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MDF-tüntetés Szegeden 

„Mondjon le Medgyessy!" 
Magyarország miniszterelnöke 
tiszta legyen és az átlagnál egy 
kicsit nagyobb intelligencia-há-
nyadossal bírjon, továbbá ne 
semmisítsék meg a szavazócé-
dulákat. így összegezte a tegnap 
esti szegedi demonstráció célját 
annak szónoka, Balogh László 
MDF-es országgyűlési képvise-
lő. 

A szegedi Aradi vértanúk terén a 
koraeste is kitartó hőségben 
becslések szerint négy-ötszázan 
hallgatták Balogh László képvi-
selőt. Előbb a demonstrációt 
szervező városi MDF elnöke, 
Hingl László üdvözölte a résztve-
vőket, majd a mikorofonhoz lépő 
szónok bátor szegedieknek szólí-
totta őket, hiszen, mint mondta, 
el mertek jönni az Erzsébet hídi 
tüntetés szétverése után, ami bá-
torságra vall. A tüntetők azt 
skandálták: „Nem félünk!" A 
képviselő azzal folytatta, hogy 
tőle viszont félti az MSZP Med-
gyessy Pétert, hiszen percekkel 
ezelőtt kapta a hírt, hogy a szo-
cialisták fölszólították, mondjon 
le a parlamenti vizsgálóbizottság 
elnöki tisztéről. „Innen üzenem 
nekik, nem mondok le! Med-
gyessy nagyon kemény, de igaz-
ságos bizottság előtt lesz kényte-
len megvallani múltját!" -
mondta a szónok, miközben a 
demonstrálók azt skandálták: 
„Vesszen Medgyessy!" 

Bár Balogh beszédét a későbbi-
ekben is spontán megszakították 
a miniszterelnök vesztét, illetve 
lemondását követelő jelszavak, 
máskor maga a szónok buzdítot-
ta hallgatóit ezek skandálására, a 
tüntetésen egyáltalán nem volt 
érzékelhető különösebb indula-
tosság. Talán mert a szónok 
többször élt az erőteljes irónia és 
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A miniszterelnök titkosszolgá-
latokkal összefüggő tevékenysé-
gét vizsgáló parlamenti bizottság 
MSZP-s tagjai felszólítják az 
MDF frakcióját, hogy hívja visz-
sza a testület elnöki funkciójából 
Balogh Lászlót. 

Kétszáznál is több jogsértő cse-
l ekmény t derítettek fel a Vám-
és Pénzügyőrség Dél-alföldi Re-
gionális Parancsnokságának 
munkatársai az elmúlt napok-
ban. Az elkövetési érték majd-
nem elérte a 9 millió forintot. 

A röszkei országkapunál tért ha-
za Jugoszláviából W. Z. magyar 
állampolgár, szegedi lakos. Gáz-
üzeműre átalakított személyko-
csijának tartálya azonban ez al-
kalommal nem a motor működ-

szarkazmus eszközeivel, amikor 
megismételte tegnapelőtti lap-
számunkban megjelent nyilat-
kozatának főbb érveit. 

Azért kell a terekre kimenni, 
mondta, hogy újra és újra elis-
mételjék: a szavazócédulákat az 
ország nyugalma érdekében kell 
megőrizni. Azért kell a minisz-
terelnök lemondását követelni, 
mert „az országnak soha a büdös 
életben nem volt szt-tiszt a mi-
niszterelnöke." Színészi-szónoki 
kvalitásokat jutalmazhatott a tö-
meg nevetése, amikor Balogh 
képviselő úr fiktív jelenetet adott 

Toller László (MSZP), a vizsgá-
lóbizottság alelnöke azt kifogá-
solja, hogy Balogh László 
MDF-es képviselő nemzetbiz-
tonsági vizsgálat hiányában és 
nyilatkozatai alapján is alkal-
matlan az elnöki posztra. Toller 
szerint Balogh szerdai nyilatko-
zatából az derül ki, hogy az ellen-

tetéséhez szükséges gázzal volt 
tele, hanem Freon 12 hűtőanya-
got fedeztek fel a fináncok. A fre-
ongáz súlya elérte a 78 kilót, ám 
W. kocsiját Röszkét elhagyva 
már nem terhelte ez a rakomány, 
ugyanis a 156 ezer forintot érő 
freont a vámosok lefoglalták. 

