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Balogh Elemér a sztrádáról 
és a kisebb bürokráciáról 

Pusztító tűz után, Maroslelén 

Nagyékat segíti a falu 

Kisteherautók ütköztek 
A szerdai hármas karambol hely-
színén, a 47-es főút szegedi kive-
zető szakaszán tegnap újabb bal-
eset történt. Egy kisteherautó ka-
nyarodott ki az útszéli vendéglő 
parkolójából. Vezetője nem vette 

figyelembe a stoptáblát és kihaj-
tott a Szeged felől szabályosan 
közlekedő Opel Combo elé. Az 
ütközést már nem tudták elke-
rülni. A vétlen kisteherautó so-
főrje könnyebben megsérült. 

Városi 
ösztöndíj 
Bartha László polgármester 
minden szeptemberben pályá-
zatot ír ki a város ösztöndíjára, 
amellyel a szegedi felsőoktatási 
intézmények nappali tagozatán 
tanuló, kiemelkedő teljesít-
ményt elért diákok tanulmá-
nyaihoz biztosít az önkormány-
zat anyagi támogatást. 

A város ösztöndíjára az nyújthat 
be pályázatot, aki a Szegedi Tu-
dományegyetem valamelyik ka-
rán vagy a Szegedi Hittudományi 
Főiskolán legalább másodéves 
nappali tagozatos hallgató, még 
nem töltötte be a 26. életévét, az 
első diplomáját kívánja megsze-
rezni, valamint a pályázat be-
nyújtását megelőző félévet sike-
resen elvégezte, és lezárt lecke-
könyvvel rendelkezik. 

Az ösztöndíj két szemeszterre 
szól, összege havi 10 ezer forint. 
Pályázni az SZTE EHÖK-irodán 
beszerezhető adatlappal lehet, 
amelyhez mellékelni kell az elő-
ző félév elvégzését tanúsító lec-
kekönyv, valamint az egyetemi, 
főiskolai tanulmányi versenye-
ken elért eredményeket tanúsító 
okmányok fénymásolatát. A pá-
lyázatot szeptember 27-én 14 
óráig lehet benyújtani az SZTE 
EHÖK-irodán (Szeged, Boldog-
asszony sgt. 4.). Az eredmény-
hirdetésre október 8-án, a kura-
tóriumi ülést követően kerül 
sor. 

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent a jobb tanulmányi ered-
mény és a tanulmányi versenye-
ken való részvétel. A győztes pá-
lyázókat a polgármesteri hivatal 
értesíti. 

Tóth András nem fogadja el pártja jelölését a helyhatósági választáson 

Fidesz-tag, de függetlenül indul 
Tóth András tegnap bejelentette, hogy nem fo-
gadja el a Fidesz-MPP jelölését, függetlenként 
indul az októberi önkormányzati választáson. 
Döntéséről tájékoztatta Ader Jánost. 

Tóth András fideszes önkormányzati képviselő a 
19-es körzetben indult volna egyéniben a jobbolda-
li pártok és civil szervezetek jelöltjeként a helyha-
tósági választáson. Tegnap azonban úgy határozott, 
nem fogadja el pártja jelölését, inkább független-
ként méreti meg magát körzetében. Tóth visszalé-
pése indokaként elsősorban azt említette, hogy a 
Fidesz szegedi szervezete az utóbbi néhány hónap-
ban antidemokratikusan működik. Elmondta: kép-
viselőjelöltként olyan nyilatkozatot akartak vele 
aláíratni, ami számára erkölcsileg elfogadhatatlan, 
és az a sajtó számára is nyilvánossá tehető, teljes 
kitárulkozást jelentett volna. 

