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A kommandósok nem nyomoz-
nak, nem gyűjtenek adatokat, 
nem vizsgálnak, csak elkapják 
azokat a bűnözőket, akikhez 
küldik őket. Akcióiknak a lé-
nyege a meglepetés, hogy a bű-
nözőnek esélye se legyen ellen-
állni vagy elmenekülni. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság bevetési alosztályá-
nak, azaz a Boszorkánykom-
mandónak a veszélyes, elsősor-
ban a fegyveres bűnözők elfogása 
a feladata. De ők kutatják fel a 
bűncselekmények helyszínén el-
rejtett lőszereket és robbanó-
anyagokat, elszállítják a határát-
kelőhelyeken lefoglalt kábító-
szert, valamint a Köztársasági 
Őrezred munkatársaival együtt-
működve védik a közjogi méltó-
ságokat. 

És néha sorozatgyilkost kísér-
nek a szegedi Csillag börtönből 
Balástyára. A Boszorkánykom-
mandó 1992-ben alakult. Az el-
nevezésnek helyi jellegzetességre 
kellett utalnia. A Bács-Kiskun 
megyei alosztály Hírős, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Jo-
natán, vagy például a Szolnok 
megyei Pelikán névre hallgat. 

Ha a boszorkányok nem vesz-
nek részt bevetésen, tréningez-
nek, hiszen életeket jelenthet a 
gyors és jól összehangolt csapat-
munka. Délelőtti látogatásunk-
kor már túl voltak a futáson. 

Arra a kérdésre, hogy hány fő-
ből áll az egység Csontos Sándor 

ÉLETVESZÉLY 
2000. Hódmezővásárhely. 
Kábítószer-terjesztés, kerítés, 
rablás miatt több személyt 
köröztek a rendőrök, akikre a 
hajnali órákban csaptak le a 
kommandósok. Jól tudták, a 
bűnözők felfegyverkeztek: 
kardot, csontozóbárdot, kése-
ket vettek magukhoz. Az ud-
var felől hatoltak be az épület-
be. Egyiküknek egy bejárati 
ajtó jutott. Itt egy középkorú 
asszony várta a kommandóst, 
bottal. Mögötte érkezett a nő 
fia, akinek egy hatalmas bárd 
volt a kezében, amit éppen 
lendített a rendőr feje felé. A 
kommandós hátralépett, rá-
fogta a fegyvert a férfira. Vé-
gül mégsem lőtt, hanem a 
másodperc tört része alatt ki-
csavarta támadója kezéből a 
bárdot. 

rendőr őrnagy, aki 1998 óta veze-
ti az alosztályt, annyit válaszolt: 
„Mindig pont elegen vagyunk". 
(Egyébként a szomszédos me-
gyék kommandósai szükség ese-
tén kisegítik egymást.) 

- Mivel az akciókat általában 
éjszaka, vagy hajnalban hajt juk 
végre, és elég kevés nálunk az af-
rikai származású kolléga, aki a 
sötétben tökéletesen el tud ve-
gyülni, muszáj fekete ruhát és 
csuldyát hordanunk - válaszolta 

Csontos őrnagy arra a felvetésre, 
miért fekete színű az egyenruhá-
juk. Az álarcos kommandós lát-
ványa egyébként pszichésen hat 
arra, akire lecsapnak. Magyarul: 
jól megijed a bűnöző. 

A kommandósok nem nyo-
moznak, csak elfogják, akit kell. 
A csapatban mindenki ért min-
denhez, de vannak szakterületek 
is. Egyikük a közelharcban, a pi-
rotechnikai eszközökben, míg 
más valaki a mesterlövészetben 
remekel. 

Legutóbb Sándorfalván volt 
szükség a mesterlövész tudomá-
nyára, amikor egy tűzben felhe-
vült, lánghegesztéshez használt 
disszugázpalackot kellett „nyo-
másmentesíteni", azaz kilőni. A 
kommandós három lövést adott 
le a palackra ötven méterről. 
Mindhárom lövés célba talált. Az 
alosztályvezető elmondta, ennél 
sokkal kisebb célpontot, jóval 
messzebbről is el kell találniuk. 

