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Szegeden járt 
a török nagykövet 
Bemutatkozó látogatáson járt 
Szegeden Botka László polgár-
mesternél Aydan Kaiahan, Tö-
rökország magyarországi nagy-
követe. Az eszmecserén Botka 
tájékoztatta a diplomatát Sze-
ged stratégiai fejlesztési irányai-
ról, elsősorban a tudomány-ku-
tatás, illetve a földrajzi helyzet-
ből adódó „Európa kapuja" sze-
rep lehetőségeiről. Aydan Kara-
han élénken érdeklődött keres-
kedelmi és logisztikai kérdések-
ről, lévén, hogy a törökök fő-

ként Magyarországon keresztül 
utazva bonyolítják üzleteiket a 
nyugat-európai országokkal. El-
hangzott, Szeged fontos állo-
más, központ lehet ezen a hosz-
szú úton. A tárgyalófelek meg-
állapodtak abban, hogy jövő év 
elején magyar-török üzletember 
találkozót rendeznek Szegeden. 
A nagykövet tegnap megbeszé-
lést folytatott a Szegedi Tudo-
mányegyetem és a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara vezetőivel is. 

Ma mondanak ítéletet a balástyai rém ügyében 

Halált kérnének 
az áldozatok rokonai 
Folytatás az 1. oldalról 

Szanka Dezső és Szanka Dezsőné 
(Szanka Hajnalka szülei) ott lesz-
nek a tárgyaláson. Az asszony azt 
mondta, nincs olyan ítélet, amivel 
fel lehetne támasztani lányukat, 
és nincs olyan ítélet, amivel elége-
dettek lehetnének. Reméük, Sza-
bó Zoltán már soha nem árthat 
senkinek. 

A már letartóztatásban lévő 
férfi egy hónappal később, április 
10-én egy tanyájához közeli ku-
koricásban megmutatta a nyo-
mozóknak Jéga Szabó Bernadett 
holttestét... 

A meggyilkolt lány nővére ott 
lesz a tárgyaláson. Jéga Szabó Ani-
ta szerint halálra kellene ítélni 
Szabó Zoltánt. Megjegyezte: tud-
ja, Magyarországon nincs ilyen 
büntetés, de az mégis csak ab-
szurd, hogy testvérének gyilkosa 
évekig közvetve az ő pénzéből is 
eszik, iszik, ruházkodik, szükség 
esetén még orvosok is gondoskod-
nak róla. - Azt mondják, a de-
mokrácia egyik fontos ismérve, 
hogy nincs benne halálbüntetés. 
De az miért kell a demokráciának, 
hogy például a sokszoros gyilko-
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sok ne nyerjék el az egyébként 
majd' mindenki által nyíltan vagy 
titkon támogatott büntetést, a ha-
lált? El kellett volna vinni Szabót 
olyan országba, ahol van halál-
büntetés. Jéga Szabó Bernadett 
édesapja, Jéga Szabó János és élet-
társa, László Anna is ott lesz a tár-
gyaláson. Azt mondták, ha érzel-
meikre hagyatkozva kellene ítéle-
tet hozni, akkor előbb felkoncol-
nák, utána felakasztanák Szabó 
Zoltánt. László Anna szerint bűn-
hődnie kellene a kíméletlen gyil-
kosnak, élettársával éppen arról 
beszéltek, hogy a börtön ilyen 
esetben kevés, a férfinek meg kel-
lene halnia. 

Józsa Róbertné Almásy Judit el-
ásott holttestéhez 2002. április 
14-én vezette el a rendőröket az 
akkor már balástyai rémként em-
legetett férfi. Az áldozat apja, Al-
másy István, ha hallgat orvosaira, 
valószínűleg nem lesz ott a tárgya-
lóteremben. A férfi belebetegedett 
lánya meggyilkolásába. Almásy 
István azt mondta, ő nem bosszú-
álló, de tudja, hogy lánya, aki a 
többiekhez hasonlóan fiatal volt, 
szeretett élni, szóval lánya és a 
többiek miatt meg kell torolni a 
szörnyű bűncselekmény-soroza-
tot. A férfi szerint ki kellene végez-
ni Szabó Zoltánt. 

Kovács Mónika meggyilkolását 
2002 áprilisában, Kállai Teréziáét 
a következő hónap végén vállalta 
magára Szabó Zoltán. Az utóbbi 
két áldozat hozzátartozóival nem 
tudtunk beszélni. Almásy István 
azonban korábban találkozott ve-
lük, neki azt ismételgették, hogy 
Szabónak nem a börtönben lenne 
a helye, meg kellene halnia, de 
még az sem lenne elég, hisz öt nő 
megölésében, megalázásában bű-

Az ökoadó felét környezetvédelmi beruházásokra fordítja a város 

Ötödével drágulhat a vízdíj 
Folytatás az 1. oldalról 

Az alpolgármester, Szentgyörgyi 
Pál elmondta még, hogy a köz-
gyűlés november 28-án tűzi na-
pirendre az önkormányzat ha-
táskörébe tartozó szolgáltatási 
díjak, köztük a vízdíj emelésére 
tett javaslatot. A többségi városi 
tulajdonú Szegedi Vízmű Rt.-vei 
még tárgyalnak a jövő évi víz- és 
csatornadíjról. Az áremelést a 
költségek emelkedése mellett az 
is indokolja, hogy a közelmúlt-
ban újabb nyílt szelvényű csapa-
dékvíz-elvezető csatornák keze-
lését vette át a vízmű, amely az 
árkok karbantartásának költsé-
geit is beépíti a csatornadíjba. 

