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Kiből 
ki lett? 

Az önkormányzat i 
képviselő közéleti sú-
lyát meghatá rozza , 
hogy a közgyűlés mely 
állandó bizottságaiban, 
milyen szerepkört kap. 
A szegedi közgyűlés 
zárt ajtók mögött teg-
nap választotta meg e 
testületek tisztikarát és 
tagságát. 

Az egészségügyi bizott-
ság elnöke: dr. Szabó Lász-
ló (MDF), alelnöke: Bar-
csay István (PSZE), tagjai: 
Péter Szilveszter (Fidesz), 
Thurzó Ferenc (független), 
Tichy-Rács Csaba (MSZP). 
A kul tu rá l i s és közmű-
velődési bizottság elnöke: 
dr. Berekné dr. Petri Ildikó 
(MDF), alelnök: Tóth And-
rás (Fidesz), tagok: Katona 
Gyula (független), Hingl 
László (MDF), Révész Mi-
hály (MSZP). A pénzügyi 
bizottság elnöke: Dobó Já-
nos, alelnöke: Papp Zoltán 
(független), tagjai: Tímárné 
Horváth Magdolna (MDF-
független), Tóth András 
(Fidesz), Básthy Gábor 
(MSZP). Családvédelmi 
és szociális bizottság, el-
nök: Hargittai Rita (Fi-
desz-MKDSZ), alelnök: 
Szarka Imre (Fidesz), ta-
gok: Thurzó Ferenc (füg-
getlen), Juhász Miklós (Fi-
desz), Újhelyi István 
(MSZP). A városüzemelte-
tési, településtisztasági és 
környezetvédelmi bizott-
ság elnöke: Makrai László 
(Fidesz), alelnöke: Beck 
Zoltán (független), tagjai: 
Bénák László (Fidesz) , 
Farkas László (KDNP), 
Gila Ferenc (MSZP). A 
városrendezési, területfej-

lesztési és tulajdonosi bi-
zottság elnöke: Török Csa-
ba (Fidesz), alelnök: dr. 
Mécs László (MDF), tagjai: 
Barcsay István (Fidesz), 
Nagy Sándor (független-
SZDSZ) , Nemes László 
(MSZP). Az oktatási bi-
zottság elnöke: Farkasné 
Pocsai Blanka (Fidesz), al-
elnöke: Juhász Miklós (Fi-
desz), tagjai: Hargittai Rita 
(Fidesz- MKDSZ), Nagy 
Sándor ( függet len-
SZDSZ), Szemők Árpád 
(MSZP). A s p o r t és 
if júsági bizottság elnöke: 
Dobó László (Fidesz), alel-
nöke: Hingl László (MDF), 
tagjai: Papp Zoltán (füg-
getlen), dr. Tóth László 
(MIÉP), Tóth Csaba 
(MSZP). L a k á s ü g y i bi-
zottság, elnök: Szöllősi Bé-
la (Fidesz), alelnök: Tímár-
né Horváth Magdolna 
(MDF-független), tagok: 
Beck Zoltán (független), 
Péter Szilveszter (Fidesz), 
Tóth Józsefi MSZP). Víz és 
csatorna bizottság, elnök: 
Kalmár Ferenc (Fidesz-
MKDSZ), alelnök: Katona 
Gyula (független), tagok: 
Katona András (PSZE), 
Bénák László (Fidesz) , 
Kozma József (MSZP). (A 
11 testület közül a jogi és 
ügyrendi bizottság fölállá-
sát már közöltük.) A név-
sort olvasva látszik: a To-
rony alatt a következő négy 
esztendő jellemzője lesz, 
hogy - a korábbi önkor-
mányzati ciklusokkal ellen-
tétben - az ellenzéki sze-
repkörű képviselői csoport 
nem kapott se bizottsági el-
nöki, se alelnöki posztot. 

Ú. I. 

