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Ötvenhat 
ünneplése 
DARVASILASZLO 

Vajon miért baj, hogy Wittner Mária nem hajlandó együtt ünne-
pelni a nemzeti alapkonszenzus alapján szerveződő közhivatah 
méltóságokkal ? A válasz fájdalmasa egyszerű. Wittner Mária a Fi-
desz ötödik számú parlamentje a legújabb választásokon, ötven-
hatban halálra ítélt, meggyötört és kisiklott sorsú ember, kinek 
pohtikai radikalizmusa nem volt követhető, ám antikommuniz-
musa akceptálhatónak tetszett, ráadásul nyitott a szélsőjobb felé 
is. Wittner Mária nem kompatibilis közéleti személyiség, s ezt jól 
tudta a Fidesz politikacsináló központja is, amikor az ötödik he-
lyen prolongálta. Lám, így is lett, Wittner Mária senki „megalku-
vóval" nem kíván ünnepeim, és ez teljesen logikus magatartás. 

Wittner Mária mint közszereplő konzekvens, de nem kompati-
bilis tényező. Szerintem egyáltalán nem baj, hogy külön bejáratú 
ötvenhatot akar, s nem áll oda azok mellé, akik utódok, tovább 
élők, tovább fejlesztők, másként gondolkodók, fiatalok, szegfűsök 
vagy narancsosok, élnek. Ötvenhat leghangosabb örökösei ritkán 
képviseltek elfogadható álláspontot, viszont ez nem ötvenhat ba-
ja. Ötvenhat azé is, aki október huszonharmadikán letépett egy 
kósza plakátot, aztán hazament, és csendesen éldegélt, míg meg 
nem halt. Nem, ötvenhattal nincs baj. Ötvenhat mint eszmény 
és ünnep, abszolút rendben van, csoda, történelmi részegség, 
hang, álom, lélek. Nem is érteni, miért probléma Wittner Mária 
ügye, hacsak nem vélünk fölfedezni némi baloldali retorikai kel-
lemetlenkedést, amely, tekintettel a közelgő önkormányzati vá-
lasztásokra, ezzel az ideológiai apróbombával igyekszik elterelni 
a közfigyelmet a megszorítások okozta társadalmi ingerültségről. 
Szánalmasnak és kétesnek tetszik az igyekezet. Ötvenhat éppúgy 
volt nemes baloldali áhítat, mint nagyszerű konzervatív erőfeszí-
tés. Legyünk nyugodtak, ötvenhat nem reprezentálható. 

Ötvenhatra lehet emlékezni államilag fizetett, konszenzuson 
alapuló konfettis vállú őrkatonákkal, lehet emlékezni dilettáns 
műalkotásokkal, agresszív kisnyugdíjasokkal, kifütyüléssel, a sa-
rokba állással, kivonulással. Lám, ötvenhat legnagyobb és legis-
mertebb hőse mégiscsak hithű kommunista volt, Na&' Imre, mi-
közben ez nem homályosítja a „pesti srácok" önfeláldozását. Öt-
venhat álom és téboly, irgalmatlan erőfeszítés, jajkiáltás, össze-
roppanás. Ötvenhatot nem józanul csinálták. Ám a „politikai 
korrektség" ideájának és gyakorlatának, mely Európa régebben 
szabad, gyakorló módon demokratikus országait irányítja, ötven-
hatnak kevés köze van. Sajna nekik, az ötvenhatosoknak sincs 
köze a politikai korrektséghez, mert ők folyvást visszarepülnének 
a múltba. Ök az álmaikban élnek, miközben lassan, aprólékosan, 
figyelmesen, empatikuson azt kellene megtanulni, hogyan ne le-
gyen mindaz, ami ötvenhatot előidézte, és ami ötvenhat volt. Az 
emlékezés méltóságát pedig vezényelje a kultúra szabadsága. 

