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Az önkormányzat nyugodt és alkotó légkört szeretne a színházban 

Korognai Károly lemondott 
Folytatás az 1.oldalról 

Mindezek alapján érzékelhető volt, hogy az 
új összetételű önkormányzat nem lesz any-
nyira elnéző és segítőkész a főigazgatóval, 
mint a korábbi, ám március 31 -ig nem gon-
dolhatott senki személyi változásra. 

Természetesen meg akartuk tudni Korog-
nai Károly azonnali hatályú lemondásának 
indokait, ám Botka László csak annyit kö-
zölt, hogy a főigazgató indoklás nélkül mon-
dott le. Kérdésünkre a polgármester meg-
erősítette: tudomása szerint a városvezetők 
semmiféle nyomásgyakorlással nem kész-
tették lemondásra a direktort. Botka László 
elmondta, hogy a következő közgyűlésen a 
színház egyik közalkalmazottját bízzák meg 
az intézmény vezetésével, hogy kit, arról a 

napokban egyeztetnek. A megbízott addig 
látja el a színház vezetői teendőit, amíg pá-
lyázat útján nem neveznek ki új főigazgatót. 
A pályázat kiírásáról ugyancsak a január vé-
gi közgyűlés dönt. A polgármester abban re-
ménykedik, hogy márciusban már új igazga-
tója lehet a színháznak. Úgy véli, a pénz-
ügyeket addig is „kézben tudja tartani" a ki-
nevezett biztos felügyeletével, a megbízan-
dó vezető irányításával a jelenlegi appará-
tus. Döntése indokairól meg akartuk kérr-
dezni Korognai Károlyt is, ám munkatár-
sunknak többszöri próbálkozással sem sike-
rült tegnap elérnie őt. 

Korognai színészként eddig két szerepet 
vállalt: a Janika című Csáth Géza-darabban 
és a Portugálban játszott, valamint Kocsis 
György megbetegedésekor beugrással men-

tette a Szentivánéji álom előadásait. Tegnap, 
ma és holnap szerepel műsoron az általa írt 
és rendezett Szabadon foglak című darab a 
Tantusz-kamarában, ahol egyébként egész 
januárban ennyi az összes előadás. A főigaz-
gató évadonként két bemutatót jegyzett ren-
dezőként a kőszínházban, egyet a szabadté-
rin, de tervezett díszletet is, átdolgozások fű-
ződnek a nevéhez és dramaturgként is mű-
ködött. A kinevezésekor, 1999-ben összevont 
két intézmény, a kőszínház és a szabadtéri 
irányításáról, a főigazgatói teendők ellátásá-
ról, azaz legmagasabb posztjáról mondott le 
most. Am emellett főrendezőként vezette a 
prózai tagozatot és színészi státust is betöl-
tött - s ez utóbbi két feladatkörben tovább 
dolgozik a szegedi színházban. 

