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Csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problé-
máikat , észrevéte le iket , tapasztalataikat 
ezen a héten N. Rácz Judittal oszthatják 
meg. Újságfró munkatársunk munkanapo-
kon reggel 8 és 10 óra között, vasárnap 14 
és 15 óra között fogadja hívásaikat a 06-

f 2 0 9 - 4 3 2 - 6 6 3 - a s rádiótelefon-számon. Elve-
szett és talált tárgyakat kereső olvasóink 
ingyenes hirdetésben tehetik közzé monda-

nivalójukat. Hirdetésfelvétel 8 és 18 óra között a 06-80-820-
220-as zöld (ingyenes) számon, illetve személyesen a Sajtó-
házban és a hirdetőirodáinkban. 

Köszönet. Horváth Já-
nosné a Hunyadi téri óvo-
da óvónőinek, dolgozói-
nak - a szülők nevében -
köszöni a jól szervezett, 
hangulatos farsangi dél-
utánt. Az intézmény ve-
zetője, Nagy Imréné pedig 
a rendezvény támogatói-
nak, valamennyi szponzor-
nak köszöni a segítséget. 

Uszoda. Kisgyermekes 
szülők kérik, hogy az új-
szegedi termálfürdőben 
más helyet jelöljenek ki a 
dohányzóknak. A kicsik-
kel ugyanis kénytelenek a 
füsttengerben is megfü-
rödni, mielőtt elhagyják a 
„gombát" 

Szetáv. Több panasz 
érkezett a Szetáv-számlák-
kal kapcsolatban. Sárkány 
László igazgató elmondta: 
a fogyasztók előleget fi-
zetnek a fűtésért, a meleg 
vízért, azaz a eég most 
már nem átalányt kér, nem 

is havonta számolja el a 
pontos fogyasztást. Folya-
matosan mérik viszont a 
hőmennyiséget és a közel-
jövőben az fgy leolvasott, 
tényleges fogyasztást kor-
rigálják a hírlevélben jel-
zett - várhatóan egy-két 
hónapi dfjnak megfelelő -
plusz összeggel. Ez a kü-
lönbözet azonban tény-
szerűen ellenőrizhető mé-
résen alapul. 

Szőregi rózsa. N. Z.-né 
panaszolta, hogy H. J. 
rendszeresen kirakja az út-
ra a levágott rózsaszárakat 
és ez zavarja a rokkant 
hölgyet a közlekedésben, 
mivel a kocsi kereke gyak-
ran kilyukad. Véleménye 
szerint több együttérzést 
kel lene tanúsítani egy 
százszázalékos rokkant 
iránt. 

PANNON G S M 
" . . . Az i l r a z z l . 1 

• Meló-Diák és Meló-Depó: ketten kétfelé 

Bombaüzlet a diákmunka? 
forrás 

Szaporodó szervezők. Egy faliújságon árulnak. (Fotó: Miskolezi Róbert) 

Hogyan lopjunk 
vámraktárból? 
Alig két évvel ezelőtt 

nagy port vert fel az az 
eset, amikor egy vámos-
nak öltözött férfi egy 
szegedi v á m r a k t á r b ó l 
elszállított mintegy 83 
ezer karton cigarettát, 
amelyet csempészáru-
ként őriztek. Az ügyben 
ezen a héten hozta meg 
elsó fokú ítéletét a bíró-
ság: a négy vádlott kö-
zül kettőt felmentettek, 
a legsúlyosabb büntetés 
egy év nyolc hónapnyi 
szabadságvesztés volt. 

