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Titkos módszerek, 
eredményes nyomozás 
Beszélgetés a bűnügyi alosztály vezetőjével 
A szegedi rendőrkapitány-

ság nyomozó alosztálya 1992 
óta működik. Vezetésével Ke-
serű Géza századost bízták 
meg, akit időközben őrnaggyá 
léptettek elő. Az alosztály Sze-
ged területén elkövetett súlyo-
sabb bűncsekmények felderíté-
sével fog la lkoz ik . Ezek az 
ügyek vagy bonyolul tságuk 
miatt igényelnek különleges 
szaktudást, vagy pedig a köz-
nyugalmat súlyosan veszélyez-
tetőjellegük miatt. Ide tartozik 
például a rablás bármelyik for-
mája, a nagyobb értékre elkö-
vetett autólopások, a betörések, 
s a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények. Keserű őr-
naggyal az alosztály működé-
séről beszélgettünk. 

• Úgy litrlik, az alosztály jó 
hatásfokkal dolgozik. Mon-
dana néhány irányszámot? 
- Ez meglehetősen relatív, 

az egyes bűncselekménykate-
gór iákban igen vál tozó az 
eredményesség. Például a rab-
lást tekintve igen jók a muta-
tók, mlg a gépkocsilopásokkal 
sokkal nehezebb dolgunk van. 
Az itt lévő kollektíva két-há-
rom fós csoportokban lát el 
egy-egy területet, (gy elmond-
ható, hogy kezdjük alaposan 
kiismerni az elkövetői csopor-
tok sajátosságait, kapcsolódá-
sait. Mivel Szegeden sokan 
laknak, másrészt tranzitváros 
is, nagyon bonyolult a külföldi 
elkövetők felder í tése . Ezen 
csoportok fe l térképezése is 
időigényes. 

• Mi a gond az autólopá-
sokkal? 
- Ez egy üzletággá fejlődött. 

A határok kelet és dél felé át-
járhatók, (gy a lopott kocsik 

Keserű Géza őrnaggyal. (Fotó: Révész Róbert) 

pillanatok alatt kint vannak az 
országból. Más megoldás is 
van, mert sokszor „lespájzol-
ják" a kocsikat, s megvárják, 
mtg gond nélkül ki lehet vinni. 
Ugyanakkor sok a biztosítási 
csalás, külföldi és magyar tu-
lajdonosokkal is. Ezen belül 
külön kategóriát alkotnak a 
nyugaton dolgozó szerb ven-
dégmunkások. A közvélemény 
talán nem is sejti, de a gépko-
csilopás nagyon nagy üzlet. A 
lopott autók jó része 60-100 
ezer márkába kerül. Ha ezeket 
féláron, vagy ötödáron értéke-
sítik, ez még mindig nagyon 
sok pénz. S nem adóznak utá-
na, csak tisztára kell mosni a 
pénzt. Ebben a körben, ekkora 
pénzeknél már tényleg érde-
mes ölni. 

• Az alosztályról munkatár-
sairól elterjedt, hogy nem a 
külsőt tartják a legfonto-
sabbnak, sőt, a copfba kötött 
haj, a szakadt farmer szinte 
mindenkinél fellelhető. 
- Az eredményes munkát 

nem az öltözék határozza meg. 
Persze, vannak olyan területek, 
ahol e lengedhete t len a j ó 

megjelenés, hiszen egy nagy 
cég vezetőjével nem lehet „le-
szutykosodva" tárgyalni. A je-
lenlegi tempó és a körülmé-
nyek közepette nem célszerű 
öltönyben és nyakkendőben já-
ratni a kollégákat. 

• Említette, hogy feltérké-
pezték az elkövetői csopor-
tokat. Vannak beépített em-
bereik is? Milyen eszközök-
kel dolgoznak? 
- A rendőrségi törvény sza-

bályozza a nyílt nyomozás 
mellett a titkosszolgálati esz-
közöket is, amelyet a világ 
minden országban használato-
sak. Ezeket személyhez kötött 
kapcsolatoknak is szokás ne-
vezni. Egy szervezett, vagy 
szervezettnek tűnő bűncselek-
ménykörrel szemben csupán 
nyílt nyomozati munkával nem 
lehet hatékonyan fellépni. Az 
alkalmazható módszerek tör-
vényességének persze megfe-
lelő alkotmányos garanciái is 
vannak. 

