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l ö v ő r e : s ú l y o s terhek 
Á fogyasztók tanácsa interveniál — Szűrös Mátyás levelét 

nem vették át — A lapkiadókat meg kívánja tartani az MSZP 

Kérés a kormányhoz 1989. december 6. 
Nem volt igazán á tü tő híre a napnaJc. Mondhatnánk: 

ennyi sorsfordító történés után nem is a r t immár egy kis 
nyugalom. De a szerdai információk is a r ra vallanak: a 
történelem kereke forog tovább. Csehszlovákiában csak-
úgy, mint az NDK-ban, ahonnan éppen a vezetők „édes 
életéről" érkezett érdekes tudósítás. 

Ami a hazai történéseket illeti, talán a Fogyasztók 
Országos Tanácsának az MTI ú t ján a kormányhoz eljut-
tatot t kérését érdemes kiemelni, amelyben a Miniszterta-
nács és a Par lament figyelmét k ívánják fölhívni arra , 
hogy egyes várható döntések rendkívül, esetenként elvisel-
hetetlenül súlyos terheket raknak egyes rétegek vállára 
1990-tól. 

A Tőkés László körüli fejlemények immár nemzet-
közi tiltakozási hullámot is kiváltottak. Szűrös Mátyás le-
vélben fordult volna az ügyben a román államfőhöz, de 
Románia budapesti nagykövete nem volt ha j landó á tven-
ni az iratot. A levelet és Tőkés László üzenetét lapunk 2. 
oldalán ismertetjük. Szávay István 

Áz MSZP-elnökség 
a sajtóról 

A Magyar Szocialista Párt 
elnöksége szerdai ülésén 
megerősítette: az MSZP azt 
szeretné, ha mielőbb meg-
tar tanák az országgyűlési 
választásokat. Az általános 
választások kiírásának idő-
pont jával kapcsolatban az 
elnökség egyelőre nem fog-
lalt állást; ez ügyben a párt 
parlamenti f rakciója fogal-
mazza meg a szocialisták ja-
vaslatát. 

Az elnökség ülésén terí-
tékre került a pártvagyon 
egy szelete, az MSZP kezé-
ben levő kiadók sorsának 
rendezése. Az elnökség úgy 
határozott, hogy a Hírlapki-

adó Vállalat továbbra is a 
párt vállalataként működik. 
Emellett továbbra is a pár t-
vagyon részei maradnak a 
megyei lapkiadók. A kiadók-
hoz tartozó egyes szerkesz-
tőségek azonban a jövőben 
nagyobb mozgásteret kap-
nak. A felállítandó gazdasá-
gi kabinet egyedi döntései 
a lapján különféle gazdasági 
társasági formákat alakit-
hatnak ki a párt kezében 
maradó kiadókkal. Az 
MSZP szorgalmazza, hogy 
ennek során a szerkesztősé-
gek alkalmazottai, .újságírói 
kapjanak vagyoni részese-
dést a kialakuló gazdasági 
társaságokban. 

A Fogyasztók Országos 
.Tanácsa közleményt ju t ta -
tott el az MTI-hez. Esze-
rint nehezményezi, hogy az 
Országgyűlés társadalom-
biztosítási bizottságának de-
cember 4-i ülésén a szociá-
lis és egészségügyi minisz-
ter úgy jelentette be a 
nyugdí jak havi átlag 700 
forintos, és a családi pótlék 
havi 300 forintos emelését, 
hogy még utalás sem történt 
arra , milyen árnövekedések-
kel és létfenntartási költ-
ségemelkedéssel kell szá-
molni. 

A Par lament decemberi 
ülésszakára készülő előter-
jesztésekből azonban kö-
vetkeztetni lehet az egyes 
rétegeket rendkívül súlyo-
san érintő hatásokra. Ez 
év szeptemberében és ok-
tóberében a Fogyasztók Or-
szágos Tanácsa nyomatéko-
san felhívta a kormány fi-

gyelmét a várható következ-
ményekre;1 s a r ra is, hogy a 
tervezett ár - és költségemel-
kedések szinte elviselhetet-
len terheket rónak a nyug-
díjasokra, a nagycsaládosok-
ra, a bérlakásban élőkre és 
a tömegközlekedést igény-
be vevőkre. Mind ez ideig a 
kormány csak a r ra válaszolt, 
amit a FOT az 1989-ben a 
tervezettől eltérő áremelke-
déssel kapcsolatban kért, 
hogy tudniillik a leginkább 
rászorultakat valamilyen 
mértékig kárpótolják. így 
került sor az egyszeri nyug-
dij- és családipótlék-kiegé-
szítésre. A Fogyasztók Or-
szágos Tanácsa nyomatéko-
san kéri, hogy az 1990. évi 
költségvetési előterjesztés-
ben az áremeléseknek az 
egyes rétegeket érintő ha-
tásait tükröző adatok is 
á l l janak a képviselők, illet-
ve a nyilvánosság rendelke-
zésére. 

