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A Mecénás-klub vendége: 
Csépi Lajos 

HAZAI TÜKÖR 5 

Nekünk sincs a zsebünkben 
a bölcsek köve 
W 

V 

a politikus erkölcséről[ oktatásról ás társadalomról 

„Orbán és Fodor válságba sodorhatják a Fideszt" 
címmel a Magyar Hírlap csütörtöki számában megjelent 
cikk a Fideszhez közelálló forrásokra hivatkozva közö-
lte: ,„.Fodor kilép a pártból, ha nem kap megfelelő posz-
tot a jövő havi választásokon. (Az országos választmány 
elnöki posztjáról van szó, melyre Fodor Gábor az „Or-
bán-szövetséges" Szájer Józseffel szemben pályázik - a 
szerk.) ...Ha ez így történik. Fodort valószínűleg a hozzá 
hasonlóan gondolkodó párttagok is követni fogják." A 
pártszakadás lehetőségét és következményeit taglaló cikk 
megjelenésének napján Fodor Gábor Szegeden járt , 
résztvett a Fidesz Akadémia felsőoktatásról szóló prog-
ramján és néhány percben az újságírók kérdéseire is vá-
laszolt. 

A Szegedi Nemzeti Színház 
mecénásainak évadnyitó össze-
jövetele holnap, szombaton dél-
után 5 órakor lesz az Imperial 
Casinóban. A meghívott ven-
dég: Csépi Lajos, az AVÜ 
ügyvezető igazgatója, beszél-
ge tőpa r tne r ének a sz ínház 
egyik mecénását, Szeri Isvánt, 
a Tisza Volán vezérigazgatóját 
kérték fel. A délután szponzora 
a Westel. Este 7-kor a Mecé-
nás bérlet tulajdonosai megte-
kintik A trubadur című opera-
előadást , melyen Pál Tamás 
vezényel. 
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A Szóregért Alapítvány ed-
digi kamataiból a minap há-
romszázezer forint támogatást 
osztott ki az alapítvány kurató-
riuma. Altalános, közép- és fő-
iskolai tanulmányok támogatá-
sára Ábrahám Mária, Bagi 
Lászlóné, Bugya László, Fo-
dorné Bognár Kata, Földesi 
Árpád, Gyovai János, Hattayer 
Péter, Hattayer Róbert, Jójárt 
Jánosné, Pető Éva, Somogyi 
Anikó, Somogyi Katalin, So-
mogyi Tamás Attila, Suller Ist-
vánná, Szabó Sándor és Tóth 
Tamás Vilmos,kapott segélyt. 

Az alapítvány közösségeket, 
intézményeket is támogat. A 

A SZAB hírei 
A Kémiai Szakb izo t t ság 

analitikai és környezetvédelmi 
munkabizottsága ankétot szer-
vez október 13-án délelőtt 10 
órától. A Környezet- és Termé-
szetvédelmi Kutatási és Okta-
tási Regionális Centrummal 

Az idén kétféle újdonsága 
lesz a s z ínház -mecénások 
találkozóinak: a páholyokat 
megvásárlók mellett a földszint 
legjobb helyeiből is válogat-
hattak, akiknek ugyancsak fon-
tos a színház és a mecénások 
köréhez kívánnak tartozni. A 
tavalyi kör kívánságára a Casi-
nóban tartott ankétokból és az 
előadásokból álló program az 
idén kiegészül: a Royal étter-
mében zártkörű vacsorákkal 
zárulnak a színháztámogató 
gazdasági szereplők szomba-
tonkénti találkozói. 

szőregi általános iskola idegen 
nyelvi oktatásra és nyelvi tá-
borra, könyvtárának fejleszté-
sére kapott segélyt. Az lkon 
sori lakók társadalmi munká-
ban készülő játszóterükhöz, a 
nyugdíjasklub az összejövete-
leihez, előadásaihoz, a Somo-
gyi -könyvtár szőregi fiókja 
könyvvásárláshoz és folyóira-
tok előfizetéséhez kapott az 
alapítványtól támogatást. 

