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Két nő kereste fel első lakossági fogadóóráján 
Kovács Mihályt, a Szegedi Rendőrkapitányság 
meghízott vezetőjet. Egyikük búcsúzáskor már 
drágámnak szólította az alezredest. 

- Az élet nem áll meg, a postázást meg kell csinálni 
- mondta ottjártunkkor Kovács Mihály alezredes, a 
Szegedi Rendőrkapitányság megbízott vezetője. A 
rendőrkapitány 13 és 16 óra között tartotta első la-
kossági fogadóóráját. A papírmunkára volt idő bő-
ven, hiszen nem sok panaszos érkezett az alezre-
deshez. A középkorú kiskundorozsmai asszony, aki 
elnézést kért, hogy a kapitányt zavarja, fél kettőkor 
futott be, majd elmesélte, házuk felújítása miatt 
mennyire elmérgesedett a kapcsolatuk szomszéd-
jukkal. 

- Május elsején kidőlt a házunk fala a szomszéd 
felé. Ó azonban nem enged át minket, hogy befe-
jezzük a munkálatokat - mesélte az asszony. A ka-
pitány megjegyezte, hogy ez eddig polgári- és nem 
büntetőjogi ügy, mire kiderült: a szomszéd téglát 
dobált át a panaszosokhoz, ezért nyáron rendőrök 
voltak kint a helyszínen. Kovács alezredes a megfe-
lelő helyre irányította az asszonyt, akit biztosított 
arról, hamarosan tájékoztatják az ügy állásáról. 

Kettőkor folytatódhatott a papírmunka, amit ha-
marosan egy újabb érdeklődő zavart meg. - Hoz-
tam valakit. Azt mondja, ellopták a személyi iga-
zolványát - hallatszott az ajtón túlról, majd belé-
pett a „panaszos", aki nem volt más, mint Molnár 
Imre ezredes, főkapitány-helyettes, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság bünügyi igazgatója. 
- Csak azért jöttem, hogy megnézzem, hogy állsz -
mondta Kovácsnak, aki körbemutatott a még csak 

félig belakott irodán. - A költözés miatt átmeneti 
állapotban vagyunk - kommentálta, majd az ezre-
desi villámlátogatás után folytatódhatott a postá-
zás. 

A második panaszos, egy idős újszegedi asszony 
félénken lépett be a szobába, s azonnal, kérés nél-
kül diktálta nevét, címét. Aztán csak mondta, 
mondta és mondta... - Drága - szólt a kapitányhoz 

olyan problémám van, hogy tizenöt éve se éjje-
lünk, se nappalunk. Maffiák között lakunk - adott 
nyomatékot mondandójának. Később kiderült, a 
sarokmezsgyés szomszéddal „abból adódott a tra-
gédia", hogy az állatokat tart, amelyeknek erős a 
szaguk. Az asszony hiába kérte szomszédját, csi-
náljon valamit, a búz csak nem akart megszűnni. 
Később pedig farkaskutyájuk is éjjel-nappal uga-
tott. - A hátsó szomszéd 2000-ben kezdett kutyáz-
ni. Azok is állandóan hangoskodtak. Nekünk is 
volt házőrzőnk, de az csak akkor ugatott, amikor 
kellett - emlékezett vissza saját ebük viselkedésére 
a panaszos. 

- Maga minden szomszéddal összeveszett? - tet-
te fel a kérdést a kapitány. - Igen, mind a három-
mal! - mondta határozottan a panaszos, aztán ki-
derült, a harmadik szomszéd puskával lövöldözik, 
így terrorizálja őket. 

A kapitány megnyugtatta az idős nőt, feljegyzést 
készítenek, majd egy egyenruhás rendőr elkísérte 
az asszonyt, aki még indulás közben fontosnak tar-
totta megjegyezni: - A tata minden másnap kötö-
zésre jár a MAV-rendclőbe. Köszönöm, hogy szóba-
állt velem, drágám - búcsúzott el Kovács Mihály al-
ezredestől. 

