
PÉNTEK, 2005. DECEMBER 2. • A K T U Á L I S " 5 

Az aszfaltozó romák nekiestek az autósnak 

A kisbalta kontra 
lapát ügy Szőregen 
„Mi csak védekeztünk" - magyarázták azok az útépítő romák, akik 
lapáttal vettek elégtételt az autóson, aki - elmondásuk szerint -
közéjük hajtott aszfaltozás közben Szőregen, a Makai úton. A baksi 
cigányok ellen garázdaság és könnyű testi sértés gyanúja miatt 
indult eljárás. 

Húsz-huszonöt méteres sza-
kaszt javított szombaton dél-
előtt Szóregen a Makai úton 
egy brigád. A tizenkét roma 
férfiból álló csapat tagjai el-
mondták, hogy az útjavítást ki-
táblázták. Elmondásuk szerint 
az arra közlekedők tudomásul 
vették, hogy aszfaltoznak, pár 
percet várakoztak, majd to-
vábbhajthattak. - Egy kisteher-
autó sofőrje is megállt, de ve-
szekedni kezdett velünk, mire 
mi mondtuk, hogy várjon öt 
percet - kezdett a történet el-
mondásába Rostás Béla, aki 
tegnap a Sarkantyú utcában 
dolgozott a brigádjával. A friss, 
meleg aszfaltnak kell néhány 
perc, hogy kihűljön. Ki lapát-
tal, ki hengerrel egyengette az 
aszfaltot, amikor Rostás Béla 
szerint a kisteherautó sofőrje 
közéjük hajtott. - Ha nem ug-
runk el az autó elől, elüt ben-
nünket. Mi csak védekeztünk, 
amikor a lapáttal betörtük az 
első szélvédőt meg az ablakot -
kapcsolódott a beszélgetésbe 
Rostás Zoltán. 

A romák egymás szavába vágva 
mesélték tovább a történetet. El-
mondásuk szerint a sofőr 
húsz-huszonöt méter után meg-
állt, kiszállt a kocsiból és vere-
kedni hívta a brigádvezetőt. Ros-
tás Béla szerint a férfi azt mond-
ta, hogy „gyere, játsszuk le!", 
Rostás Zoltán szerint viszont az 
hangzott el, hogy „gyere, lebok-
szoljuk!" A brigádvezető lapáttal 
a kezében indult a kihívásra, a 
szerszámot azonban - a romák 
elmondása szerint - kicsavarta a 
kezéből a sofőr. Dulakodtak, lök-
dösődtek, mire a többiek is oda-
értek. - Hát, én már csak azt lát-
tam - mondta Rostás Béla 

hogy kezet fogtak, és a férfi igazat 
adott nekünk. Am utána megint 
megállt, és egy kisbabával a ke-
zében azt kiabálta fenyegetőzve, 
hogy „büdös cigányok, verőem-
berekkel intéztetlek el bennete-
ket!", majd elhajtott. 

A romák elmondták, hogy rá 
fél órára több rendőrautó is meg-
jelent a helyszinen. A sofőr rá-
mutatott hat munkásra, akik 
szerinte beverték lapáttal a szél-
védőjét és az ablakát. Őket meg-
bilincselve bevitték a rendőrség-
re. Rostás Béla végig azt hangsú-
lyozta a beszélgetésünk alatt, 
hogy őt jogtalanul vitték be és 
vették nyilvántartásba. Határo-
zottan állította, hogy ő nem vere-
kedett. A roma férfi elmesélte 
még, hogy a sofőr rajtuk kereste a 
mobiltelefonját, de arról ők sem-
mit sem tudnak. 

Tuczakov Szilvána rendőrségi 
sajtószóvivő a következő tájékoz-
tatást adta lapunknak: „A hét vé-
gén Szőregen útburkolati mun-
kákat végeztek. Adataink szerint 
egy arra közlekedő férfi kiste-
her-gépkocsijával kívánt a fris-
sen aszfaltozott úton végighalad-
ni, azonban a munkálatokat vég-
ző személyek jelezték neki, hogy 
mivel az utat most aszfaltozzák, 
ne közlekedjen arra. A jármű ve-
zetője ennek ellenére át kívánt 
haladni az említett útszakaszon, 
így vita alakult ki közöttük, 
melynek során a dolgozók mun-
kaeszközeikkel bántalmazták a 
férfit és a járművet. A Szegedi 
Rendőrkapitányság garázdaság 
és könnyű testi sértés bűncselek-
mények megalapozott gyanúja 
miatt indított büntetőeljárást a 
bántalmazó munkásokkal szem-
ben." 

sz. c. sz. 

Petri Gábor 
professzor emlékére 

A Petri Tanítványok Baráti Köre holnap 10 órától az MTA Szege-
di Bizottságának székházában tartja 2005-ös tudományos ülését. 
A XX. jubileumi összejövetelen - amelynek üléselnöke Kovács Gá-
bor, Gál György és Gervain Mihály orvosprofesszor - megemlékez-
nek a 20 éve elhunyt Petri Gábor sebészprofesszorról, az idén el-
hunyt kollégákról, valamint tudományos előadások hangzanak el. 
Dr. Bogáts Gábor főorvos például az első szegedi szívtranszplantá-
ció tapasztalatairól számol be. 

