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Maratoni testületi ülés várható a nyári szünet előtt 

Visszaveheti a város 
a Városképet 
Megegyezett a szegedi önkor-
mányzat a Városkép Kft. visz-
szavásárlásának feltételeiről a 
tulajdonos VM Hungária 
Kft.-vei. Az ügyet - közel hatvan 
napirendi pont mellett - sür-
gősségi indítványként tárgyal-
ják a mai közgyűlésen. 

A közgyűlés még februárban 
döntött arról, hogy eláll a Város-
kép Kft. privatizációs szerződésé-
től, mert az új városvezetés sze-
rint az hátrányos az önkormány-
zat számára. A másik indok az 
volt, hogy a VM Hungária a szer-
ződésben tett vállalásait sem tel-
jesítette maradéktalanul. A cég 
85 százalékát tulajdonló VM 
Hungária Kft. vezetője, Nyúl 
Zsolt februárban cáfolta az állí-
tást és azt mondta, hogy bírósá-
gon keres jogorvoslatot, ameny-
nyiben az önkormányzat való-
ban eláll a szerződéstől. Később 
azonban megkezdődtek a tárgya-
lások a visszavásárlás feltételei-
ről. 

Az eredeti ajánlat szerint, ame-
lyet áprilisban nem fogadott el a 
VM Hungária, a város 22 millió 
forintot fizetett volna a Városkép 
85 százalékos tulajdonrészéért és 
további 75 millióért vásárolta 
volna meg a privatizációs szerző-
dés alapján a városba telepített 
busz- és villamosvárókat. 

A feltételek a tárgyalások során 
némileg módosultak. A 85 szá-
zalékos tulajdonrészért továbbra 
is 22 milliót fizetne az önkor-
mányzat, a tárgyi eszközöket pe-

dig hitelből maga a Városkép Kft. 
vásárolná meg a VM Hungáriá-
tól, 47 millió 400 ezer forint, 
plusz áfáért. Ezenfelül visszafi-
zetnék a VM Hungáriának azt a 
20 milliós tagi kölcsönt, amelyet 
a cégnek nyújtott. Ezzel szemben 
a VM Hungária 10 millió forin-
tot magára vállal az elmúlt évek-
ben keletkezett veszteségből. 

A képviselő-testület elé sürgős-
séggel kerül az indítvány, ame-
lyet ha elfogadnak, úgy ismét 
100 százalékban a város tulajdo-
nába kerül a cég. 

A privatizáció kapcsán egyéb-
ként rendőrségi vizsgálat indult, 
az ügyet Katona András, a Város-
kép Kft. volt igazgatója esetében 
csalás alapos gyanúja miatt vád-
emelési javaslattal adta át az 
ügyészségnek a nyomozó ható-
ság. 

• 
A nyári szünet előtti utolsó 

közgyűlés meghívója szerint kö-
zel hatvan napirendi pontot kell 
megtárgyalniuk a városatyák-
nak. Heves vita várható a költ-
ségvetés módosítása kapcsán, 
amely a Szegedi Nemzeti Szín-
háznak szánt 244 millió forintos 
juttatásról is rendelkezik. Vál-
tozhatnak az önkormányzati tu-
lajdonú lakások értékesítésének 
feltételei. A testület döntést hoz-
hat a Gróf Széchenyi István eve-
zőspálya tulajdonviszonyának 
rendezéséről, az orvosi ügyelet 
rendjéről és a Nagy Imre-szobor-
pályázatról is. 

K.B. 

Új elnökválasztást sürget néhány szegedi Fidesz-tag 

Kifogás Rákos Tibor 
megválasztása miatt 
Folytatás az 1. oldalról 

Farkas Sándor egyúttal megje-
gyezte: tisztújítás előtt állnak, az 
elnökség emiatt nem foglalt ál-
lást a beadvánnyal kapcsolatban. 
- A jelenlegi helyzetben a testü-
let nem érezte feljogosítva magát 
a döntés meghozatalára - mond-
ta az elnök. 

