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• „Biztonságos" alapítvány 

Sötétedés után is az utcán? 

A feketegazdaság egyre inkább az alapítványok mögé bújik - írtam a napok-
ban ugyanezen a hasábokon. Egyesek a még meglévő adókedvezményeket 
próbálják kihasználni, mások úgy gondolják, az alapítványok gazdálkodását 
nem ellenőrzik „annyira", tehát „elfelejtenek" áfát, szja-előleget fizetni. 
| Cikkünkre azonnyomban 
reagált dr. Fekete Zoltán 
ügyvéd, az egyik legna-
gyobb közbiztonsági alapít-
vány kuratóriumának elnö-
ke, s elhatárolta magát a 
„nem közérdekű célból" te-
vékenykedő társaktól. Ennek 
apropóján született az alábbi 
interjú. 

• Miért kérte, hogy be-
szélgessünk el az alapít-
ványról és annak műkö-
déséről? 
- Két nyomós ok miatt. 

Az egyik, hogy alapítvá-
nyunk - a Szeged Városi 
Rendőrkapitányság I. számú 
Rendőrállomás Körzetének 
Közbiztonságáért Alapít-
vány - az elmúlt évek alatt 
bebizonyította életképessé-
gét. A másik ok az volt, 
hogy éppen az Ön tollából 
igen sok igazságot tartalma-
zó cikk jelent meg az alapít-
ványokkal kapcsolatban, így 
szükségesnek láttam, hogy a 
törvényesen működő alapít-
ványunk és az egyéb nem 
ilyen alapítványok kontúrja 
élesen elváljon. Alapítvá-
nyunk ugyanis nem a köz-
pénzek átcsoportosítására 
alakult, működésünknek pe-

dig alapfeltétele, hogy az ál-
lampolgárok bizalma to-
vábbra is töretlen maradjon. 

• Kik és milyen céllal hoz-
ták létre az alapítványt? 
- Az alapítványt a Csong-

rád Megyei Gabonaforgalmi 
és Malomipari Vállalat, a 
Cserepes sori Piac Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft., az 
Új Élet Mgtsz, Forráskút 
község képviselőtestülete és 
a Ford Capitol Kft. hozta lét-
re 1992. november 20-án. A 
cél igen kézenfekvő volt, hi-
szen olyan területen működ-
nek az alapítók, ahol megta-
lálható a röszkei határátkelő, 
s a kamionparkoló éppúgy, 
mint a bolhapiac. Már az 
alapítás idején is egyértelmű 
volt, hogy a közbiztonság 
megőrzésére nem elegendő 
az, ami a költségvetésből 
ilyen célra jut, tehát támoga-
tókat kellett találni. 

• A területi szerveződés 
elvére már többször utalt. 
Ez valamiféle behatáro-
lást jelent? 
- A működési területet az 

alapítók az I. számú Rendőr-
ál lomás területével meg-
egyezően jelölték ki, még-
sem kizárólag rendőrségi 
alapítványról van szó. Fia-
nem arról, hogy az adott te-
rületről származó támogatást 
célzottan ott is kívánják tar-
tani. 

• Milyen jellegű támo-
gatásról van szó? 
- Eddig több mint 6 mil-

lió forintos érték került az 
alapítvány birtokába. Példá-
ul 5 gépkocsi - amelyek 
fenntartását és üzemeltetését 
is az alapítvány finanszíroz-
za - , különféle technikai 
eszközök, de támogatta az 
alapítvány a rendőrség tagja-
inak szakmai továbbképzé-

sét is. Folyamatban van egy 
program, amely a bűnüldö-
zéshez szükséges legkorsze-
rűbb technikai szinten álló 
laboratóriumi háttér kiépíté-
sét segíti. A kuratórium fo-
lyamatosan figyelemmel kí-
séri az átadott eszközök 
használatát, hiszen azok tu-
lajdonjoga változatlanul az 
alapítványé. 

