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Megemlékezések 
október 23-án 

A Szegedi Ellen/eki Kerekasztal szervezetei az '56-os 
aldozutok kopjafájánál , az Aradi vértanúk (erén rendezik 
meg ünnepi nagygyűlésüket a forradalom 33. évfordulója 
alkalmából, hétfőn este fel 8-kor. A nagygyűlésen besze-
det mond Raffay Ernő és Kartész Dezső. 

Ugyancsak Raffay Ernő országgyűlési képviselő beszél 
a* MDF ünnepsegén, a Kisszínházban. hértfön este 6-'kor. 
Az 56-os szegedi eseményekre Fejér Dénes emlekezik, az 
irodalmi műsorban közreműködik Dobos Katalin, Kovács 
Zsolt es Kató Sándor, a szegedi színház művészéi. 

Levelek az elnyomatasbol címmel Király Zoltánnál — 
akinek a leveleket irták — beszélget Dlusztus Imre új-
ságíró az ifjúsági házban, a hétfőn esfe 7-kor kezdődő 
..Közéleti tercierében". Közreműködik Kovács Zsolt es 
Rago Iván. a színház művészei. 

Az MSZP szegedi reformkörének tagjai virágot he-
lyeznek el és gyertyát gyúj tanak az áldozatok emlékére az 
Aradi vértanúk terén, a kopjafánál , hétfőn este. 

A Bartók művelődési központban irodalmi esten em-
1 ékeznek meg a magyar októberről vasárnap este 7-kor. 
Berta Attila, Frank György és Hanczár János verseit 
Beslin Anita. Bobor György. Dálnoki Zsóka, Káló Sándor 
es Teszáry Gábor mondja el. 

A Szegedi Munkástanács elnökének Perbíró József-
nek ötvenhat Szegeden — emlékeimben címmel megje-
lent a kötete, a Szeged — Nóvum Kfti kiadásaban. A szer-
ző hétfőn délután 3 és 5 óra között, a Radnóti könyves-
boltban (Centrum, Áruházzal szemben) dedikálja könyvét. 

Alaptalan rémhírek, gyalázkodó levelek 

Senki sem készül 
békétlenségre 

Csongrád megyében a leg-
különbözőbb hirek ter jeng-
nek az 56-os évfrodulóról. 
Főként ijesztgetések: szélső-
ségekkel, botranykeltéssel. 
Emiatt az utóbbi napokban 
többszőr csörrent a telefon a 
Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányságon. Érdeklőd-
tek aggódva, mit tesznek a 
rendőrök az ünnephez méltó 
emlékezés érdekében, az 
esetleges rendbontások, in-
dulatok ellen ? Ugyanakkor 
.fenyegető, gyalazkodó leve-
leket — amelyeknek feladó-
ja természetesen ismeretlen 
— kézbesített a posta a fő-
kapitányság címére. A le-
vélírók visszarendeződési 
törekvéssel vádolják a rend-
őrséget. Mindezek miatt tar-
tott sajtótajékoztatót Barna 
Sándor főkapitány, tegnap, 
pénteken délben. 

Hangsúlyozta: a törvényes 
előírásoknak eleget téve, a 
partok korrekten bejelentet-
ték a rendörsegnek, hol. mi-
kor, milyen módon kíván-
nak, közterületeken, emlé-
kezni. A rendezőkkel tar-
gyaltak, meggyőződtek: az 
előkészületek törvényesek. 
A közbiztonság embereinek 
pedig minden társadalmi tö-
meges méretű esemény, az 
ünnep is, szakmai feladat. A 
főkapitány kérte a sajtó kép-
viselőit, nyugtassák meg a 
közvéleményt, mer t megala-
pozott információ nincs. 
mely provokációról, bot-
ránykeltésröl szólna, békét-
lenségre senki nem készül. 
Mindenki úgy ünnepelhet, 
ahogy lelki békéje diktálja, 
a rendörségnek ezt az embe-
ri jogot kell biztosítani, ,s 
úgy is tesz. , 

Közölte, a Csongrád me-
gyében régebben kiadott 
önvédelmi fegyverek tar tá-
sának felülvizsgálatát is teg-
nap, pénteken fejezték be. A 
kintiévé fegyverek aggoda-

lomra nem adnak okot. 
Egyébként indokolt esetek-
ben — s ilyet 23-at találtak 
— bevontak az engedélyt. A 
rendőrséghez címzett levelek 
és az újságírók kérdéséi kap-
csán elmondta; partvi tákban 
nem vesznek részt, már 
megszűnt a munkahelyi 
pártszervezetük. A jövőben 
minden rendőr magánügye, 
milyen pártba lép, ha lép. 

