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Szegedi szereplőkkel nyilvánosságra került az állítólagos Antali-féle lista 

Ügynöknévsor: újabb botrány 
Több Csongrád megyei közéleti szereplő 
neve is olvasható azon az ügynöklistán, 
amelyet álnéven helyeztek el a világhálón. 
Az ismeretlen azt állítja, hogy hiteles for-
rásból jutott a névsorhoz. A 219 nevet 
tartalmazó lista állítólag a rendszerváltás 
idején készült. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

A sajtóban a kulturális élet különböző terü-
letein, a politikában tevékenykedő és a tör-
ténelmi egyházakba beépített egykori ügy-
nökök névsora került fel az internetre a hét 
végén. Az ismeretlen szerint a 219 nevet 
tartalmazó lista azonos az Antall József ex-
miniszterelnöknek átadott, ám 1990 óta 
csupán szóbeszédből ismert anyaggal. A do-
kumentum kísérőszövege szerint nem is-
mertek a listára felkerült személyek kivá-
lasztásának szempontjai, de valószínűsíti, 
hogy „a kilencvenes évek közéletéhez tarto-
zó személyek egyes csoportjainak érintett-
ségét" próbálták illusztrálni a készítők. A 
listákon sem fedőnév, sem az esetleges be-
szervezést bizonyító bármilyen adat nem 
szerepel, de az álnéven (szakerto'90) publi-
káló úgy véli, hogy a többség a Belügymi-
nisztérium egykori III/III-as csoportfőnök-
ségéhez tartozott, a kisebb részt pedig a 
kémelhárítással foglalkozó III/II-es csoport-
főnökség szervezte be. 

A listán felbukkannak olyan személyek is, 
akikről már korábban ismertté vált, hogy be-
szervezték. így olvasható Molnár Gál Péter 
színikritikus, Csutka István MIÉP-elnök és 
Keresztes Sándor volt vatikáni nagykövet ne-
ve is. A most közzétett listán számos híres 
televíziós újságíró neve is szerepel. Szegvári 
Katalin, valamint a „zenebutikos" Juhász 
Előd tegnap az index.hu internetes hírportál-
nak elismerte, hogy jelentett a belügynek. 
Dombóvári Gábor, a Névshowr műsorveze-
tője viszont cáfolta, hogy együttműködött 
volna a III/III-as ügyosztállyal. 

Csongrád megyéből Annus József író, volt 
szocialista országgyűlési képviselő, Gyulay 
Endre megyés püspök, Pintér József fotóri-
porter, biztonsági őr, valamint Vmcze Fekete 
Sándor, lapunk főszerkesztő-helyettesének 
neve olvasható a listán. 

- Nekem tiszta a lelkiismeretem, mert 
nem írtam alá beszervezési nyilatkozatot, 
nem jelentettem, nem működtem együtt a 
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Részletek az interneten közzétet t listáról 

Gyulay Endre és Annus József is szerepel 
a l is tán 

hármas főcsoportfőnökséggel - mondta teg-
nap érdeklődésünkre Annus József. A szege-
di író, a Tiszatáj című irodalmi folyóirat 
egykori főszerkesztője - aki 1990 és 1998 
között szocialista országgyűlési képviselő 
volt - közölte: amikor politikusként őt is át-
világították, az iigynökbírák találtak nála 
egy úgynevezett hatos kartont. - Ez alapján 
indítottak ellenem támadást, ami ellen a bí-
róságon védekeztem. Azt próbálták a nya-
kamba varrni, hogy besúgó voltam, de ezt 
nem hagytam. Meg is lett az eredménye, hi-
szen 1999. április 20-án a Legfelsőbb Bíró-
ság jogerős ítéletében nem csupán az ügy-
nökbírák keresetét, de felülvizsgálati kérel-

mét is elutasította - hangsúlyozta Annus 
József. Az egykori politikus közölte: ha ügy-
nök lett volna, biztosan nem indul az 
1994-es parlamenti választásokon, mert ak-
kor már hatályba lépett az átvilágítási tőr-
vény „az egyes fontos, valamint közbizalmi 
tisztségeket betöltő személyek ellenőrzésé-
ről". - Én nyúl voltam a körvadászaton, 
nem pedig hajtó. Engem is megfigyeltek, te-
lefonjaimat lehallgatták - fogalmazott az 
egykori politikus. 

Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püs-
pök, bár több üzenetet is hagytunk mobilte-
lefonján, nem reagált megkeresésünkre. A 
püspök a múlt héten, igaz, nem hivatalosan, 
cáfolta, hogy beszervezték volna. Alaptalan-
nak nevezte az állítólagos ügynökmúltjáról 
régóta terjedő híreszteléseket. 

Pintér József fotóriporter, biztonsági őr 
elismerte, hogy 20-25 éve megkeresték és 
arra kérték, ünnepségeken, nagyobb ren-
dezvényeken, temetéseken készítsen fotó-
kat. 

