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Lapunk október 13-i számában, a „Minden tizedik gyermeknek ren-
dezetlen a származása” címû írásunkban tévesen állítottuk, hogy a 
cikkben megszólaló Fõczén Amália által képviselt cég azonos lenne a 
leadben említett, akciós apasági tesztet áruló céggel. A tévedésért az 
érintett cégtõl és annak vezetõjétõl elnézést kérünk!

Pardon!

Karácsonyra lesz magyar hal
Az idei évben a szokatlanul 
nagy mennyiségû csapadék 
kárt okozott a természetes 
vizek élõvilágában, a vörös
iszapról nem is beszélve. A 
halak húsának minõsége azon
ban nem romlott, így kará
csonykor mindenki nyugodtan 
fogyaszthat hazai halat.

– Az idén komoly mértékû 
volt a halpusztulás, de ez nem 
minõségi kérdés, a megmaradt 
halak húsát ez nem befolyásolta 
– tájékoztatott a Mezõgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Központ 
osztályvezetõje. – A vörösiszap
katasztrófa egy másik kér
dés, de mind a Marcal folyón, 
mind a Torna patakon halá
szati tilalom van érvényben, 
az Állategészségügyi Hatóság 
pedig folyamatosan ellenőrzi a 
halállományt.

– Monitoringrendszer kereté
ben a halak élelmiszerbiztonsági 
paramétereit is vizsgáljuk, ezek
kel kapcsolatban kifogás nem 
merült fel – nyilatkozta lapunk 

megkeresésére az Élelmiszer és 
Takarmánybiztonsági Igazgató
ság. – A halhúsok minõségével 
kapcsolatban sem érkeztek 
panaszok, így erre vonatkozó 
külön ellenõrzési program nem 
készült hatóságunk részérõl. 
Amennyiben a saját vizsgálata
ink, illetve esetleges panaszbe
jelentések szükségessé teszik, 
ezen élelmiszerek kiemelt vizs
gálatát is el fogjuk végezni.

Egy neve elhallgatását kérõ 
horgászegyesületi vezetõ azt 
mondta, a boltokba kerülõ 
több mázsa hal minõsége és 
származása ellenõrizhetetlen. 
Ezt a szakhivatal dolgozója is 
elismerte. 

– Minden állományt megvizsgá
lunk, de valóban nem mindegyik 
példányt. Ám valószínûtlen, 
hogy egy nem fertõzött állo
mányban legyen akár egy olyan 
hal is, amely fertõzött – tájékoz
tatta lapunkat a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Központ 
munkatársa. Szabó Dóra

Tízmillió forintot kapott a barcsi focicsapat négy molinóért

300 millió felesleges szolgáltatásokra?

A vízmû múlt heti sajtótájékoz
tatóján Winkler Tamás vezér
igazgató és dr. Szabó Iván, a DRV 
jogi képviselõje számolt be a fel
tárt visszaélésekrõl. – Megtettük 
a feljelentést, hûtlen kezelés és 
más bûncselekmények alapos 
gyanúja miatt – jelentette be dr. 
Szabó Iván. – Írásos bizonyíté
kaink vannak arra, hogy a társa
ság vezetõsége tudomással bírt 
a törvénytelenségekrõl – tudtuk 
meg a jogásztól. Az átvilágítás 
elrendelésére akkor került sor, 
miután Léhmann György sió

foki ügyvéd révén kitudódott, 
hogy a cég nyugdíjba vonuló 
mûszaki vezérigazgatóhelyet
tese 40 milliós jutalomban 
részesült. A vezetõség mindezt 
a „békés megegyezéssel” indo
kolta. Reményi Tamás akkori 
vezérigazgató kétszer három
millió forintnyi végkielégítést 
kapott, miközben hivatalban 
maradt. Szociális alapon egymil
lió forint vissza nem térítendõ 
támogatást is felvett, lakásprob
lémái megoldására. Az átvi
lágítás során kiderült: a DRV 

Zrt. közel háromszázmilliós 
értékben kötött szerzõdéseket 
szükségtelen szolgáltatások
ra. A vizsgálat még folyik, de 
már tudható, hogy volt olyan 
cég, amely százhúszezer forint 
plusz áfa napidíjjal végzett 
rendszerkarbantartási feladato
kat. Különös kötelék fûzte a 
volt vezérigazgatót Barcshoz is, 
hiszen az elmúlt két év során 
több mint tízmillió forinttal 
támogatta a helyi futballcsapa
tot, amiért a klub négy darab 
molinót biztosított a cégnek a 

barcsi futballpályán. Ezenkívül 
rendszeresen kapták ingyen a 
település fürdõi a tisztításhoz 
szükséges vegyszereket. Ez 
körülbelül 35 millióba került a 
DRVnek, plusz abba a nyolc
millió forintba, amit szennyvíz
díjként engedett el a cégvezetés 
a barcsi fürdõknek. Reményi 
Tamás leváltott vezérigazga
tó ténykedése alatt egy 1976s 
szerzõdés alapján kedvezmé
nyes áron szolgáltatta a vizet 
a MAL Zrt.nek. A szerzõdés 
díjszabásra vonatkozó részét 
senki sem módosította, ezzel 
közel 329 millió forintos kárt 
okozva a cégnek. Winkler 
Tamás, a jelenlegi vezérigazga
tó elmondta: a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelõvel közösen járnak 

el. – Eddig hétszázmillió forin
tot meghaladó a kár összege, de 
folynak a vizsgálatok. Országos 
szinten is itt az egyik legdrá
gább a víz, és a mûtárgyak, 
valamint a hálózatfejlesztés is 
égetõvé vált. Vizsgáljuk, hogy 
polgári peres úton behajtha

tóke azok a pénzek, amik 
többek között a MAL Zrt.hez 
vándoroltak. Vizsgáljuk, hogy 
kinek a felelõssége, hogy nem 
lett a MAL és a DRV Zrt. közötti 
szerzõdés felülvizsgálva – nyi
latkozta lapunknak Winkler 
Tamás. Bodnár Erika

Winkler Tamás: Eddig 700 milliós kárösszegrõl tudunk

Bár még nem zárultak le a belsõ vizsgálatok, kétséget kizáróan kiderült: a Duna 
Menti Regionális Vízmûvek (DRV) Zrt. vezetõsége háromszázmillió forinttal támo-
gatta a vörösiszap-katasztrófában érintett MAL Zrt.-t. Ez kevesebb, mint a fele 
annak az összegnek, amellyel a DRV leváltott vezetõi nem tudnak elszámolni. 


