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KÖRKÉP 

ALGYÓ. Adventi ajándékműsort 
szervez a Gyermekjóléti 
Szolgálat a rászorulók számára. 
A vendégeket ma délután három 
órától várják a faluház 
nagytermébe. Óvodások, 
iskolások, illetve több klub tagjai 
is műsorral köszöntik a 
jelenlévőket. 

ÁSOTTHALOM. A községháza 
tanácstermében ma délelőtt tíz 
órától képviselő-testületi ülést 
tartanak. Nagy János jegyző 
beszámol az önkormányzat 
munkáját érintő 
jogszabályokról, illetve 
felülvizsgálják a helyi 
adórendeleteket. Petró Ferenc 
polgármester ismerteti a testület 
jövő évi munkatervét, valamint 
megtárgyalják a képviselők és a 
bizottsági tagok tiszteletdíját is. 
Sző lesz még az általános iskolai 
és óvodai kötelező eszközök, 
illetve felszerelések 
beszerzésének átütemezéséről, 
valamint a falugondnoki és a 
tanyagondnoki szolgálat 
átszervezéséről. 

BAKS. Befejeződött az 
önkormányzati intézményekben 
a világítás korszerűsítése. A 
polgármesteri hivatalban, a 
gondozási központban, az 
óvodában és az általános 
iskolában energiatakarékos 
berendezések váltották fel az 
elavult technikát. Az előzetes 
számítások szerint a beruházás 
költségét fedezni tudják majd a 
megtakarításból. 

CSENGELE. A tegnapi testületi 
ülésen a képviselők 
felülvizsgálták a különféle helyi 
adórendeleteket. Ezenkívül 
beszámolót hallgathattak meg az 
idén megvalósult nagyobb 
beruházásokról, vagyis a 
Csengelét Kiskunmajsával 
összekötő út, az állomásra 
vezető bekötőút és a 
tűzoltószertár megépítéséről, 
illetve a polgármesteri hivatal 
felújításáról. Ezt követően 
megállapították a jövő évi 
vízdíjakat és megbeszélték a 
2004-es terveket is. Minden 
beruházás pályázatfüggó. Ha 
sikerül forrást szereznie az 
önkormányzatnak, akkor 
felújítanák és bővítenék az 
óvodát, illetve 
forgalomlassítókat építenének a 
főutcán. 

DESZK. A hagyományokhoz 
híven az idén is fogadást 
rendeznek a helyi 
vállalkozóknak. A 
képviselő-testület holnap este hat 
órától a faluházba várja a 
meghívottakat. Az összejövetelen 
megköszönik a vállalkozók egész 
éves munkáját, segítségüket a 
község fejlesztésében, illetve az 
önkormányzati rendezvényeken 
való részvételükre jövőre is 
számítanak. 

ÓPUSZTASZER. 
Közmeghallgatásra várják az 
érdeklődőket ma délután öt 
órától a rendezvény házba. Ezen 
a polgármester és az 
önkormányzati képviselők 
beszámolnak az idén végzett 
munkáról. Emellett ismertetika 
2004. évi költségvetési 
koncepciót, valamint 
megvitatják Ópusztaszer 
fejlesztési és összevont rendezési 
tervét. 

RÖSZKE. Képviselő-testületi 
ülést tartanak ma délután három 
órától a községházán. Ezen 
többek között szó lesz az ivóvíz és 
a szennyvíz díjának 
megállapításról, illetve 
felülvizsgálják a helyi 
adórendeleteket. A képviselők 
meghallgathatják a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és községi 
könyvtár tevékenységéről szóló 
beszámolót, valamint 
megtárgyalják a 
településfejlesztési koncepciót. 
Elfogadják a környezetvédelmi 
programot és megalkotják az 
átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendeletet. 

A thai-boxos fiatalember támadói a bíróságon nem emlékeztek semmire HjREK 

Majdnem összeverekedtek 
„Nehogy összeverekedjenek itt 
nekem!" - intette rendre az egy-
re hangosabban vitázó sértettet 
és vádlottat a bíró tegnap a Sze-
gcdi ítélőtáblán. A feszült han-
gulatú tárgyaláson három, gyil-
kossági kísérlettel vádolt férfi 
ügyét tárgyalták. A sértett egy 
szegedi, világbajnoki ezüstér-
mes versenyző. 

