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Bűnösnek találták a rádió volt szegedi stúdióvezetőjét 

Vágási Kálmánt 
börtönre ítélték 
Folytatás az 1. oldalról 

A körzeti stúdió akkori kusza 
pénzügyeit jellemzi az a tény is, 
hogy Vágási munkatársa, a II. 
rendű vádlott /.-né H. Ildikó, aki 
a stúdió gazdasági főelőadója-
ként dolgozott, Vágási megbízá-
sából hasonló szerződést kötött 
az ügyben IV. rendű vádlottként 
szereplő D. Szilveszternével, akit 
elvileg archiválással, telefon-
ügyelettel és gépírói munkával 
bíztak meg, de a gyakorlatban eb-
ből sem teljesült semmi. A fiktív 
szerződés persze arra jó volt, 
hogy D.-né 1,6 millió forintot 
felvehessen. Az összeg egyébként 
már az átutalást követően J.-né 
zsebébe vándorolt. 

Vágási Kálmán nem elégedett 
meg a családtagok nevére kiutalt 
pénzzel, hanem magáncégének 
számiáztatta egy rádiós reklám-
szerződés több százezres össze-
gét is, és saját mobiltelefonjának 
számláját is munkáltatójával fi-
zetette ki, így okozva több mint 
470 ezer forint kárt munkaadó-
jának. De nem feledkezhetünk 
meg egy nyereményjátékról sem, 
amelyben J.-né vállalt magára fő-
szerepet. 

Kérésére a VI. rendű K. Sándor, 
a VII. rendű M. Józsefné és a 
VIII. rendű vádlott F. Istvánná 

(mindhárman a rádiónál dolgoz-
tak] nyereményszelvényeket ha-
misított meg úgy, hogy a telefon-
könyvből különböző személyek 
nevét, lakcímét, telefonszámát 
kiírták, a neveket az átvételi elis-
mervényen aláhamisították, s 
így 22 ezer forinthoz jutottak. 

A több évig tartó tárgyalássoro-
zat tegnap első fokú ítéletekkel 
zárult. Vágási Kálmánt a Szegedi 
Városi Bíróság ítélő tanácsa bű-
nösnek találta jelentős kárt oko-
zó, üzletszerűen és folytatólago-
san elkövetett csalás bűntet-
tében éppen úgy, mint sikkasz-
tásban és magánokirat-hamisí-
tásban, ezért 3 évi, börtönben le-
töltendő szabadságvesztésre ítél-
te, s 3 évre eltiltotta a közügyek 
gyakorlásától is. A II. rendű vád-
lott J.-né H. Ildikó 10 hónapi, 2 
évre felfüggesztett börtönbünte-
tés kapott, míg a többi vádlott 
enyhébb büntetésekben része-
sült. Volt, akit pénzbüntetésre 
ítéltek, mások megrovást kaptak. 
Mivel az I. és a II. rendű vádlott 
három nap gondolkodási időt 
kért, az ítélet nem jogerős. S hogy 
mi lesz a csalással megszerzett 
pénzzel? A Magyar Rádió polgári 
peres eljárás keretében kérheti 
számon Vágási Kálmánon a több 
mint 10 millió forintot. 

B.Z. 

Kozma az oktatási átszervezések utáni helyzetről 

Maradjon hosszú 
távon működőképes 
A szegedi oktatási intézmény-
rendszer átalakításáról hozott 
közgyűlési döntések azt a célt 
szolgálják, hogy hosszú távon 
működőképes maradjon a rend-
szer - jelentette ki Kozma Jó-
zsef várospolitikai alpolgármes-
ter a tegnapi sajtóbeszélgeté-
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Elmondta: a Weöres Sándor, a 
Tabán és a bezárásra ítélt Né-
meth Imre (Jila) iskola igazgatói 
már közös szülői értekezleten tá-
jékoztatták a Németh Imrébe já-
ró gyermekek szüleit a lehetősé-
gekről. Reményét fejezte ki, hogy 
egész osztályok kerülnek át a 
másik két intézménybe. Elhang-
zott, az önkormányzat az induló 
osztálylétszámok függvényében 
határozza meg a pedagógus állás-

helyek számát. A Dózsa- és a 
Dugonics-iskola összevonásával 
kapcsolatosan az alpolgármester 
elmondta: a közgyűlés a jövőben 
dönt a közös igazgatóság alá ke-
rült intézmény nevéről. A Só-
lyom utcában fogadni tudják a 
jelenleg a Fekete István-iskolá-
ban tanuló, mozgásukban korlá-
tozott, halmozottan sérült gyer-
mekeket, akiket az új intéz-
ménybe is busszal szállítanak. 

