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Nyolc rendőr állt a sarkon tegnap délelőtt: Csongrád 
megye legjobbjai Az elsöprő erejű széliéi és a karjelzé-
seiket semmibe vevő gépkocsivezetőkkel dacolva mutatták 
be tudományukat a Bába János rendőr őrnagy vezette zsű-
rinek. A megyei közlekedésbiztonsági tanács által kiirt — 
országos kezdeményezésként is felfogható — pénzdíjas 
versenyen Kothencz Géza (Makó), Pomikula Károly (Ma-
kó) és Polyák Róbert (Szeged) osztozhattak — ebben a 
sorrendben — a „dobogós" helyeken. (Képünkön a verseny 
feszült pillanatát örökítettük meg.) 

(varga) 

Átadták a gázátadót 

Szentmihálytelken 

pontból megfelelő-e, * gáz 
alá helyezhető-e. Ez a falu-
nak csak azt a részét érinti, 
ahol a vezeték nyomáspró-
bája már korábban megtör-
tént. A szakemberek jóindu-
latát bizonyítja, hogy a szol-
galmi jog es építési tilalom, 
a község rendezetlensége, 
valamint a szúk utcák okoz-
ta nehézségektől eltekin-
tettek, illetve a tereprende-
zést pótlólag elvégeztetik 
a beruházóval. Így tehát jó 
hír az a mihálytelkieknek, 
hogy a jövő héten megkez-
dődhet a lakások üzembe 
helyezése, bekapcsolása. A 
Dégáz kéri a lakókat, akik-
nek érvényes üzembe he-
lyezési engedélyük van, kü-
lön ne keressék a vállala-
tot, mert az üzembe helye-
zés automatikus lesz. A tü-
relmetlenség csak késlelteti, 
akadályozza a Dégáz szak-
embereit a munkában. 

T. J. 
* 

Szeptemberben már be-
gyújthattak Röszkén az odá-
ig eljutott földgázzal, de a 

határ menti települést e« 
térségét ellátó vezetékháló-
zat csak kevés fogyasztót 
tudott kiszolgálni. Mivel a 
gázvezetékrendszer egészét 
tápláló gázátadó állomás ide-
iglenesen egy kisebb telje-
sítményű műszaki berende-
zés volt, a kielégítő, zavar-
talan gázszolgáltatás csak 
az óránként 20 ezer köbmé-
ter gáz továbbítására alkal-
mas technológiai berende-
zéssel lehetséges. 

Röszke, Domaszék, Mihály-
telek, Gyálarét vezetékes 
gázellátását biztosítja a ki-
épített hálózat. A települe-
seken eddig folyamatosan 
kapcsolódtak be a fogyasz-
tók, s az ellátott háztartá-
sok, illetve közületek szám-
szerű növekedése nem okoz 
gondot a csúcsfogyasztásra 
méretezett berendezés el-
készültével. A dorozsmai 
határban levő gerinchálóza-
ti kiindulótérségben meg-
épült gázátadót tegnap dél-
után helyezték üzembe. 

B P . 

/ / kapcsolnak rr 

Mihálytelken szeptemoer 
6ta folynak a gázbevezetési-
épitési munkák, ezért érthe-
tő, hogy a falu lakói közül 
néhányan izgatottan vára-
koztak tegnap a művelődési 
ház előtt, vajon számuk-
ra kedvező eredmény-
nyel végződik-e az a ta-
nácskozás, amelyen eldől, 
gáznyomás alá helyezhetó-e 
a kiépített hálózat A ta-

nácskozáson Hamar Dezső 
kerületi bányamúszaki fel-
ügyelő Szolnokról, Galiba 
Mihály a Degáz részéről, 
mint műszaki átvevő, Csa-
nádi László kivitelező kis-
iparos — aki a szakipari 
mukkáért felelős — vettek 
részt. Pontról pontra átnéz-
ték a gázelosztó vezeték-
rendszert, hogy biztonság-
technikai, műszaki szem-