NDK 

Krenz már nem államfő 
Egon Krenz szerdán le-

mondott az NDK ál lamta-
nácsa elnökeként betöltött 
tisztségéről — jelentette 
gyorshírben az ADN hír-
ügynökség. A nap folyamán 
egy elektronikai üzem 
NSZEP-alapszervezete fel-
hívásban fordult Krenzhez, 

a r ra kérve a politikust, 
hogy mondjon le az ál lam-
tanács és a nemzetvédelmi 
tanács elnökének funkciójá-
ról. Várható, hogy Krenz ez 
utóbbi tisztséget is rövid 
időn belül elveszíti, illetve 
önként föladja. 

Tartalmat a kapcsolatba! 

Csehszlovák 
kormányátalakítás (?) 

Feltehetően a csehszlovák 
szöve'«égi kormány ú jabb 
átalakításáról lesz szó a Pol-
gári Fórum és Ladislav 
Adamec miniszterelnök szer-
dára tervezett ú jabb megbe-
szélésén. A fórum egyébként 
bejelentette, hogy a kedden 
megalakult új. cseh kor-
mány nyolc miniszterét tá-
mogatja, de a kabinet ösz-
szetétele még mindig nem 
felel meg az ország politi-
kai erőviszonyainak. 

Újabb politikai fejlemény, 
hogy a november 17-i prá-
gai brutális rendőrakciót ki-
vizsgáló parlamenti bizottság 
Milos Jakes volt pártfőti t-
kár és Miroslav Stepan volt 
prágai pártvezető par lamen-
ti mandátumának a felfüg-
gesztését javasolja, mivel 
politikailag közvetlenül fe-
lelősek a november 17-i ese-
ményekért és azok politikai 
következményeiért. 

Mint ismert, Csongrád 
megyének, Szegednek több 
országgal, várossal van test-
véri kapcsolata. A Szovjet-
unióban Odesszával. Oda 
utazott tegnap, szerdán a 
megyei tanács delegációja: 
Lehmann István az elnök, 
Murányi György, Móraha-
lom tanácselnöke és Tóth 
István, aki a királyhegyesi-
ek képviselője a megyei ta-
nács testületében. 

Ügy értesültünk, a három-
napos látogatásra az új í tás 
szándékával utaztak a taná-
csiak: véleményük szerint 

protokollmentes, új tartal-
mat és formát kell keresni 
a testvéri kapcsolatoknak, 
sem szükség, sem lehetőség 
nincs a demonstratív talál-
kozókra. Andrej Pecserov-
val, az odesszai területi ta-
nács elnökével közösen sze-
retnék fölülvizsgálni a ko-
rábbi megállapodásokat, s 
mind kulturális, mind gaz-
dasági téren ú j formákat 
keresnének azoknak. 

A megyei tanács delegá-
ciója vasárnap, december 10-
én tér vissza Szegedre. 

Á nomenklatúra édes élete 
Zászló a Holdról 

Magyar politikai, társadal-
mi szervezetek, üzletembe-
rek, újságírók részvételével 
kötetlen légkörű találkozót 
rendezett szerdán Budapes-
ten a Fórum Szállóban az 
egyesült államokbeli The 
World Leadership Council 
alapítvány, a nemzetközi üz-
leti világ prominens szemé-
lyiségeit tömörítő szervezet 
magyarországi rendezvényé • 
nek meghívott vendégeként 
előadást tartott Charles Afoss 
Duke amerikai űrhajós, aki 
az Apolló 16. utasaként 72 
órát töltött a Holdon. A tá-
bornoki rendfokozatot viselő 
űrhajós megosztotta magyar 
vendégeivel az Apolló-misz-
6zió során szerzett élményeit, 
s tapasztalatai a lapján az 
emberek, népek közötti meg-
értés, együttműködés szüksé-
gességét hangoztatta. 

A magyarországi találkozó 
alkalmából Duke űrhajós egy 

holdutazást megjár t USA-lo-
bogót ajándékozott a magyar 
népnek. A zászlót a rendez-
vény díszvendége. Fodor Ist-
ván, az Országgyűlés ideig-
lenes elnöke vette át. 

