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Erő és fölény 
M iközben azon vitatkozik az ország, hogy miért is 

vitatkozott össze a miniszterelnök és a pénzügy-
miniszter, szép csendben úgy szaporodnak a bankok Sze-
ged belvárosában, mint eső után a gomba. Ahol ennyi 
pénznek kell hely, ott nem mehet igazán rosszul a sorunk. 
Lehet, hogy csak a közvéleménykutatóknak van igaza és 
pesszimista nemzet vagyunk? Nem tudom. Ha végigsétálok 
az ábécék polcai között és figyelmesen szemrevételezem az 
árakat, hát magam is elcsodálkozom. Napról-napra emel 
a termelő, a kereskedő, a maszek zöldséges és meg sem 
tudom mondani, ki mindenki még. Emel, mert teheti. 

Hazai gazdasági életünk is egyre inkább az erőre, 
pontosabban az erőfölényre épül. A nagy hal megeszi a 
kicsit, s egyedül már szabadon garázdálkodhat a piacon. A 
kávégyártókat- és forgalmazókat intette meg nem régiben 
a versenyhivatal. Úgy tűnik, hatásosan. A gazdasági 
erőfölénnyel való visszaéléssel szemben azonban jóval 
erősebb versenyhivatalra lenne szükségünk. De speciel ez 
a hivatal éppen gyenge. 

A fogyasztó így legfeljebb önmagát képes megvédeni, 
ha tudja. Tessék kérem elmenni egyszer egy nagyke-
reskedelmi raktárba és figyelmesen megnézni, mi, 
mennyibe kerül. Azután feltenni a kérdést: hogyan lehet a 
35 forintos nagykereskedelmi csokoládéból 70 forint a 
garázsboltokban és a közértekben. Ja kérem, azért kell a 
száz százalékos haszonkulcs, mert sok az adó, a tébé -
mondogatják a vállalkozók. Azután szép csendben kiderül 
így február táján, egyikük sem fizet adót, mert veszteséges 
a csokinként keresett 35 forintjából. 

A pénzügyminiszter is erősnek igyekezett látszani, de 
alul maradt. Lehet, hogy most a puha politika és az erős 
gazdaság korszaka köszöntött ránk? 

Rafai Gábor 

• Felbérelték a rablókat, akik 
Sopronból érkeztek Szegedre, 
hogy lebonyolítsák az akciót. 
Majd, mint akik jól végezték 
dolgukat, távoztak. A rablás 
egy héttel ezelőt t történt a 
Belvárosban a Zrínyi utca 10. 
szám alatti épületben. 

Szíriai férfi üzemeltet i a 
betéti társaságot, amely fény-
másolással és egyéb szolgálta-
tásokkal foglalkozik az említett 
címen. Bizonyára úgy gon-
dolta, hogy az a legbizton-
ságosabb, ha az ember ma-
gánál tartja megtakarított pén-
zét. Az arab férfinek volt egy 
Szegeden tanuló egyiptomi 
ismerőse, E. D. M. D. egye-
temi hallgató, ő tudott róla, 
hogy a vállalkozó nem azok 
közé tartozik, akik húsz fo-
rinttal zsebükben indulnak el 
o t thonról reggelente . Az 
egyiptomi kitűnő ismeretségre 
tett szert a büntetett előéletű P. 
Mihály (Szeged, Kereszttöltés 
utcai lakos) személyében . 
Együtt tervel ték ki, hogy a 
szírt megszabadítják „zsebpén-
zétől". Ők azonban nem akar-
tak, nem mertek vállalkozni a 
piszkos munkára, ezért bér-
rablókat fogadtak fel. 

