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Hét év után Görögországban fogták el a 
rendszerváltás utáni egyik legnagyobb sze-
gedi csalássorozat gyanúsítottjait , R . Nim-
ródot és feleségét. A jelenleg szegedi le-
tartóztatásban lévő házaspár több százmil-
lió forinttal csapott be befektetőket. Sze-
rencséjük volt, hogy nem az alvilág be-
hajtói, hanem a görög rendőrök csaptak le 
rájuk. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

A szegedi R. Nimródot és feleségét, R.-né 
Gy. Gyöngyit 1998 októberétől körözte a 
rendőrség. Nem sokkal később nemzetközi 
elfogatóparancsot is kiadtak ellenük. A sze-
gedi brókercsődök között emlékezetes volt 
az Enigma Invest Értékpapír Forgalmazói 
és Befektetési Rt. csődje, hiszen a cég tulaj-
donosai, vezetői, azaz az R. házaspár a be-
fektetők pénzével elmenekült az országból. 
Mielőtt elhagyták Magyarországot, meg-
semmisítették számítógépes nyilvántartá-
sukat. 

Az Enigma Rt. rendkívül magas, 30 száza-
lékos hozamot ígért a befektetőknek. A cég 
csődje után, a felszámolás megkezdését kö-
vetően 167 hitelező jelentett be igényt több 
mint 211 millió forintra. 

R. Nimród és felesége eltűnése után Szege-
den elterjedt, hogy a házaspár nemcsak legá-
lis befektetőknek tartozott, hanem a szegedi 
alvilág meghatározó alakjai sem jutottak 
hozzá pénzükhöz. Állítólag rajtuk keresztül 
akartak tisztára mosni több tízmillió forin-
tot. Úgy tudjuk, R. Nimródékat az alvilág be-
hajtói itthon és külföldön is keresték. Sze-
rencséjük volt, hogy nem ők, hanem a görög 
rendőrök akadtak a nyomukra. Ezeket az in-
formációkat a rendőrség egyelőre nem akarta 
kommentálni. 

A görög hatóságok a nemzetközi körö-
zés, illetve a magyar rendőrségtől kapott 
információk alapján tavaly decemberben 
Görögországban fogták el az R. házas-
párt. A férjet és feleséget a kiadatási eljá-
rás befejezése u tán , néhány napja adták 
át a magyar hatóságoknak, és azonnal 

Szegedre szállí tották. A bíróság mind-
kettőjüket letartóztat ta. 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
gazdaságvédelmi osztálya különösen nagy 
értékre elkövetett sikkasztás, jelentős kárt 
okozó, üzletszerűen elkövetett csalás és 
más bűncselekmények miatt folytat bünte-
tőeljárást a házaspár ellen - tájékoztatta la-
punkat Frank Antal százados, az ügy elő-
adója. 

Révész Károly alezredes, a megyei főkapi-
tányság gazdaságvédelmi osztályának veze-
tője elmondta, az úgynevezett befektetői vé-
delmi alapból és a felszámolási eljárás után 
rendelkezésre álló forrásból a kis összegű hi-
telezőket teljes mértékben, a többieket rész-
ben kártalanították. 

A 34 éves R. Nimród és 37 esztendős fele-
sége, R.-né Gy. Gyöngyi ártatlannak vallotta 
magát, sőt vallomást sem tett, gyanúsításuk 
ellen pedig panasszal élt. Az alezredes hozzá-
tette, a nyomozást minél hamarabb szeret-
nék lezárni, és vádemelési javaslattal továb-
bítani az ügyészségnek. 

A szegedi rektor is a matematika érettségi újraírására biztatja az érintetteket 

Csalódott és tanácstalan maturálók 

A több százmilliós csalássorozat gyanúsítottjai azt állítják, nem bűnösök 

Nimródék szegedi cellában 

Képünk 1998 októberében készült. Sok ügyfél kereste fel hiába az Enigma egykori irodáját Fotó: Miskolczi Róbert 

Szégyen, 
Fradi a neved 
SÜLI RÓBERT 

Nem hazudtolta meg magát a magyar foci. Ismét bizonyította, 
hogy a béka feneke alatt van, semmit sem ér, csak a botrány veszi 
körül. Balhé balhé hátán. Nincs olyan hét, hogy ne történne vala-
mi eget rengető negatív esemény. 