A HÖOK nem tudta 
A Hallgatói Önkormányzatok Or- gély-szolgálatán keresztül évek 
szágos Szövetsége nem tudott ar- óta segíti a hallgatói szervezet mű-
ről, hogy Kotroczó Béla makói ködését, ezért választották ebben 
ügyvédnek július 10-én megszűnt az esetben is őket. A per első tár-
a kamarai tagsága. A szövetség gyalását éppen július 10-én tartót-
minderről nemrég lapunkból érte- ták. Ezen Swiederski Erika nem 
sült. Ezért Schőberl Márton, a jelent meg, őt Kotroczó Béla kép-
HÖOK elnökségének tagja egyelő- viselte. A következő tárgyalást a 
re nem tudott válaszolni arra, a bíró október 16-ára tűzte ki. Schő-
tandíjpróbaperben ezentúl ki kép- berl Márton a hétre ígért tájékoz-
viseli Swiderski Erikát. Mint ko- tatást arról, kitartanak-e Kotroczó 
rábban megírtuk: a makói Kotro- Béla mellett, vagy másik ügyvédet 
czó ügyvédi iroda a HÖOK jogse- bíznak meg Erika képviseletével. 

Az önkormányzatra semmilyen teher nem 
hárulhat az újszentiváni termálhotel miat t 
- mondta Talpai János polgármester. A be-
ruházás területére augusztus 7-e óta ön-
kormányzati engedéllyel lehet jelzálogjogot 
bejegyeztetni. A falubeliek szerint a hotel 
csak évtizedek múlva lesz kész. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Önkormányzati engedéllyel lehet jelzálogjo-
got bejegyeztetni a leendő újszentiváni ter-
málhotel területére augusztus 7-e óta. De -
áll a polgármesteri aláírással ellátott hozzájá-
rulásban - csak a szálló megépülését közvet-
lenül elősegítő befektetés és hitelfelvétel cél-
jából. Mint korábban megírtuk: a hotel hely-
színéül szolgáló 3,8 hektáros területet az ön-
kormányzat egy forintért adta a beruházó-
nak, a Tisza-Maros 2005 Kft.-nek. A négy-
csillagos komplexum alapkövét 2005 októ-
berében tették le, és akkor azt írtuk: 2006 vé-
gére befejeződik a beruházás első üteme. A 

hotelnek egyelőre az alapozása sem készült 
el, de a telekre egy útépítő cég 21,5 millió fo-
rintos jelzálogjogot jegyeztetett be ez év má-
jusában. A földterület tulajdoni lapján egy 
jegyzői bejegyzés is szerepel: jelzálog, elidege-
nítési és terhelési tilalom. Igaz, ennek kelte-
zése későbbi, 2006 júniusi. Talpai János pol-
gármester akkor azt nyilatkozta, nem tud ar-
ról, hogy jelzálog terhelné a telket. Cikkünk 
végén azt kérdeztük: ha nem valósul meg a 
beruházás, mi lesz a 21,5 millió forinttal? 

- Azt az ingatlantulajdonosnak, vagyis a 
Tisza-Maros 2005. Kft.-nek kell visszafizet-
nie, vagy más egyezséget kötni. Amennyiben 
a tulajdonlapon teher jelentkezik, vagyis az 
eredeti állapot nem állítható vissza, a 
kft.-nek fizetnie kell 1 millió 520 ezer forint 
földértéket és 780 ezer forint kártalanítást, 
vagyis összesen 2 millió 300 ezer forintot -
közölte szerkesztőségünkkel pénteken Talpai 
János, a kft. és az önkormányzat között 2005 
júniusában kötött megállapodásra hivatkoz-
va. Hozzátette: az önkormányzatnak semmi-

féle kötelezettsége nincs, rá semmilyen teher 
nem hárulhat. Elmondta azt is, nem foglal-
kozik a hotelépítés lépéseivel 2007. decem-
ber 31 -éig, vagyis a beruházás befejezésének 
határidejéig. A polgármester továbbra is úgy 
gondolja, hogy jó döntés volt a földterület át-
adása. 