S. E. 

Mi álljuk 
a számlát 
SULYOK ERZSÉBET 

A színigazgatók váltakozását ritkán ússza meg Szeged kiadós bot-
rány nélkül. így volt ez a legnagyobb funkciójáról, a főigazgatói 
posztról most lemondott Korognai Károly kinevezéskor is. A vesz-
tes pályázók közül Szikora János, aki főrendező volt itt, azt állítot-
ta, hogy Korognai politikai manővereknek és „a szakma árulásá-
nak" köszönheti a posztját. Ez utóbbi vád alapja az volt, hogy Ke-
rényi Imre, a Madách Színház azóta politikai szerepvállalásáról 
ellhíresült igazgatója, a jelölteket minősítő szakmai bizottság tag-
ja Korognai javára befolyásolta a szegedi képviselőket. Tény, hogy 
az akkori városatyák elsöprő többséggel szavaztak bizalmat Ko-
rognainak (az akkori ellenzék, a szocialisták is támogatták). Da-
cára, hogy a pályázata nem felelt meg a kiírásnak. Ez ugyanis öt-
éves szakmai-vezetői gyakorlatot írt elő a színház és a szabadtéri 
jövendő irányitójának, ám ezzel Korognai nem rendelkezett. Dr. 
Bartha László, az akkori, fideszes polgármester erre azt mondta, 
hogy mindössze egy szerencsétlen sajtóhiba miatt kötözködnek 
az ellenlábasok, hiszen az eredeti pályázati szövegben vessző - és 
nem kötőjel - választotta el a két szót, imígyen: szakmai, vezetői. 
Márpedig az új direktor szakmai gyakorlottságához nem fér két-
ség, hiszen négy évig a Vígszínház színésze volt, ezután az Egye-
sült Államokban egy közel százrészes videofilm forgatásán vett 
részt, amely „a magyar kisvállalkozók számára egyfajta 
know-how-tréningként szolgál". Továbbá négyet rendezett, írt 
egy színművet és szerzője az RTL Klub Barátok közt sorozatának. 
Az ötéves színházvezetői gyakorlat kívánalma pedig értelmetlen, 
érvelt a polgármester, mert lehetetlenné teszi a vezetői garnitúra 
fiatalítását. 

Semmi újat nem lehet e tárgykörben mondani. Adott egy milli-
árdos nagyságrendű, az adófizetők pénzéből fönntartott intéz-
mény, az akkor még háromtagozatos (opera, próza, balett) kő-
színház, plusz az akkor még részben önálló szabadtéri. A város-
atyák meg - nyilván a fönti érvektől mély ájulatban - kineveznek 
egy ilyen nagy intézmény vezetésében abszolút gyakorlatlan em-
bert, majd a nyakába dobják a gyeplőt. 

Ami ezután történt, közismert. A felelőtlen városvezetők és kép-
viselők után most a főigazgató is: agyő. A számlát mi álljuk. Errefe-
lé az ilyesmire szokták mondani: „Mindönkinek gratulálok/" 

Diákhitel, másképp 
Változtak a diákhitclhez jutás 
feltételei, s elkészültek az új 
igénylőlapok is. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Másfél év alatt mintegy 120 
ezerre nőtt a diákhitelt igénylők 
tábora. Az őszi félév utolsó hiva-
talos kifizetési napjáig összesen 
25 milliárd 800 millió forintot 
vehettek fel a hallgatók. 

A decemberi kormánydöntés 
okozta kisebb változásokról, 
mint például a jogosultak köré-
nek bővüléséről a www.diakhitel. 
hu internetes honlapon tájéko-
zódhatnak a hallgatók. A tavaszi 
félév újabb újdonsága a szabad 

bankválasztás, ezentúl bármelyik 
magyarországi pénzintézetnél ve-
zetett számlára kérheti az ügyfél 
a hitel folyósítását. A tanulmányi 
osztályoktól az igényléshez már 
nem kell igazolást beszerezni, 
mivel a Diákhitel Rt. ezt maga 
végzi. A 2002/2003-as tanév I I . 
félévére legkésőbb május 15-éig 
kell leadni az igényléseket, de aki 
új igénylőként már az első, már-
cius 14-i kifizetéskor pénzt sze-
retne kapni, annak legkésőbb feb-
ruár 15-éig le kell adnia igénylé-
sét. Az új igénylők január 20-ától 
juthatnak hozzá az új diákhi-
tel-nyomtatványokhoz a bankok-
ban, szövetkezeti hitelintézetek-
ben, a kijelölt postahivatalokban. 

Jövő szerdán országos ellenőrzést tartanak a nemdohányzók védelmében 

Lecsaphat a dohánykommandó 
Átfogó ellenőrzést tart a nemdo-
hányzók védelméről szóló tör-
vény maradéktalan betartatása 
érdekében jövő szerdán az Álla-
mi Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat (ÁNTSZ). 

