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Négy szegedi egyesület indul az őszi választáson 

Civilek a városi 
politikában 
Szegeden eddig négy civil szervezet jelezte, hogy képviselőket 
illetve polgármestert jelöl az őszi önkormányzati választásra. A 
szervezetek vezetői úgy látják, a választópolgárok szimpatizálnak a 
civilekkel, ám mivel esélytelennek gondolják őket, inkább a pártok 
jelöltjeire voksolnak. 

A Szegedért Egyesület (SZE), 
amelyet 1994-ben háromszáz 
tag alapított, pártoktól független-
nek mondja magát. Hírlevelek-
ben, időszaki kiadványokba 
számtalanszor a tiszta szegedi 
közéletért szállt síkra. 

Választók bizalma 
és voksa 

Csapó Balázs, a SZE általános 
alelnöke szerint a választók biza-
lommal vannak a civilek iránt, a 
legtöbben mégis pártra szavaz-
nak, mivel az egyesületek jelölt-
jeit esélytelennek tartják. Az 
SZE, mint 1994 óta mindig, az 
idei önkormányzati választáso-
kon is indít képviselőjelölteket, 
polgármester-jelölésről egyelőre 
nem döntöttek. Egyik párttal 
sem lépnek szövetségre, de más 
civilekkel még tárgyalnak. Az 
egyesületnek 12 év alatt 1200 
tagja volt, mindig is nagy volt a 
mozgás. Csapó a vérveszteségek-
ről annyit említett: 1998-2002 
között két tagjuk „átült a Fi-
desz-frakcióba", másik kettő pe-
dig a mostani választáson jobb-
oldaliként indul. Idén júliusban 
Görög fudit mondott le elnöki 
posztjáról, ezzel egy időben kép-
viselői mandátumáról. A válasz-
tási bizottság döntése szerint az 
egyesület így megüresedett man-
dátumát a közgyűlésben Ökrös 
Tamás tölti be. Képviselői jog-
körét egyelőre nem gyakorolhat-
ja, ugyanis még nem tette le az 
esküt. 

„Nem íő tevékenység 
a politika" 
Az Együtt Szegedért Egyesületet 
2002 nyarán jegyezték be, az ak-
kori választáson polgármester-
és képviselőjelölteket is állítot-
tak. A 12 taggal létrejött, ma már 
száz tagot számláló civil szerve-
zet elnöke, Bakai Csaba azt 
mondta: nem volt szoros össze-
függésben a közelgő választás és 
az egyesület megalapítása. A po-
litikában való részvétel sem ak-
kor, sem azóta nem fő tevékeny-
ségük. A Nemzeti Civil Alap-
program regionális elnöki felada-
tait is betöltő Bakai azzal indo-
kolta az MDF-fel kötött szövet-
séget, hogy a Fórum „az egyetlen 
olyan párt, amelyik teljesen nyi-
tott, és elfogadja a civilek önálló-
ságát". 5-6 leendő képviselővel 

REALITÁSOK 
A Szegedért Egyesületből 
négy éve kivált tagok új 
szervezetet alapítottak Sze-
rette Városunk Egyesület, 
majd Független Civil Fórum 
néven. Elnökük, Dobos De-
zső szerint nincs értelme, 
hogy minden civil külön in-
duljon a választáson, így ők 
is szövetségre lépnek - azt 
azonban még titok, hogy kik-
kel. A pártoktól magát egyelő 
távolságra helyező egyesü-
letnek a közgyűlésben nincs 
képviselője, szakértőként vi-
szont több bizottság munká-
jában részt vesznek. A bal-
és jobboldali gondolkodású-
akat egyaránt tömörítő szer-
vezet mindegyik körzetben 
állít jelölteket. Polgármestert 
nem, mert - Dobos szerint -
„a realitásoktól nem szabad 
nagyon elrugaszkodnunk". 

számolnak. Saját polgármester-
jelöltjük nincs - Bakai visszalé-
pett, a MDF-es Ványai Évát tá-
mogatja az egyesület. 

„Kívánják 
a társadalmi békét" 
A civilek palettáján a legifjabb az 
idén januárban alapított, 60 ta-
got számláló Független Városi 
Szövetség-Magyar Egyesület 
(FVSZME). Az őszi választásra 
polgármestert is jelöl, Dlusztus 
Imre személyében. Az elnök, Ap-
ró Juhász János önkormányzati 
képviselő egykor a MIEP-ben po-
litizált. - Nemzeti összefogást 
szeretnének felmutatni - Ná-
lunk nem pártideológia alapján 
vannak az emberek, hanem mert 
a város és a nemzet sorsáról ha-
sonlóan gondolkodnak - mond-
ta. Tagadta, hogy kifejezetten a 
választásokra alapították volna a 
szervezetet, bár az egyesület tag-
jai elégedetlenek a város fejlődé-
sével. Az FVSZME minden sze-
gedi körzetben indítana jelölte-
ket, őket most választják ki, az 
elnök szavaival: „megfelelő belső 
értékrend szerint, olyanokat, 
akik egyetértenek céljainkkal, és 
kívánják a társadalmi békét". 
Nem zárják ki, hogy választási 
szövetséget kössenek másokkal. 

