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Az önkormányzatok nem akarnak február 28-áig fizetni 

Tárgyalás kezdődik a Mollal 

Vajon mennyi helyi adó csordogál a jövőben a Móltól? Fotó: Gyenes Kálmán 

Folytatás az 1. oldalról 

Algyő helyzetét az is nehezíti, 
hogy a nagyközség éppen jelen-
tős adóbevételei okán nem jut-
hatott állami normatív támoga-
táshoz az elmúlt négy évben. 

Algyő és Szeged vezetői adó-
szakértők bevonásával ma kez-
denek tárgyalásokat Budapes-
ten a Mol Rt.-vei. Piri József el-
mondta: első lépcsőben az ön-
revízió jogalapját, illetve azt 
vizsgálják meg, hogy valós-e az 
az összeg, amit az önkormány-
zatokra kirótt az olajtársaság. 
Algyő idei költségvetése mint-

egy 800 millió, Szeged 2003-as 
büdzséje pedig 40 milliárd fo-
rint. Jóllehet az algyői polgár-
mester korábban valószínűnek 
tartotta, hogy a túlfizetés a 
2002-es évre is fennáll - körül-
belül azonos összegben, mint a 
mostani, tegnap már derűlá-
tóbban nyilatkozott. Elmond-
ta, hogy 2002-re vonatkozóan 
mintegy 53 millió forinttal lesz 
kevesebb a tényleges adóösz-
szeg. Ugyanakkor a polgármes-
ter megjegyezte: esélyt lát arra, 
hogy az olajtársaság - amely-
nél belső vizsgálat indult an-
nak kiderítésére, hogy miként 

kerülhetett sor a túlfizetésre -
elismeri az önkormányzat jö-
vedelemkiesését, kárát, s azt 
beszámítja a követelésébe. 

Piri József és Botka László sze-
gedi polgármester reméli, sikerül 
megegyezni a Mol Rt.-vei abban, 
hogy a visszafizetés részletek-
ben, hosszabb időn belül, kamat-
mentesen történjék. Algyő első 
embere elmondta, hogy az érin-
tett Csongrád megyei települé-
sek vezetőit csütörtökön tájékoz-
tatja az olajtársasággal folytatott 
tárgyalásról. - Jóllehet a megyei 
önkormányzatok az egységes fel-
lépést szorgalmazzák, vannak 

speciális helyzetek, kérések is, 
így az első tárgyalási forduló és a 
csütörtöki tájékoztató után kide-
rül, a települések vezetői felha-
talmaznak-e arra, hogy én foly-
tassam tovább a nevükben a tár-
gyalásokat - mondta kérdésre 
válaszolva Piri József. 

Solymos Lászlótól, a szegedi 
polgármesteri hivatal kabinetfő-
nökétől megtudtuk, hogy a héten 
Szegedre jön a Mol Rt. vállalati 
kapcsolatok igazgatója, akivel to-
vább folytatják a tárgyalásokat az 
iparűzési adótöbblet visszafizeté-
séről. 

sz. c. sz. 

A hétköznapi ember jogérzéke szerint Solti Viktor vásárhelyi vál-
lalkozó jól teszi, amit tesz. Átsurran az M5-ös díjfizető kapuinál a 
sorompó alatt. Használja az autópályát, de nem fizet. S. V. nem 
akarja elfogadni, hogy a szabad helyváltoztatás gyakorlása köze-
pette hátrány érje. Nem hajlandó beletörődni, hogy mosonma-
gyaróvári partnere nemcsak azért jut el jóval könnyebben, gyor-
sabban és olcsóbban a budapesti találkozóra, mert kevesebb kilo-
métert kell megtennie. Nem érti, miért kellene eltűrnie hosszú 
évekig, hogy Európa legmagasabb útdíját fizesse, csak azért, mert 
Európának ebben a szegletében él. 

