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Az önkormányzat a Telinnel is tárgyalásokat folytat 

Újraindult a Híradó 
a városi tévében 
Folytatás az 1. oldalról 

Ennek ellentmond, hogy Botka 
László polgármester többször is 
hangsúlyozta: nem fizetnek a te-
levíziónak a közgyűlés közvetíté-
séért, mert a város szerint a cég 
nem teljesítette vállalkozói szer-
ződését. A Szeged Televízió Kft. a 
jövőben sem számíthat az önkor-
mányzat támogatására. Mint is-
meretes: az önkormányzat előre-
haladott tárgyalásokat folytatott 
a Profond Rt.-vei a Szeged Televí-
zió Kft. tulajdonrészének megvá-
sárlásáról, ám a cég végül nem 
kötött szerződést. Ezután dön-
tött úgy a képviselő-testület, 
hogy a város új, saját televíziót 
indít. 

Az önkormányzat illetékesei 
megerősítették azon információ-
inkat, amelyek szerint tárgyalá-
sokat folytattak a Telin Televízió 
tulajdonosával, Pavlovits Miklós-
sal. Egyelőre nem tudni, hogy a 
közgyűlés pénteki ülésén létre-
hozott, a jövőben az új önkor-
mányzati televíziót működtető 

közhasznú társaság egy meglévő 
televízió - jelesül a Telin - meg-
vásárlásával jutna megfelelő inf-
rastruktúrához a műsorkészítés-
re, vagy saját stúdiót építene ki. 

• 
Botka László polgármester és 

Révész Mihály, az MSZP frakció-
vezetője sem adott interjút a Sze-
ged Televízió főszerkesztőjének, 
Kisimre Ferencnek a pénteki 
közgyűlésen. Kisimre Ferenc el-
mondta: mint ahogyan, közel 
négy éve minden közgyűlésen, 
úgy most is interjút kért a polgár-
mestertől, aki ezt elhárította. 
Egyéb elfoglaltságaira hivatkozva 
Révész Mihály sem nyilatkozott 
a televíziónak. A polgármester 
kabinetfőnöke, Solymos László 
szerint Botka Lászlót a közgyűlés 
szünetében keresték meg a tele-
víziósok, és ekkor nem állt mód-
jában interjút adni. Ugyanakkor 
a televizió stábját várták a köz-
gyűlés utáni szokásos sajtótájé-
koztatóra, ahol a forgatócsoport 
nem jelent meg. 

K.B. 

Egymilliárd forint közterület-fenntartásra 

Jutalmat kaptak 
a hómunkások 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bartha két képviselőtársával törvénymódosító javaslatot nyújtott be 

Az állam fizessen a Mólnak 
Bartha László fideszes országgyűlési képviselő 
szerint a Mólnak tartozó önkormányzatok he-
lyett az államnak kellene fizetnie. 

Módosító javaslatot nyújt be a 2003-as költségve-
tési törvénnyel kapcsolatban Bartha László szegedi 
fideszes országgyűlési képviselő, a megyei önkor-
mányzat tagja - Vasvári Éva és Szijjártó Péter frak-
ciótársával közösen. Bartha tegnap jelentette be 
sajtótájékoztató keretében, hogy arra kérik a Bel-
ügyminisztériumot, az önkormányzatok helyett az 
állam fizesse ki az olaj- és gázipari részvénytársa-
ság követelését. 

Szeged volt polgármestere szerint a Mol Rt.-nek 
visszajáró közel 2,5 milliárd forint súlyos pénzügyi 
helyzetbe hozza az érintett önkormányzatokat, 
Csongrád megyében összesen húszat. Leginkább 
Algyő és Szeged költségvetése bánja azt, hogy az 
olajipari óriás 2000-ben és 2001-ben tévedett helyi 
adója kiszámításakor. A három fideszes képviselő 
módosító javaslata már az országgyűlés költségve-
tési és pénzügyi bizottsága elé került. 

Bartha arra kéri Csongrád megyei képviselőtár-
sait, támogassák a költségvetési törvény módosítá-
sát a helyi önkormányzatok érdekében. 

F.K. 

Törvénytelenül nyomoztak 
Folytatás az 1. oldalról 

A Szegedi Városi Ügyészség ha-
tározatában megállapítja: tör-
vénysértő volt a Szegedi Rendőr-
kapitányság részéről az ügyben a 
nyomozás elrendelése. 

Lengyel József cáfolta Mészáros 
Gábor azon állítását is, amely sze-
rint elbocsátása után is a Fürdővi-
zek Szeged Kft.-vei fizettette meg 
a kocsi benzin- és autópá-
lya-számláit. Az utolsó alkalom-

mal december 16-án, felmondóle-
vele kézhezvételének napján tan-
kolt, jogszerűen, ezután nem ter-
helte költséggel a céget. 

• 
Elfogultság miatt nem nyomoz 

sem a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság, sem a Szegedi 
Rendőrkapitányság a Fürdővizek 
Szeged Kft. k o r á b b i sze rződése i 
ügyében. A Csongrád Megyei Fő-
ügyészség hűtlen kezelés alapos 
gyanúja miatt rendelt el nyomo-

zást egy bérleti és egy adásvételi 
szerződés miatt, amelyeket Len-
gyel József kötött. 

