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Sarah Palin segítette
Obama gyõzelmét?

Rogán Antal polgármester volt 
a házigazdája annak a ren-
dezvénynek, amelyen David 
Plouffe, Barack Obama ame-
rikai elnök kampányfõnöke 
tartott elõadást. A szakember 
hosszan elemezte az internet 
elõretörését a kampányban. Az 
akció kezdetén 10 ezer ember 
e-mail címével rendelkezett a 
stábjuk, amely a jól megter-
vezett kommunikáció eredmé-
nyeként a választások elõtti 
idõszakban már 13 millióra 
növelte az e-mailen közvetle-
nül elérhetõ támogatók számát. 
Az új szavazók megnyerésében 
az önkéntesek, a szavazók csa-
ládtagjai és a szomszédai segí-
tettek, akik saját véleményüket 
elmondva motiválták Barack 
Obama támogatására ezeket az 
embereket, fejtette ki beszédé-
ben David Plouffe. Míg a többi 
jelölt az állampolgárok kam-
pánytámogató pénzét hagyomá-
nyos módon, díszvacsorák sorát 
adva gyûjtötték be, addig David 
Plouffe statégiája az volt, hogy a 
kisembereket szólították meg. A 
20-50 dolláros, kis összegûnek 
tekinthetõ adományokból, 

végül Obama gyûjtötte össze a 
legtöbb kampánytámogatást az 
elnökjelöltek között. 

– Rekordösszegû adomány 
Sarah Palin republikánus alel-
nökjelölt bemutatkozó beszéde 
alatt érkezett a támogatóktól 
– mondta David Plouffe. – Volt 
olyan Obama-szimpatizáns, aki 
a beszéd közvetítésének idején 
több alkalommal ráment Obama 
honlapjára, hogy pénzt adjon. 
Palin mondhatott valamit, 
amin felidegesítették magukat, 
és adtak 25 dollárt. Majd újra 
mondott valamit Sarah Palin, és 
adott újabb 25 dollárt.  

A vendéglátó Rogán Antal is 
figyelmesen hallgatta a zseni-
nek kikiáltott kampányfõnök 
beszédét. – Õ egy új korszak 
létrejöttében segédkezett az 
Egyesült Államokban, és azt 
gondolom, hogy ez az új kor-
szak az egész világra ki fog 
hatni. Magyarországon is egy új 
korszak kezdõdik el, és nagyon 
bízom abban, hogy a jelenle-
gi amerikai és a jövendõbeli 
magyar kormány kapcsolatát 
elõsegíti ez a meghívás! – mond-
ta a belvárosi polgármester.

David Plouffe demokrata kampányfõnök Rogán Antal vendége volt
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A diktatórikus módszerek miatt demonstráltak Botka László háza elõtt

Adventi pusztítás Szegeden

A Szegedi Vásár és Piac Kft. 
által megbízott biztonsági 
szolgálat senkit sem engedett 
be a területre, ahol a bódé-
bontás folyt, arra hivatkoz-
va, hogy magánterületrõl van 
szó. A kereskedõk hívták a 
rendõrséget, hogy biztosítsa a 
magántulajdonuk védelmét, de 
a rendõrök sem tehettek sem-
mit.

A sértett kereskedõk lapunk-
nak elmondták, véleményük 
szerint jogtalanul nyúltak 
tulajdonaikhoz, szinte minden 
pavilon nyert már birtokvédel-
mi pert, és a megyei bíróság 
hatályon kívül helyezte az épí-
tési hatósági korábbi, a bontás 
elrendelésérõl szóló döntését 
is. A címzetes fõjegyzõ viszont 
úgy nyilatkozott, a fent említett 
bírósági határozatból az követ-

kezik, hogy azért érvénytelen a 
bontási határozat, mert a bódék 
nem minõsülnek ingatlannak, 
ez esetben ingóságok, így a 
területen belül elmozdíthatóak. 
A város pedig rendelkezett az 
áthelyezésükrõl, s ezt hajtották 
végre. A kereskedõket egyéb-
ként nem értesítették ki, s nem 
is hagyták, hogy a tulajdonuk-
ban lévõ pavilonokat megkö-
zelítsék. 

– A munkálatokat végzõ cég 
emberei pakolták ki az áruinkat, 
személyes tárgyainkat. Az ott 
például az én gázkonvektorom 
széttörve – mutatta meg Tóth 
Péter autóalkatrész-kereskedõ 
az áthelyezés végeredményét 
néhány nappal késõbb mun-
katársunknak.  A kereskedõ 

elmondta: többüknek van érvé-
nyes bérleti szerzõdése. 

– Négy és fél év jogi küzde-
lem után bebizonyítottuk, hogy 
igazunk van, jogerõs birtokvé-
delmet nyertek pavilonjaink, 
mégis darabjaira aprították a 
saját tulajdonunkat. Miért nem 
engedték, hogy legalább az áru-
készletünket magunk pakoljuk 
ki? – tette fel a kérdést könnyes 
szemmel egy másik kereskedõ, 
Ludányi Lászlóné.

Pusztai Lajos, az önkor-
mányzati cég ügyvezetõ igaz-
gatója szerint is ingóságnak 
minõsülnek a pavilonok, és a 
tervezett, uniós forrásból meg-
valósuló piacrekonstrukció 
miatt az eredeti helyükön köz-
érdeket sértettek.

A Mars Téri Kereskedõk 
Egyesülete, a Védegylet Szegedi 
Csoportja, a Szögedi Védegylet 
és a Szegedi Hagyományõrzõ 
és Városképvédõ Egyesület által 
országos mintára létrehozott 
Szegedi Civil Fórum kifejezte 
mély felháborodását a diktatú-
rákat idézõ módszerek miatt. A 
tömörülés ügyvédek segítségé-
vel meg fogja vizsgálni, milyen 
alapvetõ alkotmányos jogokat 
sértett a városvezetés a Mars 
téren, és akár perek sokasága 
is indulhat majd. A kereskedõk 
a civil szimpatizánsok társasá-
gában advent második vasár-
napján Gyertyaláng és buldózer 
címmel tartottak csendes, békés 
demonstrációt Botka László 
háza elõtt. Dobó Csaba

Miközben Botka László a 
szegedi dóm elõtt Kiss-
Rigó László megyés püs-
pökkel együtt meggyúj-
totta az adventi gyertyát, 
a Mars téren megkezd-
ték a várossal szemben 
több perbõl is gyõztesen 
kikerülõ kereskedõk pavi-
lonjainak bontását. A 
civil szervezeteknél ez a 
diktatúrát idézõ módszer 
olyannyira kiütötte a biz-
tosítékot, hogy egy békés 
demonstráció keretében 
advent második vasárnap-
ján a polgármester háza 
elé vonultak. 

A kereskedõk pavilonjai megsínylették az úgynevezett „áthelyezést”
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