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A milliárdos sikkasztással gyanúsított Kulcsár unottan figyelte a pert 

Kormánytagok tanúskodtak 

Két tanú, Tóth András (balról) és Kulcsár Attila (jobbról), valamint a vádlott Bácskai János (középen) Fotó: Karnok Csaba 

Két miniszter és egy államtit-
kár meghallgatásával folytató-
dott a Csongrád Megyei Bíró-
ságon az úgynevezett Bács-
kai-per. Bácskai János dandár-
tábornokot, a maffiaellenes 
központ korábbi vezetőjét a 
brókerbotrány főszereplőjével, 
Kulcsár Attilával összefüggés-
ben bűnpártolással vádolja a 
katonai ügyészség. 

A Bácskai-per folytatásában teg-
nap két szocialista minisztert és 
egy szintén szocialista államtit-
kárt hallgatott meg tanúként a 
Csongrád Megyei Bíróság Kato-
nai Tanácsa. Az elsőként szólí-
tott Tóth András, a polgári nem-
zetbiztonsági szolgálatokat fel-
ügyelő államtitkár, hetvenhárom 
percen keresztül válaszolt a bíró-
ság elnökének, valamint Bácskai 
János vádlott ügyvédjének kérdé-
seire, illetve Kulcsár Attila köz-
bevetéseire. 

- A Pannonplast-üggyel és 
Szász Károly volt PSZÁF-elnök 
megveretésével kapcsolatban in-
dított eljárás során az igazság ki-

MEGISMETELT ELJÁRÁS 
A Fővárosi Bíróság korábban már kimondta a vádlott Bácskai János bű-
nösségét és lefokozta, ám az ítélőtábla megalapozatlanság és eljárási sza-
bálysértések miatt hatályon kívül helyezte a nem jogerős döntést. A megis-
mételt eljárás lefolytatására a Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsát 
jelölték ki, a tárgyalás október 3 -án kezdődött meg Szegeden. 

derítése volt az elsődleges cél -
hangsúlyozta Tóth - , hogy köz-
ben milyen hihető, vagy nem hi-
hető adatok merülnek fel, indife-
rens volt. Az államtitkár megje-
gyezte: Kulcsár Attila telefonbe-
szélgetéseinek lehallgatása során 
kiderült, a K and H Equities Rt. 
befektetési tanácsadó üzletágve-
zetőjének szándéka szerint a 
rendőrség a Pénzügyi Szerveze-
tek Állami Felügyeletét (PSZÁF) 
megelőzve foglalna le iratokat a 
brókercégnél. 

Tóth András úgy emlékezett, ő 
kezdeményezte Bácskaival a ta-
lálkozót, a maffiaellenes központ 
egykori vezetője viszont azt 
mondta, ő jelentkezett az állam-
titkárnál. Tóth meghallgatása 

alatt a dandártábornok korábbi 
vallomásából is idézett a tanács 
elnöke. Kiderült: Bácskai június 
25-én találkozott Kulcsár Attilá-
val, aki tájékoztatta arról, hogy a 
Pannonplast-ügyön túlmutató 
szabálytalanságok is történtek a 
brókercégnél, amikkel papíron 
körülbelül 20 milliárd forintos 
kárt okoztak a befektetőknek, és 
személy szerint ő is érintett az 
ügyben. 

Kiss Péter meghallgatása alig 3 
percig tartott. A kancelláriami-
niszter közölte, 2003. június vé-
gén találkozott Bácskaival. A 
dandártábornok beszámolt neki 
a Pannonplast-ügyről, egyúttal 
tájékoztatta, hogy „lépéseket tett 
annak érdekében, hogy a rendőr-

ség közreműködjön az iratanyag 
lefoglalásában a K and H-nál". 

A belügyminiszter 5 percet állt 
a bíróság előtt. Lamperth Móni-
ka korábbi vallomásával meg-
egyezően megismételte: „Felhá-
borodtam, amikor Bácskai János 
közölte velem, hogy Kulcsár Atti-
la szerint férjem is belekevere-
dett a Pannonplast-ügybe." 

A tárgyalás október 17-én 
újabb tanúk, köztük valószínű-
leg Kulcsár Attila meghallgatásá-
val folytatódik. 