Az új kórházigazgató: 
cIt. Hampel György 

Második alkalommal gyűl-
tek össze tegnap, pénteken 
este a kórház-rendelőintézet 
szakorvosai, hogy igazgatót 
válasszanak Az előző, si-
kertelen választást követően 
most hárman pályáztak az 
orvos-igazgatói posztra. A 
korábbi pályázók közül 
egyedül dr. Varkonyi László, 
a Győr-Sopron megyei ta-

Fölállítják Szeged karácsonyfáját 
Helyi szabályok a város rendjéért 

A szegedi önkormányzat október 23-1 megalakulása 
óta egyrészt a saját szervezetének kialakításávaljitmikódé-
«i szabálytalanak megalkotásával foglalkozott, másrészt 
számos, látszatra apró, de sokféle érdeket érintő ügyben 
hozott döntéseket. Tegnap sajtótájékoztatón foglalta ösz-
sze ezeket dr. T.ippai Pál polgármester, valamint dr. Vá-
nyai Éva alpolgármester és dr, Tóth László megbízott 
jegyző. 

Az önkormányzati vezetők 
értékelése szerint talán a 
legnehezebb, de elfogulatlan 
döntést a Cserepes sori piac 
ügyeben hozták. Miután a 
használtcikkpiac működé-
sének december 31-éig szóló 
engedélyezése óta is folya-
matosan érkeznek a beje-
lentések a városházára ar-
ról, hogy nem sikerül ma-
radéktalanul betartani a 

<• —y -«nrt«>zettebb városkép-
re Január l-jétől — helyi 
rendelet alapján — itt is, 
akárcsak Pesten, elszállít-
ják a szabálytalanul par-
koló gépkocsikat. 

A csütörtöki testületi ülé-
sen elfogadták az ideiglenes 
működési szabályzatot, 
megvannak a szakbizottsá-

mányzatoknak, amelyeket 
ugyancsak a legutóbbi tes-
tületi ülésen alakítottak 
meg. Az ún. csatolt közsé-
gek a sa já t igényeik szerinti 
autonómiát kapnak, maguk 
alakít ják ki önkormányza-
taik működési szabalyait. 
Nem lesznek többé Szeged 
„mostohagyerekei", ugyan-
úgy normatív támogatást 
kapnak; egyszersmind per-
sze lakóiknak hozzá kell já-
rulniuk az általuk is hasz-
nált szegedi intézmények 
fönntartásához. 

A polgármester fölhasznál-
ta az alkalmat, hogy meg-

gok, amelyeknek a jogkörét nyugtassa azokat a tanáro-
a december 28-i önkormány- kat es szülőket, akik attól 

testület által szabott szigorú zati ülésen határozzák meg tar tanak: az egyházak szin-
íeltételeket, a legutóbbi 
ideiglenes bizottsági ülé-
sen elhatározták; a szak-
igazgatasi szervek vizsgál-
ják meg ezeket a bejelenté-
seket. Reméljük, mielőbb ki-
derül, hogy továbbra is a 

—, s ezzel megszűnik az át-
menet idején „szolgált" 
ideiglenes bizottság. Az 
ugyancsak „foiállt" felügye-
löbizottságok különös gon-
dot fordítanak az állam-
igazgatási irányítású vál-

megyéé lesz a piacműködés lalatok gazdasági társulá-
engedélyezési Joga, vagy ezt sokban való részvételére: 
megkapja a megyei jogú vá-
ros; ez utóbbi esetben az ön-
kormányzat ismét napirend-
re tűzi a piac működésmód-
ját. 

