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Egyéves lesz 
a szegedi 
költségyetés 
Elsősorban a város költségve-
tését érintő kérdésekről tárgyal 
pénteken a képviselő-testület. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Az országos költségvetés elfo-
gadása négy és fél milliárd forint-
tal növeli Szeged működési költ-
ségekre fordítható keretét - je-
lentette be Botka László. A pol-
gármester a pénteki közgyűlésről 
tartott sajtótájékoztatón valót-
lannak nevezte és visszautasítot-
ta azokat az állításokat, amelyek 
szerint a város kevesebb pénzt 
kap a központi költségvetésből. 

A polgármester bejelentette: a 
közgyűlésen számos vagyoni tár-
gyú előterjesztés kerül a képvise-
lők elé, egyrészt azért, mert a 
vizsgálatok lezárultával az új vá-
rosvezetés Szeged vagyoni hely-
zetét kívánja összegezni. A testü-
let elé kerül az Állami Számvevő-
szék vizsgálata is, amely ki-
mondja: könyvviteli hiányossá-
gok jellemezték Szeged gazdálko-
dását. 

A rendelkezésre álló adatok 
alapján elkészülhet a város új, 
immáron ismét egyéves költség-
vetésének koncepciója is. 

Botka László cáfolta azokat az 
ellenzéki állításokat, amelyek 
szerint a város azért kényszerül 
újabb hitelt felvenni, mert a köz-
alkalmazotti béremeléseknek 
nem volt meg a fedezete. - Nem 
tudtuk kifizetni a 13. havi fizeté-
seket, mert üres kasszát talál-
tunk. A 120 millió forintos pol-
gármesteri alapban 200 ezer fo-
rint volt mindössze - mondott 
példát is Botka. Ennek ellenére 
nem állnak meg a fejlesztések. 
Az önkormányzat tervei között 
szerepel egy összesen kétmilliár-
dos pályázati alap létrehozása, 
amelyből a városrészi fejlesztése-
ket finanszíroznák. 

- A jövőben az új városvezetés 
valódi párbeszédet akar kialakí-
tani a szegediekkel, ezért min-
den fontos kérdésben kikérik a 
polgárok véleményét - mondta 
Botka László. Ma reggel 9-től a 
városházán a közbiztonságról 
tartanak közmeghallgatást. 

Megyei minőségi díjas a Tisza Volán Rt. 

Uj elismerés született 

Akik a minőségi díjakat átvehették (balról jobbra): Tárkány László, a Tárkány Autóház Kft. tulajdo-
nosa, Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere és Ábrahám László, a Tisza Volán Rt. igazgatósá-
gának elnöke. Fotó: Karnok Csaba 

Idén először pályáztatta meg a 
megyei minőségi díjat a Csong-
rád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (CSMKIK) a me-
gyei önkormányzattal közösen. 

A Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium (GKM) kezdeménye-
zésére, s a Nemzeti Minőségi 
Díj-pályázatok előkészítésére 
idén először hirdettek meg és ad-
tak át területi elismeréseket a 
megyében. A 2002-es esztendő a 
tanúsítási és értékelési rendszer 
bevezetésével tehát gyakorló idő-
szaknak számított. 

Az egyes kamarák eldönthet-
ték - mondta el Horváth Lajos, a 
CSMKIK titkára hogy önálló-
an, avagy más megyei kamarák-
kal összefogva, helyi, illetve regi-
onális díjakat alapítanak-e. Vé-
gül Csongrád megye azt határoz-
ta el, hogy önállóan vesz részt a 
munkában, mivel viszonylag rö-
vid idő állt a szervezők rendelke-
zésére. A jövőben azonban cél-
szerűbbnek tűnik, hogy egy regi-
onális díjat alapítsanak 

Bács-Kiskun és Békés megyével 
közösen, hiszen az energiákat, a 
forrásokat jobban lehet koncent-
rálni - tette hozzá a titkár. 

