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Demokrácia és többpártrendszer 
A világon egyedülálló kísérlet, ami ma Magyarorszá-

gon történik. Ugyan már számos példa volt arra , hogy 
egy nemzet á t tör te a diktatúra korlátait, s a demokratikus 
fejlődés ú t já ra lépett, de a r r a még nem akadt példa, 
hogy egy szocialista ország szakított volna az, egypt - t -
rendszerrel, s a politikai pluralizmus rendszerére tért vol-
na á t — hangoztatta Szűrös Mátyás, az Országgyűlés 
elnöke amerikai egyhá/ji vezetők elölt. A házelnök csü-
törtökön a Parlamentben fogadta az. amerikai egyházak 
ökumenikus tanácsának tíztagú küldöttségét, amely a Ma-
gyarországi Egyházuk ökumen ikus Tanácsának meghívá-
sára tartózkodik hazánkban. 

A magyarországi á ta lakulás egyedülálló jellegét ki-
domborítva, Szűrös Mátyás azon meggyőződését hangoz-
tatta. hogy a demokrácia megteremtése csak a többpárt-
rendszerre alapozva képzelhető el. A magyarországi re-
formtörekvéseknek ez a felismerés a magva. Hasonlóan 
fontos alaptétel — fűzte hozzá —, hogy szocialista moz-
galom. jól funkcionáló pár t nélkül Európában még nem 
sikerült demokráciát teremteni, legalábbis a XX. század-
ban nem. 

* 

Az amerikai küldöttség után Szűrös Mátyás a déli 
órákban egy. NSZK-ból érkezett vendéggel, Egon Bahr 
szociáldemokrata politikussal folytatott baráti eszmecserét. 

Fordulatot ígér Egoo Krenz 
0 B e r l i n ( M T I ) 
A lakossággal folytatandó 

párbeszéd mellett foglalt 
állást Egon Krenz, az NSZEP 
KB újonnan megválasztott 
főti tkára szerda esti rádió-
és tévébeszédében. Krenz 
ugyanakkor világosan é r -
tésre adta, hogy a szocializ-
musnak nincs al ternat ívája . 

Az NSZEP újonnan meg-
választott főti tkára han-
goztatta, hogy a továbblé-
péshez nélkülözhetetlen a 
helyzet reális felmérése. Az 
elmúlt hónapokban a veze-
tés nem kellő realitással ér-
tékelte az országban -végbe-
menő folyamatokat, és nem 
vonta le időben a következ-
tetéseket — mondotta, s 
hangsúlyozta, hogy a szer-
dai KB üléssel fordulat kö-
vetkezik. A part politikai 
ús ideológiai offenzívát in-
dít- Az ű j pártfőti tkár éles 

szavakkal bírálta azt az ed-
digi gyakorlatot, hogy csak 
az eredményekről beszéltek, 
és a problémákat nem vet-
ték tudomásul. 

Krenz a szocializmus to-
vábbi építésére hívta fel az 
ország népét, s hangsúlyoz-
ta, hogy nem .szabad felad-
ni a szocializmus eddigi 
vívmányait. Aki a szocia-
lizmus eredményeit kérdő-
jelezi meg, az nemzedékek 
eletművét kérdőjelezi meg. 
A menekültüggyel kapcso-
latban Krenz hangsúlyozta: 
jól jelzi a helyzet bonyolult-
ságát, hogy a több mint 
százezer ember — köztük 
számos fiatal — hagyta el 
az országot. Ez jelentős ér -
vágást jelent az országnak 
— mutatot t rá a főtitkár. 
Krenz egyúttal az utazások 
ú j szabályozását helyezte 
kilátásba. 

Rádiótelex 
AZ MDF 

II. ORSZÁGOS GYŰLÉSE 
A Marx Károly Közgaz-

daságtudományi Egyetem 
aulá jában pénteken délután 
megkezdi munká já t a Ma-
gyar Demokrata Fórum II. 
országos gyűlése, amelyen 
az MDF több mint 20 ezres 
tagságát, mintegy 1100 kül-
dött képviseli majd. A há -
rom na poá tanácskozásra sok 
külföldi küldöttséget vár-
nak, és csütörtök estig több 
mint 300 külföldi sa j tómun-
katárs kér te akkreditálását . 

HORN GYULA 
NORVÉGIÁBA 

ÉS SVÉDORSZÁGBA 
L Á T O G A T 

Horn Gyula külügymi-
niszter Kjel l Magne Bonde-
vik norvég külügyminiszter 
meghívására október 20—21-
én Norvégiában. Sten An-
dersson svéd külügyminisz-
ter meghívására október 22 
—23-án Svédországban tesz 
hivatalos látogatást. 

