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Lottómilliomos, gazdálkodó és pincér készült a pénzszállító kifosztására í 

Kisteleki letartóztatások 

A kommandósok fegyveres bűnözők elfogására készültek: golyóálló mellényben hang nél-
kül benyomultak, a gyanúsítottat ledöntötték és megbilincselték. Rendőrségi felvétel 

A Zs. fivérek édesapja bízik abban, hogy ki-
derül a igazság. Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

Zs. Tibor testvére, Zs. Ferenc 
muta tós kisteleki házának ab-
lakain leeresztett redőnyök fo-
gadnak, a csengetésre senki 
sem nyit ajtót. A szemközti 
házból azonban egy idős ember 
indul felénk, villámgyorsan ki-
derül: a letartóztatott testvérek 
édesapja ő. 

- Az egyik fiam le van százalé-
kolva, de gazdálkodik, a másik 
pedig tisztességesen dolgozik, 
élettársa, hatéves gyereke van. 
Amikor hétfőn elvitték, a kom-

mandósok még rám is fegyvert 
fogtak. De nem ismerem én a 
fiaim dolgait, úgyhogy nem is 
nyilatkozom, csak annyit mon-
dok: ilyet ők nem tehettek. Azt 
akarom, hogy csak az igazságot 
mondják a gyerekeimről, és ne 
többet - indul be a házba az idős 
ember. 

Kisteleken jól ismerik a Zs. fi-
véreket. A főút melletti falatozó 
tulajdonosa emlékszik rá: Zs. Fe-
renc pincér, annak idején a Pos-
takocsi csárdában dolgozott. Ti-
borról azt is tudja: rokkantnyug-
díjas, mezőgazdasági vállalkozó. 

A harmadik gyanúsított is közis-
mert személyiség a kisvárosban: 
K. András arról nevezetes, hogy 
néhány évvel ezelőtt 47 millió 
forintot nyert lottón. Éppen ezért 
sokan nem érik be az eddig nyil-
vánosságra került magyarázattal, 
hogy miért készült fegyveres rab-
lás elkövetésére a három férfi. 

Zs. Tiborról tudni vélik, olykor 
engedély nélkül is vadászott. Er-
re utal, hogy az egyik lefoglalt 
fegyver egy hangtompítós, táv-
csöves kispuska, amivel legáli-
san nem lehet vadászni. 

Van, aki úgy tudja, az egyik Zs. 

fivér pusztán szenvedélyből gyűjt 
fegyvereket. Mások azt mondják: 
Zs. Ferenc csak azután vásárolt 
pisztolyt, hogy betörtek a házá-
ba, amikor nem volt otthon. 

Azonkívül, hogy a három férfit 
előzetes letartóztatásba helyez-
ték, Kumbor Tibor alezredes, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság vezetője sem tudott új-
donsággal szolgálni. így azt még 
mindig nem tudni: hogyan fi-
gyelt fel a rendőrség a fegyveres 
rablás előkészületeivel gyanúsí-
tott három férfira. 

K.B. 

Virágzik a napraforgós turizmus 
Első alkalommal rendeztek or-
szágos konferenciát a falusi tu-
rizmusról Pusztamérgesen. A 
helyi középiskolában emellett a 
szakma kiváló tanulója ver-
senyt is megrendezték. 

A falusi vendéglátásnak, turiz-
musnak nagy hagyománya van 
Magyarországon. Már az 
1930-as években „lejártak vidék-
re" a pesti urak, hölgyek. Ez a vi-
dék többnyire a Balatont jelen-
tette, ahol a helyieknél lakhattak 
a városiak, megízlelve az ottani 

életet. Napjainkban már az or-
szág szinte valamennyi kisebb 
településén élnek olyan csalá-
dok, amelyek vendégeket fogad-
nak. - Nyolc éve alakult meg a 
Falusi és Agroturizmus Országos 
Szövetsége, mely összefogja a fa-
lusi vendéglátással foglalkozókat 
- mondta Miklay Frigyesné tit-
kár. Az országban mintegy 2 ezer 
olyan családot tart nyilván a szö-
vetség, amelyek falusi vendéglá-
tásból élnek. A szállodákhoz ha-
sonlóan itt is minősítik a fogadó-
kat. Annyi a különbség, hogy 

csillag helyett napraforgót kap-
nak. Az összkomfortos, minden 
igényt kielégítő családi fogadó 
négy napraforgót kap. Ennek az 
idegenforgalmi ágnak van jövője, 
hiszen évente 15-20 százalékkal 
nő a belőle élők száma. 

