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Hatvan embert küldött el az MTV Szegeden 

Színlelt szerződések vége 

A szegedi városi tévéstúdióban. Ők t izenkilenc embert fölvettek Fotó: Segesvári Csaba 

Elküldték a Magyar Televízió szegedi stú-
diójából is a külsősöket - összesen kö-
rülbelül hatvan embert. Egyelőre teljesen 
bizonytalan, kik és milyen formában ké-
szítik majd a műsorokat. Vége a „számlás" 
külsősök korszakának. 

Körülbelül hatvan külső munkatárs munkavi-
szonya szűnt meg a szegedi körzeti tévénél -
információink szerint. A Magyar Televízió 
megvált valamennyi ilyen státusú dolgozójá-
tól. A hivatalos sajtóközlemény úgy hangzik, 
hogy a köztévé „reorganizációja keretében 
megvizsgálta a közszolgálati feladatok ellátásá-
hoz szükséges humánerőforrásait". Az intéz-
mény állományába nem tartozó munkatársak-
kal kötött korábbi szerződéseket május 31-i 
határidővel felmondták. Mindez a szegedi stú-
diót is érinti, ahol - lapunk információi szerint 
- mintegy hatvan dolgozótól váltak meg. 

A köztévé szegedi stúdiója a jelenlegi mű-
sorrend szerint naponta háromszor sugároz 
híradót, hetente egyszer magazinműsort ké-
szítenek az egyes csatorna számára. Az m2-n 
pedig időnként szegedi készítésű kulturális 
és oktatási műsorokat sugároznak. 

A L K A L M A Z O T T A K , M E N E S Z T E T T E K 

A szegedi Városi Televízió Kht. is megszüntette a 
„számlás" foglalkoztatást. A legtöbb munkatárs 
eddig megbízási szerződéssel dolgozott, és csak 
nyolc állandó alkalmazottal működött a tévé. Az 
önkormányzat által fönntartott cég most 19 em-
bert vett föl - mondta Csata Gabriella. Az ügyve-
zető hozzátette: azokkal kötöttek munkaszerző-
dést, akik állandóan csak a városi tévének dol-
goztak. Több olyan tévésnek, aki eddig is alka-
lomszerűen dolgozott, vállalkozói szerződést kí-
nálnak, és egy-egy produkcióban dolgozhatnak. 
A városi tévénél néhány munkatársat nem alkal-
maznak a továbbiakban, de Csala szerint lehet-
séges, hogy megbízási szerződéssel, alkalman-
ként nekik is kínálnak munkát. 

Harminc éve, 1976-ban adták ki az MTV 
Szegedi Körzeti Stúdiójának működési enge-
délyét. Azóta több mint 200 belső, és ezernél 
is több külső munkatárs készített itt műsort. 
A Magyar Televízió az utóbbi években már 
viszonylag kevés műsoridőt biztosított, a 
munkatársak elöregedett eszközökkel dol-

goztak, igaz, nemrég egy teljesen új szinkron-
stúdiót hoztak létre. 

Egyelőre nem tudni, pontosan hány ember-
nek kínálnak új szerződést és milyen formá-
ban. Lapunk úgy értesült, a körzeti stúdió-
nak a korábbinál jóval kevesebb riporteri ál-
láshelye marad - eddigi szerkesztők, vezetők 
is kijárnak majd forgatni. 

Megkerestük furkovics Jánost, a körzeti 
stúdió vezetőjét, de ő hétfőn azt mondta, 
csak elnöki engedéllyel nyilatkozhat, ám 
nincs végleges állapot, amelyről beszélni tud-
na. Csütörtökön az MTV budapesti sajtóme-
nedzsere, Csorba Mária is elzárkózott attól, 
hogy közölje, hány fővel működött a szegedi 
stúdió, hány embert küldtek el, és hány 
munkavállalót vettek állományba. 

Annyit tudtunk meg, hogy kiemelt jelentő-
ségű feladat számukra a regionális műsor-
szolgáltatás, és az MTV törekszik is ennek 
megerősítésére. A szegedi műsorok, felada-
tok egyelőre nem változnak. A szinkronstú-
dió kihasználtságáról, jövőjéről sem nyilat-
koztak. Lapunk úgy tudja, az új stúdióban 
eddig egy filmet szinkronizáltak. 

M O L N Á R B. I M R E 

Három pártnak megvan a polgármesterjelöltje Szegeden 

Ványai Évát civilek 
is támogatják 

Botka László, Oláh János és Ványai Éva már biztosan indul a pol-
g á r m e s t e r i s z é k é r t Fotók: DM/DV 

Ványai Éva a Magyar Demok-
rata Fórum és az Együtt Sze-
gedért Egyesület közös polgár-
mesterjelöltje Szegeden. 