NYEMCSOKÉVA 

Az eltűnt szentesi nő kutyáját megmérgezték 

Bíróság dönti majd el, ki nevelheti Diánát 

Aki Szegeden megtanul autót vezetni, utá-
na bármelyik városban boldogul - legalább-
is így tartja az egyik oktató. Tény, hogy nem 
könnyú ebben a városban autózni, gyakran 
éppen az álmos, lassú, enervált sofőrök 
miat t . 

Szűkös körforgalmak, logikátlanul kialakí-
tott kereszteződések és bicikliutak, fák taka-
rásában álló közlekedési táblák. Gyakorlott 
autóvezetőknek is égnek áll a haja ezektől, 
pedig Szegeden sok van belőlük. A kezdők-
nek, az autóvezetést tanulóknak igazi próba-
tétel a szegedi közlekedésben helytállni. Kor-
mányos Árpád autósiskolájában vezetési 
órán vettünk részt - egyszerre figyelhettük a 
szegedi autósokat a szakember és a „mazso-
la" szemével. 

Dávid tanulóvezető mögött kapunk he-
lyet. Beállítja a tükröket, kuplung, kis gáz és 
már indulunk is a Mérey utcából. A Mars 
térnél egy szűkös utcába kanyarodunk, az 
oktató már mondja is: - Nem telik el nap, 
hogy egyirányú utcában ne találkoznék 
szembejövővel! És tényleg, jön, szembe. Dá-
vid lassit. 

Több olyan kereszteződést is érintettünk, 
ahol viszont nem értettem, miért lassít a ta-
nuló. A Veres ács és a Nemes takács utca, va-

lamint a Veres ács utca és a Kálvária sugárút 
kereszteződésben a fák lombjai mögött bújik 
meg az „elsőbbségadás kötelező" tábla. Szin-
tén a zöld levelek takarásában áll az a tábla 
is, amelyik a Kossuth Lajos sugárúton, a kór-
ház előtt jelzi, hogy a külső sáv kizárólag a 
buszoké. Ezt jól látható helyen és legalább 
egy kereszteződéssel előbb kellene jelezni. 

Kormányos Árpád szerint a biztonságos 
közlekedéshez sok minden kell, de legin-
kább: hely. - A szegedi körforgalmak kilenc-
ven százaléka „gyárilag" hibás. Túl szűkösek 
és kiszámíthatatlanok - állítja az oktató. De 
ezeknél kritikusabb pontokat is tud az uta-
kon. Azt mondja, sok városban járt már, de 
szerinte kifejezetten szegedi sajátosság, hogy 
a nagykörúti csatornafedők épp a kerék-
nyomban vannak... A Csongrádi sugárúti, 
legújabb bicikliútról is megvan a véleménye, 
de ezt már megírta az újság - mondja. 

Tanuló és oktató is egyetért abban, hogy a 
többi autós türelmetlen és agresszív a kez-
dőkkel szemben. Főleg, ha reggeli csúcsban, 
például a Szent István térnél, a sóderrakások 
és az útépítő gépek között próbál evickélni 
„az a szerencsétlen amatőr". - Életszerű 
helyzetekben kell megtanulniuk vezetni -
magyarázza Kormányos Árpád, miért kor-
mányozzák az oktatók a tanulókat csúcsfor-

galomban is olyan helyekre, amelyek a gya-
korlottak idegeit is próbára teszik. 

Az oktató úgy gondolja, aki Szegeden meg-
tanul vezetni, utána bárhol boldogul. - Vol-
tak tanítványaim, akiknek a fővárosi forga-
lomban kellett vizsgázniuk és helyismeret 
nélkül, csak a táblák alapján hibátlanul vet-
ték az akadályokat - mesélte. Az igaz, ismer-
te el, hogy a mai tanulóvezetők „kevésbé gya-
korlatiasak", mint mondjuk a tíz évvel ez-
előttiek. Többségük feláll a számítógép elől 
és úgy ül be vezetni. 

De éppen ezért - még több türelmet igé-
nyelnének. 

GYŐRI NIKOLETT 

ÁLMOS VÁROS 
Szegeden nem csak a tanulók csorognak lassan. 
A gyakorlottabb, ügyesebb vezető nem is érti, 
hogy miért kell még hosszú másodpercekig várni, 
hogy elindulhasson, miután zöldre vált a lámpa. 
Vagy: aki nem mer negyvennél többel menni, mi-
ért a belső sávokban sétakocsikázik. Az oktatók 
többsége állítólag a lendületesebb vezetéshez 
szoktatja a kezdőket. Bevett szokás a forgalmi 
vizsgákon, hogy aki nem veszi fel a közlekedés 
ritmusát és indokolatlanul lassan halad, az pró-
bálkozhat újra. 

Parkokkal és játszóterekkel szépül Felsőváros 
A nyári szünet utolsó napjaiban fejeződik 
be Szegeden a felsővárosi parkok és ját-
szóterek négyéves korszerűsítése. 

