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AzAKA-val centiméterről centiméterre haladnak előre a tárgyalásokon 

Csillag István szerint itt 
lesz a sztráda 2006 végére 

Az iraki háborúról amerikai szemmel 

Táblabírók 
kinevezése 
Első összbírói értekezletét tar-

totta a Szegedi ítélőtábla teg-

nap, a Széchenyi téri Igazság-

ügyi palotában. A tanácskozá-

son Heidrich Gábor, a tábla-

bíróság elnöke adta át a bírói 

kinevezésekről szóló okirato-

kat. 

Megszűnő szívgyógyszerhiány 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hamarosan megszűnhet az egyik legnépszerűbb 

szívgyógyszer, a Betaloc ZOK hiánya - értesítette 

lapunkat közleményében a gyógyszergyártó cég. A 

patikákban jelenleg kapható Betaloc ZOK 25 milli-

grammos tabletta nem részesül tb-támogatásban, 

ára tízszerese az 50 és 100 milligrammos tablettá-

nak, amelyek viszont napok, hetek óta nem kapha-

tók a hazai patikákban. A gyártó cég a vártnál na-

gyobb kereslet okát abban látja, hogy a gyógyszer-

csoport újabb területen, a szívelégtelenség kezelé-

sében is alkalmazási engedélyt kapott, valamint az 

év elején várható áremelés hírére többet vásároltak 

a betegek a készítményből. A gyógyszercég bővíti 

gyártási kapacitását. Remélhetőleg március végére 

minden rászoruló hozzájuthat a készítményhez. A 

gyógyszergyár az ellátási nehézségekre egyébként 

már az elmúlt év végén felhívta a háziorvosok, kar-

diológusok, illetve a gyógyszerészek figyelmét. 

Az egységes 
Európa 
SZÉTEY ANDRÁS 

Rendkívüli dolgokat produkál a történelem. Miközben az 

EU-kampány célegyenesébe fordulunk, miközben szinte minden 

médium (lapunk is) az egységes Európa előnyeiről papol, addig a 

kontinens nagyhatalmai lassan beszélő viszonyban sincsenek 

egymással. Nem túlzás, hiszen facques Chirac francia, illetve 

Tony Blair angol kormányfő a rendkívüli EU-csúcson köszönés 

nélkül haladt el egymás mellett. 

Az iraki háború Európában is rendkívüli feszültséget okoz. Az 

állítólag oly egységes EU-n belüli ellentétek már-már aggasztóvá 

válnak. Anglia a háború egyik főszereplője, míg Franciaország a 

leghatározottabb ellenzők közé tartozik. Spanyolország teljes 

mellszélességgel az USA oldalára állt, Németország viszont a bé-

ke nagykövete. (Szűk hatvan évvel a második világháború után 

talán ez így is helyes.) Persze az EU-n kívül sem egyszerű a hely-

zet. Vlagyimir Putyin szerint meg kell állítani az Egyesült Álla-

mok és szövetségesei (ide tartozunk, ugye, mi is) Irak elleni ag-

resszióját - márpedig ez elég félelmetesen hangzik és a történe-

lem bizonyította, hogy háborúban az oroszok szava sosem mellé-

kes. Japán viszont támogatja az USA-t, lehet hogy azért is, mert 

Pearl Harbourt és Hirosimát még sokan nem feledték arrafelé. És 

akkor még nem beszéltünk Kínáról, az arab világról, és még sorol-

hatnám. 

Azaz: teljes a káosz. 

Na de mit tegyünk mi ? 

Először is: igyekezzünk az egységes Európába! Hogy hová is! 

