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A Szegedért Egyesület 
is indul a választáson 
Értesüléseink szerint a Szegedért Egyesület is indít jelölteket az 
őszi önkormányzati választáson. Jóllehet információnkat meg-
erősítette a civil szervezet elnöke, nevekkel egyelőre nem szolgált 
Csapó Balázs. 

Amint arról lapunkban beszámoltunk, a Szegedért Egyesület júliusi, 
személyeskedéstől sem mentes, csaknem kétórás sajtótájékoztatóján 
- ahol egyébként a helyhatósági választásokon való indulás volt a té-
ma - Fritz Péter bejelentette: addig nem vállalja el a Szegedért Egyesü-
let polgármester-jelöltségét, amíg széthúzást és megosztottságot ta-
pasztal a civil szervezeten belül. Azóta a szervezet néhány volt és je-
lenlegi elnökségi tagja megalakította a Szerette Városunkért Egyesü-
letet. Csapó Balázs lapunk érdeklődésére elmondta: bár sokan szeret-
ték volna, a Szegedért Egyesület nem hullott szét, sőt az ominózus 
eset óta már közel harmincan léptek be az egyesületbe. 

A Szegedért Egyesület elnöke hangsúlyozta, az elnökség tagjai ko-
rábban is vitatkoztak egy-egy úgy kapcsán, így a júliusi purparléban 
nincs semmi rendkívüli, ha csak az nem, hogy az a sajtó munkatársai 
előtt zajlott, de a választás évében hevesebbek az indulatok - fogal-
mazott Csapó. Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy újabb és újabb, a 
város nevével fémjelzett szövetség, egyesület és kör alakult a közel-
múltban. Mint mondta, reméli, hogy akik e civil szervezetekben Sze-
gedért dolgoznak, előbb-utóbb találkoznak és összefognak. 

Kérdésünkre, mely szerint indít-e a Szegedért Egyesület önálló pol-
gármesterjelöltet, illetve képviselőjelölteket az egyéni körzetekben az 
őszi önkormányzati választásokon, Csapó közölte: a jövő héten ren-
dezendő sajtótájékoztatón örömmel és készségesen válaszol minden 
ezzel kapcsolatos kérdésünkre. Annyit azért elárult, hogy a tájékozta-
tón „a Szegedért Egyesület választásokhoz való aktív viszonyáról" 
lesz szó. így elemzik majd a kialakult helyzetet és elmondják célkitű-
zéseiket. 

SZ. c . sz . 

Valamennyi választókerületben állítanak jelöltet 

Balogh Elemért, 
támogatja a MIÉP 

Nógrádi szerint politikai hajtóvadászat indult ellene 

Mórahalmi vádaskodások 

Nógrádi (balról) és Szöginé kölcsönösen cáfolták egymás állításait a tegnapi képviselő-testületi ülésen. Fotó: Miskolczi Róbert 

Folytatás az 1. oldalról 

Szöginé Domokos Mária elmondta, informá-
ciói szerint az időseket igyekeznek rávenni 
arra, hogy a helyhatósági választásokon ne a 
jelenlegi városvezetésre szavazzanak. Az 
igazgatónő többi állítását valótlanságnak ne-
vezte. 

Szöginé Domokos Mária a tegnap délutá-
ni mórahalmi képviselő-testületi ülésen a 

közérdekű bejelentések lehetőségét kihasz-
nálva, a városvezetés előtt megismételte a 
lapunknak korábban elmondottakat. Nóg-
rádi Zoltán a testület előtt is cáfolt, s arra 
szóiítüiiá íöi az igazgatónőt, bizonyítsa állí-
tásait. 

A polgármester kijelentette: meggyőződé-
se, hogy nem véletlenül a választások előtt 
robbantották ki ezt az ügyet, amelynek egyet-
len célja, hogy lejárassák őt. - Politikai hajtó-

vadászat indult ellenem! - jelentette ki. 
Az igazgatónő válaszképpen a képviselők-

höz intézte szavait: - Önök azt hisznek, amit 
akarnak, de nem én vagyok Mórahalmon az 
egyetlen, akit Nógrádi Zoltán megfenyege-
tett. Följelentést teszek, mert ragaszkodom 
hozzá, hogy vizsgálják ki az ügyet. Ugyanezt 
kértem levélben a Csongrád Megyei Közgyű-
lés elnökétől és főjegyzőjétől is. 

