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Orvos szakértő is vizsgálja a csongrádi ügyet 

Az apagyilkos Klaudia 
letartóztatásban 
A Csongrád Megyei Bíróság elrendelte S. Klaudia letartóztatását. 
Az apagyilkos csongrádi lány ügyében tovább folyik a nyomozás. 

A Jósika utcában építkeznek, a Kálvária sugárúton bontanának 

Üres a jezsuiták rendháza 
Folytatás az 1. oldalról 

A pusztí tó tűzben egy gázpalack is felrobbant. Fotó: Karnok Csaba 

Kiégett egy lakás Újszegeden, a füvészkert kö-
zelében kedd éjszaka. A főleg garzonokból álló 
sorház többi lakisára nem terjedtek át a lángok. A 
tűzoltók nem zárják ki, hogy szándékos gyúj-
togatás tör tént . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kedd éjszaka 11 óra után riasztotta az egyik lakó a 
tűzoltóságot, hogy lángokban áll a Kendergyári 
úton egy sorház egyik lakása. A Napos úti lakta-
nyából három gépkocsi indult el az újszegedi fü-
vészkert közelében lévő épülethez. 

A tűzben, ami valószínűleg a konyhában kelet-
kezett, egy gázpalack is felrobbant. Az egész la-
kás a lángok martalékává vált. A kár pontos ösz-

szegét még nem tudták megállapítani, de az elő-
zetes szakértő vélemények szerint milliós érték 
pusztult el. 

A tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángo-
kat. A lakás tulajdonosa nem tartózkodott otthon 
és a tűz sem terjedt át a szomszédos épületekre. 
Személyi sérülés egyébként nem történt. A megré-
mült lakók közül volt, alü pizsamában menekült ki 
az utcára. 

- A tűzben az épületszerkezet is jelentősen káro-
sodott, a tetőszerkezet is megrongálódott, kilyu-
kadt. 

A tűz keletkezésének okát a rendőrség bevonásá-
val vizsgáljuk - mondta Révész János tűzvizsgáló. 
A szakember szerint ugyanis nem zárható ki a 
szándékos gyújtogatás. 

Zöldség- és virágfesztivál Balástyán 
A hét végén rendezik meg Ba-
lástyán a zöldség- és virágfesz-
tivált. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A rendezvényt pénteken délelőtt 
fel tízkor Újvári László polgár-
mester nyitja meg. A zöldség- és 
virágkiállítás mellett mezőgaz-

dasági technikai-gépi bemutató, 
szőlőpréselés és mustkóstolás, 
gyerekprogramok, a boszorkány-
kommandó tagjai és küzdő-
sport-bemutató kínálnak szóra-
kozást. A Zöldségkompozíció oá-
zisban címmel meghirdetett ver-
seny eredményhirdetése délután 
2 órakor kezdődik. A színpadi 
programokat délután fél ötkor 

divatbemutató zárja. A szombati 
falunapot térzene és mazsorett-
bemutató nyitja. A Hunyadi ut-
cában fél tízkor helyezik el a hat-
lakásos bérház alapkövét. Ki tud 
többet Balástyáról vetélkedő elő-
zi meg a zenés, lovas kocsis szü-
reti felvonulást, mely délután 2 
órakor indul útjára. Este ferfina-
pi bál lesz. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint tegnapi számunkban írtuk, a húszéves Klaudia hétfő éjjel össze-
veszett a Csengeri utcai bárlakásba hazatérő édesapjával, felkapta az 
asztalról a kést és hátba szúrta S. Zoltánt. A mentőket is a lány értesí-
tette. Az orvos és a mentőtiszt fél órán át küzdött a negyvenegy éves 
apa életéért, de olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy nem tudták 
megmenteni. 

Az édesanya a családi tragédia idején középső lányuknál töltötte az 
éjszakát. Azt mondta, részben megérti Klaudiát, mert férje az utóbbi 
időben gyakran terrorizálta a családot. A lány sokáig bizonygatta, 
hogy ő nem ölte meg az apját és nem emlékezett a dulakodás részlete-
ire sem, kedd délelőtt azonban beismerte tettét. 

A megyei rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, a nyomozók igazság-
ügyi orvos szakértő bevonásával vizsgálják az ügyet. 

