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Ma dönthetnek a környezetgazdálkodási kht. ügyéről 

Hatmilliárd forint 
a költségvetés hiánya 
A szegedi közgyűlés ma várhatóan elfogadja minden idők leg-
nagyobb hiányával számoló költségvetését. 

A Fidesz-frakció 112 módosító javaslatból álló csomagot terjesztett a 
költségvetési tervezethez, és ez Botka László polgármester szerint azt 
jelenti, hogy a képviselőcsoport is érzi: baj van a város pénzügyi hely-
zetével. Botka a közgyűlés előtti sajtótájékoztatóján kijelentette: nem 
ért egyet a Fidesz azon elképzelésével, amely szerint a legrászorultab-
bak támogatását csökkentve kell stabilizálni Szeged mintegy hatmil-
liárdos hiánnyal számoló költségvetését. - A Fidesz egymásnak el-
lentmondó javaslatokat fogalmaz meg, amikor a pályázati önerőalap 
eltörlésére, ugyanakkor a kórház fejlesztéséhez 250 milliós pályázati 
önerő biztosítására egyszerre tesz javaslatot - fogalmazott a polgár-
mester. Botka László szerint elfogadhatatlan a Fidesz megszorító cso-
magja, amely csökkentené a szociális segélyekre és a közcélú foglal-
koztatásra fordítható összeget, és nem irányozna elő egyetlen fillért 
sem a városrészi programra, az elektromos tömegközlekedés fejlesz-
tésére, a logisztikai központ építésére, a reptér üzemeltetésére, a 
Mars tér átépítésére, a Szeged Expo megrendezésére, és új fejlesztések 
tanulmánytervei elkészítésére. - A Fidesz a szemünkre veti, hogy le-
álltak a fejlesztések, megszorító csomagjukkal ugyanakkor ők maguk 
idéznék elő ezt a helyzetet, ha a közgyűlés elfogadná a módosító in-
dítványaikat - mondta a polgármester. 

Botka László jelezte: a másik ellenzéki frakció, az MDF javaslatai a 
Fidesz elképzeléseivel ellentétesek, éppen azokra a területekre kérnek 
többszörös támogatást, amelyeken a legnagyobb ellenzéki frakció el-
vonásokat javasol. 

A polgármester a városvezetés által javasolt megszorítások mellett 
hosszú távon az önkormányzati cégek és intézmények vagyongazdál-
kodásában tapasztalható aránytalanságok megszüntetésében látja 
hosszú távon a megoldást. 

A mai közgyűlésen a költségvetésről szóló döntés mellett szó lesz a 
környezetgazdálkodási kht. újraegyesítéséről is. Botka szerint egyér-
telműen kudarcba fulladt a fideszes városvezetés kísérlete a közterü-
let-fenntartási és a hulladékgazdálkodási ágazat szétválasztására, hi-
szen az új rendszerben 340 millió forintos hiány keletkezett. 

A képviselők dönthetnek a Szeko Kft. városi üzletrészének eladásá-
ról is. így a polgármester szerint az önkormányzat visszakaphatná az 
előző ciklusban nyújtott 300 millió forintos tagi kölcsönt a cégtől, és 
400 új munkahely létesülhetne a konzervgyár területére költöző vál-
lalkozásokban. 

A Mars tér átépítésével kapcsolatban hozott eddigi határozatok 
visszavonása mellett dönthet a közgyűlés - adott tájékoztatást Nagy 
Sándor városfejlesztési alpolgármester. Ezzel a Tisza Volán és az ön-
kormányzat időhöz jutna annak eldöntésére, hogy hol épüljön meg 
az új buszpályaudvar, és hogyan újítsák fel a piacot. 

K.B. 

Vizsgálatokat sürget 
a Centrum Párt 
Az elmúlt önkormányzati cik-
lusban történt felelőtlen köl-
tekezések miatt került Szeged 
csőd közeli helyzetbe - állítja 
Pászti Ágnes. A Cent rum Párt 
frakcióvezetője szerint egy ad 
hoc bizottságnak kell kivizsgál-
nia a korábbi, fideszes város-
vezetés ügyeit. 

