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Az édesanyja tűzbe tenné kezét Gáborért 

Szórakozásból 
zaklatott a kamasz 
A rendőrség szerint az O. család 
legidősebb gyermeke, a 13 éves 
Gábor szórakozásból zaklatta 
saját családját. A család az 
ügyészségnél panasszal élt a 
nyomozást megszüntető hatá-
rozat ellen. 

A Szegedi Rendőrkapitányság il-
letékesei szerint a kiskundorozs-
mai O. család zaklatásának hát-
terében saját fiuk, a 13 éves Gá-
bor áll. 

Mint azt korábban megírtuk, 
idén februártól október végéig 
„ismeretlenek" pokollá tették a 
dorozsmai család életét. O.-ékat 
rendszeresen zaklatták telefonon 
ismeretlenek, akik mindent tud-
tak arról, mi zajlik a család házá-
ban, a négy fal között. A család 
macskáját kivégezték, betörtek 
hozzájuk, a középső gyermeket 
valaki egy, a Sikoly című filmből 
ismert maszkkal majdnem ha-
lálra ijesztette. 

Török József rendőr alezredes, a 
Szegedi Rendőrkapitányság bűn-
ügyi osztályának vezetője el-
mondta, a család legnagyobb 
gyermeke „mindent elvállalt". -
Több bejelentés érkezett hozzánk 
zaklatásról, majd július 21-én 
feljelentést tettek, hogy ismeret-
len behatoló járt a lakásban, míg 
a család fodrásznál volt. Az érde-
kes az volt, hogy az ajtók zárva 
voltak, a riasztót újra beélesítette 
a betörő. Egy hét múlva valószí-
nűvé vált, hogy valaki a családból 
követte el a betörést - mesélte az 
osztályvezető. 

A tizenhárom éves O. Gábort 
november 4-én tanúként hallgat-

Folytatás az 1. oldalról 

Mint azt Sztanó János, a Szeged-
fish Kft. igazgatója elmondta, ta-
valy némiképp hátráltatta mun-
kájukat a december közepén be-
állt kemény hideg, hiszen így a 
karácsonyi halat már a jég alól 
kellett halászni. Az idén egyelőre 
még nincs hártya a tavakon, s 
még pár napig remélhetően nem 
is lesz. A kétezer hektáron ter-
melő Szegedfish a teljes Dél-Al-
földet képes ellátni hallal, még a 
karácsonyi csúcsszezonban is. 
Miután naponta 50-60 mázsa, 
megpecsételt sorsú pikkelyes 
hagyja el a cég telephelyét, halhi-
ánytól nem kell tartani: uszo-
nyos csemegéből - pontyból, bu-
sából, amurból, harcsából, ká-
rászból - van bőven. A Szeged-
fish egyébként tavaly üzleti-pro-
móciós megfontolásból, no és 
persze lokálpatriotizmusból sza-
badtéri halpiacot nyitott Szeged 
szívében, s ez az idén is üzemel 
majd: a Belvárosi híd alatti régi 
piac helyén lehet halféleséget 
venni, egészen keddig. Sztanó Já-
nos szerint ezekben a napokban 
vásároljuk meg az éves elfogyasz-
tott halmennyiség 20 százalékát, 
s a szakembertől azt is megtud-
tuk: az egy főre jutó évi halfo-
gyasztás országos átlaga 3,2 kilo-
gramm, ez az adat Szegeden és 
környékén közelíti a 15 kilo-
grammot, ami javarészt annak 
köszönhető, hogy jól készítjük a 
tradicionális magyar halételeket. 
- A szegediek szeretik a halat és 
szerencsére az édesvízi is fogy, 

ták meg az ügyben. Kihallgatása 
során beismerte, hogy mindent ő 
követett el. - Érdekes, hogy csak 
akkor érkeztek a telefonok, ami-
kor a fiú otthon volt, és mindig 
az ő készülékére érkezett a hívás. 
Minden esetben ő közölte, hogy 
a hívó mit közölt vele. A fiú be-
tegsége miatt hosszú ideig ott-
hon volt, az osztálytársai kiközö-
síttették. Valószínűleg unatko-
zott otthon, ezért találta ki az 
egészet - fogalmazott Török al-
ezredes. A rendőrség ezek után 
megszüntette az eljárást. 

