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Sok nézője akadt a múzeumnál a bemutatónak. (Fotó: Karnok Csaba) 

• Tegnap délután 4 órától este 6-ig 
különleges fesztiválhangulat uralta a 
belvárosi utcákat: a sztnes népvise-
letbe öltözött táncosok és zenészek, 
a 15. Szegedi Nemzetközi Néptánc-
fesztivál külföldi vendégei három 
helyszínen is előadásokat tartottak. 
A szerencsés járókelők és a népek 
táncaira kfváncsi táncrajongók 4-től 
a múzeum előtt a holland Hupsakee 
együttest és a székelyudvarhelyi Pi-
pacsok gyönyörű, eredeti táncait lát-

• Nemzetközi fesztiválforgatag 

Utcai táncok 
hatták. Egy órával később a Nagy-
áruháznál tört ki a tánc: a román Mi-
dia, a szlovák Kopaniciar és a sza-
badkai Mladost együttes teremtett 
erőteljes, fergeteges bemutatókkal 
magávalragadó hangulatot. Estefelé, 

6-kor indult útjára a country-őrület a 
Dugonics téren: az Egyesült Álla-
mokból, Minneapolisból itt vendé-
geskedő Ethnic együttes fiataljai íze-
lítőt adtak nemcsak abból, milyen a 
valódi amerikai jókedv, hanem ab-

ból is, hogyan lehet egyenr ngúként 
tisztelni minden etnikum hagyo-
mánykincsét. Őket az isztambuliak 
követték, majd egy erre az alkalomra 
vendégségbe érkezett görög együt-
tes. 
Ma, szombaton délután ugyanezeken 
a helyszíneken és időpontokban 
mindez megismétlődik - csak az 
amerikaiak fognak már hiányozni, 
várja őket Várna, európai turnéjuk 
következő állomása. 

• Fél évi vám-
és pénzügyőrmérleg 

Kevesebb csempész, 
több kábítószer 

Tegnap délelőtt saj-
tótájékoztatót tartott 
a Vám- és Pénzügyőr-
ség Csongrád- és Bé-
kés Megyei Parancs-
noksága, amelyen ér-
tékelte idei első félévi 
tevékenységét. Bakos 
Gyula pénzügyőr őr--

nagy, megbízott me-
gyei parancsnok 
összegezte a friss ada-
tokat . A kétmegyés 
parancsnokság 385 hi-
vatásos á l lományú 
pénzügyőrrel látta el 
ellenőrzési, vámbesze-
dési , nyomozat i fel-
adatát. 

A tavalyi első félévhez 
képest az év első hat hónap-
jában Csongrád és Békés 
megyében 100 ezerrel keve-
sebb. 4,6 millió ki- és belépő 
utast regisztráltak. A sze-
mélyforgalom 60-70 száza-
lékát a román és a jugoszláv 
állampolgárok teszik ki, kö-
zel 30 százalék a környező 
országokba a jeles ünnepek-
re, szabadságra hazatérő 
„vendégmunkás" (német, 
osztrák, francia állampolgá-
rok); a ki- és beutazóknak 
mindössze 10 százalékát te-
szik ki a magyarok. A teher-
autók nagy része - az em-
bargós rendelkezések miatt -
továbbra is a román-magyar 
hatátátkelóket választja. 

A magánforgalmi vámbe-
vételek behajtása a február 
l-jétől érvényes azonnali 
vámfizetési kötelezettség be-
vezetése óta egyszerűsödött 
és hatékonyabbá vált. Gya-
korlatilag sikerült megszün-
tetni a „batyuzást": a vám-
szabályok alapos alkalmazá-
sával elriasztották azokat, 
akik visszaéltek a 8 ezerfo-
rintos vámmentes keret al-
kalmazásával. 

Komoly gondot jelent, 
hogy a parancsnokság fel-
ügyelete alá tartozó határ-
szakaszokon az utóbbi idő-
ben egyre jelentősebb a ká-
bítószer-csempészet. Keve-
sebb csempészt kaptak el 
ugyan, de mégis nagyobb 
mennyiségű kábítószert 
csíptek el a vámosok: az első 
félévben 5 esetben összesen 
337,4 kilogrammot foglaltak 
le. A felderítésre nagy hag-
súlyt fektetnek, számítógé-
pes összeköttetésben állnak 
az Interpollal, Németország-
ban kiképzett keresőkutyá-

kál, felkészült szakembere-
ket és egyre modernebb 
technikát alkalmaznak. A 
magyar vámosok európai 
mércével mérve is jelentős 
sikereket érnek el a kábftó-
szer-csempészet felderítésé-
ben. 

A szervezet fontos felada-
ta a jövedéki törvény betar-
tásának ellenőrzése. Á régió-
ban 1600 jövedéki alanyt 
(ezen belül több mint 200 
benzinkutat, 30 zárjegyfel-
használót) tartanak nyilván. 
A bérfőzési szeszadóból 
58,4 millTó forintot szedtek 
be. 