A jó reklámnak köszönhetően 
egyre több külföldi dönt úgy, 
hogy „élőben" is megismeri a 
magyar famíliák mindennap-
jait. Sok helyütt maguk a vendé-
gek is belekóstolhatnak a vidéki 
életbe, a gazdával együtt gyom-
lálnak a kertben, fejik a tehenet 

vagy segítenek a bográcsos elké-
szítésében. 

Pusztamérges elsősorban a bo-
rászatával és gasztronómiai ren-
dezvényeivel - töltött káposzta 
és kakaspörköltfőző verseny -
várja a vendégeket. - A jugoszlá-
viai háború kirobbanásáig főleg 
dánok jöttek hozzánk, manapság 
viszont német, francia és hol-
land turistákat fogad a húsz falu-
si vendéglátással foglalkozó mér-
gesi család - tudtuk meg Börcsök 
Antal polgármestertől. 

K.T. 

Megbízták 
Lázárt 
Zsúfolt ház előtt, nagy érdeklő-
dés mellett vette át tegnap a vá-
sárhelyi városháza dísztermében 
országgyűlési képviselői megbí-
zólevelét Lázár János új ország-
gyűlési képviselő Feketéné 
Szemző Margittól, a helyi válasz-
tási bizottság elnökétől. 

A honatya Eötvös József gon-
dolatát idézte: „a szabadság ab-
ban áll, hogy ne legyen olyan ha-
talom az államban, mely nem a 
nép érdekében működik". Az or-
szággyűlési képviselő hangsú-
lyozta: szabadságból a vásárhe-
lyi, mártélyi és mindszenti pol-
gárok, míg a demokráciából a vá-
lasztást lebonyolító intézmé-
nyek vizsgáztak kitűnőre. 

B. K. A. 

Láugra lobbant a kamion 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kigyulladt egy román rendszámú 
kamion utas- és motortere teg-
nap délután a Dorozsmai úton, 
miközben vezetője arra várt, 
hogy behajthasson a RO-LA-ter-
minálra. - Megállt a sorompó 
előtt és egyszerűen felgyulladt -
mesélte a terület egyik biztonsá-
gi őre. 

Az elektromos kábeleket szállí-
tó román kamion utastere szinte 
teljesen kiégett, de a sofőr időben 
ki tudott ugrani a fülkéből. Mivel 
a raktér elejében lévő szállít-
mány is átizzott, ezért a tűzoltók 
több nyílást vágtak fémvágóval a 
pótkocsi tetején, majd azon ke-
resztül oltották a rakományt.A 
tűz keletkezésének okát szakem-
berek vizsgálják. A tűzoltók nehezen fértek rakományhoz. Fotó: Gyenes Kálmán 

Anya 
SZÍV ERNŐ 

Igazán nem akarom a kedves olvasókat lapunk belső, úgymond 
szakmai kérdéseivel terhelni, ámde cirka öt esztendeje szerény 
személyem jegyzi az anyák napi jegyzetet. Amikor például pén-
tek délelőtt a szerkesztőmtől megtudtam, hogy idén is rám esett a 
választás, nyomban kisiettem a sajtóházból, kiálltam a verőfé-
nyes ég alá a Glattfelder Béla téren és vártam. Tíz picike perc 
alatt öt fiatal édesanya zörgette el mellettem a baba rohamkocsit, 
amiről persze nyomban az eszembe jutott, mit kellene most, 
2002-ben kihirdetni. Szóval az jutott az eszembe, hogy a nőnek -
és a nő itt most nagybetűsként értendő - leginkább édesanyának 
éri meg lenni. A nő ezzel a lehetőségével több, mint a férfi. Mert a 
nő is lehet űrhajós, miniszterelnök, kém, bokszoló, mozdonyve-
zető vagy pap, na bumm. Sót a nő képes korong ittasan az M5-ös 
autópályán szemben a forgalommal szlalomozni - legyen neved 
ezentúl, drágám, Mrs. Schumacher! -, ami csütörtök este való-
ban meg is történt egy édes ötvennégy éves hölgy jóvoltából, ám a 
nő azzal több mégis a férfinál, hogy édesanya csak 6 tud lenni. 
Igen, mert a nő még apa is tud lenni, szükség esetén, na de ezek 
közhelyek. Az igazság sajnos az, hogy a nők olykor egyáltalán 
nem szépek. Ellenségesek, flegmák, kicsinyesek, veszekedősek és 
nem szépek. Kutatnak a másik zsebében. Elszámoltatnak. Előve-
szik a háziszondát, plusz a ruhavásárlás, a kétheti migrén, ráadá-
sul minden nőnek van egy nagyon, nagyon, nagyon gyűlöletes 
Hufnágel Pistije. 

