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Időutazás a Délmagyarországgal: 1994, a gyilkosságok éve (85. rész) 

Kiirtották a szegedi cukrász családját 
Orosházán, Szegeden és Szabadkán az 
előző évi kecskeméti tragédiához ki-
fejezetten hasonló gyilkosságok tör-
téntek. Valamennyit a hidegvérű, profi 
kegyetlenség jellemezte. Szegeden a 
közismert Z. Nagy család kiirtása rázta 
meg a várost. És mellesleg választisi év 
is volt: nyár elején a szocialisták győ-
zelmével Horn Gyula alakithatott kor-
mányt, decemberben pedig a szo-
cialista Szalay István lett Szeged pol-
gármestere. 

január 25-től a félelem és a felháborodás 
légköre uralta Szegedet. Ekkor végeztek 
ugyanis a 42 éves Z. Nagy Bálint cuk-
rásszal, feleségével és két gyermekével a 
Bárka utcában. 

Kegyetlen napok 
A sorozat már január 5-én megkezdő-

dött. Ekkor Orosházán végeztek a ko-
rábban eltűnt Farkas Helga rokonával. 
Ahogyan a DM január 8-i száma írja 
Zsineggel fojtották meg Farkas Helga 
nagynénjét címmel: „Kiderült, hogy az 
áldozat az eltűnt szegedi Farkas Helga 
nagynénje, a két év éve elrabolt diáklány 
édesanyjának a húga. Információink 
szerint szabályosan kivégezték a szeren-
csétlen asszonyt. A támadók kidolgo-
zott forgatókönyv szerint dolgoztak. A 
családapát csellel elcsalták, s szerdán es-
te 10 óra után megjelentek a lakáson. A 
sikoltozó Némethnét zsineggel megfoj-
tották, előzőleg két gyermekét megbilin-
cselték, s az egyik szobában elzárták. 
Hat álarcos férfi hajtotta végre ezt a 
szörnyű cselekedetet." 

Alig telt el néhány nap, január 23-án 
este négy embert gyilkoltak meg Szege-
den. íme a január 26-i DM címei: „Le-
mészárolták Z. Nagy cukrászt és család-
ját - Ötmillió a nyomravezetőnek - Né-
gyes gyilkosság Szegeden". A rendőrségi 
sajtóközlemény így szól: „A Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés 
bűntettének alapos gyanúja miatt nyo-
mozást rendelt el ismeretlen tettes vagy 
tettesek ellen, aki (akik) 1994. január 

95 EV- 95 NAPBAN ELBESZELVE 
Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olva-
sóinkat. 95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlege-
sek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, 
hanem a Délmagyarország históriájába is. Sorozatunk eddig megjelent részei a www.tortenet.delmagyar.hu címen megtalálhatóak. 

Szalay István Szeged új polgármestere. Indulhat a vonat Fotó: Gyenes Kálmán 

23-án, feltehetően az esti órákban, laká-
sában lőfegyverrel megölte (megölték) Z. 
Nagy Bálint 42 éves Szeged, Bárka u. 6. 
szám alatti lakost, valamint 42 éves fele-
ségét és 16, illetve 10 éves gyermekét." 

január 27-én így szólnak a lap címei: 
„Kérdések - válaszok nélkül - Felboly-
dult a város - Virágok a cukrászda ajta-
jánál - Hány sakál bérelhető néhány 

órára?" A rendőrség csak tapogatózik, 
nem beszél. Dr. Németh Károly száza-
dos, sajtószóvivő csak annyit mond: „ -
Kérjük az olvasókat, hogy amennyiben 
bármilyen felvilágosítással tudnak szol-
gálni a Z. Nagy család barátai, üzleti kö-
réről, arról tájékoztassanak bennünket. 
Ismétlen: az esetleges nyomravezetőnek 
az ORFK vezetője nettó ötmillió forint 

jutalmat ajánlott fel, személyisége teljes 
inkognitóban tartása mellett." 

Ráadásul ugyanez a lapszám arról is be-
számol, hogy: „A szegedihez hasonló 
gyilkosságok történtek Szabadkán is. Az 
elmúlt négy nap alatt 9 holttestet találtak 
Szabadkán és környékén. Legutóbb Pali-
cson, ahol egy házaspárt gyilkoltak meg. 
Személyazonosságukról nem tettek köz-
zé semmit, ám azt tudni vélik, hogy a 
ház, ahol a bűntény történt, a szerb alko-
hol* és dohánymaffia tulajdonát képezte. 
A gyilkosságok módja - információink 
szerint - kísértetiesen hasonló." 

És a DM néhány nap múlva közzé tesz 
egy fantomképet az egyik keresett gya-
núsítottról. 

