
4 Szombat, 1988. április 16. 

Gyapjas János búcsúztatása 
Életének 76. évében el-

hunyt Gyapjas János, a mun-
kásmozgalom ismert szegedi 
a lakja . 

Gyapjas János 1912-ben 
született Szegeden. Az ele-
mi és polgári iskola elvég-
zése után nyomdásztanuló 
lett, majd 1931-ben betű-
szedő segédként kezdett dol-
gozni. Már ekkor belépett a 
nyomdászok szakszervezeté-
be, és tagja lett a szociál-
demokrata pártnak. A har -
mincas évek gazdasági vál-
sága kihatott életére is, hi-
szen több éven át munka-
nélküli volt, alkalmi mun-
kákat vállalt, és hosszabb-
rövidebb ideig a budapesti 
nyomdában dolgozott. 1937-
ben ú j ra el tudott helyez-
kedni Szegeden, szakmájá-
ban. Ekkor már bizalmiként 
tevékenykedett a szakszer-
vezetben, és minden terüle-
ten, így a választási küzdel-
mek során is segítette az 
SZDP munkájá t . 

A felszabadulás után kér-
te felvételét a kommunista 
pártba, s tagja lett a nyom-
dában alakult pártszervezet 
vezetőségének. Továbbra is 
aktív szakszervezeti mun-
kás maradt . Az ötvenes 
években dolgozott a Szegedi 
Vasöntödében, ma jd a Sze-
gedi Nyomdából korrektor-
ként vonult nyugdíjba. 
Munkásmozgalmi tevékeny-
ségét pár tunk és kormá-
nyunk több magas kitünte-
téssel ismerte el. Igy tulaj-
donosa volt a Szocialista 
Hazáért Érdemrendnek és a 
Felszabadulási Jubileumi 
Emlékéremnek is. 

Gyapjas János búcsúz-
tatására április 26-án, ked-
den délután 3 órakor kerül 
sor a Belvárosi temetőben. 

MSZMP 
Szeged Városi Bizottsága 

Kiszöv 
Vándorzászló 
Tegnap, pénteken délután 

rendezte meg május 1-jei 
ünnepségét a szegedi Uni-
versal Vegyipari Kisszövet-
kezet. Először • Csalovszki 
Jánosné, a kisszövetkezet 
elnöke számolt b e a kollek-
tíva e lmúlt évi munkájáró l , 
arról a tevékenységről, 
amelynek elismeréseként 
most övék let t a Kiszöv 
Vándorzászló. Az Universal 
mintegy 150 dolgozója 1987-
ben közel 50 millió forintos 
nyereséget produkált. Ter-
mékszerkezetét megújította, 
korszerű növényvédő sze-
rekkel, fertőtlenítőkkel, ház-
tartás-vegyipari cikkekkel, 
valamint kozmetikumokikai 
jelent meg a piacon, 

Az ünnepségen a legjob-
ban dolgozók elismeréseket, 
kitüntetéseket vettek át. A 
Kiszöv Vándorzászlót Hor-
váth János, az Ipari Szö-
vetkezetek Csongrád Megyei 
Szövetségének elnöke adta 
át a kollektívának. 

Békehónap — honismeret 
Ülést tartott tegnap dél-

előtt Szegeden a Hazafias 
Népfront Csongrád megyei 
béke-barátsági bizottsága. A 
testület a május 8-án kez-
dődő ibéke és barátsági hó-
nap programját állította 
össze. Rendezvénysorozat 
keretében a megye szinte 
valamennyi településén ba- r és Z t 
rá tság ' napokikai, találko-
zókkal, emlékeznek meg a 
•győzelem napjáról . Nagy-
gyűléseken, fáklyás felvonu-
lásokon és különböző hang-
versenyeken tesznek hitet a 
béke mellet t a fiatalok, la-
kosok. A gazdag program-
ban szerepei imajd irodalmi 
és képzőművészeti vetélkedő 
épp úgy, min t rendhagyó 
osztályfőnöki óra, vagy 
sportverseny. 

elismerésben részesítette: 
külföldi táborozáson vehet 
részt Molnár Ágnes (Zrínyi 
I. Ált. Isk.), csillebérci szak-
táborozás a jutalma Imolya 
Rolandnak (Madách Alt. 
Isk.), és Molnár Juditnak 
(Zrínyi I. Alt. Isk.), bala-
tonszárszói üdülésen vehet 

Kelemen Patrícia 
(Ságvári Gyakorló Ált. Isk.), 
és Katona Erika (Rókus II. 
Sz. Ált. Isk.). A bizottság 
külön d i já t kapta Mocsai 
Zsuzsa (Béke Üti Ált. Isk). 
Kilencen pedig Öpusztasze-
ren megyei tehetséggondozó 
táborban vehetnek részt. 

