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„Maradok bordányi elnök" 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

vetkezeti törvény roegalko 
tásárrok ideje. Az addigi töl-
ti aeásol-c nem mások, m i n t 
..szándéknyilatkozatok", gesz-
tusuk. hogy a vezetó; m m 
feledkezett meg eiről a to-
rnáról. 

— Az elmondottakból úgy 
tuiúk. nagyon az ut elején 
járunk. Az agrarreformkör-
mazgalom miként segíthet, 
hogy értelmes célokig jut-
hassunk el? 

— Egy félreértés tisztázá-
sával kezdem. Elnézést az 
M S Z M P reformkoréitól, 
hogy anny i ra hasonló nevet 
választottunk; sokan keve-
rik a ketUÍL Mi azért ala-
kul tunk. mert többször ta-
pasztalhattuk történelmünk-
sorún, hogy gazdasági ne-
hézségeinket a falu. a vidék, 
a mezőgazdaság „kifacsará-
sával" k ívánták megoldani. 
Most is ilyen helyzetet ér-
zünk, épp ezért k í v á nunk a z 
érintetteknek fórumot biz-
tosítani, hogy beleszólhassa-
nak sa já t életük formálásá-
ba. Nincs szervezett tagsá-
gunk, s nem akarunk intéz-
ményesülni . Az átmeneti 
időszakban van szükség e 
mozgalomra, amely nem el-
kötelezettje a korábbi idő-
szak döntéseinek, s tömeg-
bázisát alkothat ja egy hosz-
bzabb távú vidék- és agrár-
politika megalkotásának. Cé-
lu l tűztük ki egy új , valós 
érdekeket képviselő, s jogo-
sultságokkal rendelkező ér-

dekképviseleti. érdekvédelmi 
szervezet létrehozását. 

— Programjukból ismert, 
hogy parasztszövetséget kí-
vánnak létrehozni. Ez mit 
jelent? 

— Korántsem egysegess a 
vélemény, de szerintem párt-
ként semmi esetre sem mű-
ködhet. Ez automat ikus fel-
mentést jelentene a többi 
pártnak az agrárpolit ika ki-
dolgozása alól. Mivel úgy-, 
sem szerezhetnénk többsé-
get, s ez a társadalomnak 
sem lenne érdeke, egyesület-
ként célszerűbb a pártokat 
„versenyeztetni". A válasz-
tásokon a vidék megnyeré-
se sorsdöntő lehet, így j ó 
adu a mögé a pár t mögé 
a lmi , amelyik a számunkra 
legelfogadhatóbb agrárpoliti-
kát képviselij 

— A reformkör min dol-
gozik mostanában? 

— Rövid idón belül mon-
danunk kell va lami t a pa-
rasztság rehabilitációjáról, a 
tulajdonviszonyok megvál-
toztatásáról, s a szövetkezet 
valóságos tartalmáról. A 
nyár végén országos fóru-
m o n szeretnénk a nyilvános-
ság elé lépni. Add ig négy 
munkabizottságban az ér-
dekvédelemmel. a tuiajdon-
reform mai, a kormány gaz-
daságpolitikai programjával 
és a politikai érdekképvise-
lettel kapcsolatos nézetein-
ket a lak i t iuk lei. A szövetke-
zetek valós tar ta lmát azért 
fontos mie lőbb tisztázni, 
mert ha ezt halogatjuk, ér-

zelmi alapokon elemi erővel 
söpörheti el egy formálódó 
népmozgalom ezt a sztáliniz-
mussal azonosított formát. S 
ez egyenlő lenne a mezőgaz-
daság tönkretételével. 
Ugyanis a szövetkezet és a 
magantu la jdon ellentéte 
nem igaz tétel, a szövetkezet 
sem egyenlő a nagyüzem 
fogalmával. Az. oszthatatlan 
vagyon és osztatlan tu-
la jdon összevonása is meg-
tévesztő. Az egész tu la jdon 
kérdése akkor nyer értel-
met, ha az á l l am közhatal-
mi funkcióit nem használja 
fel arra, hogy tulajdonos-
ként rendelkezzék. Mindez 
akkor képzelhető ek ha az 
á l l am társadalmi ellenőrzé-
se megvalósul. 

