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Tömörkény Napok . 

Vetélkedők, 
mulatságok 

Sándorfalvi képviselők napirendjén: 

Költség és vagyon 
Sándorfalva önkormányzati képviselő-testületének legutóbbi 
ülésén az 1993. évi költségvetési elképzelésekről, valamint az 

önkormányzati vagyon és a község belterületi szabad területei 
hasznosításának lehetőségeiről tanácskoztak. 

Tóth Jánosnak, a csongrádi 
tábor vezetőjének köszöntő 
szavai után Konczné Kolláth 
Mária szociális szervező előbb 
a meghatódott gyerekekhez 
szólt, akiktől jó magaviseletet, 
szorgalmat kért...Külön em-
lítette az elősöket, akik szá-
mára egy életre szóló élmény 
marad ez a novembervégi 
i skolaié let -kezdés , távol a 
szülőföldtől . . .Majd megkö-
szönte a segítőknek - közülük 
sokan jelen voltak az iskolai 
ünnepségen - mindazt, amit 
tettek, kezdve a sort a polgár-
mesterrel, Losoczi Zoltán-
néval, folytatva a pegagógu-
sokkal, a nagytőkéi Drahota 
Szabó Józseffel, a mindszenti 
Demeter Lajosnéval és a 
csongrádi Gál Lajosnéval, egy 

pesti iskola közösségével , a 
helybeli ipartestülettel, a 
Vöröskereszttel , a Máltai 
Szeretetszolgálattal, a refor-
mátus egyházzal és sokan 
másokkal, akik valóban ön-
zetlenül lettek részeseivé e ne-
mes vál lalkozásnak, s erő-
sítőjévé a magyar-bosnyák 
kapcsolatoknak. 

A fiatal tanári kar esküté-
tele, illetve egy bosnyák isko-
láslány köszönő szavai után a 
tanulók fölvonultak a szépen 
berendezett parányi tantermek-
be, ahol fotó- és videokamerák 
je lenlétében megkezdött a 
tanítás. 

Nagy volt az öröm az óvó-
dában is, ahol huszonöt apró-
ság ismerkedett az ajándék-
játékokkal. 

A Csongrád-sepaki általá-
nos iskolában szerb-horvát 
nyelven folyik a tanítás, 
ugyanúgy mint odahaza, de az 
órarendben szerepel a magyar 
nyelv is. Ezt a menekültek 
kérték. Sőt a felnőttek is akar-
nak tanulni magyarul - a befo-
gadó ország iránti tiszteletből -
tudtuk meg egyebek közt 
Horváth Gergelytől, a mene-
külttábor igazgatójától, aki 
elismerőleg szólt a csongrádi 
táborban dolgozó gárdáról, 
akik reggeltől sokszor éjfélig, 
köte lességükön és mun-
kaidejükön jóval túl tevékeny-
kednek a csongrádi bosnyákok 
jó közérzete érdekében. 

B. GY. GY. 

A Tömörkény István Gim-
názium és Művészeti Szak-
középiskola december 17-18-
án névadója t iszteletére 
megrendezi a már hagyo-
mányosnak számító Tömör-
kény Napokat, amelyre nagy 
szeretettel várják azokat a 
nyolcadikos diákokat, akik 
tanulmányaikat az iskolában 
kívánják folytatni. Ebben az 
évben a következő vetélkedők-
re lehet jelentkezni az osz-
tályfőnöknél november 30-ig. 

1. Irodalmi vetélkedő Petőfi, 
Arany és Móricz műveiből 
(három fős csapatok jelentkez-
hetnek). 

2. A történelmi vetélkedőn a 
határainkon túli magyarság 
életéről kell számot adni (szin-
tén három fős csapatok 
jelentkezhetnek). 

3. Környezetvédelmi vetél-
kedő (egyéni verseny) - „Ha-
zai védett Nemzeti Park". 

4. Kémiai veté lkedő -
felkészülés a tankönyvekből és 
az Atomenergia című könyv-
ből. 

6. Fizikai kísérletek bemuta-
tása, eszközkiállítás. 

7. Angol,- francia és német 
nyelvből vers és prózamondó 
verseny lesz. Olasz nyelvből 
rövid minidarab, jelenet elő-
adását váiják. 

