
Megtámadták kedden hajnalban Kasza Józsefnek, a Vajdasági 
Magyar Szövetség elnökének szabadkai házát, aminek egy részét 
egy szegedi cég bérli. A magyar kft. vezetője elmondta: biztos 
benne, hogy nem üzlete ellen irányult a kézigránátos incidens, de 
rövid időn belül elköltöznek az épületből. 

A szegedi Elzett-Certa Kereske-
delmi Kft. bérli azt a szabadkai 
üzlethelyiséget, ami előtt kedden 
hajnalban kézigránát robbant. A 
cég Kasza Józsefnek, a Vajdasági 
Magyar Szövetség elnökének fele-
ségétől bérli az épület egyik ré-
szét, míg a másikat egy horvát 
biztosítótársaság. Kaszáék a tá-
madást ért bejárattól ötven mé-

terrel beljebb laknak. A család a 
házban tartózkodott a detonáció 
pillanatában, a politikus felijedt 
ugyan a robbanásra, kiment az 
előkertbe, de semmi különöset 
nem észlelt. Csak reggel vette ész-
re, hogy betört az egyik helyiség 
ablaka, és a földben futball-labdá-
nyi kráter tátong. Ekkor értette 
meg, hogy mi történt hajnalban 

és értesítette a rendőrséget. A 
szomszédban négyen is aludtak, 
az idős asszonyok ugyan hallot-
ták a durranást, de nem értesítet-
ték a rendőrséget, mert nem gon-
dolták, hogy előttük történt a rob-
banás. Azt mondták, elég sűrűn 
lövöldöznek az utcában, ezért 
nem foglalkoztak az esettel. Igaz, 
a házuk falán is látszanak a táma-
dás nyomai. Szakértők szerint 
vélhetően mozgó járműből dob-
ták ki a kézigránátot, s ezért ér-
hette sérülés mindkét házat. 

Miután az esetről értesült a sze-
gedi Elzett-Certa Kereskedelmi 
Kft. igazgatója, Török György, 
azonnal a helyszínre sietett. El-
mondta: csak üveget kell cserélni, 
nagyobb kár nem keletkezett. 

- Nem az üzletünk ellen irá-
nyult a támadás - hangsúlyozta 
a vezető. A magyar cég az üzletet 
öt éve bérli, és incidens még nem 
történt. Lakatokat és zárakat 
árulnak, és az igazgató nem hi-
szi, hogy ezzel bárkinek baja len-
ne. Azt is elárulta, hogy Szabad-
kán van másik üzletük is. A 
szerb rendeletek szerint ugyanis 
nem lehet egy helyen kisker és 
nagyker. 

- Nem szeretnénk a politikába 
beleavatkozni, ezért rövid időn 
belül elköltözünk Kasza úrék há-
zából. Soha nem volt semmi 
problémánk, de nem szeretnénk 
még egy incidensnek kitenni 
magunkat. A szerb piacon mara-
dunk, hiszen várják a magyar be-
fektetőket - mondta Török 
György. 

Kasza József kijelentette, hogy 
nem ez az első fenyegetés és 
megfélemlítés, ami ellene irá-
nyul. - Mindez annak a rendsze-
res nyomásgyakorlásnak és meg-
félemlítésnek az eredménye, 
amelynek az a célja, hogy elül-
dözzenek engem és a magyarsá-
got a Vajdaságból. Nem ijedtem 
meg, nem engedem, hogy elül-
dözzenek - fejtette ki a politikus, 
akit tegnap felhívott Boris Tadic 
szerb elnök és támogatásáról biz-
tosította. Vojislav Kostunica mi-
niszterelnök közleménye szerint 
a VMSZ elnökének háza ellen 
történt támadás egyben a szerb 
állam elleni támadást jelenti. 

A nyomozás tegnap megkezdő-
dött, a szabadkai kerületi bíróság 
vizsgálóbírója irányítja. 

CS. G. L. 

