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TÉMÁINKBÓL 

COLIN POWELL IRAKI 
BIZONYÍTÉKAI 
Colin Powell amerikai külügy-
miniszter az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának kulcsfontosságú 
szerdai ülésén a testület elé ter-
jesztette az Egyesült Államok bi-
zonyítékait arról, hogy Bagdad 
megsérti a BT 1441. számú ha-
tározatát. 

2. oldal 

KÉPVISELŐ ORVOSOK 
Mintegy húsz Csongrád megyei 
képviselőt érint az összeférhetet-
lenséggi törvény, amelyre hivat-
kozva a minap döntés született a 
megyei bíróságon. Az érintett -
Balázspiri Csaba csanyteleki há-
ziorvos és képviselő - a Legfel-
sőbb Bírósághoz fordul. 

3. oldal 

FRANCIÁK SZEGEDEN 
Magyarországon 2003. a francia 
kultúra éve, amelynek kezdetét a 
Faust szegedi bemutatója jelzi. 
Dominique de Combles de Nay-
ves francia nagykövet ennek ap-
ropóján látogatott Szegedre. 

3. oldal 

HATMILLIÁRDOS HIÁNY 
Hatmilliárdos hiánnyal számol 
az idén Szeged gazdasági alpol-
gármestere, Szentgyörgyi Pál, aki 
szerint kemény év lesz a 
2003-as, a korábban felvett hite-
lekből adódó adósságszolgálat 
behatárolja a város mozgásterét. 
A költségvetés-tervezet pénteken 
kerül a testület elé. 

5. oldal 

VÁROSHÁZI REFORMOK 
Mózes Ervin, Szeged múlt héten 
megválasztott jegyzője azt 
mondja: kaotikus állapotban 
vette át a hivatalt. Az önkor-
mányzatnál vannak indokolatla-
nul nagy, több mint száz fős iro-
dák, máshol viszont kevesebben 
dolgoznak a kelleténél. 

7. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Mind a négy Berecz gyerek erős és egészséges 

A kis Rita a leghangosabb 

Szeged és Algyő még nem állapodott meg a Mol Rt.-vei 

Kártérítést kérnek 
Egyelőre nem született meg-
egyezés Szeged, Algyő és a Mol 
Rt. vezetői között a tegnapi tár-
gyaláson az iparűzési adótöbb-
let visszafizetéséről. Az önkor-
mányzatok tervezik, hogy kár-
térítést kérnek az olajtársaság-
tól. 

Szegednek és Algyőnek, mint 
azt már megírtuk, több mint 
200 millió forint iparűzési adó-
többletet kellene visszautalnia 
a Mol Rt.-nek a hónap végéig. 
Az ügyben tegnap tárgyaltak 
egymással a felek Budapesten. 

A megyei küldöttség - Piri Jó-
zsef algyői polgármester, Szakái 
Pálné adószakértő és Zombori 
Pál, a szegedi polgármesteri hi-
vatal adóirodájának vezetője -
másfél órás megbeszélést foly-
tatott az olajipari óriáscég veze-
tőivel. A delegáció vezetője, Piri 
József lapunknak elmondta: az 
önellenőrzés jogalapját, illetve 
azt vizsgálták meg, hogy valós-e 
az az összeg, amit az önkor-
mányzatokra kirótt az olajtár-
saság. 

Folytatás az 5. oldalon 

Az ország egyes területein rendkívüli időjárási helyzet alakult ki 

Az egész megyében 
lelassult a közlekedés 

Kábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekményekben 2002-ben Szeged megelőzte a megyét 

Sok középiskolás drogfogyasztó 

Hamarosan félévesek lesznek a 
szegedi Berecz ikrek. A négy test-
vér, Rita, Zoltán, Botond és And-
ris egészséges. Szépen fejlődnek: á 
legnagyobb, Botond már tőbb 
mint hat kiló és Rita is kezdi utol-
érni bátyjait. A kislány a leghan-
gosabb a társaságban, azonnal ki-
abálni kezd, ha valami nem úgy 
történik, mint ahogy szeretné. 

Az édesanya, Bereczné Jura-
csek Marianna elmondta, a kez-
deti nehézségek után egészen jól 
meg tudták szervezni a család-
ban a gyerekek körüli teendőket, 
mostanában pedig már az éjsza-
kai „ügyeletre" is egyre kevésbé 
van szükség. A négyes ikrek ha 
ébren vannak, szinte állandóan 
mosolyognak. Már kezdenek 
egymással is foglalkozni: a dél-
utáni közös játék során tapogat-
ják a mellettük lévőt és „beszél-
getnek" egymással. 

