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A Kulcsár-per csúszik 
szeptemberre 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kulcsár Attila betegsége miatt 
szeptemberre halasztja a hivata-
los személy által elkövetett bűn-
pártolás bűntettével és gondat-
lanságból elkövetett államtitok-
sértés vétségével vádolt Bácskai 

János megismételt elsőfokú eljá-
rásának tárgyalását a Csongrád 
Megyei Bíróság Katonai Tanácsa. 
A bíróság azért döntött a mára 
kitűzött tárgyalás elnapolása 
mellett, mert Kulcsár Attila or-
vosi kezelésre szorul, így nem 
tud megjelenni a tárgyaláson. 

Bűnüldözők; együtt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A határokon átnyúló bűnözés csökkentése érdekében tíznapos nem-
zetközi oktatást és továbbképzést tartanak magyar ás román rend-
őrök számára a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Temes 
Megyei Rendőr-főfelügyelőség, valamint az Utrechti Régió Rendőrsé-
ge közreműködésével. A tegnapi megnyitón Lukács János rendőr dan-
dártábornok elmondta, az eredményes bűnmegelőzési munkához el-
engedhetetlen a lakosság tájékoztatása, ezért a képzésen foglalkoznak 
a sértetté, áldozattá válás elkerülésével. Sotirescu Ion Gábriel, a ro-
mániai Országos Rendőr-főfelügyelőség Szervezett Bűnözés és Kábí-
tószer-ellenes Igazgatóság vezetője megköszönte a lehetőséget, hogy 
részt vehetnek a rendezvényen, majd hozzátette, biztos abban, hogy a 
román résztvevők sok érdekes dolgot megtanulhatnak arról, hogyan 
működik egy nyugati rendőrség. 

diákja, B. László, évfolyamtársai-
val, három pedagógus kíséreté-
ben, péntek reggel indult el a 
Bács-Kiskun megyei Kunfehértó-
ra kétnapos kirándulásra. Fél 12 
körül a mintegy negyven gyerek 
többsége a parton játszott, volt, 
aki csocsózott, néhányan kár-
tyáztak, a többség beszélgetett. 
Hárman, köztük B. László, a part 
közelében, a stégnél, a sekély víz-
ben fürdött. A tanárok a vízpart 
közelében úgy helyezkedtek el, 
hogy a vízben és a parton lévőket 
is szemmel tarthassák. Laci úsz-
kálás közben váratlanul elme-
rült. Társai elkezdtek segítségért 
kiabálni, mire az egyik tanárnő 
felugrott, és rohant a stég felé, a 
másik tárcsázta a mentők szá-
mát, a harmadik pedig kereste az 
úszómestert. A parton játszó 
gyermekek közül néhányan a 
vízbe vetették magukat. Pár perc 

múlva ők találták meg és emel-
ték ki a fiú élettelennek tetsző 
testét. Még nem értek ki a partra, 
amikor begördült két mentőau-
tó, az egyik rohamkocsi volt. A 
mentők megkezdték a fiú újra-
élesztését, majd, miután sike-
rült, elindultak vele Kiskunha-
lasra, a Semmelweis-kórházba. 
Útközben a fiú ismét elvesztette 
eszméletét, kómába zuhant, je-
lenleg a kórház intenzív osztá-
lyán ápolják. 

Hazamentek a diákok 
A gyerekek és tanáraik úgy 

döntöttek, nem maradnak to-
vább, a negyvenegy diák és a há-
rom felnőtt még péntek délután 
visszatért Kiszomborra. 

- Meggyőződésem, hogy kollé-
gáim nem mulasztottak. Régóta 
ismerem őket - nyilatkozta la-

punknak az iskola igazgatója, 
Szabóné Vígh Erzsébet, akinek a 
lánya is a kirándulók között volt. 

Az igazgató elmondta, a tragé-
diáról szinte azonnal tájékoztat-
ták. Ezután már ő hívta kollégá-
it, ötpercenként tárcsázta tele-
fonjaikat, tudni akarta, hogy van 
a fiú. Amikor meghallotta, hogy 
sikerült az újraélesztés, remény-
kedni kezdett. 

Laci szüleinek nincs autójuk. 
A község polgármestere, Szegvá-
ri Ernőné felajánlotta a család-
nak, hogy a hivatal gépkocsija az 
iskola igazgatójával együtt elviszi 
őket Kiskunhalasra. 

A község segít 
-- Azt hiszem, ez természetes. 

A helyemben mások is így tettek 
volna. A szülők bármikor igény-
be vehetik az autót. Szombaton 

is és vasárnap is meglátogatták 
gyermeküket - mondta a polgár-
mester asszony. 

Szabóné nem hallgatta el, hogy 
Laci másfél héttel ezelőtt, az is-
kolában elájult. Azt mondta, 
nem tudtak arról, hogy diákjuk-
nak szívproblémái lennének. 

