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Dávid Ibolya hintapolitikája miatt kilépett a pártból is 

Lemondott tisztéről 
az MDF szegedi elnöke 
Lemondott szegedi elnöki tisz-
téről és kilépett a Magyar De-
mokrata Fórumból a hét végén 
Zakar Péter, mert szerinte Dá-
vid Ibolya hintapoli t ikát folytat 
és a baloldal felé kacsintgat. 
Grezsa István, az MDF megyei 
elnöke azt hangsúlyozta: ha úgy 
lenne, ahogy Zakar Péter állítja, 
ő is kilépne a pártból. 

Zakar Péter 1992-ben lépett be a 
Magyar Demokrata Fórumba. A 
fiatal történész 2002-től állt az 
MDF szegedi szervezetének élén. 
Zakar Péter döntő lépésre szánta 
el magát a hét végén. 

„Tájékoztatom - írta levelében 
Grezsa Istvánnak, az MDF me-
gyei elnökének - , hogy a mai nap-
pal valamennyi párttisztségemről 
(országos és megyei választmányi 
tagság, szegedi szervezet elnöke) 
lemondok, és tiltakozásul Dávid 
Ibolya hintapolitikája miatt, kilé-
pek az MDF-ből. A Magyar De-
mokrata Fórum politikai irányvo-
nala oly mértékben megváltozott, 
hogy a továbbiakban azt nem kí-
vánom támogatni." 

Zakar Péter szerint az MDF új 
vezetése szétverte a párt parla-
menti frakcióját és „akadályozta a 
kettős állampolgárságért folyta-
tott küzdelmünket". A volt szege-

Zakar Péter: A pártvezetés ül-
dözi a szabad véleménynyilvá-
ní tás t Fotó: Miskolczi Róbert 

di elnök úgy véli, hogy az országos 
vezetés a párt szakértői és válasz-
tott testületeinek döntései ellené-
re támogatta a kórházprivatizáci-
ót, és burkoltan, majd egyre nyíl-
tabban együttműködik a kor-
mánypártokkal. „A pártvezetés 
Normális Magyarországról be-
szél, de képtelen normális viszo-
nyokat teremteni a párton belül, 
nem veszi figyelembe a tagság vé-
leményét és üldözi a szabad véle-
ménynyilvánítást." Zakar Péter 
elmondta: megalázónak tartja, 
hogy a párt helyi vezetőit titkos 
üzenetekben arra utasította a fel-
ső vezetés, hogy hagyják nyitva a 
lehetőségét a jelenlegi kormány-
koalícióval kötendő esetleges po-
litikai megállapodásnak. - Mind-
ezek alapján nem látok lehetősé-
get arra, hogy az MDF a magyar 
nemzet érdekeit a jövőben korsze-
rűen, a siker reményével képvisel-
hesse - hangsúlyozta a posztjáról 
távozó szegedi elnök, aki nem kí-
ván más pártban politizálni. 

- Szomorúan veszem tudomá-
sul Zakar Péter döntését, mert 
kitűnő embert veszít vele a Ma-
gyar Demokrata Fórum. Ugyan-
akkor tudni kell, nem ő az első és 
nem ő az utolsó, aki távozik a 
pártból - közölte megkeresé-
sünkre Grezsa István, aki - mi-
vel még nem kapta meg a levelet 
- tőlünk tudta meg, hogy a szege-
di elnök kilépett az MDF-ből. 
Kérdésünkre elmondta, „az 
MDF nem kacsintgat baloldalra, 
mert ha így lenne, ő is lemonda-
na tisztéről és távozna a párt-
ból". Grezsa azért nem tartja túl 
szerencsésnek Zakar időzítését, 
mert így az MDF a 2006-os sze-
gedi országgyűlési képviselője-
löltjeit csak június elején tudja 
megnevezni, holott erre már a 
hét végén sor került volna. A me-
gyei elnök elképzelhetőnek tart-
ja, hogy Zakar Péter azért mon-
dott le posztjáról, mert nem ér-
tett egyet a jelöltek személyével. 
Hogy kik az MDF jelöltjei Szege-
den, arról nem kívánt nyilatkoz-
ni Grezsa István. 

sz. c. sz. 