A Szőregért Alapítvány jö-
vőre korábban, tavasszal meg-
hirdeti pályázatát, hogy a tan-
évkezdéskor a támogatás már 
az arra érdemeseknek rendel-
kezésükre álljon. 

közösen rendezett alkalommal 
kilenc előadás hangzik el. 

A Neve l é s tudomány i és 
Pszichológiai Szakbizottság-
nak a részképességzavarok ko-
rai f e lde r í t é sé re szerveze t t 
munkabizottsága október 14-
én délután fél 2-től váija az ér-
deklődőket Soós Márta előadá-
sára, melynek témája a Frostig 
szűrővizsgálat megszervezése. 

• Nem megfelelően tá jéko-
zottnak minősítette a cikk szer-
zőjét, de határozott igennel vá-
laszolt arra a kérdésre: vannak-
e olyan véleménykülönbségek 
közte és Orbán között, ame-
lyek tápot adhatnak ilyen talál-
gatásoknak? „Más a személyi-
ségünk, a karakterünk és bizo-
nyos dolgokról másként gon-
dolkodunk. Én mindig olyan-
fajta liberalizmust igyekeztem 
képviselni a Fideszen belül, 
amelyik nyitott mindegyik 
irányba. Nyitott egyfelől az 
úgynevezett jobboldal irányá-
ba - például az értékmegőrzés 
tekintetében; másfelől nyitott 
valamilyen módon a baloldal 
irányába is, például a társa-
dalmi mobilitás hangsúlyozása 
révén. Vannak olyan értékek, 
amelyek a két-három évvel ez-
előtti súlyukhoz képest az utób-
bi időben visszaszorultak a Fi-
deszben, holott ezekre szükség 
lenne." - mondta a párt alelnö-
ke. A kérdésre, hogy mi a véle-
ménye a politikai siker és a 
tisztesség, meg a következetes-
ség összeegyeztethetőségéről, 
azt mondta: csak ebben hisz, 
meggyőződése, hogy nincs két-
féle erkölcs, s aki politikus, an-
nak különösen tisztességesnek 
kell lennie. 

Fodor Gábor a következőket 
válaszolta a Délmagyarország 
tudósítójának kérdéseire: 

• Valahol azt nyilatkozta, 
hogy felfogása szerint a po-
litika nem hatalom, hanem 
közszolgálat; nincs egyedül 
pillanatnyilag ezzel a véle-
ményével a Fideszben? 
- Remélem, hogy az orszá-

gos válaszmányi választás meg 
is mutatja, amiben én biztos 
vagyok: sokan gondolkodnak 
így a Fideszben. 

• Sok korábbi Fidesz-szim-
patizánsban kelt ellenérzé-
seket, hogy úgy látják: lep-
lezetlenül a hatalomra törő 
párttá vált. Ha ezt helyesen 
érzékelik, akkor az ön ér-
tékrendje élesen elválik a 
pártja által pillanatnyilag 
képviselt értékrendtől. így 
van? 
- Mindig is azt mondtam: a 

politikusnak legyen készsége 
és képessége arra, hogy 'kívül-
ről' és kritikusan figyelje ön-
magát és szigorúan törekedjen 
arra, hogy kellő szerénységgel 

értékelje a saját helyzetét, sze-
repét. Erre ma nagyon nagy 
szükség van a Fideszen belül 
is. Nekünk sincs a zsebünkben 
a bölcsek köve. 