• Ezzel tehát hatékonyabb 
lett a rendőrség munkája. 
- Igen, ezt ki merem je -

lenteni. 

• De ez veszélyes is, nem? 
- Aki ebben a szakmában 

dolgozik, nem mondhatja azt, 
hogy még soha életében nem 
félt . Mindenki megélt már 
olyan* szituációt, amikor nem 
volt biztos benne, hogy épp 
bőrrel megússza az esetet. 

• A kollégái különlegesen 
kiképzett nyomozók? 
- Ezt a tevékenységet nem 

szabad öszekeverni egy be-
avatkozó alosztál lyal , vagy 
kommandóva l . Itt bűnügyi 
nyomozók dolgoznak, akik 
esetleg iskolai végzettségük 
miatt á t lagon fe lül iek , de 
koránt sem szuperzsaruk. Az 
ügyek jó része egyébként cso-
portmunkát kíván, itt az a fon-
tos, hogy bármilyen körülmé-
nyek között hátat merjünk for-
dítani, s tudjuk, valaki biztosít 
hátulról . Úgy érzem, egy 
nagyon jó kollektíva alakult ki 
pár év alatt, s a munkatársaim 
fiatalok, tapasztaltak, dinami-
kusak. Arról van szó. s ezt az 
indulásnál tisztáztuk, hogy ezt 
a munkát éjjel kettőkor, este 
tízkor, s bármikor ugyanúgy 
kell végezni. 

• Mondana néhány esetet, 
aminek felderítésével külö-
nösen elégedett? 

• - Az alosztály néhány tagja 
szinte az ügy végéig dolgozott 
a Z. Nagy-gyilkosság ügyében, 
s a munkánk az ORFK egyik 
vezetőjének tetszését is meg-
nyerte. Ez volt az az ügy, ahol 
a szaktudást lehetett és ér-
demes is volt kamatoztatni. 
Teljesen reménytelennek tűnt 
például az, amikor ukrán uk-
ránt rabolt ki. Hála a kollégák 
bulldogmentalitásának, felgön-
gyölí tet tük ezt az esetet is. 
Ugyancsak kilátástalan volt an-
nak a rablás felderítése, melyet 
egy szíriai férfi sérelmére egy 
pesti garnitúra követett el. En-
nek kiderítésében is nagy sze-
repe volt jó kapcsolatrendsze-
rünknek. Az önbíráskodások, 
vagyis az úgynevezett behaj-
tások jó része is nehéz feladat, 
mert az elkövetők nagyon rit-
kán szegediek. 

Aiató László 

• Az Országos Pszichiátriai és 
Neurológiai Intézet Mentálhi-
giéniai Műhelye ingyenes 
mentálhigiénés képzést indít 
családorvosok számára. A dr. 
Bagdi Emőke által vezetett ok-
tatássorozat első előadása má-
jus 6-án, szombaton hangzik 
el, Budapesten (Hűvösvölgyi 
út 116.), s a továbbiakban Sze-
geden is szerveznek rendezvé-
nyeket. Az elméleti képzésben 
a résztvevők megismerkednek 
az alapellátásban leggyakrab-

Mentálhigiénés képzés 
családorvosoknak 

ban e lő fordu ló psz ich ikus , 
pszichoszomat ikus zavarok 
mélylélektani tényezőivel, va-
lamint a komplex kezelés mód-
jaival. Kéthetente, 30 órában 

kiscsoportos foglalkozásokon 
vehetnek részt az érdeklődők, 
ahol személyes élményeket 
szerezve sajátíthatják el az ön-
segítő alaptechnikákat, az em-

pátia- és kommunkációfejlesz-
tést, az önellazítás módszerét, 
az esetmegbeszélés folyama-
tait. A Hajnal Imre Egészség-
tudományi Egyetem hivatalos 
tanfolymát elvégző családor-
vosok a szakvizsgánál 10 pon-
tot jelentő tanúsítványt kapnak. 
A megyében dolgozó családor-
vosok, tudtuk meg az ÁNTSZ 
tisztifőorvosától, április 25-ig 
jelentkezhetnek a megyei in-
tézetnél (Derkovits fasor 7-11.) 