- Utolsó üteméhez ér a napokban a Felsővá-
ros szépítése és korszerűsítése elnevezésű 
képviselői programom. Négy éve indítottam, 
kikérve az ott lakók véleményét, és azóta fo-
lyamatosan dolgozunk - tájékoztatta lapun-
kat Pászti Ágnes. A szegedi városrész Cent-

rum párti önkormányzati képviselője a beru-
házásokra választókörzeti alapjából, vala-
mint a részönkormányzati keretből összesen 
2,2 millió forintot költött. 

A Tápai utcai játszótéren bébihintát sze-
relnek fel, és végre elbontják az elavult vas-
mászókákat. A csúszdát csak arrébb költöz-
tetik, a Tápai és a Molnár utcai tömbbelső-
be kerül, ahol ütéscsillapító alapra állítják. 
Ott is lesz majd bébihinta, nagyobbaknak 

pedig mérleghintát és nagyméretű homoko-
zót építenek. Az Erdő utcai játszótér is meg-
újul a tömbbelsőben: készül egy nagy homo-
kozó, kihelyeznek egy libikókát, és ugyan-
csak lesz bébihinta a háromévesnél kiseb-
beknek. A Pille utca és a Felső Tisza-part 
közti játszótér és park is továbbfejlődik. Új-
donság lesz például egy mászótorony, és fel-
szere lnek oda egy meglepe tés já téko t is, ér-
demes tehát figyelni. 

Gyermek-elhelyezési per kezdődött a szentesi 
bíróságon: arról döntenek, ki nevelheti ezután az 
el tűnt Koncz Judit kétéves kislányát, Diánát . Ú j 
fejlemény lehet a 26 éves szentesi nő ügyében, 
hogy a toxikológiai vizsgálat szerint megmér-
gezték kutyáját. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szentesi gyámhivatal lefolytatta a közel egy hó-
napja eltűnt Koncz Judit kétéves kislányának ideig-
lenes hatályú elhelyezése után elrendelt vizsgálatot. 
Az ügy - mint gyermek-elhelyezési per - a szentesi 
bíróságon folytatódik. Itt majd arról döntenek, ki 
nevelheti a továbbiakban Diánát, akire jelenleg az 
édesapja vigyáz, az anyai nagyszülők pedig hetente 
egyszer, láthatáson találkozhatnak vele. 

Mint arról lapunkban többször beszámoltunk, a 
26 éves nő július 22-én nyomtalanul tűnt el szente-
si otthonából. Kislánya, a kétéves Diána egyedül 
volt a Dózsa György utcai házban, mikor a nagyszü-
lők rátaláltak. Koncz Józsefné és férje sokszor el-
mondta, biztosak benne, hogy lányuk nem önszán-
tából hagyta magára gyermekét. Az eltűnés furcsa 
körülményeiből - abból, hogy hiánytalan ruhatár, a 
kertben megtalálták a nő fülbevalóját, és megdög-
lött a házőrző kutya - ugyancsak arra következtet-
nek a hozzátartozók, hogy nem magától hagyta el a 

házat Judit. A nagyszülők legutóbb azt mesélték el, 
hogy Diána csak egyszer emlegette fel azt a napot, 
amikor anyukája eltűnt. A kislány akkor azt mond-
ta, édesanyja autóval indult boltba - holott a család-
nak nincs gépkocsija. 

Új fejlemény lehetne az ügyben a kimúlt kutyáról 
készült toxikológiai jelentés, amit az eb gazdája, Ju-
dit élettársa hétfőn kapott meg postán. A feladó 
Debreceni Állat-egészségügyi Intézet arról tájékoz-
tatta Kiss Lászlót, hogy az állat gyomrában nagy 
mennyiségű karbofurant találtak - vagyis a házőr-
zőt megmérgezték. A vizsgálódó szakemberek azt 
is megírták, hogy az említett méreg növényvédő 
szerek hatóanyaga. A férfi lapunknak elmondta, ő 
utoljára Judit eltűnése előtt két héttel permetezett 
a ház kertjében, s azzal el is fogyott a permetszere, 
azóta sem tart otthon ilyen anyagot. 

Lapunk arról érdeklődött a megyei rendőr-főkapi-
tányság szóvivőjénél, Koncz fudit eltűnésével kap-
csolatban merült-e föl idegenkezűségre utaló 
nyom, de Tuczakov Szilvána csak annyit válaszolt, 
hogy jelenleg a közigazgatási eljárás keretében be-
szerzett bizonyítékok nem alapozzák meg a bünte-
tőeljárás megindításához szükséges gyanút. Rákér-
deztünk a szóvivőnél, hogy megkapták-e már a 
megdöglött kutyára vonatkozó debreceni doku-
mentumot, de ő megismételte: Szentesen egyelőre 
Várják a toxikológiai vizsgálat eredményét. 

Az autósok többsége túl lassú a városi utakon 

Forgalmi buktatók Szegeden 
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