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Négypontos vélemény 
egy kétrészes cikksorozatról 
Soron kívüli ülésen született meg 

a tanács-vb állásfoglalása 
Egy hét egy napilap olvasóinak emlékezetében hosz-

szú időnek számít, ezért utalnunk kell rá: a városi ta-
nács végrehajtó bizottságának múlt csütörtöki üléséről tu-
dósítván, már jeleztük, hogy a testület véleményt kíván 
alkotni a Magyar Hírlap szeptember 13—14-i, kétrészes 
cikksorozatáról. Azért halasztották el a múlt héten az ál-
lásfoglalást, mert a vb-tagok közül többen nem is olvas-

testületi döntések alapján 
történtek. Annak jogszerűsé-
gét mind a népi ellenőrzési 
bizottság, mind az ügyész-
ség Vizsgálta. A tett észrevé-
telek alapján a korábbi vb 
a szükséges intézkedéseket 
meglette, és az ügyet lezár-

... , , - i o ->j i . ii • • • -li . ta- Az épület lakás céljára tak akkor a szerző ket. Szegeddel foglalkozo irasat, illetve f ö r t énó felújítása folyamat-
mert az előzményeket, a régebben történteket az újonnan ban van. 
választott testületi tagok nem ismerték részleteiben. Teg-
nap délutáni, soron kívüli ülésükön ugyan a sajtó, így la 
punk munkatársa sem lehetett jelen, annyit azonban a 

Eddig a kommüniké. 
A szóban forgó cikkekkel 

szünetekben - nem hivatalos információként - sikerült kapcsolatban még egy hely-
ről kaptunk felhatalmazást. 
Tudniillik annak közlésére, 

megtudni, hogy a két cikkben említett dokumentumok át-
tekintésével telt el a háromórás ülés egy része. 

A végrehajtó bizottság vé- 3. A lakásosztály tevé-
dül két ellenszavazattal — kenységével kapcsolatos ad 
Vámosiné Karsai Éváéval, es hoc-bizottsági jelentést a vb 
a lakásosztály tevékenységé- a tanács testülete elé tér-
nék vizsgálatára alakult ad jesztette, és véleménye sze-
hoc-bizottság elnökéével, Tint annak megtárgyalása 
Tóth Csabáéval — ellogadta eíött állást foglalni etikat-
a következő, négy 
foglalt kommünikét. 

pontba fan, 

4. A Lenin körút 61. szám 

hogy a Magyar Demokrata 
Fórum szombaton megtar-
tott szegedj tájértekezletén 
megállapodtak a résztvevők: 
haladéktalanul szorgalmazni 
fogják a Csongrád megyei 
főügyésznél vizsgálat indítá-
sát a városi tanács lakás-
osztályán történtek, továb-
bá a Tisza Füszértnél fel-

1. A végrehajtó bizottság a 
Magyar Hírlap cikksorozatá-
nak kapcsán a szubjektív 
megítélésekkel nem kíván 
foglalkozni. 

2. Dr. Csonka István ta-
nácselnök, mint elnökhelyet-
tes. 1988. október 6-án ösz • 
szeférlietetlenségi vizsgálatot 
kért maga ellen. Az 1988. 
december 8-i tanácsülésen a 
testület az összeférhetetlen-
ség megállapításával nem ér-
tett egyet. 

alatti ingatlan átadásával tárt lakásmanipulációk ügyé-
kapcsolatos előkészületek ben.' 

« 

Annyit szeretnénk még olvasóink tájékoztatására hoz-
zátenni az eddigiekhez, hogy megértjük, ha közülük töb-
ben nem értik, mire is vonatkozik a két közlemény. De 
tudniuk kell: az említett ad hoc-bizottsági jelentést la-
punkban akkor tartjuk indokoltnak ismertetni, ha a tes-
tület, mely készítésére megbízást adott, a nyilvánosság 
elé tárja. Ez pedig minden bizonnyal a következő, október 
19-i tanácsülésen lesz, mely — ellentétben a tegnapi vb-
ülóssel — nyilvános 

P. K . 

Parlamenti 
delegáció 

utazott 
Strasbourgba 

Szerdán elutazott az Euró-
pa Tanács parlamenti köz-
gyűlésének őszi ülésszakára 
Strasbourgba a magyar Or-
szággyűlés delegációja. A 
magyar képviselők első al-
kalommal vesznek részt kü-
lönleges meghívotti státus-
ban a közgyűlés munkájá-
ban. A szeptember 21. és 29. 
között .tartandó ülésszakon 
Magyarországot Réger An-
tal, Horváth Jenő, Berdár 
Béla, Tóth Károly, Vida Ko-
csárd és Sinkovics Mátyás 
képviseli. 

