató Kft. 

Szegeden szeptemberben döntött 
a közgyűlés a távfűtési díj emelé-
séről. A 3,1 százalékos drágulás 
híre meglephette azokat, akik 
emlékeztek a kormánypárti frak-
ció egy hónappal korábbi egyez-
tetésének eredményére, amely 
szerint nem terveznek alapdíj-
emelést. 

- Nem is az alapdíj nőtt, ha-
nem a két részből álló távfűtési 
díj másik összetevője, a hődíj. Ez 
a lépés pedig azért vált elkerülhe-
tetlenné, mert május közepén 
drágult a földgáz, augusztusban 
pedig az áram - válaszolta la-
punk kérdésére Básthy Gábor, a 
Szegedi Hőszolgáltató Kft. igaz-
gatója. 

A távfűtés azonban mégsem 
16, hanem csupán (bár a fogyasz-

Megkezdődött a nagyüzem a szegedi hőközpontokban. Fotó: Miskolczi Róbert 

BEINDÍTOTTAK 
A KAZÁNOKAT 
Szegeden kedden megkezdte 
a lakások fűtését a Szegedi 
Hőszolgáltató Kft., mivel 6 
fokra csökkent a hőmérsék-
let. Az előírások szerint szep-
tember 15. és március 15. 
között akkor kell megindíta-
ni a távfűtést, ha az átlaghő-
mérséklet 10 Celsius-fok alá 
csökken,- illetve akkor, ha há-
rom napig nem éri el a 12 
Celsiust, valamint szeles na-
pokon, ha az átlaghőmérsék-
let 12 fok alatt marad. Ha 
enyhül az idő, akkor állítják 
le a fűtést, ha egy napig 14 fo-
kos átlagot mérnek, vagy ha 
három napon át átlagban 12 
Celsius-foknál melegebb van. 

tók jelentős részét ez is érzéke-
nyen érinti) átlagosan 3,1-3,2 
százalékkal drágult. Ennek ma-
gyarázata az, hogy az állam 6 
százalékot átvállal a lakossági 
gázáremeléséből. A maradék 10 
százalék egy szakmai számítás 
után mint 6,1 százalékos díj-
emelésként jelentkezik. Mint-
hogy a teljes átlagos fűtési díjnak 
valamivel több mint a felét teszi 
ki a hődíj, így átlagosan, lakás-
nagyságtól függően, 3,1-3,2 szá-
zalékkal drágul a távfűtés, s ter-
mészetesen vele együtt a haszná-
lati melegvíz. 

Szegeden 27 ezer 258 lakást lát 
el meleg vízzel a hőszolgáltató. 
Egy 55 négyzetméteres, átlagos 
fogyasztású lakás éves melegvíz-
és távfűtési díja az októberi ár-
emelés után 2 ezer 700 forinttal 
nő. 

A megyeszékhely így sem tar-
tozik a drágán távfűtő városok 
közé: a számottevő nagyságú 

• MEGYEI ÁRLISTA 
A távfűtés- és melegvíz-dijak Csongrád megyében, átlagos. 
55 rrf lakás éves fogyasztását alapul véve. a díjak mértéke szerint. 
(A számok a díjemelés előtti összegeket mutatják, i 
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távfűtő rendszert működtető te-
lepülések között a hatodik he-
lyen áll az „olcsósági" hstán. 

Csongrád megyében Hódmező-
vásárhelyen 8 százalékos áreme-
lést tartalmazó javaslatról dönt 
ma a közgyűlés. Csongrádon is 
drágul a távfűtés, de hogy meny-
nyivel, azt egyelőre nem tudni, a 
tervezet még nem készült el. 
Szentesen, hála az energiatakaré-
kos beruházásokból származó 

megtakarításnak, idén nem ter-
veznek áremelést, jövőre viszont 
valószínűleg elkerülhetetlen lesz 
a drágulás. Makón az elektromos 
áram és a földgáz árának emelése 
után azonnal nőtt a távfűtési díj, 
az időközben megérkező állami 
kompenzációnak köszönhetően 
viszont lakásonként, átlagosan 
4-5 százalékos visszatérítést kap-
nak a fogyasztók. 

NY. R 

Ötvenéves a vízügyi igazgatóság 
Ötvenéves fennállását ünnepli az Alsó-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. A cég mű-
ködési területe 8455 négyzetkilométer. 

Az 1950-es évek elején Magyarországon a 
vízügyi feladatokat megosztva egyszerre több 
szervezet látta el. Ezt megszüntetve, 1953. 
október elsején létre hozták az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóságot, amelynek irányítása 
alatt megalakult az önálló vízügyi államigaz-
gatási ágazat. Ezt követően tizenkét vízügyi 
igazgatóságot - köztük az Alsó-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóságot (Ativizig) - alapítot-
tak. 