A Csongrád Megyei Önkor-
mányzat is hozzájárult a pályá-
zat és az értékelés költségeihez, 
akárcsak a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara. A szervezésben 
és az elbírálásban pedig a Magyar 
Ipari és Kereskedelmi Minőség-
fejlesztési Központ és a GKM se-
gédkezett. Tegnap a Novotelben 
egy szakmai konferencia befeje-
zéseképpen Szabóné Molnár 
Márta, a GKM osztályvezetője, 
valamint Frank József, a Csong-
rád Megyei Közgyűlés elnöke ad-
ta át az újonnan alapított Csong-
rád Megyei Minőségi Díjat, Lapis 
András szobrászművész alkotá-
sát. Nagyvállalati kategóriában a 
Tisza Volán Rt.-nek, kisvállalko-
zói kategóriában a Tárkány Au-
tóház Kft -nek, közszolgálati ka-
tegóriában pedig Mórahalom ön-
kormányzatának ítélték oda a 
rangos elismerést. 

Szeri István, a Tisza Volán Rt. 

vezérigazgatója a díjátadást kö-
vetően elmondta, a cég a közle-
kedési társaságok közül elsőként 
már 1995 óta foglalkozik minő-
ségbiztosítással. Sorra auditál-
tatta előbb a járműjavítást és a 
karbantartást, majd a személy-
szállítást, ISO 900l-es tanúsít-
ványt szerzett, sőt Európában 
egyedülállóként ISO 14 00l-est 
is kapott a környezetirányítás te-
rületére. 

Eközben több minőségi díjra is 
pályázott, többek között a IAS-
HA-SHIBA-díjra, amelynek 
megszerzését követően automa-
tikusan a Nemzeti Minőségi 
Klub tagja lett. Mivel a Tisza Vo-
lán ilyen kiterjedt minőségbizto-
sítási rendszerrel rendelkezik, 
természetesen az új alapítású dí-
jat is megpályázta. Már csak a 
minőségi nagydíj megszerzése 
van hátra - mondta a vezérigaz-
gató - , azt követően, hogy a tár-
saságnál jövőre létrehozzák az 
integrált minőségbiztosítási 
rendszert. 

F.K. 

Kecskeméti vámosok fogása 

Csempészek rossz 
napja Baján 
A vámosok kecskeméti jövedéki 
központjának munkatársai egy 
bajai, gépkocsik adásvételével 
foglalkozó cégnél tartottak ellen-
őrzést. 

A telephelyen felfedeztek há-
rom olyan autót is, amelyekről a 
nyilvántartásban egyetlen adat 
sem szerepelt. A cégtulajdonos 
annyit mondott, hogy - a Ford 
Fiestát, az Opel Vectrát és a Fiat 

Unót egy jugoszláv állampolgár 
vásárolta, megőrzésre hagyta ná-
la, s ő csak szívességből tárolja. 

Nem tűnt hihetőnek ez a tör-
ténet, ezért a fináncok az össze-
sen 600 ezret érő kocsikat lefog-
lalták és ismeretlen tettes ellen 
vámáru-bejelentési kötelezett-
ség elmulasztása és csempészet 
alapos gyanúja miatt indult eljá-
rás. 

Tanulópénz 
az unióra 
FEKETE KLÁRA 

Bármit tesz manapság egy nagy cég, avagy egy kisebb vállalkozás, 
azt mind az EU-csatlakozás érdekében teszi. Abban bízik, 500 
nap múlva könnyebben veszi majd az akadályokat, mint az, aki 
becsukja a szemét és azt mondja: lesz, ami lesz. 

