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Tapodiék állítják, nem 
csaltak ki pénzt senkitől 
A rendőrség szerint üzletsze-
rűen vett fel milliós kölcsö-
nöket ismerőseitől a doma-
széki Tapodi István és felesé-
ge. Tapodiék azt állí t ják, ők 
nem csaltak ki pénzt senki-
től. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lapunkban megírtuk, hogy a 
Szegedi Rendőrkapitányság 
csalással gyanúsít egy doma-
széki házaspárt. Tapodi Ist-
vánt és feleségét azzal gyanú-
sítják, hogy 1999-től egy rú-
zsai vállalkozótól 3 millió 100 
ezer forint kölcsönt vettek föl, 
amit azóta sem fizettek vissza. 
Amikor a mezőgazdasági vál-
lalkozó feljelentést tett a rend-
őrségen, megemlítette, hogy 
több károsultról is tud. A 
rendőrök további tizenöt sér-
tettről szereztek információt, 
akiktől - a nyomozás eddigi ál-
lása szerint - összesen 37 mil-
lió forintot csalt ki a házaspár 
azzal az ígérettel, hogy a köl-
csönt később a kamatokkal 
együtt visszafizetik. 

A sértettek a házaspár isme-
rősei. Az 50-60 év közötti gaz-
dálkodók mindannyian a spó-

rolt pénzüket adták oda Tapodi-
éknak. Akadt olyan hitelező, 
aki a saját temetésére, más a fia 
esküvőjére gyűjtögetett. A rend-
őrség vizsgálati osztályának 
munkatársai szerint többmilli-
ós összegekről van szó, Tapodi-
ék pedig üzletszerűen folytatták 
a csalást, a rendőrség szerint 
ebből éltek. 

Tapodiék házát, amit a köl-
csönök fedezeteként jelöltek 
meg, jelzálog terheli, de mivel 
az sem fedezi a hiteleket, ezért 
felszámolási eljárás indult elle-
nük. A rendőrség szerint a hite-
lezőknek van esélyük arra, 
hogy legalább a pénzük egy" "ré-
szét visszakapják. 

Tapodi István és felesége ki-
jelentették, ők nem csaltak ki 
pénzt senkitől. A domaszéki 
gazdálkodó házaspár azt állít-
ja, hitelezőik magas kamatra 
kölcsönöztek pénzt nekik, ezt 
azonban a rendőrség cáfolta. 
Tapodiék azt is sérelmezik, 
hogy a hatóság még nem hall-
gatta ki őket. A kapitányság 
vizsgálati osztálya szerint fö-
lösleges lenne többször behív-
ni a gyanúsítottakat, inkább 
megvárják, hogy minél több 
sértett jelentkezzen. 

Eötvös Pál a helyi média munkatársaival találkozott 

Újraéledhet 
a szegedi sajtóklub 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Eötvös Pált, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnökét teg-
napi szegedi látogatásakor - azt követően, hogy az egyetemen találko-
zott SzajbélyMihállyal, a médiatudományi tanszékvezetőjével, vala-
mint a hallgatóknak előadást tartott - fogadta Botka László polgár-
mester. 

A megbeszélésen szóba került, hogy a szegedi médiához kötődő 
mintegy 750 embernek - az újságírótól az operatőrig és a tördelőig 
- nincs hol találkoznia, a közös problémákat megbeszélnie, a 
szakma tradícióit egy sajtóklub keretében felélesztenie. Eötvös Pál 
elmondta, a polgármester készségesnek bizonyult a probléma 
megoldásában: tudomására hozta, ha létrejönne egy szegedi újság-
író egyesület, akkor a város kedvezményes bérleti feltételekkel he-
lyiséget biztosíthatna számára. A MUOSZ elnöke, a Népszabad-
ság volt főszerkesztője találkozott Szetey Andrással, a Délmagyar-
ország és a Délvilág főszerkesztőjével, valamint Jurkovics János-
sal, az MTV szegedi körzeti stúdiójának vezetőjével is. Majd a he-
lyi média munkatársaival, az újságíró-szövetség volt és jelenlegi 
tagjaival a MUOSZ szerepéről, megváltozott törekvéseiről kon-
zultált. 