A pohtikus hangsúlyozta, nehezen hozta meg 
döntését, de már nem bírta elviselni azt a stílust, 

amit néhány szegedi fideszes képviselt az utóbbi hó-
napokban, s nem vállal közösséget olyanokkal, 
akiknek nem egyértelmű a megítélése választói kö-
rökben. Lapunknak elmondta: jóllehet a Fidesz je-
lölését nem fogadja el, nem lép ki a pártból és a köz-
gyűlési képviselőcsoportból, ugyanakkor tudomá-
sul veszi és nem fellebbez a döntés ellen, ha kizárják 
a Fideszből és a frakcióból. Hangsúlyozta, független 
jelöltként is megvan már annyi ajánlószelvénye, 
ami az induláshoz szükséges. Tóth csütörtökön 
elektronikus levélben részletesen tájékoztatta dön-
téséről a Fidesz országos alelnökét, Áder Jánost. 

Dobó László, a Fidesz szegedi szervezetének ügy-
vezető alelnöke Tóth lépésével kapcsolatban kije-
lentette: a szegedi csoport tudomásul veszi a dön-
tést, azt a párt belügyének tekinti. Az említett nyi-
latkozatról Dobó azt mondta, abban az szerepel, 
hogy a jelöltnek milyen magatartást kell tanúsíta-
nia a választási kampányban, aminek célja, hogy a 
jobboldal megnyerje a választásokat. 

Kérdés, hogy telkenként vagy egyben adják el a Kállay-liget környékét 

Kertészetből kertváros lesz Újszegeden 

Fél óra alatt vált a lángok mar-
talékává mindaz, amit egy ma-
roslelei gazdálkodó házaspár 
harminc év munkájával gyűj-
tött össze. A szerencsétlenül 
járt család érdekében az egész 
falu összefogott. 

A maroslelei Damjanich utca 
36. számú ház udvarán még 
mindig láthatók a pusztító tűz 
nyomai, pedig az eset több mint 
egy hete történt. Az egyik, lénye-
gében teljesen leégett és össze-
dőlt épület kormos téglái, az ösz-
szetört tetőcserepek, az üszkös 
gerendák és körülöttük a meg-
perzselődött és használhatatlan-
ná vált bútorok, háztartási be-
rendezések látványa azonnal 
megdöbbenti a látogatót. A 
szomszédos nyári konyhának 
csak a teteje hiányzik, ablak- és 
ajtókeretei viszont feketék. A ve-
le egybeépült főépület tetőszer-
kezetét azonban már kijavították 
ott, ahol a lángok belekaptak, és 
újra vakolták a megrongálódott 
kamrát is. A környékbeliek azt 
mondják, harminc-negyven mé-
ter magasra is felcsaptak a lán-
gok azon az augusztus végi éjje-
len; ekkora tüzet nagyon régen 
láttak a leleiek. 

A tűz éjfél korúi ütött ki a gaz-
dasági épületben - eleveníti fel a 
történteket Kosztáné Nagy Edit, 
az itt lakó idős házaspár lánya. 
Először az édesanyja ébredt fel, 
mégpedig arra, hogy az udvaron 
tartott libák óriási lármát csap-
tak. Nagyék tulajdonképpen 
ezeknek a szárnyasoknak kö-
szönhetik az életüket. Ha Nagy-
né nem veszi észre a bajt, a lán-
gok átterjedhettek volna a főépü-
letre, ezt követően a tetőszerke-
zet valószínűleg rövid idő alatt 
összeomlik, a lakásban tartott 
gázpalack pedig felrobban. 

Hogy a lángok mi miatt borí-
tották el a Damjanich utcai épü-
letegyüttest, még a tűzoltóság 
sem tudta megmondani. Gyana-
kodtak elektromos hibára, ön-
gyulladásra, de a szakemberek 
végül azt írták a jegyzőkönyvbe: 
a tűz oka ismeretlen. Nagyék 

Ha a libák nem lármáznak azon az éjszakán, ennél nagyobb baj is 
t ö r t é n h e t e t t v o l n a . Fotó: Schmidt Andrea 

kétségbeestek, hiszen szinte 
mindenük odalett, még a szemé-
lyes irataik is, biztosításuk pedig 
nincs, soha nem is volt. Nem en-
gedhették meg maguknak. A 
kárt igazából fel sem tudták be-
csülni. 

