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Só hátán só 
S o m o g y i K á r o l y n ó fe lvéte le 

Arról, hogy a Cserepes sor környékén mint kicsit odébb rakva, megszabadulni 
miként sar jad a szemét, sokat és sokszor tőle. A tétel egyébként sem szerepelt a lei-
írtunk. Ezúttal azonban tí/tonnányi só ke- tári íveken, nem hiányzott senkinek a mi-
veredett a szemétkupacok közé. . nőségét korlátlan ideig megőrző só. Azt, 

A Cserepes sori piac kft , üzemeltetésé- hogy felajánlják valamelyik mezőgazda-
ben működő törmeléklerak ó-hely ugyanis sági vagv erdészeti szövetkezetnek, vagy 
felhivatalos szemétteleppé nőtte ki magát, téli útsózásra a rászoruló tanácsoknak, sa j -
Igy már az, sem meglepő, hogy közel egy nos csak utólag — hatósági el járás után — 
hónapig ázott ott az a tekintélyes mennyi- merült fel a BIVINPEX-nél 
ségú só, mely útban volt a BIVINPEX Az Atikövizig környezetvédelmi osztálya 
(Cserepes sor 9.) telepen. A tiz éve — sza- közbenjárásával, az aggódó állampolgári 
kudozott, 50 kilós kiszerelésű nejlonzsákok- bejelentést követően ma estére, várhatólag, 
ban — raktározott só kőv e keményedett, az igénylők egyikéhez kerül a szemétre ve-
így a felhasználó számára értéktelenné vált. tett sótömeg. 
Újradarálni költségesebbnek ígérkezett, * (varga) 

Te/-szerűségek 
Április 12-én idéztünk egy panaszos levélből, amely a a kifogásolt árut , mert csak 

tejtermékek minőségét kifogásolta. A levél után olvashat- }Sy előzhetik meg, hogyok-
ták azt a felvilágosítást is, amelyet a kifogásokkal kap-
csolatban a Szegedi Tejipari Vállalattól kaptunk. Ennek 
lényege az volt, hogy az idén még nein érkezett termé-
keikre reklamáció, ellenőrzésük többlépcsős, így szinte ki-
zárt, hogy a szabványnak nem megfelelő árut szállítsa-
nak a boltokba. 

'Márpedig a pultokon — „aranyszabállyal", dob.il-
í r j ák olvasóink — igenis ják, csak dobálják a többi 
akad savanyú tej, felhasz- tetejére a tejeszacskókat?. 
Halhatatlan, folyós, rossz Vagy melyikünk kezébe ne 
ízű, a valódira még csak akadt volna már lejárt sza-
nem is emlékeztető tejföl, vatosságú tejtermék, amely 
Vagyis a tények minden ma- meg vígan kínálta magát a 
gyarázat ellenére, tények pulton? Am mindezt bizo-
maradnak, és további tá jé- nyítani kell, csak úgy ál ta-
ikozódást követelnek. Tenmé- lánosságban egyetlen üzlet 
szetesen a tejipar után az sem vádolható meg. Konkrét 
élelmiszerüzletek vezetőit esetekben .viszont minden-
kérdeztük. Talán ott hibáz- hol készek az „önvizsgálat-
nak? Ügy tűnik, ott sem. ra", sőt kérik, vigyék vissza 
Ahogyan megtudtuk, ál ta-

kal-joggal, vagy minden 
alap nélkül rossz hírüket 
keltsék. A tejipar ugyanígy 
vélekedik. Akár a lakásra is 
kimennek, ha felhívják a 
25-822-cs számot, és nyom-
ban ellenőrzik a kifogásolt 
terméket. A „tettenérésnek" 
csak ez a z egyetlen járható 
útja. Éljenék v e l e . . . ! 

Gombos Erzsébet 

Szeged a „térképre kerülhet" 

Csak a telek biztos? 

