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Gyermekotthont 
avattak az Árpádban 
Speciális gyermekotthont adtak 
át tegnap az Árpád nevelőott-
honban. Az újonnan felépített 
házba t izenhárom fiú költözhet 
be hamarosan. A lányok új la-
kóhelye egy hónap múlva készül 
el. 

Az Árpád Gyermekotthon spe-
ciális intézménnyé való átalakí-
tását az elmúlt évben hagyta jóvá 
az önkormányzat. Az új otthon 
célja az volt, hogy a tartósan be-
teg, fogyatékos, illetve a beillesz-
kedési, tanulási vagy magatartási 
problémákkal küzdő gyerekekről 
megfelelő környezetben tudja-
nak gondoskodni. 

A speciális gyermekotthonok 
létesítésére kiírt pályázati prog-
ram keretében a Szociális és Csa-
ládügyi Minisztérium 29 millió 
forinttal támogatta az Árpád 
Gyermekotthon 46 milliós beru-
házását. A fiúk tizenkét férőhe-

lyes új házát tegnap adták át, a 
lányoké pedig október közepére 
készül el. 

A házakban mindenki külön 
szobát kap, íróasztallal, polccal, 
szekrénnyel és ággyal. A nappali-
ban tévé, videó és hifiberendezés 
várja a kikapcsolódni vágyó fiata-
lokat. A házhoz természetesen 
külön konyha is tartozik. Az 
épületet Ványai Éva alpolgár-
mester és Juhász Miklós, az ön-
kormányzat családvédelmi és 
szociális bizottságának elnöke 
adta át Pósa Róbert igazgatónak, 
és természetesen a leendő lakók-
nak. Az intézményvezető el-
mondta, terveik között szerepel 
a főépület felújítása is, amelyet 
utógondozási központtá szeret-
nének alakítani. Ehhez termé-
szetesen ismételten számítanak 
majd a minisztérium támogatá-
sára. 

T.K. 

Szegedre utazott 
a csongrádi csontváz 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A régész, az orvos, a nyomozó 
véleménye eltért, mikor meg kel-
lett állapítani, hogy körülbelül 
hány évig pihent a földben annak 
a férfinak a holtteste, akinek 
csontvázát szerdán találták meg 
Csongrádon. 

Mint arról beszámoltunk: a 
csongrádi Bethlen Gábor utcá-
ban a szennyvízcsatorna-hálóza-
tot építők árokásás közben buk-
kantak a csontvázra, amely mel-

SZLOVÉN FÉRFIKAR 
ABARTÓKBAN 
A Szlovéniából érkezett Anton 
Bezensek Férfikar és a szegedi 
Erkel Ferenc Vegyes Kar ad hang-
versenyt a Bartók Béla Művelő-
dési Központ dísztermében ma 
18 órától a Kóruspódium-soro-
zatban. A szlovén kórust Stagoj 
Darinka, a szegedit Mihálka 
György vezényli, zongorán köz-
reműködik: Dombiné Kemény 
Erzsébet. 

MÓRAHALMI VÁROSNAP 
Az idén 110 éves Mórahalmon 
szeptember 20. és 22. között 
tartják a városnapi ünnepségso-
rozatot. Pénteken 14 órától a 
Móra Ferenc Általános Iskola és 
Művészeti Szakiskola aulájában 
helytörténeti vetélkedőt rendez-
nek. Ugyanitt tartják a Suli-Di-
ák-Multimédiák térségi informa-
tikai vetélkedőt, amely 15 órakor 
kezdődik. A pénteki program 
délután 5 órakor, az újonnan ki-
épített utcák átadásával zárul. 

REGIONÁLIS ROMA SZAKNAP 
Regionális roma szaknapot ren-
dez ma délelőtt 10 órától a Prog-
ress Alapítvány és a Szegedi Ci-
gányok Demokratikus Közössé-
ge Szegeden, a megyeházán. Az 
ünnepélyes megnyitón köszön-
töt mond Szobonya Tamás, a 
Progress Alapítvány ügyvezető 
igazgatója és Jakab József, a Sze-
gedi Cigányok Demokratikus 

lett egy pálinkásüveg is hevert. 
Először régész, majd orvos, végül 
a rendőrség nyomozói szemrevé-
telezték a tetemet, de annak ko-
rát illetően nem tudtak közös ne-
vezőre jutni. Az emberi csontváz 
maradványait tegnap a Szegedi 
Hidományegyetem Igazságügyi 
Orvostani Intézetébe szállítot-
ták, hogy pontosan megállapít-
hassák: mi okozta a férfi halálát, 
és a holttest hány éve került az 
úttest és a járda közötti területre 
- a temető helyett. 

Közösségének elnöke. A nap fo-
lyamán előadásokat hallhatnak 
az érdeklődők többek között Te-
leki László romapoltikai állam-
titkártól, valamint dr. Péteri Atti-
la jogtanácsostól a közelgő ki-
sebbségi önkormányzati válasz-
tásokról. 