Barna Sándor szavait iga-
zolta az a tárgyalás, amelyet 
délelőtt volt módja végig-
hallgatni az újságíróknak a 
városi kapitányságon. Szőke 
Péter. Szeged város kapitá-
nya, Ökrös Tamassal. a Fi-
desz képviselőjével beszélte 
meg a hétfői szegedi ünnep-
ségek részleteit. Eszerint a 
Fidesz 11 órára nagygyűlést 
szervez a Dugonics térre, 
amennyiben október 23-a 
munkaszüneti nap lesz. A 
Szegedi Ellenzéki Kerékasz-
tal közös rendezvénye lesz 
az Aradi téri kopiafanál. es-
te fel 8-kor kezdődő politikai 
tartalmú ünnepi megemlé-
kezés. A szervezők az esemé-
nyek zavartalan lebonyolítá-
sáról maguk kivannak gon-
doskodni. Így azokon hiva-
talból egy rendörföhadnagy 
lesz jelen, rendörbiztosi mi-
nőségében fölügyeli a rend-
örök és az ünneplő polgárok 
biztonságát, őrködik az ese-
ményhez méltó emlékezés 
fölött, A fehér zakós közle-
kedési rendörök a gyalogos, 
a járműforgalmat és a vil-
lamosjáratokat irányítják, 
lassítjuk, terelik, a közeli ut-
cakban. 

Az alkalmi tárgyaló felek 
kölcsönösen elismerték, ed-
dig is korrekt volt kapcsola-
tuk, s az 56-os forradalom és 
szabadságharc ünnepét is az 
egyesülési törvényben fog-
laltak szerint készítették elő. 

M. E. 

Kisgazdapárt 

fl magyar 
paraszt tud 

gazdálkodni 
Nemrégiben Csongrád me-

gye több települesén — For-
ráakúton. Zákányszéken, 
Rószkén es Újszegeden — 
tartott tagtoborzó gyűlést a 
Független Kisgazda. Föld-
munkás ét. PoLgári Párt. 
Zákányszékén Nagy Ferenc, 
a part elnökségének alelnö-
ke tartott előadást, aki a 
pat t történetét és program-
ját ismertette. A rendez-
vény másik szonoka. Bába 
István azt hangsúlyozta, 
hogy a kisgazdapart minden 
magyar ál lampolgárnak ga-
rantálni aka r j a a magántu-
lajdon törvényes védelmét, 
különös tekintettel a föld-
tulajdonra A magyar pa-
raszt maga döntsön, a tá j -
jelleggel is számolva, hogy 
egyénileg, vagy valamilyen 
szövetkezeti, esetleg társu-
lási formában kivun-e dol-
gozni. Lehetőségként felve-
tette: olyan agrárbankot, pa-
rasztban kot hozhatnának 
letre, mely önerőből táplál-
kozna, hiszen -meg nem szá-
molhatnak jelentős külföldi 
töketámogatásra. Nem kell 
elvetni a szövetkezeti for-
mát Csupán azért, mert a 
névhez rossz emlékek járvi-
nak. hanem a már meglevő 
formát kell ú j tar ta lommal 
megtölteni. Azon meggyőző-
désének adott hangot, hogy a 
magyar paraszt tudja, ho-
gyan kell gazdálkodni, hisz 
megmutat ta ezt eddig is a 
háztáji gazdaságban. 

Részkén a tanácselnök és 
a helyi termelőszövetkezet 
elnöke is részt vett — ér-
deklődőként — a toborzó-
gyűlésen. Ezen hangsúlyoz-
ták, hogy napjainkban igen 
fontos a demokrácia, s a 
jogállam létrehozása. A pár-
tokba tömörülés azért is 
szükséges, hogy a magántu-
lajdon törvényes garanciái 
megvalósulhassanak, s az 
emberek végre maguk dönt-
hessenek sa já t sorsukról. A 
kisgazdapárt ekkor megala-
kult helyi szervezetének ve-
zetője Sövényházi József 
lett. 

* 

Újszegeden, a Bálint Sán-
dor Művelődési Otthonban, 
tisztújító közgyűlésen vá-
lasztották meg a kisgazda-
párt Szeged városi szerveze-
t e ú j v e z e t ő s é g é t , m e l y n e k 
elnöke Szeghö István, alel-
nöke U. Nagy István, t i tká-
IU Bába István, szervezőtit-
kára Sebestyén István. 

| ügyésze Rovó Zoltán lett. A 
kisgazdapárt városi szerve-
zetének szóvivőjévé Lé-
vay Endre ügyvedet válasz-
tották. 

k 

Forráskúton 32 taggal 
alakították meg a pár t he-
lyi szervezetét, melynek élé-
re Vass Márk került. 