A település egyik presszójában pénteken 
kisebb vitát váltott ki kérdésünk: hogy áll a 
beruházás? 

- Jöjjön vissza ötven év múlva. Lehet, hogy 
még akkor sem lesz kész - állította az egyik 
vendég. Egy másik szerint nem kell annyit 
várni, lehet, hogy elég lesz tíz év is. 

- Kész lesz az, a belvíz miatt nem tudtak 
eddig haladni - mondta más. - Na de egész 
nyáron? - hangzott az ellenvetés. 

- Szeretnénk, ha megépülne, jót tenne a te-
lepülésnek - mondta Varga Sándor. Hozzá-
tette: egész Újszentiván örült, amikor elő-
ször hallottak a hotelről, de az olyan régen 
volt, hogy ma már szinte senki nem beszél 
róla a faluban. 

A falubeliek már nem is beszélnek a leendő termálhotelről 

Zöld út a jelzálognak 
Uj szentivánon 

Egész Újszentiván örült, amikor először hallot tunk a hotelről, de az már régen volt - mondta Varga Sándor a presszóban Fotó: Frank Yvette 

Megint jönnek, kopogtatnak - Szegeden „nagykoalíció" van a Fiatal Baloldal a Fidelitas, az Ifjúsági Demokrata Fórum és az Új Generáció között 

Aktivizálódnak a pártok ifjúsági szervezetei 
A választási kampányból a pártok helyi ifjúsági szervezetei, is 
kiveszik részüket: kopogtatócédulát gyűjtenek, szórólapoznak, 
standokat állítanak fel Szegeden. Egymással jó kapcsolatot ápol-
nak, nincs megosztottság köztük. Erről a SZIN-en is bárki meg-
győződhet majd, közös placcon állítanak standot. 

„Nagykoalíció" van Szegeden a 
pártok ifjúsági szervezetei kö-
zött. Az emlékezetes plakáteltá-
volító akcióban, amikor közösen 
szabadították meg a várost az or-
szággyűlési választásokra készí-
tett politikusportréktól, megis-
merték egymást, s bár nem gon-
dolkodnak mindenről egyfor-
mán, keresik az együttműkö-
dést. A SZIN-en például közös 
területen állítják fel standjaikat. 

Az önkormányzati választási 
kampány kezdetével pedig rájuk 
is több feladat hárul. Kopogtató-
cédulát gyűjtenek, szórólapokat 
terjesztenek, plakátolnak, mobil 
standoknál mutatják be és nép-
szerűsítik pártjuk jelöltjeit. Sőt 
az ifjak közül is indulnak néhá-
nyan. Körképünkben feltérké-
pezzük, hogyan készülnek októ-
berre. 

Heti találkák 
A Fiatal Baloldal erőit az egyet-

len jelölt, a korábbi vezető H. 

Nagy László kampányára kon-
centrálja. A 60 tag közül nyáron 
olyan harmincan dolgoznak 
masszívan. A legfiatalabb 16 
éves. Nyolc új ember is jött, hogy 
segítene a kampányban. Pataki 
Gergely elnök szerint csupán 20 
százalékuk kacérkodik a politizá-
lással a későbbiekben is. Cél, 
hogy ne pusztán a politikáról 
szóljon közös tevékenységük, a 
hangsúly az együttléten van, a fi-
atalok közös szórakozásán. He-
tente összejönnek bulizni, kávé-
házi esteket rendeznek. 
SZIN-sátrukban pedig a fiatalo-
kat érintő kérdésekről, például a 
felsőoktatási reformról beszél-
nek majd. 