• Említette, hogy a társa-
dalmi mobilitást fontos ér-
téknek tf kinti; egyetértés 
van-e a Fideszben arról, 
hogy az oktatási törvények, 
de főként a közoktatás szer-
kezeti változtatását célzó el-
képzelések a mobilitást gá-
tolják? 
- Ez a törvénnyel szemben 

m e g f o g a l m a z o t t k r i t ikánk 
egyik legfontosabb eleme. Az 
iskolaszerkezet átalakítása és a 
törvények több más részlete 
pontosan arról szól, hogy egy 
nemkívánatos, veszélyes társa-
da lmi sze rkeze te t a lakí t , 
amelyben az oktatás nem a tár-
sadalmi hátrányok kiegyenlíté-
sében segít, hanem fölerősíti, 
halmozza a hátrányokat, bizo-
nyos rétegek végérvényes le-
szakadása irányában hat. 

• Kerettörvényről van szó; 
a végrehajtási rendeletek-
kel nem lehet majd meggá-
tolni ezeket a társadalmi 
hatásokat? 
- Nem hiszem. A választá-

sok után valószínűleg törvény-
módosításokra lesz szükség. 

• Nem új törvényre? 
- Általában hely te lennek 

tar tom azt az á l l á spon to t , 
amely szerint négyévente min-
dent ki kellene dobni az abla-
kon. Az okta tás i tö rvények 
nem éppen o lyanok le t tek , 
amilyeneket mi szerettünk vol-
na, bizonyos területeken rossz 
irányba mutatnak; de a meglé-
vő törvényekhez hozzá lehet 
adni, amit mi a legjobb tudá-
sunk szerint szükségesnek tar-
tunk. 

Sulyok Erzsébet 

Odaítélték a Szőregért Alapítvány segélyeit 

• A Walter P 38-as pisztoly: lőfegyver 
• Egymárkás alkatrészek 
m Lihegő ügyvédek a sajtótájékoztatón 

Hatlövetű varrógépek 

• Szolnoki Gazdasági Főiskola 

Kihelyezett tagozat Szegeden 

(Folytatás az I. oldalról.) 
Két újságból idézett (lapja-

ink nincsenek közöttük) hason-
ló, a dezinformációval határos 
véleményeket. A megyei rend-
őr-főkapitányság az ügy fel-
göngyölítésének „dicsőségét" 
nem osztja meg például a nem-
zetbiztonsági hivatallal. Egyet-
len társszerv, a Határőrség se-
gítségét vették igénybe, még 
indu láskor , ami abból áll t , 
hogy néhány információt kér-
tek a ténymegállapításhoz. 

A nyomozás a Btk. 287. 
paragrafusában megfogalma-
zottakkal ütköző cselekedete-
ket tárt fel. A nemzetközileg el-
lenőrzött termékek és technoló-
giák forgalmazására vonatko-
zó törvények megszegéséről 
van szó. Ilyen üggyel a magyar 
rendőrség korábban soha nem 
fogla lkozot t . A „Rigó utcai 
ügyként" is emlegetett gyárt-
mányokról a szakértők megál-
lapították, hogy fegyveralkat-
részekről van szó ugyan, de 
azok nem minősülnek fegyver-
nek; a tizenhétfajta alkatrész-
ből nem lehet fegyvert össze-
rakni . Ö n m a g u k b a n ön tvé-
nyek, sémák, durva gyártással 
előállítva. Mivel lőfegyvernek 
minősül az interkontinentális 
ballisztikus rakéta é i a Walter 
P 38-as pisztoly is, ezekről a 
darabokró l megá l l ap í tha tó , 
hogy csúzlival használhatók 
bárki ellen... Mivel Magyaror-

szág területén más, hasonló al-
katrészeket nem találtak, ezek 
az ön tvények önmagukban 
nem minősülnek fegyvernek. 
Az viszont feltételezhető, hogy 
Walter P 38-as pisztoly alkat-
részeiként használták fel vala-
hol őket... A főkapitány azt is 
elmondta, hogy kínosan ügyel-
tek a nyomozás érdekeit figye-
lembe vevő, korrekt sajtókap-
csolatra. Nehezen megfogható, 
halvány információ volt az in-
du lópon t , ebből kerekedik 
majd ki a büntetőel járás, és 
senkinek sem fordult meg a fe-
jében az ügy „elkendőzése". 

