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MSZP politikai 
decentrumok^ 

Az MSZP Szeged városi 
szervezőbizottsága a párt 
önszerveződésének, politi-
záló készségének elősegítése 
erdekében politikai decent-
rumdkat hozott létre az 
alábbi pártszékházakban: 
Csongor tér, Eszperantó ut-
ca 4., Földvári u. 3., Rózsa 
F sg t 5., V. Hugó u. 5., 
Rákóczi u. 11., Komócsin Z. 
tér 1. A megadott helyeken 
1989. október 23-ától hét-
köznap 15 órától, szomba-
ton, vasárnap délelőtt 9—11-
ig szervezők állnak rendel-
kezésére az érdeklődő párt-
tagoknak és pártonkivüli-
eknek. Várják az . MSZP 
programjával, alapszabá-
lyával kapcsolatos kérdése-
ket. A helyszínen lehetőség 
van az MSZP-hez való 
csatlakozásra. A szervező-
bizottság javasolja a mun-
kahelyeken szerveződő 
alapszervezetekneík, hogy 
minél nagyobb számban ve-
gyék igénybe a politikai de-
centrumok által biztosított 
lehetőségeket. 

MSZP Szeged városi 
szervezőbizottsága 

A törvényesség nem lehet politikai alku 
Ügyészek , képviselők, pártvezetők 

találkoztak S z e g e d e n 
A tegnapi, szerdai napon 

mindaz, ami elhangzott a 
Csongrád Megyei Főügyész-
ség könyvtárában, igencsak 
föladja a leckét a tudósító-
nak: az egesz újság betelne, 
ha minden részletet fölidéz, 
s minthogy ez képtelenség, 
vajon mit emeljen ki? Ne-
héz válogatni a majd hat-
órás megbeszélés témáiból. 
Akik szóltak, egyfelől vá-
lasztottjaink, másfelől pedig 
törvényességünk őrei, ezért 
mondandójuk közzétételre 
érdemes. (Később a témára 
visszatérünk, most a legér-
dekesebb kérdésekről szó-
lunk.) 

A Legfőbb Ügyészség 
ötévente ellenőrzi a megyék-
ben dolgozó törvényességi 
felügyeletet ellátó kollégáik 
munkáját. Most Csongrádon 
a sor. Vizsgálgatják a me-
gyei ügyészek aktáit, iratait, 
eredmények pár hét múltán 
várhatók. Annál is fonto-
sabb talán, hogy Nyiri Sán-
dor meghivta a megye or-
szággyűlési képviselőit; az itt 
működő pártok vezetőit, 
mondják el, hogyan látják 
ők az ügyészi munkát álta-
lában és a megyében. A leg-
főbb ügyész helyettese is-
mertette szervezetük jövő-
jét, mi vár rájuk a többpár-
ti jogállamban. Most az át-

Roland úr és a lörvény 
A legfőbb ügyész „bün- felelő paragrafusa szerint a 

tetőágas" helyettese, Nyiri tette rémhírterjesztés vét-
Sándor. Az Antoniewicz ségének minősül. 
Roland ellen indult bünte- — Eszerint Ítélhetik 
tőeljárás hátteréről faggat- pénzbüntetésre, javitó-ne-
tam, jóllehet az ügyben velő munkára, vagy leg-
ugyanolyan kívülálló, mint feljebb egy évig tartó sza-
rni, valamennyien. badságvesztésre. Nevetsé-

— Hogy Antoniewicz ges büntetések, egy orszá-
szabadlábon védekezhet, az gos botrányt keltő ügyben, 
legalább akkora fölháboro- — De törvényesek. S az 
dást keltett az országban, eljárás még nem ért véget. 
mint uszító hangú, fasiszta 
röpirata. 

