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T É M Á I N K B Ó L 

MEDGYESSY A KÓZOS 
ÁLLÁSPONTRÓL 
Medgyessy Péter miniszterelnök 
Brüsszelben kijelentette, hogy az 
EU állam- és kormányfői előre-
mutató, minden szempontot 
mérlegelő közös álláspontot ala-
kítottak ki az iraki válság kezelé-
sére, amelyhez a magyar kor-
mány fenntartás nélkül tudott 
csatlakozni az EU elnökség és a 
13 tagjelölt ország találkozóján. 

2. oldal 

JOBBOLDALI JAVASLATOK 
Száztizenkét módosító javaslatot 
nyújtott be a Fidesz-MPP szegedi 
képviselőcsoportja a város költ-
ségvetés-tervezetéhez. Állításuk 
szerint a módosításokkal a hiány 
a felére csökkenthető. Dobó 
László frakcióvezető kijelentette: 
a polgármester állításai rontják 
Szeged hitelképességét, elriaszt-
ják az esetleges befektetőket. 

5. oldal 

KERESIK A LENGYEL CSALÓT 
Még mindig keresik a rendőrök 
azt a lengyel állampolgárt, aki el-
len hatvankétmillió forintos csa-
lás miatt indult eljárás. A 34 
éves férfi az EGT-Credit pénz-
ügyi szolgáltató kft. ügyvezetője-
ként hitelfolyósítással foglalko-
zott, Szegeden is nyitott irodát. 

5. oldal 

Melyik rádiót 

hallgatják 

Szegeden 

a legtöbben? 
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Öt cég költözik a volt szegedi konzervgyár területére 

Négyszáz új munkahely 
Termelő beruházások települnek be a szegedi 
konzervgyár helyén létrehozott ipari parkba. Az 
önkormányzat visszakapja a Szeko 2001 Rt.-nek 
nyúj tot t 300 millió forintos tagi kölcsönt is. 

A rendszerváltás előtti időkben létesítettek utoljá-
ra és egy időben több száz főt foglalkoztató terme-
lő beruházásokat Szegeden. A városvezetésnek 
pár hónap leforgása alatt sikerült megállapodnia 
öt céggel, amelyek a volt konzervgyár ingatlane-
gyüttesében közel 400 új munkahelyet hoznak 
létre. A legnagyobbal, a Szilánk Kft.-vei aláírandó 
szerződés még közgyűlési jóváhagyásra vár. Ez a 
cég „harapja ki" ugyanis a legnagyobb falatot a 17 

hektáros konzervgyári ingatlanból, 11 hektárt 
vesz meg az épületekkel együtt, s magát a Szeko 
2001 Rt.-t is birtokolni fogja. Ez utóbbi azért fon-
tos, mert így az új tulajdonost terheli majd a ko-
rábban a fejlesztési bankkal megkötött adásvételi 
szerződésben foglaltak kiegyenlítése, valamint 
neki kell visszafizetnie a városnak a 300 millió fo-
rintos tagi kölcsönt is. 

Botka László polgármester a több hónapig tartó 
tárgyalássorozat sikerének elsősorban a 400 új 
munkahelyet tartja, amelyre a rendszerváltás óta 
nem volt példa. 

Bővebben a 3. oldalon 

Intézményvezetőkkel tárgyaltak a válságkezelésről 

Fűnyírás helyett ritkítás 

Az igazgatók gondterhelt arccal hallgatták a polgármestert. Fotó: Schmidt Andrea 

Hogyan lehet kitörni az adós-
ságcsapdából? A kérdésre globá-
lis megoldást már találni vélt a 
szegedi önkormányzat, de a vég-
rehajtáshoz az intézményveze-
tőktől kérnek segítséget. 

A szegedi önkormányzati intéz-
mények vezetőit, összesen 85 
óvoda, iskola, egészségügyi, kul-
turális és sport intézmény igaz-

gatóját hívták meg tegnap dél-
után a városházára. Botka László 
polgármester, Szentgyörgyi Pál és 
Kozma József alpolgármester, va-
lamint Mózes Ervin jegyző tájé-
koztatta őket a város költségveté-
si helyzetéről és együttműködést 
kértek tőlük a megoldás érdeké-
ben. 