Bombariadó miatt három órát szünetelt a 
tanítás tegnap délelőtt a szegedi Vedres 
István Építőipari Szakközépiskolában. A 
rendőrök nem találtak robbanószerkezetet, 
az órákat pótolni kell. 

Egy ismeretlen telefonáló figyelmeztette dél-
előtt negyed 10-kor a Vedres István Építészeti 
Szakközépiskola portását, hogy bomba van 
az épületben. A férfihang csak annyit mon-
dott, hogy gyorsan ki kell üríteni az iskolát, 
és letette a telefont. A diákok és a tanárok 
azonnal az utcára siettek, és a Széchenyi té-
ren várták a rendőrségi vizsgálat befejezését. 
Rövidesen megérkeztek bombakeresők, a 

rendőrök pedig lezárták a forgalom elől a kör-
nyékbeli utcákat. 

A diákok abban egyetértettek, hogy közü-
lük senkinek sem állt érdekében a tanítás 
akadályozása, hiszen komolyabb dolgozatot 
egyik osztály sem írt, ráadásul az elmaradt 
órákat úgyis be kell pótolni. - Nem szeretnék 
jövő szombaton iskolába jönni egy ilyen 
rossz tréfa miatt - kesergett az egyik negyedi-
kes diák, Tamás. Társa, Gábor hozzátette: -
A mi iskolánkban ez nem szokás, négy éve 
járok ide, de ez az első bombariadó. 

Az iskola igazgatója is értetlenül állt a tör-
téntek előtt. Dobó László az épület előtt vára-
kozva elmondta, csak az első két órát sikerült 

befejezni, így valószínűleg pótolni kell az 
egész napot. A rendőrök valamivel dél után 
végeztek a három emelet és a padlástér át-
vizsgálásával, bombát nem találtak. 

Az iskola vezetői végül úgy döntöttek, hogy 
az átfagyott diákokat aznapra hazaengedik. -
Megdicsérem a gyerekeket, mert fegyelme-
zetten viselkedtek ebben a helyzetben, de saj-
nos ezt a napot be kell pótolnunk, úgyhogy a 
jövő hét szombaton iskolába kell jönniük -
mondta az igazgató. 

A Szegedi Rendőrkapitányság közveszéllyel 
fenyegetés gyanúja miatt nyomoz ismeretlen 
tettes ellen. 

SZ. GY. 

Egy év alatt tizenhétszer fenyegettek 
Egy épület átkutatása és közbe-
ni biztosítása 200-300 ezer fo-
rintba kerül, alkalmanként tíz 
rendőr vesz részt a bombakereső 
akcióban. Csongrád megyében 
az elmúlt egy évben az országos 
átlagnál több robbantással fe-
nyegetőző került rendőrkézre. 

„Aki más előtt olyan, a köznyu-
galom megzavarására alkalmas 
valótlan tényt állít, hogy közve-
széllyel járó esemény bekövetke-

zése fenyeget, vétséget követ el és 
két évig terjedő szabadságvesz-
téssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő." A 
Btk. imént idézett részlete vo-
natkozik a robbantással fenyege-
tőzőkre. 

Csongrád megyében az elmúlt 
egy évben tizenhétszer akartak 
felrobbantani iskolát, pénzinté-
zetet, postát. Tavaly, az év máso-
dik felében hatan, az idén, a teg-
napival együtt tizenegyen „he-

lyeztek el bombát" valamelyik 
megyei intézményben. A rendőr-
ség hat „robbantót" elfogott, egy-
szer egy gyermekkorút. Az utób-
bival'szemben megszűntették az 
eljárást. 

Egy-egy épület átvizsgálásának 
költségét számos körülmény be-
folyásolja, függ a ház nagyságá-
tól, helyiségeinek számától, az 
erre fordított időtől. A robbanó-
szerkezet elhelyezésével fenyege-
tett épületet meghatározott tá-

volságra le kell zárni, kívülről is 
biztosítani kell. A külső biztosí-
tási feladatot legalább négy rend-
őr végzi, ehhez nyújtanak segít-
séget a polgárőrök és a város-
őrök. Az epületet 3-4 járőrpár 
|azaz 6-8 rendőr) vizsgálja át, 
bombakutató kutyával. Az át-
vizsgálás általában 3-4 órát vesz 
igénybe. Ilyen esetekben a ben-
zinköltség, a munkaerő költség, 
a pótlékok összesen a 200-300 
ezer forintot is elérhetik. 

Több mint három órán át szünetelt a tanítás 

Bombariadó a Vedresben 

A bombariadó miatt az utcán fagyoskodtak a diákok Fotó: Schmidt Andrea 

Fizetős parkolóhely lesz a Gyertyámos és a Nemes Takács utca közötti belső udvar 

A nyugalom ára csupán tíz forint naponta 

Móricz Judit: Se nyugalmunk, se helyünk nincs az ud-
varban Fotó: Gyenes Kálmán 

Kedvezményes áron parkolhatnak a szegediek a la-
kóhelyük közvetlen közelében. Egy fizetős parkolási 
zónában található fehér foltot szüntetnek meg a lakók 
januártól a Gyertyámos és Nemes Takács utcai tömb-
belsőben - a nyugalom érdekében. 

