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Megkezdődött a választási kampány 
Az MSZP nyerni szeretne 

A kormányt érik olyan bírá-
latok, hogy saját bebetono-
zására törekszik. Ugyanakkor 
az Országgyűlés elé terjesztett 
törvényjavaslatok 90 százaléka 
a gazdasági rendszerváltást 
szolgálja - hangsúlyozta Horn 
Gyula pár te lnök-minisz ter -
elnök a szocialisták vasárnapi 
budapesti kampánynyitó nagy-
gyűlésén. Horn Gyula beszé-
dében utalt arra, hogy míg má-
jusban az alkalmatlan jobbol-
dali-konzervatív kormányzat 
megbuktatása volt a tét, most a 
demokratikus közélet alapvető 
in tézményeinek , az önkor-
mányzatoknak a megerősítése. 
Az MSZP - hangoztatta - ter-
mészetesen nyerni szeretne 
ezen a választáson is. A pártel-
nök meglátása szerint egyéb-
ként a szocialista képviselők az 
elmúlt négy év során már bi-
zonyí to t tak , azzal is, hogy 
egyetlen szocialista képviselő 
vagy polgármester sem kevere-
dett kor rupc ió gyanú jába . 

Horn Gyula közölte: nehéz 
szívvel hozták meg az expót 
lemondó határozatot. Hozzá-
tette, hogy a kormány állásfog-
lalása óta egyetlen olyan ko-
moly ajánlatot sem kaptak, ami 
megoldaná a pénzügyi prob-
lémáknak akár a töredékét is. 
Baráth Etele, az MSZP főpol-
gármester-jelöltje kampány-
pyitó beszédében aláhúzta , 
hogy a „biztonságos, lakha-
tóbb, tiszta Budapest" jelsza-
vának jegyében kíván munkál-
kodni. Alapvető elve emellett a 
tolerancia, amely lehetővé te-
szi, hogy egymást erősítse a 
város életét meghatározó több-
féle - szociális, liberális, kon-
zervatív - értékrend. Megújí-
tásra szorul az egész városszer-
kezet. Elmondta, hogy gyöke-
resen újjászerveznék az igaz-
gatási rendszert. A városfej-
lesztés finanszírozására sza-
kosított pénzintézet felállítását 
javasolják. 

lyen (Veszprém megyében) a 
Nemzeti Demokrata Szövetség 
emberét támogatja a Keresz-
ténydemokrata Néppárt. A je-
löltállításnál nem a párthoz tar-
tozás, hanem emberi és szak-
mai tulajdonságok alapján dön-
töttek. 

A KDNP alapszabály-mó-
dosításának előkészítése de-
cemberben a tagság vélemé-
nyének a megkérdezéséve l 
folytatódik s januárban kerül 
az országos választmány elé az 
összegzés. Érthetetlen a kor-
mány gazdaságpol i t iká ja , 
amely az idei 6 százalékos nö-
vekedést visszájára fordítva 
jövőre 6 százalékos csökkenést 
ígér - hangozta t ta Sur ján 
László a bizottsági ülés belpo-

litikai elemzését összegezve. A 
kereszténydemokraták nem he-
lyeslik a fogyasztás visszafo-
gását, ellenkezőleg, vélemé-
nyük szerint a kisember vásár-
lóerejének a növelésére lenne 
szükség**amely fokozná a ha-
zai termékek iránti igényt, s 
így a gazdaság föllendítését le-
hetne elérni. A kormány gaz-
daságpolitikája és költségve-
tési terve érthetetlen a KDNP 
számára, mert a két kormány-
párt négy éven át - e l len-
zékiként - azt hangoztat ta , 
hogy nem fokozható tovább 
Magyarország lakosságának 
terhelése; most, ellenzékiekből 
kormánypártokká válva éppen 
ellenkezőképp cselekednek, 
mint ahogy ígérték. 

A Munkáspárt nyomása 

A KDNP nem érti 
Választási felhívást fogad-

tak el Dobogókon a KDNP 
Intéző Bizottságának kétnapos 
hétvégi ülésén, amelyen az ön-
kormányzati választásra készü-
lődés mellett az alapszabály 
módosításának előkészítésével, 
a szakbizottságok újjáépítésév-
el, valamint a legfontosabb 

belpolitikai kérdésekkel foglal-
koztak. Surján László elmond-
ta, hogy a legtöbb helyen az 
Fidesz-szel és az. MDF-fel állít 
közös jelöltet a KDNP, de a 
három ellenzéki párt nyitott az 
FKGP-vel való együttműkö-
désre is. Érdekességként emlí-
tette a pártelnök, hogy egy he-