- Működési területünk 8455 négyzetkilo-
méter, ami egész Csongrád megyén kívül 
még magába foglalja Bács-Kiskun, Békés és 
Jász-Nagykun-Szolnok egy részét is - tájé-
koztatta lapunkat Nagy Ferenc, az Ativizig 
gazdasági igazgatója. Az átfolyó Tisza, Maros 
és a Hármas-Körös esetleges áradása 2210 
négyzetkilométernyi ártéri területet fenye-
get. Szerencsére az elmúlt évek árvizei ezen a :ei ez 
részen nem okoztak nagy gondot, mivel a Ti-

sza alsó szakaszán viszonylag megfelelően 
kiépült a töltésrendszer. 

- Ebben a szakmában az egyik leglényege-
sebb a terepismeret, hiszen munkánk során 
számtalanszor fordulunk meg töltéseken, gá-
takon és a folyóknál - mondta Andó Mihály 
megbízott igazgató. Jövőre hazánk EU-csat-
lakozása jelentős pluszfeladatokat ró majd a 
vízügyre, többek között az ivóvizek arzén-
mentesítését, valamint a szennyvíz megfele-
lő elvezetését, tisztítását. 

K.T. 

Középkori alapok, szakszerűtlen helyreállítás, hulló téglák 

A város éke lehetne a Tisza-parti rondella 
Eredeti, középkori formája sze-
rint is újjáépíthetnék a szegedi 
várból megmaradt vízíbástyát. 
A hetvenes években végzett föl-
újítás óta egyre romlik a ron-
della állapota. 

Csak középkori alapjai értékesek 
a szegedi Huszár Mátyás rakpar-
ton látható vízibástyának: a het-
venes években készült fölépít-
mény kisebb az eredetinél, rá-
adásul a téglaburkolat jó része 
már lehullott. Pedig ha a gyilok-
járókkal együtt újra fölépítenék a 
vár délkeleti bástyáját, a rondella 
a város egyik ékessége lehetne. 
Alacsony vízállásnál - mint 
most is - láthatók a középkori 
téglasorok. 

Novak István városi főépítész 
kérésünkre megmutatta az egy-
kori vízibástya fölújításáról szóló 
tanulmánytervet, amelyet há-
rom éve készített Sipos György 
építész. Az alapos levéltári kuta-
tások után összeállított anyagból 
kiderül, hogy a 20 méter átmérő-
jű bástya közel 4 méter vastag 
alapfalai mintegy 6 méternyire 
süllyednek a talajba. 

A folyó felől szomorú képet mutat a pusztuló rondella. Fotó: Gyenes Kálmán 

Az építmény a török kiűzése 
után szolgált vízibástyaként: ek-
kor működött benne a várost a 

Tisza vizével ellátó szerkezet. A 
barokk idején a rondella tetőt is 
kapott, majd az árvíz utáni újjá-

építés során a várral együtt a bás-
tyát is lebontották. 

Sipos György egyik javaslata 

szerint a mai kóhenger helyén, 
eredeti alapjain, mintegy egy mé-
ter magasságig építenék föl a fa-
lakat. A másik tervváltozat: 
megközelítőleg teljes tömegében 
újraépítenék a vízibástyát. Elké-
szülne a kettős henger külső és 
belső fala közti körfolyosó, 
vagyis a már említett gyilokjáró, 
amelynek lórései mögül védték a 
várat a támadóktól. 

A tervekben egy gyalogosok 
számára épített híd is szerepel, 
amely a múzeum melletti járdá-
ról vezetne a bástyára. Az új ron-
della tetején akár odaillő kávézó 
is működhetne, funkcióval és 
élettel megtöltve az egykori vár 
erejét jelző, s a középkori Szege-
det megjelenítő építményt. 

Nóvák István szeretné elérni, 
hogy jövőre elkészüljön a vízi-
bástya fölújításának végleges 
terve is. A főépítész igen fon-
tosnak tartja, hogy a fölújítást 
alapos régészeti kutatás előzze 
meg, amely a téglák korának 
meghatározásával választ ad-
hat a rondella építésének idejé-
re is. 

NYILAS PÉTER 

HÍREK 

PÁLYÁZNI TUDNI KELL 
Pályázni pedig (tudni| kell 
címmel rendeznek konferenciát 
ma Újszegeden a 
Rendezvényházban (Közép fasor 
1-3.). Az eseményen 
bemutatják a 2004-2006. évi 
projekteket is. 

ESZIK ALAJOS TÁRLATA 
Nátyi Róbert művészettörténész 
nyitja meg ma 17 órakor az SZTE 
JGYTFK Rajz- és 
Művészettörténet Tanszékének 
galériájában (Szeged, Brüsszeh 
krt. 37.) Eszik Alajos 
képzőművész kiállítását. 
Zongorán közreműködik Tóth 
Mariann. A kiállítás október 
3 l-ig naponta 10-tól 18 óráig tart 
nyitva. 

KIÁLLÍTÁS A VAKOK 
OTTHONÁBAN 
Amiről az épületek mesélnek 
címmel nyílik kiállítás 
csütörtökön délután 2 órakor 
Szegeden, a vakok otthonában 
(Torontál tér 1.). A Tabán 
Altalános Iskola és Művészeti 
Alapiskola és francia 
testvérintézményének diákjai 
Szeged, illetve Pontarlier 
épületeiről készítettek 
anyagot. 


