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Éjjel-nappal keresi a család az eltűnt fiatalembert 

„Gyere haza, Sanyi, 
nagyon szeretünk!" 
Két puszival t izenhárom nappal 
ezelőtt búcsúzott el húgától Ko-
vács Sándor, akit azóta nem lá-
tott a családja. Az édesanya és a 
testvérek éjjel-nappal keresik, 
de eddig hiába. A fiatalember 
rendszeresen gyógyszert szed, . _ 
de ezeket nem vitte magával. 
Egy látnók szerint Sándor na-
gyon jönne haza. 

Kormányos Antalné és három 
gyermeke tizenhárom napja hiá-
ba keresi a legidősebb fiút, a 32 
éves Kovács Sándort. Az édes-
anya március 12-én bejelentette 
fia eltűnését, a rendőrség kiadta 
az országos körözést. Az édes-
anya mindennap próbált infor-
mációt kérni telefonon, de nem 
kapott. Ezért az ünnepek után 
személyesen, Teri lányával 
együtt ment vissza a rendőrség-
re, azonban csúnyán elküldték 
őket. 

- Azt mondták a rendőrségen, 
hogy miért nem vigyáztam job-
ban a fiamra, és hogy mindig az 
ilyen emberekkel van probléma -
mondja halkan, könnyeivel 
küszködve az édesanya, akitől a 
zsombói villanyszerelő fiatalem-
ber március 10-én korán reggel 
elbúcsúzott és a hat óra tízes 
busszal elutazott szegedi mun-
kahelyére. Főnöke, Pintér Ferenc 
dél körül találkozott dolgozójá-
val, amikor Sándor a fizetését fel-
vette. 

- Sanyi megbízható munkaerő, 
mindig beszólt, ha valami gondja 
volt és késett. Pénteken reggel is 
vártuk, hogy jöjjön. 

Március 10-én délután 4 óra-
kor fejezte be munkáját Kovács 
Sándor, s ezután húgához, Kor-
mányos Teréziához vezetett az 
útja, aki az egyik Petőfi sugárúti 
étteremben dolgozik. 

- Kaptam tőle két puszit és azt 
mondta, ne haragudjak, amiért 
kicsit megkésve köszönt fel nő-
nap alkalmából - emlékszik visz-
sza húga, akihez talán a legköze-
lebb állt. - Nem nagyon beszélt 
senkivel, édesapja halálát, azt hi-
szem, a mai napig nem dolgozta 
fel, egyre jobban szorongott, zár-
kózott Hú lett, aki nehezen nyílt 
meg, de nagyon jólelkű - jellemzi 
testvérét Teri, aki a családból 
utoljára találkozott Sándorral. 
Az édesanya is azt mondja, hogy 

« 
Kovács Sándort több mint egy 
hete keresik Fotó: Gyenes Kálmán 

ha szerény, a légynek sem árt, 
csak egy hibája volt: a fizetésna-
pon játékgépezett. Szinte az 
egész pénzét eljátszotta. De ami-
kor hazament, mindig megígér-
te, hogy az volt az utolsó eset. A 
húga szerint az eltűnésekor is 
több mint százezer forint volt ná-
la. 

- A lányommal végigjártuk a 
kaszinókat, a kocsmákat, de se-
hol nem találkoztak vele. Még 
látnokhoz is elmentem, aki azt 
mondta: „a ha három férhval 
van valahol és nagyon jönne ha-
za" - meséli az anyuka, aki azért 
is aggódik, mert Sándor nem vit-
te magával azokat a gyógyszere-
ket, amelyeket három éve szed 
depresszió ellen. 

C S . G . L. 

GYÓGYSZER 
Benkó Katalin pszichiáter, 
igazságügyi szakértő szerint 
elképzelhető, hogy az alap-
gyógyszerek nélkül nem törté-
nik semmi probléma. Pszi-
chés problémákkal küzdő be-
teggel, ugyanakkor ezek nél-
kül a depresszív állapot egy 
Idő után fokozódik. 

Osztrák lánclevél bombázza a magyar intézményeket és a cégeket 

A levélváró fiú nem létezik 
Mindeddig megbíztak a feladó-
ban azok a címzettek Magyar-
országon, akikhez egy állítóla-
gos nagybeteg osztrák kisfiú ké-
résére küldtek lánclevelet a fe-
lettes vagy a társszervek, illetve 
más feladók. A küldeményt a 
legtöbben tíz másik címzet tnek 
továbbították. A második kör-
ben azonban több közintéz-
mény vezetője már gyanút fo-
gott, s érdeklődött az osztrák 
kórházban. Kiderült: a kezde-
ményező kisfiú nincs az ápoltak 
között, a levelek viszont to-
vábbra is érkeznek - a szemét-
kosárba. 

