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GANXSTÁZOLEE 
És A KARTEL 

Könyvtárat avattak 
Otthonra talált a tízezernél is több kötet 

a Csongor téri iskolában. (5. oldal) 

• A seftesek munkaértekezletet tartanak? 

Röszkén szomorú a csempész 

Kormánybuktató török maffia? 
• Róma (MTI) 

Egy Franciaországban őri-
zetben lévő török maffiózó és 
bérgyilkos, Selattan Cakici szi-
várogtatta ki azokat a vádakat, 
amelyek alapján a héten meg-
bukott a török kormány - állítja 
egy olasz hetilap. Mesut Yilmaz 
kormánya egy gigantikus maf-

fiabotrány miatt bukott meg. A 
török bankrendszer nagy része 
a maffiózók kezén van, a Yil-
maz által szorgalmazott privati-
zációban az alvilág piszkos 
pénzét mosták tisztára - állítja a 
szerző, Dino Frisullo ismert 
olasz békeharcos, aki a törökor-
szági helyzet jó ismerőjének 

számít. „A Szürke Farkasok 
markukban tartják az állami ve-
zetést. Ez a szervezet irányítja 
már húsz éve az európai hero-
inkereskedelmet, karöltve a tit-
kosszolgálatokkal, amelyek 
számára olykor bérgyilkosokat 
is szállít, mint például Ali Ag-
cáf' - állította a cikk. 

• Útonállót keresnek 

Hátulról szúrt 
a stopos fiú 

• Kecskemét (MTI) 
Nyereségvágyból elkö-

vetett emberölési kísérlet 
gyanúsítottjának kézre 
kerítéséhez kéri a lakos-
ság segítségét a Bács-Kis-
kun Megyei Rendör-föka-
pitányság. 

K. Dániel, aki rendszeresen 
árut fuvaroz Románia és Ma-
gyarország között, csütörtö-
kön éjjel Szegeden felvett te-
hergépkocsijába egy őt le-
stopoló fiút. Kecskemét felé 
haladva a stopos rosszullétre 
hivatkozva megkérte a gépko-
csivezetőt, hogy álljon meg, 
sőt, segítőleg ő is szálljon ki a 
kocsiból, mert nagyon szédül. 
A kérésnek eleget tett férfit 
azonban támogatot t ja egy 
késsel hátba szúrta. A sértett 
futásnak eredt a közelben lá-
tott fény irányába, ami szeren-
cséjére az autópálya-rendőr-
séghez vezette, ahonnan kór-
házba szállították. Az orvosi 
vélemény szerint a szúrás 8 

napon túl gyógyuló, de nem 
életveszélyes sérülést okozott. 

A tettes felkutatására or-
szágos körözést rendeltek el. 
A körözött személy Köllő Ró-
bert 20 éves, 175-180 centi-
méter magas, sovány testalka-
tú, rövid szőke hajú, kifejezet-
ten szép arcú férfi. Csíkszere-
dán született, az utóbbi időben 
több helyen is lakott Szege-
den. A péntekre virradó haj-
nalban elkövetett bűncselek-
mény idején világoskék far-
mernadrágot, világos inget, 
ugyancsak világos színű bele-
bújós pulóvert és sötétkék há-
romnegyedes dzsekit viselt, a 
lábán sötét cipó volt. 

A rendőrség kéri a lakos-
ságot, hogy aki a fenti sze-
mélyleírás alapján felismeri 
Köllő Róbertet vagy hollété-
vel kapcsolatban bármilyen 
felvilágosítást tud adni, érte-
sítse a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság ügye-
letét a 76/481-058-as telefon-
számon. 

Pedagógusbérek 
• Tiszaalpár (MTI) 

A pedagógusok béremelé-
séhez, illetve az oktatásügy 
támogatásának 27 százalékos 
növekedéséhez megvan a 
pénzügyi fedezet - oszlatta el 
a felröppent, alaptalan híresz-
telések miatti aggályokat a 
pénteken Tiszaalpáron tartott 
pedagógusfórumon Lezsák 
Sándor. A Magyar Demokra-
ta Fórum és egyben az Or-

szággyűlés oktatási bizottsá-
gának elnöke a Tisza menti 
községben egybegyűlt fél-
száznyi tanító és óvodapeda-
gógus előtt a továbbiakban 
rámutatott, hogy a jövő évi 
költségvetésben lesz először 
érzékelhető a támogatási 
rendszernek az a fordulata, 
miszerint végre már nem a 
maradványelv szerint jut 
pénz az iskoláknak. 

• Munkatársunktól 
Röszke mostanság nagyon 

csendes, szabadságra men-
tek csempészei. Miközben 
Csongrád megye másik határ-
állomásán talán még mindig 
tart a nagy fináncöröm. hi-
szen nemrégiben adták át az 
új, igazán szép határállomást, 
a röszkei, tisztes csempészet-
ben megőszült derék cigifutá-
rok alighanem gyászzenének 
hangjai mellett kortyolgatják 
az utolsó túrán még bemene-
kltett vinjakokat. S hogy mi-
ért is hullatják könnyeiket a 
svarckereskedelem jeles kép-
viselői? Nos, ama bizonyos, 
november 19-i (számukra) fe-
kete csütörtök miatt, amikor 
is hatályba lépett a cigaretták 
és a szeszes italok vámmen-
tes behozatalát megtiltó ren-
delkezés. A csempészmentes 
határ tá jkép azonban nem 
örök életű festmény; hírlik, a 
bűnbandák vezérei már most 
arról tárgyalnak, miként vet-
hetnék be újult erővel csapa-
taikat a fináncokkal vívott 
nagy cigiháborúba. 

