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• Ha új ciklus, akkor új hivatal 

Egy nap - két ülés 
Sürgősség i indí tvá-

nyok sorával tűzdelt lett 
a szegedi közgyűlés teg-
napi ülése. A korábban 
kiküldött, t á r g y a l á s r a 
javasolt témák mellé hét 
további ügy került, mert 
azokról, a polgármester 
és a jegyző szerint, sür-
gősen kellett dönteni. De 
azért is eltért az eddig 
megszokottaktól a kép-
viselők tegnapi munka-
n a p j a , mert tu la jdon-
képpen két közgyűlésen 
vettek részt. A testület 
rendes, januári ülésének 
nyílt és zárt szakasza, a 
vita 15 órakor ért véget, 
a szavazás i procedúra 

17 órakor kezdődött, de 
18 órától rendkívüli köz-
gyűlésen folytatódott a 
döntéshozatal. 

A k ö z g y ű l é s idei e l ső 
munkanapja újdonságainak 
számát az is szaporí tot ta , 
hogy debütált a jegyző, dr. 
Mezey Róbert. Szintén teg-
napi jellegzetesség, hogy a 
történésekről félórás össze-
foglaló műsort kaptak a Sze-
gedi VTV Kht. nézői, élő 
közvetítés helyett, amit in-
t e rpe l l ác ióban k i fogáso l t 
Beck Zoltán (független) kép-
viselő. 

A Szegedi Felsőoktatási 
Szövetség világbanki támo-
gatáshoz jutva az Ady téren 
információs központot kíván 
létrehozni. A terv, melyről 
többször írtunk lapunkban, 
azért került a közgyűlés elé, 
mert e testület hatásköre az 
építési szabályzatról rende-
letet alkotni. Ez megszületett 
egyrészt a Hattyas sor-Mág-
lya sor-vasútterület-Borbás 
utca-Topolya sor és Dobó 
utca által határolt területre, 
ahova az Ady téri sportterü-
leteket telepítik át, továbbá 
ezer férőhellyel diáklakáso-
kat és parkolókat helyeznek 
el. Másrészt az információs 
központ, vagyis a Zászló ut-
ca -Ba t thyány u tca -Pe tő f i 
Sándor sugárút-Vitéz utca 
által határolt terület építési 
szabályzatáról is szó esett. 
Az új létesítmény parkolói a 
Honvéd térig nyúlnának, s 
ez több jelenlegi ingatlan ki-
sajátítását igényli. De indo-
kolt-e öt házat lebontani, ki 
kártalanítja a lakókat? - kér-
dezte Tóth Csaba (MSZP). 
Válaszában a városi főépí-
tész, Nóvák István hangsú-
lyozta : a p a r k o l ó k a t az 
egyetem igényli, a beruhá-
zás megvalósulásának forrá-
sa és feltétele a világbanki 
támogatás. 

Sürgősségi indítványként 
került terítékre a szervezeti 
és működési szabályzat mó-
dosítása, mert a közgyűlés 
munka rend je ezt igényl i , 
mert a polgármesteri hivatal 
belső szervezeti tagozódását 
mielőbb meg kell változtat-

