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Sajtfesztivál 
Kiste leken 

Munkatársunktól 
Sajt- és gasztronómiai fesz-

tivált, valamint mezőgazdasá-
gi gépkiállítást rendez Kistelek 
város önkormányzata pénte-
ken és szombaton. A pénteki 
rendezvényt Nagy Sándor pol-
gármester nyitja meg, utána 10 
órától szakmai előadásokat 
hallgathatnak az érdeklődők. 
Ezután 11 órától 13 óráig Csa-
nádi József és Bodnár Károly, 
a Szegedi Tudományegyetem 
oktatói, valamint Kukovics 
Sándor, a Juhtejgazdasági 
Egyesület elnöke tart előadást. 
Délután sajtbemutató és vásár 
várja a látogatókat. Este zenés-
táncos programok zárják a ren-
dezvény első napját. Szomba-
ton szakmai előadások lesz-
nek, délután 14 órakor térzene 
szórakoztatja a látogatókat. 
Egész nap nyitva tart a sajtki-
állítás és vásár, valamint a 
mezőgazdasági gépek bemu-
tatója. 

HÍREK 

MUNKATÁRSUNK DÍ-
JA. Az Elet és Irodalom és a 
Soros Alapítvány közös 
glosszaversenyén második dí-
jat kapott lapunk munkatársa, 
Podmaniczky Szilárd. 

SZOCIÁLIS HÉT kezdő-
dik hazai és külföldi szolgála-
tok részvételével Szegeden, no-
vember 6-án, amelynek kereté-
ben kiállítás nyílik a városhá-
zán a szociális ellátásban ré-
szesülők munkáiból. A hétvé-
gén ehhez kapcsolódóan rende-
zik meg a szegedi S.O.S. Tele-
fonos Lelkisegély Szolgálat 20 
éves jubileumi konferenciáját. 

Száműzték a vörös szegfűket 

Vágott szárú politika 
Nem adhatták át a z idős 

pedagógusok köszöntésé-
re vásárolt virágokat októ-
ber 29-én a városházán a 
Pedagógus Szakszervezet 
tagjai. Történetesen vörös 
szegfűkkel szerették vol-
na megajándékozni egy-
kori pályatársaikat, á m a z 
önkormányzat illetékesei 
tíz perccel a z ü n n e p s é g 
kezdete előtt úgy látták jó-
n a k , h o g y i n k á b b s á r g a 
rózsát kapjanak a nyugdí-
jas tanárok. Ez a növény 
ugyanis nem hordoz félre-
érthető politikai üzenetet. 

Hatvanegy szál szegfűt ren-
delt idős tanárok, tanítók kö-
szöntésére a Pedagógus Szak-
szervezet szegedi titkára. Más-
fél évtizedes hagyomány, hogy 
az önkormányzat és a PSZ 
együtt köszönje meg az arany, 
gyémánt, vas és rubin diplo-
más tanároknak, tanítóknak az 
elmúlt évtizedekben végzett 
munkát. Ilyenkor mindig a 
szakszervezet vásárol virágo-
kat. 

PappJánosné, a PSZ szege-
di titkára rendelte meg a 61 szál 
szegfűt, amelyet az október 29-
i ünnepség kezdetére elő is ké-
szítettek a városháza díszter-
mében. 

- Alig néhány perccel a ce-
remónia előtt Kardos János, az 
oktatási iroda helyettes vezetője 
kért: szedjük össze a szegfűket 
-emlékezett a történtekre Papp 
Jánosné. A szakszervezeti titkár 
szerint ennek az lehetett az oka, 
hogy a virágok színe vörös volt. 

márpedig a vörös szegfű a Ma-
gyar Szocialista Párt jelképévé 
vált az utóbbi évtizedben. Papp-
né elmondta: nem hitte, hogy 
problémát okoz majd a vörös 
szegfű, hiszen nem pártpoliti-
kai, hanem egy civil szervezet 
és az önkormányzat közös ren-
dezvényén adták volna át a vi-
rágokat. A szegfűket végül is a 
szakszervezet tagjai vitték ha-
za. A pedagógusok az ünnepség 
végén kaphatták meg az 
időközben beszerzett, pártsem-
leges, sárga színű tearózsákat. 