A boszorkányok a közelmúlt-
ban csaptak le egy dorozsmai bű-
nözőre, akit rablás miatt köröz-
tek: a kommandósok körbevették 
a fiatalember otthonát, lezárták a 
menekülési útvonalakat, majd 
miután a nyomozók becsönget-
tek, ők berontottak az épületbe. 

A rablógyilkos Kruchio Tibor-
nak, aki négy emberrel végzett 
2001. második felében, arra sem 
volt ideje, hogy a zsebéből kive-
gye a kezét, amikor elfogták egy 
kocsmában. 

ARANYT. JÁNOS 

A roma fiatalok társadalmi be-
illeszkedésének támogatására 
közel 15 millió, a tanulási za-
varokkal küzdő gyermekek fel-
zárkóztatására pedig 14,6 mil-
lió forintot nyert Phare-pályá-
zaton a baksi általános iskola. 

Két programot is kidolgozott Mol-
náráé Csepregi Zsuzsa gyermek 
szakpszichológus és Thán Judit, a 
baksi általános iskola igazgatója a 
tanulási zavarokkal küzdő gyer-
mekek, illetve fiatalok beilleszke-
désére, felzárkóztatására. Az el-
képzeléseiket pályázat formájá-
ban be is nyújtották az Oktatás-
ügyi, valamint a Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztérium-
hoz. A Zeleno Dromra, vagyis a 
hátrányos helyzetű fiatalok társa-
dalmi beilleszkedésének támoga-
tására közel 15 millió forintot 
kaptak. Az iskolai lemorzsolódás 
és sikertelenség csökkentésére pe-
dig 14,6 millió forintot nyert az 
intézmény. 

Baks egyik részén, Máriatele-
pen a lakosság kétharmada roma 
származású. Ezért fontos, hogy 
az ott élő gyermekek, fiatalok is 
bekapcsolódhassanak a társada-
lom mindennapjaiba. A differen-
ciált foglalkoztatás során a roma 
kisdiákokat úgy segítették a ta-
nulásban, hogy természetköze-
libb, élményszerű oktatást vezet-
tek be számukra. Emellett úszás-
oktatáson, gyógylovagláson ve-
hettek részt. 

Az elnyert pénzből a pedagógu-
sok továbbképzését is finanszí-
rozták. - Kollégáim részt vettek 
romológiai továbbképzésen, va-
lamint tanulmányutakra is me-
hettek. Ez által jobban megis-
merhették a roma kultúrát, élet-
szemléletet és értékrendet - tud-
tuk meg Thán Judittól. 

A gyermekek oktatása mellett a 
szülőket is bevonták a progra-
mokba. A nevelési, pszichológiai 
tanácsadáson az egyéni problé-
mákat külön-külön megbeszél-

Első lépés a kerékpárosok védelmében 

Főút lenne 
a zsombói főutca 

AGRÁRTÁMOGATÁSOK 2003 
Ma délután 2 órakor Szegeden, 
az MTESZ-székházban a 
2003-as agrártámogatásokról 
tart tájékoztatást Tarján Zoltán, 
az FVM főosztályvezetője a 
Csongrád Megyei Agrártudomá-
nyi Egyesület szervezésében. Az 
aktuális Csongrád megyei mező-
gazdasági kérdésekről Tasnádi 
Gábor, az FVM megyei hivatal-
vezetője tart előadást. 

KÖZSZOLGÁLAT ÉS MÉDIA 
A Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara kommuniká-
ciós és reklámklubja Közszolgá-
lat a média világában címmel 
szervez műhelybeszélgetést hol-
nap, csütörtökön 14 órától a No-
votel Szegedben. Szó lesz egye-
bek mellett az országos, a helyi 
illetve a körzeti médiumok sze-
repéről, jellegzetességeiről, szer-
veződési lehetőségeiről is. Ven-
dég Tímár János címzetes állam-
titkár, az ORTT testületi tagja, s 
Hargitai Lilla, a Magyar Reklám-
szövetség főtitkára. 

GEDÓIBÁL 
A Gedói Általános Iskola Jövőn-
kért Alapítványa és szülői szer-
vezete tavaszváró bált rendez az 
alapítvány javára március 8-án 
szombaton Szegeden, a Kék csil-
lag étteremben. A rendezők sze-
retettel várják a szülőket és a tá-
mogatókat. 