Hát ez az. Néhány hete nagy bátran, vagy inkább elhamarkodot-

tan belekiabálta a világba a kormányzat, hogy Amerika mellett 

állunk az esetleges háborúban. Hiba volt. Ha nem mondjuk, sen-

ki se kérdi. Magyarország apró pont a világ térképén. így viszont 

az Egyesült Államok kapva kapott az újabb „szövetségesen". Az-

tán, miután Chirac bántóan udvariatlanul, már-már megalázóan 

helyünkre tett bennünket (valahogy nekünk a franciákkal so-

sincs szerencsénk...), alaposan visszavettünk, Száznyolcvan fo-

kot persze nem fordulhattak az illetékesek, most amúgy magya-

rosan próbálnak lavírozni. Szembe azért nem köpik magukat, de 

a hátukba sem akarnak kést. Az ellenzék eközben a háborúból is 

belpolitikai ügyet kavar. Sajnos, Magyarország - lásd megint csak 

a történelmet - egy ekkora horderejű kérdésben sem képes egysé-

gesen fellépni. Aki baloldali politikus, az elfogadja, megérti a ki-

alakult helyzetet, aki jobboldali, az elítéli. 

Elismerem, a döntés a semlegeseknek sem könnyű. Hiszen a 

világ egyik felétől azt halljuk: az Egyesült Államok világhatalomra 

tör, alapvető emberi szabadságjogokba gázol bele a háborúval, 

melyben ártatlan civilek ezrei veszthetik életüket. Másik oldalról 

viszont állítják, hogy Szaddam Húszéin komoly veszélyt jelent a 

világra, Irak a terrorizmus bástyája, tömegpusztító fegyverekkel 

rendelkezik, melyekkel az ENSZ utasítására sem számolt le, és 

azokat bármelyik pillanatban bevetheti. 

Valahogy így igyekszünk mi most Európába, ilyen a mi sokszor 

megénekelt balsorsunk, hiszen ünneplés helyett idegeskednünk 

kell. És nem tagadom, ebben a furcsa, szomorú és nehéz helyzet-

ben számomra kissé morbidnak tűnnek két bombázás között a 

mosolygós, EU-igenre biztató tévéreklámok. 

Három ítélőtábla állt fel 2003. 

január elsejével hazánkban. A 

Budapesti Táblabíróság mellett a 

pécsi és a szegedi kezdte meg 

munkáját. A Szegedi ítélőtábla 

tegnap megtartott első összbírói 

értekezletén Heidrich Gábor, a 

szegedi táblabíróság elnöke adta 

át a bírói kinevezésekről szóló 

okiratokat a július elsejétől már 

ítélkező táblabíróság bíráinak. 

A 21 fős bírói testület tagjait 

Heidrich Gábor tájékoztatta ar-

ról, hogy a tervek szerint halad a 

táblabíróság szervezetének, mű-

ködési feltételeinek kiépítése. A 

Szegedi ítélőtábla végleges ottho-

na a Széchenyi téri Takarékpénz-

tár-palotában lesz, amelynek fel-

újítási munkálatai csak a nyáron 

kezdődnek el. Az épület átadásá-

ig - bár nem ideális körülmények 

között - az Igazságügyi palotá-

ban is adott minden feltétel ah-

hoz, hogy eredményes munkát 

végezhessenek a táblabírók. 

- Folyamatosan érkeznek az 

akták a táblabíróságra, a Legfel-

sőbb Bíróságról már kétszáz pol-

gári ügy iratait küldték le Szeged-

re, így az áprilistól, illetve május-

tól hivatalba lépő bírókra az ítél-

kezés megkezdéséig is komoly 

feladatok várnak - mondta la-

punknak Heidrich Gábor. 

BÁTYI ZOLTÁN 

A volt pénzügyminiszter, Varga Mihály Szegeden 

A vészforgatókönyvről 
Á magyar kormánynak nincs vészforgatókönyve arra az esetre, ha 

netán elhúzódna az iraki háború - mondta Varga Mihály volt 

pénzügyminiszter tegnapi, Szegeden tartott fórumán. 

Milyen következményekkel járhat a magyar gazdaságra az iraki hábo-

rú? Hagyott-e csődöt maga után az Orbán-kormány? Többek között 

ezeket a kérdéseket tették fel tegnap este Szegeden a Rókusi Művelő-

dési Házban Varga Mihály volt pénzügyminiszternek a Polgári esték 

rendezvényén. Varga szerint komoly gondokat okozhat, hogy a Med-

gyessy-kormánynak nincs vészforgatókönyve arra az esetre, ha netán 

elhúzódna az iraki háború. Vagyis nem látható előre, milyen intézke-

désekkel kívánják óvni a magyar gazdaságot egy esetleges meglóduló 

inflációtól a vártnál is nagyobb energia-áremelkedés esetén. 

