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Az önkormányzaté lesz újra a Szeged Televízió ? 

Simkó-Nagy Tamás 
a megbízott vezető 
Megbízott stúdióvezető irányítja a jövőben a Szeged Televízió Kft. 
szakmai munkáját. Molnár Csaba ügyvezető igazgató a főszer-
kesztői állás betöltését és a gazdálkodás racionalizálását ígéri. 

Kevéssel az önkormányzati választások előtt bízta meg a Szeged Tele-
vízió Kft. közgyűlése a cég vezetésével Molnár Csabát, a polgármeste-
ri hivatal korábbi sajtóreferensét. 

Kevéssel később a televízió munkatársainak Pigpiczky Zoltánt, a 
Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiója gyártásvezetőjét mint stú-
dióvezetőt, Regös Évát pedig mint főszerkesztőt mutatták be. Pig-
niczky Zoltánnal végül nem kötött szerződést a kft., Regős Éva pedig 
más munkáira hivatkozva jelentette be: a továbbiakban nem kívánja 
ellátni a főszerkesztői feladatot. 

Molnár Csabától tegnap megtudtuk: a stúdióvezetői feladatok ellá-
tására ideiglenesen megbízottként Simkó-Nagy Tamást, a televízió-
ban eddig rendezőként tevékenykedő szakembert kérte fel. - A gazda-
sági és szakmai fegyelem megszilárdítását várom a megbízott stúdió-
vezetőtől - fogalmazott Molnár Csaba. Egyúttal cáfolta az informá-
ciót, amely szerint a főszerkesztői feladat ellátására Tótváradi Zsoltot 
kérte volna fel. Azt azonban leszögezte: a közeljövőben mindenkép-
pen be kívánja tölteni a televízió szakmai vezetői pozícióját. 

Az ügyvezető igazgató hozzátette: jelenleg is válságkezelés folyik a 
Szeged Televízió Kft.-ben. Ahhoz, hogy a cég megőrizze működőké-
pességét, szükség van a gazdálkodás racionalizálására, amely akár 
személyi következményekkel is járhat - utalt arra Molnár Csaba, 
hogy elképzelhetőnek tartja a létszámleépítést is. 

A Szeged Televízió Kft. működésére a műsorszolgáltatást havi közel 
ötmillió forinttal támogató önkormányzat nincs ráhatással. A koráb-
bi városvezetés ugyanis úgy vonta be az önkormányzati cégbe a Par-
tiscum 2000. Szolgáltató Kft.-t, hogy bár kisebbségi tulajdonrészt, 
ám ezzel együtt szavazattöbbséget kapott. A jelenlegi városvezetés 
már többször deklarálta: mindenképpen szeretnék újra százszázalé-
kos önkormányzati tulajdonban tudni a Szeged Televíziót. 

K.B. 

Menekülő tolvajok 
A szegedi Tarjánvárosi Rendőrőrs körzeti megbízottjai a hajnab órák-
ban arra lettek figyelmesek, hogy egy Lada vezetője - amint utasai 
meglátták a közeledő rendőrkocsit - lelassított, majd az utasokkal 
együtt kiugrott az autóból és elmenekült. A Ladát átvizsgálva a rend-
őrök az egyik ülés alatt három autós rádiós magnót találtak. A bűn-
cselekmények sértettjeit rövid időn belül sikerült megtalálni. Az 
egyik magnót egy Szamos, a másikat pedig egy Ipoly soron parkoló 
gépkocsiból lopták el. A rendörök elfogták és előállították a Ladában 
utazó három férfit. Közülük a 20 éves Cs. Jánost és a 25 éves K. Zsol-
tot őrizetbe vették. Előbbit a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. 

A szerencséért is 
meg kell dolgozni 
Folytatás az 1. oldalról 

Rendszeresen lottózik viszont 
Szeri István, a Tisza Volán Rt. 
vezérigazgatója. - Huszonöt éve 
játszom lottót állandó számok-
kal. Öthetes szelvényt töltök ki. 
Az évek alatt szokássá vált a já-
ték - magyarázta a vezérigazgató, 
aki mint fogalmazott, talán meg 
is ijedne, ha megnyerné a 2 mil-
liárd 340 milliót. S hogy mire 
költené ezt a hatalmas összeget? 
- Befektetném. Jövőre privatizál-
ják a Tisza Volán Rt.-t, így rész-
vényeket vennék a pénzből -
árulta el Szeri. Am, hogy az ösz-
szegért cserébe a részvények 
hány százalékát tudhatná magá-
énak, érthető okokból, nem kí-
vánta lapunk tudomására hozni. 

