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Aljegyzőt választanak, 
tévéről döntenek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A mai szegedi képviselő-testületi 
ülésen minden bizonnyal a legna-
gyobb vitát kiváltó előterjesztés 
lesz a város 2003-as költségveté-
séről szóló rendelettervezet. A 
testület tárgyalhatja Dobó László 
fideszes frakcióvezető indítvá-
nyát, amelyben a politikus azt ja-
vasolja: a város hozzon létre egy 
bizottságot a belterületi földek 
használata után a várost megille-
tő követelések megvizsgálására. 

A testület zárt ülésen dönt az 
aljegyző kinevezéséről. A tiszt-
ségre hatan pályáztak, legna-
gyobb esélye Herédi Editnek, a 
megyei gyámhivatal vezetőjének 
van. A képviselők valószínűleg 
támogatják azt az előterjesztést, 
amely szerint a város szolgálati 
lakást biztosít a fellebbviteli fő-
ügyészség vezetőjének, Horányi 

Miklósnak. Ugyancsak zárt ajtók 
mögött születhet döntés arról, 
hogy a város álljon el a Szeged 
Televízióval kötött vállalkozói 
szerződéstől, és határozat szület-
het, hogy a televízió a továbbiak-
ban fizessen bérleti díjat az általa 
használt Fekete sas utcai, vala-
mint Tisza Lajos körúti helyisé-
gért. A testület felbonthatja a 
VM Hungária és az önkormány-
zat között a korábbi ciklusban 
megkötött privatizációs szerző-
dést. Az önkormányzat állás-
pontja szerint a VM Hungária 
nem teljesítette a szerződésben 
vállalt feltételeket, miután meg-
szerezte a várostól a Városkép 
Kft. 85 százalékát. 

A zárt ülésen a Dugonics téri 
péksüteményes bódé lebontásá-
ról és a Kossuth Lajos sugárúti 
gyógyszertár eladásáról is dönte-
nek a képviselők. 

Költségvetési vita 
A hatmilliárdos hiánnyal számoló szegedi költségvetést február 
21-én fogadhatják el. 

- Felelőtlen és cinikus lépés a Fidesz képviselői részéről, hogy olyan 
módositó indítványokat nyújtanak be a költségvetés tervezetéhez, 
amelyek a városnak jelentős terhet jelentenének, miközben az elmúlt 
ciklusban éppen ők vezették úgy a várost, hogy ma Szeged működő-
képességének megőrzéséért kell küzdenünk. A jövőt nem elkezdték, 
hanem felemésztették - fogalmazott Botka László. A polgármester a 
költségvetési vita előtti napon ismertette meg a sajtót a legfontosabb 
számokkal. Megerősítette: hatmilliárd forint hiánnyal számol a költ-
ségvetés. - Ez áz ország vidéki városai közül a legmagasabb, csakúgy, 
mint a 7 milliárdos hitelállomány, amelyhez 1,5 milliárdos kötele-
zettségvállalás is társul. Hozzátette: az előző városvezetés eltitkolta, 
hogy a kétéves költségvetésben tervezett hiány kétmilliárdról ötmilli-
árdra emelkedett. Hangsúlyozta: a korábbi gyakorlattal szemben egy-
éves költségvetést terveznek, ám azt két fordulóban tárgyalják. így a 
mai, közgyűlési vitanapot követően a végleges döntés két hét múlva, 
a február 21-i testületi ülésen születhet meg. 

Botka László együttműködést és megértést kért a város lakóitól. -
Ki kell szabadítanunk Szegedet az adósságcsapdából, ehhez azonban 
az kell, hogy a saját területén mindenki megfontolt döntéseket hoz-
zon - hangsúlyozta. A polgármester ígéretet tett arra: nem hajtanak 
végre meggondolatlan, fűnyíróelvszerű racionalizálást a városi intéz-
mények és a polgármesteri hivatal működésében. 

- Veszélyes, a tervezett bevételhez viszonyítva 13 százalékos a költ-
ségvetés hiánya - szögezte le Szentgyörgyi Pál. A gazdasági alpolgár-
mester szerint annak ellenére rossz a helyzet, hogy az elmúlt tíz év-
ben nem volt példa olyan mértékű központi forrásnövekedésre, mint 
az idén. 

K.B. 

Fidesz: összecsapták 
Amennyiben mai ülésén voksol 
a szegedi közgyűlés a 2003-as 
költségvetésről, úgy a Fi-
desz-frakció kikapcsolja a sza-
vazógépet vagy kivonul a te-
remből. 

