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„ A po l i t ika két p á l y á n f u t " 
- Csongrád megyében leg-

utóbb a csongrádi képviselő-
testületbe jutott be a szocia-
listák támogatottja. A tápaiak 
egy csoportjával találkozott az 
itteni képviselőválasztás előtt. 
Mivel biztatta az MSZP által 
támogatott független jelöltet? 

- Az időközi parlamenti 
képviselő választásokon a szo-
cialista párt szerepelt a legjob-
ban. Sőt, s erről ritkábban esik 
szó, az eddigi önkormányzati 
időközi választások kétharma-
dát nyerte meg az MSZP. Ez is 
mutatja, hogy megnőtt az ér-
deklődés a szocialisták iránt, 
mert a szocialista párt a mun-
kavállalók, az egyszerű embe-
rek gondjait fölkarolja. A vá-
lasztók józan ítélőképessé-
gükről tesznek tanúbizonysá-
got. Ezzel összefügg, hogy a 
hatalmon lévők elég sok hibát 
követtek el, s az egyszerű 
emberek úgy látják, nem váltak 
valóra a választások idején tett 
Ígéretek, ezért most új politikai 
erők felé tájékozódnak. 

- A Demokratikus Charta 
által kezdeményezett tüntetésen 
az MSZP is képviseltette ma-
gát. Ön - mint a Parlament al-
elnöke és mint a szocilaista 
párt egyik népszerű vezetője -

Interjú Szűrös Mátyással 

hogyan vélekedik az őszi tün-
tetéssorozatról, az utcai de-
monstrációk következménye-
iről? 

- Németországban tartóz-
kodtam csütörtökön, de ha 
itthon lettem volna, akkor sem 
vettem volna részt a felvonu-
láson. Az a véleményem, hogy 
az országot érintő nagy kérdé-
seket nem az utcán kell eldön-
teni. hanem alapintézményeink 
- a parlament, a kormány -
azok a fórumok, ahol a demok-
rácia játékszabályai szerint 
rendezni kell dolgainkat. Ettől 
függetlenül el kell ismerni, 
hogy mindkét demonstráció 
törvényesen zajlott. Az első 
furcsasága, hogy kormánypár-
tiak tüntettek, s ez meglehető-
sen szokatlan még a demokrá-
ciákban is. A második tüntetés 
reakció az akcióra, de impo-
záns volt a nagy részvétel, a 
békés jelleg. Hangsúlyozom, 
nem lenne jó, ha Magyarorszá-
gon ez gyakorlattá válna. Az 
utcai demonstrációk nyomán 
talán végre megnyugodtak a 
kedélyek, s visszatérünk a de-

mokratikus módszerekhez. Új 
kiegyezésre és társadalmi meg-
békélésre lenne szükség az 
országban! 

- Ez az óhaj hogyan tel-
jesülhet? 

- A kormány felelőssége és 
mozgástere a legnagyobb, 
ezért többet kellene kezdemé-
nyeznie és pontosabban kellene 
tájékoztatnia a pártokat. Jobbá 
kellene tenni a miniszterelnök 
és a köztársasági elnök munka-
kapcsolatát. A pártokon belül 
pedig vissza kell fogni a szél-
sőségeket, s önmérsékletre bír-
ni a politikusokat. Az egyezte-
tés szükségességére int, hogy 
számos kétharmados törvény 
kerül a képviselők elé. Például 
a média, a honvédségi, a rend-
őrségi, a nemzetbiztonsági tör-
vényt önmagában sem a koa-
líció, sem az ellenzék nem 
tudja elfogadtatni. Az ország-
ban nagyok a feszültségek. A 
költők és politikusok előre sze-
retnék látni a múltjukat, de 
jóslótokba nem bocsátkoznak. 

- Amiről a politikusok 
vitáznak, az nem érdekli az 

emberek többségét, mert nekik 
egészen más gondjaik vannak. 
Osztja ezt a véleményt? 