Ugyancsak visszhangos 
volt az a rendelet, amellyel 
a közterületi árusítást szün-
tették meg a Belvárosban. 
Dr. Lippai Pál bejelentette, 
hogy elkészült a köztérhasz-
nálat engedélyezésére vo-
natkozó rendelettervezet, s 
hamarosan lakossági fóru-
mokon kérik róla a város 
polgárainak véleményét. 
Ebben pontosan megjelölik, 
hogy a város mely pontjain 
lehet kereskedelmi. ipari, 
szolgáltató tevékenységet 
folytatni és hol tilos Csak 
pályázat ú t ján lehet „köz-
területhez jutni", s az elbí-
ráláskor nem egyértelműen 
a több pénz kap elsőbbséget, 
mer t a kulturális jellegű 
szolgáltatások pozitív meg-
különböztetést kapnak Az 
építési osztályon megtekint-
hető az a tanulmányterv is, 
amely meghatározza a föl-
áll í tható pavilonok külle-
mét. A közterület-használati 
d í jak minden valószínűség 
szerint emelkednek. Meg-
rendelte már az önkor-
mányzat az átfogó város-
fejlesztési koncepció kidol-
gozását is, ám amíg ez elité-
i ü l , folytatódik a törekvés 

igyekeznek megakadályoz-
ni, hogy a közvagyon „át-
mentődjon" a privát szek-
torba. Nagy jelentősége lesz 
az ún. településrészi önkor -

te azonnal visszaigénylik 
hajdani ingatlanaikat. A 
polgármester már megálla-
podott Gyulay Endre püs-
pökkel, hogy az egyházi in-
gatlanigényeket egyrészt a 
lakosság valódi igényei ha-
tározzák meg. másrészt nem 
töltetlenül ugyanazoknak az 
epületeknek az atadásáról 
tárgyalnak majd, amelyek 
egyházi tulajdonban voltak. 
Az önkormányzat a megala-
pozott egyházi igenyeket 

Az önkormányzat szervezete és tisztségviselői 
A szegedi közgyűlés csütörtöki ülésén 12 

szakmai bizottságot állított fel. s megvá-
lasztotta elnökeiket és titkáraikai (A ta-
gok személyéről később döntenek.) 

A dr. Piri József elnökletével mar mű-
ködő ügyrendi bizottság mellé a pénzügyi 
ellenőrző bizottság elnökévé dr. Stmor Fe-
rencet, t i tkárává Náfrádi Zoltánt; a vá-
rosrendezési, -fejleszteni és -üzemeltetési 
bizottság elnökévé dr. Borvendéo Béla'., 
t i tkárává Básthy Gábort; a vagyonkezelé-
si. vállalkozási és privatizációs bizottsáa 
elnökévé Jankó Attilát, titkárává dr. Szil-
vássy Lászlót; az oktatási és ifjúsági bi-
zottság elnokeve Moldovan Juditot, titká-
rává Szemók Árpádot; a tudományos es fel-
sőoktatási bizottság elnökévé dr. Mécs Im-
rét, titkárává Jenei Ferencet; a környezet-
védelmi bizottság elnökévé dr. Szabó Fe-
rencet, t i tkárává Berekné Petri Ildikót; az 
egészségügyi ési sportbizottság elnökévé dr. 
Szabó Lászlót, t i tkárává dr. Thurzó Feren-
cet; a szociális bizottság elnökévé Lencsés 
Évát. t i tkárává Nagy Ferencet; a jogi és 
ieszgatásí bizottság elnökévé dr. Farkxu 
Lászlót titkárává dr. Kovács Beátát; a 
kulturális ée közművelődési bizottság elnö-
kévé Gyimeti Kálmánt, t i tkárává dr. Simon-
estes Jánost: az etnikai és kisebbségi bi-
zottság elnökévé dr Szirtasi Zoltánvét, 

programjukhoz — melyet 
korábban küldtek el a sza-
vazatra jogosultaknak — 
szóbeli kiegészítést fűztek, 
majd válaszoltak a hozzájuk 
intézett kérdésekre A be-
mutatkozást némi vita kö-
vette a szavazás lebonyolítá-
sáról. Majd szavaztak 221-
en. 