Az a bizonyos „felkészülés", amelyet akár nagy kezdőbetűvel is 
írhatnánk, s amelynek annyira a bűvöletébe kerültünk, mellesleg 
nem olcsó mulatság. Ha elkezdjük összeszámolni, mennyi pénzt 
lehet elkölteni különböző tanfolyamokra, az ottani normák, 
szabványok, egyebek átvételére, még „mikroszinten" is óriási 
summákat kapunk. Egy vendéglősnek például az elkövetkező 
időszakban teljes berendezését rozsdamentes acélból készült gé-
pekre, előkészítő- és főzőalkalmatosságokra kell cserélnie, mi-
közben minden lépéséről, még arról is, hányszor kavarja meg 
ételt, jegyzőkönyvet kell vezetnie. Ez az ő minőségbiztosítása, a 
HACCP, amelyet csak azért nem utál még ebben a pillanatban, 
mert haladékot kapott a bevezetésére. Elegendő lesz az eredetileg 
tervezett 2003. január 1. helyett később alkalmazni a rendszert, 
mivel az még unióbeli társaira nézvést se kötelező. 

A HACCP arra példa, uniósabbak akartunk lenni az uniónál, 
előre akartunk szaladni, amikor még nem kellett volna. Nem 
ugyanez a helyzet a termelő és szolgáltató cégek, vállalkozások 
minőségbiztosításával. Akinek ugyanis nem lesz ilyen tanúsítvá-
nya, azzal tényleg nem fognak szóba állni az EU-ban nyugat-eu-
rópai társai. Egy ilyen oklevél megszerzése pedig sok-sok millió-
ba, majd megtartása és állandó auditálása még egyszer ugyanany-
nyiba kerül. 

És akkor még nem beszéltünk a különböző minőségi díjakról, 
amelyekért szintén illik ringbe szállnia annak, aki valamire való 
cégnek tartja magát. Egy ilyen pályázat elkészítése, a megméret-
tetés pedig úgyszintén nem filléres mulatság. A kamara tegnapi 
díjátadásán azt tapasztalhattuk, vannak már előrelátó cégek és 
még önkormányzatok is, amelyek előrébb tartanak. Előre áldoz-
nak arra - megfizetik a tanulópénzt -, hogy mások is minőséget 
produkáló társaságnak tartsák őket. 

VÉRADÓ RENDŐRÖK 
Szegedi rendőrök tavaly 210-szer, az idén pedig már 254-szer ad-
tak vért. Tegnap a Párizsi körúti kapitányságon bújtak a rendőrök 
fehér köpenybe, hogy „vérüket vegyék". Hallai Gyula százados ed-
dig harmincötször nyújtotta karját; mivel ritka a vércsoportja, 
gyakran kérik a segítségét. Wittner László főtörzsőrmester nemrég 
kezdte a véradást, de már jóval tíz fölött jár. Velük együtt tegnap 
hatvanan vállalkoztak a donorszerepre. 

K.T. 

Véradók szép tisztessége 

A tervek szerint még az idén átadják Szegeden az 
Arany János utcai parkolóházat. A fővállalkozó a 
csúszás miat t kötbért fizet. 

A parkolórobotokat irányító szoftver még mindig 
nem működik tökéletesen, a kézi vezérlésű, sikeres 
próbaüzemet követően ezért nem sikerült novem-
ber végén átadni az Arany János utcai parkolóházat. 

A Szepark Kft. és a kivitelezést irányító fővállal-
kozó, a 3S Stadinvest Kft. között kötött megállapo-
dás szerint a parkolóházat június 31-én kellett vol-
na átadni. A fővállalkozó a csúszás miatt köteles 
kötbért fizetni a Szeparknak, és meg kell térítenie a 
cég elmaradt hasznát is. Gyovai János, a Szepark 

Kft. jogtanácsosa szerint ez az összeg mindenkép-
pen többmilliós nagyságrendű lesz, a végösszeg 
azonban függ attól, mikor sikerül üzembe helyezni 
a parkolóházat. A Szepark egyébként elkészítette és 
az önkormányzathoz is eljuttatta a parkolóház tari-
fatáblázatát. 

Pálfi Ferenc, a Szepark Kft. műszaki vezetője kér-
désünkre elmondta: néhány napon belül megtörté-
nik a számítógépes program végleges verziójának 
telepítése, így minden akadály elhárul a nyitás elől. 

Amennyiben a próbaüzem sikeres lesz, úgy vél-
hetőleg még az idén az autósok is kipróbálhatják a 
parkolóház szolgáltatásait. 