Lukács János dandártábornok, 
megyei főkapitány azért jelentett 
be elfogultságot, mert Lengyel 
Józseffel együtt volt tagja a Tisza 
Volán SC felügyelőbizottságá-
nak. Az ügyben a nyomozást vél-
hetőleg a Bács-Kiskun, vagy a Bé-
kés Megyei Rendőr-főkapitány-
ság folytatja majd le. 

K.B. 

Munkaügyi bírósághoz fordul egy újszentiváni nyugdíjas 

Jubileumi pénzét várja 
Munkaügyi bírósághoz kíván fordulni egy újszentiváni nyugdíjas, aki 
azt állítja, hogy hat éve nem kapja meg a negyvenesztendős munkavi-
szonya után járó jubileumi pénzét. A község jegyzője szerint az ösz-
szeg nem jár neki, mert a munkaviszonya nem volt folyamatos. 

Az újszentiváni Kerekes Ferenc 
1954-ben segédmunkásként ke-
rült az újszegedi kertészethez. Ezt 
követően dolgozott még téeszben, 
téglagyárban, legutóbb pedig a 
szentiváni általános iskolába vet-
ték fel karbantartónak. Innen 
ment nyugdíjba még 1996-ban. 
Az iskolában mindenesként dol-
gozott, vagyis takarított, ha el-
romlott valami, akkor megcsinál-
ta, telente pedig fűtött. Előnyug-
díjasként sem pihent, hanem az 
ugyancsak az önkormányzat által 
működtetett tornateremben látta 
el a karbantartói feladatot. 

Jelenleg havi 39 ezer forint a 
nyugdíja, felesége pedig 28 ezer 
forintot kap. Az öttagú Kerekes 
család havi kevesebb mint 70 ezer 
forintból él. - A kettőnk pénze 
szinte még arra sem elég, hogy ki-

fizessük számláinkat - panaszol-
ta a 65 éves férfi. A családtagok 
most abban bíznak, hogy Kerekes 
Ferenc megkapja a negyvenesz-
tendős munkaviszonya után járó 
úgynevezett közalkalmazotti ju-
bileumi pénzt. Az összeget a helyi 
önkormányzatnak kellene utal-
nia. Azonban hat éve még egy fil-
lért sem kapott. Már többször is 
járt a hivatalba, valamint levelet 
is írt a polgármesternek, de eddig 
semmi előrelépés nem történt az 
ügyében. 

A férfi úgy számol, hogy mint-
egy 100 ezer forint jár neki. - Tu-
dom, hogy ez másoknak nem 
nagy összeg, de nekünk óriási se-
gítség lenne - tette hozzá. Hatév-
nyi várakozás után most már azt 
fontolgatja, hogy munkaügyi bíró-
sághoz fordul. De akkor már az 

alapdíjon kívül már a késedelmi 
kamatot is elkéri. Közalkalmazot-
ti jogszabály biztosítja a jubileumi 
pénzek megítélését. A kiutalás 
előtt azonban több feltételnek tel-
jesülnie kell. Az egyik, hogy a 
munkaviszony folyamatos legyen. 
- Kerekes Ferenc ledolgozott több 
mint negyven évet, de közben vol-
tak kisebb-nagyobb megszakítá-
sok - tudtuk meg Martinák Imre 
újszentiváni jegyzőtől. 

A polgármesteri hivatalban 
most ellenőrzik a nyugdíjas férfi 
papírjait, de szinte már biztos-
nak mondható, hogy nem fogja 
megkapni a pénzt. A jegyző úgy 
véli, hogy a bíróság sem fog más-
képp dönteni, ha p e r e viszi az 
ügyet. Feri bácsi, ha mégis meg-
nyerné a pert, akkor se kapna 
többet 60 ezer forintnál. Ugyanis 
az utolsó havi illetményének -
ami 5 ezer 100 forint volt - az öt-
szörösét, valamint 1996 óta a 
kamatokat. 

K.T. 

Szegeden 
tanácskozik 
aDKMT 
Várhatóan önálló közhasznú 
társaságot (kht.-t) hoznak létre 
a határ menti magyar és román 
megyék, illetve a Vajdaság által 
közösen alapított DKMT Eu-
rorégió. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A kht-vá alakulásról ma dönt az 
elnökök tanácsa szegedi találko-
zóján - tájékoztatta lapunkat 
Marosvári Attila, a megyei köz-
gyűlés alelnöke. A Duna -
Körös-Maros-Tisza Eurorégió 
1997 novemberében jött létre, 
tavaly ünnepelte fennállásának 
ötödik évfordulóját. Az akkori, 
temesvári összejövetelen elhang-
zott, hogy a közös fejlesztési 
koncepción, és több, közösen be-
adott pályázaton kívül nincs sok 
konkrét eredménye az együtt-
működésnek. 