ni. A szocialista frakció nem 
ért egyet e téma sürgős, azaz 
a b izo t t ságoka t k ikerü lő , 
alapos átgondolást nélkülö-
ző tárgyalási módjával - kö-
zölte a képviselőcsoport ve-
zetője, dr. Kozma József. A 
képviselők többsége azon-
ban e t e rü l e t en is lépni 
akart , ezért e témáról dr. 
Molnár Zoltán (SZDSZ) , 
Básthy Gábor, Tichy-Rács 
Csaba és Szemők Árpád 
( M S Z P ) , Dobó János és 
Szöllösi Béla (Fidesz) véle-
ményt mondott, majd a köz-
gyűlés meghallgatta a jegy-
ző válaszát és döntöt t . A 
szocialista frakció minden 
módosító javaslatát elutasí-
totta a többség. Ellenben el-
fogadta, hogy a sürgősségi 
i nd í t vány t a k ö z g y ű l é s t 
megelőző 7. nap 16 óráig 
kell a képviselőnek eljuttat-
ni. A polgármesteri hivatal 
szervezeti tagozódása meg-
változott: nyolc (az általános 
igazgatási; a jegyzői; a köz-
gazdasági; a kulturális, ifjú-
sági és sport; az oktatási; a 
stratégiai; a szociális, csa-
ládvédelmi és egészségügyi; 
valamint a városüzemelteté-
si) iroda alakul. A vagyon-
kezelés elhelyezését vitatták 
a legtöbben: e csoport a vá-
rosüzemeltetési irodához ke-
rül. A kabinet elhelyezkedé-
séről, a hivatal létszámáról 
és infrastruktúra igényéről 
februárban, az idei költség-
vetési rendelet megalkotása-
kor dönt a közgyűlés. 

Az 1999. évi költségvetés 
elfogadásáig az önkormány-
zat gazdálkodásának átme-
neti szabályai t decemberi 
ülésén fogadta el a közgyű-
lés, melyet tegnap, sürgőssé-
gi indítvány alapján, módo-
sított: az Ifjúsági Ház Kht. 
januárban 2 millió 500 ezer, 
majd havonta 1 millió 100 
ezer forint támogatást bizto-
sít. E témához kapcsolódva a 
képviselők kérdés és véle-
ményalkotás nélkül vették 
tudomásul az IH feladatai-
nak ellátásáról szóló tájékoz-
tatót, de a kht. gazdálkodást 
februárig átvizsgálják. A tá-
péi kompról pedig úgy hatá-
roztak a képviselők, hogy 
azt 1999 márciusának végéig 
az eddigi árakon, az eddigi 
üzemeltető működteti. 

A város csatornahálózatá-
nak fejlesztéséről is határoz-
tak a képviselők. A vitában 
dr. T ichy-Rács Csaba er-
kölcstelennek minősítette, 
hogy míg '94-től az addig 
ingyenes csatornabekötést 
25 ezer for intra növel te a 
város, ezentúl 120 ezer fo-
rintot kér a polgároktól. Kal-
már Ferenc (Fidesz) a társu-
lási forma előnyeit, az álla-
mi támogatás szükségessé-
gét ecsetelte. A pénzügyi bi-
zottság javaslatát támogatta 
a többség: a j e g y z ő meg-
vizsgál ja , hogyan lehetne 

kötelezővé tenni a csatorna-
bekötést. 

Sürgősséggel került terí-
tékre a Holt-Maros rehabili-
tációjának ügye is: az 1997 
első negyedévében kezdő-
dött beruházás idei befejezé-
séhez szükséges pénzt, 75 
millió forintot szavazott meg 
a közgyűlés. Ellenben levet-
ték napirendről az önkor-
mányzati többségű gazdasá-
gi társaságok alapító okira-
tainak módosítását. Az idei 
egészségügyi gép-műszer 
beszerzésre cél támogatási 
igényét bejelentette a város: 
a 326 milhó forint saját rész 
mellé ugyanennyi állami tá-
mogatásra számít. 

Az Algyőnek á tadandó 
vagyonról később döntse-
nek, s úgy, hogy kérjék ki a 
község önkormányzatának 
véleményét is - j avasol ta 
Dobó János, amit támogatott 
a többség, vagyis új tárgya-
lás kezdődik. A kért támoga-
tást a Szetáv Kft. hitelfölvé-
teléhez kezességvállalás, a 
Vadaspark pedig kölcsön 
formában kapta meg a köz-
gyűléstől. A Szetáv az első 
négy hónap fűtési energia 
költségeit így hitellel tudja 
finanszírozni; a Vadaspark 
pedig az arapapagájok házát 
és röpdéjét építheti meg. A 
SZITI egyesület és a megyei 
közoktatás-fejlesztési alapít-
vány is t ámoga tás t kér t , 
melyről a költségvetés elfog-
adása után dönt a testület. 

