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• Adórendőrségi
a Meló-Diák

eljárás
ellen

Feketepénzből
vesztegettek?
A budapesti székhelyű
Meló-Diák Vállalkozásszervező Szövetkezet feljelentette szegedi csoportját az
APEH Bűnügyi Igazgatáságánál Budapesten, valamint
a városi ügyészségnél Szegeden. A bejelentés ellenőrzését követően - tájékoztatta lapunkat Tóth Molnár István, az APEH Bűnügyi Igazgatósága Csongrád megyei
hivatalának vezetője - büntetőeljárás indult a JATE Meló-Diák (új nevén Meló-Depó Iskolaszövetkezet) két
intézőbizottsági tagja ellen,
akiket gyanúsítottként ki is
hallgattak vesztegetés és
adócsalás alapos gyanúja
miatt.
A gyanúsítottak 1996 novemberétől 1997 decemberéig
több millió forint értékben
fiktív számlákat szereztek különböző más bejegyzett vidéki
vállalkozásoktól és az ezek
után járó áfát visszaigényelték. Az eddigi megállapítások
szerint a fiktív számlák alapján a pénztárból kivett pénzt szintén több millió forintot - a
velük kapcsolatban álló szolgáltatók és vállalatok ügyintézőinek fizették ki munkamegrendelés címén. Vagyis megvesztegették őket. (Ritka párosításnak számít különben,
hogy valaki a vesztegetésre
szánt összeget fiktív számlákból „teremti elő".)

A szegedi csoport vezetői
1998-ban úgy döntöttek, hogy
felszámolják régi diákcsoportjukat, és új, szabályos szövetkezetet hoznak létre (az átalakulást az 1992-es szövetkezeti
törvény írta elő, ezt azonban
egyedül a pestiek lépték meg).
Ez a diákszövetkezet immáron
nem köteles gesztori díjat fizetni, vagyis érzékeny veszteséget okoz a pestieknek, miközben egyedül „birtokolja" a
szegedi ügyfélkört. Valószínűleg ez a hadiállapot állhat a
feljelentés hátterében.

Leopardi-díjak

E gye te m istá k

• Munkatársunktól
A közelmúltban volt Giocomo Leopardi olasz költő
és prózaíró születésének 200.
évfordulója. Ennek kapcsán
- az országos rendezvénysorozat mellett - az Olasz Kultúrintézet középiskolások és
egyetemisták számára versenyt hirdetett, amelynek értékelésére a napokban került
sor Budapesten. A szellemi
próbatételen a szegedi egyetemisták kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A fordítói
díjat - Leopardi-levelek fordításával - Parolini Kriszti-

• Hargittai szerint: miatta is csökken a gyermekszám

Racizás a szegedi iskolákban

na, a József Attila Tudományegyetem hallgatója nyerte el.
A pesszimista optimista című tanulmányok készítői közül a dobogó második helyén
végzett Farkas Emese, míg
Doró Katalin - mindketten a
szegedi olasz tanszék negyedéves hallgatói - harmadik lett. Az elismeréseket
Szabó Győző zsűrielnök, az
ELTE professzora, Pálinkás
József államtitkár, Pietro Ercole Ago, olasz nagykövet,
valamint Giorgio Pressburger, az Olasz Kultúrintézet
igazgatója adta át.

Tízéves
a Széchenyikör

Közéleti
Kávéház
• Munkatársunktól
A Közéleti Kávéház vendégei február 19-én 18 órakor a Royal szállóban: Patay
László festőművész és Fecske András művészettörténész. A „Francia kötődésű
képzőművészek Magyarországon" című est házigazdája Ibos Éva művészettörténész lesz.
A kép Szegeden mára megszokott: szülői tiltakozó aláírások gyűjtése a z iskolamegszüntetés ellen.
(Fotó: Miskolczi Róbert)
Hatástalanok maradtak a s z á m o k r a épített
érvekkel szemben a
szakmai
szempontok
szerint megfogalmazott
ellenérvek. Az oktatási
bizottság elnökasszonya,
és a Csongor téri iskola
t a n á r a i , illetve szülői
szervezetének képviselői
találkoztak tegnap délután. A fórum a m á r a
megszokottá vált forgatókönyv szerint zajlott:
az önkormányzat financiális okok miatt megszüntetné az iskolát, melyet a szülök és pedagógusok szakmai érvekre
hivatkozva szeretnének
megmenteni.
„Aki nem hiszi, jáijon utána" - mondta tegnap délután
a Csongor Téri Altalános Iskolában rendezett fórumon
Hargittai Rita, az oktatási bizottság elnöke. Mármint annak, hogy évente három-négy
osztállyal kevesebbet tudnak
csak megtölteni az iskolaérett
gyerekek, azaz a távlati tervek szerint legközelebb hat
év múlva kell bezárni egy