NYILAS PÉTER 

Repülőnap 
sztár-
pilótával 

A diákszám csökken, az iskolaszám marad Szegeden 

Gyermekfogyatkozás 
A MIÉP szegedi szervezete Ba-
logh Elemér polgármesterjelölt 
támogatására szólítja fel tagsá-
gát és szimpatizánsait . A párt 
valamennyi egyéni kerületben 
indít jelöltet, valamint össze-
állította a kompenzációs listát 
is. 

A Magyar Igazság és Élet Pártja 
szegedi szervezete - az országos 
és a megyei elnökség egyetértésé-
vel - nem indít önálló polgár-
mesterjelöltet az őszi önkor-
mányzati választásokon. 

A helyi csoport vezetői azt ké-
rik a tagságtól és szimpatizán-
saiktól, hogy a jobboldal által 
támogatott független jelöltre, 
Balogh Elemét jogászprofesz-

Immáron ötödik alkalommal 
rendezik meg Szegeden a mak-
kosházi családi játszónapot. Az 
érdeklődőket szombaton délelőtt 
9 órától várják a Gyöngyvirág ut-
ca 6-8. szám előtti füves terüle-
ten. 

A legkisebbeknek kézmű-
ves-foglalkozásokat, játékos ve-

szorra adják voksukat. A MIÉP 
szegedi szervezete valamennyi, 
azaz mind a 25 egyéni körzet-
ben indít képviselőjelöltet, és 
már összegyűjtötték a jelöltállí-
táshoz szükséges ajánlószelvé-
nyeket. A párt kompenzációs 
listát is állít. 

A szegedi csoport a napokban 
lemondott Tárkány István he-
lyett, aki a pártot is elhagyta, 
egyhangúlag Koncsek Krisztián 
jogászt választotta elnökének. 
Koncsek elmondta, a jelöltek ki-
választásánál a nemzeti elkötele-
zettség volt a döntő. Az elnök 
egyébként nyugodt, személyes-
kedésektől mentes kampányra 
számít. 

o . z . 

télkedőket, valamint pónilovag-
lást szerveznek. Míg a Csigafiúk 
11 órától koncerteznek, a cseme-
ték szülei sörivó, illetve burgo-
nyapucoló versenyen vehetnek 
részt. Emellett a legjobb gulyás-
levesfőzőt is jutalmazzák. A dél-
után a sporté. A játszónapot gi-
tárbemutató és utcabál zárja. 

Ma kezdődik a szegedi repü-
lőtéren a harmadik SKF-Matasz 
nemzetközi ejtőernyős verseny, 
és a második önkormányzati re-
pülőnap. 

Tavaly ezzel a rendezvénnyel ün-
nepelte a város, hogy a kormány 
közel négy évtized után ismét az 
önkormányzat tulajdonába adta 
a repteret. 

A péntek délután 2-kor kezdő-
dő ünnepélyes megnyitót köve-
tően startolnak a gépek. A szín-
padon számos együttes fellép, és 
bemutatók színesítik a progra-
mot, miközben az ejtőernyős 
verseny zajbk. A rendezvény 
sztárja - csakúgy, mint tavaly -
Magyarország legismertebb és 
legsikeresebb műrepülő pilótája, 
Bessenyei Péter lesz, aki szom-
baton délután 4 órakor kápráz-
tatja el bemutatójával a közönsé-
get. A repülőnap vasárnap dél-
után 2 órai zárásáig a Lugas utcá-
ból félóránként buszjáratok in-
dulnak a repülőtérre. 

Bár az adatok még nem vég-
legesek, de annyi bizonyos, 
hogy az elmúlt évekhez hason-
lóan az idén is kevesebben irat-
koztak be általános és közép-
iskolába, valamint óvodába, 
bölcsődébe. A kevesebb gyer-
meklétszám azonban nem jár 
együtt iskolabezárással. 