Az Országos Tisztifőorvosi Hiva-
tal közleményben jelezte, hogy 
január 22-én az egész országra 
kiterjedő ellenőrzést tartanak a 
nemdohányzók védelméről szóló 
törvény maradéktalan betartatá-
sa érdekében. Az ÁNTSZ megyei 
és városi intézetei munkahelye-
ken, valamint közforgalmú in-
tézményekben, szórakozóhelye-
ken vizsgálják, hogy a tulajdonos 
megteremtette-e a nemdohány-
zókat védő törvény által előírt 
feltételeket. 

Az akciót az országos tiszti fő-
orvos, Ungváry György rendelte 
el, mivel véleménye szerint még 
mindig sokak egészségét veszé-
lyezteti a dohányzás. Magyaror-
szágon évente 28-30 ezer ember 
halála vezethető vissza a do-
hányzásra, a lakosság 60-70 szá-
zaléka van kitéve a passzív do-
hányzás okozta ártalmaknak. A 
tiszti főorvos jelezte: az országos 
ellenőrző akciót terveik szerint 
negyedévente megismétlik majd, 
a pontos időpontot azonban nem 
közlik mindig előre. 

A közlemény szerint a tisztior-
vosi szolgálat 1000-1500 munka-
társa vesz részt az akcióban, 
mindegyikük öt helyszínt keres 
fel: munkahelyet, éttermet, szó-

A szigorú büntetések ellenére sem veszik mindenhol komolyan a nemdohányzók védelméről szóló 
t ö r v é n y t . Fotó: Karnok Csaba 

rakozóhelyet, egészségügyi és ok-
tatási intézményt, óvodát, bölcső-
dét, tömegközlekedési eszközt, 
gyűlés vagy előadás helyszínét. 

A megyei helyettes tiszti főor-
vos, Kovács Ferenc arról számolt 
be a hírrel kapcsolatban, hogy 
Csongrádban igen hatékony az 

ellenőrzés: a tavaly kiszabott 
büntetések közel 30 százalékát 
megyénkben hajtották be. Az el-
lenőrök általános tapasztalata 
szerint a kezdeti időkben nem 
vették komolyan a törvény elő-
írásait, sokan nem is tudtak a 
2002. január elsejével életbe lépő 

szabályzásról. Az ellenőrzések és 
büntetések hatására mára is-
mertté váltak az előírások. - A 
tiltás és büntetés hosszú távon 
remélhetőleg tudati változást 
hoz, s ez lenne a törvény igazi 
célja - tette hozzá Kovács Ferenc. 

W.A. 

Czene Klára az új bírósági elnök Hétfőn tovább egyeztet a buszosok szakszervezete 

Nincs megállapodás 

Czene Klára nagyon fontosnak tart ja a bírók felkészítését az uni-
ós jog a l k a l m a z á s á r a . Fotó: Schmidt Andrea 

Közeledtek az álláspontok, 
mindkét fél hajlandó engedmé-
nyekre, mégsem született meg-
állapodás a Volán-társaságok 
többségi tulajdonosa, az ÁPV 
Rt. és a buszosokat képviselő 
szakszervezet között. 

Már tavaly év vége óta tárgyal a 
Volán-társaságok dolgozóit kép-
viselő Közúti Közlekedési Szak-
szervezet (KKSZ) a tulajdonos 
ÁPV Rt.-vel. A volánosok a va-
gyonkezelő által ajánlott bér-
emelést kevesellték, ezért január 
6-án kétórás figyelmezető sztráj-
kot tartottak. Azóta folyik az 
egyeztetés, ám a béralkuban ezen 
a héten sem született megállapo-
dás - tudtuk meg Virágh István-
tól, a KKSZ Tisza Volán-alap-
szervezetének elnökétől. 

- Az álláspontok ugyan köze-
ledtek egymáshoz, ám a többségi 
tulajdonos ÁPV Rt. ragaszkodik 
az 5 százalékos emeléshez, ezért 
nem sikerült még egyezségre jut-
nunk - fogalmazott Virágh. A 
szakszervezeti vezető azt is el-
mondta, hogy különböző pótlé-
kokat ajánl ugyan az ÁPV Rt., 
vagyis a bérnövekedés összessé-
gében már jóval nagyobb lenne 
az eredetileg maximumként 
meghatározott 4,6 százaléknál, 
ám a felajánlott összeggel még 
nem elégedettek. 