- Ki a felelős azért, hogy a költ-
ségvetési hiány a duplájára nőtt? 
Ki a felelős azért, hogy a város 
csőd közeli helyzetbe került? -
tette fel a kérdést Pászti Ágnes 
tegnapi sa j tó tá jékozta tó ján . A 
Centrum Párt frakcióvezetője 
bejelentette: kezdeményezni fog-
ják a pénteki közgyűlésen egy ad 
hoc bizottság felállítását, amely a 
korábbi városvezetés ügyeit vizs-
gálná ki. Pászti szerint a fidesze-
seknek nincs erkölcsi alapjuk bí-
rálni az önkormányzat jelenlegi 
vezetőit, mert a Bartha-éra fele-
lőtlen költekezése miatt került 
most a város kritikus helyzetbe. 
Példaként említette, hogy Bartha 
László volt polgármester ötven-
két négyzetméteres városházi 
szobáját 18 millió forintért újí-
tották fel - bútorvásárlásra 10 
milliót, ú j szőnyegre és függöny-
re pedig több mint 3 millió forin-
tot költöttek. A frakcióvezető 
számításai szerint a korábbi ön-
kormányzat mintegy 500 millió 
forint tagi kölcsönt nyújtott vál-
sághelyzetben lévő cégeknek. El-
hangzott, ezt a pénzt minden-

képpen vissza kell szereznie az 
önkormányzatnak, ha máskép-
pen nem, akkor polgári peres 
úton. - A jogi felelősségre vonás 
mellett politikai és erkölcsi fele-
lősséget is meg kell állapítani a 
vizsgálatok során, hogy a jövő-
ben soha ne kerüljön ilyen hely-
zetbe városvezetés - közölte 
Pászti Ágnes. 

Pintér Ferenc frakcióvezető-he-
lyettes szerint etikátlan, hogy 
azok az ügyvédek, jogi képvise-
lők, akik a korábbi ciklusban az 
önkormányzat nevében és meg-
bízásából kötö t tek szerződése-
ket, most szembehelyezkednek a 
várossal. Pintér szerint felvető-
dik a kérdés, kinek az érdekét 
képviselték a szerződéskötéskor 
az ügyvédek, akik most az ellen-
érdekelt fél oldalán állnak. A 
frakcióvezető-helyettes példa-
ként említette a Szeged TV 
ügyét. Pászti Ágnes a szegedi 
színházzal kapcsolatban el-
mondta: jóllehet sokkal nagyobb 
a baj, mint amire gondoltak, 
nincs veszélyben a szabadtéri já-
tékok megrendezése. Közölte, a 
színház az elmúlt négy év alatt a 
költségvetése mellett mintegy 
400 millió forinttal kapott töb-
bet a várostól. Noha a rendőrség 
megtagadta a nyomozást szín-
házügyben, a Centrumhoz újabb 
dokumentumokat juttattak el. A 
részletekről és konkrétumokról 
később számolnak be. 

sz. c. sz. 

Elkopott váltók, veszélyes kereszteződések 

Mielőtt kilépne a sínről 
Az elöregedett szegedi villamos-
sínek fölújításának legsürgő-
sebb munkáira 160 millió fo-
rintot kellene költeni. Egyes pá-
lyaszakaszokon balesetveszé-
lyessé válhat a villamosközle-
kedés. 

Ha nem újítják föl időben a sze-
gedi villamosvágány-hálózat 
legkritikusabb állapotú szaka-
szait, még a kocsik kisiklásának 
lehetőségével is számolni kell. A 
városban még az 1879-es nagy 
árvíz idején készült sínen is fut-
nak villamosok (a Fonógyári út 
külső szakaszán a 3F járat), de 
akad 1908-ból való vágány is. 
Több helyen annyira elkoptak a 
kerekek alatt az öntvények ívei, 
hogy szinte borotválkozni lehet-
ne a sínekkel. A mai vágányok 
többségét a hetvenes-nyolcva-
nas években rakták le, fölújítá-
suk régóta indokolt. Eddig azon-
ban nem került pénz a rekonst-
rukcióra. 

Tóth István Tibor, a Szegedi 
Közlekedési Társaság műszaki 
igazgatóhelyettese a legsürgő-
sebben elvégzendő feladatok lis-
táját mutat ta . Azokat a munká-
kat emelték ki, amelyeket lehe-
tőleg még az idén be kellene fe-
jezni - ellenkező esetben már a 
közeljövőben számolni lehet a 
közvetlen balesetveszély lehető-
ségével. 

