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Számlát nyitott a Vöröskereszt a dorozsmai tanyán villany nélkül élő családnak

Kezdődhet a gyűjtés Szabóék javára

A gyermekek vidámsága számos nehézségen átsegíti a Szabó családot: az autista Tibikét dögönyözik 
testvérei. fotó: Karnak Csaba

A Vöröskereszt Csongrád me
gyei szervezete számlát nyitott 
a dorozsmai tanyáján három 
gyermekét, köztük egy autista 
kisfiút egyedül nevelő Szabó 
Ilona megsegítésére.

Nincs pénze az áram bevezetésé
re a dorozsmai Ipar-dűlőn élő 
Szabó Ilonának, aki az árvíz előt
ti kis tanyán egymaga neveli há
rom gyermekét, köztük a tizen
két esztendős, autista, állandó 
felügyeletre szoruló Tibikét. 
Amint lapunk húsvéti, ünnepi 
számában megírtuk, a Démász 
Rt. 1,7 millió forintért kötné be a 
villanyt a házba. A költségek je 
lentős részét, 1,1 millió forintot, 
az áramszolgáltató vállalja, 600 
ezer forint önrészt azonban az 
édesanyának kellene kifizetnie; a 
család 50 ezer forintos havi össz
jövedelméből azonban nem tud
ja előteremteni ezt az összeget.

Folytatás a 4. oldalon

A szeged-felsővárosi egyházközség eladja a város egyik legrégibb 
kegyeleti helvét, a Gvevi temetőt, ahol harminc évvel ezelőtt te
metkeztek utoljára. A vevő nevét még titokban tartják, de annyi 
már bizonvos: lakóparkot építenek a sírkert helvén. (Részletek az 
5. oldalon.! Fotó: Gyenes Kálmán

TÉMÁINKBÓL
RÉGI-ÚJ MÚZEUMIGAZGATO
A Csongrád megyei közgyűlés 
ism ét Vörös Gabriellát válasz
totta a megyei hatáskörrel m ű
ködő szegedi M óra Ferenc M ú
zeum igazgatójává. A testület 
elfogadta a szentesi kórház 
adósságkezeléséről szóló javas
latot, s pénzalapot hozott létre a 
kistérségek támogatására.

3 .  oldal

VITA A NEMZETI 
LAKÁSPROGRAMRÓL
Társadalm i vita kezdődött Sze
geden a kormány Nemzeti la
kásprogram néven meghirdetett 
tervéről. A bérlakásépitésbe az 
önkormányzatokon kívül a vál
lalkozókat és a kisbefektetőket 
is bevonják. Az ipari technológi
ával épült házak fölújítására kü
lön tervet dolgoznak ki.

5. oldal

GYŐZÖTT A PICK SZEGED 
ADUNAFERRELLEN
Tíz góllal verte a Pick Szeged 
férfi kézilabdacsapata a Duna- 
ferrt a Magyar Kupa negyeddön
tőjének első mérkőzésén. A csa
patok a meccs elején még föl
váltva találtak a kapukba, de a 
szünetben már ötgólos Pick 
előnyt m utatott az eredményjel
ző. A visszavágót április 30-án 
játsszák.

15. oldal

Első fokon 3 év 6 hónapi börtönt kapott a Szeged FC volt elnöke

Elítélték 

Vagyonértékelés, 
ingatlanközvetítés
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Az első fokú ítélet szerint marad a rablánc. Fotó: Schmidt Andrea

Csalásért, sikkasztásért, okirat-hami
sításért ítélte 3 év 6 hónapi börtönre 
tegnap a Szegedi Városi Bíróság 

, aki a Szeged FC el
nökeként vált ismertté az országban.

„A futball m iatt ment tönkre az éle
tem. Hatalmas pénzeket áldoztam erre 
a sportra, ezren hitegettek, s amikor 
bajba kerültem, mindenki magamra 
hagyott."  ezekkel a 
szavakkal kom mentálta ítéletét, ami
kor tegnap délelőtt kilépett a szegedi

igazságügyi palota egyik földszinti tár
gyalóterméből. Láthatóan rendkívül 
megviselte az országszerte ismert volt 
sportvezetőt az a tény, hogy rabláncon 
kell visszavonulnia a börtönbe a jog
erős ítélet megszületéséig, s ha a teg
nap kiszabott börtönbüntetés másod
fokon is jogerőssé válik, akár évekig 
rács mögött maradhat.

