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Várhatóan húszan veszítik el állásukat az igazgatóságnál 

Felújították a nagypostát Köztünk élő 
borzalom 
FEKETE KLÁRA 

Nem szeretnék ma azon hozzátartozók bőrében lenni, akik a ba-
lástyai sorozatgyilkos bírósági tárgyalására érkeznek Szegedre. 
Mint ahogy más sem szeretne cserélni velük. De nemcsak a mai 
napot nem kívánják nekik, hanem az eddig megélteket sem: elő-
ször a bizonytalanságot, a „hátha még életben van" gondolatának 
reményét, majd megtudni a visszavonhatatlant, és azóta is élni, a 
történtek tudatában. Mindennap újrakezdeni, látni a napot fel-
kelni és lebukni, gondolkodni, dolgozni, az alvással próbálkozni 
és ilyenkor, novemberben karácsonyra, ajándékokra koncentrál-
ni. Az élők kedvéért. 

A családtagok a halálbüntetetést tartanák az egyetlen „igazsá-
gos" megoldásnak, a rém szerintük így nyerné el méltó bünteté-
sét. Holott az eltelt időszakban bizonyára megismertek más véle-
ményeket is, tudják, hogy a téma szakértői szerint nincs nagyobb 
büntetés az életfogytiglannál. És mégis: a szemet szemért, fogat 
fogért ősi elve az, ami az érintetteknek először az eszükbe jut. 

A mai tárgyalásnak, ítéletnek - amennyiben minden a forgató-
könyv szerint zajlik - nagy lesz a visszhangja. Köszönhetően 
azoknak a pohtikai csatározásoknak is, amelyek a közelmúlt 
egyik, véletlenül éppen Csongrád megyében született ítélete kö-
rül keletkeztek. A balástyai gyilkosságsorozat - amelyik az. egyik 
oldalon maga a sokkoló borzalom és a poklok poklát hozta el ár-
tatlan családok számára - könnyen lehet, újfent a halálbüntetés 
kontra életfogytiglan vitát szítja majd fel hosszú időre. Mindazok, 
akik reflektorfényre vágynak, elmondhatják véleményüket, bő-
ven lesz témája a kereskedelmi televíziózásnak is az elkövetkező 
napokban. 

A borzalom itt van tőlünk karnyújtásnyira, a balástyai soro-
zatgyilkost ma bevezetik a bíróság épületébe. Amíg a város fő-
terének egyik épületében részletesen ecsetelik, mi is történt, 
mi intézzük napi ügyeinket, telefonálunk, karácsonyi ajándé-
kon törjük a fejünket. Mások pedig azon agyainak, hogy hasz-
nálják ki a szomorú esetet saját karrierjük egyengetésére. Majd 
eltelik pár nap, és a figyelem más városra, más gyilkosságra, 
más balesetre, más rablásra terelődik. És ahogy majd múlik az 
idő, egyre jobban elhitethetjük magunkkal, hogy a borzalmak-
ból kimaradhatunk, azok csak másokkal történhetnek meg. Ha 
szerencsénk van, igen. 

A szegedi Széchenyi téri posta 
belső fölújításval a kézbesítők 
munkakörülményeit javították. 
Az átalakítása után már az ud-
varon is jut hely a postai szál-
lítójárműveknek. 

Háziünnepségen adták át a 
postásoknak a szegedi l-es szá-
mú posta fölújított szolgálati 
helyiségeit. Tóth László regio-
nális postaigazgatóság-vezető 
köszöntője után Szabó Pál, a 
Magyar Posta Rt. vezérigazga-
tója kívánt jó munkát a meg-
újult belső termekben dolgozó 
kézbesítőknek. Az eseményen 
részt vett Botka László polgár-
mester is. 

A 115 millió forintos korszerű-
sítés a 106 „egyesített kézbesítő" 
számára biztosít a korábbinál 
sokkal jobb munkafeltételeket. A 
levélkihordók egy része a közel-
múltig a 120 éves épület egykori 
lovardájában, egy rossz szellőzé-
sű, galériás teremben szortírozta 
a leveleket. A többi, zsúfolt helyi-
ségre is ráfért a rekonstrukció, 
emellett hiányoztak a tisztálko-
dás lehetőségei is. 

