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Diplomaták és biciklisek a kübekházi találkozón 

Határt nyitó miniszterek 

A hagyományos futás az idén sem maradt el Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

Vuk Draskovics azt mondta, az ilyen határ 
menti együttműködések nélkül nincs Euró-
pa, és bár ami az uniós csatlakozást illeti, 
Szerbia-Montenegró most lemaradt a vonat-
ról, ő mégis optimista, mert bár a szerbek ad-
dig nem futnak, míg nem muszáj, de ha el-
kezdik, akkor utolérik a vonatot. Somogyi Fe-
renc arra emlékeztetett, hogy bár a határok 
elválasztották az embereket, ez az együttmű-
ködés összehozta, és van a formalitáson túl-
mutató jelentősége annak, hogy most először 
a külügyminiszterek is eljöttek a nyitásra: ez 
azt jelenti, a kormányok elismerik, fontos-
nak tartják ezt az együttműködést. A találko-
zón Molnár Róbert, Kübekháza polgármeste-
re a határkőnél átnyújtott egy petíciót Somo-
gyi Ferencnek, kérve: legyen állandó átkelő-
hely a triplexnél. 

Miközben a politikusok beszéltek, nyilat-
koztak és fényképezkedtek, és a gyerekek fu-
tottak, az átkelő előtt csöndesen várakoztak 
kerékpárjaik, autóik mellett azok a helybeli-
ek, akik át akartak kelni. A kübekházi Berta 
Zoltán azt mondta, itt még sosem ment át, 
de most erre is sor kerül; hallotta, hogy a ro-
mániai Óbébán forinttal is lehet fizetni a 
boltban. Fényképezte az eseményt a makói 

Mendei Árpád tanár úr is, aki ezúttal is ke-
rékpárral jött, de most felnőttekkel túrázott. 

A három külügyminiszter a hármas határ 
megnyitása után a szegedi városházán talál-
kozott Botka László polgármesterrel, közös 
fórumot tartottak a díszteremben. Itt hang-
zott el, hogy ősszel a magyar és a román kor-
mány együttes ülést tart, és erre mind a két 
oldal komolyan készül. A közös kormány-
ülés lehetőségét Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnök pénteken fölajánlotta a szer-
bia-montenegrói kormánynak is. A három 
politikus ezután zárt ajtók mögött tárgyalt. 
Eközben a DKMT közgyűlése a Szegedi Egye-
tem Tanulmányi és Információs Központjá-
ban elfogadta azt a stratégiai tervet, amely 
többek között új határátkelők néhány éven 
belüli megnyitásáról ^»például a kübekházi-
ról - , a Belgrádtól Deszken át az M43-ashoz 
csatlakozó út létrehozásáról, valamint a Sze-
ged és Temesvár közötti vasút helyreállításá-
ról, a magyarcsanádi híd megépítéséről szól. 

A találkozó után közös tájékoztatót tartot-
tak, amelyen Somogyi Ferenc bejelentette, 
mindhárom külügyminisztériumban lesz-
nek ezután olyan tisztviselők, akiknek a fel-
adata a határ menti kapcsolatok gondozása 
lesz, s a gyors kapcsolattartás, ami katasztró-
fahelyzetben is hasznos lehet. Vuk Drasko-

vics válaszából kiderült, Szerbia és Monte-
negró kormánya nem csorbítja a vajdasági 
kormány önállóságát, költségvetését. A talál-
kozó végén Varga Zoltán, a Békés megyei 
közgyűlés elnöke átadta a DKMT soros elnö-
ki tisztségét Bojan Pajticnak, a vajdasági vég-
rehajtó bizottság elnökének, aki azt mondta, 
családja a 19. század végén költözött Temes-
várról Szegedre, majd Újvidékre, ez most 
ezért is fontos pillanat a számára. 

B.A. 

NEM CSUPÁN EGY MOSOLLYAL TÖBB 
Bár protokollárisnak tűnt, ez a találkozó azért 
több volt, mint a három külügyminiszter jószán-
dék-nyilatkozata - felelte kérdésünkre Marosvári 
Attila, a DKMT magyar nemzeti koordinátora. 
Ezek a politikusok ugyan nem tehetik meg azt, 
hogy más minisztériumok nevében ígérjenek, ám 
az itt megismert szempontokat közvetíthetik ott-
hon, a kormányüléseken. Azzal, hogy itt voltak, 
azt jelezték: fontosaknak tartják az itteni szem-
pontokat. A DKMT tervei közül jé néhány azért vár 
a megvalósításra, mert kormányközi megállapo-
dás szükséges hozzájuk. És ha ennek a mostani 
találkozónak köszönhető, hogy a vidék infrast-
rukturális elmaradottsága hamarabb kezd csök-
kenni, akkor a szervezők elérték a céljukat. 