OLÁH ZOLTÁN 

JELENTES A IEHALLGATASR0L 
Kulcsár Atilla az egész tárgyalást 
közömbösen, mondhatni unottan 
hallgatta végig. A milliárdos bró-
kerbotrány fő gyanúsítottja csak 
akkor élénkült meg, amikor a bíró-
ság elnöke fokozott érdeklődést 
mutatott a titkosszolgálatok jelen-
tése iránt, különösen Bácskai és 
Kulcsár lehallgatásáról készült tá-
jékoztatás érdekelte: előredőlve, 
feszülten figyelt, bólogatott, gri-
maszokat vágott, ingatta a fejét. 

A kamionokat továbbra is fertőtlenítik 

Tegnap feloldották 
a román határzárat 
Nem találták meg a mintákban 
a madárinfluenza vírusát az Eu-
rópai Bizottság szakemberei, 
ezért tegnap feloldották a ha-
tárzárat Romániával szemben. 
A magyar határon azonban a 
déli szomszédtól érkező ka-
mionokat továbbra is alaposan 
fertőtlenítik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Európai Bizottság úgy dön-
tött: nincs szükség határzárra 
Romániával szemben, ezért teg-
nap óta ismét beengedik Magyar-
országra - és így az Európai 
Unióba - a déli szomszédunktól 
érkező szállítmányokat. Mint is-
meretes: múlt hét végén hazánk 
importtilalmat rendelt el húsra, 
élő állatra és tollra egyaránt, mi-
után egy román gazdaságban 
madárinfluenza-gyanús eseteket 
találtak. Mivel minden minta 
negatívnak bizonyult, a brüsszeli 

szakemberek nem tartották in-
dokoltnak a szigorítás fenntartá-
sát. 

Szigeti Ferenc megyei főálla-
torvos elmondta: bár a határfor-
galom tegnap beindult, a déli 
szomszédainktól érkező kamio-
nokat egytől egyig lefertőtlení-
tik. - Erre egyrészt azért van 
szükség, mert a törökországi 
madárpusztulásról a romániai-
val ellentétben bebizonyoso-
dott, hogy madárinfluenza mi-
att történt, másrészt pedig még 
mindig nem ért véget a madár-
vándorlás, mely mindenképpen 
óvatosságra ad okot - mondta a 
szakember. 

Az Európai Unió mindezek 
mellett hétfőn betiltotta az élő 
szárnyasok és a madártoll im-
portját Törökországból, Albániá-
ból, Bulgáriából, Horvátország-
ból, Görögországból, Lengyelor-
szágból, Ukrajnából és Szer-
bia-Montenegróból. 

Démász: lemondás 
Lemondott felügyelőbizottsági (fb) tagságáról a Délmagyarországi 
Áramszolgáltató Rt. felügyelőbizottságának elnöke. A társaság közölte, 
hogy Mariarme Jouve október 18-ával távozik. A Démász Rt. erre a nap-
ra hívott össze rendkívüli közgyűlést. Az elnököt október 4-én választot-
ták meg a felügyelőbizottság élére, hogy az ügyrendben meghatározott 
eljárásrendnek megfelelően véleményezni tudja a társaság cégnevét 
érintő alapszabály-módosítást. 

Krőzusok 
klubja 

UJSZASZI ILONA 

Büszke, gyanakvó és hiú. így jellemzi Hérodotosz Krózust, a ki-
rályt, aki rendkívüh gazdagságával írta be magát a történelem-
könyvekbe. Ki a legboldogabb ember? - kérdezte Krőzus Szolón-
tól. A görög költő és államférfi által említett legek között nem sze-
repelt a gazdag király, mert Szolón azt tartotta: az a boldog ember, 
aki dicsőséges halállal fejezi be életét. 

A mi krőzusaink milliárdosok. A lista mutatja országunk torzu-
lásait. Például, hogy a leggazdagabb magyar egy orosz, aki olajos, 
de nálunk éppenséggel pénzügyi befektetésekkel foglalkozik... A 
becsült vagyon mellett szereplő tevékenységek között kevés az új 
munkahelyet teremtő. A harmadik helyen föltűnik ugyan az in-
gatlanfejlesztés, hetedikként az építőipar, tizenötödikként a bor-
gazdasági befektetés, de a többség valójában pénzzel pénzt fial-
tat... Az pedig, hogy az ismeretlen lottómiibárdos nyereményével 
csak a 128. helyre csusszan be, nyilvánvalóvá teszi, hogy zárt vi-
lág a krőzusoké. 

