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Új vezetője van a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnügyi Osz tá lyának . Dr. 
Teiszl István 11 évet szolgált a 
városnál, közben elvégezte a 
rendőrtiszti főiskolát, és a jogi 
egyetemet. Jelenlegi, cseppet 
sem könnyű feladatát novem-
ber l-jétől látja el, kinevezése 
visszavonásig érvényes. Teiszl 
őrnaggyal többek között a so-
kak által veszélyesnek tartott 
Csongrád megyéről, s az újfaj-
ta bűnözési tendenciákról be-
szélgettünk. 

• Amikor kinevezték, nyil-
ván számba vette, mi az, 
amit el kell végezni, Lehet 
ezek közöli fontossági sor-
rendet állítani? 
- Mivel operatív szerv va-

gyunk, tgy legfontosabb fela-
datunk az ismeretlen, súlyos, 
élet elleni bűncselekmények 
felderítése. Emellett mi irá-
nyítjuk az egész megyében a 
bűnügyi munkát. 

- • Mennyire veszélyes ez 
a megye? 
- Változott a bűnözés struk-

túrája azzal, hogy megjelentek 
a megyében a külföldi állam-
polgárok. Berendezkedtek , 
letelepedtek, s ezzel megindult 
a külföldiek által elkövetett 
szervezett bűnözés. Természe-
tesen csatlakozik ehhez, a me-
gyében már meglévő szerve-
zett bűnöző mag, s Igy kiala-
kult egy kemény vegyes bűnel-
követői csopor t . Bűnügyi 
szempontból tehát veszélyes 
megyének számít Csongrád, de 
eredményeink alapján a közép-
mezőnyben foglalunk helyet. 

• Tudja-e a rendőrség, 
hogy kik ezek a bűnözők? 
- Hozzávetőleges adataink 

vannak, és sajnos van látens 
részük is, akikkel éddig még 

Dr. Teiszl István. (Fotó: Révész Róbert) 

nem találkoztunk. Zömében 
feltérképeztük ezeket a szemé-
lyeket, de hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy mindet 
ismetjük. 

• Milyen területre specia-
lizálódtak az érintett urak? 
- Általában csempészetre, 

vámorgazdaságra, s kialakult a 
behajtás fogalma, gyakorlata, 
védelmi pénzek szedése. Az 
úgynevezett újgazdag réteget, 
akiknek kezében több pénz 
összpon tosu l , fe lmér ték a 
bűnözők, s tőlük szedik ezt a 
pénz. A rendszerváltás előtt ez 
szinte teljesen ismeretlen volt, 
hiszen a vagyon az államé volt. 

• Szoktak az áldozatok 
védelmet kérni a rendőr-
ségtől? Vagy inkább félnek 
az emberek? 
- Úgy vesszük észre, hogy 

különösen a Magda Marinko-
ügy óta félnek a polgárok. Más 
kérdés, hogy a fenyegetett em-
berek igyekeznek magánúton 
megoldani a problémát, test-
őröket fogadnak. Zsarolás ese-
tén rendelkezünk olyan tech-

nikai lehetőségekkel - telefon-
lehallgatás, levélmegfigyelés -
mellyel könnyebb felgöngyö-
líteni az ügyet. 

• Milyen eszközökkel dol-
gozhatnak? 
- Nem titok, hogy a rendőr-

ségről szóló új törvény lehe-
tőséget ad különböző titkos 
eszközök használatára is. Más-
részt jól begyakorlott, rutinos 
nyomozókkal dolgozunk ezen 
az osztályon. Elég jól ismerjük 
a bűnözői köröket, s ezek a 
rendőrök a nyomozás során 
látják, ki merre mozog, kivel 
találkozik. 

• A most folyamatban lévő 
ügyek közül melyek a leg-
súlyosabbak? 
- Kiemelt ügyekkel foglal-

kozunk, vagyis emberöléssel, 
halált, vagy életveszélyt okozó 
testi sértéssel, illetve ötmillió 
forint feletti kárértékű vagyoni 
ügyekkel. Hozzánk tartozik a 
fegyveres rablás kinyomozása 
is. 

• Milyenek a munkakörül-
ményeik? 