ARANYT. (ÁNOS 

Riasztópisztoly és pirula 
Ibnipánál petárdát, Röszkcncl 
kábítószert, gyógyszereket és 
fegyvert, Nagylaknál pedig 
ugyancsak kábítószert akartak 
az év első napjaiban átcsem-
pészni külföldiek. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Az év első napjaiban is bőven 
akadt dolga a Vám- és Pénz-
ügyőrség Dél-alföldi Regioná-
lis Parancsnokság munkatár-
sainak. Az elmúlt héten össze-
sen 112 jogsértő cselekményt 
derítettek fel a fináncok. A le-

foglalt áruk értéke közel két-
millió forint. Röszkénél a régi 
átkelőhely területéről egy, már 
nem használt pénzbeváltó fül-
két akartak elszállítani. A te-
herautóra rakott bódé alatt egy 
reklámszatyrot találtak 700 
grammnyi marihuánával. Né-
hány nappal később egy jugo-
szláv férfi jelentkezett belépés-
re. Kocsija csomagtartójában 
teljesítményfokozó gyógysze-
rekre bukkantak a vámosok. 
Többek között 200 Naposin, 
180 Stanazol és 6-6 egyéb in-
jekciót rejtett a táskája, mint-

egy 40 ezer forint értékben. 
Még ennél az átkelőnél egy 
ugyancsak jugoszláv férfitől le-
foglaltak egy Magnum 9 milli-
méteres gázriasztópisztolyt a 
hozzávaló patronokkal. 

Nagylaknál három huszonéves 
német férfi akart magyar terület-
re jönni. Egyikük hátizsákjából 
11,6 gramm marihuánát és 2,1 
gramm amfetamint szedtek elő a 
fináncok. Az 50 ezer forint érté-
kű kábítószert lefoglalták. Tom-
pánál pedig egy szilveszterre ké-
szülő jugoszláv férfitől vettek el 
600 petárdát. 

Felszámolási eljárás 
a városi televízió ellen 
Folytatás a z 1 . oldalról 

A városfejlesztési alpolgármester 
kifejtette: az előbbiek azt jelen-
tik, hogy amennyiben pénz érke-
zik a televízió számlájára, azt a 
SZIH azonnal leemelheti. Nagy 
Sándor elmondta: bár még fel-
számolóbiztost nem nevezett ki, 
a cégbíróság írásban nyugtázta, 
hogy megérkezett a kérelem a 
felszámolási eljárás megindítá-
sára. - Meggyőződésem, hogy a 
Szeged Televízió Kft. működés-
képtelen. Ezt bizonyítja, hogy a 
céget felerészben tulajdonló Par-
tiscum Kft. nem tett eleget a ha-
táridőig a cég közgyűlése által 

megszavazott pótbefizetésnek, 
amely enyhíthette volna az anya-
gi gondokat. A Partiscum, ki-
használva 75 százalékos szava-
zati arányát, meghosszabbította 
a befizetés határidejét. 

A cég ügyeire az önkormány-
zatnak nincs ráhatása, mert bár 
a SZIH-n keresztül a város fele-
részben tulajdonos, a Partis-
eumnak 75 százalékos szavazati 
aránya van. Nagy Sándor emlé-
keztetett: 2000. december 8-án 
a közgyűlés elfogadta azt a ja-
vaslatot, amely szerint csak 80 
százalékos szavazattöbbséggel, 
azaz a két tulajdonos egyetérté-
sével dönthessen bármilyen 

ügyben a Szeged Televízió köz-
gyűlése. Ez a kitétel azonban 
sem az ülés jegyzőkönyvében, 
sem a megkötött szerződésben 
nem szerepel. Ezért az alpolgár-
mester a dokumentum kiigazí-
tását kérte. 

A város vezetői már kezdemé-
nyeztek tárgyalásokat a Partis-
cum Kft. vezetőivel a tulajdonvi-
szonyok rendezéséről, ám mind-
eddig sikertelenül. Nem titkolt 
cél, hogy a televízió, amely évi 72 
millió forintot kap az önkor-
mányzattól a közszolgálati mű-
sorainak elkészítésére, a város 
tulajdonába kerüljön. 

k b . 

