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Büntetõfeljelentés itt, 
kínos hallgatás ott

Sajtótájékoztató-sorozaton 
jelentették be az elmúlt napok-
ban a Fidesz–KDNP önkor-
mányzati képviselõi: megbízha-
tó információk és dokumentu-
mok állnak rendelkezésükre az 
SZKT-nél folyó visszaélésekrõl, 
szabálytalanságokról. Kalmár 
Ferenc, a KDNP frakcióvezetõje 
és Kohári Nándor, a Fidesz 
frakcióvezetõ-helyettese pár-
huzamot vont a BKV körül 
kirobbant botránnyal, mond-
ván: a szegedi önkormányzat 
tulajdonában mûködõ cég-
nél is tízmilliók folynak el 
megkérdõjelezhetõ módon.

Napvilágot látott, hogy a 
korábbi gazdasági igazgató, a 
2007-ben nyugdíjazott Vajas 
Józsefné férjét a mai 
napig tanácsadóként, 
fõmunkatársként 
fo g l a l ko z t a t -
ja az SZKT. 
A  F i d e s z –
K D N P 
a r r a 
kíván-

csi: egy 68 éves nyugdíjas 
villanyszerelõ vajon milyen 
hasznos tevékenységet fejt ki 
évi 1,5 millió forintért?

– Azonban nem ez az egyetlen 
kapcsolat a família és a közleke-
dési társaság között – mond-
ta lapunknak Kohári Nándor. 
– Értesüléseink szerint az SZKT 
csak 2008-ban több mint 22,3 
millió forintot költött – minõ 
érdekesség – oktatási, képzési 
tevékenységre. Ezek lebonyolí-
tójaként felbukkan a Szofisztika 
Oktatásszervezõ Kft., melynek 
korábbi tulajdonosa jelenlegi 
ügyvezetõje, Vajas Józsefné 
lánya. A kft. ráadásul 2007 nyara 
óta egy Seychelle-szigeteki off-
shore cég (Szimbiozis Ltd.) 
által kizárólagosan birtokolt 
magyarországi cég (Tamanna 
Vagyonkezelõ Kft.) tulajdo-
nában van, azaz a Szofisztika 
tényleges tulajdonosai 
tulajdonkép-
p e n 

ismeretlenek. A Szegedi Köz-
lekedési Társaság igazgató-
ja közleményben reagált: a 
Szofisztikának 2008-ban és 
2009-ben több mint 8 millió 
forintot fizettek ki egy HEFOP-
pályázat keretében. Az igazgató 
szerint teljesen szabályosan.

Az is kiderült azonban – foly-
tatta Kalmár Ferenc –, hogy 
az SZKT 2002 és 2008 között 
bérelt (becslések szerint mint-
egy 60 millió forintért) egy tro-
libuszt, mégpedig a Technotip 
Bt.-tõl, illetve az abból alakult 
Kötélpálya Kft.-tõl. S hogy miért 
érdekes ez? Nos, a Technotip 
tulajdonosa a bérlés kezdetén 
nem más, mint Dózsa Gábor, 
az SZKT jelenlegi ügyvezetõje, 
aki 2003-ban Bencsik Jánosnak 
és feleségének, családi és mun-
kahelyi ismerõseinek adta el 
cégét. Ezt követõen folyamato-

san hosszab-

bította a szerzõdést, miközben 
töredékáron akár meg is vásá-
rolhatta volna a 20 millió forint 
értékû jármûvet.

– A felmerült gyanús ügyek 
mindenképpen felvetik Botka 
László politikai felelõsségét 
is, hiszen az önkormányzat a 
polgármesteren keresztül gya-
korolja tulajdonosi jogkörét 
– összegzett Kalmár.

A Fidesz–KDNP által felvetett 
kérdésekre lapzártánkig semmi-
féle választ nem adott az MSZP-
s irányítású önkormányzat. 
A jobboldali képviselõk még a 
polgármester által megrendelt 
vizsgálat anyagaiba sem kaptak 
betekintést a város jegyzõjétõl. 
Miközben a városháza titkosít, 
a Fidesz–KDNP átfogó ügyész-
ségi vizsgálatot kezdeményez 
a társaság gazdálkodásának 
törvényszerûségét illetõen, s 
hûtlen és hanyag kezelés gya-
núja miatt ismeretlen tettes 
ellen büntetõfeljelentést tesz 

a nyomozóhatóságok-
nál – értesült a Helyi 

Téma.
 Pintér M. 

