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Elnökjelöltünk volt a telefonnál 
Alighanem törvényszerű 

volt, hogy 1990. tavaszá-
tól. a máig már befejezett 
pénznagymosásban - száraz 
vegytisztítás, hogy a bankók 
és folyószámlák ne ázzanak 
szét! - elveszett 56 szellemi-
sége. A kis októberi forrada-
lom még köztünk élő hőseire 
éppúgy tekint ma a nemzet, 
ahogy a századfordulón né-
zett Í848 - el ne feledjük: te 
csillag - vaksin botozó vete-
ránjaira, akik közül az egyik 
utolsó túlélő már arra is kap-
ható volt a szenilitásban, 
hogy - korabeli újságkép ta-
núsága szerint - a tanácsköz-
társaságot üdvözölje 1919-
ben. 

És hát szegény mai 56-os 
öregek. Akasztófa alól szaba-
dultak, öt, tíz éveket húztak 
le, több mint három és fél év-
tizeden át nem kaptak lehető-
séget arra. hogy beilleszked-
jenek a társadalomba, ame-
lyikbe beilleszkedni egyéb-
ként nem volt túl érdemes, s 
most olykor hangoskodva, 
olykor pofozkodva, olykor 
szomorúan méltatlankodva 
keresnek valamit, például azt 
a demokráciát, amit mi 
bennük veszítettünk el. 

Emlékszem, valamikor '89 
végén, vagy '90 elején, ami-
kor Nagy Feró is köztársa-
sági elnökjelöltünk volt, 
Pozsgay Imrével, Für Lajos-
sal és Ruttner Györggyel egy 
ütemben - Rácz Sándorral 
szerettem volna találkozni. 

Szeged, 1956. október 23. Tüntetés a Klauzál téren. (A 
forradalomról és szabadságharcról megemlékező ünnepi 
összeállításunk a 6-10. oldalon olvasható.) 

De Sándor bátyánknak budai, 
Széher úti lakásában hogy is 
lett volna telefonja? Sándor 
bátyánk elérhetetlen volt. Il-
letve, a beavatottabbak tud-
ták, hogy vasárnap, a déli 
harangszókor mindig együtt a 
család, Rácz Sándor ekkor, 
hetente egyszer, az izsáki dél-
ebéd idején, az apósánál biz-
tosanfelhívható. 

Meg is beszéltük a rande-
vút másnapra, a Rajk László 
utcai cserkészboltba. Az az 
utca ez, amelyiknek most 
Pannónia a neve. Hogy a 
római provinciáról kapta-e, 
avagy a csepeli motor-
kerékpárról, ami a korai Ká-
dár-korszak egyik büszkesége 
volt, nem tisztáztam. Nem is 

akarom. Számomra olyan 
szürrealistán egymásba foly-
tak bizonyos dolgok, így 
most, az egykori Rajk László 
utcában, ha arra járok, fül-
siketítőén berregnek - kizáró-
lag nekem - az utcatáblák. 
Minden út az őrületbe vezet? 

Benyitok a Rajk utcai cser-
készboltba, sok a nép oda-
bent, kevés az eladó, egyik 
méltatlankodik, mert nem jött 
még meg az aznapra ígért 
árvalányhaj-rakomány. 

Csak Rácz Sándort, az 56-
os nagybudapesti munkás-
tanács egykori elnökét, a het-
venes-nyolcvanas évtizedfor-
dulón már legendás ellenzékit 
nem látom sehol. Óvatosan 
járkálok, nehogy rám sózza-

nak egy sípzsinórt, amikor 
valaki meghúzgálja a nadrá-
gom szárát. Lenézek, hát nem 
Sándor bátyánk ül odalent! 
Feneke alatt kényelmes, ara-
nyozott lábú puff, a puff mel-
lett táska, a karcsú, edzett 
férfi egyenesen tartja magát, 
csak épp, az alacsonyka ülő-
alkalmatosság miatt, a térde 
ér föl majdnem az álláig. 

- Mit csinálsz itt, Sándor 
bátyúm? - kérdeztem. 

- Hát tudod, hogy nincs 
otthon telefonom! - felelt. 

- Persze. És? 
- Most, hogy én is köztár-

sasági elnökjelölt vagyok -
magyarázta Rácz Sándor - itt 
a boltban nagyon kedvesek 
voltak, megengedték, hogy be-
üljek, és ide várjam a telefon-
jaimat. Interjút kérnek a la-
pok, külföldi politikusok ke-
resnek... Kell hát egy biztos 
hely nekem. És itt megtalál-
tam. 
Tfözben megjött az árva-

i \ . lányhaj. meg néhány 
doboz kalap, s az alkalmi 
szállítók beszorították a népet 
a sarokba. Sándor bátyám 
néhány percre végképp eltűnt 
a lábak erdejében, talán a 
telefon is megszólalt, de nem 
akadt, aki föl tudta volna 
venni. Beismerem, a csörgés 
nem ébresztett rá, hogy 
lesznek, akik az életünkből 
már mindörökre hiányozni 
fognak akkor is, ha egyébként 
élnek még. 