- Úgy tűnik, mintha a poli-
tika két pályán futna. Az egyik 
pályán a politikai elit fut, mert 
- bár hivatalosan nem hirdette 
meg - máris választási kam-
pányt folytat, aminek követ-
keztében eldurvult a közélet. 
A másik pálya az, amin az em-
berek, gondoktól nyomorítva 
haladnak. A pártok többsége 
felismerte, hogy e l fogynak 
mögülük a választók. Erre utal 
az MDF-en belül, hogy meg-
születetett a Csurka-dolgozat, 
vagy a kisgazdák magatartása, 
hogy igen kis mértékben köte-
lezik el magukat a szerintük 
népszerűtlen kormány mellett, 
s kereszténydemokraták dön-
tése, hogy a kománykoalíción 
belül ellenzéki szerepre vállal-
koznak. Az SZDSZ is váltott, 
ezért tünteti föl magát a „nyu-
godt erő" pártjának. A szocia-
listák mindig figyeltek a mun-
kavállalókra, fölvállalták és 
képviselték álláspontjukat, 
ezért továbbra is szakszerűen 
és konkrétan fogalalkoznak 
gondjaikkal. 

ÚJSZÁSZI ILONA 

Az utolsó fohász 
Tegnap a Dóm téren hideglelés futott végig a hátamon. 

Hitetlenül álltam és tapogattam meg azt a bordásfalakból 
készült monstrumot, amelyet a Beloiannisz-emléktábla eltün-
tetésére ácsoltak. Micsoda újjászületés a kultúra városában! 
Vajon miért a sport eme magasztos jelképére van szükség, 
hogy azután a görög helyett Klebelsherg eszmerendszerét 
hirdethesse a város? 

Láttam már sportcsarnokban zakatoló varrógépeket, foci-
pályán legelésző birkanyájat, teniszpálya közepén magasba 
szökellő olajfát. Nem estem kétségbe. Majd ha több pénzünk 
lesz, kiváltjuk zálogtárgyainkat. 

A Dóm téri látvány után azonban nincs visszaút! Ma egy 
sportpálya, holnap egy szakosztály, holnapután egy bordás-
fal. Mi marad fiainknak, ha már azon az átkozott szeren sem 
lóghatnak? A legfrissebb újdonságként a városnak nyolc 
éven át hírnevet szerzett esti utcai futóversenyt tiltották meg 
hatalmi szóval. Már futni sem lehet a Belvárosban! 

Marad hát a panelházak sivár játszótere, a mocskos lép-
csőházak világa és a nihil. Pedig a képlet roppant egysz«rü. 
A sportra költött pénz és a törődés előrelátó tervezés. Esély 
a jövő nemzedékének, hogy teherblróak, jó kedélyűek és 
hosszú életűek legyenek. Ne várjuk meg, míg az utolsó test-
nevelőtanár is benzinkutas, taxis vagy butikos lesz. Ne vár-
juk meg, hogy a Nyári Sándor, Ördögh István és Gyémánt 
Imre-féle műhelyek széjjelhulljanak. 

Legyünk végre nagykorúak és európaiak! Ismerjük el 
végre, a sport értékteremtő, és nem néhány őrült úri 
passziója. 

Tisztelt Hatalmasságok, adjanak még egy esélyt a 
futóverseny indulóinak, hogy legalább egy délután erejéig ne 
a PÉNZ, a HATALOM és a DILETTANTIZMUS uralkodjék 
a Széchenyi téren. 

VOLFORD LÁSZLÓ 

Az év lakóháza '92 Kártérítést követel a Bús és fia Kft. 

Ötvenmillióval perlik 
Molnár Sándort 

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ 

A szegedi Árvíz u. 23/A számú ház homlokzata 

Építészet és társadalom kap-
csolata a párbeszéd megszűntét 
követően ismét kezd artikulá-
lódni. Ennek egyik fontos or-
szágos mozgalma a több mint 
tfz esztendeje meghirdetett Az 
év lakóháza akciósorozat. Me-
gyénkben különös jelentőség-
gel bír a pályázat, hiszen több 
sikeres, az országos mérlegen 
is helytálló épület született. 
Elég csak arra emlékeztetni, 
hogy a tavalyi pályázat orszá-
gos első díját egy makói iker-
ház nyerte. A mostani megyei 
pályázaton is makói siker szü-
letett. Mint a zsűri jegyzőköny-
vében olvashatjuk, a Szent 
István tér 1. szám alatti épület 
jól mutatja azt a tervező gon-
dolkodásmódot és igényessé-
get, ami a ház megszületéséhez 
vezetett. A tervező a telken 
lévő egykori parasztházat, an-
nak tömegét és homlokzati je-
gyeit is figyelembe vette az új 
épület megfogalmazásánál. A 
ház tömege és homlokzatkép-
zése jól illeszkedik környezeté-
hez, az épület a Szent István 

tér meghatározó elemévé vált. 
Egy magas építészeti színvona-
lú, a hagyományokhoz korsze-
rű módon kötődő, ám új for-
majegyeket viselő családi ház 
született, amely egyszerre di-
cséri a tervezőt, a gondos ki-
vitelezőt és nem utolsó sorban 
a ház tulajdonosait. 