Szegedi 
diáksiker 

A közelmúltban rendezték 
meg Sátoral jaújhelyen az 
I f jú Történelemibaráti Kö-
rök VI. országos találkozó-
ját, amelyen a szakközép-
iskolák és szakmunkáskép-
ző intézetek diákja inak pá-
lyamunkáit bírálták el. Ki-
emelkedően szerepeltek a 

Szegedi Vedres István Épí-
tőipari Szakközépiskola ta-
nulói. Tápai Péter, a Pick 
Szalámigyár története című 
pályamunkájával első dí-
jat nyert, Brczán Krisztofor 
A deszki szerbek és népszo-
kásaik története című m ű -
véért második dí ja t kapott . 

Felolvasóülést tartot t teg-
nap a népfront Szeged vá-
rosi honismereti bizottsága. 
Az il848—49-es szabadság-
harc szegedi eseményei 
címmel meghirdetett hely-
történeti pályázatra beérke-
zett legjobb munkák készí-
tőit, 7—8. osztályos tanuló-
k a t hívtak meg a rendez-
vényre. A bizottság a leg-
ügyesebbeket a következő 

Kiválóan szerepelnek 
Az e lmúlt évekhez ha-

sonlóan az idén is kiválóan 
szerepelnek a Ságvári End-
re Gyákorló Gimnázium di-
ákjai az országos középis-
kolai tanulmányi versenye-
ken. Az országos tíz leg-
jobb közé kerültek a kö-
vetkezők felvételi vizsga 
nélkül mehetnek az egye-
temre) : f rancia nyelvből 
Bernáth Tamás, Durham 
Michael; tanáruk: Józsa 

Műsorajánlat 
MIT REJT A TISZA MÉ-

LYE? címmel lesz biológia-
foglalkozás Csizmazia 
György vezetésével a Móra 
Ferenc Múzeum MÚZEUMI 
MATINÉK sorozatában ma, 
szombaton délelőtt 10 órai 
kezdettel. 

HANGVERSENYT ren-
dez a Csongrád Megyei Ta-
nács Művelődési Központja 
a Somogyi Könyvtárban ma, 
szeonbaton délelőtt 11 órá-
tól. Közreműködik a Rad-
nóti Miklós Gimnázium 
leánykara Joó Ete és a ba-
lástyai Nefelejcs pávakor 
Szépkúti Istvánné vezény-
letével. 

A Munka és műveltség 
kulturál is mozgalom ME-
GYEI ÍRÁSBELI DÖNTŐ-
JÉT rendezik meg ma, 
szombaton délelőtt 9 órai 
kezdettel a 
Művelődési 
vetélkedőn 21 brigád méri 
össze tudását. 

JÁTÉKOS BŰVÉSZET 
címmel Ghyczy Tamás 
gyermekműsorát rendezik 
meg holnap, vasárnap dél-
után 4 órai kezdettel a Vár 
utca 1. szám alatt i Délép-
klubban. 

AZ IZISZ ZENEKAR lesz 
a vendéige a Tisza Gyöngyé-
ben holnap, vasárnap e s t i 
10 órakor kezdődő dí j ta lan 
diszkóprogramnak. Műsor-
vezető: Iglódi Ferenc. 

Tanárképző Főiskola nép-
művelés szakos hallgatói-
nak közművelődési gyakor-
lataként kezdődik rendez-
vénysorozat április 25-én, 
hétfőn az intézményben: el-
ső alkalommal este 8-tól 
Hegyi Füstös László Nap-
jaink jelei című műsorát 
rendezik meg. 

A DÉMONOK A KERT-
BEN című spanyol f i lmet 
vetítik a Kossuth Lajos su-
gárút 53. szám alatt i Dugo-
nics moziban levő Tisza 
Vc/lán filmklubban április 
25-én, hétfőn este fél 8 órai 
kezdettel. 

