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A húszéves gyilkost agresszívnek ismerték a rendőrök 

Ezer forintért verte 
agyon az asszonyt 
Huszonnégy órán belül elfogták a szentesi rendőrök azt a 20 éves 
helyi fiatalt, aki beismerte, hogy szerdára virradóra ő gyilkolta meg 
a 67 esztendős Luca becenevű asszonyt. 

Mint megírtuk, szerdára virradóra Szentesen holtan találtak egy roma 
származású, 67 éves helyi asszonyt a Rákóczi utcában. A Luca becene-
vű nőt rendkívül brutális módon verték agyon. A rendőrök tegnap reg-
gel elfogták a bűncselekmény gyanúsítottját, aki - miután szembesítet-
ték a bizonyítékokkal - beismerő vallomást tett. A Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányságon tegnap sajtótájékoztatón számoltak be a gyil-
kosság részleteiről. A nyomozás vezetője, Márton István rendőr alezre-
des, bűnügyi osztályvezető kijelentette, az áldozatot nem roma szár-
mazása miatt gyilkolták meg. Az asszony szerette az éjszakai életet, 
rendszeres vendége volt a különböző szentesi szórakozóhelyeknek, 
kocsmáknak, ahol alkalmi kapcsolatokat létesített. Míg a szerda reggeli 
órákban a szentesi rendőrök tanúkat hallgattak ki, Szegeden elvégezték 
az áldozat boncolását. Márton István elmondta, az asszony fején és ko-
ponyáján 32 sérülést találtak, amelyek közül egy is halálos lett volna. 

Az áldozat kedden éjjel, éjfél körül egy kocsmában találkozott ké-
sőbbi gyilkosával, a 20 esztendős B. Z.-vel. A férfi záróra körül kerék-
párjával hazaindult, de útközben észrevette, hogy eltűnt ezer forintja. 
Ekkor visszafordult, bement a kocsmába, és egyenként mindenkit 
kérdőre vont, nem hagyta-e ott a pénzét. 

Az áldozattal már az utcán találkozott űjra. Mivel mindketten itta-
sak voltak, a 67 éves nő egyre indulatosabban tagadta, hogy köze vol-
na a pénz eltűnéséhez, végül rátámadt, és több alkalommal megütöt-
te B. Z.-t. A fiatalember erre egy betondarabbal többször fejbe vágta az 
asszonyt, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. 

Másnap reggel B. Z. kerékpárjával munkába ment. Ez idő alatt a 
rendőrök a lakóhelyén megtalálták a gyilkosság idején viselt véres ru-
háit. Amikor a húszéves gyilkost a rendőrök kérdőre vonták, mitől 
lett véres a ruhája, beismerte, hogy ő verte halálra az asszonyt. B. Z. 
nem ismeretlen a rendőrség előtt. Eddig három alkalommal folyt elle-
ne büntetőeljárás vagyon elleni bűncselekmények miatt. Márton al-
ezredestől megtudtuk, a rendőrök agresszívnek ismerték a fiatal fér-
fit. B. Z.-t őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását. 

A. T. J. 

Iskolafelújítások 
a nyári szünetben 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Idén 716 millió forintot fordíta-
nak az önkormányzati fenntartá-
sú oktatási intézmények, első-
sorban iskolák felújítására. Ko-
rábban évente 150-200 millió fo-
rint jutott erre a célra. Egy hónap-
ja Botka László polgármester a 
városházán bejelentette az igaz-
gatóknak, hogy 667 millió forin-
tot osztottak szét huszonkét óvo-
da, általános és középiskola kö-
zött. Az intézmények nagyobb 
volumenű, 10-30 millió forintos 
felújítási munkákat - tetőszerke-
zet és fűtésrendszer korszerűsíté-
se - végeznek el a pénzből a nyári 

szünetben. Az önkormányzat lét-
rehozott egy kisebb, 49 millió fo-
rintos alapot is, amelyre a többi 
óvoda és iskola pályázhatott. A 
jelentkezés feltétele volt, hogy a 
kisebb felújítási munkákat - fes-
tések, nyílászárók cseréje - segít-
sék a szülők társadalmi munká-
val, anyagiakkal. Az adott intéz-
mény területi önkormányzati 
képviselője mindkét esetben te-
vékenyen részt vesz a felújítás-
ban, városházi alapjából támo-
gatja majd a munkálatokat. Erről 
tegnap Botka László tájékoztatta 
az intézményvezetőket és a szü-
lői munkaközösségi képviselőket 
a polgármesteri hivatalban. 

El akarták hordani a gránitot, gyorsan műemlékké nyilvánították 

Megmentették a kriptát 
Műemlékké nyilvánítással mente t tek meg 
egy értékes családi kriptát a szegedi Belvá-
rosi temetőben. Előbb egy kőfaragó, később 
pedig egy magát a család leszármazott jának 
mondó nő akarta lebontani a sírhelyet. 