A Munkáspár t az önkor-
mányzati választásokon meg 
kívánja mutatni, hogy az or-
szág egyik számottevő politi-
kai ereje és képes az emberek 
bizalmának megnyerésére - je-
lentette ki Thürmer Gyula, a 
párt elnöke vasárnap, a Mun-
káspárt Egerben megrendezett 
kampánynyitó gyűlésén. Mint 
mondta: a választás olyan po-
litikai esemény lesz, amely le-
hetőséget teremt arra, hogy 
nyomást gyakoroljanak a kor-
mányra. Véleményük szerint 
ugyanis - folytatta - nem lehet 
jó helyi politizálást folytatni jó 

kormánypolitika nélkül. Cél-
jaik között szerepel, hogy meg-
erősítsék a demokráciát, hiszen 
a választási törvény kizárólag a 
koalíció számára kedvező és a 
parlamenten kívüli pártokat 
teljesen kiszorítják az ország 
ügyeinek intézéséből. Ennek 
érdekében - folytatta - mini-
mum kétszer annyi képviselőt 
kívánnak bejuttatni az önkor-
mányzatokba mint 1990-ben, 
amikor 185 településen jutot-
tak képviselethez és 19 polgár-
mesteri széket szerzett meg a 
Munkáspárt. 

A választási kampány helyi eseményeiről a 7. oldalon 
számolunk be. 

• Két torint az olajjegy 
feketepiaci ára 

Az olajelosztás eredménye 
Amikor illetékeseknél 

ki ta lál ták, hogy a világ 
m i n d e n p é n z é é r t sem 
emelik egy szintre a ház-
t a r t á s i t ü z e l ő o l a j és a 
gázo la j belföldi á r á t -
ezzel véglegesen meg-
szüntetve a hazai ola j -
s zők í t é s t - m i n d e n r e 
nem gondolhat tak. Pél-
dáu l a r r a sem, hogy a 
rászorultak, akik tüzelő-
o l a j j e g y - t á m o g a t á s t 
k a p n a k , néhány for in-
tért - mondjuk kettőért 
- eladják utalványaikat. 
Arról meg végképp ál-
modni sem mertek, hogy 
e m e szép f o r m á t u m ú 
kék szfnű jegyet egyko-
ron h a m i s í t a n i m e r j e 
valaki...^ 

Mára már nyi lvánvalóvá 
vált, hogy a háttérben magas 
szintű gazdasági körök érdekei 
húzódnak. (Erről rendőrségi 
berkekben bővebben tudnának 
mesélni, de minő véletlen, le-
vették a terhet rendőreink vál-
láról, már nem illik szőkített 
olaj után kutakodni, ha valaki 
véletlenül fennakad a rostán, 
esetleg kap egy fekete pontot.) 

Az önkormányzatoknál fel-
mérték, kinek mekkora a fűtés-
tere, hány olajkályhája van, és 
ennek fejében kaphat HTO-
jegy támoga tá s t . Ha jobban 

szemügyre vesszük a benzin-
kutaknál sorbanállókat, akik a 
jegyekkel megtámogatott fű-
tőolajért ácsizgóznak, rögtön 
szembetűnik a dízelkocsik tö-
mege, de elvétve van olyan is, 
aki két marmonkannával ér-
kezik. Nos, az utóbbinak való-
ban szüksége van a HTO-ra. 

Manapság két-három forint 
ellenében lehet a feketepiacon 
- főleg feketéktől - HTO-je-
gyeket vásárolni. Ezzel a bilé-
tával egy csapásra felére csök-
ken a nafta ára. A jegyből meg 
ménkű sok van a piacon... 

A rendőrség még a nyár ele-
jén kezébe vehette a vadonatúj, 
hamis HTO-jegyeket, amit az 
1994/95-ös esztendőre nyom-
tak helyi, vagy éppen külhoni 
nyomdákban. Igazán csak az. 
ütött szöget a nyomozók fejé-
be, vajon a hamis HTO-jegyek 
miképpen kerülhettek a piacra 
hamarabb, mint az eredetiek. 

Tulajdonképpen ezek kiszű-
rése is gyerekjáték lenne, csak-
hogy elfelejtettek valamennyi 
benzinkúthoz UV-Iámpát rend-
szeresíteni, amivel megállapít-
ható lenne a hamis jegyek mi-
nősége, vagy minősíthetetlen-
sége. 

Ha egyszer ott, ahol kiadják 
ezeket a bilétákat, az olajosztás 
végén összesítenék, nagyon 
különös eredmény jönne ki. De 
hát ez senkinek sem érdeke. 