- A Nemes Takács utcából és a Gyertyámos utcai ház-
tömbökből egyre többen kerestek meg azzal, hogy áldat-
lan állapotok uralkodnak a belső udvarrészben - össze-
gezte a vitás helyzetet a szegedi belváros önkormányzati 
képviselője. Tóth Károly a megoldás érdekében lakossági 
fórumra hívta az érintett házak lakóit és a parkolási cég 
képviselőjét. 

- A szomszédos utcák a fizetős parkolási zónához tar-
toznak, az udvaron viszont ingyen lehet parkolni. Ezért 
aztán állandóan tele van idegen gépkocsikkal. A múltkor 
megszólítottam egy férfit, aki egész héten előttünk tárol-
ja a kocsiját, ő a Boldogasszony sugárútra jár dolgozni, és 
nálunk talált legközelebb ingyen parkolót - panaszolta 
Móricz Judit. - Gondolkoztunk rajta, mi lenne a megol-
dás. Mivel a belső udvar közterület, a Gyertyámos utca 
8-10. szám alatti vaskaput nem zárathatjuk be, és a Ne-
mes Takács utca felőli átjárót is szabadon kell tartanunk. 

- Közterület, amikor bejárnak a szomszéd oviscsopor-
tok játszani, és hagynunk kell behajtani az autósokat is -
vette át a szót Horváth Istvánné Veronka. - A miénk 
azonban a terület akkor, amikor takarítani, jégmentesíte-
ni és a kukákat pótolni kell. A Gyertyámos utca felőli be-
járatunkat ráadásul gyalogosoknak építették, ennek elle-
nére kocsik használják. 

A lakossági fórum heves szócsaták színterévé vált: a 
Nemes Takács utcaiak bejárást és parkolóhelyet követel-
tek, a Gyertyámos lakói az utcájukban és a belső udvar-
ban kialakított fizetős parkolókért kardoskodtak. Ésszerű 
megoldásnak látszott a fizetős parkolás bevezetése. A fó-
rumon felszólaló Forrai Gábor, az SZKT parkolási üzlet-
ág-igazgatója hangsúlyozta: tapasztalatai szerint az eh-
hez hasonló fizetős és ingyenes zónák határán fekvő terü-
leten a tizedére esik vissza a gépkocsiforgalom, ha fizetni 
kell és nagyobb a biztonság is. A közlekedési társaság 
nemcsak kamerás ellenőrökkel járja be a parkolózónákat, 
hanem tábláz, jégtelenít és takarít. 

A fórumon szimpátiaszavazással eldöntötték a lakók: 
januártól a belső udvarra fizetős parkolóhelyeket kérnek 
és a Gyertyámos utca páros oldalán végig megszüntetik a 
gépkocsibejárást, oda is fizetős parkolótáblát tetetnek. 

DOMBAI TÜNDE 

BÉRLET NÉVRE ÉS CÍMRE 
mm A szegedieknek lakóhelyük szerinti utcában kedvezmé-

nyes árú parkolási lehetőséget biztosít az SZKT, mind-
egyik zónában egyforma áron, évi 3726 forintért. A bérlet 
kiváltásához forgalmi engedélyre és a lakcímet igazoló 
okmányra van szükség. Állandó és ideiglenes lakcímet is 
elfogadnak, az ideiglenes szegedi lakcím nem érvényes, 
ha az állandó lakóhely is szegedi. Egy címre két bérlet 
kérhető, a kedvezmény céges autókra nem vonatkozik. 

HÍREK 
TÖMÖRKÉNYES DIÁKOK 
TÁRLATA 
Ibos Éva művészettörténész, a 
Tömörkény István Gimnázium 
és Művészeti Szakközépiskola 
tanára nyitja meg az iskola 
diákjainak képzőművészeti 
kiállítását ma 17 órakor a Bartók 
Béla Művelődési Központban. A 
tárlaton bemutatott alkotások 
meg is vásárolhatók. A befolyt 
összeg az iskola Arpádházi Szent 
Erzsébet Alapítványát gyarapítja. 
December 9-én 18 órától a 
Bartók nagytermében 
alapítványi gálaműsort is 
rendeznek, amelyre támogatói 
jegyek vásárolhatók. 

DECEMBER 5-ÉRÓL 
„December 5. a magyar 
szeptember 11.- Kiútkeresés" -
címmel rendez konferenciát a 
Hajrá Magyarok Polgári Szövetség. 
A rendezvény holnap este hat 
órakor kezdődik a Szegedi Ifjúsági 
Házban. A konferencián részt 
vesznek a határon túh magyar 
szervezetek képviselői, Ágoston 
András, a VMDP elnöke, Duray 
Miklós, az MKP ügyvezető elnöke, 
Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, 
valamint Toró T. Tibor, az RMDSZ 
országgyűlési képviselője. 


