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Csongrád megye főügyésze: dr. Merényi Kálmán 

„Ez a krízishelyzet, 
ez nekem való" 

Csongrád megye új főügyésze, dr. Merényi Kálmán, 58 éves, 
szegedi születésű, tegnapelőtti beiktatásáig 

az JATE Állam- és Jogtudományi Karán oktatott. 
Huszonnyolc évi egyetemi pályafutás után vállalta 

a Csongrád megyei főügyészi tisztségre kiírt pályázaton való 
megmérettetést. Az elmélet tisztes korú száktekintélye 

tanítványaival szállt ringbe. És győzött. 
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- Elégedett? Ne haragudjon, 
majdnem azt mondtam, tanár 
úr... 

- Az a titulus sem zavar, hi-
szen nem hagyom ott az egye-
temet. Az óráimat változatlanul 
megtartom, vizsgáztatok. Tehát 
nem adom föl a tanárságot. De 
ha igazán kíváncsi, elmondha-
tom, minden szempontból elé-
gedett vagyok. Legfőképpen, 
mert 28 éve mondom, from, ta-
n í t om: a t á r sada lom é le te 
egészséges fejlődésének elen-
gedhetetlen alapfeltétele a tör-
vényesség biztosí tása, a jog-
ellenes cselekmények vissza-
szorítása. Úgy gondoltam, most 
már elég az elméleti fejtegeté-
sekből, tenni kell értük valamit. 

-Azt hallottam, hogy ön min-
dig is gyakorlati jogász szere-
tett volna lenni. Igaz ez? 

- Igaz . 
- Es mi akadályozta? 
- Eleve a jogi pályára is ke-

rülő úton léphettem. Édesapám 
a Kard és kereszt összeesküvés-
ben való részvétele miatt már 
hosszú fegyházbüntetését töl-
tötte, amikor érettségiztem. Az 
egyetemi jelentkezésemet sem 
fogadták el. Hivatásos gépko-
csivezető lettem, aztán üveg-
technikus szakmunkás. 1960-
ban vettek föl, levelező tagozat-
ra, summa cum laude végeztem. 
1964-ben. Amikor gyakorlati 
igazságügyi pályára kerülnöm 
lehetetlen volt. Mintegy mene-

dékként, feledhetetlen emlékű 
Fonyó professzorom jóságából, 
kerültem a jogi kar büntetőjogi 
tanszékére. 

- Akkor hagyott föl a kosár-
labdázással? 

- Úgy van. Hogy jó emléke-
zetükben őrizzenek meg a szur-
kolók . . . Végül is t öbb mint 
negyvenszer voltam a magyar 
férfi kosárlabda-válogatott tag-
ja. A csúcson kellett befejezni. 

- Ismertetné, milyen tudo-
mányos ambíciók fűtötték? 

- Valamennyi ágát oktattam 
a bűnügy i t u d o m á n y o k n a k , 
azok úgynevezett gyakorlati te-
rülete, a kriminológia foglal-
koztatott. Kandidátusi érteke-
zésem is e tárgyban született, a 
nemi erkölcs elleni erőszakos 
b ű n c s e l e k m é n y e k r ő l í r t am. 
Monográfiám, a szexuális erő-
szakról, 1987-ben jelent meg, s 
publikációim a hazai és a kül-
földi szakfolyóiratokban mind-
mind a kriminológia körében 
születtek. 

- Tehát rendkívül gyakor-
latias szemléletű egyetemi 
docens Csongrád megye fő-
ügyésze. Nem retten meg a 
bűnügyi szempontból krízis-
helyzetben lévő közállapotok-
tól? Mi a véleménye: az ügyészi 
szervezet mennyiben vállalhat 
bűnüldözői feladatokat? 

(Folyatatás a 3. oldalon.) 

FÓKUSZ 
^ ^ „FÖLDCSERÉRE" VÁLLALKOZÓ SZEGEDIEK. 

Megkezdődött az olajjal szennyezett föld cseréje ked-
den Nagyhalász határában, ahol csaknem négy hektár terüle-
ten okozott környezeti kárt a Barátság II. kőolajtávvezeték 
törése január 19-én. A munkán a Szegedi Termelőszövetkezet 
Környezetvédelmi Vállalkozásának szakemberei dolgoznak. A 
szövetkezeti vállalkozók bentonittal borították az ötfokos 
lejtésű területet, amelyet szigetelt védőárokkal vettek körül. 
Erre a telepre szállítják a kőolajjal átitatódott termőföldet, s 
kiszárít ják ki. 

J FÉNY DERÜLT A MŰKINCSEK EREDETÉRE. A 
* nyilvánosság segített tisztázni azoknak az ismeretlen 
eredetű műkincseknek a származását, amelyeket egy vagyon 
elleni bűncselekménnyel gyanúsított szigetvári lakosnál tartott 
házkutatás során találtak. A muzeális értékű műkincsek kö-
zött különböző korokból származó festmények, sorszámozott 
herendi porcelán dísztárgyak és görögkeleti templomból való 
festett táblaképek is voltak. 

