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Leszbikusok, romák,, skinheadek - egy kalap alatt

TÉMÁINKBÓL

Vihar az óriásplakátok körül

VÉGET ÉRT A TÉLI OLIMPIA

Több civil szervezet, így a Magyar Katolikus Nők Fóruma és a Labrisz Leszbikus Egyesület is tiltakozott
az ellen a parlamenti választásra buzdító utcai óriásplakát-sorozat ellen, melynek egyes darabjain
leszbilois lányok, egy Jjőrfejű, egy romacsalád, a Heti hetes három sztárja, Béres Alexandra fitneszvilágbajnok, három popsztár és mozgássérültek egy csoportja látható. Az üggyel kapcsolatban egy politológus, egy marketingszakember és a szegedi cigány önkormányzat képviselőjének véleményét kérdeztük.
Szeged utcáin is megjelentek azok a szavazásra buzdító óriásplakátok, melyeken ismert hazai sztárok és
bizonyos kisebbségek - leszbikusok, cigányok, skinheadek és mozgáskorlátozottak - láthatók A kampányt
a Soros Alapítvány indította szeptemberben a „Hogyan
legyünk polgárok" program részeként. A kampány
célja az is, hogy ösztönözzék a liberáhs gondolkodást,
a felszabadultabb és korszerűbb társadalom kialakulását. A programot pártpobtika-mentesnek szánták,
célja kizárólag a választási részvételi arány emelése volt.
A kuratórium 35 millió forintot ítélt meg - melyet
később 22 milbóval megtoldott - az akció megvalósítására a Geszti Péter nevével fémjelzett ARC Kft-nek.
A neves slágqrgyáios elmondta, hogy hétköznapi, egyszerű és közérthető nyelven akartak a legpasszívabb
korosztályhoz, a 18-35 évesekhez szólni. A leszbikusokat ábrázoló plakátok azonban heves tiltakozást
váltottak ki több civil szervezetből, így a Magyar Katolikus Nők Fórumából és a Labrisz Leszbikus Egyesületből.
Indokolatlannak és „túlreagáltnak" tartja a civil
szervezetek reakcióit Garamhegyi Ábel, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara marketing tanszékének adjunktusa. Tapasztalatai szerint
Hollandiában vagy Nagy-Britanniában elfogadottak
azok a módszerek, amelyeket a budapesti cég alkalmazott, hazánkban viszont erre a kifejezésmódra a közízlés még nincs felkészülve. Hozzátette: a plakátokon kódolt üzenetek, a homoszexualitás elfogadása vagy
az ismert fitneszvilágbajnok által képviselt egészséges
életforma a célréteg mindennapjainak része, körükben
nem kelt felháborodást a plakáton szereplő leszbikus
pár vagy skinhead fiatalember Bár marketingszempontból a plakátok elfogadhatók, az üzenetek bonyolult
megfogalmazása nem szerencsés. Ezért okozhatnak ekkora felháborodást és félreértést.
- Megdöbbenéssel néztem a plakátokat - fogalmazott fuhász Károly, a szegedi cigány önkormányzat képviseletében. Nem érti, hogy a roma kisebbséget miért
szerepeltetik a skinhead fiú és a leszbikus lányok mellett. - A plakát tervezői nem vették számításba, hogy
ez a gondolattársítás sértheti a romák önérzetét és érzelmeit - mondta Juhász Károly.
Nem fogadja el a plakátok deklarált politikai semlegességét Kiss Mária Rita, a Szegedi Tüdományegyetem társadalomtudományi tanszékének docense. Véleménye szerint az egyik probléma éppen az, hogy a
szemben álló, liberáüs és konzervatív eszméket valló
politikai pártok között nem alakult ki konszenzus. A kisebbség szerepeltetése önmagában is felér egy ideológiai állásfoglalással; vagyis Geszti Péter óriásplakátjaival válaszolt a magyar közéletben zajló botrányos
jelenségekre - magyarázta a politológus. A megkérdezettek szerint a plakátok igen csekély mértékben fogják befolyásolni a fiatal választópolgárok szavazókedvét.

Színpompás ünnepséggel fejeződött be a XIX. téb obmpia
Salt Lake Cityben. A sportolók
felvonulásán a magyar zászlót
Sebestyén Júha műkorcsolyázó,
a csapat legelőkelőbb helyen végzett tagja vitte.
14. oldal
A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK
A kommunizmus áldozatainak
emléknapján az ország minden
részén rendeztek ünnepségeket.
A középiskolákban is megemlékeztek az áldozatokról.
Szegeden a recski kőbányából
hozott követ avattak fel
a Glattfelder Gyula téren.
2-3. oldal
BELVÍZ OKOZHATTA
AZ OMLÁST
Csak a károsult kezdeményezésére rendelnek ki szakértőt annak megállapítására, hogy miért
dőlt ki a hét végén Szegeden egy
ház fala. A vizsgálat tisztázhatja,
hogy a házomlás összefüggésben
áll-e a decemberben befejeződött
csatornaépítéssel.
4. oldal
ADÓBEVALLÁSOK
SZEZONJA
Az adóbevallás időszakának
kellős közepén járunk: sok információkérés, még több ügyfél,
s számtalan hibásan kitöltött
nyomtatvány jellemzi az elmúlt
és az elkövetkező pár hetet.
7. oldal
w w w . d e l m a g y a r . h u

