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Morális csőd miatt függesztették fel a munkát a szegedi tévések 

Botka a dolgozók mellett Tisztiorvosi döntés: 
lakat a szentesi uszodára 

Rendőrdiák 
A Szegedi Rendészeti Szakközép-
iskola felvételt hirdet a 2003. 
tanévben induló, 2 éves, nappali 
tagozatos rendőrképzésre. Az is-
kolát elvégzők tiszthelyettesek 
lesznek. A jelentkezés feltétele a 
18 és 33 év közötti életkor. A je-
lentkezéshez szükséges egység-
csomagot a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányságon, vagy a 
Szegedi Rendészeti Szakközépis-
kolában lehet beszerezni. Jelent-
kezési határidő: február 5. 

A d o l g o z ó k b e n t v o l t a k , d e m ű s o r t n e m k é s z í t e t t e k . Fotó: Miskolczi Róbert 

Nem pihen a vásárhelyi polihisztor 

Mónus legújabb 
feljelentései 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kényszerítés bűntettének alapos 
gyanúja miatt feljelentette Lázár 
Jánost Mónus Áron. A vásárhelyi 
polgármester, országgyűlési kép-
viselő - Mónus megfogalmazása 
szerint - a január 9-i közgyűlé-
sen, bár nevet nem említett, de 
azt mondta, a demokrácia és 
minden magyar kormány szé-
gyene, hogy nem sikerült elérni, 
hogy zárt intézményben, börtön-
ben, vagy elmegyógyintézetben 
helyezzék el őt. 

Mónus Áron ugyanakkor elfo-
gultsági kifogást jelentett be a 
Fővárosi Főügyészséggel szem-
ben, mert az szerinte szándéko-

san félretájékoztatta a sajtót ab-
ban, miért is jelentette fel ő Ker-
tész Imrét. Mónus beadványá-
ban hangsúlyozta: a Magyar 
Nemzetben s más újságokban 
megjelentekkel ellentétben Ker-
tészt azért jelentette fel, mert az 
a nagy nyilvánosság előtt keltett 
gyűlöletet a magyar nemzet el-
len. 

Márpedig - így Mónus - ha ő, 
„a kommunista zsidók részéről a 
magyarság által elvárható bocsá-
natkérés követelésével elkövette 
a közösség elleni izgatás bűntett-
ét, akkor Kertész Imre is elkövet-
te azt, csak nem a hajdani párt-
funkcionáriusok, hanem a ma-
gyar nemzet ellen." 

Beszüntette a munkát a Szeged Ttlevízió dol-
gozóinak többsége, mert úgy vélik, a cég vezetése 
morálisan ellehetetlenítette a köz szolgálatát. A 
polgármester szerint az előző önkormányzat ide-
jén a cégben többségi tulajdont szerzett Par-
tiscum Kft.-nek ki kell vonulnia a társaságból. 

Nem készült saját gyártású műsor tegnap a Szeged 
Televízióban. Csaknem negyven dolgozó közle-
ményben értesítette a választópolgárokat és a cég 
üzleti partnereit: beszüntették a munkát. Miután 
délután 1 óráig a túlnyomó többség nem vette fel a 
munkát, Molnár Csaba, a Szeged Televízió Kft. 
ügyvezető igazgatója bezárta a stúdió ajtaját. 

- Elsősorban morálisan és csak másodsorban 
anyagilag lehetetlenítette el a köz szolgálatát a cég 
vezetése - hangsúlyozta Hegedűs Claudia. A Sze-
ged Televízió szerkesztője szerint egy éve folyama-
tos csődhelyzetben készülnek a műsorok, ennek el-
lenére a kényszervállalkozó televíziósok nap mint 
nap elvégezték közszolgálati feladatukat. - A Sze-
ged Televízió egy szellemi műhely volt, amelyből 
mára eltűntek az arcok. Jelenleg sem az erkölcsi, 
sem az anyagi, sem a műszaki feltételek nem adot-
tak a munkához - fogalmazott a televíziós. Hozzá-
tette: a munkabeszüntetésről akkor döntöttek, 
amikor a hétfő reggeli értekezleten nem kaptak vá-
laszt kérdéseikre az ügyvezető igazgatótól. 

