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Legalább ezer veszélyeztetett gyerm ékről tudnak a m egyeszékh elyen 1 ^ szemtanúk kocsmázni Multak 

Egyre több kéregető kiskorú S f g L 

Gyakran zaklatják a járókelőket a kéregetők. Fotó: Miskokzi Róbert 

Folytatás az 1. oldalról 

Visszamegyek a Kerek-Perecbe, 
megkérdezem, ismerik-e a kis-
gyereket. Arra gondoltam, kifize-
tem néhány szendvics árát, ami-
ket majd a következő napokon 
odaadogatnak neki. - Nem lát-
tuk még soha a kislányt - mond-
ják a pult túloldalán a kisfiúra. 
Egyikük még megjegyzi, azt hit-
te, az enyém. 

Kilépek, odamegyek a kissrác-
hoz. Megsimogatom az arcát és 
pénzt csúsztatok a koszos kis ke-
zébe. - Tedd el, vigyázz magadra, 
ha kell, keress meg és egyúttal 
azt is elmondom, hol. Megkö-
szöni, az evést egy pillanatig sem 
hagyja abba, de azt látom a sze-
mében, hálát érez. 

Gyermekjóléti szolgálat 

Szegeden, a Humán Szolgálta-
tó Központ Gyermekjóléti Szol-
gálat adatai szerint mintegy 
20-25 gyermek koldul, számuk 
az utóbbi években emelkedik. 
Ennél azonban valószínűleg 
több, esetleg jóval több a kérege-
tő kiskorú. I)r. Ferenczi Zsuzsa, 
a gyermekjóléti szolgálat és a 
gyermekvédelmi hálózat vezető-
je elmondta, a koldulás oka főleg 
anyagilag veszélyeztető helyzet-
re, elhanyagolásra, nevelésre ve-
zethető vissza. 

A szolgálat tavaly ezer gyermek 
állandó, folyamatos ellátásáról 
gondoskodott, további négyszá-
zan alkalmanként részesültek 
támogatásban. Ez az adat más 
nagy városokhoz viszonyítva 
nem kiugró, ugyanakkor az érde-
kes, hogy kisebb településeken, 
falvakban ilyen jelenséggel egyál-
talán nem lehet találkozni. 

A gyermekjóléti szolgálat - más 
intézményekkel együttműködve 

- szűk lehetőségeihez képest 
mindent megtesz, hogy csökkent-
se az egzisztenciális problémák-
kal küszködő családokban élő ve-
szélyeztetett kiskorúak számát. 
Legvégső esetben, például ha a 
gyermek életére közvetlen ve-
szélyt jelentő körülménnyel talál-
koznak, kiemelik a családból. 

Meglepőnek, vagy inkább meg-
döbbentőnek mondható, hogy a 
szülők iskolai végzettségétől füg-
getlen a gyermekek veszélyezte-

tettsége. A szolgálat munkatár-
sai leggyakrabban az általános és 
középiskolát befejezett szü-
lődnél találkoznak ezzel a sú-
lyosnak nevezhető problémával. 

Segítség jelzőrendszerrel 

Ácsné dr. Gunda Judit, a pol-
gármesteri hivatal általános 
igazgatási iroda vezetője elmond-
ta, a hivatalhoz az utóbbi időben 
nem érkezett bejelentés kiskorú 

gyermekek koldulása miatt. Ács-
né ugyanakkor megjegyezte: a 
gyermekvédelemben kialakult 
egyfajta jelzőrendszer, ami gya-
korlatilag azt jelenti, hogy aki ve-
szélyeztetett kiskorút lát, 
szól(hat) a hivatalnak, vagy érte-
sítheti a rendőrséget. Az irodave-
zető hangsúlyozta, minden, tu-
domásukra jutott esetnél elsőd-
leges céljuk a segítés. 