Csak visszaesők autóját bilincselik Szegeden 

Büntetik a füvön állókat 
Ha valaki Szeged főterén Szé-
chenyi szobra elé parkol a vi-
rágágyásra, ugyanúgy szabályt 
sért, mint aki az utat szegélyező 
füves részre állítja kocsiját -
mondja ki az új önkormányzati 
rendelet. Ritkábban használják 
viszont a kerékbilincset, csak a 
visszaesők autóját rögzítik 
ezentúl. 

A fűre parkoló autósok március 
15-étől szabálysértést követnek 
el. Szigorította a közterület-hasz-
nálatról szóló városi rendeletet a 
legutóbbi közgyűlés. A meghatá-
rozás szerint „a közutat szegélye-
ző,. részben vagy egészben nö-
vényzettel borított közterület" is 
közhasználatú zöldterület. 

A szabálysértési eljárás a köz-
terület-felügyelő feljelentése 
alapján indulhat, aki adott 
esetben fényképpel is tudja bi-
zonyítani, hogy zöldterületen 
állt meg az autós - magyarázta 
Orosziné Polner Kinga. Az álta-
lános igazgatási iroda osztály-
vezetője elmondta: az út menti 
letaposott rész, a sáros pocso-
lya is minősülhet a rendelet ér-
telmében közhasználatú zöld-
területnek, ha korábban tönk-
retették az autósok. A büntetés 
30 ezer forintig terjedő bírság 
lehet. 

Enyhül viszont a szigora a ke-

A fűre parkoló autós március közepétől szabálysértést követ el Fotó: Gyenes Kálmán 

rékbilincselőknek, módosították 
az erre vonatkozó szabályokat. 
Csak a visszaesők ellen alkal-
mazzák a fizető parkolókban, az-
az olyan autó rögzíthető, amely-
ről kiderül, hogy a helyi parkolási 
rendeletet egy éven belül meg-
szegte, vagy tartozik a parkolási 
cégnek. 

- Egyértelművé tették a helyze-
tet a rendelet módosításával -

PORSCHEKROL A KÖZGYŰLÉSÉN 
Több, rendszeresen szabálytalanul parkoló autót említett fölszólalásában 
Drégelyi Zoltán (Fidesz) a városi képviselő-testület legutóbbi ülésén. Sze-
rinte nagy kocsit - Porsche Cayenne- t , 7 - e s B M W - t - nem mer elvinni a 
pók. A kis kocsikat viszont rendszeresen kimazsolázzák. A többször emle-
getett autók Botka László polgármester f igyelmét is fölkeltették, aki ha tá -
rozott intézkedést ígért. Kőrútunk során munkatársunk látta az egyik emle-
getett „visszaesőt" szokásos helyén, a Széchenyi téri kínai üzlet előtt. 

mondta Molnár László városüze-
meltetési irodavezető. A fizető 
parkolóhelyről például nem szál-
lítják el az autót. De tisztázták 
azt is, hogy mikor büntetnek és 
mikor kerékbilincselnek a fizető 
parkolóban. Eddig ez nem volt 
egyértelmű, aki hamarabb oda-
ért, az a saját eszközével bünte-
tett. 

Kiszámíthatóbbá, egyértel-
műbbé vált, mikor csaphat le a 
pók. Három ok miatt lehet 
ezentúl Szegeden autót elszállí-
tani. Egyrészt ha 48 óráig nem 
kéri senki a kerékbilincs lesze-
relését. Másodszor a „közterü-
let rendjének megóvása, védel-
me, a közúti forgalmi rend biz-
tosítása érdekében" vihetik 
még el a kocsit. Harmadszor 
pedig ha a „közterület rendelte-
tésétől eltérő módon, engedély 

nélkül" - azaz például a sport-
csarnoknál a füvön - helyezték 
el az autót. 

A sárga darus autón egy 
SZKT-s dolgozó és egy közterü-
let-felügyelő utazik, így azonnal 
tudnak intézkedni. Ok szerelik 
föl a kerékbilincset is. A járőröző 
közterület-felügyelők pedig hely-
színi bírságot szabhatnak ki (ez 
azt jelenti, hogy kis cédulát hagy-
nak az autón), vagy följelenthe-
tik a szabálytalankodót, és a hi-
vatal jár el. Mostanában napi 4-5 
autót visznek ki az SZKT telepé-
re, de Forrai Gábor parkolási üz-
letágigazgató szerint rendet kell 
tartani a városban, ezért az el-
szállított autók számát növelni 
kell. Hogy melyik autót vontat-
ják el, azt a közterület-felügyelő 
dönti el. 

