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Kis a jégről és az árról 
Több ciklussal ezelőtt meg kellett volna kezdeni a Vásárhelyi-terv 
megvalósítását - jelentett ki tegnap Kis Zoltán, a környezet-
védelmi minisztérium államtitkára. 

Már 500 millió forint elfogyott a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium 1 milliárd 700 millió forintos keretéből, amelyet a tárca 
többek között az árvíz elleni védekezésre fordíthat az idén. Ezt tegnap 
Kis Zoltán, a tárca politikai államtitkára jelentette ki Szegeden. A 
pénzt nagyrészét a befagyott hazai folyók jegének robbantására fordí-
tották. Az államtitkár ugyanakkor leszögezte: egy esetleges árvíz, 
vagy az okozott károk elhárítására mindenképpen jut pénz. - A mi-
niszter asszony már jelezte a miniszterelnöknek: szükség lehet a ke-
ret kiegészítésére - mondta az államtitkár. Szerinte egyébként nem 
lenne aggodalomra ok, ha már több ciklussal ezelőtt megkezdődött 
volna a most felélesztett Vásárhelyi-terv megvalósítása. - Már kész 
lehetnének a tározók és nem lenne probléma a nagy víztömegek elve-
zetése, egyben megoldódna az Alföld öntözési problémája is - hang-
súlyozta. 

Kis Zoltán szerint a pénteki kormányülésen minden valószínűség 
szerint megszavazzák az összesen 120 milliárd forintos, 14 tározó ki-
alakításáról szóló program elindítását, a közeljövőben megkezdődhet 
a tervek elkészítése is. A program, mint korábban megírtuk, érinti 
Csongrád megyét is. 

Az államtitkár a magyar agrárium EU-csatlakozás utáni esélyeiről 
is beszélt. Hangsúlyozta: a magyar termelőknek elsősorban informá-
cióra van szükségük ahhoz, hogy élhessenek az EU által kínált lehe-
tőségekkel. 

K.B. 

Tartós adásszünet 
a városi tévében 

Csendélet a szegedi stúdióban. Fotó: Miskolczi Róbert 

Az önkormányzat még nem ve-
hette meg a Partiscum Kft. és 
ezzel együtt a Szeged Ifelevízió 
Kft. magánkézben lévő üzlet-
részét. Az tulajdonképpen már 
eldőlt, hogy kik lesznek a tévé új 
vezetői. 

A Profond Rt. vasárnap rendkí-
vüli közgyűlést tart, amelyen ha-
tároz arról: eladja-e az önkor-
mányzatnak a Partiscum 2000 
Kft.-ben meglévő tulajdonrészét. 
A m e n n y i b e n e m e l l e t t d ö n t e n e k , 
hétfőn aláírhatja az önkormány-
zat és a Profond Rt. azt a szerző-
dést, amely alapján a Partiscum 
2000 Kft. és a részben a tulajdo-
nában lévő Szeged Televízió Kft. 
száz százalékban az önkormány-
zat tulajdonába kerül. A szegedi 
képviselő-testület február 7-i 
ülésén döntött a Profond Rt. üz-
letrészének megvásárlásáról. 

Ádám Attila, a Partiscum 2000 
Kft. jogi képviselője arra a kér-
désre, hogy az önkormányzat 
mennyit fizet az üzletrészért, 
konkrét összeget nem árult el. 
Annyit azonban hangsúlyozott: 
a korábbi 1 forintos ajánlatával 
szemben az önkormányzat a tár-
gyalások során figyelembe vette a 
befektető igényeit és a város által 
kínált vételár ennek megfelel. 

- Csak hosszabb jogi és admi-
nisztratív eljárás befejezése után 
indulhat újra az adás a Szeged 
Televízióban - válaszolta kérdé-
sünkre Nagy Sándor. A várospo-
litikai alpolgármester elmondta: 
először a szerződés aláírását kö-
vetően száz százalékban az ön-
kormányzat tulajdonába kerülő 
Partiscum 2000 Kft. élére kell 
ügyvezetőt kinevezni. Ezt azon-
ban csak a képviselő-testület te-
heti meg, így a kinevezésre leg-
alább a február 21-i közgyűlésig 
várni kell. Ezt követően a Szeged 
Televízió Kft. tulajdonosi testüle-

te, azaz az Ifjúsági Ház Kht. és a 
Partiscum 2000 Kft. képviselői-
nek kell tárgyalniuk a televízió 
vezetőinek személyéről, akiket 
valószínűleg kineveznek és nem 
írnak ki pályázatot a posztok be-
töltésére. 

