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Kaukázus — A jugoszlávoknak még olcsók vagyunk 
Bizonytalan helyzet, ellentmondásos hírek — mondjuk 

olyankor, amikor nem igazán lehet tudni a beérkező in-
formációk alapján, hogy mi történik a világ valamely tá-
jékán. Nos. a Szovjetunió déli köztársaságaiban, a- Kauká-
zus környékén, most ilyesfajta, bizonytalan helyzet áll t 
elő. Harcokról, áldozatokról éppúgy érkeznek hírek, mint 
függetlenségi, elszakadási törekvésekről. Az Egyesült Álla-
mok, I rán és Törökország aggodalmát fejezi ki az ottani 
fejlemények miatt, míg az európai tizenkettek megérté-
sükről biztosítják Gorbacsovo t . . . A helyzet viszont — in-
nen nézve — cseppfolyós, a helybelieknek pedig föltehe-
tően forradalmi és t ragikus színezete is van egyben. 

Politikai hétvége volt Magyarországon. Az SZDSZ 
Szegeden indította választási kampányát , a nemzeti kis-
gazdák Szegeden, a függetlenek Budapesten tartottak or-
szágos találkozót. De a Néppárt és a Vállalkozók Pá r t j a is 
az elmúlt hétvégét szemelte ki magának fontos rendez-
vényei számára. 

Ami a külföld híreiből még izgalmas: Magyarországot 
felveszik az Európa Tanácsba, államszövetségi elképzelé-
sek rajzolódnak ki Közép-Kelet-Európában, a szomszédos 
Jugoszláviában pedig pártkongresszust tartanak. 

Szávay István 

A Minisztertanács ülése 

Út az Európa Tanácsba 
Magyarországot májusi-

ban felveszik az Európa Ta-
nácsba. amennyiben a már-
cius végi általános választá-
sok teljesen szabad és de-
mokrat ikus körülmények 
között za j lanak le — közöl-
te szombaton a Mainicsi 
Simbun című japán l ap 
Strasbourgból keltezett tu-
dósítása. Az. Európa Tanács-
tól származó értesülések 
szerint, a 23 országot tömö-
rí tő szervezet pozitív dönté-

se csaknem biztosra vehető. 
Amint arról Tanigucsi tu -
dósító beszámol, a csatlako-
zási kérelem végső elbírálá-
sára az Európa Tanács vég-
reha j tó bizottsági ülését kö-
vető kabinetértekezleten 
döntenek majd. figyelembe 
véve annak a 40 tagú meg-
figyelő csoportnak a jelenté-
sét, amelyik a választások 
lebonyolításának a körülmé-
nyeit a helyszínen tanulmá-
nyozza majd . 

Vasárnap reggel ült össze 
a Minisztertanács. A testü-
let munká já ró l Bajnok Zsolt 
megbízott kormányszóvivő 
tájékoztat ta az MTI-t. El-
mondotta : a vasárnapi ülé-
sen mintegy 20 témát vita-
tott meg a íkormány, amely 
alapvetően egyetértett a 
beterjesztett " lelkiismereti 
és vallásszabadságról szó-
ló törvényjavaslat tal . Je-
lentős vita volt a 
sajtótörvénnyel kapcsolat-
ban. A törvény előkészítése 
— mivel a pártközi meg-
beszéléseken még nem si-
kerül t az elvekben sem meg-
egyezni — késik. Ezért a je-
lenlegi körülmények között 
mindenképpen szükség van o 
meglevő sajtótörvény mó-
dosítására. Ide tartozik a 
lapalapítás, az -engedélye-
zés kérdése. A kormány 
egyetértett azzal a javas-
lattal, hogy nincs szükség az 
engedélyezésre, elegendő az 
alapítási , szándék bejelen-
tése. 

A Par lament már koráb-
ban igényelte: dolgozzon ki 
a kormány javaslatot a 
nemzetiségek országgyűlési 
képviseletéről. Ennek lénye-
ge, hogy a nemzetiségek — 
függetlenül számarányuktól 
— kapjanak egy-egy kép-
viselői mandátumot. 