Szűrös Mátyás 
amerikai képviselőkkel találkozott 

Hegértés 
politikánk iránt 

A magyar Országgyűlés intézet) vezetése adott ebé-
kúldöttsége, amely Szűrös det a delegáció tiszteletére. 
Mátyás elnök vezetésével A képviselők ezután talál-
tartózkodik az Egyesült Al- koztak Róbert Michellel, a 
lamokban, kedden Washing- képviselőház republikánus 
tonban elsőnek Bertalan lm- kisebbségének vezetőjével, 
révei, a Magyar Református Christopher Dodd és Joseph 
E^esü le t tí^ökével^telálko- L i e b e r m a n d emokratapárti 

Egyházi 
vezetők 

látogatása 
Németh Miklós miniszter-

elnök szerdán az Országház 
nándorfehérvári termében 
találkozott a Magyarországi 
Evangélikus Egyház, a Ma-
gyar Izraeliták Országos 
Képviselete és a Magyaror-
szági Szabadegyházak taná-
csa vezető tisztségviselőivel. 
A tanácskozásra az elmúlt 
héten megkezdődött párbe-
széd jegyében, annak folyta-
tásaként került sor. 

A szívélyes légkörű be-
szélgetéseken részt vett Sar-
kadi Nagy Barna miniszter-
helyettes, a Minisztertanács 
Egyházpolitikai Titkárságá-
nak vezetője. 

zott. A küldöttség megtekin 
tette a Kossuth-házat, meg-
koszorúzta az ott elhelyezett 
emléktáblát. 

A nap folyamán Brent 
Scowcroft, George Bush el-
nök nemzetbiztonsági ta-
nácsadója fogadta Szűrös 

szenátorral. 
A képviselőház külügyi 

bizottságának tagjai ülést 
tartottak a delegáció tiszte-
letére, ahol Dante Fascell, a 
testület (demokratapárti) el-
nöke, aki több ízben járt 

Mátyást. Az amerikai kül- Magyarországon, meleg sza-
politika egyik irányítója rá- vakkal köszöntötte a vendé-
mutatott: az ígéreteknek geket. A testület tagjai, akik 
megfelelően a magyarorszá- között ott volt Lee Hamil-
gi átalakuláshoz nyújtott ton, az európai és Stephen 
amerikai támogatás folya- Solarz, az ázsiai albizottság 
matos lesz, azt nem halaszt- elnöke, valamint Tom Lun-
ják új parlament, kormány tos, a bizottság tekintélyes, 
megalakulásáig. Scowcroft magyar származasú tagja, 
megértéssel nyugtázta a ma- igen élénk érdeklődést tanú-
gyar igényt, hogy könnyít- sitottak a magyarországi 
sék meg a technológiaim- helyzet iránt. (A későbbiek 
portot, enyhítsék a COCOM suran sajtótájékoztatóra ke-
tiltólista előírásait. rült sor. Ennek részleteiről 

Délben a Heritage Foun- lapunk 2. oldalán ulvashat-
dation (konzervatív kutató- nak tudósítást.) 

Béres-csepp 

Lesz, de nem korlátlanul 
A mostani mennyiség dup- vekedett igényeket — mond-

láját, napi 24 ezer üveg Be- ta az MTI kérdésére dr. Fo-
res-cseppet állít elő október garassy József, a Herbária 
közepetői a Herbária, hogy Országos Gyógynovényfor-
ki tudja elégíteni a megnő- galmi Közös Vállalat igaz-

