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A volt SZKT-igazgató szerint nem politikai oka volt leváltásának 

Magántőke és a cégérdek 

Nemes László: A parkolórendszerben keletkezett nyereséget fej-
lesztésre kell fordítani. Fotó: Káinok Csaba 

A rendkívüli felmondással, 
április 4-én elbocsátott 
SZKT-igazgató munkaügyi bí-
róságon keresi igazát. Nemes 
László, aki továbbra is a Szepark 
Kft. igazgatója marad, állítja: 
mindig a közgyűlés jóváhagyá-
sával, a városi cég érdekeit szem 
előtt tartva döntött . 

- Az SZKT-nál lefolytatott vizs-
gálat a közlekedési társaság, a 
Vivaép Rt. és a Szepark Kft. kö-
zötti szerződésekre koncent-
rált. A jelentés szerint a cégcso-
port működése előnytelen volt a 
városra nézve és ön töbh szer-
ződést is felhatalmazás nélkül 
kötött. Mi a véleménye erről 1 

- A történet 1999-ben kezdő-
dött, amikor az SZKT a közgyű-
lés jóváhagyásával megalapította 
a Vivaép Kft.-t a pályafenntartási 
feladatok ellátására. A 2000-es 
évben született a közgyűlés hatá-
rozata, amely alapján „a jobb 
működés és finanszírozhatóság 
reményében" - törzstőkeemelés 
mellett - a járműjavítási tevé-
kenységet az SZKT kiszervezte a 
Vivaép-be. Ekkor bővült a tulaj-
donosi kör az Autorail Kft.-vei, 
mint magánkézben lévő befekte-
tővel. A 2000-es év első negyed-

évében döntött a város két parko-
lóház megépítéséről. Az év őszén 
közgyűlési határozattal jött létre 
a Szepark Kft. A cél az volt, hogy 
ne az SZKT-t terheljék a parkoló-
házak felépítéséhez szükséges 
hitelek. Ésszerűnek tűnt, hogy az 
SZKT és a Vivaép közösen hozza 
létre a Szepark Kft.-t, hiszen a Vi-
vaép-ben egyébként is volt tulaj-
donrésze az SZKT-nak. 

- Mégis bírálták amiatt, hogy 
2000 nyarán, amikor először tá-
vozott az SZKT éléről, utolsó 
munkanapján kizárólagos jár-
műjavítási szerződést kötött az-
zal a Vivaép-pel, amelynek 
másnaptól igazgatója lett. Mi 
erre a magyarázati 

- A járműjavításra vonatkozó 
keretszerződést a közgyűlés által 
megtárgyalt és jóváhagyott szin-
dikátusi szerződés alapján írtam 
alá. Egyébként joggal gondolhat-
tam, hogy a közgyűlés azért neve-
zett ki a Vivaép élére, hogy bizto-
sítsam a zökkenőmentes feladat-
ellátást, tartsam életben a rend-
szert. Az is világos volt, hogy az 
SZKT-n keresztül részben önkor-
mányzati tulajdonú Vivaép csak 
akkor lesz működőképes, ha egy 
hosszú távú keretszerződéssel 
rendelkezik a járműjavításra. A 

Zuhanás a negyedikről 
Egy szegedi fiatalember lépcsőházablakon kibújva akart bemászni 
negyedik emeleti lakásukba, de lezuhant. Életét egy több mint 
kétméteres tuja mentette meg, amire ráesett. A tragédiából a 
szomszédok szinte semmit nem vettek észre. 

Egy 25 éves szegedi férfi amikor vasárnap reggel hazaért, észrevette, 
hogy nincs nála lakáskulcs. Úgy döntött, nem ébreszti fel családtagja-
it, hanem a lépcsőház szellőzőablakán kibújva, átmászik negyedik 
emeleti lakásukba. Térve azonban nem sikerült, lezuhant. Életét egy 
tujának köszönheti, ami csökkentette a becsapódás erejét. A férfit így 
is rendkívül súlyos sérülésekkel, medencetöréssel szállították az új 
klinikára, több órán keresztül operálták. 

