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A miniszteri biztos válaszolt 

Még egy szak kell 
a kommunikációhoz 
A Szegedi Tudományegyetem 
kommunikáció szakán kereszt-
féléves képzésben részt vevő 
hallgatók, mint megírtuk, febru-
árban az oktatási ombudsman-
hoz fordultak, és arra a kérdésre 
vártak választ, hogy kell-e másik 
szakot is felvenniük diplomájuk 
megszerzéséhez. 

Aáry-Tamás Lajos, az oktatási 
jogok miniszteri biztosa szerint 
azzal, hogy az egyetem arra kér-
te a hallgatókat, vegyenek fel 

még egy szakot, jogszabályi kö-
telezettségeinek tett eleget. 
Ugyanis a szak 1992-es szakin-
dítási engedélye értelmében 
kommunikáció szakképzettsé-
get csak az kaphat, aki egy má-
sik szakterületen is tanulmá-
nyokat folytat, vagy már diplo-
mát szerzett. A többször is mó-
dosított felvételi eljárásból a ke-
resztféléves képzésben résztve-
vőkre még mindig az eredeti jog-
szabály vonatkozik. 

Horváthék megúszták a kilakoltatást 

Lakást kaptak 
az utolsó pillanatban 
Kilakoltatás vár a szőregi egykori palackozóüzem szolgálati la-
kásában élő Horváthékra. A háromfős család havi 44 ezer forintból 
próbál megélni, ráadásul 10 éves lányuk súlyos szellemi és testi 
fogyatékos. A családnak időközben felajánlottak egy szegedi la-
kást. 

Horváthék az utolsók, akik még a hat éve csődbe ment szőregi pince-
gazdaság szolgálati lakásában laknak. A palackozóüzemnek és a kör-
nyező telkeknek több tulajdonosa is van. A nyolclakásos szolgálati 
épületet jelenlegi tulajdonosa felújítja, ezért a lakóknak menniük 
kell. 

Horváth Attila 1990-ben került munkásként a palackozóüzemhez, 
így járt neki a szolgálati lakás. A cég azonban négy évvel később tönk-
rement. A családnak volt elővásárlási joga, amivel élni is kívánt. A 
másik hét lakásból már korábban elköltöztek, de Horváthék nem 
tudnak máshová menni. 

A tulajdonos bírósághoz fordult, hogy lakoltassák ki a családot. 
Március 11-én a következő ítélet született: Horváthéknak 60 napjuk 
van, hogy elhagyják a lakást. A házat a bírósági döntés után tatarozni 
kezdték. 

Horváthéknak nem elég a lakásgond. Lányuk, a 10 éves Kitty sú-
lyos szellemi és testi fogyatékos. Mivel az idén betöltötte tizedik élet-
évét, édesanyja nem kap gyest. Egyedüli bevételük a férj fizetése, így 
hárman havonta 44 ezer forintból próbálnak megélni. A villanyt nem 
tudták kifizetni, ezért kikapcsolták. Vizük még van, télen fával fűtöt-
tek, mivel gázuk sem volt. 

A család már több hivatal segítségét is kérte. - Már többen felaján-
lották, hogy Kitty intézetbe kerülhet, de mi nem akarunk egymástól 
elszakadni - sírta el magát az édesanyj. 

A szegedi önkormányzat szőregi kirendeltségének vezetője, Nagyné 
Kakuszi Ildikó és Iványi Aurél képviselő összefogott, hogy megoldást 
találjanak Horváthék problémájára. 

- Felkerestem az IKV Rt.-t, ahol talán segíteni tudnának a szőregi 
családon - mondta a képviselő, aki álmodni sem merte, hogy ilyen 
gyorsan megoldódik a helyzet. Horváthéknak ugyanis felajánlottak 
egy lakást a szegedi Mérey utcában. Ezt akkor kapják meg, ha a férj 
karbantartói állást vállal az IKV-nál. Ráadásul lakbért nem kell fizet-
niük, csak a rezsit. 

Horváth Attila el sem akarta hinni, hogy ekkora szerencse érheti. A 
Mérey utcai lakást tegnap meg is nézték, majd azonnal el is fogadta 
az állásajánlatot. így a szőregi ház felújítását már nyugodtan tovább 
lehet folytatni, mivel napokon belül az utolsó lakó is kiköltözik belő-
le. 

K . T . 

