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Korognai nem tudta bemutatni tagozatvezetői munkaszerződését 

Dolgozik Kocsis László Levente 
Kocsis László Levente teljes jog-
körrel rendelkező megbízott fő-
igazgatóként irányítja a Szegedi 
Nemzeti Színházat a pályázati 
eljárás befejezéséig, azaz az új 
főigazgató kinevezéséig. Erről 
tegnap tájékoztatták a teátrum 
vezető munkatársait. 

A közgyűlés színházzal kapcso-
latos pénteki döntéseit követően 
Szentgyörgyi Pál alpolgármester 
és Pászti Ágnes, a kulturális terü-
letért felelős tanácsnok tegnap 
megbeszélést folytatott a Szegedi 
Nemzeti Színház vezető munka-

társaival. Mint az alpolgármes-
tertől megtudtuk, az ilyen hely-
zetben szokásos rendet követték, 
azaz ismertették a közgyűlés 
színházi ügyekben pénteken 
meghozott határozatait (Korog-
nai lemondásának tudomásul 
vételét, a megbízott főigazgató 
kinevezését, a főigazgatói pályá-
zat kiírását és a biztos gazdasági 
jelentésének egyhangú elfogadá-
sát), majd formálisan is bemu-
tatták munkatársainak a megbí-
zott főigazgatót, Kocsis László 
Leventét. Szentgyörgyi Pál el-
mondta: a színháziak kérdéseire 

válaszolva világossá tették, hogy 
a megbízott vezető a remélhető-
leg rövid átmeneti időszakban 
teljes körűen gyakorolhatja a fő-
igazgatói jogokat. Korognai Ká-
roly egyelőre nem tudta bemu-
tatni a prózai tagozatvezetői (fő-
rendezői) munkaszerződését, 
amit elmondása szerint az előző 
városvezetés ellenjegyzett. A le-
köszönt direktor ígéretet tett a 
dokumentum mielőbbi előkerí-
tésére, hiszen ez alapján folytat-
hatja tagozatvezetői munkáját. 

Folytatás az 5. oldalon 

Ha Opel, akJkor 
Arany Autóház 

AKCIÓS FELTÉTELEKKEL, KEDVEZŐ HITELEKKEL 
ÉS TELJES KÖRŰ SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOKKAL 

e S z e g e d , Algyői út 38. 
Tel.: 62/553-690, 553-691 

Internetbaj 
Magyarországon nem okozott 
nagyobb fennakadásokat a szá-
mítógépes szervereket megbéní-
tó vírus, amely miatt az 
USA-ban bankjegykiadó auto-
maták és légitársaságok kompu-
terhálózatai bénultak meg. 

Részletek a 3. oldalon 

Csongrád megyében egy tározó létesülne Dóc és Baks között. A kormány február második felé-
ben dönt arról, hol építenek vésztározót a Tisza mentén. Az első körben öt tározót létesítenek 
2006-ig. Nemcsók János, az Alföld felzárkóztatásáért felelős miniszteri biztos a legfelsőbb 
szinten lobbizik azért, hogy az egyik tározót Csongrád megyében alakítsák ki. A témáról bő-
vebben a 3. oldalon olvashatnak. 

TÉMÁINKBÓL 

F E L E S É G E B É R E L T 
G Y I L K O S O K A T 
Felesége bérelt fel gyilkosokat 
annak a férfinak a megölésére, 
akinek holttestét csütörtökön ta-
lálták meg az újpesti vasúti hí-
don, az ügyben öt embert vett 
őrizetbe a rendőrség. A nő beis-
merő vallomást tett, azt mondta, 
férje folyamatosan bántalmazta, 
ezért ölette meg. Nincs összefüg-
gés az újpesti vezérszurkoló 
megölése és e gyilkosság között. 

2. oldal 

V O N A T O K É S U T A S O K 
A MÁV Rt. Szegedi Területi Igaz-
gatósága mind az 54 Bz-motor-
kocsiját kivonta a forgalomból. A 
járművek többségén ugyanis 
tengelyrepedést észleltek. Az el-
lenőrzés ideje alatt az utasokat 
buszok szállították. A társaság a 
kijavított motorkocsikat folya-
matosan állítja ismét munkába. 

3. oldal 

K E Z D Ő D I K A F I L M S Z E M L E 
Ma kezdődik a 34. filmszemle. A 
versenyprogramban 22 játék-, 21 
kísérleti és kisjátékfilm, vala-
mint 37 dokumentumfilm sze-
repel. A fesztivál a Millenáris Te-
átrumban Szabó István Os-
kar-díjas rendező szakmai meg-
nyitójával kezdődik. A filmtör-
vény életbe lépése után pedig vi-
dékre is hamarabb jutnak majd 
el a magyar filmek. 

