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A Szeged Televíziónak rendeznie kell az adósságát 

Botka nem kíván 
nyilatkozni a vtv-nek 
Folytatás az 1. oldalról 

- Elképzelhetetlen a jövőben, hogy valaki közpénzen akarjon magán-
televíziót csinálni Szegeden - szögezte le Botka László. A polgármes-
ter szerint a Szeged Televízió Kft. új magántulajdonosának, Petykó 
Zoltán budapesti üzletembernek az önkormányzattól függetlenül, 
üzleti alapon kell működtetnie a televíziót. - Személyes döntésem: 
ameddig a Szeged Televízió Kft. nem rendezi az önkormányzattal 
szemben fennálló adósságát és nem adja vissza az önkormányzat tu-
lajdonában lévő technikai eszközöket, addig nem nyilatkozom a tele-
vízió munkatársainak. Természetesen a cég dolgozói a továbbiakban 
is minden szükséges információt megkapnak az önkormányzattól 
ahhoz, hogy a város ügyeiről hitelesen tudják tájékoztatni a nézőket -
szögezte le Botka László. 

A Szeged Televízió Kft. érvényben lévőnek tekinti az önkormány-
zattal a korábbi ciklusban kötött szerződéseket, ezeknek megfelelően 
kíván működni a továbbiakban is. A tulajdonos szegedi meghatalma-
zottja, Gajdics Ottó kifejtette: az önkormányzat és a cég között ugyan 
jogvita van, ám szerinte ennek nem kellene befolyásolni a polgármes-
ter médiaszerepléseit. - Mi nem a televízió, hanem a város ügyeiről 
szeretnénk kérdezni a polgármestert - tette hozzá Gajdics, aki szerint 
a tulajdonosok továbbra is készek tárgyalni az önkormányzattal a te-
levízió további működtetésének feltételeiről. 

K.B. 

Fesztivál, kiállítás, CD népszerűsíti a csatlakozást 

Csongrád megye 
gazdag hozománya 
Folytatás az 1. oldalról 

Mindig Európában címmel negy-
ven tablón rendeznek vándorki-
állítást, melynek anyaga a 
www.csongrad-megye.hu honla-
pon is hozzáférhető lesz. Digitá-
lis formában, színes képekkel is 
megjelentetik a megye építészeti 
értékeit számba vevő kötetet. 
Emlékérmet veretnek és Szeke-
res Ferenc grafikusművésszel el-
készíttetik a megye uniós lógó-
ját. Emellett levelet írtak mind a 
hatvan település önkormányza-
tához, arra kérve a képviselő-tes-
tületeket, nevezzék meg azt az öt 
tárgyat, amely a legtöbbet mond 
történetükről. 

E rekvizítumokból is kiállítást 
rendeznek. Tárlaton mutatkoz-
hatnak be a megye amatőr alko-
tói. Része lesz a megyei program-

nak - többek között - a csongrádi 
Európa- és tavasznap, a szentesi 
Európa-parti, a kisteleki uniós 
tavasz, az ifjú filmesek makói 
fesztiválja és az Európa kapujá-
ban című szakmai, mezőgazda-
sággal foglalkozó konferencia 
Mórahalmon. 

Az EU Info Pont munkatársai 
kiadványokat terjesztenek a me-
gye településein. Európa Egye-
tem címmel pedig hét neves ta-
nár, akadémikus tart előadást a 
szegedi múzeumban. Az előadók 
az informatika Európájáról, a bi-
ológiai forradalomról, az etnikai 
viszonyokról és az identitásról, 
valamint arról szólnak, mit 
adott a magyar tudomány eddig 
Európának. A nyitó előadást 
március 12-én Kristó Gyula aka-
démikus tartja. 

B.A. 

Folytatás az 1. oldalról 

Az 50 négyzetméteres, kétszintes lakásuk 
nem nagy, de jól megférnek benne. A földszin-
ten van a konyha, az étkező, a nappali és a für-
dőszoba, az emeleten pedig két kicsi szoba. 