 a kilencvenes 
években sportvezetőként vált ismerté, 
ám miután anyagi csődbe került a volt 
Szeged FC,  élete már nem

volt reflektorfényben. Ezért aztán arról 
is kevesen tudtak a városban, hogy 
többször is elítélték már a tegnapi tár
gyalásig. így például 2001 júniusában 
számviteli fegyelem megsértése miatt 
kapott 100 ezer forintos pénzbünte
tést, egy évvel később előbb csődbűn
tett, majd közokirat-hamisítás miatt 
került a vádlottak padjára. Mindkét 
esetben pénzbírsággal zárult a tárgya
lás.

Folytatás a 3. oldalon

Számlagyár 
a Szeged TV-ben
Az elmúlt években a Szeged Tfelcvízió Kft. bün
tetőeljárás és felszámolás alatt álló, valamint 
nem létező cégek nevében benyújtott számlákra 
több millió forintot fizetett ki. Az ügyben az 
ORFK pénzügyi nyomozó hivatala nyomoz.

MUNKATÁRSAINKTÓL

Az Országos Rendőr-főkapitányság |ORFK) pénz
ügyi nyomozó igazgatóság Csongrád megyei hiva
tala (volt adórendőrség) sorozatos bűncselekmé
nyek elkövetésének alapos gyanúja m iatt nyomo
zást indított a Szeged Televízió Kft. ellen. A rendőr
ség szerződéseket, számlákat, egyéb dokumentu
mokat foglalt le a tévénél.

Információink szerint a rendőrség számos olyan, 
milliókat érő fiktív számlára bukkant, amelyeket 
nem létező vagy felszámolás alatt álló cégek nevé
ben nyújtottak be a televízió volt és jelenlegi m un
katársai. A cégek többségének nem is tartozott te
vékenységi körébe a televíziózás, újságírás, műsor
gyártás. A számlagyártók között például egy Békés 
megyei kft. is van, amely ellen büntetőeljárás fo
lyik, tulajdonosát körözik. Az APEH és az akkori 
gazdasági vezető figyelmeztetése ellenére a tévé 
mégis fizetett az em lített társaság nevében kiállí
tott számlákra.

A csalássorozat jelentősen megkárosította a költ
ségvetést, ugyanis a tévé a bérjellegű kifizetések 
után sem milyen címen nem utalt járulékot.

Az ügyben már meghallgatták a tévé volt gazdasági 
vezetőjét és tájékoztatták a társaság jelenlegi ügyve
zető igazgatóját, Gajdács Ottót. Az ügyvezető lapunk 
megkeresésére elmondta: a nyomozásról csak any- 
nvit tud, amennyit Tóth Molnár István, a pénzügyi 
nyomozó igazgatóság megyei hivatalvezetője elárul
hatott neki. Azaz: néhány kollégáját tanúként, né
hányat pedig gyanúsítottként hallgatnak meg.

A pénzügyi nyomozó hivatal minden megállapo
dást ellenőriz. így került elő az a barterszerződés is, 
amely értelmében a Szepark Kft. több mint húsz da
rab éves parkolási bérletet adott a tévének, miköz
ben a társaságnak csak két személygépkocsija volt.

Folytatás az 5. oldalon

M ától állattenyésztési napok
A ma nyíló, tizedik alkalommal megrendezett vá
sárhelyi Alföldi Állattenyésztési Napok, Szakkiál
lítás és Vásáron 450 résztvevő mutatkozik be.

A tenyésztők m ellett ott lesznek az á llattartás
ban használatos gépeket és berendezéseket gyár
tók  is. A Hód-Mezőgazda Rt. k iállítási cen tru
m ában az élelm iszer-ipari vállalatok, az agrárin
form atikával foglalkozó, valam int a környezet-

védelmi technológiákat forgalm azó cégek is föl
vonulnak.

Ugyancsak Vásárhelyen tartják a hagyományos 
Szent György-napi juhászversenyt. A  „pásztorok" 
birkanyírásban és körmölésben, pörköltfőzésben 
mérik össze erejüket. Vetélkednek majd a juhászok 
hűséges segítői, a pásztorkutyák is.

írásaink a 6. oldalon

Lakópark lesz  
a tem ető helyén

http://www.limit.hu
http://www.delmagyar.hu