- Elhelyezés i gondunk 
nincs, minden nyomozó külön 
irodában dolgozik, saját számí-
tógéppel, belenyúlhatunk az 
országos anyagokba. Hiányoz-
nak azonban a rádiótelefonok, 
személyi hívók. Fontos, hogy a 
tíz fős nyomozói gárda, mivel 
megsűrűsödtek a bűncselek-
mények, adott esetben kevés. 
Ebben a megyében indokolt 
volna ezt a létszámot a dup-
lájára emelni. 

• Hogyan változtak a bűn-
elkövetések az utóbbi idők-
ben? 
- Előtérbe került az erőszak. 

Liberálisak a magyar törvé-
nyek, a szankciórendszer saj-
nos a bűnözőknek kedvez. Sok 
olyan tényállást leminősítettek 
szabálysértéssé, melyet indo-
kolt lett volna bűncselekmény-
nek meghagyni. Eltörölték a 
ha lá lbünte tés t is, holott ez 
visszatartó erővel bírt. Gyak-
ran fordul elő, hogy akár férj 
és feleség közötti vitában, akár 
kocsmai nézete l térés során 
esetén előkerül a kés. 

• A rendőrök szoktak arra 
panaszkodni, hogy az ügy 
nem jut el a vádemelés 
szintjéig. 
- Például a megyében kiala-

kult prostitúció esetén valóban 
az a helyzet, hogy nehézségek-
be ütközik a bizonyítási el-
járás. Sok esetben azt vallja a 
prostituált, hogy neki ez, vagy 
az a futtatója, azután mikor ta-
lálkozik egy ügyvéddel, más-
nap visszavonja a vallomását. 
Ilyenkor vádat sem lehet emel-
ni. Például az üzletszerű kéjel-
gés is az előbb említett vissza-
minősített bűncselekmények 
közé tartozik. így az utakon 
szabálysértési bírságként ki-
szabott tfz, vagy ötezer forint-
okat egy ilyen nő azonnal kifi-
zeti , hiszen naponta ennek 
többszörösét keresi. Ismétlem, 
a magyar büntető törvények 
annyira liberálisok, hogy a bű-
nözőnek kedveznek. 

Arató László 
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Külföldi érdekeltségű, Magyarországon jól bevezetett 
irodatechnika profilú cég piacbővítés céljából keres 

ÜZLETKÖTŐKET 
Szeged és környékére. 

Alkalmazási feltétel: 
> középfokú végzettség és /vagy értékesítés, kereskedelem 

területén minimum 3 éves gyakorlat 
> kitűnő kapcsolatteremtő és tárgyalási képesség 
>• piaci kapcsolatok 
>• elkötelezettség 
>• saját gépkocsi 
> vevő orientált gondolkodásmód. 

Telefon előny! 
Eredményes munkáját megfelelő alapfizetéssel és teljesít-
ménnyel arányos kiemelkedő jövedelemmel honoráljuk. 

Szakmai önéletrajzát „üzletkötő" jeligére 
MINOLTA MAGYARORSZÁG 

Szegedi Kirendeltség 6720 Szeged. Zárda u. 6. 
címre kétjük szíveskedjenek megküldeni a megjelenéstől ' 

számított 2 héten belül. 

• A menekülés közben szét-
szakadt családok egyesítésének 
kérdéseivel foglalkozó nem-
zetközi konferenciát rendez 
november 23. és 26. között Bu-
dapesten a Magyar Vöröske-
reszt. 

A tanácskozáson a kérdés-
ben érintett 24 ország képvi-
selője vesz részt. A négynapos 
tanácskozás résztvevői - a 
csa ládegyes í tés elmélet i és 

A Vöröskereszt 
és a menekültek 
gyakorlati kérdéseinek megvi-
tatása mellett - kidolgozzák a 
családegyesí tés nemzetközi 
alapelveire vonatkozó aján-
lásukat a Nemzetközi Vörös-
kereszt 1995-ös konfe ren -
ciájára. 

A munkaügyi központ, 
nem pénzkiadó automata 

Az 55 pályázatból I l-nek 
j avaso l tak 19 mil l ió for int 
értékű tőke és kamatátvállaló 
támogatást, melynek segítségé-
vel 40 új munkahely létesít-
hető. További 11 esetben a 
formai hiányosságok pótlását 
követően adható meg a kért, 
közel 13 miliő for in tnyi 
segítség. Az elutasítások oka 
nem a pénzügyi források hiá-
nya volt, hanem a közpénzek 
elszórását megnehezítő alapo-
sabb vizsgálódás. 

