
SZOMBAT, 1998. OKT. 31. IRODALOM 5 

Csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közér-
dekű problémáikat, észrevéte-
leiket, panaszaikat ezen a hé-
ten Kalocsai Katalin újságíró 
m u n k a t á r s u n k k a l osz that -
ják meg, aki munkanapokon 
reggel 8 és 10 óra között, va-
sárnap 14 és 15 óra között hív-
ható a 06-209-432-663-as rá-
diótelefon-számon. Elveszett 
tárgyaikat visszaadni szándé-
kozó olvasóink ingyenes hirde-

tésben tehetik közé mondandójukat. Hirdetésfelvé-
tel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld szá-
mon, illetve személyesen a Sajtóházban és a hir-
detőirodáinkban. 

Makkosházi szomorú-
játék. Manapság kevés 
dolog tudja megdöbbente-
ni az embert, de az eset, 
amiről Sándor Péterné be-
szélt, ezek közé tartozik. 
Történt, hogy fia, aki a 
Makkosházi Altalános Is-
kolába jár, osztálytársai-
val a lakótelep új játszóte-
rén játszott iskola után. A 
gyerekeket egy szőke nő 
elzavarta, s a kisfiú annyi-
ra megijedt, hogy a kabát-
ját, a táskáját és a torna-
felszerelését hátrahagyva 
elrohant. Amikor vissza-
merészkedett, már hűlt 
helyét találta holmijának. 
A távolból figyelő gyere-
kek állítják, hogy a harci-
as szőke asszony, aki kis-
gyerekkel volt ott, vitte el 
a holmit. Az é d e s a n y a 
egyrészt azért hívott ben-
nünket, hogy az eset köz-
zétételével felhívja a mak-
kosházi szülők és gyere-
kek figyelmét arra, valaki 
ily módszerrel lopja meg 
a kicsiket. Másik oka tele-
fonjának, hogy a to lvaj 
nőt arra kérje, legalább a 
gyerek tankönyveit, füze-
teit ju tassa el o lyan 
ügyességgel a iskola por-
tájára, mint amilyen ügye-
sen elrabolta gyermekétől. 

Elfelejtett kisóvodás. 
Csütörtökön piaci kirándu-
lásra vitték az egyik óvo-
dai csoportot a szőregi 
Magyar utcai óvodából . 
Visszafelé a buszon felej-
tettek egy kislányt, akit az 
ugyancsak a buszon utazó 

általános iskolai tanító né-
ni vett észre és k ísér te 
vissza az oviba. A kislány 
telefonálónk, K. E.-né 5 
éves gyermeke . Ér-
deklődésünkre a Magyar 
utcai óvoda vezető helyet-
tese azzal védekeze t t , 
hogy tekintettel a buszon 
utazó nagy tömegre , ő 
megkérte az iskolásokat 
kísérő tanítónőt, ha óvodás 
gyerek a buszon maradna, 
akkor hozzák el az oviba... 

Poros koporsó. Ha le-
het a temetési szomorúsá-
got fokozni, akkor ez si-
került a Dugonics temető 
alkalmazottainak. Csütör-
tökön temették M. P.-né 
nagymamáját, s a szertar-
tás piszkos ravatalozóban 
történt, a koporsó poros 
volt, a szemfedőt fordítva 
terítették a halottra. Erre 
nem szolgálhat elfogadha-
tó magyarázattal a temető 
vezetője - mondta gyá-
szában megsértet t olva-
sónk. 

Gyermek-nőgyógyá-
szát. Helytelen gyakorlat-
nak tartja D.-né - 421-
734 - , hogy csak délelőtt 
van gyermek-nőgyógyá-
szati rendelés a Tisza La-
jos körúti szakrendelőben. 
Nemcsak a gyereket kell 
e lké rn i az i sko lábó l a 
vizsgálat miatt, hanem a 
r ende l é s r e őt e l k í s é rő 
szülőnek is szabadságot 
kell kivenni. 
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• Szeged, a kisebbségeké (is) 

Kilenc önkormányzat, 
kilenc 

• Munkatársunktól 
«Vidék Magyarorszá-

gon" Szeged büszkél-
kedhet a legtöbb önkor-
mányzattal. Így Szeged 
kisebbségi város (is). 