Bajnok Zsolt szóvivő sze-
rint a kormányzat a janu-
á r 23-án kezdődő országgyű-
lési ülésszakon tájékoztatást 
ad a Par lamentnek a nem-
zetbiztonsági területen ki-
alakult helyzetről, az e l ren-
delt vizsgálatok eredményei-
ről. Elhangzott az is, hogy a 
Minisztertanács 1973-ban, il-
letve 1975-ben három kor-
mányhatározattal és egy 

miniszterelnök-helyettesi 
utasítással felhatalmazást 
adott az állambiztonsági 

szerveknek titkos eszközök 
és módszerek alkalmazásá-
ra. Az alkotmányos ren-
dünknek meg nem felelő ha-
tározatokat, utasításokat a 
Minisztertanács most hatá-
lyon kívül helyezte. A kor-
mány megtiltotta az opera-
tív titkosszolgálati esz-
közök és módszerek alkal-
mazását, s egyetértett azzal, 
hogy a Belügyminisztérium 
3,/3-as csoportfőnöksége ja-
nuár 18-i hatállyal meg-
szűnt. 

A kormány — Horváth 
István javaslatára — Pallagi 
Ferenc rendőr vezérőrna-
gyot, belügyminiszter-he-
lyettest felmentet te tisztsé-
géből, sa já t kérésére, nyug-
állományba vonulása miatt , 
1990. j anuár 18-i hatállyal. 

Az ismételten feltet t kér-
désre, miszerint az Ország-
gyűlésen lemond-e Horváth 
István, kitérő válaszok hang-
zottak el. 

Elhangzott az is, hogy 
Végvári József tervszerű te-
vékenységet folytatott a do-
kumentumok összegyűjtésé-
vel. Cselekménye jogszerű 
akkor lett volna, ha az őr-
nagy az általa vélelmezett 
alkotmánysértést megfelelő, 
illetékes fó rum — a katonai 
ügyészség, a Par lament hon-
védelmi bizottsága, vagy az 
ú jonnan lé t re jö t t a lkot-
mánybíróság — elé t á r j a . 
Pár tokat bekapcsolni ilyen 
ügybe, a széles közvélemény 
elé t á rn i a belső elhárítás 
működésébe, a hírszerzés 
munkájába , a kémelhári tó 
szervezetbe —mindenképpen 
államtitoksértés, A szóvivő 
tájékoztatott arról, hogy a 
kormány döntött Pozs-
gay Imre sajtófelügye-
leti jogkörének vissza-
vonásáról. 

A nemzeti kisgazdák kongresszusa 

Uj agrárprogram — 
Szegedről 

„Egy út van csak, a magántulajdoné" 

Pártkongresszus 
Jugoszláviában 

„A demokrat ikus szocia-
lizmusért és az egységes 
Jugoszláviáért" jelszóval, 
szombaton, az új-belgrádi 
Szávar-központban megkez-
dődött a JKSZ XIV. kong-
resszusa, amely várhatóan 
négy napig tart . A tanács-
kozáson közel 2 millió tag 
képviseletében, mintegy 
1600 teljes jogú küldött vesz 
rész t Külföldi vendégeket 
nem hívtak meg. 

A jugoszláv kommunisták 

legmagasabb fóruma ezúttal 
a szervezeti szabályzatban 
rögzítettnél öt hónappal ko-
rábban ült össze, és a pár t 
történetében először rendkí-
vülinek tekintik. Az a fe l -
adat vá r rá . hogy az, ország 
elhúzódó. mély politikai, 
társadalmi és gazdasági vál-
ságának okait e'irmezve, 
reális, átfogó, demokratikus 
reformprogramot ad jon a 
nehézségek leküzdéséhez, és 
a kibontakozáshoz. 

A Nemzeti Kisgazda és 
Polgári Pár t — amely a 
múlt év végén vált ki a 
független kisgazdapártból — 
szombaton tartot ta országos 
nagy választmányi ülését 
(kongresszusát) Szegeden. A 
tanácskozáson a párt mint-
egy 300 küldött je vett részt, 
akik Budapestről és az or-
szág hét megyéjéből érkez-
tek. A nagyválasztmányt két 
külföldi vendég, Faddy Oth-
már ferences atya, a Szent 
Korona Társaság alelnöke és 
Johann Josef Dengler, 
Ausztria volt . budapesti 
nagykövete, a Közép-Euró-
pai Demokratikus Klub el-
nöke is megtisztelte jelenlé-
tével. 

A délelőtti órákban kidol-
gozták és elfogadták a pár t 
ú j alapszabályát, melynek 
értelmében az országos köz-
pont székhelye Szeged, Bu-
dapesten pedig ügyvezetési 
kirendeltség működik. Alap-
vető célkitűzéseik között a 
magyar nemzeti sajátosságo-
kat tükröző, keresztény eti-
kán alapuló polgári demok-
rat ikus értékek védelme és 
továbbfejlesztése; a nemze-
ti kul túra és az európaiság 
egyidejű ápolása; az agrár-
érdekek képviselete; a tele-
pülések valóságos önkor-
mányzatának megteremtése; 
s a döntően jnagántulajdo-
non alapuló piacgazdaság 
létrehozása egyaránt szere-
pel. Megállapodtak abban is, 
hogy az ez évi országgyűlési 
választásokat követő nagy-
választmányi ülésig országos 
szintű — egyéni — tisztség-
viselőket nem választanak; 
a pár tot addig kollektív ve-
zető testület(ek) irányít ják. 

