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Ma van a rendőrség napja 
Tegnapi lapszámunkban tévesen közöl-

tük a rendőrségnapi rendezvények idő-
pontját. Az érintettektől elnézést kérünk. 
Ma az alábbi műsorrend szerint fogadják a 
nyitott nap keretében a rendőrség dolgozói 
és szakemberei az érdeklődőket. 

9.30 órától 10.00 óráig a Szegedi 
Rendőrkapitányság (Párizsi körút) épülete 
előtt: a MAV-zenekar szolgáltatása, dr. 
Mucsi Géza vezetésével. -10.00 óra, 
Szegedi Rendőrkapitányság aulája: a 
rendőrség napjára érkezők köszöntése, 
rövid tájékoztató a megye bűnügyi és 
közbiz tonság i he lyzetéről , a rendőri 
feladatokról. - 11.00-12.00 óráig, Szegedi 
Rendőrkapitányság III. emeleti tanácster-

me: lakossági fórum. - A fórumot megelő-
zően a rendőrségi munkáról készült 
referenciafilm bemutatása (színes TV, 
képmagnó). 

Egyéb rendezvények: Szegedi Rk. 
udvara: j á rműbemuta tó ; he lysz íne lő 
fe lszere lések bemuta tása ; szolgálat i 
kutyák bemutatója; pirotechnikai bemu-
tató. Gyermekek részére aszfaltrajzverseny 
a „Rendőrség munká j a " c ímmel . -
Szegedi Rk. objektuma: a Szegedi Rk. 
ügyeletvezetői helyiség, ügyfélfogadói 
aula bemutatása. - Szegedi Rk. torna-
terem, 10.15 órától 10.45 óráig: teremlab-
darúgó mérkőzés, a Török Ignác laktanya 
és az IPA Csongrád Megyei Szervezete 

között. - 10.45 órától 12.30 óráig: a 
tornateremben a Rendőr Testedző Egylet 
szakosztályainak bemutatója. - Csm. RFK 
gépjárműjavító műhely. Szeged, Kossuth 
Lajos sgt. 22-24: ingyenes gépjármű-
diagnosztikai vizsgálat. - Szeged Rk. aula: 
ingyenes jogi tanácsadó szolgálat. - Sze-
ged Rk. tornaterem: játékos ügyességi ve-
télkedő gyermekek részére. - Szeged Rk. 
objektumán belül, telepített helyen: bűn-
ügyi technikai munka (pl. űjjnyomatvétel, 
egyéb nyomrögzí tés ) bemuta tása . -
Nyugdíjastalálkozó: 15.00 órakor, a 
Szegedi Rk. III. emeleti étkezdéjében. 

Bán őrnagy és a hideg fej 

Az alvilág menőivel 
álltunk akkor szemben 

A városi kapitánnyal szem-
közti irodának új lakója van. 
Bán Zoltán őrnagyot március 
elsején nevezték ki bűnügyi 
osztályvezető-helyet tesnek. 
Ápri l is 24-e Szent György 
napja, egyben a rendőrségé is. 
Ennek apropóján beszélgettünk 
a 35 éves őrnaggyal. 

• Mindig megkérdezem, ha 
egy nyomozóval hoz össze a 
munkám, hogy a krimi-
hősök közül ki a kedvence. 
- Talán Columbo... 
• Miért? 
- Mert fejben oldja meg a 

leckét. 
• Bán Zoltán miért lett 
rendőr? 
- Érettségi után a vasútnál 

húztam le négy évet - mesélte 
az őrnagy. - Ott annyi fegyel-
mezetlenséget láttam, tapasz-
taltam, hogy elhatároztam: a 
katonaság után olyan helyen 
fogok dolgozni, ahol komolyan 
veszik az embert és amit 
mond. Persze nálunk sem min-
dig klappol minden... A krimi-
nalisztika, a nyomozás taktikai 
oldala régóta izgatta a fantáziá-
mat. A seregből alhadnagyként 
szerel tem, 1981. augusztus 
e lsején léptem át először a 
szegedi kapitányság kapuját. A 
betörési csoportnál kezdtem 
nyomozóként. 

