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Szeged az élettudományok CL biotechnológia révén lesz versenyképes 

Osztozkodás a pénzeken 

Sztráda születik. A pécsi lobbi is harcol az M43-as mielőbbi megépítéséért Fotó: Karnok Csaba 

Megy a „cserebere" a nagyvárosok között, 
készül a második Nemzeti fejlesztési terv. 
2007 és 2013 között durván hatezer-mil-
liárd forintnak megfelelő euróhoz juthat 
Magyarország, az elosztásról, felhasználás-
ról most döntenek. Szeged versenyképes-
ségi pólus lesz, fő projektje a biopolisz. 

Szeged várhatóan autópályát kap, „biopolisszá" 
lesz, Pécs a kulturális szerepét erősítheti Euró-
pa kulturális fővárosaként. Végtelenül leegy-
szerűsítve az európai pénzek körül folyó alkut, 
így summázható a jelenlegi helyzet. Ez úgy is 
megfogalmazható, hogy folyamatosan egyeztet 
az öt magyar nagyváros a második Nemzeti fej-
lesztési terv (NFT2) ügyében. Botka László sze-
gedi polgármester elmondta: céljuk, hogy ne 
versengjenek egymással a nagyvárosok. Szövet-
ségeket kötnek, hogy bebizonyítsák, valamely 
fejlesztés az egész országnak fontos. 

A Gyurcsány-kormány elképzelései szerint 
ezeknek a nagyvárosoknak hatalmas szere-
pük lesz a fölzárkóztatásra szánt összegek el-
költésében. A „versenyképességi pólusok" jó 
esetben egymást kiegészítve, sajátosságaikra 
épülő tervekkel szereznek fejlesztési forrást. 

Pénz, az van bőven. Az Európai Unió költ-
ségvetéséből 2007 és 2013 között több mint 
hatezer-milliárd forintnak megfelelő euróhoz 

juthat Magyarország, ami a magyar források-
kal együtt mintegy tizenkétezer-milliárd fo-
rint fejlesztési lehetőséget jelent. 

Szeged tehát kiemelt fejlesztési pólus, és a 
formálódó terv szerint „biopolisz". E fogalom 
köré rakosgatják a városházán - az egyetem-
mel közösen - a különböző fejlesztési elkép-
zeléseket. Botka hangsúlyozza: be kell bizo-
nyítani, hogy ezek a projektek egész Magyar-
ország versenyképességének növelését szol-
gálják. 

Azt, hogy zajlik a cserebere, jól mutatja, 
hogy a két befolyásos szocialista polgármes-
ter, Szeged és Pécs első embere nemrégiben 
közös sajtótájékoztatót tartott a két város 
stratégiai együttműködéséről. Botka itt már 
nagyon egyértelműen utalt rá: Pécs kapta 
ugyan a kulturális főváros posztért való indu-
lás jogát, de „cserébe" támogatja Szeged fej-
lesztési programjait. Ezek közül a legsürge-
tőbb a szegedi reptérhez szükséges, még el 
nem nyert, 258 milliós állami forrás meg-
szerzése. Ezt Toller László Pécs nevében úgy-
mond „támogatja". A második ilyen pécsi jó-
váhagyással beindított szegedi lobbi az 
M43-as mielőbbi megépítésért harcol. Botká-
ék azt szeretnék, ha a Szegedet északról elke-
rülő autópálya megépítése a terv első számú 
közútfejlesztési programja lenne. 

A „biopolisz" elképzelésbe egyébként sok 
minden belefér. Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester szerint a nagykörutat gyűrű-
vé záró híd megépítésével például volt ipari 
területek tárhatók föl. Ezeken úgynevezett 
barnamezős beruházásként a biopoliszhoz 
kapcsolódó létesítményeket emelhetnek. De 
ugyanígy a „biopolisz" részévé válhat adott 
esetben pénzügyi eszköz biztosítása beruhá-
zásokhoz, azaz egy regionális kockázati tőke 
alap. Az NFT2 és a „biopolisz"-ság Szeged 
számára 80-100 kisebb projekt, köztük sok 
városfejlesztési, megvalósulását jelentheti. 

