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• Többezres tömegdemonstráció Makón 
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I lyen és ehhez hason ló , 
főként a kormány egészség-
ügyi és szociális intézkedéseit 
élesen kritizáló hangok kísére-
tében kezdődött meg a Petőfi-
szobornál a Dr. Diósszilágyi 
Sámuel kórház „e l f ekvővé" 
alakítása elleni tiltakozó de-
monstráció. A megszámlálha-
tatlanul sok makói és a környe-
ző 16 községet képviselő pol-
gárok között nem csak fiatalok, 
kisgyermekes anyukák, hanem 
idősek, rokkantkocsihoz kötött 
betegek is fe lsorakoztak, és 
már látványuk is szívet facsaró 
volt. 

Dr. Búzás Péter polgármes-
ter a nagygyűlés első szónoka-
ként megrázó szavakkal hívta 
fel a jelenlévők figyelmét arra, 
hogy amíg huszonöt évvel ez-
előtt, éppen ezekben a napok-
ban a megduzzadt Maros zava-
ros vize fenyegette az emberek 
életét, most a kórházi ellátás 
megszűnése vált ki hasonló fé-
lelmeket. Nem elég, hogy egy-
re nehezebb a családok, az ön-

Szerda délután, kevéssel öt óra után. Óriási tömeg 
Makó főterén. Valaki azt tudakolta, mi történt, miért 
gyűlt itt össze ennyi ember. A közelében áilók csodálkozó 
szemmel visszakérdezték: nem tudja? A kórházat akar-
ják bezárni. Tiltakozó nagygyűlés kezdődik nemsokára. 
A tömegből valaki ingerült hangon közbeszól: nem ér ez 
semmit, el kell zárni a hidat, az utcákat, hogy végre 
tudomásul vegyék, mi is élni akarunk. 

kormányzatok pénzügyi hely-
zete, csökken a lakosságszám 
is, és éppen ilyen körülmények 
között maradnának korszerű 
ellátás nélkül a körzet polgárai. 
Ez elfogadhatatlan, ami össze-
fogásra kell, hogy serkentse a 
régió lakosságát. Dr. Stróbl Fe-
renc kórházigazgató az intéz-
mény fejlődését taglalva tette 
fel a jogos kérdést: miért gon-
dolja bárki, hogy a makói nép-
től el lehet venni a gyógyulás 
jogát? Nagy Tibor Kiszombor 
polgármestere a községek la-
kóit képviselve kért szót. Be-
szédében rámutatott: úgy tű-
nik, a döntéselőkészítők e nagy 

horderejű kérdésben találomra 
tették meg javaslatukat, ellen-
kező esetben tudnák, hogy pél-
dául Nagyérről vagy Pitvaros-
ról - különösen hétvégén -
képtelen időben bejutni a sze-
gedi vagy vásárhelyi kórházba 
a seg í t ségre szoru ló be teg . 
Ezért a falvak lakói is maximá-
lisan támogatják a kórház meg-
mentését célzó valamennyi ak-
ciót és aláírásukkal is tiltakoz-
nak a tervezett intézkedés el-
len. 

Lehmann István, a megyei 
közgyűlés elnöke is egyetértett 
a több ezer ember felháborodá-
sával. Elfogadhatatlannak ne-

vezte, hogy valós vagy hamis 
hírekkel bolygatják az ott élők 
nyugalmát anélkül, hogy elő-
zetesen tárgyaltak volna a kór-
házfenntartókkal, ugyanis ez a 
tervezet nem csak a makóiakat, 
hanem több más vidéki telepü-
lést is érint. A Csongrád Me-
gyei Önkormányzat azonban 
ebbe semmiképpen sem hajlan-
dó belenyugodni, és minden le-
hetséges eszközt felhasznál az 
intézmény további működése 
érdekében. Domokos László 
nyugalmazott könyvtárigazga-
tó szavait - az előtte felszóla-
lók kemény bírálataihoz hason-
lóan - erős taps és helyeslő, 
egyetértő megjegyzések kísér-
ték. Hangsúlyozta: felháborító, 
hogy vannak, akik az emberi 
életet csak könyvelési adatnak 
tekintik és nem foglalkoznak a 
valós helyzet mérlegelésével, 
így érthető, hogy elindult egy 
tüntetési hullám elsőként Cell-
dömölkön, most Makón, 19-én 
pedig Zircen lesz tömegde-
monstráció. Ezek után pedig 
lehetetlen, hogy csak egy-egy 
település sikolyaként tekintsék 
a tiltakozást. 

