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Bankgaranciát 
kérnek a KESZ-től 
Akkor zárul le a szegedi csa-
padékvíz-elvezető csatorna-
rendszer április közepe óta hú-
zódó műszaki átadás-átvételi 
eljárása, ha a kivitelező KESZ 
Kft. bankgaranciát ad az ön-
kormányzatnak. 

Noha a szegedi csapadékvíz-elve-
zető csatornarendszer jelenlegi 
állapotában működőképes, hi-
szen a kivitelező cég kijavította a 
hibákat, pótolta a hiányosságo-
kat, még nem zárult le az április 
15-e óta tartó műszaki átadás-át-
vételi eljárás - nyilatkozta la-
punknak Vaskeba György, a pol-
gármesteri hivatal városüzemel-
tetési irodájának osztályvezetője. 

A legutóbbi közgyűlésen Lauer 
István, Béketelep önkormányzati 
képviselője interpellált csatorna-
ügyben. Elmondta: több mint 
száz panaszt kapott a beruházás-
sal kapcsolatosan. A béketelepi-
ek egyebek mellett arról tájékoz-
tatták a városatyát, hogy a csapa-
dékvíz nem folyik el az árkokból, 
amelyek inkább vízgyűjtőként, 
semmint vízelvezetőként mű-
ködnek. 

Vaskeba György ezzel kapcso-
latosan megjegyezte: a mintegy 
száz kilométer hosszú csatorna-
rendszert szakaszonként, hat vá-
rosrészben, Szentmihálytelken, 
Újszőregen, Kecskéstelepen, Pe-
tőfitelepen, Tápén és Béketele-
pen építették ki. A beruházás kö-
zel négyezer ingatlant érintett. A 
kivitelezés során több száz pa-
nasz, bejelentés érkezett az iro-
dára és a területi képviselőkhöz. 
A legtöbb probléma Petőfitele-
pen, Tápén és Béketelepen me-
rült fel. Az osztályvezető el-
mondta: általános hiba volt a be-
járók betonozása és a nem meg-
felelő tömörítés, ami miatt loká-
lis süllyedések keletkeztek, de 
ezeket kijavította a kivitelező 
cég. Noha már tavaly december-
ben át kellett volna adni a csator-
narendszert, akkor azért hiúsult 
meg a műszaki átadás - hangsú-
lyozta Vaskeba - , mert hiányzott 
a megvalósítási terv és egyes csa-

tornaszakaszok nem készültek 
el, vagyis a cég nem teljesítette a 
szerződésben foglaltakat. Közöl-
te: a KESZ Kft. önkormányzattal 
kötött megállapodásában egy év 
garanciát vállalt a csatornarend-
szerre. A szerződés szerint az 1 
milliárd 300 millió forintos be-
ruházás vállalkozási díjából há-
rom százalékot, 29 millió forin-
tot visszatartanak. A kivitelező 
ebből a pénzből végezné el a ga-
ranciális javításokat. Az osztály-
vezető szerint ilyen garanciális 
javításokként kezelendők a béke-
telepi panaszok is, amelyek nem 
képezik akadályát a műszaki át-
adásnak. A szerződés szerint az 
egy év letelte után hat év szava-
tossági időszak van a csatorna-
rendszerre. Vaskeba György 
hangsúlyozta: ha a KESZ Kft. 
bankgaranciát ad az önkormány-
zatnak a későbbiekben esetlege-
sen felmerülő hibák kijavítására, 
megszüntetésére, akkor lezárul 
az április közepe óta húzódó mű-
szaki átadás-átvételi eljárás. Ez 
ügyben folyik az egyeztetés a vá-
ros és a kivitelező cég között. 

Árvái István, a KÉSZ Kft. kom-
munikációs igazgatója arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy amíg 
nem zárul le az átadás-átvételi 
eljárás, nem tudja kommentálni 
a csatornarendszer műszaki át-
adásával kapcsolatos dolgokat. A 
beruházás lezárását követően 
helytállóan tud nyilatkozni a 
műszaki természetű témákban. 

Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester az üggyel kapcso-
latosan csak annyit jegyzett meg, 
hogy a város működőképes álla-
potban szeretné átvenni a csator-
narendszert. Közölte: a műszaki 
átadás-átvételi eljárást nem befo-
lyásolja az a tény, hogy a felek 
perben állnak egymással. Isme-
retes, hogy a város mintegy 300 
millió forintos kötbért követel a 
kivitelezőtől, a KÉSZ Kft. pedig a 
szerződésben kikötött, 140 mii-
hó forintos vállalkozói díj kifize-
tését kéri az önkormányzattól -
peres úton. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Az egykori Magyar Királyi Borház pincéje 
adott otthont tegnap este a Szeged köszönti 
Budapestet című hagyományteremtő ren-
dezvénynek, amely a város kultúráját és 
Vinkler László festőművész életművét volt 
hivatott bemutatni a főváros közönségé-
nek. 

Az 1980-ban elhunyt iskolateremtő szegedi 
festőművész, Vinkler László képeiből rendez-
tek kiállítást Budapesten, a Király utcai VAM 
Design Stúdióban, amit az egykori Magyar 
Királyi Borház felújítás alatt álló épületében 
alakítottak ki. A megnyitó előtti sajtótájé-
koztatón házigazdaként Vincze Miklós, a stú-
diót üzemeltető kft. ügyvezetője elmondta: 
örömmel adott otthont a méltatlanul mellő-
zött, ezért még ma is kevéssé ismert szegedi 
mester alkotásainak. Vinkler ugyanúgy 
1912-ben született, mint a világhírű ameri-
kai festőművész Jackson Pollock, akinek mű-
veivel szellemi rokonságban állnak szegedi 

kollégája tasizmus jegyében fogant képei. 
Vinkler életműve olyan minta lehet, amely-
ből a mai művészek is építkezhetnek. A 
könyvtárat, médiatárat, designgyűjteményt, 
oktatási kabinetet és kezdő művészek szá-
mára 27 műtermet magában foglaló új buda-
pesti kultúrcentrum segíteni kíván abban: ne 
fordulhasson elő a jövőben, hogy jeles alko-
tók életműve szinte visszhangtalan legyen. A 
budapesti tárlat után Vinkler László művé-
szete elindulhat a világhír felé, hiszen a kö-
zeljövőben Londonban rendeznek munkái-
ból reprezentatív kiállítást. Botka László pol-
gármester úgy fogalmazott: Szeged a kultúra 
városa, ezért vonzó képzőművészeti, színhá-
zi, zenei és táncművészeti értékeit érdemes 
bemutatnia Budapestnek. A csatlakozás 
után felértékelődő Szeged lesz az EU délkele-
ti kapuja, a város máris készül erre az új sze-
repre. Ezt bizonyították azok a befektetői ka-
lauzok és programfüzetek is, amelyeket a 
vernisszázsra meghívott vendégeknek, a köz-

élet, a gazdasági szféra és a diplomáciai testü-
letek képviselőinek adtak. 

Székhelyi József színigazgató, az est kultu-
rális házigazdája szerint a mostani tárlatnak 
az a feladata, hogy hidat verjen Szeged és Bu-
dapest, Vinkler és a világ között. Ősbudapes-
tiként szeretné Szeged kultúráját népszerűsí-
teni a fővárosban. Újhelyi István országgyű-
lési képviselő nemcsak a hagyományos sze-
gedi nyári programokra, hanem a június 
20-án kezdődő szőregi rózsafesztiválra is 
meghívta a budapestieket. 

Schiffer János, Budapest főpolgármester-he-
lyettese a kiállítás megnyitóján köszöntötte 
Szegedet és képviselőit. Vinkler László képei 
mellett Dobos Kati egy Juhász Gyula-verssel, 
Vajda Júha és Gábor Géza Kocka Ferenc zon-
gorakíséretével népszerű operaáriákkal, a 
Szegedi Kortárs Balett táncosai a Carmina 
Burana részletével reprezentálták nagy sikert 
aratva a város kulturális életét. 

