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A balástyai történet felgöngyölítése 

Még nem emeltek 
vádat a rém ügyében 

Víz mosta alá a szegedi Csaba utca aszfaltját 

Útba szakadt a kamion 

/ 

Vécsey Ágnes a 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Vécsey Ágnes tölti be tegnaptól a szegedi polgár-
mesteri hivatal sajtófőnöki posztját - tájékoztatta 
lapunkat Solymos László kabinetfőnök. A Magyar 
Rádió Szegedi Körzeti Stúdiójának egykori szer-
kesztő-műsorvezetője 198i-ben végzett az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem magyar-orosz szakán, 
majd elvégezte a Bálint György Újságíró Akadémi-
át, BBC ösztöndíjjal Londonban tanult. Újságírói 

sajtófőnök 
pályafutását 1984-ben kezdte a Magyar Rádió nyír-
egyházi stúdiójában, ahol három évig dolgozott. 
Ezt követően került Szegedre. A rádiózás mellett 
hat évig televíziós műsorvezetőként is dolgozott. 
Megszerezte angol nyelvből a középfokú, C típusú 
állami nyelvvizsgát. Munkáját egyebek mellett 
Magyar Lajos- és Juhász Gyula-díjjal ismerték el. 
Vécsey Ágnes 1994 óta oktatja a szegedi egyetem 
média szakos hallgatóit. A polgármesteri hivatal új 
sajtófőnöke férjezett. 

A végéhez közeledik a nyomo-
zás a balástyai emberölések 
ügyében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hamarosan befejeződik a nyo-
mozás a balástyai emberölések 
ügyében. Mint azt korábban 
megírtuk, Szabó Zoltán ellen öt 
nő meggyilkolása miatt folytat 
eljárást a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság. A balás-
tyai rémként hírhedtté vált férfi 
korábban arra hivatkozva vonta 
vissza vallomását, hogy azt fe-
nyegetés hatása alatt tette. Szabó 
ugyanis azt állította, ismerősei 

fenyegették meg őt és élettársát, 
hogy vállalja magára a gyilkossá-
gokat. 

Annak ellenére, hogy Szabó 
Zoltán visszavonta vallomását, a 
büntetőeljárás folytatódik ellene 
és továbbra is előzetes letartózta-
tásban van. 

- Az ügyben nincs új infor-
máció. Jelenleg egy DNS-vizs-
gálat eredményére várnak a 
kollégák. Amint lezárul a nyo-
mozás, tájékoztatni fogjuk a 
nyilvánosságot - mondta Tb-
czakov Szilvána rendőr száza-
dos, a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság sajtóreferen-
se. 

Tisztújításra számít a szegedi Fidesz 

Bartha nem kapkod 
A Fidesz szegedi csoportjának vezetője szerint nincs szükség a 
városi elnökség lemondását követően teljes tisztújításra. Új el-
nököt nem, csak elnökségi tagokat kell választani. 

Az önkormányzati választás elvesztését követően november 25-én 
mondott le a Fidesz-MPP szegedi csoportjának teljes elnöksége. Far-
kasné Pocsai Blanka, Makrai László, Szőllösi Béla, Török Csaba, Tí-
már László és Dobó László nem titkoltan egy teljes tisztújítás remé-
nyében mondott le megbízatásáról. Döntésükkel azonban nem azo-
nosult a városi elnök, Bartha László és megtartotta pozícióját. Az el-
következő időszak teendőivel kapcsolatban sincs összhang a párt he-
lyi vezetésében. 

Bartha László kérdésünkre elmondta: ismeretei szerint a párt szer-
vezeti és működési szabályzata ilyen esetekben nem teszi kötelezővé 
teljes tisztújítás elrendelését. Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a le-
mondott elnökségi tagok helyébe új tisztségviselőket válasszanak. 
Bartha szerint azonban ez is csak időleges megoldás, hiszen április-
ban mindenképpen megújul a szegedi szervezet vezetősége is, az or-
szágos tisztújítással egy időben. 

Bonyolítja a helyzetet, hogy a kilenctagú önkormányzati Fi-
desz-frakciót az a Dobó László vezeti, aki az elnökség tagjaként le-
mondott. Bartha szerint azonban nem szükséges feltétlenül, hogy a 
párt helyi vezetése és önkormányzati képviselőcsoportja ugyanazok-
ból az emberekből álljon. 