Nagyné Kakuszi Ildikó kirendeltségvezető (balról) és Iványi Aurél 
képviselő segített a Horváth családon. Fotó: Miskolczi Róbert 

HÍREK 
MODOSITOTTAK 
A VONATMENETRENDET 
Pályaépítési munkák miatt több 
vonat menetrendje is módosul. 
A felújítás a Szolnok-Ceg-
léd-Budapest, Nyugati pályaud-
var vonalat érinti. A munkálatok 
ma, péntek este 10 órától kez-
dődnek és április 11-én, 21 óra-
kor fejeződnek be. A fenti idő-
pontban a Nyugati pályaudvarról 
Szegedre a következő vonatok 
korábban indulnak. A 6.10-es 
6.05-kor, a 14.10-es 14.05-kor, a 
18.10-es pedig 18.05-kor fut ki a 
csongrádi megyeszékhelyről. 

NEMETHET DÍJAZTAK 
A városi polgármesterek orszá-
gos találkozóját Szarvason ren-
dezték meg. Az ebből az alka-
lomból kiírt karikatúra-pályáza-
ton lapunk karikaturistája, Né-
meth György második helyezést 
értei. 

DEDIKÁL A PRINCESS 
A Princess zenekar tagjai vasár-
nap délelőtt 11 órakor dedikálják 
a napokban megjelent albumu-
kat Szegeden, a Cora Áruházban, 
ahová helikopterrel érkeznek. 
Délig várják az érdeklődőket. 

Csinosítják a rakpartot 

A hó elolvadt, a szeméttel kevert, homokos sár ott maradt a szegedi Huszár Mátyás rakparton, ahová a január-februári nagy havazások 
idején tonnaszám hordták a havat a Szegedi Közterület-fenntartó Kht. teherautói. A társaság munkatársai most összetakarítják az ol-
vadás utáni „maradékot". Fotó: Schmidt Andrea 

Nemes László távozhat az SZKT éléről 

Feljelentéssel zárult a vizsgálat 
Az SZKT vezetője, Nemes László ma dönt 
arról, hogy benyújtja-e lemondását. A cég 
vezetőjének elhatározásában közrejátsz-
hat, hogy a vállalatnál a napokban be-
fejeződött a belső vizsgálat, ami számos 
hiányosságot tárt fel. Az önkormányzat 
hűtlen kezelés miatt tegnap ismeretlen tet-
tes ellen büntetőfeljelentést tett a rend-
őrségen. 

Az elmúlt három évben számos előnytelen 
szerződést kötött a Szegedi Közlekedési Tár-
saság (SZKT) - állapította meg a cégnél le-
folytatott belső vizsgálat. Az önkormányzat 
azért rendelte el a társaság működésének 
minden részletére kiterjedő vizsgálatát, mert 
a kormány hiába vállalta át a közelmúltban 
az SZKT 335 millió forintos adósságát, a cég 
az idei évben már újabb veszteségekkel szá-
molt. A vizsgálatnak azt kellett kiderítenie, 
hogy hol és hová „folyik ki" a pénz a cégből. 

- Nem csupán az SZKT hanem a társaság 
százszázalékos tulajdonosa, az önkormányzat 
gazdálkodását is rendkívül hátrányosan érinti 

az a szerződésrendszer, amelyet a cég az el-
múlt három évben kiépített - nyilatkozta 
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. 
Hozzátette: a szegediek is tapasztalhatták, 
hogy a városi tulajdonú társaságban rendre el-
maradtak a fejlesztések, gyakran előfordult, 
hogy a rossz állapotú járművek miatt nem 
volt megfelelő minőségű a szolgáltatás sem. 

Nagy Sándor szerint többek között kedve-
zőtlen az a kizárólagos, éves szinten mintegy 
800 millió forintos járműjavítási szerződés, 
amelyet az SZKT a Vivaép Kft.-vei kötött. A 
megállapodást Nemes László 2000 júniusá-
ban, utolsó SZKT igazgatói munkanapján ír-
ta alá a Vivaéppel, amelynek másnap már ő 
volt az igazgatója. Nemest - elődje, Tóth Ist-
ván Tibor leváltását követően - tavaly nevez-
ték ki ismét az SZKT vezetőjének, így az idő-
közben részvénytársasággá alakult Vivaép ve-
zérigazgatói posztjáról lemondott, de meg-
tartotta igazgatói posztját a részben az SZKT 
tulajdonában lévő Szegedi Parkolási Kft.-ben. 
(Nemes László az előző ciklusban a szocialis-
ta frakció tagja volt. - A szerk.) 

Nagy Sándor szerint az SZKT vezetésének 
nagy szerepe van a parkolási rendszer „ma-
gánkézre játszásában" is. A vizsgálat megál-
lapítja: Nemes többször felhatalmazás nél-
kül kötött meg szerződéseket. 

Az alpolgármester ismeretlen tettes ellen, 
hűtlen kezelés és más bűncselekmények gya-, 
núja miatt tegnap feljelentést tett a Szegedi 
Rendőrkapitányságon. Tuczakov Szilvána, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szó-
vivője érdeklődésünkre elmondta, a kapi-
tányságra csütörtökön megérkezett a felje-
lentés. 

