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T É M Á I N K B Ó L 

ÖNGYILKOS MERENYLO 
BÁLIN? 
Ausztrál nyomozók véleménye 
szerint öngyilkos merénylő mű-
ködhetett közre a megsemmisítő 
erejű bali robbantásokban. A két 
diszkó előtt elkövetett robbantá-
sok közül az elsőben dinamitot 
hoztak működésbe, a második, 
jóval nagyobb erejű pokolgép rö-
viddel ezután, egy kisbuszban 
robbant fel. 

2. oldal 

A FORRADALOM KÉPEI 
Sok ezer gyászoló jelenlétében a 
Rókusi temetőben eltemették 
Schwarcz Lajos kendergyári mun-
kást, az október 26-i, Takaréktár 
utcai sortűz áldozatát. Ez az alá-
írása a forradalomra emlékező 
összeállításunk egyik fotójának. 

8-9. oldal 

K E R E f S Ü 

Azt a Suzuki tu la jdonost , 
aki ma is 1992-ben vásárol t , 
hazai gyártású Swi f t jéve l jár. 

további részletek 3 m á r k a k e r e s k e d ő k n é l . 

22. keddi 

B u l i z z e g y ü t t a miriggyel! : 
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EROSEBB FIDESZ-FRAKCIÓK 
Farkas Sándor, a Fidesz Csong-
rád megyei elnöke nem elégedet-
len a helyhatósági választások 
eredményeivel. Azt mondja, a 
párt több szavazatot kapott, 
m i n t valaha. Szer in te a Fidesz 
nem veszített népszerűségéből, 
inkább az történt, hogy megté-
vesztették az embereket. 

3. oldal 

ZSANETTET SZÖKTETIK? 
Ugyanazt az öt embert jelölték 
meg a Big Brother-ház lakói a hét 
végén, mint akiket az előző alka-
lommal. A közönség Angélával 
szimpatizál a legkevésbé. Zsa-
nettért már harmadszor ment el 
a házhoz az édesanyja, haza sze-
retné vinni a lányt. Szabi felaján-
lotta: inkább ő megy ki, de a 
Nagy Testvér lebeszélte erről. 

5. oldal 

A SZERETET OTTHONA 
Az országban egyedüliként ve-
hette át az úgynevezett Iiasa-Shi-
ba-díjat a szegedi Egyházmegyei 
Krízishelyzet-megoldó Szeretet-
otthon vezetősége. A Harmat ut-
cai intézményben példaértékűen 
ültették át a minőségi szabványt 
a szociális ellátásra. 

4. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

A Fidesz és szövetségesei mindössze két egyéni képviselőt juttattak a közgyűlésbe 

Nagyot nyert a baloldal Szegeden 

Katona Gyula a rendszerváltozás óta Mó-
raváros független képviselője, és vasárnap 
is sikerült megszereznie a voksok többsé-
gét, így negyedik ciklusát kezdheti önkor-
mányzati képviselőként. Rókuson a pol-
gárok ismét Kalmár Ferencet támogatták. 
A rókusi képviselő mellett egyedül a 7-es 
választókörzetben, édesapja helyett indu-
ló Szabó László szerzett egyéni képviselői 
mandátumot a Fidesz-MDF-MKDSZ szí-
neiben. 

A többi 22 körzetben az MSZFJ az 
MSZDR a Centrum, azaz az Összefogás 
Szegedért választási szövetség vagy az 
SZDSZ önálló, a pártszövetség által tá-
mogatott jelöltjei nyertek. 

így meglepetésre a jobboldal olyan meg-
határozó egyéniségei sem kerültek be 

egyéni indulóként a testületbe, akik a ko-
rábbi ciklusokban képviselőként jelentős 
ismertségre tettek szert. Több olyan poli-
tikus pályája is megszakadt egyéni képvi-
selőként, aki a rendszerváltozás óta egyé-
ni körzetben jutott mandátumhoz. A 
13-as választókerületben a három ciklus-
ban is egyéni mandátumot szerzett Vá-
nyai Évát Szőke Péter győzte le. Ugyan-
csak negyedik ciklusát kezdhette volna a 
Belváros képviselőjeként Berekné Petri Il-
dikó, Dorozsmán Thurzó Ferenc, az Észa-
ki városrészben Dobó János, Felsővároson 
pedig Hargittai Rita. A rendszerváltás óta 
eltelt 12 évben végzett munkájuk azon-
ban nem bizonyult elegendőnek ahhoz, 
hogy most is a testületbe kerüljenek a 
jobboldal egyéni jelöltjeként. 

