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Sorozatgyilkosság Balástyán ? 

A rendőrség vizsgálja Sz. 
Zoltán esetleges szerepét 
A rendőrség vizsgálja, köze lehetett-e a többi 
balástyai lány eltűnéséhez a Szanka Hajnalka 
meggyilkolását beismerő Sz. Zoltánnak. 

Egy hónapja - a feltételezett tettes útmutatásával -
találták meg a Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság nyomozói a 19 éves balástyai Szanka Haj-
nalka tetemét. A lány tavaly augusztusban tűnt el. 
Sz. Zoltán, a lány meggyilkolásával gyanúsított 34 
éves férfi az édesanyja egykori tanyája mellett ásta 
el a holttestet, Hajnalka robogóját pedig egy közeli 
kútba dobta. A lány földi maradványait március 
26-án helyezték végső nyugalomra egykori lakóhe-
lyén. 

Balástyán azonban nem nyugodtak meg a kedé-
lyek. Másik három, Balástyáról eltűnt lánynak, 
köztük féga Szabó Bernadettnek ugyanis még min-

dig nincs nyoma. A falubeliek pedig tudni vélik, 
hogy Sz. Zoltánnak köze lehet a többi lány eltűné-
séhez is. A község lakói közül többen is állítják: so-
rozatgyilkosság történ Balástyán, bár ezt egyelőre 
konkrét információk nem támasztják alá. 

Molnár Imre ezredes, a megyei rendőr-főkapi-
tányság bűnügyi igazgatója megerősítette: vizsgál-
ják, hogy Sz. Zoltán kapcsolatba hozható-e a kere-
sett fiatal lányok eltűnésével. Ennél többet azon-
ban egyelőre - a nyomozás érdekei miatt - nem 
mondhatott. 

Szanka Hajnalka szülei nem kívántak nyilatkoz-
ni az ügyben. Mint mondták, az egyik országos na-
pilapban megjelentek miatt sok kellemetlenség ér-
te őket, és ezért a továbbiakban elzárkóznak a nyil-
vánosságtól. 

K. B. 

Nem játszani ment símaszkban és fegyverrel a játékterembe 

Hajnali rablás Makkosházán 
Folytatás az 1. oldalról 

- Még a hajnah órákban is gyak-
ran van egy-két vendég, ezért biz-
tos vagyok abban, hogy figyelték 
az üzletet. Sőt: napközben valaki 
még azt a biztonsági kamerát is 
elfordította, amely a kasszát „fi-
gyelte" - magyarázta a megtáma-
dott fiú édesapja. A kamera 
ugyanis a terem hátuljában van, a 
kassza pedig elől, így ha az ott ülő 
hátradől, nem látja, mit csinál-
nak hátul. - Lehet, hogy gyorsan 
felállt egy székre, és elfordította a 
kamerát - tette hozzá a férfi. 

A rabló a bevételt követelte, az 
ott dolgozó húszéves fiút fegy-
verrel a földre kényszerítette, 
majd eltűnt a panelépületek kö-
zött. - Az egész pillanatok alatt 
lezajlott, bár a fiamnak nyilván 
nem tűnt olyan rövidnek az az 
idő. 

A rendőrségtől származó infor-
mációk szerint az álarcos rabló 
mintegy 100 ezer forintot vitt 
magával. A kasszában általában 
nincs sok pénz. Pigniczki Péter 
szerint nevetséges dolog több 
évet kockáztatni ekkora ösz-
szegért. 

Rendezvénysorozat a szegedi egyetemen 

Tavaszi fesztiválok 
Két fesztivál kezdődött a Sze-
gedi Tudományegyetemen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Első alkalommal rendezi meg a 
Szegedi Tudományegyetem Hall-
gatói Önkormányzata a tavaszi 
kulturális fesztivált. Döbör And-
rás, az EHÖK elnöke kiemelte: a 
rendezvénysorozatot az önkor-
mányzat tagjai és a diákok szer-
vezték. 