- Kicsikarták belőle a beismerő 
vallomást. Gábor nagyon fél at-
tól, hogy intézetbe kerül. Azóta 
is szorong, emiatt gyógyszereket 
is szed - mondta felháborodot-
tan a fiú édesanyja, O-né. Az 
asszony felháborodottan tudatta, 
hogy a zaklató hívásokról készült 
felvételeket a fiával együtt készí-
tette. - Akkor hogyan telefonál-
hatott ő? - tette fel a kérdést. - El 
tudja képzelni, hogy a fiam meg-
öli a macskánkat, megijeszti az 
öccsét? Tudom, hogy ártatlan. 
Gáborért tűzbe teszem a kezem -
tette hozzá a fiú édesanyja. 

A történtekről megkérdeztük 
Gábort is, aki azt állította, meg-
ijedt, amikor közölték vele a 
rendőrségen, hogy intézetbe ke-
rülhet, ezért vállalta el a balhét. 
Amikor azt kérdeztük a fiútól, 
akkor ki lehet a zaklató, annyit 
mondott: „Passz. Nem tudom." 

A család egyébként az ügyész-
ségnél panasszal élt a Szegedi 
Rendőrkapitányság nyomozást 
megszüntető határozata ellen. 

A. T. J. 

nemcsak most, karácsonykor, 
hanem egyébként is - mondta 
Varsányi Sándor, a Szegedhal Kft. 
Mars téri üzletének vezetője. 
Boltjában naponta három-négy 
mázsa hal fogy az ünnepek előtt, 
s szerinte ha ez így marad ked-
dig, nem panaszkodhat majd a 
decemberi forgalomra. Tapaszta-
latai azt mutatják, nézelődni a 
férfiak, vásárolni a hölgyek jön-
nek, s az emberek szeretnek vá-
logatni, ettől igazán piac a piac. -
A multik jelentősen leszorítják 
az árakat, amelyekkel mi ugyan 
nem tudunk versenyezni, de a 
piaci hangulatot azért garantál-
juk - mondta a halkereskedő. 

A multiknál az édesvízi halkí-
nálat mellett szerepelnek a ten-
geri halféleségek is, amelyekből 
azonban a luxus fogy. Az afrikai 
harcsafiié pár éve jött divatba, s 
bár import hal, kedvező ára és za-
matos húsa kedveltté tette a ma-
gyar vásárlók körében. 

Aki nem akar főzőcskézni, a ha-
lászcsárdákból még most besze-
rezheti, megrendelheti a szüksé-
ges mennyiségű ünnepi menüt. 
Az ünnepek idején egyébként több 
vörös hallevest visznek el a vendé-
gek, mint amennyi az asztaloknál 
elfogy. A vendéglátósok állítják, 
évek, sőt évtizedek óta nem vál-
toznak az ünnepi étkezési szoká-
sok: tartja magát a szegedi és a ba-
jai halászlé, ragaszkodunk a 
pontypaprikáshoz és a jól bevált, 
valódi, majonézzel körített, arany 
zsemlemorzsába bundázott rán-
tott halhoz. 

O.K.K. 

Pislogó pontyok, pirospozsgás kereskedők 

Ünnepi halbőség 
az üzletekben 
• NÉHÁNY HALFÉLESÉG KILÓNKÉNTI J E L L E M Z Ő ÁRA 

forintban 

A vásárlás 
Myszíne i Élő ponty Pontysrelet Busaszelet Halbelsőség 

Piac 720-780 1100-1190 550-580 1650-1850 

mm 459-550 999-1110 399-490 1499-1690 

Termelők 550-599 850-1100 390-450 1390-1790 

MÁDIÉK NYARALÓJA 
A legtöbb közpénzt felhasználó szegedi intézmény, az ország har-
madik legnagyobb költségvetésű színháza kimenekült a csődhely-
zetből - jelenthette a közgyűlésnek a válságkezelésre felkért ön-
kormányzati biztos, Mádi Zoltán. A májustól november végéig a 
színházban dolgozott gazdasági szakembert, az egykori nyíregyhá-
zi polgármestert és ottani színházi gazdasági vezetőt alighanem 
több szempontból is lenyűgözte Szeged. Elmesélte a képviselők-
nek, hogy amikor megkérdezte nyolcéves kislányát, mire gyűjti a 
forintokat a perselyében, kiderült, hogy a gyermeki vágyak neto-
vábbja egy majdani nyaraló. Szegeden. A gazdaságilag konszolidált 
színházban egyebek mellett a vezetői struktúra is változott: Kocz-
ka Ferenc ügyvezető igazgató lett, Szél Katalin gazdasági igazgató, 
Bátyai Edina pedig a szabadtéri felelőse. A sikeres válságmene-
dzsert, Mádi Zoltánt a továbbiakban a városháza alkalmazza, gaz-
dasági tanácsadóként - jelentette be a polgármester. 