Kiss Tamásné, az önkor-
mányzat oktatási irodájának ve-
zetője lapunk kérdésére vála-
szolva elmondta: nem ő adott 
utasítást a virágok összegyűjté-
sére, erre nem is volt módja, 
hiszen az ünnepség kezdetéig 
értekezleten vett részt. Helyet-
tese, Kardos János nem kívánt 
nyilatkozni az ügyben. A pol-
gármesteri kabinetet is irányí-
tó Lengyel Györgyi kancellár 
szabadságát töltötte a múlt hé-
ten, így semmit sem tudott a 
történtekről. 

• - Meg akartuk előzni, hogy 
bármiféle politikai felhangja le-
gyen az ünnepségnek. A vörös 
szegfű közismerten politikai jel-
kép, ezért döntöttünk úgy, hogy 
a pedagógusok olyan virágot 
kapjanak, amely nem hordoz 
politikai üzenetet - mondta 
Molnár Csaba, a polgármeste-
ri hivatal sajtóreferense. Molnár 
cáfolta, hogy vezetői utasítás 
miatt kérték a pedagógus szak-
szervezetet, hogy ne adják át 
az általuk vásárolt virágokat. 

K. B. 

Egy hét szünet az okmányirodában 

A Huszár utcába 
költöznek 

Egy hét türelmet kér a pol-
gármesteri hivatal okmányiro-
dája a szegediektől: november 
8. és 13. között ugyanis költö-
zés miatt zárva tart. Az utolsó 
ügyfeleket november 7-én 
8-13 óráig fogadják az iroda 
munkatársai a rendőrség épü-
letében, a Párizsi krt. 16-22.-
ben, a nyitás pedig november 
14-én 13 órakor várható az új 
helyen, a Huszár utca 1 .-ben, 
a volt kábelgyár épületében. 
November 7-én az anyaköny-
vi csoport is 8-13 óra között áll 
az ügyfelek rendelkezésére a 
Kiss Ernő utca 3. szám alatt. 

A Huszár utcában a jövőben 
a polgármesteri hivatal legfor-
galmasabb irodái fogadják a 
szegedieket, ott helyezték el 
az adóosztályt, valamint a szo-
ciális irodát is. Megváltozik 
az okmányiroda ügyfélfogadá-

si rendje: hétfőn és kedden 
8-15-ig, szerdán 12-17-ig, 
pénteken pedig 8-12 óráig vár-
ják azokat, akik többek között 
személyi igazolványukkal, út-
levelükkel, vállalkozói igazol-
ványukkal kapcsolatos ügyei-
ket szeretnék elintézni. 

A halotti anyakönyvi kivo-
natokat az egyhetes szünet ide-
jén is kiadják a polgármesteri 
hivatal Széchenyi tér 11. szám 
alatti ügyfélszolgálatán - tá-
jékoztatta lapunkat Acsné dr. 
Gunda Judit, az igazgatási iro-
da vezetője. Egyben türelmet 
kér a szegediektől. Mint mon-
dotta, erre az egy hétre szük-
ségük van, hiszen 31 munka-
állomás és 35 dolgozó költö-
zik, valamint ennyi idő alatt 
kell beállnia az új ügyfélhívó 
rendszemek is. 

F. K. 

Rablás a téren 
Munkatársunktól 

Kiraboltak egy férfit tegnap 
hajnalban Szegeden, a Széche-
nyi téren. Az ismeretlen 
támadó egy kapualjban támadt 
áldozatára, aki súlyos sérülése-
ket szenvedett: eltört a válla. A 

175-180 centiméter magas, 
20-22 éves támadó elvette a 
férfi táskáját, benne hatvanezer 
forinttal és ruhaneműkkel. A 
Szegedi Rendőrkapitányság ki-
fosztás bűntette miatt indított 
eljárást ismeretlen tettes ellen. 