Nemes Lászlót tegnap Nagy Sándor hivata-
lában fogadta és tájékoztatta a vizsgálat ered-
ményéről és a feljelentésről. Nemes ma reg-
gelig kért gondolkodási időt, hogy eldöntse, a 
történtek hatására lemond-e igazgatói poszt-
járól. 

Tegnap délután Nemes László nem kívánt 
az üggyel kapcsolatban lapunknak nyilatkoz-
ni, arra hivatkozott, hogy még nem ismeri a 
vizsgálat részleteit. 

KÉRI BARNABÁS 

A közgyűlés ma dönt az óvodák sorsáról 

Iskolabezárás előtt alaposan számolnak 
Az esetleges óvodabezárásokról 
már a mai közgyűlésen döntés 
születhet, az iskolák sorsa leg-
korábban májusban kerülhet 
napirendre. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- A gyermeklétszám folyamatos 
csökkenése miatt indokolt három 
óvoda bezárása Szegeden, ám ez a 
lépés nem érintheti a szakmai 
munkát - jelentette ki tegnap 
Kozma József. Az oktatásért is fe-
lelős alpolgármester tegnap, a 
szokásos, közgyűlés előtti város-

házi sajttájékoztatón elmondta, 
az oktatási bizottság döntése 
alapján határozhat a testület az 
óvodák bezárásáról. Az esetleges 
iskolabezárásokkal kapcsolatban 
Kozma hangsúlyozta: jelenleg is 
zajlanak az egyeztetések. 

Az alpolgármester megemlítet-
te, hogy az iskolások létszáma 
kétszázzal csökkent a tavalyihoz 
képest, ám szerinte egyelőre fele-
lőtlenség lenne bezárásokról be-
szélni. Az oktatási iroda átfogó 
vizsgálat után április 30-áig tesz 
javaslatot a helyzet megoldására, 
és erről legkorábban a májusi 

közgyűlés dönthet. Kozma József 
szerint az április 15-én lejáró bei-
ratkozási határidő nem okoz 
majd fennakadást, ha esetleg is-
kola bezárására határozza el ma-
gát a testület. Eddig is megszo-
kott volt ugyanis, hogy az osz-
tálylétszámokról és a beiskolá-
zásról a júniusi testületi ülésen 
döntenek - tette hozzá. 

Több pályázatról beadásáról is 
dönthet a képviselő-testület mai 
ülésén. Nagy Sándor városfej-
lesztési alpolgármester tájékoz-
tatása szerint a Vasvári szakkö-
zépiskola bővítéses rekonstruk-

ciójához 280 millió, a Vedres 
szakközépiskola felújításához 
770 millió, a városi kórház meg-
újításához 1 milliárd 290 millió 
forintos címzett támogatási 
igényt nyújthat be az önkor-
mányzat. A város tíz százalékos 
önrészt vállal a beruházásokban. 

A belterületi földek utáni köve-
telésről is dönthet a testület. 
Nagy Sándor szerint az ÁPV Rt. 
által elismert 177 milliós jogos 
szegedi követelés mellett a to-
vább zajló tárgyalásokon reális 
esély van hasonló nagyságrendű 
összeg megszerzésére. 

Huszonöt szegedi képviselő felügyek a város cégeit 

Újraosztott tagságok és pénzek 
Folytatás az 1. oldalról 

Bénák Lászlónál havi bruttó 350, 
Dobó Lászlóéban 180 ezer forint. 
Az 1998-2002 közötti időszak-
ban is kaptak pozíciókat ellenzéki 
képviselők, igaz, Molnár Zoltán 
és 7Ichy-Rdcs Csaba kilépett az 

SZDSZ-, illetve az MSZP-frakció-
ból. Rajtuk kívül három ellenzé-
ki, Révész Mihály, Kozma József 
és Cila Ferenc dolgozhatott felü-
gyelőbizottságokban . 

A város vezetői jelenleg annyit 
keresnek, mint elődeik. Bartha 
László leköszönésekor havi brut-

tó 559 ezer forintot kapott, és 
ugyanennyit visz haza Botka 
László is. Bartha utolsó hivatali 
évében 3 millió 354 ezres jutal-
mat is kapott, Botka egyelőre nem 
vett fel ilyen címet juttatást, ez 
érthető, hiszen tavaly két hóna-
pot dolgozott polgármesterként. 

Első hivatali évében, 1998-ban 
Bartha sem vett fel jutalmat. Tí-
már és Ványai havi 150 illetve 
163 ezer forintot kapott költség-
térítés címén. Nagy Sándor, 
Szentgyörgyi Pál és Kozma [ózsef 
lemondtak a költségtérítésről. 

K.B. 


