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Visszahívások SZER 

 ------------  München, 1989. február 20. 

Magyar híradó 

Krassó György beszél a népi ellenőrzésnek ezen valódi formájáról 

és eddigi eredményeiről. 

- Mint ismeretes, az elmúlt hónapokban a Fidesz kezdeményezésére 
aláírásgyűjtések folytak több országgyűlési képviselő 
visszahívására. Az új választás kiírásához szükséges aláírásszám 
elsőként még decemberben dr. Vida Miklósnak, az Országgyűlés 
alelnökének ügyében gyűlt össze, mivel januárban a Dauda Sándor 
zuglói és a Cservenka Ferencné gödöllői parlamenti képviselő 
visszahívását indítványozó beadványt írta alá a törvényben 
megkövetelt számú választópolgár. 

A visszahívás gondolata az Országgyűlés több más tagját illetően 
is felmerült, s közülük Apró Antal, a Csongrád megyei első számú 
választókerület képviselője jobbnak látta, ha egészségi állapotára 
való hivatkozással önként lemond képviselői mandátumáról. Apró Antal 
1951-től 1984-ig a győztes forradalom néhány napját leszámítva 20 
évig a kormány tagja, 1971-től 84-ig pedig az Országgyűlés elnöke 
volt. 

A visszahívási indítványok elbírálása azonban csigalassúsággal 

halad, az új választást még sehol nem írták ki. 

A Magyar Távirati Iroda nemrégiben közzétett tájékoztatása 

szerint dr. Vida Miklós ügyében a Budapesti VIII. kerületi választási 
elnökség a Belügyminisztériumhoz és az Igazságügyi Minisztériumhoz 

fordult tanácsért a követendő eljárást illetően, majd megkezdte az 

aláírások hitelességének felülvizsgálatát, de a benyújtott 2.175 

aláírásból eddig 230-at vizsgált meg. 

Hétfőn ülést tartottak és erre meghívták Vida Miklóst is, aki a 
maga részéről törvénytelennek és megalapozatlannak minősítette a 
visszahívási indítványt-, és a beadvány elutasítását vagy -
tekintettel egészségi állapotára - az eljárás március végéig való 
elhalasztását kérte. Egyben közölte, hogy a választási elnökség 
további ülésein is részt fog venni, mégpedig ügyvédje kíséretében.



1989.02.20. - 22 - Rádiófigyelő 

Szolgálati használatra 

A VIII. kerületi Fidesz, a Műegyetem Fidesz Szervezete és a 
Szabad Demokraták Szövetségének VIII. kerületi csoportja most 
felhívást tett közzé, amely időhúzásnak és az ügy eltussolasara tett 
kísérletnek minősíti a történteket. Megállapítja, hogy írásos 
kérelmük ellenére sem hívták meg az aláírások ellenőrzéséhez sem a 
választók, sem a nyilvánosság, sem a Fidesz képviselőit. A 
nyilvánosságot és a pártatlan ellenőrzést a jelek szerint csupán 
maga Vida Miklós képviselte. 

Vida nem meri vállalni választói előtt a megmérettetést - mondja 
a felhívás. Ha viszont - mint nyilatkozta - egészségi okokból nem 
tud választói elé állni, akkor ez a körülmény képviselői és alelnöki 
munkáját is lehetetlenné teszi. Megengedhetetlennek tartjuk, hogy 
olyan képviselő hozza a jövőnket meghatározó döntéseket, akiben 
megrendült a választók bizalma - folytatódik a Fidesz és a Szabad 
Demokraták Szövetsége felhívása, amely a továbbiakban azzal vádolja 
a helyi hatalmasságokat, hogy összefognak hatalmuk biztosítására. 
Felszólítják az országos választási elnökséget, hogy a választók és 
a közvélemény megnyugtatása érdekében írja ki a választást. +++ 

gj gi
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Március 15. SZER 

 ---------- München, 1989. február 20. 

(Kasza László) Magyar híradó 

- Javában folynak az előkészületek március 15-ike 
megünneplésére. Most már végleges az, hogy a független szervezetek 
nem hajlandók közös ünnepséget szervezni a hivatalos szervekkel: az 
MSZMP-vel, a Hazafias Népfronttal és a KISZ-szel. 

A független csoportok szervezőbizottságának tagját, Szilágyi 

Sándor kritikust kérdezem, hogy mely független szervezetek vesznek 

részt március 15-ike megünneplésében. 

- Ez az öt szervezet: a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, 
a Fiatal Demokraták Szövetsége, a Független Kisgazda-, Földmunkás- 
és Polgári Párt - vagy Kisgazdapárt röviden -, a Magyar Demokrata 
Fórum és a Szabad Demokraták Szövetsége. Én magam a Szabad 
Demokraták Szövetségének az egyik megbízottjaként veszek részt 
ezeken a megbeszéléseken. 