Nincs nyilvántartás 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság szóvivője, Túczakov 
Sziivána Ácsnéhoz hasonlóan 
nyilatkozott, egyúttal a koldulás-
sal, mint jelenséggel kapcsolat-
ban általánosságban elmondta: a 
rendőrség szabálysértési eljárást 
kezdeményezhet a járókelőket 
vagy akár az autósokat zaklató ké-
regetők ellen. Igazoltatják őket és 
vagy helyszíni bírságot rónak ki, 
vagy szabálysértési eljárást kezde-
ményeznek. Az iratokat az utóbbi 
esetben továbbítják az önkor-
mányzatnak, a hivatal folytatja le 
az eljárást. A rendőrségi szóvivő 
azt is elmondta, hogy adataik sze-
rint korábban főleg a bevásárló-
központok környékén bukkantak 
fel kéregetők, ami mára gyakorla-
tilag teljesen megszűnt. Tuczakov 
Sziivána érdekességképpen meg-
említette: tavaly, a nyári, azaz az 
idegenforgalmi szezonban egyet-
len koldussal találkoztak a kollé-
gái, a szükséges intézkedést akkor 
is megtették. 

A rendőrség, sőt egyetlen szer-
vezet, intézmény sem vezethet 
nyilvántartást a koldusokról, er-
re nem tér ki az adatvédelmi tör-
vény. Ezért nem is lehet tudni, 
hogy pontosan mennyien kol-
dulnak, s közülük mennyi a férfi, 
nő, a fiatal- vagy gyermekkorú. 

OLÁH ZOLTÁN 

A jó időnek köszönhetően ösz-
szesen tizenötezren látogattak 
ki a X. szegedi Utazás kiállí-
tásra. A jubileumi rendezvény 
szervezői örülhettek, hiszen a 
korábbi évekhez képest jóval 
többen keresték fel a Mars téri 
pavilont. 

- Anyu! Nézd milyen hatalmas 
csúszda van a képen. Nyáron 
menjünk oda! - kérlelte édesany-
ját egy kislány és rámutatott egy 
horvátországi üdülőhelyet reklá-
mozó plakátra. A kicsi kérése tel-
jesülhet, mivel szülei odamentek 
a standhoz és egy csomó pros-
pektust gyűjtöttek össze. 

A fenti jelenethez hasonlót 
több tucatot is láthatott, hallha-
tott az, aki a hét végén felkereste 
a X. szegedi Utazás kiállítást. A 
Mars téren a figyelmes szemlélő 
azonnal megtudhatta, hogy már 

Folytatás a? 1. oldalról 

Egyébként a súlyosan sérült, vér-
ző F. Sándor megpróbált mene-
külni, kivonszolta magát az ud-
varra, majd benyitott a mellék-
épület egyik ajtaján, de ott hol-

I tan összeesett. 
A sárga színű házban a környé-

ken lakók szerint rendszeresek 
voltak az éjszakába nyúló tivor-
nyák és az azzal együtt járó civó-
dások. A gyilkosság után, még a 
mentők és a rendőrség érkezése 
előtt, két férfi és egy nő elhagyta 
az épületet. A nő haza, férjéhez, 
a két férfi a sarki kocsmába in-
dult. A férfiakat nem szolgálták 
ki, sőt: kizavarták őket a kocs-
mából, mivel egyikük csizmáját 
vér borította. A nő a szomszédok 
szerint a gyilkossággal gyanúsí-
tott férfi szeretője volt... 

Szemtanúk szerint a gyilkos-
ság idején az épületben a tettesen 
és az áldozaton kívül legalább 
még öten-hatan, de lehet, hogy 
még többen tartózkodtak. N. Ist-
ván házában öt albérlő lakott. 

ki járt az „U" pavilonban. 
Ugyanis az onnan kijövök hóna 
alatt, kezében, szatyrában renge-
teg utazási prospektus volt. 

A jubileumi kiállítás díszven-
dége a Nyugat-Dunántúl volt. 
Standjuknál is szép számmal 
fordultak meg az érdeklődők. A 
Kovács házaspár például a Fer-
tő-tó magyarországi részén lévő 
szállásokra volt kíváncsi. - Még 
sohasem jártunk arra, ezért szí-
vesen felkeresnék azt a vidéket -
mondta a családfő, Kovács Sán-
dor. 

