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Kuncze Gábor: ha bíróság elé citálnak állok elébe 

Az utakról és a választásról 

Kuncze Gábor (középen): minőségileg nagyobb a tét, min t korábban bármikor. 

A tét 
és a lét 
SZABÓ C. SZILÁRD 

A politikai kampány mint valóságshow. Kisebb-nagyobb kitérők 
és kanyarok után célegyenesbe fordultak a pártok, pártszövetsé-
gek és civil szervezetek a helyhatósági választási hadjáratban. 
Mostantól bárhol, bárkivel, bármi megtörténhet. Ez úgy hangzik, 
mint valami valóságshow beharangozója vagy szlogenje. 

Október 20-áig kukkolhat az ember,'meresztgetheti a szemét, 
és beleborzonghat, szörnyülködhet azon, hogy mit művel, mond 
az egyik vagy a másik. És mint ahogy a kereskedelmi csatornákon 
futó valóságshow-k szereplőinek, úgy a kampány résztvevőinek 
cselekedetei és nyilatkozatai is megosztják a nézőket, esetünk-
ben a választókat. A politikai marketingnek ma már szerves ré-
sze a show. A szabad demokraták például úgy hívták fel magukra 
a figyelmet az országgyűlési választások előtt, hogy a tett helyén, 
minisztériumi kapubejárókban, tévészékház lépcsőjén, kórház 
előtt tájékoztatták a sajtómunkásokat. 

Szeged egyik meghatározó politikusa, Tímár László az MSZP 
választási programjának kritikája címmel hívott össze sajtótájé-
koztatót. A Fidesz-MPP kampányfőnöke, a város gazdasági ügyei-
ért felelős alpolgármestere sok ismert névvel, színesen adta elő 
mondandóját, súlyos vádakkal illetve ellenzéki politikusokat. 
Ilyenre általában harap a média. Most azonban nemhogy harap-
ni, nyelni sem tudtak a döbbenettől az újságírók. Maguk sem tud-
ták ugyanis megítélni, hogy a Tímár-bírálatban mennyi a valósá-
gos- és mennyi a show-elem, mi igaz, mi nem. Hogyan adják így 
közre a tájékoztatón hallottakat ? Mit mondhatnak el, írhatnak le 
és mit nem • Jóllehet több médium is képviseltette magát a tájé-
koztatón, arról csak lapunk számolt be. Igaz, mi is óvatosan ke-
zeltük az ügyet, hiszen a Tímár által tett kijelentések sokszor sze-
mélyiségi jogokat sértettek. A többiek viszont egy szót sem szól-
tak, írtak. 

A kampány hátralévő napjaiban bárhol, bárkivel, bármi meg-
történhet. A valóság show-vá, a show valósággá válhat. 

Elindult a Sztráda Expressz: a déli autópálya az M9-es ? 

Az M5-ös 2005-ig 
érkezne Szegedre 

KUNCZE MEGYEJÁRÁSA 
Csongrád megyei körútján tegnap Kuncze Gábor pártelnök első-
ként Csongrádon sajtótájékoztató keretében mutatta be az 
SZDSZ önkormányzati képviselőjelöltjeit. Egyértelművé tette: ki-
állnak az MSZP hivatalos polgármesterjelöltje, Bedő Tamás mel-
lett. 

A szabad demokraták szentesi szervezete a város jelenlegi pol-
gármestere, az MSZP-s Szirbik Imre újraválasztását támogatja -
hangsúlyozta a városba villámlátogatásra érkező Kuncze, mert - a 
választási együttműködésnek megfelelően - jelentős pozíciókra 
tartanak igényt a szentesi önkormányzatban. 

Vásárhelyi sajtótájékoztatóján az SZDSZ elnöke a kormány se-
gítségét ígérte a városnak, ha Hernádi Gyula és csapata nyer a vá-
lasztáson. Hernádi Gyula polgármesterjelölt bejelentette be, hogy 
titokban önkormányzati küldöttség kereste fel arra kérve őt, hogy 
emelje fel szavát a további hitelfelvételek ellen, ugyanis Vásárhely 
máris teljes anyagi válságban van. 

A körút Szegeden ért véget: Kuncze Gábor találkozott Botka 
László polgármesterjelölttel, majd késő délután - Nagy Bandó 
András humorista műsorát követően - bemutatta a szabad de-
mokrata jelölteket és politikai helyzetértékelést tartott. 

A szabad demokraták ragasz-
kodnak hozzá, hogy a közút-
hálózat-fejlesztési program 
megvalósuljon, így ahhoz is, 
hogy az 5-ös autópálya a ciklus 
végéig elérje Szegedet, illetve az 
országhatárt. Ezt Kuncze Gá-
bor, az SZDSZ elnöke mondta 
tegnap Szegeden. 

