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A szakszervezetek felajánlották a városnak 

Dobra verik 
a művelődés házát 

Folyamatosan altatják a megégett nagy-
mágocsi kisfiút a szegedi klinikán. A gyer-
meket egyszer már megműtötték, elkép-
zelhető, hogy később bőrátültetéssel pó-
tolják az elhalt felületet. Édesanyja és ne-
velőapja még nem látogatta meg. 

A szegedi gyermekklinika intenzív osztályán 
ápolják azt a négyéves nagymágocsi kisfiút, 
akit a hét végén súlyos égési sérülésekkel 
szállítottak át a szentesi kórházból. A gyer-
mek deréktól fölfelé súlyosan, egész testén 
körben megégett. Altatják, hogy ne szenved-
jen sérülésétől. Ha magához térne, szörnyű 
kínokat élne át. 

Túri Sándor professzor, a klinika igazgatója 
elmondta: lehet, hogy bőrátültetést kell vég-
rehajtaniuk, ha a fiú állapota megkívánja. A 

4 éves gyermek testfelületének negyven szá-
zalékát kezelni kell, és egy alkalommal már 
sebészeti beavatkozásra is sor került. A fiú 
mindennap megkapja az általános kezelést, 
nem várják meg annak hatását, újra és újra 
ellátják a kisfiú sebeit - nyilatkozta lapunk-
nak a professzor. 

Információink szerint a gyermek édes-
anyja és nevelőapja a klinikán még nem lá-
togatta meg a kisfiút, eddig csak a vér sze-
rinti apa érdeklődött állapota felől, ő is csak 
telefonon. 

Mint megírtuk: édesanyja nem akart men-
tőt hívni a súlyos, életveszélyes égési sérülé-
seket szenvedett gyermekéhez, mondván, 
majd meggyógyul magától. Segítséget végül a 
mostohaapa kért a házukkal szemben lévő 
rendőrőrsön. 

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset 
úgy történt, hogy a gyerek néhány percig ma-
gára maradt a házban. Valószínűleg egy ön-
gyújtóval játszva gyújtotta meg saját ruháját. 
Lángra kapott a pulóvere, de még ki tudott 
szaladni nagyanyjához, aki eloltotta a tüzet. 
Végül a rendőrök hívták ki a mentőket, akik 
életveszélyes állapotban vitték a szentesi 
kórházba a kisfiút. A gyermek olyan súlyo-
san megégett, hogy hajnalban át kellett szál-
lítani a szegedi gyermekklinikára. 

A fiú életét gyakorlatilag mostohaapja 
mentette meg. Édesanyja ugyanis megtiltot-
ta, hogy segítséget hívjanak. A nyomozók 
szerint a balesetért a gyermek anyja felel. A 
nagymágocsi nő ellen kiskorú veszélyezteté-
se miatt eljárás indult. 

M. B. I. 

A kisfiú családja csak egy hónapja él a faluban 

Döbbent csend Nagymágocson 
A nagymágocsiakat megdöb-
bentette az égési sérüléseket 
szenvedett kisfiú története. A 
falubeliek tudják, hogy arról a 
hétgyermekes, nehéz körülmé-
nyek között élő romacsaládról 
van szó, amelyik nemrégen köl-
tözött ide. 

Czabarka János polgármester 
úgy tudja, a szerencsétlenül járt 
kisfiú családja alig egy hónapja 
költözött Orosházáról Nagymá-
gocsra. A falu első embere úgy ta-
pasztalta, a falu lakói megdöb-
bentek a tragikus esemény halla-
tán. Az önkormányzat gyermek-

jóléti szolgálatának vezetője, He-
gedűsné Nagy Anikó tegnap járt 
a család otthonában. A Szentesi 
út 31. szám alatt a megégett kis-
fiúval együtt összesen hét gyer-
meket nevelnek. A négyéves kis-
fiú anyjának első kapcsolatából 
született négy gyermek egyike. 
Jelenlegi élettársa - aki értesítet-
te a rendőrséget - két gyermeket 
hozott az új kapcsolatba, tavaly 
született első közös gyermekük. 
A gyermekjóléti szolgálat vezető-
je azért tett látogatást a család-
nál, hogy felmérje életkörülmé-
nyeiket. Mint mondta, egyik 
szülő sem dolgozik, a család szo-

ciális juttatásokból él. A polgár-
mesteri hivatal már adott se-
gélyt, a rendszeres gyermekvé-
delmi támogatás iránti kérelmü-
ket pedig nemrégiben nyújtották 
be. Hegedűsné Nagy Anikó el-
mondta: az ötvenszázalékos égé-
si sérülés önmagában elég tragé-
dia a gyermek számára, de az a 
tény, hogy az anya nem akart 
mentőt hívni, fölveti a felelősség 
kérdését. Nem biztos, hogy a nő 
alkalmas a gyermek nevelésére. 
Tudomása szerint a kisfiú vér 
szerinti apja be is jelentette, hogy 
ő szeretné nevelni a nő vala-
mennyi, tőle származó gyerme-

két. A szolgálat vezetője a baleset 
óta is beszélt a kisfiú anyjával, 
aki nem mutatott készséget 
az együttműködésre, elvárásait 
azonban megfogalmazta. 