Az országos hírű előadók, Ho-
bo, Soltész Rezső vagy a Pál Ut-
cai Fiúk produkcióit minden 
esetben SZTE-hallgatók előadá-
sai követik, így biztosítanak a 
művészi képességgel rendelkező 
diákoknak fellépési lehetőséget. 

A szervezők remélik, högy a vál-
tozatos programokkal minden 
hallgatói igényt kielégíthetnek. 

A színház és a színjátszás iránt 
érdeklődőknek különleges cse-
mege a tavaszi fesztivállal párhu-
zamosan futó egyetemisták 
nemzetközi kulturális fesztivál-
ja. A szervezést vállaló Szegedi 
Frankofon Kulturális Alapítvány 
már negyedik alkalommal szer-
vezi meg a fesztivált, amelyre öt 
ország kilenc színjátszó csoport-
ját hívták meg. 

A román, szerb és spanyol 
egyetemistákon kívül három 
francia csoport is fellép a talál-
kozón, tudtuk meg Kimpián Pé-
tertől, a szervezőbizottság tagjá-
tól. 

Az üzlet tulajdonosa elmond-
ta, már hat éve üzemel a játékte-
rem, de eddig még soha nem tör-
tént ehhez hasonló bűncselek-
mény. 

A történtek után minden éj-
szaka biztonsági ember gondos-
kodik majd arról, hogy a jövőben 
ne ismétlődjön meg hasonló 
eset. 

A rendőrség óriási erőkkel is-
meretlen tettes ellen azonnal 
megkezdte a nyomozást, de lap-
zártánkig nem sikerült a fegyve-
res rablót kézre keríteni. 

A. T. J. 

Bérlakások-pályakezdő értelmiségieknek 

Kisteleld fecskeházátadó 

A hét új lakás a Kistelekről elszármazott és most visszaköltöző diplomásoké lesz. Fotó: Schmidt Andrea 

A nemzetközi kulturális fesztiválra Európa keleti és nyugati felé-
ből is érkeztek diákok. Fotó: Miskolczi Róbert 

HÍREK 

NÉPMESÉRŐL 
AKÁVÉHÁZBAN 
A Millenniumi Kávéházban (Du-
gonics tér 12.) ma a népmesékről 
lesz szó. Koszecz Sándor, az Élet-
fa Alapítvány munkatársa, me-
seelemző Tejkút címmel tart elő-
adást. Az este fél nyolckor kezdő-
dő rendezvényre. 

ZSÓTÉR A GRANDBAN 
Költészet és radikalizmus cím-
mel Zsótér Sándor rendezővel 
tartanak beszélgetést ma este 7 
órától a Grand Caféban. Az egyé-
ni látásmódú alkotóval Hollósi 
Zsolt újságíró, lapunk munka-
társa beszélget. 

A gazdasági tárca támogatásával épült fecske-
házakat adtak át Kisteleken fiatal értelmisé-
gieknek. 

Hét lakásból álló fecskeházsort adtak át tegnap Kis-
teleken. Az Önkormányzati tulajdonú bérlakások a 
Jókai utca 56-58. szám alatt épültek fel, a kivitele-
zést helybeli szakemberek vállalták. 

A házsor az országban első és eddig egyedülálló 
vállalkozásként egy bérlakásokból álló lakópark 
(fecskepark) első átadott beruházása. Az önkor-
mányzat tervei szerint további tíz bérlakás felépíté-
sét tervezik. 

- A fecskeházak célja, hogy a Kisteleken dolgozó, 
vagy a városhoz szorosan kötődő értelmiségi fiata-
lok lakáshoz jutását segítsük. A hét ingatlan bérleti 
jogára tízen pályáztak, a nyertesekkel hároméves 
lakásbérleti szerződést kötöttünk. A fiataloknak 
vállalniuk kell lakás-előtakarékossági szerződés 
megkötését. A pályázat benyújtásának feltétele 

volt, hogy a pályázók 35 évnél fiatalabbak legyenek 
- mondta Nagy Sándor. 

