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AZ EDDIG ELKÖVETETT RABLÁSOK HELYSZÍNEI 

Holttest a sziksósi 
csatornában 

Horror a baktói 
gazdaságban 
Folytatás az 1. oldalról 

Mutatta a kerítés alatt a kutyák 
kaparásának nyomát. Szerinte 
azon minden további nélkül be-
bújhatott egy megtermett kutya, 
mert „ahol befér a feje, befér a 
teste is". A férfi elmondta, hogy a 
támadás után értesítette a rend-
őröket és á terület önkormányza-
ti képviselőjét, Gila Ferencet. 
Azt ajánlották: forduljon a gyep-
mesterhez, mert ez az önkor-
mányzatra tartozik. Olvasónk el-
mondása szerint a rendőrök ron-
gálás miatt indítottak eljárást az 

ügyben. A férfi egyébként nemré-
giben a gyilkos kutyák közül 
megfogott egy ötvenkilós keveré-
ket, amit átadott a sintérnek. 

- A farkas fél az embertől, nem 
úgy az elvadult kutya, ami tulaj-
donképpen dúvad. Ezeket az ál-
latokat megunták, kitették a vá-
ros peremén, nem pedig úgy nőt-
tek fel a pusztában, mint Maugli 
a vadonban. Azt nem tudom, ki 
vállalja majd a felelősséget, ha 
emberre támadnak ezek az ebek? 
- kérdezte a férfi, aki szerint ki 
kellene lőni a kutyákat. 

sz. c. sz. 

A veszélyesnek látszó 
kutyát kilőhetik 
Lakott területen a megyei földművelésügyi hivatal és a rendőrség hoz-
zájárulásával, az önkormányzat és a vadászatra jogosult szerv egyet-
értő nyilatkozatával lőhetnek csak ki veszélyesnek látszó kóbor ku-
tyákat - mondta lapunknak Szél István, az FVM-hivatal osztályveze-
tője. A kárt okozó állatok elejtése nem egyszerű feladat, hiszen az en-
gedélynek tartalmaznia kell az elejtést irányító nevét és adatait, a ki-
lövés helyét és idejét, a biztonsági intézkedések és a lakosság tájékoz-
tatásának módját is. 

Szegeden sok helyen már az utcán hevernek a karácsonyfák Fotó: Gyenes Kálmán 

Férfi holttestet találtak tegnap egy két tanyát összekötő sziksóstói 
csatornában. A testre egy arra járó, szintén tanyán élő ember buk-
kant, aki értesítette a rendőrséget. A halál körülményeit a Szegedi 
Rendőrkapitányság államigazgatási eljárás keretében vizsgálja. A 
rendőrség eddigi adatai szerint valószínű, hogy a 62 éves helyi férfi 
kerékpárjával a csatornába csúszott, és a hideg vízből nem tudott ki-
jönni. A szakértők bűncselekményre utaló nyomot nem találtak a 
helyszínen. Azt egyelőre nem tudták megállapítani, hogy az áldozat 
mióta feküdt a vízben. 

Folytatódik a rendőrségi hajsza a drogos tettes kézre kerítéséért 

Sorozatrabló: mint a Viszkis 

Bérelhető, visszaváltható karácsonyfa is akadt 

Mulcs készül a lakás díszéből 
Vannak, akik az ünnepek után azonnal 
megszabadulnak karácsonyfájuktól. A fe-
leslegessé vált, díszeiktől megfosztott fe-
nyőkből gyomosodás elleni takaróanyag, 
úgynevezett mulcs készül. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A hagyomány szerint vízkeresztkor, január 
hatodikán szokás lebontani a karácsonyfát és 
kidobni a feleslegessé vált fenyőt. Azok, akik 
ehhez a szokáshoz sem ragaszkodnak, már 
az ünnepek után megszabadultak a tűlevelű 
növénytől. Például a szegedi tízemeletes pa-
nelházakban már elkezdődött a szokásos fe-
nyőfa-hajigálás: a díszeit vesztett örökzöldet 
az ablakon dobják ki az utcára. 