Ám hamar kiderült, nincse-
nek egyedül a bajban. Rokonok, 
szomszédok, ismerős és isme-
retlen leleiek adták egymásnak 
a kilincset Nagyéknál. Volt, aki 
bútorokat hozott, mások evő-
eszközöket, tányérokat vagy 
más, a mindennapi élethez nél-
külözhetetlen holmikat. Akadt, 

aki építőanyagot adott, más a 
munkáját ajánlotta fel. így sike-
rült rendbe hozni napok alatt a 
főépületet. A helyi önkormány-
zat százhúszezer forint gyorsse-
gélyt adott. 

Nagyék nem kérnek, panasz-
kodnak, csupán azt szeretnék, ír-
jam le: hálásak mindenkinek, 
aki a segítségükre sietett. Azt re-
mélik, előbb-utóbb további épí-
tőanyagokhoz, használt téglá-
hoz, cseréphez jutnak és a meg-
maradt melléképületeket is hely-
re tudják állítani. 

SZABÓ IMRE 

A Szegedi Ifjúsági Házban tar-
totta kampánynyitó beszélgeté-
sét Balogh Elemér független, a 
jobboldali pártok által támoga-
tott polgármesterjelölt. A több 
száz fős hallgatóság előtt a jo-
gászprofesszor munkájáról, csa-
ládjáról, városfejlesztési terve-
iről is beszélt. 

Kampánynyitó beszélgetése invi-
tálta a szegedieket tegnap Balogh 
Elemér polgármesterjelölt. A 
Szegedi Tudományegyetem jo-
gászprofesszora kitért több, a vá-
ros életét érintő kérdésre is. Szá-
mos információt gyűjthettek 
össze azok is, akik arra voltak kí-
váncsiak, milyen életet is él a ki-
lenc gyermeket nevelő ember. 

Sándor János rendezőnek, az 
est házigazdájának kérdéseire 
válaszolva Balogh Elemér el-
mondta: jogtörténetet oktat, tu-
dományos kutatómunkát végez. 
A szegedi nagycsaládosok egye-
sületének egyik alapító tagja, e 
szervezetben ellátta az elnöki te-
endőket is. A „Mi volt életének 
legemlékezetesebb pillanata?" 
kérdésre a következőket vála-
szolta: 

- Kilenc ilyen pillanat volt, ki-
lenc gyermekem születése. 

Szeged jövőjéről szólva Balogh 
Elemér elmondta: egyik legfon-
tosabb feladatának tartja, hogy 
az M 5-ós autópálya végre elérje a 
várost. 

- Azon munkálkodom, hogy a 
város vezetése és összes jelentő-
sebb gazdálkodó egységének irá-

A volt újszegedi kertészet ér-
tékesítését tervezi a város. A 
telkesített területen épülne fel a 
Kállay-lakópark. 

Az egykori újszegedi kertészet 
fölszámolása után sokáig parla-
gon hevert az értékes, 175 ezer 
négyzetméteres terület, majd a 
Szegedi Ingatlankezelő és Va-
gyongazdálkodó Rt. megkezdte a 
rendezést, eltakarította az épüle-
tek maradványait, elkészítette a 
részletes rendezési tervet, s lakó-
park kialakítására tett javaslatot. 

A legutóbbi közgyűlésen tár-
gyaltak a tervről, ám egyelőre 
nem döntötték el, hogy telke sít -
ve vagy jelenlegi állapotában, 
egyben kínálják-e megvételre a 
földdarabot. 

Kerekes Péter, az IKV Rt. el-
nök-vezérigazgatója elmondta, 
hogy a Kállay-liget környékén, a 
fölszámolt kertészet helyén 114 
telket lehetne kialakítani. Ezen-
felül még 20 teleknek megfelelő 
területet tartanak fönn egy idő-
sek számára építendő otthon ré-
szére - az elképzelés a részletes 
szabályozási tervben szerepel. 

