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Az önkormányzat és a városi média 

Költségvetési vita, 
döntés nélkül 
Folytatás az 1. oldalról 

Farkasné Pocsai Blanka (Fidesz) 
azt kifogásolta, hogy a költségve-
tés nem irányoz elő pénzt az ok-
tatási intézmények felújítási 
alapjába. Dobó László elkapko-
dottnak ítélte a költségvetés-ter-
vezetet, mire Gila Ferenc 
(MSZP) úgy reagált: négy év óta 
először ülésezett a Szegedi Ér-
dekegyeztető Tanács, amely 
megvitatta az előterjesztést. Kal-
már Ferenc (MKDSZ) üdvözölte, 
hogy a polgármesteri alapból ki-
vették az egyházi pénzeket. Mol-
nár Gyula (Centrum) nyíltszíni 
tapsot aratott, amikor azt kérte: 
a jövőben a város többet fordít-
son a környezetvédelemre a költ-
ségvetésből. Hűvös László (Fi-
desz) arra a kérdésére, miért nem 
szerepel a költségvetésben a Sze-
gedi Tükör című lap kiadására 
szánt pénz, Botka László emlé-
keztetett: csakúgy, mint az előző 
ciklusban, a polgármesteri alap-
ból fedezik a költségeket. - Tart-
hatatlan a költségvetés iránya -
mondta Mécs László (MDF). -
Nem most, hanem az elmúlt 
négy évben történt az eladósodás 
és a vagyonvesztés, akkor kellett 
volna ilyen felszólalásokat tenni 
- mondta a polgármester. 

A közgyűlés Dobó László ja-
vaslata alapján bizottságot állít 
fel a belterületi földek után a vá-
rost megillető jogos követelés 
megvizsgálására. A grémium 
tagjait a fideszes frakcióvezető 
javaslata alapján választották 
meg. 

Az ellenzék képviselői a köz-
gyűlés zárt ülésén tartózkodtak a 
szavazástól, amikor arról szüle-
tett döntés: az önkormányzat 
megvásárolja a Profond Kft.-tői a 
Partiscum Kft. 51 százalékos tu-

lajdonrészét, és így száz száza-
lékban tulajdonosává válik a Sze-
ged Televízió Kft.-nek, illetve a 
Szegedi Élet című lapnak. (Dobó 
László javasolta, hogy nyílt ülé-
sen döntsön a testület az üzlet-
rész megvételéről, de indítványát 
leszavazták.) Üzleti titok miatt a 
vételárat nem tudtuk meg. Ko-
rábban, a napirend szavazásánál 
egyébként kivették az előterjesz-
tések közül azt a javaslatot, 
amely szerint a jövőben a Szeged 
Televízió Kft. fizessen bérleti dí-
jat az általa használt ingatlanok 
után. Mivel immár ismét száz 
százalékban önkormányzati tu-
lajdonú cégről van szó, így nincs 
létjogosultsága annak, hogy bér-
leti díjat kérjen a város a Szeged 
Televízió Kft.-tői. 

Ugyancsak zárt ajtók mögött, 
hat ellenszavazat mellett döntött 
úgy a testület, hogy eláll a VM 
Hungária Kft.-vei kötött privati-
zációs szerződéstől, és ismét ön-
kormányzati tulajdonba veszi a 
közterületi reklámmal foglalko-
zó Városkép Kft.-t. 

A zárt ülésen személyi döntés 
is született: a képviselő-testület a 
pályázók közül a jelentős köz-
igazgatási gyakorlattal rendelke-
ző Herédi Editet választotta al-
jegyzővé. Horányi Miklós, a sze-
gedi fellebbviteli főügyészség ve-
zetője önkormányzati lakáshoz 
jut - szavaztak a városatyák. 
Egyéves haladékot kap a Dugo-
nics téri péksüteményes-pavi-
lon, ám a részben önkormányza-
ti tulajdonú cégnek ez idő alatt el 
kell készítenie a környezetbe illő 
új elárusító helyet. 

A képviselőknek a polgármes-
ter bemutatta a hivatal új egész-
ségügyi osztályvezetőjét, Görög 
Tibort. 