1997 márciusában a rösz-
kei vámhivatal munkatársai 
egy kamionban 83 ezer 38 
karton Marlborót találtak, 
amelyet ismeretlenek be 
akartak csempészni az or-
szágba. Az árut lefoglalták 
és az ELCO ZOLL Kft. sze-
gedi raktárába szállították, s 
ott őrizték, de nem sokáig, 
ugyanis április 14-én fényes 
nappal, egyszerű trükkel el-
vitték a mintegy 52 millió 
forintot érő zsákmányt. Az 
ügyészség vádirata alapján a 
bíróság megállapította, hogy 
április elején a jelenleg is-
meretlen helyen tartózkodó 
és az ügyben negyed rendű 
vádlottként szereplő Szilágyi 
János felkereste az e l ső 
rendű vádlottat. Mészáros 
Lászlót és arra kérte, szerez-
zen egy sofőrt és egy szállító 
eszközt. Mészáros eleget tett 
a kérésnek, ám az általa bé-
relt jármű vezetője és a bér-
be adó cég nem tudott arról, 
hogy bűncselekmény elkö-
vetéséhez kell a gépkocsi. 
Április 14-én az autó Solt-
vadkertről elindult Szeged 
felé, miközben az ötöd rendű 
vádlottként jegyzett Horváth 
András felhívta rádiótelefo-
non az autó vezetőjét, s kö-
zölte vele, hogy Kiskundo-
rozsmán egy vámos tisztet 
kell fe lvennie. Ez annak 
rendje és módja szerint meg 
is történt és így érkeztek 

meg az ELCO ZOLL telep-
helyére, ahol már várták 
őket. Közben ugyanis egy 
másik szálon is zajlottak az 
események. Ugyanezen a 
napon délelőtt bizonyos 
Vincze pénzügyőr-százados 
felhívta a telephelyet és kö-
zölte, hogy délután Kecske-
métre szállítják a cigarettát 
és ott megsemmisítik a rako-
mányt. Megérkezett az álvá-
mos és a szállítójármű, és 
anélkül, hogy bármilyen hi-
vatalos iratot, igazolványt 
felmutattak volna, bepakol-
ták a 83 ezer karton Marlbo-
rót és távoztak. Az álfinánc 
Kiskundorozsmánál kiszállt 
az autóból, s innentől kezdve 
nyoma veszett. A szállít-
mányt Soltvadkertnél várta 
Mészáros László, aki beült 
az autóba, átvette a vezetést, 
majd a sofőrt Bócsánál ki-
tessékelte az autóból. A ci-
garettát éjjel kipakolták az 
autóból, s innentől kezdve az 
52 milliós csempészárunak 
ugyancsak nyoma veszett. 

A bfróság nem jogerős 
ítéletében Mészáros Lászlót 
bűnsegédként elkövetett kü-
lönösen nagy kárt okozó 
csalás bűntette miatt 1 év 
nyolc hónap börtönre ítélték. 
Horváth Andrást ugyancsak 
bűnösnek mondták ki és egy 
év börtönre ítélték, a bünte-
tés végrehajtását azonban 
két év próbaidőre fe l füg-
gesztették. 

Az ügy hatod rendű vád-
lottját, Varga Zsoltot, aki 
személygépkocsival kísérte 
a szállítmányt, 10 havi bör-
tönre ítélték, ezt azonban a 
vádlott az előzetes letartóz-
tatásban letöltötte. Két to-
vábbi vádlottat, Harnóczi 
Erikát és Sztojkó Györgyöt 
felmentettek. Ellenük az volt 
a vád, hogy részt vettek a ci-
garetta értékesítésében, ezt 
azonban a bíróság nem látta 
bizonyítottnak. 

Arató László 

Szegeden mostanság 
két o lyan cég is tobo-
rozza a d iák ügyfele-
ket, amelyeknek koráb-
ban közös g y ö k e r e i k 
voltak: az egyik a Meló-
Depó, a másik a Meló-
Diák. A Meló-Depó a Vi-
téz utca 12-ben, a Meló-
Diák a József Attila su-
gárút 8-ban várja a fia-
talokat. A két vállalko-
zás külön utakon jár , 
sok mindent mondanak 
egymásra és még töb-
bet gondolnak a másik-
ró l , m i k ö z b e n n a g y 
köztük a hason lóság . 
De a leginkább abban 
é r t e n e k e g y e t , h o g y 
függetlenek a Meló-Di-
ák korábbi szegedi ve-
zetésétől. 