írásunk az 5. oldalon 

Sérült személyautó az út szélén, kamionsor Klárafalván. Fotó: Karnok Csaba 

Az országban már halálos áldozatot is követelt a 
kedd óta tartó havazás, Csongrád megyében csak 
kisebb balesetek történtek. Fejérben öt utat le-
zártak, Borsodban 40 települést szigetelt el a 
külvilágtól a rendkívüli időjárás. Térségünkben 
nincs katasztrófahelyzet. 

A kedd óta tartó havazás Csongrád megye közleke-
désében nem okozott komoly gondot. Szabolcs, He-
ves, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében viszont több közsé-
get elvágott a hó a külvilágtól. Térségünkben lapzár-

tánkkor minden út járható volt. Szegeden tegnap a 
buszok 5-10 perces késéssel közlekedtek, az utakon 
csúszkáló személyautók lelassították a forgalmat. A 
városban nincs járhatatlan út. Több megállót azon-
ban nehezen lehet megközelíteni a hó miatt. 

A helyközi buszok többet késtek, 20-30 perccel 
később értek célba. Több megyében szinte teljesen 
leállt a buszközlekedés, ami érintette a Tisza Vo-
lánt is. Néhány távolsági járatot el sem indítottak, 
ami mégis elindult, akár 60-120 percet is késett. 

Folytatás az 5., országos helyzetkép a 2. oldalon 

Az Országos Kriminológiai In-
tézet kutatása szerint sem veze-
tett eredményre a drogtörvény 
1999-es szigorítása, a megszapo-
rodott eljárások zöme az elosztó-
hálózat legalsó rétegéhez tarto-
zók és az alkalmi fogyasztók ellen 
indult, a kereskedelem felsőbb 
szintjeit nem sikerült elérni. Az 
egységes rendőrségi és ügyészségi 
statisztika adatai szerint Csong-
rád megyében tavaly 245 esetben 
tárt fel a rendőrség kábítószerrel 
való visszaélést. E kategóriába 
nemcsak a fogyasztás, de a drog 
tartása és terjesztése is beletarto-
zik. Kábítószer hatása alatt 
2002-ben Szegeden 41, a megye 
más városaiban összesen 18 bűn-
cselekményt követtek el. 

Az alkohol és a kábítószer bűn-
cselekményekben való szerepét 
összehasonlítva, a 2000-es ada-
tok nagyságrendbeli különbsége-
ket mutatnak. A vizsgált évben 
országosan 1950 esetben követ-
tek el bűncselekményt kábító-
szer vagy bódító hatású anyag 
hatása alatt. Ezek között nincs 
emberölés, legtöbbjük közrend 
elleni bűncselekmény, vagy kábí-
tószer birtoklása, használata 
volt. 

Folytatás a 3. oldalon 

Az ország drog szempontjából 
legfertőzöttebb területei közé 
tartozik Csongrád és Baranya 
megye, a főváros, valamint az 
egykori iparvárosok. Tény az is, 
a probléma ott válik láthatóbbá, 
ahol kezelőintézet működik. 
Kábítószer hatása alatt 2002-
ben Szegeden 41, a megye más 
városaiban összesen 18 bűncse-
lekményt követtek el. 

Az év elején módosított Btk. eny-
hített a kábítószerek terjesztésé-
vel és fogyasztásával kapcsolat-
ban az előző kormány által beve-
zetett szabályokon. Az igazság-
ügyi tárca szerint az enyhítésre 
azért volt szükség, mert a szigorú 
büntetőpolitika nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket. A 
törvény hatályba lépése után 
már nemcsak a kábítószerfüg-
gők, de az alkalmi fogyasztók és 
a nem függő, de rendszeres fo-
gyasztók is mentesülhetnek a 
büntetés alól, amennyiben részt 
vesznek egy féléves egészségügyi 
kezelésen vagy megelőző-felvilá-
gosító szolgáltatáson. Az eltere-
lést csak kétévente választhatja a 
fogyasztó, ha ennél hamarabb 
kerül újra kapcsolatba a szerek-
kel és elkapják, nem mentesül-
het a büntetés alól. Csongrád megye 2002-es drogtérképe. A kezelőintézet láthatóbbá teszi a problémát. 

http://www.delmagyar.hu