A Tömörkény Napok meg-
lepetéseiről a diákigazgató 
gondoskodik. 

A sövényházi úton gurult az 
autó, amikor koppanásokra 
lettek f igyelmesek. Nem kő 
pattant fel, hanem valami más 
történt. Dobálták a kocsit az út 
melletti házból. A fiatalember 
a fékbe taposott és visszaka-
nyarodott. 

A portán ismerősök laktak. 
Bekiabált, hogy jöjjön ki 
valaki és tisztázzák a dolgot. 
Előbukkant a gazda, akit a -
vélhetően káposztával - meg-
dobált férfi egy kispuskával 
combon lőtt. A megsérült 
ember kiacsavarta a fegyvert 
támadója kezéből és a pus-

A jövő évi költségvetés ter-
vezését az önkormányzat szá-
mára nehezíti, hogy számos 
pénzügyi kérdésben alapvető 
parlamenti döntések hiányoz-
nak még. További gondokat 
okoz, hogy az önkormányzatok 
támogatása nem tartalmaz úgy-
nevezett bér és dologi automa-
tizmusokat. (Például a törvény 
által a közalkalmazottaknak 
biztosított pótlékokra, 13. havi 
fizetésre plusz pénzkereteket.) 
A következő esztendőre terve-
zett bevételi főösszeg, a mint-
egy 161 millió forint megegye-
zik a kiadásokra szükséges 
összeggel: ez pedig azt jelen-
tené, hogy 1993-ban fölélnék 
tartalékaikat. Lényegesen ezen 
az sem változtatna - bár erre a 
testület decemberi ülésén 
visszatér - , ha helyi adók 
bevezetésével próbálkoznának 
(például a nem lakás céljára 
szolgáló építményekre vetnén-
ek ki adót). 

A képviselők megállapítot-
ták, hogy az önkormányzati 
épületek jórésze nem felel meg 
a funkciójának, jelentős kar-
bantartási és felújítási össze-
geket emészt fel. Javítana a 
pénzügyi helyzeten, ha végre 
lehetőség nyílna arra, hogy 

Disznóölések ideje vagyon. 
A sándorfalvi fiatal házaspár 
a dóci szülőkhöz látogatott, 
hogy segítkezzen a hétvégi 
nagy munkában. Annak 

rendje módja szerint 
elkészültek vele, majd 
estefelé haza indultak. 

katussal úgy fejbe kólintotta, 
hogy a kemény fa kettétört. A 
házból kifutó családtagok még 
segítettek az autós eltán-
gálásában, akinek a felesége is 
kapott egy jókora ütleget. 

A puskás embert koponya-

megkezdhessék a mintegy 15 
millió forinttal közművesített 
őz utcai 72 építési telek 
értékesítését. Erre eddig azért 
nem került sor, mert a kárpót-
lási munkálatok miatt a kor-
mány leállította az ingatlanok 
átjegyzését a földhivataloknál. 
(S nem azért, mint a sándor-' 
falvi pletykákban suttogják, 
hogy az ő z utcába „kivétele-
zett személyeket" akarnak 
betelepíteni.) A sürgősen meg-
oldandó feladatok közé sorol-
ták a volt költségvetési üzem 
épületének hasznosítását, s 
kérik, hogy a rendőrkapitány-
ság mielőbb nyilvánítson véle-
ményt arról, Sándorfalván 
működtetendő ( és nagyon 
kellő!) rendőri állomás céljai-
ra ott milyen épületekre, terü-
letekre lenne szükség. A többit 
vállalkozóknak adnák bérbe. 

A képviselők humanitárius 
kérdésekben is döntöttek, a 
szociális otthonok „mikulási 
akciójára", azaz támogatására 
hétezer forintot ajánlottak fel, s 
ugyanennyivel járulnak hozzá 
a rúzsai Makra Ágnes gyógy-
kezeléséhez. 