(Riportunk a 9. oldalon.) Idén eddig több mint tízezer karton csempészett cigarettát koboztak el Röszkén a fináncok. (Fotá: Karnok Csaba) 

• Átdolgozzák az APEH-rendőrségről 
szóló előterjesztést 

„36 célt szolgál" 
• Budapest (MTI) 

A Fidesz-frakció a Házbi-
zottság csütörtöki ülésén beje-
lentette: a képviselőcsoport 
elnöksége arra kéri a kor-
mányt, hogy átdolgozásra 
vonja vissza az APEH-rend-
őrség felállítására vonatkozó 
előterjesztést - erről Vancsik 
Zoltán, az MSZP frakcióveze-
tő-helyettese adott tájékozta-
tást pénteken. 

A szocialista politikus kö-
zölte: a bejelentés általános 
meglepetést keltett, és mind a 
kormány képviselőjét, mind 
pedig Ader János házelnököt 
váratlanul érte. Vancsik Zol-
tán elmondása szerint a kis-
gazda frakció is úgy nyilatko-
zott a Házbizottság előtt, hogy 
ebben a formájában nem tudja 
támogatni a javaslatot. 

- Valóban egyetértés ala-

kult ki az Országgyűlés Ház-
bizottságának csütörtöki ülé-
sén arról, hogy a Ház ne 
kezdje meg a jövő héten az 
APEH-rendőrség felállítására 
vonatkozó javaslat vitáját -
erősítette meg pénteken Ader 
János, az Országgyűlés elnö-
ke Vancsik Zoltán informá-
cióját. 

- A kormány mindenkép-
pen benyújtja a parlamentnek 
az adórendőrség felállításáról 
szóló törvényjavaslatot - kö-
zölte a Magyar Televízió teg-
nap esti Híradójának nyilat-
kozva Borókai Gábor kor-
mányszóvivő. Elmondta: a 
kormány nem gondolja, hogy 
módosító indítványokkal nem 
finomítható, nem javítható ez 
az előterjesztés, és biztosan 
állítja, hogy ez a törvényja-
vaslat jó célt szolgál. 

• Szög-Art Galéria és Szín-Ház nyílt 

Új művészeti központ Szegeden 
• Munkatársunktól 

Zsúfolásig megtelt teg-
nap este a legújabb sze-
gedi művészeti központ: 
a Szentháromság utca 
34. szám alatti épületben 
helyet kapott Szög-Art 
Galéria és Szín-Ház ava-
tására, első tárlatának 
megnyitására és a verni-
százst kővető színielöa-
dás ra a jelek szerint 
nemcsak a képző- és 
színházművészet iránt ér-
deklődök voltak kíván-
csiak, hanem jóval széle-
sebb közönség. Igaz, a 
maga nemében első és 
Szegeden egyelőre egye-
dülálló alkalom volt a 
tegnapi. 

A Szög-Art Egyesület , 
amely a városhoz kötődő ne-
ves képzőművészek csoporto-
sulása, hat évvel ezelőtt ren-
dezte meg első kiállítását és 
tagjainak jószerével azóta fo-
lyamatos a törekvése arra, 
hogy önálló kiállító teremhez 
jussanak. Dr. Ványai Éva al-
polgármester tegnapi megnyi-
tójában elmondta, hogy az 
önkormányzatnak megvolt 

Lacombe úr megnyitja a tárlatot; a háttérben (balról) dr. Ványai Éva, 
Szabó György, dr. Hahn Ferenc, Sándor János. (Fotá: Gyenes Kálmán) 

ugyan a segítő szándéka e vá-
gyak valóra váltásához, de a 
pénze nem; kifejezte köszöne-
tét Szabó Györgynek, aki cé-

gének, az Elektro-Technic 
Kft.-nek újonnan felépült 
székházában most állandó ki-
állítóhelyet és kereskedelmi 

galériát teremtett a Szög-Art 
művészeinek. Az üzletember 
részint mecénási szerepet vál-
lalt azzal, hogy megfelelő fel-

tételeket teremtett a képzőmű-
vészek - és a ház klubhelyisé-
gében a színészek - számára 
alkotásaik bemutatásához, 
másrészt az alkotókkal közö-
sen, új terepen vállalkozik. 
Elektromos biztonsági beren-
dezésekkel foglalkozó üzlet-
ága mellett mostantól a művé-
szeti piacot is kipróbálja... A 
tegnap megnyitott galériában 
megvásárolhatók a képzőmű-
vészeti alkotások, alkalmasint 
nemcsak a Szög-Art Egyesü-
let tagjaiét, hiszen terveik sze-
rint mások munkáit is rend-
szeresen bemutatják. 

A megnyitón d r Hahn Fe-
renc művészettörténész és 
Szabó György házigazdaként 
köszöntötte a megjelenteket, 
az első kiállítást pedig Róbert 
Lacombe, Franciaország bu-
dapesti kulturális attaséja nyi-
totta meg. Az ünnepségen 
szegedi énekművészek és Bo-
zóki Andrea gitárművész lé-
pett fel. A Szög-Art Galéria 
Szín-Házát stílszerűen a Tár-
lat az utcán című Kocsis Ist-
ván-darabbal avatták, ezt Sán-
dor János rendezésében Fló-
rián Antal és Bobor György 
mutatta be. 