HAZAÉRKEZETT 
PASKAI LÁSZLÓ 

Négyhetes egyesült álla-
mokbeli lelkipásztori kör-
útjáról csütörtökön érkezett 
haza JPaskai László bíboros-
prímás, esztergomi érsek, a 
Magyar Katolikus Püspöki 
Kar elnöke. A bíboros ú t ja 
során amerikai magyar egy-
házi személyiségekkel, ka -
tolikus gyülekezetek veze-
tőivel találkozott, s fogadta 
őt George £ u s h elnök is. 

IRODALMI NOBEL-DlJ 
A 73 éves Camilo Jósé 

Cela, spanyol regényíró 
kapta az 1989-es irodalmi 
Nobel-dijat — közölte a 
svéd akadémia csütörtökön. 
A spanyol irodalom nagy 
öregjét a 3 millió svéd ko-
ronás (455 ezor dolláros) 
dí j ja l teljes é letművéért ju-
talmazták „művészetének 
gazdag és intenzív ki fe je-
zésmódjáért, amely vissza-
fogott részvéttel ábrázolja 
az emberi nyomorúságot". 

ülésHc?D,f Bizalom vagy felmentés? 

Pályázat tanácsi kijelölései 
OTP-lakásokra 

A szegedi városi tanács la-
kásosztálya pályázatot ír ki az 
Újszeged. Hargitai u. 61. szám 
alatti OTP kivitelezésű, fanácsi 
vevókijelölésú ház lakásaira. A 
pályázaton az OTP-névjegyzé-
ken 800. sorszámig szereplő 
igénylók vehetnek részt. Oda-

ítélésnél előnyt élveznek azólf, 
akik a névjegyzéken előbb he-
lyezkednek el. Pályázni 1989. 
október 25-ig a lakásosztályon 
személyesen lehet (Szeged. Le-
nin krt. 63.). Alábbiakban kö-
zöljük a lakások adatait és vé-
telárát. 

Cím SroSaaiám Alapterület Vételár 

Hargitai 11.6I/A 111. 
fvi 1. 2 62 m> 1 233mm.- KI 

1. «m. 1. 2 63 m' 1277lton,- KI 
1. m . 4. I.S 55 m> 1119(100,- KI 
1. em. S. 1.5 57 m' 1 148DOH.- K'f 

II. em. 6. 2 63 tn' 1 252mái,- KI 
II. em. 7. 1.5 55 n+ 1U97mm,- ki 
II. em. 8. 1.5 57 m' 1 125(Hál.- Kt 

Hargitaié. MII III. 
fu. 2. 2-lak«elóter 62 m' 1 233800.- KI 

1. em. 3. 1.5 57 m' | |48láát.- KI 
1. em. 4. 1.5 55 m' | 119000.- Kt 
1. em. S. 2 63 m' 1 277mái.- KI 

II. em. t. 1.5 57 m> 1125mm. — KI 
II. em. t . 2 a j m' 1252 000. KI 

az MSZP 
Elnöksége 

A Magyar Szocialista Párt 
Országos Elnöksége szerdán 
este Nyers Rezső elnökleté-
vel ülést tartott:. A testület 
megvitatta a Parlament ülé-
sével Összefüggő időszerű 
politikai kérdéseket. Vitát 
folytatott a párt agrárpoli-
t ikájáról . 

A testület kialakította 
tagjainak munkamegosztá-
sát. Jóváhagyta a párt tag-
sági könyvét, amelyet no-
vember 8-áig minden alap-
szervezethez a szükséges 
számban el jut tatnak. 

Az Elnökség a kongresz-
szus határozatának megfele-
lően szakértői bizottságot 
alakított a párt működésé-
hez szükséges anyagi-tech-
kai feltételek tisztázására, 
az Országgyűlés és a Minisz-
tertanács megbízottáival 
ez ügyben folytatandó tár-
gyalásokra. 

A lakásügyek tovább vizsgálandók 

Nem kell engedély 
e külföldi 

munkavállaláshoz 
A Minisztertanács döntött 

a magyar állampolgárok 
külföldi munkavállalásáról 
szóló rendelet és a hozzá 
kapcsolódó jogszabályok ha-
tályon kívül helyezéséről. 
Eszerint a jövőben külföldi 
munkavállalást megelőző-
en nincs szükség a magyar 
hatóság által kiállított mún-
kavállalási engedélyre. Meg-
szűnik a dolgozók küjföldi 
keresetét terhelő hazautalá-
si kötelezettség is. A nyug-
díj- , illetve a társadalom-
biztosítási járulékfizetési 
kötelezettség fennmarad, s 
ezt forintban kell fizetni. 