Farkas Sándor, a Fidesz-MPP Csongrád megyei elnöke viszont úgy 
tudja: az elnökség lemondását követően harminc napon belül, azaz 
legkésőbb november 25-éig össze kell hívni a helyi csoportot, ú j váro-
si vezetőséget kell választani. A megyei elnök ugyanakkor hozzátette: 
véleménye szerint elképzelhető, hogy elhamarkodottan döntött az el-
nökség akkor, amikor a lemondás mellett határozott. Jövő tavasszal 
ugyanis mindenképpen megújul a párt helyi vezetése, így a novem-
berben megválasztott tisztségviselők mandátuma igen rövid időre 
szól majd. 

A lemondott elnökség tagjai a kialakult helyzetet nem kívánták 
kommentálni. 

K.B. 

AZ EGÉSZSÉGÉRT 
ÚJSZEGEDEN 
Hétfőtől péntekig tart Újszege-
den Várkonyiné Sarkadi Csilla 
háziorvos szervezésében az 
egészséghét, amelynek keretében 
naponta 14 és 18 óra között in-
gyenes vérnyomás-, koleszterin-, 
triglicerid-, vércukor- és testzsír-
mérést végeznek a MAV-rende-
lőintézetben. A készülék- és ter-
mékbemutatóval, valamint dié-
tás sütemények kóstolójával egy-
bekötött egészséghét minden 
napján kerekasztal-beszélgeté-
sek lesznek szakorvosok részvé-
telével a cukor-, az emésztőszer-
vi, a mozgásszervi betegségekről, 
a magas vérnyomásról, valamint 
az allergiákról. 

VILÁGHÍRŰ MUZSIKUSOK 
A néhány éve elhunyt szegedi 
születésű Sebők György zongora-
művész, a bloomingtoni Indiana 
University tanszékvezető pro-
fesszora és Szeghy Endre zenepe-
dagógus, karvezető művészetéről 
beszélgetnek a kávéház Világhírű 
muzsikusok című estjén ma 18 
órától a Bartók Béla Művelődési 
Központ dísztermében. A vendé-
gek: Mihálka György karnagy, 
Szeghy Endre tanítványa, Dom-
biné Kemény Erzsébet főiskolai 
tanár. Közreműködnek: a művé-
szek tanítványai, a Szeghy Endre 
Női Kar, Pethő Villő főiskolai ta-
nársegéd (zongora). A házigazda: 
Kisimre Ferenc újságíró. 

ERDÉLY-ALBUM 
A KÁVÉHÁZBAN 
A veszprémi Péterpál Kiadó be-
mutatkozó könyvpremierjét ren-
dezik meg a kávéházi program-
sorozat részeként ma 14.30-tól a 
Tisza Lajos Könnyűipari Szakkö-
zépiskolában (József A. sgt. 
115.). A vendég: Váradi Péter 
Pál, a Lőwey Lillával közösen 
megjelentetett Erdély-Székely-
föld-Erdővidék cimű honismere-
ti fotóalbum egyik szerzője. Be-
szélgetőtársa: Pásztor Imre mér-
nök-tanár, közreműködnek az is-
kola tanulói. A szegedi szakkö-
zépiskola testvérintézményi kap-
csolatot ápol a baróti (Erdély) kö-
zépiskolával. 

Pályázatokból él a szegedi hallgatókat segítő központ 

Tíz éve tüsténtkedik a diákokért a centrum 

Egy bosnyák kamion alatt be-
szakadt tegnap a szegedi Csaba 
utca aszfaltja. A közel kilenc-
tonnás járművet a tűzoltóság 
daruja egy óra alatt emelte ki a 
két és fél méter mély gödörből. 

Tizéves fennállását ünnepelte a 
szegedi diákcentrum. A civil 
kezdeményezéssel megalakult 
intézmény célja a felsőoktatás-
ban tanuló diákok mentális jó-
létének biztosítása. 

A Diákcentrum Universitas 
1992-ben alakult Szegeden, a Jó-
zsef Attila Túdományegyetem, a 
Szent-Györgyi Albert Orvostu-
dományi Egyetem és a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola né-
hány szakemberének és diákjá-
nak kezdeményezésére. 

A centrum azzal a céllal ala-
kult, hogy a pszichológia legkü-
lönfélébb eszközeivel segítse a 
felsőoktatásban tanuló diákok 
beilleszkedését az ú j környezet-
be. Biztosítsa felkészülésüket a 
pályára, segítsen a karrierépítés-
ben, valamint a jövőtervezésben 
és támogassa az életkori sajátos-
ságból adódó krízisek megoldá-
sát. 