Magda Marinko rendőrkézen 
A február 2-i DM címei már így szól-

nak: Z. Nagy-ügy: előzetes letartóztatás-
ban a „fantomkép" - Kihallgatás - két 
bombariadó között. A történtekről így 
számol be a lap: „Dr. Kasza Ferenc, a 
Csongrád Megyei Bíróság alelnöke is-
mertette a döntést: tegnap, február 1 -jén 
a bíróság elrendelte a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság által 1994. január 
28-án este őrizetbe vett személy egy hó-
napos, március 1-jéig tartó előzetes le-

tartóztatását a Z. Nagy-ügyben elköve-
tett bűncselekménnyel kapcsolatban." 
A gyanúsított bírósági kihallgatását két 
bombariadó is megszakította. 

A február 3-i lap arról számol be, hogy: 
„A nyomozók először nevezték meg a 
pénteken az őt kihallgató rendőrtisztre 
támadó, majd kedden előzetes letartóz-
tatásba helyezett személyt. Magda Ma-
rinko ő, jugoszláv állampolgár. Dr. 
Lukács szerint nevezettet adategyezte-
tésre hívták be a rendőrségre, s „elszá-
moltatása" közben merült fel ellene a 
gyanú: köze lehet a Z. Nagy család kiir-
tásához." És az is kiderül, hogy a Kecske-
méten december 20-ára virradóra Hor-
váth Antal és neje, valamint Dragutin 
Kujundjic horvát állampolgár sérelmére 
elkövetett gyilkosságok ugyanazzal a lő-
fegyverrel követték el, mint amellyel a Z. 
Nagy családot lemészárolták." 

Ezen a napon tüntetésre is sor kerül 
Szegeden. Sokan vízumkényszer beve-
zetését követelik, hogy kiszűrhessék a 
határokon átjáró veszélyes bűnözőket. 

Bombázások, paprikatilalom 
A szarajevói gyilkos akciókkal, a 

szrebrenicai mészárlással a szerbek 
minden tűréshatárt átléptek az egyre in-
kább népirtássá fajuló boszniai háború-
ban. Az április 11-i DM már arról tudó-
síthat, hogy „NATO-bombák hullottak 
a szerb harckocsikra". Ám az igazi bom-
bázások csak később jöttek. 

Vajon ki emlékszik rá: ekkor is kitört 
egy paprikabotrány, ekkor is be kellett 
vonni a kereskedelemből a fűszerpapri-
kát. Ahogyan a DM október 1-jei száma 
írja: „Eltűnik egy időre a kispörkölt a 
kocsmákból is, meg a konyhaasztalokról 
is - a kormány úgy döntött, a kereskedel-
mi forgalomból be kell vonni az összes 
őrölt paprikát. Amelynek állítólag 15 
százaléka szennyezett." Ekkor - lopott 
csomagolóanyagokban - míniummal 
szennyezett-színezett, gyönge minőségű 
paprikát hoztak forgalomba egyesek. 

(Folytatjuk) 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN 

>9 Tiffany 
& KÖVETKEZŐ 

EXKLUZÍV 
TANFOLYAMAI: 

HOBBI: Tiffany, üvegfestő, decoupage (gyorstalpaló) 

MÁJUS 21-1 KEZDÉSSEL 
TIFFANY KEZDŐ - középfokú végzettséggel (dísztárgykészítő) 
TIFFANY HALADÓ - felsőfokú végzettséggel (domborúlámpa-

készftő) 
FUSING (üvegolvasztás) és ezüstékszer-kcszftö 

- felsőfokú végzettséggel 
ŰVEGFISTÖ-ÓIOMŰVEGEZŐ (OKJ-s bizonyítvánnyal) 

REGISZTRÁCIÓ: MÁJUS 20-IG (PÉNTEK) 
Tanfolyamainkat magas színvonalon, egyéni igények figyelembevéte-

lével igyekszünk kialakítani A NYÁRI SZÜNETBEN IS! 

Érdeklődni: „TIFFANY" CREATIV KELLÉK ÉS TANODA 
Szeged, József Attila sgt. 128. Tel.: 62/468-240, 

vagy személyesen a Deák gimnázium mellett, a faiskola helyén. 

FALUPARLAMENT 
HALLGASSUK MEG EGYMÁST 

M E G H Í V Ó 
Időpont és helyszín: 

május 17., kedd, Algyői Faluházban 
18.00 órakor 

Meghívott vendég: 

ARNÓTH SÁNDOR 
országgyűlési képviselő, 

a Faluparlament Országos 
Szervező Bizottságának vezetője 

A rendezvény nyitott mindenki 
előtt, a részvételhez meghívó 

nem szükséges. 
Mindenkit szeretettel várnak 

a szervezők: 
Kalmár Ferenc, a KDNP országos 

alelnöke, a 3-as számú 
választókerület elnöke 

Dr. Gonda János, az Algyőért 
Közszolgálati Egyesület elnöke 

Dr. Gubacsi Ede, a Csongrád 
Megyei Gazda Tagozat elnöke 

ELŐSZEZONI AKCIÓS 
• AJÁNLATOK 
| SZENZÁCIÓS ÁRAKON 

MALLORCA: 
I 3* szálloda félpanzióval 
• Jún. 3-tól 1 hét: 66 800 R-tól/«6 

Jún. 10-től 1 hét: 71 BOO Pt-tél/lő 

| TENERIFFE: 
3' szálloda félpanzióval 

I Má| 27-től 1 hét: 90 OOO Ft-tól/ló 
• 4' szálloda félpanzióval 

Jún 3-tól. 10-től 1 hét: 112 900 Ft/HS 

I KRÉTA: 
• 3* száNoda félpanzióval 

Máf.UHÓt, 26-tól 1 hét: 61 500 Ft-töl/t6 ' 