Május elsején vastag pénztárca kellett ahhoz, hogy az ember jól érezze magát 

Ezrek vonultak a ligetbe 

Lufi- és emberáradat a ligetben Fotó: Miskolczi Róbert 

Folytatás az 1. oldalról 

Jó néhányan késői reggelijüket (vagy korai 
ebédjüket) költötték el a sétányon felállított 
asztalok mellett. Válogatni pedig volt mi-
ből, hiszen a tavalyinál jóval többen kínál-
ták főztjüket. A Kapitány étterem munka-
társai azt panaszolták, hogy az emberek in-

kább csak sétálnak, kevesen ülnek le enni. E 
sorok írója tesztelte az egyik grillest, ahon-
nan végül kellemes tapasztalatokkal távo-
zott. Egy jókora sültkolbász két szelet ke-
nyérrel, mustárral, három savanyú uborká-
val mindössze négyszáz forintba került. De 
volt itt csülök, kacsa, grillcsirke, virsli, ré-
tes, s minden, mi szemnek és szájnak inge-

Kétnapos majális a Borostyán-birtokon 

Gyermekszépségverseny Gyálán 
Mintegy harminc gyermek vett 
részt a hét végén a szeged-gyálaréti 
Borostyán-birtok tulajdonosa által 
szervezett szépségversenyen. Amíg 
a színpadon a kicsik énekeltek és 
verseltek, addig a szülők sétát te-
hettek a tóparton és megnézhették a 
Kádár-rendszerben épült vadászhá-
zat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A hét végén számtalan program kö-
zül választhattak a szegediek. A 
húszhektáros gyálaréti Boros-
tyán-birtokon kétnapos programso-
rozattal várták a családokat. 

- A mostani hét végén a családok-
nak kínáltunk kikapcsolódást -
mondta Nagy Péter, a birtok tulaj-
donosa. Hozzátette: a hivatalos 
megnyitó ugyan csak júniusban 
lesz, de úgy gondolta, hogy egy 
szépségversennyel egybekötött ma-
jálisozó programra szívesen kiláto-
gatnak a családok. Lovagolni is le-
het, és mindenkinek figyelmébe 
ajánlják a Kádár-rendszerben párt-
funkcionáriusoknak épített vadász-
házat, amely szintén a birtokhoz 
tartozik. 

A tó partján állították fel a színpa-
dot, a büfésátrat és a számtalan asz-
talt, ahol a büszke szülők telepedtek 
le, hogy végignézzék a szépségver-
senyt. 

- Figyelj, most jön a mi kislányunk! 
- lökdöste barátnőjét az egyik anyu-
ka. 

A gyerekek ruhájukra tűzött sor-
számmal léptek színpadra. - Nem 
tudom, ki lesz a legszebb, az a jó, 
hogy énekelhetünk - mondta az 
egyik kislány, aztán elszaladt a szín-

pad mellett felállítgtt ugrálóvárhoz. 
A zsűrinek nem volt könnyű felada-
ta, hiszen mintegy harminc gyer-
mekből kellett kiválasztania a leg-
szebbeket. A gyerekek négy korosz-
tályos kategóriában nevezhettek, a 
nagyobbak énekeltek és verseltek, a 
legkisebbek, vagyis az 1 -2 évesek pe-
dig a táncot választották. A kétéves 
Gömöri Csenge is táncra is perdült 
Halász Judit dalára. A göndör hajú 
kislány óriási tapsot kapott, amit az-
zal hálált meg, hogy puszikat dobott 
a nagyérdemű közönségnek. Egy 
másik kislány pedig nővére segítsé-
gével szaltót mutatot t be a színpa-
don. Nagy sikert aratott a szépen 
éneklő Váczi Vivien is, a közönség 
vele együtt dúdolta a 
Brumm-brumm Brúnó, mókás med-
ve kezdetű dalt. Rostás Nóra pedig 
egy népdalt énekelt. A szépségverse-
nyen nem csupán kislányok indul-
tak: Bán Dávid verssel lépett szín-
padra. 

A gyermekszépségversennyel egy-
bekötött majálisra több százan láto-
gattak ki a birtokra. A vendégek lova-
golhattak, sétálhattak a tóparton, s 
nagyon sokan voltak kíváncsiak a va-
dászházra is. 