- Nem kell bezárástól vagy ösz-
szevonástól tartaniuk a tavalyi-
nál is kevesebb jelentkezőt re-
gisztráló szegedi oktatási intéz-
ményeknek - nyilatkozta la-

HÍREK 
FELJELENTETT 
ABLAKMOSÓK 
A rendőrség közúti közlekedés 
veszélyeztetése miatt eljárást in-
dított három szegedi férfi ellen. 
A két felnőtt- és a fiatalkorú az 
5-ös főút szegedi bevezető szaka-
szánál, a bevásárlóközpontoknál 
lévő nagy forgalmú útkeresztező-
désben - a járművezetők tiltako-
zása ellenére - „mosta" a közle-
kedési lámpánál várakozó gépko-
csik szélvédőit. 

ELEMÉR-PARTI 
Elemér-partira várják a bulizni 
vágyókat szombaton este 7 órá-
tól a szegedi Laposon. Érdemes 
használt elemet vinni, mert kü-
lönféle ajándékokat, kedvezmé-
nyeket érnek. Az Elemérek egy 
pólót is kapnak ajándékba. 

punknak Kardos János, a szegedi 
önkormányzat oktatási osztályá-
nak munkatársa. 

Kardos egyúttal arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a beiratkozá-
sok adatai még nem véglegesek, 
hiszen csak a tanév megkezdése 
után állnak majd az oktatási 
osztály rendelkezésére olyan 
adatok, amelyek alapján érdem-
ben össze lehet vetni az idei is-
kolai és óvodai beiratkozásokat 
a megelőző években tapasztal-
takkal. 

Az előzetes adatok alapján 

Az újszegedi Eko-parkban ma 
11 órakor nyitja meg kapuit a 
kilencedik Haj tás Biztonságo-
san Járműipari Szakidállítás és 
Vásár. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Idén a kiállítók kérésére régi-új 
helyszínen, az újszegedi 
Eko-parkban rendezik meg a 
Hajtás autókiállítást. Tavaly 
négy nap alatt közel hetven kiál-
lító mutatott be több mint száz 
gépkocsit mintegy tízezer látoga-
tónak. 

Ma II órakor az ünnepélyes 
megnyitó után próbahajtásra 
várják az érdeklődőket, amelyen 

azonban már most is nyilvánva-
ló, hogy kevesebb bölcsődés, óvo-
dás és iskolás fogja koptatni a pa-
dot a 2002/2003-as tanévben, 
mint tavaly, vagy az azt megelő-
ző években. 

Óvodába egy évvel korábban 
5135 kisgyermeket írattak bej 
míg idén eddig 4957-et. Az elő-
zetes adatok szerint általános is-
kola első osztályába majd egy 
osztálynyival, huszonkilenccel 
kevesebben iratkoztak be, mint 
tavaly. 

A középiskolák kilencedik év-
folyamára tavaly 163-mal irat-
koztak be többen, mint idén, ám 
ez a különbség mérséklődhet, hi-
szen számos diák a napokban 
pótvizsgázik, és az ő beiratkozá-
sukra csak a vizsgák után kerül-
het sor. 

Kardos Jánostól megtudtuk, 
hogy a kormány száznapos prog-
ramjában ígért közalkalmazotti 
és pedagógus-bérnövekedés ter-
hét nem az önkormányzatok fog-
ják viselni, a többletbéreket 
ugyanis a kormányzatnak kell 
kifizetnie. A város vezetése egy-
előre egyáltalán nem tervezi is-
kolák vagy óvodák bezárását, er-
re egyébként is csak nyáron ke-
rülhet sor. 

I.SZ. 

egy próbakört tehetnek a leg-
újabb gépkocsikkal. A négy- és 
kétkerekűek kedvelői 13 órától 
vért is adhatnak. 

Szombaton 16 órától Mikó Ist-
ván és Győri Péter zenés műso-
ra, majd 17 órától Szulák Andrea 
koncertje szórakoztatja a közön-
séget, vasárnap pedig a Crystal 
együttes lép fel a vásárszínpa-
don. 

A IX. szakkiállítás és vásár fő 
támogatója a Volvo Metcar Kft. 
és a Mitsubishi Nagymihály Au-
tóház Kft., hivatalos mobil tele-
kommunikációs partnere a Wes-
tel Rt., kiemelt médiapartnerei 
pedig a Délmagyarország és a Rá-
dió 88. 