KÁRPÁTALJAI TISZTSÉGVISELŐK. Megtartotta 
első ülését hétfőn Ungváron a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség újonnan választott elnöksége, amely a 
következő választmányi ülésig kijelölte az új tisztségviselőket. 
A Magyarok Világszövetségének az MTI-hez eljuttatott 
információja szerint Tóth Mihály - a közgyűlésen bejelentett 
lemondása ellenére - Fodó Sándor elnök kérésére megbízott 
alelnökként tovább folytatja tevékenységét . A szövetség 
polit ikai t i tkárává Gulácsy Gézát , gazdasági t i tkárává 
Kalinszky Tivadart választották. 

X SZTRÁJK A GÖRÖG HATÁRON. Kedd délelőtt óta 
sztrájkolnak a görög vámosok és emiatt egyre nagyobb 

autósorok keletkeznek a határátkelő helyeken. Azt egyelőre 
nem lehet tudni, hogy a görög-bolgár, a görög-jugoszláv, 
illetőleg a görög-török határnál dolgozó vámosok mennyi 
ideig sztrájkolnak. Az előzetes hírek szerint a munkabeszün-
tetést 5 napra tervezik. 
^ r v NYOLCSZÁZ ÁLDOZAT. A pénteki törökországi 

földrengés áldozatainak száma hétfő estig elérte.a 
nyolcszázat. Megfigyelők szerint 72 órával a katasztrófa után 
már aligha bukkannak további túlélőkre. 

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ 

Új szerepben a konténer-pályaudvar 

A szegedi a hatodik 

Vámudvar a Tiszán 
A MÁV szegedi Tisza-pályaudvarán nyitották 

meg tegnap, kedden a vasút és a Volánspedíció 
Szállítmányozási Kft. közös vámudvarát. Mint 
azt dr. Nagy Istvántól, a Volánspedíció Kft. ügy-
vezető igazgatójától megtudtuk, a két cég közös 
üzemeltetésében a szegedi a hatodik az ország-
ban. A kft. 1991-ben Zalaegerszegen nyitotta 
meg az elsőt, azóta Kaposváron, Szombathelyen, 
Szolnokon, Debrecenben, majd most Szegeden 
alapított vámudvart. De a tervek között az is sze-
repel, hogy a hagyományokat hamarosan Békés-
csaba és Kecskemét folytatja. 

A Volánspedíció Kft . három évvel ezelőtt 
alakult meg, s először belföldi szállítmányozás-
sal foglalkozott. A nemzetközi áruszállításba 
körülbelül másfél esztendővel ezelőtt kapcso-
lódott be. A MÁV-val azért szövetkezett közös 
üzemeltetésű vámudvarok alapítására, mert a 
vámkezelés csak egy bizonyos nagyságrend fö-
lött gazdaságos. A forgalmas pályaudvarok -
mint amilyen a szegedi Tisza is - szükségesek 
ahhoz, hogy a tevékenység eredményes legyen. 

Szeged adottságai megfelelnek a célnak. A 
Tisza pályudvaron „találkozik" a közúti és a va-
súti fuvarozás, de a vízi út sincs messze. A pá-
lyaudvarról az új, szegedi szabadkikötőig ipar-
vágány vezet, tehát semmi akadálya a folyón 
szállított áru vámkezelésének. 

A Tisza-pályaudvar képes lebonyolítani Sze-
ged és vonzáskörzete termékeinek vámkezelését. 
A megbízó számára előnyös, hogy szállítmánya 
a beérkezést követően a lehető legrövidebb időn 
belül pontos, gyors kiszolgálásban részesül. A 
vasútnak azért kedvező a vámudvar, mert leegy-
szerűsí t i az áru továbbí tásának fo lyamatá t . 
Ugyanakkor a vámosok sem kénytelenek a hely-
színre, a vállalatok telepeire utazni, hogy vámke-
zeljék az árut, hanem egy helyen, tömeges igé-
nyeket tudnak kielégíteni. 

Szegeden különben a második vámudvar nyílt 
meg tegnap, az első a Budapesti út mellett, a ka-
mionparkolóban található és a Volán üzemelteti. 

F. K . 

Hatásosan, Churchill-idézettel kezdett. - Nem ígérhetek 
mást, mint vért, verejtéket és könnyeket - mondta a Zwack 
Pétee tegnap a Tisza Füszért által rendezett franchise-kon-
ferencian. A csodákban - kormányzati segítségben, nyugat* 
támogatásban - nem hisz, csakis a vállalkozók önerejében és 
összefogásában. A kormányzat gazdaságpolitikájával szerinte 
az a baj, hogy tűzoltásra szolgál, holott éppen tüzet kellene 
gyújtania. 

(írásunk a 4. oldalon olvasható.) 

