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„Tiszta földes volt a keze; azt mondta, a temetőben járt, ahol sírt ásott" 

Pszichiáter kezelte 
a gyanúsított zsombói lányt 

Folytatás az 1. oldalról 

Az édesanyját sem szerette, és 
nevelőapjával sem jött ki jól -
folytatta az egykori osztálytárs. 
Úgy tudom, nem volt mindig 
ilyen ellenséges, csak miután 
hétéves korában elváltak a szü-
lei. Elmesélte, a lány a hetedik 
osztályt már velük kezdte, ami-
kor a család Doroízsmáröl 
Zsombora költözött. - Egyszer 
nem jött be az első' kÖáOőrára. 
Amikor megérkezett, tiszta föl-
des volt a keze. Azt mondta, a 
temetőben járt, ahol sírt ásott. 
Máskor egy iskolai ünnepség 
után a művelődési ház előtt le-
vetette a ruháit, és joghurttal 
öntötte le magát. Nem szeret-
tük a viselkedése miatt, de nem 
is piszkáltuk. Tudtuk, hogy be-
teg. Amikor hallottam a ször-
nyűségről, először azt hittem, 
magával végzett. Ezen nem is le-
pődtem volna meg, hiszen az 
utóbbi fél évben két öngyilkos-
ság is történt a községben -
mondta egykori osztálytársa. 

Zsombón egy hónapja egy férfi 
felakasztotta magát, télen egy 
huszonéves fiú lőtte fejbe magát 
a helyi kiserdőben. 

- Azoknak a szörnyűségeknek, 
amik eddig itt történtek, ameny-
nyire én tudom, családi okuk 
volt. A háttér ennél a családnál 
sem volt rendezett, de nem sze-
retnék erről bővebben beszélni -
hárította el kérdéseinket a tiné-
dzser egykori tanára. Annyit 
azonban elárult: a lánnyal az első 
pillanattól kezdve gondok vol-
tak. Bár kérték az orvosok, a 
gyermekjóléti intézet és a szülők 
segítségét, senki nem reagált ké-
résükre. 

A tragédia helyszínén tegnap is ot t állt a rendőrautó Fotó: Schmidt Andrea 

- Tudtuk, hogy problémás 
gyereket kapunk, de ilyen hely-
zet kezelésére nincsenek felké-
szítve a pedagógusok. Próbáltuk 
mások mellé ültetni, hátha 
könnyebben beilleszkedik, de 
inkább magányosan gubbasz-
tott az iskolapadban - magya-
rázta. - Többször is kezelték a 
pszichiátrián, és gyógyszereket 
kellett szednie. A kedélyállapo-
tából mindig rájöttünk, mikor 
nem vette be ezeket. 

K. G. G. 

ŐRIZETBE VETTEK 
Megalapozott a gyanú arra, hogy a bűncselekményt az áldozat féltestvére kö-
vette el. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya a tizenhét 
éves lányt - aki jelenleg is orvosi kezelés alatt áll - őrizetbe vette, és kirendelt 
védője, gyámja és pszichológus jelenléte mellett gyanúsítottként kihallgatta. A 
főkapitányság bűnügyi osztálya emberölés gyanúja miatt szakértők bevonásá-
val vizsgálja az ügy körülményeit. 
Megpróbáltunk információkat kapni a lány állapotáról, de a szegedi kórház 
pszichiátriáján teljes hírzárlatot rendeltek el az üggyel kapcsolatban. így azt 
sem tudtuk meg, milyen diagnózist állítottak fel korábbi kezelései során, mi-
lyen gyógyszereket írtak fel neki, és miért engedték távozni a kórházból. Sze-
rettük volna azt is megtudni, egy pszichiátriai kezelésen átesett betegnél me-
lyek azok az okok, amelyek kiválthatnak egy ilyen szörnyű cselekedetet. 

Tanulópénz 
UJSZASZI ILONA 

Ingyendiplomát ígértek. Ugye tetszenek emlékezni ? Meg azt, 
hogy csökkentik az adókat. Azt is mondták: ..dübörög a gaz-
daság". Meg azt, hogy... De nincs értelme a sort folytatni. A 
kampánybeli mondatok már nem időszerűek. A z ígérgetők 
nyertek: hatalmon maradtak. Ezért utólag beismerték: nem 
mondtak igazat. Még Gyurcsány is kinyilatkoztatta: hiba volt 
a jólét illúzióját kelteni. Ennyi. Nekünk meg annyi. Fizethet-
jük a tanulópénzt. 

Dobálóznak a számokkal. Záporoznak az újabb és újabb 
megszorításötletek. Föltámasztották a tandíjat is. Ami miatt 
Bokros anno megbukott. De már régen túl vagyunk a Bok-
ros-csomag Rubiconján. A Gyurcsány-kocka el van vetve. Már 
tarol. 

