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Az ügyészség szerint csalt és sikkasztott 

Paskuj Mátyást 
megvádolták 
Folytatás az 1. oldalról 

A vádirat szerint egy idő után 
kiderült az ügyvezető elnök szá-
mára, hogy a kifizetéseket nem 
tudja megfelelő számlákkal iga-
zolni, s ekkor kezdődtek a fede-
zet nélküli számlázások. Tíz 
számla is készült arról, hogy az 
SZVSE-stadion felújítására el-
végzett munkák miatt utaltak 
ki pénzt, de bekerült a könyve-
lésbe kilenc üdítőitalos számla 
is. Az összérték megközelítette 
a 3 millió forintot. Ezt a pénzt 
Paskuj Mátyás a kasszából fel-
vette és sajátjaként kezelte. Az 
okozott kár eddig nem térült 
meg. 

Mivel az egyesület nem tett 
eleget az áfabefizetési kötele-
zettségnek sem, Paskuj elkö-
vette az adócsalás bűntet té t is. 
A stadion karbantartására fel-
vett alkalmazottak kifizetése 
sem a jogszabályok szerint tör-
tént . A nekik átadott pénzt 
költségelszámolásként tüntet-
ték fel a könyvelésben, s az 
összesen 860 ezer forintnyi 

összeg után a kötelező járulé-
kokat sem fizették be. 

Paskuj elnöksége idején az 
SZVSE amatőr focicsapatot fi-
nanszírozott. A Magyar Labdarú-
gó-szövetség szabályzata szerint 
az amatőrként focizok a felmerü-
lő költségeiken kívül semmilyen 
juttatásban nem részesülhetnek. 
Ám a vizsgált időszakban ezt az 
előírást sem tartották be az 
SZVSE-nél. 1997-ben 988 ezer, 
1998-ban 704 ezer, 1999-ben pe-
dig 355 ezer forintot fizettek ki 
különböző jogcímeken, így pél-
dául igazolási díjként, meccspré-
miumként a labdarúgóknak. 
Ezen összegek után a járulékok 
befizetése szintén elmaradt, 
ugyanis ezeket a pénzeket is 
számlákkal fedezték le. 

A vádirat szerint a vizsgálat so-
rán 142 darab fiktív számla ke-
rült elő, ezek nagy része üzem-
anyag-elszámolás volt. Paskuj 
Mátyást többen is segítették az 
ügyletek lebonyolításában. Ha a 
per elkezdődik, nyolcan ülnek 
majd a vádlottak padján. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Az „emberrabló" 
saját története 
Folytatás az 1. oldalról 

- Ennyi elég is lenne a vádhoz I 
- A körülmények szerint igen, 

egyébként mi alapján lehet ezt az 
ügyet bizonyítottnak látni. 
Ugyanis a már említett fizetett 
tanú vallomásán kívül semmi-
lyen terhelő adat nincs. Jelzésér-
tékű, hogy a megyei főügyészség 
megszüntette a büntetőeljárást, 
csak a sértett mondvacsinált 
okokra alapozott panasza miatt a 
Legfőbb Ügyészség elrendelt pót-
nyomozást. Ami semmilyen ér-
demleges eredményt nem ho-
zott, ennek ellenére érthetetlen 
módon mégis vádat emeltek. 

- Térjünk vissza még egy ki-
csit a kezdetekhez: az első hírek, 
amelyeket azóta nem cáfoltak, 
arról szóltak, hogy a rendőrök 
akkor ütöttek rajta az „ember-
rablókon", amikor figyelték ki-
szemelt áldozatukat... 

- Ugyan! Semmilyen rajtaütés 
nem volt. Rutinellenőrzés során 
igazoltatták a számomra isme-
retlen J. J. horvát állampolgárt, 
akinél fegyvert találtak. Ezért in-
dult ellene eljárás lőfegyverrel 
visszaélés miatt. Emberrablás 
előkészülete miatt csak hetekkel 
később, pontosan nem meghatá-
rozható okokból indult eljárás, 
ami csak nagyon erőltetetten 
hozható összefüggésbe J. J. fegy-
vereivel. 