A pártelnök szerint három cél-
nak is megfelel az ország, ha 
megvalósítja a kormány útíei-
lesztési programját: teljesíti azt a 
kötelezettséget, hogy az európai 
folyosók magyarországi szaka-
szai kiépüljenek - például az 
M5-ös megépítésével az ország-
határig; lehetővé teszi, hogy tele-
pülések és kistérségek bekapcso-
lódjanak a gazdaság vérkeringé-
sébe; nem utolsó sorban javítja a 
közlekedés biztonságát. 

Kuncze Gábor hangsúlyozta, 
hogy az SZDSZ ragaszkodik az 
elfogadott kormányprogram tel-
jesítéséhez. Ebben gyorsforgal-
mi, illetve elkerülő utak építésé-
ről is szó van, új eleme pedig az 
úgynevezett zsáktelepülések ösz-
szekapcsolása szomszédos tele-
püléseikkel. 

A Szegedet elérő autópálya 
megépítéséig (2006) azt kívánják 
elérni, hogy az M5-ös használa-
tának díja mielőbb csökkenjen. 

- Az elmúlt négyéves autópá-
lya-építési gyakorlat azt jelenti, 
hogy több tízmilliárd forintot 
loptak ki az adófizetők zsebéből 
- ismételte meg álláspontját a 
szabad demokrata politikus la-
punk kérdésére: kinek és mit kell 
majd bizonyítani a várható eljá-
rás során. Mint ismert, Kunczét 
a fönti kijelentése miatt a Fidesz 
följelentette. 

- Hogy a pályáztatás és ver-
senytársak nélküli, udvari kivite-
lezőkkel végeztetett autópá-
lya-építés több tízmillárddal drá-
gább, mint amennyibe az út va-
lójában kerülne, bizonyítja a kö-
zelmúltbeli eset - mondta Kun-
cze Gábor. 

- A miniszter nem kötött szer-
ződést a Vegyépszerrel, amelynek 
a négy újabb útszakaszra bent 

volt a 130 milliárdos ajánlata, 
hanem meghívásos versenytár-
gyalást folytatott. Kiderült, hogy 
több tízmilliárd forinttal olcsób-
ban lehet megépíteni ezeket uta-

kat, mint amennyiért a Vegyép-
szer építette volna. Ha nincs kor-
mányváltás, ezt elköltötték vol-
na. Ráadásul közbeszerzési eljá-
rás híján elestünk európai támo-

Fotó: Miskolczi Róbert 

gatásoktól. Minderre többször 
felhívtuk a figyelmet, tehát az 
előző kormány nem véletlenül, 
hanem tudatosan cselekedett. 

A költségvetés pénze az adófize-
tők pénze, amit fölöslegesen ad ki 
egy kormány, azt nem kellene ki-
venni az adózók zsebéből. Ha va-
laki másnak a zsebéből tudatosan 
emel ki pénzt, a magyar nyelvben 
ezt lopásnak hívják. Én azt szeret-
ném, ha az adózók pénze nagyobb 
biztonságban lehetne. Ha ezért 
bíróság elé citálnak, állok elébe -
jelentette ki a pártelnök. 

A mostani helyhatósági vá-
lasztásoknak egyébként minő-
ségileg nagyobb a tétje, mint 
bármikor korábban - emelte ki a 
szabad demokraták elnöke. 
Nem egyszerűen az a kérdés, 
kik fogják vezetni a települése-
ket. Hanem az, hogy kik képe-
sek kidolgozni olyan település-
és régiófejlesztési programokat, 
amelyek az uniós alapokból tá-
mogathatók és amelyek hosszú 
távon a fenntartható fejlődést 
biztosítják. 

S. E. 

Áder János szerint blöffölt az 
M S Z P . Fotó: Karnok csaba 

Az utolsó egy hétben valóságos 
számháborút vívott egymással 
az MSZP és az SZDSZ. Míg a 
szocialisták kevesebb, a kiseb-
bik kormányzó párt több au-
tópálya-kilométert szeretne át-
adni ebben a ciklusban. Az 
M5-ös, úgy tűnik, megépül 
2006-ig. 

A Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztériumban (GKM) elkészült 
a gyorsforgalmi úthálózat-fej -
lesztés tervváltozata, amelyet a 
tárca jóváhagyásra benyújt a kor-
mányhoz - jelentette be tegnap 
Szalay Gábor, a GKM politikai 
államtitkára. Ezzel talán lezárult 
az a számháború, amely napok 
óta tartott, s amelynek során az 
SZDSZ meghirdette Sztráda 
Expressz programját a 800 kilo-
méteres autópályatervekkel. 

