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A szentesi rendőrség lezárta a nyomozást 

Nincs meg a tettes 
a kézigránátügyben 
Értékelhető adatok, nyomok híján lezárta a vizsgálatot a szentesi 
rendőrség a jegyző házánál történt kézigránátos merénylet ügyé-
ben. A jegyző azt mondta, nem kíván többé foglalkozni a tör-
téntekkel. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szentesi Rendőrkapitányság 
korábban DNS-vizsgálatra 
küldte annak a kézigránátnak a 
darabjait, amely augusztus vé-
gén Sztantics Csaba jegyző há-
zának erkélyén robbant fel. A 
minap megérkezett szakértői 
vélemény nem hozott fordula-
tot az ügyben: az elemzett 
DNS-minta alapján sem sike-
rült a merénylő nyomára jutni. 
A nyomozást vezető Tyityán 
László őrnagy elmondta la-
punknak, értékelhető adat nem 
áll rendelkezésünkre, ezért a 
tettes kilétét a jelenlegi infor-
mációk birtokában nem lehet 
megállapítani. A szakértő által 
talált mintákkal megegyezőt 
nem találtak abban a rendszer-
ben, amely a korábbi bűnelkö-
vetők adatait tárolja, a 

DNS-minták alapján. így nem 
jutottak előbbre a szentesiek 
ebben az ügyben. 

A város lakóit azóta is foglal-
koztatja a példátlan eset, és na-
gyon várták, hogy kerüljön kézre 
a tettes. A bűnügyi osztály veze-
tője kijelentette, az ügy minden 
részletére vonatkozóan gyűjtöt-
tek adatokat, a történet minden 
szereplőjét, minden tanút és le-
hetséges elkövetőt kihallgattak, 
ám ez a munka sem hoztak ered-
ményt. Az ügyészségnek sem 
volt ötlete arra, hogyan lehetne 
folytatni a nyomozást. 

A történet sértettje, Sztantics 
Csaba és családja szerencsére ép-
ségben úszta meg a merényletet. 
A nyomozás sikertelenségének 
hírére a jegyző nem kívánt rea-
gálni. - Mit mondhatnék? Rend-
őrségi ügy, amivel a jövőben nem 
kívánok foglalkozni - mondta. 

A szegedi Juhász Gyula még nem volt képviselő 

Az eddiginél élhetőbb 
Tápét szeretne 

az utóbbi időkben. A falu a 
70-es években először elvesztet-
te önállóságát, majd később az 
önfenntartó képességét is. Szá-
mos vállalat zárt be, munkahe-
lyek szűntek meg, és a lakosság 
elöregszik. Az egykor büszke és 
erős közösség ma már alig em-
lékszik híres hagyományaira, 
sajátos népszokásaira és művé-
szetére - hangsúlyozza a képvi-
selő. Programjában elsőként 
említi a munkahelyteremtést. 
Sorolja a statisztikai adatokat: 
míg 25 évvel ezelőtt minden 
száz munkaképes korú tápaiból 
70-80 a falu határain belül ta-
lált magának munkát, addig 
mára százból 10-15-en dolgoz-
hatnak helyben. 

- Adminisztratív és gazdasági 
eszközökkel is segíteni kell a 
munkahelyteremtést, a meglévő 
munkahelyek megóvását. Tá-
mogatni kell az egyházközség 
kezdeményezését, amely az öreg-
temető egy részén ötven férőhe-
lyes szociális idősotthon létreho-
zását célozza. Ez a projekt egy-
magában 25-30 új munkahelyet 
t eremt — m a g y a r á z z a a képvise lő . 
Programjából kitűnik, hogy a 
Zsukov tér környékére élelmi-
szer-áruházat tervez, a közösségi 
élet megéléséhez szükséges 
tönkrement köztereket, játszóte-
reket felújítják. Szeretnék sűríte-
ni a 73-as és a 73Y-os autóbusz-
járatokat, hiszen az Arvács-
ka-Muskátli utca vonalán túl 
élők jelenleg 40 percet kénytele-
nek várni, míg csatlakozáshoz 
jutnak a város felé. Meg kell óvni 
az öregtemető kápolnáját a pusz-
tulástól. 

