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Szentesen a legolcsóbb az üzemanyag a megyében 

ATesco és benzinárak 
A Tesco egy hónapja nyílt szentesi töltőállomása a többi szol-
gáltatót is árcsökkentésre késztette. A megye nagyobb városai 
közül tegnap ot t kínálták a legolcsóbban az üzemanyagot. 

Nem volt nagy a for-
galom tegnap a Tesco 
szentesi benzinkútjá-
nál. Ez összefügghet 
azzal, hogy a híradás-
ok szerdától további 
árcsökkentésről szól-
tak. Az angol multi-
nacionáhs cég töltő-
állomásán tankolt 
délelőtt a szentesi /u-
hász István. Lapunk 
érdeklődésére azt 
mondta: örül, hogy 
egy hónappal ezelőtt 
megnyílt a Tesco-kút, 
mert olcsóbb lett az 
üzemanyag a város-
ban. Két autója van, s 
a Tescónál 10-15 ezer 
forintot takarított 
meg a kút átadása 
óta. Szín Imre, a Reál 
helyi ügyvezetője sze-
rint a multi megmoz-
gatta a versenytársa-
kat, s a többi társaság 
is csökkentette az 
árakat. 

A szentesi Shell-
kútnál tegnap a 95-ös 
oktánszámú benzin 
btere 277 forint 90 
fillér forint volt, a gáz-
olajé pedig 281 forint 
90 fillér. Ugyanennyi-
ért árulta az üzem-
anyagot a Mol is. A 
szentesi Tescónál az 
előbbi 276 forintba 
került, a gázolajat pe-
dig 280 forintért ad-
ták. Nem sokkal a 
szentesi töltőállomás 
előtt nyílt meg Ma-
kón a Tesco-kút. Az 
ottani árak tegnap 
ahg tértek el a szente-
siektől. A Shell ma-
kói töltőállomásán a 
95-ös literjéért 278 
forint 90 fillért kér-
tek, míg a gázolajért 
egy forinttal többet. 

Az ottani OMV-nél 
mindkét üzemanyag 
279 forint 90 fillérbe 
került. Hódmezővá-
sárhelyen tavaly no-
vemberben adta át a 
Tesco a benzinkútját. 
A makói és a szentesi 
állomás megnyitásá-
ig Vásárhelyen volt a 
legolcsóbb az üzem-
anyag, mert a többi 
társaság is csökken-

tette az árait. A Tesco 
vásárhelyi állomásán 
tegnap a szentesihez 
hasonló áron kínál-
ták a benzint és a gáz-
olajat. A vásárhelyi 
Szántó Kovács János 
utcai Mol-kútnál vi-
szont már 289 forint 
90 fillér volt a 95-ös 
benzin és a gázolaj li-
tere. 

BALÁZSI IRÉN 

Szentesen a Tfesco-kút diktálja, mennyibe 
k e r ü l a z ü z e m a n y a g Fotó: Tésik Attila 

draga 
a megyeszékhely 
Szegeden még nincs töltőállomása a Tes-

cónak, Csongrádon pedig még áruház 

sincs. Szegeden tegnap a Mol és a Shell 

egy-egy kútja is 289 forint 90 fillért kért 

mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj liter-

jéért. A csongrádi Mol-kútnál 95-öst 286 

forint 90 fillérért, gázolajat pedig 283 forint 

90 fillérért lehetett tankolni. Az Agipnál is 

ugyanennyibe került a benzin és a gázolaj. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Nem teszek vallomást! -
mondta a bizonyítékok ellenére 
tegnap délelőtti kihallgatásán K. 
András, a Pénzes Henrietta-ügy 
egyetlen gyanúsítottja. 

A rendőrség szerint a július 
2 l -e óta előzetes letartóztatás-
ban lévő 15 éves makói fiú gyúj-
totta fel egy nappal korábban 
Makótól néhány kilométerre 
Pénzes Henriettát. A 18 éves 
magyarcsanádi lány három hét-
tel élte túl a - Csongrád Megyei 
Főügyészség megfogalmazása 
szerint - „nyereségvágyból, más 
aljas indpkból, különös kegyet-
lenséggel" elkövetett bűncselek-
ményt. 

A nyomozók, Keserű Géza al-
ezredes és Debreczeny Dénes 
százados, amikor tegnap délelőtt 
a Szegedi Börtön és Fegyház Do-
rozsmai úti intézetében közölték 
K. Andrással, hogy milyen bizo-
nyítékok támasztják alá bűnös-
ségét, arra számítottak, a fiú 
megtörik és beismerő vallomást 
tesz. Tévedtek. K. András azon 
kívül, hogy „Nem teszek vallo-
mást! Nem válaszolok egyetlen 
kérdésre sem!", mást nem mon-
dott nekik. 

- Ez ügyfelem saját döntése 
volt! - mondta Tenke Anna. A 
védő a gyanúsított édesanyjával 
együtt vett részt a még így is egy 
órán át tartó kihallgatáson. 