Az öt szervezet kezdeményezését olyan csoportok támogatják, mint 
például a Republikánus Kör, a Székely Tanács, a Perem Klub, az 
Országos Klubtanács, a Független Jogász Fórum, természetesen a 
magyarországi Szociáldemokrata Párt, a Menedék Bizottság, a 
Nagymaros Bizottság stb. A lista még nyitott. Aki még úgy érzi, hogy 
csatlakozni kíván, az holnap, tehát kedden este 7 és 9 óra között a 
Múzeum Kávéházban ezt megteheti. 

- Miért utasítottátok vissza a közös ünneplést a Hazafias 
Népfronttal, az MSZMP-vel és KISZ-szel? 

 - Ennek az oka tulajdonképpen az, hogy amikor az MSZMP és a KISZ, 
majd mostanában pedig a Népfront nagyon szorgalmazta, hogy közösen 
ünnepeljük március 15-ikét, ezt nem kötötték egybe azzal, hogy 
visszamenőleg elítélik: Budapesten - de máshol is - minden módon 
eddig akadályozták március 15-ike megünneplését 7 hogy ma is olyanok 
vezetik a pártot, a KISZ-t, akik rendőröket küldtek a békés 
tüntetésekre.
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- Milyen ünnepséget terveznek a független csoportok az idén 
március 15-ikén? 

- Ez a március 15-ike a jelképek, a szimbólumok ünnepsége lesz. A 
jelképek március 15-ikéje lesz ez az idei március 15-ike abból a 
szempontból is, hogy a független március 15-ike szimbóluma, 
jelképe ugyanaz, mint ami a demokratikus forradalmaink és 
nevezetesen a Kossuth-címer. Húszforintos önköltségi Irón 
sikerült több tízezer zászlóba bevarrható Kossuth-címert 
szereznünk, amelyet harminc forintos egységárért árulunk. Ezeket 
a független szervezeteknél vagy a Jurta Színházban lehet 
beszerezni, és aki ilyet vásárol, az már eleve támogatja március 
15-ikét. Ez a tízforintos különbözet a mi anyagi kiadásaink 
fedezésére fordíttatik. 

Itt szeretném elmondani: amikor a KISZ legutóbb ajánlatot tett, 

hogy mégiscsak közösen ünnepeljünk, megemlítette, hogy nekik 2,5 
millió forint áll rendelkezésükre. Mi független szervezetek elég 

szegények vagyunk, úgyhogy bárki bármiben tud segíteni, tehát, 

nyomdában, címerfelvarrásban, hangosításban, tehát bármilyen 

praktikus segítséget tud nyújtani, azt köszönettel vesszük. 

Jelképesnek találom azt is, hogy a hagyományos útvonalat járjuk 
be, tehát a déli harangszókor találkozunk a Petőfi-szobornál. Innen 
elvonulunk a Szabadság térre, ahol jelképesen a társadalom nevében 
lefoglaljuk a tévét. Ez annyit fog jelenteni, hogy a tévé lépcsőjén 
beszédek hangzanak el arról: a tévé nem a párté, nem az államé, hanem 
a társadalomé. +++ 

baj gl 
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A magyar-rendőrség SZER 

 ----- -- ---------  München, 1989. február 20. 

(Örsi Éva) Magyar híradó 

1989. február 17. Robbanás a metróban. Ma, február 20-ikán a 
Kossuth Rádió Reggeli krónikájában a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
vezetőjének bűnügyi helyettese a fokozottan romló közbiztonsági 
helyzetet a növekvő nyugati befolyásnak, a romlott közhangulatnak 
tulajdonítja. A riporter kérdésére nem tud választ adni, hogy a 
metrórendőrség, melyet kifejezetten a metróalagutak biztosítására 
hívtak életre, hol volt a kritikus órában, pillanatban. 

Budapest lakói most vonakodva tesznek eleget a rendőrség 
felhívásának, hogy a metróban történtek miatt jelentkezzenek a 07-es 
telefonszámon. Azzal tisztában vannak, hogy a magyar rendőrség 
magatartása egyre szélsőségesebb. Most ne a március 15-ikékre, a 
július 16-ikákra és a november 15-iki brutális akcióra gondoljunk 
elsősorban, hanem a mostani napokban tapasztalt rendőri akciók 
sorozatára, úgymond a közbiztonság érdekében végzett akcióra. A* 
járőrök lépten-nyomon belekötnek tisztességes emberekbe, jobb esetben 
csak igazoltatják őket, rosszabb esetben feljelentik, miközben a 
rendőr-főkapitányság vezetőjének bűnügyi helyettese elismeri, hogy 
volt olyan hét vége, amikor öt gyilkosság is történt. 

A történtekre feltette a koronát az az önkényes rendőri akció, 
melyre február 3-ikán délelőtt a várpalotai piacon került sor. A mai 
Népszavában megjelent tudósítás szerint aznap délelőtt, pénteki 
napon, három irányból nagy lendülettel érkeztek bizonyos 
személygépkocsik, melyekből egyenruhás és civilbe öltözött rendőrök, 
valamint katonák ugrottak ki. Egyenesen a lengyelek felé tartottak, 
akik mint minden nap - immár másfél éve -, most is árusították a 
különféle ruhaneműket, bizsukat, italokat. 

