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SZERDA, 2006. JÚLIUS 19., 96/167. 1910-BEN ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT) 

Próza a ligetben HOLNAPTÓL 35 FOK 
16 éwel ezelőtt játszottak pró-
zát az újszegedi szabadtérin 
- most jön a Liliomfi. 

6. OLDAL 

Az év eddigi legmelegebb napjai állnak 
előttünk: holnaptól emberpróbáló, fülledt 
hőséget jósolnak a meteorológusok. 

3. OLDAL 
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Kivágják a fákat 
Ezer hektáron vágják ki a 
gazdák az elpusztult 
barackfákat a megyében. 

7. OLDAL 

Tízezreket ajánlottak, hogy ne vegyen részt a hciten - 450 ezerért kelt el az 1,8 miihóra becsült Honda Civic 

Árverési maffiózók között járt kollégánk 

Csak egyetlen licitáló akadt, így verseny híján csupán a kikiáltási ár negyedéért kelt el egy ilyen Honda Civic Fotó: Schmidt Andrea 

Hallgatással is lehet pénzt keresni - tapasz-
talta megfenyegetett kollégánk, aki részt 
vett egy árverésen. Évek óta bevett szabály 
az, hogy a vevő, aki nyomott áron akar hoz-
zá ju tn i egy dobra vert autóhoz, megegyezik 
a többiekkel: ha nem licitálnak, f izet . 

Kollégánk APEH-árverésen járt Felsővároson. 
Egy nyolcéves Honda Civicet vertek dobra 1,8 
millió forintos kikiáltási áron. Megérkezése 
után az ott lévők közül nyomatékosan közölte 
vele valaki, hogy nem ajánlatos licitálnia a ko-
csira. És ha okos, még egy kis pénzt is keres-
het, ha betartja a szabályokat. Mely szabályok 
- és az évek során kialakult gyakorlat - szerint 
egy-egy árverésen nem az viszi a lefoglalt tár-
gyat, aki a legtöbbet ígéri érte, hanem az, aki 
sikeres egyezséget köt a háttérben az árverés 
többi résztvevőjével, hogy némi pénz fejében 
ne licitáljanak. így találhatott végül a Honda 
új gazdára 450 ezer forintért. 

Az eset különlegessége és szépsége az, hogy 
mindez nem is jogsértő. Nem követ el bűncse-
lekményt az, aki így - némi nyomással és jattal 
- befolyásolja az eredményt, amennyiben nem 
folyamodik erőszakhoz, nem korlátoz valakit 
abban, hogy részt vegyen az árverésen. 

Az meg - úgy látszik - benne van a pakli-
ban, hogy 50, 100, 200 ezer forint ráfordítás-
sal a kikiáltási ár feléért-negyedéért találhat 
új gazdára a dobra vert nagy értékű vagyon-
tárgy, az egykor volt, eladósodott tulajdonos 
legnagyobb bánatára és - kárára. 

Részletek a 3. oldalon 
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Autós üldözés Tápén 

Menekülő autóra 
lőttek a rendőrök 

Krimibe illő, lövésekkel tarkí tot t autós üldözés volt tegnap dél-
után Tápén. Két személygépkocsi vezetőjét igazoltatták volna, 
amikor az egyik sofőr a rendőrautónak akart haj tani . Lövés is dör-
dült, a cél az autó kereke volt. A rendőrök a gépkocsit megtalál-
ták, a sofőr azonban elmenekült , pedig „az összes bevethető jár-
művet mozgósították". Bővebben az 5. oldalon Fotó: Frank Yvette Srácok a konfl iktus helyszínén, az újszentiváni telefonfülkénél Fotó: Segesvári Csaba 

írásunk az 5. oldalon 

Rapcsákra 
hivatkozott 
Rummel 
Tovább dagad a vásárhelyi szoci-
alista polgármesterjelölt kam-
pányfőnöke körül kirobbant 
botrány. Az egykori titkosszol-
gálati tiszt, Rummel József azt 
állította egy tegnap reggeli tévé-
műsorban, hogy nyolc évvel ez-
előtt az azóta elhunyt polgár-
mester, Rapcsák András és a Fi-
desz is felkérte tanácsadónak. 
Ráadásul szerinte a vásárhelyi 
Fidesz-szervezet néhány hónap-
pal korábban megkereste, le-
gyen kampánytanácsadójuk. 

Lázár fános polgármester a mű-
sorra reagálva elmondta, hogy an-
nak idején Rummel környékezte 
meg Rapcsák Andrást, aki - is-
merve múltját - eltávolította kör-
nyezetéből. A polgármester és Ha-
vasi Katalin, a Fidesz helyi elnöke 
egybehangzóan úgy nyilatkoztak, 
nevetséges Rummelnek az az állí-
tása, miszerint a párt fölvette vol-
na vele a kapcsolatot. 

Bár Rummel pénteken azt ígérte 
kollégánknak, hogy nyilatkozik, 
tegnap kijelentette, hogy már 
mindent elmondott lapunknak, 
további közlendője nincsen. 

A fiúk állítják: az önkormányzati képviselő megverte őket 

Négy gyerek, öt pofon 
- verekedés Szentivánon 
Önkormányza t i képviselő vert 
meg négy f iút péntek este Uj-
szent ivánon - ál l í t ják az érin-
te t t gyerekek és szüleik. A 
képviselő azt mondja , csak 
meglegyintette őket, az egyik 
gyerek apja viszont megtá-
madta őt . 

Öt pofont osztott ki négyük kö-
zött egy önkormányzati képvi-
selő - állítják újszentiváni gye-
rekek. A helyi politikus viszont 

azt mondja, ő bizony nem 
ütött , sőt ő volt az, akit az 
egyik gyerek apja megtáma-
dott. A 14 éves fiúk és a képvi-
selő története nem csak ebben 
tér el egymástól. 

- Péntek este fél tíz volt, mi a 
telefonfülkénél játszottunk. Ki-
csit persze szórakoztunk, fel-
hívtuk például a lelkise-
gély-szolgálatot. Hirtelen meg-
jelent Pokornyi bácsi, megkér-
dezte, jól szórakozunk-e, aztán 

Árpit kirángatta a fülkéből. Ő 
meg Józsika kapott egy pofont, 
Peti pedig elszaladt - meséli a 
történteket Gyorgyevity Drá-
gán. A kisfiú azt állítja: Pokor-
nyi fános képviselő őt is meg-
pofozta, és megfenyegette, 
hogy a „betonba veri a fejét". A 
fiúk beszámolója szerint a vere-
kedésnek az egyik kisfiú édes-
anyja, egy tanárnő vetett véget. 

Folytatás az 5., jegyzetünk a 3. oldalon 
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