Juhász Károly, a munkaügyi 
központ igazgatója megerősí-
tet te , hogy nem k íván ják a 
pénzkiadó automata szerepét 
eljátszani, ezért tartják fontos-
nak helyszíni szemlékkel ki-
szűrni a „fele sem igaz" pályá-
zatokat. A foglalkoztatási tör-
vény megváltoztatását követő-
en várhatóan más rendszerben 
és nem a központ bevonásával 
fog ják kezelni a munka-
helyteremtést. 

Mészáros Tibor igazgató-
helyettes a decentralizált fog-
lalkoztatási alap felhaszná-
lásáról számolt be. Az idén 
megyénkben 614 millió forin-
tos keretből gazdálkodhatnak. 

A Csongrád Megyei 
Munkaügyi Tanács teg-
napi ülésén két fontos 
témában is döntöttek. A 
m u n k a h e l y t e r e m t ő 
támogatásra legutóbb 
meghirdetett pályázat 
értékelését e lőkészítő. 
Keresztes Ottó vezette 
szakbizottság előterjesz-
tését a tanács elfogadta, 
s megbízta a Csongrád 
Megyei Munkaügyi 
Központot a szerződések 
megkötésére. 

Az elmúlt tfz hónapban tett 
elkötelezettségeik ennek csak 
81,9 százalékát érintik. A vára-
kozásoktól e lmaradó érték 
szintén nem az igények mér-
séklődéséből, hanem azok ala-
posabb, sz igorúbb e l járás i 
rendből következő vizsgálatá-
ból adódnak. Például bértámo-
gatást csak a köztartozások 
megfizetését igazoló nyilatko-
zatot követően fizetnek. Mun-
kahelyteremtésre is csak a saját 
erő elköltése után kerülhet sor. 

T. Sz. I. 

• Az ÁNTSZ közleménye 

A gombamergezesek megelőzése 
A több éve tar tó száraz 

időjárás után az idei csapa-
dékosabb, párás ősz kedvező a 
vadon termő gombák számára. 
A bőséges termés miatt több az 
alkalmi gombagyű j tö , akik 
sokszor felelőtlenül, szakem-
ber e l l enőrzése nélkül fo-
gyasztják és árusítják a sza-
badban te rmő gombáka t . 
Ennek eredményeképpen ez 
évben októberig hazánkban 
251 esetben fordult elő gombás 
étel által okozot t megbete-
gedés. ami 426 személyt érin-
tett. 

A gombamérgezés elkerül-
hető, ha ismerjük a gombav-
ásárlás és -fogyasztás legfőbb 
szabályait, amelyek a követ-
kezők: 

- csak vizsgázott szakértő 
által ellenőrzött gombát fo-
gyasszunk: 

- a házaló árusítás, zugáru-
sftás űtján forgalomba hozott 
gomba igen veszélyes; 

- mindenki ismerje a gyil-
kos galócát; 

- a sa já t szedésű gom-
bát mindenkor mutassuk be 
gombaszakértőnek; 

- tartsuk be a gombás ételek 
elkészítésének szabályait; 

- a gombás ételeket csak 
frissen fogyasszuk, mert magas 
fehérje tartalma miatt könnyen 
romlandó. 

A megmaradt ételt langyos 
helyen tárolni, vagy másnapra 
eltenni nem szabad, mert köny-
nyen ételmérgezést okozhat. 

Fontos tudnivaló: Szegeden, 
a Mars téri mázsaháznál 
mindennap reggel 5 és 9 óra 
között működik a gombavizs-
gáló. 

A pénztárszövetség a zsebét félti 
A Magyar Pénztárszövetség 

szerint az 1995-re tervezett 
adó törvények hát rányosan 
érintik az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztárakat. 

A tervek szerint csökkennek 
a nonprof i t pén / t á rak ked-
vezményei , miközben adó-
kedvezményt kapnak a ver-
senytársként üzletelő üzleti 
biztosítók. 