PSZICHIÁTRIAI IGAZGATÓK 
TALÁLKOZÓJA 
Az ópusztaszeri pszichiátria ott-
honban tegnap kezdődött az or-
szágos pszichiátriai igazgatók 
kétnapos találkozója. Ma' fél 
10-től Kristóf Róbert tart elő-
adást A szervezetépítés a pszichi-
átriai betegek otthonaiban cím-
mel. 

A további balesetek elkerülése 
érdekében kerékpárutat szeret-
nének épí t tetni főutcájukon a 
zsombóiak. Ennek első lépése-
ként újból főúttá kellene ala-
kí t ta tni a Felszabadulás utcát. 

Zsombón szinte minden évben 
elütnek kerékpárost az átmenő 
autósok, ugyanis a falu főutcájá-
nak igen nagy a forgalma, mivel 
ez az út vezet Szegedről Duna-
földváron át az Észak-Dunántúl-
ra. Legutóbb tavaly november 
elején gázoltak el egy hétéves fi-
út, aki a Felszabadulás utcán ke-
rekezett. 

A kiskundorozsmai elágazótól 
kerékpárút vezet Sziksóstóig. Ezt 
szeretnék továbbvinni Bordá-
nyon át Üllésig, valamint a má-
sik irányba Zsombón át Forrás-
kútig. A beruházás költsége igen 
magas, ezért az érintett települé-
sek önkormányzatai közösen ad-
tak be pályázatot. 

A zsombóiak első lépésben azt 
szeretnék elérni, ha ismét főúttá 

hették a szakemberrel az érdeklő-
dők. Szabadidős elfoglaltságot is 
szerveztek a romáknak. Sikeres 
roma származású embereket is 
meghívtak, akik elmesélték éle-
tük történetét. Többek között a 
Bibliát cigányra lefordító Choli 
Daróczi József író és költő is ellá-
togatott Baksra. A kicsik játszó-
házba, kézművestáborba járhat-
tak, valamint a számítógép keze-
lésével is megismerkedhettek. 

A másik, a „Kapunyitogató" 
elnevezésű program keretében 
pedig a térség tanulási zavarok-
kal küzdő gyermekeinek isko-
lai lemorzsolódását szeretnék 
csökkenteni. Létrehoztak egy 
modellt, amelynek adatbázisa 
120 tanulón végzett szűrések 
eredményeit tartalmazza. Ez a 
program még nem fejeződött be. 
Jelenleg negyven pedagógus jár 
továbbképzésre, hogy megtanul-
ja a differenciáló fejlesztés mód-
szerét. 

KORMOS TAMÁS 

nyilvánítanák a falut átszelő 
utat. Korábban ezt a besorolást 
kapta, mivel fontos gazdasági út-
nak számított és ezen keresztül 
jutottak el a dél-alföldi termé-
nyek a Dunántúlra. Évekkel ez-
előtt azonban visszaminősítet-
ték. 

- Ha újra főútnak nyilváníta-
nák az utat, akkor az másfél mé-
terrel szélesebb lenne - tudtuk 
meg Faragó M. Vilmos polgár-
mestertől. Emellett még számos 
más előnyt is élveznének a helyi-
ek. Többek között padka és vízel-
vezető árok épülne végig az egész 
utcán. A falu be- és kivezető sza-
kaszán forgalomlassítókat alakí-
tanának ki. A település központ-
jában pedig védett gyalogátkelőn 
mehetnek át a zsombóiak. 

A leendő kerékpárút építését 
összehangolják a Felszabadulás 
utca aszfaltjának szélesítésével. 
Az engedélyeztetés ügyében je-
lenleg is tárgyal az önkormány-
zat az illetékes szervekkel. 

K.T. 

Nagyböjt a békéért 
Szigorú böjti nappal kezdődik ma a katolikus nagyböjt négyhetes 
időszaka. Az egyház rendelkezésének megfelelően hamvazószerdán 
és a böjti időt záró, húsvét előtti nagypénteken minden nagykorú 
katolikus hívőnek tartózkodnia kell húsétel fogyasztásától, illetve a 
nap folyamán mindössze háromszor szabad étkezni és csupán egy-
szer jóllakni. II. János Pál katolikus egyházfő a katolikusok szerdai 
böjtjét a világbékéért ajánlja. A békességért való imádság jegyében 
szerdán minden templomban imádkozni fognak a háborúskodás 
megszűnéséért. A szegedi tarjánvárosi templomban az este hat órai 
szentmisét követően fiatalok zenés imádsággal és gyertyagyújtással 
demonstrálnak. 