De vereséget szenvedett a korábbi Fi-
desz-frakció meghatározó alakjai közül 
Farkasné Pocsai Blanka, Makrai László, 
Török Csaba és Péter Szilveszter is. 

A 25 egyéni képviselő és a közvetlenül 
választott polgármester mellett 17 város-
atya kerülhet be a kompenzációs listán a 
közgyűlésbe. Azt, hogy melyik jelölő szer-
vezet hány listás képviselőt delegálhat a 
testületbe, a töredékszavazatok alapján 
számítják ki. A vesztesek szavazatai a 
kompenzációs listán hasznosulnak. 

így fordulhatott elő, hogy a 22 körzet-
ben diadalmaskodó Összefogás Szegedért 
választási szövetség mindössze két listás 
helyet kapott, a külön listát állító 
SZDSZ egyet sem, míg a Fi-
desz-MDF-MKDSZ tizenkettőt. Ez 

azonban a jobboldalnak a két megszer-
zett egyéni mandátummal együtt sem 
elég arra, hogy kiegyenlítse az MSZP kö-
ré szerveződött szövetség erőfölényét. A 
pártok közül a MIÉI) a civil szervezetek 
közül pedig a Szegedért Egyesület, és az 
Együtt Szegedért Egyesület szerzett 
egy-egy listás mandátumot a jelöltjeikre 
adott töredékszavazatok alapján. A szo-
cialista polgármesterrel együtt 43 tagú 
testületben az MSZP és szövetségesei 25 
szavazattal rendelkeznek, míg a Fidesz 
által vezetett választási blokk 14-gyel. Ez 
azonban a MIÉR a Szegedért Egyesület és 
az Együtt Szegedért és a független Katona 
Gyula összesen négy voksával kiegészül-
ve is kevés a többség megszerzéséhez. 

K.B. 

A kivitelező, a Maszer nem áll a nyilvánosság elé, kérdéses az átadás ideje 

Csúszik a csarnok átadása 

Eredetileg augusztusban adták volna át a Radnóti gimnázium új tornacsarnokát. A kivitelező most 
november végét ígéri, a realisták nem bizakodnak. Bővebben az 5. oldalon. Fotó: Gyenes Kálmán 

Stílusváltást ígér 
Botka László 
Az önkormányzatiság másfajta 
felfogását, a stílusváltás ígéretét 
és persze a négy évre tervezett 
programot díjazhatták a szegedi-
ek. Ilyen okokra vezeti vissza 
nagyarányú győzelmét Botka 
László (képünkön), aki mindazo-
náltal nem szeretné, ha bárki 
vesztesnek érezné magát. 

Számít mindazoknak az 
együttműködésére, akik elkö-
telezettek a város fejlődése 
iránt. Ezért kérte meg tegnapi 
riválisát, Balogh Elemér pro-
fesszort: legyen a munkatársa, 
segítsen bővíteni Szeged nem-
zetközi kapcsolatrendszerét. 
Egymás tisztelete, párbeszéd, 
megegyezéses politizálás, nyi-
tott városháza - ezek a kulcs-
szavai az új városvezetési stí-
lusnak. 

Interjúnk a 3. oldalon Fotó: Karnok Csaba 
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Mészáros Attil 

Katona Gyula 

MSZP-SZDSZ-MSZDP-Centrum 

FIDESZ-MDF-MKDSZ 

Független 

Abszolút többséget szerzett a szegedi közgyűlésben az Összefogás 
Szegedért választási pártszövetség, amely huszonöt egyéni vá-
lasztókörzetből huszonkettőben nyert. A 43 tagú testületben az 
MSZP és szövetségesei 25 szavazattal rendelkeznek, míg a jobb-
oldal 14 mandátumot mondhat magáénak. Ezen túl három egye-
sület, a MIÉP képviselője és egy független jutott a testületbe. 

Szeged közgyűlése 2002-2006 
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1 Szegedért Egyesület 
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