Értékes gránitanyaga miatt kevés híján el-
hordták az egyik legszebb családi sírhely épí-
tőköveit a Belvárosi temetőből. A fekete svéd 
gránitból épített Wagner-kriptát védetté nyil-
vánították, így mentve meg a pusztulástól. 

Információink szerint egy azóta elhunyt 
sírkőkészítő már két éve érdeklődött a mo-
numentális, közel 50 négyzetméter alapterü-
letű kripta iránt. Nem tagadta, hogy a sírem-
léket csupán építőanyagnak tekinti, és a drá-
ga gránitlapokat új sírhelyek készítéséhez 
használná föl. A Wagner-kripta megváltási 
díját akkor már közel húsz éve nem fizették. 
Valószínű, hogy az ott eltemetettek leszár-
mazottai sem élnek már. 

A kőfaragó halála után váratlanul jelentke-
zett egy asszony, aki azt állította, hogy a haj-
danán Szegeden élt Wagner család távoli ro-
kona, és lebontatná a síremléket. Ezt meg is 
tehette volna, ha igazolja, hogy valóban ő az 
örökös. A bérelt sírhely ugyanis a temető (a 
város) tulajdona, a „felépítmény", a sírbolt 
pedig a hozzátartozóé. 

Ekkor lépett közbe a temető vezetése, a vá-
rosvezetés és a műemlék-felügyelet. Hódi La-
jos, a Belvárosi temetőt is fenntartó, önkor-
mányzati tulajdonú Szegedi Testamentum 
Temetkezési Kft. igazgatója a Wagner-kripta 
megmentése érdekében a polgármesteri hi-
vatal segítségét kérte. A síremlék azonnal 
ideiglenes védettséget kapott, s megindítot-
ták a műemlékké nyilvánítás folyamatát. Az 
eljárás lezárult, a síremlék fölkerült az orszá-
gos műemléki listára is. A kripta ugyanis 
nem csupán építőanyaga miatt értékes. A ko-
vácsoltvas kerítéssel és üvegburás mécsesek-
kel, mozaikkal és domborművekkel gazda-
gon díszített családi sírhely építészeti és mű-
vészi szempontból is méltó a védelemre. 

A magát tulajdonosnak valló nő azóta nem 
jelentkezett, mióta megtudta, ki kellene fi-
zetnie az elmaradt, több mint 200 ezer forin-
tos sírhelymegváltási díjat. De ha igazolná is, 
hogy valóban ő a törvényes örökös, nemhogy 
a bontásra, de még a legkisebb külső változ-
tatáshoz is engedélyt kellene kérnie. 

NY. P. 

A CSALÁD 
H A családi sírhelyet készíttető Wagner Ferenc ke-

reskedő 1829—1910-ig élt. Mégsem őt temették 
elsőnek a gránitkriptába: 1958-59-ben két kisfia 
hunyt el. Utolsónak 1 9 7 1 - b e n , a dinasztiába be-
házasodó Shvoy család leszármazottját helyez-
ték őrök nyugalomra. A Wagner família építette a 
Klauzál téri Wagner-házat is. A Wagner-sírhelyet fekete gránit építőanyaga miat t bontot ták volna le Fotó: Schmidt Andrea 

Kétezer liter tejet tiltottak ki Nem jár automatikusan az állami dotáció 

A Szefo őrzi a munkahelyeket 
Valószínűleg a távolság is közrejátszott abban, hogy Csongrád megyé-
ben kevés cseh és szlovák 2,8 százalék zsírtartalmú tejet talált a ható-
ság. Az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás alig több 
mint kétezer liter import UHT-tejet küldött vissza a feladónak. 

Csak azok a vállalatok vehetik 
fel az állami támogatást a meg-
változott munkaképességűek 
foglalkoztatásáért, amelyekben 
érdemi munka folyik - mondta 
Kordás László államtitkár teg-
nap, az 1400 embert alkalmazó 
Szegedi Szefo Rt.-ben. A pénz 
azonban nem jár automatiku-
san. 

Idén január elsejétől változtak az 
állami dotáció kifizetésének sza-
bályai a megváltozott munkaké-
pességűeket alkalmazó cégek 
esetében - mondta tegnap a Sze-
gedi Szefo Fonalfeldolgozó 
Rt.-nél tett látogatása alkalmá-
ból Kordás László, a Foglalkozta-
táspolitikai és Munkaügyi Mi-
nisztérium politikai államtitkára 
- , de az nem igaz, hogy csak a 

AZ ÉSZT 
KAPCSOLAT 

• Nemcsak az államtitkárt ve-
zette körbe az üzemben Kiss 
Sándor vezérigazgató, hanem 
egy potenciális észt partnert 
is, akivel a szentpétervári vá-
sáron találkozott. A szegedi-
hez hasonló textilipari cég ve-
zetője keresi a kapcsolatot a 
nyugat-európai piacokra ex-
portáló Szefóval. 

