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A makói Dán Jánost 
megfenyegették 
Megfenyegették szombaton délelőtt a makói kisgazda képviselője-
löltet, Dán Jánost. Az első fordulóban harmadik helyen végzett 
honatyának telefonon keresztül ígérte egy férfi: megverik, állator-
vosi munkájában ellehetetlenítik és házát felgyújtják, ha nem lép 
vissza a második helyen álló fideszes jelölt javára. Dán János a 
rendőrséghez fordult. 

Dán lános szombaton délelőtt éppen polgári foglalkozását gya-
korolta, állatorvosként dolgozott, ezért nem volt otthon. A fenye-
gető hívást háromnegyed tíz körül felesége fogadta. Az ismeretlen, 
hangja alapján idősebbnek tűnő férfi az asszonnyal közölte fenye-
getéseit, hogy mire számíthat Dán János, amennyiben nem lép 
vissza a második helyen végzett Martonosi György fideszes képvi-
selőjelölt javára. 

A képviselő elmondta: szomorú, hogy a közélet idáig süllyedt. 
Valószínűleg visszavonul a politikától - igaz, ez a gondolat nem 
most, hanem jóval korábban fogalmazódott meg benne. A kisgaz-
da képviselő azt válaszolta kérdésünkre, hogy szerinte a hívás bár-
melyik oldalról érkezhetett, sót egyéni akció is történhetett. 

SZABÓ IMRE 

Szentesen a miniszterelnök 

Farkasnak lobbizott 
Nem tudtam úgy találkozni Far-
kas Sándorral az elmúlt négy 
évben, hogy ne gyomrozott vol-
na engem valamilyen szentesi 
ügyben - mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök vasárnap a 
szentesi zöldségpiacon. 

Viktor! Viktor! Viktor! Hajrá, 
Viktor! - skandálta a nemzeti-
szín zászlókat lobogtató tömeg 
vasárnap reggel a szentesi zöld-
ségpiacon, amikor a miniszterel-
nök megérkezett Farkas Sándor 
országgyűlési képviselőjelölt tár-
saságában. 

Orbán Viktor arra hívta fel a fi-
gyelmet: Szentesen is éreznie 
kell mindenkinek, aki bízik a jö-
vőben, hogy nincsen egyedül. 

Azt kérte a jelenlévőktől, hogy 
beszéljenek a kisgazdákkal, és vi-
gyék el őket választani. 

Beszéde végén arra figyelmez-
tette a jelenlévőket: Farkas Sán-
dort, a választókerület képviselő-
jelöltjét tüntessék ki bizalmuk-
kal. 

Elmondta róla: az aspiráns 
nem dicsekvő ember, nem szokta 
magát előtérbe tolni, amit Orbán 
Viktor a javára ír. De az elmúlt 
néhány évben a parlament me-
zőgazdasági bizottsága elnöke-
ként sokat fáradozott a magyar 
termőföld védelme, a nemzeti 
földalap létrehozása és a családi 
gazdaságok kiemelt támogatása 
érdekében. 

B.I. 

Békebeli vasárnap - politikusokkal 
Mások véleményének tiszteletben tartása 
alapvető nemzeti érdek - hangzott el azon a 
vasárnap esti szegedi rendezvényen, ame-
lyen helyi szocialista és liberális politi-
kusok, valamint keresztény-konzervatív ér-
tékeket valló értelmiségiek beszélgettek. 

Rendhagyó esemény helyszíne volt tegnap este 
a szegedi Zacc Café. A belvárosi kávézóban Bé-
kebeh vasárnap címmel rendeztek beszélge-
tést. A résztvevők - Újhelyi István, Gé-
czi József, Botka László szocialista, valamint 
Beregszászi Sándor, Nagy Sándor és Ke-

cse-Nagy Sándor szabad demokrata politikus, 
illetve Macskássy Izolda keresztény-konzerva-
tív elkötelezettségű festőművész - arról disku-
ráltak egy kávé mellett, hogyan lehet megala-
pozni egy olyan közhangulatot hét nappal a 
második forduló előtt, amelyben képesek a kü-
lönböző politikai nézetű emberek egymással 
párbeszédet folytami. Macskássy Izolda el-
mondta, hívőként és nemzeti elkötelezettségű 
emberként elfogadhatatlannak tartja, hogy a 
nemzeti szimbólumokat pártcélokra használ-
ják. Számára az is elfogadhatatlan, hogy az ál-
tala vallott értékek mentén megosztják a társa-

