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Eljárás indult 
a házomlás után 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Foglalkozás körében elkövetett 
gondatlan veszélyeztetés bűncse-
lekményének gyanúja miatt is-
meretlen tettes ellen indított el-
járást a vásárhelyi rendőrkapi-
tányság a hétvégi házomlással 
kapcsolatban. Mint arról beszá-

moltunk, vasárnap beszakadt a 
mennyezete egy bontás alatt álló 
Szent Antal utcai háznak, s a tör-
melék maga alá temetett egy asz-
szonyt, aki könnyű sérüléseket 
szenvedett. Párja, illetve a tör-
melékkel együtt lezuhant mun-
kás sérülések nélkül úszta meg 
az esetet. 

Új helyen a Katolikus Egyetemi Lelkészség klubja 

„Jó nekünk itt lenni" 
Ideiglenesen új helyre költözött a Szegedi Katolikus Egyetemi 
Lelkészség klubja. Az 1996 óta működő, egyetemi polgárokból álló 
közösség idén is várja régi és új tagjait, és különféle programokkal 
készül az őszre. 

Romantikus, ódon fa csigalépcső vezet fel a Kárász utca 15. szám alatt 
álló ház első emeletére, a Katolikus Egyetemi Lelkészség klubjának új 
helyére. A Katolikus Ház felújítása miatt bizonytalan ideig a református 
egyház által visszakapott épületben kap helyet a közösség. Az klub he-
lyén egy hónapja még lakás volt, a fiatalok hétfő óta próbálják belakni új 
helyüket. 

Pálfai Zoltán lelkész elmondta, 1996 óta működik az egyetemi lel-
készség, amit az országban az elsők között hoztak létre. Elsődleges cél-
juk, hogy a Szegeden tanuló vidéki egyetemisták közösséget találjanak 
maguknak. A klub több egyéni kezdeményezésű kisközösség gyűjtőhe-
lye, amelyek mindegyike rendelkezik saját tagsággal, programokkal. Van 
hajléktalanokat látogató munkacsoportjuk, énekes társaságuk, kateku-
men csoportjukba pedig azokat várják, akik szívesen megismerkedné-
nek a kereszténység alapjaival. A fiatal atya különösen szereti hivatását, 
egyetemi lelkészként a személyes kapcsolattartási lehetőségei hatalma-
sak. - A szokásos plébániai feladatoktól mentesülök - mondja el Zoltán 
atya - , de előfordul, hogy a közösségbe járó fiatalok engem kérnek meg, 
hogy adjam őket össze. 

A klub „háziasszonya", Pietrzak Mariola reggel kilenc és este hét között 
bárkit szívesen lát egy teára, ami mellett kiválóan el lehet beszélgetni. 
Mariola nyolc éve érkezett hazánkba Lengyelországból. - Nagyon szere-
tek itt lenni, sok szeretetet kapok a klubban. Eleinte gondjaim voltak a 
magyar nyelvvel, de az egyetemisták türelmesek voltak velem - meséli 
most már kifogástalan magyarsággal. Nagy Gábor lelkipásztori munka-
társ szerint Péternek [ézushoz intézett szavaival lehet leginkább kifejez-
ni, mit jelent a számukra ez a hely: „Uram, jó nekünk itt lenni!" Naponta 
20-30 ember fordul meg a klubban, mindig akad néhány ismeretlenül ér-
deklődő is. Ez egy jó találkozási pont a kisközösségek tagjainak, de bárki 
feljöhet ide tanulni, pihenni, teázni vagy részt venni a déli imán. 

Stenszky Cecília idén kezdte meg tanulmányait Szegeden, első al-
kalommal látogatott el a klubba. - Otthon, Veszprémben jártam ifjú-
sági hittanra, itt is szeretnék egy keresztény közösséghez tartozni. Az 
ismerőseim mondták, hogy Szegeden nagyon jó az egyetemi lelkész-
ség, ezért eljöttem. Igazat mondtak. 

