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Míg négy évvel ezelőtt nagy csa-
tát vívott, most már az ülés 
előtt megállapodott egymással a 
megyei közgyűlés két legna-
gyobb képviselőcsoportja. Meg-
választották a közgyűlés elnö-
két, az alelnököket, a bizott-
ságok vezetőit és tagjait. A me-
gye parlamentjében három frak-
ció alakult. 

Sikerült megállapodnia a me-
gyei közgyűlés alakuló ülése 
előtt az MSZP-SZDSZ frakció-
nak a Fidesz-MDF-MKDSZ-
KPE képviselőcsoporttal a bi-
zottsági elnöki posztok elosztá-
sáról. Ez már az elnök megvá-
lasztásakor nyilvánvaló volt a 
teremben a kívülállók számára 

is. Egyetlen jelölt, az elmúlt 
négy évben is elnökként dolgo-
zó, az MSZP-SZDSZ listáján 
bejutott Frank József neve került 
föl a szavazólapra, és mivel ő 
nem szavazott, harminckilen-
cen vonulhattak át a Csanád Te-
remben felállított urnákhoz. 

Végül egyetlen érvénytelen 
szavazat akadt, a többi har-
mincnyolc Frank Józsefet támo-
gatta. 

Ugyanez a konszenzus lát-
szott a két alelnök megválasztá-
sakor is: a képviselők a várako-
zásoknak megfelelően Ott Jó-
zsefet (MSZP-SZDSZ) és Ma-
rosvári Attilát (Polgári Szövetség 
Makóért) bízták meg az alelnöki 
teendőkkel. Ok az előző négy 

évben is ellátták ezt a feladatot. 
Egyedül akkor volt tarkább a 
szavazatokat mutató tábla - s 
most sem a párthovatartozás 
határozta meg a megoszlást - , 
amikor ahhoz kérték a testület 
hozzájárulását, hogy a két alel-
nök továbbra is elláthassa kü-
lönböző cégek, szolgáltatók fel-
ügyelő, ellenőrző bizottságaiban 
vállalt szerepét. 

Elsőként Murányi László (Ösz-
szefogás Csongrádért) jelentette 
be, hogy vezetésével megalakult 
a hattagú térségi frakció, a civil 
szervezetek által bejuttatott kép-
viselőkből. Farkas Sándor, a Fi-
desz megyei elnöke ezután kö-
zölte, hogy a Fidesz-MDF-
MKDSZ-KPE frakcióját Bartha 

László, korábbi szegedi polgár-
mester vezeti. Simicz József 
deszki polgármester pedig frak-
cióvezetőként az MSZP-SZDSZ 
képviselőcsoport megalakulását 
adta hírül. 

A testület Nógrádi Zoltánt (Fi-
desz-MDF-MKDSZ-KPE) kis-
térségi, Búzás Pétert (MSZP-
SZDSZ) terület- és vidékfejlesz-
tési, Farkas Sándort agrárügye-
kért felelős tanácsnokká válasz-
totta. 

A megyegyűlés művelődési bi-
zottságának elnöke dr. Kovács 
Kálmán (Fidesz-MDF-MKDSZ-
KPE), az oktatási bizottságé 
Szűcs Lajos (MSZP-SZDSZ), az 
ifjúsági és sportbizottságé Marto-
nosi György (Fidesz-MDF-
MKDSZ-KPE), az ügyrendi és jo-
gi bizottságé Piri József (Puszta-
szeri Tájvédelmi Körzetért Egye-
sület), a pénzügyi bizottságé 
Gazdag János (MSZP-SZDSZ), a 
tulajdonosi bizottságé Molnár Jó-
zsef (MSZP-SZDSZ), a terület-
és gazdaságfejlesztésié Bodó Im-
re (Fidesz-MDF-MKDSZ-KPE), 
a szociális és egészségügyié Si-
micz József, a külügyi és EU-in-
tegrációsé Szirbik Imre (MSZP-
SZDSZ) lett. 

