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Elnapolták a volt alpolgármester ügyét 

Már megint 
a virághagymák 
Nem sikerült folytatni a vásár-
helyi bíróságon a Túri József 
egykori alpolgármester ellen hi-
vatali visszaélés bűnte t te miat t 
indult és egyszer már befejezett 
eljárást. Az egyik tanú ugyanis 
nem jelent meg a tárgyaláson. 

Még tavaly decemberben helyez-
te hatályon kívül a Csongrád 
Megyei Bíróság az elsőfokú ítéle-
tet, melyben felmentették Túri 
József volt vásárhelyi alpolgár-
mestert a hivatali visszaélés bűn-
tette miatt emelt vád alól - ahogy 
erről annak idején írtunk. Az 
ügyben új eljárás indult, de a vá-
sárhelyi bíróság októberre napol-
ta el a tárgyalást, mert az egyik 
tanú nem jelent meg. 

A vádirat szerint Túri József 
2000. június 29-én alpolgár-
mesterként kötött vállalkozói 
szerződést a város nevében £. 
Andrással és feleségével közel 
15 millió forintért különböző 
dísznövények vásárlására. A 
szerződést nem jegyeztette el-
len a jegyzővel, anélkül kötött 

üzletet, hogy erre önkormány-
zati költség-előirányzat lett 
volna. Sőt: arról intézkedett, 
hogy az önkormányzati tulaj-
donban álló Andrássy út 27. 
számú ingatlant nyilvános ár-
verés, illetve versenytárgyalás 
nélkül 18 millió 750 ezer fo-
rint vételárért értékesítse a vá-
ros E. Andrásné részére. A vád-
irat szerint így az jogtalan 
előnyhöz jutott . 

Az első fokon eljáró bíróság 
ítéletében azt állapította meg, 
hogy Túri Józsefnek joga volt a 
város nevében kötelezettséget 
vállalni, arra is lehetősége volt, 
hogy ezeket utólag szavaztassa 
meg a közgyűléssel. Az And-
rássy úti épületet pedig hiába 
hirdette meg többször is a vá-
ros, senki sem akarta megvásá-
rolni. 

A Csongrád Megyei Bíróság 
azonban ezt az ítéletet hatályon 
kívül helyezte. Az új eljárás foly-
tatását az egyik tanú távolléte 
miatt októberre napolták el. 

B. K. A. 

Fényáteresztő beton 
Csongrádról 
Folytatás az 1. oldalról 

A csongrádi fiatalember a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Építész-
mérnöki Karán végzett 2001-
ben. Előtte az 1999-2000-es tan-
évben a Stockholmi Egyetem 
Építészeti Karán tanult Eras-
mus-ösztöndíjjal. Üvegépítészet-
ben való jártasságát a svéd Kirá-
lyi Művészeti Főiskola egyéves 
kurzusán mélyítette el. 

Az átlátszó, vagy fényáteresz-
tó beton ötlete egy korábban lá-
tott művészeti alkotás révén öt-
lött fel a fiatal építészben. A Lo-
sonczi Áron által „Lightweight" 
fantázianévre keresztelt konst-
rukció beton és optikai üvegszál 
keveréke. Különleges tulajdon-
sága, hogy akár húszméteres fal-
vastagságnál is megtartja fény-
áteresztő képességét. így - fő-
ként esztétikai célból - falak, 
kültéri burkolatok és térvilágítá-
sok kivitelezésénél alkalmazha-
tó, bár felhasználásának csak a 
fantázia szabhat határt. Igaz, az 
érdekes termék előállítási költ-
sége egyelőre elég magas, a ter-
vező mégis bízik benne, hogy 
idővel olcsóbb lesz és ötlete nem 
marad utópia. 

