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Lukács János 
dandártábornok lett 

Az énekes, a világbajnok és a cégvezető a választási eredményekről 

Örülnek a nyugalomnak 

Gregor József jó kul tuszminiszterben re- Savanya Norbert örül, hogy Szegeden a Horváth István reméli, a kormány támo-
ménykedik. kormányváltók voltak többségben. gatni fogja a külföldi befektetőket. 

A választások végeredményét és 
az azt megelőző kampányt más 
más hangsúllyal kommentál ta a 
világhírű operaénekes, mint a 
többszörös világcsúcstartó bú-
várúszó, másként fogalmazta 
meg véleményét a megye gaz-
dasági életének egyik megha-
tározó szereplője. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Gregor József operaénekes: - A 
két forduló közötti választási 
kampányt egyszerűen undorító-
nak találtam, jó, hogy befejező-
dött. Gárdonyban vagyok állan-
dó lakos, ezért ott adtam le a sza-
vazatomat - mondja Kossuth-dí-
jas basszistánk, Gregor József. -
Örülök, hogy ennyire szoros lett 
a végeredmény, mert így az 
MSZP és az SZDSZ nem enged-
het meg magának a jövőben 
olyan vitákat, mint amilyenek 
1994 és 1998 között Horn Gyula 

A Fidesznek sikerült a kisgaz-
da-társadalmat mobilizálni, a 
legjobb példa erre, ami Makón 
történt - mondja Löffler Tibor 
politológus. 

A Fidesznek sok választókerület-
ben sikerült fordítani, az első for-
duló után vesztésre állt jelöltjei 
győztek a második fordulóban. 
Löffler Tibor politológus szerint 
ez részint azért történt így, mert 
az utolsó két hét rendkívül in-
tenzív kampányában sikerült a 
vidék kisgazda-társadalmát mo-
bilizálni, másrészt majdnem biz-
tos, hogy a bizonytalankodók kö-
zül, sőt az MSZP táborából is áll-
tak a Fidesz mellé. A politológus-
nak az a véleménye, hogy a 
Centrum szavazói, akikről min-
denki azt hitte, hogy kétharma-
duk a szocialistákhoz húz, rácá-
foltak erre, s a Fidesz szippantot-
ta el a többségüket. A vidék sike-
res „megdolgozására" a makói a 
legjobb példa, hiszen ott az első 
fordulóban előnyt szerzett, és 
igen sokak, még jobboldaliak ál-
tal is jó polgáritiesternek tartott 
Búzás Pétert utasította maga 
mögé a fideszes jelölt, ráadásul 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egészségheti programokat kínál 
tegnap óta a röszkeieknek a falu 
önkormányzata és a Röszke Köz-
ség Egészségvédő Egyesület. Hét-
főn véradás volt a kultúrházban, 
majd délután az alakformáló 
klubba várták az érdeklődőket. 

és Kuncze Gábor között folytak. 
Remélem, a Fidesz politizálása 
az új kormány megalakulása 
után a parlamentre fog korláto-
zódni, erős ellenzéki pártként 
nem viszik ki a tömegeket az ut-
cára. Orbán Viktor kezében van 
az ország nyugalmának a kulcsa. 
Biztatónak tartom, hogy vasár-
nap este rendkívül szimpatiku-
sán gratulált Medgyessy Péter-
nek. Orbán olyan karizmatikus 
egyéniség, hogy bármit mond a 
Fidesz-szavazók felkorbácsolásá-
ra vagy megnyugtatására, követ-
ni fogják. Bizom benne, hogy az 
új kormány legalább olyan intel-
ligens és felkészült szakpoliti-
kust választ kultuszminiszter-
nek, amilyen Rockenbauer Zol-
tán volt, és a kultúra helyzete 
nem romük, sót javulni fog. 

Savanya Norbert világbajnok 
búvárúszó: - Örülök, hogy Sze-
geden elsöprő kormányváltó aka-
rat érvényesült. Én is elkötelez-

Ma, kedden laborvizsgálatra je-
lentkezhetnek a röszkeiek, s elő-
adásokat hallgathatnak az egész-
séges életmódról. A legkülönbö-
zőbb szakrendelések mellett lesz 
a röszkei egészséghéten biobör-
zével egybekötött kóstoló és vá-
sár, táplálkozási tanácsadás, szá-
mítógépes látásvizsgálat is. 

tem magamat a szocialisták ol-
dalán. Úgy gondoltam, a sport 
terén megszerzett sokéves ta-
pasztalatommal segítem az 
MSZP-t - mondta a világbajnok 
búvárúszó. 