— Roland úr tettét mély-
ségesen elitélem. Mint a 

Egyébkent Kádár János öz-
vegye törvényes úton is 
kérhetné a névhasználat 
eltiltását, a telefonszámok 

sajtóból értesültem, feltá- tulajdonosai pedig polgári 
ró jellegű beismerő valló- peres eljárást indithatnú-
mást tett, a nyomozást nak személyiségjoguk meg-
nem hátráltatja, a tárgyi sértése címén. Természete-
bizonyítékok is rendelke- sen senkit sem lehet köte-
zésre állanak. Letartózta- lezni a följelentés megtéte-
tása tehát indokolatlan. A lére. Ne felejtse, Orbán 
büntető törvénykönyv meg- Viktor is szabadlábon van. 

számtalan vád éri. Kétség- repkörét az igazságszolgál-
telen,.az ű j feladatokhoz — tatásban. Hangsúlyozta, a 
amelyek a módosított alkot- társadalmat nemcsak a bü-
mányban és törvényeinkben nözőktől kell megvédeni, ha-
körvonalazódtak — ű j szer- nem a politikai, államigaz-
vezet, ű j munkastílus szük- gatási vezetők klikkjeitől, 
ségeltetik. Ügyész már nem visszaéléseitől is, Takácsné 

menet ideién az orszáebin l e h e t Par t taS' s a z esetleges egyebek mellett kimentette 
tevékenykedő 1059 ü g y é i t s z á m o n k e r ö - ™ l t a t f e s z e ^ - h i á n y z ó képviselőtársait, 

/ / 

Futótűzként terjed 

Á csábító 
„fekete Bongó 

Az emberi találékonyság A pénzforrás pedig meg-
kiapadhatatlansága jóvoltá- ered, és csordogál- egészen 
ból megint felütötte a fejét addig, amíg valaki — sötét 
valami. Nem most jelentke- gondolatokkal a fejében — 
zett először. Valamikor hamis szálat nem sző a já-
„Szent Antal-lánc", néhány ték végtelenül hullámzó és 
éve „repülős játék" néven gyarapodó leplébe. Mert ez 
volt ismert. És itt van újra, bizony megtörténhet, jobb, 
csak közben megerősödött, a ha számol, vele, aki bele-
segítő szent csuháját ledob- vág! 
ta magáról, s olyan igére- Ha pedig a láthatatlan kéz 
tekkel ejti varázslatba az az utolsó körre csörget, és 
útjába kerülőket, amelyek- elfogynak az újabb vásár-
nek nem k h e t e l lená l ln i . . . lók, a játék megáll. Aki 

Igazi társasjáték, alapja a nem kerül sorra, hoppon 
kölcsönös bizalom. Ez pe- marad. Erre sem ár t elő-
dig ritka a száraz és szigo- re gondolni, 
rú adok-kapok világában. A A hivatalok egyelőre kí-
néptől — jobb híján — a váncsian és csöndben fi-
„fekete", vagy „maszek" gyelik a pénzcsinálást. Ne-
Bongó nevet kapta, és az- héz eldönteni, melyikük asz-' 
zal kecsegteti a bűvkörében talán kellene megírni az 
állókat, hogy igazi befekte- első intézkedőleveleket. Még 
tés és munka nélkül tíz- az sem biztos, hogy egyál-
ezrekhez (egészen pontosan talán indokolt a közbelépés, 
32 ezer forinthoz) juthat- bár, ha emlékezetünk nem 
nak. csal, a pár éve Budapesten 

A láz csillapíthatatlan, a űzött „repülős játék" utas-
fertőzéssel szemben gyakran szállító gépét is leszállásra 
igen gyenge lábakon áll a kényszerítették végül, 
védekező rendszer, hiszen ki Az újjáalakult népi já-
utasítaőa vissza ilyen a ján- ték nehezen gyömöszölhető 
latot? valamely büntetőjogi for-

A játékszabályok részié- mula skatulyájába. Nem mi-
tes ismertetésétől eltekin- nősíthető szerencsejátéknak, 
tünk, egyrészt, mert a rek- mivel a pénznyerésben a 
lám mindenütt pénzbe ke- szerencsének nincs szerepe, 
rül, és a játék szervezői (űj- És nyilvánosan sem folyik, 
raélesztői) nem kerestek mint például a vásári „ i t t a 
minket ilyen fölkéréssel. A piros, hol a piros?" nevű 
másik ok, hogy töprengés mutatvány, amelyet villám-
tárgya lehet a játék erköl- kezű „művészek" űznek ma-
csi megítélése, mivel munka gas fokon, 
nélkül szerzett jövedelemről A gazdasági rendészet, 
van s z ó . . . vagy a tanács szabálysérté-