A tavalyihoz képest majd-
nem felére csökkent, de az 
értéket nézve - 1,059 milli-
árd forint - közel duplájára 
nőtt a régióban a vámosok, 
pénzügyőrök által feltárt sza-
bálysértések, "bűncselekmé-
nyek száma. A jogszabály-
sértések zömét román, jugo-
szláv, magyar állampolgárok 
követik el. Stabilizálódott 
azoknak a jogi személyeknek 
a száma, akik külkereskedel-
mi tevékenységükkel össze-
függésben kapcsolatba kerül-
nek a vámszervvel. Az azon-
nali vámfizetési rendszerben 
11,38 milliárd forint állami 
bevételt szedtek be. 

A jövedéki törvény aktuá-
lis változásairól Vincze Ist-
ván pénzügyőr százados, 
osztályvezető adott tájékoz-
tatást, aki elmondta, hogy a 
törvény hatálybalépése óta 
pozitív változás történt a jö-
vedéki termékek körében, 
valamelyest csökkentek a 
visszaélések. A feketegazda-
ság azonban (gy is 30-50 
milliárd forint bevételkiesést 
okoz a-költségvetésnek. A 
törvény mostani változtatá-
sai - amelyeket a Magyar 
Közlöny 1995. évi 58. szá-
mában hirdettek ki - a haté-
konyabb ellenőrzést, a feke-
tegazdasággal szembeni erő-
teljesebb fellépést segítik 
elő. A jövőben - a kiskeres-
kedelem kivételével - jöve-
déki biztosítékot kell nyújta-
niuk a jövedéki alanyoknak. 
Biztosítékként pénzintézet-
nél elkülönített számlára be-
fizetett összeget, bankgaran-
ciát vagy per- és tehermen-
tes ingatlant fogadnak el. A 
jövedéki engedéllyel rendel-
kezők 1995 szeptember 30-
ig kötelesek a jövedéki biz-
tosíték feltételeinek eleget 
tenni. 

H. Zs. 

• Május végéig 40,8 millió 
dollár hiány keletkezett az 
idegenforgalmi mérlegben, 
de a deficit csökkenő tenden-
ciát mutat. 

A Magyar Nemzeti Bank-
ban pénteken elmondták, 
hogy május végéig 506,9 
millió dollár bevétel keletke-
zett az idegenforgalomból, 
ami 22 százalékos emelkedés 
az elmúlt év azonos idősza-
kához képest. A kiadás 547,7 

Javuló idegenforgalmi mérleg 
millió dollárt tett ki és ez 85 
százalékos növekedés. így a 
mérleg 40,8 millió dollár 
passzívumot mutat. Ez az 
összeg április végén még 
114,5 millió dollár volt. Azaz 
csak májusban 74 millió dol-
lárral csökkent a deficit. így 
remény van arra, hogy a félé-
ves mérleg már aktívummal 

zárul. A hiány ugyanis az el-
ső negyedévben keletkezett, 
amikor a lakosság jelentős 
mennyiségű „turistavalutát" 
váltott ki. A márciusi forint-
leértékelés óta azonban csak-
nem egyharmadára csökkent 
a lakossági 800 dolláros ke-
retre kiváltott konvertibilis 
valuta összege. (MTI) 

• Táppénz és közgyógyelláfés 

Szigorítások 
várhatók 

A jogszabály-tervezete-
ket - az egészségbiztosítási 
alap hiányának mérséklése 
érdekében - a Pénzügy- és a 
Népjóléti Minisztériummái 
kötött megállapodásnak 
megfelelően készítette el az 
egészségbiztosftó. Életbel-
épésük előtt az elnökségen 
kívül még a szaktárcának, il-
letve a kormánynak is meg 
kell vitatnia a javaslatokat. 

Az önkormányzat vezető-
inek korábbi nyilatkozatai 
szerint a megtakarító lépések 
között nem szerepel az úgy-
nevezett gyógyszer-alaplista 
(a magas százalékban támo-
gatott patikaszerek körének) 
megváltoztatása. Várható vi-
szont, hogy a biztosító ősztől 
kisebb mértékben támogatja 
a jelenleg 70, illetve 40 szá-
zalékban finanszírozott 
gyógyszereket. A gyógyá-
szati segédeszközöknél szin-
tén nem kizárt a támogatás-
csökkentés. A táppénzkiadá-
sok mérséklését a biztosító -
egyebek mellett - a felül-
vizsgáló főorvosi rendszer 
újbóli visszaállításával kí-
vánja elérni. Szigorításokra 
számíthatnak a közgyógyel-
látási igazolvánnyal rendel-

