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Folytatódik a vizsgálat a sikkasztás gyanúja miatt 

Rendőrök foglalták le 
a Szeged TV iratait 
Lefoglalták a Szeged Televízió Kft. gazdálkodására vonatkozó 
dokumentumokat tegnap a Szegedi Rendőrkapitányság munka-
társai. A cég továbbra sem készít műsorokat. 

Büntetőfeljelentést tett még ta-
valy szeptemberben a Szeged 
Televízió Kft. gazdálkodási hiá-
nyosságai miat t Szemenyei Sa-
rolta. A televízió egyik tulajdo-
nosa, a Szegedi Ifjúsági Ház 
Klit. igazgatója a másik tulaj-
donos, a Partiscum 2000 Kft. 
igazgatójával, Kiss Lászlóval 
együtt két hónapon át ügyveze-
tőként tevékenykedett a Szeged 
Televízió Kft. élén Arató László, 
a korábbi igazgató távozását 
követően. Szemenyei még ügy-
vezetőként folytatta le a vizsgá-
latot, amelynek eredményekép-
pen fény derült a társaság - az 
előző években, Arató ügyveze-
tősége alatt felhalmozódott -
36 milliós adósságára. Az igaz-
gató úgy döntött , jogi úton kí-
vánja tisztázni a televízió gaz-
dálkodását. 

- A Szeged Televízió Kft. üzlet-
menetében, gazdálkodásában 
olyan mértékű gondatlanságot, 
áttekinthetetlenséget tapasztalt 
az ügyvezetői vizsgálat, ami az 
elviselhető mértéket meghalad-
ja. Ezért gondatlan vagyonkeze-
lésért, felelőtlen gazdálkodás 
miatt büntetőfeljelentést tettem 
- mondta akkor lapunknak Sze-
menyei Sarolta. Arató László a 

feljelentés hírére reagálva hatá-
rozottan leszögezte: a távozását 
követően elvégzett könyvvizsgá-
lat semmiféle szabálytalanságot 
nem talált. 

- Amíg én voltam az ügyveze-
tő, a cég tevékenységét mélyen 
alulfinanszírozták. Olyan tevé-
kenységek elvégzését várták a tu-
lajdonosok, amelyekhez nem 
biztosítottak megfelelő forráso-
kat - adott magyarázatot az 
adósság felhalmozódására Arató. 
Hozzátette: azért döntött a távo-
zás mellett, mert az általa kidol-
gozott, jelentős költségcsökken-
tést és bevétel-növekedést ered-
ményező reorganizációs program 
végrehajtását a cég közgyűlése le-
szavazta. 

A Szegedi Rendőrkapitányság 
néhány nappal ezelőtt döntött a 
nyomozás elrendeléséről a tavalyi 
feljelentés nyomán. A hivatalos 
álláspont szerint a feljelentés-ki-
egészítést követően sikkasztás 
alapos gyanúja miatt indul vizs-
gálat ismeretlen személy ellen. 

- Tegnap délelőtt a Szegedi 
Rendőrkapitányság nyomozói a 
Szeged Televízió szerkesztőségé-
ből elhozták a vizsgálathoz szük-
séges dokumentumokat - erősí-
tette meg információnkat Tucza-

kov Szilvána, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtószó-
vivője. 

- Mindenben együttműkö-
dünk a rendőrséggel, minden ira-
tot a rendelkezésükre bocsátunk, 
bocsátottunk - mondta Molnár 
Csaba. A Szeged Televízió Kft. je-
lenlegi ügyvezetője hozzátette: a 
cég korábbi gazdasági vezetője 
segítségét kérte a dokumentu-
mok átadásához. . 