Sok gazdasági társaság, s 
nem ritkán lapok, szer-
kesztőségek is osztódással 
szaporodtak az elmúlt évek-
ben. A magyar átok a diák-
vállalkozókat sem kíméli. 

Volt egyszer egy ős, amit 
úgy hívtak: Meló-Diák kis-
szövetkezet. Budapesten jött 
létre 1989-ben. Az ötletgaz-
dák azt fedezték föl, hogy a 
diákmunka közvetítéséből 
és szervezéséből tisztessé-
gesen meg lehet élni, mi-
közben a fiatalok sem jár-
nak rosszul. 

Később az ország külön-
böző pontjain alakultak he-
lyi csoportok, így Szegeden 
is. A budapesti Meló-Diák 
és helyi csoportja, a JATE 
Meló-Diák között harmoni-
kus volt a kapcsolat - egé-
szen 1998 végéig. 

Ekkor a fővárosi központ 
Szegeden visszaélésekre de-
rített fényt, s kérte ezek ki-
vizsgálását. Az események 
innentől kezdve gyorsan kö-
vették egymást: a szegediek 
úgy gondolták, itt a kiváló 
alkalom, s mivel megállnak 
a lábukon önállóan is, a há-
lózatról leválva megspórol-

hatják a Budapestnek fize-
tett gesztori dijat is. A köz-
pont sem tétlenkedett: felje-
lentette szegedi csoportjá-
nak vezetőit vesztegetés és 
adócsalás címén. Mivel az 
adórendőrségnél az ügyben 
még tart a nyomozás, ezút-
tal nem kívánunk vele fog-
lalkozni. 

Az önál lósult szegedi 
csoport tiszta lappal új éle-
tet kezdett és Meló-Depó 
néven új céget alapított. 
Csak az iroda a régi a Vitéz 
utca 12-ben. 

Eközben a budapesti Me-
ló-Diák nem akarta veszni 
hagyni a vidéki bástyát, 
Szegedet, ezért elhatározta: 
tovább működteti a Meló-
Diákot. A társaság változat-
lanul fizeti a gesztori dfjat a 
fővárosnak, az iroda pedig a 
József Attila sugárút 8-ba 
költözött és ott várja a diá-
kokat. Tehát két „Melós" 
cég is boldogulni próbál -
ugyanazon a piacon, 
győzzön a jobbik felkiáltás-
sal. 

A múltról egyik fél sem 
nyilatkozik szívesen. 

A szervezeti átalakulások 
szövevényes hálójában - a 
régi vezetés, de a Meló-De-
pó megbízásából is - dr. Öl-
lé György ügyvéd próbál 
rendet rakni. 

- Az iratok áttanulmá-
nyozása során eddig az vált 
világossá - mondja dr. Ollé 
György hogy a budapesti 
központ az 1992-es szövet-
kezeti törvény hatályba lé-
pését megelőzően kisszö-
vetkezetként , majd kft . -
ként működött. Csak 1993 
első félévében hoztak létre 
új szövetkezetet - a tagok 
között azt a bizonyos kft.-t 
is ott találjuk. Nem tagok 
viszont a diákok és a szö-
vetkezet sem iskolaszövet-
kezet. Nem láttam nyomát 
annak sem, hogy a szegedi 
csoport j og i érte lemben 
hozzájuk tartozott volna, 

fgy nem értem, milyen cf-
men kérték a gesztori díjat. 
Szerintem nem lehet levá-
lásról beszélni , ha nincs 
kiről leválni. 

- A Meló-Depó újonnan 
alakult iskolaszövetkezet, a 
régi vezetéshez sincs köze 
- folytatja az ügyvéd. - A 
törvény betűinek megfelel, 
öná l ló adóalany. A régi 
csoport csak kvázi jogi sze-
mélyként viselkedett, volt 
adó- és tb-száma, de min-
den egyéb feltétel - mint 
például a cégbírósági be-
jegyzés - hiányzott. 

A Meló-Depó Iskolaszö-
vetkezet alapítási dátuma 
1998. november 11., a cég-
bírósági bejegyzésé 1999. 
január 5. 