A fölújítás a postapalota 850 
négyzetméterét érintette. A 
korszerűsítés után a kézbesítők 
a központi épületrészbe, az 
épület második emeletének 
egyik termébe kerültek, ahol 
számítógépes küldeménykiosz-
tó helyeket alakítottak ki. Öltö-
zőket, mosdókat építettek, az 
udvari homlokzatnál szolgálati 
liftet szereltek föl. A postáske-

rékpárok az alagsori tárolóba 
kerültek, így az udvaron most 
már a szállítóautóknak is jut 
hely. 

m 
- Várhatóan húsz postás mun-

kája válik fölöslegessé a szegedi 
postaigazgatóság szervezeti át-
alakítása után - tájékoztatta la-
punkat Szász Katalin, a Magyar 
Posta Rt. kommunikációs igaz-
gatója. A pontosság kedvéért 

hozzátette, hogy az igazgatósá-
gon dolgozó, több mint kétszáz 
munkatárs egy része a posta 
funkcióinak (mint például a gaz-
dálkodás] központosítása miatt 
már nem az igazgatóság alkal-
mazottja. 

A kommunikációs igazgató 
kiemelte, hogy az elbocsátás 
előtt álló, szakképzett dolgo-
zóknak a postahálózatban aján-
lanak föl munkahelyet, ahol a 

szakképzetlen kollégákat vált-
ják föl. Szász Katalin hozzátet-
te: a posta megállapodott a 
munkaügyi minisztériummal 
az állásukat elvesztő postások 
„kiemelt kezeléséről", azaz ar-
ról, hogy a fegyelmezett mun-
kavégzéshez szokott, megbízha-
tó volt postások a munkaügyi 
központok segítségével mielőbb 
újra elhelyezkedhessenek. 

NY. P. 

Az átalakított munkaterületet Szabó Pál, a Magyar Posta Rt. vezérigazgatója megtekintette. Mellet-
t e B o t k a Lász ló p o l g á r m e s t e r . Fotó: Karnok Csaba 

A világszerte keresett férfi látta a róla szóló műsort és az interneten válaszolt 

Sebők Ferenc lapunknak telefonált Jürgen Köppen ma 
Szegedre látogat 

Folytatás az 1. oldalról 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma Csongrád megyébe látogat 
és Szegeden találkozik a telepü-
lések polgármestereivel fürgén 
Köppen, az Európai Bizottság 
magyarországi nagykövete. 

A diplomatát fogadja Botka 
László, Szeged polgármestere, 
Szabó Gábor, a Szegedi Tudo-
mányegyetem rektora és Szeri 
István, a Csongrád Megyei Ke-

A Fidesz-MPSZ megyei vezetői 
szerint 2004 várhatóan a meg-
szorítások és a gazdaság stag-
nálásának éve lesz. 

Az országgyűlés ezekben a hetek-
ben tárgyalja a jövő évi költség-
vetés tervezetét A fideszes politi-
kusok úgy vélik: a kormány any-
nyit kíván lefaragni a büdzséből, 
hogy szerintük 2004 a megszigo-
rítások és a gazdaság stagnálásá-
nak éve lesz. Dobó László, Nóg-
rádi Zoltán és Rákos Tibor, a párt 
Csongrád megyei országgyűlési 
képviselői tegnap sajtótájékozta-
tón ismertették költségvetési 
módosító javaslataikat. A Fidesz 
132 milliárd forintos módosító 
csomagot terjesztett a kormány 
elé. 

- A leendő költségvetés akadá-
lyozza az ország fejlődését, illet-
ve ellehetetleníti az önkormány-
zatok működését - vélte Nógrádi 
Zoltán. Szerinte a legnagyobb 
gondot az jelenti, hogy alulterve-
zi a kormány az inflációt, vala-
mint egyre több terület normatív 
támogatását kívánja csökkente-
ni. - Ha tovább nyirbálják az 
egészségügy és az oktatás nor-
matíváját, akkor több száz ápoló, 
illetve pedagógus kerülhet utcára 
- állította a Fidesz megyei elnö-
ke. 

- A kilátástalan gazdasági 
helyzet miatt Szeged egy leszaka-

reskedelmi és Iparkamara elnö-
ke. A vendég a megyeházán 
kettőkor találkozik Frank /ó-
zseffel, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés elnökével. A fóru-
mon, melyre a megye összes 
polgármesterét várják, előbb 
Frank József tart előadást a me-
gyéről, majd Jürgen Köppen tá-
jékoztatja a jelenlévőket az eu-
rópai uniós csatlakozás aktuá-
lis feladatairól. 

dó régió leszakadó központja lesz 
- folytatta Nógrádi. A kistelepü-
léseken élők is megérzik majd a 
változásokat. A megnövekedett 
energiaárak miatt akár el is söté-
tülhetnek a községek. A párt me-
gyei elnöke úgy fogalmazott, 
hogy a kormány söjtöri ebédjé-
nek árából egy ezerfős települé-
sen egy évre meg lehetne oldani a 
családsegítő és gyermekvédelmi 
szolgálat fenntartását. 