Színes programmal 

MSZP-fesztivál 
az újszegedj Sportcsarnokban 

A belépni szándékozók a helyszínen nyilatkozhatnak 

Megújul az MHSZ 
A Magyar Honvédelmi 

Szövetség nem félkatonai 
szervezet, nincsenek kikép-
ző bázisai, s csak sportfegy-
verekkel rendelkezik. Ezt 
Kéri György vezérőrnagy, 
az MHSZ főtitkára hangsú-
lyozta pénteken azon a ta-
lálkozón, amelyet a szövet-
seg szervezett újságírók 
számára. A főtitkár elmond-
ta, hogy az MHSZ felügye-
letét a Minisztertanács meg-
bízásából a honvédelmi mi -
niszter lá t ja el. A szövetség 

feladata a hazaszeretetre 
nevelésében való részvétel, 
a honvédelmi oktatás, vala-
mint a technikai verseny-
sportok szervezese, iranyi-
tása. 

Szólt arról is, hogy radi-
kálisan megváltozik a 

mintegy 300 ezer tagot 
számláló MHSZ irányítása; 
míg eddig kinevezett veze-
tők döntöttek a legtöbb ker-
désben, most már választott 
testületek, önkormányza-
tok működnek és számos 
hatáskör átkerült a klu-
bokhoz. Két-három éven be-
lül szeretnék 50 százalékkal 
csökkenteni az MHSZ al-
kalmazottainak számát, 
amely jelenleg több mint 
2100. A dolgozók, mintegy 
fele fizikai munkát végez, 
többek között gépjárműve-
zetést. repülést oktat. A 
szövetség alkalmazásában 
162 hivatásos katona dolgo-
zik. 

Kérdésekre válaszolva 
elhangzott, hogy a szövet-

ség idei költségvetése 1,1 
milliárd forint volt, amely-
ből évközben 200 millió fo-
rintot elvontak. A megma-
radó 900 millió forint 60 
százalékából az állomány 
bérét fedezik. Kéri György 
szólt arról is, hogy néhány 
ú j párt megkerdőjelezi az 
MHSZ létjogosultságát. Hoz-
zátette véleményét: ha a jö-
vőben hatalmi intézkedéssel 
aka r j ák elintézni az MHSZ 
sorsát, akkor az egy más-
fa j ta diktatúra lesz. Egy 
másik kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy az MHSZ 
60 ezer kisöbű sportpuská-
val és ugyanennyi légfegy-
verrel rendelkezik, ezeket a 
szabályoknak megfelelően 
őrzik (MTI) 

A Magyar Szocialista Párt Csongrád Me-
gyei Szervezete ma, szombaton egesz napus 
politikai fesztivált rendez az újszegedi 
Sportcsarnokban es környékén. 

A rendezvényen Nyers Rezsó, a párt el-
nöke, Pozsgay Imre, az MSZP Koztársa-
ságielnök-jelöltje, Vastagh Pál, a pár t vi-
déki t i tkára es az MSZP elnökségének; 
több tagja is részt vesz. 

A Sportcsarnok nagytermeben délelőtt 10 
órától délután 2 óráig „nonstop" műsort 
rendeznek, amelynek keretében néptánc-
együttesek, diákszinpadok szerepelnek, de 
sor kerül divatbemutatóra, tombolara es 
politikai kabaréra is. Körüli* lül fel kettő-
kor kerül sor a Sportcsarnokban a nagy-
gyűlésre, amelyen felszólalnak, az MSZP 
vezető politikusai. , 

A Szegedi Biológiai Központban delelött 
talalkozási lehetöseget biztosítanak az 

MSZP elnoksegi tagjaival uz. érdeklődők-
nek. Ugyanitt, a nagyteremben kerül sor. 
fel háromtól arra a konzultációra, amelyen 
részt vesznek a part vezető politikusai is. 

A Sportcsarnokban egész nap külön 
programokat biztosítanak a gyermekeknek, 
fiataloknak. A közeli parkolóban több sze-
gedi vállalat, szövetkezet kínálja termé-
keit. 

A fesztivál időtartama alat t folyamato-
san működik a párt információscsoportja. 
A helyszínen az érdeklődök rendelkezéséra 
bocsátják az MSZP programját , alapszabá-
lyát, valamint lehelöseg nyílik arra is, hogy 
a programmal egyeterlok a helyszínen be-
léphessenek a partba. 

A politikai fesztiválra minden, a r. 
MSZP-vel szimpatizáló és a fesztivál iránt 
érdeklődő szegedit várnak. 

Nyers Rezső nyílt levele 
Kedves Elvtárs.' 
A Magyar Szocialista Munkáspárt októberi kongresz-

szusán elhatározta, hogy ú j par tként kíván reszt venni 
Magyarország politikai életében. E döntessel létrejött a 
Magyar Szocialista Part 

Az ú j párt annyit őriz meg a régiből, amennyi érté-
ket tagjai hordoznak: munkásmozgalmi gyökereit, szolida-
ritását a társadalom munkából élő tagjaival, vonzódását az 
igazságossághoz, ellenszenvet a születési és vagyoni elő-
jogokkal szemben. Mégis más párt, mint elődje. