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Apró Juhász János, Bakay Csaba, Csapó Balázs 

„Magányos" képviselők 
a városházi Torony alatt 

Bakai Csaba szavaz az alakuló szegedi közgyűlésen. Fotó: Miskolczi Róbert 

Az önkormányzati választásokon három olyan 
politikus is bekerült a szegcdi közgyűlésbe, akik 
egyedül képviselik párt jukat , illetve egyesüle-
tüket. 

Apró Juhász Jánostól, Bakay Csabától és Csapó Ba-
lázstól, a „magányos" képviselőktói arra kértünk 
választ, nem érzik-e egyedül magukat a testület-
ben, s mekkora esélyt látnak arra, hogy beleszól-
hatnak a város életét befolyásoló döntésekbe. 

- Nem érzem magányosnak magam a közgyűlés-
ben, bár hozzá kell tennem, hogy mint a MIÉP 
egyedüli képviselője, két próbálkozást is tettem an-
nak érdekében, hogy összefogásra ösztökéljem kép-
viselőtársaimat - mondta Apró [uhász János. Szólt 
arról, hogy frakció alakítását javasolta Nemzeti 
Jobboldali Frakció névvel, amelybe mint MIÉP-es 
az MDF és az MKDSZ képviselőivel szeretett volna 
együttműködni, ám javaslata elutasításra talált. 
Közös fellépésre kérte a „magányosakat" is, vagyis 
Csapó Balázst és Bakay Csabát is, azt javasolva: 
Nemzeti Független Frakcióban egyesítsék erejüket, 
ám két képviselőtársa ez elól elzárkózott. 

- Természetesen a visszautasítások ellenére min-
dent meg fogok tenni azért, hogy a MIÉP vélemé-
nye hangot kapjon a közgyűlésben. Az biztos, hogy 
nem politikai, hanem szakmai alapon fogom tá-
mogatni a döntéseket, mindig szem előtt tartva a 
nemzet és a város érdekeit. Legfontosabbnak azt 
tartom, hogy az önkormányzat sikeres iparpoliti-
kát folytasson, segédkezzen új munkahelyek te-
remtésében. Emellett kezdeményezni fogom, hogy 
vizsgáljon felül a testület minden olyan privatizáci-
ós szerződést, ami az elmúlt 12 évben köttetett, s 
amelyek esetében felmerülhet a gyanú, hogy jogel-
lenes módon, nem a város, hanem egyes emberek 
érdekeit szolgálva jöttek létre - beszélt programjá-
ról Apró Juhász János. 

Bakay Csaba az Együtt Szegedért Egyesület egyet-
len képviselőjeként jutott be a szegedi önkormány-
zatba, ám úgy véli, nem magányos. Már csak azért 

sem, mert számos olyan képviselő foglal helyet a 
padsorokban, akikkel régi ismeretséget ápolhat. 

- Úgy vélem, Botka László olyan politizálás meg-
valósításán munkálkodik, amelyben minden kép-
viselő véleményére számít. Vagyis széles körű 
egyetértésen alapuló döntéshozatal kialakításra tö-
rekszik a polgármester, így szerep jut azoknak is, 
akik nem tartoznak a nagy frakciókhoz. Ezért biza-
kodó vagyok, s erőm szerint segítek abban, hogy 
egy új önkormányzati struktúra épüljön ki. A dol-
gok mai állása szerint, amikor nem éppen anyagi 
bőségben munkálkodhat Szeged önkormányzata, a 
korábbinál takarékosabban és hatékonyabban mű-
ködő városházára és önkormányzati cégekre van 
szükség, s úgy látom, hogy ez a törekvése a város új 
vezetésének is - mondta Bakay Csaba. Majd hozzá-
tette: abban a belvárosi körzetben, ahol egyéni kép-
viselőként indult, ám végül Hekáné Szondi Ildikó 
lett a befutó, minden segítséget megad volt riválisá-
nak ahhoz, hogy eredményes munkát végezhessen. 

Csapó Balázs, aki a Szegedért Egyesület listaveze-
tőjeként került be a torony alá, úgy vélekedik, a 
szocialisták olyan többségben vannak Szeged köz-
gyűlésében, hogy az történik a város vezetésében, 
amit ők akarnak. Bölcs belátásukon múlik - fogal-
mazott Csapó - , mennyire veszik figyelembe má-
sok véleményét. A Szegedért Egyesület elnöke hoz-
zátette: ó mindenképpen korrekt, átlátható, em-
berközpontú városházi munkában szeretne részt 
venni, s amennyiben olyan döntésekhez kérik tá-
mogatását, amik ezeket a célokat szolgálják, szava-
zatával támogatni fogja az előterjesztéseket. 