> Szegedi közgyűlés: új játéktér, új szereplók 

A puding próbája az evés 

Sonia-divatshow 
a Nagyszínházban 

• Munkatársunktól 
Nagy sikerű divatbemu-

tatót rendeztek a hét végén 
a Szegedi Nemzeti Színház-
ban. A Sonia Divatszalon 
szebbnélszebb ruhái mellett 
a Szegedi Kor t á r s Bale t t 
művészeinek produkciójá-
ban is gyönyörködhetet t a 
közönség. 

Mintegy kilencszáz néző 
volt kíváncsi szombat este a 
legújabb őszi-téli divatra. A 
Szegedi Nemzeti Színház-
ban kilenc órakor kezdődött 
a több mint kétórás divat-
show a Sonia Divatszalon 
tulajdonosának, Szabó Pál-
mának rendezésében. A kö-
zönség elsőként az „1491" 
Divatstúdió női kabát- és 
kosztümkollekcióját csodál-
hatta meg, majd Calvin Klein-
kabátokat, kosztümöket vo-
nultattak fel a manökenek. 
A szünet előtt pedig a Rose-
mary Divatintézet kosztüm-
jeit láthatták a kifutón. 

A bemuta tó t a Szegedi 
Kortárs Balett táncosainak 
műsora színesítette. Az első 

részben Markovics Ágnes 
„A végzet" , Kovács Dóra 
pedig „Az év arca, avagy az 
arc éve?" című darabot adta 
elő. A szünetben a nézők 
k i t ö l t h e t t e k egy ká r tyá t , 
ame l lye l egy róma i u ta t 
vagy egy nagyestélyit nyer-
hettek. 

A második részben kok-
télruhákat és a Rothschild 
Szalon nagyestélyeit mutat-
ták be a manökenek. A ba-
le t tbe té t rő l Kovács Dóra 
„ Á l m a i m " és M a r k o v i c s 
Ágnes „Vágyaid" című szó-
lói gondoskodtak. 

A f i n á l é i g i zgu lha t t ak 
nézők, ugyanis ekkor de-
rült ki, va jon ki utazik az 
örök vá rosba , és k inek a 
r u h a t á r á t g a z d a g í t j a egy 
nagyes t é ly i . A M o r t o n ' s 
Utazási Iroda ajándékát, a 
római utat a szegedi Zom-
bori Petra nyerte. A Mani-
er Szalon ruhájá t , melyet 
az A e g o n É l e t D i v í z i ó 
ajánlott fel , az ugyancsak 
szegedi Prágai Mónika vi-
hette haza. 

Gutenberg-báil 
* DM információ 

Harmadik a l k a l o m m a l 
rendez jótékonysági bált a 
Gutenberg János Általános 
Iskola a l a p í t v á n y a , ne-
velőtestülete és szülői mun-
kaközössége november 14-
én este 7 órától Szegeden, a 
Kék Csillag étteremben. 

A bál bevételét az iskola 
taneszközeinek fejlesztésére 

fordítja. A szervezők szere-
tettel várják az iskola tanára-
it, volt tanárait és diákjait, 
jelenlegi és leendő tanulók 
szüleit, valamint mindazo-
kat, akik örömmel választják 
a segítségnyújtásnak e szóra-
koztató módját. 

A belépőket a Gutenberg 
iskolában vásárolhatják meg 
az érdeklődők. 

Több mint negyven 
módosítás mérlegelése 
után született meg a sze-
gedi önkormányzat szer-
vezeti és működési sza-
bá lyzata . A közgyűlés 
tegnapi ülésén megvá-
lasztotta állandó bizottsá-
gait. Tehát kialakult, az 
új közgyűlés milyen kere-
tek között, kiket szerepel-
tetve végzi munkáját a 
kővetkező négy évben. 

Eskütétellel kezdődött a 
szegedi közgyűlés második 
ülése is. Most mondta el az el-
következő négy évre szóló fo-
gadalmát az alakuló ülésről 
hiányzó két képviselő, Tóth 
András és dr. Berekné dr. 
Petri Ildikó. Több mint negy-
ven éves közszolgálat után 
nyugállományba vonul Sze-
ged eddigi jegyzője, dr. Tóth 
László. Ebből az alkalomból 
kezdeményezte dr. Bartha 
László polgármester és a sze-
gedi közgyűlés, hogy a nyu-
galmazott jegyző a Magyar 
Köztársasági Arany Érdemke-
reszt kitüntetésben részesül-
jön. 

