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Újszegeden a lakók szállíttatják el az olvadó havat 

Lefröcskölt kárenyhítők 
A színházon belül nem tudták felállítani a vizsgáló testületet 

Fegyelmi indult 
Korognai Károly ellen 

Újszeged idősebb lakói vettek lapátot a kezükbe. Fotó: Káinok Csaba 

Egy helyi vállalkozó, a területi önkormányzati képviselő és idősebb 
újszegediek dolgoztak azon, hogy a belvíz kisebb kárt okozzon a 
Füvészkert környékén. A kátyús úton száguldó nagy toyotás szom-
széd sáros fröccsel segítette munkájukat . 

- Úgy emlékszem, 1941-ben és 
két éve okozott nagy kárt a bel-
víz - emlékezett vissza a nagy 
telekre-az új szegedi Lövölde üt-
cában lakó Lévai Péter lapátjára 
támaszkodva. Mellette idősebb 
férfiak várják a markolót és a 
kisteherautót, ami a töltésen 
túlra, biztonságos távolba szál-
lítja az olvadó havat. Donai Zol-
tán háza ugyan magasabban 
épült, de úgy véli: a szomszé-
dokkal szolidárisnak kell lenni. 
Gonda Lajos fia lakik az Újsze-
gedi utcában, ha lapátol, neki is 
segít. 

A körzet képviselője, Szabó 
László szervezte meg a hó elszál-
lítását egy helyi vállalkozó, Biik-

nicz János segítségével. Hívására 
nem sokan ragadtak lapátnyelet, 
de talán még korán van, délután 
többen jönnek. - De hát már dél-
után van! - jegyzi meg erre az 
idősebb férfiak egyike. 

Ha hirtelen olvad el a lehullott, 
nagy mennyiségű hó, akkor a két 
évvel ezelőttihez hasonlóan nagy 
károkat okozhat a belvíz. A Fü-
vészkertben emlékezetes pusztí-
tást végzett a hólé, de a csodapa-
loták és a szerény házak lakóit is 
megijeszthette az olvadás. 

- A Törökkanizsa-Kertész és 
Lövölde utca által határolt te-
rületen nem megoldott a hóel-
takarítás, néhányan elhanya-
golják az elvezető árkok kar-

Mennyit érnek Deszk önkormányzati telkei ? 

Kohári vádol, 
a jegyző pedig cáfol 
Folytatás az 1. oldalról 

Kohári Nándor elmondása sze-
rint dcszkiek keresték meg azzal, 
hogy járjon közbe érdekükben. A 
szegedi fideszes önkormányzati 
képviselő szerint az is kérdéses, 
ki kapta meg azt a két, önkor-
mányzat által kijelölhető, fél 
áron megvásárolható telket, 
amely a szerződéstervezetben is 
szerepel, s nem tisztázott az 
sem, hogyan akarják ellátni víz-
zel az új lakóparkot, amikor a fa-
lu ivóvízgondokkal küzd. Kohári 
Nándor közölte azt is, mivel fel-
merül annak gyanúja, hogy a 
deszki önkormányzat nem gon-
dos gazda módjára járt el, azzal a 
kéréssel fordult a Szegedi Városi 
Ügyészséghez, hogy rendeljen el 
nyomozást ismeretlen tettes el-
len. 

A deszki telekügyben megke-
restük Bata Mariannát, a falu 
jegyzőjét is, aki a következőkép-
pen reagált a Kohári által elmon-
dottakra: 

- Valóban volt Deszken egy el-
fekvő belterületi ingatlan, amit 
az önkormányzat azért értékesí-
tett, mert már 1999 óta forráshi-

ányos, így nem rendelkezett 
megfelelő anyagi háttérrel ah-
hoz, hogy ezen a területen köz-
művesített telkeket alakítson ki. 
A több tízmillió forintos beruhá-
zás finanszírozásához hiteleket 
kellett volna felvennünk, ám a 
község vezetése nem akarta, 
hogy eladósodjon a falu. Különö-
sen úgy nem, hogy az értékesítés 
idején még korántsem volt olyan 
nagy az építési kedv, mint napja-
inkban. Vagyis még az is bizony-
talannak tűnt, el tudnánk-e egy-
általán adni a telkeket. A két, fél 
áron megvehető telekről annyit: 
ezeket nem jelöltük ki, a kft. 
minden telket az általa meghatá-
rozott áron kínál eladásra. Ami 
pedig a vízellátást illeti: Deszken 
a nyári időszakban valóban elő-
fordul, hogy kisebb a víznyomás 
a szükségesnél, de ez a probléma 
jól ismert a község vezetése előtt. 
Az önkormányzat éppen ezért 
azon munkálkodik, hogy a meg-
lévő kutak mellé egy újat fúras-
son. Reményeink szerint mire az 
új házakba beköltöznek a lakók, 
ez a beruházás is megvalósul -
mondta Bata Marianna. 