- A Bálint Sándor Altalános Is-
kola régi épületei üresen állnak. 
Ha a város eladja az ingatlano-
kat, a pénzt fordítsák Tápéra -
mondja a képviselő, aki megjegy-
zi: nemcsak a választások előtti 
hetekben kell a körzetért tenni, 
hanem az egész ciklusban. 

CS. G. L. 

Tápé új egyéni képviselője, Ju-
hász Gyula (képünkön) még 
nem volt a közgyűlés tagja. A 
mérnök és gazdaságelemző két 
éve a Fidesz-MPSZ tagja. Azt 
vallja, hogy a helyi politikának a 
hétköznapi élet problémáit kell 
feltárnia, és arra megoldásokat 
kell találni. 

A szegedi közgyűlésben még so-
ha nem dolgozott luhász Gyula. 
A 45 éves távközlési és villamos-
mérnök, gazdasági elemző ebben 
a ciklusban egyéni képviselői 
mandátumot szerzett a 25. vá-
lasztókerületben, Tápén. A Fi-
desz-KDNP képviselője a politi-
kával 2002 óta foglakozik aktí-
vabban: két éve csatlakozott a Fi-
desz-MPSZ szegedi szervezeté-
hez. Több mint húsz éve ismeri a 
tápai emberek örömeit és gond-
jait. 

- Kilencedik éve szolgálom be-
csülettel a római katolikus egy-
házközséget, ahol pénztárosként 
tevékenykedek. Ez a kisebb kö-
zösség eddig elégedett volt a 
munkámmal - mondja a képvi-
selő. Szerinte a helyi politikának 
a hétköznapi élet problémáit kell 
feltárnia, és arra a közösség és az 
egyes emberek érdekeit egyaránt 
szolgáló megoldásokat kell fel-
mutatnia. Az önkormányzati vá-
lasztáson azért indult, hogy ké-
pességeit, tudását és tapasztala-
tát az egész tápai közösség szol-
gálatába állítsa. 

- Az a szándékom, hogy ki-
használjam a képviselőségben 
rejlő mindazon lehetőségeket a 
közösség javára, amelyeket elő-
deim eddig vagy nem mertek, 
nem tudtak vagy nem akartak 
kiaknázni - jelenti ki Juhász 
Gyula, aki csak névrokona a 
költőnek. Hozzáteszi: Tápé dol-
gai nem mentek túlságosan jól 

NEVJEGY 
Juhász Gyula 1961-ben született 
Szegeden. A Közlekedési és Táv-
közlési Műszaki Főiskolán és a 
Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemen szerzett 
diplomát. A Magyar Telekom Rt. 
fejlesztőmérnöke, majd az Anten-
na Hungária Rt. egyik fejlesztési 
igazgatója volt. Két éve vállalkozá-
sában a távközlési megoldások 
fejlesztésével foglalkozik. Nős, két 
gyermek édesapja: Áron 14, Kris-
tóf 15 éves. 

Üzletté alakul a ház, ami a robaj miatt nem lakható 

Zajjal fogy az ingatlanérték 

A tápéi Fenyves utca kifejezetten csendes Fotó: Frank Yvette 

Egyre fontosabbá válik a sze-
gedi ingatlanoknál is, hogy 
mennyire zajos a környék. A 
ház vagy a lakás értékének 
akár húsz százalékáról is le-
mondhat, aki főútvonal men-
tén lakik. Az üzleteknél vi-
szont még előny is lehet a for-
galom robaja. 

A városi forgalom folyamatos 
növekedésével már nem csupán 
a műszaki állapot, az ár vagy az 
emeletszám határozza meg egy 
ingatlan értékét. Egyre inkább 
befolyásolja a vásárlót, hogy a ki-
szemelt lakás, ház közvetlen 
környékén mennyire zavaró a 
zaj. 