Szellemi termék 

Több mint hatvan kereskedelmi, idegenforgalmi es 
ipari szakember volt kíváncsi tegnap délelőtt Reuven 
Sharon úr nagykövetségi első titkár — a magyar—izraeli 
kereskedelmi kapcsolatokkal és tökebefektetésekkel fog-
lalkozó szakember — előadására, az azt követő, gyakorlati 
kérdéseket is taglaló kötetlenebb beszélgetésre. Mindjárt 
akadt, nemi pirulnivalója is a magyar publikumnak, mi-
dőn az előadó a meghívó szövegét kijavítva, hangsúlyozta; 
hazája nem köztársaság, hanem állam, amely éppen >42 
éve független. 

xim izraeli—magyar külke-
reskedelmi rt. igazgatósá-

. . „ . . . gi elnöke — bár nevéből ez 
A n e g y e s félmilliós Izra- n e m d e r ü l ki _ magyar 

elnek több mint 80 szazaleka .szarmazasú, s nyelvünket is 
zs.do vallasu és az emberek j ó i beszéli. Ö már tényekről 
kilenctizede varosban el i s beszámolhatott. Úgy tűnik, 
Husz foglalkoztatott közül . s e m m i sem „menti meg" 
csak egy dolgozik a mező- Szegedet egy 1 6 ezer négy-
gazdasagban, de így is önel- zetméteres, száz egynéhány 
latouk. AZ egy fore jutó üzlethelyiségből alló !zraeli 
bruttó nemzeti termek meg- bevásárlóközponttól, amely 
haladja a 9 ezer dollárt, az körül a tervek szerint 1200 
alapanyagban szegény or- parkolóhelyet is kialakíta-
szag speciális termékekkel n a k . Mindezt az E5-ÖS út 
lehet csak versenyképes a mellett, az orosz laktanya 
vilagpiacon. Igen fejlett az közvetlen közeliében. Itt 
orvosi elektronika, a távköz- minden egy helyen lesz- pos-
les, a számítástechnika, a ta. bank, utazási iroda' mo-
napenergia hasznosítása. A zitermek, szórakoztató köz-
bruttó nemzeti termék 3 szá- p o n t síb. ilyen Budapesten 
zalekat fordít ják kutatásra, s j n c s , így Szeged ezzel a 
illetve fejlesztésre. térképre kerülhet". Vállala-

A ket ország közötti keres- tuk még további két üzlet-
kedelmi kapcsolatok ma még központot tervez hazánkban 
meglehetősen szerények. egyet Miskolcon, egyet pedig' 
Iden a magyarok legfeljebb a fővárosban 
40 millió dollár értékben 
szállítanak ki, míg az import Eliezer Kadmon urat a 
értéke jó esetben fele lesz szünetben arról kérdeztük, 
ennek A kiszállított termé- m j k o r írják alá a végleges 
kek skalaja nem túl szé- - . , 
les: aluminiumáruk, olajos ^ z o d e s e k e t ? 
magvak, meggy, paprika, — Reméljük május végéig 
Tungsram-termékek. minden pecsét a helyére ke-

A tökére áhítozó dél-alföl- rül. Először ennél sokkal 
di gazdálkodók kedélyét ki- korábbi időponttal számol-
csit lehűtötte az a kijelentés, tunk, de a politika mindkét 
mely szerint nem tisztán tő- orszagban mozgásban voit az 
kével szállnának be a hazai elmúlt hónapokban. Ahogy 
vallalkozasokba, hanem in- ^ ^ ^ „. .. , 
kább a módszert, a tudást o n o k n e k - U W n e k u n k *mcs 
hoznák. Később, kis lépések- m o s t kormányunk, 
kel építkeznének. S ahogyan — Az első kapavágási 
minden külföldi, ő is szívé- „ -
lyesen invitálta á résztvevő- ~ **ég az osz, esők előtt 

hozzákezdenénk az alapozas-

— Mi a szerződést nem az 
emberekkel, hanem a város-
sal kötjük, nem hiszem, hogy 
ebből probléma származna. 