Az ügyészség és a rendőrség 
tegnap délután sajtótájékozta-
tót tartott . Lőrinczy György 
megyei főügyész, Lukács János 
főkapitány, Nagy Mihály bűn-
ügyi igazgató, valamint az ügy 
két főnyomozója, Keserű Géza 
és Debreczeny Dénes részlete-
sen beszélt arról, hogy milyen 

bizonyítékok alapján tartják 55 
napja fogva K. Andrást. A főka-
pitány - megismételve korábbi 
információinkat - bejelentette: 
az áldozat elmondása és a szak-
értői vélemények alátámaszt-
ják, hogy K. András megtámad-
ta, kirabolta, megkötözte, meg-
erőszakolta, benzinnel lelocsol-
ta, felgyújtotta és sorsára hagy-
ta Pénzes Henriettát . A rendőr-
ségnek számos bizonyítéka van 
K. András bűnösségére: a bűn-
cselekmény napján benzint 
vett a házukhoz közeli benzin-
kúton, a helyszín közelében 
rögzítették cipőjének és robo-
gójának nyomait, valamint 
ugyanott járművéről lepattog-
zott festéknyomokat találtak. 
A szagazonosítás is megerősí-
tette a gyanút. Az időközben el-
készült szakértői vélemények 
is a gyanúsított bűnösségéről 
szólnak. A DNS-vizsgálat pedig 
alátámasztotta, hogy K. András 
közösült áldozatával. 

A főkapitány a nyomozás érde-
kében nem válaszolt arra a kér-
désre, hogy megtalálták-e Pénzes 
Henrietta ékszereit és mobiltele-
fonját, a főügyész pedig nem 
akart jóslásokba bocsátkozni, 
hogy mikor emelnek vádat a gya-
núsított ellen. Az egyébként to-
vábbra sem ismert, hogy mi volt 
a bűncselekmény motivációja és 
mi történt a bűncselekményt 
megelőző órákban. 

AZ ÜGYVÉD NEM REAGÁLT 
AZ ELHANGZOTTAKRA 

Tenke Anna, K. András védője nem 

akart reagálni a sajtótájékoztatón 

elhangzottakra, ahol számos 

olyan információ Is elhangzott, 

amit még ő sem ismert. 

Börtönbejárat: l é n k é Anna és K. 
hallgatás u tán 

Folytatódik a betegcsereper 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Városi Bíróságon öt és fél hónap után or-
vos és informatikus szakértők meghallgatásával 
ma folytatódik az úgynevezett betegcsere per. Ko-
rábban megírtuk: a szegedi városi kórházból 2004. 
július 3-án egy 80 éves férfi helyett egy azonos korú 
másik beteget küldtek koponyamútétre a Szegedi 
Tudományegyetem idegsebészeti klinikájára. Az 
idős ember az operáció után néhány nappal el-

hunyt. A másik beteget, az ásotthalmi férfit több 
órával később szintén megműtötték, ő - a vizsgála-
tok szerint - a betegcserétől függetlenül, szeptem-
ber végén halt meg. 

A Szegedi Városi Ügyészség egy beteghordót és 
egy ápolót foglalkozás körében elkövetet halált 
okozó gondatlan veszélyeztetéssel, két orvost pedig 
foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszé-
lyeztetéssel vádol. Valamennyien visszautasították 
a vádat. 

Reklámbevétel helyett monitorrendszert kap az SZKT 

Tévéműsort ad az SZKT a villamoson 
Nyár óta „tévézhetnek" a szegedi Tatrák 
utasai. Az SZKT és a szegedi szolgáltató 
csereszerződést kötött : a közlekedési cég 
lemond a reklámbevételről, ezért egy 
éven belül minden trolin és Tatra vil-
lamoson ingyen kiépítik és működtet ik 
az utastájékoztató monitorrendszert . 
Hamarosan hírek, közlekedési változá-
sok, álláshirdetések is fu tnak rajta. 

Júniustól a szegedi Tatra villamosokon uta-
zók már „tévézhetnek" is egy helyi cég jó-
voltából, amely jelenleg közel negyven mo-
nitort üzemeltet. A tizenhat járműre fel-
szerelt tizenhét colos monitorok alján 
utastájékoztató sáv fut, a pontos időn kívül 
arról tájékoztat, hol jár éppen a villamos és 
milyen átszállási lehetőségeink vannak. A 
képernyő nagyobb részén és a „műsoridő" 
kilencven százalékában reklámok látha-
tók, amelyek a jelenlegi tesztidőszakban 
önkormányzati cégeket hirdetnek. 

Dózsa Gábor, az SZKT igazgatója el-
mondta: a szegedi Metrocom Magyaror-
szág Kft.-vei kötöttek szerződést a Nyu-
gat-Európában már bevált rendszerhez 
hasonló kiépítésére, üzemeltetésére és 
karbantartására. A megállapodás szerint a 
városi közlekedési cég a folyamatosan bő-
vülő, EU-konform utastájékoztatási rend-
szerért cserébe lemond a magáncég által a 
jövőben beszedett reklámbevételről. Az 

Megjelentek Szegeden a reklámozó monitorok a villamosokon Fotó: Frank Yvette 

adófizetőknek így egy fillérbe se kerül a to-
vábbi fejlesztés: a tervek szerint egy éven 
belül minden trolin és Tátrán monitorok 
lesznek, és a sugárzott tartalom is bővül. 
Az ingyenes kiépítésen és működtetésen 
kívül az SZKT havi öt órányi reklámidőt 

kap, amit azonban nem adnak el. Helyet-
te ebben az időszakban közlekedési válto-
zásokról, különjáratokról, fejlesztéseikről 
számolnak majd be az utasoknak - árulta 
el Dózsa. 