Folytatás az 1. oldalról 

A középtávú városfejlesztési 
program tárgyalásán az ellenzéki 
kifogások között szerepelt, hogy 
a program nem elég koncepció-
zus, az adottságok elemzése és a 
célok meghatározása tankönyv-
ízű, a kívánatos városi fenntart-
ható fejlődés biztosítékai hiá-
nyoznak. Szállási Béla, a Fidesz 
frakcióvezető-helyettese szerint 
ráadásul a felsorolt 21 konkrét 
fejlesztésből tízet az előző ciklus-
ban készítettek elő vagy indítot-
tak el. Legfeljebb hármat, repli-
kázott a polgármester. Többen a 
munkahelyteremtő beruházáso-
kat hiányolták, mások azt, hogy 
a tervekben nincs szó az uniós 
régióközpont szerepet jelző EU-s 
intézmények idetelepüléséről. 
Erre Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester azt mondta, sen-
ki sem tudhatja előre megnevez-
ni, milyen cégek települnek a 
majdani logisztikai központ te-
rületére, sem azt, hogy az euró-
pai közösség melyik intézmé-
nyét kívánja egyszer Szegeden 
működtetni. 

Viszont lehet tudni, hogy a je-
lenlegi önkormányzat alapvető 
célja: Szeged az innováció, a 
megújulás városa legyen, amely 

biztosítani képes a saját fenn-
tartható fejlődését és emellett ki-
váló életminőséget teremt a pol-
gárainak. A középtávú fejlesztési 
terv stratégiai célnak tekinti a 
tudásalapú gazdaság megterem-
tését, a kapu-szerephez köthető 
nagy léptékű fejlesztéseket, a he-
lyi befektetés-ösztönzést, a társa-
dalmi szolgáltatások fejlesztését 
és az összehangolt településfej-
lesztési programokat. Mindeh-
hez, Szeged újjászületéséhez, az 
első lépéseket jelenti 21 konkrét 
fejlesztési program: a bioinnová-

ció feltételeinek megteremtése 
(biopolisz), a logisztikai központ 
létrehozása, a dorozsmai nagyba-
ni piac bővítése, az Anna gyógy-
fürdő fejlesztés, új uszoda építé-
se, a meglévő fürdőkben vízfor-
gató fejlesztés, a regionális rep-
tér, a csatornahálózat és szenny-
vízkezelés rendszerének kiépíté-
se, a regionális hulladékkezelési 
program, a villamos és troliköz-
lekedés rekonstrukciója, a Szent 
István és a Mars tér újjáépítése, a 
lakásprogram (panelrekonstruk-
ció, bérlakások vásárlása, bérhá-

Karácsonyi ajándékozón a szegedi közgyűlésen 

Az újjászületés programja 

Ajándékok - a Zrínyi-iskolától és a Fidesz-frakciótól. Fotó: Gyenes Kálmán 

zak építése, belvárosi rehabilitá-
ció), a városi kórház rekonstruk-
ciója, a Vasvári szakközépiskola 
bővítése, a kisszínházi rekonst-
rukció, a városi stadion fejleszté-
se és az integrált e-közigazgatás 
létrehozása. 

A fejlesztési tervek mellett el-
fogadták a város középtávú va-
gyongazdálkodási programját is. 
Eddig nemhogy vagyonkataszte-
re nem volt a városnak, de még 
használható ingatlan-nyilván-
tartása sem, ami alapvető akadá-
lya a vagyongazdálkodásnak -
nem beszélve annak átláthatósá-
gáról. Az ingatlankataszter elké-
szítésével - az ingatlanok felérté-
kelésével - majdnem hatszorosá-
ra növekedett ez a vagyonelem: 
az önkormányzat vagyonának 95 
százaléka, majdnem 300 milliár-
dos érték - ingatlan. A második 
legnagyobb vagyonelem, össze-
sen 6 milliárd 400 millió forint-
nyi érték a befektetések, azaz a 
gazdasági társaságokban lévő tu-
lajdonrészek, a harmadik pedig 
az értékpapír állomány. A ka-
taszterekből nyerhető adatok, 
összefüggések alapján kitűzött 
középtávú vagyongazdálkodási 
célokat és feladatokat a közgyű-
lés ezentúl évente ütemezi. 