Horn—Bahr 
találkozó 

Horn Gyula külügymi-
niszter csütörtökön fogadta 
Egon Bahrt , a Német Szo-
ciáldemokrata Párt elnök-
ségének tagját . A találko-
zón eszmecserét folytattak a 
kelet-európai átalakulási 
folyamatról, a magyarorszá-
gi reformok nemzetközi 
megítéléséről és támogatá-
sáról. 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
úgy látszik, nem merül fel 
olyan ok, ami miatt fegyelmi 
felelősségre vonásra lenne 
szükség (L ehmann István 
megyei tanácselnök). Higy-
gyék el, a szegediek nem az-
zal vannak elfoglalva, megy 
vagy marad Csonka István. 
Csak azok, akiknek érdekük-
ben áll (Nagygyörgy József). 
A tanácselnöknek egyedül 
kell döntenie, s majd azt 
mérlegeli a tanács (Karsai 
Éva). Nem sütöm le a sze-
mem, mert mint tanácstag, 
most lejáratódom" (Volensz-
ki Imréné). Tőlünk kapott 
bizalmat az elnök, s most tő-
lünk kérdi, mit tegyen? Nem 
tudok rá válaszolni (Hetessy 
Erzsébet). Bizalmat szavaz-
hatunk, hozhatunk bármi-
lyen döntést, a választóink 
meggyőzhetetlenek, hisznek, 
amit hisznek (Takács Máté). 
Megkérdezték tőlem, miért 
nem indítok sajtópert . Még 
ha megnyeri is valaki, meg-
nézheti magát. Két szélsősé-
ges megoldás van ma a ma-
gyar társadalom kuszált vi-
szonyai között: a verés, mint 
Nagy Bandó András tette, 
vagy az öngyilkosság, mint 
Tiszakécskén történt. Egyi-
ket sem szándékozom (Cson-
ka István). 

A tanács a következmé-
nyek mérlegelését hangsú-
lyozó Tóth Károlyt válasz-
totta végül a helyzetfelmérő 
bizottság vezetőjéül, tagjaiul 
pedig Hantos Zoltánt, Mé-
száros Tibornét, Bácskai 
Lászlót, Tóth Antalt. Érzé-
sünk szerint a többek „nem 
vállalom" kijelentése utáni 
hosszas jelölési procedúrát 

Levél a tanácstagokhoz 
A Fidesz és az SZDSZ szegedi szervezetei szep-

tember 25-én várospolitikai fórumon foglaltak állást 
a tanáccsal kap>csolatban kialakult krízisszituáció ki-
meneteleiről, s véleményüket megírták a tanácstagok-
nak. A . levél — javaslattevő — t zárópasszusait 
idézzük: 

„Radikális változás nemcsak a lemondás ú t j án 
lehetséges, azaz, véleményünk szerint, a lemondasnak 
van erkölcsileg is elfogadható al ternat ívája. Ez a kö-
vetkező: 

1. Ha a tanács nem vállalja a testületi felelőssé-
get, akkor a személyi felelősséget meg kell ál lapí-
tania. 

2. Az előbbi megállapításból le kell vonnia a 
megfelelő következtetéseket, megtenni a szükséges in-
tézkedéseket. 

3. A tanácsnak sa já t hatáskörén belül létre kell 
hoznia azokat a szervezeti garanciákat, amellyel biz-
tositható. hogy az appará tus felett valóban hatékony 
ellenőrzést tud gyakorolni. Ez csak űgy lehetséges, ha 
egy omnipotens Vb helyett több szakbizottságra, ad 
hoc- vagy ál landó bizottságokra bízza az ellenőrzési 
tevékenységet — phogyan e tematikus bizottságok 
rendszere ' a Par lamentben is működik. 

4. Szintén sa já t hatáskörén belül — hiszen tör-
vény erről nem rendelkezik — a tanácsnak meg kell 
állapítania a következő összeférhetetlenségeket: a) 
tanácsi vezető nem ál lhat munkaviszonyban, és nem 
végezhet tiszteletdíjas megbízatást olyan cégnél, 
amely a tanáccsal valamely szerződés keretében mint 
ellenérdekű fél szerepel; b) a tanácsot, mint részvé-
nyest, bármely vállalkozásban nem képviselheti olyan 
személy, aki bármilyen szinten döntési vagy szava-
zati joggal rendelkezik a tanácson belül." 

talán az okozta, hogy a sa-
já t ügyében állásfoglalást ké-
rő tanácselnök visszafogott, 
időnként határozatlan ülés-
elnöknek bizonyult. Lehet, 
hogy üt kellett volna adnia 
az elnöklést? 