4. oldal 

V A L Ó S Á G S H O W 
A B E L V Á R O S B A N 
Bűnözőket „fognak" a térfigyelő 
kamerák. Az alkalmazott rend-
szerek beváltották a hozzájuk fű-
zött reményeket Szegeden. A 
rendőrség nyolc ügyben már bi-
zonyítékként is felhasználta a 
felvételeket. 

5. oldal 

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

Maradnak a multinacionális cégek Csongrád megyében Felszámolás 

Nem zárnak be gyárakat a varos 
ellen? 

Nyugdíj pénz tár mérleg 
Minden harmadik magyar aktív 
munkavállaló belépett valame-
lyik magánnyugdíjpénztárba a ti-
zenkilenc közül. Az előrejelzé-
sekkel szemben ezek tagsága alig 
csökkent 2002 végéig. A ma-
gánnyugdíjpénztárak tagjainak 
tavaly december végéig kellett 
dönteniük arról, öregkori járan-

dóságukat a Vegyes finanszírozá-
sú rendszerben kívánják-e meg-
alapozni, vagy kizárólag az álla-
mi nyugdíjrendszerbe fizetik be 
jövedelmük meghatározott ré-
szét. Sokan „földcsuszamlást" 
jósoltak a magánpénztáraknak... 

Részletek A pénz beszél mel lék letben 

A Partiscum Kft. felszámolást 
kezdeményez a szegedi önkor-
mányzat ellen. A közigazgatási 
hivatal szerint önkormányzat 
ellen nem indítható felszámo-
lás. 

A gumigyártásnak van jövője Szegeden. 

Azok a multinacionális cégek, amelyek a 
90-es évek privatizációs hulláma idején 
cégeket vásároltak a Dél-Alföldön, maradni 
szeretnének. 

Nem tervezik kivonulásukat és gyárak bezá-
rását azon cégek tulajdonosai, amelyek ko-
moly érdekeltségeket szereztek Csongrád 
megye iparában az utolsó 10-13 esztendő 
során. Lapunk kérdéseire válaszolva felelős 
vezetők arról nyilatkoztak, további fejlesz-
téseket terveznek, még újabb dolgozók fel-

vételére is sor kerülhet. Az olasz tulajdon-
ban lévő és makói üzemmel is rendelkező 
SOLE Hungária Rt. tavaly Szegeden, Pász-
tón és Bácsbokodon egy 2,3 milliárd lorin-
tos beruházásba kezdett (a fejlesztések fele a 
szegedi üzemben valósul meg). A vásárhelyi 
Alföld Porcelán Edénygyár Rt. francia tulaj-
donosa is arról tett tanúbizonyságot, ma-
gyarországi üzemet szeretné korszerűbb 
technológiával ellátni és nem a franciaor-
szágit. 

A szentesi Legrand-Kontavill Rt. francia 

Fotó: Karnok Csaba 

tulajdonosa az utolsó két esztendőben egy-
más után l - l milliárd forintot fektetett be a 
Kurca-parti város nagy hagyományokkal 
rendelkező gyárába, s idén is 1 milliárdos 
fejlesztésről szólnak a tervek. A szegedi 
Phoenix Rubber Gumiipari Kft. német igaz-
gatója feleségével együtt megszerette a vá-
rost, hosszabb távon is itt képzelik el az éle-
tüket - ez egybecseng a gyárral kapcsolatos 
távlati tervekkel. 

Bővebben a 3. oldalon 

A Szegedi Ifjúsági Ház egyik tu-
lajdonosként, mint korábban 
megírtuk, felszámolási eljárást 
kezdeményezett a Szeged Televí-
zió Kft. ellen. A televízió másik 
tulajdonosa, a Partiscum 2000. 
Kft. pedig az önkormányzat ellen 
nyújtott be adósságrendezési el-
járást a Csongrád Megyei Bírósá-
gon, a társaság felszámolási eljá-
rás megindítását kérte. A Partis-
cum keresetében arra hivatko-
zik, hogy a város nem fizette ki a 
Szegedi Élet hetilapnak a szerző-
désben rögzített vállalkozói díjat. 

- Folyamatosan törvényt szeg 
az önkormányzat, amikor nem 
teljesíti a szerződésben vállalta-
kat. A Partiscum Kft.-nek és a 
Szeged TV Kft.-nek a város eddig 
15 millió forint kárt okozott, az 
elmaradt haszon ennél jóval na-
jyobb - nyilatkozta lapunknak 
Adám Attila, a Partiscum Kft. jogi 
képviselője, aki megjegyezte: a 
politikai motiváción kívül nincs 
sem jogi, sem gazdasági magyará-
zata, hogy kötelezettsége ellenére 
nem fizetett a város hét lapszám-
ért. A Szeged Televízió utoljára a 
novemberi műsorkészítés után 
kapta meg a vállalkozó díjat. 

Folytatás az 5. oldalon 

Százhetvenmilliárd forintos vésztározó-beruházás a Tisza mentén 

Nemcsók Dócért lobbizik 

http://www.delmagyar.hu