A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. 
munkatársai már figyelik a szemetesek 
környékét. Szabó Ferenc, a kht. ügyvezető 
igazgatója azt kéri, mindenki a hulladék-
gyűjtő tartályok mellé tegye le a fát, ahon-
nan könnyen és gyorsan el tudják szállíta-
ni. 

- Ne maradjon a kidobott karácsonyfán 
drót, leégett csillagszóró és szaloncukorpapír 
sem, mivel az összegyűjtött fenyőket felaprít-
juk, komposztáljuk és a közterületeken újra-
hasznosítjuk - magyarázta az ügyvezető. A 
lecsupaszított fákból úgynevezett mulcs, az-
az takaróanyag lesz, ami a talajra szórva 
megakadályozza a gazosodást. 

A környezetbarát ünneplők - többek kö-
zött - Vásárhelyen, a Vackor Zöldcentrum-

ban vásárolhattak „visszaváltható fenyőket". 
Ha e növényeket a vevő január 10-éig vissza-
viszi, épen, gondozottan, visszakapja a vétel-
ár felét. 

Az Universitas-Szeged Kht. bérelhető fe-
nyőfákat kínált az ünnepek előtt. Bolgár 
Zsolt, a kht. ügyvezetője elmondta, decem-
ber 17-én a SZTE Tanulmányi és Informáci-
ós Központban (TIK) negyven fát értékesítet-
tek 2 ezer 900 forintért. Megtudtuk, a növé-
nyek többségét egyetemi polgárok vitték el. A 
fákat hatodikáig az újszegedi Füvészkertben, 
7-én pénteken pedig a TIK-ben veszik át a 
szervezők, akik ekkor a fa árából ezer forintot 
visszaadnak a tulajdonosnak. A fenyőket a 
Füvészkertben összegyűjtik, majd tavasszal 
kiültetik. 

Az elmúlt napokban több be-
jelentés érkezett a fegyveres so-
rozatrablóval kapcsolatban, ám 
ennek ellenére a rendőrség nem 
jutott közelebb a múlt héten 
három szegedi boltot is kifosz-
tó, valószínűleg drogos tettes-
hez. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- A felhívás és a fantomkép 
alapján több bejelentés érkezett 
a rendőrségre a bolti sorozat-
rablóval kapcsolatban - vála-
szolta érdeklődésünkre M. To-
ronykőy Márta. A Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
sajtóreferense elmondta, a be-
jelentések egy részét már ellen-
őrizték, valamennyi tévesnek 
bizonyult. M. Toronykőy Márta 
arra a kérdésre - a nyomozás 
érdekeire hivatkozva - nem vá-
laszolt, hogy mennyi rendőr ül-
dözi a rendkívül vakmerő tet-
test. A sajtóreferens csak any-
nyit mondott: „A rendőrség az 
ügynek megfelelő erőkkel foly-
tatja a nyomozást." 

Mi úgy tudjuk, a rendőrök haj-
szát indítottak a rendkívül vak-
merő, udvariasságban már-már a 
Viszkis rablóval vetekedő tettes 
kézrekerítésére. Az egyszemélyes 
boltok környékén záróra körül 
civil ruhás nyomozók cirkálnak. 
Mielőbb el akarják fogni az áldo-
zatok szerint drogos, álarc nélkü-
li, vakmerő bűnözőt. 

Lapunkban azt már megír-
tuk, a sorozatrabló a múlt hé-
ten hétfőn, kedden és szerdán 
három szegedi élelmiszerüzle-
tet is kifosztott. A Kereszttöltés 

Bessenyei Ferenc 
temetése a tévében 

Ezeke t a kecskéke t is m e g m a r t á k a k ó b o r k u t y á k Fotó: Gyenes Kálmán 

A Magyar Televízió január 12-én egyenes adásban közvetíti Bessenyei 
Ferenc színművész temetését. A Kossuth-díjas színművész földi ma-
radványait január 12-én 14 órakor helyezik örök nyugalomra Buda-
pesten, a Farkasréti temetőben. 