A bajai vámosok - utólagos el-
lenőrzésük során - több cégről is 
kiderítették: kamionvásárlásuk 
idején a kamionokra felszerelt 
gumiköpenyek után nem fizet-
ték be a törvény által előírt kör-

elő a 70-es évekből. Ennek Med-
gyessy nevű szt-tiszt főszereplője 
a folyosó szőnyege alatt kúszik, 
nehogy észrevegye a KGB-össze-
kötő, hogy jelenteni megy a NA-
TO-ügynökhöz... 

Nem keltett kisebb derültséget 
az sem, ahogyan a miniszterel-
nök intelligenciahányadosát ke-
vesellte, karizmáját és szónoki 
képességét hiányolta, szembeál-
lítva Antall Józseffel és Orbán 
Viktorral (Viktor, Viktor - skan-
dálta a tömeg, amint a volt mi-
niszterelnök neve elhangzott). 
Szóba hozta még a szónok, hogy 

nyezetvédelmi termékdíjat. A 
pénzügyőrség összesen hat vál-
lalkozás esetében kezdeménye-
zett emiatt eljárást. Érsekhal-
mán is sikerrel munkálkodtak a 
bajai fináncok. Ezen a települé-
sen 4 ezer darab cirill betűs kül-
földi italzárjegyre bukkantak. Az 
Igrisztoje Kft. telephelyén rejte-
gették a zárjegyeket. Ez a cég -
amely egyébként éppen felszá-
molás alatt van - pedig arról hí-
resült el finánckörökben, hogy 
hajósi telephelyén egy héttel ko-

a szocialisták úgy temetik be az 
árkokat, hogy „előbb belelőnek 
bennünket", továbbá fölsorolta a 
jelzőket, csőcseléktól a fasisztá-
ig, amelyekkel szerinte a másna-
pi sajtó jellemzi majd a szegedi 
tüntetőket. 

A bejelentett demonstráció -
amelynek a környékén sem lát-
tunk rendőrt - végén az 56-os 
harcát folytató Wittner Máriát 
köszöntötték, Gyimesi Kálmán 
énekművésszel elénekelték a 
Himnuszt és az erdélyi him-
nuszt, majd hazamentek. 

S. E. 

rábban a vámosok 18 ezer 300 
palack bort és 2 ezer, szintén ci-
rill betűs zárjegyet találtak. A 
vámhivatal ismeretlen tettes el-
len kezdeményezett eljárást jö-
vedéki törvénysértés miatt, míg 
a zárjegyeket lefoglalták. 

Az elmúlt időszakban lefoglal-
tak még régiónk pénzügyőrei 
1745 karton cigarettát, 310 liter 
különféle szeszes italt, 440 liter 
román gázolajat, s kiszabtak 856 
ezer forint bírságot is. 

B. Z. 

Csongrád megyében nem voltak 
szoros eredmények az egyes vá-
lasztókerületekben, a szavazó-
körök 60 százalékában mégis 
újraszámolták a szavazatokat. 

A tavaszi országgyűlési választá-
sok eredményeinek megkérdője-
lezése az egész országban felhá-
borította azokat a bizottsági ta-
gokat, akik esküt tettek a válasz-
tások tisztaságáért, s akik időt, 
energiát nem kímélve társadalmi 
munkában látták el feladataikat. 

Kiss Barnabás, a területi vá-
lasztási bizottság elnöke, a Sze-
gedi Tudományegyetem jogi kara 
alkotmányjogi tanszékének ad-
junktusa elmondta, felháborító-
nak tartja, ami az országban tör-
ténik. 

Példátlan az, hogy kétségbe 
vonják a voksolások tisztaságát, 
azokét, amelyek ráadásul egy 
évek óta változatlan választási 
törvény alapján zajlottak. Hi-
szen a jogszabályok lehetővé te-
szik, hogy ha bárkinek bármi-
lyen észrevétele van, azt megte-
gye - a megadott időintervallum-
ban. - Én magam ezek után azon 
gondolkodom - mondta az alkot-
mányjogász - , hogy a jövőben 
nem veszek részt a választások 
lebonyolításában. 

Kiss Barnabás pártsemleges ál-
lampolgárként társadalmi mun-
kában végezte ezt a felelősségtel-
jes munkát. Azzal a kérdéssel 
kapcsolatban, hogy észlelte-e 
bármilyen csalás jelét, a területi 
választási bizottság elnöke a kö-
vetkezőket válaszolta: - Semmi 
nyomát nem láttam, hogy bárki 
is csalással kísérletezett volna. A 
választások során, de utólag is 
minden igénynek eleget tettek a 

választókerületekben, és ahány-
szor csak kellett, újraszámolták 
a voksokat. Eközben a szavazá-
sok napján valamennyi bizott-
ságban ott ültek a pártok dele-
gáltjai, akik ugyanúgy, egyenran-
gú tagként vettek részt a szavazá-
sok lebonyolításában. 

