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Szeged közbiztonsága 
Koha Róbert, a szegedi ön-

kormányzat közbiztonsági ta-
nácsnoka tegnap a városháza 
dísztermében Szeged közbiz-
tonsága címmel nyílt fórumot 

szervezet t . A vártnál jóval 
több érdeklődő előtt a ven-
dégek rövid e lőadásokban 
ismertették a közbiztonsággal 
k a p c s o l a t o s m o n d a n i v a -

lójukat. Dr. Túrós András v-
ezérőrnagy, az ORFK közbiz-
tonsági főigazgatója európai 
kitekintés keretébe helyezte a 
magyarországi bűnözés fon-
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tosabb adatait. Az ország köz-
biztonsága kiállja a nemzet-
közi összehasonlítás próbáját 
- vonta le a következtetést. 
1982-92 között 140 ezerről 
440 ezerre nőtt az ismert bűn-
cselekmények száma. 

(Folytatás a 6. oldalon.) 
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A M E R ' K A ! 

és a MORTON'S ajándékaként 
amerikai utazásokat nyerhet! 
RÉSZLETEK A S Z O M B A T I 
S T E F Á N I Á B A N ! 

5 millió az óbudai bankrablás 
nyomravezetőjének 

A Budapest Bank ötmillió Sógor Zsolt, a BRFK szóvi-
forintra emelte a jutalmat az vője csütörtök délután azt is el-
eddigi egymillióról annak szá- mondta, hogy egyelőre nem ve-
mára, aki segít kézrekeríteni a . zetett eredményre a nyomozás, 
pénzintézet óbudai fiókjának A rendőrség reményei szerint a 
három kirablóját. Mint ismere- veszélyes bűnözők Magyaror-
tes, szerdán fegyveres rablók szágon tartózkodnak, miután a 
több mint 91 millió forinttal határőrség nemcsak az átkelők, 
könnyítették meg a bank trezor- hanem a zöldhatár ellenőrzését 
ját. is megerősítette. 

Több mint 3,3 millió fo-
rint értékű műkincset fog-
laltak le a nagylaki vámhi-
vatalnál szolgálatot teljesí-
tő vámosok. A csempész-
árut a vámosok egy román 
születésű német állampol-
gár mikrobuszában talál-
ták. A szolgálatot teljesítő 
vámtiszt kérdésére a sofőr 
úgy nyi latkozott , hogy 
semmit sem hoz Romániá-
ból, azonban hevesen tilta-
kozni kezdett, amikor a 
gépkocsiba beépített háló-
fülke kinyitására kérte őt 
a vámos. Erre alapos oka 
volt, mert a hálófülkében. 

mint utóbb kiderült, 7 da-
rab nagyméretű eredeti 
orosz ikon lapult. A mik-
robusz egyéb helyein ösz-
szesen 61 darab műkincsre 
és régiségre leltek a vámo-
sok. A román származású 
német állampolgár ellen a 
vámhatóság eljárást kez-
deményezett, és ügyét át-
helyezték a Makói Városi 
Ügyészségre. A tettes beis-
merte, hogy a műkincse-
ket, amelyek többsége az 
1800-as évek vége körüli 
időből származik. Német-
országban akarta értékesí-
teni. 
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Jelcin felfüggesztette 
az alkotmánybíróságot 

Borisz Jelcin orosz elnök 
csütörtökön az új alkotmány 
elfogadásáig felfüggesztette az 
orosz alkotmánybíróság tevé-
kenységét. Jelcin döntését az-
zal indokolta, hogy az alkot-
mánybíróság súlyos válságba 
került, miután elhamarkodott 
döntéseivel az idén kétszer is a 
polgárháború szélére sodorta 
az országot, legutóbb viszont, 
amikor a polgárháborús fenye-
getés realitássá vált, nem csele-
kedett. 

Borisz Jelcin döntése nem 
jelenti az alkotmánybíróság 
feloszlatását, miután az állam-

fő megbízta a lemondott alkot-
mánybírósági elnök, Valerij 
Zorkin teendőit ideiglenesen 
ellátó Alekszandr Vitruk alkot-
mánybírót, tegyen az új parla-
mentnek javaslatot arra vonat-
kozóan, hogy milyen formában 
működjön a jövőben a törvé-
nyek alkotmányosságát vizs-
gálni hivatott szervezet. 

Az orosz elnök döntése nem 
volt váratlan, mivel Borisz Jel-
cin az utóbbi időben többször 
is élesen bírálta áz alkotmány-
bíróság tevékenységét. (To-
vábbi részletek az oroszországi 
eseményekről a 2. oldalon.) 
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Örökbe, örökre 
Az életnek, a családnak ér-

telmet a gyermek ad. így sűrít-
hető egyetlen mondatba azok 
életfilozófiája, akik biológiai 
vagy egyéb okból nem része-
sülhetnek gyermekáldásban, de 
gyermekre vágyva, hosszú 
lelki vívódás árán elhatározás-
rajutnak: örökre örökbe fogad-
nak egy más férfi által nem-
zett, egy más asszony által vi-
lágra hozott kicsi embert... 

Nehéz erre az útra lépni. De 

nehéz ezen az úton haladni is. 
Akik döntöttek, azok elzarán-
dokolnak a megyei gyermek-
és i f j ú ságvédő intézetbe, s 
örökbefogadó szülőnek jelent-
keznek. Az igénylés dátuma 
alapján összeállított listára ke-
rül az új j e len tkező neve -
tudtuk meg Galambos Lász-
lótól, a Csongrád Megyei Köz-
gyűlés Gyermek- és Ifjúságvé-
dő Intézetének igazgatójától. 

(Riportunk a 6. oldalon) 

• A Fidesz Akadémia öt ré-
szesre tervezett sorozatának 
első beszélgetésén, tegnap este 
a Narancs klubban a felsőokta-
tás volt a téma. Pontosabban az 
új és egyben az első magyaror-
szági felsőoktatási törvény. A 
beszélgetésre meghívottak -
Csirik János rektor (JATE), 
Farkas Beáta oktatási dékán-
helyettes (JATE, JTK), Fodor 
Gábor képviselő, a Fidesz alel-
nöke, Mazsu János egyetemi 
adjunktus, Debrecen alpolgár-
mestere, Szalay István főigaz-
gató (JGYTF), az Universitas 
Egyesület soros elnöke és Ma-
jó Zoltán irodavezető (JATE, 
HÖK) - közül a rektor és a ta-
nárképző főigazgatója eltérő 
álláspontot képviselt a tanár-
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Mai mellékletünk: 

A Fidesz az 
képzésről; Csirik János helyte-
lenítette, hogy a törvény nem 
egységesítette a képzést, a fő-
igazgató helyeselte. Eltértek a 
vélemények az intézeti autonó-
mia, az Universitas és a tandíj 
kérdésében is, egységes volt 
viszont a beszélgetők vélemé-
nye abban, amit Fodor Gábor 
fogalmazott meg: ha nem lesz 
igazából stratégiai ágazat az 
oktatás - vagyis nem ebbe fek-
tetik a legtöbb pénzt -, más 
ágazatok sem fejleszthetők. 
(Fodor Gáborral készült inter-
júnkat holnap olvashatják.) 

oktatást pénzelné 
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