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Felmentették a kisteleki Virágh Jánost 

Bizonyíték híján 
levették láncait 

A csökkenő gyermeklétszám miatt bezárhatnak oktatási intézményeket 

Négy óvoda, négy iskola 
Felmentette a bíróság a különös 
kegyetlenséggel elkövetett em-
berölés vádja alól Virágh Jánost, 
aki a megyei főügyészség szerint 
Kisteleken két éve baltával 
agyonvert egy romániai magyar 
férfit. 

- Igazságosan döntött a bíróság, 
én részemről ezt úgy vélem! 
Ezekkel a szavakkal kommentál-
ta a Csongrád Megyei Bíróság 
tegnap meghozott ítéletét Vuágh 
János 77 éves kisteleki nyugdí-
jas. Pár másodperc múlva a rab-
lánc is lekerült az idős férfi kezé-
ről, így a hosszabb ideje előzetes 
letartóztatásban lévő Virágh Já-
nos a Széchenyi téri Igazságügyi 
palotából akár haza is utazhatott 
volna. Am a férfi arra kérte a 
fegyőrt, előbb vigyék vissza a bör-
tönbe, mert szeretné összeszedni 
személyes holmijait. 

Az ítélet egyébként nem jog-
erős, ugyanis az ügyész három 
nap gondolkodási időt kért. 

Virágh János már hosszabb ide-
je élt egyedül özvegyen kisteleki 
házában, amikor 1999-ben meg-
ismerkedett B. Rozáliával. Az Er-
délyből Magyarországra költöző 
asszony munkát keresett, s Vi-
rághtól azt a kedvező ajánlatot 
kapta, ha ellátja a háza körüli te-
endőket, akkor ingyen lakhat ná-
la. Kezdetben a két ember kap-
csolata felhőtlen volt, még örökö-
södési szerződést is kötöttek, 
amiben Virágh János az asszony-
ra hagyta minden vagyonát. Ám 
idővel B. Rozália egyre több csa-
ládtagja költözött hosszabb-rövi-
debb időre a házba, amit a házi-
gazda éppen úgy kifogásolt, mint 

Rengeteg áldozatot követelnek a rosszindulatú daganatok 

A rák a férfiaknál gyakoribb 
A daganatos betegség következtében meghalt ha-
zai betegek közül minden 26. Csongrád megyei 
lakos volt - rögzíti többek között a megyei sta-
tisztikai hivatal nemrégiben elkészült elemzése. 

A szív-érrendszeri betegségek után a második leg-
gyakoribb halálok a daganat. Míg a kontinens nyu-
gati felében a rák okozta halálozás a lakosságszám-
hoz viszonyítva csökkenőben van, addig Közép- és 
Kelet-Európa számos országában, köztük hazánk-
ban is emelkedő tendenciát mutat. A Csongrád 
Megyei Statisztikai Hivatal közelmúltban elké-
szült elemzése szerint míg az 1960-as években me-
gyénkben évente átlagosan 6 százalékkal emelke-
dett a daganatos megbetegedésben elhunytak szá-
ma, addig az 1990-es években már némi csökkenés 
tapasztalható. 

Csongrád megyében 2001-ben 100 ezer lakosra 
300 daganatos eset jutott. 

A rák a férfiak körében gyakoribb. Elemzők sze-
rint ők kevésbé figyelnek az egészségükre, az ag-

gasztó tünetekre, s nem fordulnak időben orvos-
hoz. A férfiak esetében magasan a légcső, a hör-
gők és a tüdő rosszindulatú daganata vezet, a nők 
körében az emlőrák. Mindkét nemnél csaknem 
azonos arányú a vastag- és a végbéldaganat. Az 
adatok szerint az utóbbi évtizedben rendkívüli 
mértékben emelkedett a rosszindulatú végbélda-
ganatok száma. 

Csongrád megye háziorvosainál 2001-ben beje-
lentkezett 424 ezer páciens közül 64 tizennyolc 
évesnél fiatalabb, s csaknem 7 ezer 18 év feletti rá-
kos beteget regisztráltak. 