A volt miniszter a honi gazdaság helyzetéről szólva elmondta: az 

Orbán-kormány nemhogy csődhelyzetet, de teli kasszát hagyott ma-

ga után, amelyből az új kormány százmilliárdokat tudott költeni, 

többek között béremelésekre, vasút-konszolidációra, mezőgazdasági 

támogatásokra. Az elmúlt kilenc hónap gazdaságpolitikai intézkedé-

sei közül az egyszerűsített vállalkozói adó bevezetését tartja Varga 

Mihály jó döntésnek, de - mint fogalmazott - ennek végrehajtásába 

is hiba csúszott, ezért kellett már két hónap után törvényt módosíta-

ni. 

B. Z. 

Fotó: Gyenes Kálmán 

Csillag István gazdasági minisz-

ter tegnapi szegedi sajtótájékoz-

tatóján megerősítette: az M5-ös 

autópálya 2006 végére eléri Sze-

gedet. 

A kormány vállalkozásélénkítő 

programjáról, ezzel összefüggés-

ben az úthálózat fejlesztéséről tar-

tott tegnap Szegeden, a szabad de-

mokraták Földvári utcai székhá-

zában sajtótájékoztatót Csillag Ist-

ván gazdasági és közlekedési mi-

niszter, majd a Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamaránál 

vállalkozói fórumon vett részt. 

A Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium (GKMI szerint az 

új beruházások és az új munka-

helyek létrejöttének elengedhe-

tetlen feltétele a közlekedés fej-

lesztése. Az SZDSZ Sztráda exp-

ressz programjának is köszönhe-

tően készült el a napokban meg-

jelent kormányhatározat, amely 

2015-ig tartalmazza a legfonto-

sabb célokat, s amelyben szere-

pel: 2006 végéig Kelet-Magyaror-

szág összes nagyvárosa elérhető 

lesz autópályán vagy gyorsforgal-

mi úton. 

A 2006-os dátum Szegedet is 

érinti. Csillag István szerint az 

M5-ös autópálya 2006 végére el-

éri a Tisza-parti várost. Arra a 

kérdésre, vajon koncesszióban 

épül-e tovább, az AKA Rt. kivite-

lezésében, avagy az állam felel-e 

majd a beruházásért, s hogy mi-

kor mérséklik a jelenlegi horribi-

lis autópálya-használati díjakat, 

A gazdasági miniszter hallgatott a részletekről. Fotó: Gyenes Kálmán 

a miniszter a következőket vála-

szolta: négy hónapja hetente 

több napot is tárgyalnak az AKA 

Rt. képviselőivel, centiméterről 

centiméterre haladnak előre a 

tárgyalásokon. A megbeszélések-

ről a miniszter nem árult el rész-

leteket. 

A térség úthálózat-feilesztései-

vel kapcsolatban még elhang-

zott: 2006 végéig Makóig meg-

épül az M43-as oly módon, hogy 

az M5-ös leágazásától a 47-es 

útig kétszer kétsávos gyorsforgal-

mi utat alakítanak ki. Az 

M43-as ezen szakaszához új hi-

dat is építenek a Tiszán. Szeged 

repülőterét kereskedelmivé fej-

lesztik, s elkészül a logisztikai 

központ, valamint a nyugati el-

kerülő út. 

A 47-es út szélesítése Algyő 

és Vásárhely között a minisz-

ter szerint nem állt le, jelenleg 

is folyik a második szakasz 

építése. A harmadik szakasz 

nyomvonala azonban olyan te-

rületeken vezet át, amelyeken 

még tart a kisajátítás, de 

2005-2006-ra ezt a részt is át-

adják. 

e k . 