HALÁLLAL FENYEGETTÉK 
Kasza Józsefet és Nenad Canakot, a Vajdasági Szociáldemokrata l iga és a 
tartományi parlament elnökét belgrádi lapértesülések szerint 2004 már-
ciusában már halállal fenyegette meg egy ismeretlen szervezet. Az önma-
gát „chicagói szerb rögtönítélő bíróságnak" nevező szervezet a vajdasági 
parlamentbe küldött, kézzel írott levelet a két politikus címére, postai úton. 
Ebben arra figyelmeztették őket, hogy halálra vannak ítélve és azt hamaro-
san végrehajtják. A szervezet azzal vádolta mindkettejüket, hogy megkísér-
lik elszakítani a Vajdaságot Szerbiától, szét akarják verni a délszláv állam-
közösséget, együttműködnek külföldi ellenségekkel, s ezen belül szorgal-
mazzák a feltételezett háborús bűnösök kiadását a hágai Nemzetközi Tör-
vényszéknek. 

Kampányfelkészítés volt Szegeden 
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Egy szegedi cég bérelt üzletet a családtól - Rövid időn belül elköltöznek 

Gránát robbant Kaszáéknál 

Vajdasági rendőrök vizsgálják a robbantás helyszínét Fotó: MTI 

Gyerekhiány 
BÁTYI ZOLTÁN 

Tanár néninek jelentem, az osztály létszáma 41, nem hiányzik 
senki. Bizony, még ilyen nagy számot préseltem ki a számon hetes-
ként anno, a szegedi rókusi általános iskola diákjaként. Ugye mon-
danom sem kell, ültünk mi egymás hegyén-hátán, s hogy még bo-
nyolultabb legyen a helyzet, az alsó tagozatos diákok délután is jár-
tak iskolába, mert a felsősöknek kellett a pad ebéd előtt. 

Hogy miért éppen ez jutott eszembe a 2005-ös tanévnyitás kap-
csán • Talán azért, mert az iskolákból - amelyek persze sokkal kor-
szerűbbek, tágasabbak, számító-, és még ki tudja milyen gépekkel 
felcicomázottak - napjainkra „csupán" a gyermekek tűntek el. 
Dehogy akarom én visszasírni a zsúfolt osztálytermeket. Ám az 
mégiscsak elképesztő, hogy ki tudja, hány iskola bezárása után is 
lesz olyan osztály, ahol - kis túlzással - egy nagyobb asztal körül 
elférhet majd az egész diákcsapat, s egy influenzajárvány idején 
akár már magántanulóknak is érezhetik magukat a nebulók. 

Hogy ezért nem a közoktatás a felelős ? Nem is állítottam ilyet. 
Inkább csak szomorkodom. Ugyanis miközben a magyar politi-
kai elit csapatai egymás zűrös ügyeivel vannak elfoglalva, vélt és 
valós bűnök miatt sütögetnek bélyeget a másik padsorban ülőkre, 
MAV-tendereken, elfuserált privatizációkon, szétbrókerezett mil-
liárdokon akaszkodnak össze, mintha észre sem vennék: oly vé-
szesen fogy és öregszik ez az ország, hogy egyszer csak nem lesz 
már, akit csatasorba állíthassanak választások idején. 

A népesség csökkenését megállító intézkedések kidolgozására 
persze alakulnak kutatócsoportok, bizottságok, készülnek hej, de 
tudományos elemzések, csak éppen mindez annyit sem ér, mint 
ama falra hányt borsó. Szociálpolitikánk - minden lelkes toldozás 
és foltozás ellenére - ezer sebből vérzik. Ám ennél is nagyobb, de 
még mennyivel nagyobb baj, hogy - figyelve a parlamenti szócsa-
tákat - a közpolgárnak olybá tűnik: honunk vezetésének fogalma 
sincs arról, miként pótolhatná e nemzet az iskolapadokból kiöre-
gedett diákokat. 