MOLNÁR B. IMRE 

KLINIKA, VILLAMOS: SZT0RN0 
Tavaly többször is beszámolt lapunk arról, hogy 
az egyetem egy hatalmas új klinika építését ter-
vezi, a város pedig a nagykörút déli hídját és a 
villamoshálézat bővítését, felújítását reméli. 
Ezek lettek volna a 12 milliárd forintnál drágább 
kiemelt fejlesztési projektek 2007 és 2013 között 
Szegeden. Ezek a kezdeményezések ebben a for-
mában nem kerültek be az országos projektek 
közé - tájékoztatott Nagy Sándor. A városfejlesz-
tési alpolgármester szerint ennek ellenére sem 
kizárt, hogy más formában még támogatott beru-
házások lehetnek. 

Szerb gimnazisták támadtak meg magyar fiatalokat Palicson 

„Tűnjetek el innen, mert ez itt Szerbia !" 
Palicson szerb gimnazisták támadtak meg magyar fiatalokat a hét 
végén. A rendőrség azt vizsgálja, hogy nemzetiségi alapon történt-e 
az incidens vagy sem. A dolog úgy indult - mesélte lapunknak az a 
fiatalember, akit megvertek - , hogy egy szerb lány beszólt a 
magyaroknak: tűnjenek cl Szerbiából! 

A palicsi Kisvendéglőben ünne-
pelték szombaton a szabadkai 
Szvetozár Markovics Gimnázi-
um végzősei - szerbek és ma-
gyarok - a középiskola befejez-
tét. Hajnalban a magyar fiatalok 
egy csoportja a vendéglő közelé-
ben üldögélt és beszélgetett egy 
padon, amikor egy szerb gimna-
zista lány arra botorkált a barát-
nőivel. 

- Az igencsak részeg lány 
odajött hozzánk, és azt kiabál-
ta: tűn jünk el innen, mert ez 
itt Szerbia! Mi közöltük, hogy 
ez a Vajdaság - elevenítette fel a 
történteket lapunknak az a 
Szabadkán tanuló magyar egye-
temista, akit gimnazista bará-
tai hívtak meg az érettségi ban-
kettre. A fiatalember - aki kér-
te teljes nevének titokban tar-
tását - elmondta: a lányt, aki 
azt is ordibálta, hogy „A ma-
gyarok menjenek Magyaror-
szágra!", a barátnői rángatták 
el a helyszínről. Később vissza-

tért két szerb fiú. Az egyetemis-
ta közölte, hogy bár öten voltak 
a társaságban, egyikük sem is-
merte a szerb lányokat és fiú-
kat. - A lány óbégatása után 
megbeszéltük, hogy nem vála-
szolunk a provokációra. Ehhez 
tartot tuk magunkat akkor is, 
amikor a két fiú sörösüvegeket 
kezdett dobálni felénk, és han-
gosan szidták az anyánkat. Azt 
üvöltözték szerbül, hogy „B... 
meg a magyar anyátokat!" Sze-
rencsére senkit sem találtak el 
az üvegekkel. Az egyik köze-

lebb jött azzal, hogy mit vigyo-
rog az egyik barátom, majd po-
fon vágta. Én mondtam, hogy 
nyugodjon le, de ez nem hatott . 
Ellökött és a barátjával elkez-
dett rugdosni a földön. Amikor 
felálltam, az arcomba vágott 
egy sörösüveggel, amitől felre-
pedt a bőröm - mondta az egye-
temista. A magyar fiatalok ki-
hívták a rendőröket és megmu-
tatták nekik az elkövetőket. A 
szerb lány, aki először beszólt a 
magyaroknak, akkorra már alig 
állt a lábán - mondta a magyar 
fiú, akitől megtudtuk, hogy az 
esetről jegyzőkönyv készült. A 
fiatalember elmondta: hétfőn 
kihallgatták a szabadkai rend-
őrségen, de mára is beidézték. 
A rendőrök vizsgálják - fogai-

T0LERANCIATAB0R PALICSON 
Szerb-magyar toleranciatábort rendeztek szerdától vasárnapig Palicson, 
amelyen ötven magyarországi és vajdasági szerb, illetve magyar nemzeti-
ségű középiskolás és egyetemi hallgató vett részt. Predrag Markovics szerb 
és Szili Katalin magyar parlamenti elnök februárban a vajdasági szerb és 
magyar fiatalok közötti feszültségek és jogsértések megfékezésének szán-
dékával állapodott meg a szerb-magyar toleranciaprogram indításáról. A 
tervek szerint jövőre Szegeden rendezik meg a toleranciatábort. 

mázott - , hogy nemzetiségi ala-
pon történt-e az incidens vagy 
sem. 