- Kezdetben az egyetemtől 
szinte teljesen elszigetelve tevé-
kenykedtünk, mára azonban be-
illeszkedtünk. A kortárs segítő-
ink középiskolákba járnak, ahol 
bemutatják a diákoknak az egye-
temet. Előfordult, hogy a tanul-
mányi osztály kért tőlünk segít-
séget. Az egyetem egyre jobban 
látja a szerepünket és a helyün-
ket - mesélte Szenes Márta. A di-
ákcentrum vezetője szerint az 
egyetemistáknak problémát je-
lent, hogy a felsőoktatásból hi-

A szegedi tűzoltókat tegnap egy 
órakor egy szerencsétlenül járt 
kamionoshoz riasztották. Egy 
bosnyák rendszámú teherautó 
alatt ugyanis beszakadt a Csaba 
utca aszfaltja. 

Csiszár Tamás alezredes már 
harminc éve szolgál a tűzoltóság-
nál, de ilyen esettel még nem ta-
lálkozott. A Napos úti laktanyá-
ból egy daru és két tűzoltófecs-
kendő érkezett a helyszínre. A ti-
zenhat fős személyzet közel egy 
óra alatt szabadította ki a bajba 
jutott kamiont. 

A bosnyák sofőr egy ismerősét 
hozta haza a Csaba utcába. Ami-
kor kitette a férfit, elindult a Ke-
reszttöltés utca felé. A kereszte-
ződés előtt pár méterrel azonban 
hirtelen beszakadt alatta az asz-
falt. Az üres, közel kilenctonnás 
járművet az első futómű fogta 
meg, így nem zuhant be a 2,5 
méter mély gödörbe. 

Csőtörés miatt mosta alá a víz 
az aszfaltot. A környéken lakók 
közül többen állították, hogy 
már napok óta érzik, hogy mozog 
a járművek alatt az út. - Szabá-
lyosan hullámzott az aszfalt a 
kisteherautóm alatt, amikor ha-
zajöttem - mesélte egyikük. Az 
illetékeseknek többször jelezték 
ezt a problémát, de azzal senki 
sem törődött. 

A tűzoltóság negyventonnás 
daruja a kamiont az első lökhárí-

A tűzoltóság negyventonnás daruja közel egy óra alatt szabadította ki a teherautót. Fotó: Miskolczi Róbert 

tójánál fogva kezdte megemelni. 
Ezalatt az egyik fecskendős autó 
kötéllel biztosította a teherautó 
hátulját. Ahogy a daru lassan 
emelni kezdte, úgy húzta hátra a 
rohamkocsi a kamiont. 

A mentést nehezítette, hogy a 
daru nem tudta követni a tűzol-

tókocsi mozgását, valamint a ka-
mion hátsó dupla tengelye nehe-
zen fordult. Miután már biztos 
talaj volt a bosnyák teherautó ke-
rekei alatt, a vízművesek körbe-
kerítették a közel 15 négyzetmé-
ter alapterületű gödröt. 

A Csaba utcában egy 100-as 

ivóvíznyomó cső tört el. A víz 
egy közeli csatornába folyt, így 
nem került a felszínre. A csőből 
kitörő víz pedig alámosta a bur-
kolatot. A helyszíni vizsgálatok 
lapzártakor még tartottak a Csa-
ba utcában. 

K.T. 

ányzik a csoportstruktúra, az ál-
landó közösség. 

A csoportos tanácsadás és tré-
ningek mellett hetente 20-30 
hallgató keresi fel a centrum 
szakembereit, vagy egyszerűbb 
problémák esetén a kortárs segí-
tőket. - Minden korosztálynak 
megvan a saját problémája. Az 

elsősöknek a beilleszkedéssel 
akadnak gondjaik. Nekik tanu-
lástechnikai tréningeket is tar-
tunk. A harmadéveseknek az 
okoz gondot, hogy vajon jól vá-
lasztottak-e pályát, a végzősök-
nek pedig a diáklétből a felnőtt 
életbe való átlépésben próbálunk 
segítséget nyújtani. 

A diákcentrum tízéves megala-
kulása óta működésének 95 szá-
zalékát pályázati forrásból fede-
zi, 5 százalék adományi támoga-
tásokból származik. A centrum-
nak nincs rendszeres, biztos be-
vétele, kizárólag pályázati forrá-
sokra támaszkodik. - Sajnos az 
egyetem nagyon kis összeggel tá-

mogat minket, ezért szinte nap-
ról napra élünk - tette hozzá Sze-
nes Márta. 

Az egyetemeknek a jövőben fo-
kozottan kell figyelniük a fogya-
tékosságokkal élő hallgatókra. 
Ebben a szegedi diákcentrum ka-
pott koordináló szerepet. 

A. T. J. 

A diákcentrum igyekszik valamennyi hallgatónak segítséget nyújtani . Fotó: Miskolczi Róbert 