Szalay Gábor elmondta: 
amennyiben a kormány igent 
mond a tervezetre, 2006-ig ha 
800 nem is, de 438 kilométer au-
tópálya és autóút megépül, s 
megkezdik további 297 kilomé-
ter hosszúságú gyorsforgalmi út 
kialakítását. Az államtitkár fon-
tosnak tartja, hogy a következő 
négy évben felgyorsítsák a buda-
pesti körgyűrű, valamint az 
M3-as, az M5-ös és az M7-es au-
tópálya építését, illetve a 4-es, a 
6-os és a 8-as számú főúton az 
autópályává fejleszthető autó-
út-szakaszok kialakítását. Az 
M7-es sztrádát a határig vezetik, 
egy letenyei-tornyiszentmiklósi 

leágazással, a Csongrád megyei-
ek által várva várt M5-ös autópá-
lya pedig 2005-ig Szegedre |ez 
Csillag István gazdasági minisz-
ter ígérete), majd 2006-ig a hatá-
rig érhet el. A Kiskunfélegyházá-
ig kész sztráda továbbépítéséről 
információink szerint a jövő hé-
ten kezdődnek el a tárgyalások az 
Alföld Koncessziós Autópálya 
(AKA) Rt.-vel. 

Három dunai híd építése is 
szerepel a 2006-ig szóló elképze-
lések között, így a budapesti kör-
gyűrű északi, valamint a dunaúj-
városi és a szekszárdi átkelő lét-
rehozása. A fejlesztés költségeit 
három-négy forrásból kívánják 
előteremteni, így a központi 
költségvetésből, a Magyar Fej-
lesztési Bank, vagy esetleg más 
pénzintézet által felvett hitelek-
ből, s számítanak magántőkére, 
s európai uniós pénzekre is. 

A távlati, 2015-ig szóló elkép-
zelésekkel kapcsolatban az ál-
lamtitkár arról szólt, hogy sze-
retnék a sugaras úthálózatot ol-
dani. Ennek érdekében megépül 
a fővárosi körgyűrű nyugati ré-
sze, továbbá az M8-as autópálya 
az osztrák-magyar és a ma-
gyar-román határ közötti szaka-
sza Veszprémen, Dunaújvároson 
és Szolnokon keresztül. Új el-
képzelés, hogy M9-es autópá-
lya épül Győr-Szombathely-Za-
laegerszeg-Nagykanizsa-Szek-
szárd-Szeged és a román határ 
között . 

F.K. 

A polgári lakossági fórumon kezdetben a szocialistákat „ünnepelték" 

Áder az MSZP-ről és az ígéretekről 
A szocialisták lehazudják a csillagot az égről -
jelentette ki tegnap Szegeden egy lakossági fó-
rumon az MSZP választási ígéreteit elemezve 
Áder János, a Fidesz-MPP ügyvezető alelnöke. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Áder Jánost és a jobboldali pártok és civil szerveze-
tek által támogatott független polgármesterjelöltet, 
Balogh Elemért vastaps fogadta tegnap a Szegedi If-
júsági Házban megrendezett polgári lakossági fóru-
mon. Az est elején Kísimre Ferenc újságíró bemu-
tatta a jobboldal egyéni választókörzetben induló 
képviselőjelöltjeit, majd Áder János lépett a mikro-
fonhoz. 

-Azér t gyűltünk itt össze, hogy megünnepeljük a 
szocialista kormány első száz napját - kezdte be-
szédét az ügyvezető alelnök, a Fidesz parlamenti 
frakciójának vezetője. Közönsége vette a lapot, és 
pfujolni, fütyülni kezdett. A második száz nap 
programjáról szólva Áder elmondta, hogy az vér-
szegény és blöffökkel tarkított, amit szerinte már a 

szocialisták is elismernek. Ezt követően a Fidesz 
ügyvezető alelnöke sorra vette az MSZP választási 
ígéreteit. 

Beszélt a személyi jövedelemadó csökkentéséről, 
ami szerinte egy százalékot sem ért el. - Az eva-val 
kapcsolatosan azt ígérték a szocialisták a kam-
pányban, hogy az egymillió vállalkozó életét teszi 
könnyebbé, mára ez a szám ötvenezerre redukáló-
dott - hangsúlyozta Áder. 