A személyi kérdések után az új 
vezetésnek fel kell mérnie a tele-
vízió eszközparkját. A szükséges 
karbantartási munkálatok és 
előkészületek után megkezdheti 
a műsorszolgáltatást a televízió. 

Nagy Sándor személyi kérdé-
sekről nem kívánt nyilatkozni, 
mint mondta, erről a televízió 
tulajdonosi testületének kell 
döntenie. 

Információnk szerint a Szeged 
Televíziónak nem lesz külön ügy-
vezető igazgatója és stúdióvezető-
je, a két feladatot egy személy lát-
ja el. Egyelőre azonban sem a stú-
dióvezető, sem a főszerkesztő, 
sem a hírműsorokért felelős szer-
kesztő neve nem ismert. Már 
szinte biztosra vehető, hogy a há-
rom pozícióra Csala Gabriella, 
Gellérfy László és Márok Tamás a 
jelölt. Korábban szakmai tanács-
adóként felvetődött több ismert 
budapesti televíziós neve, köztük 
Friderikusz Sándoré, Havas Hen-
riké és az egykori szegedi Exterde 
Tiboré is, de egyikükkel sem szü-
letett megállapodás. 

Molnár Csaba, a Szeged Televí-
zió Kft. októberben kinevezett 
ügyvezető igazgatója az önkor-
mányzat és a Profond Rt. közötti 
tárgyalások finisében, azaz a 
múlt héten lemondott ügyveze-
tői posztjáról, jelenleg senki nem 
tölti be ezt a tisztséget. 

A Szeged Televízió negyven 
műsorkészítő munkatársa a ren-
dezetlen viszonyokra hivatkozva 
január végén beszüntette a mun-
kát. Az adáskezdésre vélhetőleg 
még több hetet kell várni. 

KÉRI BARNABÁS 

A módosított határidő szerint március közepén nyílik meg a ház 

A parkolórobotok sztrájkja 
Még mindig, pontosabban fo-
galmazva már megint nem mű-
ködik tökéletesen a parkolóro-
botokat irányító szoftver, így 
februárban sem nyílik meg az 
első szegedi parkolóház, amit 
eredetileg tavaly nyáron kellett 
volna átadni. 

Lapunkban a kezdetektől fogva 
nyomon követjük az Arany Já-
nos utcai parkolóház építését. 
2002. október 30-án azt írtuk, 
hogy az automata parkolási tech-
nológia szállításának csúszása 
miatt nem nyithatott meg az ere-
detileg eltervezett júniusi idő-
pont után szeptemberben sem az 
első szegedi parkolóház. Október 
végén arról adtunk hírt, hogy a 
robotizált parkolótechnológia 
szoftverének telepítése és besza-
bályozása folyik a parkolóház-
ban. Majd néhány nappal később 
arról számoltunk be, hogy az au-
tomatika még igényli az emberi 
felügyeletet, a Siemens mérnö-
kei ugyanis még Csak most (no-
vember 4-én - a szerk.) kezdik 
feléleszteni azt a vezérlő szoft-
vert, amely a robotot irányítja. 
December 12-én arról írtunk la-
punkban, hogy a parkolóroboto-
kat irányító szoftver még mindig 
nem működik tökéletesen, a ké-
zi vezérlésű, sikeres próbaüze-
met követően ezért nem sikerült 
november végén átadni az Arany 
János utcai parkolóházat. Akkor 
elmondták a szakemberek, hogy 
néhány napon belül megtörténik 
a számítógépes program végleges 
verziójának telepítése, így. min-
den akadály elhárul a nyitás elől. 
2003. január 29-én arról számol-
tunk be, hogy a szakemberek feb-
ruárra ígérték a parkolóház meg-
nyitását. 

Az FKGP 
nagy tervei 
A nagy kisgazda-hagyományok-
kal rendelkező Hódmezővásár-
helyét választotta új megyei 
központjának a Független Kis-
gazdapárt. 

Országosan megindult a Függet-
len Kisgazdapárt újjászervezése, 
Csongrád megyében ideiglene-
sen a megyei elnöki teendők ellá-
tásával Hevesi Jánost, a szegvári 
alapszervezet elnökét bízta meg 
Réti Miklós országos elnök. He-
vesi feladata jelenleg a megyei 
választmány összehívása, amely 
szombaton dönt az új megyei ve-
zetők személyéről. 

