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• Fegyelmi vizsgálat a „600-asban" 

Elbocsátották a kenőpénzes tanárt 
i 

A témáról nem elő-
j szőr o lvashatnak la-

punkban. Két hete írtuk 
: meg, hogy Szegeden, u 
; Móra Ferenc Szakkö-

zépiskola és Szakniun-
1 káskcpzö Intézetben az 

egyik pedagógust fel-
függesztettek állásából. „ 
Az ok: alapos volt a gya-
nú, hogy a jobb tanul-
mányi érdemjegyet be-
ígérve pénzt kért, foga-
dott el tanítványaitól , 
azok szüleitől. Az iskola 
igazgatója akkor még 

i nem akart vé leményt 
nyilvánítani az ügyről, 
mondván, várjuk meg, 
mire jut a fegyelmi bi-
zottság, mi lesz a fe-
gyelmi tárgyalás ered-
ménye. Az iskola részé-
ről pont került az ügy 
végére. A fegyelmi tár-
gyalás a szerda dél-
utánból az estéhe nyúlt. 

A taxisok adóznak, 
az utasok gyalog járnak? 
• Feketézők helyett sárgák 
u A létminimum alatti Mercedes 

Utasra várva (Fotó: Gyenes Kálmán) 

• Hány tanuló és szülő 
vallott Németh tanár úr 
ellen? 
- Összesen 16 szülő nyi-

latkozott arról, hogy külön-
böző pénzösszegeket adtak át 
neki - mondta Ahonyi Gyula 
igazgató. - Hat szembesítés 
történt, mindegyik eredmény-
telen volt, mivel a tanár úr 
tagadta, hogy egy fülért is kért, 
kapott volna bárkitől. Annyit 
ismert el, hogy két d iák já t 
ingyen korrepetálta. 

• Mik a feltételei a korre-
petálásnak? Régen volt egy 
olyan szabály, hogy a peda-
gógus saját tanítványával 
iskolán kívül nem foglal-
kozhat. 
- A decemberben lejárt 

működési szabályzatunk két 
félé korrepetá lásról szól. 

Ingyenes, illetve fizetett, de az 
iskola fizetett érte és termé-
szetesen ennek adminisztrációs 
nyoma is van. Mivel tavaly 
már a gyanú árnyéka vetődött a 
kollégára - a vizsgálat nem 
hozot t e redményt , mert a 
diákok tagadták, hogy fizettek 
volna neki - , ezért az új sza-
bályzat további szigorításokat 
ta r ta lmaz. Csak a szakmai 
munkaközösség vezetőjének 
javaslatával, az igazgató bele-
egyezésével történhet ilyen 
felkészítés. Erről azonban szó 
sem volt a kolléga esetében. 

• Milyen összegek vándo-
roltak a zsebébe? 
- A legkisebb 4(XX) forint, a 

legtöbb ennek a duplája. Ezt 
állítják a szülők. Elég meg-
győzően... 

• Ön, mint igazgató mit 
szól az esethez? 
- Harminchárom éve dol-

gozom ebben az iskolában, ez 
az eset példa nélküli. A tan-
testületet is felháborította, nem 
csoda, hogy a szülőket és a di-
ákokat is. Bizony csak hosszú 
idő kemény munkájával tudjuk 
kiköszörülni az intézmény 
jóhírnevén esett csorbát, amit 
Németh kollégának „köszön-
hetünk". 

• Mennyi volt a fizetése? 
-Bru t tó 26100 forint. 
• Az nem túl sok egy ötven 
esztendős pedagógusnál... 
- Nem vagyunk túl fizetve, 

de ha valaki ennek a pályának 
kötelezte el magát, annak a 
fe jében sem fordulhat meg 
ilyen dolog. 

• A bizottság döntése alap-
ján elbocsátották az isko-
lából a pedagógust. Ho-
gyan tovább? 
- Az. ügyet átadtuk a városi 

ügyészségnek - válaszol ta 
Abonyi Gyula. 

V. Fekete Sándor 

• (Folytatás az /. oldalról.) 
- Sok feketéző volt a vá-

rosban, akik adószám nélkül 
kalózkodtak. Ezeket a sárga 
rendszám kiszűrte. Nem vé-
letlen, hogy 700-ról 400-ra 
csökkent a taxisok száma -
mondja Bobkó Attila, a febru-
árban alakult helyi érdekvé-
delmi kamara elnöke, civilben 
Volán- taxis . - Az sem árt, 
hogy 

vizsgáznunk kell 
etikából, 
mert sokan nincsenek tisztában 
azzal, hogy pénzért szolgál-
tatást nyújtanak, ezért tartaniuk 
kell magukat bizonyos nor-
mákhoz. Az országos kamara 
kidolgozott egy etikai kódexet, 
amely olyan dolgokat tartal-
maz, mikor lehet megtagadni a 
fuvart , hogyan kell megvá-
lasztani az útvonalat, hogyan 
kell viselkedni az utassal , 
milyen legyen a taxis öltözéke. 
Ez jó, mert a társaságoknak 
van alapjuk büntetni, esetleg 
kizámi. 

