
SZERDA. 2 0 0 2 . ÁPRIL IS 10 . • A K T U A L I S • 

felmentő ítélet a magyarcsanádi testvérek ügyében 

Kérdés: ki a gyilkos, 
¡d az áldozat? 
Felmentette a Csongrád Megyei 
Bíróság a gyilkosság vádja alól a 
magyarcsanádi Gán testvére-
ket. Nem találtunk olyan bi-
zonyítékot, ami alapján nyu-
godt lelkiismerettel alapozhat-
tuk volna a bűnösséget kimon-
dó ítéletet - fogalmazott Cser-
háti Ágota bíró. 

Azt írja bele az újságba, hogy 
hála istennek kiderült az igazság. 
És azt se felejtse ki, hogy köszön-
jük a tisztelt bíróságnak, meg az 
ügyvéd úrnak. Hálásak vagyunk 
az igazságszolgáltatásnak. De az 
mégiscsak nagyon szomorú, 
hogy teljességgel ártatlan embe-
reket több mint egy évig börtön-
ben sanyargatnak." 

E szavakat tegnap, pár perccel 
három óra után jegyezhettem fel 
a megyei bíróságon, miközben a 
börtönőrök Gán Zoltán és Gán 
Miklós kezéről csatolták le a bi-
lincset. Első fokon tehát felmen-
tő ítélettel zárult az a per, amely-
nek indulásakor sokan csak azt 
latolgatták, mégis, hány évre ke-
rülhetnek rács mögé a román 
vendégmunkás megölésével vá-
dolt Gán testvérek. 

Avádirat szerint 2000. október 
27-én italozott együtt Gán Zol-
tán és Gán Miklós egy bizonyos 
Mica becenevű román állampol-
gárral, akinek pontos személy-
azonosságát az eltelt több mint 
másfél év alatt sem sikerült kide-
ríteni. A társaság ezt követően 
egy magánházban barátkozott 
tovább, majd amikor Mica elkö-
szönt a poharazgatóktól, az első-
rendű vádlott, Gán Zoltán és 
öccse, Gán Miklós másodrendű 
vádlott a nyomába eredt. A ma-
gyarcsanádi Fő utcán lévő Han-
gulat italbolt előtt érték utol ál-
dozatukat, rátámadtak, ütöt-
ték-verték, a földön fekvő férfit 
meg is rugdosták, majd a kábult 
sértettet magukkal cipelték a 

mintegy másfél kilométernyire 
lévő Iszapos tóhoz. A parton az-
tán - a vádirat szerint - ki is fosz-
tották az eszméletlen Micát. 
Négy karton cigarettát, kész-
pénzt, karórát vettek el a román 
férfitől, később pedig megfojtot-
ták. A holttestre pedig egy kővel 
megrakott táskát kötöttek, s így 
dobták a vízbe - idézhettük most 
fel a tanúvallomásokra alapozott 
vádirat szerint a történetet. 

A Csongrád Megyei Főügyész-
ség a Gán testvéreket társtettes-
ségben, nyereségvágyból elköve-
tett emberölés bűntettével vádol-
ta. Ám tegnap a bírói tanácsot 
vezető Cserháti Ágota bírónő a 
felmentő ítélet indoklásakor úgy 
fogalmazott: a bíróság nem talált 
olyan bizonyítékokat, amire 
nyugodt lelkiismerettel alapoz-
hatta volna a bűnösséget kimon-
dó ítéletet. Tulajdonképpen két 
tanú tett terhelő vallomást a 
Gán testvérekre. Egyikük példá-
ul azt állította, október elseje 
előtt értesült az egyik Gán fivér-
től a bűncselekményről, holott a 
tóban november 4-én megtalált 
holttest - a szakértő szerint - leg-
hamarabb október közepén ke-
rülhetett a vízbe. A másik tanú 
pedig többször is ellentmondás-
ba keveredett korábbi állításai-
val, zavarosan idézte fel az általa 
látni vélt történéseket. Mivel vé-
gül nem volt olyan bizonyíték, 
ami egyértelműen a vádlottak 
bűnösségére lehetett következ-
tetni, az ítélet nem lehetett más, 
mint felmentés - hangzott el a 
bíróságon. Az ügyész háromnapi 
gondolkodási időt kért, a védő és 
a vádlottak tudomásul vették az 
ítéletet, ami még nem jogerős. A 
bíróság elrendelte az előzetes le-
tartóztatás azonnali megszünte-
tését is, így kerülhetett le a népes 
család jelenlétében a Gán testvé-
rekről a bilincs. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Kiállítás a MEH-nél 
Festményeiből rendez kiállítást Farkas Gyula festőművész a Dél-ma-
gyarországi MÉH Rt. Galériájában, a Bocskai utca 8/B szám alatt. A 
rendezvényt délután 5 órakor nyitja meg Tóth Attila művészeti író, a 
vendégeket köszönti Szabó Jenő, a Dél-magyarországi MÉH Rt. ve-
zérigazgatója. A megnyitón közreműködik Tóthné Szegszárdy Berna-
dett hegedűművész és Farkas Veronika zongoraművész. A kiállítás 
munkanapokon 10 és 17 óra között látogatható. 