Családi játszónap 
szombaton Szegeden 

Emberöléssel vádolják a sorkatonát a bíróság előtt 

Mátó tagadja bűnösségét 
Több napja tart Mátó Árpád ügyének tárgyalása 
Szegeden, a Csongrád Megyei Bíróság Katonai 
Tanácsa előtt. A 19 éves fiatalembert ember-
öléssel vádolta meg az ügyészség. 

Kedden kezdődött Szegeden az emberöléssel meg-
vádolt sorkatona, a magyarcsanádi Mátó Árpád 
büntetőpere. Három nap alatt több mint harminc 
személyt, közöttük tanúkat, szakértőket hallgatott 
meg a Csongrád Megyei Bíróság dr. Tóth Tibor ezre-
des vezette katonai tanácsa. 

A vádirat szerint a sorkatonai szolgálatát töltő 
Mátó 2001. december végén szabadságot kapott, s 
az év utolsó napján Magyarcsanádon felkereste B. 
Jánost. Pénzt szeretett volna kapni barátjától, hogy 
így fizethesse ki egy tartozását, ám nem jutott fo-
rintokhoz. Azt viszont megtudta, hogy sem B. Já-
nos, sem pedig annak édesanyja, B. Jánosné nem 
lesz otthon szilveszterkor. 

így aztán újév éjszakáján Mátó Árpád úgy dön-
tött, az üresen álló házba visszatér, hátha talál 
pénzt, vagy valamilyen elvihető értéket. A keríté-
sen átmászva jutott be B.-ék portájára, majd a 
házba belépve, az előszobában észrevette, hogy 

valaki közeledik felé a sötétben. Ekkor Mátó fel-
kapott egy kést a közeli szekrényről, a mozgó alak 
felé szúrt. Döfése talált, a felkiáltó áldozat száját 
ekkor Mátó befogta, s egyetlen mozdulattal átvág-
ta a torkát. Csak a villany felgyújtása után derült 
ki Mátó számára, hogy B. Jánosnét ölte meg. A 
vádiratban foglaltak szerint ezt követően Mátó le-
mosta a kést, s az asztal fiókjába tette, majd a ház 
felgyújtásával akarta eltüntetni a nyomokat. 
Előbb kinyitotta a gázcsapot, ám a gázömlés le-
állt. Ezt követően a heverőre dobált ruhákat lob-
bantotta lángra, s elhagyta a házat. Sem pénzt, 
sem más értéket nem vitt magával. A lakástűzben 
a holttest összeégett, s a ház egy része is a lángok 
martalékává vált. 

A vádlott a bíróság előtt mindvégig tagadta bű-
nösségét, ugyanakkor a tegnapi tárgyaláson Mózes 
Csaba rendőr főhadnagy azt mondta: a vádlott a 
rendőrségen részletes beismerő vallomást tett, 
előbb a poligráfos hazugságvizsgálatot vezető szak-
értőnek, majd a nyomozók előtt is. Az ítélethoza-
talra még várni kell, ugyanis még újabb tanúk és 
szakértők meghallgatásával folytatódik a per. 

B. Z. 

BEIRATKOZOK KISTELEKEN 
ÉS MÓRAHALMON 
Kistelek két általános iskolájának első osztályába idén összesen 
nyolcvanötén iratkoztak be, amíg tavaly a beiratkozok száma 
nyolcvan volt. A Petőfi általános iskola első osztályában idén 
néggyel kevesebben, a Rákóczi iskolában pedig kilenccel többen 
kezdik meg a tanulmányaikat a tavalyi létszámhoz képest. A kis-
teleki Árpád gimnázium és szakközépiskola kilencedik évfolya-
mára eddig hatvanhárman iratkoztak be, tavaly hetvenkét fővel 
indultak a kilencedikes osztályok. Kistelek óvodáiba csupán négy-
gyei Írattak be kevesebb gyermeket, mint tavaly. Míg Mórahalom 
általános iskolájába idén ötvenhármán, addig tavaly hatvanötén 
kezdték el az első osztályt. A mórahalmi óvodába idén tizenhattal 
több, összesen száznyolcvanhét ovist Írattak be szüleik. 

Próbahajtással indul az újszegedi autókiállítás 

Ma nyílik a Hajtás 