A három kísérő tanárt rettene-
tesen megviselte B. László tragé-
diája. Az iskola igazgatóján ke-
resztül azt üzenték, képtelenek 
lennének beszélni a történtekről. 

- Péntek óta tíz évet öregedtem 
- mondta Szabóné Vígh Erzsé-
bet. - Nálunk még soha nem tör-
tént ilyen. Nem értem. Laci 
rendszeresen sportolt, az elmúlt 
évben legalább húsz centit nőtt. 
Hogy mi vezetett ide, nem tu-
dom, majd a szakértői vizsgála-
tok választ adnak. Remélem, La-
ci minél előbb felgyógyul. 

Már az új tulajdonos osztja a lapokat az áruházban 

Kínai kézben a szegedi Skála is 
Minden jel arra mutat, hogy kínai befektetőcsoportnak adta el a 
szegedi Skála Áruházat is a tulajdonos Skála Divatház Rt. A váltás 
az eredetileg tervezett szeptembernél korábban következett be. 

Arról lapunk beszámolt, hogy a 
volt Centrum Áruház „szakmai 
kézbe adását" tervezte szeptem-
bertől a tulajdonos Skála Divat-
ház Rt. Fél évvel ezelőtt arról is 
írtunk, a szakmai befektető mö-
gött kínaiak állnak. Ennek meg-
akadályozására szegediek egy 
csoportja még aláírásgyűjtésre is 
hajlandó lett volna. Holott az ak-
kori információk szerint a hát-
térben álló vásárló nem a szoká-
sos olcsó távol-keleti terméke-

ket, hanem igényesebb divatárut 
ígért. 

Mára minden jel arra mutat, 
hogy elkelt a szegedi Skála, ám 
információinkat senki sem erő-
sítette meg hivatalosan. Az áru-
ház emeleti edény- és lakástextil 
osztályán kiárusítják a meglévő 
készleteket, a földszinti hatal-
mas eladótérben is akcióznak, 
hamarosan pedig még nagyobb 
leértékelésekre lehet számítani. 
Holott még csak most kezdődik 

a nyári szezon. Az áruház vezeté-
se nem adhatott ki információ-
kat. Az eladók - tapasztalataink 
szerint - nyugodtak, bizakodóak. 
Tegnap megpróbáltuk elérni tele-
fonon a Skála Divatház Rt. ve-
zérigazgatóját, Kiss Istvánt - si-
kertelenül. 

A társaság már tavaly megvált 
öt vidéki áruházától, idén pedig a 
megmaradt egységeket adják 
(vagy adták] el, így sorra kerül 
(vagy már került is) Kecskemét, 
Pécs, Debrecen és Szeged. A Ská-
la csoport korábban értékesített 
áruházaiban „egy befektetőcso-
porttal" kötött megállapodás ér-

telmében középkategóriás ruhá-
zati kereskedelem indult el. Ez a 
meg nem nevezett (a szakmabe-
liek szerint kínai) csoport vette 
meg már 2001-ben a dunaújvá-
rosi, két éve pedig az ózdi, gyön-
gyösi és szolnoki áruházat. A 
Skála Divatház Rt. a közelmúlt-
ban azt is bejelentette, hogy ki-
vonul a ruházati piacról: Buda-
pesten a Skála Camponát már 
bezárták, júniustól új bérlője van 
a Luxus Áruháznak, és csak 
szeptemberig marad meg a régi 
tulajdonos kezében a Metró és a 
Budai Skála. 

EK. 

Ahogy elnézem az út menti fákra kiszögezett koszorúkat, olva-
som a hétvégi közúti halesetekről szóló híreket, egyre egyértel-
műbbé válik számomra: az ország szinte minden közútjára kite-
hetnénk már a táblát: „Vigyázat: halálkanyar!" 

Ez a mögöttünk hagyott negyedszázad éppen elegendő lett ah-
hoz, hogy honunk útjain immár naponta követeljen áldozatot a 
száguldás. A régen volt Wartburgok, Trabantok döntő többségét 
olyan motorizált acélbikák váltották fel, amelyekben csak az 
ügyesebb vezetők tudják kordában tartani a lóerőket. És úgy tű-
nik, mi magyarok nem tartozunk az ügyesebbek közé. 

Vagy ha mégis, hát éppen rátermettségünket kell fitogtatni, 
amikor százas tempóval előzünk, ahol ötvennel sem mehetnénk. 
És még véletlenül sem jut eszünkbe, huszonöt év alatt minimum 
megötszöröződött'az utakat koptató járművek száma, csak ép-
pen útjaink nem lettek szélesebbek. Mint ahogy azt sem akarjuk 
elhinni: egy Szeged-Makó szakaszon maximum néhány percet 
nyerünk, ha eszeveszett száguldással ijesztünk rá az előttünk ha-
ladókra. És ez a néhány perc még annak sem érheti meg, aki meg-
unta a Földnek nevezett sárgolyón vívott napi küzdelmeket. Mert 
hogy nem csupán saját létével, nem létével játszik, hanem a 
szemben érkezőkével, vagy annak a szerencsétlennek a jövőjé-
vel, aki mögötte ülve bízta rá az életét. 

