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Miről árulkodnak a rendőrségi statisztikák! 

Gyilkos nem menekülhetett 

Lukács János ezredes még szigorúbb ellenőrzést tervez a közutakon. Fotó: Veréb Simon 

Aszfalt 
és remény 
BÁTYI ZOLTÁN 

Táblákkal már gazdagabbak lettünk. És egyik sem fékezett hab-
zású mosóport, netán akciós csodaautót hirdet, hanem azt köz-
li országgal-világgal, de leginkább a 47-es úton közlekedőkkel: itt 
bizony hamarosan megkezdődik az úttest szélesítése. Vagyis sok 
évtizedes várakozás, sóhajtozás, reménykedés után végre négy-
sávos lesz a Szegedet Hódmezővásárhellyel összekötő aszfalt-
csík. így aztán ezek a táblák nem csupán fémszerkezetek, fehér 
alapra festett fekete és színes betűk, hanem varázslók is. Hitün-
ket adják vissza: a mi régiónkban is megvalósítható olyan infrast-
rukturális beruházás, ami nem csupán az elkopott flaszter foltoz-
gatásából áll. Autópályánk ugyan egy darabig nem lesz még. Ezú-
ton és ismét „köszönet" mindazoknak, akik a koncessziós 
szerződés aláírásánál bábáskodtak. De a 47-es táblái talán felhív-
ják a figyelmet arra is, hogy a sztráda építéséig sem kéne lustál-
kodásra ítélni az útmasszírozó gépeket. Említsem az M5-ös Kis-
telek és Szeged közötti szakaszát! Beszéljek arról a kivályúsodott 
burkolatról, amin gurulva egy percig sem vagyunk biztosak ab-
ban - valóban a Párizs-Dakar-rali tartogat legtöbb meglepetést 
az autósoknak! Netán hozzam szóba a meggyötört sándorfalvi 
utat! Vagy idézzek azokból a káromkodásokból, amiket Szeged 
Kossuth Lajos sugárútján, a Párizsi, a Római körúton élők röp-
pentenek el, miközben a házuk előtt óriási teherautók járják dü-
börgős táncukat! És Makó! Az ott élők gondja vajon mennyivel 
kisebb! Hiszen Nagylakot egyetlen esztendőben több százezer ka-
mion rohamozza. S közülük egy sem kerülheti el a Hagymavá-
rost, merthogy út (ami elkerülő) éppen úgy hiánycikk a Maros part-
ján, mint Szegednél. Mi, alföldiek, persze nem vágyunk német-
ország minőségű autópályákra. Ám a XXI. század elején azért csak 
nagyon bántja lelkünket - meg kocsinkat - egy tény, miszerint 
leginkább csak a Dunántúlra átérve döbbenhetünk rá: a volán nem 
csak arra jó, hogy abba kapaszkodva őrizzük meg helyünket az 
autóban. 

De miért is panaszkodnék tovább! Hiszen a táblák, mint mond-
tam, már ott állnak a 47-es út mellett. Sok sikert kívánunk hát 
a kivitelező Hódtava Közös Vállalkozásnak. Magunknak, Csong-
rád megyeieknek meg csak annyit kérnék: ugyan rendelje már 
meg mihamarabb valaki azokat a táblákat is, amik a pesti, a ma-
kói, a sándorfalvi, a kövegyi (mondjam tovább!) utak mellett köz-
lik, mennyit is kell aludnunk addig, amíg új aszfaltot hoz nekünk 
a Mikulás. 

Össztűz zúdul 
a földtörvényre 

A Csongrád megyei Rendőr-főka-
pitányság egyik, hanem a legna-
gyobb sikere volt, amikor ősszel, 
néhány nap alatt rács mögé dug-
ták egy szegedi vállalkozó és egy 
dorozsmai asszony gyilkosát. Lu-
kács János ezredes, megyei főka-
pitány szerint valóban büszkék 
lehetnek az élet ellenes bűncse-
lekmények felderítésére szako-
sodott nyomozók, ám a bűnüldö-
zés sokkal bonyolultabb annál, 
hogy egyetlen terület eredmé-
nyessége alapján mondjunk 
minősítést. 