- Osztva a városi televízió műsorkészítő munka-
társainak véleményét, számomra is egyértelműen 
kiderült, hogy az előző, fideszes városvezetés eről-
tetett kísérlete a Szeged TV privatizációjára moráli-
san, szakmailag és pénzügyileg egyaránt kudarcot 
vallott - fogalmazott Botka László. A polgármester 
hozzátette: tarthatatlan az az állapot, hogy a Sze-
ged TV közpénzen működik, ugyanakkor többségi 
magántulajdonban van. - Ezért felszólítom a Par-
tiscum 2000 Kft.-t mint többségi tulajdonost, hogy 
a városi közszolgálati televíziózás helyreállítása ér-

dekében működjön közre, hogy a televízió újra a 
város 100 százalékos tulajdonába kerüljön - hívta 
fel a Partiscum Kft. vezetőinek figyelmét Botka 
László. 

Jóllehet többször próbáltuk, lapzártánkig nem 
tudtuk elérni a Partiscum Kft. ügyvezető igazgató-
ját, Kiss Lászlót, hogy megszólaltassuk az ügyben. 

- Néhány napon belül szeretném újraindítani a 
televíziót, természetesen nem azokkal az emberek-
kel, akik most cserbenhagytak - mondta Molnár 
Csaba. A Szeged Televízió Kft. - az októberi válasz-
tások előtt néhány nappal kinevezett - ügyvezető-
je, a korábbi városvezetés sajtószóvivője elismerte: 
több tízmillió forintos adósságot görget maga előtt 
a televízió. Mint mondta: mind az önkormányzat-
tal, mind a televízió másik tulajdonosával, a Partis-
cum Kft.-vei felvette a kapcsolatot a cég gazdasági 
helyzetének rendezésére. - A polgármester nem vá-
laszolt a leveleimre, és egyedül a Partiscum Kft. 
sem tudott olyan javaslatot kidolgozni, amely meg-
oldást kínál minden problémánkra - fogalmazott 
Molnár. Az ügyvezető igazgató elmondta, nem tud-
ta értelmezni a dolgozók azon kijelentését, mely 
szerint „a jelenlegi vezetés elsősorban morálisan 
lehetetlenítette el a köz szolgálatát". 

A Szeged Televízió Kft. ellen egyébként felszámo-
lási kérelmet adott be kisebbségi tulajdonosa, a 
Szegedi Ifjúsági Ház (SZIH) Kht. azért, mert a cég 
nem fizette meg a SZIH eszközei után járó bérleti 
díjat. A SZIH igazgatója, Szemenyei Sarolta sem 
korábban, sem tegnap nem kívánta kommentálni a 
Szeged Televízió helyzetét, ám bejelentette: kedden 
sajtótájékoztatót tart az ügyben. 

Információink szerint egyébként a televízió 
számlatartozásai miatt a V-Fon Rt. korlátozta a te-
lefonvonalak használatát és az is elképzelhető, 
hogy a 392 ezer forintos villanyszámla-hátralék 
miatt az áramot is kikapcsolják. 

K. B. 

A „Szép vagy, Alföld... "pályázat nyertesei 

Eredményhirdetés 
Csongrádon 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A magyar kultúra napja előes-
téjén hirdették ki a csongrádi 
művelődési házban a „Szép vagy, 
Alföld, legalább nekem szép..." 
címmel kiírt nemzetközi vers- és 
novellaíró pályázat eredményét, 
és átadták a díjakat. 

A széles körben meghirdetett 
pályázatra zömében az írással hi-
vatásszerűen foglalkozó szerzők 
küldték be munkáikat. Erdély-
ből, Vajdaságból és Kárpátaljáról 
is érkeztek művek. A pályázatot 
kiíró csongrádi Alföld Egyesület 
Faludy György KossutK-díjas 
költőt kérte fel zsűrielnöknek, s 
a bírálatban segítségére volt Sza-
konyi Károly Kossuth-díjas író és 
Praznovszky Mihály irodalom-

történész, az Irodalomtörténeti 
Társaság főtitkára. 

