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Eltűnt a pénzzel a szegedi parkolóház fővállalkozója 

71 millió utazásra, tanácsra 

Szentgyörgyi Pál meglepő adatokat sorolt a létesítménnyel kapcsolatban. Fotó: Miskolczi Róbert 

Átadták a szegedi gyermekkór-
ház felújított harmadik pavi-
lonját. Az ünnepségen három 
egészségügyi dolgozó több év-
tizedes munkáját oklevéllel is-
merte el a város. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Megújult az újszegedi gyermek-
kórház harmadik pavilonja is. A 
kismamaszállóként működő 
épületre emeletet húztak, s az így 
nyert területen kapott helyet az 
élelmezési iroda, s itt alakították 
ki a diétás nővér, valamint az in-
tézeti védőnő szobáját. Az alsó 
szinten továbbra is a kismama-
szálló működik. 

Az ünnepélyes átadáson Teku-
lics Péter professzor, a gyermek-
kórház igazgatója elmondta: a 
beruházásra a kórház 2002-ben 
nyert az egészségügyi minisztéri-
um pályázatán 9 millió forintot, 
ehhez kapott 10 millió forintos 
önkormányzati támogatást, s a 
kórház, 8 millió forintot biztosí-
tott saját pénzéből. Az összesen 
27 millió forintból nemcsak a 

gyermekkórház épülettömbjé-
ben levő pavilont újították fel, 
hanem szociális helyiségeket ala-
kítottak ki - a gyermekkórház-
hoz tartozó - ifjúsági rendelőin-
tézetben. 

A gyermekkórház megújult pa-
vilonjának átadásán megjelent 
Botka László polgármester is, aki 
a szegedi kórház után itt is szük-
ségesnek tartotta összdoigozói 
értekezleten elmondani, hogy a 
város 1 milliárd 800 millió forin-
tos fejlesztést indít a szegedi ön-
kormányzati egészségügyi intéz-
ményekben. Ebből a szegedi 
gyermekkórház 60 millió forin-
tot kap korszerű orvosi készülé-
kekvásárlására. 

A polgármester a város elisme-
rő oklevelével köszönte meg a 
gyermekkórház három régi dol-
gozójának több évtizedes munká-
ját. Oklevelet kapott Bende Fe-
rencné takarítónő, aki 1957-től 
dolgozik a gyermekkórházban, 
Matusovits László főorvos, aki 
1967-től gyógyít az intézmény-
ben és Erdélyi Istvánné nővér, aki 
1968 óta ápolja a kis betegeket. 

Hetvenegymillió forintot fize-
tett ki tavaly a Szegedi Parkolási 
Kft. szakmai utakra, tanács-
adásra és más külső szolgáltatá-
sokra. Ez is közrejátszott abban, 
hogy a Szepark csőd közeli hely-
zetbe került. Az akkori igazgató, 
Nemes László túlzónak nevezte 
az említett összeget. 

Szentgyörgyi Pál gazdasági alpol-
gármester az első szegedi parko-
lóház előtt tájékoztatta tegnap a 
sajtó munkatársait a Szepark 
Kft.-vei kapcsolatos fejlemé-
nyekről. Elmondta, hogy a közte-
rületi parkolási rendszer működ-
tetője csőd közeli helyzetbe ke-
rült. Elhangzott: mint ahogy a 
korábban magánkézben lévő Vá-
roskép Kft.-t, amely tizenötmil-
lió forintos adósságot halmozott 
fel, úgy a Szeparkot is rendkívül 
rossz pénzügyi helyzetben vette 
vissza az önkormányzat. 

Az alpolgármester vázolta, ho-
gyan került az előző ciklusban 
egy magántársaság kezébe a Sze-
park Kft. Majd arról szólt, hogyan 
emelkedett 730 millióról 850 
millió forintra az Arany János ut-
cai parkolóház beruházási költsé-
ge. Elmondta, hogy a parkolási 
cég korábbi ügyvezető igazgatója, 
Nemes László kétszer fizette ki a 
rendszert működtető szoftvert és 
automatikát. Mindeközben a fő-
vállalkozó 3S cég nem fizette ki 
az alvállalkozókat, mi több, el-
tűnt a pénzzel. Az egyik alvállal-
kozónak 40 millió forinttal tarto-
zik a 3S. Szentgyörgyi bejelentet-
te: pert indítanak a kivitelező cég 
ellen, amely tudomása szerint a 
kilencvenes évek közepén részt 
vett Újszegeden az úgynevezett 
svéd házak programban. A prob-
léma csak az, hogy a 3S-t sehol 
sem találják. 