N. Rácz ludit 

Idéző végzést tartok a kezemben, holnap-
ra szól. Horn Gyula miniszterelnököt 
hívja meg a Pesti Központi Kerületi Bíró-
ságra, reggel kilencre, Mónus Aron hód-
mezővásárhelyi illetőségű felperes sze-
mélyiségi sérelme ügyében. 

Horn alperes megjelenik-e 
pénteken reggel kilenckor a 
tárgyaláson, vagy már ma Ki-
jevben lesz - ahogy azt a la-
pokban olvastuk eleget téve 
az ukrán elnök és a miniszter-
elnök meghívásának?-Hosszú 
út, ha minden stimmel, Horn 
alperes csak péntek este, már a 
beígért tárgyalás után fog visz-
szatérni hazájába. 

Hívjuk hát a miniszterelnöki 
titkárságot, mit tudnak az ügy-
ről! 

- Halló, Tóth Éva beszél. 
• Azt szeretnénk kérdezni, 
hogy a miniszterelnök úr 
péntek reggel elmegy-e a 
bíróságra, ahol Mónus 
Áron perli őt? 
- Kicsoda? - kérdezi Tóth 

Éva, egy titkárnő Horn Gyula 
hivatalában. 

• Mónus Aron. 
- Mónus Áron? 
• Igen, Mónus Aron. 
- Mi semmit nem tudunk 

erről. 
• Annyit se, hogy legalább 
jogilag képviselteti-e magát 
a miniszterelnök úr Mónus 
Áronnal szemben? 
- Kivel szemben?... 
• Mónus Áronnal! 
- Mónus Áronnal? Mi nem 

tudunk semmit. Tessék szíves 
a kabinetfőnököt hívni, Tóth 
Andrást. 

• Halló, Tóth kabinetfőnök 
urat keressük. 
- Jó napot kívánok, Tóth úr 

a nagyteremben van, s ki tudja, 
mikor jöhet ki onnan. Tudunk 
segíteni? 

• Hogyne. Pénteken reggel 
lesz a tárgyalás, Horn Gyu-
la miniszterelnököt perli 
Mónus Áron személyiségi 
ügyben. 
- Kicsoda? 
• Mónus Aron. 
- Mónus Áron? 
• Igen, Mónus Aron. 
- Mi itt a kab ine t i rodán 

semmit nem tudunk az ügyről. 
De egy valaki biztosan meg 
tudja mondani magának, hogy 
mi lesz. Ez az ember pedig Mül-

ler György, a miniszterelnöki 
hivatal helyettes államtitkára. 
Tessék szíves őt megkérdezni. 

• Halló, kézit csókolom, 
Müller helyettes államtitkár 
urat keressük... Hogy mi az 
ügy? Mónus Aron Hódme-
zővásárhelyről beperelte 
Horn Gyulát. 
(Egy kicsit recseg a vonal.) 
- Kicsoda? 
• Horn Gyulát, személyi-
ségi ügyben!... 
- De kiii? 
• Móóónus!... Móóónus 
Aron! És azt szerettük volna 
megtudni, hogy Horn alperes 
úr megjelenik-e a tárgyalá-
son, jogilag képviselteti-e 
magát, vagy a mentelmi bi-
zottság ki sem adta őt? 
- Ó, a Müller úr csak hétfőn 

lesz bent. Tessék Csák Elemért 
hívni. I lyesmiket a szóvivő 
szokott tudni. Mi nem is fog-
lalkozunk jogi ügyekkel. 