A kétszeres Kossuth-díjas színészt, Kiváló művészt, a Nemzeti 
Színház örökös tagját, A nemzet színésze cím kitüntetettjét decem-
ber 27-én, 86 éves korában érte a halál. 

Hetvenöt év után 

Felújítják a szegedi 
dóm padjait 
A szegedi dóm padjait 1930-ban 
készítették, azóta állják az ülő-
helyek az idő próbáját. Most 
felújítják a templombútorokat, 
és tervezik az elektromos há-
lózat teljes cseréjét is. 

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1930-
ban borovi fenyőből készítet-
ték el a szegedi fogadalmi 
templom padjait. A dóm ak-
kor ideiglenes jelleggel kapta 
meg a bútorokat, ugyanis ter-
vezték, hogy idővel keményfá-
ra cserélik azokat. Az ideigle-
nesség azonban 75 esztendeig 
tartott: a dorozsmai Petrov 
András asztalosmester a na-
pokban elkezdte a padok fel-
újítását. 

Az első blokkot már kará-
csony előtt elvitték, itt átme-
netileg összecsukható székek 
várják a híveket. Kondé Lajos 
plébános elmondta, hogy a pa-
dokat az idő próbára tette, s 
már megkezdték a karcolások 
eltüntetését, kijavítják a sérü-
léseket. Új dobogót és térdep-
lőket is készítenek a padsor-
okhoz, s ezzel egy időben a 
padlófűtéssel kapcsolatos elő-
készítéseket is megteszik. 

A fűtés bevezetésére azon-
ban csak az elektromos háló-
zat teljes rekonstrukciója után 
kerülhet sor, mert a közel 
nyolcvanéves rendszer már 

A padokat a dorozsmai Petrov 
András asztalosmester újítja 
fel Fotó: Gyenes Kálmán 

nem bírja a terhelést. Erre a 
nagyszabású felújításra azon-
ban egyelőre még nincs pénz. 
Kondé Lajos bízik abba, hogy 
a dóm 75. születésnapjára 
már megújulhat a templom-
ban a világítás, az elektromos 
rendszer, amelynek felújítása 
a számítások szerint 200 mil-
lió forintba kerül. 

NYEMCSOK ÉVA 

A szegedi sorozatrabló eddig három, egymáshoz viszonylag közeli felsővárosi élelmiszerüzletet fosz-
tott ki 

utcai boltból 160, a Debreceni 
utcaiból 10, a Szilléri sugárúti-
ból 70 ezer forintot zsákmá-
nyolt. 

Az áldozatok, a bolt alkalma-
zottjai elmondták, a valószínű-
leg drogos fegyveres rabló - a 
Viszkishez hasonlóan - rendkí-
vül udvariasan és halkan kérte 
tőlük a bevételt. A tettes a pén-
zen kívül mást egyik boltból sem 
vett magához. A szegedi sorozat-
rabló abban is hasonlít a Viszkis-

hez, hogy a rablások előtt mind-
egyik üzletben alapos terepszem-
lét tartott, hiszen a Kereszttöltés 
utcában még azt is tudta, hogy 
hol tartják a bevétel nagyobbik 
részét. Vakmerőségére jellemző, 
hogy mindenhová álarc nélkül 
lépett be, és nem törődött a Deb-
receni utcában felszerelt kame-
rákkal sem. 

A rendőrség reméli, hogy a 
rabló kézre kerítését segítő in-
formátornak szánt 500 ezer fo-

rintos díj hozzájárul a tettes el-
fogásához, egyúttal továbbra is 
kéri, hogy aki a bűncselekmény-
ről, annak körülményeiről, vagy 
elkövetőjének kilétéről bármit 
tud, jelentkezzen személyesen a' 
Szegedi Rendőrkapitányságon 
(Szeged, Párizsi krt. 16-22.), 
vagy hívja a 107-es, 112-es, il-
letve a telefontanú 06/80/555-
11 l-es hívószámát. A nyomra-
vezető kilétét a rendőrség bizal-
masan kezeli. 