Egy nagybeteg osztrák kisfiú ál-
ma, hogy levelezési lánccal ke-
rüljön be a Guinness-rekordok 
könyvébe - legalábbis ezt állítja 
az a körlevél, mely tavaly óta ke-
ring az országban, s melynek 
címzettjei: országos és a helyi 
közigazgatási szervek, a honvéd-
ség alakulatai, a rendőrkapitány-
ságok, néhány egyetem, a Pénz-
jegynyomda, illetve a Vám- és 
Pénzügyőrség. A címzettől a vas-
kos postai küldemény csupán azt 
kéri, hogy a levelet és annak mel-
lékletét tíz munkahelyre, civil 
szervezetnek küldje tovább. Egy 
példányt pedig az osztrák Túlin 
kórházába vár vissza mindenki-
tói az állítólag ott fekvő kisfiú. 
Igaz, már az is gyanút kelthet, 
hogy ugyan a kórház címe, irá-
nyítószámostul szerepel a levél-
ben, ám sehol az állítólagos 
nagybeteg kisfiú neve. A megyé-
ben rövid időn belül másodjára is 
felbukkant lánclevelet a honvéd-
ségtől kapta vásárhelyi szerkesz-
tőségünk, de a küldemény koráb-
ban, a csatolt másolatok szerint 
már megjárta a sereg különböző 
alakulatait, számos rendőrkapi-
tányságra eljutott, de továbbítot-
ta azt korábban az Igazságügyi, 
az Oktatási Minisztérium, a 
Pénzjegynyomda Rt. és a Vám-

Ha mindenki továbbküldi a levelet, akkor az hamar körbeérné a Földet Tésik Attila fotómontázsa 

és Pénzügyőrség is. Mint azt ér-
deklődésünkre több helyen is el-
mondták, nem vizsgálták, hogy a 
levél tartalma valós-e, ugyanis 
megbíztak a feladó „komoly" 
szervezetben. Másodjára azon-
ban már gyanakodni kezdtek/ 

Elég csak számolni, hiszen ha 
mindenki lelkiismeretesen to-
vábbította a nagybeteg kisfiú ké-
résére a levelet, akkor annak szá-
ma a tíz hatványai szerint sok-
szorozódott, azaz a harmadik 
körben tízezer levél indult az út-
jára, s mellesleg harminc ment 
Tulinba. 

Utánajártunk néhány címzett-
nél, mi is történt a neki eljutta-
tott lánclevéllel. A nagyfai bör-
tönnek küldött jelenleg még fel-
dolgozás alatt áll - tudtuk meg a 

büntetés-végrehajtási intézet 
egyik munkatársától. A Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság levelének azonban már eldőlt 
a sorsa. Mint azt Toronykőy 
Márta sajtóreferens elmondta, a 
tulini kisfiú levelét tavaly szep-
temberben egyszer már megkap-
ták, s a kérésnek megfelelően ak-
kor tíz helyre tovább is küldték. 
A jelenlegit azonban már csak az 
irattárban helyezik el. Élnek 
ugyanis a gyanúval: nem biztos, 
hogy igazi kérésről van szó. 

- Tavaly mi is két-három ha-
sonló küldeményt vettünk át -
mondta lapunknak Hegedűs 
László, a vásárhelyi tűzoltók pa-
rancsnoka. - Az elsőt mi is to-
vábbpostáztuk, a többit azonban 
már a szemétkosárba dobtuk. 

A hivatalos szervek gyanúja 
alapos. Lapunk e-mailes meg-
keresésére a tulini kórháztól 
azt a tájékoztatást kaptuk, 
hogy körülbelül három éve na-
ponta kosárszámra kapják a 
vastag, címekkel bélelt boríté-
kokat Magyarországról, Portu-
gáliából, Svájcból és Spanyolor-
szágból, annak ellenére, hogy 
olyan beteg gyerek nem fekszik 
náluk, főleg ennyi idő óta, aki 
ezt a lánclevelet kezdeményez-
te volna. A leveleket azonban 
folyamatosan kapják, s olvasat-
lanul dobják a szemétbe. Hiába 
mondják el a napi tíz-tizenöt 
segítőkész telefonálónak, so-
kan nem is hisznek a kórház-
nak. 

B.K.A . 

Parkolni tilos 
A gázvezetékek fölújítása miatt 
átmenetileg megtiltották a parko-
lást a szegedi Kálvin tér Madách 
utca és Tisza Lajos körút közötti 
szakaszán. A munkát a Dégáz Rt. 
megbízásából a Szegedi Mély- és 
Magasépítő-ipari Rt. végzi. 