Sz. M. 

csonttöréssel , a házigazdát 
pedig comblövéssel szállították 
kórházba. Mindketten nyolc 
napon túl gyógyuló sérülést 
szenvedtek. 

A részletek még tisztázásra 
szorulnak, mert a kórházi ágyat 
nyomók és a tanúk eltérő vari-
ációban adják elő a történteket. 
Vélhetően gyerekek rossz vic-
ce, káposztahajigálása ingerel-
te fel a férfit, aki azt állítja, 
nem is volt puskája. Ami egye-
lőre biztos: egy koponyatörés, 
egy comblövés és sok pofon. 

V. FEKETE SÁNDOR 

Könnyeztek a szülők is 

Bosnyák iskola Csongrádon 
Különleges ünnepi 

hangulatban kezdődött 
az iskolai tanév tegnap, 

hétfőn délelőtt 10 órakor 
a volt csongrádi laktanyában 
lévő menekülttáborban, ahol 

mintegy 1H) iskolaköteles 
gyerek él szüleivel vagy 

rokonaival. Valóban 
rendhagyó volt minden, 

hiszen - úgyszólván -
a semmiből kellett 

előteremteni az 
iskolapadokat, az oktatási 
eszközöket; a tanári kart 
összeválogatni.„Nem volt 

könnyű vállalkozás, de 
sikerült. FOTÓ: ENYEDI ZOLTÁN 

Ha megdobnak káposztával... 

Egy comblövés és sok pofon 

Szegedi lányok kanosszája - Maxi „úr" ártatlan árai 

Tűzzel-vassal a stricik ellen 
Maxi „úr" 24 éves, 160 cen-

timéter magas, egyesek szerint 
macskaképű alak. Nagyapja és 
apja is, a maga idejében, elég 
sok munkát adott a rendőrség-
nek. Maxi, azaz F. J. visszaeső. 
Legutóbb Baracskáról szaba-
dult, 1990-ben, akkor garázda-
ság és orgazdaság miatt ítélték 
el. Barátai úgy mutatják be, de 
saját maga is él e fordulattal: ő 
„Szeged réme." Bár magassága 
és fizikai felépítése nem indo-
kolja e - filmekből ellesett -
minősítést, a közelébe kerülő 
tizenéveseket mindenképpen 
gondolkodóba ejti. Ráadásul 
egymi l l ió s értékű Merce-
desszel furikázik, s külön so-
főtje van. ő a főnök. 

Az üzletmenet 
A Sanyi nevezetű - Maxi 

baráti körébe tartozó - fiatal-
ember a nyáron megismerke-
dett a 16 éves lánnyal. Négy 
napig tartott a barátság, amikor 
Sanyi kijelentette, a Lila Akác-
nál találkoznak „Szeged rémé-
vel". A találkozó alkalmával 

Maxi szemrevételezte a lányt, 
majd közölte, hogy megvásá-
rolta. Sanyi közölte az árat is, 
ami megfelel egy jó szakmun-
kás havi átlagbérének: 15 ezer 
forint. A júliusban megkötte-
tett üzlet után a macskaképű 
„tulajdonos" kocsiba ültette a 
lányt, s míg a Tisza-partra 
hajtottak, kikérdezte: van-e 
személyi igazolványa, milye-
nek a családi körülményei stb., 
majd kijelentette, joga van ki-
próbálni. A Tisza-parton közö-
sültek. Megkérdezte a sofőrt, ő 
nem akarja kipróbálni? A fo-
lyóparti kemping büféjében 
rögvest összehozta egy prosti-
tuálttal, aki elkezdte a zsák-
mány beavatását az üzletmenet 
rejtelmeibe: hogyan kell leszó-
lítani a parkolóban a sofőröket; 
az árualku során mire kell fi-
gyelni . . . , s a legfontosabb: 
minden forintot és valutát be 
kell szolgáltatnia neki, illetve 
Maxinak. 