— Egy 12-13 millió, dollá-
ros beruházási munka a kül-
földet is érdekelheti. Ki lesz 
a kivitelező? 

— Szabályos nemzetközi 
versenytárgyalást írunk ki, a 
jugoszlávok már most élén-
ken érdeklődnek. 

ket hazájába; „jöjjenek min-
dig a Nap irányába." 

Bevásárlóközpont 
Eliezer Kadmon úr, a 

Gortpv.c Ltd. magyarországi 
képviselője, illetve a Prode-

lános gyakorlat városszerte, 
hogy a hajnalban „teritett" 
tejet, tejfölt a szállítók a le-
Zárt bolt előtti tárolókban 
hagyják. Ott olyan rövid 
ádeig áll az áru — hiszen 
csakhamar jönnek (reggel 
fél fi-kor) a dolgozok —, 
hogy képtelenseg azt felté-
telezni, már ezen az állo-
máshelyen veszít értékéből 
a tejtermék. 

De menjünk tovább. A 
helyszín immár az üzlettér, 
ahol a hűtőpultokba rakják 
a tejeszacskókat, tejfölös do-
bozokat. Ami nem fér a 
pultba, azt a hűtőkamra 
nyeli é l a raktártérben. On-
nan pótolják a napközben 
elfogyó mennyiséget, ügyel-
ve arra, hogy delben érkező 
szállítmány ne keveredjék 
össze a reggelivel. Az érke-
zési sorrend betartása affé-
le aranyszabály az üzletek-
ben. Téli es nyári időszámí-
tás érvényesül a szavatos-
ság megállapításában, a 
tejek esetében az egy, illet-
ve két nap. Kivétel a féltar-
tós tej , amely a gyártás 
napjától számítottan öt, a 
tartós tej pedig 12 napig 
használható fel. A „bent-
ragadt", lejárt szavatosságú 
á ru t visszaküldik a gyárba. 

Mindez így fest — ideális 
cselben. De hadd kételked-
jünk. Mert 3ci ne látott vol-
na már hanyag tanulókis-
lányokat. ahogyan mit sem 
törődve azzal a bizonyos 

Miniszteri biztos a Malév étén 
Derzsi András közlekedési, ként — Fazekas Józsefet,, a 

hírközlési és építésügyi mi- Malév nyugalmazott ve-
niszter 1990. május 1-jei ha- zérigazgató-helyett«sét i biz-
tállyal meghatározatlan ta meg a vállalat vezérigaz-
időre — miniszteri biztos- gatói teendőinek ellátásával. 

hoz, és attól számítva 14—16 
hónap múlva már vásárlókat 
szeretnénk fogadni a város 
határában. 

— Mekkora lesz a magyar 
részesedés? 

— Kezdetben úgy képzel-
tük, hogy a városi tanács 
közművesített telekkel száll 
majd be, de később ebből 
pénzhiány miatt csak a telek 
maradt . Az infrastruktúra 
kiépítése is a mi feladatunk 
lesz. 

— Ez a tanács az alapkő-
letételkor már nem biztos, 
hogy hivatalban lesz. 

Helyzeti előny 
Meglehetősen szerény a 

menyasszony hozománya — 
keresem meg Csonka Mik-
lóst, a városi tanács kereske-
delmi osztályvezetőjét. Már 
a közmüvekre se futja? 

— Szégyellem bevallani, 
de most csak eddig ér a ta-
karónk. 

— Lehet így valamilyen 
feltételt diktálni? 

— Meg fog lepődni, de le-
het. Az elmúlt néhány hó-
napban legalább tíz külön-
böző nyugati cég keresett 
meg benünket ilyen, vagy 
hasonló ügyben. Önhibánkon 
kívül, egyszerűen Szeged 
fekvésének köszönhetően. 
Félúton Belgrád és Budapest 
között, három ország talál-
kozási pontjánál 

— ... tehát ha nem az iz-
raeliek, akkor mások? 