A polgármester azt mondta, ha 
semmi probléma nem lenne, az 

intézményigazgatók akkor is 
meghívót kaptak volna a város-
házára a költségvetési vita előtt. 
Azért, mert Szeged új vezetői 
megígérték az érdekegyeztető fó-
rumok működtetését és azt is, 
hogy minden komoly döntés előtt 
- a jövő évi büdzsé is ilyen - véle-
ményt kérnek az érintettektől. 

Folytatás az 5. oldalon 

A feljelentők nem vállalták a nevüket 

Színházügyben 
nem nyomoznak 
A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság gazdaságvédelmi 
osztálya a nyomozás megtaga-
dásáról határozott az úgyneve-
zett színházügyben. 

Február elején rendelt el feljelen-
téskiegészítést a megyei rend-
őr-főkapitányság gazdaságvédel-
mi osztálya két, lényegében azo-
nos tartalmú feljelentés nyo-
mán. A nevüket nem vállaló fel-
jelentők hűtlen kezelést véltek 
felfedezni a Szegedi Nemzeti 
Színház eladósodottsága mögött 
és szabálytalan pénzügyi gazdál-
kodásra utaltak. 

A rendőrség, mint akkor beszá-
moltunk erről, feljelentéskiegé-
szítés keretében beszerezte az 
önkormányzat által korábban 
kezdeményezett belső színházi 
vizsgálat anyagát. Igyekezett to-
vábbá személyi és tárgyi bizonyí-
tékokat felkutatni, részben infor-
mális és célirányos meghallgatás 
útján, részben más, a törvény ál-
tal megengedett módon. 

Tuczakov Szilvána sajtórefe-
rens tegnap közölte, sem a né-

hány soros feljelentések, sem pe-
dig a feljelentéskiegészítés adatai 
nem voltak alkalmasak bűncse-
lekmény alapos gyanújának 
megállapítására, ezért a gazda-
ságvédelmi osztály a nyomozás 
megtagadásáról határozott. Ezt a 
határozatot a törvényes előírás 
szerint megküldték a városi 
ügyészségnek. A sajtóreferens 
hozzátette: bizonyítékok felme-
rülése esetén nincs akadálya an-
nak, hogy a jövőben nyomozza-
nak az ügyben. 

Mint megírtuk, a színház fize-
tésképtelensége nyomán a fenn-
tartó önkormányzat a pénzügye-
ket felügyelő biztost arra szólítot-
ta fel, hogy a jelentésében igye-
kezzen a személyi felelősséget is 
megállapítani, hiszen az intéz-
mény nem először került hasonló 
helyzetbe. A biztosi jelentés tar-
talmazott a volt főigazgató, Ko-
rognál Károly személyes felelős-
ségére való utalást, de olyan 
pénzügyi visszaélésről nem volt 
szó benne, amely bűnügyi eljárás 
kezdeményezését indokolhatná. 

S. E. 

Irány 
az egyetem 
A középiskolák végzős diákjai-
nak a jövő hét végéig kell postára 
adniuk felsőoktatási jelentkezési 
lapjukat, ha valamelyik egyete-
men vagy főiskolán kívánják 
folytatni tanulmányaikat. A 
döntésig általában hosszú út ve-
zet, sokan évek óta gondolkod-
nak már, merre menjenek to-
vább. Akad, akinek már nyolca-
dikos korában határozott elkép-
zelése van arról, milyen szakon 
szeretne továbbtanulni. Mások 
az utolsó pillanatig vacillálnak, 
vajon ez, vagy az lenne-e a jobb. 

Írásunk a Randevúban 

Rákapcsolják majd az ásotthalmi konzervgyárat is 

Egymilliárd forintért épült meg a tisztító 

A szigorú uniós követelményeknek is megfelel az új létesítmény. Fotó: Gyenes Kálmán 

Szennyvíztisztítót és csatornahálózatot adtak át tegnap Ásott-
halmon. A rendszerre ezer ingatlant kötöttek rá. 