Dobó László huszonkét javas-
lata főleg a honvédelmet, az ifjú-
ságpolitikát, valamint Szegedet 
érinti. - Fontos, hogy a megye-
székhely ne szakadjon le. Ennek 
érdekében 1 milliárd 500 ezer fo-
rintot a reptér, és ugyanennyit a 
temesvári vasúti összeköttetés 
kiépítésére javasoltam - mondta 
a Fidesz szegedi frakciójának ve-
zetője. Emellett 300 milliót kért 
a város felnőtt lakosságát érintő 
átfogó szűrőprogram beindításá-
ra. 

Rákos Tibor nem ért egyet a 
gyógyszerárak emelésével. Sze-
rinte a kormány által mondott 
alig 5 százalékos növekedés he-
lyett közel 20 százalékkal kerül-
nek majd többe a gyógyszerek. -
Ötszázmillió plusz kellene ah-
hoz, hogy a megyei rendőr-főka-
pitányság jól dolgozhasson - fo-
galmazott a Fidesz szegedi elnö-
ke. 

k . t . 

Azt nem árulta el, hogy élőben 
vagy felvételről nézte Friderikusz 
Sándor műsorát, de azt igen, 
hogy a cikkhez 2003. november 
4-én délután fél három és no-
vember 6-a nulla óra 16 perc kö-
zött „vedelem" (védelem) nick 
néven tizenegyszer (!!!) hozzá-
szólt. 

Sebők Ferenc (képünkön) pon-
tokba szedve kérdőjelezte meg a 
rendőrség és az ügyészség eljárá-
sait, egyúttal bűncselekmények-
kel vádolta meg az ügy sértettje-
it. „... az eddigiekben orvosok, 
rendőrök, ügyészek, bírók látták 
el aláírásokkal határozataikat, 
sehol nem szerepelt emberölési 
kísér let szó ..." „ 1 9 9 6 - b a n Szege-
di Rendőrkapitányság súlyos tes-
ti sértés bűntette miatt indít eljá-
rást ..." 

Júliusban és szeptemberben is 
beadhatták pályázataikat a há-
rom dél-alföldi megyében mű-
ködő cégek, önkormányzatok 
az idén létrehozott, mintegy 
2,7 milliárd forintos, TTFC 
nevű alapra. A térség- és tele-
pülés-felzárkóztatási célelő-
irányzat (TTFC) elosztásáról 
a regionális fejlesztési tanács 
döntött, az első, júliusi határ-
időre beérkezett pályázatokról 
augusztusban, a szeptemberi-
ekről pedig a napokban. A két 
elbírálás nyomán a Csongrád 
megyei projektek összesen 
995 millió 50 ezer forintot 
hoztak el. 

A legnagyobb támogatást -
164 millió 800 ezer forintot -
a makói önkormányzat nyer-

Közben Fábián József is megke-
reste szerkesztőségünket és el-
mondta: a televíziós műsor más-
napján felhívta egy férfi, áki be-
mutatkozás után közölte vele: 
Sebők Ferenc Izraelben tartózko-
dik, tudja, hogy hol, melyik vá-

te, az ipari park belső útháló-
zatának megépítésére. Nyert -
többek között - a csongrádi 
Termicon Légtechnikai Beren-
dezéseket Gyártó Rt. egy él-
hajlító gép beszerzésére, ez 
növeli a cég versenyképessé-
gét. A berendezés 12 millió 
337 ezer forintba kerül. 
Nyolcvanmillió forintot nyert 
a mórahalmi önkormányzat a 
gyógyfürdő kettes számú ter-
málkútjának fúrására, s újabb 
nyolcvanmilliót a fürdő szol-
gáltatásainak fejlesztésére. A 
Szentes és Vidéke ÁFÉSZ az 
üzletek technológiai fejleszté-
sére 7 millió 278 ezer forintot 
kap, a Legrand Kontavill Villa-
mosszerelési Rt. pedig nyolc-
vanmilliót fordíthat kapaci-

rosban, utcában, házban lakik, 
és mit csinál, miből él. A férfi 
többet nem mondott, egyúttal 
azt kérte Fábiántól, hogy senki-
nek ne árulja el a nevét. Végül 
abban egyeztek meg, hogy a kö-
zeli napokban személyesen talál-
koznak Budapesten. 