így volt ez szerdán este Fehérvárott is. A labdarúgó Magyar Ku-
pa döntőjében. A sokak által csak az ország legnépszerűbb csapa-
tának titulált Ferencváros együttese gondoskodott ismét a bot-
rányról. Szegény fradista ősök, a régi hősök most legszívesebben 
elbujdokolnának. Ez a klub talán legnagyobb szégyene volt, amit 
a jelenkor „sztárjai" bemutattak. Amokfutást rendeztek Lipcsei 
Péterék. Főként a Fradi-kapitány vitte g prímet. Büntetlenül! Be-
lerúgott mindenkibe. Aki felé tartott, abba biztosan! És ezt moso-
lyogva tette. A zöldek reklamáltak, vitatkoztak, a Fradi-tábor do-
bálta a petárdákat, a füstbombákat. Mint az állatok, úgy viselked-
tek. És ezt a műholdas közvetítés jóvoltából az egész világ látta. 
Bravó! • 

Szegény apukákat sajnáltam igazán. Ha véletlenül maguk mel-
lé ültették a csemetéjüket a tévé elé, hogy együtt nézzék a mecs-
cset, akkor mit mondhattak a gyermeküknek• „Kisfiam, amit 
látsz, az nem a foci! Ez egy magyar játék: a rugdosósdi!" Szégyen! 
Szégyen, hogy egyáltalán még foglalkozunk a honi futballal, teret 
adunk a hazai játéknak. Az FTC pedig a meccs utáni cselekedeté-
vel ért a csúcsra: a játékosok nem vették át az ezüstérmet! Még 
veszíteni sem tudnak. Ezzel is bizonyították, hogy ók nem sporto-
lók. Nem azok, mert nincs lelkük, csak pénzzel tömött zsebük. A 
semmiért. Fejlődés ? Ezzel a mentalitással • Ugyan, hagyjuk! Néz-
zük inkább az angol bajnokságot. Jobban járunk! 

Az emelt szint előnye 
Nem érettségi botrány, hanem tétellopás, azaz bűncselekmény tör-
tént - véli a kormány. A Csongrád megyei szaktekintélyek szerint 
az elmúlt napokban történtektől függetlenül a kétszintű érettségi 
elve jó és a felsőfokú intézményekben nyugodtak lehetnek. 

A középszintű matematika érettségi dolgozatok jól sikerültek - az 
általunk kérdezett szegedi diákok szerint. Ezért a május 28-i ismét-
léskor hasonló nehézségű feladatsorra számítanak. Mások csalása 
miatt a deákos Nagy Zsuzsanna a történelem és a matematika 
érettségit is később teheti le, mint korábban gondolta. A Magyar 
Rektori Konferencia a matematika érettségi újraírására biztat. 

BORÍTÉKOLVA 
• Az emelt szintű tételeket olyan borítékban tárolták, amelyeket a felbontás 

után nem lehet visszazárni, ezért ezek a feladatok titokban maradtak -
kapott szárnyra tegnap a hír. A középszintű feladatsorok pénzügyi megfon-
tolásokból már nem ilyen borítékokba kerültek, mert 50 millió forintos 
többlet kiadást jelentett volna az oktatási tárcának. így hát a botrány borí-
tékolva volt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Könnyűnek éreztem és jól meg-
oldottam a feladatsort, ezért egy-
általán nem örülök annak a dön-
tésnek, hogy a középszintű ma-
tematika érettségit az Oktatási 
Minisztérium érvénytelenítette, 
s május 28-án meg kell ismételni 
a vizsgát. Kicsit kiakadtam, de 
erőt veszek magamon és még 

egyszer elmegyek a matek érett-
ségire - mondta Nagy Zsuzsa, a 
szegedi Deák Ferenc Gimnázi-
um végzős diákja. Pedig Zsuzsá-
nak egyáltalán nem hiányzik, 
hogy matekból duplázzon, hi-
szen előtte tornyosul még az 
emelt szintű spanyol érettségi, 
valamint a történelem, amit an-
golul ír. 

