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Az elhunyt ismerősei, rokonai találgatták, ki lehet a tettes Fotó: Tésik Attila 

Folytatás az 1. oldalról 

Arra a kérdésünkre nem tudott válaszolni, 
hogy az asszony egyedül ment-e el a ven-
déglátóhelyről, ahol egyébként gyakran 
megfordult. A kocsma közönségének egy 
része azt állította, hogy nem ismeri az áldo-
zatot, míg mások emberi tulajdonságai kö-
zül kiemelték, hogy a légynek se tudott vol-
na ártani a mindössze negyvenkilós idos 
asszony. 

Vasinka Béláné utolsó éjszakájának törté-
netét gyermekei, rokonai egyelőre csak talál-
gatják. Halmai Gyulának nagynénje volt az 
áldozat. Szavai szerint erre a szörnyűségre 
nem is lehet mit mondani. Béla fia rezzenés-
telen arccal, döbbenten figyelte a rendőrségi 
helyszínelést. Az elhunytnak három gyerme-
ke van, az egyik elájult, amikor megérkezett 

a halottszállító autó. A földre zuhant ember-
nek a rendőrségi helyszínelő orvos nyújtott 
elsősegélyt, valamivel később megérkeztek a 
mentők is. A család könnyekkel küszködve 
követte a történéseket, egymást támogatva és 
erősítve próbáltak úrrá lenni érzelmeiken. A 
rokonok visszafogott hangon arról beszélget-
tek, vajon miért történhetett mindez. Szerin-
tük roma romát nem ver agyon. Úgy vélték, 
csakis valami értelmetlen oka lehet ennek a 
rettenetes halálnak. A kerékpárüzlet előtt az 
idős nő papucsai messze voltak a halott test-
től. A nő egy közlekedési lámpa közelében le-
takarva feküdt a földön: a tartóoszlop derék-
magasságig véres volt. Tegnap délelőtt tíz óra 
körül szállították el. Az odasereglettek közül 
sokan tudni vélték: két fiatal, nem roma férfi 
bántalmazta az idős nőt. A rendőrség keresi a 
tetteseket. 

A R E N D O R S E G S Z E R I N T K I Z Á R T 
A rendőrség szerint kizárt, hogy romagyűlölet ve-
zetett volna a szentesi bűncselekményhez. A 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szerint a 
tanúvallomásokból kiderül: „az áldozattal szem-
ben ismerősei nem tanúsítottak roma volta miatt 
türelmetlenséget." Erre azért kérdeztünk rá, mert 
mint ismert, május 8-án, vasárnap Budapesten a II. 
kerületben egy autóbuszon karddal megszúrtak 
egy tizenöt éves roma fiatalembert. A rendőrségi 
szóvivő azt nyilatkozta, egyelőre nem valószínűsí-
tik, hogy a fiút roma volta miatt érte volna támadás. 
Ezt a kijelentést később többen is bírálták, Tamás 
Gáspár Miklós vezetésével a helyszínen félezren 
demonstráltak a fajgyűlölet ellen, hétfőn a parla-
mentben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is, az 
ellenzék is rasszista indítékot látott az eset mögött. 

A törzsvendégek még délután száraz helyet foglaltak Szegeden 

Eső áztatta borfesztivál 
Tegnap kora este nyitotta meg 
kapuit a XI. szegedi borfesz-
tivál. A Duna-Borrégió legszebb 
borának járó Délmagyaror-
szág-díjat idén a Sümegi és Fiai 
Pincészet 200l -es hajós-bajai 
cuvée-jéért Pap Klára, kiadónk 
igazgatója adta át. 

Hatvannyolc kiállítóval, köztük 
ötvenkilenc borképviselettel és 
egy pálinkakereskedővel nyitotta 
meg kapuit tegnap a XI. szegedi 
borfesztivál a Széchenyi téren. A 
borrendek felvonulását a dör-
gés-villámlás kísérte vihar sem 
mosta el, a borlovagok rendületle-
nül dacoltak az elemekkel a Du-
gonics tértől a Széchenyi térig. 