A továbbiakban Tóth Mol-
nár István alezredes, a gazda-
ságvédelmi osztály helyettes 
vezetője ismertette a tényeket. 
Szeptember 23-án K. I. szegedi 
és K. L„ valamint L. L. nagy-
kanizsai lakosokat (mindhár-
man a volt Jugoszlávia állam-
polgárai) előzetes letartóztatás-
ba helyezték, a nemzetközileg 
ellenőrzött termékek és techno-
lógiák forgalmára vonatkozó 
kötelezettség megszegése bűn-
tettének alapos gyanúja miatt. 
Az NGKM lett volna illetékes 
a tevékenységi kör elbírálására 
- engedélyköte les gyártmá-
nyokról van szó, amelyek a ka-
tonai COCOM-lista hatálya alá 
tartoznak. A textilipari alkatré-
szeknek „nevezett" gyártmá-
nyok további megmunkálást 
igényelnek, s szakértő kezek 
önműködő marokfegyverként 

tudják összeszerelni őket, ki-
egészítve egyéb alkatrészekkel. 
Három „vállalkozás" érdekeit 
ez ügyben . A Nagykan izsa 
székhelyű Tannimpex Kft. tu-
lajdonosa három horvát és két 
magyar állampolgár. A gyárt-
mányokat ott vámoltatták, mint 
textilipari alkatrészeket, és a 
horvátországi , Csáktornyán 
székelő PMP céghez szállítot-
ták, melynek tu la jdonosa a 
Tannimpexnéj is tulajdonos... 
Az ügymenetben szerepelt vál-
lalt a budapesti székhelyű Free 
Trade Kft. is, mely 49 száza-
lékban a Rigó Rt. (szegedi ké-
ziszerszámgyár...), illetve 51 
százalékban V. 1. elnök-vezér-
igazgató a tu la jdonosa . . . A 
Szegedi Prec íz iós Öntödei 
Szövetkezet (Rigó u.) a maga 
során bérmunkában az oroshá-
zi Vas- és Műanyagipari Szö-
vetkezettel gyártatott bizonyos 
darabokat . Délszláv nyelvű 
tervrajzok alapján készültek az 
a lka t részek , a koki l lákat is 
Horvátországból szerezték be, 
s az eddigi nyomozás azt derí-
tette ki, hogy 1992 áprilisa és 
1993. szeptember 23-a között 
mintegy 171 ezer darab alkat-
részt gyártottak, átlagosan 1 
német márka áron. A csáktor-

• nyai (Cakovec) PMP cégről a 
nyomozók annyit tudnak, hogy 
gépalkatrészek gyártására sza-
kosodott. A rendőrök Oroshá-
zán és Szegeden 70 ezer darab 
fegyveralkatrészt foglaltak le; 

egy részük megmunkálás alatt 
volt, de találtak úgynevezett 
„készterméket" is, amit az em-
lített útvonalon, mint „textil-
gépalkatrészt" vittek volna ki 
Csáktornyára. Tizenhét darab 
etalon szolgált mintául, mind-
egyik PMP jelzéssel ellátva. 
Az „üzlet" dokumentálhatóan 
1992 áprilisában indult, amit 
ugyanaz év január 20-22-én 
egy megbeszélés előzött meg. 
amin részt vettek a PMP. a 
Tannimpex, a Rigó utcai Kézi-
szerszámgyár Kft., a Prezíciós 
Öntödei Szövetkezet kéviselői. 
Akkor határozták el a kapcso-
latfelvételt 

A házkutatások során több 
ezer levél, okmány és bizony-
lat került a rendőrség kezébe. 
Ezek tartalmát e lemzik . Az 
eredmény alapján tudják fel-
mérni a valós gyártási folya-
matot. Az úgynevezett embar-
gós törvény megsé r t é sé re 
(mármint k is-Jugoszláviába 
való szállításra) egyelőre nincs 
adat. „Suttogó hangok" igye-
keztek a makói FEG-et is be-
vonni az ügybe - ebben azon-
ban mélységesen tévedtek. A 
nyomozás eddigi adatai sze-
rint, a szegedi és orosházi ki-
hallgatások után kiderült, hogy 
sokan tudták, miszerint textil-
gép -a lka t r é sznek á lcázo t t 
fegyveralkatrészt gyártanak... 

