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Fotó: Nagy László 

• Fórum Orbán Viktorral 
Fidesz-titok: felsőoktatás 

• Segítettek a városszépítők 

Szomorú szobrok 

(Folytatás az I. oldalról.) 
választhattak. A helyzet és a 
nyomban fölvetett bő féltucat-
nyi kérdés alakította a fórum 
menetét. Valósan lakossági ér-
deklődő és választ váró dilem-
mák adták az esti találkozó ko-
reográfiáját. Trianon mai hatá-

• A szegedi Ifjúsági Házban 
szeptember 18-19-én Országos 
ufó-fórum és konferencia cím-
mel a Ryufor Csongrád megyei 
kirendeltsége természetfölötti 
jelenségekről rendez előadás-
soroza to t . Az e lőadásokkal 
párhuzamosan a nagyszabású 
rendezvényen mindkét napon 
(10 órától) filmvetétés lesz a 
ház vetítőtermében. A konfe-
rencia programja a következő-
képpen alakul majd: 

Szeptember 18., szombat: 
9.30 - Ünnepélyes megnyitó; 
10.00 - Egeli György: Antigra-
vitációs eszközök, hipertéri 

sáról, a határok megváltoztat-
ha tóságáró l é rdek lődö t t az 
egyik jelenlévő, a FIDESZ ál-
láspontjára kíváncsian. Kivo-
natosan erre azt a választ kap-
ta, hogy határrevízióra semmi-
féle esély sincs, s ezt jól érzé-
keli a magyar kü lpo l i t ika , 

ene rg i ak i c sa to l á s ; 1 1 . 3 0 . -
Pusztay Sándor: Az ufók és a 
katonai kutatás; 13.30. - Bor-
báth Csaba: A Rezerváció-el-
mélet; 15.00. - Borbíró Mi-
hály: Kutassunk, vagy kutas-
sunk?; 16.30. - Nemere István: 
Miért nem foglalkozik a tudo-
mány az ufókkal?; 18.00. - Dr. 
Szi lágyi Mária; A hipnózis 
szerepe az ufókutatásban. A tö-

amcly alapvetően a hatpárti 
külpolitikai konszenzus szerint 
cselekszik, noha alkalmanként 
az adminisztráció tagjai részé-
ről elhangzanak nem szeren-
csés mondatok és ugyanakkor 
nem hangzanak el nagyon is 
kívánatos mondatok. Vélemé-

meghipnózis.; 20.00 - Állófo-
gadás a vetítőteremben (kötet-
len beszélgetés). 

Szeptember 19., vasárnap: 
9.30. - Tarcali Gábor: Ufók a 
nagyvilágban és Magyarorszá-
gon; 11.00. - Aranyi László: 
Ufó-eltérítések, valóság, álom, 
rémálom; 13.30. - Zombori 
Ottó: Az ember védettsége és 
fenyegetettsége a kozmoszban; 
15.00. - Sós Tibor: Kiszolgál-

nye szerint a magyar külpoliti-
ka az utóbbi időben deffenzi-
vába került, s ebből kiindulva 
neki kell bizonygatnia foly-
vást, hogy nincsenek revizio-
nista törekvéseink. 

A nyugdíjasok helyzetével 
és az elszegényedéssel kapcso-
latos kérdésre válaszul hangsú-
lyozta Orbán Viktor, hogy a 
mindenkori kormánynak nem 
szociális érzékenységét kell 
hangoztatnia, hanem szociális 
felelősségét, mert az egyúttal 
cselekvő érzékenységet jelez. 
Részletes válasza végén azt 
mondta: a FIDESZ kormány-
zása esetén azt Ígérheti, hogy a 
75 éven felüliek és a minimum 
nyugdíjak reálértékét meg tud-
ják őrizni. A számos fontos 
kérdés közül a felsőoktatási re-
formra vonatkozóra azt mondta 
a pártelnök: nem kfván részle-
tes válaszba bocsátkozni, mert 
a Fidesz a reform kidolgozá-
sával foglalatoskodik, s a most 
még titkos tárgy három-négy 
hónap múlva kiemelt fontos-
sággal kerül a választópolgá-
rok tudomására. 