Hasonló hatással lesz a zöld-
adó is: az újabb jelentős költség-
növekedést nem nyelheti le a 
szolgáltató, ezért e téren is a fo-
gyasztóknak kell viselniük a ter-
heket. 

Szentgyörgyi Pál kiemelte, 
hogy a törvény által megszabott 
ökoadó valójában nem épíil be a 
vízdíjba (utóbbi mértékét az ön-
kormányzat határozza meg), vi-
szont külön tételként megjelenik 
a vízdíj számlán, növelve annak 
végösszegét. 

Az alpolgármester arra is föl-
hívta a figyelmet, hogy a mostani 
költségemelkedés csak a zöldadó 
egyharmadát fedezi. A környe-
zetterhelési díjat ugyanis fokoza-
tosan vezetik be, s jövőre még 

Ez a csatorna is a Tiszához vezet. Fotó: Kamok Csaba 

„mindössze" 30 százalékot kell 
fizetnünk. A vízdíj az ökoadó 
emelkedésével arányosan növek-
szik majd. 

Jó hír viszont, hogy a befizetett 
zöldadó felét visszakérheti a vá-
ros: a mintegy 300 millió forint a 

környezetvédelmi alapba kerül, s 
a tervek szerint ISPA- (az Euró-
pai Unió környezetvédelmi alap-
ja) beruházásokra fordítható. 

Szentgyörgyi Pál szerint nem 
számíthatunk arra, hogy a bioló-
giai tisztítómű átadása után, az 

ökoadótól mentesülve, jelentő-
sen csökken a víz- és csatornadíj. 
A tisztítómű fönntartása ugyan-
is szintén pénzbe kerül, s a mű-
ködés költségeit a jövőben is a fo-
gyasztók fizetik majd. 

NY. P. 

Csapdát akartak állítani a patikusok a szélhámosoknak 

Ismét próbálkoztak a viagrás csalók 
Szeged után Vásárhelyen is fel-
tűntek a viagrás szélhámosok, 
akik cikkünk megjelenése után 
próbálkoztak újabb csalással. 

A viagrás szélhámosokról szóló 
cikkünk megjelenése után né-
hány nappal a csalók egy hódme-
zővásárhelyi patikában 500 ezer 
forint értékű potenciafokozó 
szert próbáltak megszerezni. 
Mint azt korábban megírtuk, 
Szegeden közismert főorvosok, 
egészségügyi intézmények veze-
tőire hivatkozva több százezer 
forint értékben próbáltak Viagrá-
hoz jutni a csalók. Megtudtuk, 
egy esetben sikerrel jártak. 

A szegedi patika vezetője, aki 
kérte nevének titokban tartását, 
elmondta, amikor a férfi telefo-
nált, a fia vette fel a telefont, aki-
nek meg sem fordult a fejében, 
hogy átverésről lehet szó. A gyógy-

szerért érkező férfi így 200 ezer fo-
rint értékű Viagrával távozott. 

A gyógyszertár tulajdonosa 
hozzátette, nem örül annak, 
hogy a sajtóban megjelent a csa-
lókról szóló cikk, ugyanis a pati-
kusok belső körben szerették 
volna elintézni az ügyet: csapdát 
akartak állítani a szélhámosok-
nak. 

Megtudtuk, hogy a közelmúlt-
ban Hódmezővásárhelyen is fel-
tűntek a Viagrára éhes csalók. Az 
Aranykígyó Szporny patika veze-
tője, Könyves Gézáné elmesélte, 
hogy a Dömötör doktorként be-
mutatkozó férfi furcsán, zavaro-
san beszélt és több csomag, ösz-
szesen 300 ezer forint értékű po-
tencianövelőt rendelt. 

- Huszonöt évig dolgoztam a 
kórházban, jól ismerem az orvo-
sokat, ezért feltűnt, hogy ez nem 
Dömötör doktor hangja. Mond-

tam a telefonálónak, hogy mi egy 
kis patika vagyunk, nincs ennyi 
Viagránk, rendelnünk kell. Erre a 
férfi azt mondta, hogy akkor ké-
sőbb jönne, de akkor már 500 
ezer forintnyi gyógyszer kellene 
neki - idézte fel a telefonálóval 
folytatott beszélgetést a gyógy-
szerész. 

Könyvesné azonban ekkor már 
olvasta a szélhámosokról la-
punkban megjelent cikket, vala-
mint egy körtelefon is érkezett 
minden patikushoz a főgyógy-
szerésztől, aki figyelmezette kol-
légáit a veszélyre. 

