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• Törököket fogtak a kiszomborí határőrök 

Ali babáék - rablók nélkül 

A török határsértők magyar ebédre várnak (Fotó: Fnyedi Zoltán) 

Pénteken délelőtt kaptuk a 
h(rt, miszerint ismét illegális 
határátlépő törököket füleltek 
le a kiszombori határőrök. 

Bujdosó Géza százados, őrs-
parancsnok sajtótájékoztatón 
számolt be a történtekről: 

- Ma éjszaka egy óra után a 
zöldhatáron át tizennégy török 
állampolgár hatolt be Magyar-
ország területére, akit egy ro-
mán férfi vezetett. Katonáink a 
határsértőket lefülelték, és be-
szállították a Móricz Zsigmond 
utcai laktanyába. A kihallga-
táskor kiderült, hogy kisebb 
csoportokban Isztambulból au-
tóbuszon jutottak el Bukarest-
be. A tizenegy férfi-és három 
nő útlevéllel rendelkezett, vi-
szont vízummal nem. Gazdasá-
gi, illetve politikai menekültek. 
A boldogabb élet reményében 
odahaza minden értéküket 
pénzzé tették, hogy Németor-
szágba, az „ígéret földjére" 

(Folytatás a 6. oldalon.) 

(Szabadkai tudósítónktól.) 
Valószinű, hogy a Ma-

gyar Köztársaság hatósá-
gai „rövid gondolkodás 
után"' igent mondanak ar-
ra a szerbiai kérésre, hogy 
kiadják Magda Marinkét, 
a Dél-Alföldön és Észak-
Bácskában több rablógyil-
kosságot elkövetett banda 
Szegeden őrizetlie vett ve-
zetőjét. Nem hivatalos, dc 
megbízható belgrádi bel-
ügyminisztériumi forrásra 
hivatkozva írja a Borba cí-
mű belgárdi napilap, hogy 
pénteken a szerb belügy-
minisztérium küldöttsége 
Szegeden tárgyalt erről a 
kérdésről a megfelelő ma-
gyar illetékesekkel. 

Előfordulhat tehát , 
hogy Magda Marinko a 

következő hét végén már 
ismét szülővárosában, az-
az Szabadkán lesz kurta-
vasra verve. Az egyelőre 
nyolctagú banda tagjai igy 
egyazon fedél alatt készü-
lődhetnek a bírósági tár-
gyalásra. 

A B u d a p e s t - S z e g e d -
Szabadka-Belgrád vona-
lon eddig kölcsönösen ki-
válónak minősített együtt-
működés, persze, a jövő-
ben is folyamatos lesz, hi-
szen a szabadkai bíróság 
előtt ennek a halálbrigád-
nak felelnie kell a Magyar-
ország területén elkövetett 
szörnyű bűncselekménye-
kért is. (További ezzel kap-
csolatos információnk a 3. 
oldalon.) 

(nómeth) 

Megyénk főkapitánya 
a közbiztonságról 

Számos vád érte az elmúlt 
időszakban a rendőrséget, mert 
az hírzárlatot rendelt el a kö-
zelmúltban nagy port felkavart, 
hazánkban példa nélküli gyil-
kossági ügyekben. Azt többé-
kevésbé mindenki megértette, 
hogy a nyomozás érdekében 
döntöttek (gy, ám ezzel külön-
böző „rémhírek" terjesztésére 
adtak alkalmat, a sajtó pedig 
jobbára csak találgathatott. Ma 
induló sorozatunkban végre 
megszólal dr. Salgó László 
megyei rendőrfőkapitány, aki-
nek Szeged és Csongrád me-
gye közbiztonságát elemző 
tanulmányának első részét la-
punk 15. oldalán közöljük. 

• A Moszkva melletti Scsol-
kovo város bírósága érvényte-
lenítette az egyéni választóke-
rületben indult Vlagyimir Zsi-
rinovszkij választási körzeté-
ben a szavazás eredményét, 
Zsirinovszkij ellenfelének ke-
resetére. Oleg Novikov függet-
len jelölt szerint a választási 
bizottság súlyos technikái hi-
bákat követett el. Novikov 
egyebek közt azt nehezmé-

Bajban van 
Zsirinovszkij 
nyezte, hogy a bizottság őt a 
választások előtt az apparátusi 
embereket indító Oroszország 
Választásának támogatását él-

• vező jelöltként tüntette fel, ho-
lott függetlenként indult. 

Kampányhólabda 
Géczi Józseffel beszélget Póda Jenő 

• Hogy a polgárok miket 
kérdeznének egy-egy politi-
kustól? Nyilván sokfélét. Oly' 
sok mindent, hogy annak 
aligha lehetne helyet adni a 
lapban. Mi éppen ezért úgy 
döntöttünk, amikor átgon-
doltuk: hogyan is kezeljük a 

Fotó: Nagy László 
választási kampány idő-
szakát, hogy magukat a poli-
tikusokat kérjük föl - kér-
dezzenek egymástól . Kor-
mánypárti az ellenzékitől és 
viszont. Mai lapszámunkban 
Póda Jenő kérdezi dr. Géczi 
Józsefet. 

Dr. Szökefalvi-Nagy Béla 
középkeresztet vett át 

Nemzetközileg is kima-
gasló oktatási és tudomá-
nyos tevékenységének elis-
meréseként a Magyar 
Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje kitüntetést 
kapta dr. Szőkefalvi-Nagy 
Béla akadémikus a Ma-
gyar Kultúra Napja alkal-
mából - amikor azonban 
betegsége miatt nem tudta 

átvenni. Tegnap, pénteken 
délután a betegségéből lá-
badozó tudósnak a laká-
sán adta át a magas elis-
merést a köztársasági el-
nök megbízásából dr. Far-
kas László államtitkár. A 
kitüntetés átadásakor je-
len volt dr. Csirik János, a 
József Attila Tudomány-
egyetem rektora is. 

A Papagáj 
„titkár 

Nagy „dobásnak" tűnt a sze-
gedi kereskedelemben, amikor 
tavalyelőtt decemberben két 
fiatalember éjjel-nappal nyitva 
tartó élelmiszerboltot nyitott az. 
„ötös" út mellett. A Papagáj 
Marketre azonban több vásár-
lói észrevétel is érkezett az el-
múlt hetekben szerkesztősé-

' günkbe: elsősorban a higiéniát 
kifogásolta egyik olvasónk. 
Lássuk magunk is! - gondol-
tuk, s hívatlanul betoppantunk 
a Papagájba. 

(Folytatás a 6. oldalon.) 

Külföldi utazást nyerhet, ha nálunk vásárai 
Suzuki személygépkocsit 

'94. március 1. és április 31. között. 
- 30% előleg befizetése mellett részletfizetési lehetőség 
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