De láttak már önök szépséghiányos édesanyát ? Nem láttak, 
mert nem láthattak, mert olyan nincsen. Mert minden édesanya 
szép, és a szépségen nem arányos termet, kimodellezett testré-
szeket, címlapkész orcát értünk, hanem azt, hogy az életünk 
ajándék, és valakinek nagyon fájt a mi megérkeztünk, és valaki 
szenvedett értünk és miattunk, és ezt nem lehet eléggé megkö-
szönni. Az édesanyák szépek és melegek, puhák, szigorúak, és 
iszonyatosan jól tudnak főzni. Az édesanyák tetszenek más férfi-
aknak is, és ez elég idegesítő. Az édesanyák Sopronból utaznak 
Gyulára, hogy lássanak minket egy órára. Az édesanyák megbo-
csátják, ha nem arra szavazunk, akire ők, és ezt azért is mondjuk, 
mert az édesapák például nem. Az édesanyák kézfeje, az arca, és 
jaj, ha valami fáj nekik. Mikor vesszük komolyan az édesanyánk 
betegségét, hm 1 Vagy amikor elvágják a tyúk nyakát, és közben 
fátyolosan néznek ránk, ebből lesz a gyógyító leveske, gyermek. 
Nagy regény az édesanyád és a házastársad munkakapcsolata. Az 
édesanyában benne volt egy kicsit az Isten, és talán egy kicsit cso-
dálkozott is. Merthogy szülni ő se szült, csak teremtett. És hát a 
Glattfelder Béla téren, éppen ott, rájöttem, mi a lényeg. A lényeg 
az, ahol csodálkozott az Isten, ott mindig marad belőle egy darab. 
Otthagyja magát, kicsi darabkáját titoknak, szépnek, drágának, 
életnek, anyának. 

NATO-tanácskozás 
lesz Szegeden 
Először tartja éves tervező kon-
ferenciáját Nápolyon kívül a 
NATO Dél-európai Parancs-
nokságának egészségügyi szek-
ciója. A helyszín Szeged, május 
6-10-e között. 

Összesen 35 ország és katonapo-
litikai szervezet 42 képviselője 
lesz jelen hétfőtől azon a NA-
TO-tanácskozáson, amelyet Sze-
geden tartanak. Az összejövetel 
érdekessége, hogy az Észak-at-
lanti Szövetség déli parancsnok-
ságának egészségügyi szolgálat-
főnökei - a szerevezet megalaku-
lása óta - első ízben tartják éves 
tervező konferenciájukat Nápo-
lyon, a főparancsnokság színhe-
lyén kívül, más országban. Az 

újonnan csatlakozott tagország-
ok közül Magyarország, azon be-
lül pedig a Tisza-parti város kap-
ta e megtisztelő feladatot. 

Tóth László, a Szegedi Bizton-
ságpolitikai Központ vezetője a 
Novotel Szállóban tartott tegna-
pi sajtóbeszélgetésen a szervező 
intézmény képviseletében eU 
mondta, hogy a helyszín megvá-
lasztása jelzi: a nemzetközi fóru-
mok mind jobban elismerik ha-
zánk tevőleges hozzájárulását a 
délszláv válság megoldásában. A 
konferencián a NATO-szakértők 
a szervezet és a térség egészség-
ügyi kérdéseinek megvitatása 
mellett ellátogatnak az 1. számú 
szakorvosi rendelőintézetbe is. 

K.F. 

Új dékán a jogi karon 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karának 
tanácsa Szabó Imrét, a polgári jo-
gi és polgári eljárásjogi tanszék 
vezetőjét választotta az intéz-
mény dékánjává. A kar jelenlegi 
vezetőjének, Besenyei Lajos 
egyetemi tanárnak június végén 
lejár a megbízatása, az új dékán 

július elsejével foglalja el hivata-
lát. 

Szabó Imre jelenleg az egye-
tem főtitkári tisztségét is betöl-
ti. Dékáni kinevezését követően 
erre a posztra - a feladatok belső 
átszervezésével egyidejűleg -
Mészáros Rezső rektor Merényi 
Máriát, az universitas jogi fő-
osztályának vezetőjét kívánja 
felkérni. 
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