• Halló, parlament, sajtó-
osztály? Csák úr bent van? 
- Most nincs, miért? 
• A Mónus Aron pere mi-
att... 
- Ja, a Mónus Áron. 
• Igen, a Mónus Áron. 
Meg Horn Gyula. A minisz-
terelnök pénteken részt 
vesz-e a tárgyaláson a per-
ben, amelyet Mónus Aron 
indított ellene? 
- Ez lefutott ügy. És már 

milyen régen. A mentelmi bi-
zottság nem adta ki a minisz-
terelnök urat. 

• Arról tudok, de ez nem 
az. Ez egy másik Mónus 
Aron-per Horn Gyula el-
len. Ezenkívül még ismeret-
len tettesek ellen is felje-
lentést tett Mónus Aron, és 
eljárást indított Mónus 
Aron Géczi József ellen rá-
galmazás miatt. 
- Mónus Áron? 
• Igen. Mónus Aron. 
- Te jó ég... Na, hagyja itt a 

számát, ha valamit megtudok, 
visszahívom. 

Zslei Miklós 

• Szót váltanak a túszejtésről is 

Drogszimpózium Szegeden 
A Csongrád Megyei Rend-

őr-főkapitányság kábítószer-
ellenes szimpóziumot tartott 
szerdán Szegeden. A tanácsko-
záson a rendőrség hazai képvi-
selői mellett holland szakértők 
tartottak előadásokat a megye 
általános iskoláiból érkezett 40 
pedagógusnak. Az. ultrechti 
rendőrök bemutatták a drogo-
kat, az elkészítésükhöz szüksé-
ges eszközöket és ismertették 
mindazon jeleket, amelyekből 
a szülők és pedagógusok gya-
nút foghatnak. A résztvevők 
megismerkedhettek a kábító-
szerek veszélyeivel, valamint 
az iskolai megelőzés lehetsé-
ges módjaival. 

A téma egyik szegedi szak-
tekintélye, dr. Schadné Zámo-
lyi Judit szerint a holland esz-
mecsere azért is fontos, mert a 
két ország csaknem hasonlóan 

kezeli a kábítószerekkel kap-
csolatos gondokat. Az ottani 
rendőrség nem vesz részt a 
megelőzésben, ezt inkább a pe-
dagógusokra és a szülőkre bíz-
zák, ennek tapasztalatait Ma-
gyarország is hasznosíthatja. A 
drogfogyasztás megelőzésében 
tevékeny részt vállaló szegedi 
szervezetek (ÁNTSZ, drog-
centrum) ezért is segítik a két-
napos találkozót. 

Az utrechti rendőrök nem 
először járnak a Tisza-parti vá-
rosban: a két testület között 
már három esztendeje folya-
matos az e g y ü t t m ű k ö d é s , 
ugyanis évente három-négy al-
kalommal látogatnak el egy-
máshoz egy-egy aktuális téma 
megvitatására. Ezúttal a dro-
gok mellett a túszejtési akciók-
ról cserélnek véleményt. 

RT? e várd a májust, kedvesem, öltözz fel jól... - mondja a 
LkJ dal s a panellakó hetek óta komolyan veheti az 
intést. Igaz téli ruháit nem akkor húzza magára, mikor az 
utcára kilép, hanem amikor otthonában tartózkodik. Éj-
szaka két pizsamát ad a gyerekre, jómaga jégzoknit húz, 
hogy a tizenhét fokos szobahőmérsékletet vacogás és nát-
ha nélkül kibírja. 