No és a totó, lottó (Bon- si csoportja följelentés hiá-
gó!), vagyis a tisztán sze- nyában nem foglalkozik az 
rencsejátékok? — kérdez- üggyel De kinek is ál lndér-
hetnénk. Ott talán munká- dekében a följelentés? A jó-
val keressük (azaz keresik a gász szerint nem mínősithe-
nyertesek) a pénzt? Pusztán, tó bűncselekménynek, nincs 
mert állami monopólium és benne csalás, és mindenki 
nyereményilletéket vonnak tudja, milyen szabályok sze-
belőle, már nem kifogásol- rint játszik, 
h a t ó . . . Azért mégsem alhatnak 

A „Fekete Bongó Tündér" egészen nyugodtan a „Fekete 
pedig — úgy tűnik — jó Bongó Tündér" kegyeltjei, 
mindenkihez. A vállalkozó Az adóhivatal ugyanis — 
minimális befektetése szinte ha nem is lát mindent, mint 
azonnal megtérül, a továb- ahogyan szeretné — kíván-
biakban pedig számíthat ar- cs'an figyel, mert (természe-
ra, hogy a pénzes postás te szerint) mindenfaj ta jö-
egyszer csak keresgélni kez- vedelemből szeretné kiven-
di a j ta ján a csengögombot. ni a részét. Előbb-utóbb ők 
Még csak nem is kétszer, is beszállnak a játékba, 
mint a regény és film ci- csak éppen egészen más 
mében, hanem jóval több- szabályok s z e r i n t . . . 
szor. Nyilas Péter 

tő névsorololvasás is indo- mondván, a többiek készül-
kolatlan velük szemben. Az nek a folytatódó parlamenti 
ügyészek hatvan százaléka ülésszakra. Magyarossy Jó-
fiatal, 1982 után nyert kine- zsef kijelentette, az MDF 
vezést! S azt sem lehet fi- megbízásából, az elmúlt öt 
gyeimen kívül hagyni, hogy esztendő ügyészi munkájá-
napjainkban a lázas jogai- ról nem sokat tudnak, de a 
kotás közepette kell az jövőben szeretnék figyelem-
ügyészeknek az állandóságot mel kísérni a megyei appa-
biztosítani. Nem különben a rátus tevékenységét. Kérte, 
törvényesség betartatása jár jon élen az ügyészség a 
lesz a feladatuk a többpárti szabálytalanságok földerí-
kormánykoalicióban is. Mint tésében, ehhez pedig az 
hallottuk, a korábbi állami MDF-ben, mint már volt rá 
vezetés évtizedekig érzéket- példa, partnert talál. Öva 
len volt az igazSágsZolgálta- intett-a" merev jogszabály-
tás iránt, most pedig rhin-'..értelmezéstől; de hitet tett a 
denki; rájuk' figyel. nyilvánosság mellett. Lévay 

Takács Imréné, Eke Károly Endre szakmai kérdései"^ 
(képviselők), Fraknóy Gá- boncolgatott. Az ártatlanság 
bor (MSZP), Lévay Endre védelme legyen garantálva 
(kisgazdapárt), Koha Róbert is, ne csak deklarálva. Föl-
(MDF), Magyarossy József említett eljárásjogi szabály-
(az MDF szaktanácsadója) sértéseket. Fraknóy Gábor 
egyetértettek a jelenlévő kijelentette, akikkel most 
ügyészekkel; a törvényesség együtt dolgozik, azok közül 
nem lehet politikai alku, senki sem akarta soha befo-
szükség van és lesz önálló, lyásolni az ügyészséget. In-
független igazságszolgálta- dítványozta a pártok jelen-
tésre, jogbiztonságra. Nagy levő képviselőinek, ha úgy 
a társadalomban a tisztulási adódik, kezdeményezzenek, 
vágy, igaz szóra áhítoznak akár közösen is, vizsgálato-
az emberek, a közélet mér- k a t indokolt esetekben, 
céje a tisztesség, a becsület, A találkozókon Kereszty 
az erkölcs lehet. Béla megyei főügyész ígére-