Bálba hívják 
a gályákat 

Munkatársunktól 
A Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kara 

nyitja az idei gólyabáli szezont. A Tisza Szállóban ma este nyolc 
órakor kezdődő bálon lesz nyitótánc, vacsora, gólyaavatás és 
tombolasorsolás. A zenét a Joy zenekar szolgáltatja, a tükör-
teremben Márta Károly sramlizenéjére szórakozhat a vendég-
sereg, a nagyteremben pedig a Crystal együttes lép fel. 

Az egyetem gólyabálját, ami a volt jatés karok hagyományos 
rendezvényének számított, november 9-ére időzítették. A Du-
gonics András Piarista Gimnáziumban összegyűlő bálozok él-
vezhetik a United, a Vplvox és a Drink Panthers muzsikáját. 
Az orvos-, a gyógyszerésztudományi, valamint az egészségügyi 
főiskolai kar közös gólyabált szervez november 15-én a For-
rás Szállóban. 

A tízéves kislány elhagyta szegedi iskoláját 

Eltitkolt apai brutalitás 
Csurgó Andrea Nikolett 

tegnap m á r nem ment be 
szegedi iskolájába, Balás-
tyán szeretné folytatni ta-
nulmányait. A tízéves sze-
g e d i k i s l á n y e g y é b k é n t 
mindent megtett, hogy ta-
nárai és iskolatársai előtt 
eltitkolja a p j a brutalitá-
sát. A gyermek rendszere-
sen hiányzott a z iskolá-
ból, mivel g y a k r a n kellett 
féltestvéreire v i g y á z n i a , 
sőt a h á z i m u n k a jelentős 
része is ráhárult. Niki múlt 
héten s z e r d á n - miután 
a p j a megint kegyet lenül 
megverte - döntött úgy, 
h o g y m e g s z ö k i k . A gyer -
mek Balástyán lakó édes-
a n y j á i g menekült . 

Nyikorgó ajtóról és kutyagumiról a bűnügyi vezetőnek 

Panaszok a rendőrségen 

Az iskolából rendszeresen 
hiányzott a múlt szerdán 
eltűnt, de már másnap előke-
rült tízéves kislány. A tan-
órákra kötelező járni, így osz-
tályfőnöke beszélt Niki szüle-
ivel. Apja erre azt mondta, 
hogy lányának vigyáznia kell 
kisebb testvéreire, ezért hi-
ányzik. 

Nikit csöndes kislánynak 
ismerték szegedi iskolájában. 
Közepes tanuló volt, de amit 
mondtak neki, azt elsőre meg-
jegyezte. Később kiderült, 
hogy az otthoni körülmények 
nem tették lehetővé a tanulást. 
A tízéves kislány pesztrálta 
két testvérét, emellett ellátta 
a házimunkát is, így a tanulás-
ra általában már nem maradt 
ideje. 

Az iskolában egyébként 
nem is sejtették, hogy Nikit 
bántalmazzák otthon. A kis-
lány néha bedagadt szemek-
kel, sántítva, fájós lábbal je-
lent meg az órákon. Amikor 
tanárai, osztálytársai megkér-
dezték, hogy mi történt vele, 
rendszerint azt válaszolta, le-
esett a lépcsőn. Máskor azt 
mondta, hogy egy házbéli 
gyerek ütötte meg. Tavaly 

A tízéves kis lány, Nik i é d e s a n y j á h o z és testvéreihez menekült. (Fotó: Karnok Csaba) 

égési sérülés volt a karján, 
amit azzal magyarázott, hogy 
bátyja, Attila forrázta le vélet-
lenül. Később kiderült, összes 
sebét, zúzódását apja okoz-
ta. 

Nemcsak Nikinek, hanem 
korábban bátyjának, Attilá-
nak is jutott az ütlegekből. A 
fiú hamarabb megunta apja 
brutalitását, és már több mint 
három éve Balástyán élő 
édesanyjához menekült. Hú-
ga múlt héten követte. 

Édesanyjuk jelenlegi férjé-
vel és két gyermekükkel él a 
Balástya melletti tanyán. 

A fiú korábban szintén ab-
ba az iskolába járt, ahová hú-
ga, de már Balástyán tanul. 

