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1. választókerület: öt település közül négy az MSZP-SZDSZ jelöltjét támogatta 

A három közül egy „belehúzott" 
Az országgyűlési képviselő-választás eredményé-
nek véglegessé válásával kíváncsiak voltunk arra, 
milyen az egy választókerületbe tartozó települése-
ken a voksok alapján kialakult erősorrend. A Sze-
ged egy részét és négy községet magába foglaló 1. 
választókerületben a győztes MSZP-SZDSZ-es 
képviselővel szemben egy helyen a Fidesz-KDNP 
jelöltjét küldték volna a parlamentbe. 

Az áprilisi parlamenti képviselő-választás három 
jelöltje közül egy, az MSZP-SZDSZ-támogatottsá-
gú Újhelyi István már az első fordulóban belehú-
zott, mert mandátumot szerzett. Az 1. számú vá-

lasztókerülethez tartozó öt település közül csak egy 
helyen nem szerezte meg az elsőséget. A leginkább 
Kübekházán támogatták, a legkevésbé Tiszaszige-
ten. Az ott lakók többsége ugyanis a képviselője-
löltté lett polgármesterüket, Bodó Imrét (Fi-
desz-KDNP] látta volna szívesen honatyaként. Ő 
itt teljesített a legjobban, a legkevésbé pedig Kübek-
házán aratott - voksokat. Az összesítésben kiala-
kult szavazati arányt Újhelyi három, Bodó két he-
lyen szárnyalta túl. A harmadik jelölt, Molnár 
Gyula a legtöbb szavazatot Szegeden, a legkeveseb-
bet Tiszaszigeten kapta. 

Ú. I. 
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Az 1. választóterület jelöltjeire adott voksok aránya 

Forrás: DM-gyüjtés DM-grafika 
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Többen nyaralást kapnak ballagásukra 

Honda helyett 
a jogosítvány is jó 
Mozgalmas napok várnak a gimnáziumok és szakközépiskolák 
negyedikes diákjaira. Mielőtt érettségiznek, kellemesebb köte-
lességeknek tesznek eleget: szerenádot adnak, majd ballagnak. 
Igényfelmérő tesztünkben végzős középiskolásoktól kérdezgettük, 
milyen ballagási ajándéknak örülnének a legjobban. 

- Szeretem a meglepetéseket, 
ezért nem rágtam egyik rokonom 
fülét sem, milyen ajándékot sze-
retnék kapni ballagásomra. Ne-
kem nem az ajándék számít, ha-
nem hogy mennyit foglalkoztak 
vele - árulta el a Kőrösy József 
szakközépiskola 12/B osztályos 
tanulója, Horváth Krisztina. - Az 
évfolyamról sokan kapnak nya-
ralást ajándékba függetlenül at-
tól, sikeres érettségit és felvételit 
tesznek-e vagy sem. 

Krisztinával szemben semmit 
nem bízott a véletlenre a Radnóti 
Miklós gimnázium végzős diákja, 
Doszkocs Tamás. - Már előre le-
adtam az igényeimet. Ajándékot 
és pénzt is kértem a családtól -
mondta a fiú, aki előajándékként 
már ballagási öltönyét is megkap-
ta szüleitől. Ez minden kiegészítő-
vel együtt 35 ezer forinttal köny-
nyítette a családi kasszát. - Ehhez 
még hozzájön a ballagási ebéd ára, 
amit otthon fogunk elkölteni. 
Nem azért, hogy ezzel spóroljunk, 
hanem mert túl későn ébredtünk 
és már egy étteremben sem tud-
tunk asztalt foglalni - mesélte. 

Csizmadia fudit, a Vedres Ist-
ván szakközépiskola 12/C-se egy 
ballagási ajándékában már most 
biztos. - Nemrég nyertem egy 25 
ezer forintos jogosítvány-hozzá-
járulást az egyik rádiónál. Anyu-

kámék ezt fogják kiegészíteni. Ez 
lesz az ő ajándékuk - mondta a 
lány. A hatalmas ballagási aján-
dékokkal kapcsolatban megje-
gyezte: egyik évfolyamtársának 
kubai út van beígérve. - Ehhez 
azonban sikeres érettségit is kell 
tennie az illetőnek - utalt arra, 
még ballagáskor sem szórják a 
gáláns szülők két kézzel a tenge-
rentúli utazásokat. - Ha nagyon 
gazdag család lennénk, egy Hon-
da Civic lenne a ballagási ál-
mom. Mivel ez nem teljesíthető, 
egy hifi-rendszernek is örülnék. 
Ha minden ismerős csak ötezer 
forinttal járulna hozzá, már meg 
tudnám venni - végzett gyors 
számításokat a lány, aki elárulta, 
ballagási ebédjére huszonötén 
lesznek hivatalosak. 

K. G. G. 

AJÁNDÉKON FELÜL 
A szerenád, amitől a napokban 
lesz hangos a városi este, 20-30 
ezer forintba kerül attól függően, 
busszal vagy lovas kocsival men-
nek-e énekelni. A ballagási öltö-
nyért és kosztümért a diákok el-
mondása szerint 25-35 ezer forin-
tot fizetett családjuk. Az éttermi 
ballagási menüért fejenként 
1800-3300 forintot kérnek el a 
vendéglősök. 