A szegedi közgyűlés nyílt 
ülését, a szervezeti és műkö-
dési szabályzat („eszemesz") 
módosítását célzó vitát dr. 
Ványai Éva alpolgármester 
vezette le, mivel a polgármes-
ter a megyeházán a megyei 
közgyűlés ülését kísérte figye-
lemmel. A közgyűlés új mun-
kamódszerét most próbálták 
ki: először a vélemények, a 
módosító javaslatok hangzot-
tak el, majd szavazási proce-
dúra következett. A voksolás-
ra a polgármester visszaért a 
közgyűlési terembe, a képvi-
selők közé ült, s szavazott. 

Jó háromnegyed órás tech-

Technikai szünet a díszteremben: dr. Ványai Éva alpolgármester titkárát 
instruálja, a háttérben a számítógépes szakember és a jegyzőkönyvvezető. 

(Fotó: Schmidt Andrea) 

nikai szünet után a szegedi 
Torony alatt a következő négy 
évben érvényes játékszabá-
lyokat rögzítő tervezetről a jo-
gi és ügyrendi bizottság, az 
MDF, a független és a szocia-
lista frakció, valamint a szlo-
vák kisebbségi önkormányzat 
mondott véleményt , majd 
újabb félórás szünet után több 
mint negyven korrekcióról 
döntött a közgyűlés. A javas-
latok célja - fogalmazott kér-
désünkre válaszolva dr. Mol-
nár Zoltán (SZDSZ), a jogi és 
ügyrendi bizottság elnöke - , 
hogy a közgyűlés kisebbség-
ben lévő képviselőinek és 
csoportjainak a jogai ne csor-
buljanak. Frakciót alakítani 
ezentúl is érdemes. Ugyanis a 
frakcióvezető részvétele biz-
tosított az újonnan létrehozott 
szakmai egyeztető fórumon, 

ha a képviselői csoport nem 
ad bizottsági elnököt vagy 
alelnököt. Ezen új fórum 
elsődlegesen a bizottsági el-
nökökből és a t isztségvi-
selőkből áll. Nőtt a szakbi-
zottságok és a polgármester 
hatásköre. Szabály lett, hogy 
az előterjesztéseket a szakbi-
zot tságoknak 22 nappal a 
közgyűlés előtt meg kell kap-
niuk, ellenkező esetben a té- . 
mát a testület nem tárgyalja. 
Ha az illetékes szakbizottsá-
gok többsége nem támogatja 
valamelyik előterjesztést, ak-
kor csak minősített többség-
gel kerülhet napirendre. A 
független frakció vezetője, 
Papp Zoltán javaslatára nőtt 
az interpelláció időtartama 3 
percre, a frakcióvezetői hoz-
zászólásoké 6-ra, a képviselők 
pedig 3 percben fejthetik ki 

mondandójukat. A hét utolsó 
munkanapján ülésezni „csa-
ládellenes" - fogalmazott Gi-
la Ferenc (MSZP). A 
közgyűlési többség támogatta, 
hogy a képviselők „rendesen" 
a hónap első péntekjén 9 órá-
tól legfeljebb 18 óráig ülésez-
nek, másfél órás ebédszünet-
tel. Az MDF frakcióvezetője, 
dr. Mécs László kérte, hogy a 
rendkívüli ülésről telefonon is 
értesítsék a képviselőket. A 
szocialista frakció vezetője, 
dr. Kozma József szerint az 
„eszemesz" vitáját folytatni 
kell, de vélekedését a többség 
nem osztotta. 

Hogy mi válik valóra az új-
jágyúrt „eszemszeből"? Kide-
rül. Tudjuk: a puding próbája 

Újszászi Ilona 

• Bemutatkozik a kabinetfőnök 

A polgármester „jobb kezei" 
A polgármesteri kabi-

net egyfajta információs 
csatorna, a hivatalon be-
lüli információáramlást 
segíti elö. A referensek 
nem pol it ikai , hanem 
szakmai tisztet töltenek 
be, kiválasztásuk is szak-
mai a lapon történt ó 
mondotta a kabinet ve-
zetője, Kerekes Péter. 