- A szocialista pártnál az élet 
minden területén szakembereket 
láttam, és ami a legfontosabb: az 
emberek többsége ugyanúgy lát-
ta, mint én. Szomorú dolognak 
tartom, hogy a választókat még 
ma is nagyon könnyen lehet be-
folyásolni a tömegpszichózis se-
gítségével - fogalmazott Savanya 
Norbert. - Amit a legfelháborí-
tóbbnak tartok, az az, hogy a Fi-
desz elmúlt két heti ámokfutását 
a mi pénzünkből finanszírozták. 

A sportolók megosztottságával 
kapcsolatban Savanya megje-
gyezte, sokan elítélik Kokót 
azért, mert a Fidesz mellé állt. -
Kokónak nem kellett volna bele-
folynia a kampányba - tette hoz-
zá Savanya Norbert. 

Orvos László 
elköszönt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Ruhagyár Rt. éléről kö-
zös megegyezéssel, április tizen-
ötödikével távozott Orvos László 
vezérigazgató. A ruhaiparban el-
töltött 23 éves vezetői múlt ta-
pasztalatait egy másik cégnél, a 
Lorettónál kamatoztatja majd. 

Horváth István vezérigazgató: 
Megnyugtatónak ítéli a helyze-

tet Horváth István, a szentesi 
Kontavill Rt. vezérigazgatója, 
függetlenül attól, hogy melyik tá-
bor nyerte meg a választásokat. 
A francia Legrand-csoporthoz 
tartozó cég vezetője úgy véli: az 
irány nem változik, mert a cél to-
vábbra is az Európai Unióhoz va-
ló csatlakozás. Mint elmondta, a 
multinacionális vállalatok fon-
tos szerepet töltenek be a magyar 
gazdaságban, ezért reményei sze-
rint a kormány támogatni fogja a 
külföldi befektetőket. Hozzátet-
te: ha így történik, akkor a cégek 
nem menekítik ki a tőkét ha-
zánkból. Horváth István bízik 
abban, hogy az eldurvult kam-
pány után békés, dolgos hétköz-
napok jönnek. A vezérigazgató 
ezt a következtetést vonta le 
mind Orbán Viktor kormányfő, 
mind Medgyessy Péter minisz-
terelnök-jelölt nyilatkozataiból. 

Szeszfoglalás 
A Vám- és Pénzügyőrség Dél-al-
földi Regionális Parancsnokságá-
nak munkatársai 175 jogsértő 
cselekményt derítettek fel az el-
múlt héten. Az elkövetési érték 
meghaladta a 9 millió forintot. 
Lefoglaltak 1420 karton cigaret-
tát, 101 liter különféle szeszes 
italt, 19 liter tiszta szeszt. 

Dandártábornokká nevezte ki 
Mádi Ferenc köztársasági elnök 
Lukács Jánost, a Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetőjét. Az ezredes április 
23-ától, a rendőrség napjától 
lesz tagja a rendőrtábornoki 
karnak. 

Végig kell járni a lépcsőfokokat, 
meg kell tanulni a szakmát. S ha 
az embernek szerencséje van, 
sok kiváló kolléga segíti a mun-
káját, és a családja is mindvégig 
támogatja, elérhető a tábornoki 
rang - fogalmazott Lukács János 
kinevezése után. 

Az ezredesből előléptetett tá-
bornok a hetvenes évek eleje óta 
valóban sokrétű munkát végzett 
a bűnüldözésben. Előbb a Haj-
dú-Bihar Megyei Rendőr-főkapi-
tányságon dolgozott polgári al-
kalmazottként, majd a nyolcva-
nas években a Szegedi Városi 
Rendőrkapitányság, később a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság tisztjeként tevékenyke-
dett. Volt beosztott vizsgáló, cso-
portvezető, kiemelt fővizsgáié, 
osztályvezető, a megyei főkapi-
tány bűnügyi helyettese, bűn-
ügyi igazgató, míg 1997. augusz-
tus elsejétől irányítja a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
munkáját. 

- Úgy ítélem meg, hogy a tá-
bornoki előléptetés nem csupán 

személyes sikerem, hanem me-
gyénk valamennyi rendőrének 
munkáját is elismerte ezzel Mádi 
Ferenc köztársasági elnök úr -
mondta Lukács János. - Ha átte-
kintjük az elmúlt esztendők 
bűnüldözési eredményeit, való-
ban büszkék lehetünk sikereink-
re. 1997 óta nincs egyetlen olyan 
emberöléses ügyünk, amelyben 
nem tudtuk volna elfogni az el-
követőt. Csökkent az ismertté 
vált bűncselekmények száma, 
kevesebb gépjárművet lopnak el 
megyénkben, mint korábban, 
mint ahogy a betöréses lopások 
és a rablások nyomozása során is 
eredményesebben dolgoznak 
rendőreink. Számos gazdasági 
bűncselekményt is felderítet-
tünk, így például sok, úgyneve-
zett olajos ügyben jártak ered-
ménnyel nyomozásaink, s az ál-
lami költségvetést megkárosító 
bűncselekmények közül is jó né-
hányat tudtunk átadni vádeme-
lésre az ügyészségnek - készített 
egy rövid sikerleltárt Lukács Já-
nos. További terveiről nyilatkoz-
va pedig így összegzett: 

- Törvényesen, szakszerűen, 
tisztességesen kell végezni a 
munkát. Akkor is ezt mondtam, 
amikor 1991-ben bűnügyi igaz-
gatónak neveztek ki, s vélemé-
nyem azóta semmit sem válto-
zott. 