AZ ÉVSZÁZAD SÍRLE-
LETE — TUTANHAMON 
KINCSEI címmel Szabó 
•4ndrás tart diavetítéssel 
egybekötött előadást április 
25-én, hétfőn este 8 órai 

Juhász Gyula kezdettel a Délép-klubban. 
Központban. A Milos Formán 1985-ben 

készült, AMADEUS című 
f i lmjét vetítik az if júsági 
ház Snitt filmklubjában áp-
rilis 25-én, hétfőn, este 7 
órától. 

A mai magyar zene heté-
nek szegedi eseményeiről 
számol be a Kossuth rádió 
ZENGJEN A MUZSIKA! 
cimű műsora ápri l is 27-én, 
szerdán délután 3 órai kez-
dettel. 

Szegedről jelentkezik a 
rádió SZLOVÁK NYELVŰ 
NEMZETISÉGI MŰSORA 

György. Angol nyelvből 
Komlósi Péter (tanára Bra-
tinkáné Polgár Edit). Német 
nyelvből Both Rojzita (ta-
nára Józsáné Mocsai And-
rea). Biológiából Szabó 
Andrea ( tanára Kánitz Jó-
zsef). Földrajzból Ácsai Ta-
más ( tanára Ambrusné Bul-
lás Rózsa). 

Az Arany Dániel mate-
matikaverseny döntőjébe 
jutot tak: kezdő csoport: 
Kishonti Attila ( tanára 'Si-
kala János) és Hatvani Nó-
ra (tanára Pintér Lajosné). 
Speciális tagozat: Bartha 
Károly, Bakó Péter, Deák 
Szabolcs, Elek Attila, Hu-
nya Kornélia, Kdvács And-
rea, Kocsor Péter, Nagypál 
Eva, Szin Róbert, Takács 
Edit, Víg Gabriella. Taná-
raik: Pintér Lajosné ésTar-
csay Tamás. Haladó csoport: 
általános tagozat — Nagy 
Gábor (tanára Sikala Já-
nos); speciális tagozat: Ba-
Idg József, Csirik János, 
Tokodi Tamás (tanáraik 
Csűri József és Tarcsay Ta-
más). 

HETÜNK HETE — ezzel ápri l is 27-én, szerdán, este 
a címmel a Juhász Gyula íél 7-kor a Bartók adón. 

Befejeződtek a jogásznapok 
Kétévenként rendezik meg Szegeden az országos ifjú-

sági jogásznapokat. Az idén 13. alkalommal volt házigaz-
dája a rangos eseménynek a József Attila Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Kara, illetve tudományos 
diákköri tanácsa. A háromnapos rendezvénysorozat teg-
nap, pénteken ért véget, s ez alkalomból kértük rövid ér-
tékelésre Besenyei Lajost, a JATE docensét, a kar tudo-
mányos diákköri tanácsának elnökét. 

Addig, amíg az ugyancsak 
kétévente megrendezésre ke-
rülő tudományos diákköri 
konferenciákon a joghallga-
tók többéves munká juk so-
rán szerzett ismereteik 
a lapján mérik össze tudá-
sukat, addig a jogásznapok 
mindenkori célja, hogy já-
tékos formában ugyan, de 
komoly szakmai erőpróbán 
vehessenek részt a diákok. 
A diákköri konferenciákon 
az elmélet, a jogásznapokon 
pedig a gyakorlat a domi-
náló. A valós élet imitá-
lásáról van szó, lévén a 
szakmai vetélkedők mind-
egyike esetmegoldó verseny. 
Példának okáért a büntető-

jogi perbeszédverseny oly-
annyira valóságos szituáció, 
hogy vádló, ügyész, bíró 
egyaránt szereplője. A jo-
gásznapok versenyei ezen-
kívül alkalmat kínálnak a 
szereplésre, az előadói kész-
ség javítására. 

Az országos jogásznapok-
nak eleitől fogva igen nagy 
a presztízse bizonyítandó, 
hogy a társkarokról a szak-
ma neves professzorai is 
rendre részt vesznek a sze-
gedi vetélkedősorozaton, 
amelyet a szakmai verse-
nyek mellett sport és ál-
talános műveltséget mérő 
szellemi erőpróbák is szí-
nesítik. Szakmai berkekben 

rangja van az igazan ma-
gas színvonalúnak nevez-
hető rendezvénysorozatnak. 

A tegnap, pénteken meg-
tartot t záróünnepségen ad-
ták át a pénzjuta lmakat a 
nyerteseknek. 

