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A Fiatal Baloldal hat 
egyéni jelöltet indít 
Az országban kétszáz egyéni ön-
kormányzati képviselőjelöltet, 
és számos polgármestert indít a 
Fiatal Baloldal - jelentette be 
tegnap Szegeden Újhelyi István. 

A szervezet országos elnöke el-
mondta, a megyei listán 16, a 
Szeged városi listán pedig nyolc 
35 év alatti fiatal kapott helyet. A 
25 szegedi egyéni választókörzet-
ben 6 jelöltet állít a Fiatal Balol-
dal, és maga a polgármesterje-
lölt, Botka László is ehhez a kor-
osztályhoz tartozik. Az ország-
gyűlésben az előző ciklus két 
szocialista képviselője helyett 
18-an fiatalabbak 35 évesnél. Új-
helyi szerint az elmúlt 12 évben 
példa nélküli ez a fiatalítás, 

amely biztosítja, hogy a jövőben 
minden korosztály képviseltesse 
magát a politikában. A Fiatal 
Baloldal országos elnöke tájékoz-
tatott: elkészítették a nemzedéki 
programjukat, az önkormányzati 
választást követően pedig felál-
lítják a szervezet önkormányzati 
képviselőinek „klubját", amely 
biztosítja a fiatal pohtikusok 
döntéseihez a szakmai hátteret. 
Újhelyi bemutatta a Fiatal Balol-
dal szegedi elnökét, H. Nagy 
Lászlót, aki egyben a szocialisták 
legfiatalabb képviselőjelöltje. H. 
Nagy László kiemelte: rendkívül 
fontos a korábbi SZIÉT, azaz Sze-
gedi Gyermek és Ifjúsági Érdek-
egyeztető Tanács újjáélesztése. 

K.B. 

Gyanús alakok zaklatnak időseket Móravároson 

Enyveskezű házalók 
Idegeneknek nyitott ajtót Szege-
den egy móravárosi beteg és idős 
asszony. A néni később megbán-
ta, hogy beengedte lakásába az 
ismeretlen házalókat. 

- Amint kinyitotta az ajtót az 
édesanyám, azonnal bementek a 
házba az ismeretlen alakok. Reg-
gel valószínűleg kifigyelték, mi-
kor megyek el tőle - mesélte fel-
háborodottan Fenyvesi Gáborné. 
A szegedi asszony édesanyját 
már több alkalommal tévesztet-
ték meg ismeretlenek. 

Fél évvel ezelőtt egy szőnyeget 
sóztak az idős asszonyra. - A fia-
tal férfi, akinek szintén ajtót nyi-
tott édesanyám, addig ott ült a 
házban, míg anyukám ki nem fi-
zette a 10 ezer forintot - mondta 
Fenyvesiné. 

Legutóbb pár nappal ezelőtt ke-
resték meg a nénit Répás utcai 
otthonában. Ekkor, mint lánya 
mesélte, erőszakosan benyomul-
tak a lakásba, majd valamilyen 
infralámpát hagytak ott, amire 

természetesen a néninek semmi 
szüksége nem volt. „Cserébe" pe-
dig elvitték az egyik televízió-ké-
szülékét és az előszobában lévő 
fürt banánt. Fenyvesiné hozzátet-
te, tudomása szerint a környéken 
ólálkodó gyanús alakok más idős 
embert is megloptak már. 

Az idős néni örül, hogy „ennyi-
vel" megúszta az idegenek láto-
gatását, ezért nem kívánt nyilat-
kozni. - Hogy a jövőben meg-
előzzük az ilyen lopásokat, elvet-
tem a kapukulcsot édesanyámtól 
- mondta a néni lánya. 

- Akik hasonló jellegű bűncse-
lekmények áldozatává válnak, 
mindenképpen tegyenek felje-
lentést a rendőrségen - javasolta 
a Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság sajtóreferense. Tucza-
kov Szilvána elmondta, gyakori-
ak az ilyen lopások. Ezek a ban-
dák sorozatban követik el a bűn-
cselekményeket, és az idős em-
berek hiszékenységét, vagy jó 
szándékát használják ki. 

A. T. J. 

Gyulay Endre nem tudott a plakátról, amit egy fiatalember készített 

Imára, Balogh Elemérért 
Nem Balogh Elemér kampány-
stábja készíttette azt a plakátot, 
amelyben a jobboldal polgár-
mesterjelöltjéért szólítják imá-
ra a híveket. Gyulay Endre me-
gyés püspök nem tud a hirdet-
ményről. 