S. E. 

KARÁCSONYI MATINÉ 
AVÁRBAN 
Vár a vár! c ímmel karácsonyi 
családi kézműves mat iné t 
rendeznek ma délelőtt 10 . 
órától a szegedi várban 
Szűcsné Kopasz Kinga, Ruszné 
Rácz Ildikó, Csizmazia Botond 
és Povedák István vezetésével, 
ahová ál talános iskolás korú 
gyermekeket és családjukat 
várják. A mai program: 
tobozmanó, valamint 
karácsonyi csengő és 
karácsonyfadíszek készítése 
természetes anyagokból. 

KARÁCSONYI KONCERT 
ÚJSZEGEDEN 
A szegedi Harmónia Consort 
karácsonyi hangversenyt ad 
ma háromnegyed 7-től az 
újszegedi római katolikus 
templomban (Torontál tér 6.). 
A műsorban Purcell, Scarlatti, 
Telemann, Vivaldi és Ramirez 
művei csendülnek fel. 

A NAGY Ő SZERELMESPÁRJA 
SZEGEDEN 
Dedikálással egybekötött 
közönségtalálkozót rendeznek a 
Nagy Ő sztárjaival vasárnap a 
Szeged Plazában. Melinda és 
Sándor nemrég megjelent új 
közös könyvüket dedikálják 
vasárnap délután 4 órától a 
színpadon, valamint Bende 
Gáborral beszélgetnek a 
párkereső show-ról. 

Bezárták a Szeged TV-t 
Folytatás az 1. oldalról 

Megtudtuk, eddig a tulajdonos 
által adott kölcsönből finanszí-
rozták működésüket. Ennek lett 
most vége. Nem látták értelmét 
annak, hogy tovább halmozzák 
adósságukat és a kollégák türel-
me is véget ért. 

A tulajdonos kilétére most sem 
derült fény. Emlékezetes, hogy a 
Szeged Televízió Kft.-ben nagy 
befolyással bíró résztulajdonos, 
Petykó Zoltán, a Profond Rt. el-
nök-vezérigazgatója szeptember-
ben eladta részvényeit. Hogy ki-
nek adta el a pakettet, azt a mai 
napig nem lehet tudni. Hiába 
kérdeztük tegnap újfent Arató 
Lászlót arról, ki a tulajdonos, ki 
hozta meg a döntést, nem árulta 
el. Azt sem volt hajlandó elmon-
dani, hogy magánszemély(ek) 
vagy valamilyen cég vásárolta be 
magát ősszel a tévébe. Üzleti ti-
tokra hivatkozva arra sem vála-
szolt, hogy pontosan mennyivel 
tartoznak a kollégáknak, csak 
annyit jegyzett meg: milliós 
nagyságrendű az adósság. 

A Szeged Televízió Kft. tulajdo-
nosi struktúrája egyébként a kö-
vetkezőképpen néz ki: az önkor-
mányzat 49, a Profond Rt. 51 
százalékkal részesedik a cég 50 
százalékát tulajdonló Partiscum 
Kft.-ben. A televízió másik tulaj-
donosa a Szegedi Ifjúsági Házon 

keresztül ugyancsak az önkor-
mányzat. A Szeged Televízió Kft. 
közgyűlésében azonban a szava-
zatok többsége, így a döntés joga 
a magántulajdonosé, azaz a Pro-
fond Rt.-é. Az önkormányzat, 
amely felmondta a szerződést a 
Szeged TV-vei, január óta nem 
fizeti a tévének a havi hatmillió 
forintot. Az elmaradt vállalkozói 
díj miatt a televízió közel nyolc-
vanmillió forintra perli az önkor-
mányzatot, de bírósági ítélet még 
nem született az ügyben. Ismere-
tes, hogy év elején, szintén pénz-
ügyi gondok miatt, közel egy hó-

napig nem sugárzott a Szeged 
TV, amiért az Országos Rádió és 
Tfelevízió Testület felmondta a 
műsorszolgáltatási szerződést. A 
döntés ellen fellebbezett a tévé, 
de az ügyet még nem tárgyalta a 
bíróság. 

A televízió munkatársai közül 
néhányan azt tervezték, hogy 
péntek este a híradó helyett su-
gároznak egy olyan összeállítást, 
amelyben bemutatják, hogyan 
alakult ki a jelenlegi helyzet, egy-
ben elköszönnek a nézőktől. Erre 
végül nem került sor. 

M. I. B.-SZ. C. SZ. 

• 
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Fotó: Schmidt Andrea Tfegnap idő előtt zártak. 