— A tagság körében és a 
környező településeken is 
hallottam, hogy az emberek 
attól tartanak: ez az aktív 
politizálás azt jelenti, nem 
bordányi elnök, hanem va-
lamelyik országos szervezet 
munkatársa lesz előbb-
utóbb. 

— Én nem tartok ettől, 
„Faltörő kosként", sebeket 
e j t ás k a p az ember. A z el-
következő. bármi lyen hata l . 
m i struktúrában i nkább 
olyanokra lesz 6zükség. ak ik 
a háttérben máradtak , s 
nem követtek el „hibát" . Ha 
a tagság is úgy akar ia , ma-
radok bordányi elnök. Az 
igazi megmérettetés: végre-
hajtani azt. ami ma még 
csak vitatéma. 

Tóth Szeles István 

Megyei népfrontértekezlet 

Szándékosság 
vagy véletlensorozat? 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
mintá t az egyházaktól lehet-

ne kölcsönözni a magányo-

sok, az elszegényedök, a 

mozgássérültek, a narkomú-

71 uk megmentéséhez. Szerin-

te erre a lakóterületeken lét-

rehozandó apró kisközössé-

gek képesek lennének. A 

minds7.enti Pálinkó József 
nagy pátosszal apellált, mást 

érdemelne ez a nép. a vidéki 

Magyarország. Hol vannak a 

széchényik, Wesselényik ko-

runkbó l? — kérdezte. Az el-

nökségre startoló szegedi 

ügyvéd. Ábrahám László be-

szédében kis tükröt tartott 

letű megyei vezetésre vok-

solt, vissza is lépett a bízott-

sági tagságra való jelölésé-

től. A szociáldemokraták 

képviseletében Székely Zol-
tán, a Fidesz nevében pedig 

Ökrös Tamás szólt. Hosszú 

távon megkérdőjelezték a 

mozgalom létét, bár Székely 

szerint az átmeneti időszak-

ban még komoly szükség 

van rá. Azt azonban mind-

ketten tisztességtelennek és 

törvénytelennek tartották, 

hogv a népfront a hallgatag 

többség megnyerésére töre-

kedjen. Ökrös megjegyzései-

ben utalt a szegediek kül-

Demokrácia, óh! 
Az ügyvezető elnöikök 

j ó érzékkel kibiztosítot-
t ák a szavazást. A ta-
nácskozás érdemi részét 
félbeszakítva, még ebéd 
előtt eldöntötték a kül-
dötteikkel, helyben hagy-
ják-e a l istákat? Azok 
kapva-(kaptak az alkal-
mon, másfél órás partta-
l a n v i t a k e r e k e d e t t , 

amely olykor-olykor sze-
mélyeskedéssé fajult, 
'Legtöbben a vigaszágat 
kifogásolták, mer t a z ott 
szereplő neveket nem a 
helyi bizottságok java-
solták. Demokrat izmu-
sért, törvényességért ikiál-

tofctak a lőál lásokból, 

obstrűkciót emlegettek, 

meglehetős Szeged-elle-

nes hangulatban. Neveket 

töröltek, javaslatokat 

tagadtak meg. aztán visz-

szaikoztiaik. Végül is a lé t 

győzött a tudaton, fél 2 

tá j t m á r mindenkit, job-

ban izgatott az ebéd, min t 

az eszme. Hogy sokan [ke-

serű szájízzel ültek az 

asztalhoz? Hogy estére ki-

derül t : csak hűhó volt az 

egész, mert a listák ma jd-

nem érintet lenül szavaz-

tattak meg? Az f iem érde-

kes. Fő a demokrácia ! 

je lenünkről a hallgatóság-
nak. Láttatta a tanácstalan-
ságot, a bizalmatlanságot. 
Mindazonál ta l , buzdított, a 
népfront tagadásáig nem ju-
tott el a nép. Független re-
formpárt i mozgalmat sürge-
tett, s azt. hogy legyen eb-
ben a változásban is példa-
értékű Szeged. 