A polgári jogieset-megol-
dó versenyen megosztott el-
ső helyen végzett Imre Ta-
más (Szeged) és Poller Csil-
la (Pécs). A földjogieset-
megoldó verseny győztese 
Fábián Beáta (Budapest). A 
büntetőjogi perbeszédver-
seny ügyészi kategór iá jában 
első Csák Zsolt (Budapest); 
a védelem kategóriá jában 
Imre András (Szeged), a bí-
rói kategóriában Tóth Gab-
riella (Pécs). A munkajogi -
eset-megoldó verseny nyer-
tese Torda Edit (Szeged); 
az ókortörténeti—római jo-
gi vetélkedő győztese Tala-
tovits Zoltán (Pécs) és a 
polgári el járásjogi verseny 
legjobbja Sarka Attila (Sze-
ged). 

K. K. 

Vizsgálat után vizsgálat 

A hálózat képlete 
Néhány héttel ezelőtt be-

számoltunk arról, hogy az 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzé-
si Hivatal Csongrád megyei 
munkatársai a Marx téri 
Andy butik környékén je-
lentős készlet- és jövedelem-
eltitkolásra derítettek fényt. 
Azóta az APEH-val együtt-
működve a gazdasági ren-
dészet munkatársai ki ter-
jedt vizsgálatba kezdtek. 
Már több mint 100 tanút 
hallgattak meg, akik vala-
milyen kapcsolatban voltak 
az Andy butikkal, illetve a 
köré szerveződött boltháló-
zattal. 

Pasku j Ivánné, a bolt ve-
zetője korábban a KSZV-nél 
volt szakoktató, s mivel si-
kerélmény kevés ér te a pe-
dagógiai pályán, a kereske-
delmet választotta ú j mun-
kahelyéül. A boltvezető el-
mondta a rendőrségen, hogy 
havi 8 ezer forint fizetést 
vett fel ezért a m u n k á j á -
ért. „A megállapodáskor én 
tudtam, hogy üzletvezetőre 
van szüksége Balogh Fe-
rencnek, mivel ő nem akar -
ta sa já t nevén fu t ta tn i az 
üzletet. Ennek okát én nem 
ismerem." 

Rajnai András, aki ugyan-
csak tag volt a pjt.-nél, a 
bevételből csak morzsákat 
kapott, becslése szerint a 
gazdasági társaság egész tör-
ténelme során 50 ezer fo-
rintot. ö a bolt készletéről 
mondotta a következőket: 

„Az árukészlet nagyságáról 
nem tudok nyilatkozni, en-
nek részleteiről csak a PM-
bírság a lapján szereztem tu-
domást." 

Egyértelmű volt, hogy az 
egész hálózatot a Szegeden 
jól ismert kereskedő, Ba-
logh Ferenc mozgatta. A 
rendőrségi vizsgálat során 
egy újabb, eddig nem is-
mert rak tár a j ta ja i is meg-
nyíltak, a Földműves utca 
11. szám alatti épületből 
szőrmék, irhák, szövetvé-
gek, butikos készáruk kerül-
tek elő, mintegy 2 millió fo-
rint értékben. Természete-
sen a vizsgálatot vezető 
nyomozók megkérdezték Ba- s z e r külföldi állampolgárok 
logh Ferenctől, hogy milyen 
jövedelemért végezte .nun-
kájá t a pjt. számára. Az 
ő vallomása szerint min-

kalmazása, akiket a társa-
dalombiztosítási hatóságok 
felé „természetesen" nem 
jelentettek be. A volt eladók 
közül néhányan arról is be-
számoltak, hogy Balogh — 
többször vevők szeme lát tá-
ra — tettleg bántalmazta 
őket. Bevett módszer volt 
a számla és bizonylat nél-
küli vásárlás is, különböző 
termelőktől, amit szinte ki-
zárólag Balogh Ferenc vég-
zett. Ugyancsak előfordult, 
hogy magyar állampolgárok 
által külföldről behozott á ru t 
vásároltak meg. De eladó-
ként jelentek meg a Marx 
téri but ikban nem is egy-

denes, árubeszerző és se-
gédmunkás volt, amiér t 
anyagi szolgáltatást nem ka-
pott, és tőkét sem fektetet t 
be. Ezek után természetesen 
a nyomozók ar ra is rákér -
deztek, hogy miből él? Ba-
logh Ferenc vagyonáról pon-
tos választ nem adott, hogy 
jelentős jövedelme szár-
mazik ingatlanainak bérbe-
adásából. Több épületet és 
telket ad ki, amiért bér-
lőitől havunta 64 ezer fo-
rintot kasszíroz. 