A Tisza Volán Rt. vezérigazga-
tóját a rendőrség hagyományos 
partnertalálkozóján nyílt alkal-
munk megkérdezni. Beszélgeté-
sünk alatt az asztaltársaság egyik 
tagja, Pálmai Antal, a Mediké-
mia vezérigazgatója megjegyezte: 
- Én akkor se vennék lottót, ha 
tízmilliárd lenne a főnyeremény. 

Nem kísértette meg az irdatlan 
összeg Gyulay Endrét, Sze-
ged-Csanád egyházmegye püspö-
két sem, aki évente mindössze 
egy-két allcalommal vásárol lottó-
szelvényt. - Ha megnyerném a 
pénzt, nem magamra költeném. 
Akkora az egyházmegyém és any-
nyi a renoválásra, felújításra szo-
ruló templom, hogy bőven lenne 
helye az összegnek - fogalmazott. 

ARANYT. JÁNOS 

A polgármester vizsgálatot indított a magas melegvíz-számlák miatt 

Bénák távozni készül 
Az irreálisan magas melegvíz-számlák mi-
att indítot t polgármesteri vizsgálattal egy 
időben terjedt el a hír: lemondását fon-
tolgatja Bénák László, a Szegedi Távhő-
szolgáltató Kft. igazgatója. 

Lapunkban többször is írtunk arról, hogy a 
Szegedi Távhöszolgáltató Kft. kikapcsolja a 
legnagyobb összegekkel tartozó fogyasztók 
lakásában a fűtést és a meleg vizet. A mérő-
órával nem rendelkezők közül viszont töb-
ben indokolatlanul magasnak tartják a meleg 
víz kiszámlázott összegét. Egy olvasónknak 
92 ezer literes fogyasztás után kellene fizet-
nie, de akadt még ennél nagyobb számla is. 

Cikkünk megjelenése után Botka László 

szegedi polgármester azonnali vizsgálatot 
rendelt el a szolgáltatásból kizárt fogyasztók 
és az irreális számlák ügyében. A vizsgálatról 
szóló tájékoztatással egy időben kaptuk a 
hírt: lemondott Bénák László, a Szegedi Táv-
höszolgáltató Kft. igazgatója. 

Megkerestük a távfűtő társaság vezetőjét, 
s a vizsgálatról, illetve a lemondásáról 
szárnyra kelt hírről kérdeztük. Bénák László 
elmondta, hogy a polgármestert írásban tá-
jékoztatta a fölmerült kérdésekről. Kifejtet-
te, hogy a távhöszolgáltató kft. a közgyűlés 
által jóváhagyott számlázási rend szerint 
dolgozik. Valóban megkezdték a több száz-
ezer forinttal tartozó fogyasztók kikapcsolá-
sát. Arra a kérdésre, hogy hány lakásban 

nincs már távfűtés, az igazgató úgy vála-
szolt, hogy „számuk még nem érte el a szá-
zat." (Viszonyításképpen: Szegeden mintegy 
27 ezer lakásban vezették be a meleg vizes 
fűtést.) 

A lemondásáról szóló hírt Bénák László 
sem cáfolni, sem megerősíteni nem kívánta. 
Annyit azonban elmondott: érlelődik benne 
az elhatározás, mert „jól csak nyugodt lég-
körben lehet dolgozni." A városházán már 
tárgyaltak esetleges távozásáról, ám döntés 
még nem született. Lapunk értesülései sze-
rint Básthy Gábor, az 1994-98 közötti ciklus 
gazdasági alpolgármestere lehet Bénák utód-
ja. 

NYILAS PÉTER 

A Széchenyi térről kivágott fákból láncfűrésszel „faragtak" bútorokat 

Platánülőkék és pandaodúk 
Múzeumi gyermekülőkék és va-
dasparki pandaodúk készültek a 
Széchenyi térről kivágott pla-
tánokból. 

„Amikor tavaly ősszel a Széche-
nyi térről kivágták a platánokat, 
arra gondoltam: a fák életükben 
is az embereket szolgálták, miért 
ne tehetnének még szolgálatot 
haláluk után is?" - mondta Gas-
kó Béla főmuzeológus, a szegedi 
Móra Ferenc Múzeum termé-
szettudományi osztályvezetője, 
aki a pusztulásra szánt platánok-
ból az ismeretterjesztő foglalko-
zásokon részt vevő gyerekeknek 
készíttetett ülőkéket. 