A nyolc percben l imitá l t 
felszólalások, az egyperces 
reflexiók többje foglalkozott 
a jelölést előkészítő bizottság 
munká j áva l , a l istákon sze-
replő névsorokkal. Papp 
Lászlóné vásárhelyi kü ldöt t 
pé ldáu l kevesellte ezekben 
az „egyszerű embereket", a 
fiatalokat. A nagy tapaszta-
latú nyugdi jas Katona Sán-
dor (Szeged) csalódottságá-
nak adott hangot, mert negy-
ven esztendeig h iábavalóan 
hitt a népfront á l ta l hirdetett 
szövetségi pol i t ikában. Bírál-
ta a maguknak előjogokat 
gondolókat, igy a megyei 
népfrontbizottságot és áltá-
lé b t n a sajtót. Az egytestü-

döttértekezletén má r közzé-
tett véleményére. Lényege, 
hogy a népfront fokozatosan 
fölszámolhat ja önmagát , be-
épülhet, ha akar, pártokba, 
szerveződésekbe, vagy a ta-
nácsi önkormányzatokba —, 
vagy mérettesse meg magát 
a választásokon! Kovács Ist-
ván, a szegedi felsővárosi 
népfrontbizottságból a lakul t 
kerekasztal kör céljait is-
mertette meg. Az éppenség-
gel a népakarat tolmácsolá-
sára vál lalkozik, a minden-
kori kormányok jellegétől 
függetlenül. Társa, Zsiga At-
tila, » régi rossz beidegződé-
sek továbbélését érezte az 
értekezleten, az azt megelőző 
jelöléseken. Fel kell lépni a 
sztál inizmus, a kontroll nél-
kü i vezetés ellen — hangsú-
lyozta. Ügy vélte, a nép-
frontnak i :em szabad kima-
radni a polit ikai érdekegyez-
tető tárgyalásokból. A köz-
vetítő funkcióra hivatott, a 
szakszervezetek és az i f júság 
partnereként. Fogas Pál 

(Szentes) egyebek mellett 
azért aggályoskodott, mert a 
Demokrat ikus Magyarorszá-
gért Mozgalomban egy ellen-
népfrontot vél. „Miért va-
gyunk mi a Múnn ich Ferenc 
Társaság, meg a nőtanács 
szóvivője a nemzeti kerek-
asztal tárgyaláson — kérdez-
te. Ez a harmad ik oldalon 
levő „fészekalja" rossz fényt 
vet a mozgalomra — mond-
ta, s a népfront önállósága 
mellett foglalt ál lást. Tóth 
István a megyei dokumentu-
mok olvasásakor úgy vette 
észre, túl sokat m a r k o l t . . . 
A változás még mind ig csak 
szándéka a népfrontnak — 
mondta —, kevés a bizonyí-
ték rá. Továbbra is a z ese-
mények után kul log, nem 
reagál a pártok megnyilvá-
nulásaira. Szerinte el kell 
gondolkozni azon, vajon a 
csöndes többség mi tő l csön-
des. Pedagógusok nyelvi 
ügyekben kértek szót. Bagi 
Adámné, a szegedi Szirmai 
iskola tanára az anyanyelv 
ápolását hangsúlyozta, a pit-
varos) kollégája a nyugati , 
idegen nyelvek mihamarabb i 
oktatását szorgalmazta. A 
résztvevőknek fölolvastak 
Nagy Tibor apátkanonok le-
velét, ak i betegsége miat t 
marad t távol. M in t hal lható 
volt, az egyház a maga örök 
értékeiből a jövőben is adn i 
k íván a mozgalomnak. Fel-
szólalt Dobos László is, a 
H N F titkársága képviseleté-
ben. 

A küldöttértekezlet a 
kongresszusig szóló mandá-
tumma l 16 tagú elnökséget 
választott, az elnök Ábra-
hám László lett. Ale lnök Pá-
l inkó János, Szabó G. László, 
a megyei tanács elnökhelyet-
tese és Tóth László (Puszta-
mérges). Az elnökségnek 8 
szegedi tagja van. A 88 tagú 
megyei bizottság tagjait jó-
részt a helyi, városi értekez-
leteken közvetlenül delegál-
ták. Szegedről 15-en kerültek 
a testületbe, igy, további 15-
en pedig az értekezlet á l ta l 
vigaszágnak t i tu lá l t lista 
a lap j án . A bizottság titkára 
Osz Károly lett. A Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
ba a megadott kvóta szerint 
6 Csongrád megyei kerülhe-
tett. Szegedet a területi elv 
a lap j án Ábrahám László 
képviseli. Az ősszel tartandó 
kongresszuson 32 megyei 
küldött vesz részt, köztük 6 
szegedi. 

