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A Parlament elítélte az 1968-as 
csehszlovákiai beavatkozást 

Elismerés a kormánynak az NDK-állampolgárok ügyének 

humánus megoldásáért 

Október 17-én folytatódik az ülésszak 
Csütörtökön reggel a Par-

lamentben interpellációkkal 
és kérdésekkel folytatta 
munkáját az Országgyűlés. 

Elsőként Tornai Endre 
(Veszprém, 11. vk.) inter-
pellált a pénzügyminiszter-
hez, kérve, hogy a borfor-
galmi adót 1990. január 1-jei 
hatállyal szüntessék meg. A 
miniszter válaszát sem a 
képviselő, sem az Ország-
gyűlés nem fogadta el. 

Király Zoltán (Csongrád 
megye, 5. választókerület), 
a Magyar Televízió sze-
gedi stúdiójának szerkesztő-
riportere a társadalmi szer-
vezetek tulajdonában és ke-
zelésében lévő vagyonok tár-
gyában interpellált a pénz-
ügyminiszterhez és igazság-
ügy-miniszterhez. 

Elmondta, hogy az elmúlt 
hónapokban a Demisz, az 
MSZMP és a Munkásőrség 
több kísérletet tett a keze-
lésükben lévő, állami tulaj-
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dont képező vagyon egy ré-
szének magántulajdonná ala-
kítására. A „jól ismert" 
Next 2000 Kft. megalakítá-
sa mellett az MSZMP és a 
Munkásőrség különböző gaz-
dasági társulásokat hoz lét-
re vagyona eredetének el-
tüntetésére és az állami el-

Hiány-cikk 
Van egy sokat emlege-

tett francia mondás: Ke-
resd az asszonyt! Ezt ak-
kor szokták idézni, ha vala-
milyen cselekedet mozga-
tóját nem tudják pontosan 
kideríteni, s ilyenkor biz-
tosan számítani lehet egy 
nőre. Egy asszonyra, aki 
vagy hiányzik a férfi életé-
ből vagy pedig rátelepszik 
annak lelkére, testére és 
pénztárcájára. A változa-
tok persze folytathatók. 

Mindez arról jutott 
eszembe, hogy a Parla-
mentben a francia mondás 
magyarított változata le-
beg a szemek előtt: Keresd 
az ellenzékit! Részben 
azért, mert néhányan azzá 
lettek, részben pedig ami-
att, mert az ellenzéki pár-
tok képviselői — folyosói 
hírek szerint — meghívót 
kaptak az Országgyűlésre, 
de nem éltek egységesen 
ezzel a lehetőséggel. Hiá-
nyukból született e cikk. 

A pontos részletekről, a 
meghívás körülményeiről 
hiába érdeklődtem képvi-
selőnél, kollégánál, sajtó-
irodai dolgozónál, nem let-
tem tájékozottabb. Ebéd-
időben viszont Varga Csa-
ba mellé sodort a jó sors. 
Kihasználtam az alkalmat, 
megkérdeztem a Néppárt 
képviselőjét; 

— Hogyan és kitől ka-
pott meghívót az ülésre? 

— Az Ellenzéki Kerek-
asztal középszintű tárgya-
lásainak vezetői névre szó-
ló meghívót kaptak az Or-
szággyűlés elnökétől. 

— Ez valamilyen egyez-
ség következménye? 

— Nem, ilyen igénnyel 
nem léptünk föl, ez a tör-
vényhozás vezetőjének az 
udvarias gesztusa. Minden 
bizonnyal olyan alapon, 
hogy az EKA a sarkalatos 
törvények kérdésében szá-
mos ajánlást tett, s ezzel 
a törvényhozás munkáját 
segítette. 

— A Néppárt képviselő-

jén kívül az első két napon 
csak a kisgazdapárti Pre-
peliczay Józsefet láthat-
tuk az ország házában. 

— Itt volt még pinkó 
Iván, az MDF-től. 

— Tehát a kilenc meg-
hívottból csak három élt a 
lehetőséggel. 

— Így van. 
— Nem tartja ezt fur-

csának? 
— Semmi kivetnivalót 

nem találok ebben. A pár-
tok aktivistái infrastruktú-
ra és apparátus hiján há-
rom-négy ember munkáját 
végzik már hosszú hóna-
pok óta. Naponta nyólc-tíz 
tárgyalást folytatunk le. 
Irgalmatlanul elfáradtunk. 
Megértem, hogy néhány 
társam már energiáinak 
utolsó tartalékait éli föl, 
hiszen én is elég elnyűtt 
vagyok. 