Erős idegek és önuralom. 
Mindkettőre nagy szükségük 
volt az NDK parlamenti 
képviselőinek, amikor a ha-
talmi visszaélések és kor-
rupciós ügyek földerítését 
végző bizottság elnöke a mi-
nap felolvasta a kétheti 
vizsgálat eredményét. 

Ro Te Vu 

Magyarország meggyőzte 
„Rendkívül mély benyomásokat szereztem Ma-

gyarországon, és ugyanakkor szégyenkeztem a m j itt-
honi dolgaink miatt" — nyilatkozta Ro Te Vu dél-
koreai köztársasági elnök a szöuü saj tónak. 

Az ál lamfő vegyes érzelmeit meg is indokolta. A 
Ro Te Vut idéző The Korea Herald szerint^az elnök 
elmondta, hogy Magyarországon hét ellenzéki pártve-
zetővel találkozott, de egyik sem vitatta a másik ál-
láspontját. Ez Koreában egészen másként fest, te t te 
hozzá a köztársasági elnök, arra is rámutatva, hogy a 
magyarok hozzáállása meggyőzte: Magyarországon 
minden különösebb felfordulás nélkül mehet végbe a 
demokratizálódás. 

A jó félórás beszámolóból 
•kiderült, hogy az NSZEP 
KB Politikai Bizottságának 
számos tag ja nem ér te be a 
Wandlitzban levő „erdei te-
lepülés" nyújtotta előnyök-
kel — úgy, mint ingyenla-
kás, különleges szolgáltatá-
sok, nyugati áruválaszték 
fogyasztási cikkekből (ez 
utóbbiak áráról még sem-
mit sem tudni). Jó páran 
előreláthatóan gondoskod-
tak gyermekeik jövőjéről is; 
Willi Stoph, Günther Klei-
ber és Werner Krolikawski 
minisztertanácsi keretből 
épít tetett f iának házat, s 
nem is akármilyent. Az if-
jabb KroLikowski részére 
Üdersében épült házikó — 
szakértői becslés alapján — 
legalább 400 ezer márkába 
került. (A havi átlagfizetés 
900 márka, de például egy 
megyei NSZEP-titkár 4500 
márká t kap.) Bár egy hó-
nappal ezelőtt a miniszter-

(Fólytatás a 2. oldalon.) 

Újabb kör a körkép körül 

Megvan az alapítvány, 
a restaurátor, a helyszín 

Kedden reggel a pesti vo-
naton a szegedi múzeum 
igazgatója önirónizált: hát 
nem vagyunk mi örültek, 
hogy igy küzdünk a Feszty-
körképért? Ezért a romhal-
mazért? Ahelyett, hogy druk-
kolnánk: vegyék el tőlünk 
ézt a munkát s egyszerre 
megszabadulunk egy óriási 
tehertől, persze ezt ő sem 
gondolta komolyan, s délután 
a Par lament Munkácsy-ter-
mében az Országos Emlékbi-
zottságot is rövid úton meg-
győzte arról, hogy a körkép 
mennyire fontos Szegednek, 
a megyének, s hogy a körü-
lötte zajló huzavona elérte a 
tűréshatárt . 

A lengyeleknek már 
van gyakorlatuk 

Mint már korábban közzé-
tettük, a művészeti a lap a 
körkép restaurálási munká-
lataira pályázatot írt ki, 
melyre összesen két a ján la t 
érkezett. Ezeket az alap an-
nak rendje és módja szerint 
honorálta. A megbízó — a 
megye és a múzeum — 
örömmel fogadta az egyik 
pályázó, egy lengyei restau-
rátor stáb ajánlkozását, hi-
szen mint kiderült, a csoport 
profi az efféle munkában 
(négy éve fejezték be a Rac-
lawicei Körkép helyreállítá-
sát). A lengyelek elképzelé-
seinek megismerése után je-
lentkezett — pályázaton kí-
vül — egy „vállalkozó-resta-
urátor". Akiről először azt 
gondolták a szegediek, ő az 
Isten lába, hiszen nemcsak 
a szakértelmét, de a millióit 
is a jánlgat ta , AZ ö ötlete volt 
— s ki tudja még kié — hogy 
a körképet Budapestre kell 
vinni, és Öpuszta'szeren ele-
gendő a másolatát kiállítani. 
A restaurátor-mecénásról 
közben kiderült, egy vasa 
sincs, bár a sajtóban és a 
kormány bizonyos tagjainak 
írott levelében megtévesztő-
en magabiztos üzletembernek 
muta t ja magát. 