A LEGSZEBBEK 
A hatéves kor alatti kategóriában a 
legszebbnek ítélt kislány Brkicj 
Jázmin, kisfiú Engi Dániel lett. A 6 
és 13 év közötti kategóriában Bar-
na Edina és Varga Edua kapták a 
legtöbb szavazatot. Különdíjat is 
kiosztottak, amit a hároméves 
Csordás Ildikó vihetett haza. A szépségverseny résztvevői énekeltek, tán-

coltak, verset mondtak Fotó: Miskolczi Róbert 

HÍREK 
FŰNYÍRÓT VETTEK 
A KÉPVISELŐK 
FELSŐVÁROSON 
Diákok, civil szervezetek és a 
városrész lakói takarítottak 
szombaton Felsővároson. A 
Tisztább Felsővárosért 
nagytakarítási programot a 
Szegedi Felsővárosiak Civil 
Egyesülete, valamint négy 
általános és nyolc középiskola 
hirdette meg. A városrész 
Centrum párti önkormányzati 
képviselői, Pászti Ágnes és 
Pintér Ferenc ez alkalomból két 
fűnyírót vásárolt és adott át a 
felsővárosiaknak. 

SÓLYOM-NAGY 
AZ OPERABARÁTOKNÁL 
Sólyom-Nagy Sándor, a 
Magyar Állami Operaház 
Kossuth-díjas bari tonis tája 
lesz a Szegedi Operabarátok 
Egyesületének vendége ma 
este 6 órakor a szegedi Bartók 
Béla Művelődési Központban. 
Az esten fellép a művész két 
tanítványa, Polyák Valéria és 
Szegedi Csaba. Zongorán 
közreműködik: Pogány Imola. 
A beszélgetést Csernay 
László, az egyesület t i tkára 
vezeti. 

DEDIKÁCIÓ 
AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK 
Sárközi László költő Dedikáció 
az örökkévalóságnak című 
kötetét mutat ják be ma este 7 
órai kezdettel a szegedi Grand 
Caféban. A Győrffy Sándor 
grafikáival illusztrált 
verseskönyv a Muravidék Baráti 
Kör Kulturális Egyesület 
gondozásában jelent meg. A 
költővel Orsós György 
beszélget. 

re, csak bírja az ember pénztárcája. Valószí-
nűleg a majálisozás költségei miatt települ-
tek ki L. Ron Hubbard követői is a ligetbe, 
akik ingyenes stressz-szint méréssel igazol-
ták a családfőknek, hogy valóban rendkívül 
felizgatták magukat, amikor eszükbe jutott, 
mennyibe is került a családnak a 2005-ös 
majális. 

Reagált a MÁV 
a csongrádi 
panaszra 
Júniustól újból változik a menetrend a Szen-
tes-Csongrád-Félegyháza vonalon: ötször 
lesz gyorsvonati csatlakozás Budapestre, s 
egy kivételével Kónyaszékné l is fel l ehe t 
szállni ezekre a vonatokra. A helybelieknek 
az utóbbi időben sok gondjuk volt a me-
netrenddel, legvégül az, hogy néhány vonat 
nem állt meg a Csongrádhoz tartozó Kó-
nyaszéken. 

Az idén márciusban három csongrádi önkor-
mányzati képviselő - Fejér Zoltán, Nagypál 
Sándor és Murányi László - interpellált vasút-
ügyben, s kérte a polgármestert, intézkedjen a 
tanyán élő lakosságot igencsak hátrányosan 
érintő közügyben. Bedő Tamás polgármester 
Bakos Csabától, a MAV Rt területi személy-
szállítási vezetőjétől a csongrádi külterületi 
lakosok érdekeit is figyelembe vevő intézke-
dést kért. 

A MÁV nemrég válaszolt a felvetésre. A rea-
gálásból az derült ki, hogy a cég jót akart, meg-
hallgatja a panaszokat, polgármesteri kérése-
ket, módosít a menetrenden, és csökkenteni 
próbálta a Csongrád és Budapest közti utazási 
időt, mivel Szentes város vezetői azért lobbiz-
nak, hogy az ott lakók két és fél óra alatt eljut-
hassanak a fővárosba. Ehhez persze át kell 
tudni biztonságosan szállni Félegyházán az 
intercityre. 

Ez év április 3-a előtt öt csatlakozás közül 
három esetben csak három perc jutott az 
átszállásra, emiat t panaszkodtak sokan. 
Most már öt-hat percre növelték ezt az 
időt, ezért a Csongrádról 6.47-kor és 
15.47-kor induló vonat menetrendjéből ki-
vették a kónyaszéki megállást. Kérdés to-
vábbra is: aki nem tudott Csongrádon 
IC-jegyhez jutni, az 5-6 perc alatt Félegy-
házán el tudja-e intézni a helyjegyvásár-
lást? 

B. GY. GY. 