A mi miibárdosaink újabb bstája juttatta eszembe Krózust, aki 
balgán azt hitte, kincsei gyarapodásával együtt nő a boldogsága is. 
Persze tudom én, hogy csak nekünk, a „nem milliárdosoknak" 
lecke Krőzus csúf bukása, vagy nyújt valamiféle elégtételt a gaz-
dagok szegénységéről írt Jókai-regény. Ezért is lepett meg a TOP 
150-ből kimaradt milhárdosunk, Varga Mihály, mikor elárulta: 
példaképnek a tehetségével és tudásával a szabályok mentén ha-
ladót tartja. Gazdagnak pedig azt, aki boldog és magával elége-
dett. A tehetősség más: szerinte pénzt tolvajlással is lehet, de al-
kotással érdemes szerezni. Úgy saccolja, az anyagi gazdagság 
30-50 millió forintos vagyonnál kezdődik, a szegénység pedig a 
havi 120 ezerforintos jövedelem alatt indul. 

Szegény gazdagok? Gazdag szegények ? Mindegy, ha a minden-
napi betevő, a pénz utáni hajszában kevésszer jut eszünkbe, hogy 
az újabban versenyfutásnak láttatott élet végén mindenkit 
ugyanazon kérdésekkel mérnek: Jó volt az élete vagy rossz ? Sze-
rették-e, vagy gyűlölték? Halála dicsőséges vagy dicstelen ? 

Kuncze Gábor 
az euró bevezetéséről 
Szegeden járt tegnap Kuncze Gábor, a Szabad Demokraták Szövetsé-
gének elnöke, és az egészségügy liberális reformjáról tartott előadást a 
tanulmányi és információs központban. Ezt megelőzően sajtótájé-
koztatón beszélt az euró 2010-es bevezetésének előnyeiről és hátrá-
nyairól. Mint mondta: a vitában mindenképpen a költségvetés egyen-
súlyát kell szem előtt tartani, az ugyanis mindannyiunk közös érde-
ke. Szót ejtett a párt egészségügyi reformelképzeléséről is, melynek 
kulcsa, hogy magántőkét vonjanak be a finanszírozásba, és bevezes-
sék a biztosítók versenyét. 

A nyilasok áldozataira 
emlékeznek Szegeden 
Az 1944. október 15-én hata-
lomra jutott nyilasok több száz-
ezer magyar áldoztára emlékezve 
ünnepi megemlékezést tartanak 
a szegedi civil szervezetek hol-
nap este öt órakor a Dugonics té-
ren, az Szegedi Tudományegye-
tem központi épülete előtt. A 
megmozduláson Szabó Gábor, 

az egyetem rektora mond beszé-
det. 

A rendező Független Civil Fó-
rum és a Szegedért Egyesület vár-
ja azokat a szegedieket, akik el-
utasítják a szélsőséges vélemé-
nyeket, egyúttal kérik, hogy a 
csatlakozók vigyenek magukkal 
egy-egy s z ál gyertyát. 

Magyarország milliárdosai 

^ ^ ^ Most 5 0 0 0 0 0 F t 

használtautó beszámítás 
+ extra ajándék 

S U Z U K I 5 év garancia! 
SUZUKI I 

SZEIMTGYÖRGYli 
Szentgyörgyi K f t . 

S z e g e d . Dorozsmai út. 1 7 - 1 9 . 
Telefon: 62/554-300 

w w w . s u z u k i s z e n t g y o r g y i . h u 

A leggazdagabb magyarországi-
nak 83, a százötvenes listán a 
legszegényebbnek 1,2 milliárd 
forint a vagyona. A „150 leg-
gazdagabb Magyarországon, 
2005" című kiadványban csak 
egyetlen Csongrád megyei mil-
liárdost találtunk, illetve továb-
bi kettő olyan személyt, akinek 
vagyonát megyénkbeli vállalko-
zása is gyarapította. 

