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SULYOK ERZSÉBET 

A jeges úton megcsúszott a Trabant, amely utánfutóval disznókat szállított 

Terhes nő a baleset áldozata Média-
erőszak 

A fiatal pár Bokrosra vitte volna a disznókat, leadni. 

Disznókat szállító utánfutós Trabant és egy 
teherautó frontálisan ütközött hétfő reggel 
Csongrád és Bokros között. A személy-
autóban utazó terhes asszony életét vesz-
tette. Az út jeges volt. 

Tegnap reggel Csongrád felől Bokrosra tartott 
egy utánfutóval felszerelt Trabant, amikor a 
rendkívül jeges úton megcsúszott, majd a ve-
le szemben szabályosan közlekedő Renault 
teherautóval frontálisan ütközött. A baleset 
következtében a disznókat szállító személy-
gépkocsi volánjánál ülő férfi súlyos sérülése-

ket szenvedett, a mellette ülő 23 éves, terhes 
élettársa azonban a helyszínen belehalt sérü-
léseibe. 

A fiatal csongrádi férfit a szentesi kórházba 
szállították. 

Az ütközést karcolások nélkül megúszó te-
herautósofőr azt mondta, hogy csak a Tra-
bant rendellenes mozgására lett figyelmes, az 
ütközést elkerülni már nem tudta. A rendőr-
ség a háromnegyed nyolckor bekövetkezett 
szerencsétlenség után három órával tudta 
feloldani az útzárat. 

- A megengedett sebességnél jóval lassab-
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ban, harminccal kellett volna haladnia a 
személyautó vezetőjének ahhoz, hogy biz-
tonságosan elérje úti célját - nyilatkozta la-
punknak Kozák Tamás, a Csongrádi Rend-
őrkapitányság közlekedési alosztályának ve-
zetője. A hadnagy hozzátette: az utánfutón 
szállított két disznó mozgása is előidézhette 
a balesetet, hiszen szabályos jégpálya volt az 
úttest. 

Úgy tudjuk, a fiatal pár leadni készült a ser-
téseket, ezért indultak a korai órákban Bok-
rosra, ahol a 23 éves nő szülei várták őket. 

B. D. 

Örülni kell, végtére egy gonosztevővel kevesebb - biztattam ma-
gamat. De az öröm nem jött. Néztem a képet, ahogyan egy rozo-
ga, elhanyagolt öregember fekélyes arcán megnyílik a száj és a 
visszataszító üregben egy kesztyűs kéz kotorászik. Már volt ilyen 
érzésem. Megállt egy tank a bukaresti utcán, a mélyéből egyszer 
csak előbukkant egy rozoga, elhanyagolt öregember, utána egy 
asszony. A Ceausescu házaspár. A rossz érzés fokozódott abban a 
jelenetben, amikor holmi tantermi asztalok és padok között lök-
dösték, „kihallgatták", verbáhsan és fizikailag is megalázták 
ugyanezt a kettőt. 

Hogyan jön össze Szaddám Húszéin Ceausescuékkal' Minden 
egyéb hasonlóságtól - a saját népeik és mások ellen elkövetett bű-
neiktől - csak pillanatnyilag és kizárólag a gondolatkísérlet céljá-
ból eltekintve: ahghanem megalázónak érezzük, hogy teljes ki-
szolgáltatottságukban megalázzuk őket. A ragot nem tévesztet-
tem el. Többes szám, első személy. Mi. Hiszen a képek elénk to-
lulnak, nem lehetünk kívülálló szemlélődök, a média belevon 
bennünket olyan aktusokba, amelyeknek a végrehajtását elkép-
zelni sem tudtuk magunkról. A gyomrunk forog, mégis arra kény-
szerülünk. hogy - mintegy T- turkáljunk egy visszataszító üregből 
kiszedett roggyant öregember förtelmes szájában. Mintha tényleg 
a miénk lenne, úgy használjuk a tőlünk idegen, egyszerre vér-
szomjas és léha szót: elkaptuk! 

Ilyen pillanatokban az ember hiába hívja segítségül a józan 
észt, hiába erősíti magát: tudom, amit tudok! Szaddámról, a nem 
emberszabású gyilkosról•, a szövetséges katonákról, akik minden 
percben érzik, hogy les rájuk a halál: az orvul lelőtt nebraskai fiú 
anyjáról, aki bénult fájdalomban pergeti hátralevő napjait: a há-
ború csillagászati áráról, ami megviseli Amerikát és az egész vilá-
got. 

Mert mindennek a tudatában is pocsék dolog azt érezni, hogy 
az ember az embernek nem farkasa, hanem rosszabb annál. A 
farkas ismeri és méltányolja a megadás gesztusát: amikor két ve-
rekedő állat közül a gyengébb fölkínálja a nyakát, az eiősebb nem 
harapja át. A háború vér nélküh véget ér. 