Kecskési Művelődési Ház 
lett a neve az eddig Ságvári 
Endre Művelődési Házként 
ismert intézménynek. A köz-
gyűlés elfogadta idei munka-
tervét, megállapodást kötött 
a kisebbségi önkormányza-
tokkal, s használatukba adta 
az Osztrovszky utca 6. szá-
mú épületet. Interpellációk-
kal zárult a közgyűlés ülésé-
nek nyílt szakasza. 

Zárt a j tók mögött e l fo-
gadták a képviselők a Bú-
vár-tó környékének adásvé-
teli szerződését. Az ülés utá-
ni sajtótájékoztatón üzleti ti-
toknak minősítették, a terü-
letet végül is mennyiért adta 
el az önkormányzat, ellen-
ben megtudtuk, hogy a beru-
házó vállalta: az építési terv 
kézhez vételétől számított 24 
hónapon belül e lkészül a 
Szeged Plaza. A színidirek-
tor megválasztás után a kép-
vise lők k iny i lván í to t t ák : 
egyetértenek azzal, hogy a 
belvárosi rendőrőrs vezetője 
Lázár Szvetozár rendőr szá-
zados legyen. A kiskundo-
rozsmai, a tápéi és a szőregi 
városrészekben működő ré-
szönkormányzatok 4 vezető-
jét és 31 tagját is megválasz-
totta a közgyűlés. A testület 
végül önkormányzati hatósá-
gi és állattartási ügyekkel 
kapcsolatos fellebbezésekről 
döntött. 

Újszászi Ilon 

• Madách-hét 

Lézershow a tornateremben 
• Munkatársunktól 

Egy hetes rendezvényso-
rozattal emlékezik névadó-
jára január 18. és 22. között 
a Madách Imre Általános Is-
kola. A program j a n u á r 18-
án 8 órakor a Madách-dom-
bormű megkoszorúzásával 
kezdődik, majd 14.30 órától 
irodalmi kávéház nyílik a 
rajzteremben. Az ünnepség 
keretében városi versenye-
ket is rendez az iskola: 14 
órakor a hatodik osztályosok 
városi angol nyelvi verse-
nye, 14.30 órától ra jzver-

seny a f e l s ő t agoza tosok 
számára , 15 órától pedig 
sakkverseny kezdődik. 16 
órától dr. Szatmári Sándor 
tanszékvezető egyetemi ta-
nár és dr. Molnár Miklós 
egyetemi adjunktus mutat be 
érdekes fizikai kísérleteket 
az iskola tornatermében. Ja -
nuár 20-án 14 órától helye-
sírási verseny és „Ki mit 
tud?", 15 órától alsó tagoza-
tos rajzverseny és kézműves 
foglalkozás kezdődik. J anu-
á r 21-én népdaléneklési és 
alsó tagozatos mesemondó 

versenyt rendeznek, 15 órá-
tól pedig természettudomá-
nyos vetélkedőn mérhetik 
össze tudásuka t a Deák 
Gimnázium tanulói. J a n u á r 
22-én 14 órától a tornate-
remben felső tagozatos lány-
csapatok kosárlabda-mérkő-
zése kezdődik, a barakk tor-
nateremben pedig alsó tago-
zatosok j á t ékos versenye 
kezdődik. Szintén 14 órától 
rendezik meg az alsó tago-
zatos versmondó versenyt és 
a felső tagozatos helyesírási 
versenyt. 

• Döntött a városi közgyűlés 

Korognai Károly a színigazgató 

Párban. Az új és a régi direktor a döntés elótt. (Fotó: Nagy László) 

Tegnap z á r t ü lésen 
választotta meg a Sze-
gedi Nemzeti Színház és 
a Szabadtéri Játékok új 
igazgatóját a közgyűlés: 
március 1-jétöl Korognai 
Károly színész tölti be a 
posztot. 