A pályaműveket röviden mél-
tató Gőg János Juhász Gyula-dí-
jas költő, az Alföld Egyesület el-
nöke hirdette ki az eredményt és 
adta át a díjakat. A novellaírók 
közül Motorcza Gyula (Buda-
pesti lett a győztes, míg a verssel 
pályázók kategóriában Polner 
Zoltán (Szeged). Arany oklevéllel 
díjazták Eszteró István (Temes-
vár) versét és Bene Zoltán (Nagy-
kálló) prózáját. Ezüst oklevelet 
vett át verséért Gulyás Katalin, 
Sebestyén István és Dani Imre, 
valamint prózájáért Kovács Ka-
rolina (Becse). Bronz oklevéllel 
jutalmazták Toldi Zsuzsanna 
novelláját és Piti Katahn és Né-
medi Márk versét. 

Popeyt nem lepte meg Zsanett és Szabi történetének befejezése 

A szegedi cukrász népszerűsége nő 

A tisztiorvosi szolgálat városi 
hivatala bezáratta a szentesi 
uszodát, míg nem lesz megfe-
lelő minőségű viz a medencék-
ben. A szűrőberendezés, melyet 
hamarosan beépítenek, eltávo-
lítja a termálkutakból érkező 
vízből az olajkátrány-származé-
kot. 

Azon a napon, amikor lapunk-
ban megjelent a szentesi uszodá-
ról szóló cikk, a szentesi tisztior-
vosi szolgálat munkatársai meg-
vizsgálták a medencékben talál-
ható vizet. Dr. Vásárhelyi Eszter 
városi tiszti főorvos ezután hatá-
rozatban kötelezte a strand veze-
tőjét, hogy zárja be az intéz-
ményt. A közegészségügyi ható-
ság által kiállított hivatalos irat-
ban foglaltak szerint egyértelmű, 
hogy a fürdők vize nem felel meg 
az előírásoknak, hiszen nem ivó-
víz-minőségű. Az üzemeltető ak-
kor nyithatja meg újra a stran-
dot, ha eleget tesz - mind ké-
miai, mind bakterológiai szem-
pontok szerint - az előírásoknak 
- tájékoztatta lapunkat Ladányi 
Márta kommunikációs csoport-
vezető. Emlékeztetett arra, hogy 
az üzemeltető saját kezdeménye-
zésére is kérhet vízmintavételi 
vizsgálatot, mielőtt szolgáltat. 
Pengő László, a szentesi intéz-
mény vezetője azt közölte la-
punkkal: eleget tett a határozat-
nak és bezárta az uszodát. 

Azok a strandimádók, akik 
minden körülmények között na-
ponta ellátogatnak a ligetbe, ber-
zenkednek az intézkedés miatt, a 
sportolók pedig elégedetlenül 
ugyan, de tudomásul vették a 
helyzetet. Pásztor Antal, a Ber-
tók SC edzője azt mondta: nem 
tudják megtartani az edzéseket, 

Popey népszerűsége a BB-ház-
ből való kiköltözése óta töret-
len. A szegedi cukrász minden 
hétvégén fellép, a lányok min-
denhol imádják. A napokban 
például egy fotómodell vendé-
geskedett nála Szegeden. 

Szabadi Istvánnak, azaz Popey-
nak sűrű a programja amióta ki-
költözött a Big Brother-házból. A 
szegedi cukrász a hétvégéket or-
szágjárással tölti: diszkókban, 
művelődési házakban, bálokon 
lép fel egyedül vagy a többi „kis-
tesóval" együtt. A hét többi nap-
ján pedig bulizik, valamint azok-
kal az ismerőseivel találkozik, 
akikkel még nem volt ideje ösz-
szefutni a kiköltözés óta. A lá-
nyokkal való kapcsolattartást 
sem hanyagolja el, a napokban 
például egy fotómodell látogatta 
meg Szegeden. 