A lakások átlagosan 59 négyzetméteresek, a fel-
használt támogatás összege mintegy 22 millió fo-
rint, az önkormányzat által biztosított önerő csak-
nem ugyanennyi. 

Az átadáson a gazdasági tárcát Polgár Judit, a bér-
lakás-politikai osztály vezetője képviselte, vala-
mint felszólalt még Vmcze László országgyűlési 
képviselő. Az ünnepség zárásaként a kisteleki plé-
bános megáldotta az épületeket. 

* 

A lakáspályázaton nyert: Horváth Attila óvópeda-
gógus és családja, Nikolényi István földrajz-mate-
matika-testnevelés szakos tanár és családja, Varga 
Szabolcs fogorvos, Báhnt Zoltán mentőtiszt és fele-
sége, Kocsis Károly, a Kisteleki Rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályvezetője, Pálinkás Eva orvos, vala-
mint Kiss Imre tanító, német szakos tanár. 

I. SZ. 

Német professzor elismerése 
A Szegedi Túdományegyetem 
rangos elismerését, a Pro Uni-
versitate elnevezésű kitüntetést 
vehette át tegnap Klaus Sojka 
német jogászprofesszor. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A díszes oklevelet és az egyetem 
ezüstplakettjét Mészáros Rezső 
rektor és Besenyei Lajos, az ál-
lam- és jogtudományi kar dékán-
ja adta át a kitüntetettnek. A Pro 
Universitate-díjat azok kaphat-

ják meg, akik kimagasló oktató-
és kutatómunkát végeznek, és je-
lentős eredményeket érnek el az 
egyetem nemzetközi kapcsolata-
inak építésében, illetve ápolásá-
ban. 

A Hamburgban környezetvé-
delmi joggal foglalkozó Klaus 
Sojka professzor f 990 óta oktat a 
szegedi jogi karon. Egy évvel az-
előtt járt először turistaként Sze-
geden, és megtetszett neki a vá-
ros, s az egyetem épülete. Az ak-
kori rektornak maga ajánlotta 

fel, hogy szívesen tart a hallga-
tóknak környezetvédelmi jogi 
kurzust. Azóta minden szemesz-
terben egy alkalommal több nap-
ra saját költségén utazik Szeged-
re, ezenkívül 10 ezer dollárral -
majd ezt 25 ezer német márká-
val kiegészítve - létrehozott egy 
környezetvédelmi alapítványt, 
amely ma is működik. A nem-
zetközi környezetvédelmi jogot 
oktató német tudós az első kül-
földi vendégprofesszor, aki Pro 
Universitate-díjban részesült. 

MSZP: a Fidesz felkorbácsolja az indulatokat 

Géczi József szerint, 
veszélyes a játék 
A Fidesz 19-re akar alsót húzni, 
de uszító propagandájával olyan 
indulatokat kelthet, amit ké-
sőbb maga sem tud kezelni -
hangzott el tegnap az MSZP 
szegedi országgyűlési képvise-
lőjelöltjeinek tájékoztatóján. 

A szegedi egyéni választókerüle-
tek szocialista jelöltjei, Újhelyi 
István, Géczi József és Botka 
László kijelentették: megdöb-
bentek Orbán Viktor keddi kam-
pánybeszédén. Botka László me-
gyei elnök hangsúlyozta: az első 
fordulóban a választópolgárok a 
kormányváltásra szavaztak, 
amivel ítéletet mondtak az Or-
bán-kabinet négy évéről, illetve 
arról az arrogáns stílusról, amit a 
Fidesz képvisel. 

Április 7-e örök tanulság arra, 
hogyan nem szabad viselkednie a 
vesztesnek - fogalmazott Botka. 
Majd hozzátette: „a Fidesz elin-
dította a B tervet, aminek lénye-
ge az indulatok felkorbácsolása 
és a félretájékoztatás. Ez a maga-
tartás ellentétes a demokratikus 
elvekkel." A megyei elnök beszá-
molt arról, hogy szerdán Környei 
László, az Oktatási Minisztéri-
um helyettes államtitkára 

kör-e-mailben szólította fel a 
szegedi egyetem oktatóit és hall-
gatóit, hogy vegyenek részt a Fi-
desz budapesti tüntetésén. 