- Már folynak a tárgyalások a bizottsági tagságok-
ról, engem eddig még nem kerestek meg. Kis megle-
petést okozna számomra, ha valamilyen tisztséget 
kapnék, de ez mindenképpen a szocialisták megfon-
toltságát bizonyítaná. Egyébként pedig magányér-
zetről esetemben szó sincs, nyolc évet dolgoztam 
már a torony alatt, és soha nem tartoztam egyetlen 
frakcióhoz sem - mondta Csapó Balázs. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Közgyűlés 
Mindössze tizennégy napirendi 
pont lesz az új szegedi köz-
gyűlés első rendes ülésén. 

A városatyák módosíthatják a 
közgyűlés szervezeti és működési 
szabályzatát. A frakcióalakítás-
hoz szükséges létszámhatárt vár-
hatóan 5-ről 3 főre csökkentik, 
így a Centrum Párt is önálló kép-
viselőcsoportot alakíthat. Szó lesz 
az ülésen az önkormányzat által 
különböző, részben városi tulaj-
donú cégeknek nyújtott tagi köl-
csönökről és a város közigazgatási 
területén fekvő kiskertek elneve-
zéséről. Módosíthatják az óvodák 
nyitva tartását is. A nyilvánosság 
kizárásával bírálják el a hulladék-
gazdálkodási ágazat fejlesztésére 
és működtetésére kiírt befektetői 
pályázatokat. 

Várhatóan pénteken tesz javas-
latot a polgármester a jegyzői pá-
lyázat kiírására is, miután Mezey 
Róbert jelezte: a jövőben nem kí-
vánja ellátni a jegyzői feladatokat. 

K.B. 

Harmincöt éves 
az élettani tanszék 
Harmincöt évvel ezelőtt hozták 
létre a szegcdi egyetemen az 
élettani tanszéket. Ebből az al-
kalomból ma tudományos ülést 
rendeznek a SZAB-székházban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az országban - az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem után - máso-
dikként a szegedi egyetem termé-
szettudományi karán kapott 
önálló tanszéket az élettan, 
amelynek alapító professzora dr. 
Fehér Ottó volt. O és az -ELTE 
élettani tanszékének vezetője, 
Ádám György professzor írták 
meg az első modern, magyar 
nyelvű összehasonlító élettan 
tankönyvet, amely a hazai bioló-
gusképzésben két évtizeden ke-
resztül alaptankönyvként szol-
gált. Magyarországon először 
ezen a tanszéken kezdték el ok-
tatni molekuláris fiziológiát. Fe-

hér professzor vezetésével olyan 
színvonalú központi idegrend-
szeri kutatások folytak, amelyek 
eredményeit a legrangosabb 
nemzetközi tudományos folyó-
iratokban publikálták. A tanszék 
vezetője 1995-ben dr. Toldi József 
egyetemi tanár lett, akinek eddigi 
munkássága alatt is komoly ered-
mények születtek, a többi között 
itt hozták létre néhány éve az or-
szág legkorszerűbb hallgatói labo-
ratóriumát. A tanszéken ma 
olyan kiváló munkatársi gárda 
dolgozik, amelynek tagjai a leg-
rangosabb nemzetközi lapokban 
publikálnak. 

Az összehasonlító élettani tan-
szék az idén ünnepli létrejöttének 
35., első tanszékvezetője, dr. Fe-
hér Ottó születésének 75. évfor-
dulóját. A kettős jubileum alkal-
mából ünnepi tudományos ülést 
rendeznek ma 13 órától a Somo-
gyi utcai SZAB-székházban. 

Az egykori Monarchia országainak egyházi, vallási változásairól 

Támogatják az egyetemet 
A kilencvenes évek második fe-
létől csaknem 400 ezer eurós 
támogatást biztosított az SZTE 
vallástudományi intézetének és 
kutatóinak az osztrák Pastora-
les Forum Alapítvány kuráto-
raként prof. Paul M. Zulehner. 
A tudós hétfőn az egyetem Kle-
belsberg Kunó-díját vehette át. 

A csaknem egy évtizedes befek-
tetett munka örömteli eredmé-
nyeként értékelte prof. Paul M. 
Zulehner, a Bécsi Tudomány-
egyetem Pasztorálteológiai Inté-
zet és a Ludwig Boltzmann Ér-
tékkutató Intézet vezetője a Sze-
gedi Tudományegyetem elisme-
rését. A teológus kiemelte Bécs 
és Szeged tudományosságának 
összefonódását, amelynek meg-
valósítói a Pastorales Forum 
osztrák alapítvány által támoga-
tott fiatal tudósok voltak. 

