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Szezon van. A mezőgazdaságban és a fe-
ketemunkában is. Szegedi idegenrendészt 
kísértünk el éjszakai razziára. Rajtaütöt-
tünk egy baromfifeldolgozón, felderítet-
tünk egy kocsmát, és megleptük a diny-
nyeszedőket. 

Több bejelentést kapott a napokban külföldi 
feketemunkásokról a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal szegedi regionális igazgató-
sága. A szegedi idegenrendészet jár el, ha 
Bács-Kiskun, Csongrád vagy Békés megye te-
rületéről jelzik: valahol engedély nélkül tartóz-
kodnak vagy dolgoznak külföldiek. Bekéredz-
kedtünk tegnap az idegenrendész autójába. 

A feljelentés részletei nem publikusak. 
Hajnali kettőkor, az autóban ülve tudtuk 
meg, hogy Békés megyei rendőrökkel fogunk 
együtt ellenőrizni Mezőkovácsházán és kör-
nyékén. Koromsötétben autóztunk, és ne-
gyed négykor találkoztunk két autónyi békés-
csabai kommandóssal. A feljelentés szerint a 
városszéli baromfifeldolgozót román állam-
polgárok takarítják éjjelente - engedély nél-
kül. Rövid eligazítás után rajtaütöttünk a 
„barneválon", ahol a portáson kívül három 
fűtő dolgozott. A rendőrök végigpásztázták 
az üzemcsarnokokat. Akkora csend és sötét-
ség kongott bent, hogy a kifelé jövő vállas fia-

A MÓDSZER 
Bár erről nem beszélnek az ellenőrzésen 
részt vevők, nem nehéz kitalálni, miért 
éjszaka történik az akció. Ilyenkor egy ra-
káson találják azokat, akiket keresnek. 
Ráadásul az álmából felriasztott ember 
előbb ideg-, majd őszinteségi rohamot 
kap, könnyebben kikotyog olyan informá-
ciókat, amiket egyébként nem tenne. 

talemberek elárulták, először saját rádiójuk 
zörrenése rémítette meg őket, majd két járőr 
egymást ijesztette halálra. A portás a bajsza 
alatt dörmögte: „a múlt héten egy nap két-
szer jöttek a munkaügyisek, most meg ma-
guk". Konstatálva, hogy minden szabályos, 
visszaültünk az autókba, elhagytuk a várost. 
Egy bekötőúton lapulva vártuk a pirkadatot 
és a következő ellenőrzést, nehogy elijesszük 
a feketemunkásokat. 

A feljelentő azt állította, a város másik vé-
gén, egy kocsmánál szervezik reggelente 
munkára a román állampolgárokat. Hihető-
nek tűnt, mert pontos adatokat mellékelt. A 
rendőrök feltűnés nélkül bekanyarodtak a 

tűzoltóság parkolójába, mi felderítésre gurul-
tunk. Rádión tartottuk a kapcsolatot: a kocs-
ma meglett, nyugalom, várunk. És vártunk. 
Egy órán keresztül. Mostanában van szezon-
ja az éjszakai razziáknak, mert nagy ütem-
ben haladnak a mezőgazdasági munkák. Mi 
viszont hiába figyeltünk, nem jött senki. Az 
idegenrendész adminisztrálta a semmit, 
majd spontán ellenőrzést javasolt. Medgyes-
egyháza határában leptünk meg dinnyesze-
dőket. A rendőrök igazoltattak, az idegenren-
dész keresztkérdéseket tett fel, ők készsége-
sen válaszoltak. Minden rendben volt. Szabó 
András gyulai gazda szavaiból kitűnt, késik 
az igazi szezon két hetet, akkor viszont meg-
élénkül a környék. És egyre kevesebben koc-
káztatják a feketemunkásokat, mert egyik el-
lenőrzés éri a másikat. 