Készületlenül 
Negyedik vidéki képviselői he-

lvét veszíti el az MSZMP, és úgy 
tetszik, a sornak még távolról 
sínes vége. Valaki közéleti mate-
matikus azt mondta a múltkori-
ban, hogy ha jelen lesz is ez a 
párt az ú j Parlamentben, úgy a 
maradékelv alapján. Csábító le-
hetőség lett volna korábban el-
játszani a lehetőséggel, hogy mi-
képpen is fog szerepelni egy meg-
újult MSZMP a választásokon, 
azonban ez a játék elromlott A 
zalai választók keményen elutasí-
tották az ilyen föltételezések lehe-
tőségét. Lehetett reform-MSZMP-
szárny. vagy sem, egyre megy. 
Na, nem az agyagba, ahogy ott va-
laki a választási gyűlés hevében 
fogalmazott, persze, szigorúan 
csak képletesen (reménykedek), 
szóval, nem az anyafóldbe, de 
azért távozzanak tőlünk a kommu-
munisták! Mellesleg, derék nyug-
díjas bácsikat láttam kipirult or-
cával harsogni, hogy elég volt a 
negyvenéves rabságból, éljen a 
szabadság! Hurrá, nyugtáznám 
elégedetten a lelkesedést, ha néni 
kapnék észbe, hiszen ezt a hurrá-
zást Keletről tanultuk, márpedig 
újabban, hogy fordult a kocka, 
jobb az ilyet feledni. 

Ifjúságom örökifjú latintanára, 
nemzedékek nevelője, vagy féltu-
cat nyelv birtokosa fejtegette a 
minap szenvedélyesen, hogy az 

oroszt meg kell hagyni kötelező 
tárgyként az általános iskolában' 
Először azt hittem, rosszul értem, 
hiszen most mindenki a nagy vál-
tás lázában hevül, felejti akar 
csak tegnapi magút is, szóval, 
most kardoskodik az orpsz mel-
lett? De. igen, mert oroszt tanul-
ni bölcs előrelátás egy magyar-
nak, fejtegeti, és sorolja érveit: 
egy hatalmas szláv birodalom 
szomszédságában élünk mj ós utó-
daink; köröttünk szlávok tengere; 
városban sem sok, falun végképp 
kevés a más nyelvszakos tanár; 
ne hozzuk hátrányos helyzetbe 
azokat a gyerekeket. akiknek 
nincs lehetőségük több idegen 
nyelv tanulása közül választani . . . 

I ám, a tanár úr gondolkodik, 
elemez, következtet. Készül arra a 
helyzetre, amely közelinek latszik, 
s igyekszik kiválasztani a legjobb 
megoldást. Nem személyét állítja 
előtérbe. hiszen világ eletében 
nyugati nyelveket tanított, neki — 
mondhatni — nem gond a váltás. 
Félve írom le a szót, pedig igaz: a 
Haza üdvét tartja szem előtt. Mi-
lyen szokatlan magatartás! Valami 
népszerűtlen, s kedvezőtlen fogad-
tatású elvet vállalni csak azért, 
mert a közösségnek hasznosnak 
ígérkezik. Ráadásul mérlegelni, 
érveket keresni valamely döntés-
hez, s nem csak ahogy esik. úgy 
puffan módjára cselekedni, szo-
katlan ma! Meg is látszik, hogy a 
tanár úr nincs vezető pozícióban, 
kajánkodok. Csak úgy élte le éle-
tét, hogy elkerülte a magasabb sar-
zsikat de hiába, mifelénk már 

csak így szokás: fölikészültség, 
vagy hivatal?! Nem helyén való 
okoskodás ez. hiszen van ellenpél-
da is, ám rémisztően sok az iga-
zoló, kínos tapasztalusainkat álta-
lánosító benyomás: vezető politi-
kusok nem értik feladatukat. 
Bizonyos, hogy az MSZMP jelen-
legi nyomorúságai nak jó része lel-
küket nyomja, már ha * fölvállal-
nák. Ilyen veszély egyébként nem 
fenyeget, a régen bölcsnek mon-
dott megoldást választják, hallgat-
nak. Persze, régi bölcsesség: a 
kárnak nincs gazdája. 