Öt-tíz százalékkal kevesebbre 
becsülte Samu Attila, a szegedi 
Androméda Szolgáltató és Köz-
vetítő kft. vezetője egy zajos 
környéken lévő lakás értékét 
egy azonos jellemzőkkel bíró, 
de csendes helyen lévőhöz ké-
pest. A csendes környéket 
ugyanis egyre többen jelölik 
meg fontos elvárásként. Mint 

mondja, jól mutatja a zaj elvi-
selhetöségének határait a fran-
ciahögyi lakóparkban élők fel-
háborodása, akik többször le-
zárták az átmenő forgalom elől 
lakhelyük utcáit. A korszerű 
nyílászárók sokat javíthatnak a 
zajterhelésen, és a zöldterüle-
tek közelsége és nagysága is el-
lensúlyozhatja némileg a zaj 
miatti értékcsökkenést. A hő-
és hangszigetelt ablakok sem 
tudják azonban teljesen kizárni 
a munkagépek vagy a hatalmas 
forgalom keltette rezgéseket -
amelyek hosszabb távon akár 
meg is repeszthetik az épülete-
ket. Ezért Samu szerint az új 
épületek tervezésénél mindig 
figyelembe kellene venni az in-
gatlan főútvonaltól, forgalmas 
városi úttól való távolságát. 

Bozsó Miklós, a Limit Tanács-
adó és Vagyonértékesítő Kft. ve-
zetője szerint ugyanakkor az üz-
leti célú ingatlanoknál egyálta-
lán nem számít a zajterhelés -
sőt akár előny is lehet. Többnyi-
re ugyanis a forgalmas helyeken 

ATALAKITAS ZAJTERKEPPEL 
A szegedi önkormányzat idén fogadta el a város „zajtérképeit", ami jól szem-
lélteti a főleg közlekedési eredetű zaj mértékét a főútvonalak mentén. Mohi 
Miklós, a fejlesztési iroda környezetvédelmi referense elmondta: a térkép alap-
ján jövőre intézkedési terv készül, amit a városfejlesztési tervekben kívánnak 
alkalmazni. Ezzel remélhetőleg megelőzhetők lesznek a franciahögyihez ha-
sonló tiltakozások is. A legnagyobb zaj jelenleg a főként az átmenő nemzetközi 
kamionforgalom sújtotta főútvonalakon, a Bertalan híd le- és feljárója környé-
kén és a Kossuth Lajos sugárúton tapasztalható. A szakemberek szerint az elő-
írt határértéknél több mint húsz decibellel magasabb itt a zajszint. Az igazi 
megoldás az M43-as. Szegedet elkerülő út mielőbbi megépülése lehet. 

nagy a zaj, ez pedig azt jelenti: 
sokan látják az üzletet, szolgálta-
tót, így pedig több lehet az ügyfél 
is. 

A lakóingatlanok viszont akár 
tíz-húsz százalékot is veszthetnek 
az értékükből, ha zajos környé-
ken vannak. Bozsó szerint előfor-
dul, hogy még így sem tudnak el-
adni egy-egy nagykörúti lakást. 
Hasonló a helyzet a Temesvári, a 
Rókusi körút, a Szőregi és a Do-
rozsmai út családi házaival is: la-
kóházként szinte lehetetlen tőlük 
megszabadulni - ezért egyre több 
helyre üzletek költöznek be. 

Lapunk számítása szerint több mint félmiihót bukott a választáson 

Kozma József azt mondja; 
nem a pénzért politizál 
Kozma József (képünkön) a helyhatósági választá-
sok egyik legnagyobb vesztese. A volt szegedi al-
polgármester megyei közgyűlési elnöknek készült, 
ám a szocialisták vereséget szenvedtek a megyei 
önkormányzati választáson. Lapunk számítása 
szerint az MSZP-s politikus, akinek 23 milliós hi-
teltartozása van, több mint félmillió forinttal ke-
res így kevesebbet havonta. Kozma ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy ő nem a pénzért politizál. 

- Azokat a tapasztalatokat szerettem volna átadni, és 
a város, a megye, valamint a térség javára fordítani, 
amelyeket a helyi, regionális és nemzetközi ügyek 
tárgyalásakor szereztem. Sajnálom, hogy ezt nem si-
kerül megyei elnökként tennem - mondta lapunk-
nak Kozma fózsef. A szocialista politikus, aki 2002 
óta országgyűlési képviselő, az előző ciklusban város-
pohtikai alpolgármesterként dolgozott Szegeden. 
Legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint ezért a mun-
káért bruttó 619 ezer 200 forintot kapott havonta. 
(Emellett havonta 120 ezer forint költségátalányt.) 
Az új szegedi közgyűlésben már nem vállalt szerepet, 
ugyanis az MSZP megyei közgyűlési elnöknek jelöl-
te. A szocialisták azonban elvesztették a megyei ön-
kormányzati választást, Kozmából pedig az európai 
ügyek bizottságának elnöke lett a megyei közgyűlés-
ben, amiért bruttó 181 ezer forintot kap. 