A kanyarokban erősen elhasz-
nálódott vágányok mellett az út-

Rázós az áthaladás az Anna-kútnál , sokat szidják az autósok. Fotó: Káinok Csaba 

kereszteződéseken átfutó síneket 
is megviselte az idő. A nagy ten-
gelyterhelésű gépjárművek folya-
matosan rongálják a pályát; a 
burkolaton keletkező repedések-
be beszivárog a víz, s fagyok ide-
jén a jég megemeli a síneket. A 
legkritikusabb a József Attila su-

VÁGÁNYOK ES MILLIÓK 
Az SZKT három villamosvonala 17,5 kilométer pályán fut. Az 

ugyancsak három trolijárat vonalaihoz 28 kilométer felső vezeték 
tartozik. A legsürgősebb fölújítási munkák költségei, a teljesség 
igénye nélkül: 

- Gőz utca: 20 millió forint; 
- Galamb utca: 11 millió forint; 
- Széchenyi tér 20 millió forint; 
- kitérők, váltók: 30 millió forint; 
- József Attila sugárút, harmadik körút kereszteződése: 30 mil-

lió forint. 

gárút és a harmadik körút ke-
reszteződésének állapota. 

A helyzet súlyosságát jelzi, 
hogy az autósok által sokat szi-
dott Anna-kúti kereszteződés 
sínpályájának rekonstrukcióját 
csupán a sürgősségi lista harma-
dik csoportjába sorolták (az át-
alakítás költsége megközelítőleg 
250 millió forint lenne). 

Minthogy a közutakat átszelő 
villamossínek állapotának meg-
romlásáért a gépjárműforgalom is 
felelős, az SZKT a város segítségét 
kérte a halaszthatatlan rekonst-
rukciók elvégzéséhez. A műszaki 
igazgatóhelyettes szerint remélhe-
tő, hogy az önkormányzat az idei 
költségvetésből lehetőségei sze-
rint támogatja az utakat kereszte-
ző villamosátjárók fölújítását. 

Ha mégsem sikerül belátható 
időn belül sort keríteni a legfon-

tosabb munkák elvégzésére, a 
sínpályák állapotának kritikussá 
válása után egyes szakaszokon 
lelassul és akár le is állhat a köz-
lekedés. „Nem várhatjuk meg, 
amíg egy villamos egyszer csak 
„kilép" a pályáról" - mondta 
Tóth István Tibor. 

Az SZKT folyamatosan figyeli 
és karbantartja a síneket és veze-
tékeket, de az állandó foltozga-
tással csak halaszthatják az elke-
rülhetetlen fölújítást. 

A legsürgősebb munkák költ-
ségét 160 millió forintra becsü-
lik. A teljes (villamos- és troli-
busz-) hálózat rekonstrukciója 
mintegy 6 milliárd forintba ke-
rülne - ennyi pénzből mindenütt 
a Dugonics téri csomóponthoz 
hasonló minőségű pályán futhat-
nának az elektromos járművek. 

NY. P. 

Elmaradt munkabére miatt az állatokon állt bosszút 

A lovakat etetik, 
a gazdát feljelentik 
Egy ismeretlen bejelentést tett , 
hogy az ópusztaszeri istállóban 
mostoha körülmények között 
tar tanak tíz értékes lovat. A ke-
rületi főállatorvos megállapí-
totta, hogy az állatok egészsé-
gesek. Később kiderült, a gon-
dozó jelentette fel a megbízóját, 
mert nem kapta meg a mun-
kabérét. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Feljelentették a szegedi Admira-
litás Hajózási és Kereskedelmi 
Kft.-t, az ismeretlen azt állította: 
a cég mostoha körülmények kö-
zött tartja lovait egy ópusztaszeri 
istállóban. A bejelentő szerint a 
tíz értékes állat egy hete nem ka-
pott rendes táplálékot és emiatt 
állapotuk leromlott. 

Az esetet a Csongrád Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer 
Ellenőrző Állomás is kivizsgálta. 
- Kollégám kiment a helyszínre 
és megállapította, hogy az álla-
tok egészségesek - tájékoztatta 
lapunkat Szigeti Sándor megyei 
főállatorvos. Az tény, hogy a lo-

vak csak szalmát és vizet kaptak, 
de egyelőre nincs semmi baj a 
kondíciójukkal. Az ellenőrzést 
végző kerületi főállatorvos sem-
mi olyat nem talált, ami miatt 
közvetlen, azonnali beavatko-
zást kellett volna elrendelnie. 
Azonban felhívták a tulajdonos 
figyelmét, hogy az állatokat köte-
les rendesen ellátni. Az ál-
lat-egészségügyi állomás az 
ópusztaszeri jegyzővel együtt-
működve jár el, hogy a lovak ren-
des élelmezését megoldják. 

Tegnap délután Opusztaszer 
állatorvosa is felkereste az istál-
lót. - O tájékoztatott bennünket, 
hogy a tulajdonos szénát is vite-
tett ki, így a lovak megfelelő ete-
tése megoldódott - tette hozzá a 
megyei főállatorvos. 