A nevelőapa nagymamájánál 
lakik a népes család. A szomszé-
dok szerint egészen más normák 
szerint élnek, mint amit a társa-
dalom döntő többsége elfogadha-
tónak tart. Az utcabeliek azt sem 
tudták megmondani, hogyan 
hívják a család tagjait, hiszen a 
közelmúltban költöztek ide, s 
nem tartanak a szomszédokkal 
közelebbi kapcsolatot. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Folytatás az 1. oldalról 

Százhatvanmillió forintot kellett 
volna fizetnie a városnak az in-
gatlanért, egyben vállalnia, hogy 
máshol helyezi el a Juhász Gyula 
művészeti csoportjait, szakköre-
it. - Erről a kulturális tevékeny-
ség védelméről szóló törvény 
rendelkezik - mondta lapunk-
nak Madurkáné Marton Erzsé-
bet. A központ igazgatója közöl-
te, ha eladnak egy művelődési 
intézményt, akkor az érvényben 
lévő jogszabályok és egy morató-
rium szerint a vevőnek máshol, 
más épületben tizenöt évig bizto-
sítania kell ugyanazt a kulturális 
tevékenységet. 

A városnak végül nem kellett a 
Juhász Gyula. Pászti Ágnes kul-
turális és egyházi ügyekért fele-
lős tanácsnok közölte, hogy az 
önkormányzat jelen gazdasági 
helyzetében nem tudja megvásá-
rolni a belvárosi ingatlant. Pászti 
szerint egyébként a művészeti 
csoportokat el lehetne helyezni a 
szomszédvárban, a Bartók műve-
lődési központban és a Százszor-
szép Gyermekházban. 

Néhány nappal ezelőtt úgy né-

zett ki, hogy a patinás szegedi in-
tézményt azonnal dobra verik, 
ugyanis december 31-ével lejár a 
TEMI és a tulajdonosok által kö-
tött üzemeltetési szerződés. Ma-
durkáné tegnap arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy szándéknyilatko-
zatot írtak alá a felek, amely sze-
rint 2004. június 30-áig meghosz-
szabbítják a megállapodást. A 
szakszervezeti vagyont kezelő bu-
dapesti P4 Kft. ügyvezetője, Tóth 
Béláné kérdésünkre, miszerint to-
vábbra is eladó-e a Juhász Gyula, 
azt válaszolta: erről a jövő év ele-
jén döntenek a tulajdonosok. 

« 
A Juhász Gyula Művelődési Köz-
pont tulajdonosai között találha-
tó egyebek mellett a Földmunka-
gép Részegységgyártó Dolgozók 
Szakszervezete, a Kúlúgyminisz-
tériumi Dolgozók Önálló Szak-
szervezete és a Gödöllői Harcjár-
mű Szakszervezet. A szegedi in-
tézmény tavaly 15 millió forint 
támogatást kapott a kulturális 
tárcától és ugyanennyi bevétele 
volt a tag- és terembérleti-díjak-
ból, valamint különböző pályá-
zatokból. 

sz. c. sz. 

Az é p ü l e t s z á m o s r e n d e z v é n y n e k a d o t t o t t h o n t . Fotó: Miskolczi Róbert 

Szülei még nem voltak a súlyosan megégett gyermeknél 

Altatásban tartják Ádámot 

A kisfiú felső teste sérült meg, bőrének negyven százalékát kezelni kell. Fotó: Karnok Csaba 

Dobó a kormány ifjúságpolitikájáról 
A Rózsavölgyi adta ki Gárdián Gábor gordonkaiskoláját 

Szegedi zenetanár 
sikersztorija A szocialistáknak nem fontos a 

fiatalok otthonteremtése - fo-
galmazta meg tegnap a parla-
mentben Dobó László fideszes 
képviselő. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

Dobó László szegedi országgyűlési 
képviselő tegnap a parlamentben 
a Fidesz-frakció nevében A Fiata-
lok sikeres életkezdése támogatá-
sáról szóló törvényjavaslat tárgy-
sorozatba vétele miatt szólalt fel. 
A képviselő beszédében hangsú-
lyozta: szerintük újabb bizonyíté-
kát adta a baloldali többség annak, 
hogy a szocialistáknak nem fon-
tos a fiatalok otthonteremtése. 
Hozzászólás nélkül leszavazták a 
parlamentben a fideszes törvény-
javaslatot, mely támogatást nyúj-
tana az albérletbe szorultaknak. 