F.G. 

Algyői agrárvásár 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Agrárvásárra várják szeptember 
29. és október 1-je között az al-
győi gazdákat, vállalkozókat, 
magánszemélyeket és érdeklő-
dőket a községi szabadidőköz-
pontba. Bemutatkoznak a leg-
újabb mezőgazdasági gépeket 
fo rga lmazó kereskedő és gyár tó 
cégek, lesznek árusítóstandok, 
igazi ételkülönlegességek főzése 
és kóstolója, termékbemutatók, 

szakmai előadások, pályázati 
szaktanácsadás, gépbemutatók 
és banki hitellehetőségek be-
mutatása, a kicsiknek kézmű-
ves játszóház, az egész család-
nak meglepetéskoncert. Érdek-
lődni és termékekkel jelentkez-
ni a faluházban lehet Bereczné 
Lázár Nóra kulturális főmunka-
társnál. Telefon: 62/517-173, 
70/249-8556-os telefonszá-
mokon. E-mail: faluhazC& algyo-
net.hu. 

A rendőrség nem árul el részleteket a mindszenti gyilkosságról 

Ertetlenül áll a város 
Hancúr tragédiája előtt 
Megrázta a mindszentieket 
Szabó Ferenc tragikus halála - a 
helybeliek által Hancúrként is-
mert férfi gyilkosság áldozata 
lett, holt testére vasárnap dél-
után találtak rá. Ismerősei és 
gyermekei el sem tudják kép-
zelni, mi történt . Információ-
ink szerint a férfit leszúrták. 

Mindszenten úton-útfélen a va-
sárnap felfedezett gyilkosság kö-
rülményeit tárgyalták tegnap az 
emberek. Mint arról beszámol-
tunk, rokonai fedezték fel, hogy a 
Szent László utcai házában egye-
dül élő Szabó Ferenc eltűnt, s ott-
honában vérnyomok vannak. A 
férfi holttestét a rendőrség találta 
meg - úgy tudjuk, a kertben - , a 
nyomokat még tegnap is rögzí-
tették. A megyei kapitányság a 
nyomozás érdekeire hivatkozva 
rendkívül szűkszavú közleményt 
adott ki. Eszerint a halál okát és 
körülményeit orvos szakértő be-
vonásával vizsgálják, s a bűnügyi 
osztály emberölés bűntette elkö-
vetésének alapos gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen indított 
eljárást. A hatóság elsődleges 
adatai szerint az elkövetőt anyagi 
haszonszerzés motiválhatta. 
Meg nem erősített információ-
ink szerint a gyilkos leszúrta, 
majd elásta áldozatát. 

Az édesanyja halála óta egyma-
ga élő Szabó Ferencet, becenevén 
Hancúrt szinte mindenki ismer-
te. Az utcabeli szomszédok utol-
jára pénteken látták hazafelé bi-
ciklizni, amikor is szokása sze-
rint mindenkinek köszönt, aki-
vel találkozott. 

- Kőműves mellett dolgozott 
segédmunkásként - mondta egy 
ismerőse, aki szerint Szabó Fe-
renc a légynek sem tudott volna 
ártani. Miután elvégezte napi 
munkáját, be-betért a lakóhelye 
közelében lévő kocsmába, hogy 
leöblítse a munka porát, s időn-
ként kicsit felöntött a garatra. 

Az áldozat fia, Szabó Csaba el sem tudja képzelni, mi tör ténhetet t Fotó: Tésik Attila 

Rostás Jakabot elmondása sze-
rint nagyon megrázta a halálhír, 
már csak azért is, mert az áldo-
zattal gyermekkoruk óta ismer-
ték egymást. 

- Dolgozott nálam egy időben, 
s mondhatom, szegény ember 
volt. Olyan, aki egyik napról a 
másikra élt. Sokszor én adtam 
neki egy-egy ezrest előlegként a 
fizetésére. Csak az volt a baj, ha 
pénzt kapott, néha napokig nem 

jött dolgozni. Nagyon sajnálom, 
ami vele történt, nem értem az 
egészet. 