DOMBAI TÜNDE 

FELSZÁMOLNAK 
Idén az első félévben a bevándorlási hivatal 
dél-alföldi igazgatósága Csongrád, Bács-Kiskun 
és Békés megyében 65 helyen 304 külföldi állam-
polgárt ellenőrzött. 51 idegenrendészeti eljárást 
folytattak le, 41 embert - főként illegális munka-
vállalás miatt - kiutasítottak. 16 munkáltatót 
összesen másfél millió forintra büntettek. 
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Rendőrök a dinnyeföldön 

Együtt igazoltat idegenrendész és rendőr Fotó: Segesvári Csaba 

Szem előtt 

Akadálymentesítik 
a Teleki-kollégiumot 
A Szegedi Tudományegyetemen 
tanuló sérült diákok érdekében 
átépítik a Teleki-kollégiumot. 

Az akadálymentesítéshez szük-
séges pénz egy részét - huszonöt-
millió forintot - pályázati úton 
szerezte a Teleki-Kollégium. A 
változtatások azonban körülbe-
lül hatvanmillió forintba kerül-
nek - a hiányzó összeget az egye-
tem központi tartalékából külö-
nítették el. 

Két hete kezdődtek el a munká-
latok, és augusztus 31-ére kell be-
fejezni. A kollégium új arculatot 
kap, kívül-belül átalakul. Cél: a 

következő tanévtől a Teleki-kollé-
gium akadálymentes teret bizto-
sítson a sérült vagy fogyatékkal élő 
diákoknak - mondta Tőke fenő. A 
tanárképző főiskola műszaki osz-
tályvezetője hozzátette: a munká-
latok rögtön a bevezető lépcsősor 
elbontásával kezdődtek, hogy a 
kerekes székkel közlekedők bejut-
hassanak az épületbe. A csökkent-
látókat vezetősávok segítik, illetve 
színjelöléseket helyeznek el a fala-
kon, ami megkönnyíti a tájékozó-
dást. Kisebb változtatásokat vé-
geztek a Károlyi-, illetve a Mó-
ra-kollégiumon is. 

B. K. 

Szem előtt van az útszéli füvet kaszáló munkás, így falusi turiz-
musban „utazó" alkalmazója nem tehet mást, mint hogy reggel 
beragasztja az alkalmi munkavállalói - úgynevezett kék - könyv-
be a minimum négyszáz forintos bélyeget. Ezzel a közteherjegy-
gyei ugyanis lerója az összes adó- és járulékfizetési kötelezettsé-
get, „megteremtve a dolgozó egészségügyi, nyugdíj- és munkanél-
küli ellátásra való jogosultságát". 

Név, lakcím, taj-szám, munkavégzés időpontja, bélyeg értéke, 
nettó kifizetés összege - akinek nincs benne rutinja, az elszösz-
mötöl az adminisztrációval 10-15 percet, hogy minden pontos, 
szabályos legyen. A bélyeget például úgy kell aláírni, azt fedje 
jobbról és balról is a szignó, nehogy még egyszer felhasználják 
közteher megváltására. Azután már csak rá kell beszélni a kaszá-
ló embert, hogy tartsa a kiskönyvet a gatyájában, mert az kötele-
ző, s nem véletlenül zsebkönyvméretű, s ha fékez az út szélén az 
ellenőr, azonnal igazolhassa, ő nem feketemunkás, csak sötétre 
cserzette már hátát és vállát a nap. Ebben az alkalmazási formá-
ban egyébként gyakori, hogy minden nap fizetésnap, nem tudni 
biztosan, jön-e a munkás legközelebb is, így az esti pénzfelvétel is 
jár még némi adminisztrációval, aláírással. (A kék könyv mellett 
egyébként van zöld is - speciálisan külföldi állampolgárok mező-
gazdasági idénymunkájára, aminek most van igazán keletje.) 

Minden állam egyszerre próbálja védeni belső munkaerőpiacát, 
s igyekszik azon, hogy behajtsa az őt megillető adót és járulékot. 
Ahogy a mi hagyma- és dinnyeföldjeinken hajkurássza a hatóság 
a román idénymunkásokat, úgy razziáznak a németek a berlini 
vagy lipcsei építkezéseken feketén dolgozó magyar családapák 
után kutatva. Európa már csak ilyen. 

Rendnek kell lenni, nálunk is nagy büntetést kockáztat az, aki 
feketemunkásokat alkalmaz. Nem véletlen az sem. hogy fotósa-
inkat időnként vasvillával, zsaludeszkával fenyegetik meg, ha 
nyári munkához, vagy az építőipar fejlődéséhez készítenének il-
lusztrációt - „élő" emberrel a képen. 