H. ZS. 

I 
Vinkler László kiállítása a VAM Design Stúdióban 

Szeged ajándéka Pestnek 

A fővárosi bemutatkozás, kiállítás megnyitója. Fotó: Karnok Csaba 

Katona ügye 
már az 
ügyészségen 
Folytatás az 1. oldalról 

A közelmúltban befejeződött a 
nyomozás, a rendőrség az 
ügyészségnek vádemelési javas-
lattal adta át az iratokat. A vizs-
gálat megállapította, hogy Kato-
na András alaposan gyanúsítha-
tó csalás bűntette elkövetésével. 

Katona András egyelőre nem 
kívánt nyilatkozni lapunknak, 
ám mint mondta, elképzelhető, 
hogy hamarosan a nyilvánosság 
előtt fejti ki véleményét az ügy-
ről. 

Az önkormányzat egyébként 
arra hivatkozva, hogy a VM 
Hungária nem teljesítette a 
privatizációs szerződésben vál-
laltakat, a képviselő-testület 
felhatalmazásával elállt a szer-
ződéstől. Bár Nyúl Zsolt, a VM 
Hungária és a Városkép Kft. 
igazgatója korábban úgy nyilat-
kozott, hogy bírósághoz fordul, 
ha az önkormányzat felmondja 
a szerződést, később mégis tár-
gyalt az üzletrész visszaadásá-
ról. Ennek részleteiről azonban 
még nem született megállapo-
dás a város és a VM Hungária 
között. 

Nyúl Zsolt nem kívánta 
kommentálni a rendőrség vád-
emelési javaslatáról szóló híre-
ket. Kérdésünkre elmondta, to-
vább folytatják a tárgyalásokat 
az önkormányzattal és elkép-
zelhetőnek tartja, hogy a közel-
jövőben megszülethet a megál-
lapodás. A visszavásárlásról a 
június 13-i közgyűlésen dönt-
het a testület. 

k .b . 

Hármas karambol 
Domaszéknél 
Három személyautó rohant 
egymásba tegnap délután az 
55-ös főúton, Domaszék hatá-
rában. Két jármű totálkáros 
lett, egy személy súlyosan meg-
sérült. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hármas karambol akadályozta a 
forgalmat tegnap kora délután az 
55-ös főúton, Domaszék határá-
ban. Egy Ford személyautó haladt 
Szeged felől Baja irányába, a köz-
ség szélén lévő Rózsakert vendég-
lőnél a sofőr balra akart kanya-
rodni, a szembejövő forgalom mi-
att lassított, majd megállt. A mö-
götte haladó Peugeot vezetője már 
későn vette észre az álló Fordot és 
hátulról belerohant. Az ütközés 
erejétől a Ford keresztbefordult az 

úton. Egy Baja felől érkező Tra-
bant sofőrje sem tudott már meg-
állni, nekiment a keresztbe álló 
autónak. 

A karambolban a Trabant és a 
Ford totálkáros lett, a Peu-
geot-nak csak az eleje tört össze. 
A Trabantban két pécsi férfi ült. 
Az utast súlyos sérülésekkel 
szállította a szegedi kórházba a 
mentő. A Ford domaszéki veze-
tőjét és a mögötte ülő két kis-
lányt - egy 9 és egy 11 évest -
megfigyelésre vitték a kórházba. 
A Peugeot Bács-Kiskun megyei 
vezetője nem sérült meg. A há-
rom autóban jelentős anyagi kár 
keletkezett. 

A helyszínelés alatt útzár aka-
dályozta a forgalmat. A műszaki 
mentés idején pedig csak félpá-
lyán engedték a járműveket. 

Elrejtették a kávét 
Több mint 260 jogsértő cse-
lekményt derítettek fel a dél-al-
földi régió vámosai a napok-
ban. 

Kelebián, a Szerbia és Monteneg-
róba tartó Avia nemzetközi 
gyorsvonat egyik kocsijában au-
tóalkatrészekre bukkantak a téte-
les vizsgálatot végző vámosok. A 
vasúti kocsi kapcsolószekrényé-
ből 215 darab, míg a kazánból 
158 darab különböző, autókban 
használatos szerkezet került elő. 