Losonczi Áron és közgazdász 
társa a közelmúltban két svédor-
szági innovációs versenyt is meg-

nyert, mert ott nemcsak az átlát-
szó beton ötletét, de a benne rejlő 
üzleti lehetőségeket is értékel-
ték. Az eredményes szereplés ha-
tására svéd és német újságok-
ban, szakmai lapokban tűnt fel 
neve és különleges találmánya. 
Miután termékére világszabadal-
mat kapott, ötlete és gyártás-
módja immár jogilag védett. Bár 
Magyarországon még senki sem 
kereste, külföldön több céggel is 
kapcsolatban áll. Fő támogatója 
a német Schott vállalat, amely a 
világ legnagyobb üvegszálgyártó-
ja. 

A csongrádi konstruktőr ter-
veivel kapcsolatban elmondta, 
augusztusban egy svédországi ki-
állításon vesz részt, de mivel az 
ambíció mellett jó értelemben 
vett lokálpatriotizmus is jellem-
zi, szeretne itthon élni és dolgoz-
ni, ami családi gyökerei miatt 
nem csoda. Az ifjú építész - Pi-
roska János egykori polgármester 
és festőművész unokája, illetve a 
rendszerváltozás utáni egykori 
polgármester, Losoncziné Piros-
ka Réka fia - kifejtette: Csongrá-
dot az Alföld legszebb városának 
tartja. Szerinte úgy kell megőriz-
ni annak jellegét, hogy közben 
ne feledjük: a hagyomány lénye-
ge a megújulás. 

PÜSKI KRISZTIÁN 

Építőipai lakberendezés, szolgáltatás a Szeged Expón 

Csengelén a vásár fődíja 
Megnyitotta kapuit a Szeged 
Expó, a térség legnagyobb fo-
gyasztói és építőipari szakvá-
sára. A vasárnapig tartó ese-
ménynek immár második alka-
lommal ad ot thont a Hangár 
Expo és Konferencia Központ. 

Botka László nyitotta meg teg-
nap délelőtt a Hangár Expo és 
Konferencia Központ területén a 
második Szeged Expót. A szegedi 
polgármester megnyitóbeszédé-
ben elmondta: a városban régi 
hagyomány a kiállítások szerve-
zése, megelőzve más térségeket, 
1876 óta kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal, de folyamatosan 
rendeztek itt kereskedelmi-ipari 
találkozókat. Botka László sze-
rint a tradíció kötelez, így a vá-
rosvezetés fontosnak tartja az 
ilyen jellegű programokat, hi-
szen a régiós központi szerephez, 
s az uniós csatlakozás utáni Eu-
rópa-kapu státushoz egyaránt 
fontos, hogy Szeged jól üzenjen 
turistáknak, határ menti szom-
szédoknak, s befektetőknek egy-
aránt. 

A csaknem 2 ezer 500 négyzet-
méteres hasznos kiállítási terü-
leten mintegy száz kiállító várja 
a szakmai látogatókat és a nagy-
közönséget vasárnap estig. 

Az expót szervező Gellért és 
Fiai Consulting Kft. ügyvezetője, 
Gellért Ákos elmondta, a tavalyi 
vásár az ország egyik legkorsze-
rűbb kiállítási központjának de-
bütálását jelentette, s nagy siker-
rel zárult. Ezt többek között az is 
bizonyítja, hogy a tavalyi részt-

TÓTH TIBOR 
Csengele 

A Szeged Expó termékfődíját a csengelei TT Művek 3D komputervezérlésű marógépe és az azt mű-
ködtető számítógépes program nyerte el. Fotó: Karnok Csaba 

vevők 80 százaléka idén ismét el-
fogadta az invitálást, ezúttal 30 
százalékkal nagyobb kiállítási te-
rületet igényelve. 