Az ember - más. Lényegileg szemernyit sem változott azóta, 
hogy lejött a fáról, fogott egy bunkósbotot és agyonütötte gyen-
gébb társát. Csak most, nyilván a kollektív élvezet kedvéért, digi-
tális kamerával megörökíti és közkinccsé teszi az aktust. 

Tovább terjeszkedik 
a szegedi egyetem 
Újabb épülettel gazdagodott a 
Szegedi Tudományegyetem, a 
Kossuth Zsuzsa Egészségügyi 
Szakközépiskola valamikori fő-
épületével. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Valamivel több mint 225 millió 
forintba került az épület, aminek 
a felújítására még körülbelül 100 
millió forintot kell költenünk. 
Bízunk benne, hogy 2005 febru-
árjában már rendeltetésszerűen 
tudjuk használni - mondta a teg-
napi sajtótájékoztatón Szabó 
Gábor rektor, amelyen Nemesz-
szeghy Ervinnel, a Jézus Társasá-
ga Magyarországi Rendtartomá-
nya (JMTR) képviselőjével ünne-
pélyes aláírták az adásvételi szer-
ződést. A papírok értelmében az 
egykori Kossuth Zsuzsa Egész-
ségügyi Szakközépiskola 720 

négyzetméteres főépületét vette 
meg a Szegedi Tudományegye-
tem (SZTE) a rendtől. 

Az SZTE tervei szerint a Gaz-
daságtudományi Kar (GTK) hi-
vatala költözik a volt szakközép-
iskolába, valamint az oktatói 
szobák kerülnek át a Honvéd tér-
ről. - Esetleg egy-két szemináriu-
mi szoba is befér az épületbe, de 
ezekről majd csak a sikeres ten-
dereztetés után tudok felvilágosí-
tást adni - tette hozzá Farkas 
Beáta, a GTK dékánja. 

A JMTR képviselője elmondta, 
örülnek annak, hogy jó kezekbe 
kerül az épület. - Hosszú idő óta 
próbáltuk valamilyen módon 
hasznosítani az épületet, de vala-
miért sohasem sikerült megfele-
lő megoldást találnunk. Külön 
örülünk, hogy oktatási célra fog-
ják használni a főépületet -
mondta Nemesszeghy Ervin. 

A DKMT Kht. nyertes pályázatai 

Ablak a szomszédra 
Májusban alapították meg a ha-
tár menti magyar és román me-
gyék a Vajdasággal közösen a 
DKMT Kht.-t, amely beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket; uni-
ós forrásokat is nyert munká-
jához. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Két nyertes pályázatról adtak 
hírt hétfőn a DKMT Kht. szegedi 
taggyűlését követően a megyehá-
zán. A májusban létrehozott 
közhasznú társaság ügyvezető 
igazgatója, Csókási Eszter beje-
lentette: támogatja a Phare CBC 
az Ablak a szomszédra című pro-
jektjüket. A cél: tájékoztatni az 
itt élő embereket a DKMT szere-
péről és a már létező határ menti 
gazdasági, kulturális kapcsola-
tokról, érdekességekről. Az újság 
Határmenti Hírmondó címmel a 
megyei napilapok melleklete-
ként jelenik meg jövőre nyomta-
tott formában, ugyanakkor a 

www.dkmt.hu internetcímen is 
elérhetőek lesznek az informáci-
ók. A kht. februárban sajtókonfe-
renciát is rendez Aradon, a 
DKMT területén működő sajtó-
vállalkozások kapcsolatainak 
erősítése érdekében. A másik pá-
lyázat a múlt héten, az Európai 
Bizottságtól kapott támogatást: 
az uniós csatlakozás időpontjá-
hoz alkalmazkodva egy szegedi 
rendezvénysorozat mutatja be a 
tizenöt tagország kultúráját. 

Marosvári Attila, a DKMT ma-
gyar nemzeti koordinátora azt 
mondta, a kht. beváltotta a hoz-
zá fűzött reményeket, a taggyű-
lés meg is szavazta a jövő évi mű-
ködtetéséhez szükséges 72 ezer 
eurót, amelyet az eurorégiót al-
kotó megyék adnak össze. Dön-
töttek arról is, hogy elkészíttetik 
a DKMT területére vonatkozó 
fejlesztési koncepciót, amely jó 
néhány területen - így a turiz-
mus vonatkozásában is - konk-
rét projekteket is tartalmaz. 