Ez annál is inkább hát-
rányos, mert az. önkéntes pénz-
tárak szerveződése csak 
nemrégiben indult meg -

mondta el véleményét Tibald 
Attiláné, a Pénztárszövetség 
elnöke. 

• A Salzburgi Mozarteum-
Quartett 1955 óta - megala-
kulásától kezdve - alapítójának 
és első hegedűsének. Karlheinz. 
Frenkének vezetésével több 
mint háromezer koncer te t 
abszolvál t . Szerepel tek rá-
dióban, tévében, koncerteztek 
14 európai. 11 amerikai és 12 
ázsiai országban, s felléptek 
Afrikában is több helyütt. 

A nagy zenei centrumokban 
adott koncertjeik mellett szám-
talan nemzetközi zenei fesz-
tiválon léptek fel. A Salzburgi 
Mozarteum-Quartett volt az 
első vonósnégyes, mely a spa-
nyol királyi család személyes 
meghívására j á t szha to t t a 
királyi család tu la jdonában 
lévő, mérhetetlen értéket kép-
viselő Stradivari hangszereken, 
úgy a királyi palotában, mint -
a hangszerek történetében elő-

• Osztrák ajándék a zenekedvelőknek 

A Salzburgi Mozarteum-Quartett fellépése 
ször - egy nyilvános hangver-
senyen a Teatro Real Madrid-
ban. 

Az osztrák kormány a Mo-
zarteum-Quartettet hivatalos 
ajándékként Thaiföld királyá-
nak 60. születésnapjára Bang-
kokba delegálta, ugyanúgy, 
mint az ománi szultán húsz-
éves uralkodásának jubileumá-
ra. A vonósnégyes legutóbbi 
ázsiai turnéja a Kuala Lumpur-
i királyi palotában Azlan 
Schah j e len lé tében fényes 
sikert aratott. 

Ausztria, Németország és 

Franciaország nagy hangle-
mezkész í tő és CD-s cégei 
számtalan felvételüket adták 
közre, melyeken elsősorban 
Mozart és Haydn műveit 
játsszák. Ausztria és Salzburg 
városa több alkalommal magas 
ki tüntetésben részest te t te a 
Mozarteum-Quartettet és veze-
tőjét, Karl-Heinz Franké pro-
fesszort. 

Az Osztrák Kulturális In-
tézet nagyvonalú támogatása 
révén most Szegeden is üd-
vözölhetjük a méltán nagyhírű 
együttest: koncertjüket aján-

dékként adják a város zenesze-
rető közönségének. 

A november 24-én este fél 
8-kor, a Konzervatórium hang-
versenyte rmében kezdődő 
koncert műsorán: Haydn -
Esz-dúr vonósnégyes Op. 64. 
No. 6., Beethoven - f-moll vo-
nósnégyes Op. 95., és Mozart 
- Esz-dúr vonósnégyes KV 
428. 

A vonósnégyes tag ja i : 
Karlheinz Franké (I. hegedű), 
Nilse Silkalns (II. hegedű), 
Heinz KraschI (brácsa) és 
Heinrich Amminger (cselló). 

(5; Köszöntsük az új évet 
Atlas/ a forró hangulatú Szicíliában! 
UTAZAll IS KttESKIDElMl KTT 
SZILVESZTER PALERMÓBAN! 

Repülővel Budapestről 1994 . dec. 2 9 . - 1 9 9 5 . jan. 2 . 
4 csillagos, belvárosi szállodában, félpanziós ellátással 

fakultatív programok, szilveszteri vacsora: 

részvételi díj: 4 6 9 0 0 Ft/fő. 
leientkezés és felvilágosítás: ATIASZ Utazási Iroda 

6720 Szeged, Oroszlán u. 6. Tel.: 62322-502. 421-110. 

OLVASTA MAR? 
A Délmagyarország előfizetői klubkártya-
tulajdonosainak több mint 100 üzletben adnak 
árengedményt. 
— Hogy melyik 
üzletekben? 
Holnap 
elolvashatja a 
lapban! 

„A kamatozo 
előfizetés!" 

Szegeden a lap! 

UÉLMAGYARORSZÁG 
ELŐFIZETŐI 

KLUBKÁRTYA 