• Önök átestek-e már 
valamiféle ellenőrzésen? 
- A törvényes felügyele-

tet az ügyészség gyakorolja, 
amely annak rendje s módja 
szerint átvilágított bennün-
ket. A vizsgálat igazolta az 
alapítvány törvényes műkö-
dését. Ez azért jelentős, mert 
igen sok olyan alapítvány lé-
tezik, amelyek csak a formát 
adják egyéb tevékenységhez. 
Itt kell elmondanom, hogy 
alapítványunknál egyetlen 
kuratóriumi tag sem kap a 

• Tovább dobálják a vonatokat 

1 nagyvárosok a legveszélyesebbek 
Folytatják a dobálást a 

vandálok. Sportot űznek ab-
ból, hogy kővel, vagy üveg-
gel, netán vasdarabbal elta-
lálják a robogó vonat abla-
kát, a vonaton utazókat . 
Nem hallottak volna arról, 
hogy a napokban súlyos kö-
vetkezménye volt vagányko-
dásuknak? Az egyik vonaton 
egy kisgyermek az áldozat. 
Belehalt koponyasérülésébe. 

A másik vonaton egy fiatal 
lány sérült meg. Ma is élet-
halál közt van, orvosaik sem 
tudják felépül-e valaha. 

Azóta is mindennap do-
bálják a vonatokat. Az utób-
bi 24 órában három vonatot 
vettek célba. Gödnél a Vác-
ról Budapestre tartó sze-
mélyvonatot. Csak egy abla-
kát törték be. Balatonaligán 
Fonyódról a fővárosba tartó 

Szaxónia expresszt. Békés-
csaba és Murony között a 
gyorsvonatot. Az előző na-
pokon négy-négy vonat volt 
a célpont. Szerencsére senki 
nem sérült meg, csupán a 
vasút károsodott. Miként a 
MÁV vasútbiztonsági hiva-
talában elmondták, valakik 
évek óta űzik ezt a veszélyes 
játékot. Kik is? Csintalan 
gyerkőcök, vagy vásott 

nagyfiúk, felnőtt emberek, 
akik nem tudják felmérni 
tetteik következményeit. Az 
év első 7 hónapjában 232 
vonatot ért találat, 1994-ben 
348-at, 37 utas és két vasúti 
dolgozó sérült meg, míg 
1993-ban 321 vonatot dobál-
tak meg, ebben az időszak-
ban 29 utas és három-négy 
vasutas szenvedett kisebb-
nagyobb sérülést. Általában 
Budapest és más városok 
környékén repülnek a gyil-
kok. Kelenvölgyben például. 
Ott kellene résen lenniük a 
rendőröknek, ha tetten akar-
ják érni a merénylőket. A 
vasút minden esetben tájé-
koztatja őket... (MTI) 

• Minden megszorítás sikeres volt 

Drága megsemmisítés 
Összességében sike-

resnek értékelte a vám-
és pénzügyőrség 1995. 
első fél évi munkáját Ar-
nold Mihály tábornok 
kedden tartott sajtótájé-
koztatóján. A VPOP he-
lyettes vezetője kifejtet-
te: az EU-konform Egy-
séges Vámárunyilatko-
zat év eleji bevezetésével 
járó „gyermekbetegsé-
geket" a testület kinőtte. 

A nyolcszázalékos vámpót-
lék kivetésével kapcsolatos 
megnövekedett feladatokat is 
sikerrel oldották meg. A kor-
mányzati megszorító intézke-
dések hatására májusban a 
vámbevételek és az állami 
köztartozásból eredő bevéte-
lek közel kétszeresére nőttek 
az előző év hasonló időszaká-
hoz képest. A külkereskedelmi 
áruforgalomból további bevé-
telnövekedésre számít az év 
hátra lévő részében a vám- és 
pénzügyőrség. 

A jövedéki termékek szigo-
rúbb ellenőrzésének eredmé-
nyeképpen konszolidálódott a 
magas adótartamú termékek 
(olajtermékek, kávé, dohány-
áru, szesz, paprika) piaca -
mondta Arnold Mihály. Az el-
lenőrzések során lefoglalt jö-
vedéki termékek teljesen meg-
töltik a VPOP raktárait, a 
megsemmisítésük pedig több 
millió forintos kiadást jelent a 
költségvetés számára. Sikeres 

volt a gázolaj és a háztartási 
tüzelőolaj kettős árfolyamának 
év eleji megszüntetése. A tá-
bornok szólt arról is, hogy a 
magas adótartamú termékek 
esetében a Pénzügyminisztéri-
umnál kezdeményezni fogják 
a 15 napos vámfizetési-halasz-
tás eltörlését. 