- A választmány az új megyei 
székhelyünkön, Hódmezővásár-
helyen dönthet a vezetőség ösz-
szetételéről. Azért választottuk 
új központunknak az egyébként 
nagy kisgazda-hagyományokkal 
rendelkező várost, mert így köze-
lebb lehetünk támogatóinkhoz, 
az agráriumban élőkhöz, dolgo-
zókhoz. Továbbra is a vidéket 
akarjuk képviselni, fontosnak 
tartjuk, hogy az agrárkamarával, 
agrárszervezetekkel, gazdakö-
rökkel és szakmai terméktaná-
csokkal jó kapcsolatot ápoljunk. 
- fogalmazott Hevesi János. 

A párt legfontosabb feladata a 
belső megerősödés és a tisztújí-
tás, mondta Hevesi, nem kell fog-
lalkozni a szerintük nem legitim 
Deák-féle irányzattal és a „szaka-
dár" kisgazdacsoportokkal. 

- Minden EU-tagországban 
van erős agrárpárt, még ott is, 
ahol nem jellemző az agrárium. 
A szombati megyei választmá-
nyon bármelyik párttag jelent-
kezhet a megyei vezetőségre, a 
pályázatok leadási határideje az 
ülés napján reggel 9 óra. Március 
elsején országos nagyválaszt-
mányt tartunk, ahol sor kerül az 
újjászervezett kisgazdapárt or-
szágos vezetőségének megválasz-
tására - mondta Hevesi. 

I. SZ. 

Talán egy hónap múlva már ki lehet próbálni a parkolóházat. Fotó: Schmidt Andrea 

- Tegnap óta tárgyalunk a tech-
nológiát szállító skót cég vezetői-
vel, akik magukkal hozzák CD-n 
a robotot irányító vezérlő szoft-
vert - nyilatkozta tegnap lapunk-
nak a Szegedi Parkolási Kft. igaz-
gatója. Nemes László hangsú-

lyozta: azért nem fizet a beruhá-
zó Szepark Kft., ami nem műkö-
dik. Ha megegyeznek a skót cég-
gel a munkafázisokról és a rész-
letfizetési módokról, akkor vár-
hatóan hétfőn kezdik el a szoft-
ver telepítést. Kérdésünkre, mi-

kor nyílik meg végre az első sze-
gedi parkolóház, Nemes azt vála-
szolta: számításai szerint a meg-
egyezéstől számított egy hóna-
pon belül, azaz várhatóan márci-
us közepén. 

SZ. C. SZ. 

A kivitelező nem tudja, mikor adja át a Radnóti tornacsarnokát 

Szeged-Maszer: vádak és 
viszontvádak záporoznak 
Folytatás az 1. oldalról 

Koji úgy véli, hogy a hat hónapos csúszást egye-
bek mellett „az építési engedély jogerőre emelke-
désének elhúzódása, a szükségszerű tervmódosí-
tások és az ahhoz kapcsolódó szakhatósági egyez-
tetések időigénye, az előre nem látott közműki-
váltási feladatok, illetve a helyi vállalkozói ver-
senytársak alvállalkozói ajánlatadási távolmara-
dása okozta". 

Ezzel szemben a szegedi polgármesteri hivatal-
ban állítják és dokumentumokkal is bizonyítják, 
hogy a terveket és engedélyeket időben átadták a 
Maszer Rt.-nek. Az építési engedély például már 
2002. február 6-án jogerőre emelkedett, így* üres 
kifogás Koji László részéről az, hogy emiatt csú-

szott az építkezés. A homlokzat burkolatára és a 
szellőztetésre vonatkozó tervmódosításokat ak-
kor kapta meg a kivitelező, amikor még csak az 
alapozásnál járt, így az sem akadályozhatta a kö-
zel negyedmilliárd forintos beruházást. Az önkor-
mányzat január elején kérte a Maszert, hogy a 
kötbér ellenértékeként tegyen javaslatot az elvég-
zendő pluszmunkákra. A kivitelező cég megtette 
ajánlatát. A problémát csak az jelentette, hogy azt 
pótmunkaként tüntette fel, amiért fizetnie kelle-
n e a z ö n k o r m á n y z a t n a k . Ez t a b s z u r d u m n a k ta r t -
ják a városházán. Megtudtuk: az önkormányzat 
vezetése következetesen érvényesíteni fogja a 
szerződésben foglalt, kötbérigényével kapcsolatos 
jogait. 

SZABÓ C. SZILÁRD 
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