- A vádiratban szereplők kö-
zül volt, aki beismerő vallomást 
tett1 

- A már említett férfin kívül, 
aki azt vallotta, maga is részt vett 
az állítólagos emberrablás előké-
szítésében, senki. Hisz nem is 
volt és nincs is mit beismerni. A 
vád nevetséges. 

- Mi történt a szembesítés-
kor1 

- Semmilyen szembesítés nem 
történt. Aki az egész ügyet kirob-
bantotta, majd a vallomásáért 
felvette a megbeszélt összeget, 
úgy eltűnt, hogy azóta sem talál-
ják. Mással viszont nem volt 
szükséges a szembesítés, mert 
nem volt semmilyen ellentmon-
dás. 

- Mire kellett a házkutatáskor 
előkerült paróka, álszakáll, ál-
bajusz 1 

- Azokat J. J. lakásán találták. 
O ezekről azt vallotta, hogy azo-
kat még régebben szerezte be 
szórakozás céljából. 

- Ön mindent cáfol, de akkor 
ki és miért találhatott ki ilyen 
nem mindennapi, ugyanakkor 
hihetőnek tűnő történetet (vált-
ságdíj, robbanószer az elrabolt-
ra kötve stb.), amit a rendőrség 
és az ügyészség mégis tényként 
kezeli 

- A nyomozás befejezése után 
az egész nyomozati anyagot átta-
nulmányoztam, így nyugodtan 
állíthatom, hogy az elraboltra 
kötött robbanószerről és ehhez 
hasonló részletekről semmilyen 
említés nincs. A már sokat emle-
getett terhelő vallomás lényegé-
ben csak annyit tartalmaz, hogy 
meghatározott összegű váltság-
díjért „terveztük" volt sógorom 
elrablását, de ennek részletes kö-
rülményeit nem jelölte meg. A 
vallomást tevő személy motivá-
ciója egyértelmű, hiszen ezért a 
vallomásért ő pénzt kapott. Azt 
pedig már elmondtam, hogy még 
kinek és milyen érdeke fűződik 
ehhez az ügyhöz. 

- Mire számít 1 
- Bízom abban, hogy a bíróság 

függetleníteni tudja magát az 
egyéb hatásoktól, és felmentő 
ítéletet hoz. 

OLÁH ZOLTÁN 

Milliós fejlesztés 
az egyetemen 
Átadták a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Feke-
te sas utcai épületében lévő tantermek oktatástechnikai segédeszkö-
zeit. Farkas Beáta, a kar dékánja kijelentette: több éves beruházás zá-
rult le tegnap. - Először Phare CBC-támogatásból fejlesztettük az 
épületet, majd az Oktatási Minisztériumtól kapott céltámogatással 
bővítettük tovább, befejezésként pedig a négy nagyelőadóba szerez-
tünk be mintegy tízmillió forint összértékben oktatástechnikai esz-
közöket: televíziókat, videókat, laptopokat kivetítőkkel, mikroporto-
kat, hangszórókat. 

A legutóbbi fejlesztést magáncégek felajánlásaiból oldották meg, a 
pénzt a szakképzési támogatás keretében kapta a GTK. A dékán asz-
szony hozzátette: ezzel a beruházással sokat javult az oktatás feltétele. 

G. SZ. L. 

Az oktatási tárca célja a digitális szakadék csökkentése 

Gyorsul a Sulinet Expressz 
Magyar Bálint oktatási minisz-
ter közoktatási fórumot tar tot t 
tegnap Szegeden a Pedagógiai 
Intézetben, majd este találko-
zott az egyetem oktatóival és 
diákjaival. Az oktatási tárca 
szeretné, hogy 2005-re széles 
sávú internetkapcsolat legyen 
minden iskolában és a háztar-
tások nagyobbik részében hasz-
nálnának számítógépet. 

- Offenzívában van az oktatási 
tárca - mondta Magyar Bálint 
miniszter. - Az Európai Unió 
esélyt és lehetőséget kínál, s ez-
zel nekünk élnünk kell. 