A parlamentben a külügyi bizottság alelnökeként 
az utazási és szállásköltséggel együtt havonta több 
mint 800 ezret keres. Amikor erről és a 23 millió 
forintos hiteltartozásáról faggattuk, azt mondta, 
hogy „ha valaki a politikát pénzért csinálja, gyor-
san hagyja abba", majd hozzáteszi, hogy ő sohasem 
a pénzért politizált. „Ha valaki nem feladatokban, 
hanem csak pozíciókban méri a politikát, az rosz-
szul látja a helyzetet." 

Kozma József 2004 őszétől Gyurcsány Ferenc 
kül- és biztonságpolitikai tanácsadó testületének 
volt a tagja. Azért a múlt idő, mert a második 
Gyurcsány-kormány megalakulásával megszűnt a 
grémium, így a bizalmi állása is. Elmondása szerint 
ma már más formában folyik a konzultáció. A sze-
gedi politikus jelenleg az MSZP külügyi, európai és 
határon túli ügyekkel foglalkozó munkacsoportjá-
nak vezetője. Elmondása szerint nap mint nap fog-
lalkozik diplomáciával, külügyi kérdésekkel, de 
nem tervezi, hogy diplomataként folytatja pályafu-
tását, úgy, mint párttársa. Megírtuk: Vastag Pál 
nemrégiben lemondott parlamenti mandátumáról, 
mert a jövőben Magyarország kanadai nagykövete-
ként dolgozik majd. 

SZ. C. SZ. 

A tömegközlekedés közelsége 
azonban a zaj ellenére is növel-
heti egy ingatlan értékét. A kft. 
vezetője azt mondja, a folyamat 
a pestihez hasonló irányba tart, 
ahol egy panel értékét megdobja, 
ha közel a metróállomás. Forgal-
mas, zajos helyeken a nyolca-
dik-kilencedik emeleti lakások a 
kelendőbbek, oda ugyanis a lég-
szennyezés mellett a zaj sem ér 
fel. Csendes környéken ugyan-
akkor továbbra is az alacsonyan 
lévő, kis lakásokat keresik a vá-
sárlók. 

T. R. 

HÍREK 
TEGNAP IS TÜNTETTEK 
Mintegy százötven tüntető 
vonult tegnap este a szegedi 
városházától a múzeumhoz, 
a h o l K a l m á r Ferenc , a K D N P 
megyei elnöke a jó erkölcs 
fontosságára hívta fel a 
figyelmet, Gyurcsány Ferencet 
hibáztatva a feszültségekért. 

EZER SZEGEDI DIÁK 
A tandíj ellen és a valódi 
felsőoktatási reform elindításáért 
demonstrál a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos 
Konferenciája ma 16.30-tóla 
budai várban. A tiltakozáson a 
Szegedi Tudományegyetem 
hallgatói is részt vesznek. Török 
Márk, a BTK-HÖK elnöke 
elmondta, a hallgatók - legalább 
ezren - ma karonkénti 
csoportokban, vonattal utaznak a 
fővárosba. 

BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK 
Javában tart a IX. újszegedi 
bioépítészeti napok 
rendezvénysorozata. A 
vályogépítkezés szabályozásáról 
tegnap volt szó, bemutatták a 
szalmabála-építést; a virágos 
háztetőkről is hallhattak a 
megjelentek érdekességeket. Ma, 
csütörtök délelőtt 10-től , 
bemutatják a faapríték-, 
faelgázosító kazánt, s a 
napenergia dél-alföldi 
hasznosítási lehetőségeit is 
ismertetik. Holnap délelőtt 
10-től többek között a káros 
sugárzások elleni védelemről 
beszél a szakértő, lesz szó a 
napkollektorokról is. 