A magyar egyetemistának so-
ha nem volt semmilyen konf-
liktusa a szerbekkel, sőt: na-
gyon sok szerb barátja van. Ta-
pasztalata szerint az ilyen visel-
kedés leginkább a 15-18 évese-
ket jellemzi. A húsz év feletti 
barátaival sohasem volt semmi-
lyen probléma abból, hogy ki 
szerb és ki magyar. Történt, 
ami történt - mondta a fiatal-
ember, hozzátéve: szeretpé to-
vább élni az életét. Hangsúlyoz-
ta, azért kéri nevének titokban 
tartását, mert „nem szeretné, 
ha éjszaka egy fél, téglát dobná-
nak be a szobája ablakán." 

- Nem véletlen, hogy a fiatalem-
ber a helyi napilapban sem vállalta 
a nevét - mondta Kabók Erika. A 
Magyar Szó szabadkai újságírója 
szerint ugyanis ha bebizonyoso-
dik, hogy nemzetiségi alapon tör-
tént az incidens, akkor az elkövető 
akár három év börtönbüntetést is 
kaphat. Ha viszont utcai vereke-
désként értékelik az esetet, há-
romezer forintos pénzbírsággal 
megúszhatja az ügyet. 

sz . c . sz . 

Passzátszél 
és aszályesély 
FARKAS CSABA 

Eső után köpönyeg! Hőség után napernyő? Lehet, ámbár az is: ár-
víz után következik - a szárazság. Van rá esély, lásd a kettőezres 
évet, amikor is elhúzódó ár- illetve belvíz után égbekiáltó aszály 
következett. Ennél szebb példát a globális éghajlatváltozás esetén 
bekövetkezhető, egymást váltó két évszakra - melyre egyes mo-
dellezések szerint esetleg majd cserélődhet a négy - keresve sem 
találni. S tényleg szép lenne e példa, ha mondjuk egy másik boly-
góról kísérhetnénk figyelemmel - ám ha a magunk bőrén kell ér-
zékelnünk, akkor nagy rá a kísértés, hogy azt mondjuk: ne legyen 
ennyire szép a példa! Legyen inkább kevésbé szép, és maradjon 
olyan az időjárás, hogy se fölperzselés ne következzék belőle, se 
özönvíz. 

De, ha igaz, már beindult a folyamat, a globáhs fölmelegedés -
sovány vigasz: nekünk, magyaroknak vajmi kevés közünk 
volt-van hozzá -, es ha mindent Kiotó szelleméhen csinálnának 
az ebben megegyezettek, már az sem lenne elég az üvegházhatás 
növekedésének leállításához. S bár egy forgatókönyv szerint hosz-
szabb távon a csapadékmennyiség csökkenni fog, a változás be-
vezető - jelenlegi? - szakaszában még összevissza jönnek a kü-
lönböző időjárási szélsőségek, nyakra-főre kapunk hideget-mele-
get, szárazságot-áradást egyaránt, míg át nem áll az új pályára klí-
mánk. Mondják ezt kutatók. Más kutatók meg mást mondanak, 
hogy melyik tábornak van igaza, döntsék el ők, meg az időjárás (a 
következő napokban egyébként éppenséggel lehűlés, eső várha-
tó). Ugyanakkor sokatmondó: Magyarországon már megkezdő-
dött a Vahava-program - változás-hatás-válaszadás, azaz a globá-
hs klímaváltozással összefüggő hazai hatások, és a rájuk adható 
válaszok - kidolgozása, és hihetőleg nem azért, mintha túl sok 
lenne a kidobni való pénz. A helyzet a jelek szerint az, hogy van 
mit kidolgozni a változás okozta hatásra adandó válaszadáson. S 
jóllehet továbbra is tényként kezelendő, hogy nem mi fújjuk a 
passzátszelet, azaz nem az emberiség, mégis kezdhet éghajlati té-
nyezővé válni - és mindazt, amit ember csinált, csakis ember csi-
nálhatja vissza. Ha egyáltalán. 