S. V. természetesen jogsértést követ el. amikor átsurran. Még a 
hétköznapi jogérzék szerint is: fizessen, aki autópályát használ, 
járuljon hozzá annak üzemben- és karbantartásához. De miért 
éppen a gazdaságilag amúgy is szerencsétlen dél-alföldi régió la-
kóit büntetik az eszelősen magas útdíjjal? 

A könyökünkön jön ki az egész siralmas történet - Schamschu-
la miniszter ökörsütéseitöl az AKA-szerződés-módosításokon át a 
mostani díjemelésig bezárólag. Mégsem tudjuk eldönteni, hogy 
ez vajon a Nagy Magyar Impotencia szomorújátéka-e, vűgy in-
kább az Előre Megfontolt Szándékkal Elkövetett Átvágás krimije, 
netán a Ránk Mindenki Tehet! című blódli, A Rossz nevezetű 
sorstragédia, vagy mégis inkább a Szándékos Szivatás nevezetű 
abszurd. Tény; a régió lakói évek óta tűrik kiszolgáltatottságukat, 
hátrányos megkülönböztetésüket, lefokozásukat, másodrangú 
állampolgárokká süllyesztésüket. Számukra nem az a lényeg im-
már, hogy ki a bűnös ezért, hanem az a lényeg, hogy a hátrányuk 
megszűnjön. Találják ki végre a felek, az állam és azAKARt., mi-
ként lehet a megalázó, állampolgári jogokat sértő, igazságtalan 
helyzetet orvosolni. Az autópályát az országhatárig mielőbb meg-
építeni és ugyanakkora útdíjat szedni minden szakaszán, mint az 
ország többi autópályáján. 

Ha nem ? Nos, nem lehet pontosan tudni, hol van a dél-alföldi-
ek, a szegediek, a kecskemétiek, mind az 5-ös út mentén élők tű-
réshatára. de sok jel szerint már közel. Nem csodálkoznék, ha a 
polgári önérzet táplálta privát átsurranások átcsapnának a min-
den megengedett és meg nem engedett eszközt bevető szervezett 
érdekérvényesítésbe. Csak azon csodálkozom, hogy kristályos 
igazságokat miért kell minálunk útelzárásokkal meg sorompó-
szaggatásokkal az illetékes és aktuális fafejekbe verni ? 

A sorompó 
alatt 

SULYOK ERZSÉBET 

Visszaköszönt a tél Az ország első önálló zeneművészeti kara alakulhat meg Szegeden 

Előbbre lépett a konzi 
Az oktatási tárca előterjesztése alapján a hétfői 
kormányülésen született meg a döntés arról, hogy 
szeptembertől már a Szegedi Túdományegyetem 
tizenegyedik önálló karaként fogadhatja a hall-
gatókat a zenekonzervatórium. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A felsőoktatásban évek óta zajló átalakítási folya-
mat részeként az Oktatási Minisztérium országo-
san nyolc új kar indítását javasolta a kormánynak, 
amely hétfői ülésén hozta meg a döntését erről. Az 
eddig intézetként működő szegedi zenekonzervató-
rium ezzel az országban elsőként önálló zeneművé-
szeti főiskolai karrá válik, azaz szeptembertől a 
Szegedi Tudományegyetem (SZTE) tizenegyedik 
kara lesz. 

- Amikor 2000-ben országszerte létrejöttek az in-

J 
tegrált egyetemek, az SZTE tíz karral alakult meg. 
Nagy eredmény, hogy Szegeden már három év múl-
tán újabb kar alakulhat. Az önálló kari státus szá-
munkra azt jelenti, h'ogy mindössze kétszáztíz 
hallgatóval és hatvanfős állandó oktatói gárdával is 
ugyanolyan jogosítványokkal rendelkezünk majd, 
mint az egyetem bármelyik nagy létszámú kara. Ez 
azért is nagy siker, mert az országban elsőként és 
eddig egyetlenként nekünk sikerült ezt megcsinál-
nunk - mondta tegnap Kerek Ferenc zongoramű-
vész, a konzervatórium igazgatója, aki természete-
sen pályázik majd a zeneművészeti főiskolai kar fő-
igazgatói posztjára is. A konzervatóriumnak eddig 
is voltak saját főiskolai szakjai, de az egyetemi kép-
zést a Zeneakadémia kihelyezett tagozataként foly-
tatták. A jövőben ez is változik majd, azaz beadják 
a szakindítási kérelmet saját egyetemi szintű kép-
zés létrehozására. 