- A régi csoport be is je-
lentette a megszűnését -
veszi át a szót Doró Tibor, 
a Meló-Depó elnöke - és 
rendezte a dolgait. Ez azt 
jelenti, hogy kifizette a ta-
goknak a fejenkénti 1000 
forintos vagyoni hozzájáru-
lást. Mi csak annyiban 
kötődünk hozzájuk, hogy a 
munkát a régi he lyen , 
ugyanabban az irodában 
folytatjuk. Nem vagyunk 
jogutódok , nincs nálunk 
semmilyen régi nyilvántar-
tás. A tagok toborzását a 
nulláról kezdtük, 500 forin-
tot kérünk belépéskor. Ed-
dig már 950-en csatlakoz-
tak hozzánk. 

A Meló-Diák nevet to-
vábbvivő, de új helyen iro-
dát nyitó társaságnál Borics 
Attila elnök és Fogl András 
elnökhelyettes vállalkozik 
a beszélgetésre. A fogadó-
helyiséget leszámítva min-
denütt látszanak a költöz-
ködés nyomai. A volt taka-
rékszövetkezet i irodákat 
még be kell lakniuk. 

Borics Attila a diákmun-
kát megszervező hálózat 
előnyeit dicséri: 

- Földünkön a legna-
gyobb d i á k s z ö v e t k e z e t i 

vállalkozás a Meló-Diák -
mondja. - Tizenkét vidéki 
csoportunk van, a területe-
ket szigorúan felosztottuk 
egymás között. A hálózat 
azért előnyös, mert orszá-
gos cégek számára bármi-
lyen megbízatásnak napok 
alatt eleget tudunk tenni. 
Pillanatok alatt annyi diá-
kot mozgósítunk, amennyi 
a feladathoz kell. 

Borics különben koráb-
ban a szolnoki csoportnál 
dolgozott. Fogl András job-
ban ismeri Szegedet, mivel 
a tanárképzőn végzett, egy 
ideig azonban Kiskunmaj-
sán újságfróskodott. 

Nem titkolják, hogy ro-
hammunkában kellett meg-
szervezni az újabb csapa-
tot, azt követően, hogy az 
előző vezetés hiányosságait 
Budapest egy gesztori el-
lenőrzés során felfedezte és 
a botrány kitört. Február 3-
án Szegeden tagi gyűlést 
tartottak, amelyen a tízéves 
múltra visszatekintő Meló-
Diák összes csoportjának 
elnöke részt vett. Ekkor le-
gálisan, törvényes keretek 
között megalakul t az új 
csoport, amely nem jog-
utódja a réginek, s demok-
ratikus úton vezetőséget is 
választottak. Ebben a felál-
lásban minden a régi me-
netrend szerint m e g y , a 
gesztori díj ugyanúgy érvé-
nyes. 

Nem mondanak rosszat a 
másik cégre, ám sérelme-
zik, hogy a Vitéz utcában a 
diákokkal állítólag azt köz-
lik: megszűnt a Meló-Diák. 

- A test ottmaradt, a lé-
lek eljött - sajnálkoz ik 
Fogl András, miközben 
egészen biztos benne, hogy 
a két cég megél majd a pia-
con. 

A feljelentéseken, a múlt 
tisztázásán pedig majd eljo-
gászkodnak a szakemberek. 

Fekete Klára 

Új diszterem 
- házasulóknak 

• Munkatársunktól 
Szeged város vezetése fel-

hívja azok figyelmét, akik au-
gusztusban vagy szeptember-
ben kívánnak házasságot köt-
ni, hogy a városháza házas-
ságkötő termén kívül 14 és 20 
óra között az AB Generáli 
Biztosító Széchényi tér 6 
szám alatti díszterme is ren-
delkezésükre áll. Remél-
hetőleg az intézkedés hozzá-
járul majd ahhoz, hogy 
megszűnjön a házasságkötő 
teremért és az időpontokért 
kialakult sorban állás. 