B. A. 

UJ KEPVISELOKBACSA, BOTKA, PODA HELYETT 
Szeged új polgármestere, Botka László is megje-
lent a megyei közgyűlés alakuló ülésén. A szocia-
lista politikus az MSZP-SZDSZ listán bejutott a 
testületbe, ám mivel a két tisztség összeférhetet-
len, Botka a megyei mandátumáról mondott le. 
A listáról így a szegedi H. Nagy László lett képvi-
selővé. 

A főtisztviselői kar tagja marad, így szintén le-
mondott megyei közgyűlési tagságáról Póda fe-

nő. Ő a Fidesz-MDF-MKDSZ-KPE közös listá-
ján jutott be a megyei közgyűlésbe. Most a listán 
soron következő Balogh Jánosné, Mártély polgár-
mestere kapott megyei mandátumot. Szintén 
összeférhetetlenség miatt mondott le a vásárhe-
lyi Bacsa Pál a megyei mandátumáról; őt Hód-
mezővásárhelyen is képviselővé választották. 
Helyette a szintén vásárhelyi Nagy Ernő lett a 
testület tagja az MSZP-SZDSZ listáról. 

Már Csengek előtt kiesett a vonatból 

A sínek mellett lelte 
halálát az asszony 
A csengelei vasútállomástól két 
kilométerre, a sínek mellett ta-
lálták meg tegnap a budapesti 
vonatról eltűnt 68 éves kiskun-
dorozsmai asszony holttestét. 

Kerekes László repülőgép-pilóta 
és Szűcs László rendőr százados 
találta meg szerdán a hét elején a 
budapesti gyorsvonatról eltűnt 
kiskundorozsmai asszony holt-
testét. 

Mint azt korábban megírtuk, 
egy nyugdíjas csoport vonattal 
utazott Budapestről Szegedre, 
amikor a társaság egyik tagja, egy 
68 éves asszony kiment a mos-
dóba, ám onnan már nem tért 
vissza. Az előzetes információk 
szerint a néni Kistelek környé-
kén tűnt el, ezért a rendőrök, vá-
rosőrök és polgárőrök nagy erők-
kel kutatták át a környéket. Ké-
sőbb kiderült, valószínű, hogy az 
asszony már korábban kiment a 
mellékhelyiségbe. 

- Az új információk birtokában 
indultunk el szerda délelőtt. Kö-
rülbelül tíz perc repülés után a 
csengelei vasútállomástól két ki-
lométerre, közvetlenül a sínek 
mellett, a vasúti töltés alján vet-
tük észre a holttestet - mesélte 
Kerekes László repülőgép-pilóta. 

A szegedi férfi húsz éve dolgozik 
mezőgazdasági pilótaként, emel-
lett rendszeresen segíti a rendőr-
ség munkáját is. 

A helyszíni szemle során a 
rendőrség idegenkezűségre uta-
ló nyomot nem talált, a nő min-
den bizonnyal kiesett a szerel-
vényből. A tragédia körülmé-
nyeit a Kisteleki Rendőrkapi-
tányság államigazgatási eljárás 
keretében, szakértők bevonásá-
val vizsgálja. 

A MÁV Rt. Vasútbiztonsági 
Osztálya szintén vizsgálja a bal-
ese t k ö r ü l m é n y e i t . Géczi Lajos 
balesetvizsgáló elmondta, már 
hétfő este alaposan átnézték a 
szerelvényt, és megállapították, 
az összes ajtó tökéletesen záró-
dott. 

A kiskundorozsmai nyugdíjas-
klubbal utazott Révész Ferenc 
Andrásné, a helyi Petőfi Sándor 
Művelődési Ház igazgatója, aki 
Budapesten segített eligazodni a 
kiránduló csoportnak. - Nem is-
mertem személyesen a nénit, 
csak annyit hallottam, hogy 
Mancikának vagy Marikának 
szólítják a többiek. Az viszont 
biztos, hogy mindenkit rettene-
tesen megviselt a halála... 

A. T. J. 

Külföldi diákok jártak a vásárhelyi laktanyában 

Ciprusiak a tankban 
Ciprusiak és franciák lepték el 
tegnap a vásárhelyi laktanyát -
szó sincs azonban háborúról 
vagy nemzetközi konfliktusról, 
csak a szegedi egyetem hun-
garológia szakos diákjai néztek 
szét a dandárnál. 