A szegedi önkormányzat 
közgyűlésének ünnepélyes 
alakuló ülésén a kilenc ki-
sebbségi önkormányzat kép-
viselői is megjelentek. 

Aztán, míg a közgyűlés 
megtartotta első ülését , 
smegválasztotta első tisztség-
viselőit, addig a kilenc ki-
sebbségi önkormányzat is 
sorra megalakult, megválasz-
totta elnökét és annak helyet-
tesét. 

A cigány kisebbségi ön-
kormányzat elnöke: Juhász 
Károly, elnök-helyettes: Ja-
kab József. 

A görög kisebbségi önkor-
mányzat összetétele megvál-
tozott, mert két megválasztott 
képviselő (Földes Sándor és 
u»gi Zsuzsanna) visszalé-
pett. A képviselői megbíza-
tást a jelölt-sorban őket kö-
vető Ungi Ferencné és Hagya 
t iborné vette át. A testület 
elnökké Ungi Ferencnél, he-

lyettesévé Purosz Alexand-
roszt választotta. 

A lengyel kisebbségi ön-
kormányzat első emberei: dr. 
Biernacki Karol (elnök), dr. 
Kozma Gábor (elnök-helyet-
tes). 

A német kisebbségi ön-
kormányzat élén mint elnök 
Farkasné Wéber Zsuzsan-
na áll, helyettese: Fischer 
Károly. 

Az örmények önkormány-
zati vezetői: Kövér László 
(elnök), Dékányné Verzár 
Katalin (helyettes). 

A román kisebbségi ön-
kormányzatot dr. Petrusán 
György irányítja, akit Boka 
Tibor helyettesít. 

A szerb kisebbségi önkor-
mányzat elnöke: Lung Mi-
lán, helyettese: Roczkó To-
miszláv. 

A szlovák kisebbségi ön-
kormányzat élén dr. Tóth 
István áll, elnök-helyettes 
pedig dr. Agodné dr. Antal 
Zsuzsanna lett. 

A szegedi ukránok ve-
zetői: a kisebbségi önkor-
mányzat elnöke Sajtos Natá-
lia, elnök-helyettes Boczka 
Károly. 

• Megalakult az új közgyűlés 

Szolgáló önkormányzatot! 

Kell egy csapat! A Torony alatt 25 régi és 17 (+1) új képviselő kezd munkához az új polgármester körül. 
(Fotó: Nagy László) 

Ünnepélyes külsősé-
gek közepette a lakult 
meg Szeged új közgyűlé-
se. A városházi díszte-
remben nem maradt üres 
ülőhely tegnap délelőtt. 
Nem csoda, hiszen a To-
rony alatt sosem látott 
mennyiségű, összesen tiz 
önkormányzat alakult. A 
szegedi városi közgyűlés 
43 tagja és a 9 kisebbsé-
gi önkormányzat össze-
sen 45 képviselője mel-
lett számos érdeklődő -
köztük több önkormány-
zati intézmény vezetője, 
köztisztviselő és szak-
szervezetis - is megtisz-
telte jelenlétével az ala-
kuló ülés(eke)t. 

A Himnusz és egy szava-
lat elhangzása után korelnöki 
minőségben Beck Zoltán 
képviselő vezette le az alaku-

ló közgyűlést. A helyi vá-
lasztási bizottság elnöke, 
Eszik Imre részletes tájékoz-
tatót adott a jelölésekről, a 
voksolásról, az eredményről 
és a jogorvoslatokról. A pol-
gármester és a képviselők 
együtt tettek esküt, majd a 
szegedi önkormányzati kép-
viselők átvették megbízó le-
velüket . Az előző önkor-
mányzat nevében dr. Szalay 
István mondott köszöntőt. 
Hangsúlyozta: az új közgyű-
lés lehetőségeit növeli és 
Szeged történetében először 
fordul elő, hogy a kormány-
koalíció pártjai itt is többsé-
get alkotnak, hogy a város 
polgármestere egyben or-
szággyűlés i képvise lő is. 
Szeged kulcsát és a polgár-
mesteri láncot dr. Szalay Ist-
ván nyúj tot ta át az új vá-
rosvezetőnek. dr. Bartha 
Lászlónak. O - beszédében -

a polgárok bizalmának visz-
szaszerzését, a városlakók 
bevonását a közéle tbe , a 
szolgáltató önkormányzat 
megteremtését, a valódi vá-
rosépí tő munkát sorolta a 
legfontosabb tennivalók kö-
zé. Az alakuló közgyűlést a 
Szózat eléneklése zárta. 