A Magyar Demokrata Fórum 
és az Együtt Szegedért Egyesü-
let közös jelöltjeként indul a 
szegedi polgármesterségért Vá-
nyai Eva MDF-es önkormány-
zati képviselő. A pártnak és a 
civil szervezetnek nem csak a 
polgármesterjelöltje közös: az 
őszi választáson közös listát 
állítanak. A 25 választási kör-
zetet paritásos alapon osztják 
fel, a jelöltek nevét később -
július elején - hozzák nyilvá-

nosságra. Korábban szó volt ró-
la, hogy az Együtt Szegedért 
önálló polgármesterjelöltet in-
dít, de Bakai Csaba, az egyesü-
let elnöke mégsem mérettet i 
meg magát. 

Arra a kérdésre, hogy milyen 
eredményre számít, Ványai Éva 
úgy válaszolt: a siker reményé-
ben indul a választáson. 

Azzal, hogy Ványai indulása 
biztossá vált, három polgármes-
terjelöltje van Szegednek. A Fi-
desz Oláh Jánost, a párt szegedi 
szervezetének elnökét indítja, a 
város polgármestere, Botka Lász-
ló pedig az MSZP és az SZDSZ 
közös jelöltje Szegeden. 

Belefulladt az öntözőtóba 
Az elsődleges orvos szakértői vélemény szerint vízbe fulladt az a 46 
éves ásotthalmi férfi, akinek holttestét a tűzoltók emelték ki csütör-
tök este a település külterületén a Gátsor melletti öntözőtóból. A 
helyszínelők idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak. A Szegedi 
Rendőrkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset kö-
rülményeit. 

Semmelweis-díj 
Simon Miklósnak 
Az egészségügyben nyújtott kiemelkedő szakmai munkája elismeré-
seként Semmelweis-díjat kapott tegnap Simon Miklós, a Szegedi Tu-
dományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának emeri-
tus professzora. A szobrot és oklevelet Molnár Lajos egészségügyi mi-
niszter nyújtotta át tegnap Budapesten az idén kilencvenéves profesz-
szornak. 

Forró lesz 
a nyár 
SZAVAY ISTVÁN 

Minden jel arra vall, hogy forró nyár elé nézünk. Már ami a közé-
letet illeti. Hat szakszervezeti szövetség július 8-ára már meghir-
dette a maga demonstrációját a megszorító-kiigazító intézkedé-
sek okán, és abban is biztosak lehetünk, hogy nem ez lesz az 
egyetlen tömeges tiltakozó megmozdulás a következő hónapok-
ban. Gyulán csütörtökön már tüntettek a közalkalmazottak az 
elbocsátások miatt, pedig a java annak is csak ezután jön. Hiszen 
12 ezer 500 embert kívánnak elküldeni a közszférából. 

A létszámcsökkentés is rengeteg családot érint, a gáz, az áram 
és az áfa emelése, a tandíj pedig szinte mindenkit ebben az or-
szágban. A mind hidegebb zuhanytól sokaknak a lélegzete is el-
akad, és az elkeseredés, a tehetetlenség érzete valószínűleg soka-
kat kivisz majd az utcára is. Annyi biztos, hogy a hat szakszerve-
zet által meghirdetett tömegdemonstrációhoz hasonló méretű 
nemigen volt az ország újabb kori történetében, hacsak az An-
tall-éra taxisblokádja nem. 

Senki nem képes megvédeni magát és családját a változásoktól. És 
nem képes rá semmiféle politika sem. Riasztóak az adatok. Az MNB 
tegnapi bejelentése szerint az első negyedév fizetési mérleghiánya 
meghaladta az 1,6 milliárd eurót. (Ez közelíti a félbilliárd forintot!) 
Közben az olaj ára is száguld fölfelé, átlépte a 73 dollárt. Ez és a gyen-
gülő forint még nagyobb benzin- és gázárakat vetít előre. Csütörtö-
kön a forint először bukott át az intervenciós sáv alsó felébe. Ugyan-
ezen a napon a kincstár 40 milhárd forintnyi államkötvényt akart ér-
tékesíteni a hiány finanszírozására, de csak 30 milliárdnyit sikerült 
eladnia. A többi vételi ajánlat ugyanis elfogadhatadanul rossz volt. 

És az igazi baj itt kezdődik. Azzal, hogy a nemzetközi tőke kivo-
nul a magyar adósságfinanszírozásból, vagy a megtérülés kocká-
zatai miatt elviselhetetlenül drágává teszi azt. Most éppen a sza-
kadékküszöbén állunk. Vagy visszafordulunk az úton, vagy... 

A bajokkal és a lehetséges gyógymódokkal is többnyire tisztá-
ban vagyunk. E tudás azonban aligha enyhíti a tehetetlenség és a 
veszélyek érzetének keserűségét. Leginkább azonban a húzd 
meg, ereszd meg korszakok hatvanas évek óta gyűlölt váltakozá-
sából volt elegünk. Azzal, hogy a Bokros-csomag mindannyiunk 
által keservesen kikínlódott eredményeit az ezredfordulótól há-
rom kormány engedte fölélni ebben az országban, hogy most elöl-
ről kezdhessünk mindent. 

Valaki a minap azt mondta: Magyarországon most ér véget iga-
zán a szocializmus, ha végre valóban megkezdődik a nagy állami 
elosztórendszerek reformja. A lépések kikerülhetetlenek. Ettől 
azonban még forró lesz a nyár. Csak az a kérdés: mennyire ? 

