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T É M Á I N K B Ó L 

MEGVETTEK A VIVENDIT 
A francia anyacég eladta a Viven-
di Telecom Hungaryt egy ameri-
kai, elsősorban a biztosítási 
szektorból ismert, s egy angol 
távközlési befektetési társaság-
nak. A Csongrád megyei távbe-
szélő szolgáltatást is nyújtó cég 
új tulajdonosainak stratégiai ter-
vei még nem ismertek. 

3. oldal 

BONTJÁK A TERASZT 
A hónak fittyet hányva bontják a 
Szeged étterem teraszát, mert ja-
nuár 15-ig végezni kell a munká-
val. A tulajdonos szerette volna, 
ha az építmény egész évben áll-
hat, ám a helyi rendelet a belvá-
rosban ezt nem engedi. Az épít-
ményre a műemlékvédelem ad-
hatna engedélyt, ám a műemlék 
látványát biztosítania kell. 

4. oldal 

1741 
Csak egy hívás, 

és Ön máris 
100 Ft-tal 

ámogatja a szegedi 
kisállatmenhely 
megvalósulását! 

KÖSZÖNJÜK! 

Vivendi Telecom Hungary 

ÍTÉLKEZÉSRE KÉSZÜL 
A TÁBLA 
Január elsejétől a munkafeltéte-
lek megteremtésén dolgozik He-
idrich Gábor, a Szegedi Táblabí-
róság elnöke, s május végéig az is 
eldől, kik lesznek a munkatársai. 
Az ítélőtábla az idén 450 millió 
forintos költségvetéssel műkö-
dik, s legkésőbb jövő tavasszal 
kerül a végleges helyére. 

7. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

A főutak járhatók, a buszok, vonatok sokat késnek, az oktatási miniszter szünetet javasol 

Hópaplan borult Csongrád megyére 

A hóborította szegedi belvárosban tegnap töredékére csökkent a megszokott forgalom. Fotó: Miskolczi Róbert 

A havazás második napján egész 
Csongrád megyében lelassult a közle-
kedés. Sérüléssel járó baleset nem tör-
t én t . 

Egyes helyeken közel félméteres hópaplan 
borította be kedden Csongrád megyét, az 
átfúvásokat okozó erős szél pedig csak ko-
ra délután csillapodott. Sötétedés után 
ónos szitálás kezdődött. Hat-nyolc évente 
zúdul ránk hirtelen ennyi hó - a jelenség 
tehát nem számít rendkívülinek. A mete-
orológiai szolgálat szegedi állomásának 
előrejelzése szerint ma gyengül a havazás, 
a hét végére viszont éjszakára mínusz 
12-15 fokra hűl le a levegő. 

Huszonkét hóeke dolgozott tegnap 

Csongrád megye útjainak járhatóvá téte-
léért. A főutakon, ha nehézkesen és lassan 
is, de folyamatosan haladhattak a jármű-
vek, a mellékutakon viszont sok helyütt 
csak igen nehezen juthattak el céljukhoz a 
közlekedők - tudtuk meg a Csongrád Me-
gyei Állami Közútkezelő Kht.-tól. A sózás 
csak fagypont körüli hőmérsékletnél haté-
kony, ezért egyelőre nem szórták meg az 
utakat. 

A műszaki mentés hóhelyzetben nem a 
kht. feladata, mert a munkagépeknek a hó 
ellen kell küzdeniük; néhány árokba csú-
szott járművet - köztük buszokat is -
azonban így is kihúztak a csávából. A 
Szentes és Csongrád közöt t i főuta t a hon-
védség járművei tették járhatóvá. Szemé-

lyi sérüléssel járó baleset nem történt. -
Amíg az utak alkalmasak a közlekedésre, 
a Tisza Volán Rt. nem állítja le járatait -
mondta Szeri István vezérigazgató. A bu-
szok, ha jelentős késéssel is, de minden 
vonalon elvitték az utasokat. Műszaki hi-
ba miatt csak egy-két autóbusz állt le, ám 
a tartalékból pótolták a kieső kocsikat. 
Kora esti híreink szerint, ha a hófúvás 
nem nehezíti a közlekedést, reggel vala-
mennyi Tisza Volán-járat útra kel. 

A Szegedről induló vonatok 10-40 per-
cet, az érkező járatok 60-120 percet kés-
tek. A mentők munkáját is lassította a ha-
vazás, ám így is eljutottak minden beteg-
hez. 