- Nehéz évet zárhatunk - össze-
gezte az elmúlt 12 hónap esemé-
nyeit Lukács ezredes. - Az embe-
reket leginkább megdöbbentő 
bűncselekmények, az emberölé-
sek tettesei közül - akárcsak tavaly 
- most sem mentesülhet senki a 
felelősségre vonás alól. Ugyanis 
nem csak a kettős gyilkosság elkö-
vetőjét fogtuk el, hanem vala-
mennyi gyilkos rács mögé került. 
Legalább ekkora sikernek tartom 
- folytatta az ezredes - , hogy mint-
egy 40 százalékkal csökkent me-
gyénkben a rablások száma. Ez 
persze nem annak tudható be, 
hogy megszelídültek a keményebb 
bűnökre specializálódott elkö-
vetők. Sokkal inkább közterületi 
szolgálatunk megerősítésének kö-
szönhető, hogy nem csupán a tisz-
tességes állampolgárok érezhetik 
nagyobb biztonságban magukat, 
hanem a több rendőrt látva, a 
bűnre hajlamosaknak is elmegy 
a kedvük mások kifosztásától. 

- Ha már a vagyon elleni 
bűncselekmények statisztikái kö-
zött lapozgatunk, szót kell ejte-
nem arról is, hogy csökkent a la-
kásbetörések száma is, ám a gép-
kocsi lopások esetében már ko-
rántsem ennyire biztató a hely-
zetkép - mondta a főkapitány. -
Nincsenek ugyan nagyobb veszély-
ben a régiónkban élők gép-
járművei, mint tavaly - mind-
össze néhány kocsival tűnt el több 
(eddig összesen 162), mint egy év-
vel korábban, de sajnos a felderí-
tési mutatóink romlottak. 2000-
ben sikerült minden negyedik el-
tulajdonított gépjárművet megta-
lálnunk, 2001-ben viszont csak 
minden hetedik-nyolcadik autót 
adhattuk vissza a gazdájának. Ezek 
után aligha okoz majd meglepetést 
a kocsi tolvajoknak, hogy jövőre 
még nagyobb erőkkel eredünk a 
nyomukba. 

A Lungo Drommal karácsony 
előtt kötött együttműködési meg-
állapodással a Fidesz lezárta 2002-
es választási szövetségi rendsze-
rét. 

A legnagyobb cigány szervezet-
tel kötött egyezség értelmében a 
kormánypárt a Fidesz-MDF or-
szágos hstán három, a területi lis-
tákon pedig hét helyet biztosít a 
Lungo Drom jelöltjeinek a jövő évi 
országgyűlési választásokon. A 
Lungo Drom megállapodása erős 
vitákat kavart és kavar a cigány-
ság körében. Zsigó Jenő, a Roma 
Parlament elnöke az Index inter-
netes újságnak nyilatkozva kije-
lentette: a Lungo Drom vezetői el-
árulják a cigányok érdekeit, és fel-
tétel nélkül kiszolgálják a min-
denkori hatalmat. A Lungo Drom 
ózdi vezetője, Pákó Ferenc el-
mondta a Népszabadságnak: ha 
semmi nem változik a MIÉP és a 

- Nem csak a szülőket, pedagó-
gusokat is aggasztja az a tény, 
hogy mindinkább elterjed hazánk-
ban a kábítószerezés - tért ki be-
szélgetésünk során a drog elleni 
küzdelemre Lukács János. - Éppen 
ezért különböző felvilágosító prog-
ramok keretében igyekszünk fel-
hívni a fiatalok figyelmét a kábí-
tószerek veszélyeire. Persze, ha a 
szép szó nem elég meggyőző erő, 
akcióba lendülnek munkatársa-
ink. Az idén volt olyan sikeres 
felderítésünk, aminek eredmé-
nyeként egy időben 56 kábítósze-
rezővel, köztük több terjesztővel 
szemben indíthattunk meg eljá-
rást. A határozott fellépésre szük-
ség is van, ugyanis amíg tavaly 
227 narkóhoz kötődő ügyben ké-
szültek jegyzőkönyvek megyénk 
rendőrségein, addig ebben az esz-
tendőben háromnegyed év alatt 
235 ügyben kellett nyomozást in-
dítanunk. 

S hogy milyen sikerrel dolgoz-
nak rendőreink? Erre a kérdésre 
válaszolva több számot is említett 
Lukács ezredes. 

Fidesz viszonyában, akkor néhány 
héten belül várhatóan kilépnek a 
Lungo Dromból, és csatlakoznak 
a Roma Parlamenthez, továbbá 
felszólítják a 82 ezer borsodi ro-
mát, hogy a választáson a Ma-
gyar Szociahsta Pártra szavazzon. 
Csongrád megyében ilyenre nem 
kerül sor - nyilatkozta lapunk-
nak Rostás István, aki örömmel 
fogadta a megállapodás hírét. A 
Lungo Drom megyei vezetője sze-
rint a borsodi romák kijelentései 
kampánycélokat szolgálnak, ami 
nem tesz jót a cigányságnak. 
Csongrád megyében - ahol csak-
nem nyolcezer roma él - nyolc 
alapszervezete és több mint ezer 
tagja van a Lungo Dromnak. A 
megyei elnök nem tudott vála-
szolni arra, hogy a cigányok közül 
felkerül-e valaki Csongrád me-
gyéből a Fidesz-MDF területi Us-
tájára. Rostás elmondta: azért 