A borbarátok már délutántól a 
borosházikók köré sereglettek, 
sőt: a legrutinosabbak rögvest ki-
ppkolás után elfoglalták a szaka-
dó esőben is száraz törzshelyü-
ket. A Regio Pol Kft. munkatár-
sai például azt mondták, „vezetői 
értekezletet" tartottak a fesztivá-
li padsorokban. Kovács András 
és Páskuli István szekszárdi pi-

KITÜNTETETT BOROK 
Százkét benevezett borfajta közül a zsűri a legszebb megjelenésű bornak 
járó díjat a Wine Princess Hungary Kft -nek 2002-es ménesi pinot noir-já-
ért ítélte oda. A champion: Monyok Norbert 1972-es tokaji aszúeszenciája 
lett, a legszebb fehérbor címet a Frittmann testvérek soltvadkerti 2004-es 
ezerjója nyerte el, a legszebb vörösborét Vincze Béla 2002-es egri caber-
net franc-ja, a legszebb desszertbor kategóriában pedig a Gróf Degenfeld 
Szőlőbirtok 2000-es tokaji ötputtonyos aszú szerepelt legjobban. A Du-
na-Borrégió legszebb borának a zsűri a Sümegi és Fiai Pincészet 2001-es 
hajós-bajai cuvée-jét választotta, az ezért járó Délmagyarország-díjat, 
melyet Pap Klára kiadóigazgató adott át. A legfiatalosabb bor címet a Sző-
lőskert Pincészet 2004-es nagyrédei pinot grigiója kapta. 

not noir-t töltött a megvásárolt 
emlékpoharakba, Pintér László 
és Gazsi György pedig az eső 
újabb rohama ellen védekezve 
felváltva fogta az ernyőt, illetve 
falatozott a közös flekken-, csü-
lök-, kolbász- és pulykatálról. 

Az alföldi borokat sokáig keres-
géltük az ernyők erdejében, de vé-
gül megtaláltuk Takács Ferenc 
vásárhelyi borait. Bodor István 
csongrádi gazda szomszédolt, a 
soltvadkerti Frittmann János 

Sümegi Józsefnek a díjat Pap Klára adta át Fotó: Karnok Csaba 

chardonnay-ját forgatta a pohará-
ban. - Barikolt bor, vagyis külön-
legesen kezelt hordóban tárolt ez 
a bor, mifelénk nem készítenek 
ilyet - kínálta ismerőseinek. -
Bármelyik minőségi hegyvidéki 
nedűvel versenybe szállhat. 

A szép borok mellől az ízletes 
sajtok sem maradhattak el: a kós-
tolók egymás után választottak 
sima, füstölt vagy kapros kecske-
sajtot. Amikor egy kicsi asszony-
kát vásárlás után bemutatkozásra 
kértünk, mindjárt össze is nevet-
tünk: ugyanis Kecskésné vett 
kecskeméti kecskesajtot. 

DOMBAI TÜNDE 

MAI P R O G R A M K Í N Á L A T 
Délután 4 órakor a zeneművészeti 
szakközépiskolások kamaraegyüt-
tese lép színpadra, fél 5-től pedig a 
zeneművészeti főiskolások koncert-
jét hallhatják az érdeklődők. Öt óra-
kor a Zabosfa és a Domaszék tánc-
együttes szórakoztat, őket 6 órától 
Kónya Krisztina és Kocsis Judit kö-
veti operett- és musicalrészletek-
kel, majd háromnegyed 7-kor a Pe-
ter Pan szerepel. A csütörtök este 
utolsó táncos fellépője a Tápéi Ha-
gyományőrző Egyesület lesz negyed 
8-kor, a műsort a Rambling Blues 
Trió hangulatos koncertje zárja. 