I Jún. 2-től 1 hét: 76 500 Ft-tól/tő | 

- EGYIPTOM-HURGHADA: 
• 3' szálloda félpanzióval • 

| Máj. 18-tól. 25-től 1 hét: 48 000 Ft-tól/«é | 

Jún. 1-jétől 1 hét: 02 500 Ft-tAI/«6 

1 További ajánlatainkat keresse irodánkban' ' 

| Minőség, biztonság, garancia... kedvező | 

' áron! 1 

| Neckermann Utazási Iroda 
Szeged. 

I Oroszlán u. 6. 

ITel : 62/421-110 
E-mail: 

• szegedOneckermann.hu 
www.neckermann.hu 

MONTENEGROI NYARALASOK 
egyénileg, vonattal, repülővel 

Hihetetlen májusi akció: - Sveti Stefan 83 600 Ft/fő/hét/FP 
- Budvai, petrovaci hotelek 40 000 Ft/fő/hét/FP 

Hotelek félpanzióval, Ft/fő/hét, június, július, augusztus 
Kotor-Fjord** 39 500-47 900 Tivat-Palma*** 42 200-64 100 
Becici-Sumadija** 46 500-62 300 Sveti Stefan 124 500-199 000 
Ulcinj-P. Panorama 43 60(M8 200 Albatros*** 53 100-68 000 
Budva-Alexandar** 73 000-93 000 Ali Inclusive 
Apartmanok Montenegróban fő/hét; Budva 21 400-35 300 
Tivati és ulcinji apartmanok 18 700-29 600; klíma 3000-6000/apt. 
Lakókocsi/hét 29 000-49 700, Robinson tábor FP/hét 49 900 
Minden szálláshelyünk 10 éjszakás turnusban is foglalható! 
Fckhelyes vonattal 16 600 + transzferek, repülővel 40 000 Ft + tax 
Tranzitszállások: Durmitor Nemzeti Park, Sarajevo, Plitvice 

Több száz HORVÁTORSZÁGI ajánlat az Isztriától Dubrovnikig 
LAST MINUTE ajánlatok Görögő., Tunézia, Egyiptom, 

Jordánia, Spanyolo., Töröko., Olaszo., Szlovénia, körutak! 
Ingatlanközvetítés Montenegróban. 

Adria Tours Kft. Szeged, Kárász u. 9. Tel./fax: 540-044, -054 \ 
www.adriatours.hu; e-mail: adriatours@adriatours.hu 

Újítsa fel vissza nem 
térítendő támogatásból 
panel vagy előregyártott 
téglablokkos épületét! 
Szeged Város Önkormányzata 2005-ben ismét vissza nem térítendő támogatással 

segíti az iparosított technológiával készült házak korszerűsítését. A felújításokra 

lakásonként akár tÜO.OOO forint támogatás is igényelhető, melynek 2/3 résztét 

Szeged Város önkormányzata és az állam magára vállalja. Csatlakozzon Ön is! Eddig 

közel 1000 lakás újult meg. 

Miért érdemes pályázni? 
^•Mert a lakóközösségre eső 1/3 rész kedvező 

kamatozású bankhitellel is biztosítható. 

/ Mert a rekonstrukciót követően a fűtésre fordított 

energia akár 20-30%-kal is csökken. 

Mert a felújítás következtében a lakások piaci 

értéke akár 10-15%-kal növekszik. 
/ 

Mert az Állam és Szeged Város Önkormányzata 

a felújítás költségének 2/3-át magára vállalja. 

Lakóközösségek m e g b e s z é l é s e i r e , l a k ó g y ű l é s e k r e 
előzetes egyeztetés esetén az IKV Rt. szakembert Is küld, 
aki részletesen tá jékoztat ja a lakókat lehetőségeikről és 
a pályázat feltételeiről. Kérje tá jékoztatónkat! 

IKV BT, 
INGATLANKEZELŐ ÉS 

VAGYONGAZDÁLKODÓ RT. 

További információért kérjük, hívjon bennünket a (6?) 4?2-6?2/148-as melléken, 
illetve a (62) S53-681.es telefonon, vagy küldjön elektronikus levelet az ikv@ikv.hu e-mail címre. 

http://www.tortenet.delmagyar.hu
http://www.neckermann.hu
http://www.adriatours.hu
mailto:adriatours@adriatours.hu
mailto:ikv@ikv.hu