November l-jétől működik 
a polgármesteri hivatalban az 
a kabinet, amely a város első 
emberének munkáját hivatott 
segíteni. A kabinet vezetője 
Kerekes Péter, aki a Fidesz 
városi i rodavezetőségéből 
emelkedett eddig a posztig. 

• Hogyan lett ön a pol-
gármesteri kabinet ve-
zetője? 
- Még az önkormányzati 

választások kampánya során 
került szóba, hogy amennyi-
ben Bartha László győz, en-
gem bízna meg a kabi-
netfőnöki teendők ellátásával. 
Ettől függetlenül, a kabinet 
dolgairól személytől függetle-
nül beszélgettünk, hiszen egy 
olyan rendszert kellett kialakí-
tanunk, amelyre nem volt ed-
digi minta. 

• Mi a dolga a kabinet-
nek? 
- Ez egy szűk szakmai tes-

tület, amely közvetlenül részt 
vesz a polgármester munkájá-
nak segítésében. Egyfajta in-
formációs csatorna szerepét is 
betöltjük, ugyanis a hivatalon 
belül bizonyos esetekben a 
kabineten keresztüljutnak el a 
döntések a különböző szintek-
re, s viszont: a hivatal ügyeit 

Kerekes Péter és csapata az információ gyors 
áramlását szeretnék segíteni. (Fotó: Nagy László) 

Kerekes Péter 1961-ben született Dunaújvárosban, 
amelyet akkor még Sztálinvárosnak hívtak. A helyi 
gimnázium testnevelés tagozatára már kajakosként ke-
rült, s 18 évesen Kása Ferenc közreműködésével Sze-
gedre igazolt. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
testnevelés szakára vették fel, előtte azonban egy év 
ceglédi katonai szolgálat következett. A főiskola után 
nyolc évig a Heller Ödön Művelődési Házban, két évig 
a petőfitelepi kul túrházban dolgozott intézményve-
zetőként. Közben elvégezte a Juhász Gyula Tanár -
képző művelődésszervező szakát, jelenleg a pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kara humánerőforrás szakán másodéves hallgató. Egy 
évvel ezelőtt felvették a Fidesz szegedi szervezetébe, s 
hamarosan dr. Bartha László segítője lett, előbb az or-
szággyűlési, majd az önkormányzati választásokon. 
Közben a Fidesz szegedi irodavezetőjévé, majd novem-
ber l-jétől a polgármesteri kabinet vezetőjévé nevezték 
ki. 

Kerekes Péter nős, két gyermek édesapja. 

mi véleményezzük, s ezután XXIII. törvény szabályozza, 
továbbítjuk a polgármester- ez a jogszabály ad lehetőséget 
nek. Munkánkat az 1992. évi kabinet felállítására. Jelenleg 

10-12 munkatárssal dolgo-
zunk/valamennyiünket a pol-
gármester alkalmaz, nem a 
jegyző. A hatékony működés 
érdekében úgy gondoltuk, 
hogy a kabinet egy-egy taná-
csadójához több ágazat is tar-
tozik, természetesen szigorú 
szakmai alapokon. Ügyeltünk 
arra, hogy ne politikai, hanem 
szakmai testület legyen a ka-
binet. 

• Hogyan osztották fel a 
munkaterületeket egymás 
között? 
- A tevékenységi körök 

egy része nem tartozik köz-
vetlenül a hivatal profiljához. 
Ez alatt a polgári védelmet, az 
universitas-szal ápolt kapcso-
latokat, a katasztrófa-elhárí-
tást, az egyházi és közbizton-
sági ügyeket értem. Ezeken 
túl kiemeltük azokat a terüle-
teket, amelyek stratégiai fel-
adatként jelentkeznek, s ezek, 
a referensek, Csonka Gábor 
stratégiai alpolgármester fel-
ügyelete alatt dolgoznak. A 
hagyományos területek, mint 
például az oktatás, a kultúra, a 
család- és egészségügy, a 
műszaki és a közgazdasági 
ügyek polgármesteri irányítás 
alá tartoznak. Összességében 
elmondható, hogy az előbb 
említett szakterületeket a pol-
gármester közvetlenül irányít-
ja. A kabinet működésével 
kapcsolatban fontos tudni, 
hogy nem léphetjük túl a hi-
vatal költségvetését, vagyis a 
működésünkhöz szükséges 
összeget ki kell gazdálkod-
nunk. 