- Jól sikerült! A lányom ezzel 

jött haza a matematika érettségi-
ről és nagyon örült - vette át a 
szót az anya, Dosztig Ildikó. -
Egy nap múlva, mikor ezt az 
érettségit érvénytelenítették, na-
gyon elszomorodott. Borzasztó-
an izgulós, mégis megpróbálja 
még egyszer, hogy ne az év végi 
matekjegyét számítsák be az 
érettségibe. 

Év végén négyest kapott mate-
matikából, de az érettségin ötöst 
szeretne a Radnóti Miklós gim-
názium tanulója, Krajkó Judit. A 
pszichológusnak készülő diák 
úgy okoskodott, a második for-
dulót is bevállalja, hogy ezzel is 
növelje vitt pontszámait, vagyis 
felvételi esélyeit. 

- Mindenféle pletyka terjed, 
kapjuk a rossz híreket - érzékel-
teti a végzősök hangulatát Judit. 
- Egyelőre az emelt szintű bioló-
gia érettségire koncentrálok és 
ha marad időm, gyakorlok ma-
tekra is, de rögtön következnek a 
szóbelik. 

Tegnap Judit levelet kapott a 
Pécsi Tudományegyetem böl-
csész karáról, melyben az áll, 
hogy az év végi jegyeket fogadják 
el és nem az érettségit. 

- A lányom szerint ezek után 
nincs értelme próbálkozni még 
egyszer a matematikával. A lelki-
állapota hullámzó: egyszer úgy 
gondolja övé a világ, majd kap 
egy ilyen alig értelmezhető leve-
let és összeomlik fogalmazta 
meg érzéseit Krajkóné Szabó An-
na. - Nagy a csalódottságunk a 
magyar társadalommal szem-
ben, ahol úgy látszik, nem szá-
mít több száz ezer ember. Szo-
morú jövőt vetít a fiatalok elé ez 
az érettségi botrány. 

A TUDÁS SZÁMIT 
g j j Nincs mérlegelési joguk, el kell fo-

gadniuk az érettségin született 
eredményeket - hangsúlyozta a 
Szegedi Tudományegyetem Gazda-
ságtudományi Kar dékánja, Farkas 
Beáta. „Ha becsületesen zajlik a 
kétszintű érettségi, akkor megfe-
lelő a felvételi helyettesítésére -
mondta. - Az a döntő, hogy a kö-
zépiskolákban milyen a színvonal 
négy év alatt. Ha jó az oktatás és 
felkészíti a gyerekeket a nagyobb 
anyag mennyiség befogadására és 
visszaadására, akkor az érettségi 
is komoly lesz." 

A KORMÁNY ÉS A REKTOROK VÉLEMÉNYE 
n A kormány álláspontja szerint az elmúlt napok kapcsán nem érettségi bot-

rányról beszélhetünk, hanem tétellopás, vagyis bűncselekmény történt, 
amelyben még folyik a nyomozás - mondta tegnap Batiz András. A kor-
mányszóvivői tájékoztatón kérdésre válaszolva kijelentette: a kormány 
szerint - néhány alkotmányjogászi véleménnyel szemben - Magyar Bálint 
oktatási miniszter nem tehetett másként, mint hogy nem rendeletben, ha-
nem határozatban semmisítette meg a matematika érettségi vizsgákat, és 
rendelte el megismétlésüket, mert a közoktatási törvény erre ad lehetősé-
get. Elmondta, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Kuncze Gábor 
szabad demokrata pártelnök szerdai megbeszélésén nem vetődött fel Ma-
gyar Bálint felelőssége, hanem úgy értékelték, hogy erősíteni kell a szak-
tárca vezetőjét az érettségi vizsgák végigviteléhez. 