Niki is ezt szeretné, tegnap 
már nem is ment a szegedi 
iskolába. 

- A helyi önkormányzat 
mindent megtesz, hogy se-
gítse a bajba került családot -
tájékoztatta lapunkat Újvári 
László balástyai polgármes-
ter. A legnagyobb gondot az 
jelenti, hogy jelenleg egy élet-
és balesetveszélyes épületben 
laknak önkényesen. A tanya 
az édesanya nagymamája tu-
lajdonában van, de a két év-
vel ezelőtti belvíz miatt lakha-
tatlanná vált. A polgármeste-
ri hivatal kiköltöztette a nagy-
szülőket és egy, a falu köz-
pontjában lévő házba helyez-
te el őket. 

Niki és Attila mostohaap-
jának van egy jó állapotban 
lévő tanyája, de messze a fa-
lutól. Ezért költöztek a köze-
li, de rozzant épületbe. Eddig 
kétszer kaptak felszólítást, 
hogy hagyják el az életve-
szélyes házat. - Az édesanya 
azzal a kéréssel fordult hoz-
zánk, hogy adjunk neki rend-
szeres szociális segélyt - tet-
te hozzá a falu első embere. A 
nőt közcélú munkásként al-
kalmazza a hivatal, így jóval 
többet kap, mint a segély. A 
törvény szerint kétszáz napig 
lehet valaki közcélú munkás. 
Esetükben a határidő szep-
tember 17-én járt le. Azóta az 
anyuka munkanélküli ellátás-

ban részesül, amit a megyei 
munkaügyi központtól kap. 

Csapó Judit, a szegedi pol-
gármesteri hivatal gyermek-
védelmi csoportjának vezetője 
elmondta, hogy folyamatban 
lévő ügyről nem kíván nyi-
latkozni, meg kell várni a 
vizsgálat befejezését. Galam-
bos László, a Gyermek- és If-
júságvédelmi Intézet igazga-
tója ehhez hozzátette: a veszé-
lyeztetett gyermekeket a 
gyámhivatal utalja be az inté-
zetbe. Eddig őket Niki és At-
tila ügyében még senki sem 
kereste meg az önkormány-
zattól. 

Arany T. János-
Kormos Tamás 

H a n g o s a n csukódó k a -
p u a j t ó r a , é j s z a k a is 
m ű k ö d ő pékségre , kése-
d e l m e s e n f izető biztosí-
t ó k r a p a n a s z k o d t a k a 
polgárok a Szegedi Rend-
ő r k a p i t á n y s á g b ű n ü g y i 
i g a z g a t ó j á n a k t e g n a p i 
fogadóóráján. A panaszo-
s o k ügyeit m á r v i z s g á l -
ják. 

Az éghajlati frontoktól sem 
független, hogy éppen milyen 
jellegű problémákkal keresik 
fel a polgárok a rendőrségi ve-
zetők fogadóóráit - összegez-
te tapasztalatait Márton Ist-
ván alezredes. A Szegedi 
Rendőrkapitányság bűnügyi 
igazgatója tegnap három órán 
keresztül várta azokat, akik 
tanácsát, segítségét kérték. 

- A legtöbb esetben nem 
lenne feltétlenül szükséges a 
magas rangú rendőri ve-
zetőkhöz fordulniuk az embe-
reknek, de mára sokan elvesz-
tették bizalmukat. Nem isme-
rik ki magukat a bürokrácia 
útvesztőiben, és úgy hiszik, 
ügyük kedvezőbb elbírálásra 
talál, ha a főrendőröket kere-
sik fel - mondta Márton alez-
redes az első vendég érkezése 
előtt. 

Általában hat-hét panaszos 
keresi fel a fogadóórákat, kö-
zülük tegnap az első egy hölgy 
volt, aki egy korábbi feljelen-
tését egészítette ki: a tőle eltu-
lajdonított arany ékszerek lis-
táját bővítette ki. 