Egy Dugonics téri kávézóban ta-
láltunk arra a plakátra, amely ar-
ra szólítja fel a hívőket, imádkoz-
zanak Balogh Elemérért. A jobb-
oldali pártok és civil szervezetek 
által támogatott független szege-
di polgármesterjelölttől, Balogh 
Elemértől megtudtuk: hallott 
már a plakátról, amelyet katoli-
kus iskolák, szerzetesrendek, 
hittancsoportok plébániák je-
gyeznek. Balogh Elemér kérdé-
sünkre elmondta: nem ő, vagy 
kampánystábja rendelte meg a 
plakátok elkészítését, azt az őt 
támogató katolikus szervezetek 
készítették. - Ez egy jámbor kez-
deményezés, örülök neki, támo-
gatóim maguk határozhatnak ar-
ról, hogy elkészítik. Egy szá-
momra ismeretlen fiatalember 
kérte az engedélyem, hogy elké-
szíthesse az anyagot, és én ebben 
semmi rosszat nem találtam. 
Úgy tudom, a plébánosok enge-
délyével a templomokban, plébá-
niákon függesztik ki. Nem tu-
dom, hol látható, a Mátyás téri 
templomban, ahová én tarto-
zom, még nem találkoztam a 
plakáttal - mondta el kérdésünk-
re Balogh Elemér. A jogászpro-
fesszor hozzátette: megközelíti a 
valóságot a felhívás azon állítása, 
amely szerint „először nyílik szá-
munkra lehetőség, hogy végre 
egy hívő, a hitét a mindennapjai-
ban megélő katolikus vezethesse 
városunkat Balogh Elemér sze-
mélyében". 

Gonda István, Balogh Elemér 
kampányfőnöke megerősítette, 
nem ők készítették a plakátokat, 
azt azonban nem tudja, kik, és azt 
sem, hogy hol láthatóak. - Olyan 

A második baleset után Mihálytelek felé terelték a forgalmat 

Ütközés, majd koccanás 
Egy Wartburg árokba borult tegnap délután a 
Szabadkai úton, amikor egy bolgár rendszámú 
kamion műszaki hiba miat t át tér t a szemközti 
sávba. A torlódás miat t három autó is egymásba 
rohant. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ketten könnyebben sérültek meg abban a baleset-
ben, ami tegnap délután történt a Szabadkai úton, 
a Maty-ér közelében. 

Egy bolgár rendszámú kamion haladt Szegedről 
Röszke felé, amikor a tehergépkocsi valószínűleg a 
kormánymű műszaki meghibásodása miatt áttért 
a menetirány szerinti bal oldalra. Az ott közlekedő 
Wartburg kombi vezetője, hogy elkerülje az ütkö-

zést, elrántotta a kormány. A hirtelen irányváltoz-
tatástól a személykocsi felborult és az árokba csú-
szott. 

A gépkocsiban hárman utaztak. A két könnyű sé-
rültet a tűzoltók szabadították ki a szinte teljesen 
ö9szeroncsolódott utastérből. A kamiont az egyik 
út melletti fa állította meg. A teherkocsi vezetője 
szerencsére komolyabb sérülés nélkül úszta meg a 
karambolt. 

A helyszínelés idejére a fél útpályát lezárták, ami 
mindkét irányban hatalmas torlódást okozott. Va-
lószínűleg ennek köszönhető, hogy a baleset után 
nem sokkal a felüljárón három gépkocsi ütközött 
össze. Ez alkalommal személyi sérülés nem tör-
tént. A rendőrök Mihálytelek felé terelték a forgal-
mat. 

P X b M k . ¡Cawtíkus iskolifc, Sma-SffwmSrf.. Ihttwoopoflok 

IMÁDKOZZl NK ÉRTE! 

K e d v e s k a t o l i k u s Tes tvérek! 

Az október 20-i önkormányzat i választások alkal-
mával először nyílik s z á m u n k r a az a le.hetóség, 
hogy végre egy hívő, a hitét a mindennap ja iban 
megélő ka to l ikus vezethesse va rosunka t . Szegedet, 

dr. Balogh Elemér személyében. 

Kérlek Benneteket, hogy támogassátok Ót minden-
napi imáitokban, hogy ez az értékrend végre a felső 
vezetői körökben is elterjedhessen. 