A Sulinet Expressz program a 
miniszter szerint a családoknak 
több mint a felét érinti. Magyar 
Bálint kifejtette: egyre nagyobb a 
digitális szakadék Magyarország 
és az Európai Unió országai kö-
zött. Ráadásul nagyon sok volt 
szocialista országgal szemben is 
komoly hátrányban vagyunk. 
Meg kell kezdenünk a felzárkó-
zást, mert ha most sem lépünk, 
akkor végérvényesen leszaka-
dunk. Ráadásul ezért a lemara-
dásért csak magunkat okolhat-
juk, ebben a kérdésben nem le-
het a múltba, hátra mutogatni. 

A miniszter szerint szemlélet-
változásra van szükség: a tudás 
alapú társadalom, az egész életen 
át tartó tanulás folyamata csak 
akkor lehet sikeres, ha egyrészt 
sikerül megszabadulni az eddigi 
poroszos szemlélettől és valóban 
használható tudást adnak a ta-
nárok a diákoknak, másrészt mi-
nél hamarabb át kell állni a digi-
tális tananyagra és az elektroni-
kus írásbeliségre. 

- Ezt a programot szolgálja a 
Sulinet Expressz. Szeretnénk el-
érni, hogy 2005-re széles sávú 

Magyar Bálint az egyetemi fórumon. Fotó: Miskolczi Róbert 

internetkapcsolat legyen az or-
szág minden iskolájában és a 
háztartások nagyobbik részében 
is ott legyen a számítógép, illetve 
az internet az íróasztalon. 

A családi számítógépek növe-
lése érdekében a tárca már meg-
tette az első lépést: 2003-tól 
ugyanis számítógép vásárlása 
után 60 ezer forintnyi adóked-
vezményt kapnak azok a csalá-

dok, ahol az egyik vagy mindkét 
szülő pedagógus, vagy gyerme-
kük a felsőoktatásban alapkép-
zésben tanul, valamint egyik 
vagy mindkét szülő a felnőttkép-
zés keretében tanul. Az Oktatási 
Minisztériumban (OM) emellett 
a svéd modellt veszik alapul, 
amelynek lényege, hogy a cégek 
költségként leírhatják a dolgozók 
részére biztosított számítógépet. 

Csomópontfejlesztésie 70 milliót költ a város 

Körforgalom és bicikliút 
A szegedi közgyűlés új körfor-
galmú csomópont kialakításá-
ról, valamint a kerékpárút-há-
lózat bővítéséről döntött . A Ró-
kusi körút két forgalmas ke-
reszteződésében közlekedési 
lámpákat szerelnek föl. 

Három balesetveszélyes szegedi 
közúti csomópont biztonságo-
sabbá tételéről határozott a váro-
si közgyűlés. Körfogalmat alakí-
tanak ki a Bécsi körút és Szent-

háromság utca találkozásánál, s 
közlekedési lámpákat szerelnek 
föl a Rókusi körút Szatymazi ut-
cai és Kisteleki utcai keresztező-
déseiben. 

A Bécsi körút és Szenthárom-
ság utca csomópontjának átépí-
tése 10 millió forintba kerül. Az 
átalakítást indokolja, hogy 
mindkét irányból nagy a forga-
lom, sűrű a tömegközlekedés, 
sok a gyalogos. Az autóbuszok 
többsége az alárendelt útvonal-

ról (Szentháromság utca) érke-
zik. A körforgalom kialakításá-
val biztonságossá és folyama-
tossá válik a forgalom, a járóke-
lők a gyalogosvédő szigetek közt 
kelhetnek át a túloldalra, a bu-
szok gyakorlatilag várakozás 
nélkül juthatnak át a kereszte-
ződésen. A tervezett körcsomó-
pont a növekvő forgalmi igé-
nyeknek is megfelel, s a leendő 
déli Tisza-híd megépítése idején 
bővíteni is lehet. 

Ugyancsak balesetveszélyes a 
Rókusi körút Szatymazi utcai és 
Kisteleki utcai kereszteződése, 
ahol az átalakítás után közleke-
dési lámpák szabályozzák a for-
galmat. Fölszerelésükre 60 mil-
lió forintot hagytak jóvá a képvi-
selők. A lámpák a Rókusi körút 
zöld hullámával összhangban 
működnek majd. 