M. B. I. 

Felgöngyölített hálózat 
A Makói Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya tavaly év eleje óta fi-
gyelt egy makói kábítószer-terjesztőt, aki több személynek heti-havi 
rendszerességgel adott el kábítószert, vadkendert. A drogot egy szegedi 
férfitól vásárolta és adta tovább. Legutóbb idén januárban vett na-
gyobb tételt, 50 gramm füvet a 31 éves szegedi dílertől, akinél házku-
tatást tartottak a rendőrök és kábítószert foglaltak le. A drogkereske-
dőt letartóztatták. Az ügyben a szegedi és a makói kereskedőn kívül 28 
fogyasztót hallgattak ki a rendőrök, akik ellen kábítószerrel való visz-
szaélés miatt indult eljárás. 

A többség megértéssel fogadta a rendelkezést 

Makón szünetel a beteglátogatás 
A betegek és hozzátartozóik többsége meg-
értéssel fogadta a makói kórház néhány 
osztályán tegnap bevezetett látogatási ti-
lalmat. A rendelkezés addig marad érvény-
ben, amíg azt az influenzajárvány indo-
kolja. 

A makói kórház főigazgatója, Baráth Lajos ren-
delkezése szerint tegnaptól tilos a betegek lá-
togatása a belgyógyászati, szülészet-nőgyó-
gyászati, csecsemő- és gyermekosztályon, va-
lamint az újszülött részlegen az egyre gyako-
ribb felsőlégúti megbetegedések miatt. A tila-
lom előreláthatólag március 20-áig marad ér-
vényben, addig telefonon érdeklődhetnek a 
hozzátartozók a betegek hogyléte felől naponta 
délután egytől három óráig. Minderről tegnapi 
lapunkban már beszámoltunk, de találkoz-
tunk a kórház bejáratánál olyan látogatóval, 
aki nem értesült a tilalomról. Kardos János 
Apátfalvárói érkezett Makóra, s már fordult is 
volna vissza, ha a kapura kifüggesztett hirdet-
ményből ki nem derül: a pszichiátriára nem 
vonatkozik a rendelkezés - ismerőse ugyanis 
ott várta. A férfi úgy vélekedett, a látogatási ti-
lalomnak semmi értelme, a kórokozók minde-
nütt a levegőben vannak, így ezzel nem lehet 
megakadályozni a járvány terjedését. 

A kórház orvosigazgatója, Dehelán Aurélia 
mindezt laikus vélekedésnek minősítette. A 
szemész főorvos elmondta: azért döntöttek a 
tilalom mellett, mert a kórházban több olyan 
lázas beteg fekszik már, aki más problémával 
került be, és nyilvánvalóan a látogatóktól 
kapták meg a kórokozót. Ezeket az embere-
ket ilyen állapotban nem tudják hazaenged-
ni, és emiatt a probléma miatt a belgyógyá-
szati osztály például annyira megtelt a hét 

A kórház kapujánál biztonsági őrök fordítják vissza azokat, akik a tilalom ellenére is lá-
t o g a t ó b a m e n n é n e k Fotó: Gyenes Kálmán 

végén, hogy pótágyakat kellett beállítani. De-
helán Aurélia szerint a látogatások korlátozá-
sa a hasonló felső légúti járványok idején 
igenis hatékony megelőző eszköz. A tilalmat 
egyébként éppen azokon az osztályokon ren-
delték el, ahol a leginkább veszélyeztetett be-
tegek fekszenek - fenntartani pedig addig 
fogják, amíg a járványügyi helyzet ezt indo-
kolja. 

A nőgyógyászati osztály egyik betege, Bódi 
Edit azt mondta ottjártunkkor: kellemetle-
nül érinti a helyzet, örülne, ha nemcsak tele-

fonon tarthatná a kapcsolatot a külvilággal, 
de elfogadja az intézkedést. Betegtársaival be-
szélgetve úgy tapasztalta, a legtöbben megér-
tették, hogy az ő érdeküket szolgálja a tila-
lom. A portán szolgálatot teljesítő egyik biz-
tonsági őr, Sass László ugyancsak azt mond-
ta, a legtöbben megértéssel fogadták, hogy 
vissza kell fordulniuk a kapuból. Azt is meg-
jegyezte: jóval kevesebb a látogató a szoká-
sosnál - úgy tűnik, a többség értesült a tila-
lomról. 