A hólé nagy része a talajba szivárog vagy elpárolog 

Térségünket nem 
fenyegeti belvíz 
A szakemberek egyelőre nem 
számolnak ár- és belvízveszély-
lyel. A lassú felmelegedésnek kö-
szönhetően a hó nem hirtelen ol-
vad, a víz a talajba tud szivárogni 
vagy elpárolog. Térségünkben 
nincs jelentős vízlefolyás. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A vízügyi szakemberek szerint a 
kedvező időjárási körülmények, 
a lassú olvadás miatt egyelőre 
nem várható sem ár-, sem belvíz-
veszély térségünkben. - A vízle-
folyás jelentéktelen, mivel a hólé 
nagy része a talajba szivárog vagy 
elpárolog - nyilatkozta lapunk-
nak Andó Mihály, az Alsó-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
(Ativizig) főmérnöke. 

A Tisza vízgyűjtőterületén a 
hóban tárolt vízmennyiség az évi 
átlag kétszerese. Utoljára 
1999-ben esett jelentős mennyi-
ségű hó, de az Alsó-Tiszán akkor 
sem okozott gondot az olvadás. 
A 2000-es árhullám pedig nem a 

hóolvadás, hanem rengeteg csa-
padék miatt alakult ki. 

Belvíz csak a Felső- és Kö-
zép-Tisza térségében alakulhat 
ki egy esetleges gyors olvadás, va-
lamint jelentékény csapadék 
után. A folyó alsó szakaszán ez-
zel nem számolnak, mivel a ma-
rosi vízgyűjtő területén kevés hó 
esett az idén. 

Az elsőfokú belvízvédelmi ké-
szültséget csak azért rendeltek el 
az Ativizig területén, hogy a há-
rom nagy szivattyútelep folyama-
tos működtetésével csökkenjen a 
holtágak vízszintje. Éjjel-nappal 
tartanak ügyeletet, hogy egy gyor-
sabb olvadás ne érje őket váratla-
nul. A mélyebben fekvő területek 
nagy részét hó borítja, ezért még 
nem látszanak az esetleges belvi-
zes foltok. Összefüggő belvíz ki-
alakulása sehol sem várható. A 
főmérnök szerint az időjárás ked-
vező, de az éjszakai fagyok meg-
könnyítenék a munkájukat, mi-
vel a hóréteg még lassabban ol-
vadna, mint most. 

Hét ország 
kutatói 
Szegeden 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kiricsi Imre, az SZTE TTK alkal-
mazott és környezeti kémiai tan-
székének tanszékvezető egyete-
mi tanára és kollégái szervezésé-
ben háromnapos nemzetközi 
szakmai találkozót rendeznek 
mától Szegeden a számítástech-
nikában is rendkívül fontos épí-
tőelemnek számító szén nano-
csövek előállításáról, tisztításuk-
ról és különböző felhasználási 
módozataikról. A nagyszabású, 
hároméves nemzetközi projekt 
keretében 7 ország 10 egyetemé-
nek kutatói találkoznak most a 
Tisza partján. Hazánkat az 
SZTE és a KFKI képviseli. A 
nemzetközi workshop nyilvános 
előadás-sorozata ma délelőtt 10 
órakor kezdődik a SZAB-szék-
házban (Somogyi u. 7.), ahol a 
magyar előadók mellett portugál, 
svájci, német és francia egyete-
mek szakemberei is beszámol-
nak kutatási eredményeikről. A 
találkozó következő két napja 
már zárt körben zajlik. 

Esélyegyenlőség és felzárkóztatás 

Milliók a baksi romáknak 

A pénzből a romák beilleszkedését is segítették. Fotó: Miskolczi Róbert 

A rendőrség speciális egysége általában éjjel, vagy hajnalban támad 

Boszorkányügyességű 
megyei kommandósok 

Az akciót sok-sok gyakorlás előzi meg. Fotó: Schmidt Andrea 


