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Újabb fegyelmit 
indítottak Gaál ellen 

Munkaügyi pert indított Gaál István (képün-
kön), a szegedi rendelőintézet volt főigazgatója 
volt munkahelye ellen, ez pedig újabb fegyelmi 
eljárást kezdeményezett. A rendőrség nyolc hó-
napja nyomoz ismeretlen tettes ellen a számvitel 
rendjének megsértése gyanúja miatt a rende-
lőintézet ügyében. A büntetőjogi felelősség vár-
hatóan hamarosan személyhez köthetővé válik. 

Pert indított volt munkahelye 
ellen Gaál István, akit fegyelmi-
vel bocsátottak el a szegedi ren-
delőintézetből. Az egykori fő-
igazgató - aki lemondása után 
tanácsadóként állt az intéz-
mény alkalmazásában - a fe-
gyelmi határozat hatályon kívül 
helyezését és közalkalmazotti 
jogviszonyának helyreállítását 
kérte a megyei munkaügyi bíró-
ságon, ahol az előző héten kezd-
ték el tárgyalni az ügyét. Gaál 
részletesen beszámolt a tárgya-
láson arról, hogyan keletkezett 
több mint 500 millió forintos 
hiány a rendelőintézetben. „Az 
intézmény finanszírozásából 
óriási összegeket vontak el, mi 
egy fillért sem tüntet tünk el" -
hangsúlyozta a volt főigazgató, 
akinek ügyében nem született 
ítélet. Indult viszont egy újabb 
fegyelmi eljárás a rendelőinté-
zetben az egykori főigazgató el-
len, mert mulasztásokat tártak 

fel a tavaly év eleji - ekkor még 
Gaál vezette az intézményt -
gazdálkodással kapcsolatosan -
tudta meg lapunk. Értesülésün-
ket megerősítette Tálosi László, 
a szakrendelő főigazgatója. A ta-
valy nyáron indított büntetőfel-
jelentések kapcsán Gaál csütör-
tökön azt mondta, őt eddig nem 
hallgatták meg sem gyanúsított-
ként, sem tanúként. M. Torony-
kőy Márta rendőrségi sajtórefe-
rens arról tájékoztatott, hogy fo-
lyik a nyomozás ismeretlen tet-
tes ellen a számvitel rendjének 
megsértése gyanúja miatt. Je-
lenleg az igazságügyi könyv-
szakértői véleményben foglalta-
kat vetik össze a rendőrség által 
beszerzett különféle bizonyító 
erejű okiratokkal. Az ügy ennek 
befejezését követően kerülhet 
majd abba a stádiumba, hogy a 
büntetőjogi felelősség személy-
hez köthetővé válik. 

SZ. c . s z . 

Árvízi emléknap 
a Dóm téren 

A szegedi nagy árvíz 1879. március 12-én pusztította el a várost, 
ennek évfordulóján rendezték meg a Dóm téren szombaton - az 
idén második alkalommal - az árvízi emléknapot. A belvárosi plé-
bánia és a cserkészek szervezte „gáttalan programáradaton" a legki-
sebbeket játéksátor, a nagyobbakat lovaglás, íjászat, tábortűz, kéz-
műves játszóház várta. A szemerkélő esőben többen a tűz mellett 
melegedtek. Megnyitották a dóm tornyát, idegenvezetést tartot tak 
a templomban és az altemplomban. Este 6 órakor Gyulay Endre 
megyés püspök celebrált szentmisét. Ugyanebben az időben az al-
templomban református istentiszteletet tartottak Fotó: Frank Yvette 

Átadták a Szegedért Alapítvány idei díjait 

Legértékesebb kincsünk: 
az alkotó ember 
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Együtt a k i tünte te t tek: Gősi Gábor, Darvasi László, H. Tóth Imre és Bogáts Gábor a színház oldalpáholyában Fotó: Frank Yvette 