Tiszaszigeten a széltől függ, tudnak-e szellőztetni 

Petíció a bűz ellen 

A t i s z a s z i g e t i s e r t é s t e l e p Fotó: Gyenes Kálmán 

Fellázadtak a tiszaszigetiek: a te-
lepülés határában működő ser-
téstelep bűzét nem hajlandók to-
vább elviselni. Szerintük a fran-
cia tulajdonos nem megfelelően 
kezeli a trágyát, ezért petíciót in-
téztek az önkormányzathoz. 

Ha a tiszaszigetieknek nincs sze-
rencséjük, és rossz irányból fúj a 
szél, masszív disznótrágyaszag 
lengi be a települést. Ilyenkor 
nem nyithatnak ablakot, nem te-
regethetnek, de a kerti sütögetést 
is elfelejthetik. Volt már, hogy a 
szabadban tartott gazdaköri 
ülést kellett félbeszakítani, más 
pedig vendégei előtt szégyenke-
zett a büdös miatt. 

A szag a közeli sertéstelepről 
származik, ami azonban nem új 
létesítmény. Disznók korábban 
is voltak, de a búz csak két éve 
keseríti meg az itt élők életét. Ek-
kor, 2004-ben került a telep egy 
francia tulajdonos kezébe, aki a 
tiszaszigetiek szerint nem meg-
felelően kezeli a trágyát. Egy bi-
zonyos baktériummal lehetne 
szagtalanítani a disznók ürülé-
két, de ez, a településen élők sze-
rint, rendre elmarad. 

- Időnként a falu felbolydul, 
olyankor érdekes módon néhány 
napra megszűnik a szag - mondta 
Haidú Zoltán, aki petíciót vitt kör-
be a szomszédságban. A papírt fél 

óra alatt majdnem harmincan ír-
ták alá. A petícióban a falu vezeté-
sét kérik: tegyen valamit a búz el-
len. Mint mondták, nem a telepet 
akarják megszüntetni, csak a sza-
gát. A telepet már csak azért is 
megőriznék, mert több tiszaszige-
tinek ad munkát. 

Többször fordultak már a telep 
munkatársaihoz. A válasz: ez 
disznótelep, tehát büdös. Szerin-
tük azonban mások is tartottak 
már disznót Tiszaszigeten, de ők 
meg tudták oldani, hogy még a 
szomszédot se zavarja a szag. 

Ismeri és megérti a tiszaszige-
tiek problémáját Bodó Imre pol-
gármester. Ő a tegnap esti testüle-
ti ülésre a polgárok képviselőit és 
telep vezetőjét, valamint francia 
tulajdonosát is meghívta. Abban 
bízik, találnak megoldást. Az ülé-
sen a képviselők egyébként dönte-
nek a Móra utca - a telepre vezető 
út - súlykorlátozásáról. A polgár-
mester szerint ugyanis a megpa-
kolt szállítóautók tönkreteszik az 
utat, amit ráadásul az autóból ki-
folyó trágyalével is megöntöznek. 

Rácz Zoltán, a Tisza-Maros 
Szög Rt. telepvezetője kérdé-
sünkre elmondta: a testületi 
ülésre megoldási javaslatokkal 
érkeznek majd. Több trágyakeze-
lési ajánlatot kaptak, ezek közül 
választják ki a megfelelőt. 

G. ZS. 

Úgy tudjuk, a nyomozók azt valószínűsí-
tik, a halott babát a hűtőházban tartották egy 
darabig, mert a kis testet jó állapotban talál-
ták meg. A tanyatulajdonosok is azt mond-
ták, tüzetesen átvizsgálták a zöldségtároló 
hűtőkamrát a nyomozók. 

A 25 éves anya egyébként azzal védeke-
zett: hascsikarása volt, a vécén vesztette el 
magzatát. Hiába túrták azonban a vécét, 
nem találtak benne semmit . 

Az anya szerint a gyermek hat hónapra 
és halva született, a környékbeliek azon-
ban úgy tudják, a rendőrök egy kifejlett, ki-
lenc hónaposan világra jött csecsemőt ta-
láltak. Ezzel egybecseng az is, hogy a nő el-
len emberölés megalapozott gyanúja miat t 
indítottak eljárást. Őrizetbe vették, azután 
tegnap este már a letartóztatását is elren-
delték. 

M O L N Á R B. IMRE 

Folytatás az 1. oldalról 

A Csángóföldről jött Paula sokáig titkolta, 
hogy terhes, munkaadói nem is látták egy da-
rabig rajta. A vékony nő egy bő mellényt hor-
dott állandóan - a koszos ruhadarab most is 
ott lóg a tanyaépület előterében. Később, mi-
kor már nőtt a hasa, kezét elöl mindig össze-
kulcsolta, ha másokkal találkozott. 