SZABÓ IMRE 

Újabb üzemzavar 
volt a TIK-ben 
Leálltak a számítógépek és csak 
az alapvilágítás működött teg-
nap délután egy órától az SZTE 
Tanulmányi és Információs 
Központjában. A helyi szakem-
berek a hibát nem tudták ki-
javítani, ezért Tatabányáról ér-
kezett felmentő sereg. 

Bő egy hónap után ismét megbé-
nult az élet az SZTE Tanulmányi 
és Információs Központjában 
(TIK). Január végén még az épüle-
tet is kiürítették, mivel a biztonsá-
gi rendszer csőtörés miatt leállí-
totta a fűtőrendszert és hirtelen 
18 fokra csökkent a hőmérséklet. 
Tegnap délelőtt Bakonyi Géza, a 
TIK általános főigazgató-helyette-
se munkatársaival együtt azt ta-
pasztalta, hogy többször áramin-
gadozás volt az épületben. Né-
hány másodperces áramkimara-
dásokat észleltek, a rendszer 
azonban ezt még elviselte. Nem 
sokkal egy óra előtt viszont akkora 
lökés terhelte a hálózatot, amire 
az intelligens biztonsági rendszer 
beindította azt a folyamatot, amit 
egy hónappal ezelőtt is. A számí-
tógépek leálltak, a világítás csak 
alapszinten működött és a fűtő-
rendszer is kikapcsolt. 

- Nem tettük kötelezővé, de 
tanácsoltuk a hallgatóknak, 

A régió stabilitásáról 
A Szegedi Biztonságpolitikai Központ és a szabadkai Nyitott Távla-
tok Alapítvány Európából Európába című szegedi konferenciáján Bár-
sony András, a Külügyminisztérium politikai államtitkára tegnapi 
nyitó előadásában azt hangsúlyozta, hogy Magyarországnak morális 
kötelezettsége bemutatni a nyugat-balkáni országoknak uniós csatla-
kozási tapasztalatait. Rávilágított arra is, hogy a térségben élőknek 
nem versenyezni, hanem egymást segíteni kell. 

A program szervesen illeszkedik a „Szegedi folyamat" keretében 
megfogalmazott és kitűzött célokhoz, a délkelet-európai térség de-
mokratizálódási és integrálódási folyamatait elősegítő erőfeszítések-
hez. A résztvevők - Vajdasági önkormányzatok és civil szervezetek -
tájékoztatást kaptak az euroatlanti integráció kritériumrendszeréről. 

hogy hagyják el az épületet. A be-
lépést azonban megtiltottuk, 
mert a mágneskapu sem műkö-
dött. A dolgozókon kívül néhá-
nyan még maradtak az épületben 
- mondta el tapasztalatait kora 
délután Bakonyi Géza. 

Hamarosan kiderült, hogy a 
helyi műszaki diszpécserszolgá-
lat és a Démász szakemberei 
nem tudják megjavítani a háló-
zatot, ezért speciálisan képzett 
mérnököket hívtak Tatabányáról 
az e l e k t r o m o s e losz tó r endsze r 
szakszervizéhez, akik négy óra 
után megérkeztek Szegedre. 

- A januári és a mostani meghi-
básodás valószínűsíthető volt, s 
úgy gondolom, a gépészeti rend-
szerben is jelentkezik majd ap-
róbb hiba. Ezt ekkora hálózatnál 
sehol Európában nem tudják kivé-
deni. A biztonsági rendszer pedig 
annyira automatizált, hogy a fo-
lyamatba nem lehet beavatkozni. 
A túlbiztosítás viszont szükséges 
- mondta Ma jó Zoltán igazgató. 

Az épületben biztonsági riadót 
nem rendeltek el. A speciális ala-
kulat megérkezése után egy órával 
a számítógépes rendszer ismét 
működött és a hőmérséklet is 
emelkedett. Este hat órakor meg-
nyitották a közönségnek a TIK-et. 

CS. G. L. 