Brad hazafi, de nem elvakult 

Tisztújítás 
A Munkáspárt Csongrád megyei 

és szegedi szervezete tisztújító 

küldöttgyűlésén Nagyvári Lászlót 

választottak megyei elnöknek. 

Hegyaljai Valdemárnét és Rehák 

Józsefet pedig alelnöknek. A párt 

szegedi elnöke Bóka István lett. 

Csongrád megyét a Munkáspárt 

Központi Bizottságában Kőhalmi-

né Forrai Julianna, Alföldi Barna 

és Nagyvári László képviseli. 

Szeretkezz, ne háborúzz! Ez George Zapantis és Brad Kittredge véleménye. Fotó: Miskolczi Róbert 

Két amerikai fiatalemberrel, 

egy sportolóval és egy egyete-

mistával beszélgettünk az iraki 

háborúról. 

- Ha meg akarod tartani a bará-

taidat. ne beszéljetek politikáról 

- kezdte az amerikai Brad Kitt-

redge, amikor arról kérdeztem, 

mi a véleménye az iraki háború-

ról. A 26 éves fiatalember, aki a 

Szeged Beton Vízilabda Egyesü-

let játékosa, rendkívül diploma-

tikusan fogalmazott. 

- Szomorú voltam a háború ki-

robbanásakor, mert nem tartom 

szerencsés dolognak, hogy az 

Egyesült Államok az ENSZ Biz-

tonsági Tanácsának jóváhagyása 

nélkül támadta meg Irakot. Nem 

tudom, milyen hatással lesz a 

háború az USA és Európa kap-

csolatára - magyarázta a sporto-

ló. 

Brad patriótának, hazafinak 

tartja magát, ugyanakkor hozzá-

tette, nem elvakult. Jól tudja, 

hogy az amerikai kormány egy-

aránt hozott már jó és rossz dön-

téseket. - Amerika az egyetlen 

szuperhatalom. Az USA a világ 

csendőre. Bármi történik, a világ 

Amerika segítségére vár - véli a 

vízilabdás. 

A fiatal sportolót sokan kérde-

zik álláspontjáról. Brad legutóbb 

három norvég diákkal beszélge-

tett, ám a fiatalok eltérő vélemé-

nyen voltak. - Ez nem baj, hi-

szen megismerhetem mások vé-

leményét, és más nézőpontból 

láthatom a problémát. 

- Őszintén hiszem, az USA azt 

akarja, hogy az egész világnak 

jobb legyen. A történelemben 

volt már erre példa, hiszen a má-

sodik világháború után amerikai 

segítséggel épült újjá Európa. 

Brad Kittredge szerint a támadás 

akár vasárnap véget érhet, de el-

tarthat két hónapig is. És végül, 

amint a sportoló mondta, az 

USA felépítheti a demokratikus 

Irakot. - Nem mondom, hogy 

egyetértek a háborúval, de azt i 
sem állítom, hogy ellenzem -

tette hozzá. 

Határozott véleménye volt 

viszont a háborúról a New 

York-i George Zapantisnak. -

Ez hülyeség - kezdte a gyógy-

szerésznek tanuló egyetemis-

ta. - Nem volt ok Irak megtá-

madására. Az egész világ a há-

ború ellen van. Miért nem ke-

resték tovább a fegyvereket a 

fegyverzetellenőrök? -r kérdez- i 

te George. 

Az egyetemista szerint a leg- \ 

egyszerűbb megoldás az lett vol- | 

na, ha egy csapat katona elfogja | 

vagy meggyilkolja Szaddám Hu- \ 

szein iraki diktátort. - A háború | 

a legutolsó megoldás kellett vol- | 

na, hogy legyen. Senki sem tud-

ja, hogyan végződik. 

A beszélgetés végén a kávé-

zóban üldögélve George meg-

pillantott egy csinos fiatal 

lányt a szomszéd asztalnál, 

mire a fiú és Brad szinte egy-

szerre mondták: „make love, 

not war", azaz szeretkezz, ne 

háborúzz! 

A.T.J. 

Varga Mihály. 