B.Z. 

Sonkodi Rita tárlata 
A székesfehérvári Vörösmarty Színházban Ferenczy Csongor szín-
művész nyitja meg ma este fél 7-kor Sonkodi Rita szegedi festőmű-
vész Emlékek, pillanatok, villanások című önálló kiállítását. „Min-
den vásznam életem egy részét, mint érzéseim dokumentumait őrzi. 
Munkáim emlékek, pillanatok, villanások nyomatai. Személyes tár-
gyaim, ereklyéim. Mindig azt festem, ami éppen bennem van. Ön-
magamról szólnak, akinek a megjelenítés ugyanolyan természetes 
életfunkció, mint az evés, alvás vagy a szerelem. Úgy élek, ahogy fes-
tek, azt festem, amit megélek" - vallja a művész, aki legutóbb a bras-
sói Szent Kereszt-templomba készített stációit állította ki Szegeden. 

A székesfehérvári színházban április 9-éig láthatja a közönség Son-
kodi új képeit. Szülővárosában ősszel jelentkezik önálló tárlattal. 

bantartását . Ha hirtelen jön az 
olvadás, ez a rengeteg hó sok 
gondot okozhat - fogalmazott 
Szabó László képviselő. Szóró-
lapon hívta fel összefogásra a 
környék lakóit. Ahogyan a 
Csonka középiskola diákjaival 
megszervezte az iskola környé-
kén a hóeltakarítást, ugyanígy 
segíthetnének n\agukon a Kirá-
lica lakói is. - Komolyabban 
kellene venni a belvíz elleni vé-
dekezést, mert a hirtelen érke-
ző jó időben már késő lesz - fi-
gyelmeztet. 

A társadalmi munka azonban 
Újszegeden csak az idősebbek-
nek ismerős. A keskeny utcában 
rakodó teherautót ingerülten ke-
rülgetnék a dolgukra sietők, s egy 
fontos ember Toyotával a belvíz-
kár enyhítésén fáradozókra 
fröcskölte a sáros hóiét. 

W.A. 

HÍREK 
KOMMANDOSOK LŐTTEK 
A PALACKOT 
Lapzártánkkor érkezett a hír, 
hogy Sándoífalván az egyik Ri-
gó utcai ház kertjében hegesz-
tés közben kigyulladt egy fólia-
sátorból készült műhely. A 
helyszínre érkező tűzoltók 
megfékezték a lángokat, ám a 
sátorban lánghegesztéshez 
használt gázpalackot is tárol-
tak. A robbanásveszély miat t a 
Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság kommandósai vo-
nul tak a helyszínre, hogy kilő-
jék a palackot. 

KÖZMEGHALLGATÁS 
ZSOMBÓN 
Közmeghallgatással egybekötött 
képviselő-testületi ülést tartanak 
ma délután 2 órakor a zsombói 
művelődési házban. Téma lesz a 
közlekedés és a költségvetés. 

A színház megbízot t főigazgatója az önkor-
mányzat i biztos jelentése alapján fegyelmi 
vizsgálatot ind í to t t az előző főigazgató, Korog-
nai Károly ellen. Az el járást elfogultságra hi-
vatkozva az in tézményen belül nem tud ják le-
bonyolí tani , ezért a f enn ta r tóhoz fordul tak se-
gítségért. 

A Szegedi Nemzeti Színház gazdasági helyzetének 
vizsgálatával megbízott Zoltán Gábor önkormány-
zati biztos már január 13-án kelt jelentésében szor-
galmazta: „szükségesnek tartom a főigazgató fele-
lősségének megállapítását, különös tekintettel ar-
ra, hogy két és fél éven belül már másodszor fordul 
elő a Szegedi Nemzeti Színháznál nem kis összegű 
pénzügyi fizetési probléma". Az államháztartási 
törvény szerint a költségvetési szerv vezetője fele-
lős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek 
összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a 
belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. 
A jelentés kimondja: a színháznál mindez nem 
volt biztosítva, s ennek következtében nagy össze-
gű tartozásállomány keletkezett. 