Újabb orvos szakértő meghallga-
tása miatt elhalasztotta a bíró 
annak az ügynek a tárgyalását, 
amelyben három kecskeméti fér-
fit azzal vádolnak, hogy 2002. 
februárjában meg akartak ölni 
egy szegedi férfit. A Szegedi ítélő-
táblán azzal kezdődött a tárgya-
lás, hogy a nagy számban megje-
lent hallgatóságot, barátokat, 
hozzátartozókat a tanács vezető-
je, Hegedűs István szigorúan 
rendre utasította. - Itt csak az 
fog beszélni, akit kérdezek. Az el-
ső figyelmeztetés után kiürítte-
tem a termet - jelentette ki. 

A három kecskeméti férfit, O. 
Menyhértet, Ó. fózsefet és K. At-
tilát társtettesként elkövetett 
emberölés kísérletében mondta 
ki bűnösnek a Bács-Kiskun Me-
gyei Bíróság. O. nyolc, Ó. hét és 
K. pedig öt év börtönt kapott. 

A szegedi Veszprémi Tibor ba-
rátaival tavaly februárban elláto-
gatott egy kecskeméti szórakozó-
helyre, ahonnan az I. rendű vád-
lott, O. Menyhért kivezette a fér-
fi egyik barátját, aki megpofozott 
egy másik fiatalt. Veszprémi ki-
fogásolta az eljárást. 

Néhány nappal később az I. ren-
dű vádlott megtudta, hogy az utcai 
harcosként is ismert szegedi ver-
senyző a kecskeméti Gösser sörö-
zőben tartózkodik. O. szólt egyik 
barátjának, a II. rendű vádlottnak, 
hogy menjen el vele. 

Hogy ezután mi történt, arra 
teljesen másképp emlékszik a 
három férfi, akik közül ketten 

Már majdnem ott tartottunk, hogy én szúrtam hátba és mellbe magam 
a sértett, Veszprémi Tibor. 

mondta a tárgyalás után 
Fotó: Miskolczi Róbert 

előzetes letartóztatásban van-
nak, és a sértett, aki a Szegedi 
Küzdősport Klub Európa és világ-
baj nok ezüstérmes thai-box 
sportolója. 

A vádirat szerint a két férfi, 
akikhez csatlakozott harmadik 
társuk, késekkel és viperával (te-
leszkópos vasrúd) támadtak rá. 
A támadók két helyen, a mellén 
és a veséje tájékán szúrták meg 
Veszprémit. A vérző fiatalembert 
egyik barátja szállította kórház-
ba. 

A vádlottak elmondása szerint 
egyiküknél sem volt kés. -
Veszprémi jött ki az ajtón és el-
kezdődött gyorsan a bonyoda-

lom. Szaladtunk előle, mert egy 
késsel hadonászott felénk. Hirte-
len felbukkant három-négy ko-
pasz nagydarab ember, mi beül-
tünk a kocsiba és elmenekül-
tünk. Nem tudom, hogy sérült 
meg a Veszprémi úr - fogalma-
zott az I. rendű vádlott. 

Amikor a bíró szembesítette a 
két férfit, a vita majdnem tettle-
gességig fajult. - Miért hazudsz, 
mire jó ez? - kérdezte O. Meny-
hértet a szegedi férfi. - Te ha-
zudsz! - mondta neki a vádlott. -
Mit, azt, hogy majdnem megöl-
tetek? - vágott vissza Veszprémi. 
A férfiak egyre jobban belemele-
gedtek a vitába, amibe már a II. 

rendű vádlott is beszállt, ezért a 
tanács elnöke így szólt a felek-
hez: „Nehogy összeverekedjenek 
itt nekem!" 

A védők tanúk meghallgatását, 
illetve pszichiáter kirendelését 
indítványozták, de ezt a tanács-
elnök elutasította. Az ügyész 
újabb orvos szakértő kirendelé-
sét kérte, Hegedűs István ezért 
elnapolta a tárgyalást. 