Zelei Miklós 

• Botrány a „Belvedere-palotában" 

Táskában vitték ki 
a hatmilliós 
támogatást 

Az alábbi történetnek tulaj-
donképpen van egy három 
mondatban tömöríthető válto-
zata is, a tanulságok azonban 
ennél többet érdemelnek. A 
volt Tisza-parti pártházat üze-
meltető Belvedere Kft. munka-
he ly teremtő beruházási tá-
mogatást kért s kapott a Csong-
rád Megyei Munkaügyi Köz-
ponttól. A tervezett létesít-
mény az időközben módosított 
határidőre sem készült el, a 
foglalkoztatás tehát nem kez-
dődhetett meg. A pénzt termé-
szetesen visszakövetelik a kft.-
től, amely azt két részletben 
ígérte kifizetni. 

Pedig nagyon szépen indult 

"a történet, a munkaügyi köz-
pont azt hitte, hogy példa ér-
tékű kezdeményezést támogat. 
Száz - ebből harminc megvál-
tozott munkaképességű - em-
ber foglalkoztatása minden se-
gítséget megérdemel. Fülöp 
Balázs ügyvezető a beruházást 
a használaton kívüli öthalmi 
katonai bázisra álmodta, pon-
tosabban terveztette meg. Az 
elgondolás támogatókra lelt a 
Népjóléti Minisztériumban is, 
mi több, írásbeli Ígérvényt ka-
pott a kft. 10 millió forint tá-
mogatásról. 

(Kovács András riportja 
az 5. oldalon folytatódik.) 

Christopher villámlátogatása 

w Nem tiltottunk ki senkit 
Villáminterjú Bán Jánossal, a MTV 
szegedi körzeti stúdiójának vezetőjével 

W 

• Az eddigi sajtóhíradások 
arról szóltak, hogy a Szege-
di Körzeti Stúdió vezetője 
kitiltotta az újságíró-iskolá-
sokat, nem engedélyezte a 
stúdióban a televíziós szak-
ma oktatását. 
- Nem (gy történt , nem 

tiltottunk ki senkit a stúdióból, 
szó sem volt arról, hogy ide 
nem jöhetnek be. Egyébként 
most írtunk ki egy pályázatot a 
műsorvezetői, szerkesztői és 
riporteri gyakornokságra, na-

gyon szívesen látnám, ha erre 
egyetemi, főiskolai hallgatók 
jelentkeznének, a határidő ok-
tóber 30-a. Ha körülnézünk a 
stúdióban, csak fiatalokat lá-
tunk. Nekem szinte mániám, 
hogy egymás sarkába álljanak 
a nemzedékek. De szívesen 
látjuk azokat is, akiket a Havas 
Henrik-féle iskolában képez-
nek újságírásra. 

(Ódor József interjúját 
az 5. oldalon folytatjuk.) 

Vadászok ellenőrzése 
A jövőben a rendőrség -

a sport- és hivatásos vadá-
szokkal együttműködve -
az eddiginél is fokozottab-
ban ellenőrzi a vadászatok 
rendjét, a lőfegyvertartás 
szabalyainak megtartását, 
valamint az elejtett és szál-
lított vadakkal kapcsolatos 
ny i lvántartásokat . Az 

utóbbi időben emelkedett 
az orvvadászatok száma, 
ami jelentős kárt okoz a 
vadásztársaságoknak és az 
államháztartasnak is. Ma-
gyarországon hivatalosan 
/() ezren rendelkeznek va-
dászlőfegyverrel, miközben 
vadászjegyet mindössze 40 
ezren váltottak. 

IRÁNY 
édrúfáti 

Máltaiak 
a Csanádi 
utcában 

Tegnapi előrejelzésünk nem 
vált be. Nem zajlott „simán" a 
szegedi képvise lő- tes tü le t 
tanácskozása, a szokásos nagy 
viták ismét az időhúzást ered-
ményezték, s az idő múlásával 
párhuzamosan már az is lát-
szott, hogy a városatyáknak 
nem sikerül este hat óráig 
befejezni a fontos dolgok tár-
gyalását... 

A napirend előtt dr. Bratin-
ka József országgyűlési képvi-
selő szólt a szegedi testület 
tagjaihoz, s felhívta figyelmü-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

A DELTA AIR LINES 
és a MORTON'S ajándékaként 
amerikai utazásokat nyerhet! 
RÉSZLETESEN L A P U N K 
5 . O L D A L Á N ! 

Warren Chr is topher , az 
Egyesült Államok külügymi-
nisztere csütörtökre virradó éj-
szaka Magyarországra érke-
zett. Az amerikai diplomácia 
irányttója egynapos hivatalos 
magyarországi látogatása al-
kalmával elsőként tengerentúli 
üzletemberekkel találkozott. 
Rövid bevezető előadásában 
Warren Christopher méltatta 
Magyarországnak a régióban 
betöltött szerepét . Hangsú-
lyozta, hogy Magyarország a 

közép-ke le t -európa i régió 
egyik legstabilabb országa; az 
1990-ben demokra t ikusan 
megválasztott kormány és Par-
lament még mindig hivatalban 
van, és minden remény szerint 
a soronkövetkező demokrati-
kus választások is stabil kor-
mányzatot hoznak létre. Elő-
adásának zárásaként nyoma-
tékosan felhívta a jelenlévő 
üzletembereket: fektessenek be 
Magyarországon! Segítsék az 
ország gazdasági növekedését! 

Ezt az épületet kell „használhatóvá" tenniük a máltaiaknak... (Fotó: Nagy László) 

CSILLAGSZÓRÓ SHOW 
1 9 9 3 . D E C E M B E R 3 - 2 3 

A SZÉCHENYI TÉREN 

A vásár nyitva 
tartása naponta' 
10-19 óráig. 
Bővebb 
információ 
a 11. oldalon. 
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