• Sportos majálist terveznek 

A közbiztonságról 
tanácskoztak Sándorfalván 

Csütörtökön délután a köz-
rend és a közbiztonság helyze-
téről tárgyalt a sándorfa lvi 
képviselő-testület. A beszámo-
ló meghallgatása után a kép-
viselők javasolták, hogy a he-
lyi rendőrségi irodán szerelje-
nek fel üzenetrögzítőt. Több 
képviselő kifogásolta, hogy a 
helyi körzeti megbízottak nem 
mindig helyben teljesítenek 
szolgálatot, gyakran máshová 
is elvezénylik oKet. Az utóbbi 
10 hónapban sándorfalvi köz-
intézmények ellen 17 esetben 
követtek el rongálást, betöréses 
lopást, a kár meghaladta az 
egymillió forintot. Különösen 
gyakoriak a diszkót követő 
rongálások. A művelődési há-
zat az elmúlt időszak nagy ká-
rokat okozó betöréses lopásai 
miatt riasztóval látják el. A tes-
tület kéri a lakosságot, hogy 
hatékonyabb megelőző intéz-
kedésekkel - pl. a kapuk zárva 
tartásával - járuljon hozzá a 
bűncselekmények visszaszorí-
tásához. A képviselők fontos-
nak tartják a polgárőrség meg-
alakítását. Az ezzel kapcsola-
tos előkészítő megbeszélésre 
április 27-én (csütörtökön) dél-
után 5 órakor kerül sor a helyi 
művelődési házban, erre min-

den sándorfalvi lakost várnak, 
aki a szeretne részt venni a 
polgárőrség munkájában. 

A testület kezdeményezte a 
helyi vízmű műszaki állapo-
tának felülvizsgálatát, megha-
tározta az un. Macskás-részen 
kialakított eladó lakótelkek 
árát (351-377 ezer forint), dön-
tött arról, hogy a Pusztaszeri 
Tájvédelmi Körzet megfelelő 
jogi szabályozása érdekében 
Baks, Dóc, Ópusz taszer és 
Pusztaszer községek önkor-
mányzataival és a megyei köz-
gyűléssel együtt kérelmet nyúj-
tanak be a környezetvédelmi és 
területfejlesztési miniszterhez 
és az országgyűlés környezet-
védelmi bizottságának elnö-
kéhez. A beadványban olyan 
újraszabályozást kémek, amely 
a védendő értékek mellett fi-
gyelembe veszi az önkormány-
zatok és a mezőgazdaság érde-
keit. 

A képviselő-testület majálist 
szervez május elsején a helyi 
sportpályán. A program reggel 
6 órakor zenés ébresztővel 
kezdődik, lesz férfi kispályás 
labdarúgó torna, női kézilabda 
mérkőzés, lábtenisz és más já-
tékos sportvetélkedők. 

H. Zs. 

• Megkezdte az üzletszerű 
működést a külkereskedelem 
finanszírozásának segítésére 
létrehozott Magyar Export-im-
port Bank Rt. (Eximbank). A 
pénzintézet csütörtökön össze-
ült igazgatósági ülése két hitel-
kérelem ügyében is határozott, 
és hamarosan döntés születik 
további 8-10 másik kérelemről. 
Az Eximbank ez évben becslés 

Majd 
az Eximbank... 
szerint az összes kivitel 5,3 
százalékát finanszírozza köz-
vetlenül. Ez különösen nagy 
segítséget jelenthet a fejlődő 
országokba, és a FÁK-ba irá-
nyuló magyar export számára. 

Határ menti parti Kiibekházán 
Hagyományteremtő meg-

mozdulást rendeznek a jövő 
hét végén Kübekházán. A ha-
tármenti település ezen a sajá-
tosságát szeretné kihasználni, s 
Románia és a volt Jugoszlávia 
szomszédos megyéinek, váro-
sainak, falvainak részvételével 
három határ menti ifjúsági na-
pokat tart. 