Új elnök 
Kázmér Juditot, a Pannon Lapok 
Társasága Kiadói Kft. stratégiai 
igazgatóját választotta a Magyar 
Lapkiadók Egyesülete elnökévé 
szerdán a szervezet rendes évi 
közgyűlése. 

A Csongrád megyei egyészégügyi intézményekben különböző a 
látogatási idő. Van, ahol egész nap bemehetnek a szerettükhöz a 
családtagok. Ezt a betegek érdekében engedélyezik. Más kórhá-
zakban és némelyik szegedi khnikán viszont időhatárok közé szo-
rítják a látogatást, szintén a páciensek érdekeire hivatkozva. 

A szentesi kórház hírnevét megalapozó igazgató, Bugyi István 
sebészprofesszor idejében hetente csak két-három alkalommal 
látogathatták a betegeket a hozzátartozók. Később, Bod Péter di-
rektorsága alatt sem volt ez másként, akkoriban sem tekinthették 
átjáróháznak az egészségügyi intézményt a látogatók. Az orvosok 
és a szakdolgozók pedig zavartalanul tehettek meg mindent a pá-
ciensekgyógyítása érdekében. 

Persze akkoriban sem küldték el a portások az ország másik vé-
géből érkezett rokonokat, mert nemcsak szigor, hanem emberség 
is létezett a mégolyan átkosnak emlegetett világban. 

Újabban viszont nagy a szabadság az egészségügyi intézmé-
nyek többségénéi, már ami a látogatás rendjét illeti. A klinikákon 
és kórházakban naponta akár többször is felkereshetik hozzátar-
tozójukat a családtagok, barátok, ismerősök, senki sem állja útju-
kat a bejáratnál. Adódik ellenben a kérdés, hogy mi a betegek ér-
deke. Kétségtelenül jó hatással van rájuk, ha a bajban maguk 
mellett tudhatják szerettüket. Erre szokás mondani, hogy a lelki 
támasz fél gyógyulást jelent számukra. Ám az nem valószínű, 
hogy ami nekik jó, a szobabeli betegtársaknak is az. Nem biztos, 
hogy helyénvaló, ha bármikor beléphetnek a kívülállók: a sebészi 
metszés helye idővel begyógyul, ám az idegenek intimszférát 
pásztázó tekintete okozta lelki trauma nem könnyen múlik. 

Nem biztos tehát, hogy jó ez a nagy szabadság az egészségügyi 
intézményekben. Valószínűleg egyetértene ezzel Bugyi István ta-
nár úr is, akit mindig a betegek érdeke vezérelt. Abban pedig igaza 
lehet a szentesi kórház mostani gazdasági igazgatójának: legyen 
egységes a látogatási rendje, s azt ők betartják, illetve betartatják. 

Az euiorégió lényege az együttműködés 

A Tisza és a határok 
Napirend előtt szólalt fel teg-
nap a parlamentben Géczi Jó-
zsef szegedi szocialista ország-
gyűlési képviselő az országha-
táron túli árvíz és bélvíz súj-
totta területek érdekében az 
összefogást sürgetve. 

Géczi József MSZP-s országgyű-
lési képviselő napirend előtt teg-
nap a parlamentben azt javasolta 
a kormánynak, hogy összefogot-
tan, célzottan segítsen a Tisza, a 
Béga, a Temes által elöntött terü-
leteken élőknek. Az újjáépítés-
ben támaszkodjon a testvér-tele-
pülési és a megyék közti kapcso-
latokra. Kiemelte, hogy a Du-

na-Tisza-Maros-Körös euroré-
giónak éppen az együttműködés 
elősegítése a feladata. 

Romániát felkészületlenül érte 
az árvíz, s a zavart az ottani sajtó 
nacionalizmussal próbálta lep-
lezni - mondta Géczi József. Te-
mes megyében és Szerbiában az 
ott élők szolidaritásról tettek ta-
núságot, befogadták az összedőlt 
házakból kimenekülőket. 