A Szeged Televízió negyven 
munkatársa elsősorban morális 
okokra hivatkozva hétfőn füg-
gesztette fel a munkavégzést, az-
óta nem készül műsor a teleyí-
zióban. A cég ellen felszámolási 
eljárás is indult, mert nem fize-
tett bérleti díjat a műsorkészítés-
hez használt eszközök után a 
Szegedi Ifjúsági Háznak. A jelen-
legi ügyvezetés ígéri: hamarosan 
újraindítják a műsorkészítést. 
Ebben nehézséget okozhat, hogy 
a Szegedi Ifjúsági Ház jelezte: a 
jövőben igényt tart berendezései-
re, hogy saját stúdiójában adjon 
lehetőséget a televíziósoknak a 
műsorkészítésre. 

A Szeged Televízió Kft. a pénte-
ki közgyűlést sem közvetítette, 
holott erre szerződés kötelezi. 
Amennyiben a tévé továbbra 
sem készít saját gyártású műso-
rokat, elveszítheti az ORTT-től 
kapott sugárzási engedélyét is. 

K.B. 

Pénzbehajtókat 
fogott a rendőrség 
Eljárást indítottak három szegedi fiatalember és megbízójuk ellen, 
akik arra kényszerítettek egy fiatal lányt, hogy lakótársa tízezer 
forintos tartozása fejében háromszázezer forint értékű műszaki 
cikket adjon át nekik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi lakásban csak az adós barátnője volt otthon január 16-án, 
amikor négy férfi kopogott be, majd az ajtót nyitó lányt a falhoz lök-
ték és arra kényszerítették: adja át a lakásban található számítógépet 
és hifitornyot, mert azokat a nő lakótársának tartozása fejében viszik 
magukkal. Mintegy 300 ezer forint értékű berendezést pakoltak ösz-
sze, majd elmenekültek. A nyomozás során felmerült a gyanú, hogy a 
hívatlan vendégek akciója mögött egy régebbi számítógép adásvételi 
vita lehet, amely szerint a lány barátja tízezer forinttal tartozik vala-
kinek. A szegedi nyomozók kihallgatták a tartozást régóta követelő P. 
M. szegedi lakost, aki bevallotta, hogy egy ismerősét bízta meg az 
adósság behajtásával, aki viszont a feladatot egy 16 éves fiatalember-
re testálta. A rendőrség nem csupán elfogta a gyanúsítottat és három 
társát, de a házkutatáskor le is foglalták az önbíráskodással eltulajdo-
nított nagy értékű műszaki cikkeket is. 

A Szegedi Rendőrkapitányság önbíráskodás bűntettének alapos 
gyanújával folytat eljárást a három fiatalember és megbízójuk ellen. 

Eke Károlyt 
temette 
Csongrád 
A szentesi Jézus Szíve-templom 
lett végső nyughelye a jeles 
csongrádi lokálpatriótának, Eke 
Károlynak. Az egykori ország-
gyűlési képviselőtől a csongrádi-
ak nevében Bedó Tamás polgár-
mester búcsúzott el a város la-
kossága, a jelenlegi önkormány-
zat és a polgármesteri hivatal ne-
vében. 

A polgármester méltatta az el-
hunyt tevékenységét, a Magyar 
Rádió főmunkatársaként végzett 
munkáját, az egészségügyi isme-
retterjesztésben elért sikereit, a 
város gyarapodásáért tett erőfe-
szítéseit, sorra vette könyveit, 
melyet az utódok is haszonnal 
forgathatnak. Elhangzott, hogy 
Eke Károly nem élt hiába, hiszen 
maradandót hozott létre. 

A közgyűlés döntött az új színigazgatói pályázat kiírásáról 

Mózes Ervin az új jegyző 

Koalíciós összehajolás: Kozma József, Nagy Sándor és Újhelyi István. Fotó: Káinok Csaba 

Folytatás az 1. oldalról 

A közgyűlés döntése nyomán két 
új szervezet, a képviselő-testü-
letbe tagot delegáló Együtt Szege-
dért Egyesület és a Centrum Párt 
számára helyiséget biztosítanak. 
A kisgazdák és a KDNP azonban 
elveszti városi székházát, mert a 
helyhatósági választáson nem 
szereztek mandátumot. 