Az esemény április 30-án 
határkőavatással veszi kezde-
tét, majd helytörténeti tárlatot 
és karikatúrakiállítást nyitnak 
meg. Az első nap délutánját a 

folklórnak szánják: néptáncbe-
mutató, táncház, nemzetiségi 
bál és tábortűz várja az ifjakat. 
Május l - j én kirakodó vásárt 
tartanak, ahová még van kiadó 
hely, melyekért a polgármeste-
ri hivatalban lehet jelentkezni. 
A nap további részében pedig 
sportrendezvények lesznek. A 
kübekházi szervezők bíznak 
abban, hogy a következő évek-
ben már a határon túliakkal kö-
zösen szervezhetik és bonyolít-
hatják le az ifjúsági napokat. 

A. L. 

Szentes a nyerő 
Szentesen rendezték meg a 

huszadik megyei komplex tanul-
mányi versenyt a Deák Ferenc 
utcai Csongrád Megyei Köz-
gyűlés Általános Iskolájában. Öt 
város mérte össze tudását, (gy 
Szeged, Hódmezővásárhely, Ma-
kó, Szentes és Csongrád. A ver-
senyzők az enyhe értelmi fogya-
tékos tanulók nevelését, oktatá-
sát ellátó általános iskolák 6-7. 
osztályos diákjai voltak. 

A 4—4 fős csoportoknak öt ál-
lomáson kellett bebizonyítaniuk, 
mennyire jártasak, tehetségesek 
az irodalomban, történelemben, 

földrajzban, milyen jó a kéz-
ügyességük és a játékos gon-
dolkodásuk. A gyerekek nehéz 
helyzetbe hozták a zsűrit, amely-
nek elnöke Molnár Ágnes, tagja 
pedig Valláné Újházi Ildikó volt, 
mert a sok jó megoldás közül 
kelleti kiválasztaniuk a legjob-
bat. Igen szoros volt a verseny, 
minimális ponteltéréssel végez-
tek a csapatok. Végeredményben 
az első helyen Szentes, a máso-
dikon Makó, a harmadikon Sze-
ged. a negyediken Csongrád, az 
ötödiken pedig Hódmezővásár-
hely végzett. Szentes csapata 
mehet júniusban Kisújszállásra. 
az országos versenyre. 

(bm) 

4 , 5 - 5 kg-os, fehér, 

élőkakas-vásár 
április 25-én, kedden reggel 
5 órától Szeged, Mars tér 12. 

alatti parkolóba. Telefon: 
325-531,326-600,319-755. 

Reluxa 
50- f é l e sz ínben 

R e d ő n y , Tiarmonikaaj tó , 
k i t űnő m i n ő s é g b e n , 

k e d v e z ő á rakon . 
Telefon: 487-549,401-817 
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Cin már 
tud róla? 

A Budapesti Nemzetközi Vásár 
területén 1995. április 25-29. kösött 
rendezik meg az Aquatkerm-et, 
az épületgépészet szakkiállítását. 
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Országos értékesítési hálózatunk 
továbbépítéséhez szakkereskedők, 
viszonteladók jelentkezését várjuk! 

Landis & Gy (Magyarország) Kft. 
1145 Budapesl 
SzugUu 9-15 
Tel 251-6666. 183-3120 

183-5123.183-5533 
Fáx: 163-3404 

Értesítés 

Életkristály ital 
kapható 

(táplálékkiegészítő) 
- dr. George Merkl 

professzor által feltalált. 

Szeged, Petrozsényi u. 12. 
Telefon: 62437-376. 
Nyitva: 8-18 óráig. 

Z) Személygépkocsi-

vezetői tanfolyam 
indul 

április 24-én, 16 óra 
az Arany János Ált. Iskolában. 

Részletfizetés! 
Ajándék KRESZ-tankönyv 

Csiszár Autósiskola, 
Szeged, Kolozsvári tér 
12/B. Tel.: 62/325-970 