A daganatok gyakorisága az életkor előrehaladtá-
val emelkedik: 2001-ben a 75 évesnél idősebbek 
közül több mint húszszor annyian betegedtek meg, 
mint a 34 év alattiak közül. 

A 2001-ben kiszűrt betegek legtöbbjénél az 
emésztőrendszert támadta meg a betegség, de ma-
gas a bőr, az emlő, valamint az ajak, a szájüreg és a 
garat rosszindulatú daganatának aránya. 

K. K. 

Hátrányban a pályázatokon az állami cég 

Már ezren dolgoznak 
a fonalfeldolgozóban 

fia, ifjabb Virágh János, aki egy 
ideig szintén egy fedél alatt élt ap-
jával és az erdélyiekkel. A viták 
mindinkább eldurvultak, s emi-
att előbb ifjabb Virágh, majd B. 
Rozália és fia, H. Levente is elköl-
tözött a házból. Az asszony visz-
szatért Romániába, míg H. Le-
vente Magyarországon próbált 
meg boldogulni, s gyakorta felke-
reste Virágh Jánost is. 

2001. július 25-én H. Levente 
újfent bekopogtatott Virágh há-
zába, s - a vádirat szerint - a há-
zigazda és H. között ekkor kirob-
bant veszekedés gyilkossággal 
zárult. A szakértő szerint leg-
alább 12 fejszecsapással ölték 
meg a vendéget. 

A félig elföldelt holttestet a ház 
kertjében T. Józsefné, Virágh Já-
nos testvére találta meg pár nap-
pal később. 

A megyei főügyészség különös 
kegyetlenséggel elkövetett em-
berölés miatt emelt vádat Virágh 
Jánossal szemben, ám ezt a 
Csongrád Megyei Bíróság Cser-
háti Ágota vezette ítélő tanácsa 
nem találta bizonyítottnak, ezért 
a vádlottat tegnap felmentette. 

- Roppant elfogult nyomozás 
előzte meg a vádemelést - fogal-
mazott az ítélet indoklásakor a 
bírónő. - Hiányos volt a helyszí-
ni szemle is, s nem került elő a 
gyilkos eszköz sem. Ugyanígy 
nem tisztázódott az emberölés 
pontos ideje sem, s összességé-
ben nincsen olyan közvetlen bi-
zonyíték, ami alátámasztaná a 
vádat, ezért bizonyítékok hiá-
nyában született meg a felmentő 
ítélet - mondta Cserháti Ágota. 

B. Z. 

A vádlottak padján. 

A Szegedi Fonalfeldolgozó 
(Szefa) Rt.-ben mintegy ezren 
dolgoznak. Köztük hétszázöt-
venen megváltozott munkaké-
pességűek. A cég nyereségesen 
gazdálkodik, a különböző pá-
lyázatokon mégis hátránnyal 
indul. 

Ugye, még sokáig dolgozhatok 
itt? - kérdezte egy megváltozott 
munkaképességű férfi Kiss Sán-
dor vezérigazgatótól a Szegedi 
Fonalfeldolgozó Rt.-nél tegnap 
délelőtt, miközben a cég vezetője 
Botka László szegedi polgármes-
ternek mutatta be a vállalatot. 

A fogyatékkal élők szemláto-
mást örömmel végezték azt a 
munkát, amelyre képességeikből 
futotta: a hagyományos fonal-
mentést (sokan ezért még min-
dig fonalmentőként emlegetik a 
Szefát), a villanykapcsolók össze-
szerelését, a fogvájók dobozainak 
hajtogatását. Hiszen a stabil 
munkahely segítségével önálló 
keresettel, átlagosan havi 50 ezer 
forinttal rendelkeznek. Miköz-
ben a cég még arról is gondosko-
dik, hogy a monoton munkából 
órákra kimozdítsa dolgozóit és a 
klimatizált foglalkoztatókban 
kézügyességüket, rajzkészségü-
ket fejlessze. 