- Beszervezési nyilatkozatot nem írtam 
alá, jelentéseket senkiről nem adtam, pénzt 
sem kaptam, sőt azt sem tudtam, hogy az ál-
talam készített fényképek az állambiztonsági 
szolgálatokhoz kerültek. De ezt most, utólag, 
nem tudom kizárni, lehet, hogy felhasznál-
ták azokat a fotókat - mondta lapunknak 
Pintér József. 

Listán 
V. FEKETE SÁNDOR 

Azt hinné az ember, amikor a három átvilágítóhíró előtt tisztáz-
ta magát, hogy nem volt ügynök, nem írt jelentéseket, senkiről 
sem adott információt a rendőrségnek, és erről hivatalos papírja 
is van, akkor már nem érheti meglepetés. De igen. Valamiféle 
listán mégis szerepel a neve. Fogalmam sincs, hogy a többi em-
ber mit írt alá, mit jelentett, mivel vették rá - ha rávették -, és 
milyen előnyei származtak belőle. Csak a magam történetét tu-
dom. 

Még Szolnokon laktam 1982-83-ban, amikor a katonasághoz 
berendeltek adategyeztetésre. Ott két civil ruhás rendőr várt, és 
olyan részletességgel vájkált a magánéletemben, mintha a nem 
létező naplómból idézett volna intimitásókat. Majd arról faggat-
tak, hogy miféle ellenzékiekkel beszélgettem egy színházi elő-
adás szünetében. Eletemben akkor hallottam először az ellenzéki 
kifejezést. Fogalmam nem volt, hogy ismerősöm, akihez oda-
mentem néhány percre, kikkel társalgott. A rendőrök közölték, 
gondoskodnak arról, hogy kirúgjanak az állásomból, mert „ellen-
zékiekkel vegyülök, a rendszer ellensége vagyok". Akkor ajánlot-
ták fel a helyzet megoldásának kulcsaként, hogy segítsem infor-
mációval a rendőrséget - cserébe nem rúgatnak ki. Ott, a helyszí-
nen kitöltöttek egy adatlapot (ezt tették elém később az átvilágí-
tok), a katonaságtól beszerzett információik alapján. Majd azzal 
álltak elő, hogy alá kellene írnom egy együttműködési nyilatko-
zatot. Azt kértem, hadd gondolkodjam rajta, mert ez akkor ne-
kem hirtelen sok volt. Még inkább sokk. Alig vártam, hogy kime-
nekülhessek az épületből. 

Az egyik rendőr a későbbiekben többször felhívott telefonon, 
három-négy alkalommal találkoztam is vele, felvett az autójába. 
Ö ilyenkor fitogtatta jólértesültségét, én meg hallgattam nagyo-
kat. Voltaképp kérdezni inkább én kérdeztem: mikor hagynak 
már békén, én nem tudok semmit, nem fogok senkiről semmit 
mondani, és ez így is történt. Mint ahogy azt a bizonyos nyilatko-
zatot sem írtam alá sohasem. Az volt a válasz: amíg Szolnokon 
dolgozom és lakom, addig biztosra vehetem, hogy nem szállnak 
le rólam. 

A kiegészítő parancsnokságon történt találkozás után bő 
egy évvel Szegedre költöztem. Elsősorban családi okok miatt, 
de nem tagadom, az is szerepet játszott a döntésemben, hogy 
végre megszabadulok a nyomasztó rendőri telefonoktól, talál-
kozásoktól. Utóbbiból még egy kijutott, mert amikor egyszer 
Szegeden járt az a bizonyos szolnoki rendőr, megkeresett, és 
közölte, nyugodt lehetek, végleg letettek rólam. Azóta nem 
láttam. Gondolom, hasonlóan emlékezhetett a történtekre, 
mert az engem átvilágító bírák határozatából - amely arról 
szól, hogy sosem dolgoztam ügynökként - kiderült, hogy ta-
núként meghallgatták. 

Ennyi a történet. Tény, nem szívderítő. Számomra pláne nem 
az. Hiszen magyarázkodásra kényszerülök, holott úgy érzem, 
nincs miért. 

Vásárhely: nagyobb 
lakástámogatás 
Százezer helyett az idén már 
akár négyszázezer forint vissza 
nem térítendő támogatást is 
kaphatnak azok a vásárhelyiek, 
akik lakásépítéshez, vásárlás-
hoz, felújításhoz, korszerűsítés-
hez, vagy hiteltörlesztéshez kér-
nek segítséget az önkormány-
zattól. A lakáscélú helyi rende-
let módosítását a minap fogadta 
el a közgyűlés. 

A négyszázezres határ kitolá-
sát Szeli Ferenc képviselő java-
solta. Véleménye szerint ugyanis 
az eddig maximum százezres tá-
mogatás még egy kisebb lakásfe-
lújítási munka költségeinek is 
csupán a töredékét fedezi. Ennél 

jelentősebb emelésre is szükség 
lenne, azonban akkor kevesebb 
igénylőnek juthatott volna több 
pénz - jegyezte meg a városatya. 