A polgármester fogadást 
adott, majd a közgyűlés és a 
kisebbségi önkormányzatok 
megválasztották tisztségvi-
selőiket. Az önkormányzat 
szervezeti és működési sza-
bályzata egyes pontjainak 
módosítására a polgármester 
tett javaslatot. A közgyűlés 
ezentúl 43 fős; péntekenként 
ülésezzen; váljon ketté egy 
bizottsága, így alakuljon meg 
a kulturális és közművelődé-
si, valamint az i f júsági és 
sportbizottság; a közgyűlés a 
polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére négy 

alpolgármestert választhat; 
szűnjön meg a tanácsnoki 
rendszer és az egyeztető ta-
nács, továbbá az önkormány-
zati b izot tságok külső 
szakértői hálózata; egy-egy 
bizottság öt fős legyen, s ez 
legyen a frakció minimális 
létszáma is; jöjjön létre a ma-
ximum 20 fős polgármesteri 
kabinet. 

A szocialista frakció ve-
zetője, dr. Kozma József ki-
fogásolta, hogy e csoport, a 
közgyűlési terem bal oldalára 
szétszórt 11 képviselő nem 
ismeri a polgármesteri prog-
ramot. A város új vezetése 
őket nem vonta be az eddigi 
egyeztető tárgyalásokba, így 
nem tudják, ellenzéki vagy 
támogató szerepkört szán ne-
kik, de Kozma konstruktivi-
tást ígért. E képviselőcsoport 
több tagja mondot t véle-
ményt. Rajtuk kívül Nagy 

Sándor (SZDSZ) sem értett 
egyet például a frakcióalakí-
tás minimális létszámának 4-
ről 5-re emelésével, az egyez-
tető tanács megszüntetésével. 
Papp Zoltán, a függetlennek 
nevezett képviselőcsoport ve-
zetője szükségesnek mondta 
a bizot tsági e lnökök és a 
frakciók vezetőinek szakmai 
egyeztetését. E javaslatot a 
polgármester is elfogadta. A 
módosí tásokra dr. Tímár 
László, a Fidesz frakcióve-
zetője reagált. Az MDF kép-
viselői csoportjának megala-
kulását dr. Mécs László je-
lentette be. A szavazáskor a 
várost kormányzó többség 
(25-28 képviselő) a polgár-
mesterjavaslatait támogatta. 

A szegedi közgyűlés zárt 
ülésen a miniszteri illetmény 
90 százalékában (205 ezer 
335 forint) állapította me§ a 
polgármester fizetését. Ám 
ezen összegnek a fele, 102 
ezer 668 forint illeti meg dr. 
Bartha Lászlót addig, míg 
egyben országgyűlési képvi-
selő is. A testület két alpol-
gármestert választott: dr. Vá-
nyai Évát és Csonka Gábort. 
Illetményük a miniszteri fize-
tés 80 százaléka, azaz 182 
ezer 520forint. A polgármes-
ter és az alpolgármesterek il-
letményük felét, negyedéven-
kénti bontásban, jutalomként 
vehetik át. 

A közgyűlés megválasz-
totta a jogi és ügyrendi bi-
zottságot, melynek elnöke dr. 
Molnár Zoltán (SZDSZ); al-
elnöke dr. Tóth László (MI-
ÉP-KDNP); tagjai: dr. Maj-
zik István (MSZP), Dobó 
László (Fidesz), dr. Katona 
András (PSZE). A jegyzőt, 
dr. Tóth Lászlót a közgyűlés 
- érdemei elismerése mellett 
- felmentette tisztségéből, az 
állásra pályázatot írt ki. 

A szegedi közgyűlés leg-
közelebb november 6-án ülé-
sezik. 

Ú j szász i l l ina 

Alpolgármesterek: 
dr. Ványai Éva és Csonka Gábor 

Dr. Ványai Éva Csonka Gábor 

Kereskedő családból szár-
mazik. Általános iskolás a ta-
nárképző 1. számú gyakorló-
jában volt, kitűnő érettségi 
bizonyítványt 1973-ban a 
Radnóti gimnázium biológia 
szakán kapott. 