Az akcióban részt vevők hirtelen gyűrűbe fogták ezeket a 
külföldi árusokat, és már lendült is magasba a gumibot. A szemtanúk 
szerint semmiféle igazoltatás nem történt, csak azonnali, úgynevezett 
felelősségre vonás. Menekülni csak az tudott, aki csomagjait 
hátrahagyva átvetette magát a másfél-két méter magas korláton. 
Voltak, akiket az autókra tettek fel ütlegelve. Egy férfi legurult a 
lépcsőn, míg egy asszonyt elgáncsoltak, hogy aztán a földön fekve 
tegyék ártalmatlanná. 

Tévedésből egyik-másik várpalotainak is jutott az ütlegekből. Az 
egyik magyar férfi nekiment a rendőrnek, a hajába kapaszkodott, úgy 
kellett őt lefogni honfitársainak. Várpalotán azóta vibrál a levegő 
- írja a Népszava a továbbiakban.
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- Bizony, valahogy rosszul osztják szét a rendőröket. Ahol 

szükség lenne rájuk ott nincsenek, ahol nincs szükség rájuk, ott 

sokan vannak. +++ 

baj gl
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Aukció SZER 

 -----  München, 1989. február 20. 

(Lángh Júlia) Magyar híradó 

Modern művészeti aukció Budapesten a romániai menekültek javára. 
Siker anyagi, erkölcsi és művészeti szempontból egyaránt. Tamás 
Noémi festőművész kezdeményezésére a Független Menedék Bizottság 
szervezte és rendezte a február 10-ikén megnyílt kiállítást, amelyen 
454 művész 816 alkotását mutatták be. 

A múlt szombaton és vasárnap tartott aukción a műalkotások 45 
százaléka elkelt, ami egészen ritka jó arányban számít a modern 
művészeti aukciók átlagához képest. A vásárlókat a művészet iránti 
érdeklődés mellett a jótékonyság is vezérelte. Például egy 
kisvállalkozó, aki eddig soha nem vett műtárgyakat, húsz képet 
vásárolt, hogy ezzel is támogassa a romániai menekülteket. 

A művészek vagy az eladási ár teljes összegét, vagy 50 

százalékát ajánlották fel a menekültek javára. Ez utóbbi esetben 

elsősorban azért csak az összeg felét, mert nekik is pénzbe került a 

nyersanyag és az előállítás. 

Az aukció bruttó bevétele 1 millió 836 ezer forint. Ebből le 
kell számítani az áfa összegét - 25 százalékot - azoknak a 
műtárgyaknak az esetében, amelyeknek a művész csak a bevétel felét 
ajánlotta fel a menekülteknek. A teljes felajánlások adómentesek. Az 
áfa még így is jelentősen csökkenti majd a menekültek megsegítésére 
felhasználható összeéget, de a Menedék Bizottság és a Bizományi Áruház 
Vállalat tárgyalni kíván ez ügyben az adóhivatallal. 

Magát az aukciót a Bizományi Áruház Vállalat szakértői vezették 
le, természetesen ingyen, és igen jelentős segítséget nyújtva az 
egész eseményhez, a zsűrizést is beleértve. Ugyancsak dicséretes 
segítséget nyújtott a kiállításnak és aukciónak helyiséget adó 
Munkásmozgalmi Múzeum, amelynek dolgozói a ruhatárostól az őrökig 
mindvégig készségesek voltak. 
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Viszont a Magyar Képzőművészek- és Iparművészek Szövetsége, 
amelynek a neve szerepel a meghívón, és amely megkapja a levonások 
utáni tiszta bevétel felét, hogy Romániából menekült művészek között 
szétossza, nem képviseltette magát sem a kiállítás megnyitóján, sem 
az aukción. 

Mindenki más segítőkész volt. A Menedék Bizotttság tagjai saját 
kezűleg építették fel a kiállítást, és a védnökök is sokat tettek a 
sikerért. Például Balczó András a kiállítás egy hete alatt mindvégig 
saját maga árulta egy tatabányai iparművésznő ékszereit, a bevétel, 
természetesen szintén a menekülteké. Bodor Pál, Mészöly Miklós, 
Törőcsik Mari ugyancsak sokat tett azért, hogy az aukció létrejöjjön 
és sikeres legyen. 

Még egy örömhír: ez az aukció alapja lett egy osztrák-magyar 
kulturális vállalkozásnak. Az osztrák Dominó szállodalánc tulajdonosa 
több mint félmillió forint értékben vásárolt képeket, azekből aukciót 
rendez Bécsben, és a továbbiakban rendszeresen kíván modern magyar 
műalkotásokat vásárolni. +++ 

baj gl 