dalmat. A szocialista és szabad demokrata po-
litikusok elmondták, olyan országot szeremé-
nek, ahol egymás véleményét tiszteletben tart-
va élnek az emberek. Reményüket fejezték ki, 
hogy az április 21-i, második forduló után a 
jobb- és baloldali politikusok sokszor leülnek 
majd beszélgetni egymással nem csupán or-
szágosan, de itt, Szegeden is, mert mint mond-
ták: ez az ország és ez a város sokkal jobb pohti-
kát és közéletet érdemel. Az esten elhangzott, 
hogy mások véleményének tiszteletben tartása 
alapvető nemzeti érdek. 

SZ. c. sz. 

Egyelőre abbahagyták az Ady té-
ri a konferenciaközpont építé-
sét. Szeged egyik legnagyobb be-
ruházásának alapkövét kiemel-
ték a helyéről. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Továbbra is áll az Ady téri építke-
zés, mert még nem érkezett meg 
sem az önkormányzathoz, sem az 
egyetem vezetéséhez a Gazdasági 
Minisztérium írásbeh kötelezett-
ségvállalása arról, hogy a város ál-
tal a Széchenyi-terven önálló kon-
ferenciaközpont építésére nyert 
892 millió forintot az önkor-
mányzat az egyetemmel közös be-
ruházásban felhasználhatja. Bart-
ha László szegedi polgármester 
úgy mdja: a minisztériumban ha-
tározott állásfoglalás született ar-
ról, hogy az összeg felhasználható, 
ám erről írásbeli megerősítést még 
nem kapott. 

- A nyertes pályázat feltehető-
en még az eljárási rendszerben 
áll - fogalmazott Varga Ferenc, a 
gazdasági tárca kis- és középvál-
lalkozási főosztályvezetője, aki 
múlt heti, szegedi fórumát köve-
tően kijelentette: a minisztérium 
szakmailag támogatja az Ady téri 
építkezés megvalósítását. A fő-
osztályvezető megjegyezte: -
Nem látom akadályát a megítélt 
892 millió forint átutalásának. 

Nem megerősített információ-
ink szerint a minisztériumban 
egy bírálóbizottság elfogadásra 
javasolta Matolcsy György mi-
niszternek a pályázatot, a mi-
niszter azonban még nem szig-
nálta a tárca írásbeli kötelezett-
ségvállalását. 

A polgármesterhez hasonlóan 
Mészáros Rezső, a Szegedi Tudo-
mányegyetem rektora sem kapta 
még meg a gazdasági tárca írás-
beli megerősítését a támogatás 
elfogadásáról és a pénz átutalásá-
ról. Az egyetem vezetője hangsú-
lyozta: - Nincs változás a beru-
házás megvalósításában. Az ere-
deti terveknek megfelelően foly-
tatódni fog az építkezés, amint a 
minisztérium írásbeli megerősí-
tése megérkezik. Amennyiben az 
építkezéssel kapcsolatban bár-
miféle változásról is tudomást 
szerzünk, azonnal tájékoztatni 
fogjuk a nyilvánosságot. 

Közben az elmúlt napokban 
felszedték az Ady téri beruházás 
alapkövét. Az „eltűnést" a pol-
gármester azzal magyarázta, 
hogy az akadályozta volna a 
munkálatokat. 

Az építkezés kivitelezéséért fe-
lelős Baucont Rt. vezérigazgató-
ja, Szecső Béla viszont nem rea-
gált arra a kérdésünkre, hogy 
konkrétan mi indokolta beruhá-
zás alapkövének kiemelését. 

Orbán Viktor a kisgazda szívekhez szólt Szentesen és Makón 

Nem a szavakon múlott Az akarat 
kevés 

KOVÁCS ANDRÁS 

Most már jó lenne tudni, milyen hosszúra ássuk az alapot - csapott 
halkan az asztalra a szegedi, Ady téri egyetemi könyvtár és kong-
resszusi központ kivitelezője nem sokkal az alapkőletétel után, s 
leállította az építkezést. Bármilyen ünneprontó is, sajnos igaza 
van, mert ameddig nem lát pecsétes papírt arról hogy megérkezett 
a kilencszázmilhó forint, addig nem lesz kongresszusi a könyvtár. 

