
PENTEK, 2003. ÁPRILIS 25. ■ A K T U Á L I S * 3

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

Elítélték t
Folytatás az 1. oldalról

Az idén márciusban indult per előtt a Szegedi 
Városi Ügyészség már nyolc vádpontban fog
lalta össze  bűneit. A vád szerint 

 2001 szeptemberében szerződést 
kötött egy lízingcéggel egy Peugeot 406-os 
autó megvásárlására.  vállalta, hogy 
hatvan hónap alatt havi 51 ezer forint lízing
díjat fizet ki. A cég hozzá is jutott 817 ezer fo
rinthoz a kocsi átadáskor, de később egyetlen 
részlet sem érkezett be számlájukra, s 

 a 2 ,2  m illiót érő autót többszöri felszólí
tásra sem adta vissza. Sőt a kocsit még fede
zetül is felajánlotta a vádlott egy üzleti part
nerének, aki felszámolási eljárást kezdemé
nyezett  cége ellen.

Az autó végül megkerült, 2 0 0 2  augusztusá
ban sikerült lefoglalni. nak emellett 
még voltak autós ügyletei. Kétszer is bérelt 
Opel Astrát, úgy, hogy a bérleti díjból mindig 
csak az első részletet fizette, ki majd megfe
ledkezett kötelezettségéről. Igaz, az autók

minden esetben visszakerültek jogos tulajdo
nosukhoz.

200 2  februárjában kölcsönügylet hozta 
össze t K. László vállalkozóval, aki
től 3 millió forintot kért, s ezt a pénzt hitele
zője azóta sem  kapta vissza. Két hónappal 
később a volt sportvezető egy 226  ezer forin
tot érő asztali melegen tartó berendezést vett 
részletre, 70 ezer forintot át is adott a vásár
láskor, ám a részletek fizetése már elmaradt. 
200 2  őszén  már konzervügyleten 
próbált meg pénzt keresni. Több m int 2 m il
lió forint értékű terméket vett át egy kft.-től, 
ahol Tóth Károlyként mutatkozott be. A 
konzerveket elvitte, az előadó sze
rencséje pedig az volt, hogy bár a vételtárat a 
vevő nem fizette ki, a konzerveket végül meg
találták.

 következő akciója a Cora áruház
ban zajlott. Itt egy ismerősétől 30 ezer forintot 
kért kölcsön, arra hivatkozva, televíziót sze
retne vásárolni, s nagy hirtelen ennyi pénzt 
kellene befizetnie. Tévét éppen úgy nem vásá

rolt  m int ahogy a 30  ezer forintot 
sem adta meg. Kötött viszont bérleti szerző
dést Szeged egészen más pontján egy kft.-vel -  
újfent Tóth Károlyként bemutatkozva -  egy 
raktárhelyiség bérlésére. A bérleti díj azóta 
sem gyarapította a bérbeadó számláját.

A Szegedi Városi Bíróság Harangozó Attila 
vezette bírói tanácsa végül nagyobb értékre 
elkövetett csalásban, sikkasztásban, vala
m int magánokirat-hamisításban találta bű
nösnek a Szeged FC volt elnökét, ezért 3 év 6 
hónapi börtönben letöltendő szabadságvesz
tésre ítélte és 4  évre eltiltotta a közügyek gya
korlásától is. Az ítélet ellen az ügyész súlyos
bításért, az ügyvéd és   pedig több 
vádpontban felmentésért, illetve az ítélet 
enyhítéséért fellebbezett.   
az ítélet kihirdetése előtt, az utolsó szó jogán 
annyit mondott: nagyon bánja botlásait, a jö 
vőben tisztességes emberként akar élni. A 
másodfokú tárgyalásig  i előzetes le
tartóztatásban marad.

BÁTYI ZOLTÁN

A hajóskapitány és a menedzser közül választott a megyei közgyűlés

Vörös Gabriella újra igazgató
Az M SZ P -SZ D SZ -frakció  és a 
függetlenek egy részének tám o
gatásával Vörös G abriella le tt a 
M óra Ferenc M úzeum , Csong- 
rád Megye M úzeum a igazgató
ja. A szavazás e lő tt többen azt 
várták: egyik je lö lt sem kapja 
meg a m inősített többséget.