- Végig olyan ideges voltam, 
hogy majdnem feltéptem a fakor-
látot. Szinte már ott tartottunk, 
hogy én szúrtam hátba és mellbe 
magam - mondta a tárgyalás után 
a szegedi fiatalember. 

A.T. J. 

Bartha újra pert 
nyert a Blikk ellen 
Bartha László fideszes országgyű-
lési képviselő, volt szegedi polgár-
mester első fokon megnyerte a 
legnagyobb magyarországi bul-
várlap, a Blikk ellen indított pe-
rét, amelyet a jó hírnevének meg-
sértése miatt indított. Az ellenzé-
ki képviselő ezt a pert azután in-
dította, miután a Fővárosi Bíró-
ság jogerős ítéletben állapította 
meg, hogy az újságban valótlan 
állításokat közöltek róla. 

A volt polgármester 500 ezer 

forint kártérítést követelt a lap-
tól. - Jelenleg arra várok, hogy ki-
derüljön: lesz-e másodfokú tár-
gyalás, benyújtja-e a Blikk a fel-
lebbezését. Amennyiben nem él 
ezzel, akkor a bíróság megállapít-
ja a kártérítés pontos összegét. A 
pénzt nem tartom meg, hanem 
azonnal továbbutalom. A teljes 
összeget az Erdélyben működő 
dévai ferences gyermekotthon ja-
vára ajánlom fel - nyilatkozta la-
punknak Bartha László. 

Örökmécses a szegedi 
emlékműnél 
A szegedi önkormányzat háromta-
gú bírálóbizottsága ma dönt arról, 
hogy melyik cég újítsa fel az árvízi 
emlékművet. A 15 millió forintos 
beruházást 2004. március 12-éig 
kell elvégeznie a nyertes cégnek. A 
képviselő-testület legutóbbi ülésén 
döntött arról, hogy a nagyárvíz 
125. évfordulója méltó megün-
neplésére felújíttatja a huszonöt 
esztendővel ezelőtt állított árvízi 
emlékművet. Az önkormányzat 
három szegedi cégtől kért árajánla-

tot a munkálatokra. A Szentgyör-
gyi Pál gazdasági alpolgármester 
által kijelölt bírálóbizottságnak 
már hétfőn határoznia kellett vol-
na az ügyben, de mivel a kivitele-
zők hiányosan adták be a beruhá-
zási dokumentumokat, elhalasz-
tották a döntést. Azóta a cégek pó-
tolták hiányosságaikat. Az emlék-
mű felújításával és az örökmécses 
felállításával kapcsolatos végső 
döntést a pénteki közgyűlésen 
hozzák meg a képviselők. 

Festményárverés 
a Virág cukrászdában 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Virág cukrászdában tartják azt a jótékonysági aukciót, ame-
lyen 21 darab Macskássy Izolda-festményt árvereznek el. A bevételt a 
Gyermekkórház Alapítvány számára utalják át, amelyből műszere-
ket és ápolási eszközöket vásárolnak. A képek a Dugonics téri Hanza 
Krugel Stúdióban tekinthetők meg péntek délelőttig, az árverés dél-
után 4 órakor kezdődik. 

Ütközés, előzéskor 
Egy Mercedes és egy Renault kistehergépkocsi ütközött össze kedden 
délután. A helyszínelés elsődleges adatai szerint a baleset akkor tör-
tént, amikor az E75-ÖS főúton a Kiskunfélegyháza felé tartó kocsisor-
ból egy belgrádi rendszámú Mercedes előzni kezdett. Az előtte haladó 
Renault furgon vezetője azonban ezt figyelmen kívül hagyva, balra 
kanyarodott a csengelei bekötőútra. A Mercedes sofőrje már hiába fé-
kezett, nekiütközött a furgon hátuljának. A karambolban a Renault 
vezetője fejsérülést szenvedett. A 26 éves zsombói fiatalembert meg-
figyelésre a kiskunfélegyházi kórházba szállították. Az autó utasa és a 
Mercedesben ülő két személy sérülés nélkül megúszta a karambolt. A 
helyszínelés ideje alatt egy órára a fél útpályát lezárták. 