A SZOTE általános orvosi 
karán 1979-ben diplomázott. 
Dr. Ványai Éva első munka-
helye a szegedi orvostudo-
mányi egyetem központi ku-
tatólaboratóriuma volt, majd 
a megyei KÖJÁL alkalmazta. 
Klinikai laboratóriumi szak-
vizsgát, németből és angolból 
pedig középfokú nyelvvizs-
gát tett. 

Dr. Ványai Éva férje: dr. 
Molnár József olajmérnök, 

jogász, közgazdász és ipar-
jogvédelmi szakmérnök, aki 
jelenleg a Magyar Bányászati 
Hivatalnál dolgozik; két kis-
lányuk született. 

A Magyar Demokrata Fó-
rum tagjaként választották a 
szegedi 18. számú választó-
kerület képvise lő jének -
1990 őszén. Az akkori 
közgyűlés alpolgármesterré 
választotta. 

Négy év múlva, 1994-ben 
is képviselő és alpolgármes-
ter lett dr. Ványai Éva, mint 
ahogy idén is. A közgyű-
lésben ő gondozta az okta-
tás, a kultúra, az egészség-
ügy és a szociálpolitika terü-
letét. 

A régi szegedi könyvkötő 
család tagjaként 1961. októ-
ber 22-én született Csonka 
Gábor. Iskoláit a városban 
végezte. Tanári, majd nem-
zetközi marketing szakköz-
gazdász diplomát szerzett. 
Idén a szegedi élelmiszeripa-
ri főiskola logisztikai mene-
dzser mérnök szakán végez. 
Kilenc évig a szegedi kajak-
kenu sport különböző szintje-
in látott el vezetői teendőket 
Csonka Gábor, majd két évig 
saját, turizmussal, kereskede-
lemmel és vendéglátással 
foglalkozó magánvállalkozá-
sát irányította. Innen az út a 
szegedi nemzetközi vásár és 
piacigazgatóság vezetői szé-

kéhez vezetett. Az ott eltöl-
tött több mint három év után, 
1995 elején lett a Pick Sze-
ged Rt. marketing igazgatója. 

Családi hátterét csodála-
tosnak nevezte, mikor el-
mondta: felesége gyógysze-
rész doktor, dr. Zolnay Krisz-
tina, akivel négy éves kislá-
nyukat nevelik nagy szeretet-
ben. Függetlenként, de a Fi-
desz-Magyar Polgári Párt 
kompenzációs listáján jutott 
képviselői mandá tumhoz 
Csonka Gábor, akit tegnap a 
közgyűlés alpolgármesterré, 
a még pontosan körbe nem 
határolt stratégiai ügyek vite-
lével bízott meg. 

Ú. I. 

Kónya és Paskuj 
bírósághoz fordul 

• Munkatársunktól 
A Csongrád megyei terü-

leti választási bizottság teg-
napi döntése é r te lmében 
nem befolyásolta jelentősen 
és bizonyíthatóan a voksolás 
kimenetelét a 19-es szegedi 
választókörzetben terjesztett 
szórólap, amelyben a szabad 
demokrata és a szocialista 
jelöltet szidalmazzák. 

Csütörtökön a Csongrád 
Megyei Bíróság arra köte-
lezte a területi választási bi-
zottságot: hozzon állásfogla-
lást, befolyásolta-e a szóló-
lap a voksolás kimenetelét. 
A bizottság erre a kérdésre 
t egnap nemleges választ 
adott. Az egyik érintett, a 
második helyen végzett Kó-
nya Gábor szocialista képvi-
selőjelölt lapunknak kijelen-
tette: a döntést megfellebbe-
zik és ismét a bírósághoz 
fordulnak. 

Rendőrségi 
fogadóóra 

• Munkatársunktól 
A Szegedi Rendőrkapi-

tányság bűnügyi osztályve-
zetője , dr. Márton István 
alezredes lakossági fogadóó-
rát tart november 2-án, hét-
főn. 

Az érdeklődők 13 és 16 
óra között kereshetik fel az 
alezredest a Párizsi körút 16-
22. szám alatti irodájában. 