A kertészet maradék létesítmé-
nyeinek - üvegházak, termálku-

A Kállay-liget egyelőre teljesen elhanyagolt táj. 

tak - lebontása után megtörtént 
a Traktor utca, Thököly utca és 
Sarolta utca közti terület geodé-
ziai fölmérése, elkészült a „Kál-
lay-lakópark" részletes szabályo-

Fotó: Schmidt Andrea 

sek. A tervkészítés, a közterüle-
tek részletes fölmérése, a telkek 
kitűzése, valamint a szántóte-
rületek művelés alóli kivonásá-
ra fizetendő földvédelmi járulék 

zási terve, a tereprendezés. 
Mindez 11,5 millió forintba ke-
rült. 

A telkek kialakításához azon-
ban további munkák szüksége-

együttesen még közel 63 millió 
forinttal növelnék a költsége-
ket. A telkeket jelenlegi állapo-
tukban megközelítőleg 5 ezer 
forintos négyzetméterenkénti 
áron lehetne eladni, pályázta-
tással. 

A közművesítés a leendő tulaj-
donosok feladata lenne. A költ-
ségeket - részletes tervek híján -
még csak becsülni lehet. A hoz-
závetőleges számítások szerint 3 
ezer forint/négyzetméter áron ve-
zethetnék be a vizet, villanyt, 
gázt. 

A közgyűlés megvitatta az IKV 
Rt. előterjesztését, de egyelőre 
nem döntött. A tervváltozatok 
elemzéséhez idő kell, ezért a kép-
viselők úgy határoztak, később 
térnek vissza a Kállay-lakópark 
ügyére. 

Kerekes Péter kiemelte: a vá-
ros érdeke az lenne, hogy meg-
tartsa, s telkenként adja el a te-
rületet. - Úgy gondolom, hogy 
ha egy nyereségérdekelt magán-
vállalkozás megvalósíthatónak 
látja a lakópark tervét, akkor ezt 
a lehetőséget a város is kihasz-
nálhatná - mondta az elnök-ve-
zérigazgató. 

NY. P. 

nyitója, valamint az országgyűlé-
si képviselők is együtt lobbizza-
nak a sztráda minél korábbi át-
adása érdekében - fogalmazott 
Balogh Elemér. 

A professzor külön is kitér a 
város és az egyetem közötti 
együttműködés további erősíté-
sének fontosságára, a művésze-
tek támogatására, s elmondta: a 
városházi bürokrácia csökkenté-
sét tervezi. Szeretné meggyorsí-
tani az ügyintézést, s ennek érde-
kében egy olyan szolgáltató köz-
pont felállítását szorgalmazza, 
ahol a város polgárai minden 
ügyes-bajok dolgukat, legyen szó 
a szemétszállításról vagy az 
áramszolgáltatásról, egyetlen he-
lyen elintézhetik. 

Sándor János rákérdezett arra 
is, miként vélekedik Balogh 
Elemér a Bartha László polgár-
mester és Tímár László alpolgár-
mester közötti vitáról. 

- Az elmúlt hetekben a jobbol-
dal mind szélesebb körű összefo-
gását tapasztalom, s bízom ab-
ban, hogy ez a vita is mihama-
rabb rendeződni fog - érkezett a 
válasz. Ami pedig az önkor-
mányzati választásokat illeti, 
Balogh Elemér úgy ítéli meg, 
nagy esélye van arra, hogy Szeged 
polgármesterévé válasszák, mert 
tapasztalatai szerint a polgárok 
is mindinkább átérzik, egy város 
vezetését egy pártoktól független 
személyre kell bízni. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Balogh Elemér nagyon fontosbak tartja a város és az egyetem kö-
z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s e r ő s í t é s é t is . Fotó: Karnok Csaba 