Mintha átok ülne a más helyszínre tervezett - álmodott -, sok-
milhárdos kongresszusi központon, ám az előjelek sem voltak túl 
biztatóak. Amikor a város vezetése tavaly két órával az ünnepé-
lyes szerződés-aláírás előtt trombitálta össze a sajtót, s végül még-
is csupán egy olyan céggel tudott együttműködési megállapodást 
kötni, amelyik nem magát a kongresszusi központot finanszíroz-
ta, építette volna, hanem csupán élményfürdőt kínált mellé, már 
mindenki tudta, ez azért nem az igazi. 

Jó döntés volt tehát csatlakozni az egyetemi könyvtárhoz, talán 
egyetlen módja annak, hogy ne vesszen el a sokszor megünnepelt 
kilencszázmilhó. De ha mái így alakult, mindenki drukkol a kö-
zös bemházásért, még akkor is, ha jelzésértékűen csak az oktatá-
si tárca képviseltette magát az alapkőletételen, a gazdasági, va-
gyis a kongresszusi rész gazdája nem, pedig nagyon várták. 

Nagyon várjuk a Millenniumi Úszóházat is, de hiába az elegen-
dő pénz, az annál is több akarat, ha a tervezett átadási határidő fi-
zikailag nem tartható. Egyebek között azért sem, mert még nem 
keresték meg a kikötéshez szükséges betontömböket építő céget, 
amelyiknek egymagában több idő kell, mint ami az átadás remélt 
dátumáig még hátravan. Drukkolunk a ruhagyárnak, amelyet ép-
pen a választások előtti héten sikerült megmenteni, de azóta ki-
derült, munkát nem olyan könnyű szerezni a sok varrónőnek. 
Minden helyi jó szándéknál többet érne most egy kincstári egyen-
ruha-megrendelés, ha tényleg a megmentés a cél. És még mindig 
lebeg a konzervgyár sorsa is, amit ugyan átvett a Pick, de senki ne 
kételkedjen abban, hogy az igazgatóság ülésén túl gyakran el-
hangzik majd a megmenteni kifejezés, sokkal inkább racionalizá-
lásról beszélnek majd, meg profitról. 

Akarjuk az Ady teret, az úszóházat, a működő gyárakat, de 
mostanában mintha mindez kevés lenne. 

Még nem jött meg a minisztérium 892 millió forintja 

Alapkő nélkül 
építhetnek tovább 

A rektor szerint az eredeti tervnek megfelelően folytatódik majd 
az é p í t k e z é s . Fotó: Miskolczi Róbert 

A kisgazda szavazók nélkül a 
Fidesz-MPP és az MDF nem 
tudja megvédeni a termőföldet -
mondta Orbán Viktor Makón. A 
miniszterelnök - aki vasárnap 
Csongrád megyében Szentesre 
és Makóra látogatott el - úgy 
véli, egy szavazaton is múlhat a 
győzelmük. Orbán Viktor Ma-
kón adott interjút lapunknak. 

- Mi az oka annak, hogy Szen-
tesre és Makóra látogatott el 
Csongrád megyében 1 Hogyan 
látja makói jelöltjük választási 
esélyeit 1 

- Azért jöttem Makóra, mert 
úgy látom, e körzetben sokan 
nem mentek el szavazni az első 
fordulóban. Olyan gazdákról van 
elsősorban szó, akik a kisgazda 
párt belső vitái miatt elbizonyta-
lanodtak, így nem vettek részt a 
választásokon. Őket szeretném 
tehát meggyőzni arról, hogy a 
szavazataik nélkül a kormány 
gazdákat támogató intézkedései 
veszélybe kerülnek, és a magyar 
termőföldet nem tudjuk megvé-
deni attól, hogy külföldiek vásá-
rolják fel. Ezt a veszélyt csak kö-
zösen tudjuk elhárítani. 

- Mivel magyarázható, hogy 
Szegeden, ahol a most véget érő 
ciklusban jelentős kormányzati 
segítséggel indultak beruházá-
sok, az MSZP áll győzelemre az 
első forduló után, míg a megye 
többi részén a Fidesz-MDF az 
erősebb ? 