A tanúkihallgatások során 
nyilvánvalóvá vált, hogy be-
vett módszere volt a pj t . -
nek fiatal eladólányok al-

Nem 
i 

halozatot, 

flfő téma: katonapolitika 
Elég bekapcsolni a rádiót 

vagy a tévét, netán belela-
pozni az újságokba, hogy 
belássuk: hétköznapjaink 
alakulását — legyen bármi-
lyen hosszú és áldásos az 
európai béke — m a is a lap-
vetően befolyásolja a kato-
napolitika alakulása, a kü-
lönböző helyi háború. Talán 
ennek is betudható, hogy a 
legkülönbözőbb generációk ve néhány 
érdeklődnek napja inkban e megkezdje 
kérdések i rán t és szeretné-
nek minél alaposabb tudást 
szerezni e témakörben. Fo-
galmazhatunk így is: beké-
ben is népszerű a katonai, 
hadtörténeti irodalom. 

gyú művek, s az érdeklődés 
kielégítése, az olvasói tábor 
szélesítése érdekében a r r a 
is vállalkozik a kiadó, hogy 
a Művelt Nép Könyvterjesz-
tő Vállalattal együttműköd-

vidéki boltban 

lanul ügyeltek ar ra , hog> 
a fő téma a katonapoli t ika 
maradjon, de megpróbálnak 
igazodni a szélesebb olvasói 
igényekhez is. Igy a köny-
vekből megismerhetők a 
régi korok történelmi ese-

az úgynevezett iményeí éppúgy, m i n t ki-
Zrínyi-profilú árusítást . Az emelkedő személyiségek 

Magyarországon a Zrínyi 
Katonai Könyv- és Lapkiadó 
gondozásában jelennék meg 

ilyen jellegű boltokban — 
közéjük sorolhat juk tegnap 
óta a szegedi Radnóti 
Könyvesboltot is — a kiadó 
forgalomban levő könyvei-
nek teljes választékából vá-
logathatnak a vásárlók. 

életrajza, a hadtudomány, 
a korszerű harc jellemzői és 
a haditechnika legújabb vív-
mányai. A kiadó szépirodal-
mi könyvej között találhat 
verseskötetet, prózai an to-
lógiát, katonákról szóló 

S, hogy mi t (kínálnak klasszikus irodalmi alkotá-
1988-ra? Nos az idei könyv- sokat és bűnügyi regénye-

a legismertebb ilyen t á r - a j án la t összeállítói változat- ket is. 

is. A beszerzett á rukat 80— 
100 százalékos haszonnal ad-
ta tovább a bolthálózat. 

véletlenül emlí tünk 
ugyanis a vizs-

gálat során bebizonyosodott, 
hogy a Marx téri raktárból 
látták el például a szegedi 
Bartók téri l -es és 5-ös bu-
tikot, az egyiknek a tu la j -
donosa papíron Beck Sán-
dorné, Balogh Ferenc elvált 
feleségének édesanyja, a má-
siké pedig özv. Balogh Fe-
rencné, aki mint a névből is 
következtethető, Baloghnak 
édesanyja. Ugyancsak kap-
csolódott a hálózathoz a 
Haris Gmk, amelynek há-
rom tagja Balogh Ferenc, 
Balogh Andrea és Balogh 
Ferencné. Ugyancsak a há-
lózat egyik üzleté Balogh 
Andrea kecskeméti á rudá -
ja. A vállalkozás ezen ele-
meinek vélelmezhető éves 
árbevétele minimum 30—35 
millió forint lehetett. 

A vizsgálat még ezekben 
a napokban is tar t , és el-
képzelhető, hogy olyan ele-
mekre is kitérhet, mint az 
a közvéleményt igencsak 
foglalkoztató eset, hogy 
Pasku j Ivánné 1988. j anuá r 
21. óta a Kárász utca 13. 
szám alatti bolt üzletvezető-
je. A bérlemény megszer-
zéséhez jelentős anyagiakra 
volt szükség, s ez a valami-
kori Marx téri üzletvezető 
havi 8 ezer forintos fize-
téséből nehezen elképzel-
hető. 

B. L 