BÁTYI ZOLTÁN 

úgy, hogy a kisgazdapárti jelölt 
sem lépett vissza. A számok azt 
mutatják, hogy a városokban ve-
szített a Fidesz, Szegeden például 
elsősorban a lakótelepeken. A 
politológus szerint az önmagá-
ban helyes Orbán-kampányszlo-
gen, mely szerint mindenki néz-
zen körül és ítélje meg a Fi-
desz-kormány tetteit, ebben a 
közegben nem vált be. A lakóte-
lepeken élők körülnéztek és azt 
látták, hogy továbbra is nehezen 
élnek. A Fidesznek időben kellett 
volna reagálni az MSZP „jóléti 
rendszerváltás"-kampányára és 
ideológiailag is másként kellett 
volna fordulni a szociálisan ne- ' 
héz helyzetű rétegekhez. 

- Mindent összevetve, mégis, 
ha a Fidesz már az első forduló 
előtt olyan dinamikus kampányt 
folytatott volna, mint a két for-
duló között, valószínűleg kormá-
nyon maradhatott volna - véli. 

A kormányalakítási esélyeket a 
politológus a következőképpen 
latolgatja: 

- Egyes, szoros eredményeket 
produkáló körzetekben a szava-
zatok újraszámolása hozhat pár 
új mandátumot a konzervatív 

pártszövetségnek, de ez sem lesz 
elég; lehetne még próbálkozni az 
SZDSZ átcsábításával, ám ez je-
lenleg aligha kecsegtet sikerrel. 
Az eddigi kormányzó pártok 
minden bizonnyal ellenzékbe ke-
rülnek és szocialista-szabad de-
mokrata koalíciós kormány ala-
kul. 

Löffler szerint nem lesz köny-
nyű megtartani a konzervatív ol-
dal szavazóbázisát, főként, hogy 
jobbról is érhetik még kihívások 
a Fideszt. A kereszténydemokra-
ták, a kisgazdák, a Centrum és 
az MDF is kísérletezhet az önál-
lóság újbóli megteremtésével. A 
politológus úgy látja, hogy a 
kampányban kialakult „forradal-
mi" hangulatban a mozgalmi-
ságra, akciózásra fogékony fiata-
lok most élhették meg azokat az 
élményeket, amelyeket az idő-
sebbek a rendszerváltáskor. Ha 
Orbán Viktor és a középiskolás, 
egyetemista •generáció között 
mintegy közvetítőkként sikerül a 
középpontba állítani vonzó sze-
mélyiségeket, a Fidesznek hosz-
szú távra megmaradhat ez a ge-
nerációs szavazóbázisa. 

S. E. 

A véradástól a laborvizsgálatokig 

Egészséghét Röszkén 

Félre kell tenni a politikai nézetkülönbségeket 

Délvidék is fejlődne 
Hogyan lehet kilábalni Jugo-
szláviát súj tó a helyzetből? Ez 
volt a témája a hét végén Sze-
geden rendezett konferenciá-
nak. 

Romokban hever Jugoszláviában 
a gazdaság, az egészségügy, a kul-
túra, a tömegtájékoztatás és az 
önkormányzati rendszer, a szoci-
álpolitika, az oktatás sincs sok-
kal jobb helyzetben. Mindez vo-
natkozik az ország északi részé-
re, pontosabban a Vajdaságra, 
azon belül pedig az ottani ma-
gyar kisebbség ilyen jellegű in-
tézményeire is. 

Csaknem száz vajdasági kultu-
ráhs, oktatási, önkormányzati, 
területfejlesztési, egészségügyi, 
szociálpolitikai és médiaszakem-
ber vett részt az elmúlt hét végén 
az újszegedi Eko-parkban azon a 
konferencián, amelyet az Esély a 

Stabilitásra Közalapítvány támo-
gatásával a VMDK helyi tagozata 
szervezett. Az összejövetel alap-
vető célkitűzése az volt, hogy vá-
laszt adjon arra, milyen a délvi-
déki magyarság jövőképe. 