• Ha jól tudom, a „szamár-
létra" minden egyes fokát 
végigjárta. Nyomozó, 
csoportvezető, a bűnüldö-

A rendőrségi irodák berendezésénél nem az egyéni ízlés, 
hanem a praktikum diktál. A főnöki „szobákban" ké-
nyelmes íróasztal, arra merőlegesen egy hosszú tárgyaló 
asztal, két oldalán székekkel. Ezt ülik körbe a kollegák, 
amikor megbeszélik a teendőket. 

Fotó: Gyenes Kálmán 

zésnél főnyomozó, a vizs-
gálati alosztályon csopvez 
majd alosztályvezető és a 
mostani pozíciója. Jelenleg 
a harmadik ember a szege-
di kapitányságon... 
- Igaz, szinte valamennyi 

beosztást kipróbáltam. Ez in-
kább jó. mint rossz. A betörési 
csoprtnál az akkori alvilág me-
nőivel álltunk szemben. Meg-

tanulhatta az ember az operatív 
munkát. Sok bűnözőt ismertem 
meg. Soha nem féltem az utcán 
ta lá lkozni egy régi „ügy-
felemmel". Ha a rendőr kor-
rektül jár el, akkor nem kell 
tartania. Nem hordok magam-
nál fegyvert sem. A régi bű-
nözőkben még nem csalódtam, 
az újaktól most kicsit távolabb 
esek. 

• Tapasztalatai szerint 
milyen tulajdonságok sze-
rencsések ezen a pályán? 
- Alapvető elvárás a rendőr-

től a jó helyzetfelismerő ké-
pesség, tudjon kontaktus te-
remteni, súlyozni ügy és ügy, 
ember és ember között. Min-
den ügy egyformán fontos, le-
gyen annak é rdeke l t je egy 
gyári munkás vagy a vezér-
igazgató, de mindenkivel a 
saját nyelvén kell szót érteni. 
Legyen a nyomozó alapos, ki-
tartó a munkájában, képezze 
magát. Gondolkodjék hideg 
fejjel, logikusan. 

• Egyébként hogy érzi 
magát az új beosztásában? 
- Annyira nem új a feladat, 

mert már régebben többször 
helyettesítettem kollégámat -

válaszol ta- , nem panaszko-
dom, van munka. Három al-
osztály, három rendőrállomás 
és a mórahalmi őrs bűnügyi 
munkája tartozik hozzám, több 
mint száz ember. Az új be-
osztásom is hozott számomra 
már apró sokerélményt, amely-
ből a nyomozó kollégáknak 
mindig több jut. 

• Szigorú főnök? 
- Az biztos, hogy követe-

kezetes - állapította meg ma-
gáról az osztályvezető-helyet-
tes. - Igen jó a memóriám, 
nem felejtem el, amit kértem. 
Szándékom szerint igyekszem 
emberséges lenni . Egy-két 
botlást elnézek kollégáimnak -
hisz bárkinek lehetnek a ma-
gánéletben gondjai - többet 
azonban nem. Úgy érzem, na-
gyon jól összeszokott csapattal 
dolgozhatom együtt. 

• Mivel csalogatná erre a 
pályára a fiatalokat? 
- Érdekes, változatos mun-

ka, az egész várost alaposan 
megismerheti az ember. Aki 
szorgalamas, sikerélményeket 
élhet át és akkor anyagilag is 
megtalálhatja számítását. Tá-
mogatják a tanulást, hamaro-
san a legmodernebb számító-
gép rendszerrel szerelik fel a 
szegedi kapitányságot... 

• Őrnagy úr mit tesz leg-
szívesebben szabadidejé-
ben? 
- Abból bizony elég kevés 

volt az utóbbi kilenc évben, 
mert mindig valami vizsgára 
készültem, most diplomázom a 
jogi karon- mondta Bán Zol-
tán. - Csak kitavaszodik már. 
A barátommal és a vizslámmal 
járok futni a gátra. A 12 kilo-
méterből nyolcat még sétálunk. 
Tizedszerre már menni fog... 