Az egyetem a Gazdasági Minisztérium engedélyére vár 

Ady tér: leállt az építkezés 
Szünetel az Ady téri könyvtári 
központ építése. A kivitelező a 
végleges tervekre, az egyetem 
pedig a gazdasági tárca enge-
délyére vár. 

Nem dolgoznak az Ady téri épít-
kezésen. A kivitelezők a módosí-
tott tervekre várnak - tudtuk 
meg Szecső Bélától, az építést 
végző Baucont Rt. vezérigazgató-
jától. A csaknem nyolc és fél mil-
liárd forintos beruházásból 
ugyanis mintegy 892 millió fo-
rintot tesz ki az a Gazdasági Mi-
nisztériumtól nyert támogatás, 
amelyet az önkormányzat kapott 
önálló konferenciaközpontja 
megépítésére. Az egyetem és a 
város vezetése azonban megegye-
zett arról, hogy közösen építenek 
konferenciaközpontot, amely-
nek az Ady téri könyvtári köz-
pont ad majd helyet. így az ere-
detileg tervezettnél nagyobb kon-
ferenciaterem épülhetne. Az 
egyetem azonban még nem ka-
pott írásos tájékoztatást a Gaz-
dasági Minisztériumtól arra vo-
natkozóan, hogy az önkormány-
zat az építkezéshez valóban fel-
használhatja a még önálló köz-
pontjára nyert pénzt. 

- Az építkezést egyelőre szüne-
teltetjük. Tudomásom szerint az 
egyetem és a városvezetés között 
még nem dőlt el véglegesen, hogy 
a konferenciaközponttal együtt, 
vagy anélkül épüljön fel az új 
épület. Számítottunk az eredeti 
tervek módosulására, így nem 
ért váratlanul minket a kény-
szerpihenő. Amint értesítést ka-
punk az egyetem vezetésétől, 
rögtön folytatni fogjuk a munkát 

A kivitelező fontolgatja, hogy a 
ra hárítja át. 

kényszerszünet többletköltségeit az egyetemre és az önkormányzat-
Fotó: Karnok Csaba 

- nyilatkozta a vezérigazgató. 
Szecső Béla azonban kijelentette: 
amennyiben hosszú ideig állniuk 
kell, megfontolják, hogy a kény-
szerszünet többletköltségeit az 
építtetőkre, azaz az egyetemre és 
az önkormányzatra hárítják át. 
A vezérigazgató szerint ez a kés-
lekedés nem veszélyezteti az 
építkezés befejezésének 2004. 
május 31 -i határidejét. 

Mészáros Rezső, az egyetem 
rektora szerint nem merült fel, 

hogy az egyetemi könyvtár a 
konferenciaközpont nélkül épül-
jön fel. A rektor azonban tegnap 
délutánig még nem kapott írás-
beli tájékoztatást a gazdasági tár-
cától, hogy a minisztérium enge-
délyezi-e az önkormányzatnak a 
központ építésére nyert 892 mil-
lió forint eredeti tervektől eltérő 
felhasználását. 

- Tudomásom szerint legké-
sőbb szerdáig megérkezik hoz-
zám faxon a gazdasági miniszter 

által aláírt engedély. Amint a ke-
zünkben lesz a dokumentum, ér-
tesítjük az építtetőt és a munká-
latok folytatódhatnak - mondta 
Mészáros Rezső. 

Bartha László polgármester 
kérdésünkre elmondta: eldön-
tött tény, hogy a GM engedélyé-
vel a város felhasználhatja a pá-
lyázaton megnyert 892 millió fo-
rintot és felépülhet az egyetem-
mel közös konferenciaközpont. 