Az elsődleges információk egyébként még arról szóltak, hogy a Gás-
pár Zoltán utcában egy pókember akart felmászni az ötemeletes pa-
nelház tetejére, de a negyedik emelet magasságában megcsúszott és 
lezuhant, a mentők szállították el. Később azonban kiderült, a ház 
egyik lakója esett le, azt azonban senki sem tudta megmondani, hogy 
kiugrott, kiesett, vagy netán kilökték. Voltak, akik öngyilkosságra 
gondoltak, de a lezuhant férfi egyik családtagja elmondta, bár ők sem 
tudják mi történhetett, az öngyilkosság kizárható. 

A szomszédok egyébként semmit nem vettek észre a történtekből. 
Az első emeleti lakó, akinek ablaka alá zuhant a 25 éves férfi, még a 
mentők érkezését és távozását sem látta. 

A . T . J . 

Körözöttet fogtak el 
Körözött bűnöző került rendőr-
kézre. A többszörösen büntetett 
előéletű férfit a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság nyomozó 
osztály életvédelmi alosztályá-
nak célkörözési csoportja egy 
szegedi kocsmában fogta el. Az 
állandó lakhellyel nem rendelke-

ző, 24 esztendős, egyébként ózdi 
O. György ellen a Csongrád Me-
gyei Bíróság bv csoportja adta ki 
a körözést, mivel nem vonult be 
a börtönbe. A férfit magánlaksér-
tés miatt ítélték el. Korábban 
rablás, életveszélyt okozó testi 
sértés miatt dugták rács mögé. 

Vivaép Kft. működőképessége pe-
dig az SZKT, mint tulajdonos ér-
dekeit szolgálja. 

- Felrótták, hogy bár a kor-
mány átvállalta az SZKT 335 
milliós adósságát, a cég ismét 
veszteséggel tervezte a 2003-as 
évet. Mi ennek az oka' 

- A kormány valóban komoly 
pénzügyi terhet vett le az 
SZKT-ról, ám a bevételi oldalon 
nem jelentkezik. Az SZKT tizen-
egy éve 250 millió támogatást 
kapott, most 585 milliót. Jól lát-
szik: ez a működéshez ma már 
elégtelen. Növelni kellett volna 
az SZKT-nak bevételt hozó for-
galmi feladatokat - elsősorban a 
trolihálózat bővítésével - ahhoz, 
hogy a cég működőképes marad-
jon. A BKV adósságát is átvállal-
ta a kormány, mégis veszteséggel 
számolnak az idén is. 

- Bírálói szerint a nyereséges 
parkolási rendszerből a magán-
befektetőn keresztül folyik ki a 
pénz. 

- Az SZKT továbbra is megha-
tározó befolyással rendelkezik a 
Szepark Kft.-ben, hiszen a Viva-
ép a Szeparkban lévő 55 százalé-
kos tulajdonrészéből 40 az 
SZKT-é. A Vivaép 15 évre kapta 
meg a parkolási rendszer haszno-
sításának jogát, azzal a feltétel-
lel, hogy az üzemeltetési jogot 
apportálja a Szepark Kft.-be, öt 
éven belül két parkolóházat épít-
tet, 15 év múltán per- és teher-
mentesen visszaadja a városnak 
az 55 százalékos üzletrészt. A 
rendszerből nem lehet pénzt ki-
venni, hiszen a parkolóházakra 
felvett kölcsönöket a rendszer 
üzemeltetéséből származó bevé-
telekből kell visszafizetni, a köz-
területi parkolás nyeresége pedig 
a beruházások önrészét fedezi. 

- Tíz éve, fideszes városveze-
tés idején lett SZKT-igazgató, 
négy éve a szocialisták gazdasá-
gi alpolgármester-jelöltje volt és 
az előző ciklusban is tagja az 
MSZP-frakciónak. Mit gondol, 
elbocsátásának volt politikai 
motivációja 7. 