Köszönjük I 

Az ismeretlenek által készített plakát arra szólítja a szegedieket, 
hogy imádkozzanak Balogh Elemérért. Fotó: Karnok Csaba 

ez, mint Schmitt Pál főpolgár-
mester-jelölt civil támogatása -
vélekedett a kampányfőnök. 
Gonda ugyanakkor cáfolta azt az 
információnkat, amely szerint 
Szeged legnagyobb egyházi iskolá-
ja, a Karolina Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium újságjában, 
a Karolina Hírmondóban is meg-
jelent volna a plakát szövege. El-
mondta: ő tördeli az újságot, 
amelynek utolsó száma szeptem-
ber elején jelent meg, abban nem 

kapott helyet a plakát. A választá-
sokig valószínűleg már nem ké-
szül új lap. A Karolina iskola ille-
tékesétől megtudtuk: Balogh Ele-
mért jól ismerik mint az iskola-
szék elnökét, de ezzel a plakáttal 
még nem találkoztak. 

- Most hallok először az ügyről 
- mondta Gyulay Endre. Sze-
ged-Csanád egyházmegye püspö-
ke leszögezte: a választásokkal 
kapcsolatban pusztán annyit 
kért, hogy e hét végén a miséken 

hirdessék ki: mindenki menjen el 
szavazni, és lelkiismerete szerint 
döntsön. Gyulay Endre a plaká-
ton lévő szöveg tartalmát megis-
merve elmondta: ha egy plébános 
engedélyt kér a kifüggesztésére, 
azt kérte volna: ne tegye. - Ugyan 
nincs ebben a szövegben semmi, 
ami ne férne pssze a templomok 
szellemiségével, mégis, azt taná-
csoltam volna, inkább a templom 
falain kívül terjesszék. A plébá-
niahivatalokban például nyugod-
tan kitehetik - összegezte véle-
ményét a püspök. Gyulay Endre 
egyébként nem tud az október 
18-ára, az újszegedi templomba 
meghirdetett „Imatalálkozó az 
önkormányzati választásokért" 
elnevezésű rendezvényről sem. 
Mint mondta, a plébánosok ma-
guk döntenek az ilyen progra-
mokról. - Nincs abban semmi 
rossz, ha a templomokban Isten 
áldását kérik a választások sike-
rére. Nem egy pártért, hanem 
Szegedért imádkoznak a hívek -
tette hozzá Gyulay Endre. 

A püspökhöz hasonlatosan jó 
néhány, általunk megkérdezett 
plébános sem tud a plakátról. 
Kondé Lajos, a belvárosi plébánia 
vezetője leszögezte: mint min-
dig, most is távol kívánnak ma-
radni a választási küzdelmektől. 
A templomokban nem is talál-
tuk meg a kérdéses hirdetményt, 
de az újszegedi templomban si-
került lencsevégre kapni egyet 
Balogh Elemér hivatalos kam-
pányplakátjai közül. 

- Kérdés, hogy ki a hívő - rea-
gált Bartha László polgármester a 
plakáton szereplő állításra, 
amely szerint „végre egy hívő" 
katolikus vezetheti a várost. 
Bartha elmondta, ő maga refor-
mátus, felesége és gyermekei ka-
tolikusok. - Valóban nem járok 
mindennap templomba, de a hi-
tem megkérdőjelezhetetlen - fo-
galmazott Bartha László. 

KÉRI BARNABÁS 

A tűzoltóknak is ki kellett vonulniuk a helyszínre. Fotó: Karnok Cs. Ha 

HÍREK 
DARVASIES ZAVADA 
A PINCESZÍNHÁZBAN 
Szlovák-kínai csúcstalálkozót 
rendeznek az egyetemi őszi kul-
turális fesztivál keretében ma es-
te 8 órától a Horváth Mihály ut-
cai Pinceszínházban. Természe-
tesen nem Rudolf Schuster és 
Csiang Cö-Min jön el Szegedre, 
hanem a kínai novellák szerzője, 
lapunk munkatársa, Darvasi 
László és a Jadviga párnája, vala-
mint a Milota című regényével a 
hazai szlovákságnak maradandó 
irodalmi emléket állító Závada 
Pál beszélget egymással és a kö-
zönséggel. A Grand Caféban 
folytatódik a Dávid Lynch-soro-
zat: 19 órától a Mulholland Dri-
ve-ot, 21 órától pedig a Kék bár-
sonyt vetítik. 

VÉRTANÚKRÓL 
A KÁVÉHÁZBAN 
Vértanúk, hősök, mártírok, ál-
dozatok Magyarországon cím-
mel rendeznek kávéházi beszél-
getést ma 17 órától a Szegedi If-
júsági Házban. A vendég: Ma-
gyar Kálmán archeológus, törté-
nész (Kaposvár). A házigazda: 
Szilágyi Árpád városvédő pol-
gár. 