Demonstrálnak a szakszervezetek 

Áremelés, adó, 
elbocsátás ellen 
Folytatás az 1. oldalról 

A közúti közlekedési dolgozók 
tegnap még a hivatalos értesítésre 
vártak. Az energiaipariak és a 
mozdonyvezetők szervezik a 
Pestre utazást. A Pedagógusok 
Szakszervezetének szegedi bizott-
sága támogatja a megmozdulást, 
a Magyar Szakszervezetek Orszá-
gos Szövetsége csak kedden dönt 
megyei tagjainak utaztatásáról. 

A Csongrád megyei szakszer-
vezeti vezetők általánosságban 
megkérdőjelezik a megszorítá-

sok kidolgozóinak szakmai hoz-
záértését. Egységesen tiltakoz-
nak az áfa-, a gázár- és a járulék-
emelés ellen, mert ezek legjob-
ban a bérből és fizetésből élőket 
érintik. Szakmák szerinti elvárá-
sokat is hangsúlyoznak. így töb-
bek között a köztisztviselők az 
elbocsátások, a pedagógusok az 
óraszámok növelése ellen, a vas-
utasok az önkéntes nyugdíj- és 
egészségpénztári befizetések 
megadóztatása ellen emelik fel 
szavukat. 

D. T. 

Hódi Lajos: Csapó Balázs kérjen helyreigazítást a Blikktől 

A temetkezési cég igazgatója nem mond le 
Botrány a temetőben, Holttestek meggya-
lázásával vádolják a céget - ezekkel a cí-
mekkel jelentetett meg egy írást tegnap a 
Blikk. Ebben a szegedi önkormányzati te-
metkezési cég vezetőjének lemondásáról 
írnak. Hódi Lajos azonban posztján marad, 
és elvárja: a nyilatkozók kérjenek hely-
reigazítást. 

- Meg vagyok döbbenve. Sajátos vélemé-
nyem van a Blikk olvasóiról, de nem mon-
dom el senkinek - mondta tegnap Hódi La-
jos, a városi temetkezési kft. igazgatója, miu-
tán elolvasta a róla szóló újságcikket. Ebben 
egy Bezdán Tibor nevű ember állításait köz-
lik, miszerint például holttestek maradvá-
nyait szórták szét egy szántón. - Bezdán Ti-
bor nevű munkatársunk soha nem volt - szö-
gezte le a megvádolt Hódi Lajos. 

Valóban, a Szegedi Testamentum Temetke-
zési Kft. egykori alkalmazottjának Bezdán 
Bertalan a neve. Lapunkban is írtunk róla, 
hiszen ő volt Csapó Balázs „koronatanúja". 
A temetkezési cégtől elbocsátott férfi akkor 
jelentkezett Csapónál, amikor a Délmagya-
rországban olvasta, hogy az önkormányzat 
lakossági érdekvédelmi megbízottja gazdál-
kodási szabálytalanságokat derített föl a vá-
ros temetkezési cégénél. 

Hódi Lajos megjegyezte, hogy a „Bezdán 
Tibor" által a Blikkben előadottak nem is 

szerepeltek abban a jegyzőkönyvben, ame-
lyet Csapó vett föl. Az állítólagos esetek pe-
dig nem is a temetőben történtek, ezért Hódi 
szerint hamis a „Botrány a temetőben" cím. 

A Blikk azt is írja, hogy Hódi Lajos lemond, 
az igazgató azonban ezt lapunknak cáfolta. 
Azt mondta, vizsgálatot indított. Ha ennek 
során olyat tapasztalt volna, ami indokolttá 
teszi, akkor lemondott volna. 

Hódi azt is bejelentette, bár „fenyegetettsé-
ge" kapcsán a szakmai munkát irányító he-
lyettese a fölmondását kérte, és ő ezt el is fo-
gadta, továbbra is együtt dolgoznak - csak 
más jogviszonyban. Az igazgató hozzátette, 
másfél év múlva lejár a mandátuma, és nem 
szeretné alkalmazottként a céget tovább ve-
zetni, hanem vállalkozási alapon vállalná a 
munkát - azaz: a jövőbe tekint. A cég által el-
ért eredményből kér osztalékot, bért nem kér 
a jövőben - ez megfelel a legújabb társasági 
jogszabályoknak. - Szakmailag vagyok olyan 
erős, hogy tudom, mit beszélek - fűzte hoz-
zá. 

Hódi Lajos igazgató elvárja Csapó Balázs 
köztisztviselőtől, hogy a Blikkben megjelen-
tek miatt kérjen a laptól helyreigazítást. Bez-
dán Bertalannak pedig megüzente, hogy a 
sajtó-helyreigazítási eljáráshoz a temetkezési 
cég volt dolgozója számára jogi segítséget 
nyújt. 

M . B. I. 
Hamis az ú jság ál l í tása - véli Hódi 
L a j o s Fotó: Schmidt Andrea 