A klímák beszerelését például 
tavaly a minimálbér-kompenzá-
cióra beadott pályázaton elnyert 
pénzből valósította meg a cég -
mondta /uhász Károly, a megyei 
munkaügyi központ igazgatóhe-
lyettese, a Szefa Rt. igazgatóságá-
nak elnöke. 

Kiss Sándor vezérigazgató a cég 
tulajdoni viszonyáról elmondta: 
a társaság egyedüli részvényese a 
magyar állam, a részvényesi jo-
gokat pedig az Országos Foglal-
koztatási Közalapítvány (OFA) 
gyakorolja. A cég 1997-ben, még 
a korábbi vezetés alatt gazdálko-
dásának mélypontjára jutott, 70 

Információink szerint négy-
négy önkormányzati fenntartá-
sú óvodát és általános iskolát 
érinthet a szegedi oktatási rend-
szer átszervezése. Az óvodák 
közül főként belvárosi, az is-
kolák közül pedig belvárosi és 
lakótelepi intézményeket egy-
aránt bezárhatnak, illetve ösz-
szevonhatnak. Az önkormány-
zat oktatási bizottsága ma csak 
az óvodai rendszer átalakításá-
ról tárgyal. 

Baleset 
Röszkén 
Súlyos sérüléseket szenvedett 
egy fiatal nő a röszkei Felszaba-
dulás utcában, amikor segédmo-
tor-kerékpárjával nekiütközött 
egy mezőgazdasági vontatónak. 
A traktor egy személyautó kike-
rülése után az úttest felezővona-
lán haladt tovább, s arra készült, 
hogy az útkereszteződésnél balra 
forduljon. A lassan haladó von-
tatót meg akarta előzni a segéd-
motoros nő, ám a manőver köz-
ben a balra kanyarodó traktor-
nak ütközött. A baleset körülmé-
nyeit vizsgálja a rendőrség. 

Fotó: Káinok Csaba 

Gyermekek 
Szeged polgármestere tegnap 
megbeszélésre hívta a gyermek-
jóléti szolgálat, a gyámhatóság és 
a szociális iroda képviselőit, 
hogy tájékozódjon a veszélyezte-
tett gyermekek helyzetéről. A jö-
vőben egyébként újabb két szoci-
ális munkás fogja segíteni az em-
lített intézmények munkáját. 

milliós veszteséget termelt, a 
dolgozók száma kétszázhatvan-
nal csökkent. Az eltelt időszak-
ban végrehajtott reorganizáció 
eredménye, hogy idén már nettó 
480 millió forintos árbevétellel 
számolhatnak, valamint stabi-
lan pozitív mérleggel. Az elmúlt 
négy évben 480 millió forintos 
beruházást hajtottak végre, ISO 
minősítéseket szereztek. Ered-
ményesen pályáztak a Gazdaság-
fejlesztési Célelőirányzat és a 
Decentralizált Rehabilitációs 
Alap pályázatain. A csúcstech-
nológiának köszönhetően az itt 
bérmunkában készülő kötöttáru 
95 százalékát az EU-ban, Fran-
ciaországban és Olaszországban 
adják el. 

Botka László szerint fontos, 
hogy az egyszerre szociális reha-
bilitációs tevékenységet ellátó, 
megváltozott munkaképességűe-

ket foglalkoztató és EU-ba ter-
melő cég hozzájuthasson állami 
forrásokhoz fejlődése érdekében. 
A most elkészült Nemzeti fej-
lesztési terv humán erőforrás pá-
lyázatai erre lehetőséget nyújt-
hatnak. Városi érdeknek tartja a 
munkahelymegtartó és munka-
helyteremtő törekvéseket, s kö-
telessége, hogy ezekhez segítsé-
get nyújtson. Kormányzati szer-
veknek, alapítványoknak szeret-
né továbbítani a cég pályázati tö-
rekvéseit, hiszen az is önmagá-
ban csoda, amit eddig saját erő-
ből elértek. 