Forrai Gábor, a Szepark Kft. 

Ünnepélyes keretek között át-
adták tegnap Szegeden a Tápai 
utcai negyvenegy lakásos gar-
zonházat. 

A Fidesz-MPSZ helyi szervezete 
előző héten jelképesen felavatta, 
a városvezetés pedig tegnap ün-
nepélyesen átadta a Széchenyi-
terv támogatásával épült Tápai 
utcai fecskeházat, amelynek Szi-
lágyi Ferenc és Valkony Károly 
építész készítette a tervét. A 330 
millió forintos beruházás tavaly 
augusztusban indult és egy év 
alatt készült el. Szentgyörgyi Pál 
avatóbeszédében hangsúlyozta: a 
41 lakásos társasház jó példája 
lehet annak, hogy a beruházá-
soknak választási ciklusokon át-
ívelő feladatnak kellene lennie. 
A városnak nem az a fontos - fo-
galmazott a gazdasági alpolgár-
mester - , hogy kik teremtették 
meg a forrásokat a fecskeházra, 
kik indították el az építkezést és 
végül kik adják át azt. Sokkal 
fontosabb, hogy a garzonház el-
készült, lakható, használatba ve-
hető. Szentgyörgyi Pál köszöne-
tet mondott mindazoknak, így 
az előző önkormányzat vezetői-
nek is, akik részt vettek a beru-
házás előkészítésében és lebo-
nyolításában. 

Az alpolgármester közölte: 
idén a lakáscélú beruházások 
forrásainak megteremtésére fek-
tetik a hangsúlyt. A lakásprog-
ram részeként jelenleg hat kü-
lönböző pályázat, projekt előké-
szítésén dolgozik az önkormány-
zat. Már benyújtották a pályáza-

ügyvezető igazgatója lapunknak 
elmondta, megbíztak egy céget 
azzal, hogy kutassa fel a fővállal-
kozót. Az alpolgármester szerint 
a beruházási költség százhúsz-
millió forintos emelkedése fel-
emésztette a Szepark nyereségét. 
Megtudtuk azt is, hogy Nemes 
igazgatósága alatt hetvenegymil-
lió forintot fizetett ki 2002-ben a 
Szepark Kft. szakmai utakra, ta-
nácsadásra és más külső szolgál-
tatásokra. 

Az önkormányzat nyáron 

tot ötven használt lakás vásárlá-
sának 70 százalékos állami tá-
mogatására. A beruházás 375 
millió forintba kerül, amiből 112 
milliót vállal a város. A város 18 
közművesített építési telket kí-
ván kialakítani a Fraknói és Ka-
szás utca közötti területen, vala-
mint a Szőregi úton. Ehhez 74 
millió forintos programhoz 40 
százalékos állami támogatás 
mellett 44 millió forint önerőt 
biztosít az önkormányzat. A So-
mogyi és Kelemen utcai sarok 
tömbrehabilitációja közel 670 
millió forintba kerül. Ehhez 475 
millió forint saját forrást biztosít 
a város, a többi pénzt pályázat 
útján kívánják megszerezni. A 
Cserzy Mihály utcában ötven 
szociális bérlakást kíván építeni 
az önkormányzat, ami 450 mil-
lió forintba kerül. Ehhez 70 szá-

többségi tulajdont szerzett a Sze-
park Kft.-ben. A cég új vezetése 
több mint ötvenmillió forintot 
gyűjtött már össze a kintlévősé-
gek behajtásából és megtakarítá-
sokból. Elhangzott: új bérlet-
konstrukciót dolgoznak ki annak 
érdekében, hogy kihasználtabbá 
tegyék a parkolóházat. Az egyik 
javaslat szerint azok is parkol-
hatnának a házban, akik csak a 
közterületre váltanak bérletet. 