B. P. 

tatottság; 16.30. - Hargitai Ká-
roly: Ufó -ös sze függések és 
kölcsönhatások; 18.00. - Fó-
rum (A k o n f e r e n c i a i(Tején 
összegyűj töt t közönség-kér-
désekből; műsorvezető: Gel-
lérfy László). 

A konferencia idején a kü-
lönteremben mintegy 50 fotó-
ból és illusztrációból álló, a té-
mához kapcsolódó kiállítást 
tekinthetnek meg az érdeklőd-
ők. Jó idő esetén szombaton 
es te 22 ó rá ig az Ú j szeged i 
Csil lagvizsgáló is hosszított 
nyitvatartással várja a látoga-
tókat. 

R e n d s z e r e s k a r b a n -
t a r t á s - b á r m i l y f u r a , 
m é g a s z o b r o k is igé-
nyelnek ilyesmit - , mo-
sás , r e s t a u r á l á s : ezek 
lennének az elvégzendő 
f e l ada tok , ha. . . A foly-
ta tás közismert , sőt: el-
c s é p e l t . Ha j u t n a r á 
pénz. Mert oly sok más, 
fontos dolog mellett e r re 
sem ju t . 

Idén mindösszesen 50 ezer 
(!) forint adatott szobraink vé-
delmére. Mondanunk sem kell, 
hogy ez a pénz al ig több a 
semminél; el is ment a Dóm té-
ri Pantheon szobrainak lemosá-
sára, valamint a szoborvédő 
ponyvák föl- és lehúzására. 
Kelemen Zsuzsa már megren-
delte néhány emléktábla (köz-
tük a körtöltésen, a Csongrádi 
sugárút metszéspontja közelé-
ben található, s a nagy árvíz 
emlékére állított márványlap) 
lemosását. S most amiatt aggó-
dik, lesz-e pénze a munkák 
kifizetésére... 

A Rákóczi-szobor, s a har-
madik honvéd huszárezred em-
lékművének t a l apza ta igen 
rossz állapotba került, fölújítá-
sukkal nem szabad várni. A 
Dóm téri Szentháromság-szo-
borról ugyan még t i sz tázni 
kell, kié is vol taképpen (az 
egyházé, vagy a városé?), de 

az bizonyos, hogy rendbehoza-
tala t u l a jdonosának mi l l iós 
költséget jelent. 

V i s s z a l é p v e a ha rmad ik 
honvéd huszárezred emlékmű-
véhez: a lovas szobor poszta-
mensét tavaly a szegedi város-
szépítők pénzén javították ki -
de még további fölújttás szük-
séges. A városszépttők segítő 
közreműködése már hagyomá-
nyos - mondta Kelemen Zu-
zsa. Bárcsak a közgyűlésben 
ülők mutatnának hasonló érzé-
kenységet... 

Idén örülni szinte csak an-
nak lehet, hogy - Berekné Pet-
ii Ildikó önkormányzati képvi-
selő hatékony közbenjárására -
265 ezer forintért kijavították a 
Tisza-parton álló árvízi emlék-
mű talapzatának hibáit. A meg-
tö rő hu l l ámoka t f o r m á z ó 
krómacél lapokra önkifejezé-
sükkel küszködő fiatalok fes-
tékszóróval - finoman szólva -
„oda nem illő" föliratokat he-
lyeztek el; a szövegek eltávo-
lításához környezetbarát oldó-
szert használtak. 