K.B . 

A tulajdonosnak kell takarítania az ingatlana előtt 

Jégpáncél alatt a járdák 
Szegeden megállás nélkül taka-
rítják a járdákat - mondták la-
punknak a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Kht.-nál. Ugyan-
akkor több olvasónk jelezte: le-
hetetlen közlekedni a jégpán-
célos járdákon. 

Az idei tél alaposan próbára teszi 
Szegedet. Jóllehet a tetőkről lezú-
duló hó, a lefagyott járdák és csú-
szós utak komoly veszélyt jelen-
tenek a közlekedésben, a men-
tőknél nem nőtt meg a havas bal-
esetekkel kapcsolatos hívások 
száma. 

Pénteken átlagos napról szá-
molt be az ügyeletes orvos a 
mentőszolgálatnál. Pedig lenne 
hová és miért riasztani a mentő-
söket, hiszen a városban nem egy 
helyen centimétert meghaladó 
jégpáncélon csúszkálnak a járó-
kelők. 

A Szegedi Környezetgazdálko-
dási Kht. szállítási és logisztikai 
részlegének vezetője, Varga 
László lapunknak elmondta: a 
közterületeken lévő járdákat, 
parkokat, tereket megállás nél-
kül takarítják. Azok a járdaré-
szek, amelyek lakóházzal, üzlet-
tel érintkeznek, már nem a 
kht.-hoz tartoznak. - Nagyon 
sokan nem tudják, hogy ezeket 
a szakaszokat az ingatlantulaj-

Választék járdákra: hókása, latyak, tükörjég. Fotó: Miskolczi Róbert 

donosoknak kellene takarítani. 
Ezt a kötelezettséget rendelet is 
előírja. 

Ennek elmulasztásáról az in-
gatlan tulajdonosa egyébként ha-
mar értesülhet: a közterület-fel-
ügyelet ugyanis írásban szólítja 
fel azokat, akik elmulasztják el-

takarítani a havat. írásban két-
szer figyelmeztetnek, harmad-
szorra a kht. munkatársai a tu-
lajdonos költségére eltakarítják a 
havat az ingatlan elől - közölte 
Varga. 

A részlegvezető elmondta: a 
hozzájuk tartozó járdák nyolc-

van százaléka tiszta, hómentes. 
Az újrajegesedés elkerülése érde-
kében sós homokkal, illetve fű-
részporral szórják fel a járdákat. 
Utóbbit elsősorban a parkokban, 
a zöld felületek közelében hasz-
nálják. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

HÍREK 
MUZSIKA A DÓMBAN 
Az egyházzenei sorozat kereté-
ben a szegedi dómban holnap, a 
18 órás szentmisén Kosóczky Ta-
más orgonista játszik. 

EGYETEMISTA FESTŐ 
Lőrinczy Judit szegedi joghallga-
tó és festő lesz a vendége hétfőn 
18 órától a Közéleti Kávéháznak, 
aminek ez alkalommal a nemré-

giben megnyitott Virág cukrász-
da ad otthont. Az est házigazdája 
Bátyi Zoltán újságíró. 

MONGÓLIÁRÓL 
A VADAS PARKBAN 
Ilosvay György adjunktus vasár-
nap fél 11 -tői Dzsingisz kán ha-
zájáról beszél, és mongol étele-
ket, italokat mutat be az érdeklő-
dőknek. 

Lengyel József visszakapta a Volvót 

Hiba volt lefoglalni 
A Csongrád Megyei Főügyészség szerint eljárásjogi hiba történt a 
rendőrségen, ezért Lengyel József volt fürdőigazgató visszakapta 
lefoglalt szolgálati kocsiját. 

Tanúként és nem gyanúsítottként hallgatták ki a Szegedi Rendőrka-
pitányságon Lengyel Józsefet, a Fürdővizek Szeged Kft. decemberben 
rendkívüli felmondással elbocsátott igazgatóját. Ezért a Csongrád 
Megyei Főügyészség álláspontja szerint a rendőrségnek nem volt joga 
lefoglalni Lengyel volt szolgálati Volvóját, amelyet az igazgató távozá-
sa után nem adott vissza. A Fürdővizek Szeged Kft. igazgatója, Mé-
száros Gábor ezért feljelentést tett elődje, Lengyel József ellen, akit 
emiatt idézett be tanúként a rendőrség. A kocsi egyébként a Lombard 
Lízing Rt. tulajdona, amelytől a Fürdővizek Szeged Kft. lízingelte. In-
formációink szerint a főügyészség nem vizsgálta, hogy Lengyel jogo-
san tartotta-e magánál a kocsit, pusztán a rendőrségi eljárásban tör-
tént hiba miatt döntöttek. Lengyel József ugyan állítja, érvényes szer-
ződése van arra, hogy a kocsit megtarthatja, ilyen szerződésről azon-
ban a városházán nem tudnak. Önkormányzati forrásból úgy értesül-
tünk: a város továbbra is igényt tart az autóra és újabb jogi lépéseket 
tesz. 

K . B . 

Virágra Első fokon 80 ezer forintos bírságot szabtak ki a 

Engedélyre vár a koktélpult 
Folytatás az 1. oldalról 

Persze ez nem változat a tényen: 
az egy évre szóló közterü-
let-használatbavételi engedély 
még tavaly október végén lejárt, s 
a cukrászda újabb engedélyért 
december elején folyamodott az 
önkormányzat illetékes irodájá-
hoz. Ezt a kérelmet azonban el-
utasították. 

Arra a kérdésre, hogy miért 
vártak csaknem két hónapot az 
újabb kérelem beadásával, Hadfi 
fános elmondta: a jogszabályok 
és a várossal való jó kapcsolat 
fenntartása elsődleges cél, ám a 
tavalyi esztendő utolsó időszaká-
ban a kft. minden erejét a nagy 
Virág felújítására, a nyitásra és 
egy szükséges kitelepülési 
ANTSZ-engedély beszerzésére 
koncentrálta. 

Szegeden a közterület-haszná-
lati engedélyek maximum öt esz-
tendőre szólnak - mondta Ácsné 
dr. Gunda Judit, a hivatal általá-
nos igazgatási irodájának vezető-
je, aki megjegyezte: ennél rövi-
debb időre, akár egy napra is kér-
hető engedély. 

A város egyébként a közterü-
let-használati díj tekintetében is 
zónákra tagolt, Szeged szívében 
például négyzetméterenként, ha-
vonta 400-1000 forintot kell fi-
zetni a vendéglátói teraszokért, 

A szétzilálódástól 
tartanak a színészek 
Folytatás az 1. oldalról 

„Úgy gondoltuk, közös célunk, 
hogy a tőlünk megszokott, elis-
mert színvonalon, konfliktus, ha 
úgy tetszik ,botrány' nélkül foly-
tathatjuk munkánkat. A Tisztelt 
Közgyűlés és Ön, Tisztelt Polgár-
mester Úr ugyan biztosítottak 
minket erről, de ígéretüknek 
nem feleltek meg. Úgy érezzük, 
magunkra maradtunk. A közös 
cél, már csupán a mi célunk és 
mi nem feledkezünk meg ígére-
teinkről, kötelességeinkről, 
szakma- és színházszeretetünk-
ről. (...) Mélyen etikátlannak 
érezzük azt is, ahogy a színház 
eddigi művészeti vezetőjét tisz-
tázatlan vádak alapján meghur-
colták a társulat és a dolgozók 
előtt. A megbízott igazgató úr el-
ső nyilvános fellépésével nem 
győzött meg minket szakmaisá-
gáról, morális alapállását elfo-
gadni nem tudjuk" - olvasható a 
nyílt levélben. 

A színészek szerint mindazo-
kért a kulturális értékekért, 
amit képviselni igyekeznek, ma-

gukra hagyottan, ellenséges lég-
körben nem tudnak kiállni. Em-
lékeztetik Botka Lászlót arra, 
hogy ígéretet tett a gyors igazga-
tóválasztásra és a békés átme-
netre, aminek garanciáját ő is és 
a társulat is Korognai Károlyban 
látta, akinek művészeti munká-
jával kapcsolatban nem merült 
fel kifogás, most azonban egy 
formai hibára hivatkozva eltá-
volítják. 

