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T É M Á I N K B Ó L 

IRAKBAN A HELYZET 
VÁLTOZATLAN 
Nincs bizonyíték arra, hogy az 
iraki hatóságok előre tudják, mi-
kor hova, melyik iraki létesít-
ménybe készülnek az ENSZ 
fegyverzetellenőrei tömegpusztí-
tó fegyverek után kutatni - jelen-
tette ki pénteken Hans Blix, az 
ENSZ-ellenőrök vezetője. A vi-
lágszerte nagy érdeklődéssel várt 
jelentés leszögezte: Irak még 
mindig nem adott számot egyér-
telműen több tiltott fegyverről és 
anyagról. 

2. oldal 

A MOL VÁLASZOL ALGYŐNEK 
Lampcrth Mónika belügyminisz-
ter szerint nem fordulhat elő, 
hogy a települések egy hibás pénz-
ügyi számítás miatt működéskép-
telen helyzetbe kerüljenek. Húsz 
Csongrád megyei településnek 
mintegy 250 millió forintot kelle-
ne átutalnia a Mol Rt. számlájára. 

3. oldal 

SZÜNETELTETIK 
VAGY MEGSZÜNTETIK? 
Közel ötszáz aláírás gyűlt össze 
néhány nap alatt Makón és tér-
ségében azért, hogy ne szüntes-
sék meg az Újszeged és Mezőhe-
gyes közötti vasúti szárnyvona-
lat. Az itt élők ugyanis attól tar-
tanak, a járat szüneteltetése 
után meg is szüntetik azt. 

4. oldal 

AZ ÚJ RENDŐRKAPITÁNY 
ÉS AZ ÚJ VEZETŐK 
Szeged megbízott rendőrkapitá-
nyát, Kovács Mihály alezredest a 
hónap végén nevezi ki Salgó 
László országos rendőrfőkapi-
tány. Ugyanekkor hirdetik ki a 
személycserékről szóló paran-
csokat is. A Szegedi Rendőrkapi-
tányságon eddig öt osztályveze-
tőt váltottak le. 

4. oldal 

VITRAY TAMÁS ISMÉT 
AKÉPERNYŐN 

Az idén hetvenéves Vitray Tamás 
ma is fáradhatatlan. Hatévnyi ki-
térő után ismét komoly feladatot 
vállalt a Magyar Televízióban: a . 
sportszerkesztőséget irányítja, 
ahogyan tette korábban hosszú 
időn keresztül. Munkatársaival 
már most a jövő évi athéni olim-
pia közvetítésére készül, ezenkí-
vül egy új sorozatot is elindított. • 
A tervek szerint márciustól pedig 
Vitrayval küzdhetnek meg a né-
zők egy televíziós játékban. 

Szieszta 

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

A működőképesség határán az ország legeladósodottabb városa 

Csődközeiben van Szeged 

Szeged lakótelepi gyűrűje a levegőből nézve. Az itt található óvodák, iskolák is érzékelik majd a megszorító intézkedéseket. Fotó: Karnok Csaba 

A város csődközeli helyzetbe jutott, Szeged a mű-
ködőképesség határára érkezett. Április végéig zárolják 
az elfogadott hivatali és intézményi költségvetés egy 
részét, s ez csak a megszorítások első lépése. Ma Szeged 
az ország legeladósodottabb városa, a sokmilliárdos 
hitelállomány kezelhetetlen. 

„Szegedet rövid távon is fizetésképtelenség fenyegeti, a 
város csődközeli helyzetbe jutott. Nem először, tavaly jú-
nius közepétől szeptember közepéig már hasonló gon-
dokkal küszködött a város, ám ezt a korábbi vezetés eltit-
kolta. Egymilliárd forint körüli kifizetetlen számla gyűlt 
akkor össze, s a nehézségek áthidalására négy részletben, 

a közgyűlés megkerülésével 50-50 millió forint hitelt vet-
tek fel" - mondta Botka László polgármester. 

Az új városvezetés a kassza kulcsainak átvételekor tisz-
tában volt azzal, hogy nagy a baj: a kétéves költségvetés-
ben ugyanis a fideszes önkormányzat 2,5 milliárd forin-
tos hiányt tervezett 2002 végéig, ám ez 5 milliárdosra 
duzzadt. Azt, hogy kezelhetetlen a probléma, még nem 
gyanították - hangsúlyozta a város első embere. 

Az önkormányzat új vezetése 7 milliárdos hitelállo-
mánnyal találta magát szemben, ennek a felét működési 
hitel tette ki (nem fejlesztési!). A város kötelezettségvál-
lalását növeli az a 1,5 milliárdos kezességvállalás, ami az 
önkormányzati cégek hiteleihez kapcsolódik. Ezért tart-

hatatlan az önkormányzat 2003-ra várható 5,7 milliárd 
forintnyi újabb költségvetési hiánya, amely a korábbi kö-
telezettségvállalások miatt annak ellenére keletkezik, 
hogy idén 48 százalékkal növekszik az állami támogatás. 

Ebben a pillanatban Szeged az ország legeladósodottabb 
városa. A polgármester szerint nem igaz, amit az ellenzék 
mond, hogy a hitelállományt lehet kezelni, mivel a 40 
milliárd forintos bevételből gazdálkodó önkormányzat-
nak 2,3 milliárdot (egy hasonló nagyságú város teljes hi-
telállományának megfelelő összeget) kell 2003-ban hitel-
törlesztésre fordítania. 

Folytatás a 3., interjúnk Botka Lászlóval a 7. oldalon 

,Friss szellemű, képzeletgazdag előadás' 

A francia évad nyitánya: Faust 
Sok ötlettel megvalósított, kép-
zeletgazdag előadásként jelle-
mezte a tegnapi Faust-bemu-
tatót a budapesti francia nagy-
követség kulturális tanácsosa. 

A FranciArt, a magyarországi 
francia kulturális évad legjelentő-
sebb vidéki eseménye Gounod Fa-
ustjának tegnap esti szegedi be-
mutatója. A Szegedi Nemzeti 
Színház francia vendégművészek-
kel létrehozott produkcióját óriási 
várakozás övezte: Alföldi Róbert 
merészen újszerű rendezése már 
hetekkel a premier előtt beszédté-
ma volt. Az ünnepi alkalomra a 
tévéközvetítés miatt szokatlanul 
korán gyülekező közönség is azt 
találgatta, miért írhatták a szín-
lapra: „Az előadást 16 éven felüli 
nézőinknek ajánljuk!" 

Folytatás az 5. oldalon Faust és Margit . Daniel Galvez-Vallejo és Raphaelle Farman. Fotó: Karnok Csaba 

Közútjaink 
használatát 
kéri az USA 
A magyar kormány jelenleg ta-
nulmányozza azt az amerikai 
kérést, hogy az Egyesült Álla-
mok fegyveres erői személy- és 
teherszállításra igénybe vehes-
sék az ország közútjait és vasút-
vonalait - közölte Tóth Tamás 
külügyi szóvivő pénteken este 
az MTI érdeklődésére. Tóth Ta-
más szerint a kérés pénteken, az 
esti órákban érkezett. A szóvivő 
tudomása szerint a magyar lég-
tér használatára vonatkozó hi-
vatalos kérés még nem jött az 
Egyesült Államoktól. A szlovák 
kormány csütörtökön engedé-
lyezte, hogy az amerikai fegyve-
res erők szállítási célokra igény-
be vegyék a vasúti hálózatot és a 
közutakat. 

Az ügyben négypárti egyezte-
tést kezdeményez a honvédelmi 
miniszter hétfőn. 

http://www.delmagyar.hu

