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• Más pénzéből senki se legyen nagyvonalú 

A Postabank konszolidációs milliárdjai 
• A megye általános alelnöke: Ott József 

A „szomszédban" 
gondolkodni 

Madarász László: sehol nincs ennyire külföldi kézben a bankrendszer. 
(Fotó: Nagy László) 

A Csongrád Megyei 
Közgyűlés alakuló ülé-
sén megválasztott egyik 
főállású alelnök Ott Jó-
zsef lett, aki a kötelező 
megyei feladatok ellátá-
sa mellett a térségi gon-
dolkodás erősítését szor-
galmazza. 

Az időközben az általá-
nos alelnöki teendőkkel is 
felruházott vezetővel hivata-
lában beszélgettünk a megye 
jövőjéről, az új megbízatásá-
hoz kapcsolódó feladatairól, 
terveiről. 

• Az a körülmény, hogy 
26 év után ugyan nem lett 
Kistelek első embere, vi-
szont a Csongrád megyei 
önkormányzat általános 
alelnöki teendőinek ellá-
tásával önt bízták meg, 
okot ad az elégedettségre? 
- Az tény, hogy örömmel 

fogadtam az új kihívást. Elé-
gedett azonban csak akkor le-
szek, ha a rám váró feladato-
kat a lehető legeredménye-
sebben tudom majd - termé-
szetesen vezető- és képvise-
lőtársaim, valamint kollégá-
im közreműködésével - meg-
oldani. 

6 Milyen konkrét felada-
tok hárulnak önre? 
- A megyei önkormányzat 

felel néhány kórház, szociál-
is, illetve oktatási és kulturá-
lis intézmény m ködtetésé-
ért. Az ezzel összefüggő ten-
nivalók elsősorban rám vár-
nak. Természetesen komoly 
figyelmet akarunk fordítani a 
gazdálkodásra, hiszen nem 
csupán az alapellátási kötele-
zettségnek kívánunk eleget 
tenni, hanem a térség gazdá-
jának szerepkörét is szeret-
nénk felvállalni. 

• Ez nem lesz könnyű, 
tekintettel arra, hogy az 
önkormányzatok zöme 
fontosabbnak tartja önál-
lósága óvását, mint a tér-
ségi szemlélet előtérbe he-
lyezését. 
- Valóban, az utóbbi 

években sokan elfelejtettek 
„szomszédban" gondolkodni. 
Remélem, ebben sikerül vál-
tozást elérni, mivel a megyei 
közgyűlésbe több kistérség 
képviselője is bejutott. Sze-
geddel és Vásárhellyel szin-
tén erősíteni szeretnénk az 
együttműködést. Szűkebb ré-
giónk érdekei ugyanis csak 

Ma 18 órakor a Szent-
háromság utca 34. szám 
alatt dr. Ványai Éva alpol-
gármester adja át a kö-
zönségnek a Szög-Art Ga-
lériát és Szín-Házát, majd 
Róbert Lacombe, francia 
kulturális attasé nyitja 
meg a Szög-Art kiállítását. 
A megnyitón közreműkö-
dik Bozóki Andrea gitár-
művész, Gyimesi Kálmán 
és Vajda Júlia operaéne-
kes, zongorán kísér: Pál 
Anikó. Ezt követően a ga-
léria alatti klubban Sándor 
János rendezésében be-
mutatják Kocsis István Tár-
lat az utcán című darabját. 

A Szentháromság utcában 
nemrégiben egy mutatós új 
épület született, amelyben ma 
galériaavatót tartanak. Aranyi 
László festőművészt, az 1991-
ben alakult Szög-Art Egyesület 
elnökét szerda este épp tárlat-
rendezés közben leptük meg, 
hogy Szeged legújabb kiállító-
terméről kéljünk információt. 

• Hogyan jött létre a 
Szög-Art Galéria? 
- Szabó György vállalkozó, 

az Elektro-Technic Kft. ügyve-

Ott József: - Szakér-
tőkre támaszkodva sze-
retnénk e lősegíteni a 
megye fejlődését. (Fotó: 
Fnyedi Zoltán) 

Névjegy 
Ott József 1969-ben 

szerzett diplomát a Sze-
gedi Tanárképző Főis-
kolán. Tanári pályafutá-
sa azonban nem tartott 
sokáig: 1972 márciusá-
tól Kistelek tanácselnö-
ke lett, majd a rendszer-
váltás után - az idei vá-
lasztásokig - ő volt a vá-
ros polgármestere . Az 
M S Z M P - n e k 1970-től 
1989-ig, ma jd egy évig 
az MSZP-nek volt a tag-
j a . Az előző ciklusban 
megyei önkormányzat i 
képviselőként tevékeny-
kedett A Települési Ön-
kormányzatok Országos 
Szövetségében a n n a k 
megalakulása óta dolgo-
zik, 1991-től pedig az or-
szágos elnöki teendők el-
látásával bízták meg. Az 
idei önkormányzati vá-
lasztások e redménye-
ként, a Puszaszeri Táj-
védelmi Körzet Önkor-
mányzati Egyesület lis-
taveztőjeként kerü l t a 
megyei közgyűlésbe , 
amelynek egyik alelnök-
évé választották. 