A szegedi Árvíz utca 23/A 
szám alatti telek beépítése a 
városrendezési tervvel össz-
hangban történt. A választott 
szerkezeti rendszer korrekt, jól 
igazodik funkciójához. Jel-
lemzője a homlokzatképzés 
attraktivitása, valamint a cél-
szerű anyaghasználat. A közte-
rület rangjához illően tiszteli 
környezetét, míves megvalósí-
tásában és anyagminőségében 
egyaránt. 

Csongrád megyét e két épü-
let képviseli az országos pályá-
zaton. A díjak átadását köve-
tően tanulságos beszélgetés 
zajlott az építészek, építtetők 
és újságírók között. 

TTE 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
az Ansatől. Ebben az alperes 
állítása szerint az olajszállító 
orosz vegyesvállalat felmondta 
a szerződést, s ezúton értesítet-
te a felperes kft-t. Az alperes 
szerint tehát az olajszállítással 
kapcsolatos szerződés meg-
szűnt, mire a felperes megje-
gyezte, hogy ennek igazolása 
az alperes kötelessége. 

Miután a felperes ragaszko-
dott a teljes megjelenési köte-
lezettséghez és az együttes 
meghallgatáshoz, a tárgyalást 
vezető bíró arra kérte, konkré-
tan írja le, miről akarja meg-
hallgatni az idézett öt tanút. 
Melléjük egyébként mindkét 
fél javasolt egy újabbat, a fel-

peres az olajszállításokban te-
vékenyen résztvevő urat, az al-
peres a faxot iktató hölgyet kí-
vánta megidézni . A külső 
szemlélőnek egyébként úgy 
tűnt, hogy az a bizonyos fax 
könnyen perdöntő lehet, s eb-
ben az alperes azon kijelentése 
is megerősítette, hogy ameny-
nyiben itthon nem sikerül nyo-
mára akadni, megpróbálják az 
eredetit megszerezni. 

A tárgyalást október végére 
napolta el a bíróság abban a re-
ményben, hogy akkor egy-
szerre tudja meghallgatni Bús 
és Molnár urat. 

KOVÁCS ANDRÁS 

Tápéi választás 

Most nem sikerült... 
Első nekifutásra nem volt 

eredményes a tápői időközi 
önkormányzeti választás. 
Szeptember 27-én hat jelöltre 
szavazhatott a 3970 választásra 
jogosult tápéi polgár. Szavaz-
hatott volna. Tudniilik, csak 
660-an éltek ezzel a jogukkal, 
ami a választópolgárok mind-
össze 17,2 százaléka! 

A vasárnap lebonyolított 
időközi választás részletes 
eredménye a következő: 
Mészáros Attila ( független 
jelölt) 276, dr. Sallai Miklós 
(független) 100, dr. Halász 

József ( függet len) 98, dr. 
Szilárd András (Fidesz) 80, 
Ábrahám László (független) 
76, Molnár Sándor (független) 
30 szavazatot kapott. Mivel a 
választópolgárok 40 százaléka 
nem jelent meg a szavazáson, 
így ezúttal érvénytelen ez az 
időközi önkormányzati sza-
vazás. 

A pótválasztás időpontja is-
meretes : október 11 -én ismét 
leadhatják voksukat a tápéiak. 

KF. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 
HOLNAP 

A S Z E G E D I B A L O L D A L I 
NŐK KLUBJA 17 órakor Szabó 
G. Már ia v e z e t é s é v e l tart ja 
„Iskolaváltás, iskolakezdés" (s 
ezzel kapcsolatos problémák és 
megoldásuk) első ó'szi beszélgeté-
sét, a Szocialista Párt irodájában 
(Tisza L a j o s krt . 2 - 4 . I. em. 
101.). 

DR. PIRI JÓZSEF, Algyő vá-

rosrész képv i se lő j e 17 órátó l 
képviselői fogadóórát tart a volt 
tanácsháza épületében. 

AZ INGYENES SZÁMÍTÁS-
T E C H N I K A I T A N F O L Y A M 
következő témája: A Pathminder 
szövegszerkesztővel való gyakor-
lás. Gyakorlatvezető: Kelemen 
Gábor programtervező matema-
tikus. Foglakozás minden szer-
dán 17 órakor, az MDF-székház-
ban (Római krt. 31.). 