- A jelenlegi döntések soroza-
tával szétzilálják a kiváló színé-
szekkel nagyon jól működő tár-
sulatot. Az, hogy elmaradnak a 
bemutatók, nem anyagilag, ha-
nem művészileg érint bennün-
ket. A közönséget viszont megrö-
vidítjük, mert nem kaphatja 
meg, amit jogosan elvár egy mű-
ködőképes színháztól - nyilat-
kozta lapunknak Király Attila 
színművész, aki szerint nyílt le-
velük elsősorban nem Korognai 
Károly melletti kiállás, hanem 
szeretnék felhívni a döntéshozók 
figyelmét arra, hogy ne hagyják 
szétszéledni a társulatot. 

H . Z S . 

Elmarad a Rigoletto 
A Szegedi Nemzeti Színház igazgatósága értesíti a Jávor Pál-bérlet tu-
lajdonosait, hogy a ma 15 órára meghirdetett Rigoletto-előadás tech-
nikai okok miatt elmarad. Az előadást március 29-én, szombaton 15 
órakor pótolják. A megváltott jegyek erre az előadásra érvényesek, 
másikra átcserclhetők vagy 14 napon belül visszaválthatók. 

A Kis Virág és a Virág között félúton a lejárt engedélyű koktélpult. Fotó: Gyenes Kálmán 

az ideiglenes vagy állandó vállal-
kozási célú pavilonok, bódék, va-
lamint a közterületbe tíz centi-
nél jobban benyúló kirakatok, 
napellenzők, cégérek és egyebek 
után. Ha az engedély határideje 
lejár, a „közterületi kommandó" 
elindul, fényképez, datál, majd 
az iroda felszólítást küld, általá-
ban 8-15 napos határidőt adva a 

terület használójának a tevé-
kenység megszüntetésére, vagy a 
bontásra. A jogosulatlan közte-
rület-használatért járó bírság ál-
talában a díj ötszöröse, de a ha-
táridő újabb elmulasztása esetén 
akár 100 ezer forintos büntetés 
is kiszabható. 

A Virágnak egyébként évente 
kell megújítania kérelmet, egyez-

tetve a műemlékvédelmi, szak-
emberekkel, a város szakmai 
képviselőivel, a tervtanáccsal. 
Hadfi arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a napokban újabb en-
gedélyért folyamodnak, s reméli, 
az ügy mihamarabb, mindkét fél 
számára megnyugtatóan rende-
ződik. 

O. K . K . 

Vincze Lászlót választották a KPE megyei elnökévé 

Egységet kovácsolnak 
a ldsgazdák 
A jobboldali egységre, s a leendő 
néppárt támogatására szólítot-
ta fel a kisgazdákat a Kisgazda 
Polgári Egyesület (KPE) orszá-
gos elnöke a Csongrádon meg-
tartott tanácskozáson. 

Az egységes baloldallal szemben 
csak a teljes keresztény-nemzeti 
polgári oldalt összefogó néppárt-
tal lehet választási sikert elérni. 
E párt - a Fidesz mellett - a kis-
gazda és a kereszténydemokrata 
szavazóbázist is magában foglal-
ja. Ezt a Kisgazda Polgári Egyesü-

let Csongrádon tartott pénteki 
megyei vezetői tanácskozásán el-
hangzottak nyomán közlemény-
ben hozták nyilvánosságra. 

A jobboldali, s azon belül a kis-
gazda összetartás megteremtésé-
nek lehetőségét Csongrád me-
gyében Vincze Lászlóban látják, 
hiszen mögötte a tavaly tavaszi 
országgyűlési választások alkal-
mával is egységesen sorakoztak 
fel a nemzeti-polgári erők. Ezért 
Vincze Lászlót választották a 
KPE megyei elnökévé 

M . SZ. J. 