Fotó: Gyenes Kálmán

A közgyűlés ezt követően -  
Szirbik Im re és Baláspiri C saba  
kom prom isszum keresése nyo
m án -  elfogadta a szentesi kór
ház adósságkezelésével kapcso
latos javaslatot, N ógrádi Z ol
tán kérésének megfelelően lét
rehozta az előző évi pénzm a
radványból a kistérségek tám o
gatására szolgáló alapot, és az
is elhangzott, hogy a jövő év 
elejétől várhatóan tisztességes 
áron lehet közlekedni az 
M 5-ösön. N ém i polém ia után 
m egszavazták Frank Jó z se f  el
nök 1 m illió  3 6 5  ezer forintos 
ju talm át is, m elyet az előter
jesztés szerint előző évi ered
ményes m unkája, és a költség
vetés előkészítésekor végzett 
tevékenysége m iatt kapott.

B.A.

Vörös G abriellának gratulálnak a közgyűlésen.

Több m int egy órán át gyúrták 
egymást a megyei közgyűlés kép
viselői tegnap az első nyilvános 
napirendi téma megtárgyalása
kor. A Móra Ferenc Múzeum, 
Csongrád Megye Múzeuma igaz
gatói posztjára ketten pályáztak. 
A testület előtt Vörös Gabriella 
hangsúlyozta: ha bizalmat kap, 
fontosnak tartja, hogy az intéz
mény továbbra is nyugodt m un
kahely legyen. Volt ő ezen a ha
jón matróz, első tiszt, s ha most 
m ellette döntenek, jó kapitány 
lesz. A m ásik pályázó, Zom bori 
István azt mondta, az elmúlt idő
szakban több képzett ember ke
rült parkolópályára a vezetéshez 
fűződő viszonya miatt. Szerinte 
a csapatot nem  igazgatni, hanem 
menedzselni kell. Bartha László, 
a konzervatív frakció vezetője ar
ra volt kíváncsi, mi lehetett az 
oka annak, hogy a megkérdezett

dolgozók vezetőváltást szorgal
maztak. Vörös Gabriella el
mondta: a 66  tudományos m un
katársból csak 18-at kérdeztek

meg, közülük valóban eggyel 
többen álltak a változás mellett. 
Az M SZP-SZD SZ-frakció hoz
zászólói rendre Vörös Gabriella 
mellett, a jelenlévő konzervatí
vok Zombori István érdekében 
érveltek. Utóbbiak szóvá tették: 
miért volt fontos a szakértő bi
zottság véleményét tiszteletben 
tartani a gyermekvédelmi szolgá
lat vezetőjének megválasztása
kor, és miért nem fontos most? 
Szirbik Im re szentesi polgármes
ter arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az igazgatónő érdeme a rak
tárbázis létrehozásának kiharco
lása. A szavazáskor 15 igen, 13 
nem  és 8 tartózkodás jutott 
Zombori Istvánnak, Vörös Gab
riella viszont megkapta a 21 igen 
szavazatot, a 11 nem és 4  tartóz
kodás mellett.

A MÉRLEG NYELVE
-  Tisztában vagyok azzal, hogy az én szavazatom döntött -  mond
ta lapunknak M urányi László, a térségi frakció vezetője. -  De mi 
vállaltuk a véleményünket, nem volt presszió a képviselő-csoport
ban, m int a m ásik két csapatban; nem is egyformán szavaztunk. 
Nekem tetszik, ami Szentesen és Csongrádon a múzeum háza tá
ján zajlik, nem láttam  okot a változásra.

A térségi frakcióhoz tartozó alelnök, Marosvári Attila viszont 
Zombori István m ellett tette le a voksát. Többen arra számítottak, 
egyik jelölt se kap többséget. Ám a jobboldali frakcióból ketten hi
ányoztak, és mivel kiderült, hogy a szakértő bizottságban egyedül 
a m inisztérium  képviselője szavazott Vörös Gabriella mellett, a 
többiek ellene, a jelek szerint a közgyűlés elnöke -  aki tagja volt e 
bizottságnak -  idő közben megváltoztatta a véleményét.

