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Tiszta erőből - politika 
ÓDOR JÓZSEF 

Ha a frázisokat elhagyjuk, kiderül, teljesítménycentrikus 
világban élünk, s ezt éppen a régi rendszer megváltoztatói 
akarták így. A szabadság tehát többé már nem áhított cél, 
hanem a mindennapok eszköze . Az akara t , a he ro ikus 
nekibuzdulás önmagában megszűnt erény lenni, az eredmény 
a lényegesebb. Az eredmények: közérthető, megmásíthatatlan 
tények. Hiányukban viszont csak a próbálkozás érthető, hogy 
a jobbító szándékot tolják előtérbe: erről írjatok, ne másról! 
Bennünket azonban jobban érdekel az eredmények hiánya 
vagy szűkös volta. S még inkább az okok: a pártpolitika, az 
önző hatalmi torzsalkodások, a személyeskedő viták és az 
itt-ott tetten érhető személyes haszon, mint a rendkívül silány 
helytörténet mozgatói. 

Annak idején, az önkormányzat megalakulásának egyéves 
évfordulója előtt , afféle „mini össztűzben" megkértük a 
polgármestert, említsen tényeket, konkrét sikereket. Nagyon 
megdolgozott , hogy összejöjjön valami. Emlékszem, egy 
alkalommal külföldi delegáció érkezett, hívtak, legyek ott 
feltétlenül, fontos. A sajtótájékoztatón, mert eleinte ilyen is 
volt, kézzelfogható dolgok után érdeklődtem: a város mit 
remél e látogatástól, vannak-e már közös elképzelések stb. Az 
alpolgármester rám ripakodott, hogy képzelem, én pedig nem 
értettem, mi keresnivalóm ott, ahol nem szabad kérdezni. 
Talán csak együtt kellett volna mosolyogni, hogy lám, milyen 
nagy je len tőségű dolgok történnek Szegeden, amióta -
természetesen hál' istennek - rendszerváltás történt. 

Föl tehető ez volna az e lvárás a közgyűlés ülésein is. 
Kétségtelen, mindent át lehet fogalmazni vagy egyszerűen el 
lehet hallgatni. Nem is kell hozzá sok ész vagy különösebb 
ügyesség. Vegyünk egy példát. A polgármester 3 órán át 
szórakozik a közgyűléssel, töredékproblémával húzza az időt, 
amikor pedig reggel a frakcióvezetőknek első dolguk volt, 
hogy bejelentsék: megegyeztek az ú j bizottsági rendszer 
egészéről, s hatórás idegölő vita után születik csak döntés, 
noha ezt megtehették volna reggel 9-kor is. Ugyanez, a 
hatalom számára elfogadható kiadásban: a közgyűlés kemény 
munkával kialakította az új bizottsági működés kereteit. 
Csakhogy ez így nem azonos azzal a szegedi valósággal, 
amelybe mindnyájan belekényszerültünk. 

Egyféleképpen írhatunk, csakis egyféleképpen, és erre -
sajnos - csak egyféle reakció érkezhet. Tiszta erőből. De így 
csak gyűlölködni lehet, a város érdekében politizálni aligha. 

SZDSZ: új elnök 
Két héttel ezelőtt Rózsa Edit 

három fordulós tárgyalást ja-
vasolt a szegedi SZDSZ-ben 
kialakult „személyi fo rmá jú 
politikai konfliktus" megoldá-
sára. A tárgyalások végén mind 
a két fél elégedetten elfogadta -
az eddig i j e lö l t ek v i s sza -
lépéséve l - , hogy ké t -ké t 
ember t de legá l j anak , és egy 
l ehe tő leg s emleges e lnökö t 
válasszonak. Pénteken este a 
szegedi szervezet közgyűlésén 
dön tö t t ek a négy ügyv ivő 

személyéről. Qk a következők: 
Mészáros József vá l l akozó , 
önkormányzati képviselő, Nagy 
Sándor vá l l a lkozó , Roszik 
György j o g t a n á c s o s , Tanos 
Béla professzor. Az elnök Nagy 
Sándor programozó matema-
tikus lett, kinek az egyik - a 
közgyűlés által is elfogadott -
javaslata, hogy akik az elmúlt 
két hé tben k i l ép tek , azok 
tagsági viszonyuk folytonos-
ságának fenntartásával vissza-
léphetnek. 