A bíróság szerint a páciensein kísérletezett 

Három év börtön Zalányinak 

Tizenegy drogdíler és -fogyasztó rács mögött 
Kábítószer-terjesztőket fogtak el a rendőrök Szegeden. Húsz 
személyt gyanúsítanak terjesztéssel és fogyasztással, közülük 
tizenegyet le tar tóztatot t a bíróság. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság nyomozói az 
utóbbi hetekben több kábító-
szer-terjesztőt és egy -fogyasz-

tót fogtak el, legutóbb egy sze-
gedi és egy mórahalmi férfit 
állítottak elő. 

A felderítő osztály munka-
társai a napokban újabb drog-
terjesztőkre és -fogyasztókra 

csaptak le. A szegedi K. L. ak-
kor került rendőrkézre, ami-
kor marihuánát adott át a 
szintén szegedi H. A.-nak. 
Mind a ketten tanulók. A nyo-
mozók felkutatták azt a férfit, 
akitől K. a drogot vette. A 
szerbia-montenegrói P. T. la-
kásán 200 gramm jó minősé-
gű marihuánát foglaltak le. A 

zsaruk végül eljutottak a kábí-
tószer termesztőjéhez is. Az ő 
lakásán több mint 700 gramm 
marihuánát találtak. 

A fogyasztókkal együtt ösz-
szesen húsz fiatalt gyanúsíta-
nak a rendőrök, közülük ti-
zenegyet a Szegedi Városi Bí-
róság előzetes letartóztatásba 
helyezett. 

Folytatás az 1. oldalról, 

A per fél év után tegnap tanúk és 
orvos szakértők meghallgatásá-
val folytatódott. Az egyik sértett, 
Sz. Mariann külföldön tartózko-
dik, ezért vallomását írásban 
nyújtotta be a bíróságnak. (Sz. 
Mariann a kezelés után komoly 
fájdalmak közepette lakásának 
mellékhelyiségében elvetélt.) A 
Szegedi Városi Bíróságon tegnap 
a nő akkori élettársát is meghall-
gatták. Az ukrán állampolgársá-
gú férfi elmondta, ő úgy érezte, 
barátnője valakit meg akar bün-
tetni a vetélése miatt. A vádlott 
ezt hallva elmosolyodott, mire az 
ügyész megkérdezte tőle: „Maga 
mit mosolyog?" Az ügyész továb-
bi kérdésére, mely szerint elfo-
gadható-e az, hogy egy nőnek 
gyógyszereket ad, hogy elvetél-
jen, majd hazaküldi és ilyen 
szörnyű élményeknek teszi ki, 
Z. azt válaszolta: igen, elfogad-
ható. (Magyarországon egyéb-
ként nem engedélyezett a gyógy-
szeres magzatelhajtás.) 

V. Sándorné is Z. Sámuel mód-
szerében bízva vetette alá magát 
a beavatkozásnak 2000 márciu-
sában, majd decemberben már 
arról értesülhetett a szegedi kli-
nikán, hogy hamarosan ikreket 
fog szülni. 

K. Mihálynén a vádirat szerint 
2000 augusztusában végezte el a 
„meddővé tevő műtétet" a ha-
zánkban nem elfogadott, nem 
engedélyezett eljárással, ami ez-
úttal sem bizonyult hatásosnak. 

A 2001 márciusában az ismét te-
herbe eső nőnél újfent tudta és 
beleegyezése nélkül vetett végett 
a terhességnek. 

Az első fokon eljáró Szegedi 
Városi Bíróság tegnap bűnösnek 
mondta ki Z. Sámuelt három-
rendbeli súlyos testi sértést 
okozva elkövetett magzatelhaj-
tás és foglalkozás körében elkö-
vetett veszélyeztetés bűntet-
tében. Ezért három év letöltendő 

börtönbüntetésre ítélte, három 
évre eltiltotta a közügyek, öt évre 
a foglalkozásának gyakorlásától, 
valamint kötelezte az eljárás so-
rán felmerült mintegy 110 ezer 
forint bűnügyi költség megtéríté-
sére. 

A bírónő indoklásában úgy fo-
galmazott, hogy a vádlott kísérle-
ti nyúlként tekintve pácienseit, 
őket félrevezetve, nem a jogsza-
bályoknak megfelelően valósí-

totta meg a terhére rótt cselek-
ményeket, valamint nem megfe-
lelően használta fel szakmai tu-
dását, tapasztalatát. 

Az ügyész súlyosbításért felleb-
bezett, azt kérte, örökre tiltsák el 
munkájától a nőgyógyászt. Z . 
Sámuel védője pedig felmenté-
sért, illetve enyhítésért nyújtott 
be fellebbezést. Az ítélet nem 
jogerős. 

A. T. J. 

A szegedi nőgyógyász a vádlottak padján a tegnapi tárgyaláson. Fotó: Karnok Csalta 
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