Az 54 kiállítónak köszönhe-
tően mind a bel-, mind a kül-
földi utak kedvelói számos le-
hetőség közül válogathattak. 
Több utazási iroda is az egykori 
Jugoszlávia területére és főleg a 
tengerpartra csábította a leen-
dő utasokat. A horvát, szlovén 
és montenegrói üdülőhelyek a 

Egyiküket, egy szemmel látható-
an részeg, harminc év körüli, 
hosszú, barna hajú, koszos kék 
pólóban lévő nőt a mentők - bár 
ő vissza akart menni az épületbe 
- rendőri kísérettel kórházba 
szállították. Bárány Zoltán nem 
árulta el, hogy a gyilkosság ide-
jén mennyien tartózkodtak a 
házban, erre a kérdésre csak any-
nyit mondott, mindenkit kihall-
gattak. 

• 
A ház tulajdonosának volt két 

kutyája. Az állatokat gazdájuk 
őrizetbe vétele után alig egy órá-
val két gyepmester elszállította. 
A fiatalabb sintér brutálisan bánt 
az állatokkal, hurkot kötött a 
nyakukba, a nyüszítő kutyákat 
pedig a kötél másik végét fogva -
tucatnyi szemtanú jelenlétében 
- felrántotta a teherautó platójá-
ra és bevágta a rácsok mögé. Sem 
ő, sem az idősebb sintér nem vá-
laszolt a szomszédok kérdésére, 
„Miért kell így bánni szegény ál-
latokkal?", hanem szó nélkül el-
hajtottak. 

magyar pénztárcákat sem eről-
tetik meg annyira. Persze nem 
csak tavaszi és nyári kirándulá-
sok várták a Mars térre látogató-
kat. Koncertek, bemutatók és já-
téklehetőségek várták a vendége-
ket. A legkisebbek hatalmas fel-
fújható váron csúszhattak le 
vagy kipróbálhatták, milyen is a 
világ egy óriási labda belsejében. 

A rendezvény főszervezője, a 
MÁV Rt. sikeresen zárhatta az 
idei Utazás kiállítást. - A három 
nap alatt összesen 15 ezren ke-
resték fel a standokat, az elmúlt 
esztendőkben sohasem voltak 
ennyien - tudtuk meg Huszár 
Zoltántól, a MÁV Rt. személy-
szállítási üzletág szegedi regioná-
lis osztályvezetőjétől. A kiállítás 
mindig is függött az időjárástól. 
Az idei rengeteg látogató a jó idő-
nek is köszönhető. 

K.T. 

A szomszédok szerint a házban rendszeres volt az éjszakába nyúló 
tivornya és civakodás. Fotó: Miskolczi Róbert 

Tizenötezren látogattak el a szegedi Utazás kiállításra 

Prospektusok a kezekben 

Légi felvételek vonatkozáséban: <0 Földmérési és Távérzékelési Intézet 2000. Minden jog fenntartva. 
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A Citibank lekötött betét a megtakarítások 
hagyományos és biztonságos formája. 

Most kiemelkedően magas kamatot érhet el 
3 hónapos lekötés esetén. 

A Citibank sohasem pihen 

Citibank 
CitilMi* Rt. - a Citigroup H a magyarországi Citibank; csoport tagja. 

A 2003. március 17. A» április 10. nap|a között Ibeleertve minőkét napot Is) bankfiókban vagy CitiPhone Bankingen keresztül megtett, 3 hónapos 
tutamidefű. automatikusan megululo. ü| (a) legalább 1.5 mllliő n - o t etörö öetetlekótás eseten a kOszöbós kamatozás szerint a telles betétösszegre 6.0% 
{EBKM: 6.00%). (b) legalább 28 millió Ft ot átéró betétlekötés esetén oeóig a koszöbós kamatozás szerint á telles betétösszegre 6,1% (EBKM-. 6,10%) 
a kamat mártéka. Ez a kiemelt mértékű kamat az automatikusan magdfulő lekötés első - bárom hónaoos - páriódusára érvényes. Az elsó periódust 
kővetően e betét a lekötés megöjulásakor érvényes Kamat- és Dí|teltetelekben szereplő kamattal újul meg a soron következő periódusra. A betét-
szerződés részletes teltételeit a Citibank Rt. lakossági szolgáltatásamák Általános Üzleti Fettételei ás a Kamat- és Díjfeltételek tartalmazzák. 

http://www.citibank.hu

