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A H É T 
Vajon válto/.ik-e Magyarország nemzetközi megítélése 

a világkiállítás lemondása okán? Kevésbé hihető. Az viszont tény: 
miután a hetvenes években és a nyolcvanas évek elején, 

egy halálraítélt rendszer túlélési próbálkozásaként sikerült 
a kilencvenes évek „előlegeit" is elherdálni, nos, mindennek 

tudatában, a budapesti vízfejtől, mármint az önkormányzattól 
politikamentes döntést reméltek sokan. Mindhiába. Figyelembe véve 
az érdekeltek mind határozottabb szerepvállalását társadalmunkban 
(a vállalkozókról van szó elsősorban), nincs kizárva, hogy e politikai 

döntésnek belpolitikai következményei lesznek. 
Knnek jellegét azonban nehéz megjósolni. 

(„Jugoszláv dzsessz"). Egyetlen vezérszólam olvasható ki a tankok, 
aknavetők és gépfegyverek nehezen követhető dallamából. A szerbek mi-
nél nagyobb területet szeretnének kihasítani Horvátországból, egyrészt, 
mivel elképzelhetetlennek tartják, hetven évi uralom után, hogy adott 
földabroszon kisebbségben éljenek, másrészt előnyös helyzetben sze-
retnének tárgyalóasztalhoz ülni - ha eljön annak az ideje. A vészjósló ko-
szovói csend, Macedónia várható bizalmatlansága, Bosznia-Hercegovina 
önféltó óvatossága sem ígér sok jót a Milosevics-féle posztkommunista 
vezetésnek. Akik úgy támaszkodnak a fegyverekre, 'mint egy ottfelejtett 
őrszem. A titói kóló (körtánc) gyönyöreivel a lábukban, a mostani bal-
káni dzsessz hangzavarát mindhiába próbálják emlékeik szerint újra-
rendezni. Rendkívül nehéz beismerni, talán sohasem teszik meg: már 
Trianonban elvetették a mai (tulajdonképpen ismétlődő) népirtás magját. 

(Kubai szamba). Ülve modta cl négy óra ötven perces kongresszusi be-
számolóját Fidel Castro. A forradalom vezére ritkán beszél ilyen röviden. 
Szerinte a szocializmus építése a Szovjetunióban a világtörténelem leg-
nagyobb teljesítménye - volt. Sajnálhatja is a múlt időt; a kubai rezsim, 
moszkvai források szerint, évi átlagban négy-ötmilliárd dollárnak meg-
felelő kedvezményt kapott. Három és fél órán, magasröptű csevely után 
országa helyzetéről is szót ejtett. Nem akart hosszan beszélni, ezért nem 
tért ki a részletekre. A forradalomnak nincs alternatívája, csupán a forra-
dalom előtt állnak alternatívák - röpítette világgá a reménysugárt. Tudo-
másul kell vegyük: a kapitalizmus tengerében Kuba a szocializmus 
szigete marad. 

(A vodka természete). Kegyelemért folyamodnak a piás puccsisták. 
Szándékukban sem állt Gorbacsov megbuktatása; nem gondoltak az ál-
lamfő meggyilkolására. Tréfa volt az egész - Janajevnek is meg-
magyarázták, miszerint az egész dolognak a végén jól sikerült viccnek 
kell tűnnie. Jazov, Krjucskov, Pavlov mossa kezecskéit. Úgy általában 
nagy mennyiségű alkohol hatása alatt álltak - derül ki azokból a sajtó-
jelentésekból, amelyek az összeesküvők kihallgatásáról szólnak. Gor-
bacsov közvetett válasza keménynek és kíméletlennek bizonyult. A KGB 
feloszlatása példa nélküli lépés a birodalom történetében. 

(Világfoci). Az egyeduralkodó Szerencsejáték Rt. totójának, no meg az 
egyetlen sportnapilap bő lére eresztett tudósításainak „köszönhetően" 
illik tudomásul vennünk: a nagypolitika mellett a labdarúgásban is folyik 
a jövés-menés. Emitt, a sportban megszokhattuk, hogy mindennek be-
ismerhető ára van. Amennyiben az érintett nem hivatkozik szerződése til-
tó passzusára. Legújabban azok az edzők, játékosok járnak jól, akik két-
éves szerződést kötnek, nem igazolván a hozzájuk fűzött reményeket s 
két hónap múlva kirúgatják magukat. A javadalmazás azonban jár -
szerződés szerint. Avagy a végkielégítés. Ez is politikusi csűrés-csavarás. 