— Jóllehet Mózes Ervin jegyző ar-
ról tájékoztatott bennünket a na-
pokban, hogy a közgyűlés két 
körben tárgyal majd a 2003-as 
költségvetésről, félünk attól, 
hogy a képviselő-testület már a 
pénteki ülésen szavazni fog a bü-
dzséről. A Fidesz képviselőcso-
portja kétfordulós tárgyalásra ké-
szült, illetve készül - hangsú-
lyozta tegnapi sajtótájékoztató-
ján Dobó László, a legnagyobb el-
lenzéki párt frakcióvezetője. El-
mondta: amennyiben a mai ülé-
sen szavaznak a város idei költ-
ségvetéséről, úgy a Fidesz-frakció 
nem adja le voksát. Már csak 
azért sem szavazzák meg a költ-
ségvetést - hangzott el a tájékoz-
tatón - , mert ahhoz még nem 
mellékelték a végrehajtási rende-
lettervezetet, ami nélkül a fide-
szesek szerint nem lehet elfogad-

ni a büdzsét. Szentgyörgyi Pál 
gazdasági alpolgármester kije-
lentéséről, amely szerint a koráb-
ban felvett hitelekből származó 
2,3 milliárd forintos adósság-
szolgálat behatárolja az önkor-
mányzat mozgásterületét, Dobó 
úgy nyilatkozott, hogy az összeg 
nem katasztrofális, az nem szű-
kíti le a város mozgásterét. A 
képviselőcsoport vezetője és ve-
zetőhelyettese, Szöllősi Béla úgy 
vélte, hogy a költségvetés-terve-
zet, amelyben szerintük több 
számbeli tévedés, elírás is talál-
ható, kidolgozatlan, érezhetően 
kapkodva készült. Szöllősi sze-
rint ellentmondás van abban, 
hogy a város vezetése egyrészt 
„érdekmúlás" miatt fel akarja 
bontani a Szeged Televízió 
Kft.-vei kötött szerződést, ugyan-
akkor 73 millió forintot tervez a 
helyi közszolgálati televíziózásra 
a büdzsében. Makrai László sze-
rint a költségvetés-tervezet elna-
gyolt, összecsapott munka, ab-
ban számos programot nem bon-
tottak ki készítői. 

sz. c. sz. 

Radikális lépésekkel kívánja orvosolni a színház gazdasági bajait Kocsis 

Bemutatók maradnak el 
Folytatás az 1. oldalról 

Kocsis László Levente elmondta: 
ha nem választana radikális 
megoldást a gazdasági gondok 
rendezésére, akkor rövid időn be-
lül abszolút csőd következne be, 
csődbiztost kellene kinevezni, 
egy időre akár be is zárhatna a 
színház. Ezt elkerülendő úgy 
döntött: a Tizenkét dühös ember 
mai és a Faust jövő heti premier-
je után az idei évadban nem tart 
több bemutatót a színház. A 
meglévő előadásokat a bérlete-
seknek továbbra is játsszák és a 
repertoáron lévő darabokból bér-
letszünetes előadásokat is tarta-
nak. Félreérthetően úgy hangzott 
el, hogy április végén befejeződik 
az évad, ám mint később kide-
rült, erről nem született döntés. 
Azaz valószínűleg májusban is 
tartanak még előadásokat. 

A megbízott főigazgató három 
módozatot dolgozott ki a bérlete-
sek kártalanítására: az idei bérle-
teket arányosan visszaváltják, 
esetleg beszámítják a szabadtéris 
belépőjegyekbe, vagy a következő 
évadra. 

Toronykőy Attila - aki Ober-
frank Péter zeneigazgató ismét-
lődő amerikai vendégszereplése 
idején az operatagozat megbízott 
vezetője - azt kérdezte a megbí-
zott főigazgatótól, hogy azok a 
szerződések érvényesek-e, ame-
lyeket már nem Korognai, ha-
nem az önkormányzati biztos írt 
alá. Ugyanis így szerződtették le 
nemrégiben a Budapesti Tavaszi 
Fesztivállal együttműködésben 
tervezett Prokofjev-opera, a Tü-
zes angyal alkotógárdáját. Mint 
kiderült, ezeket a megállapodá-
sokat is felülvizsgálják, hiszen az 
elhagyott öt között ezt a fontos 
bemutatót sem tartják meg. To-
vábbi kérdések is záporoztak Ko-
csis László Levente felé, aki azt 
igyekezett hangsúlyozni, hogy 
mindössze másfél hete vette át 

Kocsis László Levente, Pászti Ágnes és Szentgyörgyi Pál a rendkívüli társulati ülésen a szegedi nagy-
s z í n h á z b a n . Fotó: Kantok Csaba 

az intézmény vezetését, a koráb-
bi eredetű gondokat nem tudják 
azonnal orvosolni. 

