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Van karácsony csempész nélküli 

Röszkénél csendes a határ 
Ha karácsony, akkor bedugul Rösz-
ke. Néhány évvel ezelőtt ugyan ki 
mert volna vitatkozni ezzel a meg-
állapítással. Hiszen minden sze-
gedi pontosan tudta: az év végi 
nagy ünnep előtt a Vajdaságban 
élők ezrei pattannak autóba azért, 
hogy Csongrád megye székhelyén 
vásárolják meg a karácsonyfa alá 
szánt ajándékokat - legyen szó sza-
loncukorról, netán traktorgumiról. 
A röszkei határállomás pénzügyőrei 
ebben az esztendőben is felkészül-
tek a nagy „ turistarohamra" -
csakhogy eme roham valahogy 
nem akar elkezdődni. Legalábbis 
ez derült ki tegnap Csóti Gábor 
százados, a röszkei vámparancs-
nokság parancsnokhelyettesének 
szavaiból. 

- December első napjaiban átla-
gosan 7-8 ezer utas lépte át ná-
lunk a határt, s csupán szombaton-
ként kell határőr kollégáinknak 
tízezernél több útlevelet lepecsé-
telniük. Mivel 2 ezer autó sem gu-
mi be hétköznap 24 óra alatt a ha-
tárra, azt mondhatom: Röszkén 
nem uralkodik karácsonyi hangulat, 
hiszen novemberben nem egyszer 
ettől nagyobb forgalmat kellett leve-
zényelnünk - sorolta a röszkei ha-
tár legfrissebb adatait a százados. 

- Azt persze nem állíthatnánk, 
hogy a határ menti magánimport 
meg is szűnt - folytatta Csóti Gá-
bor - , hiszen ebben a hónapban 
már több mint 4 ezer alkalommal 
fordultak hozzánk áfa-visszatérí-
tési igénnyel az utazók. Vagyis nem 
kevés azok száma, akik egy-egy út-
jukon 50 ezer forintnál nagyobb 
értékű csomaggal utaznak vissza Ju-
goszláviába. A számlákból egyéb-

A határ menti „magánimport-üzletág" az ünnepek előtt sem szünetel. Fotó: Karnok Csaba 

ként az is kiderül, hogy a Magyar-
országra érkezők csak rendkívül 
ritka esetben utaznak messzebb a 
szegedi szupermarketeknél. 

S hogy mivel pakolják tele a cso-
magtartókat déli szomszédaink? 
Csóti Gábor említette az élelmisze-

reket, a vegyi árukat, a műszaki 
cikkeket, az építőanyagokat. Tehát 
minden megvehető felkelti a vajda-
ságiak érdeklődését. Sőt annyira 
naprakész információkkal rendel-
keznek a Jugoszláviában élők ma-
gyar boltok kínálatáról, hogy vá-

A LEGNEPSZERUBB AJANDEKOK AZ ÜNNEPEN 
Ha az eladott darabszámot vesszük figyelembe, 
mindenképpen a könyv a legnépszerűbb ajándék, 
közülük is a drágább albumok és művészeti kiad-
ványok. Harry Potter történetei iránt már korábban 
is olyan élénk volt az érdeklődés, hogy a karácso-
nyi fellendülés szinte nem is érezhető. A könyvba-
rátoknak ebben az időszakban dedikálások szerve-
zésével is kedveskednek a kereskedők. 

A játékok közül az építőjátékok, a Lego és a tár-
sasjátékok a legkeresettebbek. Az elmúlt napokban 
hullott hó pedig fellendítette a szánkók forgalmát. 
Az elektronikai cikkek piacán a klasszikusnak 

mondható kenyérpirító, kávéfőző, elektromos fog-
kefe, borotva és rádiós magnó mellett a talpmasszí-
rozó gépből fogyott a legtöbb decemberben. A szá-
mítógépes játékszoftverek és az olcsóbb DVD-leját-
szók is a hsta elején találhatók. 

Sok fiatal kér karácsonyra mobiltelefont, s az eh-
hez tartozó kiegészítők is sok fa alatt helyet kap-
nak. A férfi ruházati osztályok forgalma is megnő 
karácsony előtt, a hölgyek bátrabban vásárolnak pár-
juknak mint fordítva. Idén is abg akad majd férfi, 
akinek ne gazdagodna a nyakkendőgyűjteménye 
újabb remek darabokkal. 