Az első fordulóban a 220 
leadott szavazatból 2J3 volt 
érvényes. Hampel György 

95-őt, Csergő Tibor 60-at. 
Várkonyi doktor pedig 58 
szavazatot kapott. Miután az 
első fordulóban senki sem 
szerezte meg az igazgatói 
poszt betöltéséhez szükséges 
szavazati arányt, azaz. az 
50 százalék plusz egyet, ezért 
szükség volt második for-
dulóra. Végeredmény: a 
kórház-rendelőintézet új 
igazgató-főorvosa: dr. Ham-
pel György. 

nács egészségügyi osztályá-
nak vezetője indult ismét. A 
másik két pályázó, dr„ Cser-
gő Tibor főorvos, a szegedi 
önkormányzat egészségügyi 
osztályának vezetője és dr. 
Hampel György, a rendelő-
intézet szájsebész főorvosa 
most első ízben nyújtotta be 
pályázatát. 

A jelöltek részletes írásos 

igyekszik mindenki szá-
mára elfogadható módon 
kielégíteni. 

A közbiztonságot firtató 
kérdésre válaszolva a pol-
gármester elmondta: nincs 
lehetőség az engedélyt el-
venni azoktól a kereskedők-
től, akik a gyerekekre, fel-
nőttekre egyaránt veszélyes 
petárdákat árulják. Ám a 
rendőrség szabálysértési el-
járást indít, amint tudomá-
sára jut, hogy felelőtlenül, 
gyerekeknek, aránytalanul 
magas áron árulják a „rob-
banószerszámokat". Ugyan-
csak a rendőrséghez fordult 
a polgármester a kéréssel: 
segítsenek megakadályozni, 
hogy szilveszterkor is-
mét elszabaduljon a pokol a 
Belvárosban. 

Végül egy ünnep előtti bé-
késebb téma: megtudtuk, 
hogy a jövő héten fölállítják 
Szeged karácsonyfáját a vá-
rosháza udvarán. Az ün-
nepig odavárják mindazokat, 
akik szociális célokra ada-
koznak; az összegyúlt ado-
mányokból ajándékcsoma-
gokat kapnak a leginkább 
rászorulók. 

S. K. 

titkárává Balogh Lászlót; a közbiztonsági 
ügvek tanácsosává Koha Róbertet válasz-
totta a közgyűlés. 

Az államigazgatási vállalatok felett a 
tulajdonafii jogokat az önkormányzat gya-
korolja. A vállalatok gazdálkodásának és 
szerkezetének racionalizálására a közgyűlés 
négyéves időtartamra négyfős felügyelöbi-
zottságokat választott — ezek munkájukér t 
anyagi felelősséggel tartoznak. E bizottsá-
gok tagiai: SZKV — dr. Szilvássy László, 
Vineze Tibor, Dömötör László, Balogh 
László; IKV — Csillag János, Juhász An-
tal, Berekne Petri Ildikó. Hatvani Zoltán; 
vízművek és fürdók — Szabó Ferenc. Dobó 
J-nos. Kerekes Pál. Rákos Tibor; VGV — 
Básthy Gábor, Koha Róbert. Jenei Ferenc, 
dr. Farkas László; fonalfeldolgozó — Nagy 
Ferenc, dr. Kiss Lajos, Ágoston József. 

A felügyelőbizottságok elnökelvé a pol-
gármester dr. Szilvássy Lászlót. Juhász An-
talt. dr. Szabó Ferencet. Jenei Ferencet és 
Nagy Ferencet nevezte ki. A közgyűlés az 
elnök és a tagok részére egyaránt haiti 10 
ezer forint javadalmazást állapított meg. 
amelyet az érintett vállalatok fizetnek. 

Az újonnan alakult, el nem kötelezett 
csoport tagjai, jelóltetésük nehézségeit lát-
va. elálltak a megmérettetéstől 

A Szegedi Sütőipari Vállalat 
küldöttgyűlése pályázatot hirdet 

I G A Z G A T Ó I 
munkakör betöltésére. 

Az igazgatói munkakor a pályázat elnyerése után azonnal, 
legkésőbb 1991 március l-jével tölthető be 5 év időtartamra. 