I. SZ. 

Közlekedési nap 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Közlekedésbiztonsági napot ren-
deznek április 12-én, pénteken a 
szegedi Csonka János Műszaki 
Szakközépiskolában (Temesvári 
körút 38.) reggel 8 órától. Az ér-
deklődők előadásokat hallgat-
hatnak meg többek között a bal-
esetmegelőzésről, a közúti gép-
járműellenőrzésről, a drogok és 
az alkohol hatásáról a közleke-
désben és Szeged forgalmáról. 
Külön érdekesség, hogy bemu-

tatnak egy napenergiával mű-
ködtetett motort is. Emellett 
számos bemutatóval is várják a 
vendégeket az iskola focipályá-
ján. Több autószalon is kitele-
pül, de lesznek még autómodel-
lek, tuningolt Trabantok és 
MTB-kerékpáros bemutató is. 
Az újszegedi ligetben pedig 10 
órától a rendőrség tart technikai 
bemutatót, majd Trabant-húzó, 
KRESZ-, kerékpár-szerelési és 
motoros ügyességi versenyeket is 
rendeznek. 

Cigarettareklám a szegedi Belvárosban 

Lehet hirdetőoszlop az autó 
Adohányáru reklámját tiltó tör-
vény ellenére gyakran tűnnek 
fel cigarettát népszerűsítő fel-
iratok. Cikkünkből az derül ki, 
bizonyos autók kivételek. 

Fotóriporterünk a Deák Ferenc 
utcában kapta lencsevégre azt az 
autót, amelyet széles Marlboro 
feliratok díszítettek körös-körül, 
valamennyi oldalán. Azzal, hogy 
egy termék nevét hordozta, egy-
szersmind kampányolt egy áru-
cikknek, ugyanakkor lehetséges, 
hogy megsérti a 2001-ben módo-
sított gazdasági reklámtevékeny-
ségről szóló törvényt. A paragra-
fusok kimondják, tilos közzéten-
ni dohányáru reklámját úgy a saj-
tóban, mint a közterületeken. 

Vass Márton, a szegedi polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati 
irodájának vezetője szerint a rek-
lámozással kapcsolatos ügyek 
már nem tartoznak az önkor-
mányzat hatáskörébe. Az illeté-
kes a Városkép Kft., amely vi-
szont csak az „álló" reklámfelü-
letekkel foglalkozik. Mivel az au-
tó egyértelműen „mozog" - ha-
csak nem veszik ki alóla a kere-
keket, s betonozzák le - , nem a 
Városkép telefonszámával kísér-
leteztem, hanem olyan céget hív-
tam, amely járműveinek oldalát 
teklámfelületként értékesíti. 

Az Opel nagy valószínűséggel ártatlan. Fotó: Karnok Csaba 

Szélpál Gábor, a Szegedi Közle-
kedési Kft. marketing-osztályve-
zetője el is mondta: alkoholt, do-
hányárut nem reklámoznak, hi-
szen ezt írja elő a reklámtörvény. 

Kiderült, a reklámmal kapcso-
latos tevékenység megítélése az 

Országos Fogyasztóvédelmi Fő-
felügyelőségre tartozik, így tőlük 
is kértem állásfoglalást. Kati At-
tila reklámfelügyeleti osztályve-
zető arról tájékoztatott, csak ak-
kor lehet autón cigarettát reklá-
mozni, ha az dohányárut szállít 

- a jövedéki törvény előírásainak 
megfelelően. Elmondta, ezeket a 
mozgásban lévő reklámhordozó-
kat nehéz ellenőrizni. Még az is 
előfordulhat, hogy valaki évekkel 
ezelőtt egy ilyen személygépko-
csit vásárolt és nem vette le róla 
a feliratokat. Azzal kapcsolat-
ban, hogy a Forma-l-es verse-
nyeken is látni cigarettareklá-
mot, a következőket mondta: a 
nemzetközi autóversenyekre egy 
gazdasági minisztériumi rende-
let felmentést adhat. 