Igaz, ebben közrejátszott Jugo-
szlávia bombázása is; másfél-két 
évig amiatt volt működésképte-
len a DKMT, mert Vajdaság nem 
tudott részt venni a munkában, 
és az alapításkor abban állapod-
tak meg a létrehozók, hogy csak 
akkor lehet dönteni, ha minden 
elnök jelen van és egyhangú a 
szavazás. Ma várhatóan ezt a sza-
bályt is újragondolják. A kht.-ra 
pedig azért van szükség - mondta 
Marosvári Attila - mert csak egy 
ilyen szervezet képes jól mene-
dzselni a közös pályázatokat. 

Lángolt 
a Zastava 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Felborult és kiégett egy Zastava 
tegnap délután Öttömös és Rú-
zsa között. Az autó sofőrje súlyos 
fejsérülést szenvedett. A gépko-
csi eddig ismeretlen okból felka-
pott az útpadkára, majd felborult 
és egy fának csapódott. Az ütkö-
zésben a Zastava üzemanyagtar-
tálya is megsérülhetett, mivel az 
autó pár másodperc múlva ki-
gyulladt. 

A jármű sofőrje szerencsére 
nem vesztette el az eszméletét, 
így az egyik kitört ablakon még 
időben ki tudott mászni. A bal-
eset pontos okát műszaki szakér-
tők vizsgálják. 

Nagyra értékeli a hóeltakarításban fáradozók áldozatos munkáját 
Botka László polgármester. Amint a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Kht. ügyfélszolgálati irodájának nagytermében tartott értékelésen el-
mondta, az utóbbi húsz év legkeményebb telén összesen közel egy-
méteres hó hullott. Az utak és járdák járhatóvá tételére 100 millió fo-
rintot költöttek - négyszer annyit, mint a korábbi évek hasonló idő-
szakában. 

A rendkívüli időjárás más városokban súlyos fennakadásokat oko-
zott, Szegeden viszont sikerült mérsékelni a nehézségeket. A polgár-
mester külön megköszönte a lakosság türelmét és segítségét, hiszen a 
házak többsége előtti járdákról az épületek kezelői elsöpörték a havat, 
fölszórták a járdát. 

Az idei költségvetésben - a hatmilliárdos hiány okozta súlyos gon-
dok ellenére - jelentős összeget: egymilliárd forintot terveztek közte-
rület-fenntartásra: takarításra, parkfenntartásra, egyéb közterületi 
munkákra. - Ennyi pénzt még sohasem költött a város erre a célra -
emelte ki Botka László. Ebből az összegből (valamint az útalapban el-
különített keretből) hozzák rendbe a fagyok miatt tönkrement, ká-
tyús utakat is. 

Az értékelésre a Szegedi Közterület-fenntartási Kht. kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó munkatársait is meghívták, s a legjobb dolgozók 
pénzjutalmat vehettek át Farkas Gabriellától, a kht. ügyvezető igaz-
gatójától. 

A közterületfenntartási kht . dolgozói a járdák feljáróit is igyekez-
nek m e g s z a b a d í t a n i a jégtől . Fotó: Miskolczi Róbert 

Röszkén kapták el a horvát férfit, aki holland rendszámú Opellel érkezett 

Fegyvercsempészt fogtak 
Tíz pisztolyt és hatvan lőszert 
találtak tegnap a röszkei vá-
mosok egy horvát férfi autó-
jában. 

A 44 éves horvát férfi egy hol-
land rendszámú Opel személy-
gépkocsival jelentkezett belé-
pésre kedden a röszkei határát-
kelőnél. A zöld folyosót választó 
P. D. viselkedése gyanússá vált a 
vámvizsgálatkor, ezért alaposan 
átvizsgálták a járművét. A ke-
resgélés nem volt eredményte-
len. Az autó csomagterének bel-
ső műanyag burkolata alatti rej-
tekhelyről összesen 10 darab 
maroklőfegyver került elő. Vala-
mennyi pisztolyt gondosan mű-
anyag fóliába csomagolták, ép-
ségüket még textillel is óvta a 
szállító. 

A fegyverek mellett egy doboz-
ban 25 darab 9 milliméteres ju-
goszláv gyártmányú éles pisz-
tolylőszert is felfedeztek a pénz-
ügyőrök. Az újnak látszó Zasta-
va pisztolyokból négy forgótáras, 
hat pedig acéltokos, öntöltő 
rendszerű, félautomata marok-
táras lőfegyver. A pisztolyok to-
vábbi átvizsgálása során kide-
rült, hogy a négy forgótáras fegy-
vert egyenként 6 darab, az egyik 

Az autó kárpit ja alá rej tet ték el a pisztolyokat. 

acéltokost pedig 11 darab éleslő-
szerrel meg is töltötték, vagyis 
gyakorlatilag tüzelésre kész álla-
potban rejtették a csomagtartó-

ba. A röszkei vámhivatal mun-
katársai mind a fegyvereket, 
mind pedig a lőszereket lefoglal-
ták, míg P. D.-t fegyvercsempé-

szet alapos gyanúja miatt jelen-
tették fel a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányságon. 

B. Z. 