- A megbízatásom óta több olyan dokumentum 
is előkerült, amely azt bizonyítja, hogy Korognai 
Károlynak már 2002. október 28-a óta tudomása 
volt a színház nehéz gazdasági helyzetéről, hiszen 
tájékoztatták arról, hogy az intézmény költségveté-
se további kötelezettségvállalásokra nem biztosít 
fedezetet. Úgy tűnik, ezt ő figyelmen kívül hagyta. 
Miután mindezekről tudomást szereztem, a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján, 
mint intézményvezetőnek kötelességem volt fe-
gyelmi eljárást indítani Korognai úr ellen, amit feb-
ruár 25-én meg is tettem. Nekem és munkatársa-
imnak semmiféle negatív prekoncepciónk nincs 
vele szemben. Sőt pozitív elfogultságunk miatt 
nem tudtuk a fegyelmi bizottságot és annak elnö-
két kijelölni, ezért meg kellett kérnem Szeged város 
jegyzőjét, hogy a fegyelmi eljárás lefolytathatósága 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a kialakult 
helyzetet egyértelműen és világosan tisztázzuk -

összegezte álláspontját a megbízott főigazgató, Ko-
csis László Levente. 

- A szerda esti postával kaptam meg a megbí-
zott főigazgató úr beadványát, amely a melléklete-
ivel együtt egyelőre jogi szűrés és iktatás alatt áll. 
Ha a színházban nem sikerül a fegyelmi tanácsot 
felállítani és vizsgálóbiztost kijelölni, akkor a tör-
vény értelmében ezt a fenntartó önkormányzat-
nak kell megtennie saját tagjai közül. Ez egy meg-
lehetősen bonyolult jogi ügy, amelynek értékelése 
folyamatban van, ezért érdemi intézkedés egyelő-
re nem történt - mondta Mózes Ervin, Szeged 
jegyzője. 

Ma 15.40-kor azt MTV Élesben című élő közéleti 
vitamúsorában a szegedi színházi botrány lesz a té-
ma. Az önkormányzatot Szentgyörgyi Pál alpolgár-
mester és Pászti Ágnes tanácsnok képviseli, vita-
partnerük Korognai Károly, valamint a prózai tago-
zatból néhány színész lesz. 

Információink szerint dokumentumokkal bizo-
nyítható: a volt főigazgató a közalkalmazotti kine-
vezéséhez kapcsolódó munkabérén felül rendező-
ként, látvány- és díszlettervezőként, dramaturg-
ként, színészként, valamint szerzői jogdíj címén 
1999 márciusa és 2003. február 10-e között össze-
sen 18 millió forintot vett fel vállalkozói szerződé-
sekkel a Szegedi Nemzeti Színháztól. Szakértői vé-
lemények szerint ezek a szerződések jogilag vitat-
hatóak. 

- A fegyelmi vizsgálat elindítása nem az önkor-
mányzat kérésére történt, ez Kocsis László Levente 
saját döntése, amire lehetősége volt. Lépéséről mé-
lyen lesújtó véleményem van, hiszen én helyeztem 
bizalmi pozícióba és csak köszönettel tartozhat ne-
kem. A vizsgálat jogában állt, én pedig meg fogom 
magam védeni - jelentette ki határozottan Korog-
nai Károly, aki szerint a vállalkozói szerződései jog-
szerűségének kétségbe vonása vicc. - Ezek mögött 
elvégzett munkák vannak. Nagyon szerény és ala-
posan megfontolt gázsikat vettem fel. Szégyentel-
jesnek tartom, hogy a normális kereseti lehetőség 
biztosítása miatt állandóan magyarázkodnom kell. 

H.ZS. 

A termelőknek segíteniük 
kell egymást az unióban 
A magyar mezőgazdaság nincs 
kellőképpen felkészülve az uni-
ós csatlakozásra: leendő ver-
senytársaink sokkal jobban kép-
viselik saját érdekeiket, szerve-
zettebbek és erősebbek - mond-
ta a makói gazdakör uniós fóru-
mán a Magyar Gazdakörök Or-
szágos Szövetségének elnöke. 