- Az viszont, hogy vizsgáz-
nunk kell kreszből, vezetésel-
méletből olyan, mintha egy 
tanárnak ötévente újra kellene 
diplomáznia - veszi át a szót 
Gesztesi Ferenc, a Gábriel 
vezetőségi tagja. - Sokan szid-
nak bennünket, hogy rámenő-
sen vezetünk. Mégis, az utóbbi 
négy évben egyetlen olyan 
baleset sem volt a városban, 
amit taxis okozott volna. 

- A legsúlyosabb rendelke-
zés mégis az. hogy június else-
jétől 

nyugtát kell 
adniuk, 
január elsejére pedig adat-
tároló órákkal kell felszerelni a 
taxikat. 

- Most beterelnek minket az 
adózók nagy táborába - sum-
mázza a kamarai elnök. - Az 
intézkedés egyfelől érthető, 
hiszen volt olyan, aki a beval-
lása szerint a létminimum alatt 
élt, mégis Mercedes-szel fuva-
rozott. De a dologhoz az is 
hozzátartozik, hogy a tarifából 
a taxis üzemanyagot, javítási 
költséget, biztosítást, súlyadót, 
TB-járulékot, jövedelemadót 
és kommunális adót fizet. Szá-
mításaink szerint 29 forintból 5 
forint marad. 

Az öt szegedi társaság közül 
a Tempó a legnagyobb, 160 
autójuk. 5 telefonvonaluk van. 
Ők szolgálják ki a vendéglátó 
és szórakoztatóipar nagy ré-
szét. a kórházakat, a klinikákat. 
A második a Gábriel 130 autó-
val. három telefonvonallal és a 
lakossági hívások nagy részé-
vel. Egyben ők a két legol-

csóbb társaság is, a Gábriel 29 
forintos tarifával, a Tempó 31-
gyel. A többi „elszaladt", ők 
egymásra várnak az áremelés-
sel. A Gábriel a lakosságot, a 
Tempó az egészségügyet akar-
ja megtartani. 

- Alacsonyabb tarifával, ám 
ebből adódóan több fuvarral 
ugyanott vagyunk mint azok, 
akik drágábban dolgoznak -
mondja a Gábriel. És állítja, 
nem emelnek a közeljövőben. 

- A Gabinak annyi a hívása, 
hogy teljesen lehasználódik a 
kocsiparkja. Ha cserélni akar-
nak, emelniük kell - mondja a 
Tempó vezetője, Tombácz Bé-
la. - Mi megvárjuk. 

A nulla forintos kiállásáról 
ismert, kis létszámú Alfa jú-
nius elsejével beolvadt a Rádió 
taxiba. 

- A lakosságot céloztuk 
meg. Az igényeket viszont 

csak úgy lehet kielégíteni, ha 
gyorsak vagyunk. Ezt pedig kis 
létszámmal nem lehet bírni -
mondja Torjai Béla ex-Alfás. 

- A 43 forintets tarifával 
jóval drágábbak, mini a Tempó 
és a Gábriel. 

- Nem lehet mindenki a 
legolcsóbb, 

az árkartellt tiltja 
a törvény. 

Az a réteg, amelyik ma 
megengedhet i magának a 
rendszeres taxizást, nem pártol 
el a kipróbált és megbízha-
tónak tartott társaságtól pár 
forint miatt. 

A Napfény a legrégebbi és a 
legkisebb magántársaság, 26-
an vannak. A többiekkel 
ellentétben főleg a drosztos 
u tasokból , az úgynevezet t 
beszállókból élnek. Közepes, 
38 forintos tarifával fuvaroz-
nak. főleg nyugdíjas, másod-
állásos taxisokkal. - Kis közös 
költséggel, kötelező beosztás 
nélkül , nyugodt tempóban 
dolgozunk - mondja a vezető 
Kreizler Károly. - Megva-
gyunk, várunk, de nem tudjuk, 
mi lesz januártól. 

A fuvarozók azt jósolják, 
magasabb lesz majd a tarifa, 
kevesebb a taxis és az utas. 
Luxus lesz a bérkocsizás. 

Keczei Gabriella 

• Egy orvos, aki belevágott... 