Elmondta, hogy a Napos úti is-
kolába mintegy harminc gyer-
meket távolabbi területekről, így 
például Fehér-tótól hoznak a 
szülők Béketelepre. Hangsúlyoz-
ta: ha felmerül az igény, akkor itt 
is indítanak iskolabuszt, amely 
az alsósokat a Napos úti, a felső 
tagozatosokat pedig a Rókus 
Il-es iskolához szállítaná. 

Jelezte: Béketelepen továbbra 
is szükség van iskolára. 

A Gellért és Fiai rendezi a szegedi vásárt 

Búcsú a Kamara Expótól 
Folytatás az 1. oldalról 

A kamara és a Városkép 26-26, 
Gellérték és az önkormányzat 
22-22, a Mac-Line 4 százaléknyi 
tulajdonhányaddal rendelkezett 
az új konstrukcióban. 

A tegnapi taggyűlésen az üzlet-
részek birtokosai közül két „ér-
dekelt" képviseltette magát: a 
szegedi önkormányzat részéről 
Pászti Ágnes tanácsnok és Szent-
györgyi Pál gazdasági alpolgár-
mester, a Gellért és Fiai Consul-
ting Kft. részéről pedig Gellért 
Ákos, aki egyben a kiállítások-
nak eddig helyet adó Hangár vá-
sárközpont tulajdonosa. Szent-
györgyi és Gellért azt nyilatkozta 
lapunknak, a kft. felszámolására 
a fennálló adósságállomány, tu-
lajdonosi érdektelenség, vala-
mint érdekellentét miatt kerül 
sor. Gellért Ákos magyarázat-
képpen hozzátette: a Kamara Ex-
po Kft. tartozásainak döntő több-
sége a tulajdonosokkal szemben 
áll fenn, nem külső cégek adósa. 
Az érdekellentéttel kapcsolatban 
kifejtette, a Városkép Kft. nem 
viselkedett tulajdonostársként, 
például a szegedi borfesztivál tő-
lük független megrendezését is 

A tavalyi vásár a Kereskedő közben. Más lesz a folytatás. Fotó: Karnok Csaba 

megkísérelte. Az érdektelenség-
gel kapcsolatban Szentgyörgyi 
Pál azt mondta, a tényt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy 
a többi tulajdonostárs el sem jött 
a taggyűlésre. A gazdasági alpol-

gármester megemlítette, hogy a 
cég felélte alaptőkéjét is, az újabb 
„feltőkésítésnek" pedig már nem 
lett volna értelme. 

A tulajdonosok a pénzügyi 
helyzetet tudomásul vették. Áb-

ban is megállapodtak, hogy min-
den törés nélkül folyik tovább a 
Szeged Expó szervezése, amelyet 
nyáron a Gellért és Fiai Consul-
ting Kft. rendez meg. 

F.K. 

A Szövetség szegedi csoportja holnap választ elnököt és elnökséget 

Rákos lehet Bartha kihívója 
Tisztújító közgyűlésre készül a Fidesz-MPSZ sze-
gedi szervezete. Az elnök nyugodt ülésre számít, 
aminek némileg ellentmond, hogy több elnökségi 
tag jogszerűtlennek nevezte a tagság összehí-
vását. 
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Bartha László, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 
szegedi szervezetének elnöke péntekre tisztújító 
közgyűlést hívott össze, amelyen elnököt és elnök-
ségi tagokat választanak. Információink szerint az 
elnöki tisztségre többes jelölés lesz, a tagság köré-
ben Bartha László, Dobó László és Rákos Tibor ne-
ve forog. A hatfős elnökségbe 10-12-en pályáznak. 