És, talán senkit sem érdekel. 
- posztobanyi -

• A Polgárosuló Szegedért 
Egyesület tanácskozásra hívta 
szombaton a Tisza-parti város-
ban a polgári köröket, egyesü-
leteket, azzal a szándékkal, 
hogy megalakítsák a Polgári 
Kezdeményezések Országos 
Szövetségét. A résztvevők úgy 
döntöttek: nem alakítanak szö-
vetséget, a polgári körök egye-
lőre megtartják függetlenségü-
ket. A jövőben azonban szoros 
együttműködésben tevékeny-
kednek településeik fejleszté-
séért. A civil szerveződések 
azonos céllal alakultak az el-
múlt hónapokban az ország te-
lepülésein. Feladatuknak tekin-
tik a pártok hatalmának ellen-
súlyozását, valamint azt, hogy 
szakemberek bevonásával a jó 
értelembe vett lokálpatriotiz-

f f \ takarékszövetkezetek emblémájára pillantva - egy kis 
<-*-! t betű, benne a régi, jól bevált szocialista egyforintos 
-, ugyanakkor kénytelen-kelletlen hallgatva a politika du-
ruzsolását a befektető életformáról, a gondolkodó ember-
ben apró zavarok támadnak. Takarékossági világnapot 
ünnepelünk ugyan, de vajon mennyire korszerű és de-
mokratikus piacgazdasági mentalitás a spórolás? 

A takarékosságról nekem az általános iskolai taka-
rékbélyegek jutnak eszembe. A tanév végi két-három szá-
zas elegendő nyári zsebpénz volt - hiszen akkoriban nyolc-
vanezerért kulcsra készre építették a családi házakat -, én 
pedig az első osztály végén teljesen önállóan piros pöttyös 
labdát vásároltam, előrevetítve árnyékomat, mint a-gaz-
dasági élet azóta is magányos farkasa. 

Manapság a kisbefektetők korát éljük. A kötvény- és 
egyéb állam- és értékpapír-kibocsátások alsó címletértéke, 
a 10 ezer forint, jelzi e réteg anyagi erőforrásainak nagy-
ságrendjét. Olyan snassz volna ezeket az összegeket meg-
takarításnak nevezni, mennyivel más ez a megfogalmazás: 
befektettem a pénzemet! Mint Dzsoki meg Bobi, Dzsenna 
meg Pamela a Dallas-ban. A különböző konstrukcióknak 
köszönhetően nem egyszerűen kamatot bélyegeztetnek be, 
hanem hozamot kaszálnak - mondhatni, pénzt csinálnak 
az emberek. Mondhatni, mágusok, persze csak kicsiben. 
Egyelőre legalábbis. 

\~Y~la természetesen sokkal, de sokkal jobb, mint a szo-
LIJ-Í cializmushan. Amikor nem volt széles árualap, vá-
laszték az üzletekben, és a videóért is Nyugatra kellett 
menni, egyáltalán Nyugatra kellett menni a pénzt elköl-
teni. Élvezeti cikk volt a Gorenje. Fél évtizeddel később 
ugyanez: az emberek a negatív reálkamatok miatt tartós 
fogyasztási cikkekbe fektetik pénzüket. Ma pozitívra vál-
toztak a kamatok, hála az állandóan túlköltekező állam-
nak, megindult a spór-spuri, a pénzintézetek versenye a 
kuncsaftokért. Tízmillió emberben, tízmilliószor tízezer fo-
rintban érezhetjük a piacgazdaság dinamikáját. Láthatjuk 
a megtett utat. Hogy időközben kinek merre gurult a piros 
pöttyös labdája. 

mus szellemében dolgozzanak 
- ideológiától mentesen - a 
településekért. 

A polgári szerveződések ta-
nácskozásán a résztvevők a 
szegedi egyesületet bízták meg 
a polgári körök együttműkö-
désének koordinálásával. 

MODUL BAJ 

ÉPÍTKEZŐKNEK! 
- Jamina tégla, cserép 
- Therwool in hő-, hangszigetelők 
• L indab csatorna, ba rna , rehér, szfnes 

g y á r i á ron ! Valamint : 
- bataszéki födémbéléstest FB 6 0 / 1 9 
- olcsó csempék, pad lóburko lók , 

ragasztók, fugázók 

Szeged, Csongrádi sgt. 27. Tel. 62 /491-022 , 474-481 

Már a papagáj is tudja, hogy telefonon várjuk 

hirdetését! 7-19-ig: 481-281 gyászközlemények) 

s-a u-17-ig. 318-999 
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Dombóvái 
szalmoneUája 

Dombóváron az ivóvíz 
okozta tömeges szalmonella 
megbetegedés miatt nagy erő-
vel folytatják a városi vízellátó 
rendszer fe r tő t len í tésé t . A 

munka szombaton este kez-
dődött, miután a kutakból és a 
hálózatból is mintát vettek a 
tisztiorvosi vizsgálat számára. 
A vízminták értékelése a jövő 
hét elején fejeződik be, s abból 
va lósz ínűleg következte tn i 
lehet a fertőzés okára, körül-
ményeire is. Az eddig kiderült 
60 megbetegedés többsége a 
város belső területén történt. 