- Várjuk meg a választások 
második fordulóját! Szerintem a 
polgári oldallal szimpatizáló sze-
gediek egy része is otthon maradt 
múlt vasárnap. Valószínűleg 
azért, mert úgy gondolták, az ó 
voksaik nélkül is biztos a győze-
lem; hiszen ez volt benne a leve-
gőben. Bízom abban, hogy jövő 
vasárnap ők is eljönnek. Egyéb-
ként most a vidék dönti el a vá-
lasztások sorsát, a megnyerhető 
mandátumok többsége ugyanis 
vidéken van. Meglehet, hogy 
egyetlen vokson múlik majd a 
győzelem. 

- A hirdetésekben szerepelt, 
hogy 2006-ig elérik az autópá-
lyák a határokat. A térségben 
élők nem csak az M5-öst, de a 
Szegedet a nagylaki határral 
összekötő M43-as gyorsforgal-
mi utat is szeretnék minél ha-

Orbán Viktor szerint a vidék dönti el a választások sorsát. Lehet, egyetlen vokson múlik majd a pol-
gári oldal győzelme. Fotó: Schmidt Andrea 

marabb kipróbálni. Ez is bele-
fér az önök 2006-ig tartó prog-
ramjába 1 

- Természetesen van erre esély, 
bár először a fő autópálya-vona-
laknak kell elérniük az országha-
tárt. Sajnos még az M5-öst sem 
tudtuk kiépíteni a határig. Ez 
ügyben tovább kell birkózni a 
magyar nemzet érdekeivel ellen-
tétes szerződés újratárgyalásáért. 
Mivel az előző kormány a megál-
lapodással a külföldi tulajdono-
sokat a magyar polgárok rovásá-
ra betonozta be, a tárgyalások 
egy helyben topognak. Az M5-ös 
autópálya éves használati díja 
harmincszor kerül többe, mint 
az összes többi együttvéve. Ke-
ményebb hangra lesz szükség a 
választások után. Magát az épít-
kezést azonban ettől függetlenül 
sem szabad tovább halasztani. 
De az M43-ast is nagyon fontos-
nak tartom, és szerintem ennek 
a megépítése is belefér a követke-
ző ciklusba. 

- A megyében sokan úgy vé-
lik, igazi munkahelyteremtő 
beruházásokat hozó befektetők 

csak az autópálya elkészülte 
után jönnek ide. Erről mi a véle-
ménye 1 

- Tény, hogy az a terület von-
zóbb a beruházók számára, 
amelyhez vezet autópálya. De ha 
valaki úgy gondolja, hogy pusz-
tán attól, hogy ideér az autópá-
lya, minden megy magától, biz-
tosan téved. Sokat kell tenni an-
nak érdekében, hogy a külföldi 
tőke idejöjjön. Jó példa erre Deb-
recen, ahol nincs autópálya, és 
az M3-as is csak néhány év múl-
va éri el a határt, a városban 
mégis egymást követik a külföldi 
nagyberuházások. De említhet-
ném még akár Szombathelyt 
vagy Kaposvárt is. 

- Kövér László alelnök és 
kampányfőnök a Fidesz-MPP 
döntése nyomán vonult vissza a 
nyilvánosságtól az utóbbi idő-
beni 

- Nem vonult vissza. Szom-
baton is lehetett őt látni a 
Kossuth téren tartott nagygyű-
lésen. A választások első for-
dulója után úgy döntöttünk, 
hogy nagy, mindannyiunk ere-

jét megmutató, összefogást 
erősítő kampányt kell folytat-
nunk. Ezt a munkát szervezi 
most Kövér László. 

- Az első forduló eredményét 
elemzők közül sokan úgy lát-
ták, hogy Kövér Lászlónak a 
kampány során tett nyilatkoza-
tai az önök ellenfeleinek tábo-
rát erősítették. 

- A vasárnapi eredményt túlsá-
gosan egyszerű lenne azzal elin-
tézni, hogy egy-egy, néhány em-
ber fülében rosszul csengő nyi-
latkozat, kiforgatott, hisztéria-
keltésre fölhasznált mondat mi-
att a szavazók megváltoztatták a 
véleményüket. Szerintem az 
eredmény okait másutt kell ke-
resni. 

- Múlt vasárnap délután volt 
idő a focira is. Most lesz-e 1 

- Nem. Most az országjáró 
körút mindent háttérbe szorít, 
így a vasárnapi Felcsút-Bicske 
futballmérkőzésen nem tudtam 
részt venni. Egy hét múlva azon-
ban minden visszatér a régi ke-
rékvágásba. 

B. A. 