A sajtótájékoztató végén vá-
ratlanul megjelent két lihegő 
ügyvéd. Futva érkeztek, ösz-
szetévesztvén a rendőrségi fo-
gadótermet a bírósági tárgyaló-
teremmel. E sajtótájékoztatóra 
ugyanis a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapi tányság szep-
tember 24-i közleményében 
már vállalkozott. Idézzük: „A 
sajtót és a közvéleményt az 
ügy állásáról a jövőben tájé-
koztatjuk." 

Megtörtént.-
Pataki Sándor 

A szolnoki Kereskedelmi és 
Gazdasági Főiskola kihelyezett 
tagozata lesz a szegedi Euro-
menedzser Iskolaközpont, a 
szerződést jövő héten szerdán 
írják a lá Mint Szügyi György-
től megtudtuk, az utolsó hét 
hónapban náluk végzett mun-
kanélküli átképzősök 3 külön-
bözeti vizsga letétele után már 
a közeljövőben oklevelet kap-
hatnak. Az érettségivel rendel-
kezők szakosítót, a diplomások 
marketinges vállalkozó szak-
üzemgazdász másoddiplomát. 
Az igazi évfolyamot januártól 
tervezik keresztfélévvel bein-
dítani, erre november közepéig 
váiják a jelentkezőket. A kép-

A Magyar Közgazdaság i 
Társaság Csongrád Megyei 
Szervezete 1992 végén azért 
hozta létre az Ökonómia Ala-
pítványt. hogy — ha szerény 
eszközökkel is, de - támogassa 
a szegedi közgazdász képzés 
elindítását. Az alapítványt 200 
ezer fo r in to s a l ap tőkéve l 
jegyezték be. ehhez csatlakoz-
hattak a továbbiakban a gaz-
dálkodók és a magánszemé-
lyek. 

Dr. Tráser Ferenc, az MKT 
Csongrád Megyei Szervezeté-
nek alelnöke legutóbb arról tá-
jékozta to t t . hogy a társaság 
1 millió forintot utalt át az. ala-

zésben bizonyos szabadságfo-
ka is van az Euromenedzser-
nek, ezen belül főképp vállalat-
vezetőknek akarják átadni a 
marketingszemléletet. 

A kihelyezett tagozat szer-
vezése alatt természetesen az 
egyéb képzések is zavartalanul 
folynak, a humánpolitikai me-
nedzserképzést például ameri-
kai és holland anyagokkal egé-
szítették ki. Ezt is elsősorban a 
vál la la tvezetőknek szánják, 
ezért az intenzív távoktatás 
formájában, heti egy délutáni 
elfoglaltsággal és otthoni tanu-
lással szervezik. 

K. A. 

pítvány számlájára. Tehette ezt 
azért, mert a nyári közgazdász 
vándorgyű lés t nye réségge l 
zárta. Ez az összeg azonban 
még mindig csak 10 százaléka 
annak a 30 millió forintnak, 
amennyi szükséges a közgaz-
dász képzés megkezdéséhez... 

Jó hír különben, hogy dön-
tés szü le te t t : Szegeden , a 
JATE-n, a jogtudományi karon 
belül 1994 szeptemberében 
megkezdődik a közgazdász pa-
lánták képzése, mégpedig vál-
lalati szakon. Gondoskodva a 
térség, több dél-alTöldi megye 
szakember-utánpótlásáról. 

F. K. 

• Indulhat a közgazdászképzés? 

A társaságon nem múlik 


