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Havi előfizetési díj: 148 forint 
Ára 5,80 forint 

Tovább a narancsszínű úton 
Moszkvába hívták Antall Józsefet — Száz éves az MSZDP 

Az államtitkár asszony nem improvizált — önkormányzati ipiapacs 
Walesa az elnök 

A hét vége kétségkívül legjelentősebb belpolitikai ese-
ménye a Fidesz országos kongresszusa volt. melyet 
városunkban tartottak, s melyről az alábbiakban és 

lapunk 3. oldalán részletesen tudósítunk. E rendezvény, a 
fiatal demokratákra jellemző módon, jó hangulatban folyt 
le. Nem lett igazuk azoknak, akik a pártvezetésen belüli 
torzsalkodásra, netán nyílt konfrontációra számítottak. 
Némi meglepetést keltett, hogy az ú j választmány tagjai 
közt nem szerepel néhány, országosan ismert politikus — 
például Deutsch Tamás, Kövér László, Ungár Klára — 
neve. 

A Szovjetunió budapesti nagykövete szombaton átadta 
Antall József miniszterelnöknek a szovjet elnök. Gorba-
csov meghívását. Az 1991. február ra tervezett látogatáson 
í r ják alá a Szovjetunió és Magyarország közti kapcsolatok 
ú j elveit lefektető egyezményt. Moszkvában egyébként to-
vább gyengültek Gorbacsov poziciói, minthogy a törvény-
hozás tagjainak egy befolyásos, konzervatív csoportja a 
szovjet elnök eltávolításával fenyegetőzött. A Grúz Kom-
munista Párt szombaton szakított az SZKP-vel, önállóso-
dott. Tegnap választottak Lengyelországban ál lamfőt; lap-
zártakor kaptuk a hír t arról, hogy Lech Walesának sike-
rül t győznie, ideiglenes adatok szerint 77 százalékkal. Több-
pár t i szavazást tartot tak Szerbiában és Crna Gorában is, 
amelynek eredménye nagy mértékben meghatározhat ja az 
elkövetkezendő időszakban a vajdasági magyarok sorsát (is). 

Az elmúlt évek gyenge teleinek következtében a hét 
végi hóesés is eseményszámba ment ; városszerte hógolyó-
zó és hóembert építő, vidám állampolgárokat láthattunk 
— korra, nemre, felekezetre, politikai hovatartozásra való 
tekintet nélkül. Vasárnap estére a hó nagy része elolvadt; 
kíváncsian vár juk , a vidámság megmarad-e. 

Fidesz-kongresszus 
Szegeden 

Szegeden rendezték a hét 
végén a Fidesz országos 
kongresszusát. A Károlyi 
kollégiumban megtartott ta-
nácskozás kezdetén Lippai 
Pál, Szeged polgármestere 
üdvözölte a több száz i f j ú 
küldöttet, néhány szóban 
ecsetelve a kongresszus je-
lentőségét a Fidesz — és 
Szeged számára. 

Ezek után — az első nap 
lényeg] eseményeként — 
Kövér László, a Fidesz pa r -
lamenti f rakciójának tagja 
tartot t vitaindító, de politi-
kai összefoglalónak is ne-
vezhető beszédet. 

Már az első napon, szom-
baton — igaz, csak az esti 
órákban — sikerült megal-
kotni & Párt szervezeti es 

működési szabál\fzatát, 
vagyis dönteni az egyik 
súlyponti kérdésről. A vá-
lasztmány nem tudta ke-
resztülvinni azon szándékát, 
hogy a jövőben ez a testü-
let csupán kilenc taggal 
működjön: az alapszabály 
továbbra is tizenhárom főt 
ír elő. Lényeges eleme, hogy 
minden, tíz tagnál népesebb 
Fidesz-szervezet sa já t költ-
ségvetéssel, önállóan gazdál-
kodhat. 

Vasárnap a beszámolók 
meghallgatásával folytatta 
munká já t a plénum. A vá-
lasztmány munká já t i f j . 
Ltppai Pál elemezte. Tevé-
kenységét közepes színvona-
lúnak értékelte, ennek okát 
elsősorban a s t ruktúrában 

látta. A testület hibájául 
ró t ta fe l azt is, hogy a 
maga elé állított mércét 
sem politikai, sem egyéb te-
kintetben nem ütötte meg. 
„A nagypolitika teljes mér -
tékben áttolódott a Parla-
mentbe, a választmány nem 
tudott önálló politikai irány-
vonalat k i a l ak í t an i . . . vita-
tott esetekben egyáltalán 
nem sikerült a parlamenti 
frakciót ellenpontozni, befo-
lyásolni" — mondotta. Nagy-
siker viszont az, hogy az 
információhiány ellenére, s 
hogy nem alakul t ki haté-
kony munkamegosztás, meg-
valósította az intézményes 
politizálás alapfeltételeit. 
Aktuális feladatul az ön-
kormányzati testületek fide-
szes képviselőinek segítését, 
és a szakértői háttér kiépí-
tését jelölte meg. 

