
Az MSZP és a MOSZ 
F I • I • •• //• / ialvaink jovojerol 

• B E L F O L D - K Ü L F Ö L D " CSÜTÖRTÖK, 2002. MÁJUS 16. 

Mádl elnök Medgyessy Pétert bízta meg kormányalakítással 

Az évezred új országgyűlése 

A képviselők eskütételének pillanata. 

BUDAPEST (MTI) 

Számomra a magyar mezőgazda-
ság sorsa, a falu jövője nem egy-
szerűen racionalitás, hanem ér-
zelmi kérdés, több millió ember 
életéről van szó" - hangoztatta 
Medgyessy Péter miniszterel-
nök-jelölt szerdán Budapesten a 
Mezőgazdasági Szövetkezők és 
H'rmelök Országos Szövetsége 
(MOSZ) 5. közgyűlésén. A mi-
niszterelnök-jelölt szerint a kö-
vetkező években nyugodt, békés, 
biztonságos és prosperáló ország-
ban lehet majd élni. Bejelentette: 
az új kormány május 27-ére fel-

BUDAPEST (MTI) 

Bízunk abban, hogy az MSZP be-
látja, hogy a román kormány, az 
ügyvivő magyar kormány és az 
RMDSZ álláspontja helyes, és 
nem kell felmondani az Or-
bán-Nastase egyetértési nyilat-
kozatot - jelentette ki Németh 
Zsolt külügyi államtitkár szer-
dán, miután Orbán Viktor ügyve-
zető kormányfő az Országház-
ban találkozott a Magyar Állan-
dó Értekezlet (Máért) képviselői-
vel. Németh Zsolt hozzátette: re-
méli, hogy az MSZP belátja, az 
ettől eltérő álláspont veszélyezte-
ti a kedvezménytörvény problé-
mamentes végrehajtását Romá-
niában, és beláthatatlan követ-
kezményekkel járhat a ma-
gyar-román kapcsolatrendszer 
alakulására is. Jelezte, a találko-
zó résztvevői áttekintették az el-
telt négy esztendő magyar-ma-
gyar kapcsolatrendszerét és meg-

VARSÓ (MTI) 

A lengyel rendőrség szerda dél-
után megkezdte a mezőgazdasá-
gi minisztérium kiürítését. Az 
épület egy részét aznap elfoglalta 
az Önvédelem földműves érdek-
védelmi szervezet több száz, a 
kormány agrárpolitikája ellen til-
takozó tagja. Az Önvédelem már 
több hasonló akcióval vetette 
észre magát. A rendőrök kiszorí-
tották az épületből a tiltakozók 
többségét, az ellenállást tanúsí-
tókat egyenként vonszolva ki on-
nan. Kisebb dulakodásokra is sor 
került, az egyik tüntető megsé-

áll. Medgyessy Péter utalt arra: 
bebizonyítják, hogy azok az ígé-
retek, amelyeket a választási 
kampányban az MSZP tett, telje-
sülnek. Erre várnak a nyugdíja-
sok, a pedagógusok, az egészség-
ügyi dolgozók és a családok is. A 
mezőgazdaságról, annak jövőjé-
ről szólva közölte: kormánya 
megvalósítja a több mezőgazda-
sági érdekképviselettel, köztük a 
MOSZ-szal együtt kidolgozott 
agrárprogramját. E program tel-
jesítésében a Mezőgazdasági 
Szövetkezők és Termelók Orszá-
gos Szövetségét partnernek te-
kinti. 

állapították, hogy lélektani áttö-
rés következett be. - A jó együtt-
működés eredményeként a ma-
gyar Országgyűlés elfogadta a 
státustörvényt, a szakmai kap-
csolatok bővítése révén jelentős 
oktatási fejlesztéseket eszközöl-
hettek a határon túli magyar kö-
zösségek, és jól működött a Ma-
gyar Állandó Értekezlet - mond-
ta az államtitkár. Németh Zsolt 
közölte: folytatni kívánják az 
együttműködési kapcsolatrend-
szer bővítését, és reményét fejez-
te ki, hogy mind a kormányzó 
pártok, mind pedig az ellenzéki 
erők közös ügyüknek tekintik 
majd a határon túli magyar kö-
zösségek segítését. Markó Béla, 
az RMDSZ elnöke megelégedé-
sét fejezte ki az elmúlt esztendők 
munkájával kapcsolatosan és 
példaként megemlítette, hogy a 
kedvezménytörvény új lehetősé-
geket nyitott a határon túli ma-
gyar közösségek számára. 

