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Variációk a VSZ-re 
Fordulópont az arab csúcson? — Valami készül a nagy diplomáciában 

Szélesre nyílt az agrárolló 
Tegnap este szerkesztés közben legtöbbet a nagy dip-

lomácia kis híreinél időztem. Az amerikai—szovjet csúcs-
találkozó előtt az epizódistáké a szó. Ám ha óvatoskodó 
nyilatkozataikat egymás mellé fűzzük, némi optimizmusra 
támadhat kedvünk. Jakovlev történetesen azt mondta egy 
amerikai Interjúban: az egységes Németország (ha már az 
a formula nem megy, hogy tömbön kívül maradjon!) egy-
szerre legyen a NATO és a VSZ tagja, politikai szem-
pontból. Baker ezzel szemben úgy nyilatkozott: a Nyugat 
nem enged Németország NATO-tagságából! . . . A kettő 
már nincs is olyan messze egymástól. Hát még ha hozzá-
tesszük, hogy a Magyar Köztársaság elnöke szerint „a 
VSZ az elmúlt korszak öröksége, mely elvesztette jelenlegi 
fo rmájába* létének értelmét". Hát még ha azt is hozzá-
vesszük, hogy napok alatt hivatalos kapcsolatra lép a két 
német állam hadse rege . . . Hiszen eközben mindenki az 
európai biztonsági érdekek kályhájától indul el. Nagy 
ígéretektől terhes a nagy d ip lomácia . . . Csak el ne ve-
téljen! 

Itthoni párthírek: Torgyán bocsánatot kért az MSZP-
től; Petrasovits kisebbségbe szorult: ú j vezetőség a KDNP 
élén; az MSZP ú j lapot nyitott kongresszusával; az ú j 
földművelési miniszter megszólalt a fö ldkérdésben . . . 

Szegeden pedig: idegenforgalmi krimi, itt jár t Zwack 
Péter, környezetvédelmi kerekasztalt tartottak, és ma bio-
technológusok találkoznak. 

Sz. Simon István 

Kereszténydemokrata 

Umi bürokratikus hatalom-
mal próbálja megoldani. 
Egyértelmű, hogy a szocia-
lista és a szociáldemokrata 
szavak szinonimák — hang-
súlyozta Vitányi Iván —; 
ezért a pár t nevét nem kell 
megváltoztatni, hiszen a 
szocdem típusú pártokat a 
Szocialista Internacionálé, s 
nem pedig a „Szociáldemok-
rata Internacionálé" tömö-
ríti . . . Szeretik Marxot, de 
jobban szeretik az igazsá-
got! — ez is elhangzott. 

Kíváncsian várjuk, mit 
szól mindehhez a Szocialis-
ta Internacionálé? Magyar-
országról eddig ugyanis csak 
egy szervezetet vettek fel 
tagjaik sorába, a parlamen-
ti mandátumhoz nem jutott 

Magyarországi Szociálde-
mokrata P á r t o t . . . 

(sandi) 
* 

Ezúton közöljük a Magyar 
Szocialista Pár t — a koráb-
binál lényegesen kevesebb 
személyből álló — 11 tagú 
elnökségének névsorát, 
amelynek tagja ' maradt á 
szegedi Géczi József is. Te-
hát : Horn Gyula (elnök), 
Pozsgay Imre és Jánosi 
György (alelnökök), Szeke-
res Imre (országos titkár), 
valamint Ba ja Ferenc, Gé-
czi József, Kósa Ferenc, Ko-
vács László, i f j . Marosán 
György, Szabó Lajos Má-
tyás, Vargáné Kerékgyártó 
Ildikó. 