Előző rovatunkat a meleg 
padlóburkolattal fejeztük be, 
mai lakberendezési tanácsadá-
sunkat pedig a kerámia-burko-
lattal kezdjük. 

A modern lakásokban gyak-
ran alkalmaznak padlófűtést. 
Ezekben a lakásokban a nappa-
liknál olyan kerámiát alkal-
mazzunk, amely kissé mély tó-
nusú, meleg hangulatot áraszt, 
ugyanis a világos tónusú bur-
kolólapok a nappaliban hideg 
hatást keltenek. Sokan azt 
állítják, hogy a kerámialapok 
nem alkalmasak szobai burko-
lásra. Azt mondják, hogy a 
padlófűtéssel csak azt lehet 
elérni, hogy a szobában kelet-
kezett port (úgynevezett házi-
por) lebegteti a levegőben és 
ezáltal asztmát okozhat. Sokan 
azt mondják, hogy rákkeltő ha-
tású is. Ezt mi nem tudjuk el-
dönteni, mindenesetre azt tud-
juk tanácsolni, hogy miután ezt 
a padlótlpust rendkívül egysze-
rűen lehet tisztán tartani, lehe-
tőleg minél többször (naponta 
legalább egyszer) nedves ru-
hával töröljük át. 

Reméljük, egyre többen 
megengedhetik maguknak, 
hogy márványburkolatú legyen 
nappalijuk. A márványburko-
latra ugyanaz érvényes, mint a 

Sorok az otthonról 

Padló és világítás 

kerámia-burkolatra, viszont a 
márvány természetes anyaga 
révén különös bánásmódot 
igényel. A márványnak olyan a 
tulajdonsága, mint a fának, 
azaz olyan porózusanyag, 
amelyik könnyedén magába 
szív mindenféle nedvességet. 
A márványpadló tisztítását 
csak tiszta, mosószeres vízzel 
szabad végezni. Amennyiben 
vörösbor, kávé, kakaó vagy 
egyéb szennyeződés kerülne a 
márványra, azt azonnal el kell 
távolítani. 

Következő fontos szempont 
a helyiség megvilágítása. So-
kan úgy gondolják, hogy a 

nappali megvilágításához ele-
gendő egy, a szoba közepén 
elhelyezett csillár és maximum 
egy állólámpa. Természetesen 
ez így nem helyes. Bizonyára 
sokan tapasztalták, hogy ilyen 
megvilágítás mellett egy hosz-
szabb tevékenység (pl. levél-
írás) annyira megerőlteti a sze-
met, hogy gyakran megfájdul 
az illető feje. Ezen csak úgy 
segíthetünk, hogyha a nappali 
több pontján olyan helyileg 
kialakított világítást alkalma-
zunk. ami az éppen adott terü-
letet világttja meg. 

Persze önök most erre azt 
mondhatják, hogy ez rengeteg 
pénzbe kerül. Ma már nagyon 
sok helyen kaphatók olyan ha-
logénizzóval ellátott világító-
testek, amelyeknek a fogyasz-
tása nagyon minimális. Ügyel-
jünk arra is, hogy tévénézés 
közben a háttérben valamilyen 
semleges fény legyen a szobá-
ban, hiszen a tévénézés sötét 
szobában, főleg a kisebb laká-
soknál azt eredményezheti, 

hogy a képernyőn keletkező 
vibrálás hosszabb távon a sze-
met károsítja. 

A lakásban fontos a nyílás-
zárók esztétikus dekorálása. 
Általánosságokban nagyon ne-
héz megfogalmazni, hogy mi-
lyen függönnyel lássuk el abla-
kainkat. Vannak, akik a csip-
kést szeretik, vannak, akik az 
egyszínűt, a mintásat stb. Min-
denesetre mi azt javasoljuk, 
hogy a függönyök kiválasztá-
sánál vegyék figyelembe az ab-
lakok és a mennyezet magassá-
gát, illetve a szoba stílusát, 
hangulatát. 

Hogyan bútorozzuk hát be a 
szobát? Erről lesz szó az elkö-
vetkezendő hetekben. To-
vábbra is várjuk kérdéseiket, 
ötleteiket és a kérdéseinkre 
adott helyes válaszaikat a Bec-
ker-Bayer Kft. üzletében (6724 
Szeged, Mars tér M pavilon). 

E heti kérdésünk: 
6. Hogyan lehet megkü-

lönbözte tn i a bőrt a 
műbőrtől? 

a. A bőr sokkal puhább 
b. A bőr erezetéről 
c. A bőr mindig termé-

szetes színű. 