rült, őt mentők vitték kórházba. 
Jaroslaw Kalinowski mezőgazda-
sági miniszter, miniszterel-
nök-helyettes a tüntetők követe-
lése ellenére nem jelent meg a 
helyszinen. Andrzej Lepper, az 
Önvédelem vezetője, akit szin-
tén rendőrök vezettek ki az épü-
letből, hazatérésre szólította fel 
párthíveit, egyben kilátásba he-
lyezte, hogy az általa irányított 
szervezet hamarosan az egész or-
szágot megbénítja. Az Önvéde-
lem 1999 elején országos útelzá-
rásokat szervezett, amelyek sú-
lyos fennakadásokhoz vezettek 
Lengyelország-szerte. 

Megalakult szerdán az ú j or-
szággyűlés, miután a törvény-
hozás ú jonnan megválasztott 
tagjai letették az esküt. Az ú j 
parlament megalakulásával az 
alkotmány szerint megszűnik 
az Orbán-kormány megbízatása 
és ügyvezető kabinetként mű-
ködik az új kormány megala-
kulásáig. Mádl Ferenc Med-
gyessy Pétert bízta meg kor-
mányalakítással. Szili Katalint 
választották az országgyűlés el-
nökévé. 

BUDAPEST (MTI) 

A képviselők egyperces néma fel-
állással emlékeztek meg a móri 
tragédia áldozatairól. Az ülésen a 
Fidesz-Magyar Polgári Párt kép-
viselőcsoportjának tagjai kokár-
dát viseltek. 

Mádl Ferenc köztársasági el-
nök megnyitó beszédében ki-
emelte: bízik abban, hogy az új 
kormány és az új parlament is a 
nemzet közös céljait követi, az 
ezekhez vezető közös utakat épí-
ti, és az elmúlt évek hozamait jó 
gazdaként gyümölcsözteti to-
vább. Az államfő jelezte, Med-
gyessy Péter szocialista kor-
mányfőjelöltet javasolja minisz-
terelnöknek. 

A köztársasági elnök rámuta-
tott: a választás eredményekép-
pen az országgyűlés eddig nem 
tapasztalt erőegyensúlyban kezd 
munkához, hiszen a szavazók 
akaratából közel azonos létszám-
ban van jelen a Házban a kor-
mánypárti és az ellenzéki oldal. 
Mádl Ferenc bejelentette: az ala-
kuló ülésig 386 megválasztott 
képviselő nyújtotta be megbízó-
levelét. 

A korelnök és a korjegyzők fel-
kérését követően a 92 éves Varga 
László (Fidesz) - aki immár har-
madik alkalommal a legidősebb 
tagja a törvényhozásnak - mon-
dott köszöntő beszédet. Varga 

Arafat 
beismerése 
RÁMALLÁH (MTI) 

fasszer Arafat palesztin elnök a 
Palesztin Hatóság teljes átalakí-
tására, minisztériumainak, köz-
igazgatásának, biztonsági szolgá-
latainak átformálására vonatko-
zó tervet terjeszt a törvényhozás 
elé. Arafat beszédében elismerte, 
hogy követett el hibákat, és a pa-
lesztin vezetőség politikájának 
átfogó felülvizsgálatát hirdette 
meg a hibák korrigálására. 

Az ellenzéki Kereszténydemok-
rata Tömörülés (CDA) kapta a 
legtöbb szavazatot a hollandiai 
választásokon, a múlt héten 
meggyilkolt Pim Fortuyn pártja 
pedig a Munkapárttal és a liberá-
lisokkal azonos eredményt elér-
ve, holtversenyben a második 
legnagyobb parlamenti erővé 
vált. A szavazóhelyiségek 21 órai 
bezárása után közölt első becslé-
sek szerint a CDA a jelenlegi 
29-ről 4l-re növelte mandátu-
mainak számát a 150 fős képvi-
selőházban. A Pim Fortuyn Lis-
tája (PFL), a Munkapárt (PvdA), 
a leköszönő Wim Kok kormányfő 
(felvételünkön) pártja és a liberá-
lis Néppárt a Szabadságért és a 
Demokráciáért pedig egyaránt 
24 képviselői helyet szerzett. 