így érvényesülhetnek. Min-
dezen gondolatokat a költ-
ségvetésben is tükröztetni 
akarjuk, éppen a megyei ön-
kormányzat tartalmi munká-
jának erősítése érdekében. 
Remélem, céljaink elérésé-
ben partnerek lesznek a tele-
pülések és az intézmények 
vezetői is. 

N. Rácz Judit 

zető igazgatója Kalmár Márton 
szobrászművész barátom köz-
vetítésével az év elején keresett 
meg bennünket azzal a szán-
dékkal, hogy művészetpártoló 
ember lévén épülő irodaházuk-
ban szeretne egy galériát nyit-
ni. Örömmel fogadtuk kezde-
ményezését, és a Szög-Art tag-
jai közül többen is beléptünk 
az általa alapított kft.-be. Ap-
portként műalkotásainkat vit-
tük a cégbe. A most nyíló galé-
ria tulajdonképpen egy üzlet, 
amelynek hátterét Szabó úr 
biztosítja, a mi feladatunk, 
hogy a minőséget garantáljuk. 
Terveink szerint nemcsak a 
Szög-Art Egyesület tagjainak 
lesz itt állandó kiállítása, ha-
nem meghívás alapján később 
bárki bemutatkozhat, akit mun-
kái alapján csoportunk és mű-
vészeti vezetőnk, dr. Hahn Fe-
renc meghívásra érdemesnek 
talál. Egyéni kiállftások mellett 
speciális csoportos tárlatokat is 
rendezünk, közben pedig ke-

M a d a r á s z László, a 
Postabank nemrégiben 
kinevezett elnöke fran-
cia, magyar és kanadai 
állampolgár, három föld-
részen és számos or-
szágban dolgozott már 
bankárként , s jobban 
szeret előre nézni, mint a 
múltba. Tegnap a bank 
szegedi igazgatóságán 
az új menedzsment el-
képzeléseiről beszélt a 
helyi vezetőknek, majd 
válaszolt néhány kérdé-
sünkre. 

• Már minden területi 
igazgatóságon járt a sze-
gedi előtt. Itt lenne a leg-
kevesebb probléma? 
- Azt nem mondanám, így 

inkább azt hangsúlyozom, 
hogy a hálózati igazgatóság 
szervezete meg az utamat és 
nem akartam mindjárt haza-
rohanni, hiszen jánoshalmi 
születésű vagyok. Ez a körút 
arra szolgál, hogy megnyug-
tassam az embereket, ponto-
sabban elmondjam a valósá-
got. Keveset kívánok beszélni 
a múltról, annál többet a jö-
vőről. Például arról, hogy 
vissza kell hozni a bankot a 
második helyre. Ez a lakossá-
gi üzletágban teljesíthető cél, 
a vállalati finanszírozásban 
viszont már sokkal nehezebb. 
Természetesen hosszabb tá-
von ügyfeleink között marad-
nak állami tulajdonú cégek, 
de úgy érzem, ezen a terüle-
ten van még tartalék. 

9 Az állami bank és álla-
mi cég ilyen kapcsolata 
nem olyan, mint a hitbizo-
mány? 
- Ne azért jöjjön hozzánk 

az állami cég, mert állami 
bank vagyunk, hanem azért, 
mert versenyképesek tudunk 
lenni. Nem a Postabank a 
MÁV számlavezetője Buda-
pesten, de Debrecenben a he-

• Munkatársunktól 
Idén nyolcadik alka-

lommal rendezi meg a 
MÁV Rt. Szegedi Területi 
Igazgatósága a síbörzéjét 
és karácsonyi vásárát 
szombaton a Mars téri U 
pavilonban. 

Az érdeklődőket reggel ki-
lenc és este hat óra között 
színvonalas műsorokkal, prog-
ramajánlatokkal és meglepeté-

m ,v 

HMMI 

reskedelmi galériaként műkö-
dik a kiállítóterem. 