- Azt hiszem, klasszikus érte-
lemben vett politikai motiváció-
ja nem volt, inkább gazdaságpo-
litikai, hiszen az új városvezetés 
egész másként gondolkodik a 
magántőke bevonásáról, mint a 
korábbi. 

- Azt mondta, nem fogadja el 
felmondása indoklását. Milyen 
válaszlépéseket tervez 1 

- Napokon belül munkaügyi 
bírósághoz fordulok. 

KÉRI BARNABÁS 

Gregor a 
Bartókban 
A Szegedi Operabarátok Egyesü-
letének szervezésében Gregor Jó-
zsef estjét rendezik meg ma 18 
órától a Bartók Béla Művelődési 
Központ dísztermében. Közre-
működik Vajda fúha. A házigazda 
Csernay László orvosprofesszor. 

Alkalmi tolvajok lopnak 
a szegedi dómban 
Mostanában néhány ember nemcsak imádkozni 
jár a szegedi dómba. Kivárva a megfelelő pil-
lanatot, megpróbálják megszerezni a félreeső per-
selyek tartalmát. A jelenség sajnos eddig sem volt 
ismeretlen, de mostanában mintha más formákat 
kezdene ölteni a bűnözésnek eme formája. 

- Minden templomnak megvan a maga veszélye -
mondta szomorúan Kondé Lajos, a szegedi dóm 
plébánosa. - A besurranó tolvajok mindig jelen vol-
tak, a kisstílű lopások pedig sajnos rendszeresek. 

Ahogy romlott a közbiztonság és csökkent az 
életszínvonal, úgy növekedett a templomi lopások 
száma. Kondé Lajos elmondta, szerinte nincs na-
gyobb veszélyben a dóm a többi templomnál, an-
nak ellenére sem, hogy ide nemcsak istentisztelet-
re járnak az emberek. - Nyilvánvalóan több a turis-
ta, mint a többi szegedi templomban, de ettől még 
nem dézsmálják meg jobban a perselyeket - ma-
gyarázta a plébános, aki ezután hozzátette: igaz, 
volt olyan év, amikor az egyik turista úgy gondolta, 
elviszi emlékbe az egyik kis feszületet. 

A lopások ellen nem nagyon tudnak mit tenni, 
tudomásul veszik, hogy van, és megpróbálnak a 
maguk módján védekezni. - Nonszensz volna, ha 
kamerás megfigyelőrendszert, beléptetőrendszert 
telepítenénk a dómba, vagy felbérelnénk egy őr-
ző-védő céget. Nagyon sok helyen már csak a temp-
lomok előterébe lehet bemenni, a vasrácsos ajtók 
pedig csak az istentisztelet idejére nyílnak ki - fe-
lelte a plébános. A dómban azonban ezt nem lehet 

alkalmazni. A tolvajok egyébként a csöndes félree-
ső zugokat szeretik, elsősorban az ott lévő perselye-
ket próbálják meg feltörni. A plébánostól megtud-
tuk: megerősítették a perselyeket, hogy az adomá-
nyokat meg tudják védeni. A postaládához hason-
latos kis laminált lapocskákat építenek be a persely 
szájához, hogy visszafelé ne tudják húzni a zsinó-
ron leengedett, beragasztózott érméket. 

Kondé Lajos elmondta, tehetetlenek a lopások el-
len, tetten érni a tolvajokat szinte lehetetlenség, 
így a rendőrség segítségét sem kérhetik. 

• 

Úgy tűnik, a többi egyházat elkerülik a dómbeli-
hez hasonlatos lopások. A görög katolikusok egyál-
talán nem tapasztaltak ilyen cselekményeket, bár 
az is igaz, hogy a szegedi közösség viszonylag kicsi, 
mintegy százfős, így valószínűleg hamar lebukna, 
aki próbálkozna. 

A református egyházban sem fordult még elő lo-
pás. Náluk a kísértés is kicsi, hiszen a templom 
csak istentiszteleteken van nyitva. A reformátusok 
egyébként ebben látják a római katolikusok vesz-
tét: a templomok állandó nyitva tartása az igazi ve-
szélyforrás. 

