
A mártélyi polgármestert tanúként hallgatták ki 

Csatornaügyben 
nyomoz a rendőrség 
Nyomoz a megyei rendőr-főka-
pitányság a mártélyi csatorná-
zás ügyében, jogosulatlan gaz-
dasági előny megszerzése és 
más bűncselekmények gyanúja 
alapján, ismeretlen tettes ellen. 
Egy vásárhelyi lap Balogh Já-
nosné polgármester felelősségét 
firtatja. Mint kiderült, őt ta-
núként hallgatták ki az ügy-
ben. 

Vizsgálja a rendőrség a mártélyi 
csatornázás körülményeit. La-
punk kérdésére a megyei főkapi-
tányság sajtóreferense közölte, 
valóban folyik eljárás a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
(CSMRFK) gazdaságvédelmi osz-
tályán, mégpedig jogosulatlan 
gazdasági előny megszerzése és 
más bűncselekmények gyanúja 
alapján, ismeretlen tettes ellen. 
A feljelentés a vásárhelyi kapi-
tányságra érkezett, de onnan -
elfogultságra hivatkozva - át-
küldték az ügyet szegedi rendőr-
ségre. Mivel a jogosulatlan gaz-
dasági előny megszerzése bűn-
cselekmény felderítése megyei 
főkapitánysági hatáskörbe tarto-
zik, végül így került a megyei 
rendőr-főkapitánysághoz. 

A Vásárhelyi Riport című új-
ság tegnap megjelent száma vi-
szont azt írja, „jogosulatlan 
pénzügyi szolgáltatási tevékeny-
ség bűntette, csalás bűntette, 
hanyag kezelés vétsége, magán-
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egyik kitalálóját, Váci Gyulát, a 

Geotorr Zrt. igazgatóságának 

igazgatóját néhány alkalom-

mal szintén tanúként hallgat-

ták ki a mártélyi csatornaügy-

ben. Ebben a községben is a 

Geotorr révén biztosították a 

beruházáshoz szükséges ön-

kormányzati önerő nagy ré-

szét. Az igazgató elmondta, 

hogy több hatóság is indított 

már vizsgálatot a feljelentések 

miatt, de úgy tudja, egyik sem 

talált semmi törvényelleneset. 

- Geológus vagyok, nem jo-

gász, de ha nem bizonyítottak 

az ellenünk felhozott vádak, 

akkor a törvények ellen vét, 

aki rossz hírbe kever bennün-

ket - fogalmazott Váci Gyula. 

MÁR A HELYREÁLLÍTÁS FOLYIK 

H j A csatornahálózat eközben elké-

szült, most zajlanak az utómun-

kák. A közterületeken betemetik 

az árkokat, a tervek szerint októ-

ber végén adják át a szennyvíz-

tisztító telepet. A mártélyi képvi-

selő-testület úgy döntött, hogy a 

telep három hónapos próbaüzeme 

alatt a lakosoknak nem kell fizet-

niük a tisztításért. Ezt követően az 

ivóvíz díjával megegyező össze-

get, vagyis 183 forint plusz áfát 

kell fizetniük csatornadíj gyanánt, 

köbméterenként. 

okirat-hamisítás vétsége, hamis 
tanúzásra felhívás bűntette, va-
lamint jogosulatlan gazdasági 
előny megszerzésének bűncse-
lekménye" miatt folyik a vizsgá-
lat. A cikkíró szerint 
előbb-utóbb megkerülhetetlen-
nek tűnik az MSZFj valamint a 
Hódmezővásárhely és Vidéke 
Demokratikus Szövetség tava-
szi képviselőjelöltjének, Balogh 
Jánosné mártélyi polgármester-
nek a szerepe ebben az ügyben. 
Felteszi a kérdést: „Vajon alkal-
mas-e közfeladata ellátására egy 
olyan polgármester, aki tizenkét 
év vezetői gyakorlat után sem 
látja át a bűncselekménytől 
hemzsegő ügy visszásságait? 
Vagy épp kezdettől átlátta?" 

Baloghné lapunk kérdésére el-
mondta, valóban indult eljárás, 
de őt tanúként hallgatták meg az 
ügyben, és nem született semmi-
lyen határozat. 

- Felháborítónak tartom a ma-
gazin cikkét, személyemet és az 
önkormányzatot is elmarasztal-
ják, ez az egész csak politikai cél-
zatú hangulatkeltés és rágalom-
hadjárat - véli Balogh Jánosné. 
Aki azt is hozzátette: a történtek 
után Lázár Jánost becsületsértés 
miatt feljelenti. 

Korábban már többször beszá-
moltunk arról, hogy Lázár János 
országgyűlési képviselőként 
azért tett feljelentést ismeretlen 
tettes ellen a rendőrségen, mert 
véleménye szerint visszaélés tör-
tént a mártélyi beruházás lebo-
nyolításában. 

- Sajnálattal értesültem arról, 
hogy Balogh Jánosnénak rendőr-
ség ügyei vannak. A problémáit 
ne velem, hanem a Magyar Köz-
társaság rendőrségével tisztázza 
- nyilatkozta lapunknak Lázár 
János. 