A választás megsemmisítésé-
re, új választás kiírására irányuló 
beadványt Lauly fózsefné is alá-
írta, majd megerősítette, azért 
fordultak a megyei szervezet és 
választmány elnökségéhez, mert 
szerintük nem volt jogszerű a 
tisztújítás, de bővebben nem 
akart nyilatkozni. így arra a kér-
désre sem válaszolt, miért volt 

alapszabályellenes a választás és 
hogy Rákossal van-e „baja". 

Rákos Tibor, a szegedi csoport 
elnöke azt mondta, szerinte a 
választás minden mozzanata az 
alapszabálynak megfelelően zaj-
lott. A jegyzőkönyveket eljuttat-
ják a párt illetékes bizottságá-
hoz. Rákos elzárkózott annak a 
kérdésnek a megválaszolásától, 
hogy milyen döntésre számít és 
egy esetleges új elnökválasztá-
son elindulna-e. Az iménti fel-
vetésekre hasonlóan nyilatko-
zott Bartha László is. A volt el-
nök Orbán Viktor egyik híres ki-
jelentését idézve válaszolt: 
előbb el kell jutni a folyóig, s 
utána kell eldönteni, átme-
gyünk-e a hídon. 

Tamasi Mihály könyve 
Új gazdasági elit címmel jelent 
meg Tamasi Mihálynak, a Csong-
rád Megyei Hírlap volt főszer-
kesztőjének legújabb könyve a 

Bába és Társai Kft. kiadásában. A 
karcsú kötetet tegnap mutatták 
be a megyeházán, a szerzővel Ka-
nyó Ferenc történész beszélgetett. 

Ellenzéki indítványból kormánypárti előterjesztés 

A Somogyi porladó értékei 

Sok ritka dokumentum került veszélybe a környvtárban. Fotó: Schmidt Andrea 

Megmenekülhet a Somogyi-könyvtár páratlan 
gyűjteménye, ha a mai közgyűlésen a képviselők 
megszavazzák a légkondicionáló-párásító gép 
megvásárlásához szükséges nyolcmillió forintot. 

A Somogyi-könyvtár negyedik emeleti periodikatá-
rának szellőztetéséhez és klimatizálásához szüksé-
ges gépek megvásárlásához mintegy nyolcmillió fo-
rintra lenne szükség. Ennek hiányában komoly ve-
szélyben vannak a könyvtár pótolhatatlan ritkasá-
gai. 

Szabó László MDF-es önkormányzati képviselő 
már a 2003. évi költségvetési vitában javaslatot tett 
ennek a berendezésnek a megvételére, amit akkor 
elutasított a közgyűlés. Most sürgősséggel újra be-

terjesztette egyéni képviselői indítványát, s úgy tű-
nik, kérése meghallgatásra talál. 

- Örülök annak, hogy végre napirendre kerül ez a 
kérdés, s a jelek szerint támogatásra is talál majd. 
Somogyi Károly örökségének megóvása minden 
szegedinek a kötelessége, pártpolitikán felül álló 
feladat. Ez a légkondicionáló-párásító berendezés 
minden bizonnyal nagy segítségére lesz a könyvtár-
nak a gyűjtemény állagmegóvásában - mondta 
Szabó László. Az MDF-es képviselő tegnapi sajtó-
tájékoztatóján közölte: köszöni Botka Lászlónak, 
hogy „szárnyai alá vette" ezt a fontost kérdést. 
Hangsúlyozta, nincs benne sértődöttség, amiért a 
kormánypárti oldal felhasználta előterjesztését. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Táborok 
- félgőzzel 
Szegeden 14 ezer általános is-
kolás fejezte be a tanévet a múlt 
héten, közülük csupán kétszáz-
ötvenen töltik a szünet első he-
tét táborokban. Egyes táborok 
érdeklődés hiányában nem is 
nyitottak ki. A gyerekekre vagy 
a nagyszülők vigyáznak, vagy 
ot thon maradnak. 

Ezen a héten nyolc lehetőség kö-
zül választhattak a diákok, illet-
ve szüleik: a Százszorszép Gyer-
mekház három tábort kínált és 
minden turnusa akadt jelentke-
ző. Legnépszerűbb a gör kor is "tá-
bor, ahol huszonöt kisdiákot fog-
lalkoztatnak. Egy nap Budapest-
re is ellátogatnak a résztvevők. 