A megbeszélt találkozóra azon-
ban az ismeretlen nem ment el, 
telefonon is elérhetetlen volt. Fá-
bián József és felesége mintegy 
másfél óra várakozás után a kö-
vetkező vonattal visszaindult 
Szegedre. Még nem értek haza, 
amikor megcsörrent a telefon-
juk: a férfi mentegetőzött, külön-
böző kifogásokat említett, amit a 
szegedi házaspár kétkedve foga-
dott. 

— A telefonáló Simái Patrik né-
ven mutatkozott be. Azóta sem 
jelentkezett - mondta tegnap Fá-
bián József, aki már azt sem zárja 

tásbővítő, munkahelymegtar-
tó beruházására. Kisteleken az 
önkormányzat által elnyert 91 
millió 980 ezer forintot kistér-
ségi egészségközpont létesíté-
sére fordítják. 

A földeáki Sertéshús-Terme-
lő Kft. ügyvezető igazgatója, 
Görbe József elmondta, a 17 
millió 400 ezer forintból rako-
dógépet, targoncát vett a cég, 
az előírásoknak megfelelő gáz-
olaj- és olajtárolót készítte-
tett, és megoldotta a tartalék 
áramellátást. A kft. 650 te-
nyészkocát tart, s ezek szapo-
rulatait értékesíti, ami 9-10 
ezer darab sertést jelent éven-
te. Nekik jó tapasztalataik 
iroltak az első régiós területfej-
lesztési pályázat előkészítése 
idején, segítséget is kaptak. 

Balogh Imre osztályvezető, a 
megyei önkormányzat elnöki 
kabinetjének vezetője elmond-
ta, mindegyik beadott pályá-
zat többszörös szűrőn ment 

ki, hogy a telefonáló csőbe akarta 
húzni. Arra, hogy ezt mire ala-
pozza, egyelőre nem akart vála-
szolni. 

Fábián József azt is elmondta, 
hogy a napokban felhívták tele-
fonon és közölték vele: Sebők Fe-
rencet már nem Izraelben kell 
keresni, hanem Magyarorszá-
gon. A telefonáló nem mutatko-
zott be, és többet nem mondott, 
letette a kagylót. A férfi erről be-
jelentést tett az ügyészségen és a 
rendőrségen, de mint azt egy 
névtelenséget kérő rendőrtiszt 
megjegyezte: „Ezzel nem lehet 
sokat kezdeni." 

Azt egyébként nem lehet kizár-
ni, hogy Sebők Ferenc visszatért 
Magyarországra, élőben látta a 
„róla" szóló műsort, itthonról te-
lefonált és szólt hozzá a róla szó-
ló cikkhez, de erre nincs semmi : 

lyen bizonyíték. 

keresztül a döntés előtt. Ellen-
őrizték, minden követelmény-
nek megfelelnek-e a projek-
tek. A huszonnyolc nyertes 
pályázat készítőit értesítik ar-
ról, mekkora összeget kaptak. 
Ezután nyilatkozniuk kell, 
igényt tartanak-e rá, illetve, 
kívánnak-e változtatni az ed-
digi terveken. Szerződést kell 
kötniük az államkincstárral, s 
még akkor is fölmerülhetnek 
olyan szempontok, amelyek 
akár meg is hiúsíthatják a be-
ruházást. Az is előfordulhat, 
hogy a pályázók egyike-mási-
ka nem csak a TTFC-től várja 
a megvalósításhoz szükséges 
összeget, s lehet, a másik pá-
lyázaton nem sikerült nyerni. 
Emiatt egy tartaléklistát is 
összeállított a tanács: ha idő 
közben valamelyik nyertes 
projekt meghiúsul, e listáról 
választanak új, támogatásra 
méltó tervet. 

• b .a . 

Nógrádiék bírálták 
a költségvetési tervet 

Kutat fúrnak, utat építenek, bővítenek a TTFC-ből 

Huszonnyolc megyei pályázat sikere 
Huszonnyolc Csongrád megyei pályázat csaknem egymilliárd fo-
rintot nyert az első régiós szinten elosztott alapból, a térség- és 
település-felzárkóztatási célelőirányzatból. A legnagyobb összeget 
a makói ipari park útjainak megépítésére adták, de számos cég is 
van a nyertesek között. 


