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Orbán Viktor politikai fóruma a szegedi műjégpályán Fotó: Schmidt Andrea 

AZ ORSZAGROL A JÉGPÁLYÁN 
A szegedi műjégpálya épületében berendezett küzdőtérre dübörgő taps-
tól kísérve vonult be Orbán Viktor, a Fidesz-MPSZ elnöke, Kudlik Júlia, a 
nemzeti konzultáció háziasszonya és Rákay Philip moderátor. Elmond-
ták: az utóbbi időben rengeteg kérdést tettek fel a nemzeti konzultáció 
tagjainak telefonon, SMS-ben és elektronikus levélben, s most ezeket 
tárgyalják meg. Orbán arra a fölvetésre, hogy mit tett értünk az állam az 
elmúlt 15 évben, kérdéssel felelt: „Mit tettünk mi az államért?" A hall-
gatóság különböző csoportjai felé fordulva azt hangsúlyozta, hogy ez az 
ál lam most nem tud munkát adni mindenkinek, nem védi meg a kis- és 
középvállalkozókat, s nem képes egységet teremteni a magyarság köré-
ben. Orbán szerint ma Magyarországon nincsenek közös célok, pedig 
azok nélkül nem lehet előre jutni. A volt kormányfő szerint „nem az a lé-
nyeg, hányat lépünk, hanem, hogy merre". 

Orbán szerint magyar ember-
hez méltó életet kell élni, ahol a 
gyermek nem teher, a munka 
nem alamizsna, a nyugdíj nem 
segély, a nyaralás nem luxus. Be-
széde végén a helyiektől ajándé-
kokat vett át, majd a kampány-
busz Balástya felé indult. 

A falu főterén, a hivatal előtt kö-
rülbelül harmincan várták érkezé-
sét. Itt nem mondott beszédet Or-
bán, hanem a polgármesterrel és a 
helyiekkel beszélgetett kötetlenül, 
közvetlenül. Az elnök nemcsak a 
gondokat akarta hallani, kikérte a 
helyiek véleményét a megoldásról 
is. Felszólította őket: készülődje^ 
nek, meg kellene nyerni a válasz-
tásokat. ,,Bár errefelé ez menni 
szokott" - tette hozzá mosolyog-
va. Kérte, készüljenek föl arra, 
hogy ha lesz egy olyan kormány-
zat, amely a gazdákat akarja szol-
gálni, tudják, milyen döntésekre 
lesz szükség. 

Orbán udvariasan búcsúzott és 
indult Szatymazra. Ott körülbe-
lül nyolcvanan gyűltek össze a 
kultúrház előtt. A miniszterel-
nök figyelmeztette hallgatóságát, 
hogy az újságokból nem tudják, 
mekkora a baj. Pedig a gazdaság-

ban nagy a baj, a munkanélküli-
ség aggasztó. A vele tartó Kudlik 
Júlia hangsúlyozta: a nemzeti 
konzultációnak marad nyoma, 
érdemes részt venni benne. Ez-
után Szeged felé indult a busz. A 
város határában megállásra 
kényszerült a konvoj, mert az 
M5-ös építése miatt rövid időre 
lezárták az utat. Az Árpád térre 
érve néhány fideszes aktivista fo-
gadta a pártelnököt, aki elsétált a 
Bécsi Kávéházba. Itt Gyulay End-
re szeged-csanádi megyés püs-

pökkel, Gellért Ákos vállalkozó-
val, Szabó Gábor rektorral, Sán-
dor fános rendezővel, Vajda Júlia 
operaénekessel és Bohács Zsolt 
kenussal vitatta meg az ország és 
a város ügyeit. Orbán Viktor teg-
napi Csongrád megyei programja 
zárt körű találkozókkal és a sze-
gedi műjégpálya épületében tar-
tott nagyszabású politikai fórum-
mal ért véget. 

A kampánybusz ma és holnap 
folytatja a megyejárást. 