Torgyán: Pardon, MSZP... 

tisztújítás 
A Kereszténydemokrata 

Néppárt országos nagyvá-
lasztmánya 1990. má jus 26— 
27-én kibővített ülést tar-
tott. Értékelte az elmúlt 
időszakot, a pár t választási 
eredményeit, és meghatá-
rozta a pár t ú j politikai 
irányvonalát. Az ' országos 
nagyválasztmány megalkot-
ta a pár t ú j alapszabályát, 
és megválasztotta ú j tiszt-
ségviselőit. A pártot a jövő-

ben öttagú elnökség vezeti, 
munká juka t égy tíztagú 
ügyvivői testület segíti. Az 
elnökség tagjai : Surján 
László elnök; Birkás János 
társelnök; Lukács Tamás 
társelnök; Pálos Miklós 
társelnök és Varga László 
társelnök. A nagyválaszt-
mány Keresztes Sándort a 
pár t tiszteletbeli elnökévé 
választotta. 

Torgyán József országgyű-
lési képviselő a közelmúlt-
ban levelet intézett Pozsgay 
Imréhez, a Szocialista Párt 
országgyűlési képviselőcso-
port jának vezetőjéhez, 
amelyben elnézést kért azért 
a nyilvánosságot kapott ki-
jelentéséért, amely a Mai Nap 
1990. január 22-i számá-
ban jelent meg: „Aki nem 
szakít 180 fokosán a bolse-
vik elvekkel — amit az 
MSZMP követett —, az fa-
siszta elveket vall. Ez je-
lenleg érvényes azMSZMP-
re, amely nem szakított a 
korábbi bolsevik politiká-
jával, de az MSZP-re is, 

amely ragaszkodik vagyo-
nához, kormánypozícióihoz, 
vagyis, korábbi jogállásai-
hoz." 

Torgyán József levelében 
közli: nem állt szándékában 
a Szocialista Pártot vagy 
tagjait fasisztaként aposztro-
fálni. A Magyar Szocialista 
Pár t úgy ítéli meg, hogy 
miután Torgyán József bo-
csánatot kért rágalmazó ki-
jelentéseiért, a párt jó hí-
rének rontásáért, a Szocia-
lista Pár tnak többé már nem 
fűződik érdeke az ellene 
kezdeményezett büntetőeljá-
rás lefolytatásához. 

Szeretik Marxot 
és Nyers Rezsőt is... 

Petrasovits kisebbségben 

Szokatlan eseményekre 
figyelhettünk a szocia-
lista pár t múlt heti kong-
resszusán, olyanokra, ame-
lyek azelőtt elképzelhetetle-
nek voltak. Persze a politi-
kai életben ma m á r inkább 
az számít kuriózumnak, ha 
valami deklaráltan a régi 
módon t ö r t é n i k . . . ' 

Horn Gyula például — s 
ezt teljesen természetes do-
lognak tartotta — a pártel-
nöki funkció vállalását ah-
hoz a kritériumhoz kötötte, 
hogy Nyers Rezső ne jusson 
semmiféle vezető pozícióhoz 
a pártban., „Az ö irányítása 
alatt ment végbe a párt bel-
ső szétzilálódása. Ez min-
denekelőtt az első számú 
vezető felelőssége" —. hang-
súlyozta. Ugyanakkor kö-
szönetet mondott Nyers Re-
zsőnek azon tevékenységé-
ért, amelyet a magyar bal-
oldal érdekében évtizedeken 
át folytatott. A leköszönő 
pártelnök személyét ért 
„durva és méltatlan" táma-
dást mintegy 70 küldött pe-
tíciójában a plénum előtt is 

kifogásolta. Azt szerették 
volna elérni, hogy a választ-
mány elnökévé Nyers Re-
zsőt válasszák, aki így „el-
lensúlyt" képezhetett volna 
a Horn-féle vonallal szem-
ben. Mint ismeretes, nem ez 
történt, hiszen e posztot 
Vitányi Iván tölti be; mond-
hatnánk tehát, hogy a „kon-
zervatívok", a. reformkom-
munizmushoz valamilyen 
formában ragaszkodók tel-
jes vereséget szenvedtek. 