A Magyar Rektori Konferencia elnöke azokat is a matematika érettségi 
újraírására biztatja, akiknek most a felvételihez nem lenne szükségük rá, 
de a jövőben továbbtanulnak. Bessenyei Lajos közölte: azoknál, akik az év 
végi jegyüket választják érettségi osztályzatnak, szerepelni fog egy meg-
jegyzés, amely szerint ez nem jogosítja fel őket a továbbtanulásra. Tehát, 
aki jövőre vagy később olyan szakon szeretne továbbtanulni, ahol a mate-
matika felvételi t á r© , annak le kell tennie - legkésőbb akkor - az érettsé-
git. A lapunkat megkereső Szabó Gábor szegedi rektor is osztotta az e © e -
temi vezetők fórumának véleményet. 

> 36.514. - Ft/hó THM 4,73o/0 
204*1 onerö, 99 hónap tdrlesitörészlet, CHF 

*Részletekért forduljon értékesítőinkhez! 
Az ö n KIA márkake reskedése : 6724 Szeged 
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Több szabadságot biztosít a to-
vábbtanulni szándékozóknak a 
kétszintű érettségi, mert maguk 
dönthetik el, hogyan gyűjtik ösz-
sze a számukra szükséges pont-
számokat - mondta Magyar Bó-
lint oktatási miniszter, amikor 
kihirdette az új, kétszintű érett-
ségi rendszert. Az elv megvalósí-
tása azonban most megbukott. 

- A szakma szerint a kétszintű 
érettségi elve jó, csak a lebonyolí-
táson kell javítani - magyarázta 
Fábiánné Szenczi Ibolya, a csong-
rádi Batsányi János Gimnázium 
magyartanára. A tanárnőnek az a 
véleménye, hogy aki becsületesen 
megírta az emelt szintű érettségit 
magyarból és jó eredményt ért el, 
az nyugodt szívvel mehet felsőfo-
kú intézménybe. 

- Attól, hogy a lebonyolítási 

KIA MOTORS 

2 . 7 9 9 . 9 0 0 * 

rendszer hibáit egyesek ki-
használtak, a kétszintű érett-
ségi elve lehet jó - véli a szege-
di Széchenyi István Gimnázi-
um igazgatóhelyettese. Szabó 
Gabriella szerint a minisztéri-
u m megtartot ta ígéretét és a 
problémamegoldó képességet 
mérte. A középszintű matema-
tikadolgozatokból az derült ki, 
hogy a gyerekek nehezebb fel-
adatokat oldottak meg órákon 
és a kereskedelmi forgalomban 
kapható próba tételek is húzó-
sabbnak bizonyultak. A mate-
matika szakos tanárnő érettsé-
gi elnök is, s tapasztalataira 
hivatkozva kijelentette: az 
emelt szintű matemat ikakép-
zésen és érettségin csak a leg-
kiemelkedőbb képességű diá-
kok tudnak jól teljesíteni, s or-
szágosan talán száz ilyen te-
hetséges gyerek van. 
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Ft+ÁFA-tól! 

Praktikus és sokoldalú áruszállító! 
Az új KIA K2500 igazán jó választás, mert rendkívül takarékos 
köszönhetően a korszerű 2.5 literes TCi 92 LE-s diesel motornak, 
1.5 tonnáig is terhelhető, rakodófelülete akár 7m2 is lehet, 
a 80 cm-es platómagasság pedig igazán megkönnyíti a rakodást 

Továbbá "B" kategóriás jogosítvánnyal vezethető, 6 személy 
számára is kényelmes helykinálatot biztosít és 3 év vagy 
100.000 km garancia jár hozzá, KIA Assistance szolgáltatással. 

Új KIA K2500 vásárlása esetén most 
bármilyen használt autója nálunk 
+200.000 Ft-tal többet ér! 

Finanszírozási ajánlatunk: 

http://www.ikeszauto.hu