Lajos

Hûtlen és hanyag keze-
lés gyanúja miatt isme-
retlen tettes ellen 
büntetõfeljelentést tesz 
a Fidesz–KDNP frak-
ciószövetség a Szegedi 
Közlekedési Társaságnál 
(SZKT) kipattant gyanús 
ügyek miatt. Egyúttal az 
ügyészség vizsgálatát 
kérik, mert kételyeik van-
nak a száz százalékban 
önkormányzati tulajdonú 
társaság gazdálkodá-
sának törvényességét 
illetõen. Kalmár Ferenc 
KDNP-frakcióvezetõ sze-
rint Botka László polgár-
mester sem bújhat ki a 
politikai felelõsség alól.
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A Fidesz szerint nyilvánvaló a párhuzam a Szegedi Közlekedési Társaság és a BKV körüli botrányok között

Maradhatnak
a kínai kövek

Nem lesz nyomo-
zás a Széchenyi 
tér felújítása kap-
csán. A begyûjtött 
dokumentumok 
alapján úgy talál-
ta a rendõrség, 
hogy nem történt 

bûncselekmény a 
tavaly kezdõdött, 

Európa Kulturális 
Fõvárosa program 

keretében zajló térfelújí-
tásnál.
Egy ismeretlen magánszemély 
feljelentése után a Pécsi Városi 
Ügyészség feljelentéskiegé-
szítésre adta át a Széchenyi 
tér ügyét a Pécsi Városi 
Rendõrkapitányságnak. Erre 
azért volt szükség, mert mint 
most kiderült, a feljelentésben 
csak kérdések hangzottak el. 
A hatóságnak 15 nap állt a ren-
delkezésére, hogy megállapít-

sa, történt-e bûncselekmény, 
és elrendelje a nyomozást. 
A feljelentést hûtlen keze-
lés miatt tették, az ismeretlen 
személy kifogásolta, hogy 300 
millió forinttal drágábban épül 
meg a tér, mint az elõzetes 
tervekben szerepelt, ráadásul 
az átadása hónapokat csúszik. 
Merza Péter, az EKF fejlesztési 
igazgatója a feljelentés beérke-
zése után a következõképpen 
nyilatkozott lapunknak: „A 
vizsgálat ki fogja mutatni, hogy 
minden tiszta és jogszerû volt 
a beruházással kapcsolatban. 
Ez az EKF és nem a BKV!” 
A Menedzsmentközpont és 
a polgármesteri hivatal is az 
összes szükséges dokumentu-
mot szinte azonnal a rendõrség 
rendelkezésére bocsátotta, amik 
alapján bebizonyosodott, hogy 
nem történt bûncselekmény. 
A feljelentõ panasszal élhet a 
döntés ellen. A pécsiek pedig 
már napokon belül birtokba 
vehetik a Széchenyi teret, a 
kivitelezõ április 15-re ígéri az 
átadást. S. B.

Talán érthetõ, mennyi-
re megdöbbent Romvári 
Ferenc történész, amikor a 
Pécs Lexikon anyaggyûjtése 
közben szembesült azzal a 
ténnyel, hogy 2010-ben Joszif 
Visszarionovics Sztálin – alias 
Dzsugasvili – még mindig Pécs 
díszpolgára. 

A deréknek még enyhe túl-
zással sem nevezhetõ szovjet 
vezetõ, plasztikusabb kife-
jezéssel diktátor még 1947-
ben kapta meg az akkori 
városvezetõ testülettõl a dísz-
polgári címet. Azonban amíg 
például Budapesten már 2004-
ben megfosztották ettõl az 
1953-ban elhunyt véreskezû 
terrorvezért, addig Pécsett 
csak most derült fény furcsa 
elismerésére. 

Nagy Csaba, Pécs alpolgár-
mestere a hír hallatán rögvest 
kezdeményezte, hogy azonnal 
töröljék Sztálint a díszpolgá-
rok közül, és ezt a képviselõ-
testület ellenszavazat nélkül 
támogatta.

– Nem tudom, hogy történ-
hetett, hogy a rendszervál-
tás során és az azóta eltelt 
húsz évben ez elkerülte a 
városvezetõk, képviselõk 
figyelmét, de úgy gondolom, 
most helyére tettük a kérdést, 
hiszen azon túl, hogy Pécshez 
semmi köze nem volt, tettei 
semmiképpen nem jogosí-
tanák fel díszpolgári címre, 
talán sehol a világon. Mz

Sztálin többé már nem díszpolgár

Daszvidanyija Joszif!