Egy pluralista bizottság 

Eddig a Feszty-körképhez 
kissé méltatlan történet, s 
megvallom őszintén kíván-
csian vártam, hogyan szem-
besül majd vele a nemrég ú j -
jáalakult Országos Emlékbi-
zottság, melynek elnöke az 
ország első embere, tagjai 
pedig neves művészek, törté-
nészek, hivatalokban még 
frissnek számító miniszterek, 
államtitkárok, s az ú j pártok 
képviselői. A Parlament 
Munkácsy-termében a részt-
vevőket Szabó G. László me-
gyei elnökhelyettes tájékoz-
tatta a körképpel kapcso-
latos állapotokról, s kérte a 
tisztelt jelenlévőket, döntse-
nek a körkép végleges helyé-
ről, arról, hogy kiket bíznak 
meg a restaurálással, s hogy 
a munkához szükséges pénz 
előteremtése végett a bizott-
ság tegyen alapítványt. A 
hozzászólások legtöbbjéről 
elmondhatom, hogy felelős-
ségérzetről tanúskodott. Var-

ga Imre szobrászművész 
például leszögezte: a Feszty-
körképet e bizottság nemzeti 
kincsnek tar t ja , s nem en-
gedheti, hogy bárki azt geg-
nek, bizonytalan kimenetelű 
üzlete tárgyának tekintse. 
Rakonczai Zoltán környezet-
védelmi ál lamtitkár pedig 
hangsúlyozta, a pesti vízfejet 
kár lenne még nagyobbra nö-
velni.- A decentralizálást erő-
sítendő minél több látnivalót 
kell elhelyezni vidéken, az 
idegenforgalmat úgymond 
.„szét kell húzni" az ország-
ban. Szokolay Sándor zene-
szerző szerint a körkép pesti 
felállításának ötlete ar ra sem 
méltó, hogy akár még egyszer 
szóba hozzák. Győrt f y 
György történész elmondta: 
a szegediek 18 éve tekintik 
szívügyüknek a korkép 
helyreállítását és rengeteg 
pénzt áldoztak már erre. 
Megjegyezte, véleménye 
szerint a beérkezett ket pá-
lyázat közül mindenképp a 
lengyeleké ígér többet. So-
mugyi László á l lamti tkár 
hangsúlyozta, hogy az el-
hangzott érveket azért tar t -
ja fontosnak, mert a bizott-
ság korrekt döntése kivédi 
a piacosodó szemlélettel 
együt t járó támadásokat . 
Bán Gézánénak. a Pénzügy-
minisztérium képviselőjé-
nek javaslatára az ügyet 
először a Par lament kultu-
rális bizottsága elé viszik, 
hiszen szakmai kérdésekben 
sem az emlékbizottság, sem 
a képviselőház felelősen 
nem dönthet. Elfogadták a 
résztvevők Beck Tamás mi-
niszter javaslatát is; a len-
gyel restaurátorokkal ter-
vezett szerződést egy nem-
zetközi jogi iroda kösse 
meg. S mint a tegnapi hí-
rekből tudjuk már. a jelen-
levők megszavazták az ala-
pítványt, amely remélhető-
leg biztosítani tud ja a re-
konstrukcióhoz szükséges 

pénzt. 

Epilógus 
Ezzel a felkiáltással is 

kezdhettem volna beszámo-
lómat: miénk a körkép! De 
ez nem nóvum, ez eddig 
sem volt kétséges. S persze 
— ahogy Szűrös Mátyás 
mondta — a felelősség is 
ezé a megyéé. Mindeneset-
re jó volt érezni, hogy 
Munkácsy Honfoglalása 
alatt helyet foglaló, töpren-
gő, véleményt nyilvánító 
emberek is magukénak, az 
országénak érzik az ügyet, 
s nem úgy kezelik, mint 
amolyan legfelső kabátot, 
melyet, ha meleg a helyzet, 
elsőként le lehet vetni. A 
körkép persze akkor lesz 
igazán e nemzet kincse, 
amikor régi, eredeti pompá-
jában v á r j a majd látogató-
it. A lengyel restaurátorok 
ígérete szerint: nyitás: 1994. 
má jus 13. (Remélem, nem 
rossz ómen, hogy ez a nap 
az egyik fugyosszent, Szer-
vác napja.) 

I'arsikiü Emília 