Bartha László egy hónapja arra a kérdésre, hogy 
vállalja-e az újbóli jelölést az elnöki tisztségre, azt 
válaszolta, erről csak a párt kongresszusa után 
dönt. Ugyanerre a kérdésre tegnap igennel felelt. 
Ezt azzal magyarázta, amellett, hogy felkérték, 
olyan szerkezeti változásokról döntött a kongresz-
szus, amivel ő egyetért, sőt hasonló kezdeményezé-
sei már neki is voltak. Egyúttal megjegyezte: sze-
retné, ha a tagság több jelölt közül választana elnö-
köt. 

Dobó László megismételte korábbi nyilatkozatát, 
azaz tegnap is azt mondta, jelölése ellenére sem in-
dul az elnöki tisztségért, a továbbiakban is a frakció 
élén kíván dolgozni. Rákos Tibor megtisztelőnek 
nevezte jelölését, amit csak most (tegnap kora este 

- a szerk.) tudott meg. A politikus hozzátette, még 
gondolkodik, hogy indul-e a tisztségért. 

Ugyanakkor a Fideszben többen azt mondták, 
Rákos indulása biztosra vehető, sok támogatóval 
számolhat. 

Az elnök egyébként nyugodt közgyűlésre, jó han-
gulatú tisztújításra számít. Ennek némileg ellent-
mond, hogy szerdán több elnökségi tag kifogást 
nyújtott be, jogszerűtlennek nevezték a közgyűlés 
összehívását. Amikor Barthát erről kérdeztük, azt 
válaszolta, ennek ellenére nem hiszi, hogy megis-
métlődik a tavalyi önkormányzati választások előt-
ti helyzet, amikor is a párton belül látványosan egy-
mással szembefordult több érdekcsoport. 

Bartha azt mondta, a tisztújítás után egységet 
kell teremteni a helyi csoportban, félre kell tenni a 
vélt vagy valós sérelmeket, a jobboldalnak minden-
kire szüksége van. 

A Fidesz szegedi szervezetének a tagsága jelenleg 
172 fő. Bartha László szerint ez a szám az év végéig 
300-ra emelkedhet, jövőre pedig elérheti a félezret. 
- Ez nem a párt felhígulását jelenti - jegyezte meg 
közbevetésünkre a pártelnök - , hanem egy széles 
társadalmi bázis kialakulását. 

A holnapi választások előtt a Fidesz szegedi cso-
portjának több tagja sem vállalkozott esélylatolga-
tásra. Azt hangsúlyozták, egyelőre nehéz megmon-
dani, hogy a személyes, négyszemközti kampány-
ban melyik jelölt, Bartha, vagy Rákos tudott-e több 
támogatót megnyerni. 

Óriás, süllyesztett konténerek a Sólyom utcában 

Föld alatt gyűlik a hulladék a Sólyom utcában 
Földbe süllyesztett konténerek-
ből kialakított, szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetet alakítottak 
ki a szegedi Sólyom utcában. 

Kétharmada láthatatlan a föld 
alá süllyesztett, henger .alakú 
konténereknek a szeged-tarjáni 
Sólyom utcában kiépített szelek-
tív hulladékgyűjtő szigeten. A 
négy zöld tetős, farácsos oldalú 
műanyag edénybe üveget, kom-
posztálható anyagokat, műanya-
got és papírt, valamint az előbbi 
hulladékfajták közé nem sorol-
ható, háztartási szemetet dob-
hatnak a környéken lakók. 

Szabó Ferenc, a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. igazga-
tója a gyűjtősziget átadása előtt 
arról beszélt, hogy a korszerű 
hulladékgazdálkodáshoz megfe-
lelő hálózat kell, s a megkezdett 
program része a nagy befogadó 
képességű, süllyesztett rendszer 
kialakítása. 