NEM PÉNZ, AJÁNDÉK 
Tegnapi lapunkban számoltunk 
be a Rádió 88 „nyi" elnevezésű 
nyereményjátékának sorsolásá-
ról, amelyben azt írtuk, az egy-
millió forintos fődíj mellett tíz-
szer százezer forintot is kiosztot-
tak a szervezők. Valójában nem 
pénzt, hanem tízszer százezer fo-
rint értékben utazást és tárgy-
nyereményt sorsoltak ki a szel-
vények beküldői között. 

ÉLETMÓDI AZ Ml-EN 
A Magyar Televízió Szegedi Stú-
diójának péntek délutáni maga-
zinműsorában szóba kerül a szü-
ret, a gyulai vár múltja, jelene és 
jövője, valamint szó lesz a ne-
gyedszázados Szegedi Kisoperá-
ról. Szerkesztő: Dióssy Klára. 

LÉZERSZIMPÓZIUM 
A Szegedi Tudományegyetem or-
voskarának élettani intézete a lé-
zerdoppleres vcráramlásmérés 
módszerével foglalkozó szimpó-
ziumot rendez. Az élettani inté-
zet Dóm téri épületében ma dél-
előtt kezdődő tanácskozáson 
külföldi előadók is részt vesznek. 

Rapperek a JATE-klubban 
Az Animál Cannibals együttes néhány evvel ezelőtt indította el akci-
óját tehetséges rapperek felkutatására. A fiatalok ma délután 6 órától 
a szegedi JATE-klubban mérhetik össze tudásukat egy regionális ver-
senyen, az Animál Cannibals jelenlétében. 

A város egy évig gondozónőt biztosít a Berecz családnak 

Segítik a négyes ikreket 
Bartha László tegnap megláto-
gatta a szegedi négyes ikreket. A 
polgármester bemutat ta a szü-
lőknek azt a gondozónőt, aki 
egy évig segít a babák gondo-
zásában, valamint felajánlotta a 
város segítségét egy nagyobb la-
kás megvásárlásához. 
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Bartha László, Szeged polgár-
mestere tegnap délután a Szegedi 
Tudományegyetem gyermekkli-
nikáján meglátogatta a szülésze-
ti klinikán augusztus 19-én szü-
letett szegedi négyes ikreket és 
szüleiket. A polgármester elöljá-
róban elmondta: otthonosan 
mozog az intézményben, hiszen 
orvosi pályafutása innen indult. 
Az újszülött gyermekintenzív 
osztály vezetője, Katona Márta 
ehhez hozzátette: a polgármester 
volt az első „férfinővérke" a gyer-
mekklinikán. 

Bartha László egy virágcsokor 
kíséretében egy tanúsítványt 
adott át az ikrek szüleinek, 
amelyben a város vállalja, a gye-
rekek egyéves koráig gondozónőt 
biztosít a családnak, hogy ezzel 
is könnyítsenek gondjaikon. A 
polgármester azt is elmondta, 

Bartha László polgármester tegnap a gyermekklinikán köszöntöt te a négyes ikrek szüleit, a Berecz 
h á z a s p á r t . Fotó: Karnok Csaba 

hogy mindenképpen szeretné-
nek segíteni Bereczék lakás-
gondján is, hiszen 67 négyzet-
méteren nem lehet négy gyereket 
felnevelni. A család közösen 
dönti majd el, hogy nagyobbra 

cserélik otthonukat, vagy építke-
zésbe fognak. Támogatásukról a 
közgyűlés október negyedikén 
szavaz, a polgármesternek azon-
ban semmi kétsége afelől, hogy 
ebben nem lesz vita a képviselők 

között. A szülök kérésére a klini-
ka orvosai semmilyen felvilágo-
sítást nem adnak az ikrek állapo-
táról, annyit azonban megtud-
tunk, hogy a kislány és a három 
fiú jól van. 

A gyerekek ismerkednek az új környezettel. Fotó: Karnok Csaba 

SZDSZ-lista Szegeden 
A Szabad Demokraták Szövetsége szegedi szervezetének közgyűlése 
jóváhagyta az őszi önkormányzati választásokon a kompenzációs lis-
tán szereplő jelöltek sorrendjét. 

A listát a városi elnök, Nagy Sándor vezeti, 2. Kormos Tibor, 3. dr. 
Kenyeres Lajos, 4. dr. Virág György, 5. Virág András József, 6. Bartáné 
Tóth Mária, 7. Bíróné Maul Ibolya, 8. Fábián József, 9. Jánosiné Kuk-
la Katahn, 10. Mészáros József. 