Parázs vita után alkották 
meg a nemzeti kisgazdák 
választási program ját, amely 
az agrárszektorban olyan ü j 
elemeket tartalmaz, amelyek 
minden más pár t elképzelé-
seitől különböznek. Mint 
Bokor Gábor, a programter-
vezet előadója elmondta, ki-
zárt dolog, hogy a vállala-
tok, más nagyobb termelő-
egységek alkalmazotti veze-
tés mellett funkcionál janak. 

A szónok szerint az em-
beriség története bebizonyí-
tot ta: nem életképes a kol-
lektív termelési mód, nem 
létezik harmadik út sem, 
amit olyan sokan hangoz-
ta t ják . „Egy út van csak: a 
magántula jdon ú t j a " — 
mondotta. 

Két szférában a privati-
zálást azonnal, késlekedés 
nélkül el lehetne végezni: a 
mezőgazdasági és a szolgál-
tatási szektorban. A pár t el-
képzelése szerint első lépés-
ként a régi tulajdonosoknak 
vissza kell szolgáltatni a 
földjeiket, a téesz-tagoknak 
részjegyeket kell adni az 
annak idején bevitt terme-
lési eszközökért. Második 
lépésként, azon téesz-tagok-
nak, akik földet nem vittek 
be a szövetkezetbe, szintén 
részjegyeket adnának; s 
ezen személyeknek a z ú j 
földosztásnál elővásárlási jo-
guk volna. Az ezután fenn-
maradó földterületeket a to-
vábbi igénylők között oszta-
nák meg (természetesen ez 
nem ingyen osztást jelente* 
ne, hanem a kqrábbi, pél-
dául 1945-ös földosztásnak 
megfelelően vásárlást, még-
pedig olyat, hogy az ú j tu-
lajdonos a föld á rá t évek 
során az ott termelt érté-

kekből fizetné meg), s a 
még ezek után is megmaradt 
föld az adott település ön-
kormányzati tulajdonában 
maradna. Abból a meggon-
dolásból, hogy az alkalma-

zott csak jővedelemérdekelt, 
a tulajdonos viszont vagyon-
érdekelt, az ipari vállala-
toknál is — részjegyekkel 
vagy részvényekkel — tu la j -
donossá kell tenni a munká -
sokat. 

A nagyválasztmány felhí-
vással fordult az összes de-
mokrat ikus ellenzéki szerve-
zethez, melyben közös ti l ta-
kozásra hívnak föl a Vég-
vári József őrnagy elleni 
belügyminisztériumi fel je-
lentés miatt . Az erősen ra -
dikális hangvételű dokumen-
tumot Ravasz Károly 
javaslatára átszerkesztették; 
így kimaradt belőle az a 
passzus, hogy ne indulhas-
son a választásokon az a 
párt . amelynek a lehallgatá-
sok során gyűjtöt t infor-
mációból előnye származott. 

Dr. Boross Imre, a füg-
getlen kisgazdapárt volt fő-
ügyésze szintén átlépett a 
nemzeti kisgazdapártba. A 
szegedi ülés után arról kér-
deztem: hogyan oszlik meg 
a tagság a „régi" és az „úi" 
pár t között. „A mi tagsá-
gunk jóval meghaladta az 
ötezret, a régi pár tban 
mintegy 18—20 ezer fő ma-
radt. Bács és Békés megyé-

ben jelenleg is tömegesen 
igazolnak á t hozzánk az ot-
tani alapszervezetek. A Du-
nántúlon, Baranya megyé-
ben erős a pár tunk, a többi 
dunántúl i megyében inkább 
szórványtagsággal rendelke-
zünk" — mondotta. 

A nagyválasztmányi ülés 
15 tagú ügyvivő testületet 
választott: hozzávetőlegesen 
minden ötszáz tag u tán egy 
főt. E kollektív vezetőtes-
tület tagjai : Gerendai István 
(Baranya megye), Nagyko-
vács Károly, dr. Adám Pál 
(Bács-Kiskun megye), dr. 
Boross Imre, dr. Pálos 
György, Simó Zoltán (Buda-
pest), dr. Szeghö István, dr . 
Bába István, Orcsik Sándor 
(Csongrád megye), Búzás 
Gyula, Fazekas Gyula (He-
ves megye), Faludi Sándor 
(Nógrád megye), Hardi Pé-
ter (Pest megye), Mészáros 
Szilárd és Dobos Bertalan 
(Szabolcs-Szatmár megye). 
Az ügyvivő testület sa já t 
soraiból héttagú operatív 
bizottságot választott, amely 
a következő nagyválasztmá-
nyi ülésig a pár t elnöksé-
gének feladatkörét l á t j a el. 