K.B. 

szélni erre, hiszen senki nem 
tudhatja, hogy mikor szorul rá 
akár maga, akár más a segítségre 
- mondta Felföldi Károly, aki, 
miközben háromhavonta lefek-
szik a rendelői ágyra, jóleső ér-
zéssel gondol arra, hogy valaki-
nek nagy segítséget nyújt a baj-
ban. A kilencvenszeres véradó 
hozzátette: amíg egészséges, ad-
dig számíthatnak rá a véradó ál-
lomáson. 

A Vöröskereszt tájékoztatása 
szerint Csongrád megyében példa-
értékű az emberek aktivitása: amíg 
Magyarországon átlagosan ezer 
ember közül ötvenen mennek el 
vért adni egy évben, megyénkben 
ez az adat 80 fő. Az önkéntesek fel-
ajánlásaira a jövőben is számíta-
nak, hisz az ünnepek között, a téli 
időszakban is sok baleset történik, 
a kórházakban nagy vérigényű 
műtéteket végeznek. 

A további kitüntetettek: vér-
adó mozgalomért ezüst emlékér-
met vehetett át Bozsó Edina, a 
Cora áruház marketingosztályá-
nak vezetője, Gottl Elza, a Tisza 
Lajos Könnyűipari Szakközépis-
kola tanára, Kotbencz fózsefné , 
a Tisza Volán Rt. humán főelő-
adója, Henczné Gút Julianna, 
Csengele község védőnője és 
Tóth Ferencné, az ásotthalmi 
polgármesteri hivatal ügyintéző-
je. November 27. emlékplakettet 
kapott Csépai József ezredes, 
nagyfai intézményparancsnok, 
Nacsa István, a Csonka szakkö-
zépiskola igazgatója és Sánta 
Károly, a Média Markt igazgató-
ja. 

W.A. 

A szegedi parkolóház-építés fővállalkozójának sokba kerül a csúszás 

Még az idén megnyitják 

A nehézségek ellenére még az idén megnyitják Szeged parkolóházát. Fotó: Karnok Csaba 

Önkéntes véradókat köszöntött 
tegnap a Vöröskereszt megyei és 
szegedi szervezete. A többszö-
rös véradók az emléklap mellett 
k i t ü n t e t é s t v e h e t t e k á t . 

A Vöröskereszt Csongrád megyei 
és szegedi szervezete tegnap kö-
szöntötte az önkéntes véradókat. 
Külön köszöntötték azokat, akik 
legalább száz alkalommal plaz-
mafelezéses, vagyis ferezises vér-
adásban vettek részt. Közülük 
Lentulay Pál már túl van a 290., 
Puskás Judit a 180. és Berta Ist-
ván a 140. alkalmon. 

Az ünnepségen az 50-, 60-, 70-
és 75-szörös véradók mellett em-
lékplakettet vehetett át három 
80-szoros véradó: Berényi Sán-
dor, Zádori Mihály és Tamás Im-
re, a 90-szeres véradó Felföldi 
Károly és a százszoros véradó 
Papp Gyula is. Felföldi Károly az 
ünnepség előtt emlékezett vissza 
1970-re, amikor 27 esztendősen 
először ajánlotta fel vérét. 

- Egy évvel azelőtt született 
meg a fiam, s mivel kompliká-
ciók léptek fel nála, szüksége volt 
vérre. Úgy gondoltam akkor: 
megpróbálom visszaszolgáltatni 

Felföldi Károly kilencvenedik 
véradása alkalmából kapott el-
i smerés t . Fotó: Miskolczi Róbert 

azt a segítséget, amit családunk 
kapott - mesélte. A munkahelye-
ken akkoriban szerveződött a 
véradó mozgalom, így később 
kollégáival együtt járt a véradó 
állomásra. 

- Azóta, amint lehet, három 
havonta adok vért, s ami a leg-
szebb, már a fiam is adott. Az is-
merőseimet is igyekszem rábe-