A fentiek szellemében az ex-
pón két rendezvény zajlik egy 
időben: Szeged pillérei című kiál-

KISERO PROGRAMOK 
Az expót számos kísérőprogram színesíti, a Hangár területén ma 
délelőtt 10 órai kezdettel az ITDH szervezésében „Fogyasztóvéde-
lem az Európai Unióban" címmel szemináriumot tartanak, míg a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezésében 14 
órától vámszakmai napra látogathatnak az érdeklődők. Ma dél-
után a „Szeged ízei" rendezvény keretében helyi gasztronómiai 
különlegességekkel, grillspecialitásokkal várják a látogatókat, dél-
után fél négytől a szegedi Molnár Dixieland Band szórakoztatja a 
látogatókat. 

lításon a település alapvető mű-
ködését biztosító szolgáltatók, 
bankok, a kamara, a helyi nyom-
tatott sajtó, Szeged város és a 
Szegedi Tudományegyetem 
standjai várják a látogatókat, 
míg a Baukonstrukt nevű bemu-
tatón főként az építőiparral, lak-
berendezéssel fogalakozó cégek 
mutatkoznak be. 

A kiállítók javarésze helyi cég, 
ám akadnak Budapestről, Pécs-
ről, Székesfehérvárról és az or-
szág távolabbi pontjairól, sőt 
külföldről érkező vállalatok is. A 
megye többi városát, Szentest, 
Hódmezővásáhelyt, Makót, va-
lamint Csengelét jellemzően az 
építőiparhoz, lakberendezéshez 
kötődő cégek képviselik. 

A nyitónapon átadták a vásár 
díjait: a Szeged Expó termékfődí-

Junior Chamber olimpia 
A Junior Chamber Magyarország (JCM) nyári 
országos olimpiájának július 4-6. között Szeged 
lesz a házigazdája. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Junior Chamber Magyarország helyi tagszerveze-
té, a Fiatal Üzletemberek és Értelmiségiek Egyesü-
lete szervezi a játékos vetélkedőkkel, kapcsolatépí-
tési lehetőségekkel és tréningekkel dúsított, színes 

programot július 4. és 6. között. Az olimpiára az or-
szág minden szegletéből és külföldről is várnak 
vendégeket. A JCM lehetőséget biztosít fiatal üzlet-
emberek és értelmiségiek számára vezetői képessé-
gük, kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez és a mo-
dern polgári értékrend kiteljesítéséhez. A szegedi 
egyesület ősztől induló tréningsorozatán örömmel 
vár minden érdeklődőt. Az fC olimpia megvalósí-
tásához a Szeplast Compaund, a Rekord Ajtó Kft. 
és az Agami Reklám-Ajándék is hozzájárult. 

Vevőt keresnek a Millennium úszóházra 
Folytatás az 1. oldalról 

Egy idő után sikerült a Millenni-
umot leúsztatni a Tiszán gond 
nélkül, s azóta is a medencés ki-
kötő az otthona. A Szegeden el-
terjedt pletykák szerint már ré-
gen széthordták a tolvajok a szer-
kezet értékesebb részeit, más úgy 
hallotta, hogy folyamatosan és 
szorgosan pusztítja a rozsda. 
Nos, erről szó sincs. 

Tegnap meggyőződhettünk ar-
ról, hogy a félig kész állapotban 
lévő úszóművet gondosan őrzik, 
s minden állagmegóvó munkála-
tot elvégeztetett rajta jelenlegi 
tulajdonosa, a Magyar Befekteté-
si és Vagyonkezelő Rt. (MBV) 
cégcsoport ahhoz, hogy a leendő 
vevők jó állapotban lévő szerke-
zethez juthassanak. 

- A Magyar Fejlesztési Bank 
nyújtott segítséget hitellel ehhez 
a hatalmas beruházáshoz, s mi-
vel nem látta biztosítottnak, 
hogy visszakapja pénzét, érvé-
nyesítette szerződésben kikötött 
jogait, vagyis lefoglalta a Millen-

Félig kész termek rejtőzködnek az úszóház gyomrában. Fotó: Gyenes Kálmán 

nium úszóházat - mondta el már 
a hajón sétálva Varga Ferenc, az 
MBV munkatársa. - Amikor a 
mi kezelésünkbe került a szerke-

zet, valóban nem túl jó állapot-
ban volt, ám gondoskodtunk ar-
ról, hogy kibírja az időjárás vi-
szontagságait. Láthatják: az idei, 

szokatlanul hideg és hosszú tél 
sem tett kárt a hajóban, akárme-
lyik napon megkezdődhetne a 
továbbépítése. 