(Szomszédoló). Románia újfent átmeneti időszakban leledzik. Az ára-
kat befagyasztották. A tél rossz tanácsadó ár-ügyben - a fogyasztóknak. 
Jobb előre látni, mint később megijedni. A Pétre Roman-féle kormány az 
új kabinet felállásáig, ügyvezetőként intézi a gazdasági gondokat. Például 
földet ad vissza az egykori tulajdonosoknak. Csak tíz hektárt. A többi, a 
nagyobb rész helyzete teljesen tisztázatlan marad. Az Ó-Romániából 
Erdélybe települtek például megkaphatják. Hiszen munkanélküliek! 
Bezárnak a bányák, állnak a gyárak. Fölborítják újra a demográfiai 
arányokat, ez nem vitás. Ceausescu, a dadogó kondukátor idejében ezt 
tették a városok esetében a kiutalt lakásokkal. Most megtehetik a 
földdarabbal, faluhelyt. A Nemzeti Mcgmcntési Front, Iliescu és Román 
(ez utóbbi már a színpad szélén) becsülettel elvégzik a nagy munkát a 
diktátor bukása után másfél-két évvel. Nem kell falut rombolni... Csak 
demográfiai arculatot változtatni. Vajon mit szólnak mindehhez a 
székely-magyarok? 

(NATO-éra). Miért van szükség az észak-atlanti szövetségi rendszerre? 
A novemberi, római csúcstalálkozó feladatát a helyzet szabta meg: új. az 
együttműködésen alapuló összeurópai biztonsági rendszert kell 
kidolgozni. Wömer NATO-főtitkár szerint remélhető, hogy enyhülnek a 
szovjet fenntartások szervezete iránt. Az erős NATO képes biztosítani a 
kelet-európai sikeres demokratikus átmenetet. Amint a helyzet bizonyítja. 

P A T A K I S Á N D O R 

Bálásruha-vásár! 
A TANTUSZ 
Művelődési Házban. 
Szeged, Dankó Pisla 
u. 27. október 15., 16., 
17-én 8-16 óráig. 

Átmeneti kabát 550 Ft, 
ballon kabát 350 Ft, 
s/.oknya 150 Ft, pulóver 
60 és 90 Ft, blúzok 25 Ft, 
valamint gyermekholmik. 

Vevők és 
viszonteladók, 
figyelem! 

Kimosott férfi pulóverek 1600 Ft, 
nöi angóra pulóverek 1600 Ft, 
pamut sztreccs és pantalló 800—1100 
Ft-ig, 
gyermek szabadidők S00 Ft-lól. 
Itt az ósz és a tél, a kötés ideje. Fonalak 
nagy választékban viszonteladóknak 
10% árkedvezmény. 

Victor Kft. Klauzál tér 5. 

A QUALITY Autósiskola 
következő tanfolyama 

1991. október 22-én indul. 
Szolid árak. 

Típusválaszték. 
Részletfizetés. 

Jelentkezés: Mars tér 20. 
Telefon: 56-056. 

A QUALITY TOURS 
bevásárlóutat indít: 
Bécs: minden pénteken. 
Trieszt: minden kedden. 
Isztambul: október 21-én. 
4 nap. 
Vízumügyintézését vállaljuk. 

J e l e n t k e z é s é s i n f o r m á c i ó : 
Mars tér 20. Telefon: 56-056. 
Vagy: Hódmezővásárhely, 
Oldalkosár u. 9. Telefon: 46-984. 

Búcsú egy hírhedt szervtől 
A Szovjetunióból két fontos hír érkezett, egyik megnyugvással tölthet el bennünket, a másik viszont veszélyekre figyelmeztet. 

A szovjet Államtanács pénteken úgy döntött, hogy felszámolja az Állambiztonsági Bizottságot, ismertebb nevén a KGB-t. üröm az örömben, 
hogy a csernobili atomerőmű generátorában karbantartás során keletkezett tűz miatt nincs radioaktív sugárveszély. Újabb - ki tudja, 
hanyadik - tűzszünet vette kezdetét a hét végén Horvátországban. Szokai Imre helyettes külügyi államtitkár a hét végén a diplomata 

kérésére fogadta Rudi Sovát, Jugoszlávia budapesti nagykövetét, aki a fegyvertranzittal kapcsolatos jegyzéket adott át. 
Tudvalévő, hogy a magyar kormány döntése elutasította azt a kérést, hogy a jugoszláv hadsereg országunkon keresztül szállítson fegyvert, 
utánpótlást. Bulgáriában tegnap országos választásokat tartottak, a tudósítók szerint csapnivaló szervezéssel. Természetesen még nem dőlt 

el, hogy a 61 induló párt közül melyik hány szavazatot nyert, mértékadó körök viszont jelezték, hogy az első fordulóban valószínű egyik párt 
sem szerzett abszolút többséget. Ma Brüsszelben folytatódnak a tárgyalások hazánk társulási szerződéséről. Ezen az Európai Közösség 
delegációja előterjeszti a miniszteri tanács szeptember 30-i ülésén elfogadott új mandátumát, amely többek között a marhahús bevitelét 

könnyíti meg. Az eddigi információk szerint a közösség három éven át évi 20 százalékkal növekvő lefölözési kedvezménye mellett öt éven át, 
évi 10 százalékkal növekedhetne a marhahúsexport. A háromnapos tárgyaláson ugyancsak fontos téma lesz a textilipari cikkek forgalma. 