Aláírást gyűjtenek 
A Fidelitas egyesületként, nem 

pártként működik. Tagjai olyan 
fiatalok, akik azért politikai am-
bíciókat is dédelgetnek. Ilyen 
például az egyesület elnöke, Far-
kas László és a sajtóreferens, 

Csepreghy Nándor is, akik képvi-
selőként indulnak, Fidesz-támo-
gatással. A Fidelitas a legnagyobb 
ifjúsági szervezet Szegeden, 110 
körüli a taglétszáma, kampány 
idején még mintegy húsz aktivis-
ta csatlakozik. 1997-ben alakul-
tak, legifjabb tagjuk mindössze 
14 éves. Hetente csoportgyűlést 
tartanak, ahol megvitatják az ak-
tuálpolitikai kérdéseket, de spor-
tolnak, buliznak is rendszeresen. 
Hét végétől pedig „belehúznak", 
5-6 mobilstanddal ugyanis meg-
kezdik a Fidesz Jó reggelt, Ma-

Forrás: DM-gyüjtés 

gyarország! elnevezésű aláírás-
gyűjtését. 

Kamikáze akció 
- Kamikáze körzetekben indu-

lunk - vallja Krenedics Sándor és 
Fejes Báhnt. Ok az Ifjúsági De-
mokrata Fórum vezetői, ám idén 
immár egyéni képviselőjelöltek 
is, van tehát átjárás a felsőbb kö-
rökbe a „kicsiktől", bár mint 
mondják, a legnehezebb körzete-
ket kapták. A szervezet mind a 
15-20 tagja segít nekik. Egyéb-
ként nem az izzadságos munkát, 

hanem a barátkozást preferálják, 
eredetileg kulturális baráti kör-
ként alakultak 2003 tavaszán. -
Nem érdekel, hányan vagyunk, a 
lényeg, milyen emberek jönnek -
tartja Fejes. Sportrendezvénye-
ket, bulikat, előadásokat szer-
veznek, színészekkel, politikai és 
egyházi személyiségekkel. Fő cél-
juk a határon túli magyarokkal 
való kapcsolattartás. 

Kovács Pisti a Likőrben 
Hat egyéni SZDSZ-jelölt indul 

októberben, ebből három fiatal -

i 

DM-grafika 

jelzi ezzel Muhi Miklós, az Új 
Generáció vezetője, hogy lesz 
munkájuk. A SZIN-en például 
Kovács Pisti-s pólókat osztogat-
nak majd. A szervezet 10-15 tag-
gal működik, ami meglepő lehet, 
hiszen a liberális gondolatok 
iránt általában nyitottabbak a fi-
atalok. Csak azt vehetik fel azon-
ban tagjaik közé, aki az 
SZDSZ-be is belépett. Ezért lét-
rehozták a Likőrt, a Liberális Ba-
ráti Kört, amely kötetlenebb, és 
ahol filmeket, meccseket néz-
nek. Beszélgetéseikre meghívták 
már Hajós Andrást, Uj Pétert, 
Para-Kovács Imrét is. 

T.G. 

HARAPÓS KUTYÁK, 
HIÁNYOS ÖLTÖZETEK 

| | Nem könnyű egy fiatal kopogtató-
cédula-gyűjtő élete. Egy panelház 
tizedik emeletén harapós kedvé-
ben levő vak kutyát uszíthatnak 
rá, ablakrácsok mögül válogatott 
szidalmak zúdulnak fejére, de az 
is előfordul, hogy egy szál fehér-
neműben nyitnak neki ajtót. Akad 
viszont, aki megvendégeli a bőrig 
ázott aktivistát, sőt még az ingét is 
kivasalja. 

PARLAMENTI PÁRTOK SZEGEDI IFJÚSÁGI SZERVEZETEI 

Szervezetek 
Taglétszám 
(becsült, fő) 

Legfiatalabb tag 
életkora (év) 

Képviselőjelöltek 

Fiatal Baloldal (MSZP) 60 16 1 

Fidelitas (Fidesz-MPSZ) 110 14 2 

Ifjúsági Demokrata Fórum (MDF) 15-20 között 19 3 

Új Generáció (SZDSZ) 10-15 között 22 3 