A jelentős reklámértékű monitorok 

EGYMILLIÓS K0Z0NSEG 
Az SZKT felmérései szerint egy hónap alatt 

több mint egymillió utas száll fel csak az l-es 

vonalon, ahol elsőként szerelnek fel minden 

járművet monitorokkal. Januártól kiterjesztik 

a szolgáltatást a 4-es vonalára is. Mint Hajdú 

Lajos elmondta, célközönségtől függően há-

romféle hirdetési típust kínálnak: öt másod-

perces lógót, tíz másodperces képújságreklá-

mot és húsz másodperces reklámfilmet. Az 

árak - típustól, napszaktól és időtartamtól 

függően - tizenkét- és húszezer forint között 

mozognak egy hétre. Ennyi idő alatt nyolc-

vankétezer utas láthatja a hirdetéseket. 

„műsorkínálata" hamarosan megválto-
zik, miután a napokban elkészült a vi-
szonylag olcsó reklám árlista, és megje-
lentek az első érdeklődök. Hajdú Lajos, a 
Metrocom társtulajdonosa elmondta: a 
reklámok mellett például meteorológiai 
jelentéseket, regionális híreket, sőt állás-
hirdetéseket is láthat a jövőben az utazó-
közönség. A szegedi fejlesztésű Look up 
rendszer kiépítése eddig húszmillió fo-
rintba került. A magyar viszonyokra nem 
jellemző módon még nem érte kár az el-
múlt három hónapban. Hajdú szerint a 
rendszer iránt már Kecskeméten és Békés-
csabán is érdeklődnek. 

T.R. 

András édesanyja a tegnapi ki-
fotó: Segesvári Csaba 

HÍREK 

KAMPÁNYNYITÓ: 
DLUSZTUS A-TÓL Z-IG 
A Független Városi Szövetség 
Magyar Egyesület szeptember 
15-én, pénteken 18 órakor az 
Alsóvárosi Művelődési Házban 
nyitja meg kampányát. A 
házigazda: a szervezet 
polgármesterjelöltje, Dlusztus 
Imre, aki itt mutatja be 
Polgármester A-tól Z-ig című 
kiadványát. A beszélgetést Nyilas 
Péter újságíró vezeti. 

MŰSZERADOMÁNY 
A KLINIKÁNAK 
Ötszázezer forintos összértékű 
múszeradományt kapott tegnap 
az egyetem sebészeti klinikájának 
transzplantációs osztálya. Az 
„Együtt az Egészségünkért 
Alapítvány" céges adományokból 
gyűjtötte össze a szükséges 
összeget, melyből korábban egy 
faxgépet már vásárolt az 
osztálynak, most pedig átadhatott 
két, klinikailag hitelesített 
automata vérnyomásmérőt, 
valamint egy ultrahangos 
áramlásvizsgáló készüléket. 

FIGYELMEZTETTEK 
ÉS BÍRSÁGOLTAK 
A rendőrök Csongrád megyében a 
háromnapos közúti ellenőrzés 
alatt alatt összesen 607 jármúvet 
állítottak meg. Jogosítványt két 
esetben vontak be, helyszíni 
bírságot 126 alkalommal szabtak 
ki. Szabálysértési és 
büntetőfeljelentést összesen 24 
esetben tettek. 

LISTASORREND 
A szavazólapokon megjelenő 
pártok és egyéb jelölő 
szervezetek sorrendjét ismertető 
tegnapi írásunkban rosszul 
jelent meg az egyik párt neve. A 
párt neve helyesen: Magyar 
Kommunista Munkáspárt. 

A tandíj ellen 
tüntetnek a diákok 

A rendőrség és az ügyészség kipakolta a bizonyítékait 

K. András továbbra sem vall 
Tandíjellenes megmozdulást tartanak ma szegedi egyetemisták 16 
órától a Dugonics téren. Hallgatók a Hallgatókért, a valós oktatási re-
formok mellett mottóval szervezik a demonstrációt, melyen a tandíj 
bevezetése ellen is tiltakozni kívánnak. A szervezők felszólítottak 
minden politikai pártot és csoportot, hogy tartsák távol magukat a 
rendezvénytől. 

Hiába fedte fel tegnap bizonyítékai egy részét a rendőrség, mégsem 
tet t vallomást a Pénzes Henriet ta megölésével gyanúsított K. 
András. A nyomozók arra számítottak, a 15 éves fiú megtörik és 
beismeri, hogy ő követte el a szörnyű bűncselekményt. De, K. 
András ismét a hallgatást választotta. Ügyvédje szerint ez a fiú saját 
döntése. 