Kusza szálak r e n d e z ő d n e k . . . 
Es most a tudósító tiszte-

lettel keri olvasóját, értse 
meg az ezutáni „feldolgozási 
módot", azt, hogy képtelen 
még csak vázlatosan is kö-
vetni a lakásosztály és volt 
vezetőjének tevékenységéről 
készült, s már egyszer el-
napolt ad hoc-bizottsági je-
lentés vi táját . A terjedelmes 
tájékoztatóban a lakástámo-
gatási kérelmek hosszadal-
mas és esetenként felületes 
elbírálása, a helyszínelések 
érdemi voltának megkérdő-
jelezhetősége, a hibás (jönté-
sek. a vb hatáskörének „át-
vállalása'.', a- vezetőváltáskor 
elintézetlen ügyiratok kalló-
dása öt oldalon soroltatnak, 
Tímár Lászlónak „munka-
végzésre irányuló egyéb jog-

viszonyban" vállalt jogse-
gély-szolgálati tevékenysége, 
illetve az egész lakásügyi 
rendszer hibalistája további 
két és fél sűrűn gépelt oldalt 
tesz ki. Timár László 11 ol-
dalon adott a felvetésekre 
választ, az ad hoc-bizottság 
elemzését pedig öt és fél ol-
dalon minősítette — több 
pontban korrigálta — a vá-
rosi ügyészség. És akkor tes-
sék még hozzáadni a Rét és 
fél órás vitát! 

Benyomásaimat írhatom le 
csupán. (Egyébként a tanács-
ülés minőén anyaga és jegy-
zőkönyve hozzáférhető, ha 
valaki tanulmányozni kíván-
ja a részleteket.) Azok véle-
ménye látszik a legigazabb-
nak, akik szerint á t tekinthe-

Riadó a Nagyállomáson 
Füstölt a füstbomba 

Csütörtök délelőtt 10 óra. 
A Nagyállomásról induló, 
vagy oda érkező vonatok kö-
rüli nyüzsgésbe rendőrök 
keverednek, egyre több 
URH-s gépkocsi érkezik. Az 
utasok összenéznek; vajon, 
mi történik? — találgatják. 
Az állomásépülettől távo-
labb eső raktárak körül egy-
re több egyenruhás gyüle-
kezik — katonák, tűzoltók, 
mentők —, néhány gázálarc 
is előkerül. Rövidesen fu -
tótűzként elterjed a h í r : 
Bombariadó — az állomást 
ki kell üríteni. 

— Mi történt? — érdek-
lődünk kollégáimmal az 
egyik sebtében összejött 
kupaktanácsnál. Civil ru-
hás vbsűti és rendőrtisztek 
felváltva válaszolnak kér-
déseinkre, miközben egyre 
messzebb hátrálunk, mert a 
bomba füstöl, bármikór be-
robbanhat. Az adó-vevőkön 
érintkező helyszínbiztosítók 
délre kiürítik az állomást, 
a forgalmat Dorozsmára és 
Rókusra terelik. Egy sza-
kasznyi géppisztolyos ka-
tona érkezik, m a j d az épü-
letek mögött ledől a fűbe. 
Hosszú várakozás követ-
kezik, már csak a tűzszeré-
szek hiányoznak a csapat-
ból, akiket Budapestről vár -
nak, jönnek is, de UAZ-
zal, s az E5-ös forgalma 
hátráltatja őket. 

— A sínek között víz-
vezeték-fektetés céljából 
ástunk árkot. Mindenfaj ta 
törmelék kerplt elő a föld-
ből, vascsövek, meg ilyesmi 
— meséli egy pályamunkás. 
— Ezeket otthagytuk az 
árok szélén, hogy m a j d el-
szállí t juk. Hogy is gondol-
tunk volna ar ra , hogy amit 
mi eternitcsőnek néztünk, 
az bomba. Mindez még hét-
főn történt. Ma mondtam a 
többieknek, vigyük már el 
ezeket a vasrudakat innen, 
nehogy fölbukjon valamelyi-
künk. Aztán egyikünk be-
lerúgott abba, amit most 
bombának mondanak, s ak-
kor az füstölni kezdett, 
nem nagyon, csak úgy, 
mihtha valaki pipázna. Gya-
nús lett a dolog, hát jelen-
tettük. 