- A rendszerváltást követően 
Ausztriában is igény mutatko-
zott arra, hogy feltérképezzük az 
egykori Monarchia országainak 
társadalmi-vallási helyzetét -
mondta Paul. M. Zulehner. -
Ösztöndíjprogramunk segítségé-
vel ebből a régióból azóta több 
mint ötvenen tudományos foko-
zatot szereztek, az egyik legelső 
habilitált kutató Máté-Tóth And-
rás volt, általa kerülhettünk kap-
csolatba a szegedi felsőoktatás-
sal. Az alapítvány támogatásával 
segítettük az SZTE Vallástudo-
mányi Tanszékének kiépítését. 

A tanszék kialakításával és a 
doktori, valamint habilitációs 

pályázatok kifizetésével összesen 
több mint 400 ezer eurós támo-
gatást biztosított az SZTE-nek a 
Pastorales Forum Alapítvány. A 
csaknem 100 millió forint érté-
kű támogatást eredményes be-
fektetésnek ítélte az osztrák pro-
fesszor. 

- A szegedi kutatócsoport is 
részt vett az 1996-ban induló, tíz 
volt szocialista országra kiterje-
dő, vallási és egyházi változáso-
kat elemző Aufbruch-kutatás-
ban. Az eredményeket német 
nyelven eddig kilenc kötetben 
publikálták. A sikeres alapokon 

továbbépítkezve a jövőben sze-
retnénk, ha az értékkutatással 
foglalkozó Ludwig Boltzmann 
intézet egyik magyarországi rész-
lege Szegeden működhetne, ez-
zel az alapítványunk által eddig 
is támogatott fiatal kutatók köz-
vetlenül bekapcsolódhatnának a 
nemzetközi tudományos mun-
kába - fogalmazott az igazgató. 
Kiemelte: a Pastorales Forum 
ösztöndíjasaként jelenleg öt fia-
tal kutató kapcsolódik be a Val-
lástudományi Tanszék tudomá-
nyos és oktatómunkájába. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Paul M. Zulehner (középen) szerint rendkívül sikeres a szegedi 
t u d o m á n y o s s á g . Fotó: Miskolczi Róbert 

HÍREK 
KERÉKPÁROST GAZOLTAK 
HALÁLRA 
Halálos baleset történt tegnap 
késó délután Ópusztaszer köze-
lében, a nemzeti történeti em-
lékparknál. Egy negyven év körü-
li férfi ment kerékpárjával az 
úton, amikor elütötte őt a mö-
götte jövő személyautó. A kocsi 
sofőrje szerint a kerékpár nem 
volt kivilágítva, ezért nem vette 
észre. Az elgázolt kerékpáros a 
helyszínen életét vesztette. 

A KOCSI ALÁ CSÚSZOTT 
EGY FIATALEMBER 
Egy 27 éves szegedi fiatalember 
motorozott Szeged-Tápén a Budai 
Nagy Antal utcában kedden, ami-
kor egy erősen jobbra ívelő ka-
nyart nem tudott bevenni, és át-
sodródott a menetirány szerinti 
bal oldalra, ahol a szemből érkezó 
kisteherautó alá csúszott. A kis-
motoros fiatalembert súlyos sérü-
lésekkel szállították kórházba. 

TÚL AZ ÉLETVESZÉLYEN 
Túl van a közvetlen életveszé-
lyen, de még mindig a szegedi 
gyermekklinikán ápolják azt a 
hétéves fiút, akit egy hete ütött el 

egy autó Zsombón. A gyerek 
édesanyjával kerékpározott a 
község főutcáján. A fiú pár mé-
terrel előrébb ment, édesanyja 
hiába kiabált utána, nem állt 
meg. A gyerek hirtelen balra ka-
nyarodott, ekkor ért oda egy sze-
mélyautó. A kocsi az ütközést 
már nem tudta elkerülni és elgá-
zolta a fiút. A rendőrség szakér-
tők bevonásával még vizsgálja a 
baleset körülményeit. 

GOBELINKIÁLLÍTÁS 
AZ MTESZ-SZÉKHÁZBAN 
Az elmúlt év nagy sikerű első 
szegedi gobelintárlatát követően 
ismét megrendezik a Gobelin 
2002 kiállítást Szegeden az 
MTESZ-székház előcsarnoká-
ban (Kígyó utca 4.). Az ünnepé-
lyes megnyitó pénteken délelőtt 
10 órakor lesz. A kiállított alko-
tások között láthatóak lesznek 
varrott petit point gobelinképek, 
miniatúrák, használati és dísz-
tárgyak, ékszerek és kisbútorok, 
valamint kézzel festett gobelinla-
pok és kézimunkakellékek. A 
legjelentősebb magyarországi 
műhelyek alkotásait november 
22-éig láthatják az érdeklődők. 