Sandi István 

Az SZDSZ megyei listája éién: Tamás 
Gáspár Miklós 

A hatalomban csak 
a jelenlegi demokratikus 

ellenzéknek van helye 
A Szabad Demokraták 

Szövetségének szegedi szer-
vezete megkezdte választási 
kampányát: szombaton este, 
az. egyetem au lá jában nagy-
gyűlést tartottak, amelyen 
Tamás Gáspár Miklós, az 
SZDSZ ügyvivője, ország-
gyűlési képviselő mondott 
beszédet; ó indul a Csong-
rád megyei lista élén a kép-
viselő-jelöltségért. Ot t volr 
tak, és bemutatkoztak a sze-
gedi szervezet jelöltnek 

a jánlo t t tagjai is. Mint a 
múlt héten megírtuk, az 
l - es választókörzetben 
Rozsnyai Bálint. 2-ben J a n -
kó Attila, a 3-ban Rózsa 
Edit (párton kívüli képvise-
lőként) indul. 

Az au la zsúfolt volt. Ta-
más Gáspár Miklós először 
az ország politikai helyzetét 
elemezte. Sokaik aggodalmán 
val szemben, miszerint Ma-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Mínuszba kerültünk... 
A vezércikk helyére szántam. Az Or-

szággyűlés m á r megint bevette. Nemi te-
hetett mást . Lehet, hogy nem tudta? Mi 
is bevettük. Megtudtuk januárban. Megint 
fe l jebb kúsztak az árak. De hová! Meg-
tudtuk. Megkaptuk az OTP értesítését. 
Küldte. Nem értettük. Üjból olvastuk. Mit 
kell tenni? összeültünk. Számoltunk. 

Eltereltek bennünket . Czinege-villa, le-
hallgatás. Pozsgay. Már őt is. Kikezdték. 
Ki, vagy mi a következő? Megtudjuk. 

Üjból számoltunk Mínuszba kerültünk. 
Már évek óta. Számoltunk. Három nem-
zedék él a lakásban. Unokám, gyermeke-
im és mi. Megőszültem. Hogy mi lesz, 
nem tudom. 

Számolgattunk. Mínuszba kerül tünk. 
Jöt t j anuár 8. Élelmiszerár-emelés. Le 
kellene szokni sok mindenről. Pedig enni 
kell. Holnap újból dolgozni kell. Majd el-
vegetálunk. Változás van. Lakáshitel-
kamatadó. Szép, ki t u d j á k találni. Sok 
okos emberünk van. 

Kezdtük az szja-val. Bruttósították. S 
azóta másképp dolgoznak az emberek. 
Kevesebbet. Nem vettük észre, hogy fmár 
akkor mínuszban voltunk. 

Számolunk. Csatornadíj , közlekedés. S 

amiről még nem tudunk. De megtudjuk. 
Ha fizetni kell. A mínuszokból. Nem a 
kölcsönből, ami t „jó" kamat ra felvet tünk. 
Mi is eladósodunk. 

Pedig van pénz. Hogy kinek, nem tu-
dom. 

Nem telt a nagy invázióra, Bécsbe. 
Nem telt kocsira. Nyugatira. Megszigorí-
tották. Már megint lemaradtunk. Erről is. 
Gondolom, n e m csak én. 

A lakástartozást ki lehetett fizetni. Ta-
valy. Kabaré volt. Erről is lemaradtunk, 
mer t nem volt miből. Csak nekem? Nem 
tudom J . . 

Számolgattunk. A nagyapa, nagymama, 
fiam, menyem, lányom és unokám. Meg-
vagyunk. Számolgatunk. Lakásuk mikor 
lesz. Nem tudni, összeírták. Ígértek. Ezt 
a legkönnyebb. Mínuszba kerültünk. 

Rosszul megy az utóbbi időben. De nem 
mindenkineki Már küldték is, hogy vall-
j am be. De lassan nem tudom; mit. 

Becsületes voltam. Megérte. Nem tu-
dom. Számolgatunk. De akárhogy, csak 
mínuszba kerültünk. S hányan még? A 
jövőnket nem látom, Még reményét sem. 

De, m a j d kitalál ják. Ebben biztos va-
gyok . . . 

(kárpáti) 