Szabó Ferenc volt feleségét is 
lesújtotta egykori férje halála, s 
teljesen magába roskadt - mond-
ta el az elhunyt két fia, Ferenc és 
Csaba. 

- Bennünket vasárnap délután 
értesítettek, hogy nagy baj van 
édesapánkkal - mondták, hozzá-
téve: másfél-két hete nem is talál-

Liberális egészségügyi tanács 
Liberális egészségügyi tanácsot alakított a múlt hé-
ten a Szabad Demokraták Szövetsége. Virág György, 
a szegedi szervezet ügyvivője tegnapi sajtótájékozta-
tóján elmondta: a tanács feladata, hogy megfelelő 
támpontokat adjon a politikai döntésekhez. Ősszel 
az SZDSZ több, az egészségügyet érintő törvénymó-
dosítási javaslatot terjeszt elő, és bíznak benne, hogy 
az ellenzék támogatásával ezek is az európai szintű 
ellátás kialakítását segítik majd elő. 

Sándor Klára, az SZDSZ ügyvivője ugyanezen a fó-
rumon az abortusztabletta bevezetése ellen szerve-
zett tüntetésről beszélt. Ahogy ő fogalmazott: rossz 
előjelnek tartja, hogy a konzervatív vaskalaposság 
jegyében igyekeznek nehezebbé tenni azoknak a sze-
rencsétlen helyzetben lévő nőknek az életét, akik va-
lamilyen okból úgy döntöttek, megválnak magza-
tuktól. Sándor Klára arra kérte a tabletta ellenzőit, 
ne tekintsék bűnözőknek ezeket az asszonyokat. 

A 

Évtizedeket kellett várni a bővítésre - A zöldterület helyén állnak a kocsik 

Nagyobbítják a sportcsarnok parkolóját 
Két hónapra lezárják az újszegedi sport-
csarnok mögötti parkolót a jövő hétfőn -
építkezés miat t . Ezalatt a Pick Szeged 
férfi kézilabdacsapata három televíziós 
BL-mérkőzést is játszik, ha az MTV 
igazodik a megváltozott körülmények-
hez. A bővítés után negyven helyett ki-
lencven autó fér majd el a csarnok és az 
út test között. 

Napra pontosan két hónap múlva kibővül 
az újszegedi sportcsarnok parkolója. Ideje, 
hiszen állandósult itt a zsúfoltság: az épü-
letben egyre több szolgáltatás kapott he-
lyet, a sportolók többsége autóval közleke-
dik, és a gyermekkórházba érkezők is itt 
teszik le kocsijukat. Ha pedig a Pick Sze-
ged férfi kézilabdacsapata rangadót játszik, 
nem is érdemes kísérletezni a csarnok kö-
zelében parkolóhely keresgélésével. 

A parkolóbővítés több évtizede napiren-
den van, de csak most valósulhat meg -
mondta Molnár László, a városüzemelte-
tési iroda vezetője. Eddig körülbelül negy-
ven autó fért el, ezután viszont kilencven 
gépjármű parkolhat. Ezt úgy érik el, hogy 
a sportcsarnok és a Temesvári körút kö-
zötti zöldövezetet feláldozzák. A fák közül 

A sportcsarnok parkolója csak a zöldterület rovására növekedhet Fotó: Karnok Csaba 

a tegnapi szemle alapján előreláthatólag 
csak négyet kell kivágni, de három parko-
lónként egyet ültetnek is. 