Ü n n e p i gálaes ten, t i z enhe ted ik alka-
lommal ad ták á t szomba ton es te a Sze-
gedi N e m z e t i Sz ínházban a Szegedért 
Alapí tvány dí ja i t a városban élő négy je-
les személyiségnek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A város egyik legnagyobb hagyományok-
kal rendelkező, legrangosabb civil szerve-
zete a Szegedért Alapítvány mára közügy-
gyé vált, működése nyitott könyv, akik 
részt vesznek a működtetésében, nagy 
odaadással végzik munká juka t . Az alapít-
vány soros elnöke, Móczó Istvánné, a Dé-
gáz Rt. pénzügyi és logisztikai igazgatója 
a szombat esti nagyszínházi díjátadó gá-
lán e lmondot t köszöntőjében azt is hang-
súlyozta: Szeged legértékesebb kincse az 
alkotó emberek sokasága, ezért minden 
évben örömmel fogadják a pályázatokat 
és a díjakra érkező ajánlásokat . Az 
1990-es első díjátadó gálaest óta a 64 ki-
tün te te t t között egyetlen egy sem akadt, 
ak i é r d e m t e l e n ü l k a p o t t v o l n a e l i sme-
rést. Inkább az jelentett gondot, hogy so-
kan vannak még a városban, akik megér-

demelnék munká juké r t a pozitív vissza-
jelzést. 

A hagyományokhoz híven Gellérfy 
László és kollégái idén is minden kitünte-
tettről rövidfilmet forgattak laudációkép-
pen, Andódy Olga, az est háziasszonya 
ezek levetítése u tán szólította színpadra 
az ünnepelteket . A társadalmi és állam-
polgári kuratór ium díját a testület elnöke, 
Gellérfy László adta át Gősi Gábor állat-
orvosnak, a Szegedi Vadaspark igazgatójá-
nak, a művészeti kuratór ium díját lapunk 
munkatársa , Darvasi László író vette át a 
grémium elnökétől, Sándor Jánostól, míg 
a tudományos kuratórium díját Békési 
Imre adta át H. Tóth Imre nyelvészpro-

fesszornak. A fődíjat, s vele Lapis András 
szobrászművész bronz kisplasztikáját Bo-
gáts Gábor szívsebész főorvos, az első sze-
gedi szívátültetés végrehajtója vette át 
Móczó Istvánnétól. Ezt követően levetí-
tettek egy frissen elkészített filmösszeállí-
tást a gálát megelőző szoboravatóról: La-
pis András Szeged múzsája című alkotása 
- amelynek kicsinyített mását az alapít-
vány minden fődíjasa megkapja - a tudás, 
a tehetség és a civil összefogás szimbólu-
maként a Glattfelder téren áll ezentúl. 
Zárásul /uronics Tamás Orff Carmina Bu-
ranájára készített koreográfiáját táncolta 
el nagy sikert aratva a Szegedi Kortárs Ba-
lett. 

ALL0F0GADAS 
A díjátadó gálaest után a kitüntetettek tiszteletére fogadást rendeztek a Novotel Hotelben, ahol Laczó 
Sándor, a Szegedért Alapítvány soros elnökét adó Démász Rt. vezérigazgatója mondott pohárköszön-
tőt. A szálloda egyik termében Lapis András szobrászművész minitárlatát is megtekinthették a ven-
dégek, akik gazdag ételkínálatból válogathattak: volt többek között libamájparfé, diós-mézes csirke, 
pulykamell csirággal, töltött káposzta, vörösboros szarvaspörkölt túrós csuszával, mákpuding, tira-
misu, somlói galuska. 

Csempészett cigarettát 
találtak Szentesen 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Jövedéki orgazdaság gyanúja miatt állítottak elő 
több személyt, köztük szentesieket a minap. A 
vám- és pénzügyőrség nyomozói előzetes informá-
ciók alapján tartottak házkutatást egy szentesi ház 
udvarán, ahol az ott parkoló autó utánfutójában 
500 doboz adó- és zárjegy nélküli cigarettát talál-
tak. Ellenőrizték a házhoz éppen akkor érkező Peu-
geot típusú személygépkocsi csomagtartóját is, 
amelyben 1200 doboz csempészett áru volt. 