A panellakó azt egészen jót tolerálja, hogy a fagyasztó-
ládával összekombinált hűtőszekrénye nem fér be a spájz-
ba (végül is, minek vásárol Zanussit az, akinek rendes 
kéglire nem futja), azt is megszokta a polgár, hogy nem 
verhet szöget a falba, hogy áthallatszik a szomszéd ,jó 
ebédhez szól a nótája", hogy széliránytól függően meg 
tudja állapítani, mit főznek vacsorára a másik lakásban. 
Ezek a dolgok afféle ingyenes velejárói a fehér egér élet-
nek. De ha napokig fázik, akkor egy perc alatt botcsinálta 
szociológus válik belőle és világrengető tételek fogalma-
zódnak meg benne. Például, hogy a központilag irányított 
fűtés, vagy nem fűtés, valamint a tetszőlegesen megszün-
tetett melegvízszolgáltatás intézménye ( a mai napon is hi-
deg vízben fürödhetnek a lakók a város egyik pontján) a 
kiszolgáltatottság kelet-európai szimbóluma is lehetne. A 
vacogásra ítélt panellakó míg várja, hogy a kőközpontok 
mindenhatói a pénzéért némi langymeleget küldjenek lak-
ásába, amatőr közgazdásszá válik, s kiszámolja, mennyibe 
is kerül neki a nem fűtés. Ugyanis a gyerekszobában be-
kapcsolt elektromos hősugárzó igen gyorsan pörgeti a vil-
lanyórát. 

j I melegre áhítozó panellakó ideges emberré válik, 
_Ü mert még nem felejtette el, hogy a télen milyen ke-
mény számlákat egyenlített ki, s azokat a langymeleg áp-
rilisi napokat sem tudta kitörölni emlékezetéből, amikor a 
tavaszi melegnek hála nem kellett fűteni. Az akkor meg-
takarított pénzek most föltehetően fedeznék a pótfűtés 
költségeit. 

QUÍMajlJL 

Kovács Mihály szabadon maiad 
Jogerőssé vált a Pesti Köz-

ponti Kerületi Bíróság azon 
végzése, amelyben - még má-
jus 10-én - elutasította a Fő-
városi Főügyészség indítvá-
nyát az őrizetbe vett Kovács 
Mihály, az IBB Áruforgalmi 
és Gyártó Kft. volt ügyvezető 
igazgatója előzetes letartózta-
tására. Az e lsófokon hozott 
végzés ellen benyújtott ügyé-
szi fellebbezésről a Fővárosi 
Bíróság szerdán döntöt t . A 

másodfokú bíróság határozata 
tehát helyben hagyta a Pesti 
Központ i Kerü le t i B í róság 
végzését, de a döntés indokai 
eltérnek az e lsőfokú bírósá-
gétól. A Fővárosi Bíróság jogi 
álláspontja szerint a bűnügy-
ben a bűncselekmények elkö-
v e t é s é n e k a l a p o s g y a n ú j a 
fennáll, de az előzetes letar-
tóztatáshoz szükséges további 
törvényes feltételek nem áll-
nak fenn. 

• Ahogy múlik az idő, egyre 
elérhetőbb közelségbe kerül 
1996 és vele együtt a Szeri 
Expo megrendezésének idő-
pontja, amely a jövő év július 
l-jétől augusztus 22-ig tart. 
Részint a vásárral összefüg-
gésben, de inkább különálló 
programként már az idén el 
kell kezdeni a Nemzeti Törté-
neti Emlékpark mellett a Ma-
gyar Világfalu építését. Aki 
mindkét ötletet megálmodta, 
levédette és a szervezés atya-
mestere, az Sz. Lukács Imre, 
régi kollégánk, a DAM Kft. 
ügyvezető igazgatója. 

• Mutassa be néhány 
mondatban a Szeri Expo 
és a Magyar Világfalu lét-
rehozóját, a DAM Kft.-t! 
- A Dé l -Al fö ld i Média 

Kft. (röviden DAM) 1991-
ben alakult még Szegeden. 
Eddig több időszakos kiadvá-
nya jelent meg DAM Maga-
zin, va lamint Déli u takon 
c ímmel . Ez utóbbit a Déli 
Autópálya Rt. is támogatta, s 
t e r jesz te t te mindazon me-
gyékben , amelyek önkor -
mányzatai csatlakoztak a pro-
jekthez. A DAM Kft. ezidáig 
legnagyobb vállalkozása azon-
ban az 1996-os Szeri Expo 
megrendezése, valamint vele 
párhuzamosan a Magyar Vi-
lágfalu kiépítése. Cégünk már 
1992 év elején előszerződést 
kötött az ópusztaszeri önkor-
mányzattal. s megnyerte azt a 
jogot, hogy meghatározatlan 
ideig, de lega lább öt évig 
árubemutatókat, kiállításokat 
és vásárokat szervez az em-
lékpark köze lében , annak 

0 KÉRDÉS 

• A Szeri Expo rendezőjéhez. 