újabb, tizennyolc osztályos
iskolát. Addig azonban még
hátra van két iskola, a Csongor téri és a Móricz bezárása,
illetve egy gimnázium, az
Eötvös átköltöztetése.
Hargittai Rita a szülők és a
pedagógusok előtt elismerte:
maga is csúnyákat gondolna
arról a politikusról, aki iskolákat zár be, ám leszögezte,
föladata nem egyszerű, hiszen nem egyetlen intézmény, hanem az egész város
közoktatásának érdekeit kell
szem előtt tartania. Az elnöknő szerint az önkormányzat
nyolcszáz milliós hitelfölvétele miatt kényszerül arra,
hogy intézményrendszerét a
lehető leggyorsabban racionalizálja, s így csökkentse a
kiadásokat. A bezárások másik indokaként Hargittai Rita
a c s ö k k e n ő gyerekszámot
említette, amelyben - elmondása szerint - neki is része
van, hiszen maga is gyermektelen.
Rusin Csaba, az iskolaszék elnöke elfogadhatatlannak nevezte az elhangzott érveket, ugyanakkor kezdeményezte az iskola igazgatónője,

Bagi Ádámné leváltását, aki
szerinte nem képviselte megfelelőképpen az intézmény
érdekeit az eddigi egyeztetéseken. „Az sem tart vissza ettől a kijelentéstől, hogy már
az itt tanuló gyermekemet is
megfenyegették: ha nem fogom be a számat, akkor majd
az ide települő Eötvös gimnáziumban ellátják a baját" hangsúlyozta Rusin Csaba.
Az iskolaszék elnökének felszólalását akkor szakította
meg először taps, amikor kijelentette: a város olyan, kevés számú intézményének
egyike a Csongor téri iskola,
ahol az etnikai kisebbséghez
tartozóknak semmiféle hátrányos megkülönböztetéssel
nem kell szembenézniük. „Ez
egy olyan hely, ahol cigányok járnak gimnáziumba" fogalmazott Rusin Csaba.

ítélni, ám szerinte a mára kialakult helyzetről nem a város
vezetése tehet. Ugyanakkor
azt sem tagadta, hogy Szegednek egyelőre nincs kialakult elképzelése a Csongor
térre költöző Eötvös gimnázium megüresedett épületének
hasznosításáról.
Nemtetszésüknek adtak
hangot a szülők akkor is,
amikor Hargittai Rita a távoli
jövőről beszélve elmondta, a
folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt olyan iskolát zárnak majd be néhány év
múlva, ahová a szülők kisebb
számban viszik a gyermekeiket. Ez a logika a szülők szerint ellentétes a kedden megszületett határozati javaslatokkal, hiszen mind a Csongor téri, mind a Móricz iskola
telt házzal működik.
A fórumot követően Rusin
Hargittai Rita szerint nem Csaba kérdésünkre elmondta,
lehet kétséges, hogy az ön- nemcsak szónoki fordulatként
kormányzat törvényesen jár tett javaslatot az igazgatónő
el, mint ahogyan a szülőktől leváltására. Az általa eredsem vitatható el a tiltakozás ménytelennek tartott egyeztejoga. Elismerte: Szeged város tések után szakemberekkel
oktatását a színvonal, és nem konzultálva keresi erre a jogi
a tantermek és a gyermekek lehetőséget.
száma szerint kellene megKéri Barnabás

Bezárjanak-e iskolákat?