molás közben pontosan felmérhe-
ti a pénzügyőr, mit is árulnak ak-
ciósan a multik. De nem csak a be-
vásárlók várt hatalmas serege ke-
rüh el Röszkét. A megszigorított 
vámszabályoknak, a korábbinál is 
tüzetesebb vizsgálódásnak és per-
sze a free shopok bezárásának kö-
szönhetően elvándoroltak e tájról 
a csempészcsapatok is. Néhány be-
utazó (közöttük nem kevés Nyugat-
Európába, a munkahelyére vissza-
térő jugoszláv vendégmunkás) 
ugyan megpróbál a megengedettnél 
több cigarettát és szeszes italt áthoz-
ni a vámnál. De azok a hölgyek és 
urak, akik egy évvel ezelőtt még 
Röszkén forgolódva akarták meg-
keresni a karácsonyi ajándékra va-
lót, úgy tűnik, már más munkate-
rületen helyezkedtek el - derült ki 
Csóti százados szavaiból. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Mezey Róbert szerint érvényt kell szerezni a törvénynek 

Terry Black nem adta oda Danikát 

MTI Telefotó: Sándor Katalin 

A püiscsévi jegyző személyes felszólítása ellenére Rácz 
Károly, a Terry Black (képünkön) néven híressé vált 
transzvesztita előadóművész hétfő reggel nem adta át 
a gondozásában lévő Danikát a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat által működtetett nevelőszülő szolgálatnak. 

- Még mindig nem kaptuk kézhez a XVI. kerületi 
gyámhivatal határozatát, abból mindössze három sort 
olvasott fel előttünk a jegyző - nyilatkozta Mester 
Csaba, Terry Black ügyvédje a távirati irodának Az ügy-
véd egyébként úgy tudja, hogy a gyámhivatal nem tart-
ja ügyfélnek Terry Black-et. 

- Ez törvénytelen, hiszen az államigazgatási eljárás-
ról szóló törvény szerint ügyfél az, akinek jogát, vagy 
érdekét az eljárás érinti - hangsúlyozta az ügyvéd, aki 
szerint ezzel a törvénytelenséggel próbálják megaka-
dályozni, hogy jogorvoslati kérelemmel éljenek a ha-
tározat ellen. 

- Az államigazgatási törvény rendelkezései szerint 
a gyámhatóság jogosult végrehajtási intézkedésre, ha 
határozat születik arról, hogy egy gyermek nem ma-
radhat a jelenlegi gondviselőjénél - tudtuk meg Me-
redi Edittől, a Csongrád Megyei Gyámhivatal vezető-
jétől. 

Amennyiben a gondviselő nem működik közre a 
határozat végrehajtásánál, úgy pénzbírsággal sújtha-
tó, mondta a hivatalvezető, de a gyámhatóság rend-
őri segítséggel is érvényt szerezhet a határozatban fog-
laltaknak. A végrehajtásnak tehát a lehető legcélsze-
rűbb intézkedést kell választania. A gyámhivatal ön-
álló hatóság, amelynek a jegyző csupán munkáltató-
ja, de nem felettese, így nem is utasíthatja azt egyet-
len határozat végrehajtására sem, közölte Mezey Ró-
bert, Szeged jegyzője. A Terry Black üggyel kapcsolat-
ban elmondta, hogy egy etikai és jogi szempontból is 
különösen szövevényes, hosszan elhúzódó esetről 
van szó, amelyben érvényt kell szerezni a törvény elő-
írásainak. 

- Egyelőre pénzbírságra számíthat Rácz Károly, de 
a későbbiekben nem kizárt a rendőri karhatalom 
igénybevétele sem, ha a helyzet azt indokolja. A 
gyámhatóság határozata ugyan végrehajtható, de 
nem jogerős, ami ellen a bíróságnál Rácz Károly fel-
lebbezéssel élt. Ezért még csak megjósolni sem lehet, 
hogy mikor kerül pont az ügy végére - nyilatkozta a 
jegyző. 

I. SZ. 

Adventi 
didergés 
KISIMRE FERENC 

Olyan hideg van, hogy a lehelet is jégdarabként ér földet. A sze-
gedi Dóm téren immár harmadik hete tartó karácsonyi vásár kis 
pavilonjai ennek ellenére nyitva tartanak. Amikor pedig leszáll 
az este és kigyúlnak az utcai lámpák, a fogadalmi templom ha-
talmas tornyait is megvilágítják a reflektorok, mind népesebbé 
válik a tér. A legtöbben ugyan a hatalmas izzó hasábfák mellett 
álldogálnak, de hosszú sor kígyózik a forralt bort mérő bódé 
előtt is. 

Egyik este itt figyeltem fel a következő jelenetre. A Dóm lép-
csőjén, ott, ahol nyáron a szabadtéri előadásai zajlanak, néhány 
rosszul öltözött, borostás atyafi ácsorgott. Kezükben a szokásos 
nejlonszatyor, ami immáron az utcán élő, hajléktalan embert áb-
rázoló markáns jelképpé vált. Egyszer csak odalépett hozzájuk egy 
idősebb férfi, s azt mondta nekik: Uraim, fogadjanak el tőlem egy 
pohár forralt bort! Embereink összenéztek, bizalmatlanul mérics-
kélték az őket megszólító embert. Azután szótlanul követték a 
férfit, aki a kezükbe nyomott egy-egy pohár gőzölgő, illatozó ne-
dűt. Lassan kortyolgatták, aztán megköszönték a meghívást és 
odébb álltak. Látszott rajtuk, hogy nemcsak a testüknek, de a lei-
küknek is jólesett a szíves invitálás, meg az a néhány pillanat, 
amíg ők is a „normális" társadalom részévé válhattak. 