Váratlanul Korognai Károly is 
megjelent és beszélni kezdett a 
nézőtéren. Mint elmondta, még 
az önkormányzati biztossal ki-
dolgozott egy programot, amely-
nek végrehajtásával elkerülhető-
ek lettek volna a drasztikus lépé-
sek. Szerinte az ő terve lett volna 
a megfelelő megoldás a pénzügyi 
válságra. Kocsis László Levente 
visszautasította Korognai felszó-
lalását, úgy vélte, főigazgatóként 
lehetősége lett volna arra, hogy 
elkerülje a válságot. Ezzel szem-
ben január 25-i lemondásával 
csődhelyzetet hagyott maga 
után. A prózai társulat nevében 
felszólaló Cserna Antal úgy vél-
te, a művészek feladata a morális 
törvények őrzése, de ebben a 
helyzetben nincs mit őrizni. 

Ezért a színészek többségével 
együtt tiltakozásul otthagyta a 
társulati ülést. A felforrósodott 
hangulatban többen is felszólal-
tak még, úgy vélték, hiba elhagy-
ni a bemutatókat. 

Végül Szentgyörgyi Pál alpol-
gármester kért szót, aki hűvös ra-
cionalitással érzékeltette: az ön-
kormányzat nem színházellenes, 
ezt mutatja majd az intézmény 
2003-as költségvetése is, amely 
összesen 1,588 milliárd forint 
lesz, azaz több mint a tavalyi. Az 
önkormányzat nem szól bele a 
művészi kérdésekbe, mindössze 
annyit kér - mint ahogyan koráb-
ban is - , hogy a teátrum a város 
másik 87 intézményéhez hason-
lóan tartsa be a költségvetési elői-
rányzatot. Kétszer már finanszí-
rozta a város a túlköltekezést, ez 
többször nem történhet meg. 

A kivonulásukkal tiltakozó szí-

Előzőid busznak, trolinak 
Tavasszal kapcsolhatják be a 
szegedi tömegközlekedési jár-
műveket a jelzőlámpák zöldre 
állításával segítő rendszerbe. 

Már minden szegedi autóbuszra, 
trolira és villamosra fölszerelték 
a jelzőlámpák zöldre állítását se-
gítő rádióadó-készülékeket. A 
közeledő járművet érzékelő veze-
tékeket azonban csak az idő eny-
hülésével építhetik be az úttest-

be, ezért a tömegközlekedési jár-
művek folyamatos haladását se-
gítő előjelző rendszert várhatóan 
tavasszal kapcsolják be először. 

Vmcze Tibor, a polgármesteri 
hivatal városfejlesztési osztály-
vezetője a burkolatba maratott, 
két-három méter hosszú csőbe 
rejtett érzékelő működésének 
titkaiba is beavatott bennünket. 
A beépített vezeték kellő távol-
ságból is fölismeri a közeledő jár-

Gyorsabb lesz az áthaladás a lámpáknál. Fotó: Miskolczi Róbert 

művet. Az úttestbe épített veze-
ték csak saját sávjának hosszá-
ban „lát", így nem zavarják meg 
a szomszédos forgalmi folyosó-
ban érkező járművek. 

Az előjelző rendszer a zöld hul-
lámot nem rontja el, beállítását 
természetesen összehangolják a 
többi lámpa működésével. Sőt: a 
tömegközlekedést, vagy amint a 
terjedő szóhasználattal mond-
ják: közösségi közlekedést előny-
ben részesítő hálózat egyes cso-
mópontokon még segíti is a többi 
jármű közlekedését. 

Az országban is egyedülálló 
előjelző rendszer telepítését a 
Szegedi Közlekedési Társaság ja-
vaslatára az önkormányzat is tá-
mogatta, s a bevezetéshez társult 
a Tisza Volán Rt. is. A város, a 
környezetvédelmi alaptól nyert 
támogatás összegével együtt 27 
millió forintot fordít az előjelző 
hálózat kiépítésére, a két közle-
kedési társaság pedig együtt 8,5 
millió forinttal járul liozzá a 
költségekhez. 

Elsőként, kísérletképpen, a Ti-
sza Lajos körút Boldogasszony 
sugárúti és Szentháromság utcai 
kereszteződésében szerelik föl a 
rádióhullámos készülékeket. 

NY. P. 