A farekonstrukció során ki-
emelésre ítélt platánok közül, a 
Szegedi Közterület-fenntartási 
Kht. hozzájárulásával elhozatta a 
legalkalmasabbnak látszó ág- és 
törzsdarabokat (a kht. nem kért 
pénzt a fákért). Rácz Albert 
ásotthalmi erdész és munkatár-
sai láncfűrésszel vágták megfele-
lő formára az egyszerű, henger 
alakú, alacsony ülőkéket és tám-
lás kisszékeket. 

Összesen közel harminc ülőal-
kalmatosság készült, amelyek 
használaton kívül is a természet-
tudományi gyűjtemény kiállító-
termében maradnak: a platánbú-
torok jól illenek az állat- és nö-
vényvilágot bemutató üvegszek-
rények közé. A terem közepén 
egy töredékében is tekintélyes fa 

A törzs- és ágdarabokból fűrészelt bútorokat Gaskó Béla főmuzeológus készí t tet te a gyermekfoglal-
kozások résztvevői számára. Fotó: Scbmidt Andrea 

áll: a hatalmas fűz Újszegedről 
került a múzeumba. Üreges tör-
zsében hamarosan egy számító-
gépet helyeznek el, amely ugyan-
csak a gyerekek játékos oktatását 
segíti majd; a platánülőkéket a 
foglalkozások idején a fűzfa kö-
rül helyezik el. 

A Széchenyi térről kivágott ti-
zennyolc platán nagy része már 
csak tűzifának volt jó: a hasábo-
kat a közterület-fenntartási kht. 

dolgozói vásárolták meg - tudtuk 
meg Gila Csabától, a kht. nö-
vény-egészségügyi vezetőjétől. 
Néhány facsonk relikviaként a 
múzeumba, illetve a növényvé-
delemért felelős szakemberek 
irodáiba került. „A platán kiváló 
szoborfa: például Pápa kastély-
parkjában gyönyörű szobrot fa-
ragtak egy faóriásból. Ezért, ha az 
idei kivágások idején alkalmas, 
telített rönköket találunk, föl-

Egymilliárdos hitel a közalkalmazottak 13. havi fizetésére 

Pénz áll a házhoz az ünnepekre 
Karácsony előtt megkaphatják 
tizenharmadik havi fizetésüket 
a szegedi közalkalmazottak. 

A Postabanktól vesz fel egymilli-
árd forint hitelt a szegedi önkor-
mányzat, hogy időben ki tudja fi-
zetni a közalkalmazottaknak járó 

tizenharmadik havi fizetéseket. A 
város folyószámla-hitelkeretének 
egymilliárd forintos emelése mel-
lett a Postabank a csatorna-beru-
házásokra fordítandó, szintén 
egymilliárd forintos hitel nyújtá-
sára is ajánlatot tett, amelyet a 
Szegedi Csatornamű Társulat 

használhat fel. Szeged az ISPA ál-
tal támogatott csatornaberuházá-
sához minden évben más banktól 
kér hitelajánlatot. Singlovics Bé-
la, a Postabank vezérigazgatója és 
Botka László polgármester tegnap 
írta alá az erre vonatkozó megál-
lapodási szerződést. 

Bozótban rejtőzködő védett vastányérok 
Olvasóink segítségével több el-
veszettnek hitt árvízi vasosz-
lopot is megtaláltak a múzeum 
történeti osztályának munka-
társai. A páratlan műtárgyak 
helyi védettséget kapnak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szeptember elején í r tunk ar-
ról, hogy fogynak a szegedi ár-
vízi öntöt tvas oszlopok, ame-
lyeket a város újjáépítése ide-
jén állí tottak az utcákat kijelö-
lő földmérők. A mérési alap-
pontként szolgáló, vízszintes 
lappal fedett vasasztalkákból 
akkoriban 80 -90 is állt Szege-
den. Számuk a hatvanas évek-
re harminc körülire csökkent, 
a közelmúltban pedig már 
csak hét szintező oszlop meg-
létéről tudtak a Móra Ferenc 
Múzeum történeti osztályának 
munkatársa i . 