A fordulat 
November közepén egy sze-

gedi családban váratlan eset 
történt: eltűnt 16 éves lányuk, 
aki pedig reggel a megszokott 
körülmények között készült az 
iskolába. A mitsem sejtő apa 
bejelentette a rendőrségen az 
esetet, majd magánnyomozás-
ba kezdett. Csemetéje iskola-
társaitól megtudta, hogy hétvé-
geken a lánya nem diszkóba, 
hanem a kamionparkolóba jár. 
Egy nevet is rebesgettek, bizo-
nyos Maxi hordja-viszi a tizen-
évest . . . A furcsa az volt az 
egészben, hogy a lányáért 
mindig egy vele egykorúnak 
tűnő személy jött, akit barátnő-
nek véltek. Kiderült, a lánynak 
eltűnt az útlevele. Ekkor az 
adatokat a kétségbeesett szülő 
a rendőrség tudomására hozta. 
A nyomozók félre nem érthető 

adatokkal rendelkeztek arról, 
hogy Szegeden megjelent egy-
két strici, aki ellen azonban 
nem tudtak bizonyítékokat fel-
sorakoztatni. Hét olyan kis-
lányt kérdeztek ki, akikről fel-
tételezték, hogy a strici háló-
jába kerültek, de nem sikerült 
szóra bírni őket. Most, a csa-
ládjáért aggódó apa története 
után nyilvánvaló volt, hogy kö-
zel kerültek a megoldáshoz. Az 
eltűnt lány egy hét múlva Bu-
dapestről jelentkezett, s édes-
apja érte ment. Csak ekkor me-
sélte el „kalandját" Sanyival, 
Maxival, s apja unszolására 
vállalta, hogy elmondja az 
igazságot a rendőrségen. 

» 

A rémregény 
megíratlan fejezetei 

A fentiek során egyetlen, 16 
éves lány valós történetét re-

géltük el. A rendőrség feltéte-
lezése szerint legalább hét lány 
járta meg ezt a minősíthetetlen 
utat. Egyikőjük, aki alig múlt 
14 éves, szintén vállalta ka-
landjai jegyzőkönyvezését. A 
legfontosabb - mármint a bűn-
üldözők szempontjából hogy 
apa és lánya a büntetőeljárás 
m e g i n d í t á s á h o z ada toka t szo l -
gáltatott. A többi lány története 
egyelőre „titokban" marad -
egyikőjük sem halata meg a 
20. életévét - , így könnyen 
elképzelhető, hogy Maxi társai 
megfélemlítik őket. A rend-
őrség csak arra kér minden ve-
szélyeztetettet, hogy legyenek 
bizalommal a rend őrei iránt, 
ugyanis eltökélt szándékuk, 
hogy tűzzel-vassal kifüstölik a 
városból a striciket. 

A remény 
Szőke Péter, Szeged rendőr-

kapitánya nem titkolta: reméli, 
a független bíróság úgy foly-

tatja le a vizsgálatot, hogy a 
gyanúsítottat nem engedik sza-
badlábra. A lányok szakavatott 
megrontója különben mindvé-
gig cinikusan viselkedett; pél-
dául kijelentette, hogy életrajzi 
adatairól nem kíván nyi-
latkozni. Kezein és testén több 
arany karcsat, pecsétgyűrű és 
kövesgyűrű „indokolta" mun-
kanélküli voltát. Több volt raj-
ta az arany, mint Gábor Áron 
rézágyúján a réz. 

Az írásunk elején említett 
lányt például legalább 15 
alkalommal vitte ki a 
kamionparkolóba; esténként 60 
márkáért bocsátotta áruba; ha 
netán diszkóba mert menni, a 
kerítőnővel hivatta ki és 
fenyegette; magát a kerítőnőt 
viszont állandó halálfélelem-
ben tartotta Maxi, aki különben 
panaszt jelentett be őrizetbe 
vétele ellen. 

A lányok megrontója 
szűknek érzi a fogda falait. 

PATAKI SÁNDOR 