A mesekedvelő gyerekeket és 
kézművesség iránt érdeklődőket 
is várja ötnapos elfoglaltság. A 
sportos programokat kedvelőket 
az Úszótanoda fogadta. Öt kü-
lönböző sporttábor közül le-
het(ett) választani, hatvan gyere-
ket vonzott a kínálat. Az úszás 
mellé választható még egy sport-
ág. A Kálvária sportnapközi je-
lentkező hiányában nem kezd-
hette meg működését. 

A város összes nyári gyerek tá-
bora ötszáz nebulót tudna fogad-
ni és foglalkozatni. A gyér érdek-
lődés ellenére a jövő héten újabb 
táborok nyílnak. 

TAMÁS ÁKOS 

Nyári 
menetrend 
A vakáció alatt, augusztus 
31-éig, a Szegedi Közlekedési 
Társaság járatai munkanapokon 
az iskolaszünetre érvényes me-
netrend szerint közlekednek. 
Ezenfelül módosul az 5-ös troli 
közlekedési rendje is: az újszege-
di gyermekkórháztól a korábbi-
tól eltérő időpontokban indul-
nak a járatok. 

Ámokfutó 
randalírozott 
Szegeden 
Ámokfutó autós randalírozott 
Szeged Belvárosában. A férfi töb-
bek között kézi fékes fordulókat 
mutatott be a Híd utcán és a 
Kossuth Lajos sugárúton. Itt 
azonban rosszul mérte fel a tá-
volságot, az egyik parkoló ren-
dőrkocsinak csúszott. A gépko-
csivezető ekkor dulakodni kez-
dett az intézkedő járőrrel. A 
rendőr végül nyolc napon belül 
gyógyuló, könnyű sérüléseket 
szenvedett. Az ügyet az Ügyész-
ségi Nyomozó Hivatal vizsgálja. 
Jelenleg az ámokfutó autós vér-
vizsgálatára várnak, ugyanis 
nem zárható ki, hogy a férfi itta-
san vezetett. 

A gépkocsi vezetője ellen hiva-
talos személy elleni erőszak mi-
att indult eljárás. 

A Fidesz szerint botrányos az SZMSZ-módosítás 

Kevesebb idő felszólalásra 
A Fidesz-MPSZ szegedi közgyűlési frakciója aggályosnak tartja a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának, a költ-
ségvetésnek és a városi televízió közhasznú szerződésének mó-
dosítását. 

A Fidesz tegnapi sajtótájékozta-
tóján elhangzott: a közgyűlés 
szervezeti és működési szabály-
zatának (SZMSZ) módosítása a 
tavaly novemberi alakuló ülés 
óta húzódik. 

- Az SZMSZ ú j szabályozása 
szerint csak az egyéni választó-
kerületben mandátumot szer-
zett országgyűlési képviselők 
vehetnek részt tanácskozási 
joggal a közgyűléseken. Ez azt 
jelenti, hogy a listáról bejutott 
két fideszes képviselőt, Bartha 
Lászlót és Rákos T bort kizárják 
a tanácskozásból. Vélemé-
nyünk szerint ez elfogadhatat-

lan - mondta tegnapi sajtótájé-
koztatóján Dobó László, a Fi-
desz-MPSZ helyi frakciójának 
vezetője. 

Dobó hozzátette: megdöbben-
tőnek tartja, hogy ha megsza-
vazzák az új SZMSZ-t, akkor a 
levezető elnök - többnyire a pol-
gármester - megvonhatja a szót 
a felszólalótól, ha szerinte eltér 
a tárgytól. - Ezzel a képviselői 
munkát kívánják ellehetetlení-
teni és ezzel próbálják palástol-
ni a szocialista képviselők pasz-
szivitását - közölte a frakcióve-
zető. 