V. Fekete Sándor 
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Vadasparkról 
- esemény után ••• 

Dr. Berekné dr. Petri Ildikó 
a Kulturális és Közművelődési 
Bizottság alelnöke és Balogh 
László bizottsági tag, az MDF 
f rakc ió részéről támasztot t 
kifogásokról értesítette a sajtó 
munkatársait. Balogh képvise-
lő úr elmarasztalta a közgyűlés 
liberális szárnyának döntését, 
mondván, hogy az egységesen 
a szakma, az elvégzett teljesít-
mény ellen irányul! (Neveze-
tesen az igazgató kinevezésé-
nek leszavazása- a szerk. 
megj . ) Az SZDSZ-en és a 
Fideszen kívül minden párt 
megszavazta az igazgató kine-
vezését, mert tudatában voltak 
annak, hogy egy 7 éve jó l 
működő, a mostani igazgató ál-
tal létrehozott immár nemzet-
közi hírű Vadaspark további 
működése nagyban függ a 
folyamatosságtól, pontosabban 
az igazgató tevékenységétől. 
Annak a nézetének is hangot 
adott, hogy a liberálisok által 
annyit hangoztatott pragmatiz-
mus dominál majd a döntésük-
ben. Nem ez történt. Dr. Petri 
Ildikó nehezményezte, hogy a 
liberálisok nem vették figye-
lembe azt az általa, a kévise-
lőkhöz is eljuttatott levelet, 
amelyet a város díszpolgárától, 
dr. Szőkefalvy Nagy Bélától 
kapott, s amelyben támoga-
tásáról biztosítja az intézmény 
vezetőjét, vezetőit. Hozzáfűzte, 
hogy az említett bizottság nem 
képes megoldani néhány olyan 
életbevágóan fontos problémát, 
mint például a Városi Tele-
vízió, a Bartók Béla Művelő-
dési Ház igazgatójának kine-
vezése, a színház, a Vadaspark 
problémája, s ez rossz fényt 
vet az önkormányzat összesé-
gében szemlélt működésére is. 

Audiatur et altéra pars!( 
Halgattassék meg a másik fél 
is!) A liberális képviselők ne-
vében Moldován Judit képvi-
selőnő, az Oktatási és Ifjúsági 
Bizottság elnöke nyilatkozott. 
Elmondta, hogy:,, Megszületett 
az MDF 1994. évi kampányá-
nak szegedi vezérmotivuma. 
Ennek lényege, hogy a liberális 
(Fidesz-SZDSZ) városvezetés 
a kommunista városházi appa-
rátussal szövetkezve romlásba 
dönti Szegedet és sárba tiporja 

Ország-világ, értsd: a 
televíziós közvetítésnek 
köszönhetően a város 
polgárai is láthatták, 
hallhatták a szegedi vá-
rosatyák csütörtöki ta-
nácskozásán történteket. 
A Vadaspark igazga-
tójának kinevezése kö-
rüli heves indulatok a 
napirend lezárása után 
sem csitultak. Lapunk-
ban tegnap részletesen 
foglalkoztunk a kérdés-
sel s ígértük, hogy a saj-
tótájékoztatókról is be-
számolunk. 

a becsületes polgárok jogait. 
Módszerük a köve tkező: a 
közgyűlés napirendjéről vélet-
lenszerűen kiválasztanak né-
hány olyan témát, amely az 
idézett elmélet szerinti feltupí-
rozása után alkalmassá válhat 
arra, hogy felháborodást kelt-
sen a városban. A közgyűlési 
vita során politikai ellenfelei-
ket - polgármestert, alpolgár-
mestert, képviselőket -sér te-
getik, igyekeznek lejáratni. így 
a választópolgárok ízléstelen, 
végtelenbe nyúló vitákat hall-
hatnak, láthatnak - a tévéköz-
vetítés jóvoltából - , miközben 
az alapvető városi érdekeket 
érintő előterjesztéseket szinte 
figyelemre sem méltatják, ha 
az a politikai propaganda szem-
pontjából számukra érdektelen. 
Sajnálattal vesszük tudomásul 
a közélet további eldurvulását. 
Ha az MDF frakció a közgyű-
lési munkát a választásokig 
ilyen mértékben hátráltat ja, 
akkor az komolyan veszélyez-
tetheti a város működőké-
pességét. Mi a továbbiakban is 
a közvélemény által ellenőriz-
hetően kívánunk politizálni, 
törekedni fogunk arra, hogy 
k imarad junk az iszapbir -
kózásból. Véleményünket a Va-
daspark igazgatójának ügyében 
is körültekintően alakítottuk ki, 
ezt ismertettük a közgyűlésen, 
a saj tóban is. Döntéseinket 
igyekszünk minden esetben 
megfontoltan, megalapozottan 
meghozni, ezekről bármikor 
hajlandók vagyunk választó-
inknak beszámolni." 