Közfelháborodást váltott ki, hogy újabb szegedi iskolákra kerülhet lakat, újabb óvónők és tanárok kerülnek az utcára, munkanélküliként.
U g y a n a k k o r mindenki
tudja: egyre kevesebb az
óvodás és iskolás gyerek,
a kihasználatlan intézményeket nem képes fönntartani az egyre rosszabb
anyagi kondíciójú önkormányzat. Mi arra voltunk
kíváncsiak, mit szólnak
az ismételten működésbe
hozott „fűnyíró-elvhez" a
j á r ó k e l ő k , a találomra
megszólított szegediek.

velük a pedagógusok. Sajnos
törvényszerű, hogy ilyen mértékű munkanélküliség idején
pedagógusok is utcára kerülnek.
Oláh Ágnes, a JATE számítástechnikai alkalmazottja:
- Ellenzek, elítélek minden
• Office Depot-napok
próbálkozást, mely iskola bezárását célozza! Most sem a
valódi okot közlik. Az elsők
között megszüntetett Szilléri
sugárúti általános iskolában
például az épület életveszélyességére hivatkoztak, aztán
arra, hogy vissza kell adni az
• Munkatársunktól
- 1998-ban nyitotta meg Buegyháznak, most mégis iskola,
Rónai Antal, Pappné Aladics Julianna, Oláh Ágnes.
A világ legnagyobb iroda- dapesten, a Pólus Centerben.
a tanárképző főiskola egy
[Fotó: Somogyi Károly né)
birodalom-lánca, az Office Forgalma egy év alatt megrészlege működik ott. Akkor
Depot megnyitotta első vidé- haladta a 2 milliárd forintot.
ki áruházát Kecskeméten. A kecskeméti nyitással kilékell megtudniuk, mi lesz a iskolába járni. S a j n á l o m , harcoltunk az iskoláért, s miEbből az alkalomból február pett a fővárosból és a közelRónai Antal, az Autóker sorsa egy iskolának vagy egy hogy jó hírű iskolát is meg- nimális követeléseinket telje16-17-én a hlrös város Pólus jövőben már a szegedi vevő- Gamma Kft. üzletvezetője: - óvodának. Ma a pénz diktál, szüntet az önkormányzat! A sítette is az önkormányzat. Az
Róna áruházában kétnapos ket is keresi. Az Office De- Tiltakozni kell azoknak az is- de az önkormányzati képvise- másik gyerek ovis. Az óvodai ottani szülői munkaközösség
bemutatkozást, „road show"-t pot tervei között u g y a n i s koláknak a bezárása ellen, lőknek nem szabad elfelejteni- csoportok létszámának növe- vezetőjeként csak azt mondtartott.
szerepel további öt nagyobb amelyek jól dolgoznak és a ük, hogy az iskolákat az adó- lésével nem értek egyet. Ke- hatom a most bajba jutott szüAz amerikai székhelyű és és ugyanannyi kisebb áruház vonzáskörzetük is akkora, fizetők, végső soron a szülők vesebb a gyerek, ezért szük- lőknek és tanároknak, hogy
hogy létük szükséges! Ilyen pénzéből tartják fönn!
ségszerű, hogy kevesebb óvo- fogjanak össze és harcoljanak,
tulajdonban lévő Office De- megnyitása.
Pappné Aladics Julianna, da és iskola kell, tehát rész- hogy elérjen a szavuk oda,
pot 600 áruházzal rendelkeA raktáráruház jelleggel például a Gutenberg és a
zik a világ különböző pont- működő kecskeméti áruház- Csongor téri iskola. Az önkor- kazánfűtő: - A tervezett isko- ben megértem az önkormány- ahova kell. Rendkívül nagy
jain. Első hazai egységét - ban minden kapható a gem- mányzat drasztikus módszeré- la helyett másikat kell válasz- zatot. Ugyanakkor a gyere- szükség van az óvodákra és az
amely ötezer négyzetméteres kapocstól kezdve az üdítő- vel nem értek egyet, mert nem tanunk. Szeptemberben lesz keknek az lenne a jó, ha kis alacsony létszámú osztályoka l a p t e r ü l e t é v e l a l e g n a - italon át a bútorokig és a helyes, hogy a szülőknek és a elsős a kisfiam, aki a Csongor létszámú csoportokban, osztá- ra!
pedagógusoknak az újságból tér helyett a Lidice térre fog lyokban foglalkozhatnának
gyobbnak számít Európában számítógépekig.
Ú. I.