A testület vita, hozzászólás 
nélkül fogadta el Korognai Károly 
színházigazgató lemondását, il-

letve a színházi biztos jelentését 
is, amelyben Zoltán Gábor leszö-
gezi: a 100 milliós hiány miatt 
szükséges a főigazgató felelőssé-
gének megállapítása. Erre azon-
ban Korognai lemondása után 
nincs mód, hiszen a közgyűlés 
csupán a főigazgató munkáltató-
ja. 

Tizenkét önkormányzati cég 
üzleti terve közül mindössze 
hármat fogadott el a testület. 
Szentgyörgyi Pál (MSZP) gazda-
sági alpolgármester leszögezte: 

DONTESLELTAR 
A város pályázati úton, 99 millió forintos minimum áron értékesí-
ti a Somogyi utca 19-es számú telket. Új közterületeket is elneve-
zett a testület, és létrehozott egy bizottságot, amely Szabó László 
(MDF) elnökletével márciugig határoz az új utcanév-javaslatokról. 
Az oktatási és nevelési intézmények nagyobb gazdasági önállósá-
got kapnak, a közgyűlés döntése lehetővé teszi, hogy visszavegyék 
gazdálkodási feladataik egy részét a Nevelési és Oktatási Intézmé-
nyek Gazdasági Szolgálatától. Az önkormányzat megvásárolja a 
Szegedi Sportlétesítmény Beruházó és Működtető Kft. üzletrészét 
a Sportfólió Kft.-tői. Az így 100 százalékos önkormányzati cég sor-
sáról később döntenek. 

új tulajdonosi szemléletet valósít 
meg a városvezetés az önkor-
mányzati cégeknél. A társaságok 
igazgatóinak ennek megfelelően 
kell átdolgozniuk az üzleti terve-
ket. 

- Nincs kidolgozott pályázati 
rendszer, amely lehetővé tenné a 
kiszámítható lakásgazdálkodást 
- vélte Szöllösi Béla. A Fidesz 
frakcióvezető-helyettese szerint 
csak azok juthatnak a Szent Ist-
ván téri bérházban cserelakás-
hoz, akik már rendelkeznek ön-
kormányzati tulajdonú ingatlan 
bérleti jogával. Botka László pol-
gármester szerint a lakásügyi 
szabályozás reformra szorul, a 
tegnapi határozat alapján azon-
ban a tavaly október óta üresen 
álló 31 Szent István téri lakásba 
beköltözhetnek a bérlők. A laká-
sok egy részét városi közalkal-
mazottak kapják, egy részét szo-
ciális alapon ítélik oda. A fenn-
maradó lakások a közeljövőben 
folytatódó belvárosi tömbrehabi-
litáció során cserelakásként 
funkcionálnak majd. 

K.B. 

Tisztújítás volt a VOSZ-nál 
A Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) 
megyei szervezete t isztújí tó közgyűlést tartott . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az eltelt négy esztendő a helyi szervezet felépítésé-
vel, a tagság bizalmának elnyerésével telt el -
mondta Szakács József megyei elnök. Az eredmé-

nyek között említette meg a Széchenyi-kártyával 
kapcsolatos szervezett ügyintézést. Károlyi Miklós 
országos társelnök a kormánnyal folytatott tárgya-
lásokról, megállapodásokról számolt be. A tagság 
elnöknek újra Szakács Józsefet, társelnöknek Pál-
völgyi Zoltánt és Molnár Alajost javasolta. Az or-
szágos küldöttek: Ribizsár Péter, Szabó G. János és 
Szepesi Ferenc vállalkozó. 

Másfél év múlva versenytársakkal néznek szembe a termelők 

Bőven van mit veszítenie a szegedi paprikának 
Az uniós csatlakozással olcsóbb spa-
nyol paprika áraszthatja el az országot, 
a helyzet azonban nem reménytelen -
állítja a Szegedi Paprika (Szepa) Rt. 
vezérigazgatója. 