László azt kérte a képviselőktől, 
hogy az Országgyűlés legyen a 
nép ügyeinek intézője, egymás 
jogainak tisztelője, a magyar 
nyelv megőrzője. Beszédét köve-
tően a Ház elfogadta a szerdai, 
alakuló ülés napirendjét, majd 
Pintér Sándor belügyminiszter és 
Ficzere Lajos, az Országos Vá-
lasztási Bizottság (OVB) elnöke 
beszámolója hangzott el az or-
szággyűlési képviselő-választás-
okról. 

A belügyminiszter szerint a vá-
lasztások törvényes rendben, 
magas színvonalon zajlottak le, 
és a törvényes lebonyolítást az 
OVB-hez eljuttatott beadványok 
sem kérdő jelezhették meg. 

Ficzere Lajos, az Országos Vá-
lasztási Bizottság elnöke arról 
beszélt, hogy az OVB - amennyi-
ben ez találkozik az Országgyű-
lés egyetértésével - megteszi a 
választási jogszabályok módosí-

REYKJAVÍK (MTI) 

A NATO és Oroszország külügy-
minisztereinek reykjavíki érte-
kezletén megszületett az új NA-
TO-orosz tanács végleges terve, 
amely arra hivatott, hogy törté-
nelmi fordulatot hozzon a nyu-
gati integráció és Oroszország 
biztonsági együttműködésében. 
Lord Robertson főtitkár, Igor Iva-
nov orosz és fan Kavan cseh kül-
ügyminiszter együttes sajtóérte-
kezleten jelentette be azoknak a 
dokumentumoknak a jóváha-

tására vonatkozó javaslatait. 
Hozzátette: a változtatást első-
sorban az ajánlószelvények ügye, 
a kampánytevékenység időtarta-
mának kérdése, a kampánycsend 
témaköre és, nem utolsósorban, 
az esélyegyenlőség elve indokol-
ja. 

A honatyák ezután ünnepélyes 
esküt tettek, majd bejelentették 
a képviselőcsoportok megalaku-
lását és a frakcióvezetők nevét: 
Lendvai Ildikó az MSZF) Pokorni 
Zoltán a Fidesz, Balsai István az 
MDF, Kuncze Gábor az SZDSZ 
frakcióját vezeti majd. 

A képviselők 373 igen szava-
zattal, 2 tartózkodás mellett elfo-
gadták Ficzere Lajosnak, az OVB 
elnökének beszámolóját az ápri-
lisi választásokról, hasonlóan 
Pintér Sándor beszámolójához, 
amelyre - tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül - 382-en voksol-
tak igennel. 

gyását, amelyeket május 28-án a 
húsz ország állam- és kormány-
fői ünnepélyesen írnak alá Ró-
mában. Robertson elmondta, 
hogy a miniszterek megállapod-
tak az együttműködés elveiben, a 
tanács működési szabályaiban és 
tervezett témaköreiben. Ez a na-
pirend a várakozásnál is bővebb: 
a terrorizmus elleni küzdelem, 
válságkezelés, a tömegpusztító 
fegyverek elterjedése elleni harc, 
fegyverzetkorlátozás és bizalom-
építő intézkedések. És mindez 
csak a kezdet - tette hozzá. 

MTI Telefotó/EPA/Marcel Antonisse 

MTI Telefotó: Koszticsák Szilárd 

Szili Katalint, az MSZP elnök-
helyettesét 355 igen szavazattal 
21 ellenében választották meg 
titkos szavazással az új parla-
ment elnökévé az Országgyűlés 
alakuló ülésén. Alelnöki posztot 
Dávid Ibolya (MDF), Harrach 
Péter (Fidesz), Mandur László 
(MSZP), Szájer József (Fidesz) és 
Wekler Ferenc |SZDSZ) tölt 
majd be. Jegyzőnek választották 
Juhászné Lévai Katalint (MSZP), 
Nagy Nórát (MSZP), Füle Istvánt 
(MSZP), Vidoven Árpádot (Fi-
desz), Vincze Lászlót (Fidesz), 
Lázár Jánost (Fidesz), Herényi 
Károlyt (MDF), Németh Zsoltot 
(MDF), Világosi Gábort (SZDSZ) 
és Béki Gabriellát (SZDSZ). 
Mádl Ferenc köztársasági elnök, 
a választási matematika figye-
lembe vételével, Medgyessy Pé-
tert, a Magyar Szocialista Párt 
miniszterelnök-jelöltjét bízta 
meg kormányalakítással. 