A képviselőknek eddig is tet tett: a képviselők, a pár-
volt alkalmuk találkozni a tok, az újságírók a megyé-
megye ügyészeivel, érdem- ben végzett ügyészi vizsgála-
ben azonban nemigen tud- tokról rendszeresen tájékoz-
ták egymás munkájá t segí- tatást kapnak a jövőben, s 
teni. Eke Károly nagy vál- kérte, hogy bizalommal tar-
tozásokat remél. El tudná dúljanak ők is hozzájuk 
képzelni a vizsgálóbíró sze- Mag Edit 

Lenin és Szűz Mária 

Kápolna a pártiroda helyén 
Nagyot fordul körülöttünk a világ. Legalábbis gyöke-

resnek kell neveznünk azt a változást, ami a „kettes kór-
ház" néven ismert intézmény egyik helyisegeben lezajlott. 
A „D" épület pártirodáját ugyanis kápolnává alakítot-
ták át. 

A mindössze 26 négyzetméteres helyiség régi és új 
funkciójának szimbólumai őrségváltásukkal is kifejezték a 
változást. A Lenin-szobrot már elvitték. amikor Szűz 
Mária kis szobra átkerült oda a móravarosi templombol, 
így tehát nem találkoztak. Vajon lett volna mondaniva-
lójuk egymás számára? 

Ter meny tőzsde 
Több mint 200 résztvevő igazgatója méltatva az ese-

jelent meg az első budapes- mény gazdasági jelentősé-
ti terménytőzsde napon, gét, azt mondta, hogy va-
amelyet a MOM Művelődé- lódi árutőzsde hazánkban 
si Házban szerdán tartottak csak három-négy év múlva 
meg. alakulhat ki, hiszen akkor-

Vermes András, az Ag- ra lesz csak a résztvevők-
rimpex Rt. elnök-vezér- nek elegendő tapasztalatuk. 

Borravaló 
Siserehaddal érkezünk a tosan a megfogalmazott 

cukrászdába, minek követ- vágya. Egy tejszínhab 
keztében kívánság, mint gombbei sem tobb vagy ke-
égen a csillag. Várom a vesebb. Magamban már 
gyakran tapasztalt pincér- fogalmazom: lám, ilyenkór 
reakciót: „majd, ha eldön- jó szívvel ad ja a borrava-
tötték, visszajövök". És lót az ember. Adnám is, 
sarkon fordul, percekig amikor már a pénzé a 
ránk sem néz. Ahogy Akos- főszerep. A hölgy azonban 
ka szokta a megnemmon- széles mosollyal vissza-
dommelyík sörözőben. Ez- csúsztatja a ráadásnak 
úttal tévedek. A hölgy áll, szánt húszasomat. „Mi 
vár, és mosolyogva jegyzi nem fogadunk el borrava-
a — már említettem — lót" — mondja. — Inkább 
megannyi óhajt. Később jöjjenek máskor is!" 
hallom, nemzedékkel f ia- Tátott szájjal bámulok, 
talabb beosztottait ugyan- .„ , , __ . . . 
ilyen kedvességgel irányít- N e f e l e 3 t s e m e l leírni: 
ja mindez Magyarországon 

Asztalunkon a kívánság- t o r t é n t . . . 
lista. Mindenki előtt pon- (balogh) 

Bánfalvi Géza doktor, a 
kórház, igazgatója — eleget 
téve a betegek, hozzátartozók, 
intézeti dolgozók kérésének 
— június 8-án jelentette be 
a főorvosi testület értekezle-
tén a változtatás szándékát. 
Ezután keresték föl Gyulay 
Endre megyéspüspököt, és 
támogatását kérték az ügy-
höz. A püspök készségesen 
ajánlotta föl együttműködé-
sét. 