Kelemen Zsuzsa 200 ezer 
forintot kért a várostól a leg-
szükségesebb fe lada tokra -
100 ezer forint juttatását hagy-
ták jóvá. Mihelyt megérkezik a 
pénz, kezdődhet a két említett 
lovas szobor - széthullás előtt 
álló - talapzatának lölújttása. 

•y. P. 

• Országos fórum ós konferencia 
Ufós hétvége Szegeden 

49 éves. Pinty utcai lakos. 
1972 óta él Újszegeden, két 
felnőttkorú gyereke van. Bio-
lógia-kémia szakos középisko-
lai tanárként elsősorban kör-
nyezetvédelmi problémákkal 
foglalkozik, csak részben szak-
mai oldalról, mint a Madártani 
és Természetvédelmi Egyesü-
let titkára, hiszen már politikus 
is volt: megszűnte napjáig se-
gítette az önkormányzat kör-
nyezetvédelmi bizottságát. 

Csillag Attila 
(független) 

Gyémánt Imre 
(MSZP) 

Dr. Halasi Szilveszter Dr. Marosi Mihályné 
(Munkáspárt) 

h Tudnivalók ós képviselők 
Tfz képviselőjelölt, függetlenek és pártpolitikusok mérkőznek 

egymással a közgyűlésbe jutásért. Szeptember 19-én, vasárnap 
lesz Újszegeden, a 8-as számú önkormányzati képviselői vá-
lasztókerületben (Tisza folyó. Marostői u. páratlan oldala 21-39-
ig, - Bérkert u. páros oldal 54-től Töltés u-ig, - Töltés u. páros 
oldala 2—40-ig, - Dcrkovits fasor páros oldal 20-104-ig - Thö-
köly u. páros oldal 48-tól a Szöregi útig - Kamara töltés - Maros-
tői kiskertek - Tisza folyó által határolt terület) az időközi vá-
lasztás. Szavazni reggel 6 órától este 6 óráig lehet a Fő fasori Al-
talános Iskolában (Csikós Iskola), ahol 3 szavazókörben fogadják 
a választópolgárokat. Ahhoz, hogy valaki szavazhasson, feltétle-
nül szükséges a személyi igazolvány, a gördülékeny lebonyolflást 
segfti az, aki a „kopogtató"-céduláját is magával viszi. 

Ahhoz, hogy a választókerületben a szavazás érvényes legyen, 
a választók 40 százalékának szavazni kell, eredményes pedig ak-
kor lesz, ha a 10 jelöltből valaki az érvényes szavazatok több 
mint egynegyedét megkapja. Amennyiben ezen feltételek nem 
teljesülnek, a második fordulóban dől cl, ki lesz a képviselő. 

Összeállításunkban bemutatjuk a jelölteket. 
(Fotók: Gyenes Kálmán) 

Dr. Molnár Gyula Sebestyén István 
(Zöldpárt) (független) 

Huszonhat éves, nőtlen. Az 
orvos tudományi egyetemen 
dolgozik mint üvegműves, má-
sodál lásban fémöntő vállal-
kozó. Családja tősgyökeres új-
szegedi. Realistának tartja ma-
gát, programjának legfonto-" 
sabb elemei: körzetorvosi ren-
delő létesítése, csatorna- és út-
építés, a zöldfelületek megfe-
lelő karbantartása, a Holt-Ma-
ros tisztítása. 

Stadler Ferenc 
(SZDSZ) 
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Újszegeden született 1927-
ben, ma már nyugdíjas, koráb-
ban kőműves k i s iparosként 
dolgozott. A választási kerület-
ben él két lánya, négy unokája 
is. Programjának legfontosabb 
pontjai: gyermekjátszótér, kör-
zeti orvosi rendelő létrehozása, 
s egy olyan könyvtárhelyiség 
kialakítása, amelyben a Vörös-
keresztes szociális ruhacsere-
akciókat és nyugdfjastalálko-
zőkat lehet szervezni. 

u S f * 
L 

44 éves agrármérnök, a Me-
zőgazdasági Termelők Csong-
rád Megyei Érdekvédelmi Szö-
vetségének ügyvezetője. Tfz 
éve él Szegeden, de nem a vá-
lasztási körzetben, fodortelepi 
lakos. Úgy tartja, a jó érdekvé-
delmi munka nem lakóhelyhez 
kötött. Programjának is ez a 
központi gondolata: az egyén, 
a körzet és a város érdekeinek 
egyeztetése közmegelégedésre. 
Nős, négy gyermek apja. 