K.T. 

- Nekiszaladtak a bejárati aj-
tó előtt felálló biztonságiaknak, 
de visszapattantak róluk. Ek-
kor mentem át a Tisza Szálló 
portájára, hogy hívják ki a 
rendőrséget, mert nem lesz jó 
vége a dolognak - mesélte Erdé-
lyi Endre, aki miután vissza-
tért, két sportolót látott a föl-
dön hemperegni. - Véres volt 
az arcuk, és egymást ütötték. 
Úgy hallottam, az egyik meg-
próbálta lebeszélni a másikat a 
bemenetelről. Ezután estek 
egymásnak - magyarázta a fér-
fi. A verekedők több szemtanú 
állítása szerint fehérorosz és 
ukrán nemzetiségűek voltak. A 
mentők és a rendőrök ezután 
érkeztek, a könnyű sérülést 

szenvedett férfiakat ellátták, a 
tanúkihallgatások után négy 
személyt előállítottak. 

71íczakov Szilvána, a Csongrád 
megyei rendőrség sajtóreferense 
elmondta, a négy férfi kihallgatása 

és a körülmények tisztázása folya-
matban van. A rendőrség a sporto-
lók ellen hivatalból indított bün-
tetőeljárást garázdaság és rongálás 
megalapozott gyanúja miatt. 

K.G. G. 

VITA A FORRÁSBAN 
Az ukrán és a fehérorosz csapat tagjai tegnap elhagyták a Forrás hotelt ahol 

a világbajnokság alatt szálltak meg. Mivel a négy sportoló lapzártánkig a 

rendőrségen tartózkodott, biztosan lemaradtak repülőgépükről. A Forrásban 

sem volt problémamentes a vasárnap hajnal: ukrán és fehérorosz verseny-

zők vitatkoztak hangosan a szálloda előterében, egy lett versenyző pedig a 

hotel liftjében felszerelt üvegtáblát törte be. A lett olyan mélyen vágta el a ke-

zét, hogy mentőt kellett hívni hozzá. A hotelben egyébként néhány letépett vé-

céülőkétől, illetve a vérrel átitatott liftszőnyegtől eltekintve egyéb rendbontás 

nem történt. A keletkezett kárt a csapatok a helyszínen megtérítették. 
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Dupla 
járulékalap 
Az APEH Csongrád Megyei 
Igazgatóságának tájékoztatása 
szerint szeptember l-jétől a 
munkaviszonyban állóknál és a 
főfoglalkozású vállalkozóknál 
bevezetik a minimumjáru-
lék-alapot. Ennek összege szep-
tember l-jétől 125, 2007. janu-
ár l-jétől 131 ezer forint. 
Amennyiben a biztosított tény-
leges járulékalapot képező jöve-
delme ez alatt marad, a foglal-
koztató csak bejelentés alapján 
mentesül a társadalombiztosí-
tási járulék minimumjáru-
lék-alap utáni megfizetésétől. A 
bejelentés elmulasztása esetén 
tehát a társadalombiztosítási já-
rulékot szeptembertől 125 ezer 
forint után fizeti, és ezenkívül 
őt terheli a tényleges járulék-
alap és a minimumjárulék-alap 
közötti egyéni egészségbiztosí-
tási és nyugdíjjárulék megfizeté-
se is. A foglalkoztatók és a főfog-
lalkozású vállalkozók bejelenté-
süket a 06T1031 számú beje-
lentő lapon tehetik meg. Határ-
ideje október 12., akiknél a fog-
lalkoztatás, főfoglalkozású vál-
lalkozói jogviszony 2006. októ-
ber 1. előtt elkezdődött. Ezt kö-
vetően a bejelentést a jogvi-
szony kezdetétől számított 15. 
napon belül kell megtenni. 

Négy sportoló ellen indítottak eljárást - Ukránok és fehéroszok konfliktusa 

Verekedéssel záruló bankett 

A villamossínek karbantartása miatt három utcát lezártak - Jobban kell figyelni a táblákra 

Nagyobb dugók nélkül a belvárosban 

Egymásnak esett két szovjet 
utódállam versenyzője vasárnap 
hajnalban az egyik szegedi szóra-
kozóhely előtt. A kajak-kenusok 
bankettjét így néhány órával a 
kezdés után be kellett fejezni. A 
versenyzők nemcsak a szórako-
zóhelyen, az egyik szegedi szállo-
dában is felfordulást okoztak. 

Az 1998-as szegedi kajak-kenu 
világbajnokságon a hazai szövet-
ség a műjégpályán rendezett 
bankettet a sportolóknak: akkor 
poharakat törtek, többen a kezü-
ket is elvágták. 

- A nemzetközi szövetség ugyan 
nem adta írásba, hogy tilos záróbu-
lit tartani, de a magyar szövetség -
hasonlóan a többi nemzeti szövet-
séghez - már évek óta nem rendez 
közös összejövetelt egy-egy világ-
esemény zárásakor. így érthető 
volt, hogy idén sem tartanak záró-
ünnepséget - mondta Petiovics 
Kálmán, a Démász-Szegedi VE 
klubigazgatója. 