M. E. 

„A 70-es évek közepén 
voltam először katona, 
egyetem előtt, 11 hónapig, 
ahogy kellett. Végzés után 
pár évig nem szóltak hoz-
zám, aztán 1884-ben néhá-
nyunkat behívták egy be-
szélgetésre. s közölték: az a 
megtiszteltetés ér bennün-
ket, hogy tüzértisztek lehe-
tünk. Ha ez megtiszteltetés, 
akkor nem kötelező — 
mondtam én —, s ebből k' 
is maradtam. Viszont tavaly 
teljesen várat lanul behívtak 
egy háromhetes gyakorlat-
ra. Reklamál tam, hogy nem 
értesítettek előbb, s ez csa-
ládi, munkahely i gondokat 
okoz. A reklamáció hatásá-
ra hazaengedtek. Ezek után 
nem volt meglepő, hogy 
idén is kaptam behívót, 
Igaz, má r csak egy hétre, 
ami t én a takarékossági 
megfontolásoknak tulajdo-
nítottam. Be is vonul tunk 
jún ius 12-én Vásárhelyre, 
elrendeztünk minden forma-
ságot, pap í rmunkát , s in-
dul tunk, hogy elkezdjük a 
szolgálatot, amikor — csak 
úgy mellesleg — megkér-
dezték: párttag vagyok-e. 
Mondtam, ha ezen az 
MSZMP-t értik, akkor nem, 
de alapí tó tagja vagyok a 
Szabad Demokraták Szövet-
ségének. Ügy tűnt , a dolog 
ezzel el is van intézve, 
mentünk , és fegyvereket, 
felszereléseket pakoltunk 
egy teherautóra. Vagy két 
óra mú lva jöttek értem, 
hogy ad j am vissza a felsze-
relést, megkapom a szemé-
lyi igazolványom. Egy őr-
nagyhoz vittek, aki össze-
szidott, miért nem szóltam 
hamarabb, hogy szociális 
prob lémám van. Mondtam, 
nekem semmi ba jom az ég-
világon, ők hívtak ide, m i re 
az őrnagy eltűnt. Egy óra 
mú lva elengedtek, de nem 
mondtak semmit , én meg 
nem kérdeztem. Így igazá-
ból nem tudom, miért gon-
dolták meg magukat . Lehet, 
hogy ez még az M S Z M P 
hadserege, és az SZDSZ-tag-
ság kizár ja a szakaszpa-
rancsnokságot? Bár azt ha-
tározott pozi t ívumnak tar-

Az „ütemterv" nem számolt 
a nemzeti gyász napjával 

tom, hogy a pártál lásom 
nincs fölvezetve a karto-
nomra — ezek szerint. Még 
két dolog azért kiderült ott-
tartózkodásom során. A 
programban hétfő-keddre 
politikai előadások, szerda-
csütörtökre mezei rohangá-
lás, kúszás-mászás, péntek-
re éleslövészet szerepelt. A 
más ik : érdeklődtünk, hogy 
esténként hazajöhetünk-e 
vagy sem. hisz a tartaléko-
sok á l ta lában csak munka-
időben vannak a laktanyá-
ban. Erre a kérdésre nem 
kaptunk egyértelmű választ, 
de azt sejtették velünk, hogy 
egész héten nem lesz ki-
menő. 

Ezek után én hazajöttem, 
és másnap hal lottam azt, 
hogy a gyulai MDF-szerve-
zet tiltakozott az ottani 
M H S Z péntekre tervezett 
éleslövészete ellen. Szöget 
ütött a fejembe a dolog, 
gondoltam, ez nemcsak Bé-
kés megyei akció, Csongrád-
ban is van éleslövészet, te-
hát feltehetően máshol is 
az országban. 