A Magyar Reklámszövetség 
honlapján olvasható az Önsza-
bályozó Reklám Testület állás-
foglalása a módosított törvény-
nyel kapcsolatban. Ezt a Gazda-
sági Minisztérium, a Magyaror-
szági Reklámügynökségek Szö-
vetsége, a nemzetközi reklám-
szövetség magyar tagozata, vala-
mint a dohányipari szövetség 
szakemberei írták alá. Ebben az 
szerepel, hogy az autókon meg-
engedett a cigarettamárka fel-
tüntetése, amennyiben a jövedé-
ki szabályok szerint szállít do-
hányterméket. 

Mivel a felvételünkön látható 
személygépkocsinak van cso-
magtere, valószínűsíteni mer-
jük, hogy szállíthat dohányárut. 
Vagyis legálisan reklámoz. 

E K . 

Wellnessközpontot 
nyitottak Szegeden 
Hivatalosan is megnyílt tegnap 
a dél-alföldi régió első orvosi 
wellnesscentruma Szegeden. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A betegségek nagy része meg-
előzhető volna, ha betartanánk 
az egészséges életmód alapvető 
szabályait: megfelelően táplál-
koznánk és sokat mozognánk. 
Ezért az egészségügyi prevenciós 
programok fontosak, mint aho-
gyan támogatandó minden tö-
rekvés, amely a testi épségünk 
megőrzését tűzte célul - mondta 
Ványai Eva alpolgármester, a 
MediFat Wellnesscentrum meg-
nyitóján. 

A wellness úgy fordítható ma-
gyarra: örömteli egészség, s a ki-
fejezés igen találó, hiszen itt kí-
méletes sérüléseket kizáró test-
mozgás, speciális diétás progra-
mok, masszázs- és egyéb testke-
zelések egyénre szabott kombi-
nációja vezet a jó közérzet eléré-
séhez. 

A cég - kiemelve a megelőzés 
fontosságát - különböző prog-
ramcsomagokat dolgozott ki 
egyes célcsoportok tagjai számá-
ra. így tanácsadásban és tekinté-
lyes kedvezményekben részesül-
hetnek például április elejétől a 
szoptatós édesanyák, május kö-
zepétől az ízületi betegségben 
szenvedők. 

HÍREK 

KIÁLLÍTÁS 
Nánay Szilamér szegedi festő-
művész alkotásaiból nyílt rend-
hagyó kamarakiállítás a Royal 
Hotel különtermében. A tárlat 
április 14-éig tekinthető meg. 

CRASH-KONCERT 
A Crash együttes koncertezik 
ma, szerda este a SZOTE-klub-
ban. A szegedi csapat éjfélkor lép 
fel. Ez a koncert a zenekar április 
25-i lemezbemutatójának beha-
rangozója. 

FILMMESTEREK 
AZ OLASZ INTÉZETBEN 
Ettore Scola A bál című táncfilm-
jét vetítik ma este 7 órától a Du-
gonics téri Olasz Kultúrintézet-
ben az olasz filmmestereket be-
mutató sorozat következő része-
ként. A filmet követő beszélgetés 
témája az eltáncolt történelem, 
Csabai Ferenc beszélgetőtársa ez 
alkalommal Kudron Csaba ta-
nár. A részvétel ingyenes. 

A KÖLTÉSZET NAPJA ALGYŐN 
A költészet napjára emlékeznek 
meg ma, szerdán Algyőn. A falu-

házban este 6 órakor Bíró Zoltán 
irodalomtörténész beszél József 
Attila munkásságáról. Az Irodal-
mi Kávéház házigazdája Kátó 
Sándor. 

PETŐ FERENC 
KÖNYVPREMIERJE 
A Magyar Könyvklub Móra Fe-
renc Könyvesboltjában (Szeged, 
Kárász u. 5.) ma 16.30-kor mu-
tatják be a szegedi születésű Pető 
Ferenc professzor (Texas Sou-
thern University) Amerika jó és 
rossz között című könyvét. 

SZORONGÁSRÓL 
AKÁVÉHÁZBAN 
A Millenniumi Kávéházban 
(Szeged, Dugonics tér 12.) ma, 
szerdán a szorongásról lesz szó. 
A filozófia és a pszichiátria met-
szetén címmel tart előadást Su-
tyák Tibor filozófus és dr. Szendi 
István pszichiáter. A népbeteg-
ségről szóló beszélgetést Pavlo-
vits Tamás, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Filozófiai Tan-
székének munkatársa vezeti. Az 
este 8 órakor kezdődő rendez-
vényre a belépés díjtalan. 