A köztudatba dobott „utólagos képzési hozzájárulás" ötlete 
nyomán támadó közfelháborodást, pontosabban e kormány-
zati szondázást követően a tandíj mégis közvetlenül fizeten-
dő. Az újítás annyi, hogy azt egy főkommunikátor „felsőokta-
tási részhozzájárulásnak" nevezi, ami „fer"-nek rövidíthető, 
mintha fair lenne. Pedig egyáltalán nem: nem fair a fer. In-
kább sarc. Részben azért, mert a Bokros-féle évi 20 ezer he-
lyett most 105-150 ezer forint. Amitől a felsőoktatási intéz-
mény plusz-mínusz eltérhet - ötven százalékkal, vagyis a 
tandíj lehet 52 ezer 500, de akár 225 ezer forint is. Ami tény-
leg nem fair! Különösen ha fölidézzük: évi 160-180 ezerért 
már önköltséges képzésen is vehet a gyereknek diplomát, aki 
erre áldozni képes. Meg ha hozzátesszük: a tandíjat még lia 
formálisan a diákhitelhői is fizeti a gyerek, valójában a szülő-
jét terheli, vagyis azé a korcsoporté e teher, amelyik (szeren-
csés esetben) dolgozik, így aztán jövedelemadót fizet, meg vá-
sárol és fűt és áramot fogyaszt, vagyis feszt áfázik és persze 
gyereket nevelve is adózik - a jövőnek. De azért sem fair a fer, 
mert a felsőoktatás anyagi és a diákság erkölcsi romlásának 
megállítására nem elég finom eszköz. 

Ha az a cél - amivel iskolás gyerekek anyukájaként melles-
leg egyet is értek hogy jobb teljesítményre bírjuk az okta-
tást és a diplomára törekvőt, akkor ahhoz összetettebb esz-
közök kellenek. Ha kérdezték volna, a felsőoktatásban dolgo-
zók elmondhatták volna, milyen a precízebb, differenciál-
tabb tandíjrendszer. Amelyik például különbséget tesz a kitű-
nő és a jól tanuló között, s csak az alsó harmadba tartozó 
gyengén teljesítőkkel fizettet tandíjat. Vagy a tanulmányi 
eredményhez igazodó, változó összeggel tesz érdekeltté. 
Mert igaz: váltani kellett, hogy egyszer majd tényleg dübö-
rögjön a gazdaság. De nem mindegy, hogyan váltunk és mi-
lyen megoldást találunk. Eddig a diákok fele tanulhatott in-
gyen - az újítással tán 7,5 százaléka. De egy finomabb esz-
közzel elérhetnék, hogy legalább 25-30 százaléka tanulhas-
son. Hogy megőrizhessünk egy illúziót, az ingyendiplomáét. 

Égáz-Dégáz házasság 
Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zrt. néven egyesül a Gaz de Francé tulajdo-
nában lévő Égáz és Dégáz - jelentette be szerdán Budapesten sajtótájé-
koztatón fean-Francois Carriere, a Gaz de Francé kelet-európai igazga-
tóságának és a két magyarországi cég igazgatóságának elnöke. Az egye-
sülés célja a francia cég magyarországi gázszolgáltatóinak egységes fel-
lépése. Az Égáz-Dégáz Zrt. jegyzett tőkéje 17,4 milliárd forint lesz. A 
fúzió előtt az Égáz jegyzett tőkéje közel 5, a Dégázé 12,5 milliárd forint, 
saját tőkéjük pedig az év végén 14, illetve 20 milliárd forint volt. 

Kánikulai erősorrend: strand, klíma, jégrém, ásványvíz, sör 

Holnaptól normális lesz a nyár 

NYÁRI 
VÁSÁR 

július 15-ig 
i Áruházban. 

?nnyel. 
Ú j d o n s á g ! 

• egyes 3 részes kosztümök 1 
• egyes blézerek 1 0 7 8 0 F t he 
• egyes férfiöltönyök, z a k ó k , 
• egyes női és férfi farmernai 

> egyes női szabadidőruhák 7 8 0 0 FÚ helyett 2350 F t 
> egyes női szandálok 8650 F t helyett 2000 Ff 

L 0 T T 0 és R E E B 0 K termekek 2 0 - 3 0 % kedvezménnyel 
NIKE termékek 2 0 - 4 0 % kedvezménnyel 
P U M A termékek 2 0 - 5 0 % kedvezménnyel 

Ma folytatódik a kánikula, de 
holnaptól csökken a hőmérsék-
let, normális lesz a nyár. Sze-
geden szerencsére nem tör tént 
több baleset, sem rosszullét az 
átlagosnál. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Több mint egy hete nagyon meleg 
van, talán ezért éreztük tegnap 
már-már elviselhetetlennek. Pe-
dig „csak" 32 fok volt Szegeden az 
átlag, és ez több mint két fokkal 
kevesebb, mint a tegnapelőtt 
mért hőmérséklet. Ma ismét 34 
fokra számítanak - persze bizo-
nyos helyeken és időpontokban 
ennél tíz fokkal is lehet többet 
mérni. De aztán: vége a kánikulá-
nak. A szegedi meteorológiai szol-
gálat előrejelzése szerint pénte-
ken kisebb lehűlés lesz, azaz a 
normális nyári hőmérsékletre, 
huszonfokokra számíthatunk, és 
ez lesz a helyzet a hét végén is. 
Szombaton és vasárnap megje-
lennek a felhők, azaz bárhol, bár-
mikor előfordulhat gyors, nyári 
zápor, bár előtte-utána, úgy napi 
5-8 órában marad a napsütés. Egy 
szó, mint száz, péntektől norma-
lizálódik a nyári időjárás. 