A parlament) frakció te-
vékenységéről beszámoló 
Kása Lajos a Fidesz vezető 
testülete és a parlamenti 
csoport közötti nézetazonos-
ságot hangsúlyozta. A da-
mokratikus intézményrend-
szer tekintélyveáztése és le-
értékelődése ellenire a legi-
timáció nem kérdöjelezhető 
meg — fűzte hozzá. 

Az országos tanács fel-
adatairól Bankos Andrea 
beszélt. Az ot politika; dön-
téshozó fórum, de emellett 
biztosítania kell az infor-
mációáramlást s a kapcso-
latot a területi koordinációs 
tanácsok, a választmány és 
a parlamenti frakció között 
— mondotta, és hozzátette: 
a testület súlyát az jelezhe-
ti. igazán, ha olyan fontos 
kérdést is eldönthet, mint 
például azt, kivel lépjen 
koalícióra a párt. Deutsch 
Tamás pénzügyi beszámoló-
ja legfontosabb fej lemény-
ként a Fidesz gazdálkodási 
léptékváltását említette, me-
lyet a költségvetési támoga-
tás tett lehetővé, s amely-
nek következtében szüksé-
gessé vált az önálló pénz-
ügyi appará tus létrehozása 
is. 

Felszínre kerültek a ko-
rábban jelentős sajtóvissz-
hangot kapott belső ellenté-
tek is. Ungár Klára a r ra 
tett javaslatot, hogy az úgy-
nevezett „bázisdemokratáic" 
ne jelöltessék magukat a 
választmányba, véleménye 
szerint ugyanis e csoport-
nak nincs valódi program-
ja, csupán hatalmi ambíciók 
vezetik. Rockenbauer Zoltán 
arra a veszélyre figyelmez-
tetett, hogy beválasztásuk 
megbéníthat ja a választ-
mány, sőt a Fidesz munká-
ját. 

A küldöttek végül is va-
sárnap a kora délutáni órák-
ban döntöttek a választ-
mány személyi összetételé-
ről. Az szmsz mellet tez volt 
a kongresszus másik köz-
ponti kérdése. A kissé hosz-
szadalmasra nyúlt szavazat-
számlálás nem vár t ered-
ményt hozott: a végéről, a 
vesztesek felől kezdve az 
eredmény ismertetését, ki-
derült, hogy a t izenharma-
dik helyen holtverseny a la-
kult ki Vass József és Knapp 
János között. Több lehető-
séget is latolgatva — töb-
bek között a betűrendes al-
ternatívát is számba véve 
— a kongresszus úgy hatá-
rozott, ott helyben eldöntik 
a versenyt: sorsolással. A 
szerencse Vass Józsefnek 
kedvezett. A választmány 
tagjai még, a legtöbb szava-
zatot kapott nevek sorrend-
jében: Fodtr Gábor, Orbán 
Viktor, Tirts Tamás. Né-
meth Zsolt, i f j . Ltppai Pál, 
Mrdmies" Balázs, Németh 
László Akos, Drahos Péter, 
Bencze György, Bankos 
Andrea, Módos Márton, Für-
jes Balázs; a póttagok: 
Knapp János és Balla 
György. 

Sötétedett már, a vonatok 
is indulóban voltak — Fo-
dor Gábor zárszavát csak a 
kalapba, kabátba beöltözött 
kongresszus hátához, az üre-
sedő széksorokhoz intézhet-
te. 

(odor) 

Kövér László parlamenti képviselő é6 dr. Lippai Pál, Szeged polgármestere a kongresszuson 

A Cserepes sori piacról 

Király Zoltán: 
J képviselő nem döntnök" 

Két tűz közé kerültem legutóbbi felszólalásaimmal — 
a szegedi önkormányzati testület ülésén, majd interpelláció 
a Parlamentben — a KGST-piacokról. Volthk, akik azért 
nehezteltek rám, mert a piac megnyitásáért, mások éppen 
ellenkezőleg, azért, mert a piac bezárása (törvénytelen mű-
ködésének kimondása) mellett szóltam — írja szerkesztő-
ségünknek Király Zoltán országgyűlési képviselő, aki ta-
gadhatatlanul hitelesen állapítja meg helyzetét. 

Nos, hadd szögezzem le 
rögtön alapállásomat — 
folytatja a képviselő. — 
Mindkét megszólalásommal 
azt kívántam elérni: akik-
nek az ügyben ez a tiszte, 
ez a dolga, azok döntsenek. 
Az önkormányzati testület 
érdemi vitát folytatott a 
Cserepes sori használtcikk-
piac létéről, és végül, ke-
mény feltételekkel, december 
31-ig szóló ideiglenességgel 
annak engedélyezése mellett 
foglalt állást. E döntését vi-
tatni lehet, de az állásfogla-
lást e testülettől elvitatni 
nem. Ám ami a viták érde-
mi részét illeti, az már jócs-
kán meghaladja az önkor-
mányzat kompetenciáját. 
Ezért — s mert felkérést is 
kaptam erre — interpellál-
tam a pénzügyminiszterhez, 
kormányzati intézkedést sür-
getve. Hadd ad jam tehát 
közre annak szövegét, és az 
államtitkári választ — mert-
hogy erről a Délmagyaror-
szágban választóim nem ol-
vashattak — annak érzékel-
tetéséül, hogy ebben az ügy-
ben a képviselő nem dönt-
nök, hanem a megnyugtató 
megoldást sürgető közvetítő. 