Az orosz Medget Rahimkulov 
bankár vezeti a 150 leggazdagabb 
magyarországi listáját 83-milliárd 
forintnyira becsült vagyonával. A 
gazdagok „elitklubjáról" szóló 
legújabb kiadványban Csongrád 
megyéből csak a szentesi Magyar 
Józsefiért be, a hatvanadik helyre, 
4,5 milliárd forintra becsült va-
gyonával. Magyar a gazdag embe-
rekkel foglalkozó korábbi kiad-
ványokban is szerepelt: vagyonát 
2002-ben és 2003-ban is ötmilli-
árdra becsülték, s ezzel 2003-ban 
a 37. helyet foglalta el a listán. Ta-
valy hárommilliárd szerepelt a ró-
la szóló szövegben, és a 86. helyre 
sorolták. 

A „százötvenesek klubjában" 
ott a Pick Rt. egykori és jelenlegi 

tulajdonosa, Leisztinger Tamás 
és Csányi Sándor. Mindketten az 
itteni húsipari cégnek is köszön-
hetik vagyonuk gyarapodását -
elsősorban persze Leisztinger, hi-
szen az OTP-vezér csak nemrég 
érkezett. A legújabb listán Csá-
nyi 60 milliárd forintra becsült 
vagyonával a második, Leisztin-
ger pedig a maga 38,2 milliárdjá-
val a hatodik. 

Hiányzik a listáról Varga Mi-
hály, a KÉSZ Kft. tulajdonosá-
nak neve, pedig az előző években 
készült TOP 100-ba mindig be-

letartozott. Az első listaállítás-
kor, 2002-ben a 98. helyet foglal-
ta el 2,5 milliárdra becsült vagyo-
nával, 2003-ban a 32. helyen állt 
5,5 milliárdos összeggel; a múlt 
évben a 25. helyre rangsorolták 
8,5 milliárdos vagyonával. Infor-
mációnk szerint a 46 éves épí-
tészmérnök becsült vagyona je-
lenleg 9,1 milliárd forint. 

- E kiadvány szerkesztői nem, 
csak egy másik listaállító cég ke-
resett meg azért, hogy vállalom-e 
a bemutatkozást - mondta Varga 
Mihály, mikor arról kérdeztük, 

MAGYAR JÓZSEF A HATVANADIK 
A százötven „leg" közül a hatvanadik helyre sorolják - többekkel együtt 
- a szentesi Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszer-ipari Részvény-
társaság vezérigazgatóját, Magyar Józsefet. A kiadvány szerkesztőinek 
becslése szerint 4 és fél milliárd forintos vagyona van a szentesi üzlet-
embernek. Azt írják: „gyakorlatilag Magyar Józsefé a közel 1500 főt fog-
lalkoztató és stabilan 20 milliárd forintos árbevételt produkáló cég Bár 
a magyar húsipar egyik meghatározó vállalkozásáról van szó az ágazat 
mélyrepülése a céget is érzékenyen érintette, de Magyar reagált az ú| 
helyzetre, és úgy diverzifikálta a tevékenységet, hogy a különböző pia-
cokra különböző termékeket szállít". A mostani becslés pontosságáról 
és a kiadvánnyal kapcsolatos érzéseiről is szerettük volna megkérdezni 
Magyar Józsefet, ő azonban azt mondta: nem nyilatkozik lapunknak. 

zavarja-e, hogy nem került be a 
„százötvenesek klubjába". 
Nincs titkolnivalóm, mert azok 
közé tartozom, akik a szabályo-
kat betartva és nem ügyeskedés-
sel, hanem a tudásukra alapozva 
és kemény munkával érték el, 
amit elértek. 

A TOP 150 szerkesztője sze-
rint az elmúlt másfél évtizedben 
üzleti sikert elért vállalkozók 
többnyire nem jutottak hozzá 
vagyonuk élvezéséhez, ugyanis 
napi 12-14 órát dolgoznak azért, 
hogy a rendszerváltás környékén 
elindított vállalkozásaikat stabi-
lizálják. A listába vett összegek 
megállapításakor a hozzáférhető 
nyilvános cégadatokra, a nyilat-
kozatokra, a piaci információra 
és a bennfentesekkel folytatott 
beszélgetésekre támaszkodtak. 
Az eddig készült három-négy lis-
tához képest újdonság, hogy 
most a Magyarországon aktív 
külföldieket is szerepeltetik. A 
hazai névsor mellé a kiadvány 
nyújtotta csemege a világ gazdag-
é inak életéből adott ízelítő, és az 
autó-étel-nő formát öltő szépség 
megjelenítése. 
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