- Az átadás napján háromszor 
hívott a csaló. Egyszer azt mond-
ta, a feleségét, majd pedig, hogy 
egy arab nemzetiségű hallgatóját 
küldi a csomagért. Valóban egy 
arabnak kinéző, alacsony férfi ér-
kezet t . A m i n t a l á n y o m hátra-
ment a „csomagért", én telefo-

náltam a rendőrségnek. A csaló 
egyszer csak elkezdett hátrálni, 
mintha megérzett volna valamit, 
majd egy pillanat alatt kislisz-
szant az ajtón. Az utcán beszállt 
egy fehér autóba és elhajtott. A 
rendőrök öt perccel ezután értek 
ki. Negyven éve vagyok patikus, 
de ilyen még soha nem történt -
tette hozzá Könyves Gézáné. 

- Szomorú dolog, hogy ilyen 
előfordulhat és egyes emberek 
ilyet merészelnek - fogalmazott 
Kőhegyi Ferenc. A Csongrád Me-
gyei Gyógyszerészkamara elnöke 
elmondta: a jogszabály értelmé-
ben, recept nélkül tilos ilyen 
gyógyszert kiadni, orvosnak is 
csak abban az esetben, ha felmu-
tatja az igazolványát. 

A csaló banda egyik feltételezett 
tagját egyelőre tanúként hallgatta 
meg az ügyben a rendőrség. 

ARANY T.JÁNOS 

A Széchenyi téren épül a karácsonyi vásár díszlete, a kereskedők 
utolsó rohamra indulnak megtakarított forintjainkért. Kitörni 
készül a vásárlási láz. 

Az üzletek nagy részében már ki-
aggatták a karácsonyi díszeket, 
feldíszítették a műfenyőt, postalá-
dánkban naponta találunk aján-

DÓM TÉRI 
MÁGLYÁK 
A szegedi Dóm téren novem-
ber 29-e és december 23-a kö-
zött negyedik alkalommal 
rendezi meg az Ördögszekér 
Bt. a karácsonyi ünnepi hete-
ket és kézművesvásárt. Mo-
csehni Rudolf ügyvezetőtől 
megtudtuk: mint ahogy az el-
múlt években, úgy idén is 
számtalan kulturális prog-
rammal várják az érdeklődő-
ket a bábszínháztól kezdve a 
népzenén át a balettelőadá-
sig. A vásáron újra fellobban-
nak a máglyák, amelyek mel-
lett lehet majd melegedni. 

dékötletekről szóló prospektuso-
kat. November vége helyett im-
máron a hónap eleje óta próbál-
koznak a kereskedők azzal, hogy 
kísértésbe ejtsék a vásárlókat. 

Ez nem véletlen: felmérések 
szerint az üzletek tízhavi forgal-
muknak megfelelő összeget is 
kasszírozhatnak karácsony tájé-
kán. Szakemberek figyelik a je-
lenséget, hogy akárcsak Európa 
fejlettebb térfelén, nálunk is 
minden évben fokozatosan előbb 
kezdődik a karácsonyi bevásárlá-
si őrület. A korai karácsonyvárás 
az oka annak, hogy a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. is 
nekifogott a munkának - mond-
ta Szabó Ferenc ügyvezető igaz-
gató - , többek között dolgoznak 
a Kárász utca díszkivilágításán, 
amelyet a jövő hét végére fejez-
nek be, de a nyitány csak decem-
ber 1-jére várható. 

A nagy ünnep közeledtére leg-
inkább a Széchenyi téri építkezés 
emlékeztet, a karácsonyi bevá-

Épül már Szeged vásárlóutcája a Széchenyi téren 
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sárlóutca pavilonjainak össze-
szerelését e hét elején kezdte el a 
Városkép Kft. Szélpál Gábor, a 
cég ügyvezető igazgatója el-
mondta, ami még egy hónappal 
ezelőtt kétséges volt, nemrégiben 
eldőlt: lesz sátortető az egymás-
sal szemben elhelyezkedő pavilo-
nok közötti sétálóutca felett. Va-
gyis nem akadályozza eső, hó a 
közlekedést, nézelődést, vásár-
lást. Egyeztetve a Nemzeti Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal-
lal, ezúttal a műemléki környe-
zetbe illő fehér borítást kap a tér 
középső része. (Csak emlékezte-
tőül: tavaly sokan sérelmezték, 
hogy vásári jellegű, a karácsony-
hoz és a Belvároshoz méltatlan 
sárga csíkos ponyvával védték a 
kereskedőket és a vásárlókat Sze-
ged legszebb terén.) 

A karácsonyi vásár december 
l-jén veszi kezdetét a platánok 
alatt, s december 23-áig tart. Az 
ügyvezető igazgató szerint szinte 
teltház van már most is, de azo-
kat a kereskedőket sem utasítják 
el, akik csak az utolsó pillanat-
ban kapcsolnak. 

F. K. 