Nemes László a felhozott vá-
dakra reagálva lapunknak el-

zalékos állami támogatás mellett 
143 millió forint önerőt biztosít 
az önkormányzat. 

Szentgyörgyi szólt még a panel-
épületek energetikai korszerűsíté-
sére, valamint az egycsatornás 
kémények modernizálására kiírt 
pályázatról. Elmondta: az önkor-
mányzat 1 milliárd 800 millió fo-
rint értékben kíván lakáscélú be-
ruházást indítani a közeljövőben, 
amiből 800 millió városi forrás. 

A fecskeházzal együtt össze-
sen 551 garzonlakás van már 
Szegeden. A negyvenegy lakás-
ból tizenegyet felajánlott a város 
az egyetemnek. A fiatal házasok 
pályázat útján juthatnak majd a 
27, illetve 40 négyzetméteres la-
kásokhoz. Az első fecskék vár-
hatóan október második felében 
költözhetnek be a garzonházba. 

sz. c. sz. 

mondta, hogy ők csak elvégzett 
és igazolt munka után fizettek a 
fővállalkozónak, akivel szerző-
désben álltak. Arról nem tud nyi-
latkozni, hogy a 3S hogyan intéz-
te a dolgait az alvállalkozókkal. 
A hetvenegymillióval kapcsola-
tosan közölte: csak akkor tud ér-
demben nyilatkozni az ügyben, 
ha látja, mit soroltak a külső 
szolgáltatások közé. Addig senki-
vel sem akar vitatkozni a szerin-
te túlzó összegről. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

Bírál 
a Fidesz 
A szegedi közgyűlés Fidesz-frak-
ciója szerint mára egyértelművé 
vált, hogy a megszorító intéz-
kedések nem oldották meg az 
önkormányzati intézmények 
problémáit. 

- Visszájára fordultak a költségve-
tési megtakarítások. Az önkor-
mányzat által fenntartott intéz-
mények közül több már majdnem 
a teljes költség-előirányzatot el-
költötte, tehát hibás volt az erede-
ti koncepció - jelentette ki tegnapi 
sajtótájékoztatóján Szöllősi Béla, 
a Fidesz-MPSZ frakcióvezető-he-
lyettese. - A tervezett 626 millió 
forintból 435 milliót költöttek el 
az intézmények az első félévben. 

- A koncepciótlanságot példáz-
za az SZKT helyzete is - vettette 
közbe Molnár Zoltán képviselő. -
A városvezetés nem volt tisztában 
a társaságok gazdasági helyzeté-
vel. Abban bíztak, a Szepark nye-
reségéből az SZKT veszteségét le-
het fedezni. Nem sikerült. 

- A közgyűlésen az önkor-
mányzat számlavezető bankjá-
nak választásakor nyílt ülést kez-
deményezünk, ahol szakmai ala-
pon lehetne kiválasztani a leg-
megfelelőbb pénzintézetet -
hangsúlyozta Szöllősi. 

• 
Információink szerint az eddi-

gi számlavezető Postabank Rt. 
mellett további hat pénzintézet 
tett ajánlatot a szegedi önkor-
mányzatnak számlavezetésre. A 
mai közgyűlés az eredeti forgató-
könyv szerint zárt ülésen hatá-
roz, hogy az OTP Bank Rt., a 
Postabank Rt., a K & H Bank Rt., 
a Raiffeisen Bank Rt., a CIB 
Bank Rt., a HVB Bank Rt., vagy 
az Erste Bank Rt. ajánlata közül 
melyiket fogadja el. Úgy tudjuk, 
a pénzintézetek egyedi ajánlatot 
tettek a városnak, és mint más-
kor, ez indokolja a zárt ülést. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Faludy a múzeumban 
Erotikus percek címmel Faludy György Kossuth-díjas költővel ren-
deznek ma délután 4 órától beszélgetést a Móra Ferenc Múzeum 
dísztermében. Köszöntőt mond Vörös Gabriella megyei múzeum-
igazgató, a beszélgetőtárs: Gőg János költő. Közreműködik: Dálnoky 
Zsóka és Galkó Bence színművész. A rendezvényre a múzeum pénz-
tárában korlátozott számban belépők válthatók. A találkozó után Fa-
ludy György dedikálja köteteit, amelyek a helyszínen is megvásárol-
hatók. A múzeum és a Votec Kft. szervezésében a Rákóczi-év tisztele-
tére ma este 7 órai kezdettel a díszteremben „Emlékezem szegény 
Magyarországrul" címmel a kuruc kor zeneköltészetét idézi fel a 
Kecskés együttes korhű hangszereken. L. Kecskés András és muzsi-
kustársainak műsorára a pénztárban, valamint a Sík Sándor Köny-
vesboltban kaphatók belépőjegyek. 