Mini szakrendelés Móravárosban 

A vállalkozó orvos (Fotó: Schmidt Andrea) 

• Tartja magát a Pick 

Tőzsdepremieren a Meinl 
(Folytatás az I. oldalról.) 

A két fölújított kis családi 
ház közötti, parknak is beillő 
kertben fogad a meglepően fi-
atal, három szakvizsgát szer-
zett orvos. 

- Ebben a házban nevelked-
tem - , vezet a baloldali házikó 
bejárata felé. - El sem hiszi, 
hogy ez volt akkor az utca 
legkopottabb vityillója. Ma 
már édesanyám él itt egyedül, 
(gy az egyik kis szobában ki 
tudtam alakítani egy rendelőt. 

• Úgy tudom, ma is a 
kórház ideg-elme osztályán 
dolgozik fő állásban. 
- Úgy fogalmazódott meg 

bennem az ötlet még 1990-ben, 
hogy a munkám mellett kelle-
ne magánrendelést nyitnom. 

• Milyen tőkéből? 
- Münchenben élő sógorom 

segítségével vágtam neki, '91-
ben pedig elhatároztuk, hogy 
kft-t alapttunk. Abban az év-
ben az általános szakorvosi és 
pszichiátriai szakviszgám mel-
lé megszereztem a neurológiai 
képesítést is, s levizsgáztam 
akupunktúrából . A törzstő-
kéből azonnal megvettük ezt a 
Reflotron nevű, német labor-
gépet. 

• Egy ilyen készülék, lát-
tam a United Way alapít-
vány és az ÁNTSz rendezte 
lakossági szűrésen, szinte 
forradalmasítja a hagyo-
mányosan lassú, nehézkes 
hazai kivizsgálási proce-
dúrát. 
- Ezért volt ez az. első lépé-

sünk. Vérvétel után 1-2 perccel 
már tudom a beteg vércukor-

szintjét, a vérzsírok mennyi-
ségét, információm van a máj-
enzimekről, az esetleges has-
nyálmirigy elváltozásokról, a 
húgysavról , a köszvényről , 
ellenőrizni lehet a kálium- és a 
hemoglobin szintet. 

• Amint hírlik, hamarosan 
új fába vágta a fejszét. 
- Jöttek a társadalmi válto-

zások, és egy szomorú vélet-
len. Meghalt a szomszédasz-
szonyunk, s eladó lett a mel-
lettünk lévő kis ház. Korábban 
is forgattam a fejemben, hogy 
bővíteni kellene szolgáltatá-
sainkat. Kanosszát jártam '92-
ben, hogy kedvezményes hitelt 
kapjak egészségügyi vállalko-
záshoz. Egy milliót akartak ad-
ni kilenc hónapra, 39 száza-
lékos kamatra. 

• Egészségügyi befektetés 
aligha térül meg ennyi idő 
alatt... 
- Ezt mondtam én is. A 

minisztériumnak tetszettek az. 

elképzeléseim, de ott is szét-
tárták a karjukat, amikor a pénz 
jött szóba. Az egzisztencia hitelt 
se nekünk találták ki... 

• Végülis honnan termett 
pénz? 
- Az OTP-től kaptam 3 évre 

vállalkozásélénkítési hitelt, 3 
évre 26-28 %-os kamatra. 

• Megvették hát a szom-
széd házat, s látom, átala-
kították. 
- Májustól négy rendelőben 

és egy laborban szakrende-
léseken is fogadjuk a betege-
ket. A neurológus, a sebész, a 
pszichiáter, a szülész, a fül-orr-
gégész is mellékállásban végzi 
munkáját. Ősztől belgyógyá-
szat, urológia és bőrgyógyászat 
is működik majd. 

• Valóságos mini „SzTK"... 
- A különbség csak az, 

hogy itt nincs sorbaállás, nem 
kell a betegeknek várakozniuk: 
egy nővér koordinálja az. idő-
pontokat. Bárki bejelentkezhet 
például a fül-orr-gégészetre. 

• Es fizet ezért a társada-
lombiztosítás? 
-. Szeretnénk elérni, hogy a 

tb. szerződést kössön velünk. 
Engedélyt kell kérnünk a 
Népjólét i Irodától , s ha az 
egészségügyi bizottság is úgy 
látja, szüksége van Móravá-
rosnak, akár egész Szegednek 
erre a szakellátásra, talán igen 
lesz a válasz. 

• Kik jelenleg a pácien-
seik? 
- Néhány vállalattal áta-

lánydíjas szerződést kötöttünk. 
Főként üzletemberek, mene-
dzserek ellátását, szűrését vál-
laljuk, tehát olyan elfoglalt 
emberekre számítunk, akik 
számára az idő pénz. Itt van 
helyben a labor, szükség esetén 
a közeli kórház röntgengépeit 
igénybe vehetjük, néhány ház 
választ el bennünket egy 
gyógyszertártól. 