Az irodabirodalom
Szeged felé tart

forrás

• Munkatársunktól
Fennállásának tizedik évfordulója alkalmából nyilvános ünnepi ülést tart ma 17
órakor a városháza dísztermében az Országos Széchenyi Kör Szegedi Klubja. A
klubot 1989. február 4-én
gróf Széchenyi István helyi
tisztelői és a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum támogatói alapították.

zőbizottság tagjai egy újabb
vállalkozást is alapítottak,
amelynek a számlájára havonta jelentős összegű menedzselési díjakat utaltak át.
A szegedi Meló-Diák neve
egy egészen más történettel
került be a szóbeszédbe és éppen ezekben a napokban. Annak kapcsán, hogy a Tiszaparti városban működő csoport tavaly elhatározta: elszakad fővárosi központjáról. Attól a Meló-Diák diákszövetkezettől, amely a 90-es évek elején sorra hozta létre vidéki
csoportjait, s amely később iskolaszövetkezeti formában
gesztori szerződést kötött a kicsikkel, azoktól gesztori díj
címén kérve a befizetéseket.

Úgy tűnik, a kis összegű
diákmunkákból mindeddig jól
meg lehetett élni, az éves forgalom állítólag több százmillió forint országosan. Tóth
Az adórendőrség Csongrád Molnár István arról is tájékozmegyei nyomozóhivatala feb- tatta a Délmagyarországot,
ruár 15-én elrendelte a nyo- hogy a helyi adórendőrség jemozást, jelenleg vizsgálja át lenleg öt ügyben nyomoz és
az összes bizonylatot, s kiren- további három ügyben folyik
delte a könyvszakértőt is. Az büntetőeljárás.
már csak hab a tortán az intéF. K .
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a hét k é r d é s e

Tokaji
borbemutaté
• Munkatársunktól
A Duna Hungária Borház
és a tokaji Degenfeld Szőlőbirtok - a kedvezőtlen időjárás miatt két héttel ezelőtt elmaradt rendezvény helyett borkóstolóval egybekötött
b e m u t a t ó t szervez 19-én,
pénteken 16 órától az Alfa
Hotel éttermében. Másnap,
szombaton 10-13 óráig a Tímár u. 10. szám alatti Borházban ismerkedhetnek meg
az érdeklődők a tokaji borászattal. További információkat a 426-430-as, vagy a 0620-9722-99l-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

Citroentalálkozó
a Forrásban
• Munkatársunktól
Csütörtökön és pénteken
rendezik meg Szegeden, a
Forrás Szállóban a Citroen
márkakereskedők harmadik
országos alkatrész- és vevőszolgálati találkozóját. A kétnapos konzultáción Magyarország összes márkakereskedőjének képviseletében műszaki vezetők, alkatrészkereskedők, menedzserek vesznek részt. A szakemberek
megismerkednek a Citroen
alkatrészkereskedői irányvonalával, valamint kereskedelem-politikájával és 1998
eredményeivel. Szegedre különben azért esett a rendezők
választása, mivel a C i t roennek a Tisza-parti városban és környékén a legmagasabb a piaci részesedése.

Hálában
a Globe TV-n
• Munkatársunktól
Ma este 21.40-kor jelentkezik a Hálóban, a Globe
TV és a Tiszanet internetes
magazinműsora. Az élő műsor vendége Dombi József a
JATE Alkalmazott Informatikai Tanszék docense, a legsikeresebb szegedi szoftverfejlesztő cég, a Cygron Kft.
kutatási igazgatója. Döntéstámogató rendszerük 1997ben Európa 25 információtechnológiai terméke közé
került. A műsor állandó rovataiban a vincseszterekről
és a táblázatkészítés titkairól
lesz szó. A műsort Takács
Viktor, az Internetto szerkesztője vezeti.
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