Hétfőn újabb tárgyalási forduló 
következik. Ha nem sikerül meg-
egyezni, elképzelhető, hogy feb-
ruárban újabb sztrájkot hirde-
tünk meg - mondta Virágh Ist-
ván. 

B. Z. 

Az Országos Igazságszolgálta-
tási Tanács (OIT) Czene Klárát 
nevezte ki a Csongrád Megyei 
Bíróság elnökének. A bírónő ed-
dig a Csongrád Megyei Cégbí-
róságot vezette. 

Czene Klára, a Csongrád Me-
gyei Cégbíróság elnöke lett a 
Csongrád Megyei Bíróság elnö-
ke. Heidrich Gábor, a megyei bí-
róság korábbi elnöke január el-
sejétől a Szegedi Táblabíróságot 
vezeti. 

Az Országos Igazságszolgál-
tatási Tanács (OIT) Heidrich 
Gábor kinevezése után pályá-
zatot írt ki a megyei bíróság el-
nöki posztjának betöltésére, 

NÉVJEGY 
Czene Klára a József Attila 
Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán szerzett 
jogi diplomát, majd a Szegedi 
Járásbíróságon helyezkedett 
el. A bírói-ügyészi szakvizsga 
letétele után dolgozott bírósá-
gi titkárként, közjegyzőként, 
munkaügyi bíróként is. 
1990-től Czene Klára a me-
gyei cégbíróság bírója, amely-
nek vezetését 1993-ban vette 
át. 

amelyen ketten indultak: Cze-
ne Klára, a Csongrád Megyei 
Cégbíróság elnöke és Lichtens-
tein József, a Szegedi Városi Bí-
róság elnöke. Az OIT 15 fős 
testülete titkos szavazáson 
szerdán úgy döntött , hogy a jö-
vőben Czene Klára vezesse a 
Csongrád Megyei Bíróságot. A 

bírónőtől megtudtuk, azért pá-
lyázta meg a megyei bíróság el-
nöki posztját, mert ezt a fel-
adatot komoly kihívásnak te-
kinti, s úgy érzi, jól tudja hasz-
nosítani a bírói munkája során 
szerzett tapasztalatait. 

- Nagy és szép feladatok vár-
nak rám az elkövetkező hóna-

pokban - mondta Czene Klára 
- , hiszen a Szegedi Táblabíró-
ságra v_ 'ha tóan több olyan bí-
ró is pályázik, aki jelenleg a 
megyei bíróságon végzi mun-
káját. Vagyis egy megújuló bí-
rói karból szeretnék én egy si-
keresen együttműködő, baráti 
közösséget kovácsolni úgy, 
hogy a bíróság céljainak eléré-
séért dolgozva a bírók, min t 
egyének is megvalósíthassák 
vágyaikat. Célom az is, hogy a 
Csongrád Megyei Bíróságon fo-
lyó ítélkezési munká t - ami 
egyébként napjainkban is rend-
kívül magas szintű, a Csong-
rád Megyei Bíróság az ország 
egyik legjobb bírósága - még 
tovább javítsam. 

- Ez azért is fontos, mert uniós 
csatlakozás előtt áll az ország, 
nemsokára bíróink közösségi bí-
rókká válnak, s fel kell készül-
nünk arra, hogy az első naptól 
kezdve nagy hozzáértéssel tud-
juk alkalmazni az uniós jogot. 
Úgy vélem, ehhez is sok segítsé-
get tudok adni, mivel az elmúlt 
években különböző, uniós pályá-
zatok adta lehetőségekkel élve -
többek között - Hollandiában, 
Ausztriában, Dániában tanul-
mányozhattam az uniós ítélke-
zési gyakorlatot - mondta Czene 
Klára. 
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