— De itt ül a tevémben. 
— Am nem vagyok rúd-

ugró formában. Egyébiránt 
azt is el kell mondanom, 
hogy az ellenzék nagy koc-
kázati tényezőt lát az okto-
beri MSZMP-kongresszus-
ban, s ezért is nézi némi 
távolságtartással a tör-
vényhozói munkát. 

— Attól tartanak, hogy 
a Nemzeti Kerekasztal 
aláírt dokumentumait egy 
új felállású MSZMP-veze-
tés nem tartja kötelezőnek 
önmaga számára? 

— Minden elképzelhető, 
hiszen a reformerők a párt 
kivonulását akarják a 
munkahelyekről, a konzer-
vatív csoport viszont mást 
akar. Ha utóbbiak marad-
nak, illetve győznek a 
kongresszuson, akkor ném 
jön létre a választási esély-
egyenlőség. 

— Konkrétan mitől 
tart? 

— Attól, hogy Berecz 
vagy Grcsz kerül hatalom-
ra. s ők mégis csak mások, 
mint aki aláírta a kerek-
asztal dokumentumait. 

Dlusztus Imre 

lenörzés alóli kivonására. 
Ezekben az esetekben fenn-
áll a törvénysértés veszélye, 
nem is beszélve az akciók 
romboló erkölcsi-politikai 
hatásáról. Ezért szükséges-
nek tartotta tisztázni: tör-
vényesbe a több milliárdos 
értékű ingatlankezelési jog 
átmentésére, a vagyontár-
gyak állami tulajdonból való 
kivonására irányuló igyeke-
zet 

Békési László pénzügymi-
niszter az igazságügy-mi-
niszterrel és a legfőbb 
ügyésszel egyeztetett vála 
szában kifejtette, hogy 1989. 
július 1-je után, a módosí-
tott földtőrvény alapján a 
kezelői jog mindenfajta át-
ruházása és befektetése ti-
los. Utalt arra, hogy a Next 
2000 Kft-nél a cégbíróság 
a kezelési jog átadására vo-
natkozó alaptőke-emelési ja-
vaslatot már nem fogadta el. 
Kifejtette: minden olyan kí-
sérlet amely a módosított 
földtörvénnyel ellentétesen, 
a kezelői joggol próbál tu-
lajdonnövekményt, tökenö-
velést egy-, vagy többszemé-
lyes társaságokban elérni — 
törvénytelen. 

A miniszteri . választ az 
Országgyűlés elfogadta. 

Bozsó Jánosné (Tolna m., 
7. vk.) a megüresedett, vagy 
részben kihasznált lakta-
nyák ügyében interpellált a 
honvédelmi miniszterhez. A 
miniszteri választ sem a 
képviselő, sem a Parlament 
nem fogadta el. 

Debreczeni József (Bács-
Kiskun m„ 3. vk.) a szovjet 
csapatok által kiürített kecs-
keméti laktanyák tárgyában 
interpellált a honvédelmi 
miniszterhez, s kapcsolódott 
e felvetéshez Pál József 
(Győr-Sopron m., 1. vk.) és 
Roszik Gábor (Pest m., 4. 
vk.). A miniszter válaszát az 
Országgyűlés nem fogadta el. 

Raffay Ernő (Csongrád m., 
1. vk.) történész, a szegedi 
József Attila Tudomány-
egyetem adjunktusa katona^ 
politikai kérdések tárgyában 
interpellált a honvédelmi 
miniszterhez. Mindénekelőtt 
arra kért választ, hogy né-
zete szerint a jelenleg kiéle-
zett bel- és külpolitikai 
helyzetben, amikor egyes 
szomszédos országok a poli-
tikai zsarolástól és a kato-
nai fenyegetőzéstől sem ri-
adnak vissza, biztosítható-e 
a hadsereg védélmi ereje, 
különös tekintettel a hadse-
reget érintő gazdasági meg-
szorításokra. Ehhez kapcso-
lódott másik kérdése: ama-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Portugália segíti a magyar fejlődést 
Már io S o a r e s megbeszé lése i 

Márip Soarest, a Portugál 
Köztársaság/"eiqok£t — aki 
Straub F. Brúnónak; az El-
nöki Tanács • elnökének meg-
hívására hivatalos látoga-
tásra érkezett hazánkba — 
vendéglátója csütörtökön ün-
nepélyesen fogadta a Par-
lament előtt, a Kossuth La-
jos téren. 

A délelőtt folyamán Má-
rio Soares és magyar ven-
déglátója szűk körű meg-
beszélést folytatott. 