A négy erős fiú 800 ezerért 
vállalta a munkát. Január 24-én 
egy Toyotával fu to t tak be 
Szegedre. A részleteket a Gö-
dör étteremben beszélték meg 
a két megrendelővel, felbuj-
tóval. Ezt követően egy férfi az 

• Arab áldozat, arab felbujtó 

Soproni bérrablók 
„dolgoztak" Szegeden 

Az egyik bérrabló 

utcán figyelt, hárman pedig 
bementek az irodába. A tu-
lajdonost falhoz szorították, 
elvitték táskáját. Zsákmányuk 
3 millió 570 ezer forint, 7 ezer 
márka, 10 ezer dol lár volt . 
Amikor a pénzt megszerezték, 
e l inal tak. Újra é t te remben 
találkoztak a megrendelőkkel, 
akiknek viszont azt mondták, 
hogy csupán másfél milliót 
sikerült elrabolniuk. így, lé-
nyegében, megfelezték a pénzt. 

A rendőrség a bérrablással 

alaposan gyanúsí t ja Czibók 
Csaba soproni lakost, aki ellen 
körözést adtak ki. Bűntársai 
egyelőre ismeretlenek. 

A szegedi rendőrkapitánysá-
gon tartott tegnapi sajtótájé-
koztatón dr. Szőke Péter ez-
redes az asztalra terítette az 
ö tezresekből , do l lá rokból , 
márkákból álló pénzhalmot, 
amit a nyomozás során eddig 
sikerült lefoglalniuk. 

A sa j tó tá jékoz ta tón más 
témában szót kapott dr. Imolya 
Imre, a Szegedi Ügyészségi 
Nyomozóhiva ta l veze tő je . 
Elmondta, hogy az utóbbi na-
pokban olyan híradások jelen-
tek meg a sajtóban a rendőr-
ségről, amelyek a testületet 
azonosítják egyes személyek-
kel. Konkrétan azzal a három 
volt rendőrrel, akik a megyei 
főkapitányság igazgatásren-
dészeti osztályán dolgoztak és 
azzal gyanúsíthatók, hogy kül-
földieket letelepedési enge-
délyhez segítet tek pénzért . 

Ebből k i indulva nem lehet 
általánosítani, hogy a rendőrök 
korrumpálhatók. A nyomozó-
hivatal eddigi in formác ió i 
a lapján az emlí te t t három 
rendőrön kívül a testületen 
belül senki másra nem vetőd-
het a gyanú árnyéka. 

A megyei főkapitány, dr. 
Salgó László is kifejtette véle-
ményét ez utóbbi témában. 
E lmondta , hogy a főkap i -
tányság eddig sem hallgatott el 
semmiféle információt a sajtó 
elől, sőt, nem szoktak reagálni 
a médiumokban meg je l enő 
apróbb-nagyobb tévedéskre 
sem. Nem fognak 1300-an - ez 
a megyei állomány létszáma -
lehaj to t t főve l j á rn i , mert 
néhányan megbotlottak, akik-
ről viszont nem lehet ezt 
egyértelműen kijelenteni, amtg 
a bíróság meg nem állapítja. A 
főkapitányság egyelőre a je-
lenségtói határolja el magát. 

V. Feke ta S á n d o r 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

MA 
DR. BÁLINT JÁNOS, a 

Szocialista Párt jogtanácsosa 
ingyenes jogi tanácsadást tart 
az érdeklődőknek, 15-16 óra 
között Szegeden, a Szilágyi u. 
2. II. em. 204-es szobában. 

M É S Z Á R O S ATTILA, a 
25-ös választókerület (Tápé) 
képvise lő je fogadóórát tart 
13 -17 .30 óráig a tápéi 
ügyfélszolgálaton. 

DR. KOZMA JÓZSEF, a 
20-as választókerület (Mak-
kosháza) képviselője fogadó-
órát tart a Hont Ferenc Utcai 

Általános iskolában 16-17 órá-

8 DR. RÉVÉSZ MIHÁLY, az 
5-ös választókerület (Tarján) 
képviselője 17-18 óráig tart 
fogadóórát a Tarján IV. Számú 
Általános Iskolában (Űrhajós 
utca). 

HOLNAP 
RÓZSA EDIT országgyű-

lési képviselővel találkozhat-
nak személyes- és közügyek-
ben, 17.30 órakor a megyeháza 
(Rákóczi tér 1.) földszinti kis-
termében. 