Békés megyében nyomoznak a Himnusz-ügyben 

Feljelentették 
Székhelyi Józsefet 
Nemzeti jelkép 
megsértése miatt 
egy debreceni lakos 
feljelentette a Sze-
gedi Nemzet i Szín-
ház főigazgatóját. A 
Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitány-
ság elfogultságot je-
lentet t be, az ügy-
ben a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitány-
ság nyomoz. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- A debreceni felje- Székhelyi József Fotó: Schmidt Andrea 
lentő kérte, hogy 
nemzeti jelkép megsértése miatt 
vonják felelősségre az általa felje-
lentett személyt, Székhelyi Józse-
fet. A Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányságra érkezett, a fel-
jelentő álláspontja szerint a Him-
nusz mint nemzeti jelkép meg-
gyalázásának gyanúja ügyében el-
rendelt nyomozás során a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság az elfogultság látszatának el-
kerülése érdekében kérte, hogy az 
ügyet egy másik nyomozóható-
ság vizsgálja ki. Az Országos 
Rendőr-főkapitányság a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányságot 
bízta meg az eljárás lefolytatásá-
val - erősítette meg információn-
kat közleményében Szombati 
Andrea, a Békés Megyei Rend-
őr-főkapitányság sajtóreferense. 

Székhelyi József ez év március 
19-én, a Szabad Demokraták 
Szövetsége Szegeden tartott 
kongresszusán elmondott beszé-
dében - Orbán Viktor volt mi-
niszterelnökre, a Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség elnökére utalva 

NEMZETI JELKEP 
MEGSÉRTÉSE 
A büntető törvénykönyv vo-
natkozó meghatározása ér-
telmében vétséget követ el, 
aki nagy nyilvánosság előtt 
a Magyar Köztársaság Him-
nuszát, zászlaját vagy címe-
rét sértő, lealacsonyító kife-
jezést használ. 

- kijelentette: „Ő maga pedig 
mint Tokaj hímvesszeje, nektárt 
fog csöpögtetni - mindenhová." 

A Szegedi Nemzeti Színház fő-
igazgatójának kijelentéséből 
óriási botrány kerekedett. Szék-
helyi József szinte valamennyi 
tévécsatornán, rádióban és új-
ságban nyilatkozott, magyaráz-
kodott a fentebb idézett mondat-
ról. Az ellenzék szerint Székhelyi 
József meggyalázta a Himnuszt, 
a direktort többen lemondásra 
szólították fel, a Fidesz helyi cso-
portja pedig utcai demonstrációt 
szervezett a színház elé. Közben 
Sándor fános, a szegedi színház 
egykori főrendezője március 
24-én bejelentette, ameddig 
Székhelyi áll a teátrum élén, fel-
függeszti örökös tagságát. 

Székhelyi József még ugyanezen 
a napon bocsánatkérőféle nyílt le-
velet tett közzé, amelyben Arany 
Jánosra és Karinthy Frigyesre utal-
va hangsúlyozta: „(...) én is egy 
szent szöveg ficamával tudtam 
csak kifejezni mélységes kétség-
beesésemet. ", valamint leírta, 
hogy szegedi évei alatt milyen fe-
nyegetések, mocskolódások érték, 
mindeközben a színház (és színé-
szei) sikereit elhallgatták. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság egyébként azért je-
lentett be elfogultságot, mert a 
Szegedi Nemzeti Színházzal több 
éve szerződéses kapcsolatban áll. 

A még Csongrád megyében el-
rendelt nyomozás iratai az el-
múlt héten pénteken érkeztek 
meg a Békés Megyei Rendőr-fő-
kapitányságra. 