Az evangélikusok egyetlen esetről tudtak beszá-
molni, az is tavaly történt. Az ajtónál lévő persely-
ből emelt el valaki körülbelül 300 forintot. A temp-
lomot ők is zárják, üvegajtón keresztül lehet belép-
ni az előtérből, amit csak az istentiszteletek alkal-
mával nyitnak ki. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Nem lehet minden persely mellé odaállni. Fotó: Schmidt Andrea 

Formálódik az ifjúsági stratégia 
Alakulóban van az országos gyermek- és 
ifjúsági stratégia; Csongrád megyében if-
júságkutatásra, iskolatej-akcióra lenne 
szükség. Ezekről is szó esett az ifjúsággal 
foglalkozó közigazgatási szakember és po-
litikus sajtótájékoztatóján. 

Csongrád megye ifjúsági civil szerveződései-
vel találkozott tegnap a megyei közgyűlés if-
júsági és sportbizottságának ülésén Ocsovai 
Tamás, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisz-
térium (GYISM) közigazgatási helyettes ál-
lamtitkára. Az ülést követően H. Nagy Lász-
ló, a bizottság alelnöke, Újhelyi István or-
szággyűlési képviselő és Ocsovai Tamás kö-
zös tájékoztatót tartott. A helyettes államtit-
kár elmondta, információkat, véleményeket, 
javaslatokat gyűjtenek a készülő gyermek- és 
ifjúsági stratégiához. A GYISM az idén 2,1 
milliárd forintból támogathatja a beadott pá-
lyázatokat, s ezen belül - a korábbi 80 millió-
hoz képest - idén 187 millió jut a táborozá-

sok támogatására. Ezzel arányban azonban 
nőtt a beadott pályázatok száma is, 500-ról 
2800-ra, ami - amellett, hogy nehéz helyzet-
be hozza azokat, akiknek dönteniük kell -
azt is jelzi, valós igényt támogatnak. Har-
minchat százalékkal több jut a határokon tú-
li magyar ifjúsági szervezetek támogatására 
is. 

A megyei közgyűlés idei költségvetésének 
összeállításakor az ifjúsági és sportbizottság-
nak sikerült elérnie egy pénzalap elkülöníté-
sét, mely a megyei ifjúságpolitikai stratégia 
kidolgozását szolgálja - tudtuk meg Marto-
nosi Györgytől, a bizottság elnökétől. Ez 
megfogalmazása szerint a fiatalok szülőföl-
dön tartásának programja lesz. Csongrád 
megye hét kistérsége eltérő sikerrel tudja 
megtartani a fiatalokat, mindenütt mások az 
adottságok és az igények, ezért mindenhon-
nan várják az ötleteket, javaslatokat. A prog-
ram egyik fő célja az, hogy-a szülőföldön ma-
radást segítő helyi, megyei és központi forrá-

sokat összhangba hozza - mondta el Marto-
nosi György. 

Újhelyi István országgyűlési képviselő, a 
parlament ifjúsági és sportbizottságának al-
elnöke egy nyári szegedi ifjúsági fesztivál tá-
mogatásáról tárgyalt a helyettes államtit-
kárral. A tájékoztatón a képviselő azt 
mondta, Csongrád megyében ifjúságkuta-
tásra van szükség, fel kell mérni az itt élő 
fiatalok életkörülményeit, elhelyezkedésé-
nek, munkavállalásának lehetőségeit. Egy 
ilyen felmérés mindegyik önkormányzat-
nak hasznára válik. Bejelentette, hogy ismét 
megindultak a tárgyalások az iskolatej-prog-
ram újjáélesztése érdekében. A képviselő in-
dítványozza, hogy bizottsága soron kívül 
tűzze a napirendjére az iskolai büfék ügyét. 
A közelmúltban több iskolai büfében is le-
járt szavatosságú árukat, helytelenül előké-
szített ételeket talált a fogyasztóvédelmi fel-
ügyelőség. 

B.A.-SZ. I.M. 