M . B. I. 
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Pick-vétel: harminc napra felfüggesztve 

Vizsgálják a Délhús 
tulajdonszerzését 
A Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete (PSZÁF) vizsgálatot 
folytat a Pick Szeged Szalámi-
gyár Rt.-ben történt befolyás-
szerzés jogszerűségével kapcso-
latban, ezért 30 napra felfüg-
gesztette a Délhús Rt. által a 
szalámipapírra tett nyilvános 
vételi ajánlat elbírálását. 

A Magyar Tőkepiacban megje-
lent felügyeleti határozat szerint 
a felfüggesztés június 21-étől, a 
határozat időpontjából érvényes. 
A Csányi Sándor OTP elnök-ve-
zérigazgató érdekeltségébe tarto-
zó Délhús Rt. június 8-án kérte a 
felügyelettől a jóváhagyást ah-
hoz, hogy részvényenként 1046 
forinton nyilvános vételi ajánla-
tot tegyen a Pick Szeged Rt. ösz-
szes részvényére, amely nincs a 
Délhús birtokában. 

A 3,27 milliárd forint jegyzett 
tőkéjű Pick Szeged Rt.-ben 32 szá-
zalék tulajdoni hányada van a Dél-
hús Rt.-nek és további 32-32 szá-
zalék tulajdoni hányaddal rendel-
kezik két magánszemély: Csarodai 
János és Brazsák József. Egyetlen, 
különleges jogokat biztosító 
(arany)részvény állami tulajdon-
ban, az Állami Privatizációs és Va-
gyonkezelő Rt.-nél (ÁPV| van. 

A június 10-én nyilvánosságra 
hozott ajánlati felhívás szerint az 
ajánlat feltétele az, hogy a Gaz-
dasági Versenyhivatal (GVH) en-
gedélyezze a Délhús Rt. számára 
az irányító befolyás megszerzését 
a Pick Szeged Rt.-ben. 

A Pick Szeged Rt. a múlt évet 
5,1 milliárd forint adózás előtti 
veszteséggel zárta, míg egy évvel 
korábban 346 millió forint volt a 
vesztesége. 

£ 
A vezetés élménye. a 

A Fidesz elnöke a nemzeti konzultációban való részvételre buzdított 

Orbán busszal érkezett Ha dobban 
a szív 

Első lépések a steril szobán kívül 
Folytatás az 1. oldalról 

Csongrád megyében jár a Fidesz 
kampánybusza, melynek útjá-
hoz tegnap Orbán Viktor is csat-
lakozott. Kisteleken, Balástyán, 
Szatymazon és Szegeden a nem-
zeti konzultációban való rész-
vételre szólítottak föl. Majd 
Szegeden a város értelmiségé-
nek képviselőivel beszélgetett 
az egykori kormányfő. A prog-
ram a jégpálya épületében tar-
tott fórummal zárult. 

- Nem azért jöttünk össze, hogy 
megtudjuk, el kell-e küldeni a 
mostani kormányzatot - kezdte 
beszédét Orbán Viktor Kistele-
ken. - Erre mindenki tudja a vá-
laszt - tette hozzá a közönség de-
rültsége közepette. A volt mi-
niszterelnök szerint Magyaror-
szágnak nincsenek közös céljai, 
mindenki bizalmatlan a másik 
iránt. Az emberek szerinte nem 
szeretik a közéletet, nem hisz-
nek abban, hogy értük születnek 
a döntések. 

- Mi az, ami a közös cél le-
gyen? - kérdezte. - Erre szolgál a 
kérdőív. 

A nemzeti konzultáció ország-
járása keretében a Fidesz-MPSZ 
elnöke busszal járta be az 5-ös út 
menti településeket a megyében. 
Kisteleken körülbelül százhúsz 
ember várta a délidőben érkező 
politikust. A városközpont új 
épületkomplexumának árnyéká-
ba húzódó pártelnököt szorosan 
körbevették az érdeklődők. A 
volt miniszterelnök beszélt a 
megélhetés nehézségeiről, az ala-
csony fizetésekről, a magas árak-
ról. „Csak a statisztikák jók, de 
az emberek rosszul élnek" - ma-
gyarázta, miközben több hallga-
tója helyeslően bólogatott. 