RÖVIDEN 

MÓRI TEMETÉS 
Mély részvéttel, több százan kí-
sérték utolsó útjára szerdán a 
móri Kálvária temetőben az Ers-
te Bankban múlt hét csütörtö-
kön történt fegyveres rablás 
egyik áldozatát. A brutális táma-
dásban elhunytakat a családok 
akaratának megfelelően eltérő 
időpontban, lakóhelyükön - Mó-
ron, Súron és Szabadbattyánban 
- helyezik örök nyugalomra. 

GYANÚS LEVELEK 
Öt gyanús levelet talált a Bara-
nya megyei Királyegyháza posta-
hivatalának kézbesítője szerdán 
reggel. Az egyik borítékon Osza-
ma bin Laden iszlám terrorista 
vezér neve is szerepelt. Az öt, 
azonos kézírással címzett boríté-
kot az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálathoz to-
vábbították annak megállapítá-
sára, hogy a küldemények tartal-
maznak-e veszélyes anyagot. 

KRISTÁLYCUKOR 
A TARTÁLYBAN 
Szerencsés kimenetelű, kis híján 
tragédiával járó repülőgép-bal-
eset történt az elmúlt hét végén a 
szolnoki sportrepülőtéren, ami-
kor felszállás közben leállt egy 
Cessna típusú kisgép motorja. 
Utólag kiderült, a motor azért 
állt le, mert ismeretlen tettes 
több kilogramm kristálycukrot 
öntött a repülőgép üzemanyag-
tartályába, eltömítve ezzel a 
üzemanyag-ellátó rendszert. Sze-
rencsére a pilóta az elhalkult 
Cessnával még a repülőtér terü-
letén belül megpróbált és le tu-
dott szállni. 

A Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány 
(SETUP) 

kuratóriuma megdöbbenéssel értesült arról, hogy az alapítvány által is támoga-
tott EHÖK hallgatói kutatást a közélet egyes szereplői politikai tartalommal kíván-
ják megtölteni. A SETUP Alapítvány célja „Összefogni a dél-alföldi és a szegedi 
felsőoktatás hagyományaihoz hű kezdeményezéseket, segíteni és támogatni 
mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Az alapítvány célja segíteni a Szegedi Tu-
dományegyetem polgárainak magas színtű tanulmányi és szakmai munkáját, 
valamint támogatni az oktatás korszerűsítését, illetve elősegíteni a hallgatói és 
szakmai érdekvédelmi szervezetek működését." Mi. a nonprofit. politikamentes 
szervezet kurátorai, az alapítók akarata szellemében továbbra is úgy tekintjük, hogy 
az alapítvány teladata: 
„1) támogatni a Szegedi Tudományegyetem kiemelkedő szakmai és tanulmányi 
eredményeket elérő, valamint szociálisan rászoruló hallgatóit: 
2) a Szegedi Tudományegyetem polgárai közösségeinek a tanulmányok kezde-
tétől való kialakulásának támogatása érdekében támogatni kívánja a gólyatábo-
rokat, gólyabálokat, tanszéki, kollégiumi, főiskolás és egyetemi napokat; 
3) az egyetem társadalmi, kulturális, sport- és szabadidős életében aktív szerep 
ellátása úgy, hogy az városi és regionális szinten is éreztesse hatását; 
4) támogatni azon kiadványok megjelentetését, melyek a nevezett célok valame-
lyikét hivatottak megvalósítani, illetve segíteni; 
5) támogatni minden olyan kezdeményezést (egyesületet, alapítványt, személyt, 
illetve nem politikai társadalmi szervezetet), amely szellemében és elveiben mél-
tó az alapítók és ezáltal az alapítvány kuratóriumának figyelmére." 

A közhasznú szervezet kura tór iuma minden ezzel e l l e n t é t e s é r t e l m ű § 
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Domokos Tamás. Döbör András. Imreh Szabolcs. Jancsák Csaba, Nagy Ferenc 

Orbán Viktor fogadta a Máért képviselőit 

Nyíló lehetőségek 

A lengyel Önvédelem minisztériumot foglalt el 

Tiltakozó érdekvédők 
NATO-orosz tervek 

Pim Fortuyn Listája megosztva a második helyen Hollandiában 

Kereszténydemokrata győzelem 
ROTTERDAM (MTI) 
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