A Magosz elnöke, Jakab István 
úgy látja, a legnagyobb hiányos-
ságok egyike az, hogy ma még 
nem világos, mikorra áll fel az az 
integrált intézményrendszer, 
amely az uniós támogatásokat 
kezeli. Azt sem lehet tudni, ké-
pes lesz-e 2004. május l-jétől a 
kifizetéseket lebonyolítani. De a 
gazdálkodók szervezettsége is 
hagy maga után kívánnivalókat. 
A nyugati sertéstartók például az 
állatokat saját vágóhíd-szövetke-
zeteiknek értékesítik, így a nye-

reség visszaáramlik hozzájuk. Az 
uniós gazdák ráadásul eleve 
előnyben vannak a technológia, 
az infrastruktúra terén, ezért ha-
tékonyabban termelnek. A tá-
mogatások tekintetében is hát-
rányban vagyunk. Ennek ellené-
re Jakab István szerint a szántó-
földi növénytermesztésben van 
keresnivalónk a majdani közös 
piacon, mert ezekkel már jól mű-
ködő intervenciós rendszerbe 
kapcsolódunk be és a verseny-
hátrányunk sem olyan nagy. 

A Magosz elnöke szerint a 
csatlakozást követően elsősor-
ban azok a gazdálkodók kerülnek 
nehéz helyzetbe, akik nem tud-
ták fejleszteni a gépparkjukat, 
kisebb területet művelnek. Szá-
mukra az egyetlen lehetőség az 
összefogás. Bár a belépésig na-
gyon kevés az idő, még mindig 
nem késő az érintetteknek meg-

érteni azt, hogy mostantól a ha-
zai termelőknek nem versenyez-
niük kell egymással, hanem segí-
teni egymást. Aki ezt nem haj-
landó elfogadni, biztosan veszte-
se lesz az uniós csatlakozásnak. 

Lapunk kérdésére Jakab István 
határozottan cáfolta azt az orszá-
gos sajtóban felbukkant infor-
mációt, amely szerint a gazdakö-
rök szövetsége a Fideszbe készül 
betagozódni. Mint mondta, a 
Magosz 1989-es újjáalakulása 
óta folyamatosan politikai táma-
dások kereszttüzében áll; sokak-
nak nem tetszik, hogy a gazda-
társadalomnak erős és önálló ér-
dekképviselete van. Bár partneri 
viszonyt természetesen hajlan-
dók kiépíteni bárkivel, aki segíte-
ni akar a mezőgazdaságból élők-
nek, a függetlenséget a jövőben 
sem kívánják feladni. 

SZ. I. M. 

Kuncze Gábor bízik a korszakváltás programjában 

Elodázhatatlan az SZDSZ megújulása 
Az S Z D S Z elnöke szerint csak a 
sajtó akar konfliktusokat fel-
fedezni a kormánykoalícióban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nem jelentett valódi koalíciós 
konfliktust az, hogy a miniszter-
elnök az SZDSZ tájékoztatása 
nélkül jelentette be az EU integ-
rációs minisztérium megalakítá-
sát, és nevezte meg Juhász End-
rét mint a tárca nélküli miniszte-
ri poszt várományosát - véleke-
dett Kuncze Gábor. A kérdésről 
ugyanis már hónapok óta folyt az 
egyeztetés, és a tárca felállításá-
ról korábban szabad demokrata 
politikusok - Horn Gábor és 
Szent-Iványi István - is nyilat-
koztak. 

Az SZDSZ elnöke tegnap Sze-
geden tartott sajtótájékoztatót a 

párt márciusi tisztújítása előtt. 
Kuncze Gábor - akinek az elnöki 
posztért kihívójával, Bauer Ta-
mással kell megküzdenie, hibá-
nak tartja, hogy a vitákat nem si-
került párton belül tartani. A 
pártelnök szerint a tisztújító kül-
döttgyűlés nem elegendő a párt 
elodázhatatlanná vált megújítá-
sához. 

Kuncze Gábor elismerte, az 
SZDSZ népszerűsége a fiatalok 
körében kisebb, mint általában a 
liberális pártoké a nyugati de-
mokráciákban. Az SZDSZ által 
meghirdetett, 10-15 éves időtar-
tamú a Korszakváltás-programja 
elnevezésű reformcsomag végre-
hajtása után a párt 4-5 százalé-
kos támogatottsága jelentősen 
emelkedik majd, s ez már a 
2006-os választásokon is érzé-
kelhető lesz. Kuncze Gábor: jön a Korszakváltás. Fotó: Miskolczi Róbert 