ÚTVONAL 
A nemzeti konzultációval való 
kapcsolatteremtést szolgálja az az 
autóbusz, amely e hét végén 
Csongrád megyében folytatja útját. 
Szombaton 9 érakor Deszkre fut 
be, majd Klárafalván, Ferencszál-
láson áll meg délután pedig Rá-
kosra, Csanádalbertire, Pitvarosra 
érkezik, hogy aztán vasárnap dél-
előtt Székkutas, délután pedig 
Hódmezővásárhely lakéi vélemé-
nyét gyűjtse össze. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Boldogság költözött tegnap a szegedi klinikakertbe. Messzire elza-
rándokoltak a felhők, szikrázó sugarakkal köszöntette a nap is 
Kónya Máriát, azt a fiatalasszonyt, akinek életét egy hónappal ez-
előtt szívátültetéssel mentették meg. „De jó, Istenem! Milyen 
szép minden!"- bújtak elő a szavak, s az újszíves asszony első sé-
tájánál jelen lévők átérezhették, milyen is az, ha csoda történik. 

Jó, tudom, a szívátültetés végül is egy orvosi műtét. Pontos sza-
bályokkal, az ember gyógyítására szövetkezett tudomány több 
ezer éves tapasztalata áll minden, szikével elvégzett metszés mö-
gött. És tudom azt is, hogy hazánkban kiváló orvosok, remekül 
képzett ápolószemélyzet segédkezhet egy-egy ilyen beavatkozás-
nál. Ám a tény, miszerint más szíve dobbari egy mellkasban, 
másból kioperált testrész segítségével menekülhet meg valaki a 
haláltól, nekem, s talán még sok ember számára a csodák közé 
soroltatik. 

Szép alkalom ez arra is, persze, hogy számba vegyük, milyen 
fejlődésen ment át az orvostudomány, dicsérjünk tudósokat, gya-
korló'szakembereket. De megfogalmazhatjuk reményeinket is -
a jövő még több csodát rejteget, s nincs már messze az a világ, 
amelyben a megfáradt testrészt könnyedén cserélik, pótolják. 
Hogy ettől az ember géphez válik hasonlatossá1 Jaj, dehogy. Azok 
az örömkönnyek, amelyek egy sikeres műtét után kibuggyannak 
ápoltból és gyógyítóból, nagyon is emberiek, az a hála, amit a kli-
nikáról gyógyultan távozó beteg érez orvosai iránt, talán az egyik 
legszebb érzés, amit a születésünk és a halálunk között eltelt idő-
ben megismerünk. 

Egy újszíves örömét látva önkéntelenül is belegondolunk abba, 
hogy az ember, ki szívátültetésre képes, új májat „szerel" a testbe, 
vagy éppen vesét, az ember, aki klinikákat épít, egyetemeket, 
milliárdokat költ szakemberek képzésére, intézmények fenntar-
tására, igen, ez az ember nem tudja kioperálni lelkének sötét ol-
dalát. Egy megmentett betegre ezen a földön minden nap száz és 
száz, háborúkban legyilkolt egészséges jut. Hiába tudjuk, az em-
ber megmentésére kellene összegyűjteni minden erőnket, pén-
zünket, a világ vagyonának nagy része ma is gépfegyverekben, 
harci repülőgépekben, vállról, s még ki tudja honnan indítható ra-
kétákban áll. 

Kónya Mária tegnapi sétáját ilyen sötét gondolatok aligha ár-
nyékolták be. Kívánom is: új szívvel élve csak a szépet, a jót vegye 
majd észre. Mi, régi szívesek meg keressük tovább azt a profesz-
szort, aki magára vállalja, hogy egy alapos nagy műtéten átsegíti 
magát az emberiséget. Ahogy elnézem a világ dolgait, igencsak jó 
anyagból kellene készíteni a szikét, ha meg akarnánk szabadulni 
az összes rosszindulatú daganatunktól. 