Megegyezett az önkormányzat és a Partiscum 
A mai közgyűlés napirendjére kerülhet 
az a sürgősségi indítvány, amely az ön-
kormányzat és a Partiscum 2000. Kft. 
közötti megegyezés részleteit tartalmaz-

Az önkormányzat megvásárolja a Partis-
cum 2000. Kft. tulajdonrészét a Szeged 
Televízió Kft.-ben, és ismét 100 százalék-
ban birtokolja majd a televíziót, ameny-

nyiben a testület ma napirendjére veszi 
és elfogadja az erről szóló indítványt. 
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgár-
mestertől megtudtuk: az önkormányzat 
és a Partiscum Kft. képviselői számos 
tárgyalást követően megegyezésre jutot-
tak. Az önkormányzat korábban egy fo-
rintot ajánlott az adóssággal terhelt tu-
lajdonrészért, ezt azonban a Partiscum 
visszautasította. Nagy Sándor részlete-

ket nem árult el a megállapodásról, ám 
mint mondta: a városnak körülbelül any-
nyiba kerül az adásvétel, mintha kifizet-
né a cég adósságát. 

A megállapodás csak akkor lép életbe, 
ha a képviselők a mai ülésen napirendre 
veszik és elfogadják a szerződéstervezetet 
is tartalmazó előterjesztést, amelyet a tes-
tület döntése után a felek aláírnak. 

Nagy Sándor szerint személyi kérdések-

ről egyelőre korai beszélni. Információink 
szerint a városi televízió vezetője Márok 
Tamás, Csala Gabriella, vagy Gellérfy 
László lehet, de felmerült egy ismert bu-
dapesti televíziós neve is. 

A Szeged Televízió, amelynek 40 mun-
katársa három hete beszüntette a mun-
kát, a mai testületi ülést sem közvetíti a 
városházáról. 

K. B.-O. Z. 

nészek nevében Pajer Róbert, a 
ma este bemutatásra kerülő Ti-
zenkét dühös ember rendezője 
elmondta: lélektanilag a legrosz-
szabb időpontban tartották a tár-
sulati ülést, hiszen a színészek 
premierre készülnek. A megbí-
zott főigazgató stílusát elfogad-
hatatlannak tartják, szerintük 
így nem lehet érzékeny művé-
szekkel kommunikálni. 

Az operaegyüttes külön is 
megbeszélést tartott, ahol arról 
esett szó, hogy a tagozat óriási 
repertoárral rendelkezik. Ha 
nem lesznek új bemutatók, ak-
kor a Marica grófnőt, a Csárdás-
királynőt, a repertoáron lévő 
népszerű operákat kell játszani, 
hiszen mindig van rájuk közön-
ség. Úgy tűnt, ebben végül közös 
nevezőre kerültek a megbízott 
főigazgatóval. 

HOLLÓSI ZSOLT 

HÍREK 
CÉGVEZETŐK 
AKÁVÉHÁZBAN 
Nekünk se 88! címmel rendez-
nek kávéházi estet ma 18 órától 
a Royal Szállóban. Vendégek: az 
önkormányzati cégek új vezetői. 
Beszélgetőtársak: Vass Imre és 
Zoltán Csaba. 

KEREKES AZ ELNÖK 
A jövőben Kerekes Péter irányítja 
a Tisza Konzervatív Kört. A jobb-
oldali értékeket valló szegedi ci-
vil szervezet mintegy negyven ta-
got számlál, az elnöki teendőket 
a tagok évenkénti váltásban lát-
ják el. A három éve alakult Tisza 
Konzervatív Kör meghívására 
tartott a tavalyi választások előtt 
kampányindítót a Szegedi Nem-
zeti Színházban Orbán Viktor 
volt miniszterelnök. A civil szer-
vezet korábbi elnöke Kriveczky 
György volt. 

BUBIK ALSÓVÁROSON 
Bubik István színművész Ritka a 
magyar című előadóestjét rende-
zik meg ma 20 órától az Alsóvá-
rosi Kultúrházban (Rákóczi u. 
1.). 

RAJZOLÓ DLÁKOK 
VÁROSI VERSENYE 
A szegedi Madách Imre Általá-
nos Iskola hirdette meg diákok 
számára a városi rajzversenyt. 
Az 5 -6 . osztályosoknál első 
lett Garamvölgyi Luca és Gu-
lácsi András (Fekete István is-
kola), második Zombori Adri-
enn (Fekete István iskola) és 
Árkossy Lilla (Madách), har-
madik Borbély Roxána (Rókus 
I.) és Csehó Dóra (Madách). A 
7-8 . osztályosoknál első: Szé-
csi ludit (Gedói) és Bakacsi Pé-
ter (Madách), második Tóth 
Róbert (Petőfi) és Kovács Péter 
(Rókus I.), harmadik Szániel 
Ádám (Rókus I.) és Tóbiás 
Zoltán (Madách). 