A VPOP nyomozati tevé-
kenységével kapcsolatban Ar-
nold Mihály 

elmondta: a felderített 
pén/ügyi bűncselekmények 
száma kismértékben emelke-
dett, az elkövetési érték vi-
szont háromszorosára nőtt. 
Egy-egy bűncselekmény több 
százmillió forintos kárt oko-
zott, sőt több esetben ez az ér-
ték elérte a milliárdos nagy-
ságrendet. A VPOP számára 
hátrányos az, hogy a jogsza-
bály a bevétel érvényesítését 
csak a büntetőügy végleges le-
zárása után teszi lehetővé. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a jogsértő cselekmé-
nyekből eredő kintlévőségek 
behajtásának az esélye három 
százalék körüli. A testületnél 
feltárt korrupciós esetekről 
szólva a tábornok elmondta: a 
vám- és pénzügyőrségnél nem 
rosz-szabb és nem jobb a hely-
zet, mint más államigazgatási 
szerveknél. A lefolytatott vizs-
gálatok után 26 főt bocsátottak 
el. A hasonló cselekmények ki-
védésére egyrészt javítani sze-
retnék a személyzeti munkát, 
másrészt változó szolgálati 
helyre vezénylik a munkatársa-
kat. (MTI) 

Országos tilta-
kozó demonstrá-
ciót tartanak szep-
tember 5-én dél-
előtt, Budapesten 
a hivatásos tűzol-
tók. Élet- és mun-
kakörülményeik 
javítását követe-
lik. Gálos Imre, a 
Hivatásos Tűzol-
tók Független 
Szakszervezeté-
nek ügyvivője el-

• Szeptember 5-én 

Tűzoltófelvonulás 
mondta: országos 
vezetőségük ked-
den úgy döntött, 
hogy 10.30-tól a 
Felvonulási térről 
indulva a Parla-
menthez vonul-
nak, ahol petíciót 
nyújtanak át Gál 

Zoltánnak, az Or-
szággyűlés elnö-
kének. A de-
m o n s t r á c i ó n 
egyenruhába öltö-
zött szabadnapos 
tűzoltók vesznek 
majd részt. (MTI) 

munkájáért ellenszolgálta-
tást. A könyvelést a FRAME 
Adó- és Könyvszakértő Kft. 
- Vékony Zoltán - ugyan-
csak ingyenes végzi. 

• Ön ügyvéd, ugyanak-
kor a közbiztonsági ala-
pítvány kuratóriumának 
elnöke. Nem érez ebben 
valamiféle kettősséget? 
- Természetesen nem. Az 

ügyvédi munka egy dolog. 
Az elvállalt ügyeket - így a 
büntetőket is - igyekszem a 
legjobb tudásom szerint el-
látni. Ugyanakkor én magam 
is állampolgár vagyok, aki-
nek messze nem mindegy, 
hogy a gyerekei kimehetnek-
e sötétedés után az utcára. 
Hogy feltörik-e a parkolóban 
hagyott gépkocsiját. Élni és 
dolgozni csak akkor lehet, 
ha a közbiztonság egy elfo-
gadható szinten marad. Az 
alapítvány ilyen célt tűzött 
maga e l t , ezért vállaltam 
azt, hogy a célok törvényes 
megvalósításához segítséget 
nyújtok. 

• Mi a teendője annak, 
aki szeretné támogatni az 
alapítványt? 
- A felajánlást a kuratóri-

umnak kell elfogadnia, így 
engem vagy személyesen, 
vagy levélben kell értesíteni. 
Az alapítvány székhelye 
Szegeden az Oroszlán u. 3.-
ban található. 