Az utcai konténerekhez képest 
esztétikusnak mondható, földbe 
ágyazott „kuka" előnye, hogy a 
talaj szigetelésének köszönhető-
en nyáron nem melegszik (ebből 

Darus kocsival ürí t ik a hatalmas szemetesedényeket. Fotó: Miskolczi Róbert 

következőleg: nem indul erjedés-
nek) a szemét, télen pedig nem 
kell a havas-jeges járdán csúszká-
ló, kerekes konténerrel vesződni. 
Az igazgató arra kérte a Sólyom, 

Csorba és Olajos utca találkozási 
pontjában kialakított hulladék-
gyűjtő sziget közelében lakókat, 
hogy ha tehetik, az új, süllyesz-
tett tárolókba dobják a négyféle 

edénybe való szemetet. Nagy 
Sándor, a szegedi önkormányzat 
városfejlesztési alpolgármestere 
az uniós normáknak is megfelelő 
hulladékgyűjtésről, az így elért 

költségmegtakarításról, valamint 
a környezet védelméről beszélt. A 
papír, műanyag és üveg újrahasz-
nosításával hosszú távon keve-
sebbe kerül a szemét kezelése, 
ezenfelül környezetünket is kí-
méljük az el nem bomló anyagok 
kiválasztásával. 

A süllyesztett konténerekből 
álló rendszert a nádudvari Poly-
duct Rt. gyártja. Fésűs András el-
nök-igazgató az új, Nyugat-Euró-
pában bevált módszer előnyeiről 
beszélt: egy négyzetméteren több 
köbméter szemét is elfér, a hulla-
dék saját súlya alatt tömörödik. 
A cég hazánk több pontján és te-
lepülésén épített már hasonló 
gyűjtőszigeteket, így például Sió-
fok üdülőkörzetében is jól műkö-
dik a rendszer. 

Azt is bemutatták, hogyan ürí-
tik a földbe rejtett szemetesedé-
nyeket: a darus kocsi a teherautó 
platója fölé emeli a hengert, 
amelynek alja nyitható. 

A kísérleti gyűjtősziget egymil-
lió forintba került. Ha sikert arat, 
a város más pontjain is hasonló-
kat építenek majd. 

NY. P. 

Tíz éve 
halt meg 
Dér István 
Dér István festőművész halálá-
nak 10. évfordulója alkalmából 
ma 16.30-kor koszorúzást ren-
dez a Dér István Baráti Kör a mű-
vész sírjánál. Gyülekezés a Bel-
városi temető II. számú bejáratá-
nál lévő parkolónál. 

Pénteken délelőtt 10 órakor 
szülőfaluja, Csanádpalota álta-
lános iskolája felveszi Dér Ist-
ván nevét. Az ünnepségre 20 
fős mikrobusz indul Szegedről 
pénteken reggel 8.30-kor a Szé-
chenyi térről, a városházával 
szembeni parkolóból. (Jelent-
kezni lehet a 313-465-ös telefo-
non.) 

A csanádpalotai névadó ün-
nepségen felavatják Szathmáry 
Gyöngyi Munkácsy-díjas szob-
rászművész domborművét. 

Purcell-
koncert lesz 
a dómban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Király-König Péter Zeneiskola 
tanárai adnak Purcell műveiből 
hangversenyt ma 19 órától a sze-
gedi dómban. A műsor: Abdela-
zer, or The Moor's Revenge -
szvit, Come Ye Sons of Art 
(Birthday oda for Queen Mary -
1694). Közreműködik a zeneis-
kola tanáraiból alakult kamara-
zenekar, valamint a magánének 
szakos hallgatók és tanárok kó-
rusa. Szólót énekel: Szél Berna-
dett, Katona Judit és Altorjay Ta-
más. Continuo: Iglódi Éva -
csembaló és Farkasné Pap Erika -
cselló. Vezényel: Meszlényi Lász-
ló. 

Pénteken 18 órakor a zeneisko-
la nagytermében (Tábor u. 3.) 
testvérvárosi hangversenyt ren-
deznek a vendéglátó szegedi, va-
lamint a szabadkai zeneiskola és 
a temesvári művészeti iskola nö-
vendékeinek fellépésével. Vasár-
nap 19.30-tól a Király-König Pé-
ter Zeneiskola tanárai és a Szege-
di Szimfonikus Zenekar művé-
szei adnak hangversenyt a felső-
városi minorita templomkert-
ben. A műsoron Vivaldi, Bach és 
Haydn művei szerepelnek a Har-
mónia Consort előadásában. Ve-
zényel: Balázs György. 


