4

HÍREK
FŐKAPITÁNYI FOGADÓÓRA
Lukács János ezredes, Csongrád
megyei rendőrfőkapitány fogadóórát tart március 29-én, pénteken
10 és 12 óra között, a főkapitányság épületében, a Kossuth Lajos sgt.
22-24. szám alatt.
KÖZALKALMAZOTTI
IGAZOLVÁNY
Április 15-éig meghosszabbította a
MÁV Rt. a még tavaly kiadott
közalkalmazotti igazolványok érvényességét. Aki a fenti időponton
túl igényel új igazolványt, annak
ötszáz forint késedelmi dijat kell
fizetnie. A késedelmi díj viszont
nem vonatkozik azokra, akik április 15-e után töltik be a jogosultsághoz szükséges egyéves munkaviszonyt.
FÓRUM A BALATON UTCAI
FOCIPÁLYÁÉRT
Újpetőfitclep foeipályájának sorsáról rendez fórumot ma, szerdán 17
órakor a Balatoni utcai iskolában
Gila Ferenc. A szocialista önkormányzati képviselő a lakosokkal
akarja megvitatni az önkormányzat
azon tervét, amely szerint a petőfitelepi pályát a dorozsmai focipálya
tulajdonosainak adnák át. így a dorozsmai sportcentrum ismét a város tulajdonába kerülne, a petőfitelepieknek sportolási lehetőséget
nyújtó Balaton utcai pályát viszont
felparcelláznák, és beépítenék.
TESTÜLETI ÜLÉS BALÁSTYÁN
Balástya község önkormányzatának képviselői március 28-án, csütörtökön délután 2 órakor tartják soron kővetkező testületi ülésüket a
polgármesteri hivatalban. A napirend első pontjaként Újvári László
polgármester tart beszámolót az elmúlt ülés óta tett fontosabb intézkedésekről és döntésekről. Ezt követően Tódor Sándor rendőr őrnagy, a kisteleki kapitányság vezetője számol be a közrend és a közbiztonság alakulásáról, majd Lázi
Istvánné pénzügyi főelőadó a 2(X) 1.
évi költségvetés végrehajtásáról tájékoztatja a képviselőket. Magyar
Miháfyné körjegyző az önkormányzat célkitűzéseiről, illetve a közüsztviselóktől elvárt teljesítményekről számol be.
BESZÉLGETÉS
RÓNA-TAS ANDRÁSSAL
A Móra Ferenc Múzeum „Akadémikusok - nyakkendő nélkül" című
sorozatának következő vendége R6na-Tas András nyelvész, turkoló-'
gus lesz szerdán délután fél 5-től a
múzeum dísztermében. A beszélgetés házigazdája Berta Árpád turkológus és Zimonyi István történész.
REGIONÁLIS KONFERENCIA
A BÖLCSŐDÉKRŐL
Másfél évszázad a gyermekekért
címmel a hazai bölcsődék 150 éves
jubileuma alkabnáhól szakmai konferenciát rendeznek Szegeden, az
MTA székházában ma, szerdán délelőtt fél 10-től. A szakemberek egyebek mellett a gyermekrajzok lélektanáról, a kicsik érzelmi fejlődésétől, a gyermek sírásának okairól tartanak előadásokat. A konferencián
adják át a Bölcsődékért kitüntetéseket. Délután 3 órakor a Bálint Sándor Művelődési Házban bölcsődetörténeti és játékkiállítás nyílik.
TESTÜLETI ÜLÉS ALGYÖN

Képviselő-testületi ülést tart csütörtökön délelőtt 9 órától Algyó önkormányzata. Az ülésen a testület
rendeletet alkot Algyó 2001. évi
zárszámadásáról és módosításra
terjeszti eló a 2002. évi költségvetést. A képviselő-testület jóváhagyja a kulturális szakemberek továbbképzési tervét, valamint megvizsgálja a bányagödrök tájrendezési rehabilitációjának lehetőségeit. A nyilvános ülésen Piri József polgármester még előterjeszti a Gyeviép Kht.
2002. évi üzleti tervét, valamint a
Téglás utcában tervezett kórforgalom kialakításához szükséges hozzájárulás vitáját. Zárt ülésen tárgyalja a testület a Sport utcai építési telkek eladási árának megállapítását, a tclekfeltöltéssel kapcsolatos
megállapodást, valamint a gázközművagyon átadásából származó államkötvények értékesítését.
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Egy szegedi diák öngyilkosjelöltet mentett a jéghideg Tiszából