Heten pályáztak a szegedi 
színházi konglomerátum élé-
re, közülük az előzetes meg-
hallgatás alapján és a szak-
mai tanácsadó testületek vé-
leményének figyelembe vé-
telével két jelöltet választott 
ki és javasolt a közgyűlés-
nek a Kulturális és Közmű-
velődési Bizottság: dr. Niko-
lényi Istvánt, a j e l en l eg i 
igazgatót a második helyen, 
Korognai Károly színészt az 
első helyen. 

A zárt ülésről kiszivárgott 
információk szerint a testület 
délután úgy döntött, a pályá-
zat demokratikus elbírálása 

végett a közgyűlés is meg-
hallgatja a jelölteket, akik 
s zemé lyenkén t öt perce t 
kaptak koncepciójuk össze-
foglalására. Ám ekkor csak a 
bizottság által javasolt két 
esélyes, dr. Nikolényi és Ko-
rognai volt jelen. A közgyű-
lés délutáni szünete után, de 
még a szavazás előtt sikerült 
meghallgatni még két aspi-
ránst, Keveházi Gábort és 
Szikora Jánost. 

A testület ezután nagy 
többséggel (35 igen, 1 nem 
szavazattal és 3 tartózkodás 
mellett) Korognai Károlyt 
választotta színházigazgató-
nak. Az új direktor színész-
ként végzett a Színház- és 
F i lmművésze t i Főiskolán 
1987-ben, 1991-ig a Víg-
színházban játszott, majd az 
Egyesült Államokban dolgo-
zott. Eddig négy darabot ren-
dezett, közülük kettő a saját 
átdolgozása volt. Az RTL-

Klub 250 részes, Barátok 
közt című sorozatának állan-
dó írója. Pályázatában kö-
zönségcentrikus, kiszámítha-
tó, korrekt gazdasági irányí-
tással, nívós társulati munká-
val működő színházat ígért. 
A balett tagozatvezetőjeként 
továbbra is Juronics Tamás-
sal kíván dolgozni, az opera 
élére Oberfrank Pétert hívta 
meg, míg a prózai tagozatot 
maga kívánja vezetni. 

A szabadtéri művészeti 
vezetői posztjára a pályázat-
ban még más személyt jelölt 
meg, ám a Délmagyarország 
kérdésére tegnap sejtetni en-
gedte, hogy dr. Nikolényi 
Istvánt kéri fel. A tagozatve-
zetők mellett nem kíván ál-
landó státusban rendezőket 
alkalmazni, hanem vendég-
művészeket foglalkoztat, il-
letve - évadonként egy pro-
dukciót - maga is rendez. 
Pályázatában két évre készí-

tett előzetes műsortervet , 
amely hét nagyszínházi és 
négy kisszínházi bemutatót, 
valamint három opera-felújí-
tást tartalmaz mindkét évad-
ban. A bemutatókat az igaz-
gató-főrendező mellett Keré-
nyi Imre, Verebes István, Al-
földi Róbert, Máté Gábor, 
Balikó Tamás, Kovalik Ba-
lázs rendezné, neves és nép-
szerű budapesti vendégmű-
vészekkel. 

A közgyűlés utáni sajtótá-
j ékoz ta tón be je len te t t ék , 
hogy Korognai Károly nem 
rendelkezik ugyan a pályá-
zati kiírásnak megfelelő öt 
éves szakmai-vezetői gya-
korlattal, ám ha kinevezését 
jogi úton megtámadják , a 
közgyűlés vállalja ennek kö-
vetkezményeit; ugyanis csak 
egy szerencsétlen sajtóhibá-
ról van szó, a kiírás eredeti 
szövegében vessző válasz-
totta el - és nem kötőjel kö-
tötte össze - a két inkrimi-
nált szót. 