Algyőn vasárnap tartották a I I . 
repülős emléknapot. A Tiszából 
nemrég kifogott, rekord méretű 
harcsából készített ebéd árát az 
árvízkárosultaknak ajánlják föl. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A rekkenő hőségben is szépszá-
mú közönség látogatta a II. al-
győi repülős emléknap vasárna-
pi programjait. A régi reptér te-
rületén kialakított szabadidő-
központba érkezők már az utcá-
ról láthatták, amint a honfogla-
ló magyarok öltözetét viselő íjá-
szok nyilai becsapódnak a cél-
táblába. Az 1938-tól 1968-ig 
működő reptér hangárjában 
rendezett kiállítás az egykori re-
pülősöknek állított emléket. A 
körben fölállított sátrakban 
népművészeti kirakodóvásár 
portékái sorakoztak. Családi 
játszópark, repülőmodellezés 
csalogatta az érdeklődőket. Dél-
előtt megkoszorúzták a repülős 
hősök emléktábláját. A szabad-
időközpont oktatótermében 

rendezték az algyői pálinkafőze-
tek versenyét. 

Délidőben külön jól járt, aki 
rátalált a rögtönzött halsütödére, 
amelynek serpenyőjében a nem-
rég kifogott, rekord méretű har-
csa panírozott szeletei sercegtek. 
A 220 centiméteres, 91 kilo-
grammos halat varsával kifogó 
Mészáros Balázs algyői halász 
már régóta gyanította, hogy te-
kintélyes méretű harcsa lehet a 
környéken. Mint mondta, a 
40-45 év körüli ragadozó úgy él-
hette túl a tiszai ciánszennye-
zést, hogy a halászok a mérgezés 
hírére zsákokkal zárták le a folyó 
mellékágait, így a halak nem jut-
hattak be a szennyezett vízbe. Az 
óriás harcsát - amelynél nagyob-
bat Mészáros Balázs emlékezete 
szerint csak 1942-ben fogtak - a 
repülős nap vendégei számára 
készítették el, az eladott porciók 
árából származó bevételt az ár-
vízkárosultak megsegítésére for-
dítják. A repülős emléknap a 
Bojtorján együttes koncertjével 
zárult. 

Lamperth Mónikát tanúként idézték 

Nálunk tárgyalják 
a Kulcsár-ügyet 
Június 7-én kezdi el újra első fokon tárgyalni a 
Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsa a Kul-
csár-ügyben hivatalos személy által elkövetett bűn-
pártolás bűntettével és gondatlanságból elkövetett 
államtitoksértés vétségével vádolt Bácskai János 
ügyét. A tárgyalásra tanúként idézték Lamperth 
Mónika belügy-, Kiss Péter kancellária- és Tóth 
András t i tokminisztert is. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint ismeretes, Bácskai János dandártábornok, a 
maffiaellenes központ felfüggesztett főigazgatója a 
katonai ügyészség vádja szerint 2003 júniusában Kul-
csár Attilának, a K & H Bank ügyvezetőjének, a K & 
H Equities befektetési tanácsadó üzletága vezetőjé-
nek kérésére eljárt azért, hogy a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete ne fedezzen fel Kulcsár Attila által 
elkövetett pénzügyi visszaéléseket. Bácskai János, tu-
datában annak, hogy Kulcsár Attila bűncselekménye-
ket követett el, rendőri vezetőket próbált megtévesz-
teni a vád szerint. Az ügyben eljárt Fővárosi Bíróság 
Katonai Tanácsának első fokú ítéletét a Fővárosi íté-
lőtábla 2004 novemberében megsemmisítette, mivel 
azt megalapozatlannak, az elsőfokú bíróság eljárását 
pedig szabálysértőnek találta. A táblabíróság az új el-
ső fokú eljárás lefolytatására a Csongrád Megyei Bíró-
ság Katonai Tanácsát jelölte ki. Az ügyet június 7-én 
kezdik el tárgyalni. 

A Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsa a tár-
gyalásokra több ismert, köztisztséget betöltő személyi-
séget idézett meg tanúként: Tóth Andrást, a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában közremű-
ködő politikai államtitkárt, Kiss Péter kancelláriami-
nisztert, Lamperth Mónika belügyminisztert, vala-
mint Lusztig Pétert, a belügyi tárca vezetőjének tanács-
adóját. 

Ismerős 
újság 

PANEK SÁNDOR 
Köszönjük, kedves Olvasói Azt is, hogy megtisztelte és ve-
lünk ünnepelte a Délmagyarország kilencvenötödik születés-
napját, s azt is, hogy nem hagyott kétséget affelől: ahol Ön 
otthon van, ott van otthon ez a lap is. Azt is köszönjük, e szü-
letésnapi hétvége után, hogy nem pusztán egy újság előállító-
it látja bennünk, hanem bírálva-elismerve társait is, akiknek 
hivatása üres lenne, ha nem arról szólna, amitől az Ön élete 
gazdag. 