BAKTÓI FÓRUM 
A CSATORNÁZÁSRÓL 
A szegedi csatornázási munkála-
tok ügyében, a lakók tájékoztatá-
sa érdekében a Szegedi Víziköz-
mű Rt. egymást követően tartja 
lakossági fórumait. A fórum 
helyszíne Baktón a Regős Bende-
gúz étterem (Napsugár tábor), 
időpontja október 11. 18 óra. A 
következő utcák lakóit várják a 
fórumra: Alkotmány utca, Alma 
utca, Baktói utca, Bognár utca, 
Forradalom utca, Hídverő utca, 
Kétérköz utca, Kokárda utca, Le-
vél utca, Must utca, Termelő ut-
ca, Tölgyfa utca, Völgyréthát ut-
ca. 

Básthy vádol, Drégelyi cáfol, Bartha vizsgál 

Eltűnt milliók 
Folytatás az 1. oldalról 

A képviselő lapunknak nyilat-
kozva azt állította, hogy koráb-
ban is nyilvánosságra hozta vol-
na az ügyet, ám nem tekinthe-
tett be a vegyes tulajdonú cég pa-
pírjaiba. Básthy szerint egyéb-
ként a tervezet hasznos gyakorla-
ti információkat a szegedi köz-
művekről nem tartalmaz. 

Básthy Gábor arra vár választ, 
hogy hová került a Matáv Rt. ál-
tal kifizetett 131 millió forint, 
mi lett a 18 oldalas közműszabá-
lyozási rendelettervezet sorsa és 
miért nem tudott a közgyűlés az 
önkormányzati tulajdonú társa-
ság felszámolásáról. A képviselő 
kérdéseire a városháza illetékesei 
15 napon belül válaszolnak. 

- Bartha László polgármester 
már augusztusban elrendelt egy 
átfogó gazdasági vizsgálatot, ami 
ezután kiterjed a Básthy Gábor 
által felvetett ügyre is - tájékoz-
tatta lapunkat Mezey Róbert 
jegyző, aki hangsúlyozta: októ-
ber 20-áig befejezik a vizsgálatot. 
Mezey azt is elmondta, hogy a 
rendelettervezet az általa kifogá-
solt jogi hiányosságok miatt nem 
került a testület elé. Mezey Ró-
bert ugyanakkor leszögezte: egy 

ilyen közmű-szabályozási terv 
rendkívül nagy, akár százmilliós 
nagyságrendű értéket is képvisel-
het. A dokumentum birtokában 
ugyanis elkerülhetőek az olyan, 
esetenként több tízmilliós több-
letköltséget okozó közműátvágá-
sok, mint amilyen a legutóbb a 
Dugonics tér, vagy a nagykörút 
és a Kossuth Lajos sugárút cso-
mópontjának átalakításakor tör-
tént. 

- Jelentős értéket képvisel a do-
kumentum, amely nem csupán 
joganyag - cáfolta Básthy Gábor 
állítását Drégelyi Zoltán, aki a 
kérdéses időszakban a polgár-
mesteri hivatal informatikai osz-
tályát vezette. Drégelyi szerint a 
Matávhoz hasonlóan más tele-
kommunikációs szolgáltatók is 
tettek ilyen közérdekű kötele-
zettségvállalást. Drégelyi állítja, 
Básthy kérdése egyszerű kam-
pányfogás. Úgy véli, az 1999-ben 
kötött szerződést a képviselők 
bármikor megvizsgálhatták vol-
na már eddig is. 

Engedi Antal, aki a Matáv Rt. 
helyi vezetője volt 1999-ben, ar-
ra hivatkozva nem nyilatkozott 
lapunknak, hogy már nem dol-
gozik a távközlési cégnél. 

KÉRI BARNABÁS 

Közlekedik a család 
A Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság (CSMBB) idén is 
meghirdeti a Közlekedik a család elnevezésű vetélkedőjét. A játék cél-
ja, hogy csókkenjen a közúti balesetek száma. Olyan családok jelent-
kezését várják, amelyben legalább az egyik szülőnek van B kategóriás 
jogosítványa, valamint az egyik gyerek még nem töltötte be a 18. élet-
évét. A megyei vetélkedőt október 19-én délelőtt 9 órakor rendezik 
meg a szegcdi Makkosházi Altalános Iskolában (Ortutay utca 3.). Az 
országos vetélkedő technikai okok miatt elmarad. A versenyre ma le-
het utoljára nevezni a lakhely szerinti rendőrkapitányságokon vagy a 
CSMBB-n (Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24.). 