A Délmagyarország infor-
mációi szerint a vesztes pá-
lyázók közül lesz, aki meg-
támadja a tegnapi döntést, il-
letve Korognai igazgatói ki-
nevezését, éppen azért, mert 
nem felel meg a pályázati ki-
írásnak. A szakmai-vezetői 
gyakorlat problémája már a 
bizottsági meghallgatáson is 
fölmerült, amelyen dr. Bar-
tha László polgármester ki-
fejtette, hogy nézete szerint 
azért értelmetlen az ötéves 
színházvezetői gyakorlat kí-
vánalma, mert kizárja a ve-
zetői garnitúra frissítését-fia-
talítását. A pályázat szöve-
gét egyébként még az előző 
közgyűlés hagyta jóvá, s a 
képviselők akkor azzal ér-
veltek, hogy az országban 
páratlanul bonyolult és igen 
nagy színházi szervezet élére 
csakis tapasztalt vezetőt sza-
bad kinevezni. 

E. S. 

• Szikora János elköszönt a társulattól 

A szakma elárult minket" ## 
A színház prózai tár-

su latának tegnap dél-
utáni m e g b e s z é l é s é n 
Szikora János rendező, 
a színház művészeti ve-
zetője arra szólította föl 
a színészeket, hogy se-
gítsék az új vezető mun-
káját - annak ellenére, 
hogy ö maga a színház-
vezetőről szóló döntés 
szakszerűségét kétségbe 
vonja. 

A színigazgatói pályázat-
ról még nem szavazott teg-
nap a közgyűlés, amikor a 
Kamaraszínházban tagoza-
tértekezletet tartott a prózai 
társulat: Szikora János mű-
vészeti vezető bejelentette, 
hogy veszített a pályázaton 
és erkölcsi kötelességének 
érzi tájékoztatni a színésze-
ket a pályázat végeredménye 
mögött i manipulác iókról . 
Egyrészt ügyes politikai ma-
nőverek és helyi lobbyzás, 
másrészt a szakma árulása 
van a döntés mögött. 

Az előbbivel nem érde-
mes foglalkozni , mondta , 
ám a szakmai testületek és 
személyek fe le lősségével 
annál inkább. Egyértelművé 
tette, hogy mivel ő is lobby-
zott, biztos tudomása volt 
arról, hogy a színész-szak-
mai testület Korognait és őt, 
Szikora Jánost minőségi kü-
lönbségtétel nélkül javasolta 
igazgatónak. Ám a szegedi 

Elszakadás. (Fotó: Nagy László) 

ö n k o r m á n y z a t i b izo t t ság 
ülésén rész tvevő Kerényi 
Imre a „Jöjjenek a fiatalok!" 
jelszóval Korognai javára 
befolyásolta a képviselőket. 
A színházi szakmát uraló 
é r d e k c s o p o r t o k , a pest i 
lobby nem akarta, hogy a 
szegedi sz ínháznak sa já t 
csapata, összeforrott prózai 
t á r su la t a l ehes sen - e 
lobbyn kívül, a szakma mar-
góján működő három rende-
ző (Szikora, Telihay Péter, 

Zsótér Sándor) irányításá-
val. 

Szikora János önkritiku-
san bevallotta, hogy úgy érzi, 
az utóbbi időben elszakadt 
színészeitől, de a színház bel-
ső rendjét akarta megterem-
teni, s ez energiáinak nagy 
részét fölemésztette. Mivel a 
csapatépítés esélyét elvették 
tőle, minden színésznek azt 
tanácsolta, ezentúl ki-ki ma-
ga próbáljon meg boldogulni. 
Mint mondta, az új igazgató 

iránti szakmai szkepszise el-
lenére arra biztatja a művé-
szeket, hogy lássanak re-
ményt az új vezetőben, segít-
senek neki és álljanak helyt 
az évad további részében is. 

Rendezőtársai , Telihay 
Péter és Zsótér Sándor -
akik a műsorterv szerint az 
új direkció idején, az évad 
második felében állítanak 
színre darabokat - csatlakoz-
tak ez utóbbi gondolathoz. 

S. E. 