Az Egészségbiztosí-
tási Önkormányzat el-
nöksége hétfőn tár-
gyal azokról a rende-
let-tervezetekről, ame-
lyektől mintegy hét-
milliárd forintos meg-
takarítást remél. A 
tervek szerint szep-
tember l-jétől válto-
zások várhatók a 
gyógyszerár-támoga-
tás és -forgalmazás, a 
gyógyászatisegédesz-
köz-támogatás, a köz-
gyógyellatás és a táp-
pénz területén 
mondta pénteken 
Simsa Péter alelnök. 

kezők is, akik számára ősz-
től valószínűleg csak a házi-
orvos írhat fel „ingyenes" 
receptet. A jogszabályban 
kikötnék azt is, hogy a köz-
gyógyellátott mindig csak 
ugyanabban, az általa vá-
lasztott patikában válthatja 
ki a vényeket. így ugyanis 
megakadályozható, hogy az 
igazolványra az arra jogosu-
latlanok számára is kiváltsa-
nak gyógyszereket. (MTI) 

• Három pályázó közül kap-
ta meg az önkormányzat ok-
tatási bizottsága és a köz-
gyűlés szavazattöbbségét, 
(gy a szolnoki születésű 
negyvenesztendős kémia-bi-
ológia szakos tanár, Gál Bé-
la lesz a Radnóti Miklós 
Gimnázium új igazgatója. 
Az új igazgató októberben 
veszi át a tisztet az iskola je-
lenlegi vezetőjétől, dr. Szabó 
Edittől, akinek a neve nem 
szerepelt a pályázók között. 
Gál tanár úr 1982-től főállá-
sú oktató a Radnótiban: mint 
mondotta, öt évvel ezelőtt is 
fölmerült benne a pályázás 
gondolata, de akkor még túl 
fiatalnak ére.zte magát egy 
olyan gimnázium vezetésé-
hez, amellyel szemben mind 
az érdeklődés, mind a társa-
dalmi elvárások igen maga-
sak Szegeden. 

• Milyen lesz az ön ál-
tal vezetett gimnázium? 
- Elsősorban nagyon jó 

Radnótit szeretnék. Egyik 
legfontosabb feladatomnak 
tekintem, hogy a hagyomá-
nyos radnótis szellemet erő-
sítsem a nevelőtestületben és 
ezen keresztül a gyerekekkel 
való munkában is. Október-
ben szeretnénk egy találko-
zót is létrehozni a hajdani 
radnótis - és klauzálos! -
tanárok részvételével: úgy 
gondolom, az iskola képét a 
régi tanárokkal való kapcso-
lat alapvetően meghatározza. 
Ami a szakmai részt illeti: 
tovább szeretnénk folytatni a 
magas színvonalú munkát. A 
cél az, hogy a gimnázium 
minél magasabb szakmai 
színvonalon készítse elő a 
gyerekeket a felsőoktatásbeli 
felvételire. 

• Reál szakos tanár ke-
rült az erősen reálbeállí-
tottságú iskola élére... 
- Igen, a Radnótit első-

sorban olyan gimnáziumként 
tartják számon, ahol a ,reáli-
rány - a kémia, a biológia, a 
matematika, a fizika - a 
döntő. Én azonban nagyon 
fontosnak tartom, hogy az 
oktatás humán oldalát is erő-
sítsük. Gondolok itt elsősor-
ban a nyelvoktatásra: a majd 
általam szervezett igazgató-
ságot ezért nyelvtanárral 
szeretném erősíteni. Rövi-
debb időn belül el- szeret-

„Az utóbbi időben szabályos kampány indult az elitiskolák ellen, ami szerin-
tem a minőség rovására megy. Emellett a felvételi rendszer alakulásának kö-
vetkeztében sokan úgy vélték, hogy nem érdemes elitiskolába bekerülni, mert 
másutt könnyebben lehet magas pontszámot elérni. Ezt én az oktatás szem-
pontjából katasztrófának tartom. >7 

Gál Béla erős Radnótit ígér 
Októberben igazgatóváltás a gimnázium 

A leendő igazgató: „azt hiszem, keménykezűnek 
és határozottnak tartanak". (Fotó: Nagy László) 

nénk érni, hogy azok a gye-
rekek, akik itt végeznek, leg-
alább egy nyelvvizsgát sze-
rezzenek. Ennek érdekében 
már elkezdtük szervezni a 
gimnázium nyelvoktatásá-
nak új rendszerét, amely jö-
vőre már működni fog. 