Nem akarnak szem előtt lenni. 

KOVÁCSANDRÁS 

Első fokon megszüntették Borzi Márta perét - Bárándy Péter: A kézbesítéssel volt gond 

Bíróság: későn jött a kereset 
Megtalálták a bordányi fiú holttestét a Balatonban 

Gábor vízibicikliről 
ugrott a halálba 
Most már biztos: Gábor a Balatonba 
fulladt. Kedden délelőtt megtalálták a 
18 éves bordányi fiú holt testét . A srác 
még vasárnap délután a egy vízibicik-
liről ugrott a Balatonba. Azóta keres-
ték. Édesanyja abban bízott, hogy fia 
épségben előkerül. 

Megtalálták Gábor holttestét. A 18 éves 
bordányi fiú még vasárnap délután a ba-
latonmáriafürdői strandon ugrott a tó-
ba. A fiatal fiút vasárnap este óta kisebb 
megszakításokkal búvárok és helikopte-
res felderítők keresték, de tegnap regge-
lig nem találtak rá. 

- Kilenc órakor érkezett bejelentés, 
hogy a strandolok valami furcsa dolgot 
látnak a vízben - mondta Horváth Lász-
ló, a siófoki vízi rendészet megbízott ka-
pitánya. A fonyódi rendőrőrs beosztott-
jai hamar a helyszínre értek, ahol megta-
lálták, majd kiemelték a vízből a fiatal-
ember holttestét. A 18 éves fiút nem 
messze az eltűnés helyszínétől, a strand 
nyugati mólójának vonalában, kétszáz-
negyven méterre a parttól találták meg. 
Mint azt tegnapi lapszámunkban is 
megírtuk, a fiú szombaton barátnőjével 
és annak családjával utazott nyaralni a 
magyar tengerhez. Másnap késő délután 
vízibiciklizni indultak a lánnyal. A 
strand területét már elhagyták, amikor a 
fiatalember úgy döntött, beugrik a vízbe. 
Pillanatok múlva elmerült. Rémült ba-
rátnője kétségbeesetten tekerte vissza a 
vízibiciklit a partig, majd segítséget kért. 

- Valószínűleg az ijedség miatt adott 
meg rossz helyszínt a lány, ezért nem ta-
láltuk meg azonnal az elmerült testet -
magyarázta Horváth László. Kiderült az 
is, a fiú lefürdött a vízbeugrás előtt, va-
gyis nem felhevült testtel csobbant a Ba-
latonba. Horváth László hozzátette: az 
ügyet a Fonyódi Rendőrkapitányság 
vizsgálja, akik valószínűleg már értesí-
tették a családot a fiú haláláról. 

- Addig nem utazunk a Balatonra, 
amíg hivatalos értesítést nem kapunk, 
hogy megtalálták a fiunk holttestét -
mondta az elhunyt bordányi fiatalember 
édesapja, akivel tegnap délután három-
kor találkoztunk családi házuk előtt. A 
férfi éppen motorra szállt, és a gyógyszer-
tárba indult nyugtatót vásárolni. Felesége 
hétfőn még úgy nyilatkozott, hogy nin-
csenek rossz érzései fia eltűnésével kap-
csolatban. Az asszony a tragikus halálhír 
után teljesen összetört. A házból mind-
össze a vízbe fulladt fiú húga, Niki sza-
ladt ki, de sietősen visszatért. Nem akar-
ta hosszabb ideig ujagára hagyni édes-
anyját. A halálhírt a férfi szerint nem a 
rendőrség, hanem fiuk barátnője és an-
nak szülei közölték kedden délelőtt a csa-
láddal. - Úgy tudom, a fiam holttestét 
Szegedre hozzák, ahol majd felboncolják, 
hogy megállapíthassák a halál okát. Nem 
tudom, honnan szerzünk pénzt az elte-
mettetésére. Segélyt vagy kölcsönt kell 
szereznünk valahonnan - mondta a meg-
tört édesapa. 