Fekete Kláia 

• A miniszter még 
nem döntött 

Kórházpénzek 
A népjóléti miniszter még 

nem írta alá azt a listát, ame-
lyen az egészségbiztosító ál-
tal kötelezően finanszírozan-
dó kórházak szerepelnek. A 
tb és a szaktárca közös bi-
zottsága - a megyékkel foly-
tatott egyeztetés alapján -
elkészítette ugyan az ágy-
számcsökkentésre és a meg-
szüntetendő intézményekre 
vonatkozó javaslatát , ezt 
azonban Szabó György még 
nem hagyta jóvá - mondta 
kedden a tárca szóvivője. 
Pankucsi Márta ezzel tulaj-
donképpen cáfolta, hogy a 
biztosító és a minisztérium 
megállapodott volna az ágy-
számcsökkentésről és a kór-
házbezárásokról. 

Pankucsi Márta hangsú-
lyozta: az egészségügyi szol-
gáltatások tb-finanszírozásá-
ról szóló törvény szerint a 
népjóléti miniszter joga 
meghatározni, milyen intéz-
ményekkel kell finanszírozá-
si szerződést kötnie a bizto-
sítónak. (MTI) 

„Alighanem én vagyok a legpesszimistább 
optimista." Ezz.el a mondattal fejezi be interjúját egy 
tegnapi újságban Takács Katalin színésznő. Érteni 
vélem. Nemcsak azért, mert előzőleg el is 
magyarázza: valójában derűlátó természetű, olyan 
ember, aki mindennek a szebbik, jobbik oldalát 
hajlik észrevenni és a rosszat maga mögé utasítja. 
Szeret élni, örülni. 

De mostanában mindez nemigen megy neki. 
Naná, nem liba - mondom magamban, amint' 
elolvasom az érdekes beszélgetést. Azért érdekes, 
mert bár Takács Katalinnal ismerkedünk meg belőle 
(szerencsére szavakban is olyannak mutatkozik, mint 
a szerepeiben: érzékeny, erkölcsös, okos; olyan nő, 
akit belső értékei kifejezetten megszépítenek) -
valójában sokak életérzését fogalmazza. Ez a címe: 
„Szeretnék valami mérhetőbbet". 

Rengeteg - úgynevezett szellemi foglalkozású -
ember gondolja mostanában, hogy fel kéne hagyni 
azzal, amit eddig csinált. Mintha egyszeriben elemi 
kétely ébredt volna bennük: van annak valami 
értelme, amit létrehoznak? Ismerek fizikust, aki bolti 
eladó akar lenni; szláv filológust, aki tolmácsnak állt 
egy keleti export-import ügyleteket bonyolító céghez; 
színészt, aki rendezvényszervező lett, festőművészt, 
aki lakásszervíz-vállalkozó, írót, aki megtanult 
sajátkezűleg rongyszőnyeget gyártani és maga is 
árulja a portékát a piacokon. Nem lehet pontosan 
tudni, hogy ezekben a váltásokban mennyi szerepe 
volt a kényszernek; de mind azt mondják, amit T. K., 
a színésznő: elegük lett abból, hogy mások ízlésének 
vannak kiszolgáltatva, nehezen, vagy egyáltalán nem 
mérhető, amit csinálnak, nem lehet megragadni, 
mint a rongyszőnyeget, nem lehet egyetlen 
pillantással eldönteni, fehér, vagy fekete. Érték-e? És 
mekkora? 

A mérhető, fogható, látható - az az érték 
mostanában. így érzékelik sokan és bizonyára nem 
véletlenül. 

A Physics World - az angol fizikusok folyóirata -
egyik korábbi számának címlapján a magyar zászló 
és a parlament fotója között az olvasható: 
A tudomány és az értékek pusztulása Magyarországon. 
A Magyar Tudomány című folyóirat legújabb 
számában ismertetik, hogyan látszik ez a ködös 
Albionból nézvést. 

Csakhogy az sokkal érdekesebb, hogy innen, 
helyből hogyan látszik. Akadnak, akik hangosan 
sírnak, búsongnak, jajongnak. De a többség, azok, 
akikből áll a magyar értelmiségnek nevezett csoport 
- csendesen asszisztál. Tűr. 

T.K. azt mondja, legszívesebben gyereket szülne, 
negyvenesen. Nem fejti ki, de ott a mondat mögött a 
tudás: az utód, a gyerekünk az egyetlen érték, a 
megkérdőjelezhetetlen, a devalválhatatlan. 