A probléma rendkívül összetett - mondják. A sommás megálla-
pítással persze el lehet kenni az ügyet (ami „mindössze" a ma-
gyar nemzet jövőjének sorsa), csak éppen a padok maradnak üre-
sen. Vajh mikor következik már be szemléletváltozás a politiká-
ban, s persze a családokban ? Mert ugye azt senki sem hiszi komo-
lyan, hogy a diákhiány miatt csak és kizárólag a politikusoknak 
kell elgondolkodva lesütni a szemüket' 

Följáró a dómba 

István azt válaszolta, a rendezvény tartalma 
belső ügy. - A legfontosabb célkitűzésünk, 
hogy 2006-ban megnyerjük a választásokat. 
Erről volt szó, de ezzel, azt hiszem, nem 
mondtam újat. 

Miért viselnek piros csuklószalagot a részt-
vevők? Talán a szervezők félnek attól, hogy 
beszivárog egy újságíró, mint történt a nagy 
botrányt kavart ron werberi kampányfelké-
szítésen? Hiller azt felelte, a szocialisták do-
mináns színe a piros. Azok kaptak csukló-
szalagot, akiket meghívtak. 

Orbán Viktor Kőszegen tett kijelentésére -
miszerint a Fidesz kormányra kerülése ese-
tén felülvizsgálja a szabálytalan privatizációs 
eljárásokat, és ahol korrupció vagy más tör-
vénytelenség érhető tetten, visszaveszi a 
rosszul privatizált vagyont - Hiller úgy rea-
gált: Orbán másképpen vélekedik a magáno-
sításról kormányfőként és másképpen az el-
lenzék vezéreként. A szocialista politikus 
szerint a Fidesz elnökének felelőtlen kijelen-
tései az ország gazdasági biztonságát veszé-
lyeztetik. Ezért is kérte a pénzügy- és gazda-
sági minisztert, hogy mielőbb kezdjen tár-
gyalásokat a befektetőkkel. Hiller szerint az 
országért megvan a saját felelőssége a kor-
mánynak és az ellenzéknek is. A határ itt 
nem kormánypártok és ellenzék között hú-
zódik, hanem azok között, akik értik és akar-
ják ezt az országért viselt közös felelősséget, 
és azok között, akik ezt nem akarják - hang-
súlyozta a pártelnök. 

s z . c . s z . 

A Szent-Györgyi Albert Rotary Club Szeged segítségével megépült 
a fogadalmi templom oldalbejáratához vezető följáró, amelyen a 
kerekes székkel közlekedők is bejuthatnak a dómba. Bozsó Mik-
lós, a Rotary elnöke szerint a szervezet minden évben kiemelt jóté-
konysági akció keretében nyújt segítséget a rászorulóknak. Idén a 
dóm akadálymentesítését tűzték ki célul. A megvalósítás nemzet-
közi összefogással történt: magyar, német, osztrák, szerb és román 
Rotary Clubok is segítettek. A pihenőkkel megszakított, enyhe 
emelkedésű följáró 35 méter hosszú és 1,5 méter széles. Megjele-
nése illik a műemléki környezetbe. Burkolatába automatavezérlé-
sü fűtőkábeleket, hő- és nedvességérzékelőt építettek, így esős és 
téli időben is biztonságosan használható. A létesítményt tegnap 
délben vette át Gyulay Endre megyés püspök Fotó: Gyenes Kálmán 
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Piros csuklószalagban tréningeztek a szo-
cialista kampánystábok tegnap Szegeden, a 
rendezvényházban. Hiller István pártelnök 
nem mondott újat: nyerni akarnak 
2006-ban. 

- Az MSZP a jövő évi országgyűlési választási 
kampányának harmadik szakaszába lépett, 
amelynek keretében hét városban tartunk re-

gionális felkészítést - mondta tegnap a 
csongrádi megyeszékhelyen Hiller István. 
Szegeden Békés és Csongrád megye szocialis-
ta polgármesterei, parlamenti képviselői és 
jelöltjei, valamint a kampánystábok tagjai 
vettek részt a felkészítésen. Azért Szegeden -
hangsúlyozta Hiller - , mert a város nagyon 
fontos a szocialistáknak. 

Miről volt szó a zárt ajtók mögött? Hiller 

Hiller István: 2006-ban megnyerjük a választásokat Fotó: Miskolczi Róbert 
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