Ugyanebben az időben tartottak ellenőrzést a 

vámőrök és a rendőrök az Ml-es autópálya Győr 
felé vezető szakaszán, megállítva egy Volvo típusú 
tehergépkocsit. A sofőr és a vele utazó személy fel-
tűnően idegesen viselkedett, ezért a nyomozók át-
vizsgálták a rakományt. A fém daruelemek üreges 
részeibe rejtve 10 ezer 700 karton adó- és zárjegy 
nélküli cigarettát találtak. A két társaság a nyomo-
zás eddigi adatai szerint kapcsolatban állhat egy-
mással. Az autópályán ellenőrzött személyeket őri-
zetbe vették, míg a szentesieket előállították a ha-
tóság munkatársai. Ellenük jövedéki orgazdaság 
bűncselekmény gyanúja miatt kezdődött eljárás. 

Vajdaságiak a világhálón 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A vajdasági magyarok érdekeit és Szerbia infor-
matikai európai integrációját is szolgálja az a két-
oldalú együttműködési nyilatkozat, amelyet teg-
nap Szabadkán írt alá a magyar és a szerb kor-
mány szakminisztere. Kovács Kálmán és Alek-
sandar Popovics emellett ünnepélyesen átadta a 
két ország akadémiai internethálózatát összekö-

tő, Szegedtől Szabadkáig tartó szakaszt. Ez gya-
korlatilag a Magyar Akadémiai Hálózat kiterjesz-
tése, ezáltal Szerbia Magyarországon keresztül 
csatlakozik az európai kutatói internethálózat-
hoz (GEANT). A szegedi-szabadkai „link" révén 
a vajdasági magyar kutatási, oktatási és közgyűj-
teményi intézmények bármely magyarországi 
szakintézménnyel kapcsolatba léphetnek, forgal-
mat bonyolíthatnak le. 

Három férfi ellen indult eljárás Csongrádon 

Kocsmai verekedés 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kocsmai verekedés miatt indult 
eljárás három csongrádi férfi el-
len. Egyikőjük még csütörtök 
délután betért egy szórakozó-
helyre, ahol szóváltásba kevere-
dett, majd dulakodni kezdett két 

másik vendéggel. A perpatvar 
kezdeményezőjét végül kidobták 
a bárból. Őt a rendőrség őrizetbe 
vette, ellene súlyos testi sértés és 
garázdaság miatt indult büntető-
eljárás. A verekedés másik részt-
vevőjét könnyű testi sértéssel és 
garázdasággal vádolják. 

HÍREK 
VANYAIEVA 
DOROZSMAI FÓRUMA 
A Magyar Demokrata Fórum 
képviselőjelöltje, Ványai Éva tart 
lakossági fórumot ma délután 
17.30-kor a kiskundorozsmai 
Petőfi Sándor művelődési 
házban. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A KÖZOKTATÁSBAN 
A dél-alföldi régió 
közoktatásának fejlesztésében az 
együttműködés lehetőségeiről 
tartottak megbeszélést tegnap 
Szegeden, a megyeházán. A 
konzultáción a régiós 
gondolkodás fontosságát 
emelték ki az előadók. 

KASS-TÁRLAT 
KECSKEMÉTEN 
Szécsi Gábor, Kecskemét 
polgármestere nyitja meg Kass 
János Kossuth-díjas 
grafikusművésznek, Szeged 
díszpolgárának a kiállítását 
kedden 17 órakor a kecskeméti 
Erdei Ferenc Művelődési 
Központban. A tárlat április 
2-áig naponta 10-től 18 óráig 
tart nyitva. 