Foci
és rácsok
BÁTYI ZOLTÁN

Mondjam úgy: áldották a n evét: Ha e kijelentésben  van is n ém i 
túlzás, Szeged futballt szerető polgárainak egy része bizony nem  
fukarkodott a dicsérő jelzőkkel, am ikor  v ezeté
sével az első osztályba, vagy ahogy akkor nevezték, a PNB-be k e 
rült a focicsapat. Sok év  után újra van m en ő gárdánk, m ég az Or
bán Flóri is hozzánk igazolt -  borultak egym ás nyakába a legfana
tikusabb szurkolók, m iközben  a háttérben m ár kifizetetlen  
szám lákról, játékosfizetésekről pletykált a  város. Kányavár ez  a 

-csapat, összeom lik napok alatt -  jósolták sokan . S ha a 
vegetálás tovább is tartott, a szegedi gárda -  nagy m egdöbbenést 
keltve -  fé l idény után visszalépett a bajnokságtól, a  játékosokat  
szélnek eresztették, s a város labdarúgósportja azóta sem  tudta 
kiheverni ezt a pofont.

Azt kérdik, m i köze  m indennek ahhoz, hogy egy 
 nevű vállalkozót tegnap 3 év  6 hónapi bönönre ítéltek, m én

-  az első fokú döntés szerint -  csalt, sikkasztott, okiratot ham isí
tott : Csupán csak annyi, hogy a  „focis ", m eg  a  k é t  eset
ben is Tóth Károly álnéven üzletelő  bizony egy és 
ugyanaz a szem ély, s am ikor kilépett a tárgyalóteremből, karrier
jének m élyrepülését a fociba ölt m illiókkal indokolta.

Ez persze akkor se  lehetn e m entség k i n em  fizetett lízingdíjra 
m eg konzervekre, ha  valóban a saját, s csak  a saját va
gyonát vitte vásárra egy olyan kétes eredm énnyel kecsegtető üz
letben, am it magyar labdarúgásnak hívnak. Ám a Szegedre oly 
jellem ző suttogásokból kihallható év ek  óta, üzleti tranz
akciói m ár a futballdicsőség idején is kölcsönökről szóltak. Hogy 
aztán a pletykáknak m ekkora  pontosan az igazságtartalmuk, m a  
m ár aligha deríthető ki. Ugyanis bűnvádi eljárás akkoriban  nem  
indult, a kifizetetlen  szám lák (már ha voltak ilyenek, ugye) gaz
dái pedig m ár régen keresztet vetettek a pénzükre.

Ezért aztán n e is foglalkozzunk efféle  szóbeszédekkel, m ég  vé
letlenül se keressünk összefüggést a magyar focim ocsár és bűn
ügyek között.  büntetése egyébként sem  jogerős még. 
Szomorúsága viszont -  jóm agam  is láthattam  a bíróság folyosóján
-  annál nagyobb. Rácsok m ögött várhat ítéletére, m iközben  öt 
kiskorú gyerm ek neveléséről kellen e gondoskodnia. A Veled va
gyunk  transzparens pedig m ár régen, jaj de régen eltűnt a 
Tisza-parti stadionból.

Vallás és tudomány
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyarországi Pax Romana 
2003 . évi kongresszusának elő
adás-sorozata tegnap kezdődött 
el az M TESZ  szegedi székházá
ban. A háromnapos konferencia 
tém ája a II. János Pál pápa által 
kiadott Fides et Ratio (Hit és ér
telem) kezdetű dokumentum, 
amely a vallásosság és a tudo
mány kapcsolatáról fogalmaz 
meg tanítást. A rendezvény teg
nap reggel közös imádsággal kez
dődött, amelyet Gyulay Endre 
megyés püspök celebrált. Ezt elő
adások követték a pápai doku
m entum  vallásfilozófiai hátteré

ről, a kinyilatkoztatás tekinté
lyéről és a kritikai vizsgálódásról, 
valamint a szaktudományok és a 
katolikus teológia kapcsolatáról. 
Az előadók közt szerepelt M ezei 
Balázs, Boros János, Karasszon  
István, Benyik György és M á
té-Tóth András.

A vallás és a társadalomtudo
m ányok, valam int a term észet
tudom ányok kapcsolatáról ma 
délelőtt fél 10-től tartanak elő
adásokat. A tém a referálói kö
zött szerepel Fehér Márta, Lo- 
soncz Á rpád és Paczolay Péter, 
valam int Szabó G ábor, Dux 
László, Ropolyi László  és Tóth 
Mihály.