A jogi csiki-csuki elhúzódik, a kerítés áprilisig elkészül 

Áldatlan állapotok 
a napsugaras házban 

Különbeteg 
- ]uj, ne fogd meg a kilincset! - rivallt rá férjére 
az orvosi rendelőbe lépő középkorú asszony, 
majd a váró legtávolabbi pontjáig, a többi beteg-
től jó messze vonszolta párját. Leültek. A nő 
körbenézett, arcán enyhe undorral, félhangosan 
megjegyezte: - Jól megszívjuk magunkat ezzel 
az influenzás, szutyok levegővel! 

A magukkal hozott ásványvizes palackot gon-
dosan elhelyezte a radiátoron, és körülbelül 10 
másodpercig nyugton volt. - Jaj, nem látok ki az 

ablakon! - panaszkodott a lehúzott reluxa mi-
att. Elővett egy zsebkendőt, azzal megfogta a 
zsinórt, felhúzta a reluxát. 

Valaki elköhögte magát, egy másik beteg jó 
hangosan megjegyezte: - Azt írta az újság, hogy 
egyre több az influenzás! A nő elsápadt. Kezére 
húzott pulóverével megfogta a függönyt és kinyi-
totta az ablakot. 

Kint mínusz három fok volt. 
T.K. 

Lakáshitel? 
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Hetek óta eredménytelenül ke-
resik a megoldást az érintet tek 
a szegedi Felsőváros egyetlen vé-
dett, napsugaras házával kap-
csolatosan. l égnap elkezdődött 
az udvar takarítása, áprilisig 
legalábbis az utcafront elől el-
takarják a romokat. 

Két hónapja irányítottuk a figyel-
met a Csabai utcai napsugaras 
házra és környezetére. Szeged 
Felsőváros egyetlen védett mű-
emléképületének tulajdonjogait 
„folyamatosan tisztázzák" az 
érintettek. Januárban az ingatlan 
használója, a Csongrád Megyei 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
és a körzet képviselője megálla-
podott abban, hogy amilyen 
gyorsan csak lehet, megoldást 
keresnek az áldatlan állapotokra. 
Tegnap munkások kezdtek ra-
kodni a ház udvarán. 

- Életveszélyes itt a járdán köz-
lekedni. Bármikor a fejünkre es-
het egy cserép - lépett közelebb 
Blumenstein Gábor, hogy szem-
ügyre vegye a fejleményeket. -
Iszonyatos, milyen ez a telek, és 
felháborít, mit művelnek itt a 
hajléktalanok. 

Két fiatalember látott neki teg-
nap az udvar kitakarításának, el-
korhadt farönköket és rozsdás 
vasdarabokat hordtak ki délelőtt. 

-A iát eltüzeljük. A vasdarabok 
életveszélyesen lógtak, azokat is 
lehúzkodtuk a romok tetejéről -
mutatott a telek végébe Nagy 
László és Csongrádi Zsolt, aki se-
gítetett neki emelni és cipelni. 

- Délután is fordulunk a kocsi-
val, holnap pedig korán folytat-
juk. A házba nem megyünk be. 

Szégyenfolt Felsővároson Fotó: Miskolczi Róbert 

oda vegyvédelmi felszerelés kel-
lene. Olyan szenny és mocsok 
maradt odabent a hajléktalanok 
után, hogy azt nem vállaljuk. A 
jövő héten kezdjük befalazni a 
falmaradványokat, és levakoljuk. 
A régi fakerítés helyére két és fél 
méteres palánkot emelünk, és a 

napsugaras ház ablakréseit is be-
pallózzuk. 

Az elkerítés 350 ezer forintjába 
kerül a mozgáskorlátozottak 
egyesületének, amihez a körzet 
képviselője 100 ezer forinttal já-
rul hozzá. 

DOMBAJ T Ü N D E 

Új vagy használt lakást szeretne építene vagy 
felújítana? Forduljon a Raiffeisen Bankhoz, 
ahol most még előnyösebben, 1% kamatkedvez-
ménnyel juthat bármilyen típusú lakáshitelhez1 

Munkatársaik gyorsan, rugalmasan, a legna-
gyobb szakértelemmel kezelik hitelkérelmét. 
Hív a most a Raiffeisen Direkt kék számát, 
a 06-40-4S-48-48-at, ahol azonna megtudhatja, 
várnatóan mekkora hitelre számíthat. 

Raiffeisen Lakáshitelek 
Évi 0,99%*-os kamattól! 
THM: 4,27% 
* Wosz kezelesi kohseg devtzo alopv hitel 
Az akció o 2005. április 30-ig beerkező 
lakáshitel-igenytesekre vonatkozik. 

Bankfiókjaink: Hódmezővásárhely, Andrássy út 5-7 
Szeged Szecber.y -ér ' 5 • Szeged. Kossuth Lajos 
sugárút 9. • Szentes. Kossuth Lajos utca 13. 
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