Koldus magyar ne 
mutogassa magát? 

mi változat lanul édesgyer-
mekünknek tekintjük a Szeri 
Expót. Arra alapozva, hogy 
1996-ban Ópusz t a sze r en 
millecentenáriumi ünnepsé-
gek lesznek a magyar honfog-
lalás 1100. évfordulója alkal-
mából. A számos kiegészítő 
rendezvény miatt a nemzeti 
emlékpark, benne a Feszty-
körképpel a becslések szerint 
napi átlagban 15-20 ezer, a 
nyitvatartás idején közel 1 
millió látogatóra számíthat. A 
bemutatkozó cégek - akik fe-
dett területen 10, szabad terü-
leten 8 ezer forintért bérelhet-
nek egy négyze tmé te r t a 
DAM Kft.-tök - egészen biz-
tosan profitálhatnak a részvé-
telből. 

• Miközben idén már el 
kell kezdeni a Magyar Vi-
lágfalu építését. Ehhez 
milyen pénzforrások áll-
nak a kft. rendelkezésére? 
- A Magyar Vi lágfa lu 

alapkövének letételét 1995. 
augusztus 20-án tervezzük, 
azon a földterületen, amely a 
kft. sajátja. A létesítmények 

funkcióit nem zavarva. A cél 
érdekében a kft. saját és tagjai 
t őké jébő l fö lde t vásárol t 
Ópusztaszeren, az emlékpark 
főbejáratával szemben, vala-
mint újabb hektárokat szándé-
kozik bérbe venni. 

• Felteszem a szokványos, 
ám nagyon is idevágó kér-
dést: hogy jut el a régió 
sajtópiacának egy szeletét 
birtokló cég vezetése arra 
a gondolatra, hogy expót 
rendezzen? 
- Nem titkolom, az azóta 

már lefújt magyarországi vi-
lágkiállításra bazíroztunk. Ar-
ra gondoltunk, hogy a Buda-
pestre érkező látogatók, ha a 
déli határszélt célozzák meg, 
Ópusztaszerre biztosan el-
mennek. Szinte kínálta magát 
az ötlet, hogy a fővárosi ex-
póval egyidőben tartson nyit-
va egy, a Dél-Alföld, sőt mi 
több, a há rmasha tá ron túl 
élők termelőit, szolgáltatóit 
bemutató kiállítás - a rendel-
kezésünkre álló 11-15 hektá-
ron. A „nagy" Expo szervezé-
sét azóta leállították, ellenben 

Sz. L u k á c s Imre 

- tájházak, panziók, éttermek, 
pa rko lók - egy része ké-
szülhet el az 1996-os Szeri 
Expo idejére. A terület előké-
szítése, közművesítése még 
az idén befejeződik, majd a 
már sorbanálló vállalkozók, 
alapítványok 1,8-2 milliárd 
forintjából fokozatosan épül-
het föl a kiállításoknak, nem-
zetközi rendezvényeknek is 
helyet adó Világfalu. A Szeri 
Expo összes bevételét is az itt 
zajló beruházásra szeretnénk 
fordítani. Az ország mai gaz-
dasági helyzetét ismerve bi-
zonyára sokaknak támad fele-
más érzése az ópusztaszeri 
tervekkel kapcsola tban, és 
gondolhatja: koldus ország ne 
mutogassa magá t . Ezen a 
szemléleten azonban szerin-
tem túl kell lépni, s éppen az 
ilyen vállalkozásokkal kell 
kimozdítani Magyarországot 
a holtpontról. 

F. K. 