Akció a Sing-Singnél 
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsá-
ga, a Sing-Sing diszkó és a Tempó Taxi közlekedésbiztonsági akciót szer-
vez szombatról vasárnapra virradó éjjel Szegeden a Sing-Singben 23.30 
és hajnali 4 óra között. Cél az ittas járművezetők számának csökkentése 
és a diszkóbalesetek megelőzése. A diszkóba autókkal érkezőknek a 
hoszteszek alkoholtesztet adnak át, majd a vendég távozáskor önmagán 
ellenőrizheti, hogy van-e még alkohol a szervezetében. Ha az alkohol-
teszt pozitív eredményt mutat, a tesztet a Tempó Taxi munkatársainak 
felmutatva, Szeged területén ingyen hazaszállítják az ittas vendéget. 

- Még maradhatunk talpon, 
olyan jó - mondta segítőinek, 
mikor megérkeztek a kerekes 
szék elé. Néhány perc után azon-
ban végképp elfáradt, így vissza-
ült a kocsiba. Még sokáig nézelő-
dött, és szívta magába a friss le-
vegőt. - De jó, Istenem! De szép 
minden! - mondogatta. 

A nő, akin először hajtottak 
végre Budapesten kívüli egész-
ségügyi intézményben szívátül-
tetést, azt kérte: egyelőre ne kér-
dezgessük, erejét inkább a moz-
gásra tartogatja. Valószínűleg ő 
sem számított rá, hogy ilyen 
könnyű lesz majd az első, sza-
bad levegőn töltött néhány óra, 
így maradt energiája beszélget-
ni. Elmesélte: az önálló séta fő-
próbáját tegnap a folyosón tar-
tották. Most már egyre többször 
megy majd ki a szabadba, jelen-
legi legfontosabb célja pedig, 
hogy minél gyorsabban megerő-
södjön. 

- Tegnap segítség nélkül kelt fel, 
a műtét óta most először - büsz-
kélkedett a nő élettársa, Béla. 

A sterilizált szobában, a külvi-
lágtól elzárva meglehetősen egy-
hangúan teltek Mária hétköz-
napjai. Orvosai azonban igyekez-
tek mindent megtenni, hogy job-
ban érezze magát: televíziót, vi-
deót, sőt még számítógépet is 
vittek be neki. 

- Olyan jó dolga van itt, hogy 
már nem is akar hazajönni - vic-

Kónya Mária a műtét utáni első sétán Varga Anikó gyógytornásszal és élettársával Fotó: Gyenes Kálmán 

celődött Béla, de a nő ezt gyorsan 
cáfolta. 

- Mégiscsak az lenne a jó, ha 
már otthon lehetnék a gyerekek-
kel - mondta az asszony. 

Lapunkban korábban megír-
tuk, Mária halaszthatatlan szív-
átültetésére egy, a terhessége 
alatt fellépő keringési elégtelen-
ség miatt kellett sort keríteni. 
Gyermekét császármetszéssel 
hozta világra, majd - mivel álla-
pota az intenzív gyógyszeres ke-
zelés ellenére is jelentősen rom-

lott - felkerült a szívátültetésre 
várók listájára. A donorszerv az 
utolsó pillanatban érkezett meg. 
A műtét óta csak fényképeken és 
MMS-en látta az újszülött gyer-
mekét, de előtte is csak három 
alkalommal, pillanatokra. 
Gyönyörű baba, jó súlyban van -
áradozott a kicsiről. 

Bár a nő jól érzi magát, és lát-
hatóan hangulata is kitűnő, még 
nem mer sem ő, sem a párja 
gondtalanul örülni. 

- Amíg itt van a klinikán, 

úgyis izgulok, sőt: szerintem 
még utána is - mondta Béla, 
aki ezek u tán viccesen megje-
gyezte: tulajdonképpen pár mé-
ter híján már majdnem kint 
jártak az intézmény falain kí-
vül. - Majd egyszer kiszökünk 
- súgta Mária fülébe, de persze 
ezt sem gondolta komolyan. 
Hiszen mindket ten tudják, 
hogy az asszony a lehető leg-
jobb kezekben van a szegedi 
szívsebészeten. 
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