A Budapesti körúton |a József 
Attila sugárút és a Csillag tér kö-
zött) 26 millió forintos költség-
gel kerékpárutat alakítanak ki. 
Megépülése után teljessé válik a 
Kossuth Lajos sugárúttól a József 
Attila sugárútig, illetve tovább, a 
Stefánián át a város déli részéig 
futó biciklisáv. Az új kerékpár-
utat a Budapesti körút külső, töl-
tés felőli oldalán, a járdát és az 
utat szegélyező fasor közötti 
zöldsávban építik meg. 

Állandó veszélyben vannak a 
Szentmihály és Kecskéstelep kö-
zött kerékpározók. A Terehalmi 
töltésen vezető, mindössze 5,5 
méter széles úton kétirányú a for-
galom, járda nincs, s itt még au-
tóbusz is jár. Az állami kezelésű 
közút átépítéséhez szükséges 
pénzt pályázaton lehetne meg-
szerezni. A közgyűlés most a pá-
lyázati feltételek közt meghatáro-
zott önrész jóváhagyásáról dön-
tött. Ha Szeged elnyeri a minisz-
tériumi támogatást, a kerékpárút 
építéséhez 20 millió forintos sa-
ját erővel járulna hozzá a város. 

NY. P. 

Az OM ezt a svéd modellt egészí-
ti ki azzal, hogy lízing és tartós 
bérlet esetén is érvényes lesz a 
költségleírás. 

A miniszter hozzátette, hogy a 
Sulinet Expressz programban 
149 cég 169 pályázattal vesz 
részt. A Sulinet Expressz akciója 
a szerződéskötések után, várha-
tóan május végén indul. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

HÍREK 
JOBB, BAL ÉS A KÉZFOGÁS 
A Kézfogás 2003 Alapítvány a 
Nemzeti Összefogásért és Meg-
békélésért Mozgalom politikai 
témáktól és küzdelemtől mentes 
vitaestre várja az érdeklődőket 
szerdán délután öt órától a Ká-
rász utcai Átrium Music Caféba. 
A rendezvényen H. Nagy László, 
a Fiatal Baloldal Csongrád me-
gyei elnöke és Sulyok Róbert, a 
Fidelitas Csongrád megyei elnö-
ke, valamint Kerényi Gábor, a 
Kézfogás 2003 Alapítvány alapí-
tója beszélgetnek. 

BALESET EGY KIESETT 
KERÉK MIATT 
Kiesett egy Skoda 105-ös sze-
mélygépkocsi egyik hátsó kereke 
tegnap kora délután a 47-es 
úton. A Skoda vezetője elvesztet-
te uralmát a jármű felett, előbb 
az árokba csúszott, aztán átpör-
dült a szemközti sávba, majd az 
út szélén, a fák között megállt. A 
gépkocsi három utasával Algyő 
felől tartott Szeged felé, amikor a 
baleset történt. A Skoda vezetője 
könnyebb sérülésekkel megúszta 
meg a nem mindennapi kalan-
dot. 

ÜLÉSEZTEK A MÉRNÖKÖK 
Megtartotta évi rendes taggyű-
lését a Csongrád Megyei Mérnö-
ki Kamara Szegeden, az MTESZ 
Kígyó utcai előadótermében. A 
megye mintegy hatszáz tervező 
és szakértő mérnökét tömörítő 
köztestület értékelte az elmúlt 
évi tevékenységet és meghatá-
rozta az idei feladatokat. Külön 
is szó volt arról is, hogy felké-
szültek-e a megye mérnökei az 
uniós csatlakozásra. Az ülés vé-
gén átadták a kamara 2002. évi 
alkotó díját. 

MEGEMLÉKEZÉS 
A Délvidék visszacsatolásának 
62. évfordulója és a Hunyadi 
zászlóalj hazatérése alkalmából 
rendez megemlékezést a vásár-
helyi Hősök terén a Trianon Tár-
saság helyi tagozata május else-
jén délután 6 órakor. 

A Kecskéstelep és Szentmihály között i keskeny úton állandó ve-
szély leselkedik a kerékpárosokra. Fotó: Gyenes Kálmán 