„Hadd bocsássam előre, 
hogy az ügy, amelyről szól-
ni fogok, ugyan szegedi, ám 
országos jelenség, ezért is 
tettem interpellációm tár -
gyává. 

Tisztelt Államtitkár Asz-
szonyü Ügy gondolom, ö n 
által is jól ismertek azok a 
körülmények, amelyek a 
szegedi Cserepes sori, úgy-
nevezett KGST-piac üzemel-
tetése nyomán, különösen a 
nyári időszakban kialakult 
hadiállapothoz vezettek. 
Akkor elsősorban a bűncse-
lekmények szaporodása, az 
illegális valutabeváltás, az 
E5-ös nemzetközi főútvona-
lon a közlekedési káoszt 
okozó körülmények, és nem 
utolsósorban a környék la-
kóinak az áldatlan állapo-
tok elleni tiltakozása ered-
ményeként a piac működését 
átmenetileg felfüggesztették. 

Az ú j szegedi önkormány-
zat képviselő-testülete azon-
ban nem tudta, és nem is 
kerülhette meg, hogy már 
első munkáülésén foglalkoz-
zék a piacüggyel. Állásfog-
lalásában — merthogy jogo-
sítványa erre szól, hiszen a 
működési engedély a Megyei 
Kereskedelmi é s Ellátási 
Felügyelet hatáskörébe tar-

tozik — a használtcikk-piac 
megnyitása mellett határo-
zott. Másként aligha tehe-
tett, és ez az, amiért orszá-
gos jelenségként szólok e r -
ről, hiszen a KGST-piacok 
minden tiltó rendelkezés és 
intézkedés ellenére ú j r a és 
ú j r a kialakulnak az ország 
különböző pontjain. 

A külföldiek áruértékesí-
tése, s a magyar lakosság 
vásárlása azonban törvény-
sértő, jogszabályellenes a 
jelenlegi szabályozás szerint, 
hiszen ütközik az 1974.. évi 
I. törvény, valamint az 
1/1974. I. 17. sz. pénzügy-
miniszteri rendelet előírá-
saival. 

Ám, tegyük hozzá, a t á r -
gyilagosság kedvéért, hogy a 
kisnyugdíjasok, a kiskerese-
tűek, a sokgyermekes csalá-
dok ezrei nyomasztó megél-
hetési gondjaik közepette 
éppen ilyen KGST-piacokon 
juthatnak olcsó árukhoz. 

Hangsúlyozva még egy-
szer, hogy nem csupán Sze-
geden működik ilyen KGST-
piac, kérem a tisztelt állam-
titkár asszonyt, hogy vala-
mennyi ér intet t tárca egysé-
ges ál láspontját összegezve, 
nyilatkozzék arról, változat-
lanul törvénytelennek tekin-
tendők-e a szegedi és a ha-
sonló KGST-piacok? Ha 
igen, akkor átmenetileg tu-
domásul veszik-e ezen pia-
cok működését, azzal, hogy 
a megfelelő körülmények 
kialakítása a helyi önkor-
mányzatok feladata?" 

Botos Katalin, pénzügy-
minisztériumi á l lamti tkár : 
„Elnök Ür! Tisztelt Ház! 
Tisztelt Képviselő Ür! Ezút-
tal is, mint m á r az elmúlt 
időben annyiszor, egy igen 
bonyolult, sokrétű problémá-
ra irányította rá a figyelmet 
a képviselő úr, olyan prob-
lémára, amely bonyolultsá-
gánál fogva egyszeri válasz-
adással — improvizált vá -
laszadással — el sem intéz-
hető, kormányzati döntésre 
van benne szükség, pontosan 
az ö n által említett bonyo-
lultság miatt. Kérem ezért a 
Tisztelt Házat, szíveskedjék 
tudomásul venni, hogy élve 
a Házszabályban biztosított 
lehetőséggel, az interpellá-
cióra 30 napon belül írásban 
ad juk meg a képviselő úr-
nak a választ." 

Vár juk tehát e választ, 
mely talán karácsonyi a j á n -
dék lesz. 

Horváth Balázs Párizsban 
Pierre Joxe f rancia bel-

ügyminiszter meghívására 
háromnapos hivatalos láto-
gatásra tegnap Párizsba ér-
kezett Horváth Balázs bel-
ügyminiszter. Kíséretében 
van a minisztérium több 
vezető munkatársa. 

Horváth Balázs megbeszé-
léseket folytat f rancia meg-
hívójával, akivel közös nyi-
latkozatot ír ma jd alá a két 

minisztérium együttműködé-
séről. Programjában több 
látogatás is szerepel, a mi-
nisztérium irányítása alat t 
álló rendőri egységeknél, 
azok munkájának , tevékeny-
ségének megismerésére. Ta-
lálkozik a helyi közigazga-
tás képviselőivel és a f ran-
cia belügyminisztérium köz-
igazgatási ügyekben illeté-
kes vezetőivel is 