Az idén azok is emelt összeg-
hez juthatnak, akik a vissza nem 
térítendő támogatásra és kamat-
mentes kölcsönre együtt pályáz-
nak. Ezt a kombinációt négy-
százezer forint helyett hatszáz-
ezer forintra maximálták. A csak 
kamatmentes kölcsönt igénylők 
viszont változatlanul négyszáz-
ezer forintig terjedő segítséget 
kaphatnak. 

Tavaly lakáscélú helyi támoga-
tásra összesen több mint 45 mil-
lió forintot fizetett ki a város. 

Nyári munkára indult, de azóta sem látták 

Merre járhat Sarró Melinda? 

Autóeladás, alkatrész-értékesítés 

MEGKEZDŐDÖTT 

TOYOTA 
Autószalon-átalakítás 03. 31-ig TART. 

Autószerviz-átalakítás 06.30-ára 
ELKÉSZÜL! 

Folytatás az 1. oldalról 

- Melinda viszonylag jó tanuló, 
hiszen 3,8 volt az átlaga és már 
kisgyerek korában is szépen raj-
zolt. Művészeti pályára kellett 
volna mennie, csak nem győz-
tem volna a taníttatását - sírta el 
magát az asszony. - Mindenfélé-
re gondoltam már, mi lehet vele. 
Arra is, hogy terhes, s azért nem 
mer hazajönni. Csakhogy nővé-
rei, Kriszta és Andi sem tudnak 
róla, pedig velük még szerelmi 
életét is megbeszélte. Édesapját 
sem kereste, pedig hozzá is erő-
sen kötődött. Azt is elfogadnám, 
ha összeállt volna egy fiúval. Ret-
tenetes ez a bizonytalanság - tet-
te hozzá. 

Melinda kistestvérei, a négy-
éves Tímea és Katalin, valamint 
a már iskolás fiúk, András és Gá-
bor gyakran kérdezgetik, mikor 
jön haza nővérük. 

A családnak Vásárhelyen sem 
vált jobbá a sorsa. Dóéról azért 
költöztek Sarróné szülőváro-
sába, mert elegük volt az albér-
letezők bizonytalan életéből. A 
nagyszülők néztek ki számukra 
egy eladó házat, amelyet bank-
hitelből vásárolt meg az asz-
szony, aki a kölcsönt havi 75 
ezer forintonként törleszti. A 
család a főállású anyaként járó 
pénzből, családi pótlékból és 
gyermekvédelmi támogatásból 
tartja fenn magát. A munkanél-
küli apa ugyanis nem támogatja 
őket. Sarrónét az idén január-
ban ráadásul ki is rabolta két, 
máig ismeretlen fiatal férfi, akik 
kiragadták a kezéből a tárcáját, 
amikor belépett a Malom utca 
sarkán álló telefonfülkébe. Az 
elvitt bankkártyája helyett -
mondta - máig sem kapott újat 

RENGETEGET 
HIÁNYZOTT 
AZ ISKOLÁBÓL 
Sarró Melinda 2003-ban a 
szegedi Fodor József Élelmi-
szeripari Szakközépiskolá-
ban kezdte el középfokú ta-
nulmányait. Itt azonban no-
vemberben megszűnt a ta -
nulói jogviszonya. Megtud-
tuk: Melinda a szegedi Móra 
Ferenc Szakközép- és Szak-
munkásképző Iskolába kérte 
átvételét. Osztályfőnöke, 
Dani Tibor elmondta, hogy 
Melinda nagyon rövid ideig 
az épületburkoló és gumi-
ipari feldolgozó osztályba 
járt egy szem lányként. A 
nyitott, jó kedélyű lány gyor-
san beilleszkedett az osz-
tályba, feltalálta magát a f i -
úk között. Az osztályfőnök 
közölte: noha Melinda igen 
gyakran hiányzott az iskolá-
ból igazoltan és igazolatla-
nul is, nem voltak vele fe-
gyelmi problémák. Tanulmá-
nyi téren igen gyengén telje-
sített, így történhetett meg 
az, hogy év végén több 
tárgyból is megbukott. Az 
osztályfőnök kollégáitól tud-
ta meg, hogy a lány eltűnt. 

Melinda ballagási képe. Nem tudni , mi lett vele Családi fotó 

a banktól. Sarróné állítja, azóta 
a számláján lévő pénzéhez sem 
tudott hozzájutni. A bank sze-
rint azonban a kártyát megküld-

ték. Az asszony ráadásul úgy 
tudja, hogy lányát már nem is 
keresi a rendőrség. 

Melinda eltűnés miatt kibo-

csátott országos körözése ma is 
érvényben van - tudtuk meg To-
ronykőy Mártától, a megyei 
rendőr-főkapitányság sajtórefe-
rensétől. Ez azt jelenti, ha a lány-
nyal kapcsolatban bármiféle in-
formáció a hatóság tudomására 
jut, akkor azt azonnal ellenőrzik. 

B . K . A . 

Dorozsmai út 9. • Tel.: 20/583-29-93 