K. G. G. 

Megszüntették a munkaügyi bíróságon 
azt a pert, amelyet dr. Borzi Márta, a 
szentesi kórház elbocsátott főigazga-
tója indított a megyei önkormányzat 
ellen. Az ok: a bíróság szerint késve 
érkezett Borziék keresete. A végzés 
nem jogerős, mert Borzi ügyvédjével, 
Bárándy Péterrel fellebbezést nyújtott 
be. A megyei közgyűlés megvárja a 
jogerős bírósági ítéletet, azután írnak 
ki pályázatot a szentesi kórház fő-
igazgatói állására. 

Még márciusban bocsátotta el a megyei 
közgyűlés dr. Borzi Mártát, a szentesi 
kórház főigazgatóját. Az önkormányzat 
kormánypárti többsége azzal vádolta 
meg - egyebek mellett - az egészségügyi 
intézmény vezetőjét, hogy manipulálta 
a számviteli adatokat, és olyan szerző-
déseket kötött, amelyek jogszabályt sér-
tettek. Frank József elnök szerint volt 
példa arra is, hogy mellőzték a közbe-
szerzési eljárást, és folyamatosan növe-
kedett az intézmény adósságállománya. 
Borzi Márta ellenben úgy vélte, hogy 
előre megírták a forgatókönyvet az ő 
menesztésére, és nem vették figyelembe 
azt a tényt, miszerint ő cáfolta a fegyel-
mi vizsgálat megállapításait. Mindezek 
miatt a főigazgató nem fogadta el a hatá-
rozatot. Ügyvédjével, dr. Bárándy Péter 
egykori igazságügy-miniszterrel a mun-
kaügyi bírósághoz fordult. 

Az ügyben illetékes bíróságon arról ér-
deklődtünk, hol tart az eljárás. A kollé-
giumvezetőtől származó információnk 
szerint megszüntették a pert, mert a fel-

* 

Borzi Márta, a szentesi kórház elbocsá-
tott főigazgatója fellebbezést nyújtott 
be a végzés ellen Fotó: Schmidt Andrea 

peres későn nyújtotta be a keresetet a 
munkaügyi bíróságra, lekéste a határ-
időt. A végzés nem jogerős: Borzi Márta 
fellebbezéséről várhatóan szeptember-
ben döntenek. 

Megkérdeztük az elbocsátott főigazga-
tó ügyvédjét, Bárándy Pétert is. Az egy-

kori igazságügy-miniszter azt mondta: 
nem szűnt meg a per, a fellebbezési sza-
kaszban tart. Az ügyvéd azt hangsúlyoz-
ta, hogy nem késve adták be a keresetet, 
„kézbesítési probléma van". Első fokon 
ugyanis úgy ítélte meg a bíróság, hogy a 
megyei önkormányzatnak a főigazgató 
elbocsátásáról szóló, faxon elküldött ha-
tározata kézbesítésnek számít. A jogsza-
bály azonban úgy szól, hogy a postán ér-
kezett irat a hivatalos. A postai külde-
mény a megyei közgyűlés határozatával 
természetszerűen a faxüzenetnél később 
érkezett meg Borzihoz, Bárándy azt 
mondta, ők a hivatalos küldemény meg-
érkezésétől számították a határidőt, így 
nem mulasztottak. 

A megyei önkormányzat egészségügyi 
bizottságának elnöke, Simicz fózsef la-
punk megkeresésére azt nyilatkozta: 
tiszteletben tartják a bíróság döntését. A 
közgyűlés csak akkor ír majd ki pályáza-
tot, ha jogerős ítélet születik a perben. 

BALÁZSI IRÉN 

HÁRMAN VISSZAKAPTÁK SZÉKÜKET 
Még dr. Borzi Mária mentette fel vezetői 
megbízatása alól a szentesi Kórház három 
munkatársát. Dr. Tóth Edit orvosigazgató, 
dr. Kiss Andrea, a minőségirányításért fele-
lős igazgató és Bálint Attila műszaki osz-
tályvezető azonban nem fogadta el a fel-
mentést, mert nem tartotta azt jogosnak. 
Mindhárman a munkaügyi bírósághoz for-
dultak, amely - információnk szerint - ha-
tályon kívül helyezte a korábbi főigazgató 
határozatát. 
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