Autózunk, s mintha összes indulatunkat a gázpedált nyomva 
szeretnénk levezetni. Tombolunk, ha csak negyed percet is kell 
várnunk egy parkolóból kifaroló autó miatt. Közben hibát csak és 
kizárólag a másikban lelünk, biztosra vesszük, a napilapok halá-
lozási rovatába csupán számunkra ismeretlenek kerülhetnek. És 
mindezt elneveztük közlekedési kultúrának. 

Vagyis a negyedszázad mindenre elegendőnek bizonyult, csak 
éppen józanságot, óvatosságot, türelmet nem tudtunk megtanul-
ni ennyi idő alatt. Fékezzünk hát, könyörgöm, mert a halálka-
nyarba már befordultunk rég. Hogy aztán a büntetést osztó rend-
őr csekkje hatékonyabb pedagógia eszköznek bizonyul-e a napi-
lapon kinyomtatott könyörgésnél, kiderül a közlekedésbiztonság-
ra szánt nagy-nagy ellenőrzések után. Addig meg jusson eszünk-
be: nincs egyetlen olyan nap sem ebben az országban, amikor 
anya, testvér, rokon ne kérné baleset után- azt írja a koszorú sza-
lagjára: szívünkben emléked örökké élni fog. 

Közép-európai rendőri akció 

Egyhetes ellenőrzés 
Tegnap egyhetes, összehangolt 
közúti ellenőrzésbe kezdett hat 
közép-európai ország, köztük 
Magyarország. A rendőrök el-
sősorban a gyorshajtást, az ittas 
vezetést és a passzív biztonsági 
eszközök használatát ellenőr-
zik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nagyszabású összehangolt köz-
úti akció kezdődött tegnap a 
Salzburg Fórum hat tagországá-
ban, Ausztriában, Csehország-
ban, Lengyelországban, Magyar-
országon, Szlovákiában és Szlo-
véniában. Magyarországon első-
sorban az egy számjegyű főuta-

' kon tartanak majd ellenőrzése-
ket, de más utakon is találkoz-
hatnak rendőrökkel az autósok. 
Elsősorban azokra az útvonalak-
ra összpontosítanak, amelyek a 

közös akcióban részt vevő orszá-
gok felé vezetnek. 

Vad Róbert rendőr főhadnagy, a 
Csongrád Megyei Baleset-megelő-
zési Bizottság titkára elmondta, 
megyénkben a nemzetközi forgal-
mat lebonyolító E75-ÖS főúton 
kell fokozott rendőri jélenlétre 
számítani. A gyorshajtás és az it-
tas vezetés mellett a biztonsági öv, 
valamint a gyermekülés előírás-
szerű használatát, motorosoknál 
a bukósisak meglétét is figyelik. 

Az összehangolt ellenőrzések-
ről szóló együttműködésről már-
ciusban született döntés. A tag-
országok rendőrségei saját hatás-
körben dönthették el, hogy mely 
útvonalakon tartanak majd el-
lenőrzést. Európa közútjain 
egyébként évente több mint 40 
ezren halnak meg közlekedési 
balesetben és 1,7 millióra tehető 
a sérültek száma. 

Halál-
kanyar 
BÁTYI ZOLTÁN 

Iskolatársai mentették ki a vízben elsüllyedt 15 éves kiszomborí diákot 

Kómába zuhant Lacika 
A mentőknek sikerült újra-
éleszteniük azt a nyolcadikos 
kiszomborí diákot, aki pénte-
ken elmerült a Bács-Kiskun me-
gyei Kunfehértóban. A fiút is-
kolástársai emelték ki a vízből, 
B. László újraélesztés után 
azonban kómába zuhant, azóta 
a kiskunhalasi kórházban ápol-
ják. 
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- Vannak biztató jelek, Lacika va-
sárnap már reagált a fényre. Ne 
haragudjanak, egyelőre többet 
nem akarunk mondani. így be-
széltük meg a polgármester asz-
szonnyal és az iskola igazgatójá-
val - hárították el a további kér-
dezősködést a kiskunhalasi Sem-
melweis-kórház intenzív osztá-
lyán péntek óta kómában fekvő 
nyolcadikos fiú szülei, és becsuk-
ták maguk mögött a kertkaput. 

Váratlanul merült el 
A kiszomborí általános iskola A kiszomborí iskolában a pedagógusok nem nyilatkoznak Fotó: Karnok Csaba 