• A Snitt Vizuális Kultúra-
fejlesztő Csoport elhatározta: 
termet és vetítővásznat ad az 
amatőrfilmeseknek. Első al-
kalommal dr . Németh And-
rás szegedi orvos, címzetes 
egyetemi tanár mutatkozott 
be a Belvárosi Mozi Kamara-
termében. Németh doktor kö-
zel húsz filmet készített 1956 
és 1971 között. Alkotásait 
nemcsak itthon, de külföldön 
is számtalan díjjal jutalmaz-
ták akkortájt. Huszonhárom 
évvel ezelőtt azonban örökre 
letette a kamerát. Hogy miért, 
arról a vele készült beszélge-
tésben olvashatnak. 

• Mikor és főként miért 
kezdett el filmezni, illetve 
müvelt-e előtte valamilyen 
más alkotói munkát? 
- Tudni kell, hogy az öt-

venes években Magyarorszá-
gon legfeljebb salabakter gé-
pet lehetett venni Pesten, 
mást nem. Azt is csak másod-
kézből . 1956-ban kölcsön 
kaptam egy csehszlovák 
gyár tmányú 8 mm-es ka-
merát, s ezzel kezdtem el fil-
mezni. Később, sportolók se-
gítségével, jómagam is hoz-
zájutottam egy csehszlovák 
típusú kamerához. Meg kell, 
hogy valljam: a filmezés job-
ban szórakoztatott, mint an-

0 KÉRDÉS 

A volt amatőr filmeshez 
nak előtte a fotózás, bonyo-
lultabbnak, izgalmasabbnak 
és érdekesebbnek tartottam. 
A vágás íze, a képsorok ízlés 
szerinti megalkotásának örö-
me magával ragadott. Először 
a családom körében, majd 
később a különböző utazások 
alkalmával forgattam filme-
ket. Majd következtek a szak-
mámból adódó műtéti filmek. 
1963-ban aztán elkészítettem 
az első, előre megkomponált 
alkotásomat. 

• Ez volt az Ad Astra. 
Mennyi időt vett igénybe a 
Kisfaludi Stróbl Zsig-
mondról készült lírai etűd-
jének elkészítése a felvevő-
gép indító gombjának le-
nyomásától a vágáson át a 
vetítővászonig? 
- Az etűdök és a portréfil-

mek, utóbbiak között említ-
hetném a „A pék" c íműt , 
mindennel együtt - forgatás, 
vágás, hangillesztés stb. - 24-
72 óra alatt lettek készen. A 

játéfilmek, amelyekből lénye-
gesen kevesebbet készítettem, 
ennél hosszabb időt vettek 
igénybe. Vágni nagyon sze-
rettem. Az volt a legélvezete-
sebb játék a játékban. Dra-
maturgiai szempontból a vá-
gással sokszor az ellenkezőjét 
is ki lehetett hozni annak, 
mint amit a képsorok mu-
tattak. 

• Mennyire nehéz és bo-
nyolult a látni-rögziteni-
mutatni hármasegység 
megvalósítása ebben a 
műfajban? Érdekelne az 
is, miért hagyta abba a fil-
mezést 1971-ben? 
- Meg kell, hogy mond-

jam, az alapjaim megvoltak 
ugyan a fotózásból adódóan, 
de amúgy teljesen ösztönösen 
kezeltem a kamerát. A megér-
zéseimre hagyatkoztam. Ad-
dig vettem fel egy képsort, 
amíg az tetszett nekem. Tehát 
úgy akartam mutatni, ahogy 
én láttam. Mint később kide-

Dr. Németh András 

rült, jól éreztem meg a dolgo-
kat, ösztöneim nem csaltak 
meg. Utólag, amikor elolvas-
tam a szakirodalomban, hogy 
mit hogyan kell csinálni, s rá-
jöttem, hogy én úgy csinál-
tam, nagyon örültem. Persze 
ez az ösztönösség később tu-
datosságba ment át. Hogy mi-
ért hagytam abba a filmezést? 
Mondhatnám azt is, hogy ak-
korra kijátszottam magam. 
Meg azt is, hogy mindent 
elértem, s már csak egy lépés 
választott el attól, hogy profi 
pályára lépjek. Ezt pedig nem 
akartam, így abbahagytam. 

Sz. C. Sz. 