Kovács László külügymi-
nisztériumi államtitkár, aki 
részt vett a megbeszélésen, 
az MTI munkatársának el-
mondta: az Elnöki Tanács 
elnöke tájékoztatást adott a 
magyarországi helyzetről. 
Hangsúlyozta, hogy a gaz-
dasági reformfolyamat elő-
feltétele a politikai intéz-
ményrendszer átalakítása. 

Mário Soares utalt arra, 
hogy megítélése szerint Ma-
gyarországon most bizonyos 
értelemben hasonló folya-
matok zajlanak, mint ami-
lyenek 15 évvel ezelőtt Por-
tugáliában. 

Mário Soares ezután részt 
vett, s beszédet mondott a 
Parlamentben éppen zajló 
országgyűlési ülésszakon. 

Mário Soares és kísérete 
ugyancsak délelőtt ellátoga-
tott az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem portugál 
tanszékére. Rózsa Zoltán 
egyetemi tanár, a tanszék 
vezetője üdvözlő beszédében 
utalt Magyarország és Por-
tugália hajdani történelmi 

kapcsolataira, amelyek idő-
közben — főként a nagy 
távolság miatt — megsza-
kadtak. A hazánkban zajló 
demokratikus folyamatok — 
hangsúlyozta — elősegítik a 
két ország közeledését. A 
portugál tanszékről szólva 
elmondta: a létesítése óta 
eltelt 10 évben több mint 
száz diplomást bocsátott ki. 
Az itt végzett fiatalok — 
köztük újságírók, fordítók, 
tolmácsok — a portugál 
kultúra lelkes terjesztői. 

Mário Soares válaszában 
örömét fejezte ki, hogy a 
portugál tanszék a nagy 
múltú egyetemen kapott 
helyet: az itt tanuló diá-
kok hozzájárulhatnak a két 
ország kapcsolatainak bőví-
téséhez. 

Délután Mário Soares ka-
tonai tiszteletadás mellett 
megkoszorúzta a magyar hő-
sök emlékművét a Hősök 
terén. Ezután találkozott 
Szűrös Mátyással, az Or-
szággyűlés elnökével a Par-
lamentben. Szűrös Mátyás 
részletes tájékoztatást adott 
a magyarországi változá-
sokról, a reformfolyamatról, 
s ebben az Országgyűlés sze-
repéről. 

A portugál elnök tájé-
koztatta Szűrös Mátyást az 
utóbbi másfél évtized por-
tugáliai fejlődéséről. Kife-
jezte szimpátiáját a ma-
gyarországi változásokkal! 
Hangsúlyozta: Portugália 
úgy is, mint az Európai 
Közösség tagja, és mint 

a magyarországi és a len-
gyelországi reformfolyamai: 
támogatásán munkálkodó 24 
állam egyike, kész lehetősé-
gei szerint segíteni a ma-
gyar fejlődést. 

A késő délutáni órákban 
Pozsgay Imre államminisz-
ter szálláshelyén kereste 
fel a portugál államfőt. A 
találkozón Mário Soares ki-
fejtette, hogy országa nem 
csupán érdeklődéssel figyeli 
a magyarországi folyama-
tokat, hanem — mivel az 
közvetlen befolyást gyako-
rolhat Európa két felének 
viszonyára is — érdekelt 
azok sikerében. Ezzel ösz-
szefüggésben méltatta a ma-
gyar vezetés bátorságát és 
bölcsességet. 

Pozsgay Imre rövid át-
tekintést adott a magyaror-
szági reformfolyamatról, 
hangsúlyozva, hogy Ma-
gyarország célja felzárkóz-
ni az európai fejlődés él-
vonalához. 

Este a Parlament Mun-
kácsy-termében kitüntetési 
ünnepséget tartottak. Straub 
F. Brúnó átnyújtotta a Ma-
gyar Népköztársaság Gyé-
mántokkal Ékesített Zász-
lórendjét Mário Soaresnek. 
Ezt követően a Portugál 
Köztársaság elnöke a Ten-
gerész Henrik Érdemrend 
Nagyláncot nyújtotta át 
Straub F. Brúnónak. 

Este Straub F. Brúnó dísz-
vacsorát adótt vendége tisz-
teletére a Parlamentben. 