— Május végéig nekik 
van előjoguk aláírni a szer-
ződést, mi másokkal csak 
akkor kezdünk el tárgyalni, 
ha ez a „bolt" valamiért nem 
jön össze. 

— Ha a beruházásba nem 
is, az üzemeltetésben csak 
részt vesz a tanács is. 

— Igen, körülbelül 50 szá-
zalékban szeretnénk a mű-
ködtetésben részt vállalni. 
Száz kisvállalkozónak — ke-
reskedőknek, szolgáltatók-
nak — is jut majd hely az 
üzletközpontban 

— A Délé p ez esetben 
szinte az utca túloldalán 
építkezhetne. Tudnak nekik 
segíteni a tender elnyerésé-
ben? 

— Az tény, hogy helyzeti 
előnye van a vállalatnak, de 
az már közelsem biztos, hogy 
ő is nyeri meg a versenytár-
gyalást. Ez egyébként csak a 
dolog egyik része, A másik 
az, hogy ez a vállalkozás 500 
ú j munkahelyet is teremt, 
ami nem lebecsülendő mai, 
munkanélküliséggel fenyege-
tő világunkban. 

Kovács András 

A néppárti jelleg hozta a szavazatokéi? Az MDF „megközelítései" 

Adott egy győztes párt, amely neveben is jelzi, sajat-
sagos alakulat: „fórum". Azaz a „politikai szótár" szerve-
zeteket „helyretevő" besorolásait — pórt, szövetség — 
sutba dobhatjuk. A Magyar Demokrata Fórum jellegzetes-
ségeit igyekezzük megragadni, mikor az eszmetörténeti 
szempontokra (lásd: a lapunk április 14-ei számában 
megjelent interjút), vagy mint most, a történeti párhuza-
mokra irányítjuk figyelmünket. Arról, hogy párt-e, s ha 
igen, akkor milyen párt, van-e előképe a magyar törté-
nelemben az MDF-nek, Ciczi Zsolttal, a JATE történész-
tanársegédjével és Löffler Tibor társadalomkutatóval be-
szélgettünk. > 

— A XX. szazadi magyar 
történelem nagy fordulatai-
hoz mamutpártok, többféle 
érdekeket is kifejezni akaró 
politikai alakulatok létrejöt-
te kapcsolható. Gondolok a 
Bethlen-féle Egységes Párt-
ra, vagy az 1945-ös válasz-
tásokat megnyerő Független 
Kisgazda-, Földmunkás és 
Polgári Pártra. A mostani 
képviselő-választást lehet-e 
úgy értékelni, hogy a rend-
szerváltás ismét egy ma-
mutpárt győzelmével járt? 

L. T.: — Meglepett volna, 
ha másképpen történik. Azon 
csodálkoznék, ha szűkebb ér-
tékrendű párt nyerte volna 
meg a választásokat. Éppen 
ezért azt kell különleges sa-
játosságként kezelni, hogy a 
radikális, sokk-terápiás pi-

acpolitikát hirdető SZDSZ 
egymillió szavazatot ka-
pott . 

G. Zs.: — A tanácsköztár-
saságot követő időszakban 
nehezen tudtak létrehozni 
egy olyan, kormányzásra 
képes pártot, amely a Par-
lamentben többséget élvez. A 
bethleni konszolidáció ma-
mutpár t ja az Egységes Párt . 
Az 1945-ös fordulatnak az 
a sajátossága, hogy a jobb-
oldal párt jai nem indulhat-
tak az országgyűlési válasz-
tásokon, a Kisgazdapárt 
szippantotta magába ezeket 
az erőket, azaz egy speciális 
helyzet hozott létre mamut-
pártot. A mostani rendszer-
váltás alapvető jellegzetessé-
ge: aj előző rendszer taga-
dása. Az a párt hódította 

meg a szavazókat, amely 
vonzóbb programot, ígéret-
csokrot kínált. Tehát 

AZ MDF-NEK NINCS 
ELŐKÉPE 

a XX. századi magyar tör-
ténelemben. 

