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• Felszámolják a Vidia Rt.-t 

Csaknem széthordták a céget 
Sorsdöntő ülésre készült tegnap a Vidia Kereskedőház 

Rt. igazgatótanácsa - de a döntés már nem az ő kezük-
ben volt. A hitelezők közül ugyanis hárman felszámolási 
kérelmet adtak be a bíróságra a cég ellen, amelyeket 
azonban a Vidia „megkifogásolt". Az igazgatótanács 
ezeket áttekintve azt állapította meg, hogy az Unicbank 
kérelme jogos, ezért kifogásait visszavonta. Azaz életbe 
lép a felszámolás, meg sem kellett várni a végső kifi-
zetésekre máig adott határidőt. 

A kereskedőház kálváriája 
tavaly év e le jén kezdődöt t . 
Ismételt pályázaton alig egy 
éve Molnár Sándor szegedi 
vállalkozó szerzett 73 száza-
lékos többséget a cég tulajdo-
nában, ám a kötelező 10 millió 
forintos kaució után máig nem 
fizette ki az AVÜ-nek az ígért 
156 milliós vételárat. Molnár 
Sándor arra hivatkozik, hogy a 
vagyonügynökség által közölt 
vídiás üzleti adatok lényegesen 
eltérnek a valóságosaktól, amit 
egy általa megbízott könyv-
vizsgáló cég jelentésével iga-
zol. Az rt. vagyona korántsem 
éri el az ígért 850 mi l l ió t , 
adóssága pedig az egymilliárd 
forintot is meghaladja. Ráadá-
sul a kereskedőház a hosszas 
huzavona alatt szinte teljesen 
elvesztette piaci értékét, mire ő 

december 6-án végre rendel-
kezési jogot kapott. Felmerült 
az is, hogy az elmúlt év végére a 
céget csaknem „széthordták", 
lehetetlen helyzet elé állítva 
ezzel az új tulajdonost. Ujabb és 
újabb adósságokra derült fény 
menet közben. Ilyen eset a 
korábbi vezetők számára lí-
zingelt 40 (!) darab személy-
gépkocs i (melyeket ezu tán 

40-50 ezer forintért el is adtak 
a használóknak) , s amelyek 
miatt utólag 60 millió forintot 
kell fizetni az APEH-nak, a 
b í rságokkal együt t . Molnár 
Sándor decemberben más 
vállalkozásaiból még 50 millió 
forint készpénzt belepumpált a 
Vídiába, hogy a kishitelezőket 
ki tudják fizetni, mára azonban 
végképp kritikussá vált az rt. 

Bokor András, sárkányrepülő.oktató. (Fotó: Nagy László) 

• A szegedi repülőtér legki-
sebb légijószágaiból egy köze-
pes garázsban elfér vagy húsz 
darab. Természetesen össze-
hajtogatott állapotban. Jó idő 
esetén pedig mindössze fél óra 
alatt menetkész a sárkány -
merthogy róluk van szó. 

Ősi vágyként emlegetik az 
ember magasba k ívánkozó 
óhaját . S amikor tisztelettel 
vegyes csodálattal bámuljuk az 
ég kékjében kecsesen keringő 
gépeket, akkor ez a génjeikbe 
táplál t ösz tön mozdul meg 
bennünk. Ez a titokzatos haj-

tóerő vette rá száz évvel ezelőtt 
Ot tó Li l ien tha l t is, hogy 
siklórepülő kísérleteket foly-
tasson, hogy feltalálja a repülő-
szerkezete t , melynek segít-
ségével a levegőnél nehezebb 
test a levegőbe emelkedhet. S 
ugyanez az ősi vágy munkált 
azokban, akik mintegy húsz 
éve, az akkor már igen fejlett 
repülővilágban újra feltalállak 
a siklórepülőgépet. A szuper-
szonikus gépek világában ős-
lényeket alkottak: sárkányt. 

(Takács Viktor riportja 
az 5. oldalon.) 

Sára Sándor 
a Duna TV vezetője 

A Hungária TV Alapítvány 
kuratóriuma június 23-i ülésén, 
féléves kísérleti szakasz után 
létrehozta a Duna TV vezető 
testületeit. A testület munkájá-
nak irányításával Sára Sándort 
bízta meg. A Duna TV új 

igazgatósága - amelynek tagja 

tlr. Lux László, Hanák Gábor, 
Illés György, dr. Kellermayer 
Miklós, Lugossy László és 

Szekeres László - megtartotta 

első ülését. 

Szlovákiát is felvették, de 
Karácsony este volt. Az 

aranyember ment a tévé-
ben. Az asszony végignéz-
te, majd k ikapcso l ta a 
készü léke t . A 12 éves 
nevelt lánya békésen aludt 
mellette az ágyon. Elszí-
vott egy cigarettát. Már 
éppen lecsukódtak volna 
szempil lái , amikor meg-
reccsent a parket ta . A 
hang irányába fordult. A 

félhomályban felismerte a 
hívatlan látogatót. 

- Megbolondultál, Szé-
csényi? - förmedt az arcát 
félig eltakaró fiatalemberre. 

- Nem, az anyátok is-
tenit! - üvöltött a támadó, 
és már szúrt is a késsel. 
Nem nézte , hogy hová, 
csak szúrt és szúrt. 

(V. Fekete Sándor bírósági 
tudósítása az 5. oldalon.) 

Strasbourgban kedden dél-
előtt megkezdte munkáját az 
Európa Tanács par lament i 
közgyűlésének nyári ülésszaka. 
Az elsősorban emberi jogi kér-
désekkel foglalkozó testület 29 
tagállamának parlamenti kép-
viselői ez alkalommal döntöt-
tek Csehország és Szlovákia 
tagságának kérdéséről. 

Csehország és Szlovákia 
teljes jogú tagságát a politikai 
ügyek bizottsága teijesztette a 
plenáris ülés elé. A közgyűlés 

ezt követően délután elsőként 
egyhangú lag megszavaz ta , 
hogy Csehországot vegyék fel 
a szervezet teljes jogú tagjai 
sorába. A kérdés vitájában ki-
vétel nélkül valamennyi hoz-
zászóló elismeréssel szólt az 
ország demokratikus hagyo-
mányairól és jelen intézmény-
rendszerének jogállamiságot 
maximálisan garantáló jelle-
géről. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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• Tegnap délelőtt 11 órakor a 
Radnóti Miklós Gimnázium 
lépcsőházában felavatták Klau-
zál Gábornak, az iskola koráb-
bi névadójának az emléktáb-
láját. Az ünnepségen dr. Sza-
bó Edit, a g imnázium igaz-
ga tó ja köszön tö t t e az alma 
mater régi d iák ja i t , ma jd a 
városi önkormányzat nevében 
dr. Ványai Éva alpolgármester 
mondott avatóbeszédet, amely-
ben emlékeztetett az első fe-
lelős magyar kormány minisz-
terének életútjára és a városhoz 
fűződő kapcsolatára. A gimná-
zium 1912 és 1950 között vi-
selte Klauzál Gábor nevét, ezt 
örökíti meg az emléktábla. Az. 
utóbbi években a régi diákok 
javasolták, hogy az iskola kap-
ja vissza eredeti nevét. Az ügy-
ből vita keletkezett, mert a fia-
talabb nemzedékek ragaszkod-
tak az új névhez, a Radnótihoz. 
Az emléktábla felavatása bi-
zonyára a vita lezárásá t is 
jelenti. 

(Hollósi Zsolt cikke 
a 3. oldalon.) 

pénzügyi helyzete. E bizony-
talanságot szüntette meg most 
az Unicbank. 

Mi várható ezt követően? 
Az rt . m e n e d z s m e n t j e és a 
szakszervezet képviselői teg-
nap megegyeztek az új kol-
lektív szerződésben, aminek 
alapján lényegesen kevesebb 
végkielégítést kell f izetni a 
távozó dolgozóknak (ez a régi 
szerződés szerint 170 millió 
forint lett volna). Rövidesen 
felszámolóbiztos érkezik a 
céghez, aki majd dönt a to-
vábbi lehetőségekről. Rosz-
szabb esetben a vagyontárgyak 
darabonkénti eladásával juthat-
nak pénzük tö redékéhez a 
hitelezők. Augusztusban pedig 
következik a vételi ár körüli 
per Molnár Sándor és az AVÜ 
között. A kérdés csak az, hogy 
a megmarad t 604 do lgozó 
közül még hányan figyelhetik 
e küzdelmet vidiás köntösben? 

V. I. P. 

Emléktábla Klauzálnak 

4 x 4 NAP A MARSON 
SZAKVÁSÁROK A SZEGEDI NEMZETKÖZI VÁSÁR TERÜLETÉN 

VARÁZSOLJA SZEBBÉ OTTHONÁT, 
A SAJÁT OÁZISÁT! 

MÁSODIK UTAZAS: 
JÚLIUS 1-4. 

OÁZIS Lakberendezési és Építészeti Szakvásár 
NAPONTA 10-19 ORAIG 