Amikor meglátták a rendőröket, 
azon nyomban kijózanodtak 
Amikor hajnalban kopogtattak 
a kollégiumi szoba ajtaján, a 
fiúk azt hit ték, a második eme-
leten lakó spanyol szakos lá-
nyok jöttek látogatóba. A höl-
gyek helyett azonban három 
rendőr állt az ajtóban. 

Közlekedési jelzőtáblát vitt ma-
gával két fiatal főiskolás tegnap 
hajnalban. A fiúk azonban nem 
gondolták, hogy a poén miatt 
már aznap a bíróságon kötnek 
ki. 

Tamás és Gábor kedd este 
már a kollégiumban megivott 
pár üveg sört. A 20 éves fiúk a 
Reghős Bendegúz nevű szórako-
zóhelyre indultak bulizni. - Út-
közben az egyik kocsmában 
megittunk még két sört, majd a 
végén az egészet egy rummal 
öblítettünk le - mesélték teg-
nap a tárgyalás után, a bíróság 
folyosóján. 

A fiúk hazafelé még beugrottak 

ugyanabba a kocsmába, ahon-
nan indultak, és nyertek a játék-
gépen 250 forintot, amit muszáj 
volt azonnal elkölteni. Megittak 
még egy sört. Az egyre emelke-
dettebb hangulatban kitalálták, 
hogy magukkal visznek egy köz-
lekedési jelzőtáblát. - A kolesz-
ban éppen most zajlik a hagyo-
mányos Kollégiumi pajkosságok 
(Kopaj) nevű rendezvénysorozat. 
Úgy gondoltuk, ha egy táblával 
vonulunk be, azzal megadjuk a 
módját az egésznek - idézték fel 
a szerda hajnali eseményeket. 

A mulatozásban és italozásban 
megéhezett főiskolások először a 
Tesco Áruházban csillapították 
éhségüket, majd újult erővel áll-
tak neki a keresésnek. A Rókusi 
körúti McDonald's környékén 
találtak erre alkalmas táblát. -
Az első, amit kinéztünk nagyon 
benne volt a földbe, ezért ott-
hagytuk. A mellette lévőt köny-
nyebb volt kihúzni. Elég hideg 

volt a cső, ezért a Tfesco parkoló-
jából elhoztunk egy kocsit, hogy 
azon toljuk be a táblát a kollégi-
umba. 

Közben Gábor annyira elfá-
radt, hogy ő is beleült a kocsiba a 
tábla mellé. A kollégium folyosó-
ján még egy kicsit tologatták egy-
mást, dodzsemeztek a fiatalok. 
Miután elfáradtak, az elsőbbség-
adás kötelező táblát az ajtajuk 
elé állították. - Már le akartunk 
feküdni, éppen vetkőztünk, ami-
kor kopogtak az ajtón. Azt hit-
tük, hogy a második emeleten la-
kó spanyol szakos csajok jöttek, 
de nem. Egyből kijózanodtunk, 
mivel azt ajtó elótt három rendőr 
várt minket - mesélte Tamás. 

Valakinek ugyanis feltűnt, 
hogy a két fiatal bevásárlókocsi-
val és jelzőtáblával gördült be a 
kollégiumba, ezért értesítette a 
rendőrséget. Tamás és Gábor pár 
órát a Szegedi Rendőrkapitány-
ság előállító-helyiségében töltött. 

Délután pedig gyorsított eljárás 
keretében már a bíróság előtt fe-
leltek tettükért. 

A főiskolások ellen lopás és a 
közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmények miatt indult 
eljárás a rendőrségen. A kis „paj-
kossággal" pedig összesen 43 
ezer forint kárt okoztak. A bíró-
nó figyelembe vette, hogy a főis-
kolások mindketten büntetlen 
előéletűek, tettüket beismerték, 
valamint nem rendelkeznek ál-
landó jövedelemmel. A Szegedi 
Városi Bíróság végzésének értel-
mében Tamást és Gábort két év 
próbaidőre próbára bocsátották, 
illetve 1500 forint bűnügyi költ-
ség megtérítésére kötelezték. 

- Nem gondoltuk volna, hogy 
egy jó poén miatt itt kötünk ki -
tették hozzá a bíróság folyosóján, 
majd elkérték a csekket, ame-
lyen befizethetik a bűnügyi költ-
séget. 

ARANYT. JÁNOS 