Duchon Gáborné, az OFA cél-
szervezeti irodájának igazgatója 
szerint azért van szükségük se-
gítségre, mivel a gazdasági mi-
nisztérium pályázataiból kire-
kesztik az olyan cégeket, mint 
amilyen a fonalfeldolgozó. 

FEKETE KLÁRA 

K e t t e n az ezerből . Fotó: Miskolczi Róbert 

Kardos János, a polgármesteri hi-
vatal oktatási irodájának vezetője 
és Kozma József várospolitikai al-
polgármester folyamatosan 
egyeztet az óvodák és iskolák ve-
zetőivel az intézményrendszer át-
alakításáról, az esetleges összevo-
násokról és bezárásokról. 

Az önkormányzat oktatási bi-
zottsága mai ülésén csak az óvo-
dai rendszer átszervezéséről tár-
gyal - tudtuk meg Révész Mihály 
bizottsági elnöktől. A politikus 
elmondta, hogy több megoldási 
javaslatot terjesztenek majd a 
közgyűlés elé. Lapunk informá-
ciói szerint hat óvodából négyet 
érinthet az átszervezés. Úgy tud-
juk, hogy a Belvárosi l-es és Il-es 
óvodai körzetbe tartozó gyer-
mekintézmények közül zárnak 
be, illetve vonnak össze többet. 
Valószínűleg a Hajnóczy utcai 
óvodát átköltöztetik a Rigó utcai 
óvodába. A Hunyadi téri, Deák 
Ferenc és Hétvezér utcai óvoda 
sorsa bizonytalan, míg a rendkí-
vül rossz állapotú Hóbiárt utcai 
óvodát előreláthatólag bezárják. 

Az iskolarendszer racionalizálá-
sáról nem tárgyalnak a mai okta-

Óra és felhőtlen vidámság a szegedi „lila" iskolában. 

tási bizottsági ülésen. Annyit 
azonban megtudtunk, hogy a jö-
vőbeni átalakítás négy önkor-
mányzati fenntartású általános 
iskolát érinthet: a Németh Imre, 
a Tabán, a Dugonics András és a 
Dózsa György Általános Iskolát. 
A Dózsa és a Dugonics összevo-
nása már évek óta beszédtéma a 
városban. Információnk szerint a 
fúziót úgy oldanák meg, hogy a 
Dugonics iskola gyermekeit a Dó-
zsába költöztetnék. A Németh 
Imre Általános Iskola és Atlétikai 
Sportiskolát (lila iskolát) meg-

szüntetnék, pontosan összevon-
nák egy közelben lévő felsővárosi 
általános iskolával, például a Ta-
bánnal. A Németh Imre Általá-
nos Iskola már átélt egy iskolabe-
zárási hullámot. 1996-ban az ön-
kormányzat bezárta a Záporkerti 
Általános Iskolát, s azt összevon-
ta a lila iskolával. Információink 
szerint a sportiskola helyére az 
Alternatív Kísérleti és Speciális 
Szakiskola kerülne. 

Szarka Imre, a sportiskola igaz-
gatója elmondta lapunknak, még 
nem tárgyalt Kozma József alpol-

Fotó: Schmidt Andrea 

gármesterrel. A direktor hangsú-
lyozta: nyugodt és optimista, 
mert egyedülálló képzési rend-
szerrel dolgoznak, aminek kö-
szönhetően igazi sportcentrum-
má váltak. Az iskolában jelenleg 
340 gyermek tanul 15 osztályban 
35 pedagógus irányításával. Bár 
vannak az iskolában kis létszámú 
felső tagozatos osztályok, úgy ér-
tesültünk szakemberektől, hogy 
ez nemcsak a Németh Imre iskola 
sajátossága, hiszen más intéz-
ményben is hasonló a helyzet. 

sz. c. sz. 