Kérdem: valóban? És majd nőjön föl úgy, hogy 
színvonaltalan iskolában? Színház nélkül? Festmény 
nélkül és olvasmány élménye híján? Feltalálók és 
szisztematikus gondolkodók közelsége nélkül? Olyan 
világban, ahol minden vagy fehér, vagy fekete? És 
mérhető? 

t U u h 

D É L B E N - E S T E 

A l a b a r ő o s étterem 
^ ^ Ny.: 11.30-15; 18-
Asztalfoglalás 312-914-es telefonon! 

• Bár a falak között jobbá-
ra még csend honol, rövide-
sen beindul az igazi élet a 
JATE Klubban. Ám a lát-
szat ellenére nyáron sem 
telt eseménytelenül a klub 
élete, májusban ugyanis pá-
lyázatot írtak ki a klubveze-
tői posztra, melyet végül 
Gertner Zoltán nyert el. 

• Milyen út vezetett a 
klubvezetői posztig? 
- Esztergomban szület-

tem ugyan, de a szegedi 
Randóti Miklós Gimnázi-
umban végeztem speciális 
kémia tantervű osztályban. 
A JATE TTK vegyész sza-
kára vettek fel, majd a dip-
loma után hároméves ösz-
töndíjjal kémiai kutatóként 
az egyetemen maradtam. 
Amikor lejárt az ösztöndí-
jam, újra jelentkeztem az 
egyetemre, matematika 
szakra, itt időközben módo-
sítottam, s most közgaz-
dásznak tanulok. Még a 

© KÉRDÉS 

• A JATE Klub új vezetőjéhez 

Élni fog az universitas-szellem 
matematikára való jelentke-
zésem idején keresett meg 
az akkori klubvezető, Mé-
száros Gábor, hogy elvállal-
nám-e a főrendezői felada-
tokat. Azóta egyfolytában 
itt dolgoztam, s a nyár eleji 
pályázat kiírásánál döntöt-
tem úgy, hogy megpróbá-
lom néhány ötletemet meg-
valósítani. 

• Mi volt a nyerő kon-
cepció, milyen újdonsá-
gok lesznek? 
- Az én személyem nem 

kifejezetten a programok 
miatt került előtérbe. Arról 

van szó ugyanis, hogy az 
előző időszakban nagyon 
sok „harc" és vergődés volt 
a klubbal, a klubvezetővel 
és a büfével kapcsolatban. 
Az előző klubvezető, Tóth 
Attila nagyon profi prog-
ramszervező, jelenleg is ő 
vezényli a programokat, az 
én feladatom pedig a többi 
elintézni való; a háttér meg-
teremtése. így a programok 
tekintetében maradnak az 
eddig is igen színvonalas-
nak bizonyult zenei rendez-
vények. s én a magam ré-
széről szeretnék helyet biz-

Gertner Zoltán 
tosítani irodalmi és színházi 
produkcióknak. Fő célom 
pedig, hogy rendbe tegyük 
a klubot, hiszen ma már 
annyira lerobbant állapot-
ban van, hogy elképzelhe-
tetlen lenne itt most bármi-
lyen kiállítást megrendezni. 
Nagyon remélem, hogy erre 
is lesz pénz. 

• A többször hangozta-
tott és divatos Universitas 
szellemiségből meny-nyi 
fog megvalósulni a klub-
ban? Kapnak-e a JATE-
sokon kívül más felsőfo-
kú intézmények hallgatói 
is kedvezményeket? 
- A kulturális programok 

gyakorlatilag önköltsége-
sek, ezeken inkább ráfizetés 
van, mint nyereség, így 
ezeknek egységes ára lesz. 
A programok másik nagy 
csoportját képezik a bulik, 
melyek már jóval több em-
bert érintenek. Ezeken 
egyetemistáknak és főisko-
lásoknak kedvezményt fo-
gunk adni. Szeptembertől 
indul ugyanis a hallgatói 
vásárlói klub, melynek min-
den felsőfokú intézmény ta-
nulója automatikusan tagja 
lesz, s az összes tag kedvez-
ményeket élvez majd a 
JATE Klubban. 

T. W. 