A szegedi paprikának már hosszú ideje a 
melegebb tájakon termesztett, emiatt 
olcsóbb paprikával kell felvennie a ver-
senyt a világpiacon. Paprikás berkekben 
pontosan tudják, hol, mennyi terem, és 
abból milyen minőségű keveréket állíta-
nak elő a déli államok. A vevőket csak 
azzal lehetett megtartani, hogy a szegedi 
csípős termék íze mindig is egyedülálló 
és utánozhatatlan volt. 

Az uniós csatlakozással tehát nem is 
annyira a feldolgozókat, mintsem a ha-
zai termelőket érheti meglepetés. 
Amennyiben ugyanis Magyarországra 
vámmentesen érkezhet majd a kedve-
zőbb árű spanyol paprika, és azt itthon 
megveszik az emberek, akkor egyik pil-
lanatról a másikra ki fog derülni: a keve-
sebb is bőven elég. A jelenlegi 42,5 szá-
zalékos vám 2004-re szűnik majd meg. 

Bartos András, a Szegedi Paprika Rt. 
vezérigazgatója azt mondta el, hogy 
amikor Spanyolország belépett az 
EU-ba, egyharmadára esett vissza az or-

Ha 2004-ben megszűnik a 42,5 százalékos vám, bajba kerülhet a hazai paprikaágazat. Fotó: Gyenes Kálmán 

szágban a paprikatermelés. Mert mit is 
tettek a feldolgozók? Őrlő kapacitásai-
kat importra, Dél-Afrikában, újabban 
Peruban vásárolt paprikára állították át. 
Ott ugyanis sokkal kevesebb költséggel 
terem a fűszernövény, nagy területeken, 
olcsó munkaerővel, napon szárítva. Ná-

lunk az afrikai hektáronkénti 30 tonnás 
termésátlaggal szemben csak 10-et ta-
karítanak be, s a piros arany drága föld-
gáz felhasználásával szárad. A spanyo-
lok már a sajátjukat is más földrész ter-
mésével vegyítik, s érik el azokat az ol-
csó árakat, amelyekkel mi képtelenek 

vagyunk versenyezni. A vezérigazgató 
szerint a szegedi paprika egyedülálló íze 
még mindig jó ajánlólevél: a dél-afrikai 
ugyanis megég a napon, emiatt nem 
olyan finom, csak a színe szebb. A Szepa 
Rt.-nek vannak olyan nyugat-európai 
vevői, akik eddig is ragaszkodtak, felte-

hetően a jövőben is ragaszkodnak majd 
a szegedi paprikához, nem beszélve a 
hazai fogyasztóról. 

Ezért Bartos András arra számít, a je-
lenlegi mennyiség csak az egyharmadá-
val esik majd vissza. Idén még a tavalyi-
hoz hasonló tételben veszik meg a ter-
melőktől a paprikát, 2004-ben azonban 
még az is előfordulhat, hogy a Szegedi 
Paprika Rt. úgyszintén importál nyers-
anyagot - szállítási költséggel együtt ol-
csóbban jut hozzá, mintha Röszkén ven-
né meg - , és a húsiparnak például majd 
keveréket állít elő. A Szepa azzal ment 
elébe a várható helyzetnek, hogy árbevé-
telének már csak egynegyedét adja a pap-
rika, a többit a konzervek, a menütálcás 
ételek, s az ételízesítők teszik ki. 

Nagy kérdés, mi lesz azokkal a csalá-
dokkal, akik a paprika termesztéséből 
élnek. A vezérigazgató szerint, ha kide-
rül, hogy nem éri meg a fűszernövény 
termesztése, kénytelenek lesznek másra 
átállni. Sok múlik a támogatásokon is, 
amelyek már eddig se nagyon csorogtak: 
a minőségi felár kilónként mindössze 
10 forint, ez is eltűnik 2004-ben, hiszen 
az EU-ban ismeretlen a termelői támo-
gatás. 

FEKETE KLÁRA 