Nos, a vásárhelyi lakta-
nyából, ahogy sejteni lehe-
tett, nem volt lehetőség el-
távozásra, de nincs ,az a ki-
járási t i la lom, ahonnan meg 
ne lógnának emberek. Így 
hat kedd este m á r hallot-
tam, hogy társaim olyan po-
lit ikai előadásokon voltak, 
amelyeken az általános po-
litikai helyzet hosszas vázo-
lásán túl részletesen taglal-
ták, ki rendelkezhet a had-
sereggel, k i adhat parancsot 
stb. 

Ettől bosszús lettem. Az 
összetartás, a pénteki éles-
lövészet, a parancs témakör 
emlegetése — sok egy kicsit 
együtt. Telefonáltam az 
SZDSZ országos vezetőség 
egyik tanácstagjának, s va-
lószínű, az ő működésének 
a következménye, hogy csü-
törtökön má r arról nyilat-
kozott a Honvédelmi Mi-
nisztérium sajtófőnöke a rá-

dióban: előrehozták az éles-
lövészetet, nincs ki járási ti-
lalom, nincs összetartás a 
laktanyákban. 

Legalábbis Vásárhelyen 
(azóta kiderült , sok más he-
lyen is az országban — 
B. T.) volt összetartás. Er-
ről vagy nem értesítették a 
HM-et, ami t — a katonai hie-
rarchiát ismerve — szinte 
elképzelhetetlennek tartok, 
vagy tudta a HM-illetékes, 
hogy van ilyen, de eltitkol-
ta. Ettől ez az egész nem ka-
tonai ügy, hanem a nyilvá-
nosság ügye. Hogyha a saj-
tófőnök azt mondja , hogy 
így van, j ó lenne azt h inn i , 
hogy va lóban így van. 
Azonban am i t lát tam, hal-
lottam, nem ezt bizonyítja. 
Ha azt mond j ák pé ldáu l : 
szakmai rut inból adódó kö-
telességük, hogy készenlét-
ben legyenek, azt elfogadom. 
De ha letagadják — ez nem 
fair. 

Nem képzelek egyébként 
túl sokat a dolgok mögé. 
Hisz egy ilyen szedett-ve-
dett tartalékos társaság, al-
kalmi katonákból — nem 
bevethető alakulat . Megvan-
nak a seregen belül is a 
konkrét feladatra kiképzett 
speciális alakulatok. S azt 
is elhiszem, még év elején 
eltervezték ezt a tartalékos-
behívást, kiképzést, az éles-
lövészettel együtt, amikor 
még nem tudták, m i lesz 
jún ius 16-án. Májustól azon-
ban ezt pontosan lehetett 
látni — mégsem intézked-
tek. Vásárhelyről a dóci lő-
térre Szegeden át visz a z 
út. Ha csak arra gondo-
lunk : a temetés nap j án 15-
20, fegyverrel. lőszerrel, 
katonákkal megrakott teher-
au tó vonul á t a városon, s 
ezt az emberek lá t j ák — 
f inoman csak annyit mon-
dok, ez nem i l l ik ahhoz a 
naphoz. S erre gondolni 
kellett volna. Hamarabb . " 

E lmondta : J ankó Att i la 
Lejegyezte: Balogh Tamás 

Csak cégtáblát cserél a textilipar? 

Félmilliós magánrészvény 
Részvénytársasági formá-

ban működ ik jún iustó l a 
Budapr in t Szegedi Textil-
gyára. Mi késztette őket er-
re a lépésre, mi lyen érdemi 
változások történnek a kö-
zeljövőben ? A kedvezőtlen 
ágazati előjelek, a konfekció 
forgalmának visszaesése 
mellett, mennyire lesz élet-
képes az ú j vál lalati forma? 

— Tavaly szeptembertől 
folynak tárgyalások a válla-
lati forma változásával kap-
csolatban — mond ja Vajtay 
József igazgató. — Ezek 
eredményeként m a m á r csak 
a cégbíróság bejegyzése hi-
ányzik a Budapr in t Secotex 
Textilfestő Rt . születési bi-
zonyítványáról . 

M in t ahogy az az elneve-
zésből is kiderül, nem egye-
dü l vágtak bele, a „meny-
asszony" egyik hagyományos 
partnerük, a budapesti Tex-
tilfestőgyár. A szegedinél 
alig kisebb gyárral vertiku-
mot képezve, magasabb fel-
dolgozottsági fokú termékkel 
léphetnek ki a mára má r 
versenyhelyzetet teremtő pi-
acra Az eddig csak nyers 
szövetet, fonalat gyártó sze-
gediek így a következő — 
értéknövelés szempontjából 
jelentős —• munkafo lyamat 
eredményeiből is részesed-
nek. 