Jó esély van arra, hogy a megállapodások még az idén elkészülnek. 

Csernobil 
„Ha kell, felrobbantanak még 

egy reaktort"- háborgott idén 
augusztusban, a tiltott zónába 
visszaszökött, krumplit szedő 
öregasszony, arra célozva, hogy az 
egész Csernobil egy nagy színjá-
ték, s az exrtra fizetésért és külön-
leges ellátásért olt dolgozóknak 
elemi érdekük a veszélyhelyzet 
állandósítása. Ez a vélemény lehet 
elfogult, de nem szabad nagyon 
csodálkozni rajta, hiszen az egykor 
kitelepítettek csak azt látják, hogy 
házuk kisebb felújítás után töké-
letesen megfelel az angol vagy a 
svéd kutatóknak, akik mellesleg 
hosszabb időszakra rendezkedtek 
be. Ha az idegenek arcán nem lát-
szik félelem, akkor ők, az őslako-
sok mitől tartsanak, ráadásul a 
krumpli sem terem rosszabbul, 
mint a robbanás előtt és a marhák 
is jól tejelnek. 

Csernobil a napokban újra rá-
ijesztett a világra, s nekem vala-
hogy először az öregasszony szavai 
jutottak eszembe. Legtávolabb 
természetesen az áll tőlem, hogy 
egyszerű „szintentartó kezelésnek" 
minősítsem az esetet, különösen 

azért, mert a kettes blokkról van 
szó. Ott, éppen augusztusi látoga-
tásunk előtt néhány nappal történt 
egy kisebbnek mondott baleset: 
megrepedt egy cső és három helyi-
séget elöntött a rádióaktív víz. 
Most tűz ütött ki ennél a blokknál, 
de szinte azonnal, egy percen belül 
leállították a reaktort, s minden 
hírügynökség egybehangzó állítása 
szerint nincs sugárveszély. A nagy 
robbanás előtt ez nem ment volna 
ilyen gyorsan, egyrész mert 
Moszkváig kellett telefonálni a 
beavatkozás engedélyezéséért, 
másrészt a védelmi rendszer reak-
cióideje is lassabb volt. Jelenleg 
egészen kis beosztású dolgozók is 
egyszemélyben dönthetnek a le-
állításról, ráadásul a korábbi har-
minc másodperc helyett ma másfél 
is elegendő a nukleáris folyamat 
megszakításához. Rátarthatnak, 
túlbiztosíthatnak, Csernobilra ak-
kor is félelemmel fogunk tekinteni, 
egészen a végső leállításig, amely-
nek időpontja minden újabb bale-
settel közelebb kerül a mához. 

K O V Á C S A N D R Á S 

Az egykor negyvenezer lakosú Pripjáty, 
a halott város egyik lépcsőházának bejárata. 

Slar KFT 
Szeged , Bocskai u. 10 -12 . 
Te le fon : 23-122 . 22-133. 

S z u k ü z l e t l i n k b e n 

R O M A N T I K , R A D A L - P A N E L . 
D U N A F E R R - L U X 
radiátorok megrende lhe tők . 
FÉG fa l ikazánok, korszerű fű tés - és 
vízszerelési anyagok nagy választékban 
kapha tók . 

SZAKTANÁCSADÁS, TERVEZÉS, KIVITELEZÉS 

M ű h o l d v e v ő k ! 
SAMSUNG set 48 est. 28 300 Ft 
SAMSUNG set 48 est. 34 900 Ft 
SAMSUNG set 99 est. 36 900 Ft 
FUBA 520 set 100 est. 51 975 Ft 
Viszonteladóknak más kondíciók! 

Cím: Volán Totózó Szeged 
Dugonics tér, tel: (62)26-494. 
Nyitva: hétfőtől péntekig 11-17 
óráig, szombaton: 8-11 óráig. 

A Forrás Menedzserklub 
jó szervezőkészségű, menedzserkvalitású, 

fiatal, fő- vagy másodállást! munkatársat 
keres 

a klub rendszeres tevékenységének gondozására, 
szervezési feladatok ellátására. 

Jelentkezését október 25-ig várjuk írásban. 
Postacím: Forrás Manager Informatikai és Média Fórum 

6701 Szeged, Pf.: 910 

KGB-varia 
1917-től VCSK (Cseka) Összoroszországi Rendkívüli Bizottság 

1922-től GPU Állami Politikai Hatóság 
1923-tól OGPU Egyesített Legfelsőbb Politikai Hatóság 

1934-től NKVD Belügyi Népbiztosság 
1941-től NKGB Állami Népbiztosság 

1946-tól MGB Államvédelmi Minisztérium 
1954-től KGB Államvédelmi Bizottság 

1991-től ? 