Az unió és az áruk
A Csongrád Megyei Kereskedel
mi és Iparkamara támogatásával 
EU-roadshow cím m el előadásso
rozatot rendezett tegnap a Novo- 
telben a PricewaterhouseCoo- 
pers. Bienerth Gusztáv, a cég ve
zérigazgatójának bevezető elő
adását követően az EU-n belüli 
árumozgásokkal összefüggő vál
tozásokról, az európai és hazai, 
kis- és középvállalatok számára 
nyújtható támogatásokról, a fog

lalkoztatásról, valam int a jog
harmonizációs 1 törekvésekről 
hangzottak el tájékoztatók.

A délutáni programra m eghí
vást kaptak a városok és a kör
nyező települések polgárm es
terei és m u nkatársaik , ekkor 
kerekasztal-beszélgetés kereté
ben szó esett az önkorm ány
zatokra vonatkozó EU -s és á l
lam i tám ogatások változásai
ról.

Martonvi János az uniós csatlakozásról

Európa és a nemzet között nincs semmi ellentét
Az európai egység szám unkra azt is je len ti, hogy beindulhat a 
folyamat, am elynek a végén a magyar nem zet ism ét együtt lesz -  
mondta M artonyi János, a Magyar Polgári Együttműködés Egye
sület elnöke, aki tegnap este a Fidesz-M PP szegedi szervezete, a 
szegedi közgyűlés Fidesz-frakciója és az Egyesület közös ren
dezvényén, a Szegedi Ifjúsági Házban tartott előadást.

Nekünk fontos, hogy Románia 
m ellett Horvátország és Szerbia 
is mielőbb az Európai Unió tagja 
legyen -  hangsúlyozta Martonyi 
János. A Szegedről elszármazott 
politikus -  akinek a kezdemé
nyezésére és aktív részvételével 
indult a délszláv állam ok stabili
zációját nemzetközi fórumok so
rozatával segítő „szegedi folya
m a t"-  kiemelte, hogy az em lített 
állam ok uniós csatlakozásának

segítése a magyar nemzetpoliti
ka érdeke is. Mert az európai egy
ség a magyar nemzet újraegyesí
tését is jelenti. Azt is, hogy túl
léphetünk a 20. századon, a sé
rüléseken és „be tudunk indítani 
egy folyamatot, amelynek a vé
gén ism ét együtt leszünk" -  han
goztatta. -  Európa nem érti a mi 
nemzetpolitikánkat, azt, ami a 
mi lelkűnkben van,- meg kell m a
gyarázni -  meg fogja érteni -  je 

lentette ki a Martonyi, hozzáté
ve, hogy ez persze jár ném i koc
kázattal, am it viszont vállalni 
kell. Hiszen Európa és a nemzet 
között nincs ellentét.

Előadása nagyobb részében a 
csatlakozási folyamat történetét 
elevenítette fel a volt külügymi
niszter, megvilágítva annak az 
általa sikeresnek, illetve kevés
bé sikeresnek ítélt részleteit. A  
szerződés aláírása utáni legfon
tosabb teendőnek nevezte olyan 
kormánypolitika kialakítását, 
amelynek eredményeként m in
denki a csatlakozás nyertese le
het. Elmondta, hogy sem  pozi
tív, sem negatív sokk nem vár
ható a tényleges csatlakozáskor,

az első években sem  előnyöket 
sem hátrányokat nem fogunk 
érzékelni. A teljes beilleszkedés 
időpontját 2 0 0 7 -2 0 0 8 -ra  tette, 
amikor m indenkinek komoly, 
jól érzékelhető előnyei lehet
nek.

A rendezvényen Bartha Lász
ló  országgyűlési képviselő, Sze
ged volt polgárm estere m on
dott bevezető szavakat, D obó  
László  országgyűlési és önkor
m ányzati képviselő pedig a vá
ros jelenlegi problém áiról be
szélt és a Fidesz-frakció által 
kidolgozandó cselekvési terv
hez kért ötleteket a m egjelen
tektől.

S. E.

MARTONYI JAN
A vult külügym iniszter. Fotó: Knrnok Csaba