A Cent rum lényegéből fakad, 
hogy nem a „politikai bőrszín" a 
mérvadó, hanem a konszenzus-
ra való hajlam, a szakmaiság és 
a hitelesség - jelentette ki teg-
nap Szegeden Kupa Mihály, a 
párt elnöke. 

Az önkormányzati választások 
előtti országjáró körútján tegnap 
Szegeden járt Kupa Mihály, a 
Centrum párt elnöke. A politi-
kus találkozott a párt képviselő-
jelöltjeivel, s megbeszélést foly-
tatott Botka Lászlóval, az „Ösz-
szefogás Szegedért" választási 
szövetség polgármesterjelöltjé-
vel. A programot követő sajtótá-
jékoztatón a Centrum első em-
bere elmondta: szívesen jön Sze-
gedre, hiszen itt, s a megyében az 
országgyűlési választásokon jó 
e redményt ért el a párt , amely-
nek célja most is az, hogy olyan 
embereket juttasson döntésho-

zói pozícióba, akik a megegye-
zésre való hajlandóság mellett a 
gazdasági racionalitás elveit tart-
ják szem előtt, s képesek jól lob-
bizni saját térségükért. Kupa Mi-
hály az eddiginél jóval nagyobb 
szerepet szánna az önkormány-
zatoknak, s utalt arra, hogy ez 
uniós elvárás is. Ha az önkor-
mányzatok jobb helyzetbe kerül-
nek az által, hogy nemcsak a fel-
adatok „jönnek le", hanem pénz 
is, akkor megteremtődik a fejlő-
dés alapja. 

A politikusok és a pénz mellé a 
civil szervezeteknek is csatlakoz-
niuk kell, hiszen a nyitott város-
vezetéshez, a párbeszédhez, a ci-
vil szféra nélkülözhetetlen. 

A Centrum egyébként szinte 
valamennyi Csongrád megyei te-
lepülésen támogat vagy indít 
képviselő-, valamint polgármes-
terjelöltet. 

O. K.K. 

Adomány tápéi óvodásoknak 

Kupa Mihály: fejlődés, feladat és pénz 

Az önkormányzatok 
nagyobb szerepe 

Kupa Mihály, a Cenr tum Párt elnöke Pászti Ágnes képviselőjelölt 
t á r s a s á g á b a n . Fotó: Gyenes Kálmán 

Az épületet 1952-ben át kellett 
adniuk a Kossuth Zsuzsanna 
Egészségügyi Szakközépiskolá-
nak. A rendszerváltás után az 
egyház visszaigényelte az ingat-
lant. Kérésüket az önkormány-
zat úgy tudta teljesíteni, hogy 
1999-ben megszüntette a Gu-
tenberg utcai iskolát, és annak 
helyére költöztette a Kossuth 
szakközépiskolát. 

Csakhogy a jezsuiták eredeti 
elképzeléseikkel szemben nem 
akarják felújítani az épületet. In-
kább lebontanák, és újat emelné-
nek helyette. Ez ugyanis szakér-
tőik véleménye szerint keveseb-
be kerülne a rekonstrukciónál. 

Az önkormányzat tavaly a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal-
lal egyetértésben másodszor is 
elutasította a bontási kérelmet. 
A korábbi elutasító határozatot 
követően a rend fellebbezett, 
ezért került tavaly augusztusban 
ismét az önkormányzat elé az 
ügy. Igaz, az épület nem műem-
lék, egy helyi védelmi rendelet 
hatálya mégis vonatkozik rá. Az 
örökségvédelmi hivatal hatóság-
ként nem járhatott el az ügyben, 
ám szakértői állásfoglalásában 
ellenezte a szanálást, a jegyző 
ezért nem adta ki a bontási enge-
délyt. 

Mezey Róbert jegyző azóta 
nem találkozott az üggyel, mert 
újabb kérelem nem érkezett az 

A Jósika utcában épí tet ték fel a jezsuiták az ú j noviciátust . Fotó: Miskolczi Róbert 

önkormányzathoz, és Nóvák Ist-
ván főépítész sem folytatott tár-
gyalásokat a renddel. 