Nem volt nagy tülekedés... 
Három, Szegedet képvise-

lő, közelmúltban megvá-
lasztott megyei tanácstag — 
Bartha István, Dékány Gé-
za és Tóth Csaba — mandá-
tumának hitelesítésével, s 
egy új megyei végrehajtó bi-
zottsági tag — Dobák Sán-
dor — eskütételével kezdő-
dött tegnap a megyei tanács 
ülése. A folytatás ígért, s ho-
zott is izgalmakat, ugyanis 
— kilenc megszüntetett he-
lyett, újonnan alakuló — 
négy osztály élére kellett 
vezetőket kineveznie a tes-
tületnek. A nyilvános pályá-
zatokra csak a megyei ta-
nács apparátusából — a 
megszűnő osztályok vezető 
beosztású munkatársai kö-
zül — akadt jelentkező, te-
hát éppenséggel nem nagyon 
tülekedtek a „házon kívül-
ről" számításba jöhetők. (A 
Néppárt elnökségének kép-
viselője egyébként két pá-
lyázó alkalmasságát meg is 
kérdőjelezte, jelölésük és 
esetleges kinevezésük ellen 
tiltakozva.) Végül — két-
fordulós, titkos szavazással 
s egyes pályázók időközbeni 
visszalépésével — a közgaz-
dasági osztály élére Huber 
Bertalan került, a műszakié-
ra Gulyás Antal, a művelő-
dési és sportosztályéra Rá-
kos Istvánné. A termelési és 
ellátásfelügyeleti osztály ve-
zettői posztjának betöltésére 
új pályázatot írnak ki, mert 
két szavazási menetben sem 
kapott többségi szavazatot a 
jelölt. 

Megyei felügyelet 
alatt 

Voltak Csongrád megyé-
ben települések, melyek már 
eddig is közvetlenül a me-

Új megyei tanácstagok és osztályvezetők 
Védett a Füvészkert — Röszkei dugók 

Csongrád-Csanád ? 

gye: tanács irányítása alatt 
tevékenykedtek. (Ez rövidre 
fogva azt jelenti, hogy pél-
dául a Rákóczi téren vólt a 
„másodfok", ha a helyi ta-
nács döntését valaki sérel-
mezte.) Tegnap eldörttetétt, 
hógy további 29 — s így már 
valamennyi helyi tanács a 
megyéhez tartozik. A Szeged 
körrtyékiek (Ásotthalom, 
Balástya, Bordány, ' Deszk, 
Domaszék, Ópusztaszer, 
Pusztaszer, Rúzsa, Zákány-
szék egyebek közt) 1990. ja-
nuár elsejétől, tehát már a 
megyei tanácsnál kell hógy 
kopogtassanak. 

Noha Szegeden vsn, a me-
gyei tanács nyilváníthatta 
védetté — a szakminiszté-
rium hozzájárulásával — az 
egyetemi füvészkertet. A 17 
hektáros terület persze to-
vábbra is a JATE kezelésé-
ben marad — s a jogai bő-
vülnek; most már törvényes 
eszközei lesznek a • rongálá-
sok, lopások „megtorlására", 
a látogatás korlátozására, ha 
az indokolt. 

Nagy 
a bizonytalanság 

Amikor a jövő évi költ-
ségvetési és fejlesztési terv-
koncepció megfogalmazását 
napirendre iktatták, még 
nem lehetett tudni, hogy 
semmit nem lehet tudni. 
Mármint 1989 szeptember 

végén arról, milyen elvek 
alapján működtethetők jö-
vőre a tanácsok. Az állam-
háztartási • reformról eddig 
híreltek szerint, a Csongrád 
megyei települések 40-50 
százaléka .forráshiánnyal 
küszködhet jövőre — hallot-
tuk a tanácsülésen —, ha a 
tervezett rendszert vezetik 
be. A személyi jövedelem-
adón alapuló tervezési szisz-
téma egyik legnagyobb ve-
szélyére Dékány Géza hívta 
fel a figyelmet. A települé-
sek közti aránytalanságok 
csak nőnek, attól ugyanis 
hogy nagy lesz a szóródás a 
települések bevételei közt. 
Budapesten van kerület, 
ahol 19-20 ezer forintos jö-
vedelemadó-fejkvóta jön ki, 
s van kis falu, ahol négy-
száz forintos! (Alföldi, job-
bára mezőgazdasággal fog-
lalkozó települések esetében 
kritikus helyzet állhat elő, 
hiszen az 500 ezer forintig 
adózatlan jövedelműek 
egyetlen fillérrel sem növe-
lik a tanácsok forrásait, s 
emiatt a település elmara-
dottsága tovább súlyosbod-
hat.) 

A megyei tanács tájékoz-
tatót fogadott el az egyéb-
ként már kétes biztonságú 
és szükségszerű VII. ötéves 

(Folytatás a 3. oldalon.) 
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