Újabb ítéletek 
a szoftverperben 

Mórahalom 
legújabb 
befektetni Tizenhat vádlott ügyében hir-

detett ítéletet tegnap a vásár-
helyi városi bíróság abban a per-
ben, amelyben eredetileg 
101-en vártak bírói döntésre. 

Szegeden kezdte meg a tárgyalást 
még tavaly szeptemberben a 
Hódmezővásárhelyi Városi Bíró-
ság. A per költöztetésének oka 
pedig az volt, hogy 101 vádlott 
ügyében kellett döntést hozni, s 
ennyi megvádolt a vásárhelyi bí-
róság egyetlen tárgyalótermében 
sem fért el. Időközben 81 vádlott 
ítélete megszületett, így tegnap 
húsz megvádoltnak kellett volna 
leülnie a vádlottak padjára, ám 
csak tizenhatan érkeztek meg. 

A szoftverperként elhíresült úgy 
egy 1998-ban megszületett ötlet 
következményeként indult. Ak-
kor tette fel ugyanis hirdetését az 
internetre Killer és Morder néven 
A. Tamás vásárhelyi férfi, aki 
nem jogtiszta szoftvereket kínált 
eladásra. Játékprogramok, zenei 
és videofilmek közül válogathat-
tak az érdeklődők, amiket A. Ta-
más postai utánvéttel juttattott el 
a megrendelőkhöz. A. Tamás 

mintegy 200 ezer forint bevételt 
könyvelhetett el magának. A 
gond csak az volt, hogy a szoftve-
rek szerzőit, illetve jogutódjait er-
ről az üzletről senki nem értesí-
tette,. így hozzájárulásukat sem 
adhatták, vagyis a szoftverek fel-
használása jogellenes volt. 

Januárban a vásárhelyi városi 
bíróság 81 vádlott ügyében már 
kimondta az ítéletet. Az I. rendű 
vádlott A. Tamást például 160 
rendbeli, üzletszerűen elkövetett 
szerzői és szomszédjogok meg-
sértése miatt 1 év 5 hónapi, 2 év-
re felfüggesztett börtönbüntetés-
re ítélték, s 100 ezer forint pénz-
büntetést is kiróttak rá. Tegnap 
két vádlottat bűncselekmény hiá-
nya miatt felmentett a bíróság. 
Két vádlottról megállapították, 
hogy elkövették a szerzői és 
szomszédjogok megsértését, 
ezért egy év próbára bocsátás íté-
letet kaptak. A bíróság 12 vádlott 
esetében megszüntette az eljá-
rást, s őket megrovásban részesí-
tette. A tegnap kimondott ítéle-
tek jogerősek, négy vádlott ügyé-
ben márciusban folytatódik a per. 

B. Z. 

A közelmúltban két új vállal-
kozás települt be a Mórahalmi 
Ipari Parkba. 

A német-francia érdekeltségű Ti-
ger Concept Kft. február 15-én 
kezdi meg tevékenységét a Móra-
halmi Ipari Parkban. A cég fő pro-
filja az önjáró teleszkópos emelő-
szerkezetek összeszerelése és for-
galmazása. A kft. egyébként a né-
metországi székhelyű Liftlux Po-
tain GmbH leányvállalata. 

A másik nagy betelepülő a dél-
vidéki Kikindai Kerámiagyár, a 
Kerámika Hungária Kft., amely-
nek tevékenységi körébe tartozik 
a csempék, kerámialapok forgal-
mazása. A cég beköltözése azért 
bír komoly jelentőséggel, mert ez 
a kapcsolat tovább erősíti a fejlő-
dőben lévő magyar-jugoszláv ke-
reskedelmi kapcsolatokat. 