Kü lső tőkét is bevontak a 
vállalkozásba, bár ez a 700 
mi l l i ó forintos alaptőkének 

csak 3 százaléka. Külkeres-
kedelmi, kereskedelmi és 
tervező vál lalat mellett egy 
magyar—ameri ka J vegyes 
vál lalat is beszállt. Így bizo-
nyos adókedvezményekre is 

számíthatnak. Az informáci-
ók szerint, egy budapesti úr-
nak köszönhetően. 500 ezer 
forint értékű részvény ma-
gánszemélynél talált gazdá-
ra. Bár hasonló befektetők 
rohamától egyelőre még nem 
kell tartaniuk. 1992-ig 14 
százalékos elsőbbségi oszta-
lékot terveznek fizetni a be-
fektetőknek. 

A legnagyobb részvényes 
természetesen az á l l am tu-
lajdonosi funkc ió já t gya-
korló vagyonkezelő központ, 
Budapr int elnevezéssel. Eh-
hez az egységhez — az első-
ként megalakuló Secotex 
mellett — további részvény-
társaságok, leányvál lalatok 
és korlátolt felelősségű tár-
saságok tartoznak ma jd . A 
j övő egyik kulcskérdése, 
hogy a többségi részvény 
a lap ján döntő fontosságú va-
gyonkezelő mennyiben képes 
a tulajdonosi pozícióból egy-
értelműen következő érde-
kek érvényesítésére. 

Itt Szegeden, a vezetés 
mindenesetre derűlátó. Elé-
gedettek az út ibatyuval . A 
tőkés export bővítését célzó 
4Q0 mil l iós műszaki fejlesz-
tés eredményeként egyes 
üzemrészekben m a m á r 
csúcstechnológiával dolgoz-
nak. Beval lom, én ezt a mi-
nősítést azonosnak tekintet-
tem a vi lágszínvonallal . I t t 
azonban felvilágosítottak ar-
ról, hogy ami rő l én beszé-
lek, az az átlag, am i pedig 
ná luk termel, az abszolút el-
ső. Ez a megállapítás termé-
szetesen nem vonatkozik 
minden üzemrészre és mun-
kafolyamatra, hiszen csat-

tognak itt még olyan szer-

kezetek, amelyek tő lünk 

nem is olyan messze, m á r 

múzeumban porosodnak. A 

műszaki háttér mindeneset-

re elfogadható. 

Az alapanyag biztosításán 
túl. eredményességük ,egyik 
fontos feltétele, hogy a gé-
pek három műszakban men-
jenek. Kevesebb kubaiva l 
ta lá lkozunk ma jd ezután, 
1991-ben lejár a szerződés. 
Kü l fö ld i munkaerőre azon-
ban változat lanul szüksége 
van a gyárnak, még a nyá-
ron v ietnámi fiatalok érkez-
nek Szegedre. A hazai után-
pótlás is biztatónak tűnik, a 
demográfiai hu l l ám m á r a 
fonó- és szövőszakmát is el-
érte. A szakmunkásképzőbe 
kétszer annyian jelentkez-
tek, m in t néhány évvel ko-
rábban. 

Ma jdnem több szó esett 
eddig a gépekről, m in t az 
emberekről, pedig ennek a 
nagy kísérletnek a főszerep-
lő i . kétségkívül a dolgozók. 
A gazdaságpolitika vagyon, 
kezelő központtal kísérlete, 
z ik : részvénytársasággal, 
kft.-vel, leányvállalattal . Az 
alapismeretek egyik oldalon 
sem hiánytalanok. Azu tán 
van még valahol egy széles 
középvezető réteg, amelyet 
legalább kétfelől szorítanak, 
és a testi-szellemi bővített 
újratermelés legcsekélyebb 
reménye nélkü l vészes gyor-
sasággal amort izá lódik. 

Sajnos, ez a megál lapítás 

nemcsak a textilesekre 

i g a z . . , 

Kovács Andrá* 