2003-as létszám után jár. A 
2004-ben felvettek támogatására 
ugyanis kiírtak egy 1 milliárd fo-
rint összegű pályázatot a Mun-
kaerő-piaci Alapból. Ez pontosan 
azt a célt szolgálja, hogy a piacu-
kat, emiatt a létszámot is bővíte-
ni tudó vállalatok - bizonyítékai-
kat felsorolva - is igényelhesse-
nek dotációt. Az államtitkár ez-
zel cáfolta, hogy az állam befa-
gyasztotta volna a támogatást. 

Az államtitkár hangsúlyozta: 
míg 2002-ben 19 milliárd forin-
tot különítettek el a költségve-

tésben erre a célra, 2005-ben 52 
milliárd áll a megváltozott mun-
kaképességűek rendelkezésére. 
Mivel a foglalkoztatás nem 
emelkedett hasonló arányban, 
szükség volt az 1983 óta élő ren-
delet módosítására. Emellett 
visszaélésekre is bukkantak a 
rendszerben: 2004 nyarán egy 
vizsgálat során kiderült, az egyik 
cégnél vak emberek válogattak 
gombokat, vagyis érdemi munka 
nem folyt, csak az állami támo-
gatást vette fel a munkáltató. 

FEKETE KLÁRA 

Az agrárminiszter, Gráf József ki-
tiltotta a 2,8 százalék zsírtartal-
mú cseh és szlovák tejet a hazai 
üzletekből és áruházakból - ír-
tuk meg tegnap. A tárca azért ál-
lított fel korlátot az importtej 
árusításának, mivel a csatlako-
záskor egyedül Magyarország ka-
pott öt évre szóló haladékot a 
2,8-as tej gyártására. 

Az FVM állat-egészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrzési főosztálya 
május elején rendelt el országos 

vizsgálatot - mondta el Faragó 
Katalin, a Csongrád Megyei Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer El-
lenőrző Állomás osztályvezetője. 
Ennek keretében a megyében kö-. 
zel 40 állatorvos csaknem az ösz-
szes kereskedelmi egységet ellen-
őrizte, és találtak is cseh, vala-
mint szlovák gyártású, 2,8 száza-
lék zsírtartalmú UHT-tejet. 

A több mint 2 ezer liter dobo-
zos tejre zömmel ugyanannál a 
kereskedelmi láncnál bukkan-

tak, de azokat nem foglalták le, 
hanem visszaküldették a cég 
központjába. Az osztályvezetőt 
titoktartás kötelezi, nem árul-
hatta el, hol találták meg az im-
porttejet, csak annyit közölt: 
nem a multik, hanem egy kisebb 
áruházlánc kínálta a termékeket. 
A kétezer liter csepp a tengerben 
ahhoz képest, hogy az egész or-
szágban egyszerre zajló vizsgálat 
során százezer liternyi importtej 
árusítása került tiltólistára. 
Hogy Csongrád megyében keve-
sebb cseh és szlovák tejet próbál-
tak eladni, abban valószínűleg a 
távolság is közrejátszott. 

F.K. 

A Szefo Rt.-nél 1400 megváltozott munkaképeségű embert foglal-
koz t a tnak Fotó: Miskolczi Róbert 

Jótékonysági gála 
Jótékonysági operagálát rendeznek szombaton dél-
előtt 11 órától a Belvárosi mozi nagytermében a Sze-
gedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete által mű-
ködtetett Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek 
Nappali Intézménye javára. A hangversenyen fellép 
Gregor József Kossuth-díjas operaénekes, a város 
díszpolgára, Altorjay Tamás, Bátki Fazekas Zoltán, 
Kóbor Tamás, Piskolü László, Simon Krisztina, 
Szonda Éva és Vajda Júlia, a Szegedi Nemzeti Szín-
ház operatársulatának tagjai, D. Szécsi Edit ének-
művész, az SZTE ZFK oktatója, valamint a Szől-
lősy-vonósnégyes. Zongorán közreműködik: Ober-
frank Péter karmester. A koncert bevételét az intéz-
mény megsegítésére fordítják. További információk 
és jegyvásárlás az egyesületnél: Szeged, Veres ács u. 
17/B, telefon: 444-897, valamint előadás előtt a 
helyszínen. A belépők ezer forintba kerülnek. 

Az M5-ösön 
utazott Csillag 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szeged végre hozzákapcsolódhat ahhoz a nemzet-
közi úthálózathoz, amelynek segítségével fogadhat-
ja a gazdasági befektetőket - jelentette ki Csillag Ist-
ván volt gazdasági és közlekedési miniszter tegnap, 
az M5-ös autópálya Szeged és Félegyháza között 
épülő szakaszának sajtóbejárásán. Az exminiszter 
Nagy Sándor szegedi városfejlesztési alpolgármes-
ternek és a kivitelező cégek képviselőinek társasá-
gában mintegy 20 kilométert utazott a város északi 
csomópontjától Kistelekig. Csillag István szerint az 
M5-ös készültségi foka arra utal, hogy már az év vé-
gi átadási határidő előtt használható lesz. 