Az igazgató legfontosabb feladatai: 
- a vállalat működőképességének, hatékony gazdálkodásánál biztosítása 

es fejlesztése; 
- 1 piaci igényekhez vak) rugalmas alkalmazkodás feltételeinek biztosítása, 
- 1 vállalat irányítása, szervezeti es érdekeltségi rendszerének 

korszerűsítése, folyamatos fejlesztése 

A munkakör be to l t esenek fel ié ielei : 

- egyetemi végzettség. 
- legalabb í éves vezetőt gyakorlat. 
- áOévet meg nem haladó életkor. 
- erkölcsi feddhetetlenség 

Az igazgató személyi alapberenek. valamint anyagi érdekeltségének megállapítása 
a küldöttgyűlés hatásköre 

A palyazatnak tartalmaznia kell a palyazo: 
• személyi adatai) ts magában foglaló szakmai életútjának 

részletes ismertetését tartalmazó oneletrajzat. jelenlegi munkahelyének meg-
nevezését bengenyét 

- iskolai végzettségét, szakmai képzettségét igazolo 
eredeti okmanyait. vagy azok közjegyző álul hitelesített másolatát 

• orvosi igazolási, amely a munkakor ellátásán alkalmas 
egészségi állapotát igazolja 

- a vállalat irányítására vonatkozó, megvalósítani kívánt céljait. 
a pályázatban kitűzött feladatok teljesítesért vonatkozó fóbb elkepzeléseit 

A pályázatul kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást ad Haraszti Gábor 
a bíráló bizottság elnöke valamint Kassai Józsefné üzemgazdasági osztályv ez«t« 

a 62/14-388-as telefonszámon vagy személyesen a vállalat kozpontjaban 
A pályazatokat a bíráló bizottság elnokehez kell eljuttatni 

f i i : Azegedi bitóipari Valaiat . 6724 Szeged Tavasz u 1 2 - M sz 
A borítékra kérjék nini: PÁLYÁZAT! 

A paházatbrnyujtasaiakliatarideje: I W . j a n a a r 11. 
A pál vázatokai bizalmasan kezeljük azokat bíráló bizottság értékeli 

és terjeszti a küldöttgyűlés ele döntésre A pályázókat a dontest követé 
3(1 napon belül levélben enesitjuk 

A pitvaraink flbirabsanak virkalnkalarideje: 1991. juaar 16 

rt Szeged Megyei Városi Tanács V . B. 
91 /199Q/V .24 . / v. B. a tiatárazata alapján az 

I IMLAK 
vételre felajánl ja a 

S Z E G E D , H Á M Á N K A T Ó U. B. S Z . 

alatti földszint4-két emelet alápincézett, 
mintegy 1700 m* hasznos alapterületű épületei 

Az épület födémcserés, teljes felújítása 
szükséges. Az épület a helyszínen megtekintheti 

1990. december 18-án és 20-án 9 őre és 11 óra kizótt. 
KIKIÁLTÁSI Á R : 10 mil l ió forint. 

Pályázatokat az INUK Szeged. Kelemen u. 5. sz 
alatti irodájában lelet benyújtani 1990. 

december 20-án 16óráig. 
A pályázaton csak azok vehetnek részt, akit 

jelentkezésüket a megadott határidóig leadták 

A pályázatok elbírálása lidteijárássai 
1990. december 21-én 9 órakor a Szegedi IKV 

Szeged, Dáni J. u. 14-16. sz alatti ebédlőjében kerül 
sor, amelyen személyesen vagy képviselője útján 

vehetnek részt a jelentkezők. 
A liciteljáráson résztvevőknek 500000 R óvadékot 

az eljárás megfizeiéséig letétbe kell helyezni az I N U K 
Szeged, Kelemen u. 5. sz alatti pénztárában 

(a pénztári órák alatt). Amennyiben a pályázat nyertese 
valamilyen okból a szerződéskötéstől visszalép, 

az óvadékot elveszt. 
A kijelölt vevőnek a lennmaradó vételárat 

az árverést kővető 8 napon belül kel megfizetni 
és az adásvételi szerződést megkötni 

További információi 
az INUK21-933 telefonján, 

vagy a 2t <094 telefaxán lehet kapni. 


