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T É M Á I N K B Ó L 

ORBÁN AZ UNIÓ MELLETT 
Az Európai Unióba történő belé-
pés mellett szóló érvek valamivel 
többet nyomnak a latban -
mondta tegnap országértékelő 
beszédében a volt miniszterel-
nök. Orbán Viktor az esetleges 
iraki háború kapcsán hangsú-
lyozta: a magyarok többsége bé-
két akar. 

2. oldal 

ASZTMAFELMÉRÉS 
Szegeden hamarosan háromezer 
általános iskolástól kérik, töltse 
ki azt az allergia-kérdőívet, 
amelynek segítségével e betegség 
gyakoriságáról is információkat 
kapnak a szakemberek. A felmé-
rés februárban és márciusban 
zajlik. 

4. oldal 

SZÁMHÁBORÚZNAK 
Az elmúlt év utolsó hónapjában 
kis mértékben emelkedett a 
munkanélküliek száma Csong-
rádban. A munkaügyi központ 
regisztrációja szerint december 
végén 14 ezer 277-en voltak állás 
nélkül. A munkanélküliek szá-
máról az országban a pártok 
számháborúja folyik. 

7. oldal 

MINDENKIT 

350 srerencsés «Sresóíw nyert 
200 400 vagy 500 Ft értékű 
tahuményt. melyet e® éven hete! 
DéknagysnraéiyÓékalIg 
efönteshr ImsmMwt M. 
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Radikális lépésekkel kívánja orvosolni a színház gazdasági bajait a megbízott főigazgató 

A Faust után nincs több bemutató 
Botránnyá fajult a tegnap dél-
utánra összehívott rendkívüli 
társulati ülés a Szegedi Nemzeti 
Színházban. A megbízott főigaz-
gató bejelentette: a teljes csőd-
helyzet elkerülése érdekében a 
jövő héten színre kerülő Faust 
lesz az évad utolsó bemutatója. 

Rendkívüli társulati ülést hívott 
össze tegnap délután Kocsis 
László Levente, a Szegedi Nem-
zeti Színház megbízott főigazga-
tója, aki Korognai Károly lemon-
dása után másfél héttel ezelőtt 
vette át az intézmény irányítá-
sát. A pályázattal megválasztan-
dó új főigazgató kinevezéséig hi-
vatalban lévő vezető Pászti Ág-
nes tanácsnok és Szentgyörgyi 
Pál gazdasági alpolgármester je-
lenlétében igyekezett megnyug-
tatni a dolgozókat: a pénzügyi 
nehézségek ellenére mindenki-
nek átutalja a színház az aktuális 
fizetését. Korognai Károly közal-
kalmazottként színész maradt, 
ám prózai tagozatvezetői, főren-
dezői szerződése érvénytelen, így 
ilyen minőségében nem intéz-
kedhet. A színház tartozásállo-
mánya nem szűnt meg, a jelenle-
gi hiány 109,5 millió forint. 

Egymással szemben a társulat előtt: Kocsis László Levente jelenlegi és Korognai Károly korábbi főigazgató. Fotó: Karnok Csaba Folytatás az 5. oldalon 

Símaszkban rontott be a mindszenti Sárga garnizonba 

Lakat alatt a késes rabló 
Símaszkban és fekete ruhában rabolta ki a mind-
szenti Sárga garnizon sörözőt csütörtökön haj-
nalban a 20 esztendős helybéli H. István. A férfit 
aznap elfogták, gyorsított eljárással tegnap tár-
gyalta ügyét a bíróság. 

Az éjjel-nappal nyitva lévő mindszenti Sárga gar-
nizon söröző pultosnője szerdán este 11-kor csuk-
ta be az utolsó vendég után a helyiség két ajtaját, 
majd tévét nézett. Amikor csütörtökön hajnali fél 
3-kor a tűzre rakott, hallotta, hogy valaki megzör-
geti az udvari ajtót, hangosan „Jó reggelt! "-et kí-

ván. Az asszony kinyitotta az ajtót, de mert senkit 
sem látott, már csukta is vissza. Ekkor egy körül-
belül 180 centi magas, orránál-szeménél és szájá-
nál kivágott, éjszínű sísapkát, fekete kabátot és 
nadrágot viselő férfi toppant elé, hatalmas, mint-
egy 20-25 centis, rozsdás pengéjű kést szorongat-
va. A pultosnő nagyon megijedt a férfi vékony 
hangjától, aki rákiáltott: „Ide a pénzt, különben 
megöllek!", majd az asszony gyomra felé nyomta 
a kést. 

Folytatás az 4. oldalon 

Megkezdődött a IV. szegedi nemzetközi gitárfesztivál 

Snétberger-koncert Szegeden 

A lengyel Silesian Guitar Octet a Szegedi Nemzet i Színház színpadán. Fotó: Miskolczi Róbert 

Tfegnap megkezdődött az ötna-
pos szegedi nemzetközi gitár-
fesztivál. 

Botka László polgármester, Kerek 
Ferenc konzervatórium-igazgató 
és Pavlovits Dávid művészeti ve-
zető megnyitója után a lengyel Si-
lesian Guitar Octet és a világhírű 
dzsesszgitáros, Snétberger Ferenc 
nagy sikerű színházi koncertjével 
megkezdődött a IV szegedi nem-
zetközi gitárfesztivál. A program 
ma délelőtt Zorán Krajisnik, Gio-
vanni Grano és Paulikovics Pál 
mesterkurzusával folytatódik, 16 
órától budapesti és kolozsvári fő-
iskolások adnak koncertet az 
SZTE aulájában, majd ugyanott 
19.30-tól Pavlovits Dávid, Szirtes 
Edina, Vladimír Dozenko és Gi-
ampaolo Bandini kubai, orosz és 
improvizációs műveket játszik. 
19 órától SBR Trió Mangó'Club a 
Plazában. 22.15-től a Tóth-Bagi 
Band és a Matthew Mitchel Jazz 
Group lép fel a Zacc Caféban. 

Csongrád megye útjai járhatók 

Már 180 település 
a hó fogságában 

Hómaróval próbálják meg járhatóvá tenni a hófúvások miat t meg-
közelí thetet lenné vált u ta t Tiszabercelnél. Fotó: MTI Telefotó 

Száznyolcvannál is több tele-
pülést nem lehet megközelíteni 
az országban a hatalmas ha-
vazás miat t . Csongrád megyé-
ben nincs járhatatlan út. 

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében katonai járművekkel 
juttatják el a gyógyszereket, élel-
miszereket a hó fogságában re-
kedt községekbe. Medgyessy Pé-
ter kormányfő ma a térségbe lá-
togat. 

Sátoraljaújhelyen beszakadt 

egy üzemcsarnok teteje a rárakó-
dott hó súlya alatt. Két munkás 
meghalt, egyet sérülten szedtek 
ki a tűzoltók a romok alól. 

Míg az ország más részén igen 
komoly gondot okoz a napok óta 
tartó erős havazás, addig Csong-
rád megyében minden üt járha-
tó. A mostoha időjárással azon-
ban az itt élőknek is meggyűlt a 
baja. Tegnap este például egy 
órán keresztül nem működtek a 
telefonvonalak. 

Összeállításunk a 2. és a 3. oldalon 

HOELTAKARITAS nagy teljesítményű 
munkagépekkel 

K Ö Z Ü L E T E K N E K E S 
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK 30-239-86-81 

Zso ldos Zol tán 

http://www.delmagyar.hu