Magyarország, ahogy a tanköny-
vekből és útleírásokból nem lát-
szik. Ez lehetne a mottója a sze-
gedi egyetemen tanuló hungaro-
lógia szakos külföldi hallgatók 
tegnapi vásárhelyi laktanya-láto-

gatásának. - Ezek a diákok turis-
taként biztosan nem juthatná-
nak el bizonyos helyekre, így a 
laktanyába sem - mondta el 
Durst Péter tanár, a ciprusi, fran-
cia, hongkongi, finn és brazil diá-
kokból álló tízfős csoport vezető-
je. 

A hallgatók egyébként megle-
pődtek a látottakon, hiszen több-
ségük úgy vélte, hazájukban biz-
tosan nem engednék be őket egy 
laktanyába. 

SZ. A. K. 

Bartha a jobboldali Simicz a baloldali, Murányi a térségi frakció vezetője 

Megállapodtak az ellenfelek 

Nem föltétlenül párthovatartozás szerint szavaztak a képviselők. Fotó: Gyenes Kálmán 

Most mi 
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jovunk 
FARKAS CSABA 

Viaszfehér-kénsárgán állnak a szélben a krizantémok, lobognak a 
lángok, hol erre, hol arra csapja őket a léghuzat, elnyúlnak, hosz-
szan, vízszintesen, némelyik szinte kialszik, ám azután pillanat-
nyi szélcsönd jön, s magához tér a pisla láng. Visszafelé mennek a 
felhők mindenszentek, halottak napja tájt. 

Tehetetlenül áll a halállal szemben a minden másra képes em-
ber, emberiség. A szentségtörés-jelleg, amely az eutanáziát mint 
puszta témát körüllengi, és továbbra is körül fogja lengeni, azt 
eredményezi, hogy az emberiség nagy többsége - kivéve, mond-
juk, azokat a szerencséseket, akik álmukban hunynak el, vagy 
például szívrohamot kapnak a nyílt utcán - nos, gyakorlatilag 
hosszadalmas, hetekig és hónapokig elnyúlható kínhalált hal, 
ágyban, párnák közt, miközben csövek ágaznak ki belőle. 

Néhányan föltételezik: ennek talán az is oka, hogy amíg az em-
ber életben van, addig a hozzátartozó fizet, amikor már meghalt, 
a hozzátartozó akkor is fizet - de miért engedje át egyik szakma a 
fizetőképes hozzátartozót egy másik szakmának, amíg nem mu-
száj ? Vajon nem azért kell-e életben tartani a szerencsétlen, hosz-
szan haldoklót, mert ellátására külön iparág épült, s az ebből 
élőknek éppúgy szükségük van a jövedelemre, mint a virágkötők-
nek, az óvónőknek, vagy a pékeknek / 

Kérdezni talán nem megengedhetetlen. Válaszolni a kérdésre 
szintén nem, és e válasz akként hangzik: ilyesmiről messze nincs 
szó, s - bár ma már csak frázisszinten sem emlegetik azt a mon-
dást, mely szerint legfőbb érték az ember - az emberi élet védel-
me minden körülmények között megkérdőjelezhetetlen, axioma-
tikus kötelessége - sziklaszilárd, nem múlható alapvetés. 

Természetesen halottak napja nem arról szól, hogy szegény 
nagynéninek mit kellett kiállnia addig, amíg végső álomra huny-
hatta szemét, hanem arról: őrizzük emlékezetét, idézzük föl az 
együtt töltött, boldog időket, és ha hívők vagyunk, imádkozzunk 
érte. A temetőket tartsuk karban, ne lopjunk át egyik sírról má-
sikra virágot. Hogy a nagynéninek mit jelentett volna - talán -
egy pohárnyi víz, amelyet egyetlen kézmozdulatával sem tudott 
kérni, még szeme sem rebbenhetett, csak nézett, nézett ránk -
majd csak akkor jut eszünkbe, mikor, időnként magunkhoz tér-
ve, fokozatosan olyan értelmű sejtés ébred bennünk: most mi kö-
vetkezünk. Azaz eszünkbe jut hamarabb is, sokszor, de nem szó-
lunk. 