Popeynak az egyik fellépése a 
Szegedi Tudományegyetem új 
klinikáján volt, ugyanis néhány 
napja - eleget téve a közönség ké-
résének - breakclt, aminek ered-
ménye ficam és porcleválás lett. 
Az orvos engedékenynek bizo-
nyult, és a már régóta esedékes 
térdmütétet tavaszig elhalasztot-
ta, így a rendkívül népszerű 
„házlakó" tovább járhatja az or-
szágot. 

sem Vásárhelyre, sem Békéscsa-
bára nincs módjuk elutazni. Az 
amatőr fiúk ugyan nem örülnek 
a kihagyásnak, de nagyon bíznak 
abban, hogy az intézkedésnek 
köszönhetően villámgyorsan 
megoldódik a probléma, s hama-
rosan tiszta vízben készülhetnek 
a tavasszal kezdődő bajnokságra. 
Februárban Hajdúszoboszlón 
meghívásos tornán vesznek 
részt, ahol szeretnének jó ered-
ményt elérni. 

A pólosok legtöbbje örül an-
nak, hogy a városnak módjában 
állt 360 millió forintot költeni az 
uszoda korszerűsítésére, ugyan-
akkor értetlenül állnak a jelenség 
előtt. 

A medencékbe érkező termál-

víz csurgalékvíz, mely egyszer 
már átfolyt a város fűtési rend-
szerén, ezt kell megszűrni. Szir-
bik Imre polgármester elmondta 
lapunknak, hogy a tisztiorvosi 
szolgálat három vízmintavételi 
eredményt kért, melyből kettő 
lapzártánk idején már el is ké-
szült, s jó eredményt mutatott. A 
szűrőberendezés beépítése há-
rom és félmillió forintba kerül, 
mely a város első emberének 
szakmai információi és tájékozó-
dása szerint meghozza az 
ÁNTSZ által is elfogadható ered-
ményt. A polgármester szerint a 
gyors intézkedéseknek köszön-
hetően akár napokon belül nyit-
hat a strand. 

BLAHÓ GABRIELLA 

A szentesi uszodában egyelőre senki nem fürödhet, az edzések is 
s z ü n e t e l n e k . Fotó: Karnok Csaba 

kőzik, hogy mi lesz később. Ál-
lásajánlatot még nem kapott, de 
mint mondta, szívesen tér vissza 
a család cukrászüzemébe. 

A big brotheres társaság Popey 
szerint már nem olyan, mint ré-
gen. O például szinte csak Bá-
linttal és Évivel tartja a kapcsola-
tot, Andiről, fuditról és Taráról 
szinte semmit sem tud. A barát-
ságokat is átértékelte, miután 
megnézett néhány kazettát, amit 
szülei rögzítettek házbeli életé-
ről. Nagyon megdöbbentette pél-
dául Andi nyilatkozata, amikor 
azt mondta, csak megjátssza, 
hogy naiv, és örömmel tölti el, 
hogy a többiek ezt el is hiszik ne-
ki. De nem látta házlakóként azt 
sem, milyen sumák módon pró-
bálta meg becserkészni /ti Angé-
lát. A legfrissebb botrányról, Zsa-
nett és Szabi szakításáról Popey 
hallott ugyan, de a részletekről 
lapunkból értesült. Mint mond-
ta, a többi szereplővel nem be-
szélnek a dologról. A történtek-
hez annyit tett hozzá, Zsanett 
most ugyanúgy viselkedik Szabi-
val, mint annak idején vele, ami-
kor a házban visszautasította kö-
zeledését. A pölöskei szörpgyár 
üzletkötője azóta sem kedveli a 
szegedi cukrászt, és sohasem fe-
lejti el ezt hangoztatni. 

TÍMÁR KRISZTA 

A szegedi fiatalember arról is 
beszélt, hogy még mindig szokat-
lan neki a nagy felhajtás. Cuk-
rászként megszokta, hogy a pén-
zért keményen meg kell dolgoz-
ni, most viszont csak elmegy va-
lahova, mosolyog és autogramot 

osztogat, amit bőségesen megfi-
zetnek. Arra a kérdésre, hogy ez 
meddig tarthat, azt válaszolta, 
nem tudja, hiszen jön a Big Brot-
her 2., és valószínűleg az új sze-
replők kerülnek előtérbe. Popey 
egyelőre azon még nem gondol 

Popey járja az országot. Fotó: Gyenes Kálmán 