TAVALY: 306 gyilkosság. Bár a bűncselekmények száma év-
ről évre növekszik, a növekedés lassul - ez állapítható meg a 

statisztikai felmérésekből. Az elmúlt évben összesen 440 370 bűn-
cselekmény várt ismertté, csaknem 100 ezerrel, 29 százalékkal több, 
mint az előző évben. A legsúlyosabb bűncselekmény, az emberölés 
változatlanul egyre több. Az elmúlt év folyammán 306 embert öltek 
meg, 105-tel, 52 százalékkal többet, mint az előző évben. Az ismertté 
vált bűncselekményeket túlnyomó részben - mintegy négyötödében -
vagyonszerzés miatt követték el. 
* X ' A 108. SZÜLINAP. Alighanem Magyarország legidősebb ál-

lampolgárát, a 108 éves özvegy Ládi Istvánnét köszöntötték a 
hét végén Jászkiséren. Az 1884-ben született matróna nyolcvanhat 
éves leányával él együtt, és ma is jó egészségnek örvend. Gyakran 
dolgozik, ás, kapál a ház körüli kertjében, és várja már a tavaszt. 
- N BURBULISZ: NINCS IGAZI PUCCSVESZÉLY. Oroszor-

szágban nincs igazi puccsveszély, mert a reform ellenfelei a 
Szovjetunió felbomlásával és a FÁK megalakulásával teret, befolyást 
vesztettek - mondta hallgatói kérdésekre válaszolva Gennagyij Bur-
bulisz orosz miniszterelnök-helyettes vasárnap a BBC egyik élő 
műsorában. 

KÖZBELÉP A KÖZPONTI HADSEREG? Azeri alakulatok 
vasárnap reggel erőteljes rakétatüzet zúdítottak Handenkire 

(Sztyepanakertre), egyidejűleg a központi hadsereg 366-os ezredét is 
lőtték. A moszkvai központi tévé délutáni híradása szerint hat polgári 
személy, illetve egy katona meghalt, tízen megsebesültek. A jelen-
tések szerint a központi hadsereg sorállományú katonái a támadás 
után követelték, hogy viszonozhassák a tüzet, de parancsnokaik 
egyelőre nem adtak erre engedélyt. 

LENGYELORSZÁGBAN, ahol már minden és mindenki adó-
alany, privilegizált csoport jött létre - a podhalai, más néven 

tátraaljai juhászkutyáké. A tátrai terület tanácsa úgy döntött, erre a 
fajtára eltörli az ebadót, hogy ezzel is erősítse a gyér számú hazai fa-
jok egyikének fennmaradását. A magyar kuvaszhoz megszólalásig ha-
sonló, de talán még annál is nagyobb termetű állat fehér szőrű, 
rendkívül erős és gyors, szép és kedves, s szelídebb magyar rokonánál. 

Támadás a DM ellen 

Néhány szó a bizottságosdiról, 
avagy: kiknek fáj a semlegesség? 
Kollégánk, Ödor József nem tetszik az 

alpolgármester úrnak, s persze nem tetszik 
neki a Délmagyarország sem, mert a lapban a 
kifogásolt szerző - aki mellesleg másfél éve 
mindennap a városházi események közelében 
dolgozik - megbírál ta az önkormányzat i 
bizottságokat. 

Még a vita fö l i zzása előtt a Juss c ímű 
vásárhelyi fo lyóiratban Tanács István, a 
Városi Televízió vezetőjének kinevezése körül 
kialakult tarthatatlan helyzetről írta: 

„A dolgot voltaképpen azzal kellett volna 
kezdeni, hogy akar-e a testület egy szakmailag 
kiváló, az önkormányzati marakodásoktól 
független városi televíziót. Dehát világos volt, 
hogy mindent inkább akarnak, mint ezt. 
Éppen elég nekik Odor József , a Délma-
gyarország városházi tudósítója. Ódor re-
zignált mosollyal szokta végigülni az éjsza-
kába nyúló vitákat, s mivel kénytelen a sok 
beszédet 20-30 soros információkba sűríteni, 
ritkán engedi el tollát és szarkasztikus hu-
morát. A városatyákat mégis halálra idegesíti, 
hogy a legdühödtebb sajtóellenes támadáso-
kon is csak mosolyog , és hiába a szabad 
választásokon szerzett rengeteg legitimitás, 
mégsem tudják neki megparancsolni, hogy azt 
írja az újságba, amit olvasni szeretnének 
magukról. 
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A J Á N L A T 
Kisgazdák: 
pártszakadás, 
földindulás?! 

„Mármost, hogy ki 
a bolsevik, s ki a mensevik, 
ezt az idő eldönti..." 3 

Új is, Ex is, 
de Sympozion 

„Létezik egy kulcsos és egy 
kulcslyukas Sympozion, 
egy férfi és egy női 
változat" 6 

Hét év után ismét 
Növényi fején 
a korona 

„A néztér szinte őrjöngött, 
s ütemes Norbi, Norbi 
kiáltással üdvözölte" 9 

Podmaniczky 
Szilárd tárcája 16 

A Sóhajok hídja. Talán csak egy sóhaj 
az adminisztráció és a közgyűlés között? 

No, őrizzen Isten, hogy egy ilyen alak kerül-
hessen a Városi Televízióba is!" 

A liberális alpolgármester és a Délmagyar-
ország közti vita újabb „fordulójának" doku-
mentumait az 5. oldalon közöljük, annak el-
lenére, hogy az alpolgármester úr írásának 
terjedelme meghaladja egy napilap kereteit. 