Később kiderült, hogy az álla-
tok gondozója tett bejelentést 
megbízója ellen. Ugyanis sérel-
mezte, hogy a kft. nem fizette ki 
neki munkabérét, ezért adott 
csak szalmát az állatoknak. A 
szomszédban tartott saját lovai 
viszont rendes takarmányt kap-
tak. 

Leimenthetik a szentesi kórházigazgatót 
Folytatás a; 1. oldalról 

Tegnap megkérdeztük az intézmény vezető-
jét, Kovács Ágnest - aki a kórházszövetség or-
szágos elnöke is - , hogy mit vár az üléstől. Az 
igazgatónő azt mondta, erről az ügyről inkább 
a megyei közgyűlés tisztviselőit kérdezzük. 

A fegyelmi ügyről szóló dokumentum nem 
szerepel a nyilt ülés előterjesztései között, 

melyeket már szerkesztőségünk is megka-
pott. Frank József most megerősítette: való-
ban jövő pénteken tárgyalják ezt az előter-
jesztést. Az az érintettől függ, hogy nyílt, 
vagy zárt ülésen. Amennyiben a vizsgálat 
mulasztást állapít meg, a felelősségre vonás 
formája is szóba kerül. Ez azzal is járhat, 
hogy az igazgatónőt felmentik állásából. 
Nem hivatalos információnk szerint ezt a 

megoldást a baloldali és a jobboldali táborban 
is többen támogatják. 

Az elnök erről nem nyilatkozott. Azt azon-
ban leszögezte: bármilyen döntés is születik, 
az nem mehet tovább, ami a kórházban folyt. 
A közgyűlésnek az is több mint hetvenmil-
lióba kerül, hogy az intézménynél megkezdő-
dik az adósságkonszolidáció. 

B. A. 

Új tévé Szegeden? 
Folytatás az 1. oldalról 

A polgármester elmondta: a mai 
közgyűlésen várhatóan felmond-
ják a Szeged Televízió Kft.-vei a 
vállalkozási szerződést, és a to-
vábbiakban bérleti díjat kérnek 
az önkormányzati helyiségek 
használatáért. Közhasznú társa-
ságot hoz létre az önkormányzat, 
amelynek feladata egy új, városi, 
közszolgálati televízió kiépítése 
és működtetése. A polgármester 
a közhasznú társaság ügyvezető 
igazgatójának Csata Gabriellát, a 
Szegedi Városi Televízió korábbi 
stúdióvezetőjét kérte fel. 

Botka László hozzátette: az ön-
kormányzat nem akadályozza 
meg, hogy a Szeged Televízió 
közvetítse a pénteki közgyűlést, 
ugyanakkor leszögezte: a város 
nem fizet a munkáért. 

Botka szerint a város egyetlen, 
január 7-i számlát nem fizetett 
ki a televíziónak, mert akkor a 
Szeged Televízió Kft. közel 40 
milliós adósságot eredményező 
gazdálkodása miatt felszámolási 

eljárás, csalás és sikkasztás mi-
att pedig büntetőeljárás indult. 

A Szeged Televízió Kft. kineve-
zett vezető nélkül működik, hi-
szen Molnár Csaba ügyvezető, 
mint korábban megírtuk, lemon-
dott posztjáról, csakúgy, mint 
Kiss László, az egyik tulajdonos, 
a Partiscum Kft. ügyvezetője. 

Molnár Csaba kérdésünkre el-
mondta:' amíg nem választanak 
új ügyvezetőt, de legfeljebb 60 
napig, vezeti a céget. Gőzerővel 
dolgoznak a televízió újraindítá-
sán. A pénteki közgyűlést azok-
kal közvetítik, akik nem álltak a 
negyven munkabeszüntető 
munkatárs mellé. 

Szemenyei Sarolta, a Szeged 
Televízió Kft. egyik tulajdonosa, 
a Szegedi Ifjúsági Ház Kht. igaz-
gatója elmondta: nem értesítet-
ték arról, hogy a televízió újra 
működik. Petykó Zoltán egyéb-
ként beszélt Szemenyeivel, rész-
letekről azonban az ifjúsági ház 
igazgatója nem tájékoztatta la-
punkat. 

K.B. 

T E L E V M Z l ó 

ész nap kirakodó vásár, játszóház, „eszem-i; 
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Egy biztos, ma dolgoznak a városi televízióban. Fotó: Miskolczi Róbert 