Útlezárás a hét végén 
Az Európa-fesztivál és a III. 
nemzetközi autómentes nap 
miatt a hét végén forgalomkor-
látozás lesz a Széchenyi téren és 
a környező utcákban. 
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Ma este nyolc órától szombat 
délután két óráig tilos megállni a 
Széchenyi tér nyugati oldalán, a 
Károlyi utca-Kiss Ernő utca kö-
zött, a Kiss Ernő utca-Fekete sas 
utca-Széchenyi tér között, vala-
mint a városház közben. A Szé-
chenyi tér városháza előtti terü-
letét a forgalom elől lezárják. A 
tér korzó előtti szakasza zsákut-
ca lesz. Ma este nyolc órától hol-
nap este tízig tilos megállni a So-
mogyi utca Toldy utca-Tisza La-
jos körút közötti szakaszán is. 

Szombat este nyolctól tilos 
megállni a Széchenyi tér nyugati 
oldalán a Nagy Jenő utca-Szé-
chenyi tér északi oldala között, a 
Kiss Ernő utca, Széchenyi tér-Fe-
kete sas utca között, a városház-
közben, valamint a tér bíróság fe-
lőli oldalán. 

Kerékpárosverseny miatt va-
sárnap reggel hattól este hatig 
rendőrök irányítják a forgalmat 
és alkalmanként teljes útzár lesz 
a Széchenyi tér, a Károlyi ut-
ca-Széchenyi tér északi oldal, 
Korzó mozi közötti szakaszán, a 
városházközben, a Kiss Ernő ut-
ca, a Fekete sas utca-Széchenyi 
tér között és a Széchenyi tér bíró-
ság előtti szakaszán. 

A rendezvény ideje alatt a tö-
megközlekedési járművek késés-
sel közlekednek. 

Ma utcára kerülhet a lakáscsere során becsapott rokkantnyugdíjas 

Felajánl egy szobát a képviselőjelölt 
Kilakoltatása esetén egy kiste-
leki családhoz költözhet a sze-
gedi Nagy István, akit megté-
vesztettek, majd lakását elár-
verezték. A rokkantnyugdíjas-
nak ismeretlenek ajánlottak se-
gítséget. 

Seprenyiné Horváth Mária, az 
MSZP egyik kisteleki önkor-
mányzati képviselőjelöltje fel-
ajánlja családi házának egy szo-
báját a szegedi Nagy Istvánnak. 
Az Űrhajós utcában lakó férfi el-
len ugyanis, mint arról tegnap 
beszámoltunk, kilakoltatási vég-
zés született. A nagylelkű asz-
szony lapunkból értesült arról, 
hogy a becsapott férfi akár haj-
léktalanná is válhat, ha a bíróság 
elrendeli a végrehajtást. Olva-
sónk még a cikk megjelenésének 
reggelén telefont ragadott, hogy 
tudassa lapunkkal: otthont sze-
retne ajánlani az idős, kerekes 
székbe kényszerült rokkant-
nyugdíjas bácsinak. 

- A leányom hangosan olvasta 
a bácsiról szóló cikket csütörtök 
reggel. Amikor befejezte, össze-
néztünk: mindketten úgy érez-
tük, hogy segítenünk kell a létbi-
zonytalanságban élő férfin. Ép-
pen most tettük lakhatóvá a mel-
léképületünket. Úgy tervezzük, 
hogy a férjem és én ide költö-
zünk át a házból, így a mi szo-
bánk már felszabadul - vezetett 
körbe a vályogépítésű, ám gáz-
zal-villannyal felszerelt, takaros 

Seprenyiné Horváth Mária és családja a kisteleki porta udvarán. Fotó: Schmidt Andrea 

házban Seprenyiné. Kiderült: a 
főépület egyik szobájában a házi-
asszony leánya, Mariann él há-
roméves kisfiával, Ricsivel. így 
bőven maradna hely az esetleg 
hontalanná váló Nagy István 
számára. 

- Amennyiben elfogadna ben-
nünket és hajlandó lenne kiköl-
tözni Szegedről, szívesen lát-
nánk és gondoznánk is a bácsit, 
ha szüksége lenne rá. A házunk-
ban kényelmesen lakhatna, hi-

szen szobájából nyílna a fürdő, 
és bármikor könnyedén kime-
hetne az udvarra vagy az utcára 
is - fogalmazott a hölgy. Még 
napközben sem maradna magá-
ra a bácsi, hiszen Mariann egész 
nap otthon van, mivel kismama-
ként a családi gazdaságot fel-
ügyeli. 

- Magam állami gondozott 
gyermek voltam, így teljesen át-
érzem, hogy mit jelent magányo-
san és kiszolgáltatottan élni. Ta-

lán ez is indított arra, hogy fel-
ajánljam Nagy Istvánnak az ott-
honunk egyik szobáját - mondta 
a kisteleki hölgy. 

« 
Lapzártáig nem kaptunk érte-

sítést arról, hogy a kilakoltatási 
eljárást felfüggesztették volna. A 
végrehajtás kitűzött időpontja 
ma délelőtt 10 óra. Holnapi lap-
számunkban tudósítunk a tör-
téntekről. 

ILLYÉS SZABOLCS 