Újhelyi István szerint olyan 
módszereket alkalmaz a Fidesz, 
amire a rendszerváltás óta nem 
volt példa. Ilyennek nevezte a 
suttogópropagandát. Ennek cél-
ja, hogy a Fidesz-szimpatizánsok 
forgalmas helyeken, orvosi váró-
ban, buszon és villamoson 
MSZP-t lejárató szóbeszédeket 
terjesszenek. 

Újhelyi hangsúlyozta: nem 
igaz, hogy megszüntetik a csa-
lád- és lakástámogatási rend-
szert, nem igaz, hogy nem támo-
gatják a családi gazdaságokat, az 
MSZP gázárpolitikája pedig 
olyan lesz, ami nem növeli a la-
kosság terheit. 

„Nagyon veszélyes játékot űz-
nek a fideszesek, akik 19-re akar-
nak alsót húzni, de uszító propa-
gandájukkal olyan indulatokat 
kelthetnek, amit később maguk 
sem tudnak kezelni" - fogalma-
zott Géczi József. Kérdésre vála-
szolva a szocialisták elmondták, 
szeretnének együttműködni a 
Centrum Párttal. 

SZ. c . s z . 

Bartha és Rákos 
a Centrum felé tart 
Bartha László a szegedi Fi-
desz-MDF-es országgyűlési 
képviselőjelöltek tegnapi sajtó-
tájékoztatóján megismételte 
Orbán Viktor szavait: nagy baj-
ban van a Fidesz. 

A három szegedi egyéni választó-
kerületben indult Fi-
desz-MDF-es közös jelölt, Ba-
logh László, Bartha László és Rá-
kos Tibor közösen tájékoztatták 
szerdán a sajtó munkatársait a 
Fidesz szegedi székházában. 
Bartha szerint a Mol árfolyamá-
nak emelkedése azt mutatja, 
hogy a szocialisták negyvenszá-
zalékos gázáremelést terveznek, 
aminek következtében drágábbá 
válik majd az élet az országban. 
A szegedi polgármester vélekedé-
se szerint a gázáremelésből be-
folyt összegből fedeznék a szocia-
listák a 13. havi nyugdíjat, amit 
a választóknak ígértek. 

Balogh László hangsúlyozta, a 
Fidesz-MDF pártszövetség az 
ígéretekkel szemben a tényeket 
állítja. - Mi nem hazudunk, és 
nem csinálunk Szegeden és kör-
zetében olyan kampányt, amely 
más emberek érzékenységét sér-
ti, de ezt elvárjuk a túloldalon ál-
lóktól is - fogalmazott Balogh. 

Majd megjegyezte: a választások 
után a polgári oldal is kénytelen 
lesz más kommunikációt hasz-
nálni. 

A képviselőjelölt szerint az 
MSZP a családi gazdaságok hát-
térbe szorítását és a termelőszö-
vetkezetek megerősítését terve-
zi. Rákos "Tibor azt emelte ki, 
hogy a Fidesz csak azt mondja 
kampánya során, amit fel lehet 
és fel tud vállalni a választások 
után. 

Bartha László bejelentette, 
hogy a Fidesz-MDF jövő hét csü-
törtökön békés demonstrációt 
tart Szegeden az összefogás je-
gyében. A rendezvényen gyertyát 
gyújtanak majd az összegyűltek 
és megfogják egymás kezét. A 
szegedi polgármester Orbán Vik-
tort idézve közölte: „Mutassuk 
meg, hogy a legnagyobb bajban is 
össze tudunk fogni". 

Újságírói kérdésre válaszolva 
Bartha elmondta, hogy a Fi-
desz-MDF nem folytatott és 
nem folytat negatív, lejárató 
kampányt. A tájékoztató végén 
Bartha és Rákos közölte, hogy a 
körzetükben harmadik helyen 
álló centrumos jelölttel tárgyalá-
sokat kezdeményeznek. 

SZ. c . sz. 