Zombori István történész ősz 
elején arra hívta föl a figyelmün-
ket, hogy a hét oszlopból kettő-

nek nyoma veszett. A szakember 
arra kérte lapunk olvasóit, hogy 
jelezzék, ha eddig fölfedezetlen 

Alsóvároson a növények mögött megbújó szintező oszlopról eddig 
csak a környékbeliek tudtak. Fotó: Scbmidt Andrea 

szintező oszlopokról tudnak. Az 
öntött vas, mintegy 6-7 mázsa 
súlyú műtárgyak helytörténeti 
értéke fölbecsülhetetlen, megőr-
zésük fontos. 

- Már az újságcikk megjelené-
sének reggelén hívók sokasága 
jelentkezett: szinte izzott a tele-
fonvonal. Elveszett és még meg-
lévő oszlopokról egyaránt kap-
tunk bejelentéseket. Örömmel 
tapasztaltuk, milyen sokan 
akadnak még a szegediek kö-
zött, akik szeretik szülő- és lak-
helyüket - mondta Zombori Ist-
ván. 

Jelentkeztek Alsóvárosról és 
Makkosházról, Újszegedről és 
a Belvárosból is. Csernok Nán-
dor, a földhivatal munkatársa , 
lózsa Dániel nyugalmazott 
földmérő adatait fölhasználva 
fél tucat „vastányér" hollétéről 
értesítette a történeti osztályt. 
De telefonált még Ribizsár Pé-

ter autószerelő-mester is, aki a 
József Attila sugárút és a Haty-
tyú utca sarkán meghagyott 
oszlopra hívta föl a figyelmet. 
Eddig összesen öt új vastányér 
került elő. 

Több „elsüllyedt" szintező-
pontról is tudnak már a történé-
szek. Az árvízi újjáépítés óta 
ugyanis többször feltöltötték a 
város utcáit és tereit, így több 
oszlop a jelenlegi talajszintre 
süllyedt, vagy aknák mélyébe 
húzódott. 

Zombori István lapunk ha-
sábjain is köszöni a városvédő 
szegediek segítségét. Hozzátet-
te még, hogy Nóvák István vá-
rosi főépítésszel is tárgyalt a 
mérési pontok megmentésé- • 
ről. A terv szerint a vastányé-
rok helyi védettséget kapná-
nak, éppúgy, min t a Belváros 
épületei vagy az Arany János 
utcai páfrányfenyősor. 

ajánljuk a szobrászművészek-
nek" - mondta Gila Csaba. 

A Szegedi Vadaspark lakói is 
hasznát látják a Széchenyi téri 
farekonstrukciónak - tájékoztat-
ta lapunkat Gósi Gábor, a vadas-
park vezetője. Az üreges törzse-
ket odúként használják a kispan-
dák, de más állatok kifutóiba is 
jutottak mászófának és búvó-
helynek alkalmas fadarabok. 

NY. P. 

HÍREK 
KARÁCSONYI VÁSÁR RÚZSÁN 
Karácsonyi vásárt rendeznek va-
sárnap Rúzsán. A közelgő ünnep 
alkalmából tombolasorsolást is 
tartanak, amelynek fődíja egy 
mezőhegyesi csikó. Az árusok-
nak most nem kell helypénzt, a 
vásárlóknak pedig nem kell par-
kolódíjat fizetni. 

VADASPARKI PROGRAM 
A Szegedi Vadasparkban is a ka-
rácsonyra készülnek. Ma és va-
sárnap 9-től délután 4 óráig kéz-
műves-foglalkozásokat rendez-
nek, amelyeken csuhéból, papír-
ból, narancsból, tésztából és ma-
gokból készíthetnek a gyerekek 
különféle ajándékokat. 

ABSZURD RIGOLETTO 
Országos turnéja részeként hét-
főn este 7 órától a Szegedi Nem-
zeti Színházban is fellép a L'art 
pour l'art Társulat Rigoletto, 
avagy a rotterdami toronyőr cí-
mű produkciójával. 

BÚVÁRFILM 
Az Ábel birodalmában című, a víz 
alatti filmek világfesztiválján díjat 
nyert alkotást mutatják be hétfőn 
este 17.15-kor Szegeden, a Belvá-
rosi mozi kamaratermében. Az 
előadáson jelen lesznek az alko-
tók: Cseh Attila és Cseh Lívia is. 

ÍRÁSOK ÉS JELEK 
Farkas Gyula írások és jelek cí-
mű kiállítása december 9-ig te-
kinthető meg Szegeden az Alsó-
városi Kultúrházban. 