A sportolók között azonban ha-
mar híre ment, hogy vasárnap es-
te az egyik szegedi szórakozóhe-
lyen „nem hivatalos" ünneplést 
tartanak, amire a világeseményen 
részt vett összes versenyzőt vár-
ják. „Civilek" csak korlátozott 
számban, külön meghívásra ér-
kezhettek. - Jó hangulatban kez-
dődött a buli, a sportolók gratulál-
tak egymásnak, ki örömében, ki 
bánatában sírt - mondta Erdélyi 
Endre, a kevés civil vendég egyike. 
A szórakozóhelyen egyébként kö-
zel ötszáz sportoló verődött össze, 
a mieink közül is többen ott vol-
tak. 

Nem sokkal éjfél után azonban 
néhányan „elfeledkeztek maguk-
ról". Poharakat törtek össze, a bár 
előtti üvegpultot megrepesztet-

nék. Többen az asztalokon tán-
coltak, egyikük pedig - vélhetően 
ő törte be az üveglapot - elvágta a 
könyökét. - Ekkor szóltam a biz-
tonságiaknak, hogy jobb lesz, ha 
befejezzük a bulit, mielőtt még 
jobban elszabadulnak az indula-
tok - mesélte Erdélyi Anikó, a 
Retro Club üzletvezetője. Ezzel 
párhuzamosan a biztonságiak ki-
vezettek egy - feltehetően a világ-
bajnokságon az egyik szovjet 
utódállam képviseletében ver-
senyző - sportolót, aki Erdélyi 
Endre szerint szóváltásba kevere-
dett egyik kidobóval. A kitessé-
kelt férfi után ment még néhány 
versenyző, összekapaszkodtak és 
közös erővel próbáltak visszatér-
ni a buli színhelyére. 

A tömegközlekedésben nincs 
nagyobb fennakadás, az autósok 
viszont bosszankodnak, a reg-
geli és a délutáni csúcsforga-
lomban dugók alakultak ki Sze-
ged belvárosában. Tegnap meg-
kezdték a villamossínek kar-
bantartási munkáit a Kelemen 
utcában. 

- Végállomás! Innen a nagyál-
lomásra az a zöld busz megy 
tovább - mondja a Széchenyi 
téren az l-es villamos vezetője. 
Ahogyan szombati számunk-
ban megírtuk, a megsüllyedt 
villamossíneket és a felemelke-
dett betonlapokat javítják az 
l-es vonal Kelemen utcai sza-
kaszán, mivel ezek már több 
autóban és villamosban is kárt 
okoztak. Ezért ezen a héten 
nem engedik be a forgalmat a 
Kelemen, a Kölcsey és a Victor 
Hugó utcába. Az l-es villamos 
a Rókusi állomástól csak a Szé-
chenyi térig közlekedik, onnan 
a nagyállomásig pótlóbusz jár. 
Rókustól minden megállóban, 
sőt a villamosokon is több he-
lyen figyelmeztetik az utasokat 
az ideiglenes változásokra. A 
Széchenyi téren körülbelül az 
utasok fele mégsem érti, hogy 

Dübörgő gépek verik fel a csendet és a sínek mellett a talajt a Kelemen utcában Fotó: Karnok Csaba 

hol és mire kell átszállni, ezért A villamospótló lV-8-as bu- vább eljutni a Széchenyi tértől a 
közli a villamos vezetője a te- szon lemértük a menetidőt: nagyállomásig, mint amikor a 
endőket. mindössze hét perccel tart to- villamos közlekedik. 

Kíváncsiak voltunk, mekkora 
bajt okoz az autósforgalomban 
a belvárosi utcák lezárása. A 
forgalom nagy része a kiskörút-
ra terelődik, ezt sokan a Nagy 
Jenő utca felől kénytelenek 
megközelíteni. A villamospótló 
buszok is erre közlekednek, 
ezért a legnagyobb dugók a Szé-
chenyi tér, a Fekete Sas és Nagy 
Jenő utca környékén keletkez-
nek. Tegnap még sokan bosz-
szankodtak és káromkodtak, 
akik behajtottak a Victor Hugó 
utcába, hiszen a Roosevelt tér-
nél még nincs forgalomválto-
zást jelző tábla. - De a Deák Fe-
renc utca kereszteződésében 
mindkét oldalon ott van a zsák-
utcát jelző tábla, csak az autó-
sok figyelmetlenek, sokan ru-
tinból vezetnek, ahelyett, hogy 
a táblát figyelnék - mondta 
Elek István, a Szegedi Közleke-
dési Társaság infrastruktúra fő-
mérnöke. 

Jövő héten kezdődik a karban-
tartási munkák második üteme, 
akkor a Kelemen utcának a Köl-
csey és a Somogyi utca közötti 
szakaszát zárják le. A szakembe-
rek szerint akkor még nagyobb 
dugókra kell számítani. 

GY.N. 

Erdélyi Anikó üzletvezető nem akart nagyobb bajt, ezért a bezúzott üvegkönyöklők és néhány szán-
dékosan összetört pohár után véget vetett a mulatozásnak Fotó: Schmidt Andrea 