Vitányi Iván szerint az 
októberi, első kongresszuson 
következetlenül határozta 
meg a pár t sa já t politikai 
irányultságát, amikor kétfé-
le, egyenrangúnak és egyen-
értékűnek tekintett hagyo-
mányt, a szociáldemokrata 
és* a reformkommunista vo-
nulatot egyesítő pártként 
léptek a politikai porondra. 
Most — így Vitányi — elve-
tik még az 'idézőjeles kom-
munizmust is; minden olyan 
formát, amely a társadalmi 
előrehaladást akár fegyver-
rel, akár egypártrendszerrel, 
akár pártállammal, Vagy ál-

A Magyarországi Szociál-
demokrata Párt országos ve-
zetősége, mint a pártnak a 
XXXVI. kongresszuson meg-
választott, és az ugyanott 
elfogadott, hatályos szerve-
zeti szabályzat szerinti 
„legfőbb politikai irányító 
és végrehajtó testülete" köz-
li, hogy az 1990. május 24-
én tartott határozatképes 
ülésen hozott többségi dön-
tés alapján halasztotta el 
az országos vezetőség május 
26-i ülését. Ennek oka a 
Petrasovits Anna elnök ál-
tal javasolt napirend elő 
nem készítettsége, és az 
utóbbi három választmányi 
ülésnek az elnök környeze-
te által, történt botrányos 
megrendezése volt. Az ülé-
sen Petrasovits is részt 
vett, azonban jelentős ki-
sebbségben maradt. 

Az országos vezetőség a 

fentiek alapján minden te-
kintetben szabályosan járt 
el, ezért visszautasítja a hír-
közlő szervek ú t ján közölt 
összes vádat és rágalmat; 
tevékenységét egyedül az or-
szágos ellenőrző bizottság hi-
vatott elbírálni. Egyébként a 
pártvezetőség tilalma elle-
nére megtartott ülés határo-
zatképtelen volt, szinte az 
utcáról behozott emberek-
kel töltötték fel — szokásuk 
szerint — a létszámot, név-
sorellenőrzés nem volt. Ezért 
az ülés minden határozata 
érvénytelen. Petrasovits An-
na ezen akciójával is bizo-
nyította, hogy — mint 1989 
novembere óta folyamatosan 
—. állandóan megszegi és 
semmibe veszi a párt szer-
vezeti szabályzatát, vala-
mint az elemi jogszokáso-
kat, ami bírósági felelősség-
revonást fog eredményezni. 

Szélesre nyílt az agrárolló 
Csaknem egy évtized ada- és ezzel az agrárolló változa-

tainak értékelésévePa Köz- sát bemutató statisztikai ta-
ponti Statisztikai Hivatalban nulmány. Ez azt bizonyítja, 
elkészült a mezőgazdasági hogy amíg a mezőgazdasági 
árakat, árarányokat elemző, (Folytatás a 2. oldalon.) 

Új közlekedési koncepció 
a Belvárosban 

A Széchenyi tér 
felszabadítása 
Gépkocsi gépkocsi hátán. 

Parkolóihiány. Já rdára tola-
kodó külföldi autósok. Pél-
dájuk ragadós, gyorsan ho-
nosodó. Lassuló forgalom, 
fulladozó, morgó gyalogosak. 
Kölcsönös idegesség, erősö-
dő közlekedési anarchia. A 
rendőrség a bűnözési hul-
iárpmal vam elfoglalva, a 
közterület-felügyelók nem 
győzik erősítés nélkül. A 
szovjet, román, jugoszláv 
rendszámú szabálytalanko-
dókkal szemben gyakorlati-
lag tehetetlenek. 

A zöldek, meg a Belváros 
lakói tiltakoznak, gépjármű-
mentes övezetet követelnek. 
A városi tanács közlekedési 
szakemberei bólogatnak, 
egyetértenek, forgat ják a vá-
ros térképét, nagyobb költ-
ségvetésről álmodozva. Na-
gyon 'hiányzik a déli híd, s 
a városszéli bevásárlóköz-
pont — mormolják. 