Szent-Györgyi Albert-díjasok: 

Szentpéteri István 
egyetemi tanár 

Az alkotmányjog területén a 
demokrácia kérdéseivel foglal-
kozot t , már akkor , amikor 
egyáltalán nem számított evi-
denciának e téma kutatása. 
Ezzel összefüggésben vizsgálta 
a hatalommegosztás elméletét, 
a közvetlen demokrácia intéz-
ményeit, különös tekintettel a 
népszavazásra. Kandidátusi 
értekezését 1965-ben „A köz-
vetlen demokrácia fejlődési 

Bibó István is tanította a szegedi tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán. Ennek elvégzése 
óta a JATE oktatója, az állam- és jogtudomány dok-
tora, egyetemi tanár. Vezette a Szociológiai Tanszé-
ket, illetve 1990-94 között az Alkotmányjogi Tan-
széket. 

irányai" címmel jelentette meg 
az Akadémiai Kiadó. Ugyan-
csak alapvető a szervezéstu-
domány és a szociológia terü-

letén végzett munkássága -
Magyarországon elsőként fog-
lalkozott tudományos alapos-
s á g a i a szervezéstudomány 

kérdéseivel, ezen belül az igaz-
gatási struktúra típusokkal, a 
modern szervezetek fe lép í -
tésével, az irányítás, felügye-
let, ellenőrzés elhatárolásával, 
a menedzsertudomány kialaku-
lásával. 1974-ben jelent meg 
„Az igazgatástudomány szer-
vezéselméleti a lapjai" című 
könyve, s e témában adták ki 
angol nyelvű, „Social organis-
ation" cfmű kötetét is. 

Tudományos és okta tói 
munkásságával iskolát terem-
tett a JATE-n. Közel száz ta-
nulmánya és több könyve je-
lent meg magyar és idegen 
nyelveken, résztvesz az MTA 
IX. osztályának munkájában, 
éveken keresztül szerkesz-
tőségi tagja a Jogtudományi 
Kö/lönv című folvóiratnak. 

• Jó indula t . Hétfőn este 7 
órakor elveszett egy fiatal 
hölgy nem saját, nagyösszegű 
pénzzel teli brifkója a nagy-
állomás előtt. A jóindulatú 
megtaláló a 481-28l-es tele-
fonon, vagy a DM. portáján 
jelentkezhet. 
• Napközi. A Szenthárom-
ság utcai óvoda vezetője, Tasi 
Tiborné a Csörögben leírt 
esetükre másként emlékszik. 
Nem azt mondta az időben 
nem fizető anyukának, hogy 
legközelebb kirakják a gye-
rekét, hanem, aki nem tud 
eleget tenni a befizetési köte-
leze t t ségének, az abban a 
hónapban nem kaphat nap-
közis ellátást. Ezt elkerülendő 
előlegezte meg ő a pénzt, s 
két napra rá a sajátját kérte 
vissza. Köszönet járt volna 
érte és nem sértődés. 
• Ku tyacen te r . Az Újsze-
ged, Fürj utca 92T3 gyönyö-
rűen parkosított területéről, a 
Talent Centerből telefonált 
egy fiatal hölgy, hogy 7-8 
kutya csatangol ott rendsze-
resen. Talán a keverékek és 
vizslák között akad, amelyi-
ket* keresi a gazdá ja . Egy 
Vedres utcában talált, fajta-
tiszta tacskó gazdájának je-
lentkezését viszont a 330-
414-es telefonon váiják. 
• Rendszerváltás. Király 

0 CSÖRÖG A ( ( ( « • . í 
MVIESTEL 

Közérdekű problémáikat, észrevételeiket 
ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal, 

Tóth Szeles Istvánnal oszthatják meg. 
Munkanapokon 8 és 10 óra között, vasárnap 

pedig 14-től 15 óráig várjuk hívásaikat. 
Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-784. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy 
Szegedről is mindegyik számot tárcsázni 

kell. Ha ötletük van Fekete pont című 
rovatunk számára, kérjük, ugyanitt 

tudassák velünk. 