RENDŐRI EGYUTTMUKODES 
A Szegedi Rendőrkapitányság 
vezetője, Kovács Mihály 
alezredes meghívására tegnap 
Szegedre látogatott a 
szerbia-montenegrói kikindai 
belügyi titkárság delegációja. A 
szakmai megbeszélésen szó esett 
az eddigi közös munkáról, 
valamint az együttműködés 
további lehetőségeiről. 

KARÁCSONYI KONCERTEK 
A ZENEISKOLÁBAN 
A Tábor utcai Király-König Péter 
Zeneiskola két karácsonyi 
koncertre is várja a közönséget. 
Csütörtökön 17.30-tól a 
növendékek adnak koncertet, 
pénteken 18 órától pedig a 
zenetanárok muzsikálnak az 
iskola nagytermében. A 
műsoron többek között Ramirez, 
Vivaldi, Bach, Brahms és Haydn 
művei szerepelnek. 

JOBBIK 
A RENDSZERVÁLTÁSRÓL 
A rendszerváltás nemzetközi 
háttere (avagy titkos társaságok 
Trianontól napjainkig) címmel 
tart előadást Eördögh István 
vallástörténész szerdán este 6 
órától Szegeden, az MDF 
székházában, a Gyertyámos utca 
4. szám alatt. Az előadást a 
Jobbik szegedi szervezete 
rendezi. 

Elfogtak 
egy csalót 
Csalás és magánokirat-hamisí-
tás miatt indult eljárás egy csaló 
férfi és még ismeretlen társai el-
len. A 30 éves I. Györgyöt azzal 
gyanúsítja a rendőrség, hogy 
nyár óta legalább kilenc, többsé-
gükben hódmezővásárhelyi és 
néhány szegedi idős ember részé-
re társaival építési vállalkozó-
ként olyan felújítási és épületja-
vítási munkálatokat végzett, 
amelyekért végül a valós összeg 
többszörösét kérte el. 

Az idős emberek a számlákat 
úgy vették át, hogy az azokon 
szereplő, apró betűvel írt össze-
geket nem tudták elolvasni. Az 
épületeket később megvizsgálta 
egy szakértő, aki megállapította, 
hogy a munkálatok értéke az el-
kért összegek a töredéke, nem 
egy esetben mindössze a tizede. 

A csalót őrizetbe vették. A Sze-
gedi Rendőrkapitányság kezde-
ményezte I. György előzetes le-
tartóztatását. A nyomozók kere-
sik a férfi társait. 

Ismét tudnak aludni az Ady téren és környékén 

Bömböltek a kémények 
Szegeden, az Ady téren és a 
környékén lakókat napokig za-
varta az épülő tanulmányi és 
információs központ kazán-
jainak próbaüzeme. A berende-
zésekolyan zajosak voltak, hogy 
éjszakánként többen felriadtak. 
A kivitelező azóta elhárította a 
hibát. 

Napokon keresztül „bömböltek" 
a szegcdi, Ady téri tanulmányi és 
információs központ kazánjai. 
Az épületbe beszerelt négy fűtő-
berendezés próbaüzeme alatt éj-
szakánként többen aludni sem 
tudtak. 

- Elviselhetetlen volt a zaj. Két 
hétig egyszerűen nem tudtunk 
aludni. Többszöri próbálkozásra 
végül sikerült megállapodnunk a 
kivitelezővel. Most a négy kazán 
közül csak az egyik üzemel, arra 
már felrakták a hangszigetelő ké-
ményt - mondta a Zászló utcá-
ban lakó Fórián Imre. 

A kivitelező részéről Szendefy 
Zsolt létesítményfelelős elmond-
ta, sajnos a kéményzaj a próba-
üzem velejárója. - Csúcsra kel-
lett járatni a kazánokat, mert 
csak így tudjuk meg, hogy a hét-
köznapi üzem során mennyire 

Az Ady téren helyreállt a csend. Fotó: Miskolczi Róbert 

lennének zajosak. Folyamatosan 
mértük a zajterhelést, és az ered-
mények alapján kezdtük el szige-
telni a kéményeket. Most már 

mindegyikben a megengedett | 
határérték alatt van a zajszint -
mondta a létesítményfelelős. 

G.SZ. L. I 