Meg akart halni,
de nem engedték

Fekete filc
A kéz, amely fekete filccel Dávid-csillagot rajzolt a plakátra, a
makói szabad demokrata képviselőjelölt homlokára, majd néhány
méterrel odébb, egy másik plakáton a nagyobbik kormánypárt jelöltjének arcát csúfította el, láthatóan nem remegett. Pedig aki azért
fog tollat a kezébe manapság, hogy véleményt mondjon a magyar
közéletről, az tudja: nem könnyű egyenlő távolságot tartam minden párttól.
Aki most magabiztos, az barbár.
B. A.

Diákok napja volt
a Déri Miksában
- Mi a jó a Déri napban? - kérdez- ron tuningolt Tíabantok csikorogtem két lányt a Déri Miksa szak- tatták kereküket, a tornateremben
középiskola udvarán tegnap dél- sportversenyeket tartottak, a díszelőtt. - Hát ez - mutatnak a náluk teremben pedig dramatikus játékolévő szódáspalackra - eddig a fiúk kat adott elő két fiú.
locsoltak minket, de most visszaA Csevegés című rendezvényen,
vágunk.
amikor is tanárok és diákok beA Dériben tegnap diáknapot tar- szélgettek kiderült, miért választotta a tanári pályát az iskola igazgatottak.
- Minden évben egy napot kap- tója, Lakatos Ferenc. - Nővéreim
nak az iskola tanulói arra, hogy pedagógusok voltak, én pedig kisazt programokkal töltsék meg - gyermekként nagyon szerettem
mondta Szabó Éva, az intézmény velük menni az iskolába. Valószínűleg már ekkor kezdődhetett nászabadidő-szervezője.
A diákönkormányzat új elnöké- lam a szakma szeretete - mesélte
nek megválasztása mellett számos az igazgató.
program közül választhattak a diA rendezvénysorozat zárásaként
Apró Juhász Péter megmutatta a nő által a helyszínen hagyott fénykép darabjait. Fotó: Miskolczi Róbert ákok, akik sokszor nem voltak beiktatták a diákönkormányzat új
könnyű helyzetben, ugyanis egy elnökét, az első osztályos Volford
Élete kockáztatásával mentett ki a jéghideg TiszáHa már bementem érte, nem hagyom ott - gondol- időben legalább három helyszínen Tamást.
A. T. J.
ból egy, számára azóta is ismeretlen asszonyt a ta a fiú, és végül sikerült kirágatnia a nőt a vízből. - zajlottak az események. Az udvahúszéves Apró Juhász Péter. A gimnazista loityát Nem volt nálam a telefonom, amit az asszonynak is
sétáltatott a parton, amikor kiáltásokat hallott. mondtam, erre ó azt felajánlotta, hogy használjam
Nem mérlegelte az esetleges következményeket, az övét, ami ott volt a zacskóban. Míg vártuk a rend- Elbúcsúztak a 19 évesen meggyilkolt lánytól
azonnal a vízbe vetette magát.
őröket jött két srác, akik döbbenten bámultak ránk.
Míg megérkeztek a vízi rendőrök, a fiatalok a part
Apró Juhász Péter március 15-én, pénteken délután közelében üres Xanaxos dobozt, borral félig teli műúgy döntött mcgsétáltatja kutyájukat. Szép idő volt, anyag palackot, széttépett fényképet és egy makói
sütött a nap. Újszegeden, a Marostői utca végén, a buszjegyet találtak. A fénykép három kis darabja, a
töltés után, az erdón keresztül ösvényen vezetett út- jegy és az üres gyógyszeres doboz az eset után majdjuk a Usza-partra. Tizenöt méterről összehajtogatott, nem két héttel, még tegnap is ott volt a parton, Pécitromsárga melegítőt vett észre, ami alatt egy nej- ter elázott cigarettásdoboza mellett.
lonzacskó volt. A húszéves gimnazista először arra
- Próbáltam beszélgetni az asszonnyal, ameddig várgondolt, mit csinálhat valaki ruha nélkül, meztele- tunk, de még a nevét sem árulta el. Amikor kérdeznül az erdőben. Amikor a folyó felé nézett, megpil- gettem, hogy miért akart meghalni - elvesztette valantotta a ruha tulajdonosát, aki akkor már a folyó- lamelyik családtagját, vagy a lakását - a nő csak neban köhögött, hörgött, fulladozott. A nő kétséget ki- vetett. A nyugtatóktól, az italtól, és a sokktól zavart