- Minden esetben újraszámol-
ták a szavazatokat a szavazókö-
rökben, amikor két jelöltre le-
adott voksok között kicsi volt a 
különbség - mondta Bobvos Pál-
né, a területi választási iroda ve-
zetőjének jogi helyettese, Csong-
rád megye aljegyzője. 

A jogszabály ugyanis azt írja 
elő, ha a szavazatok számában 1 
százaléknyi vagy az alatti az elté-
rés, újra kell számolni a vokso-
kat. Amikor pedig a választási 
iroda átvette tőlük a jegyzőköny-
veket, megnézte, hogy a szavazó-
körökben ez megtörtént-e. 
Csongrád megyében a szavazó-
körök 60 százalékában összesí-
tették újra a szavazatokat, vagyis 
majdnem minden másodikban. 

A szegedi egyéni választókerü-
letekből mintegy 30 bejelentés 
érkezett, amelyeket elbíráltak, 
ám jogorvoslatra nem került sor, 
mivel azok a panaszok nem is 
kerültek a területi bizottság elé. -
Nem következett be választási 
csalás - mondta Bobvos Pálné. -
Jogorvoslatra körülbelül 15 pa-
nasz jutott el a bizottsághoz, ám 
egyik sem' a szavazással kapcso-
latban: ezek között leginkább a 
kampánycsend megsértéséről 
szóló észrevételek fordultak elő. 
Csak néhány jutott el a városi bí-
rósághoz, amely mindegyik eset-
ben jóváhagyta a területi válasz-
tási bizottság döntését. 

F. K. 

Szegedi városőrök ünnepe 
A szegedi önkormányzati városőrség vízi szakszolgálata a hét végén 
ünnepli tizéves fennállását. A Tisza városi szakaszán mintegy ötven 
önkéntes és egy, a Balatonról kapott, leselejtezett hajó segíti a vízi 
rendőrség munkáját. 

A tünte tők nemzeti zászlókat lobogtattak. Fotó: Schmidt Andrea 

Szocialisták kérdései Balogh Lászlóhoz 
A Magyar Szocialista Párt szegedi szer-
vezete tegnap közleményt jut tatot t el la-
punkhoz az MDF demonstrációjával kap-
csolatban, amelyben egyúttal kérdéseket 
tesznek fel Balogh László országgyűlési 
képviselőnek. 

„A Fidesz-MDF a választások óta folyamato-
san törekszik kételyeket ébreszteni a válasz-
tópolgárokban a 2002-es parlamenti válasz-
tások tisztaságát illetően. Sajnálattal tapasz-
taljuk, hogy ezt azután sem hagyták abba, 
hogy ennek eredményeként néhány száz em-
ber törvénytelen akciókra ragadtatta magát, 
sőt most ugyanezt a forgatókönyvet a vidéki 
városokban is meg akarják valósítani. 

A Magyar Szocialista Párt Szeged nyugal-
mának és a demokratikus intézmények vé-
delme érdekében tiltakozik az akció ellen. 
Szomorúan tapasztaltuk, hogy Balogh 
László országgyűlési képviselő nyíltan szó-
noki és szervezői feladatot vállal a tünteté-
sen. 

Kérdéseink Balogh Lászlóhoz: 
1. Balogh László országgyűlési képviselő a 

többi Fidesz-MDF képviselőhöz hasonlóan 
elfogadta a parlamentben a választások lebo-
nyolításáért felelős Pintér Sándor belügymi-
niszter és Ficzere Lajos OVB-elnök beszámo-
lóját a választások törvényes és tisztességes 
lebonyolításáról. Balogh László képviselő úr 
most önmaga ellen tüntet? 

2. Ha problémája volt Balogh László úrnak 
a választások szegedi lebonyolításával kap-
csolatban, tiltakozott-e a választások techni-
kai lebonyolításáért felelős polgármesteri hi-
vatalnál és annak vezetőjénél, Bartha László 
fideszes polgármesternél? 

3. Csak a szegedi l-es, 3-as választókörzet-
ben vonja kétségbe a választások tisztaságát 
vagy az általa megnyert 2-es körzetben is? 