A negyvenmillió forintos beruházás ki-
vitelezését a Miski&Miski Kft. nyerte el 
közbeszerzési pályázaton: a szerződést 
tegnap írták alá. A cég a napokban fejezi 

be az dorozsmai sporttelep és az Etelka so-
ri műfüves pálya építését. Miski István 
cégvezető elmondta: a behajtóutakat asz-
faltozzák, míg parkolóhelyeket viacolorral 
rakják ki. Az új parkolóba november 20. 
után továbbra is a gyermekkórház felől le-
het behajtani. Az autók viszont nem süly-

lyednek tengelyig a sárban, mivel kétsze-
resére növelik a parkoló bejáratát. A mun-
kát hétfőn kezdik el, a jelenlegi parkolót 
két hónapig nem lehet használni. 

A munka megkezdéséről Lele Ambrus, 
a Tisza Volán HKSZ ügyvezető elnöke tő-
lünk hallott először. A Pick Szeged férfi 
kézilabdacsapatának első embere kijelen-
tette: azonnal felveszi a kapcsolatot a Ma-
gyar Televízióval, hiszen a parkoló építés 
alatt az együttes három tévés Bajnokok 
Ligája mérkőzést játszik - többek között a 
Barcelonával - hazai pályán. Az egykori 
válogatott kézilabdás nem szeretné, ha el-
maradna a közvetítés - mert a közvetítő 
kocsi nem állhat a megszokott helyen. 

CS. G. L. 

PLUSZ HUSZ 
A városi sportigazgatóság már elkezdte köz-
vetlenül a sportcsarnok mögött saját parkoló-
jának építését. Mezei Richárd igazgató el-
mondta: ide csak külön engedéllyel lehet 
majd behajtani. A zárt rendszerű, húszhelyes 
parkolót 17 millió forintért építik, és ez is el-
készül november 28-áig, a szegedi karate-vi-
lágbajnokság megnyitéjáig. 

koztak néhány utcával arrébb lakó 
apjukkal. - fő ember volt, nem tu-
dom, ki és miért ártott neki - tette 
hozzá szomorúan Csaba. - Még 
mindig annyira hihetetlen, hogy 
meghalt. Hajnalig ott voltunk a 
háznál, de nem tudtunk meg sem-
mit - tárta szét tehetetlenül a kar-
ját. Információink szerint a rend-
őrök a helyszínen nem engedték, 
hogy megnézzék a holttestet. 

B. K. A. 

HÍREK 
P Á L Y Á Z A T Í R Ó I T R É N I N G 
C I V I L E K N E K 
A NATIK- Nők A XVIII. 
Kerületért Alapítvány kétnapos 
ingyenes pályázatírói tréninget 
szervez civil szerveződések és 
nonprofit szervezetek vezetői és 
tagjai részére. A képzést 
akkreditált trénerek tartják, és a 
résztvevők tanúsítványt kapnak a 
tréning elvégzéséről. A tanfolyam 
időpontja: október 7-8. (péntek, 
szombat) 9-16 óra, helye: Kondor 
Béla Közösségi Ház Budapest, 
XVIII. kerület, Kondor Béla sétány 
5. A jelentkezéseket érkezési 
sorrendben fogadják el. További 
információ Kocsmámé A. Évától 
kérhető a 06 30/482-5577-es 
telefonszámon, vagy a 
synergC» axelero.hu e-mail címen. 

A G Y E R M E K K Ö N Y V E K 
TITKOS K E R T J E 
A Somogyi-könyvtár holnap 
szakmai napra várja a megye 
könyvtárosait. A 
gyermekkönyvek titkos kertje 
című konferencián az ifjúsági 
irodalomról és a Nagy 
Könyv-játék októberi 
folytatásáról hallhatnak az 
érdeklődők. Szávai Ilona 
nyitóelőadásában arról beszél, 
hogyan válik a meseszerető 
kisgyermekből nem olvasó 
felnőtt, majd Sánta Gábor tart 
előadást Fekete István és az 
ifjúsági irodalom kapcsolatáról. 
Délután fél 1-től bemutatkozik a 
Jonatán Könyvmolyképző és a 
Kincskereső című folyóirat. 
Juhász Orsolya a mai magyar 
gyermekirodalomban 
megfigyelhető tendenciákról tart 
előadást. 