záróan az életéért küzdött.
állapotban lévő nő csak annyit árult el magáról, hogy
- Az egyik vékony faág körülbelül öt méterre nyú- van egy harmincéves lánya és egy unokája.
lik be a folyó fölé, abba kapaszkodott a nő. OdaA beszélgetés alatt a nő felöltözött és megkérdezkiabáltam neki, hogy jöjjön ki - idézte fel a történ- te Pétertől, most már hazamehet-e. - Persze nem enteket a fiú. - Nem akarok tovább élni, meg akarok gedtem, hogy elmenjen - tette hozzá Péter. A menhalni - kiáltotta fuldokolva az ötven év körüli tők és a rendőrség érkezésekor már nagy tömeg figyelasszony.
te az eseményeket, azonnal tele lett a töltés. Miután
Péter nem gondolkozott, csak a cipőjét vette le, az öngyilkossági szándékkal folyóba ugrott nőt a
majd ruhástul beugrott a jeges Tiszába. - Minden ti- mentők elszállították, Péter bekopogtatott az egyik közedmásodpercek alatt történt, nem volt időm végig gon- zelben lakó ismerősükhöz, és átöltözött. Később
dolni a következményeket. Mire odaértem, éppen el- édesanyja jött érte és vitte haza.
süllyedt a nó. A víz alatt a bal kezemmel átöleltem a
- A szüleim nagyon büszkék voltak rám, ugyanaknyakát, jobbal pedig a part felé eveztem. Akkor még kor, mit később elmondták, rettentően aggódtak.
másfél méterrel magasabb volt folyó vízszintje, nagyon Úgy érzem, ha akkor nem segítek a nőnek és előttem
nehéz volt kimászni. Kértem a nöt, segítsen, de ő azt meghal, egész életemet végig kísérte volna az emlé- A hófehér koporsót a megtört szülők kísérték.
Fotó: Karnok Csaba
mondta, hagyjam ott, úgyis vissza fog menni - me- ke - mondta Péter napokkal a történtek után.
sélte Péter a megdöbbentő történet részleteit.
ARANYT. IÁNOS A balástyai temetőben tegnap temették el Szanka Hajnalkát. A
tavaly augusztusban meggyilkolt
lánytól, akinek holttestet március elején találták meg, több százan búcsúztak. A bűncselekSzanka Hajnalka 2001. auménnyel gyanúsított férfi rács
gusztusában tűnt el Balástyán.
mögött várja a nyomozás befejeA 19 éves lány felkutatását
zését.
nagy erőkkel kezdte meg a
rendőrség, és a helyi polgárőrA hatvan Csongrád megyei tele- is egyeztethettünk - többek kö- adást is hallgatott. A szelektív hulség, eredmény nélkül. A
pülés közül összesen három kép- zött - a környezetvédelem, az ifjú- ladékgyűjtéshez például olyan öt- MUNKATÁRSUNKTÓL
Csongrád Megyei Rendőr-főviseltette magát a magyar pol- ság és az informatika minden te- letet kapott, amelyet több települepülést érintő ügyeiről. A leglé- lés összefogásával és persze szem- Több mint fél évvel halála után,
kapitányság nyomozói csakgármesterek világtalálkozóján.
nyegesebb kérdésekben sikerült léletváltással meg lehetne valósí- csak tegnap helyezhették örök nyunem fél esztendeig tartó keresés után vették őrizetbe Sz.
Mártély, Mindszent, Tiszasziget egy állásfoglalást megfogalmaz- tani. Gyovai Tiborné ott üdvözöl- galomra Szanka Hajnalkát. BalásZoltán 34 éves, büntetett előpolgármesterétől megtudtuk: Ma- nunk, amelyet közös munkánk- hette a résztvevők között testvér- tyán, a temetőbe vezető út mellett
életű balástyai férfit, aki beistolcsy György gazdasági miniszter ban iránymutatásként használunk városuk, az erdélyi Csíkmindszent autók tucatjai jelezték, hogy a kisközség polgárai saját halottjuknak