A szomszédos laktanyá-
ból érkezett műszaki tisz-
tek szerint vegyi-, vagy 
gyújtóaknáról lehet szó, 
melynek indítórésze gyul-
ladt be, s lassú égéssel 
füstöl. Az ötödik és a ha-
todik vágány peronvégi ré-
szén, két szerelvény között 
megbúvó, második világhá-
borús akna Szeged bom-
bázásakor kerülhetett a 
földbe, amikor ott egy fel-
állított német sorozatvető 
találatot kapott 

Somogyi Karo lynú fe lvé te le 

Akcióban a műszakiak. Elő-
került a gázálarc is 

A riasztás óta három óra 
telt el, a tűzszerészek még 
nem érkeztek meg, de már 
a megyehatárhál vannak. 
Időközben fölmerült! a gya-
nú: a hulladéktelepre is ki-
szállíthattak néhány fel 
nem ismert aknát , jó lenne 
ott is körülnézni. 

Fél kettőre megérkezik a 
„felmentő sereg", a tűzsze-
részek munkához látnak. 
Négy „malacot", azaz töl-
tetet hatástalanították. Köd-
gránátok voltak. Délután 2 
órakor ismét megindulha-
tott a forgalom, a kihalt 
pályaudvar megélénkült, az 
élet visszatért a megszokott 
kerékvágásba. Ezúttal a sze-
rencse is velünk volt. 

Varga Iván 

tetlen, „fondorlatos" jogász-
kodással még hosszan csűr-
hető-csavarható szálakat kel-
lett volna kibogozniuk a ta-
nácstagoknak — utána és 
közben számos — népi ellen-
őri, ügyészségi, törvényességi 
és hatósági felügyeleti ellen-
őrzésnek, külső-belső vizsgá-
latnak, fegyelmi el járások-
nak, bírósági pereknek. A Vá-
rosi vezető ügyész, Jármai 
Tibor szerint annyit minden-
esetre sikerült elérni: na-
gyobb a rend, finomítottak a 
tanácsrendeletek, életszerű az 
elosztás koncepciója. 

A tanács határozata sze-
rint a kifogásolt támogatási 
kérelmeket az igazgatási ősz-: 
tály tovább vizsgálja. A dön-
tés-előkészítés hibái miat t 
Timár Lászlót elmarasztalás-
sal minősítették — . ez nem 
munkajogi kategória, tehát 
az önkormányzat fejezte ki 
véleményét ezzel. 

Pénzügyek 
darázsfészke 

A két, egész délelőttöt be-
töltő témán túliutva, még 
éppen határozatképesen, a 
tanácsülés gazdálkodási té-
mákkal folytatta munkájá t . 
(Ügy látszik, a távozó tanács-
tagok és újságírók nem kap-
tak „fülest", hogy nemcsak 
a nagyállomáson lesz bom-
b a . . . ) A fejlesztési terv vi-
tá jában kérdezte meg Már-
ton György, hogyha sem a 
vb, sem a tanács testülete 
nem szavazott az orvosegye-
temnek — egyébként cél ját 
tekintve indokoltan — ju t ta -
tott kétmillió forintról, a k -
kor máskor is előfordultak-e 
ilyen kifizetések — úgymond 
„zsebből", jóváhagyás nél-
kül. Ebből kerekedett a je-
lenlegi megbízott pénzügyi 
osztályvezető elleni bizalmat-
lan hangulat és utóbb indít-
vány is — Tóth Csabáé. Ké-
sőbb aztán kiderült, hogy 
nem is Sárkány István vezet-
te még az osztályt, de addig-
ra a lavina más tételeket is 
sodorni kezdett az indulatok 
és a gyanakvás lejtőjén — 
lemondásra késztetve előbb 
Karsai Évát, aztán Tóth Csa-
bát és Volenszki Imrenét is. 

A tanácstagok úgy 
döntöttek, a gazdálkodási 
kérdésekre és a lemondások-
ra is két hét múlva térnek 
vissza. 

Egy hosszadalmas közjáték, 
értelmezési probléma után — 
arról folyt a vi ta: szavazás-
nál mi számít többségnek —, 
idegileg kimerülve, mint el-
hangzott: az ítélőképesség 
határán az összes többi, elő-
re tervezett napirend meg-
tárgyalását elnapolta a ta-
nács; az ülést berekesztették. 

A folyosó darázsfészekhez 
volt hasonló. 

Pálfy Katalin 