4. Mikor szándékozik Balogh László bocsá-
natot kérni a szegedi választásokon munká-
ját tisztességesen végző több száz köztisztvi-
selőtől és a minden szavazókörben ott lévő 
társadalmi megbízottaktól, közöttük a Fi-
desz-MDF delegáltjaitól? 

MSZP SZEGEDI SZERVEZETE 

Balogh nem esett át nemzetbiztonsági átvilágításon 

Toller az elnök visszahívását kéri 

Kesernyés 
ML mosoly 
B M B M M B i BAKOS ANDRÁS 

Templomba járó ember létére nem ítéli el a holokausztot. Szálasi 
Ferencet tekinti a példaképének. Szükségesnek tartja a revizio-
nizmust. 

Az ország legnagyobb példányszámú napilapjának újságírója 
szembesíti így korábbi írásaival, nyilatkozataival a Lelkiismeret 
'88 csoport egyik alapító tagját, a csütörtöki tüntetések egyik állí-
tólagos szervezőjét. Kocsis Imre nem hagyja magát, nem válaszol, 
az írásból persze így is egy elszánt, de nem egyenes ember képe 
rajzolódik ki. Lehet, hogy ez a kép igaz is. Csakhogy az a baj vele, 
hogy ezt megint csak azok hiszik el, akik eleve ilyesféle embernek 
gondolták a csütörtöki hídlezáiás értelmi szerzőjét. 

Az újságíró szerint - ez kérdéseiből világosan kitűnik - magától 
értetődő, hogy a határok újrarajzolásán gondolkodni felelőtlen-
ség, hogy a holokauszt az emberiség tragédiája, aminek nem sza-
bad még egyszer megismétlődnie; nyilvánvaló számára, hogy 
nem szabad sok jót várni attól az embertől, akinek egy Szálasi Fe-
renc a példaképe. 

Csakhogy azoknak, akik elmentek arra a tüntetésre, és azok-
nak, akik szimpatizálnak a tüntetőkkel, ezzel nem mond semmi 
újat. Őket éppen az bosszantja, hogy gyerekkoruk óta ezeket a 
dumákat hallják, és saját, közvetlen tapasztalat híján elkezdtek 
kételkedni. Ők már akkor elkezdenek kesernyésen mosolyogni, 
ha a revizionizmus szót meghallják; voltaképp ez a kesernyés 
mosoly tölti ki napjuk jelentős részét. Találnak olyan újságot, 
ahol a pubhcisták visszamosolyognak rájuk. Jól érzik magukat 
ebben a kesergésben, és ami fö, úgy érzik, hogy igazuk van. 

Aki kételkedni akar, hamarabb talál érveket, mint az, aki meg-
érteni szeretne. Velük most már csak a tüntetéseken lehet beszél-
getni. 

Lehetne ez másképp is ? 
Ha lenne most Magyarországon egy olyan fórum, ahol mindent, 

amiben manapság kételkedni szokás, meg lehetne nyilvánosan 
beszélni anélkül, hogy utána a vita résztvevőit kérdéseik, állítása-
ik, gondolataik, érzéseik miatt más fórumon bármilyen címkével 
illethetnének. Ha mindenki, aki felnőttnek érzi magát, el merné 
mondani a kételyeit, és azokra tapasztalt, hiteles emberek vála-
szolnának, minden indulat nélkül. Ilyesmi persze másutt sem lé-
tezik. De még elképzelhetetlenebb egy olyan országban, ahol az 
országos pohtikát „csináló"politikai napilapok már végképp csak 
saját olvasóikhoz szólnak. 

Minden második szavazókörben újraszámoltak 

Tiltakoznak 
a gyanúsítás ellen 

zéki képviselő nem szándékozik 
tisztességes vizsgálatot folytatni. 
Ráadásul a bizottság tagjait már 
átvilágították, kivéve az elnököt. 
Balogh így nem is vehet részt a 
bizottság ülésein. Toller kifogá-
solta, hogy Balogh pénzjutalmat 
ígér azoknak, akik titkos iratokat 
loptak ki a nemzetbiztonsági 

szervezetek irattárából. „Ezért 
' demokratikus országban nem ju-

talom, hanem börtönbüntetés 
jár" - szögezte le. 

Balog László elmondta: már 
kérte újabb nemzetbiztonsági át-
világítását, így szerinte nincs 
akadálya annak, hogy ő vezesse a 
bizottságot. 

Cirill betűs záriegyek - ezrével 