9 Lacombe úr, a Francia 
Köztársaság kulturális atta-
séja nyitja meg első kiállítá-
sukat Honnét a kapcsolat? 

lyi igazgatósággal például 
megfelelő a kapcsolatunk. 
Tény, hogy kiszorultunk a 
nagy külföldi cégek vállalala-
ti finanszírozásából. Mentség, 
de nem magyarázat, hogy a 
multik hozzák a bankjukat, 
vagy számukra jól ismertet 
választanak. 

9 A Postabank mostaná-
ban növelte ismertségét, 
csak nem a megfelelő 
irányban. 
- Több mint negyven bank 

van ma Magyarországon, s 
ebből az első húszra érdemes 
figyelni. Ezek közül azonban 
csak az OTP-ben van érdemi 
magyar tulajdon, a többi dön-
tően külföldi érdekeltség. Se-
hol nincs ennyire külföldi 
kézben a hazai bankrendszer, 
mint Magyarországon. Sze-

sekkel vátja a vasút és partne-
rei a pavilonban. A vásár cél-
ja, hogy erősítse az utazókö-
zönség és a MÁV kapcsolatát, 
olcsóbb téli üdülési lehetősé-
geket kínáljanak a látogatók-
nak, illetve az utasokat megis-
mertessék a különféle vasúti 
kedvezményekkel. Az idei 
rendezvényen 15 utazási iro-

- Művészeti vezetőnk több 
ízben volt ösztöndíjasként Pá-
rizsban, Lázár Pál kollégám és 
jómagam pedig már kilencszer 
jártunk franciaországi művész-
telepeken. Egyébként pedig a 

rintem érdemes, sőt, bátran 
lehet majd a Postabank ma-
gyarjellegét hangsúlyozni. 

9 A közvéleményt, még 
inkább a szakmát nagyon 
érdekli a sajtóportfolió 
sorsa, különösen azóta, 
hogy a kezelésére kijelölt 
Magyar Fejlesztési Bank 
ajánlatot tett a Magyar 
Hírlapra. Erről mi a véle-
ménye? 
- Az ajánlatról hivatalosan 

nincs tudomásom, az viszont 
tény, hogy az MFB-hez kerül 
a sajtóportfolió. Ez egyike a 
Postabank ötszáz befektetésé-
nek, s az indok a profiltisztí-
tás. A sajtó is egy befektetés, 
amit vagy megtanul a fejlesz-
tési bank, vagy jó tanácsokat 
kér. A végső cél természete-
sen a privatizáció. Szerintem 

da, két nemzetközi utazási 
képviselet és 11 sportszer-
gyártó cég vátja a vendégeket. 
A látogatók belföldi és külföl-
di szilveszteri utak és sítúrák 
között válogathatnak, melyre 
az irodák kisebb-nagyobb 
kedvezményeket biztosítanak. 

A síbörzére pedig bárki el-
hozhatja a megunt vagy kinőtt 

Szög-Art Egyesület alapszabá-
lyában is benne foglaltatik, 
hogy igyekszik a külföld felé 
nyitni. 

- Amikor a tervező elkészí-
tette az épület terveit, a külső 

a magyar újságírással alapve-
tően minden rendben van, a 
pozitív értelemben vett ki-
egyensúlyozott sajtó szerin-
tem mindenkinek jó. Ugyan-
akkor ez nagyon nehéz üzlet 
is, csak az csinálja, aki ért 
hozzá. 

9 A Postabankról a kö-
zelmúltban igazából már 
nem jelentek meg új hí-
rek, csak veszteség milli-
árdjai növekedtek. Nem 
konszolidálják túl a ban-
kot a százötvenmilliárd-
dal? 
- Sajnos ez a nagy az igazi 

szám. Anélkül, hogy részle-
tezném, melyik könyvvizs-
gálati végeredmény milyen 
időszakra szól, higgye el ne-
kem, nehéz dolog a befekteté-
sek és hitelek pontos minősí-

sílécét, overálját, amit egy-
mással kicserélhetnek. 

A vásár ünnepi hangulatát 
emelik a különféle kézműves 
portékákat árusító standok, 
melyeken a mézeskalács dí-
szektől kezdve a cserépedé-
nyekig szinte minden megta-
lálható. Az egész napos ren-
dezvényen műsorokkal is ked-

homlokzati kialakítását látva 
nyilvánvaló volt, hogy az ere-
detileg tervezett üzletet itt nem 
lehet kialakítani - mondja a tu-
lajdonos, Szabó György, aki 
maga is figyelemmel kíséri, 
hogyan lakják be a kiállítóter-
met a festmények és a kisplasz-
tikák. - A megoldást keresve 
jutott eszembe, hogy egy galé-
riát kellene nyitnom. Kalmár 
Marcit régóta ismertem, ő ho-
zott össze kollégáival. A jövő-
ben szeretnénk itt változatos 
kiállításokat rendezni. Nem 
szabad elfelejteni: ez egy gaz-
dasági vállalkozás, azaz idővel 
nyereséget kell termelnie, el 
kell tartania önmagát. 