Sok iskolában hamarabb hazaengedték 

a gyerekeket, hogy a bejárók is biztosan 
hazajussanak. Néhány településen - köz-
tük Csongrádon, Felgyőn és Tömörkény-
ben - tanítási szünetet hirdettek mára. 

Este kaptuk a hírt, miszerint az oktatási 
miniszter azt ajánlja a hóborította me-
gyék - köztük Csongrád - iskoláinak, 
hogy ma ne tartsanak oktatást, oldják 
meg azonban azoknak a tanulóknak a fel-
ügyeletét, akik az iskolában megjelennek. 
A miniszter javasolja [és nem elrendelte, 
mint ahogyan azt több tévéhíradó állítot-
ta), hogy a jegyzők, illetve az iskolaigazga-
tók mérlegeljék többnapos rendkívüli szü-
net elrendelését, ha szükséges. 

További információink a 2. és a z 5. oldalon 

Tegnap fogadta első vendégeit a Virág cukrászda 

ínyencek, bundában és mackóban 
Szeged nem is volt az igazi a 
Virág cukrászda nélkül - vé-
lekedett tegnap, az újra kinyi-
tott Virág cukrászda egyik asz-
talánál üldögélő jogászhallgató 
lány, miközben kávéját kortyol-
gatta. 

Süppedő szőnyeg, halk zene, fe-
héren kanyargó stukkók és bűn-
beesésre csábító, hatalmas ha-
bos, krémes sütemények várták 
a nyitás napján az újra megnyíló 
Virág cukrászda első vendégeit. 
A régi vendégek érdeklődve te-
kintettek körül, de mindent 
rendben találtak, helyén van a 
porcelán kávégép is. Ki bundá-
ban, ki mackónadrágban, ki far-
merdzsekiben tért be ide az első 
napon. 

- Tudtuk, hogy ma nyit ki újra 
a Virág, úgyhogy ebédszünetünk-
ben rögtön ide siettünk - árulta 
el Kurai Edit, aki két kollégájával 
egyetemben már túl volt a na-
rancstortán. 

Az első vendégek a megújult Virágban. Fotó: Miskolczi Róbert Folytatás az 5. oldalon 

Felszámolási eljárás 
a Szeged TV ellen 
Több mint egy éve nem fizetett 
bérleti díjat a Szegedi Ifjúsági 
Ház eszközeinek használata 
után a Szeged Televízió Kft., 
ezért felszámolási eljárás indul 
a cég ellen. 

Felszámolási eljárást indított a 
Szeged Televízió Kft. ellen egyik 
tulajdonosa, a Szegedi Ifjúsági 
Ház (SZIH) Kht. - tájékoztatta a 
polgármesteri hivatalból kapott 
információink szerint az önkor-
mányzat illetékeseit még tavaly 
decemberben a SZIH vezetése. A 
száz százalékban önkormányzati 
tulajdonban lévő SZIH azért kez-
deményezi az eljárást, mert a Sze-
ged Televízió öt és fél millió fo-
rinttal tartozik a kht.-nek. A tar-
tozás úgy keletkezett, hogy a fele-
részben a SZIH, illetve a Partis-
cum 2000. Szolgáltató Kft. tulaj-
donában lévő Szeged Televízió 
Kft. nem fizette ki a megállapodás 
szerinti bérleti díjat a SZIH tech-
nikai eszközeinek használatáért. 

A SZIH vezetése úgy látta, az 
összesen 36 millió forintos adós-

ságot felhalmozó Szeged Televí-
zió Kft. képtelen lesz kifizetni 
tartozását, a pénzt csak akkor 
kaphatják meg, ha felszámolási 
eljárást kezdeményeznek. 

Szemenyei Sarolta, a Szegedi If-
júsági Ház Kht. igazgatója kérdé-
sünkre tegnap sem megerősíteni, 
sem cáfolni nem kívánta infor-
mációnkat. Ugyanakkor Molnár 
Csaba, a Szeged Televízió Kft. 
ügyvezető igazgatója határozot-
tan cáfolta a felszámolási eljárás 
megindítását. Mint mondta, erről 
hivatalos tájékoztatást nem ka-
pott, holott szerinte ha felszámo-
lás indult volna a cég ellen, első-
ként őt tájékoztatták volna erről. 
Molnár Csaba szerint egészen 
egyszerűen pletykáról van szó. 

- Bírósági végzés született a te-
levízió öt és fél millió forintos 
tartozásáról, amely jogerőre 
emelkedett, mert a Szeged Tele-
vízió Kft. nem kifogásolta a dön-
tést - tudtuk meg Nagy Sándor-
tól. 

Folytatás a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