Pár évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy a lepecsételt 
SZKP PB székházának új tulajdonosai arról tanakodjanak, mire is 
használják az épület alagsorában kiépített bunkereket: kávéházakat 
nyissanak benne, vagy idegenvezetők mutogassák az érdeklődőknek? 
Napjainkban lassan valósággá válik a KGB megszűnése is. Ám a XX. 
század e rettegett szervezetének feloszlatása fölött érzett öröm nem 
nyomhatja el kétségeinket. Nem világos például az, mennyiben érinti ez a 
döntés az ukrán szervezetet, melyet közvetlenül a KGB feloszlatása előtt 
kereszteltek át Nemzetbiztonsági Szolgálattá. Óvatosságra int az a tény 
is, hogy még jóval a megszüntető döntés előtt, az igazán ütőképes és a 
KGB költségvetésének nagy hányadát fölemésztő, a mindenkori kormány 
kommunikációjáért, a legfelsőbb vezetés biztonságáért, a sifrírozásért 
felelős ügyosztályokat és a katonai elhárítást kivonták a szervezet 
hatásköréből. Mi lesz a sorsa a külföldön élő, a Szovjetunió számára 
kellemetlen személyek meggyilkolásával foglalkozó úgynevezett „T" 
ügyosztálynak, vagy a gyilkosságokhoz szükséges speciális eszközöket 
előállító 14. számú laboratóriumnak? Még a létüket sem ismerte el 
hivatalosan soha senki. Ki ne ismerné e kelet-európai politikai toposzt; 
ami nem létezik, azt ugye nem is lehet feloszlatni?! 

George Kennan szovjetológus szerint a Szovjetunióról alkotott isme-
reteinkben csak a tudatlanságban vannak fokozatok. Kennan tételét sze-
münk előtt tartva, behelyettesíthetjük a még nevesincs új titkosszol-
gálatot (legutóbb KGB) az Ország nevével. Bár azt sem tudjuk mostaná-
ban, ez mi, hiszen az SZSZSZR időközben elveszítette egyik SZ-ét, 
jelentése SZSZR-re, Szuverén Köztársaságok Szövetségére változhat. 

A 90-es évek elején a KGB már rég nem a párt fegyveres alakulata, il-
letve a mindenkori diktátor „páncélozott ökle", azaz a totalitárius hata-
lomgyakorlás eszköze. Már Brezsnyev halála után a szervezetnek sikerült 
megvalósítania azt. amire még a nagy hatalmú Berija idejében sem volt 
képes: állam lett az államban, melyben egyre kisebb szerep jutott az 
ideológiának. Minőségileg új szakasz kezdődött. Ezek után az addig a 
Politbüró alárendeltségében lévő KGB-t már nem fenyegette a „karban-
tartásnak" nevezett tisztogatás sem, ami alatt Sztálin idején a csekisták 
kivégzését, a hruscsovi érában pedig az állandó áthelyezéseket kell érteni. 

Andropov, aki hosszú éveken keresztül a szervezet első embere, és így 
a hiteles információ egyedüli birtokosa, felismeri, hogy a rendszer kime-
rítette összes tartalékát, és ezért változásra van szükség. Ezek után nem 
meglepő, hogy éppen a KGB válik a peresztrojka egyik kezdemé-
nyezőjévé. A félelmetes szervezet nélkül soha nem kerülhetett volna fel-
színre Gorbacsov, de a többi reformer sem. Ahogy egyre nagyobb lendü-
letet vesz a reform, és egyre mélyebbre kezdenek ásni, úgy szorul egyre 
inkább perifériára a párt, s válik erősebbé az ország szellemi poten-
ciájának egyre nagyobb részét kezében tartó KGB. Az élet minden terü-
letére, így a gazdaságba, kultúrába, sportba és az egyházi életbe behatolt 
szervezet - úgy tűnik - jól megfontolt érdekeiből mindvégig kezében tar-
totta saját átalakulásának folyamatát. Nem valószínű az sem, hogy vezére 
(Krjucskov) balszerencsés puccsbéli szereplése kizökkenthette ebből. 

T Ó T H S Z E R G E J 
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Formabontóan kellemes környezetben, 
nyugati banki diszkréció mellett 

kínál Önnek egyedi olasz 

A R A N Y - ~ 

É K S Z E R E K E T 

a Selco Kft., a Fó fasor 16-20 szám alatt, 
(az újszegedi OTP fiók mellett) 
Az 1800 ft/gramm csak irányár, 

személyre szóló 
árkialakítás is lehetséges. 
Telefonszámunk: 25-511 
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