Á kórház dolgozói nem-
csak kértek, hanem anyagi 
áldozatot is hoztak a cél ér-
dekében. Ügy gondolták, 
nem az állam pénzéből kell 
életre hívni a kápolnát, és 
jeligés csekken megkezdték a 
gyűjtést. Hamar összegyűlt 
annyi, amennyi a hajdani 
pártiroda kifestésére, az 
egyszerű berendezésre kel-
lett. A befizetések viszont 
mégsem szünetelnek: a ká-
polna működését, fenntartá-
sának költségeit is ilyen mó-
don szeretnék biztosítani. 

K ü l ö n l e g e s é n á r n y a l j a a 
-képet, hógy a kápolna éppen 
a régi pártiroda helyére ke-
rült. Eredetileg nem ide 
szánták, de az építési költsé-
gek más megoldás keresésére 
indították a kórház vezetőit. 
Segített a döntésben, hogy az 
ágazat pártt i tkára még má-
jusban lemondott az összes 
párthelyiségröl az egészség-
ügyi intézmény javára. Így 
már kézenfekvő volt a hasz-
nálatlan helyiség kiválasz-
tása. 

Az átalakítás nem került 
sokba. A szőnyegpadlót ki 
sem kellett cserélni, hiszen 
havonta csak 3-4 órára vette 
igénybe a helyiséget hét-
nyolc ember. 

A kápolna berendezése 
egyszerű és ízléses. A belső 
tér megtervezését, a bútorok 
és színek összhangjának 
megteremtését Varga Mátyás 
díszlettervezőre bízták. (A 
Tátra téri templom berende-
zése is az ő keze nyomát 
őrzi.) 
i A meghitté varázsolt szo-
bában harmincan foglalhat-
nak helyet. Az alacsony do-
bogóra tett oltár egyszerű, 
csővázas szerkezetű — a kór-
ház műhelyében készült. Az 
ajtóval szemközti sarokban 
áll, előtte félkörbe rakott 

Somogyi Kdrolyné felvétele . 

székek sorakoznak. A látoga-
tót a belépés pillanatában 
megérinti a hely atmoszférá-
ja. AZ oltár mellett kis 
Angster-harmónium. A zold 
falak sárgára változtak, az 
ablakokra ólomüveget idéző 
tapéta került. 

Az oltár mögött egyszerű 
szekrény szolgál tabernáku-
lumként, hasonló szekrény-
ben áll Szűz Máriának, Ma-
gyarország védőszentjének 
szobra. 

A kápolna az udvarról és 
a főépületből is megközelít-
hető, mindkét irányból né-
hány lépcsőfokon kell átsegí-
teni a nehezen mozgó bete-
geket. 

A kápolna mindennap nyi-
tott aj tóval vár ja azokat, 
akik itt keresnek lelkűknek 
megkönnyebbülést. Ez nem 
csak a hívőknek jelenthet 
sokat, hanem az orvosok 
munkájá t is könnyíti, hiszen 
betegeik itt megnyugvásra 
találhatnak. 

Voltak, akik azt a szemre-
hányást tették a kórház ve-
zétőinek. hogy a pénz- és 
helyhiánnyal küszködő egész-
ségügyi intézményekben 
minden egyes négyzetmétert 
hasznosan kellene kihasznál-
ni. Erre a megjegyzésre egy 
kérdéssel is lehet válaszolni: 
a „pártiroda-időszakban' ' — 
amikor csak néhány ember 
privilégiuma volt belépni — 
miért nem jutott eszébe sen-
kinek a „hasznosítás"? A 
másik válasz; ezt a kis szo-
bát legföljebb raktárként le-
hetne használni, mert a „D" 
épületben nem gyógyítanak, 
a többi helyiségben labora-
tóriumok vannak, AZ pedig, 
hogy ki mit tekint hasznosí-
tásnak, megítélés kérdése. És 
talán nem mindig az anyagi 
szempontok a mérvadók, hi-
szen a lélek gondozása is 
fontos a gyógyításban. 

Az első misét Gyulay End-
re celebrálja majd. Erre kö-
rülbelül két hét múlva kerül-
het sor, mert a püspök je-
lenleg a Vatikán vendége, A 
hívek szolgálatát a móravá-
rosi plébánia lát ja el. 

A bejárat fölött, a pártiro-
da táblája helyén a követke-
ző fölirat áll: szent Kereszt 
Kápolna. 

Ny, P, 