A résztvevők egyöntetű véle-
ményt fogalmaztak meg abban, 
hogy a mintegy 280-300 ezernyi 
magyar népesség megmaradása 
okán össze kell fogni és egységes 
stratégiával kidolgozni azokat a 
fejlődési elképzeléseket, ame-
lyekre a jövő generációi is épít-
hetnek. Bár itt-ott előfordult po-
litikai nézetkülönbség a megfo-
galmazásokban, vagy inkább a 
gyakorlati megvalósítás módsze-
reiben, egyöntetű volt az elhatá-
rozás is: a jövőben gyakrabban 
kell találkoznia a délvidéki ma-
gyarság reprezentánsainak, hogy 
összehangolják elképzeléseiket. 

K.F. 

Mindkét fél saját jó hírnevét félti 

Nincs béke az Agoránál 
A Szundy Szerelőipari Bt. és az Agora Rt. ügyében 
csak akkor lehetne előrelépés, ha az a bíróságon 
folytatódna. 

Amennyiben az Agora Rt. Szundy Gábor bt.-jének 
szerda délelőttig nem fizet ki egy közel 6 millió fo-
rintos tartozást, akkor a „sértett" a bírósághoz for-
dul. Ám - mint ahogy azt a vállalkozó lapunknak 
elmondta - egyelőre csak azért, mert a részvénytár-
saság nagy nyilvánosság előtt illette minőségi kifo-
gásokkal munkáját. 

Mint ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, 
Szundy Gábor 2001. november 20. óta várja, hogy 
megkapja munkája ellenértékét. Az izraeli többségi 
tulajdonban lévő, zöldségeket termelő, felvásárló 
és azokból szárítmányokat készítő cégnek 190, ön-
tözőcsöveket tároló dobot készített egy rajz alap-
ján. A kisvállalkozó határidőre befejezte a gyártást, 
a megrendelő azonban nem egyenlítette ki a szám-
lát. Az rt. vezérigazgatója, Shai Fixler elmondta, a 
cég által bérelt hektárokon éppen fel szerették vol-
na szedni az öntözőcsöveket, ezért volt szükségük a 
dobokra. Mivel az idő sürgetette őket, nem állt 
módjukban ellenőrizni a Szundy Gábor készítette 
dobokat. Csak amikor felcsévélték a csöveket, de-
rült ki, hogy azok sorra eldeformálódnak. Később 
egyik-másik el is tört. 

Az Agora tehát nem fizetett Szundy Gáboréknak, 
de 2001. december 17-én tett egy ajánlatot a kis-
vállalkozónak: 40 százalékkal kevesebbért átveszi a 
gyártmányokért. Szundy Gábor nem fogadta el a 
kompromisszumot, hanem a Csongrád Megyei Bí-
róságon felszámolási eljárást kezdeményezett az 
Agora ellen. Ezt 2002. február 19-én soron kívül 

megszüntették, mivel kiderítették: az adós a hibás 
teljesítés miatti visszatartási jogával élt, s nem 
azért nem fizet, mert fizetésképtelen. Később az 
Agora azt is felajánlotta, nem csökkenti az árat, ha 
Szundy úr a dobokat a helyszínen megerősíti és le 
is festi. Amennyiben nem teszi meg, elviheti őket. 
„A mi cégünket is kár érné, ha kifizetnénk 6 millió 
forintot feleannyi vasért, mint amennyit a dobok 
tartalmaznak" - mondta a vezérigazgató. 

Cikkünk megjelenését követően Szundy Gábor 
még egy Agora előtti tüntetés gondolatával is fog-
lalkozott, oda olyan adósokat szeretett volna tobo-
rozni, akiknek tudomása szerint szintén tartozik 
az Agora. A részvénytársaság jogi képviselője, Mol-
nár Zoltán ügyvéd nemrégiben levélben hívta fel 
Szundy Gábor figyelmét arra, hogy a jogvita eldön-
tésében a bíróság az illetékes. 

Jelezte, hogy az általa kezdeményezett felhívá-
sok, intézkedések, demonstráció szervezése alkal-
masak az rt. üzleti érdekeinek, hírének súlyos meg-
sértésére. „Ha Szundy űr nem lát lehetőséget arra, 
hogy megegyezzen az Agorával, bírósághoz kell for-
dulnia" - válaszolta lapunk kérdésére Molnár Zol-
tán. A jogvitát ugyanis egyetlen fórum, az illetékes 
bíróság jogosult eldönteni. Ot t a sértett előadhatja 
érveit, a bíróság pedig tanúk meghallgatásával 
döntheti el, kinek van igaza. Szundy Gábor hason-
lóképpen úgy érzi, sérült a jó hírneve, hiszen az 
Agora nem kevesebbet állít, mint hogy ő selejtet 
gyártott. 

Szundy Gábor ult imátumként, utolsó fizetési ha-
táridőként, a szerda délelőttöt jelölte meg, s azt kö-
vetően a bírósághoz fordul. 

FEKETE KLÁRA 

A Fidesz a gazdatársadalmat megnyerte, a lakótelepieket nem 

Jóléti rendszerváltáshiány 