Uri Geller neve félelmet kelt 
- mondja Farkas Helga apja 

A Farkas csa lád r e m é n y -
te lennek lá tszó küzde lmére 
figyelt ismét az ország. Leg-
alábbis azok, akik megnézték 
tegnap délelőtt a TV l-es csa-
tornáján sugárzott Vasárnapi 
t u rmixban Uri Ge l le r t . A 
nemzetközi hírű parafenomént 

kérte fel ugyanis Farkas Imre 8 
hónap j a e l tűnt l e ányának , 
Helgának felkutatására. Amint 
a t évében mondo t t a , nem a 
c sodákban hisz , hanem Uri 
Ge l l e r kü lön leges képes -
ségében. 

A parafenomén először azzal 

próbálkozott, hogy a tévé kame-
ráján keresztül a rablók szemé-
be nézzen, és mintegy távszug-
gesztióval próbáljon rájuk hat-
ni, mondván: engedjék szaba-
don a lányt, vagy ha már nem 
él, tudassák ezt a szülőkkel. 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Fiesta, kis szépséghibával... 

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Akik szombat délutánjukat az 
ú j szeged i Spo r t c sa rnokban 
szándékozták tölteni, gondolom 
azért választották időtöltésként 
a férfi kézilabdameccset, mert 
ha son ló f i e s t ában r e m é n y -
kedtek, mint két héttel koráb-
ban. Bizonyára így voltak ezzel 
a T isza Volán j á t ékosa i is, 
akiken kisebb fajta versenyláz 
vett erőt a találkozó kezdete 
előtt. Talán azért is, mert edző-

jük , Kővár i Árpád hangsú -
lyozottan felhívta figyelmüket, 
nehogy lebecsüljék ellenfelüket, 
akkor ugyan i s régen rossz , 
könnyen visszájára fordulhat 
minden! Emlékeztette kézilab-
dásait, a nyíregyháziak junior 
válogatott kapusa nem eszi meg 
a sablonos megoldásokat, ezért 
próbáljanak úgy lövőhelyzetbe 
kerü ln i , hogy ne foghas son 
ritmust a „portás". Felidézte a 

pénteki Bramac-Elek t romos , 
veszprémi győzelemmel végző-
dő ö s szec sapás t , mondván 
megint helyzeti előnyhöz jut-
hatnak. Utolsó intelemként még 
elmondta, jó csapatjáték követ 
kezményeként várja a kiugró 
egyéni teljesítményeket és nem 
f o r d í t v a , azaz az egyén ie s 
kedéseket felejtse el mindenki.. 

(Tudósításunk a 8. oldalon) 

Újszegedi 
gondolatok? 

Március l-jén az újszegedi 
Sportcsarnokban jelenti be 
Torgyán József azt a bizonyos 
húsz pontot, melynek erő-
vonalai mentén szerveződik az 
új magyarországi jobboldal. Ez 
olvasható ki az FKgP elnökének 
hétvégi nyilatkozataiból, inter-
júiból, sőt maga Torgyán úr is 
tételesen kijelentette: csakis 
jobbról támadja a kormányt, a 
miniszterelnököt, ily módon 
jelölve ki saját helyét a politikai 
palettán, amit a bűvös 20 pont 
fog véglegesíteni - ha egyál-
talán szükség van erre. 

Csekély képzelőerővel ma-
gunk is megfogalmazhatnánk -
a tévedés Kockázat Rt.-s ará-
nyát egyáltalán ki nem merítve 
- néhányat ama beharango-
zandó, ily módon „fölértékelt" 
gondolat közül. Ezúttal nem ez 
a tisztünk; inkább azt próbáljuk 
mérlegelni, a koalíció legerő-
sebb alakulata, az MDF szá-
mára mit jelent ez a jobbos 
zászlóbontás? Egyáltalán, nem 
csúszik-e el Torgyán úr és 
csapata az ultrajobb jeges lejtő-
jén? Kinek használ, kinek árt? 

Lehetséges megközelítés az 
alábbi: Antall József minisz-
terelnöknek végül is sikerült 
kiugrasztani a bokorból a 
nyúlbőrbe bújt rókát. így saját 
pártja, az MDF áz eddig dek-
larált, ám kétségbe vont cent-
rumba kerül; a vezető kormány-
párt három fő irányzata nem 
egymással, hanem balról (nem 
volt hiánycikk...) és jobbról 
(hiányzott a piacról) is nem 
árnyék-, hanem igenis hús-vér 
politikai ellenfelekkel hadakoz-
hat. A közéletben és az Ország-
gyűlésben egyaránt. 

Sok függ az „újszegedi 
(sportcsarnokbéli) gondolatok" 
fogadtatásától. Úgy tűnik, 
Torgyán úr hosszú menetelése 
egy szakaszon már megfenek-
lett: az Európai Demokrata 
Unió (EDU) - mely az RMDSZ-
nek egyelőre megfigyelői státust 
adott - a kisgazdapártot tény-
feltáró bizottság elé utalta. 
Amint annak vizsgálódása meg-
nyugtató eredményt hoz az ész-
lelt bizonytalanságokról, az 
FKgP EDU-tagságát nem füg-
gesztik fel. Különben... 

PATAKI SÁNDOR 