Az úszóház helyiségeit járva 
Varga megmutatta, hova is ter-
vezték az úszóház megálmodói a 
szállodai részt, hol üzemelhetne 
a diszkó, a butiksor, a bálterem. 
Még azt is megtudtuk, hogy a fe-
nékrészben az is jó helyen kopog-
tatott volna, aki mondjuk fod-
rászhoz, vagy szoláriumba igye-
kezett. 

- A hajó most az állami va-
gyon része, s a mi feladatunk az, 
hogy a lehető legkedvezőbb áron 
értékesítsük. Éppen ezért vigyá-
zunk nagyon gondosan minden 
alkatrészére, teljesen kizárt, 
hogy tolvajok szereljenek le in-
nen bármit is - közölte Varga 
Ferenc. Tőle azt is megtudtuk: 
már eddig is többen érdeklődtek 
a hajó iránt, ám még senkivel 
nem született megállapodás. S 
hogy mennyiért kínálja az MBV 
a Millennium úszóházat? Nos, 
ez - mondta Varga Ferenc - üzle-
ti titok. Egyénként pedig az ár 
megállapodás kérdése - tette 
hozzá. 

BÁTYI ZOLTÁN 

ját a csengelei T T Művek 3D 
komputervezérlésű marógépe és 
az azt működtető számítógépes 
program nyerte el. A Szeged Expó 
termékdíját kapta a szegedi Áb-
rahám Türes Kft. a legújabb 
Viesmann kazáncsalád bemuta-
tásáért, a szintén szegedi GTE 
Yellow Pages az új Útra-Való, uta-
zóknak készített címjegyzékéért, 
s az ugyancsak szegedi Naturtex 
a legújabb fejlesztésű gyapjú ágy-
nemű-garnitúráért . 

A Szeged Expó legszebb terület 
fődíját a szegedi Ónix Kft. kapta, 
s ebben a kategóriában elisme-
rést nyújtottak át a Dégáz 
Rt.-nek, a Magyar Villamos Mű-
vek Rt.-nek, valamint a hódme-
zővásárhelyi Bodrogi Bau 
Kft.-nek. 

O.K.K. 

HÍREK 
JUBILÁLÓ TANSZÉK 
Ünnepi ülést tartott kedden az új 
klinika tantermében a Szegedi 
Tudományegyetem Egészségügyi 
Főiskolai Kara az ápolási tanszék 
megalapításának 10. évfordulója 
alkalmából. 

CSIPKÉSPOLOSKA ELLEN 
PERMETEZNEK 
A Szegedi Környzetgazdálkodási 
Kht. mától július 10-ig vegetáci-
ós vegyszeres permetezést végez 
a város területén a csipkéspolos-
ka és a gnomónia károsítok el-
len. A felhasznált növényvédő 
szerek közegészségügyileg ve-
szélytelenek. A kht. kéri a szege-
di polgárok megértését. 

FOLYÓSZÁMLA-KIVONATOK 
AZAPEH-TÓL 
Az egyéni vállalkozók és a ma-
gánszemélyek részére az APEH 
július 2-án megkezdte a túlfize-
tést, illetve tartozást mutató, 
valamint a 2002. évi késedelmi 
pótlékkal érintett, megújult for-
májú és adattartalmú éves fo-
lyószámla-kivonatok kiküldé-
sét. Az érintettek számára au-
gusztus 31 -éig postázza az 
APEH a kivonatokat. A 2002-es 
késedelmi pótlék kiegyenlítése 
szeptember 15-éig esedékes. A 
folyószámla értelmezéséhez az 
adózóknak az egyidejűleg meg-
küldött részletes tájékoztatóval 
kíván az adóhatóság segítséget 
nyújtani.. 

FEKETE PÁL TÁRLATA 
Tandi Lajos művészeti író nyitja 
meg ma 18 órakor a Bartók Béla 
Művelődési Központ B Galériá-
jában Fekete Pál keramikus tár-
latát. 