- A felderítés eredményessége 
Csongrád megyében jobb az orszá-
gos átlagnál - 41 százalék fölötti. 
Szegeden az ügyek 32 százalékát 
tudtuk megnyugtatóan lezárni, 
ami egy nagyváros esetében si-
kerként könyvelhető el. Hód-
mezővásárhelyen tarthatnak leg-
inkább attól a bűnözők, hogy 
rendőrkézre kerülnek, ugyanis itt 
a bűnesetek 60 százalékát derítet-
ték fel munkatársaim. A megye 
többi városában a nyomozások 
ötven százalékában találtuk meg 
a tetteseket. 

Bár egyetlen újságcikkben nem 
vállalkozhatunk az egyetlen esz-
tendő alatt közel 16 ezer ügyben 
vizsgálódó Csongrád megyei 
rendőrség munkájának teljes „át-
világítására", a baleseti statiszti-
kák nem hiányozhatnak cik-
künkből. Lukács ezredes meg-
nyugtatónak tartja, hogy immár 
tíz év óta folyamatosan csökken 
a személyi sérüléssel járó balese-
tek száma, ám az idén is 39-en 
haltak meg megyénk útjain, s kö-
zel 300-an szenvedtek el súlyos 

vannak a megállapodás mellett, 
mert „így végre ehndult a cigány-
ság valamerre". Az elnök közölte, 
jóllehet a cigányoknak egy a cél-
juk, abban különbözik a vélemé-
nyük, hogy azt hogyan érjék el. Ez 
Rostás István szerint már politi-
ka és pénz kérdése. Kérdésünkre, 
tapasztalata szerint hogyan szer-
zik meg a különböző politikai pár-
tok a romák voksait, Rostás el-
mondta: „Itt a pénz forog, s arról 
szól a dolog, hogyan lehet a sze-
gényeket és a cigányokat levenni 
a lábukról." A megyei elnök sze-
rint „azt a pénzt, amivel megve-
szik az embereket, inkább a sze-
gény magyar-, illetve romagyer-
mekek étkeztetésére és iskoláz-
tatására kellene fordítani". Ezzel 
Jakab József, a Szegedi Cigányki-
sébbségi Önkormányzat elnöke 
is egyetértett. A Jakab vezette ön-
kormányzatnak jelenleg több mint 
száz tagja van. A megyeszékhe-
lyen egyébként több mint három-
ezer roma él. „Mivel önkormány-
zatunk független, politikamentes 
szervezet, nem szeretnék véle-
ményt mondani a Fidesz és a Lun-
go Drom megállapodásáról" - kö-
zölte Jakab József. 

SZ. C. SZ. 

sérülést. Éppen ezért fokozott fi-
gyelmet, még gondosabb vezetést 
kérnek rendőreink az autóba szál-
lóktól. Azt pedig senkinek sem 
ajánlja a főkapitány, hogy ittasan 
üljön a volán mögé, mert 2002-
ben az ideinél is több ellenőrzést 
tartanak a közlekedésrendészetnél 
dolgozó rendőrök. 

Beszélgetésünk végén Lukács 
János elmondta: a Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság gaz-
dálkodása stabil, 5 éve nincs adós-
sága a rendőrségnek. 

- Nem tartozunk sem rendőre-
inknek, sem külső beszálbtóink-
nak, sőt - többek között - még ar-
ra is maradt pénzünk, hogy hoz-
zálássunk a főkapitányság Kos-
suth Lajos sugárút-Párizsi körút 
sarkán álló épületének homlokza-
ti felújításához, megkezdjük egy 
olyan garzonház építését a szege-
di önkormányzattal közösen, 
amelyben fiatal rendőrtisztek kap-
hatnak majd lakást - beszélt a 
rendőrségi belügyekről megyénk 
főkapitánya. 

BÁTYI ZOLTÁN 

A 

Égési 
centrum 
Zöld jelzést adott az egészségügyi 
tárca a szegedi gyermekégési cent-
rum megvalósításához - nyilat-
kozta lapunknak Túri Sándor, a 
Gyermekgyógyászati Klinika inté-
zetvezető professzora. A gyógyin-
tézmény épületében, egy korábbi 
ultrahangos vizsgálóban kialakí-
tandó, mintegy 35 négyzetméteres, 
zsihprendszerrel és speciáhs köz-
művekkel ellátott részleg kivitele-
zési terveit Palánkai Tibor építész-
mérnökkel egyeztetik a mai nap fo-
lyamán. - A műszaki kivitelezés 
egyáltalán nem bonyolult, csak at-
tól tartunk, hogy az engedélyezés 
folyamata esetleg elhúzódik - tá-
jékoztatta lapunkat Palánkai Ti-
bor. 

