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Almási, Csorba és Kószó újból alpolgármester 

Lázár János 
az összefogásra épít 

A nyomozók tanúként hallgatták meg az ásatáson dolgozó cég vezetőjét 

Százmilliók útját vizsgálják 
Hódmezővásárhelyen Lázár János munkáját továbbra is a ko-
rábbi három alpolgármester segíti. A városháza dísztermében 
az új közgyűlés ünnepélyes alakuló ülésén Vásárhely újjáválasz-
tott első embere hangsúlyozta: mindenki polgármestere szeret-
ne lenni. 

Sok buktatója volt az ásatási terepmunkának Fotó: Schmidt Andrea 

Tanúként hallgatta meg a rendőrség annak • 
a cégnek a vezetőjét, amely az M5-ös au-
tópálya nyomvonalán folyó ásatásokon dol-
gozott. A nyomozók az elszámolások jog-
szerűségét vizsgálják. A kihallgatások sora 
az után kezdődött, hogy a megyei önkor-
mányzat szabálytalanságokat talált, elbo-
csátotta a megyei múzeum igazgatóját, és 
feljelentést tett. 

„Széles körű tanúkihallgatás". A Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője sze-
rint ez zajlik most a szegedi Móra Ferenc Mú-
zeum ügyében. Mihályné Bornemissza Eleo-
nóra lapunk kérdéseire annyit válaszolt, hogy a 
gazdaságvédelmi osztály minden szóba jöhető 
tanút meghallgat, és a nyomozás érdekeire te-
kintettel semmit sem hoz nyilvánosságra. 

A rendőrségi vizsgálat hűtlen kezelés gya-
núja miatt, ismeretlen tettes ellen indult. 

A Csongrád megyei közgyűlés az év elején, 
az ásatások dokumentumainak átvizsgálása 
után törvénytelenségeket fedezett fel. Fegyel-
mi eljárást indítottak, s július 27-én leváltot-
ták a múzeum igazgatóját, Vörös Gabriellát, 
majd az eljárás iratait átadták a megyei főka-
pitányságnak, mert felmerült a vagyon elleni 
bűncselekmény gyanúja. Úgy találták, több 
törvényt is megsértett a múzeum. Több száz-
millió forint elköltésének jogszerűségét vizs-
gálták. A Csongrád megyei kapitányságról el-
fogultság miatt került át az ügy Bács-Kiskun 
megyébe. 

A megyei közgyűlés a céggel kapcsolatos 
számlák megalapozottságát is vitatta. Dobosi 
Csaba Mihály ügyvezető lapunk kérdésére 

annyit közölt, hogy őt is meghallgatták, ta-
núként. Azt, hogy miről kérdezték, nem kí-
vánta elmondani. 

A múzeumban közben természetesen nem 
állt meg az élet: a Dali-tárlat révén folyama-
tosan nagy volt az érdeklődés az intézmény 
iránt, most pedig az '56-os kiállítás érdekes-
ségeivel hívta föl magára a figyelmet. A nyo-
mozástól függetlenül a Móra Ferenc Múze-
umban indult egy belső fegyelmi vizsgálat, 
amely az ásatásokat koordináló Szalontai 
Csaba régész munkájára terjedt ki. Horváth 
Ferenctől, a múzeum megbízott igazgatójától 
megtudtuk, a fegyelmi tanács úgy találta, 
hogy a fiatal szakember hibázott, de a szank-
ció a lehető legenyhébb, egy évig korlátozzák 
az előmenetelében. 

B.A. 

Felkészítik a télre az üres Kasst Nem tudni, mekkora zsákmánnyal távoztak a tolvajok 

Betörtek a Jack Pótba 
Betörtek Szeged legújabb kaszinójába, a Fekete Sas utcai Jack Pot 
Clubba vasárnap hajnalban. Az információk ellentmondásosak: 
egyelőre nem tudni, hogy a tettesek milliós zsákmánnyal vagy csak 
néhány ezer forinttal távoztak-e. 

Szabadsághegy 
- Szegeden 

Székhelyinél ünnepelték Király Leventét 

Az asztalnál: Király Levente, Székhelyi József és Jakab Tamás Fotó: Segesvári Csaba 

Családi vasárnapra 
hívta meg kollégáit 
Székhelyi fózsef, a 
Szegedi Nemzeti 
Színház direktora. 
Újszegedi házának 
kertjében tegnap 
babgulyás rotyogott, 
sült hús illatozott. 
Az apropó is külön-
leges: most ünne-
pelte meg a társulat, 
hogy nemrégiben 
Király Leventét vá-
lasztották meg a 
nemzet színészévé. 
Az ünnepelt - aki az 
első olyan művész a 
nemzeti tizenkettő-
ben, akinek egész 
pályafutása egy vi-
déki teátrumhoz 
kötődik - megha-
tódva fogadta kollé-
gái szeretetét, jókí-
vánságait, apró 
ajándékait. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tegnap hajnalban be-
törtek a szegedi Jack 
Pot Clubba. A Fekete 
Sas utcában az OM-
KER gyógyászati se-
gédeszközöket árusí-
tó boltja és a T-Mo-
bile szaküzlete között 
található, nemrégi-
ben megnyílt kaszinó 
reggel 9-től hajnal 
4-ig tart nyitva. A 
rendőrséget tegnap 
reggel 8 óra körül ér-
tesítették, hogy be-
törtek a szórakozó-
helyre, amelyben 
nem volt riasztóbe-
rendezés felszerelve. 