Falugyűlés Tápén 

A diktatúra vége 
A tápai részönkormányzat na-

gyobb részének, a tízből hét em-
bernek a lemondásáról már több 
cikkben is beszámoltunk. Emlé-
keztetőül: a tápai „hetek" lépésü-
ket azzal indokolták, hogy veze-
tőjükkel, Márton György szegedi 
önkormányzati képviselővel nem 
tudnak és nem is akarnak együtt 
dolgozni. Ábrahám László, Kószó 
Istvánné, Laczi József és Tímár 
Béláné - a hetekből négyen -
tegnap este 7 órától falugyűlésen 
- a színhely a Heller Ödön 
Művelődési Ház volt - adtak 
magyarázatot a tör téntekre a 
lakosságnak. (A meghívottak 
közül Tűhegyi József alpolgár-
mester megje lent , Márton 
György nem.) Laczi József a jogi 
bizottság tápai tevékenységéről 
annyit mondott, hogy az csak oly 
mértékben különbözött a rend-
őrségi kihallgatásoktól, hogy nem 
egyenruhás vigyázta a folyosón 
nehogy ők egymással össze-
beszéljenek a vallomástétel előtt. 
Eseteket sorolt fel, példákkal 
i l lusztrálva Márton György 
politikai bajkeveréseit (iskola-
igazgató-választás, költségvetési 
tilitoli stb.). A megjelent tápaiak 
a tájékoztatót követő vitában 
nagy felháborodással vették tudo-
másul, hogy Márton Györgyöt 
nem hívhatják vissza képviselői 
székéből. 

ó . J . 

A föld alapjai 
Legyen-e táblasorrend 4 

Ópusztaszer 
Nincs pap akit odaküldjenek, 
ezért gazdátlan a ház több 
mint négy éve 7 

Lépcsőre fel! 
Az „olajos" irodaház 
221 lépcsőfokán fog eldőlni, 
ki a város legjobb 
lépcsőfutója 9 

Kenyér és narancs 
Az elmúlt tizenkét hónapban 

25,8 százalékos volt az infláció, 
vagyis az egy évvel korábbihoz 
hasonlítva februárra ennyivel 
lettek magasabbak az árak. Ez 
mindenképpen dicséretes javu-
lásnak minősíthető, hiszen ta-
valy ilyenkor a megelőző tizen-
két hónap inflációja még meg-
haladta a 33 százalékot. A jó 
bizonyítvány többek között 
talán annak is köszönhető, hogy 
lassan elfogynak az ártámoga-
tások, melyek leépítése koráb-
ban erőteljesen árszínvonalnö-
velő hatású volt. Természetesen 
azért '91-re is maradt lefara-
gandó dotáció hiszen az elmúlt 
tizenkét hónap inflációjában 
„legnagyobbfalat" a háztartási 
energia 74 százalékos áremel-
kedése volt. Az átlagoshoz kö-
zeli értékkel, körülbelül har-
minc százalékkal növekedtek a 
szolgáltatások, az iparcikkek és 
az üzemanyagok, valamint a ru-
házkodási cikkek árai, miköz-
ben az élelmiszerek és a tartós 
fogyasztási cikkek árszínvonal-
növekedése jelentősen elmaradt 
ettől. 

Ez utóbbi két cikkcsoportnál 
érdemes eltűnődni azon, miért 
„csak" 14, illetve 17 százalék-
kal növekedtek az árak. Az oko-
kat keresve mindenképpen meg 
kell említeni a csaknem teljes-
körű importliberalizációt, mely-
nek köszönhetően a valóban 
szabadon beáramló termékek -
élelmiszerek és fogyasztási 
cikkek - fékezőleg hatottatak a 
belső árszínvonalra. Tiltakozik 
is a magyar élelmiszer-
gazdaság az almánál olcsóbb 
görög narancs, a hazainál jobb 
minőségű és korántsem 
drágább holland tejtermékek 
ellen, a háziasszony azonban 
csak a szélesedő választékot 
látja. És tényleg csak azt, hiszen 
kevesen vannak akik pénz-
tárcájukon keresztül is ér-
zékelnék - és elhinnék — az 
élelmiszerek tényleg figyelmet 
érdemlően mérsékelt tavalyi 
árnövekedését. Az elszaladó 
kenyérárak mellett az is igaz, 
hogy a narancs meg fele 
annyiba kerül, mint korábban. 
Én legalábbis láttam már olyan 
olcsó narancsot, amiből ponto-
san annyiért mértek egy kilót, 
mint a drágább kenyérből. A 
tartós fogyasztási cikkek 
ugyancsak mérsékelt árnöve-
kedései kapcsán talán elég a zu-
hanó autóárakat, a négy éve 
változatlan, vagy inkább csök-
kenő színes televízió és videó-
magnók árait említeni. A szá-
moknak mégis hinni kell! 

KOVÁCS ANDRÁS 