merte, hogy ő ölte meg Hajnaltartott előadást Gödöllőn, a magyar fel, amint hazaérkezünk. Legérté- polgármesterét is.
Balogh Jánosné mártélyi polgár- tekintik a meggyilkolt lányt.
polgármesterek IV/ világtalálkozó- kesebbnek azonban a konferencikát. A férfi mutatta meg azt a
ján. A miniszter beszédében kije- án kialakított kapcsolatokat tar- mester kicsit furcsának találta,
A balástyaiak búcsúzni, egyszershelyet, ahol elásta áldozatát.
lentette: a Széchenyi-terv kibőví- tom - tudtuk meg Tiszasziget pol- hogy egész Csongrád megyéből mind demonstrálni jöttek a sírBalástyán még mindig kecsupán hárman mentek el a gödöl- kertbe. Búcsúzni egy 19 éves lánytésénél a támogatás kiterjed majd gármesterétől.
resnek egy lányt. A 19 éves
azokra az önkormányzatokra, válA kis települések autonómiáját lői randevúra. Elismeri ugyanak- tól, és jelezni: emlékét megőrizve
Jéga Szabó Bernadett három
lalkozásokra is, amelyek a határon és működésük hatékonyságát in- kor: már negyedik alkalommal ren- mindent megtesznek azért, hogy a
éve tűnt el.
túl, a Kárpát-medence területén tézményrendszerük, iskoláik és dezték meg, ám ő is csak először jövőben biztonságban lehessenek
hajtanak végre beruházásokat.
szolgáltatóik együttműködése ha- vett részt rajta. Balogh Jánosné gyermekeik a faluban, és minden
A gyászmenetet a két szülő veA hét első két napján megrende- tározza meg - véb Bodó Imre, aki számára azért marad emlékezetes eszközzel küzdenek az erőszak elzette. A kétség, a lányuk eltűnése
zett, csaknem ezerkétszáz megje- úgy véli, hogy ezt, a konferencián a fórum, mert - mint fogalmazott len.
lent polgármestert számláló talál- elsajátított szellemiséget kell meg- - ott a magyarságunkat hangsúA kicsiny ravatalozó elé szorult miatt érzett fájdalom több mint
lyozták az előadók. A jelenlévők a gyászolók többsége, bent, a ko- hat hónapig nyomasztotta őket,
kozó fővédnöke Mádl Ferenc volt. honosítania saját településén is.
fíodó Imre, Tiszasziget polgármesA mindszenti Gyovai Tiborné nemzetiszín kokárdát viseltek, ami porsó mellett a szülők, és a legkö- tegnap már csak csöndesen nyeltere kiemelte: a települések veze- elöször vett részt a polgármesterek Balogh lánosné szerint a határon zelebbi hozzátartozók, ismerősök ték könnyeiket. A simái az egyszetői az államfő beszéde mellett hasz- világtalálkozóján. Elmondta: nagy túli és a hazai polgármesterek barátok vettek végső búcsút Haj- rű, rövid egyházi szertartás után sonos információkat szereztek Dávid hatással volt rá a rendezvény, ame- összetartozását jelképezte. Azt is el- nalkától. A néma csöndben vára- kan fejezték ki részvétüket a gyáIbolya igazságügy-miniszter, Bo- lyen ezernél is több polgármester mondta: jólesett neki, hogy a mi- kozók csak akkor mozdultak meg, szolók a szülőknek.
ros Imre Phare-ügyekért felelős jelent meg a Kárpát-medencéből. niszterek megköszönték a polgár- amikor a fehér koporsó feltűnt az
Hajnalka lelki üdvéért ma, éppen
miniszter és Pintér Sándor belügy- Ó a régiókkal, a turisztikával fog- mesterek elmúlt négy évben vég- ajtóban. - Akár az én gyerekem is a kislány névnapján tartanak istenminiszter előadásából is.
lehetett volna - sóhajtott egy idő- tiszteletet a balástyai templomlalkozó szekció munkájában vett zett munkáját.
sebb asszony.
részt,
de környezetvédelmi előban.
- Kollégáimmal több szekcióban
B. I. -1. SZ.

Balástyai temetés
és demonstráció

Mártély, Mindszent, Tiszasziget polgármestere Gödöllőn

Hangsúly a magyarságtudaton

A MEGKERÜLT
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