László szerint nem volt si-
keres a kábeltévé csatornák 
január eleji újrarendszerezése. 
Azóta nem tiszta a kép a ké-
szülékén. Reklamált, de rövid 
úton a szervizet ajánlották ne-
ki. Ahol a következő diagnó-
zist kapta: „jó tévéhez nem 
nyúlunk". Kérdezősködött is-
merőseitől is, s ennek alapján 
úgy véli , n incs egyedül a 
problémájával. 
• M á r k á s p i r a m i s . A 
312-691-ről telefonáló hölgy-
nek a piramis játékok felgön-
gyöl í téséről szóló c ikkek 
kapcsán jutott eszébe, hogy 
esetleg a TOP-12-ben pórul-
jártak is szervezkedhetnének. 
Hisz a Németországból indult 
piramisjátékba 1992-ben Sze-
geden is sokan beléptek. Jó-
maga 100 márkával bánja a 

lánc megszakadását. Legin-
kább azokat sajnálja, akiket ő 
beszélt rá a nagy kalandra. 
• Te tem. Egy úr vasárnap 
kutyasétáltatás közben négy 
kisborjú- tetemet látott a volt 
algyői repülőtér melletti kis-
erdőben. Mivel sok a kóbor 
kutya a környéken, fertőzés-
veszélytől tart. Aggodalmát 
velünk osztotta meg. 
• Páratlan lehetőség. V.-né 
pénteken a körúton, a Cent-
rum Áruháznál fél pár, új , 
férfi kesztyűt talált. Akinek 
hiányzik, a 318-705-ös tele-
fonon jelentkezhet érte. 
• Szükségá l l apo t . A Vág 
utcából telefonáló úr szerint 
nem az a megoldás, hogy ők 
is kivágják a ház körüli bok-
rokat és fákat. Ugyanis sze-
rinte a szomszédos Ács utcá-

ban azért irtották ki a nö-
vényzetet, hogy az ottlévő ga-
rázssörözőből szükség álla-
potban távozók ne találjanak 
búvóhelyet . A szükség vi-
szont egyre távolabbi célpon-
tokatjelöl ki. 
• Lélektan. Tóthnét sokkolja 
a lá tvány, amikor a Tisza 
Lajos körút Nagy Jenő utca 
sarkán, nap mint nap, egy 
nem tudni milyen nemze-
tiségű kisbabás hölgy koldul 
a járdán ülve. Szerinte mind-
ez nem helyénvaló. 
• Nyelés. A Csörögbe fül-
kéből telefonálók figyelmébe 
ajánljuk, hogy a fülkék visz-
szahívhatók. Ha bemondják a 
számot, az érméiket, netán 
kártyaegységeiket nem nyeli 
olyan mohón a készülék. 
• B. Bertus Terézia neves 
szegedi amatőr festő értesített 
bennünket szomorúságáról. 
Sok kiállí tás van már mö-
götte. de ami most megesett, 
az e lkeser í t i . A Kálvária 
sugárút 14. szám alatt van 
most kiál l í tása , ahonnan 
valaki elvitte a számára igen 
kedves, pótolhatatlan, szép 
emléksorokkal teleírt ven-
dégkönyvet. Kéri a tisztelt 
tárlatlátogatót - akinek ez a 
könyv csak értéktelen papírt 
je lent - jutalom ellenében 
adja le a Kálvária sugárút 14. 
sz. alatti portán. 

Szentes és környéke 
telefonra várakozói! 

Azonnali telefonhoz jutási lehetőséget kínálunk 
Önnek mi, a Westel 900 GSM. 
Amennyiben élni kíván a felkínált lehetőséggel, 
hívja fel üzletkötőnket, akitől lakásán vagy 
munkahelyén - az Önnel megbeszélt időpontban -
egy működő, digitális mobiltelefont vásárolhat 
meg. 

CSAK EGY T E L E F O N ! 

A Westel 900 GSM üzletkötője: (06-30) 303-930 
Értékesítési hálózatunk legközelebbi pontja: 
PR0FIC0L0R Szentes, Kossuth tér 5. 

W e s t e l 9 0 0 G S M . A k a p c s o l a t . 