Egészségvédelem 
és alapellátás 

• Munkatársunktól 
„Egészségvédelem az ala-

pellátásban" címmel works-
hopot rendeznek háziorvosok-
nak, a járóbeteg szakellátás és 
a fekvőbeteg-ellátás orvosai-
nak, valamint ápolók, védő-
nők, gyógytornászok, szociál-
is munkások és az egészsé-
gügyben dolgozó más szak-
emberek részére ma délelőtt 
fél tíztől az ÁNTSZ Csongrád 
megyei intézetének előadóter-
mében. A rendezvényt a 
Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetem Nép-
egészségtani Intézete szervezi 
a British Council támogatásá-
val és a Manchester Metropo-
litan University szakértőinek 
részvételével. A workshopot 
dr. Nagymajtényi László, a 
SZOTE tanszékvezető egye-
temi tanára, a népegészségtani 
intézet igazgatója nyitja meg. 

Aranyfüst 
az MTV1 -en 

• Munkatársunktól 
Szombaton reggel negyed 

héttől nyolcig ismét jelentke-
zik az Aranyfüst az MTV1-
en. (Ismétlése vasárnap 
13.05-kor az MTV2-n.) A tar-
talomból: író, aki Kádártól 
kapott engedélyt a nemzetisé-
gekről írni. Katolikus feleség-
képző Kiskunfélegyházán. A 
multiplex jött látott és 
győzött: requiem a művész-
moziért. Könyv Nietschéról 
és az érzékiségról. Életre kel-
nek az elfelejtett népfőisko-
lák. Csecsemők felügyelet 
nélkül? A műsor vendége lesz 
Jánosi György, az Országgyű-
lés oktatási bizottságának al-
elnöke. 

Agyagász-klub 
• Munkatársunktól 

Primitív technikával ké-
szülő agyagedények készíté-
sére Agyagász-klub indul 
szerdánként a Bartók Béla 
Művelődési Központban. A 
foglalkozásokon készített tár-
gyak önköltségi áron az alko-
tóké lesznek. A klubot Szalma 
Valéria vezeti. Jelentkezni le-
het március 12-éig a Bartók-
ban a 426-008-as és a 479-
566-os telefonszámon. 

ítélet 
• Munkatársunktól 

Tegnapi lapszámunkban 
helytelenül közöltük a Csong-
rád Megyei Bíróság ítéletét T. 
Andor ügyében. Dr. Szabó 
Lóránt tanácsa a két ev hat 
hónapos szabadságvesztés 
mellé valóban 1,8 millió fo-
rint megfizetésére kötelezte T. 
Andort mellékbüntetésként. 
Ám tévedtünk, amikor azt Ir-
tuk: az összeget részletekben 
fizetheti. Pusztán arról van 
szó, ha börtönbüntetésre kí-
vánja váltani a pénzbüntetést, 
úgy egy fegyintézetben töltött 
napja tízezer forintot ér. 

A változás szépsége 
• Munkatársunktól 

A változás szépsége cím-
mel nagyszabású kiállítást és 
divatbemutatót rendeznek a 
szegedi Bartók Béla 
Művelődési Központ nemré-
giben felújított dísztermében 
ma 18 órától a Rosemari Di-
vatiskola szegedi tagozatának 
hallgatói és tanárai. A Bartók-

ban tavaly indították el a di-
vatiskola foglalkozásait, im-
már két - kezdő és haladó -
évfolyam tanulja felkészült 
mesterektói a divatszakma, a 
ruhakészítés és az öltözködési 
kultúra titkait, fortélyait. A 
hallgatók a kurzus végén ne-
ves divatszakemberek előtt 
vizsgáznak. 

SZEGED, BAKAY NÁNDOR U. 29. 

CSŐ és VAS 
PVC-, vas- és horganyzott csövek, vasáruk, 

ZÁRTSZELVÉNYEK MÉRETRE VÁGVA IS! 
Házhoz szállítást vállalunk 

Nyitva: h.-p.: 7.30-16.30-ig, sxo.: 7.30-12-ig. 
Tel./fax: 62/425-166. 