Köszönet a Kossuth Nyomdának 
Csütörtökön késő este olyan sú-
lyos műszaki hiba következett 
be lapunk nyomdájában, amely 
megakadályozhatta volna az új-
ság megjelenését. A Szegedi 

Kossuth Nyomda sietett segítsé-
günkre a probléma megoldásá-
ban. Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani - olvasóink ne-
vében is - a nyomdának és Gera 

Imre ügyvezető igazgatónak ön-
zetlen segítségükért, amellyel 
lehetővé tették, hogy a Délma-
gyarország és a Délvilág időben 
eljusson az előfizetőkhöz. 

P. Krisztina nem árult el semmit Szabóról 

A rém találkozott 
egykori élettársával 
Ibvábbi bizonyítási eljárás miatt elnapolta a Csongrád Megyei 
Bíróság Szabó Zoltán, a balástyai rémként elhíresült, öt nő 
meggyilkolásával vádolt férfi tárgyalását. 

Újabb tanúk meghallgatásával folytatódott tegnap a Csongrád Me-
gyei Bíróságon Szabó Zoltán tárgyalása. Mint korábban megírtuk, a 
35 éves balástyai férfit öt nő megölésével vádolja a Csongrád Megyei 
Főügyészség. A vádirat szerint a balástyai rémként elhíresült férfi 
1998 és 2001 között követte el a bűncselekményeket. 

Csütörtökön a csanyteleki K. /ánost azért idézték be ismét, hogy 
szembesítsék egy másik tanúval. (K. volt az, aki 1998-ban társával, 
Kolompár Istvánnal, kilenc hónapig volt előzetes letartóztatásban, 
mivel a rendőrség ót gyanúsította Szabó egyik áldozatának, a prosti-
tuált Kovács Mónika meggyilkolásával.) Úgy tudjuk, az idézett tanú 
egy ceglédi férfi, akinek a bírónő, Kovalcsik Éva hiába rendelte el a 
rendőri elővezetést, nem találták a lakhelyén. 

A tegnapi tárgyaláson meghallgatták P. Krisztinát, Szabó Zoltán 
élettársát is. A fiatal nő 11 évig élt együtt a gyilkossággal vádolt férfi-
val. - Nem mondok semmit, hiába kérdez - jelentette ki határozot-
tan a nő a bíróság folyosóján, és végig ehhez tartotta magát. - Kérdez-
zen az időjárásról, vagy arról, hogy vagyok! Ezekre válaszolok, másra 
nem - jelentette ki a rém élettársa. 

A nő így nem válaszolt azokra a kérdéseinkre sem, hogy milyen em-
bernek ismerte Szabó Zoltánt, s hogy észrevett-e valamilyen válto-
zást a férfin a gyilkosságok elkövetése idején. Azt sem árulta el, tart-
ja-e a kapcsolatot Szabóval, látogatja-e. A tárgyalás után egyébként P. 
Krisztina engedélyt kapott a beszélőre, így a harmadik emeleti fogdán 
szót válthatott élettársával. 

- Szabó Zoltán ügyét további bizonyítási eljárások miatt elnapol-
ták. A tárgyalás időpontját később tűzi ki a Csongrád Megyei Bíróság 
- tájékoztatta lapunkat Cseh Attila, a megyei bíróság szóvivője. Infor-
mációink szerint Szabó Zoltánt korábbi rosszulléte miatt orvos szak-
értő is megvizsgálja. 

A. T. J. 

Pavilont adtak át 
a gyermekkórházban 

Iroda és védőnői szoba is van az épületben. Fotó: Miskolczi Róbert 

Októberben költözhetnek 

A városvezetés felavatta a garzonházat. Fotó: Schmidt Andrea 