Dudás úr viszont egészen 
különös kéréssel fordult az 
alezredeshez: adjanak ki neki 
igazolást arról, hogy 1999-ben 

Fekete Vi lmos (balról) e g y h a n g o s lépcsőházajtó 
miatt fordult Márton István bűnügy i i g a z g a t ó h o z . 

(Fotó: Schmidt Andrea) 

nem követett el önbetörést. 
Lakásából ugyanis félmilliót 
vittek el tolvajok. Két fiatal-
embert el is fogtak, alig két 
héttel az eset után, a rablott 
holmik egy részével. Ám őket 
ennek ellenére felmentette a 
bíróság, vallomásuk alapján 
harmadik személyt gyanúsí-
tanak. Csakhogy: a biztosító 
arra hivatkozva nem fizet, 
hogy a kárt a tetteseknek kell 
megtéríteniük. Dudás úr ké-
rését a rendőrség nem tudja 
teljesíteni, de azokat a doku-
mentumokat a rendelkezésére 
bocsátják, amelyekkel bizo-
nyíthatja: valóban „biztosítá-
si káresemény" érte - mond-
ta Márton István. 

Szőke Péter, a korábbi 
rendőrkapitány is foglalkozott 
már Fekete Vilmos ügyével. 
Az idős férfi 1993 óta harcol 
azért, hogy lépcsőházukban 
felszerelt zárat és a kapu csu-

kódását lassító féket ne tegyék 
azonnal tönkre. 

- Nem tudok pihenni, mert 
éjszaka hatalmas csattanással 
zárul a lépcsőházajtó - pana-
szolta régi sérelmét Fekete Vil-
mos. Azt is elárulta, hogy sze-
rinte maguk a lakók rongál-
ják meg a zárat és a féket. Sőt. 
Az alezredesnek szembesül-
nie kellett azzal a szomorú 
ténnyel is, hogy a ház előtti 
járdán a gondos takarítás el-
lenére kutyagumicsapdák ke-
letkeznek, és az eltörött vízcső 
megreparálására is hónapokat 
kellett várni. 

Márton István ezután vé-
gighallgatta egy kanadai-ma-
gyar állampolgárságú hölgy 
elbeszélését, aki azt kifogá-
solta, hogy török származású, 
szaúdi-kanadai állampolgár-
ságú volt férjét még mindig a 
hölgy szegedi paneljában tart-
ják nyilván. Szabálytalan 

előzésért jelentették fel Kis-
teleken azt a tanárnőt, akit két 
hónappal később már egy 
rendőrautó útról való leszorí-
tása miatt vontak felelősségre. 
A hölgy igazát keresni jött a 
kapitány helyetteséhez. 

A tegnapi fogadóóra legér-
dekesebb esetével egy móra-
városi férfi, H. Balázs rukkolt 
elő. A házával szemközti pék-
ségből éjjel is kiszűrődő zajo-
kat már többször is kifogásol-
ta. A Cserepes sorhoz közeli 
üzem tulajdonosa erre - H. úr 
elmondása szerint - bántal-
mazta. Néhány nappal később 
négy apróhirdetés jelent meg 
a Déli Apróban. Mindegyik-
ben H. úr címével kínáltak in-
gyen elvihető Ladát, kezes nél-
küli hitelt, kétmillióért eladó 
összkomfortos házat, egy 87 
éves néni pedig eltartót kere-
sett. 

A kedvező ajánlatokra ter-
mészetesen tódultak az ér-
deklődők, holott H. úrnak 
egyik hirdetéshez sem volt kö-
ze. 

- A hatvanhetedik csönge-
tésnél vágtam el a zsinórt, és 
a telefont is kihúztam - adott 
hangot keserűségének H. úr, 
aki nem rejtette véka alá: sze-
rinte nem véletlenül élt vissza 
valaki a nevével és címével. 

- Nem sikerülhet minden-
ki problémájára megoldást ta-
lálnunk, de igyekszünk je-
lentőségükhöz mérten kezelni 
minden ügyet - mondta Már-
ton István a fogadóórát kö-
vetően, miután minden pana-
szost az illetékes vizsgálók-
hoz irányított. 

K. B. 