Folytatás az 1. oldalról 

Hogy mindez hogy nézne ki a gya-
korlatban, és mennybe lehetetlen 
a megvalósítása, azt Seres Gyula, 
a Makói Kossuth Szövetkezet elnö-
ke (aki egyben magángazdálkodó is) 
érzékeltette. Szerinte a képvi-
selőknek fogalmuk sem volt arról, 
mit szavaztak meg. Amennyiben 
ugyanis ő, Seres Gyula a saját föld-
jét bérbe szeretné" adni a fiának, 
akkor először egy családi gazdaság-
nak, másodszor a szomszédjának 
vagy dűlőtársának, harmadszorra a 
15 kilométeres körzetében tevé-
kenykedő magángazdáknak (so-
kadszorra a saját szövetkezetének) 
ajánlhatná föl. Ha senki sem jelent-
kezne, esetleg megköthetné a 
szerződést a fiával. Ez rengeteg utá-
najárás, idő, hiszen például Makó 
15 kilométeres körzetében 70 ezer 
hektárnyi földterület található. 
Amennyiben a családi gazdaság 
mégsem kívánná bérbe venni a 
hektárokat, az összes többi sze-
replővel kötendő szerződést a Nem-
zeti Földalappal kellene egyeztetnie, 
hiszen ezt a szintén új intézményt 
egy Magyarország összes földterü-
letére szóló elővásárlási és előbér-
leti joggal ruházták föl. 

Seres Gyula szerint a módosí-
tott földtörvény beleszól az eddig ki-
alakult helyzetbe, hiszen minden 
tulajdonos annak adta bérbe a föld-
jét, akiben megbízott. Makón árt a 
hagymatermesztőknek, akik csak 

meghatározott forgórendszerben 
vethetik a növényt. A szakértő sze-
rint a törvény megbukik a köztár-
sasági elnök normakontrollján. 

Az MSZfi a Magyar Agrárkama-
ra, valamint a Mezőgazdasági Szö-
vetkezők és Termelők Országos 
Szövetsége (MOSZ) levelet írt Mádl 
Ferenc köztársasági elnöknek, 
ne szentesítse a törvényeket. 
Amennyiben mégis ezt teszi, az 
Alkotmánybbósághoz fordulnak. 
Kis Zoltán, az SZDSZ parlamenti 
képviselője elmondta, a polgári tör-
vénykönyv nem is ismeri a csalá-
di gazdaság intézményét, mint 
ahogy az EU-ban sem hallottak 
még erről a tulajdonosi kategóriá-
ról. Kifej tette, a földtörvény sérti a 
vállalkozás szabadságát, a magán-
tulajdonnal való rendelkezés jogát. 
Diszkriminatív módon tesz kü-
lönbséget az agrárpiaci szereplők 
között: kiemelten támogatja a csa-
ládi gazdaságokat, ugyanakkor tel-
jesen ellehetetleníti a társas vállal-
kozásokat. 

A földtörvénycsomagot egyéb-
ként csupán 17 szavazattal tudták 
megszavazni a kormánypártok. Ez 
az ellenzék hibája is. A szavazáskor 
ugyanis az MSZP-ből 22, az 
SZDSZ-ből 2 képviselő hiányzott. 
Ha ők mindannyian ott lettek vol-
na, elméletileg megakadályozhat-
ták volna az általuk alkotmányel-
lenesnek minősített törvények jó-
váhagyását. 

FEKETE KLÁRA 
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A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 
Vény nélkül kapható a gyógyszertárakban. Veseelégtelenség, myasthenia gravis esetén nem szedhető! 

A megyei romák helyeslik a Fidesz-Lungo Diom-megállapodást 

Hosszú út előtt állnak 
A Fidesz és a Lungo Drom (magyarul: Hosszú út) között létrejött 
választási megállapodás erős vitákat kavart a cigányság körében. Míg 
a borsodi romák ellenzik, addig a Csongrád megyei cigányok üdvöz-
lik az együttműködési megállapodást, amelynek értelmében a leg-
nagyobb roma szervezet vezetői közül tízen a Fidesz-MDF orszá-
gos, illetve területi listáin kapnak helyet. Rostás István, a Lungo Drom 
megyei vezetője nem tudott arra válaszolni, hogy a cigányok közül 
felkerül-e valaki Csongrádból a listára. 