A bűnügyi igazgató elveszett igazolványától a maffiáig 

Először fogadott a kapitány 

Kovács Mihály alezredesnek a szomszédokra panaszkodtak a hozzáfordulók. Fotó: Miskolczi Róbert 

A műemlékvédelem nem engedélyezte fennmaradását 

Bontják a Szeged teraszát 

Fotó: Miskolczi Róbert 

A legkeményebb télben kell elbontania a Szeged 
étterem tulajdonosának a tavaly tavasszal do-
bogóra épített teraszt. 

január 15-éig le kell bontani a Szeged étterem ha-
talmas teraszát. Temkó László, az étterem vezetője 
elmondta, azt szerették volna, ha a terasz egész év-
ben megmarad, mivel nem könnyű a szerkezetet 
minden évben felállítani és lebontani. 

Nóvák István városi főépítész arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy a terasz engedélye október végén le-
járt. Akkor a Szeged tulajdonosa levelet írt az ön-
kormányzatnak, amelyben kifejtette: szeretné, ha 
a dobogón álló hatalmas építmény egész évben a 
helyén maradhatna. Ám a Szeged történelmi Bel-
városára vonatkozó rendelkezések csak ideiglenes 
jelleggel teszik lehetővé a teraszok kitelepülését a 
vendéglátó helyek elé. 

Amennyiben egy étterem egész évre szeretne 

ilyen lehetőséget kapni, akkor olyan engedélyt kell 
kérnie, ami a beruházást véglegesíti. A műemlék-
védelem, mint szakhatóság azonban ezt nem java-
solta, így az önkormányzatnak nem állt módjában 
igent mondani. 

Mátyus Zoltánné, a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal szegedi regionális irodájának felügyelője 
azzal indokolta a kérés megtagadását, hogy a mű-
emlék épület látványát nekik biztosítaniuk kell, 
ezért csak ideiglenesen járulnak hozzá annak elta-
karásához. Mint mondotta, a tulajdonos eleve idő-
szakosra tervezte a teraszt, hiszen utólag adott be 
kérvényt arra vonatkozóan, hogy az egész évben 
fennmaradhasson. 

Nóvák István azt is kifejtette, annak nem látná 
akadályát, hogy kisebb, fűthető teraszok - például a 
most átadott Virág előtt is - a vendégeket szolgálják 
a jövőben. 

F.K. 

A hó sem jelentett akadályt, hozzáláttak a munkához. 

A LOMBARD LÍZING RT. ÁLLÁSHIRDETÉSE 

Szerződés-
feldolgozó 
munkatárs 

ELVÁRÁSAINK: 

I közgazdasági érettségi 
I számítógépes ismeret 
I jó kommunikációs képesség 
I önálló munkavégzés 
I szakmai gyakorlat 

Szerződéskezelő 
munkatárs 

ELVARASAINK: 

I közgazdasági érettségi 
I számítógépes ismeret 
I jó kommunikációs képesség 
I önálló munkavégzés 
I szakmai gyakorlat 

L O M K A R D 
A géppel és kézzel írt, fényképpel ellátott 

pályázatokat 
az alábbi címre várjuk: 
6701 Szeged, Pf.: 739. 

Jelentkezési határidő: 2002. december 28. 

Biztosítási 
ügyintéző 

ELVARASAINK: 

• közgazdasági érettségi 
• számítógépes ismeret 
• jó kommunikációs képesség 
• önálló munkavégzés 
• szakmai gyakorlat 

ELŐNYT JELENT: 
• biztosítótársaságnál szerzett 
gyakorlat 

Ügyfélszolgálati 
munkatárs 

ELVARASAINK: 

I közgazdasági érettségi 
I számítógépes ismeret 
I jó kommunikációs képesség 
I önálló munkavégzés 
I szakmai gyakorlat 
I kiemelten jó kommunikációs 
készség 

I magabiztos, segítőkész 
személyiség 

Gépjárműkészlet-
finanszírozási 

vezető 
ELVÁRÁSAINK: 

• felsőfokú pénzügyi, számviteli 
végzettség 

• pénzintézetnél szerzett 
szakmai gyakorlat 

• felhasználói szintű 
számítógépes ismeret 

• „C" típusú, középfokú angol 
vagy német nyelvvizsga 
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I versenyképes jövedelem • szakmai fejlődés • csapatmunka • színvonalas szegedi munkahely 