• Milyen habitusú lesz a 
Radnóti új igazgatója? A 
kollégák hogyan fogad-
ták a kinevezését? 
- Azt hiszem, keményke-

zúnek és határozottnak tarta-
nak. A fegyelmet fontosnak 
tartom, de hiszem, hogy nem 
önérdekűen, hanem csak a 
céljaink miatt követelem 
meg. Gondolom, ezt a tan-
testület is megérti és közö-
sen teszünk majd meg min-

dent azért, hogy amit a gye-
rekek oktatásában vállal-
tunk, azt teljesítsük is. 
Egyébként a nevelőtestűlet-
től korábban is azt kértem, 
hogy a három pályázó közül 
bárki fusson be, mindannyi-
an támogassuk. 

• A minap igazgatói ki-
nevezések átadása köz-
ben Budapest alpolgár-
mestere például piacszel-
lemű oktatásról beszélt. 
Ön viszont az imént a ha-
gyományos radnótis szel-
lemről... 
- A kettő nincs ellentét-

ben. A radnótis szellem szá-
momra azt jelenti, hogy az 
itt dolgozók, tanulók úgy 
érezzék, jő és érdemes min-

dezt tenni. Emellett termé-
szetesen olyan nevelést 
adunk, amelyik lehetővé te-
szi a gyerekeink számára, 
hogy akár az egyetemen, 
akár az életben megállhassák 
a helyüket. 

• Úgy sejtem, a piacszel-
lemű oktatás nemcsak er-
ről szóL.. 
- A Radnótinak minden-

képpen biztosítania kell, 
hogy a felvett gyerekek a 
mai keretek között, tehát 
„majdnem ingyen" tanulhas-
sanak. Merthogy, mint hal-
lottuk, egy beiskolázás 28 
ezer forint körüli összegbe 
kerül a szülőknek. Vannak 
egyébként olyan terveink is, 
hogy kihasználva az itteni 
szellemi potenciált, pénzes 
felvételi előkészítőket, szak-
köröket tartsunk, délutáni te-
rembéreket szedjünk, de 
hangsúlyozom, én nem gaz-
dasági, hanem szakmai ol-
dalról pályáztam az igazga-
tói tisztre. Ez az iskola re-
mélem jelent annyit a város-
nak, hogy biztosítják az 
anyagi hátteret. Egyébként 
köszönhetően az eddigi sze-
mélyi gazdálkodásnak, je-
lenleg úgy fest, hogy a kol-
légák - hacsak valami drasz-
tikus változás nem követke-
zik be - nyugodtan dolgoz-

Meghívás a régi oktatóknak 
A Radnóti Gimnázium leendő igazga-

tója egy meghívást tolmácsolására kérte 
lapunkat. Akiknek szól: aktív vagy nyug-
díjas tanárok, minden oktató, aki valami-
kor a gimnáziumban dolgozott, természe-
tesen beleértve a klauzálos időket is. Sze-
rény találkozóról van szó, amely azonban 
Gál Béla szerint segítene erősíteni a gim-

názium hagyományos szellemiségét, és 
biztosítaná, hogy folyamatos legyen a 
kapcsolattartás. 

Sajnos mindenkinek a címét nem is-
merik, ezért kérik a volt kollégákat, hogy 
ha tehetik már szeptemberben telefonon 
jelentkezzenek. A találkozót a tervek sze-
rint októberben tartanák. 

hatnak: elbocsátásoktól sem 
kell tartanunk. 

• Már most csörögnek a 
telefonok és a szülők a 
96-97-es tanév felől ér-
deklődnek. Úgy fest, a 
Radnótinak a jövőben 
sem kell tartania a gye-
reklétszám csökkenésétől. 
- Igyekszünk is mindent 

megtenni, hogy minél töb-
ben jelentkezzenek hozzánk. 
Több dologgal is meg kell 
küzdenünk, hiszen az utóbbi 
időben szabályos kampány 
indult az elitiskolák ellen, 
ami szerintem a minőség ro-
vására megy. Emellett a fel-
vételi rendszer alakulásának 
következtében sokan úgy 
vélték, hogy nem érdemes 
elitiskolába bekerülni, mert 
másutt könnyebben lehet 
magas pontszámot elérni. 
Ezt én az oktatás szempont-
jából katasztrófának tartom. 
Remélem, hogy az okos szü-
lők úgy döntenek, hogy a 
gyerek inkább küzdjön töb-
bet, de olyan ismereteket 
szerezzen, amelyeket egész 
életében használni tud. 

• Mi újságot tud monda-
ni az érdeklődő szülők-
nek? 
- Egy hete hete jelent meg 

a Közlönyben, hogy - hála 
istennek - újra bevezetik a 
háromlépcsős felvételi rend-
szert. Ez a speciális osztálya-
ink szempontjából fontos, hi-
szen'november 15. és decem-
ber 15. között ide előfelvéte-
lit szervezhetünk. Az előfel-
vételi-a gyerek számára is 
előnyös, mert ha itt elutasít-
ják, a rendes felvételin még 
tiszta lappal indulhat. A je-
lentkezés időpontját termé-
szetesen meg fogjuk hirdetni. 

Panek József 