• Adottságaik tehát alkal-
masak ennél nagyobb tö-
meg ellátására is, csak hát 
a tb. hozzájárulása nélkül 
kispénzű emberek aligha 
fognak versengeni az elő-
jegyzésért. 
- Ezért reménykedünk a tb. 

kedvező hozzáállásában. Gon-
dolkodom a háziorvosi rende-
lésen is, a jelenlegi finanszí-
rozási rendszer szerint azonban 
ez rendkívül hátrányos lenne. 
Megragadok minden alkalmat 
a fejlesztésre: műszerekre kiírt 
pályázatokra j e len tkezünk , 
máris igényeltünk computert, 
számí tógépes EKG-t , kü-
lönböző reagenseket. Korszerű 
és be tegcent r ikus el lá tásra 
törekszünk. Szóval: nem adjuk 
föl! 

Chikán Ágnes 

Tizenegy óra. Alig egy tucat 
bróker üldögél a légkondi-
cionált tőzsdeteremben, ame-
lyet üvegfal választ el a láto-
gatóktól. Látni lehet ugyan 
mindent, hallani a jól sikerült 
hangszigetelésnek köszönhe-
tően csak akkor, ha a tőzsde 
korelnöke - mondják, még a 
békebelin is dolgozott - teszi 
meg eladási vagy vételi aján-
latát. Mindenki más halkan be-
szél, így maradnak a geszti-
kulációk, no és a képernyők, 
amelyeken azért tökéletesen 
lehet követni az üzletmenetet. 

A két s ikerrészvény, a 
Zwack és a Pick mellett tegnap 
kezdetben óhatatlanul az újonc 
Meinlre terelődött a figyelem. 
A jegyzés időszakában egy az 
egyben — pontosabban egy a 
tízben, de százszázalékon -
lehetett cserélni kárpótlási je-
gyért. Kezdetben nem nagyon 
rohanták meg, csak a záráshoz 
közeledve élénkült meg a 
vásárlók, esetünkben tehát a 
cserélők kedve. Tizennyolc 
ezren indult a Meinl, mindenki 
nagy meglepetésére, hiszen a 
kárpótlási jegyes részvényre 
nem je l l emző az ilyen erős 
„bekezdés". Még akkor sem, 
ha egészen kis tételű üzletekről 
van szó. Csütörtökön az öt-hat 
kötés alatt összesen sem cserélt 
száz részvény gazdát, ráadásul 
több esetben a brókercég ön-
magával kötötte az üzletet. 
Közben azért lement 17 ezerre, 
de a záróárfolyam már 18,5 
ezer forint volt. 

A kárpótlási jegy az egy 
nappal korábbinál magasab-
ban, mindjárt 605-ön kezdett. 
Nagyon sok üzletet kötöttek 
meg 600-on és végül a záró-
árfolyam is ez maradt. A Pick-
re is a kistételes üzletkötések 

Pick-nézőbe indultam 
tegnap a Budapesti Ér-
téktőzsdére, vajon ho-
gyan szerepel a szegedi 
papír, sikerül-e tartósan 
megkapaszkodnia a két-
ezer forint feletti árfo-
lyamon? Elö l járóban 
csak annyit, hogy a csü-
törtöki záróárfo lyam 
forintra megegyezett a 
szerdaiva l , azaz nem 
történt semmi különös. 
Az már csak véletlen, 
hogy történetesen éppen 
tegnap vezették be a 
tőzsdére a Meinl rész-
vényt , így annak pre-
mierje is figyelmet érde-
melt. 

voltak j e l l emzők , 2100-on 
indult, volt több kötés is ennél 
55 forinttal magasabb értéken, 
a záróárfolyam azonban visz-
szament a szerdaira, azaz a 
2150 forintra. Beavatottak úgy 
tudják, hogy a Pick külföldre 
készül, ezért ez a nagy fel-
hajtás, ugyanakkor az is igaz, 
hogy senki sem akarta leverni 
az árat nagytételű, ólcsóbban 
kínált szegedi papírokkal. 

Lehet, hogy most kellene jó 
áron megszabadulni a Pick 
részvényektől? Ez az a kérdés, 
amelyre senki sem mert vála-
szolni a Budapesti Értéktőzsde 
különben jólértesült látogatói 
és alkuszai közül. Jósolni 
nehéz, mint ahogy a két nappal 
ezelőtt még 51 százalékon álló 
kárpótlási j egyből is sokan 
azért nem vásároltak, hogy 
megy az még lejebb is. Tegnap 
már hatvan százalék volt. 

Kovács András 