A fiatal nő a tanyán lakott rokonaival, de Kis-
telekre is gyakran járt az élettársához. Azt is 
látták a gajgonyaiak, hogy olykor úgy hozták ki 
reggel Paulát a tanyára. Az idősebb kisteleki 
férfihoz nagyon ragaszkodott a 25 esztendős 
nő, hivatalosan oda is volt bejelentve. A falu-
ban azt beszélik, a férfi nem akarta a gyerme-
ket. Hogy mikor született meg a baba, azt 
csak délelőtt árulta el Paula. Most, hogy így 
utólag visszaszámlálták a napokat, a munka-
adói is megdöbbentek: a gyerek születése utá-

ni napon a nő már dolgozott, pucolta a hagy-
mát, kicsivel később pedig biciklire ült. Or-
voshoz egyáltalán nem volt hajlandó elmen-
ni, hiába győzködték többen is. Azt mondta: 
első, most hároméves, gyermeke is rendben 
megszületett; orvos azt sem látta, másodszor 
sem lesz gond. Mikor kiderült, hogy terhes, 
könnyebb munkákat kapott. 

- Húsvét előtt vállalta el, hogy öt-hat hóna-
pos terhes - mondta a tanyatulajdonos fele-
sége. A kertészettel foglalkozó munkaadók 
névtelenséget kértek. Elmesélték: régóta ke-
resnek munkásokat, de az az általános ta-
pasztalat, hogy magyarországi magyarok 
nem dolgoznak a fóliában, csak romániaiak 
vállalják ezt a munkát. Paula vízummal, sza-
bályosan dolgozott náluk. A helyszínelésből 
a balástyai házaspár azonban nem sokat lá-
tott, a rendőrök nem engedték őket a gödör 
közelébe sem. 

House, techno a SZIN-en 
A Szegedi Ifjúsági Napok elmúlt 
három évében nagyon sok zenei 
vonal megmutatta magát, egy vi-
szont eddig hiányzott. Idén ezt pó-
tolják a szervezők: a Globe Party 
Sátorban lépnek fel a house, a 
techno és a dance vonal jeles kép-
viselői. A nulladik napon, augusz-
tus 23-án este Hamvai P.G. áll a 
lemezjátszók mellé. A 30 éves fia-

talember tizenkét évvel ezelőtt de-
bütált lemezlovasként, s megfor-
dult az ország legjobb zenés klub-
jaiban. Őt követi majd a német 
VIVA adó kommentátoraként is 
sikereket elért, Magyarországon 
sem ismeretlen német sztár le-
mezlovas, Tom Novy. 

A sort ezen a napon a spanyol 
ferry Ropero zárja, akinek karri-

erje kilenc évvel ezelőtt kezdő-
dött Belgiumban. Get Down cí-
mű nótájával 5 héten át vezette a 
holland listákat, sőt az amerikai 
Billboard Dance Chartján 12. 
lett. Jerry elismert tagja a nem-
zetközi house-társadalomnak, 
neve garancia arra, hogy a 
house-őrültek hatalmasat buliz-
hatnak a Globe Party Sátorban. 

BŐVÍTIK A MÓRAHALMI 
FÜRDŐT 
Magántőke bevonásával és a 
regionális fejlesztési tanács 
támogatásával tovább bővítik az 
Erzsébet Mórahalmi Gyógy-
fürdőt, amely az elmúlt évben 
130 ezer látogatót fogadott. Az 
utcafronton kávéházat, a fürdő 
felöli oldalon büfét alakítanak ki 
a házban. 

A balástyai fóliasátrak mellett találták meg a kis testet ; 

Elásta csecsemőjét Paula 

A tanya tulajdonosa mutat ja , Paula ezt a bő mellényt hordta állandóan, ezért tudta t i tkolni terhességét Fotó: Karnak Csaba 

FOGLALÁS A GRANDBAN 
Az utóbbi évek egyik 
legfontosabb és legnagyobb 
sikert kivívó gloabizációkritikus 
dokumentumfilmjét, a Foglalást 
vetíti a Védegylet szegedi 
csoportja ma délután öttől a 
Grand Caféban. Az alkotás az 
argentin gyárfoglalásokról, és az 
azt felkaroló mozgalomról szól. 

SOK A LOPÁS SZEGEDEN 
Több százezer forint értékben 
követtek el lopásokat Szegeden 
az ünnepi hét végén. Az egyik 
szórakozóhelyről kézitáskát, egy 
ház melléképületéből élelmiszert 
vittek magukkal ismeretlen 
tettesek. Az anyagi kár 
hetvenötezer forint. Az elmúlt 
napokban több személygépkocsit 
is feltörtek. A rongálási és lopási 
károk meghaladták a 
háromszázezer forintot. 

BEZÁR A CSANÁDI UTCAI 
BÉRLETPÉNZTÁR 
A közlekedési társaság május 
15-étől bezárja az Újszeged, 
Csanádi utcai bérletpénztárát. 
Az utasok a bérleteket és 
menetjegyeket a Közönség-
kapcsolatok Irodában (Zrínyi u. 
4-8.) vásárolhatják meg, 
valamint a Széchenyi téri, a 
Csillag téri, az Aradi téri és a 
szegedi vasútállomáson 
található jegypénztárban, dletve 
az SZKT-val szerződésben álló 
lottózókban, egyéb üzletekben. 