- Jóllehet Medgyessy Péter korábban azt mondta, 
hogy minden általános iskolás számára ingyenes 
lesz a tankönyv, nem teljesítette ígéretét, s ebben a 
ciklusban már nem is fogja - mondta. „A szocialis-
ták lehazudják a csillagot az égről." A Fidesz ügyve-
zető elnöke szerint az autópálya-építésekkel kap-
csolatosan is összevissza beszélnek a szocialisták, 
mert bár megígérték, hogy ebben a ciklusban 800 
kilométer autópályát és autóutat építenek, ma már 
azt mondják: azt vállalták, hogy összesen 800 kilo-
méternyi autópálya lesz Magyarországon 2006-ig. 

Áder Jánossal készült interjúnkat lapunk holnapi 
számában közöljük. 

Kisebbségi önkormányzatokat is választunk 
A többség teszi lehetővé, hogy kisebb-
ségi önkormányzat alakuljon. Csong-
rád megyében 19 településen 276 jelölt 
pályázik az október 20-án megválaszt-
ható 35 kisebbségi önkormányzati tes-
tületbe. 

Megyénkben a cigányok 16, a románok 
5, a szerbek 4, a szlovákok 3, a németek 
2, továbbá a görögök, a horvátok, a len-
gyelek. az örmények és az ukránok l - l 
testületet alakíthatnak. A 60 települése 
közül 19 helyen voksolhatnak a polgá-
rok a helyi és a kisebbségi önkormány-
zat tagjaira is. Idén Szegeden 10; Ma-
gyarcsanádon 3 ; Apátfalván, Hódmező-

vásárhelyen, Makón, Nagylakon és Új-
szentivánon 2-2; Ambrózfalván, Bak-
son, Csanyteleken, Csongrádon, Desz-
ken, Kiszomboron, Kisteleken, Mind-
szenten, Pitvaroson, Szegváron, Szente-
sen, Tiszaszigeten 1 -1 kisebbségi önkor-
mányzat alakítását kezdeményezték. 

A 10 ezer lélekszámúnál nagyobb vá-
rosok közül Csongrádon cigány, Hód-
mezővásárhelyen cigány és német, Ma-
kón cigány és román, Szegeden cigány, 
görög, horvát, lengyel, német, örmény, 
román, szerb, szlovák, ukrán, Szentesen 
cigány önkormányzat tagjairól dönte-
nek. A 10 ezer léleknél kevesebbet 
számláló települések közül Ambrózfal-

ván szlovák, Apátfalván cigány és ro-
mán, Bakson cigány, Csanyteleken ci-
gány, Deszken szerb, Kisteleken cigány, 
Kiszomboron cigány, Magyarcsanádon 
cigány, román és szerb, Mindszenten ci-
gány, Nagylakon cigány és román, Pitva-
roson szlovák, Szegváron cigány, Tisza-
szigeten cigány, Újszentivánon cigány 
és szerb kisebbségi önkormányzati vá-
lasztás lesz október 20-án. 

A kisebbségek megválasztásra váró 36 
önkormányzatába összesen 276 jelölt 
törekszik. Kisebbségi mivoltát a polgár-
mester-aspiránsaink közül 1, az önkor-
mányzati egyéni képviselőjelöltek közül 
11 megjelölte. Ez utóbbi csoportba tar-

tozók összesen 6 kisebbségi kompenzá-
ciós listán is szerepelnek, ami azt jelen-
ti, hogy a törvényben előírt voksmeny-
nyiség összegyűjtése esetén plusz tele-
pülési képviselői mandátumot kapnak. 

Egyébként kisebbségi önkormányzati 
választás kitűzését 5, magát azonos ki-
sebbséghez tartozónak valló választópol-
gár kezdeményezhette; jelölt az lett, akit 
az adott településen élő választók közül 
legalább 5 erre a feladatra ajánlott. 

A szavazólap kisebbségenként felso-
rolja az összes jelöltet. A választópolgár-
nak a meggyőződése szerinti egy kisebb-
ség jelöltjei közül kell kiválasztania - a 
település lakosságszámától függően -

három vagy öt személyt, és e jelöltek ne-
ve melletti körbe kell X vagy + jelet raj-
zolnia. A megválasztható jelöltek szá-
mát a szavazólap tartalmazza. 

Megválasztott kisebbségi képviselők -
kisebbségenként külön-külön - azok a 
jelöltek lesznek, akik a szavazólapon 
szereplő jelöltek közül a legtöbb szava-
zatot kapták. A választás érvényességé-
hez - kisebbségenként külön-külön - az 
szükséges, hogy a 10 ezer vagy ennél ke-
vesebb lakosú településeken legalább 
50, a többi településen legalább 100 vá-
lasztópolgár érvényesen szavazzon az 
adott kisebbség jelöltjeire. 

ú . i . 