Ki a felelős az MSZMP jelené-
ért? CSsönd. Még a kérdési sem 
igen hangzik el. Fedig így gyógy-
mód sem várható, hiszen ahhoz 
megkerülhetetlenül következnék a 
szembesülés. Marad a ikínos fölis-
merés, akik ezt a több százezres-
pártot — s véle valamelyest az 
embereket is — országosan, meg 
helyileg csődbe kormányoztak, 
azok kiváló fölkészültséget mutat-
tak hatalmuk védelmeben. és 
csapnivalót távlatos politizálásban. 
Ezért vált egyszerűen — bar so-
kaknak fájóan — nevetségessé az 
évtizedeken át hangoztatott jel-
mondat a párt vezető szerepéről. 
Minden létező hatalom görcsöt; be-
gyűjtése és forgatása ellenére is 
maradt, mi volt — a puszta lét. 
melyet éppen hogy megélni is elég 
kereszt. A régi jó ötvenes évek-
ben ilyenkor szabotázs vádjával 
ültették vádlottak padjára a vét-
keseket, mi most csak értetlenül 
forgolódunk: vajon ki hozta ránk 
e rút időt? 

Indulatos pártiskolai tanárral 
találkozom a minap, aki már át-
ment civilbe, tanult szakmáját ta-
nítja. Kérdezi, miként magyará-
zom, hogy az MSZMP vezetése el-
ső szóra föladta, tán még szó nél-
kül is, a politikai oktatást, taná-
rostul. épületestül, mindenestül — 
de még most is huzakodnak a va-
dászházakon, üdülőkön? Nemde, 
ez a vetkezesi sorrend is tükröz 
egyfajta értékelest? Vagy akkora 
lenne a kapkodás, hogy ilyen ki-
csiségekre, mint a sorrend, már 
nem ügyelnek? Akárhogy is van. 
az MSZMP évtizedeinek keserű 
tanulsága, hogy vezetése lebecsül-
te a baloldali értelmiséget csak-
úgy, mint a magyar értelmiség 
egészét. Márpedig egy országot ér-
telmiségiek, valóságos szellemi 
emberek nélkül csak csődbe lehet 
kormányozni, miképpen ez szem-
lélhető. Bármily fájó, a tavalyi 
pártértekezlet után sem változott 
jászerével semmi, holott Grósz 
Károly mindenféle ertelemben 
szabad kezet kapott Az elmúlt 
másfél évnek tehetetlen sodróda 
sa, amely a magyar politikai élet 
korábban vezető pártját jellemez-
te, szorosan összefügg evvel az er-
telmiségpolitikával. Tehetném hoz-
zá, munkás és paraszt, vagy alkal-
mazottak felé mutatott politikával, 
Fölkészületlenül éljük meg ezt a 
ránk kényszeritett vesszőfutást, 
mint bűnbakká ütött lovagok. 

Vajon lesz-e honfitársainknak 
annyi bölcsessége, hogy megértsék 
helyzetünket? 

Tráser László 

gatója. 
Elmondta: nem számítot-

tak a televízióban bemuta-
tott Kósa Ferenc Az utolsó 
szó jogán című filmje to-

megpszichózis-hatására. 
Számoltak ugyan a forga-
lom átmeneti növekedésé-
vel, azonban ilyen arányú 
érdeklődés felülmúlta kép-
zeletüket. Tolnai üzemük 12 
esztendeje gyártja a csep-
peket, évente átlag másfel-
millió üveggel. Ez a meny-
nyiség az eddigiekben ele-
gendő volt. A megnöveke-
dett igények kielégítése ér-
dekében arra gondoltak, 
hogy együttműködnek a 
gyártást felajánló Biogal 
Gyógyszergyárral, miköz-
ben emelik a saját gyártó-
kapacitásukat is. Így napon-
ta, mintegy 50 ezer üveg 
cseppet tudnának előállíta-
ni. 

Azt a kérdést, miszerint a 
Herbária által előállított 
Béres-csepp az utóbbi evek-
ben veszített-e a minőségé-
ből, Fogarassy József hatá-
rozottan elutasította. 

A cseppek gvógyhatasut 
részletező úgynevezett sarga 
füzetről szólva elmondta, 
hogy az valóban hiányzik, 
azonban hozzáfűzte: az is-
mertetőt nem a Herbária, 
hanem a Biolkultúra Egye-
sület. adja ki. A füzet után-
rendelése megtörtént. 

Hamvas József, az Orszá-
gos Gyógyszerészeti Intézet 
főigazgató-helyettese a Bé-
res-csepp Pluszról elmond-
ta: a gyógytermék nyiilván-
tartásbavételi eljárása befe-
jeződött, a termék vegleges 
mintájának benyújtása után 
az OGYI a forgalomba ho-
zatali engedelyt kiadja 
Mindez október végére var-
ható 