53 éves, a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola Testnevelési 
Tanszékének docense, felesége a 
főiskola idegen nyelvű lektorátu-
sának német-francia szakos ok-
tatója, lánya negyedéves gyógy-
szerészhallgató. Mint mondta, 
1967-ben benősült az Egressy 
Béni utcába, azóta megosztja 
gondjait a terület lakóival. Po-
litikai nézeteiről szólva fontos-
nak tartotta megemlíteni erős 
baloldali elkötelezettségét. 

Dr. Szalontai Balázs 
(MDF) 

A 46 éves ügyvéd szegedi 
születésű, nős, két leánygyer-
mek édesapja; 1973-ban költö-
zött Alsóvárosról Újszegedre. 
Szeged fejlesztési programját 
egységes egészként képzeli el, 
nézete szerint a XX. század vé-
gén nem érvényesülhetnek a 
partikuláris törekvések. Leszö-
gezte, amennyiben képviselő 
lesz, mindenfajta pártpolitika 
és lobbyzás fölé helyezi a sze-
gedi összérdeket. 

Takács Mária dr. 
(KDNP) 

1931-ben született Makón, kü-
lönböző adminisztratív munkakörö-
ket töltött be, s dolgozott tanárként 
is. Utógondozóként ment nyugdíjba 
az Ifjú Gárdától. Két gyermeke, hal 
unokája van. A Holt-Maros sok 
problémát okoz az itt élőknek, a 
megoldást tartja legfontosabb politi-
kai programpontjának. A körzet idős 
embereinek nagy fáradságba kerül 
eljutni a temetőbe, elhunyt hozzátar-
tozóit meglátogatni, szeretné elérni a 
közvetlen buszjárat indítását. 

Dr. Várnay Ernő 
(Fidesz) 

45 éves, 1975 óta él Szege-
den. Két gyermek apja. Mun-
kahelye a Biológiai Központ. 
Három esztendővel ezelőtt már 
próbálkozott a politikával, az 
akkori helyi választáson máso-
dik helyezett lett. Jelen pilla-
natban is mint az önkormány-
zat oktatási és ifjúsági bizott-
ságának külső szakértője tevé-
kenykedik. Jelszava az együtt-
működés és az átgondolt vá-
rospolitika. 

Az OTP vezető jogtanácsosa, 
32 éve dolgozik a pénzinté-
zetnél. Az önkormányzat pénz-
ügyi ellenőrző bizottságának 
külső szakértője. Tagja pártja 
városi közgazdasági bizottságá-
nak és országos közgazdasági 
szakbizottságának. Látványos 
programot nem fgér, elmondása 
szerint ismeri az itt élők napi 
problémáit , megoldásukhoz 
szeretne hozzájárulni. Férjezett, 
lánya utolsóéves joghallgató. 

1951-ben született Hajdúböször-
ményben. A hetvenes évek elején fe-
jezte be jogi tanulmányait a József 
Attila Tudományegyetemen, s vég-
zett diplomásként is itt helyezkedett 
el a Politikai Gazdaságtan Tanszé-
ken, jelenleg a jogi karon tanít. Az 
önkormányzat pénzügyi ellenőrző 
bizottságának külső szakértője. Úgy 
fogalmazott, Marostői utcai lakos-
ként sok mondanivalója van nem-
csak a város, de a régió problémáiról 
is. Felesége orvos, két lánya van. 