Dobó kijelentette: egy országos 
kutatás alapján a 25 és 29 év kö-
zötti fiatalok több mint fele szü-
leinél, rokonaiknál lakik. Szá-
mukra sem jelenthet örömet a 

Medgyessy-kormány múlt heti 
döntése, amely a lakástámogatá-
si rendszer újabb, drasztikus 
csorbítását eredményezte. Ott-
honteremtésüket és családalapí-

A VITA HELYE 
A BIZOTTSÁG 
- Nem folyt tartalmi vita Do-
bó László felszólalásáról, 
ezért nem reagáltunk rá. Do-
bó ugyanis egy törvényjavas-
latot terjesztett elő, és erre, ha 
akartunk sem tudtunk volna 
felelni. A vita helye ugyanis a 
szakbizottság, jelen esetben 
az Ifjúsági és Sportbizottság." 
A Fidesz törvényjavaslata 
egyébként teljes szakszerűt-
lenségről, hozzá nem értésről 
tanúskodik - értékelte képvi-
selőtársa szavait Újhelyi Ist-
ván, szociahsta országgyűlési 
képviselő. 

tásukat az a tény sem könnyíti, 
hogy a 29 év alattiak körében so-
se látott mértéket öltött a mun-
kanélküliség, amely az idén meg-
haladta a 17 százalékot. 

- A Medgyessy-kormány félre-
értésben van egy nemzedékkel! 
A 2004-re várható áremelések -
köztük a víz, a gáz és a villamos 
energia drasztikus drágulása -
növeli az albérleti díjakat is. Je-
lentősen drágítja az albérletbe 
szoruló fiatalok életkezdését, sú-
lyosan megnehezítve a családala-
pítást, otthonteremtést - jelen-
tette ki Dobó László, aki hozzá 
tette: a törvényjavaslatot azért 
nyújtották be, mert adataik sze-
rint soha nem látott csúcson van 
a fiatalok körében a munkanél-
küliség, és soha nem várt lejtőn 
az otthonteremtés biztonsága. 

A képviselő meglepőnek nevez-
te, hogy felszólalására sem a kor-
mányoldal, sem a Medgyessy-ka-
binet jelen lévő tagjai közül senki 
sem reagált. 

Az országgyűlés 353 igen sza-
vazattal egyhangúlag megerősí-
tette az április 16-án, Athénban 
aláírt 15 jelenlegi és 10 leendő 
tagállam vezetői által aláírt do-
kumentumot az unió kibővítésé-
ről. A parlamenti szavazáson két 
Csongrád megyei fideszes or-
szággyűlési képviselő nem volt 
jelen. - Körülbelül fél perccel 
késtem le a szavazást - nyilat-
kozta lapunknak Nógrádi Zol-
tán, Mórahalom polgármestere. 
- Egy nagyon fontos önkormány-
zati tárgyaláson voltam, ami egy 
kicsit tovább tartott a kelleténél. 

Bartha László, Szeged korábbi 
polgármestere pedig Szegeden 
tartózkodott a szavazás napján. -
Igazoltan voltam távol az üléstől. 
Egy bírósági tárgyalásra idéztek 
be tanúként, ezért nem voltam 
ott a szavazáson - mondta Bar-
tha. 

Mindkét képviselő hangsú-
lyozta, amennyiben jelen lettek 
volna, természetesen az igen 
gombot nyomták volna meg. 

Országszerte sikert aratott, sőt 
Kanadában és Brazíliában is 
használják a szegedi Gárdián 
Gábor Gordonkaiskola című 
kötetét, amelynek második ré-
szét ma 18 órakor mutatják be a 
Bartókban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Tábor utcai Király-König 
Péter Zeneiskola csellótanára, 
Gárdián Gábor 1992 őszén 
magánkiadásban jelentette 
meg Gordonkaiskola című fü-
zetét, amely az elmúlt évtized-
ben nagy sikert aratott. Nem-
csak idehaza vált a hangszert 
tanulók nélkülözhetetlen se-
gédanyagává, hanem Kanadá-
ba, az Egyesült Államokba és 
Brazíliába is eljutott. A hiány-
pótló kiadvány mára hiánycik-
ké vált, ezért hamarosan újra 

megjelentetik. Az ismert sze-
gedi zenetanár, aki oktató-
munkája mellett 28 éve a Sze-
gedi Szimfonikus Zenekar ál-
landó kisegítője, most a foly-
tatással is előrukkolt: a Zene-
akadémia tanárával, Borgulya 
András zeneszerzővel közösen 
készítették el a gordonkaisko-
la folytatását. Az új kiadványt 
- amelynek állandó szereplője 
Ádám László grafikusművész 
kedves hörcsögfigurája - az 
1850-es alapítású patinás Ró-
zsavölgyi és Társa jelentette 
meg. Az új gordonkaiskola 
hangzó bemutatóját ma 18 
órakor tartják a Bartók Béla 
Művelődési Központ díszter-
mében. A szerzőkkel Meszlé-
nyi László beszélget. Közre-
működnek: Gárdián Gábor és 
tanítványai, zongorán kísér 
Fliszár Vivien. 