Rostásné most már megszokta a szoros 
szomszédságot, hiszen korábban tágas udvar 
vette körül házukat. - Eleinte furcsa volt, 
hogy ennyi roma vesz körül. Ugyanis nálunk 
csak a férjem roma származású, én magyar 
vagyok. De most már egyáltalán nem zavar, 
sőt, barátokra találtam közöttük - mesélte. 

fakab Lászlóék öten osztoznak az egyik la-
káson. - A fiam 13, a két lány pedig 11, illet-
ve 6 éves - tudtuk meg a családfőtől. Felesége 
rokkantnyugdíjas, ő pedig főállású apuka. 
Most abban bíznak, hogy tavasztól közhasz-
nú munkásként dolgozhatnak. 

A két nagyobbik gyerek ösztöndíjjal tanul 

az iskolában. A fiú minden évben kitűnő bi-
zonyítványt hoz haza. A most nyolcadikos 
Laci azt tervezi, hogy szeptembertől középis-
kolás lesz, az érettségi után pedig főiskolára 
szeretne menni. Ebben szülei is támogatják, 
mivel úgy vélik, hogy csak az iskolázott fiatal 
tud manapság érvényesülni. - Mondtam is 
neki, hogy háromszor annyit kell tanulnia, 
mint egy magyar gyereknek, mert különben 
nem fogadják be származása miatt - tette 
hozzá az édesapa. A tanulás mellett a foci ér-
dekli a legjobban. Példaképe a Milánban foci-
zó brazil Rivaldo. Laci a helyi cigány kisebb-
ségi önkormányzat csapatában, a Plasztik 
FC-ben középpályás. - Már a BVSC is érdek-
lődött utána, hogy elvinnék a serdülőcsapat-
ba, de a fiam nem akart elszakadni tőlünk -
mondta a büszke apuka. A labdaszeretetet 
tőle örökölte, hiszen ő húsz éven keresztül 
rúgta a bőrt a Kisteleki TC-ben. 

Jakabék közvetlen szomszédja László 
nővére és annak családja. Szinte nem is 
kell átsétálniuk a másikhoz, ha akarnak 
valamit. Ugyanis egy egyezményes „mor-
ze-jelet" használnak. - Egy pillanat - sza-
kította meg a beszélgetést Vilma asszony 
- négy kopogás a falon, ez azt jelenti, 
hogy kész a kávé, mehe tünk - mondta ne-
vetve. 

A lakások most már a családok tulajdoná-
ba kerültek. Az államtól a belvízi károk eny-
hítésére kapott pénzből, valamint a szociál-
politikai kedvezmény felhasználásával épült 
meg a Kenderföld sori házsor. A romák most 
már a sajátjuknak tekintik az épületet. Közö-
sen javítják, ha szükséges. Most arra gyűjte-
nek, hogy ereszt csináltassanak, mivel néhol 
már kezd átázni a fal egy-egy nagyobb esőzés 
után. 

K.T. 

Roma közösség kovácsolódott a kisteleki Kenderföld soron 

Hét család egy fedél alatt 

A szomszédok jól megér t ik egymást . Fotó: Karnok Csaba 

Lakossági hozzájárulás: 120 ezer forint, 8 év alatt, részletre 

Előkészítették a csatornaépítést 
Hatvanezer forintot rabolt egy Székely sori üzletből 

Keresik az új szegedi 
késes támadót 

A képen látható élelmiszerboltot rabolta ki kedd este a késes tá-
m a d ó . Fotó: Karnok Csaba 

A rendőrség továbbra is keresi a 
szegedi, Székely sori élelmiszer-
bolt kirablóját. A tettes 60 ezer 
forintot zsákmányolt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Semmi sem utalt már arra teg-
nap délelőtt, hogy kedd este rab-
lótámadás érte a szegedi Székely 
sor 1. szám alatti élelmiszerbol-
tot. Az egyszemélyes üzletben 
nyugodtan várakoztak a vásár-
lók, hogy sorra kerüljenek. 

A vevők egyáltalán nem foglal-
koztak azzal, hogy egy 20 év kö-
rüli álarcos férfi késsel megfe-

nyegette és a bevétel átadására 
kényszerítette az eladót. A kreol 
bőrű, 160 centiméter magas bű-
nöző a Belvárosi híd felé szaladva 
menekült el zsákmányával. 

A boltban tegnap délben egy 
vásárló csak annyit fűzött a tör-
téntekhez: „Ha el is kapják a rab-
lót, nem lesz nagy büntetése, mi-
vel keveset lopott!" 