Hajléktalanok. Számkivetettek. Csőlakók. Nevezhetjük őket bár-
hogy. De ők azok, akiket soha senki sem vér haza. Nincs saját 
otthonuk, nem hajthatják fejüket fehér párnára. Ilyenkor, advent 
idején, nem kérdezi meg őket senki sem, hogy mi lesz az aszta-
lon a szentestén... A kemény tél mindig felhívja a figyelmünket 
ezekre az embertársainkra. Az önkormányzatok, az egyházak, a 
karitatív szervezetek ilyenkor igyekeznek segítem az elesett em-
bereken. De a jóakarat is véges: a legtöbb helyen ugyanis már ki-
tették a megtelt táblát. Az. éjjeh hajléktalanszállók és a nappali 
melegedők sem képesek fogadni a sok, gyakran önhibáján kívül 
lecsúszott, elzüllött, gyakran beteg embert. Ilyenkor jön a fagy-
halál. Azt mondják, a legszebb a halálnemek között. Micsoda pro-
fán megfogalmazása az elmúlásnak! 

A Dóm téri borostások jutnak eszembe. Velük kapcsolatban pe-
dig az, hogy ha év közben is gondolnánk rájuk, többet foglalkoz-
nánk a problémáikkal, s nem a „leírtak" kategóriájába sorol-
nánk őket, akkor jóval kevesebb lenne az adventi didergés. 

fövő év végéig bővül a kiszombori átkelő 

Átadták 
a munkaterületet 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Jövő év december 30-ig keli elké-
szülnie a kiszombori átkelő bőví-
tésével a kivitelezőnek, a Középü-
letépítő Rt.-nek, ám lehet, a mun-
kák már liamarabb befejeződnek -
tájékoztatta a lapunkat a Vám- és 
Pénzügyőrség Országos Parancs-
nokságának kommunikációs osz-
tálya. 

Mint lapunk hétfői számában 
megjelent, az átkelő területén ter-
vezett munkákra kiírták a közbe-

szerzési eljárást, ám ennek nyílt 
szakasza nem járt eredménnyel, 
az újabb, tárgyalásos eljáráson a 
Strabag, a Betonút és a Középüle-
tépítő vett részt. A VPOP az utób-
bi mellett döntött. A munkaterü-
letet december 12-én kezdték át-
adni a kivitelezőnek. A vám- és 
pénzügyőrség kommunikációs osz-
tálya azt is közölte, az átkelőhely 
jelenlegi nyitvatartási rendje - reg-
gel héttől este hétig - csak a mun-
kálatok befejezése után váltózhat 
meg. 

Ifjúsági eurorégió 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegedi, temesvári, újvidéki egye-
temisták és középiskolások mega-
lakították a Duna-Körös-Ma-
ros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövet-
ségét. A Szegedi Tudományegye-
tem (SZTE) tanácstermében a hét 
végén megtartott ülésükön a fiata-
lok szervezeteinek képviselői el-
fogadták a szövetség alapító nyilat-
kozatát, és megválasztották tiszt-
ségviselőit. Elnöknek Jancsák Csa-
bát, az SZTE hallgatói önkormány-
zatának vezetőjét kérték fel. 
A szövetség elsősorban az euroré-
gióban élő fiatalok érdekeinek kép-
viseletére, nyelvi, kulturális értéke-

inek megjelenítésére és megtartá-
sára jött létre. Céljai között meg-
fogalmazták szakmai programok, 
képzések szervezését az ifjúságot 
érintő kérdésekben, illetve kiad-
ványok megjelentetését. A szerve-
zet ezen kívül segítséget kíván 
nyújtani az európai integrációra 
való felkészüléshez, valamint a tu-
dományos tevékenység előmozdí-
tásához, az oktatás színvonalának 
emeléséhez. A fiatalok szerepvál-
lalását a nyilatkozat egyebek mel-
lett azzal indokolja, hogy az „egye-
temi és középiskolás ifjúság min-
den történelmi korban a demokra-
tikus és haladó társadalmi mozgal-
mak motorja volt". 

Most 100 000 Ft-tal több jutkarácsonyra! 
- 100 000 Ft a kezdőrészletből, akár 3 hónap törlesztési halasztással! 

Swift már 250 000 Ft-tól, Wagon fí+ már 300 000 Ft-tól! * | 
Ünnepi ajánlatunk új, limitált modelljeinkre is érvényes! 
Ajánlatunk 2001. december 31-ig, a készlet erejéig tart. 

* Részletek a márkakereskedőknél. S U Z U K I . A mi karácsonyi ajándékunk. 