- Nem rablás, ha-
nem lopás történt, a 
betörők pénzt vittek 
magukkal - nyilat-
kozta lapunknak 
Taczakov Szilvána. 
A Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitány-
ság szóvivője a nyo-
mozás érdekeire hi-
vatkozva nem árulta 
el, hogy a tettesek 
hol jutottak be az 
épületbe, és azt sem 
mondta meg, hogy a 
tolvajok mennyi 
pénzt zsákmányol-
tak. 

A rendőrök tegnap 
délelőtt több órán 
keresztül helyszínel-
tek. A szórakozóhely 
bejárata és a hatal-
mas kirakatüvegek 
vasárnap délután 
sértetlennek látszot-
tak, a homlokzaton 
sem utalt semmi a 
betörésre. A tolvajok 

Megnyílt a Jack Pot, hirdeti a felirat. A be-
t ö r ő k e l ő t t i s Fotó: Segesvári Csaba 

valószínűleg az ud-
var felől jutottak be a 
kaszinóba. 

A történtek ellené-
re a fack Pot Club 
nem zárt be. Tegnap 
a kora délutáni órák-
ban szinte minden 
típusú játékgép mö-
gött ült vendég. Egy 
alkalmazott azt 
mondta, nekünk 
most elérhetetlen az 
üzletvezető és a tu-
lajdonos, de azt meg-
ígérte, átadja a tele-
fonszámunkat, és el-
mondja nekik, hogy 
szeretnénk valame-
lyikükkel beszélni. 
Lapzártánkig egyi-
kük sem keresett 
bennünket. 

A kaszinót a Trió-

da Biztonságtechni-
kai Zrt. őrzi. A cég 
Kossuth Lajos sugár-
úti üzletét azonban 
hiába hívtuk, a tele-
font senki nem vette 
fel. A cég vezetőjét is 
kerestük, de a mobil-
telefonján sem sike-
rült elérni. 

A betörők abban 
bíztak, rengeteg 
pénz zsákmányol-
hatnak Szeged leg-
újabb kaszinójából. 
Nem hivatalos infor-
mációink ellent-
mondásosak: egye-
sek szerint a tolva-
joknak mindössze 
ötezer forinttal kel-
lett beérniük, mások 
milliós összegről 
tudnak. 

lő-testület tagjai-
nak összefogására 
szeretné építeni a 
következő négy esz-
tendő várospoliti-
káját. Lázár úgy fo-" 
galmazott: minden 
vásárhelyi polgár-
mestere kíván len-
ni, összefogva a 
helybelieket, kezet 
nyújtva a jobb- és a 
baloldali erőknek, 
azért, hogy ne kü-
lön-külön zászló, 
hanem Vásárhely 
lobogója alatt dol-
gozzanak. Az előző 
ciklusnál kevesebb, 
csak hat bizottsága 
lesz a közgyűlés-
nek. Lázár (ános 
nem kívánt változ-
tatni a bevált csapa-
ton: javaslatára a 
képviselők titkos 
szavazással ismét 
alpolgármesternek 
választották Almási 
Istvánt, Csorba Mi-
hályt és Kószó Pé-
tert. A polgármester 
havi illetményét a 
testület 518 ezer 
880 forintban álla-
pította meg. 

Egyhamar nem lesz 
belőle újra szálloda 
Folytatás az 1. oldalról 

Lapunk először 2004-ben írta meg, hogy a tulajdonos Questor Zrt. 
belátható időn belül hozzáfog a felújításhoz, s eltökélte: a Szeged tör-
ténelmi belvárosában fekvő patinás épületet négycsillagos szálloda-
ként nyitja meg. Tarsoly Csaba elnök-vezérigazgató akkor azt nyilat-
kozta, pályázatot nyújtottak be a Turisztikai vonzerők fejlesztése el-
nevezésű pályázatra, s minden további tervük ennek eredményétől 
függ. Saját erőből ugyanis nem képesek nekifogni a becslésük szerint 
közel kétmilliárd forintos rekonstrukcióhoz. A tavalyi év úgy telt el, 
hogy egy tapodtat sem haladtak előre. A Questor részéről akkor nyi-
latkozók szerint még nem bírálták el a pályázatot. Újbóli érdeklődé-
sünkre tegnap Molnár Sándor projektfelelős azt mondta el, sajnos 
n e m sikerült nyerni a pályázaton. Szándékaik változatlanok, a felújí-
táshoz végleges építési engedéllyel rendelkeznek. Jövőre újabb pályá-
zatot adnak be. Hozzátette: nemcsak a szállodát szeretnék megnyitni 
a régi funkciókkal, étteremmel, bálteremmel együtt, hanem konfe-
rencia-központot is létesítenének, valamint a már szinte mindenütt 
elvárt wellness-szolgáltatásokat is kínálnák. 

F.K. 

A vásárhelyi város-
háza dísztermében 
nagy érdeklődés 
mellett tartotta ala-
kuló ülését tegnap 
az új közgyűlés. A 
helyi választási bi-
zottság elnöke is-

mertette a szavazás 
hivatalos végered-
ményét, majd Lázár 
fános letette a pol-
gármesteri esküt. A 
város újraválasztott 
vezetője hangsú-
lyozta: a képvise-

Lázár János, Vásárhely polgármestere le-
t e t t e a z e s k ü t Fotó: Tésik Attila 

Galkó Bence rendezésében, a Szegedi Nemzeti Színház tagjainak 
közreműködésével az egyetemi őszi kulturális fesztivál program-
jában a Dugonics téri aulában felolvasószínházi formában mutat-
ták be szombaton este Gáli József Szabadsághegy című darabját. 
Képünkön hárman a telt ház előtt, nagy sikerrel játszott előadás 
szereplői közül: Janik László, Borovics Tamás és Fekete Gizi. A 
produkció az '56-os jubileumi rendezvénysorozat részeként jött 
l é t r e Fotó: Karnok Csaba 