A. L 

forrás 

A fotó nyelvén, 
természetesen 

• Munkatársunktól 
Hídvégi Péter szolnoki 

művész fotókiállítása nyílik 
ma, kedden délután 4 órakor 
a Dél-Magyarországi MÉH 
Rt. szegedi klubhelyiségében 
(Bocskai út 8/b). Köszöntőt 
mond Szabó Jenő elnök-ve-
zérigazgatója, a tárlatot meg-
nyi t ja Holocsi Kálmán, a 
Magyar Fotóklubok és Kö-
rök Szövetségének alelnöke, 
a művész fia, ifj. Hídvégi Pé-
ter pedig verset szaval. A té-
májául az embereket, épüle-
teket, tájakat, fákat, vizeket 
választó fotóművész kiállítá-
sa december 8-ig látható, 
munkanapokon 10-18-ig. 

Autómánia 
• Munkatársunktál 

Ma, kedden ismét jelent-
kezik az Autómánia című 
magazin a Telin tévén 18.30-
kor. Az adásban a gép-
járművek téli felkészítéséről 
beszélgetnek autóalkatrész-
kereskedőkkel, illetve a sze-
gedi Land Rover szalon ve-
zetőjével. A CSMRFK Bal-
esetmegelőzési Bizottságá-
nak illetékese pedig a téli ve-
zetés veszélyeire hívja fel a 
nézők figyelmét. Ezenkívül 
beszámolnak a Ford Focus 
hét végi szegedi bemutatójá-
ról. 

Föld- és jelzálog-
hitelezés 

• Munkatársunktól 
Ez évben hazánkban ismét 

feléledt a hosszú megtérülésű 
fej lesztések, beruházások, 
korszerűsítések finanszírozá-
sának hagyományos, koráb-
ban Magyarországon is jólis-
mert formája, a föld- és jelzá-
log-hitelezés. Az új lehetősé-
gekről tájékozódhatnak a vál-
lalkozók november 11-én, 
szerdán 10 órától a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara szegedi rendez-
vénytermében (Tisza L. krt. 
2-4. II. e.). Az előadó: Ba-
logh Ádám, a Földhitel és 
Jelzálog Rt. igazgatója. 

Gyűjtenek 
• DM-információ 

A Humán Szolgál ta tó 
Központ családsegítő házai 
és gondozási központ ja i 
gyűjtést szerveznek Szege-
den az árvízkárosultak javára. 
Elsősorban tartós élelmiszert 
- cukrot, olajat, száraz tész-
tát, konzervet - , és meleg 
holmikat - takarót, ruhát -
várnak a következő telephe-
lyeken: Tabán Családsegítő 
Közösségi Ház ((Kereszttöl-
tés u. 13.), Alsóvárosi Csa-
ládsegítő Ház (Rákóczi u. 
11.), Dorozsmai Családsegítő 
Ház (Kamilla u. 19.), vala-
mint a gondozási központok-
ban: Dáni u. 2/4., Gáspár u. 
8., Kossuth Lajos sugárút 
115.,Vértői út 3., Alsóki-
kötősor 5. 

• 
A Szegedi Nemzetiségi 

Önkormányzatok Társulása 
gyűjtést szervez az árvízkáro-
sultak javára. Az adományo-
kat, főleg ásványvizet, tartós 
élelmiszereket, lisztet, cuk-
rot, konzerveket és plédeket 
csütörtök délutánig, naponta 
10 és 17 óra között adhatják 
le a segíteni akarók a Nemze-
t iségek Házában (Oszt-
rovszky utca 6.). A szállít-
mányt pénteken továbbítják a 
szegedi Ferences Kolostor-
nak. 