A minap egy idős hölgy megszólított a buszon, és felköszön-
tött a Délmagyarország születésnapján. Elmondta, hogy ha 
nem lenne ez az újság, el sem tudna igazodni, mi történik Sze-
geden. Én pedig zavaromban elmondtam neki egy történetet 
arról, hogy egy tavaszi napon, amikor Tisza éppen áradt, egyi-
künknek a szerkesztőségben az volt a feladata, írjon hírt arról, 
lezárták-e a rakpartot. Telefon ide, telefon oda, az illetékes el-
érhetetlen, a csuda vigye el, így emberünk, honnan lehetne 
megtudni; már hárman tanakodtak, hova kéne még telefonál-
ni, és akkor egyikünk pillantása kitévedt az ablakon, a Stefáni-
ára, a Tisza-partra, amely ötven méterre, ha van innen, és ki-
bökte a világ legjobb tanácsát, amit újságíró kaphat: menj, és 
nézd meg. 

A kitörő nevetésben benne volt, amit ez a hirtelen elénk 
tartott görbe tükör mutatott. Itt van ez a világ, amely semmi-
vel sem táplál kevesebb emberi sorsot, mint kilencvenöt éve 
bármikor, megszólítható emberek örömeit, bánatát, köröt-
tünk folyó életek színeit, fordulatait kínálja, s mi hajlamosak 
lennénk az információs ipar futószalagja mellől fel sem pil-
lantani? Régen rossz annak az újságnak, amelyben csak nyi-
latkozatok szólnak más nyilatkozatokról, szavak szavakról, s 
pártok, hivatalok megszűrt információiból papírvilág épül 
napról napra. 

Hogy a Délmagyarország ezt elkerülte, és megőrizte az ember-
központú lap hagyományát, talán ezt köszönheti leginkább olva-
sóiának. Az olvasónak, aki maga is szívén viseli közössége, kör-
nyezete sorsát, s bizalmával ma is visszaigazolja, hogy felismeri 
életterének eseményeit, értékeit a lapból. Az ismerős újság nem-
csak híreket hoz, hanem ismerősen hozza a híreket; ismerősen 
mesél, tájékoztat, érvel. 

Ismerősen, köszönthetően. 

Repülős emléknap Algyőn 

Óriási harcsa, 
jótékony célra 

# 4 

Eladó a Szeged étterem 

Mészáros Balázs algyői halász varsával fogta a 220 centis, 91 kilós 
h a r c s á t Fotó: Miskolczi Róbert 

kezdve a szélenergia hasz-
nosításáig az energiaszek-
tor több szeletével is foglal-
koznak, s egyikük sem 
vendéglátós. A Szeged je-
lenleg nincs szakmai ke-
zekben - fogalmazta meg 
frappánsan a lényeget Ko-
vács Gyula. Az étterem 
nyereségesen működtet-
hető, de még többet kihoz-
hatna belőle egy olyan tu-
lajdonos, aki a nap min-
den órájában jelen van és 
szakmai tapasztalatokkal 
rendelkezik. Hozzátette: 
komoly érdeklődőkkel tár-
gyalnak. 

« 
A város legendás szórako-
zóhelye a rendszerváltást 
követően veszteségessé 
vált, 1997-ben végleg be-
zárt, tulajdonosa, a me-
gyei vendéglátó végelszá-
molással megszűnt. A 
bérleti jogot még a válla-
lattól vásárolta meg 
1998-ban, mintegy 20 
millió forintért a Monar-
chia 2000 Kft., s újította 
fel további súlyos tízmil-
liókért az addigra teljesen 
lepusztult helyiségeket -
betartva a műemlékvéde-
lem szigorú előírásait. A 
Szeged 2000-ben nyitott 
ki újra, a mostani tulaj-
donosi kör, a Szolgber Kft. 
a Monarchiát 2002-ben 
vásárolta meg. 

Másodszorra hirdeti meg eladásra a Szeged éttermet 
működtető kft.-t a tulajdonosi kör. Képviselője szerint 
komoly az érdeklődés a város patinás vendéglője iránt. 

Nem a Szeged étterem 
bérleti jogát, hanem az 
azt működtető céget, a 
Monarchia Kft.-t árulja 
annak tulajdonosa, a 
Szolgber Orosháza Kft. 
Mint ahogy azt Kovács 
Gyula, a Szolgber tulajdo-
nosi körének képviselője 
elmondta, 2003 végén 
egyszer már felmerült a 
Szeged eladása - erről la-
punkban beszámoltunk 

ám végül elvetették a 
gondolatot. 

Időközben a tulajdono-
si kör is változott, s mára 

a többségi szavazatokkal 
rendelkező magánszemé-
lyek végleg eldöntötték, 
hogy megválnak a Sze-
gedtől, amely újbóli, 
2000-ben történt meg-
nyitása óta már nem csu-
pán étterem, hanem két 
szinten elhelyezkedő, ká-
vézót, különtermet is 
magában foglaló, kisebb 
és nagyobb rendezvények 
lebonyolítására alkalmas 
egység. 

Kovács Gyula elmondta, 
a tulajdonosok gépészmér-
nökök, akik az olajipartól 

Terasz a Széchenyi t é ren Fotó: Karnok Csaba 