Nem tudunk mit szólni. 

Frank Józsefet többen támogatják, mint négy éve 

Békét köthet Szeged a megyével 
Harmincnyolc igen szavazattal újból el-
nökké választotta a megyei közgyűlés Frank 
Józsefet. A Széchenyi-díjas növényneme-
sítő kutató reméli, a most kezdődő cik-
lusban végre békét köt Szeged a megyével. 
Ezt a jelek szerint nem csak ő szeretné: 
elsőként Botka László, Szeged polgármes-
tere gratulált neki, és meghívta a megye-
székhely közgyűlésének alakuló ülésére. 
Lapunk a megyegyűlés megalakulását kö-
vetően kért interjút Frank Józseftől. 

- Négy évvel ezelőtt huszonegy támogató 
vokssal lett elnök, most ellenszavazat nél-
kül. Hogyan értékeli az alakuló ülésen ta-
pasztalt konszenzust 1 

- Örültem neki, és jólesett ez a nagy arányú 
támogatás. A konszenzusra való törekvés az 
én programomban is szerepelt, négy évvel ez-
előtt is. Akkor még nem lehetett tudni, hogy 
ezt komolyan gondolom-e, vagy csak PR-fo-
gásnak szánom. Az előző négy évben szerin-
tem kiderült, hogy komolyan gondolom. 

- Szeged önkormányzatával nem mindig 
sikerült megtalálni a közös nevezőt; ezt 
többek között a képtár ügye is bizonyítja. 
Mire számít a következő négy évben ? 

- Kettőn áll a vásár. Én az elmúlt ciklusban is 
komolyan gondoltam, hogy ezt a kapcsolatot 
erősíteni kell, mert csak így tud előrébb jutni a 
megye. De ha nem készül közős program, nincs 
fogadókészség a kezdeményezéseinkre, akkor 
nincs mit tenni. Pedig, ha a dél-alföldi régió 
ügyeit kell intézni, Szegedet is nekem kell képvi-
selnem, és én mindig tudtam, mi a feladatom 
ezen a téren. Most bizakodó vagyok. Botka Lász-
ló, Szeged új polgármestere elsőként gratulált 
nekem a megválasztásom után, és meghívott a 
szegedi közgyűlés alakuló ülésére. Ezt fontos 

Frank József: a következő négy évben több feladatot vállal a megye. 

gesztusnak tekintem, amely azt jelzi, új fejeze-
tet nyithatunk. 

- Az eddigi négy helyett két alelnök segíti. 
Ott József az intézmények működtetésével 
kapcsolatoí ügyekben kap szerepet, Maros-
vári Attila a megye önként vállalt feladatai-
ért felelős. Melyik szerep lesz erősebb a kö-
vetkező négy évben 1 

- A második szerepnek kell erősödnie. Az 
intézményfinanszírozás és -működtetés te-
rületén tiszták, világosak a szabályok, az ál-
lamtól kapott normatív támogatás nagysága, 
és a pályázatokon nyert pénzek határozzák 
meg a mozgásterünket. Az önként vállalt fel-
adatok nehezebbek. De a megye lakói elvár-

Fotó: Karnok Csaba 

ják tőlünk - joggal hogy segítsük a telepü-
léseket, és vállaljunk szerepet a megye fej-
lesztésében. Talán többet is tudunk segíteni, 
hiszen míg legutóbb egyetlen országgyűlési 
képviselő kapott helyet a testületben, most 
hat, és ez, ha közös cél érdekében mozdul, 
komoly lobbierőnek számít a parlamentben, 
és sokat segíthet annak érdekében, hogy 
nyerjenek a megyei pályázatok. El kell érni, 
hogy tovább épüljön az autópálya, fejlődjön a 
megye úthálózata, vasúti kapcsolata, regio-
nális repülőtere lehessen Szegednek. Segíteni 
kell abban, hogy a megye hét ipari parkja 
megtalálja a kapcsolatot a befektetőkkel. 

BAKOS ANDRÁS 