Orosházán egy rendőri igazol-
tatás során bukott le T. R. hely-
béli lakos, akinek Suzukijárói az 
derült ki, hogy a motort az or-
szágba érkezéskor sehol sem 

vámkezelték. A 3 milliós motor 
gazdája kedvenc járművétől bú-
csúzhatott el, s még csempészet 
és vámorgazdaság gyanúja miatt 
is faggatni fogják a rendőrök. 

A bajai vámosok Bácsszőlősön 
egy cég telephelyén 18 ezer 963 
darab, 250 grammos kiszerelésű 
kávékeveréket találtak, amely 
származását hiteles okmányokkal 
a cégvezetői nem tudták igazolni. 
A 2,8 millió forintot érő kávét a 
vámosok lefoglalták, s jövedéki 
törvénysértés miatt indult meg az 
eljárás. Békéscsabán egy vendég-
lőhöz tartozó magánháználn 353 
liter szeszes italt találtak, az igazo-
ló papírok hiányoztak. 

b . z . 

A szegedi közgyűlésben végzett féléves munkát értékelték 

Az SZDSZ-frakció fóruma 
ző felirat volt olvasható a kive-
títőn: Az SZDSZ-frakció be-
számol - az első fél év az ön-
kormányzatban. A szabad de-
mokrata képviselők, Bartáné 
Tóth Mária, Virág András, Fá-
bián József és Nagy Sándor egy 
asztal körül üldögéltek a kive-
títő árnyékában. Öt óra után 
hat perccel a városfejlesztési 
alpolgármester köszöntötte az 
érdeklődőket. Addigra már 
több mint ötvenen gyűltek ösz-
sze a teremben. Nagy elmond-
ta: hagyományteremtő szán-
dékkal indították útjára a ren-
dezvényt, ugyanis félévente 
szeretnének hasonlót szervez-
ni, ahol mindig beszámolná-
nak a munkájukról és megosz-
tanák tapasztalataikat az ér-
deklődőkkel, valamint a párt 
szimpatizánsaival. 

A városi elnök kimentette a 
frakcióvezető Kormos Tibort, 
mondván, a kulturális bizottság 
elnökeként vesz részt kedden a 
Szeged ajándéka Budapestnek cí-
mű fővárosi rendezvényen. Az 
elmúlt hat hónapban végzett vá-
rosfejlesztési munkáról termé-
szetesen Nagy Sándor számolt 
be. Mondandója - csakúgy, mint 
a többieknél - pontokba szedve 
megjelent a kivetítőn is, amivel 
lendületesebbé vált az előadás-
mód. Virág András egyebek mel-
lett a gazdasági örökségről és a 
város jelenlegi pénzügyi helyze-
téről, Bartáné Tóth Mária a kö-
zépfokú oktatási intézmények 
gazdasági önállóságának vissza-
állításáról, Fábián József pedig a 
dorozsmai nagybani piacról be-
szélt. 

sz. c. sz. 

A szegedi közgyűlés SZDSZ-
frakciója hagyományt szeretne 
teremteni azzal, hogy félévente 
beszámol munkájáról az érdek-
lődőknek. Az első ilyen rendez-
vényt tegnap tartották a No-
votelben. 

- Az eső mindenkit megzavart, 
így öt perccel később kezdjük a 
rendezvényt - fogadott az első 
emeleti Tisza Teremben Bereg-
szászi Sándor, az SZDSZ megyei 
elnöke. Jó, hogy „ráhagytak" a 

szabad demokraták, mert öt óra 
előtt öt-hat perccel az önkor-
mányzati képviselőkön és a sajtó 
munkatársaink kívül nemigen 
akadt érdeklődő. Nagy Sándor 
szegedi elnök, városfejlesztési al-
polgármester a folyosón adott 
villáminterjút a városi televízió-
nak. Amikor befejezte, s a Rádió 
88 munkatársa is mikrofonja elé 
kérte, örömmel konstatálta, 
hogy a média érdeklődik az ese-
mény iránt. 

A Tisza Teremben a követke-

Több érdeklődőt vártak a fórumra. Fotó: Gyenes Kálmán 