A képviselő felvetette, hogy a 
szülőföldalapból támogassa a ma-
gyar állam az újjáépítést, majd 
hozzátette: a Tisza folyása nem is-
mer határokat, és ezen a vidéken 
szükség van az együttműködésre. 

G. ZS. 

Kitiltották a 2,8 százalékos importtejet a boltokból 

Egy vetélytárssal kevesebb 
A hazai boltokból napokon be-
lül eltűnik a 2,8 százalékos cseh 
és szlovák tej - Gráf József ag-
rárminiszter rendelete értelmé-
ben. A piacvédő - és nem is 
igazán eurokonform - intézke-
dést azonban könnyen ki lehet 
játszani. 

Az agrárminiszter, Gráf József 
nemrégiben arra utasította a 
szakhatóságokat, hogy tiltsák 
meg a 2,8 százalékos zsírtartal-
mú cseh és szlovák tej árusítását 
a hazai üzletekben és áruházak-
ban. A tárca azért határozta el az 
importtejek kitiltását az ország-
ból, mert az uniós csatlakozási 
megállapodás kimondja: az EU-
ban 2,8 százalékos tejet csak Ma-
gyarország állíthat elő. 

Kedd óta tehát elvben már csak 
a Magyarországon gyártott 2,8 
százalékos zsírtartalmú tejjel ta-
lálkozhatunk a boltokban. Az el-
lenőrzésekkor azonban még több 
üzletben, százezer literes nagy-
ságrendben találtak importtejet 
- tudtuk meg az egyik televíziós 
híradóból. Lapunk szúrópróba-
szerű ellenőrzése nyomán az de-
rült ki, hogy a helyi üzletek nem 
tartoznak az importital felvevői 
közé. 

Importtejet sosem forgalmaz-
tak, csak magyart - jelentette ki 
Popovics Sándor, a Coop Szeged 
Rt. kereskedelmi igazgatója. A 
miniszter intézkedésével kapcso-
latban azon véleményének is 

Egy ideig tán kelendőbb lesz a hazai tej Fotó: Karnok Csaba 

hangot adott, hogy kifejezetten 
piacvédő intézkedésről van szó, 
amelyre az unióval kötött megál-
lapodás lehetőséget biztosít. 
Danks Emese, a Tesco kommu-
nikációs igazgatója is azt állítot-
ta, hogy a multinacionális keres-
kedelmi áruházlánc nem hozott 
be az országba importtejet, csak 
magyar terméket árusított. 

A hazai termelők szerint ez a 
lépés mindenképpen megerősíti 
helyzetüket a magyar piacon és 
hozzájárulhat az ágazat konszo-
lidációjához. Amennyiben nem 
következik be az, hogy a 1,5 szá-
zalékot feltüntető csomagoláson 
belül a régi zsírtartalommal ke-
rül forgalomba a termék. Ezt 
ugyanis szakértők szerint képte-
lenség ellenőrizni, hiszen Ma-

gyarországon harmincezerféle 
élelmiszert tartanak nyilván. 
Noha a tejtermelők örülnek az 
intézkedésnek, az viszont egy-
előre kérdés, hogy a fogyasztók 
mit szólnak hozzá. Attól tarta-
nak, ha eltűnik a polcokról az ol-
csó konkurencia, a tej ára ismét 
emelkedni kezd. Kíváncsiak vol-
tunk a szegedi tejipar, a Sole 
Hungária Rt. vezetésének véle-
ményére is, ám Gerry Lenihan 
vezérigazgató nem kívánta kom-
mentálni a kormányzati döntést. 

Az EU-tól mellesleg ötéves tü-
relmi időt kaptunk a 2,8 százalé-
kos zsírtartalmú tej gyártására. 
2009-től a hazai gyártóknak is át 
kell állniuk az unióban elfoga-
dott 1,5 és 3,5 százalékos tejre. 

EK. 

BALÁZSI IRÉN 

A szentesi gyilkosság szerdára virradóra történt - a nyílt utcán 

Agyonvertek egy roma nőt A betegek 
érdeke 