Vezeték fel újítással 
kombinálva 

' Hogy a felfordulás teljes 
legyen, a Dégáz bejélentette: 
az év közepétől elkerülhe-
tetlenül felúj í tásra szorul a 
Széchenyi tér déli oldalán 
húsz éve lefektetett acél cső-
vezeték. A Stühmer előtti 
útszakaszt tehát a (közeljövő-
ben fel kell bontani, s emiatt 
szükségessé válik a Belváros 
közlekedésének részleges á t -
szervezése. S ha már bele 
kell vágni a forgalmi i rá-
nyok megváltoztatásába, ak -
kor a városi tanács közleke-
dési és építési osztályának 
véleménye szerint, az alkal-
mat .megragadva, a Belváros 
régi közlekedési koncepció-
já t újragondolva, radikálisan 
meg kell és meg lehet vál-
toztatni a varos meggyöke-
resedett, á m nyilvánvalóan 
tarthatat lan közlekedési szo-
kásait. 

Kényelmes megoldás 
nincs 

A tervek elkészülték, 5 az 
elképzelés elvi megvitatásán 
a szegedi közlekedési válla-
latok 'képviselőin kívül a ta -
xisok és a közlekedésbizton-
sági tanács állandó meghí-
vott tagjai ütköztethették 
véleményüket. Kitűnt, min-
denki számára kényelmes, 
elfogadható megoldást (ki-
dolgozni gyakorlatilag lehe-
tetlen. A kölcsönös kompro-
misszumok is csak egy bizo-
nyos határig érvényesíthe-

tők, de a továbbá viták, tár-
gyalások, lakossági fórumok 
szükségesek, elkerülhetetle-
nek. 

Az ú j közlekedési koncép-
ció leglényegesebb elemét az 
adná, hogy a régi hídra(ról) 
a Híd utcába(ból) csak a tö-
megközlekedési járművek 
haj thatnának, inig a gépko-
csik a Széchenyi teret kike-
rülve észáki irányba a Dózsa 
György utcán, déli irányba 
az Oskola utca, Victor Hugó 
utca, Kelemen utca útvona-
lon közlekedhetnének. En-
nek megfelelően a Belváros 
párhuzamos és átlós utcái-
nak forgalmi rend je is vál-
tozna, főként az egyirányú-
sítás jegyében. A Széchenyi 
tér „felszabadulása" a városi 
tanács épülete előtti par-
kolóhelyek létrehozását 
eredményezné. A Dugonics 
téren, várhatólag július 1-
jétől a 3-as villamos végállo-
mását a Lenin körút sa rká-
r a helyeznék, így a tér men-
tén a Somogyi utcában to-
vábbi parkolási felülethez 
jutnának az autósok. A par-
kolási gondok enyhítése vé-
gett a Lenin körúton kiviil 
eső területeken, szóba kerül t 
a Szent István tér és a Rá-
kóczi tér ilyen jellegű hasz-
nosítása. 

Kerékpárutak 
a térképen 

A terv további részletes 
ismertetése térképvázlat h í -
ján reménytelen, de az é r -
deklődők kérdéseire, észre-
vételeire a tanács közlekedé-
si osztályán — az ígéret sze-
r in t — készséggel reagálnak. 
Ha az elképzelés fokozato-
san, négy. ütemben megvaló-
sul, legkésőbb a jövő évben 
másként közlekedhetünk 
Szeged túlterhelt, benzángő-
zos központjában. 

A cél leszoktatni a Szőreg 
felől a Marx té r irányúba 
igyékvőket a városközpont 
átszeléséről (és fordítva), 
mivel a külső körúton ha-
ladva időben mérve jelenleg 
a körív jelenti a legrövidebb 
utat az említett két pont kö-
zött. 

Az átállás mindemellett 
a legolcsóbb közlekedéstech-
nikai megoldást eredmé-
nyezheti. A sok kusza nyíl-
lal felvázolt ú j koncepciót 
kerékpárutak és remélhető-
leg hathatósabb rendőri el-
lenőrzés egészíti ki a terve-
zők elképzeléseiben.: 

Varga Iván 
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