Kisimre Ferenc 
UMMMMMMM 

• Alelnök a Fideszben 

Áder János ellenszavazat 
nélkül (7 támogató, 1 tartóz-
kodó vokssal) lett a Fiatal 
Demokraták Szövetségének 
ügyvezető alelnöke. A koráb-
ban a párt Országos Választ-
mányának vezetőjeként ismert 
Fidesz-politikust, az űj alap-
szabálynak megfelelően, Or-
bán Viktor előterjesztése nyo-
mán választotta meg pénteki 
alakuló ülésén a párt elnöksége 
- tájékoztatta Bayer Zsolt, a 
párt sajtófőnöke az MTI-t. 

A párt debreceni V. kong-
resszusán létrehozott testület 

Szeged legnagyobb 
padlószőnyeg-áruházába, 
agilis, kis- és nagykeres-
kedelemben jártas 

vezetőt keresünk. 
Jelentkezni: 72/25^136 

előreláthatólag hétfőn, az or-
szággyűlési képviselőcsoport 
új vezetőjének megválasztását 
követően válik teljessé. 

Miként az ügyvezető alel-
nöki tisztség kizárólagos váro-
mányosa Áder János volt, úgy 
a frakcióvezetői posztra Kövér 
László az egyetlen jelölt. A 
személycserék ellenére egyéb-
ként várhatóan nem változik a 
képviselőcsoport vezetősége, 
továbbbra is az eddigi két 
helyettes: Deutsch Tamás és 
Szájer József vesz részt a frak-
ció munkájának irányításában. 

A VÉNUSZ KFT. 
kozmetikai és fodrászcikk-

nagykereskedést nyitott 
Szegeden, a Tábor u. 3. sz. alatt 
(a Pincegazdaság mellett, az udvarban) 
Nyitva: hétfő-péntek: 8-16-ig, 

szombaton: 8—12-ig. 
Tel.: 311-333/11 vagy 18. 

SZEMÉLYGÉPKOCSI-
VEZETŐI 

TANFOLYAM INDUL. 
A vizsga után, egyéves 
ingyenes Autóklub-

tagságot biztosttunk. 
Autóklub Autósiskola, 
Kossuth L. sgL 112. Tel: 48W085. 

Belvárosi csöndes 
irodahelyiségek 

telefonvonallal, gázfűtéssel 
hosszabb időre 

albérletbe kiadók. 
Érdeklődni: 321-799-es 

telefonon 8 - 1 3 óráig. 

Kárász u. 5. sz. 
üzletházban 

üzlet kiadó. 
Érdeklődni a helyszínen 

1 0 - 1 8 óra között és a 
311-528-as telefonon. 

AMERIKAI 
PADLÓSZŐNYEGEK! 

Kibővített választékkal 
várjuk vevőinket. 

Újszeged, Bérkert u. 129. 
Telefon: 431-211/32. 

(Megközelíthető 71-es busszal). 

Kontrax-
show 

Ki gondol ta volna, hogy 
egyszer a szemüveg egy utó-
pisztikus show-műsor főszerep-
lője lesz? Pedig így történt, 
tegnap este a Mars téri U pa-
vilonban, egy káprázatos és 
extravagáns műsor keretében 
földönkívüli civilizáció szem-
lélgette a számára csak játék-
szert jelentő üvegcséket. Egy 
biztos, a színház és divatbe-
mutató-keveréket alkotó pro-
dukció professzionális voit. S 
ez talán magától értetődővé vá-
lik, ha eláruljuk: a rendhagyó 
előadás a Kontrax új reklám-
hadjáratának része volt. 

Fotó: Révész Róbert 