A szigorú európai uniós követelményeknek is megfelelő szennyvíz-
tisztítót és csatornahálózatot adtak át tegnap Ásotthalmon. A beru-
házás összesén 998 millió forintba került. A település 396 millió cél-
támogatást kapott, valamint 172 milliót nyert a KAC-pályázaton. A 
rendszerbe 980 ingatlant kötöttek be. A családok 120 ezer forinttal 
járultak hozzá, így a lakosság összesen 108 millió forintot fizetett. A 
fennmaradó költséget az önkormányzat állta. 

- Egy 1999-es falugyűlésen vetődött fel először, hogy épüljön ki a csa-
tornahálózat - mondta Petró Ferenc polgármester. A következő év tava-
szán már négyszáz család előtakarékossági szerződést kötött, hogy eb-
ből finanszírozza a ráeső részt. A beruházás fedezésére 2000-ben céltá-
mogatást kapott, két évvel később pedig a KAC-pályázaton nyert a tele-
pülés. A munkálatok 2001 júniusában kezdőttek. Megépült a l ó kilo-
méter hosszúságú csatornahálózat, majd a tisztítótelep is. A féléves 
próbaüzemelés után a telepet tegnap adta át Őri István, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára. 

A négy szennyvízátemelővel működő telep naponta 360 köbméter 
vizet képes megtisztítani. Jelenleg csak félkapacitással működik, rá-
kötik a községben létesítendő konzervgyárat is. Közel 99 százalékos 
tisztaságú vizet bocsát ki a telep, ami a közeli Madarász-tóba kerül. 
Az ásotthalmi rendszer nem az egyedüli az országban. A nemrég jóvá-
hagyott Nemzeti szennyvíztisztító program keretében 1472 települé-
sen lesz hasonló beruházás, összesen 850 milliárd forint értékben. Az 
óriási költségek és a fejlesztések időigényessége miatt hazánknak az 
EU a program befejezésére 2015-ig adott mentességet. 

K.T. 

Mégsem 
adják 
a vtv-t 
A budapesti székhelyű Profond 
Kft. ú j tulajdonosa mégsem adja 
el a Partiscum Kft.-ben lévő tu-
lajdonrészét, így a Szeged Te-
levízió Kft. nem kerülhet a vá-
ros birtokába. 

A szegedi közgyűlés határozata 
ellenére a város egyelőre nem 
lesz tulajdonosa a Partiscum 
Kft -nek, így a Szeged Televízió 
Kft.-nek sem. A Partiscum másik 
tulajdonosa, a Profond Rt. köz-
gyűlésén ugyanis az előzetes hí-
rekkel ellentétben nem született 
a cég eladásáról döntés. 

- A Profond Rt.-nél tulajdonos-
váltás történt. A cég új vezetésé-
vel abban állapodtunk meg, hogy 
az irodánk nem dolgozik tovább 
az önkormányzat és a Profond 
közötti szerződés előkészítésén -
nyilatkozta lapunknak Ádám At-
tila, a Partiscum Kft. jogi képvi-
selője. Ádám arról nem tud, 
hogy a Profond Rt. mit akar ten-
ni a tulajdonrészével. 

Az önkormányzat és a Pro-
fond közötti tárgyalások finisé-
ben úgy tűnt , megszülethet a 
végleges megállapodás. A Par-
t iscumban lévő - a Szeged Te-
levízió Kft. mintegy negyven-
milliós adósságával terhelt -
tulajdonrészért olyan ajánla-
tott tett az önkormányzat , 
amely Ádám Attila nyilatkoza-
ta szerint megfelelt a beruházó 
igényeinek. Az önkormányzat 
ajánlata üzleti okok miat t tit-
kos, egyik fél sem árulta el, 
mekkora összeget kínált a vá-
ros a tulajdonrészéért. 

Valószínűleg a pénteki közgyű-
lésen ismét napirendre tűzik az 
előterjesztést, amely szerint a 
Szeged Televízió Kft.-vei felbont-
iák a műsorszolgáltatási szerző-
dést, és a cégnek bérleti díjat kell 
fizetnie az általa használt önkor-
mányzati helyiségek után. 

K. B. 
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