Vagy nem. Mint grafikánk mu-
tatja, az előrejelzéseket, főként a 
hosszabb távra szólókat nem ve-
hetjük szentírásnak, ezt hangsú-
lyozzák rendre a meteorológusok 
is. A várható országos középhő-
mérséklet görbéje most minden-
esetre összecseng a szegedi szak-
ember fönti, a következő napok 
helyi időjárását leíró szavaival. 

A másfél hetes kánikulában kö-
rülbelül háromszor annyi a szegedi 
fürdők forgalma, mint átlagos nyá-
ri napokon. A bevétel is nagyobb, a 
kedvezmények ellenére is - tájé-
koztatott Bánáti Antal, a Szegedi 

ELOREJELZES ES VALOSAG 
Időjárási adatok június 15-től július 2-ig 
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az előre jelzett napi a regisztrált napi a várható napi 
középhőmérséklet középhőmérséklet középhőmérséklet 

Forrás: DM-gyűjtés 

Fürdők Kft. igazgatója. A közönség 
ostromát nem is bírták a pénztá--
rosok, pluszpénztárakat állítottak 
föl, hogy ne kelljen hosszan sorba 
állni a vízbe vágyó tömegnek. Nem 
véletlen a szóhasználat, hiszen a 
kánikulai hétvégéken 4,5-5 ezer 
ember hűsöl a szegedi medencék-
ben. fól jön most a fürdőnek a 
nemrég elkészült Torontál téri par-
koló. Az ugyancsak első nyári sze-
zonját „élő" élményfürdő roppant 
népszerű, reggel 8-tól este 8-ig mű-
ködtetik. Amúgy - mint a jobb 

DM-grafika 

szórakozóhelyek - igény szerint 
tartanak nyitva a fürdők, előfor-
dul, hogy este 10-kor is lehet még 
lubickolni. 

Nem hivatalos kutatásunk 
szerint ezekben a napokban a 
szegedi boltok legkelendőbb árui 
a következők: jégkrém, ásvány-
víz, sör. A műszaki üzletek nem 
győzik újrarendelni a ventiláto-
rokat és klímákat, ezek most leg-
alább olyan keresettek, mint a 
focivébé előtt a tévék voltak. 

A megyei rendőr-főkapitányság 

sajtóreferense, Vad Róbert örö-
mét fejezte ki tegnap, mert na-
pok óta az a tapasztalatuk, hogy 
nincs több baleset az utakon, 
mint kevéssé melegben. Ugyan-
ez a helyzet a mentőszolgálatnál. 
A mentősök azt mondják, az em-
berek szerencsére egyre tudato-
sabban igyekeznek vigyázni ma-
gukra, idősek, betegségben szen-
vedők nem teszik ki a lábukat a 
nappali forróságban a lakásból, 
azaz nem teszik ki magukat a tű-
ző napnak. 

FUTOTT BUSZ 
A tömegközlekedés ilyenkor: meg-
próbáltatás. Tegnap többen azt pa-
naszolták, hogy a 75Y-os dorozsmai 
járaton nem tudtak ablakot nyitni, az 
csak résnyire húzható el. Kerekes 
Gergely olvasónk viszont a belváros-
ban utazott fullasztó melegben 
az alacsonypadlós buszon. 
Káity Károly, a Tisza Volán Z r t fő-
mérnöke elmondta, a cég járműflot-
tájában mindössze két jármű lég-
kondicionált A többin lehetőség sze-
rint tető- és oldalablak nyitásával 
próbálnak hűteni a sofőrök, de a me-
netszél nem segít a lassabb városi 
forgalomban. A modern Mercedes 
buszokon, mint amilyen a dorozsmai 
75T valóban csak résnyíre húzhatók 
az ablakok, ott légbefúvással szel-
lőztethet a sofőr. Tegnap - az álta-
lunk közvetített panaszok nyomán -
a Tisza Volánnál Ismételten felhívták 
a sofőrök figyelmét hogy használják 
a levegöztetőt. Káity Károly elismer-
te, a kánikulát a buszok sem viselik 
jól. Extrém esetben előfordul, hogy a 
hűtővízrendszerük annyira átforró-
sodik, hogy a sofőr a végállomásig a 
levegőztetővel kénytelen hűteni a 
motort Ilyenkor valóban a forró le-
vegő jut az utastérbe, de ezt a végál-
lomásra érve javítják. 

Vásárhelyi Pál u. 3-5. 
NYITVA: h.-p.: 9-20, 
szo.: 8.30-20. vas.: 9-19 