A költségvetéssel kapcsolato-

san Dobó László kifejtette: felhá-
borítónak tartja, hogy korábban 
leszavazott ellenzéki indítványo-
kat az MSZP-s városvezetés sa 
játjaként tüntet fel. A képvisel 
szerint mára az is kiderült: Szc 
ged azért került csődközeli hely 
zetbe, mert a szocialisták csőd-
közeli helyzetbe akarták hozni 
Tudatosan felültervezték a ki 
adásokat és alulszámították a be 
vételeket. 

A VTV szerződésmódosítás, 
kapcsán Dobó László közölte 
szét kellene végre választani a 
közszolgálati kötelezettségeket 
és a kereskedelmi jellegű felada-
tokat, s meg kellene állítani a ke-
reskedelmi műsorok közszolgá-
lati pénzekből történő finanszí-
rozását. 

G. SZ. L. 

Új üzemcsarnokot avattak az állateledelgyárban 

Németh Imre szerint jó az irány Csongrádon 
Tíz éve kezdett termelni Csongrád-Bokroson az állateledelgyár. A 
Masterfoods Magyarország Kft. elmúlt tíz évét is értékelték a teg-
napi ünnepségen, amelyen Németh Imre földművelődési és vidék-
fejlesztési miniszter fölavatta a nemrégiben elkészült szárazeledel-
gyárat és az üzemcsarnokban leleplezett egy emléktáblát. 

A gyári ünnepségre érkezett vendégeket Mayer Zsolt, a vállalati kap-
csolatok igazgatója köszöntötte, majd Skopp Stephan ügyvezető igaz-
gató, a Masterfoods Magyarország Gyártó Kft. képviseletében fölidéz-
te az elmúlt évtized főbb állomásait, bemutatva, hogy honnan indul-
tak és máig mit valósítottak meg Bokroson. 

Azért éppen ide települt a gyár, mert ötven kilométeres körzetből 
mindent be tudnak szerezni, ami az állateledelgyártáshoz kell. A 
nagyberuházás 1997-ben kezdődött el, azóta elkészült három nagy 
gyártóegység, utolsóként a szárazeledelgyár, amelynek tegnapi ünne-
pélyes átadása és az ezt megörökítő emléktábla felavatása jó alkalom-
nak bizonyult az elmúlt tíz esztendő eredményeinek számbavételére. 
Bokroson a fejlesztés nem fejeződött be, tovább bővítik a termelőegy-
séget. 

- Több olyan munkatársam van jelen - mondta Skopp Stephan - , 

akik kezdetektől hozzájárultak a vállalat hazai növekedéséhez. Re-
méljük, a következő tíz évet is velünk töltik! 

A miniszter, Németh Imre külön köszöntötte a Masterfoods veze-
tőit és dolgozóit, akikkel jó együtt ünnepelni a tízéves sikertörténetet. 
Hangsúlyozta: óriási eredmény a csongrádi állateledelgyár létrehozá-
sa. Ez a magyar mezőgazdaságnak jó irányt mutat. Ugyanis a magyar 
mezőgazdaság egyik nagy hibája: sok alapanyagot ad el, de a hozzá-
adott értéktermelése gyenge. Ilyen gyártóbázisokra lenne szükség, 
mint a bokrosi. Az idő bebizonyította: jól választottak, akik tíz éve 
Bokroson építeni kezdték ezt a gyárat. Az itteni termékeknek lesz 
piaca, ennek a cégnek biztosított a jövője. S nagy érték - mondta a 
miniszter - az a 600 munkahely, amit ez a gyár biztosít. 

Csongrád polgármestere, Bedő Tamás elmondta: e munkahelyeken 
a csongrádiakon kívül Szentesről, Szegedről és máshonnan érkezők is 
dolgoznak. A városban ez a gyár fizet legtöbb iparűzési adót, miköz-
ben másoknak, a beszállítóknak is munkát ad. A város és a Master-
foods között nemcsak gazdasági kapcsolat épült ki. A város segíteni 
akarja a gyárat, a bokrosi elkerülő út mielőbbi megépítésével is. 
Öröm az, hogy a cég hosszú távon itt akar maradni. 

B. GY. GY. 
A csongrád-bokrosi ünnepségen Németh Imre miniszternt 
magára kellett öltenie a védőöltözetet. Fotó: Tésik 