9 Mivel foglalkozik a ga-
lériának otthont adó Elektro-
Technic Kft.? 

- Főként a paksi atomerőmű 
számára szállítunk elektromos 
biztonsági berendezéseket, és mi 
gondoskodunk ezek működteté-
séről is. A székház többi szintjén 
az irodáink kaptak helyet. 

tése. A tőkejuttatás mértékét 
az állam úgy állapította meg. 
hogy a normális működés fel-
tételeit biztosítsa, s nyeresé-
gessé váljon a bank. Ameny-
nyiben a rossz befektetések 
értékesítése a számítottnál 
jobban sikerül, a többletbevé-
telt a bank visszafizeti a költ-
ségvetésbe. 

9 Ehhez a temérdek vesz-
teséghez a bank első em-
berén, illetve a központon 
túl mennyibe járultak 
hozzá a területi igazgató-
ságok? 
- Szerintem a nagy bajok 

Pesten, a központban voltak, 
ott döntöttek a jelentősebb 
ügyekben, eddigi ismereteim 
szerint a területi igazgatósá-
gok nemigen tettek hozzá a 
veszteséghez. A legnagyobb 
baj az, hogy összefonódások 
alakultak ki a bank körül. Va-
lami hasonló lehetett az ázsiai 
válság kiváltó oka is, ami na-
gyon nagy hullámokat vert. 
Az veszélyes, ha egy bankár 
nem csak a piacot nézi. Főleg 
akkor, ha nem saját zsebéből, 
hanem a befektetőkéből, vagy 
az állam pénzéből folytat ma-
gánmecenatúrát. És itt már el-
érkeztünk a büntetőjog, a tör-
vény határához. A kormány 
mindenképpen meg fogja 
vizsgálni a felelősséget. 

9 A Postabanknak sok 
mindent újra kell gondol-
ám. Mit tart ezek közül a 
legfontosabbnak ? 
- Az biztos, hogy a Postá-

val még szorosabb kapcsolat-
ra törekszünk, egyeztetjük in-
formatikai fejlesztésünket is. 
Ez olcsóbb, mintha bárme-
lyik fél új fiókot nyitna és 
bőven van még tartalék eb-
ben a kapcsolatban. Át kell 
gondolni a marketingstratégi-
át, nem szükséges erre, vala-
mint az egyéb támogatásra 
évi 3-4 milliárdot költeni. 

Kovács András 

veskednek a Mars téri U pavi-
lonba látogatók. Elsőként a 
Szeged-MÁV Fúvószenekar 
és az L & D mazsorettcsoport 
köszönti a vendégeket. Utá-
nuk a szegedi Százszorszép 
Gyermekház növendékei, 
majd budapesti vendég elő-
adók következnek. A délutáni 
divatshow-n pedig felvonul-
tatják a manökenek a kiállító 
cégek sportruháit és felszere-
léséit. 

Miközben a galériában be-
szélgetünk, a pincében kialakí-
tott klubban a Szög-Art pártoló 
tagja, Sándor János rendező 
Flórián Antal és Bobor György 
színművészekkel próbál. 

9 A galériával együtt egy 
színház is nyílik... 
- A Szög-Art pontosan fel-

ismerte, hogy a színház is társ-
művészet, ahol a képzőművé-
szet ugyanúgy jelen van, mint 
a gondolatok egy szoborban. A 
galéria megnyitójára rátalál-
tunk Kocsis István Tárlat az ut-
cán című darabjára, ami épp 
ehhez az alkalomhoz passzol. 
Van Gogh és Gauguin borzasz-
tóan érdekes, önemésztő kap-
csolatát, a hatalom és a mű-
vész, a befogadó és a művész 
viszonyát egy érdekes szellemi 
csata keretében vizsgálja. Nagy 
örömünkre a szerző is itt lesz a 
bemutatón. A darabot a követ-
kező hetekben is játsszuk, ké-
sőbb sanzonestektől az abszurd 
darabokon át a kamarakoncer-
tekig sokféle rendezvényt sze-
retnénk a Szín-Házban, ebben 
a tiszta és intim közegben meg-
szervezni. 

Hollási Zsolt 

• Ma nyit a Szög-Art Galéria és a Szín-Ház 

Van Gogh és Gauguin nyomában 

Szabó György, Aranyi László, dr. Hahn Ferenc és Kalmár Márton a Szög-Art 
Galéria tárlatának rendezése közben (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Síbörze a Mars téren 