Nógrádi Zoltán, Mórahalom 
polgármestere, országgyűlési 
képviselő szerint az ipari park 
mögött álló hatéves tapasztalat-
nak köszönhető a folyamatos bő-
vülés. 

Az ország más területeivel ellen-
tétben Csongrád megyében nem 
okozott jelentős fennakadást a 
tegnapi havazás és az ónos eső. A 
tömegközlekedési járművek 
többsége néhány perces késéssel 
mindenütt célba ért. 

Kedd reggel hat órakor kezdett el 
havazni, amit ónos, majd fagyott 
eső követett. Az Országos Mete-
orológiai Intézet szegedi állomá-
sának ügyeletese, Búza István el-
mondta, az éjszakai mínuszok 
után ma reggel rendkívül csúszós 
utakra, és további csapadékra 
számíthatunk egészen szerda 
délutánig, a hőmérséklet csúcs-
értéke nulla fok körül várható. A 
szél tovább erősödik, akár viha-
ros erejű széllökésékre is számít-
hatunk. 

A keddi havazás és eső ellenére 
Csongrád megyében tegnap, lap-
zártánkig csak egy baleset tör-
tént. Szentesen egy Kunszent-
márton felől érkező Trabant 
megcsúszott az úton, majd a 
szemből érkező Fiatnak ütkö-
zött. A Trabant utasa könnyeb-

ben megsérült. A mentőszolgá-
lathoz nem érkezett az átlagos-
nál több bejelentés, ám a csú-
szóssá vált utak miatt néhány sé-
rültet végtagtöréssel szállítottak 
kórházba. 

A hóátfúvás Csongrád megye 
vasúti közlekedésében csak 
Szentes térségében okozott fenn-
akadást. Kedd délelőtt emiatt 
Gádoros és Fábiánsebestyén kö-
zött, a nyílt pályán vesztegelt egy 
személyvonat, amely Orosházá-
ról Szentesre szállított utasokat. 
Az elakadt szerelvényhez egy dí-
zelmozdonyt küldtek, ami áttör-
te a hóakadályt. 

Százötven tonna sós homokot 
szórt ki a megye útjaira tegnap a 
Csongrád Megyei Állami Közút-
kezelő Kht. 16 gépe. Tizenhat to-
lólapos és sószóró jármű cirkált 
az utakon, s bár egyszerre nem 
lehettek ott időben mindenütt, a 
reggeli csúszkálástól eltekintve, 
a megye minden fontosabb útjá-
ról eltakarították a havat, latya-
kot. A reggeli, kora délelőtti „alá-
sózással" időben elkapták a ha-
vat: a lehulló pelyhek azonnal el 

is olvadtak. A sózott úttest mí-
nusz 9-10 fok körül fagy meg, 
ekkora lehűlést nem ígért az elő-
rejelzés. 

Hat munkagéppel sózta és to-
lólapozta Szeged utcáit a közte-
rület-fenntartási kht. Folyama-
tpsan tisztították az utakról a la-
tyakot. A havazást fölváltó eső és 
a 0 fok fölötti hőmérséklet is se-
gített az utak állapotának javítá-
sában. 

A Tisza Volán Rt. helyközi já-
ratai kisebb-nagyobb késésekkel, 
helyenként járatkimaradással 
közlekedtek a reggeli órákban 
még csúszós utakon; nap közben 
javult a helyzet. A Szegedi Közle-
kedési Társaság 9-es és 5-ös jel-
zésű trolibuszvonalain is előfor-
dult kimaradás; a villamosok 
közlekedési rendjét csak egy sze-
mélyautó zavarta meg, amely 14 
óra körül a Francia utcából sza-
bálytalan al az l-es járat egyik 
kocsija elé kanyarodott: a kocca-
nás miatt egy órán át nem indul-
hattak a villamosok a két vasút-
állomás között. 

O. K. K. 

A sószórók ismét munkába álltak Vásárhelyen is. ' Fotó: Tésik Attila 