A rendőrség továbbra is várja, 
hogy aki látta a késes támadót, 
jelentkezzen a 107-es, 112-es, a 
62/562-400/14-92-es telefonszá-
mon, illetve az ingyenes hívható 
06-80/555-111 -es telefontanú 
számán. 

rulásból kell előteremteni. A la-
kosságra jutó teher minimális (a 
teljes költség mintegy 5 százalé-
ka); a támogatás feltételeként 
szabták meg, hogy az érintettek, 
ha jelképesen is, de vállaljanak 
kötelezettséget a megvalósí tás 
mellett. 

Összesen 295 kilométernyi 
csatorna készül. A terv szerint 
Szeged teljes belterületén kiépí-
tik a szennyvíz- és csapadékelve-
zető hálózatot. Egyes városré-
szekben (például Szőreg, Gyála-
rét) még egyáltalán nincs csator-
na, másutt (mint Tápén, Petőfi-
telepen, Kiskundorozsmán) csak 
részben készült el a rendszer. 

A munka előkészítő szakasza a 
végéhez közelít: a kivitelezésre 
kiírt pályázatra érkező ajánlatok 
értékelése után, remélhetőleg az 
év második felében megkezdőd-
het az építés. Befejezési határidő: 
2005. 

Katona Gyula, a Szegedi Váro-
si Csatornamű Társulat elnöke 
tájékoztatása szerint a szervező-
munka lezárult, minden város-
részben megtartották a lakossá-
got tájékoztató fórumokat. Por-
tánként 120 ezer forinttal kell 
hozzájárulni a csatornaépítés 
költségeihez, kötelezettségválla-
lási szándékukat aláírásukkal 
erősítették meg a lakók. A pénzt 
részletekben, nyolc év alatt, vagy 
egy összegben is kifizethetik 
(utóbbi esetben 102 ezer forintra 
csökken a hozzájárulás). A mint-
egy tízezer érintett közül hat-
ezerrel már megkötötték a rész-
vételhez szükséges Lakáskasz-
sza-szerződéseket is. 

NY. P. 

A szegedi csatornamű-bizottság 
befejezte a szervezést, vala-
mennyi érintett városrészben 
tájékoztatták a lakókat a 
szennyvízelvezető hálózat épí-
tési programjának részleteiről. 

A csa tornáza t lan u tcákban lakók 
többféle okból is örömmel fogad-
ták a régóta tervezett csatorna-
építés hírét. Az újszegedi Lövöl-
de utcában egy úr előkertje kapu-
jában mesélte el, hogy öt éve la-
kik új házában, s félévente kell 
kihívnia a szippantó autót. A 
csatornaépítést nemcsak a 

szennyvíz elvezetése miatt, de a 
talajvíz várható csökkenése re-
ményében is várja: a földből elő-
törő víz már többször elborította 
szomszédja kis házát. 

A közelben lakó Csáki László is 
helyesli a csatornatervet. Háza 
szennyvízderítőjét átlag másfél 
havonta kell üríteni, de ha elké-
szül az csatorna, az elvezetés 
várhatóan kevesebbe kerül majd, 
mint a rendszeres szállítás. 

Papp Tamásné, a polgármesteri 
hivatal városüzemeltetési irodá-
jának munkatársa az Európai 
Unió ISPA csatornahálózat-fej-

lesztési programjáról emlékezte-
tőül elmondta, hogy Magyaror-
szágon három város, Budapest, 
Debrecen és Szeged kapott uniós 
támogatást. Szegeden a szenny-
víztisztító bővítése, a csatorna-
hálózat teljes kiépítése, valamint 
az új főgyűjtő csatorna építése 
valósulhat meg az unió segítsé-
gével. 

A teljes beruházás 17 milliárd 
forintba kerül: ennek felét fedezi 
az ISPA-támogatás, 35 százalé-
kát adja az állam, 15 százalék a 
„saját erő", amelyet a városi költ-
ségvetésből és lakossági hozzájá-

Az újszegedi Lövölde utcában lakó Csáki László szerint kedvező feltételekkel köthet szerződést a 
c s a t o r n a é p í t é s r e . Fotó: Miskolczi Róbert 

http://www.csongrad-megye.hu