LÉVAY GIZELLA

Az állami tulajdonban, de a Szegedi Tudományegyetem kezelésében
lévő egykori szegedi orosz laktanya
területének 85 százaléka még kihasználatlan. Jelenleg két felújított épületben diákok laknak. Az
egyetem és a város tervei között
szerepel egy innovációs park, egy
biotechnikai kutatólaboratórium,
valamint egy informatikatörténeti múzeum kialakítása is.
Két éve tárgyal az egyetem és a
város vezetősége a terület hasznosításáról. Az önkormányzat stratégiai irodája már kidolgozta egy innovációs park tervét. Tőkeerős cégeket kell találni, amelyek anyagilag hozzájárulnának a nagyszabású beruházáshoz. így a mintegy öt
éve elkészült diáklakások melletti hatalmas terület nem heverne
parlagon.
írásunk a 3. oldalon

Startol
a vásárhelyi
lakópark
A debreceni Keviép Kft. építheti
meg a vásárhelyi nyugdíjas lakópark 107 lakását hétezer négyzetméteren, külső közmű- és útkapcsolatokkal - jelent meg immár
hivatalosan is a közbeszerzési pályázat eredménye a Közbeszerzési
Értesítőben. A beruházás költsége
összesen egymilliárd forint, melyhez a Széchenyi-terv bérlakásprogramja keretében - mint azt lapunkban korábban már hírül adtuk - a vásárhelyi önkormányzat
590 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.
A 26 és félezer négyzetméteres,
eddig üresen álló, a Pethő Ferenc
utca végi, zöldövezeti területen
épülő nyugdíjas-lakóparkban különböző nagyságú, földszintes sorházakban eltérő számú lakásokat
alakítanak ki. így lesznek 38-40
négyzetméteres egyszobás, 40-46
négyzetméteres egy és másfél szobás, valamint 50-52 négyzetméteres egy plusz két félszobás otthonok.
Az építkezés hamarosan elkezdődik. Az első lakók - a tervek
szerint - még az idén beköltözhetnek.
A leszbiplakát kavarta a legnagyobb vihart.

Szigorúan ellenőrzött krumplik
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M e g y é n k b e n n e m kell tartani burgonyavésztől.
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Fotó: Gyenes

Kálmán

Harckocsiállásból
múzeum

Baktériummal fertőződött meg az
a vetőburgonya, amelyből negyven
Csongrád megyei termelő is vásárolt a Haladás Mezőgazdasági Rt től. A Bács-Kiskun megyei, dunaegyházi cég egészségesre cseréli a vetésre alkalmatlan gumókat, az állam segítségével pedig a gazdák kárát is megtéríti. A Ralstonia solanacearum baktériumot tartalmazó étkezési burgonya az egészségre ártalmadan. Nem kell tehát attól tartani, hogy fertőzött burgonyát vetnek ezen a tavaszon a termelők, s
attól sem, hogy baktériumokat tartalmazó krumpli kerülne az asztalunkra. A „beteg" gumókat ugyan-

is visszaküldik a feladónak a BácsKiskun megyei dunaegyházi Haladás Rt.-nek, amely a teljes készletet megsemmisíti. Csongrád Megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomáson Imre Pál növény-egészségügyi főfelügyelőtől azt
tudtuk meg, a vetőburgonya ellenőrzését a 2000-ben hatályba lépett 35. törvény, valamint annak
7/2001 -es FVM végrehajtási rendelete szabályozza: milyen kötelezettségei vannak a vetőburgonyát termelő cégnek, milyen vizsgálatoknak
kell alávetni a gumókat.
Folytatás a 3. oldalon

Fotó: Schmidt

Andrea

B. K . A .

Április végéig várják a szegediek

véleményét

Merre, hogyan
tovább, díszburkolat?
Április végéig mondhatjuk el véleményünket arról, hogy a Kárász utcai díszburkolatot a Dugonics tér
vagy a Széchenyi tér irányába
építsék-e tovább. A fölhívást
Bartha László polgármester tette
közzé, aki Nóvák István városi főépítésszel közösen, a városházán tartott tájékoztatót a Belváros fejlesztési terveiről. A dísztéglák továbbépítéséről szólva Bartha László elmondta, hogy a Széchenyi tér rekonstrukciója megközelítőleg 2 mii-

bárd forintba kerülne. A Dugonics
tér, Jókai utca és Árpád tér díszburkolatos borításának költsége félmilhárd forintot tenne ki. A pénzt a városi kasszából és a Széchenyi-terv
pályázati úton elérhető forrásaiból
teremtené elő az önkormányzat. A
Kölcsey utca burkolatcseréjére viszont már megvan a fedezet: a régi aszfalt helyére még ebben az évben vörös dísztéglaszőnyeg kerül.
Részletek az 5. oldalon