— Sokfélét (adott eset-
ben egymásnak ellentmondó 
dolgokat) ígér sokaknak (kü-
lönböző rétegeknek) az MDF. 
Azt is mondhatjuk: össze-
gyűjti a különböző érdeke-
ket. Az MDF gyüjtőpárt? 

L. T.: — Klasszikus érte-
lemben a Független Kisgaz-
dapárt 1945-ben. Vagy az 
MSZMP tekinthető gyűjtő-
pártnak, mert a történelmi 
helyzet olyan volt, hogy ezek 
a pártok rákényszerültek ar-
ra. hogy különböző rétege-
ket magukba fogadjanak. A 
Kisgazdapártról már esett 
szó. Az MSZMP azért gyüj-
tőpárt, mert az egypártrend-
szer politikai szervezete, 
nagy általánosságban a bal-
oldal gyűjtőpártja volt. Az, 
hogy a Fórum összegyűjti a 
különböző érdekeket, azt je-
lenti, hogy nem osztály- vagy 
érdekpárt, hanem néppárti 
jellegű politikai alakulat. A 
XX században alakult ki ez 
a típusú politikai szervezet, 

leginkább a szociáldemokra-
ta pártokra jellemző. Lénye-
ges sajátossága a néppártok-
nak,-hogy nem kötelezik el 
magukat egy-egy réteg, ideo-
lógia vagy eszme mellett, ha-
nem igyekeznek olyan ígé-
reteket tenni, mely az ösz-
szes társadalmi rétegből sza-
vazatokat hoz. Azaz, a nép-
párt felvállalja és képes is 
minden társadalmi réteg 
képviseletére. 

— Tehát az MDF a mai 
modern nyugat-európai tö-
megpartokhoz hasonló. Mi-
ért most alakult ki Ma-
gyarorszagon ez a típusú po-
litikai szervezet? 

L. T.: — Az ok a többi 
pártban keresendő. A vá-
lasztásokon induló többi 
párt jobban körülhatárolha-
tó érdekek és értékek men-
tén szerveződik. így azok az 
állampolgárok, akiknek nin-
csenek markáns érdekei, az 
MDF-re szavaztak. 

— Am nem csupán kü-
lönböző érdekek megjelení-
tését vállalja föl az MDF, 
hanem különböző ideológi-
ák elemeinek összegyúrására 
is késznek tűnik. 

G. Zs.: — A párt arcvo-
nalának. ideológiájának ki-
alakítása 

EKLEKTIKUS MÖDON 
történik. Ezért sem roko-
nítható egyetlen XX. száza-
di magyar politikai párt-
tal sem az MDF. Például a 
két világháború közötti 
ideológia, a magyar keresz-
tény-nemzeti gondolat bizo-
nyos eleméit is föllelhetjük 
az MDF programjában. 

L. T.: — Ugyanakkor a 
néppártiságból következik a 
társadalmi igazságosság el-
vének és értékeinek közép-
pontba állítása, ami a Fó-
rum baloldali jellegét iga-
zolja. Felfogásom szerint 
nincs igazuk azoknak, akik 
evidenciaként kezelik, hogy 
az MDF jobbközép párt. In-
kább balközép vagy centris-
ta part. Ezen beállítottságá-
nak köszönheti széles tár-
sadalmi bázisát. Ez az a jel-
legzetesség, amely — a le-
ninvárosi. megmozduláshoz 
hasonló — populizmust vált 
ki. Az MDF 'abban az ér-
telemben konzervatív párt, 
hogy a fontos értékek közé 
sorolja a családot, a vallá-
sosságot, a kiegyensúlyozott 
társadalmi haladást, a nem- . 
zeti és kulturális tradíciók 
ápolását. 

C j a z á s z i U n n a 