- Nem tettünk le a bontás ter-
véről, de először muszáj volt 
megépítenünk az új noviciátust. 
A régi helyünkről, a Dóm térről, 
ahová Gyulay Endre püspök fo-
gadott be bennünket, el kellett 
költöznünk - mondta a rend gaz-
dasági ügyeiért felelős Járai Béla, 
aki leszögezte: továbbra is szük-

ségesnek tartják a Kálvária su-
gárúti épület bontását, mert csak 
az ú j rendházban helyezhetnék 
el több tízezer kötetes könyvtá-
rukat és lelkipásztori központju-
kat. Ezeknek nincs helye a Jósika 
utcai épületben. Járai Béla el-
mondta: 11 féle látványtervet 
mutattak be az önkormányzat-
nak az új Kálvária sugárúti épü-
letre, de így is elutasították bon-
tási kérelmüket. 

- Az önkormányzat az időhú-
zással kétszázmilliós kárt oko-
zott a rendnek, hiszen a noviciá-
tus elhelyezését kényszerűen egy 
új épületben tudtuk csak megol-
dani. Ahelyett, hogy a Kálvária 
sugárútra tervezett új rendház-
ban kaphatott volna helyet, aho-
gyan az az eredeti terveinkben is 
szerepelt - fogalmazott végül Já-
rai Béla. 

K.B. 

BERECZ ANDRAS MESEL 
Berecz András énekes és mese-
mondó, dal- és mesegyűjtő lesz 
vendége a szegedi önkormányzat 
humán szolgáltató központ gyer-
mekjóléti szolgálata legközelebbi 
rendezvényének. A világ magyar-
lakta területein híres előadó pén-
teken délután 2 órától mesél a 
gyerekeknek az Ágota Alapít-
vány Játszóháza Szótér klubjá-
ban, a Sólyom utca 6. szám alatt. 

A szakértők nem zárják ki a szándékos gyújtogatást 

Tűz pusztított Újszegeden 

KISEBBSÉGEK 
AKÉPERNYŐN 
Két héttel a helyhatósági válasz-
tások előtt kisebbségi önkor-
mányzati képviselők lesznek a 
szegedi stúdió péntek délutáni 
magazinjának vendégei. Régiónk 
négy, legtöbb képviselőjelöltet 
indító kisebbsége a cigány, a né-
met, a szlovák és a román képvi-
selteti majd magát. Milyen elvá-
rásokkal, tervekkel és tapasztala-
tokkal néznek az október 20-i 
választások és a következő ciklus 
elé. Minderről bővebben pénte-
ken 14 órától a magyar 1 -en. 

A Tápé-Balástya focimeccs be-
vételét, 44 ezer forintot ajánlot t 
fel Kozma György, a Tápéi 
Sportkör elnöke a településrész 
két óvodájának. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az elnök, aki egyébként az 
Együtt Szegedért egyesület képvi-
selőjelöltje, már korábban is tá-
mogatta az intézményeket. 

- A huszonkét-huszonkétezer 
forintot azzal a feltétellel adtam, 
hogy a pénzt sportcélra kell fordí-
tani, ugyanis mint tápéi egyesü-
leti elnök szívügyemnek tekin-
tem a kisgyermekek mozgáskul-
túrájának fejlődését - mondta 
Kozma György, aki hozzátette: 
egyesületének céljai közé tarto-
zik, hogy megszerettesse a labda-
rúgást a gyermekekkel. 

Az óvodák vezetője, Bozsik 
Zsuzsanna elmondta: az ado-
mányból futballkapukat és lab-
dákat vásárolnak. A tápéi I. szá-
mú óvoda már bekapcsolódott a 
futball megszerettetését célzó 
Bozsik-programba, és már több 
mint húsz gyermek csatlakozott 

az ovis focicsapathoz. Kozma 
György kiemelte: a tehetséges 
gyermekek lehetőséget kapnak 
rá, hogy a sportegyesületen belül 
folytathassák az edzéseiket. 

A képviselőjelölt elmondta: 
október 11 -én este 18 órától 
meghívja tápé mind a hat képvi-

selőjelöltjét a Heller Ödön Mű-
velődési Házba, hogy a választó-
polgárok előtt mindannyian be-
mutatkozhassanak, és értékel-
hessék az utóbbi ciklusokat, 
majd vázolják, hogy megválasz-
tásuk esetén mit tennének a tele-
pülésrészért. 

Futballkaput és labdát vásárolnak az óvodák az egykori kitűnő sze-
gedi futballista, Kozma György adományából. Fotó: Gyenes Kálmán 


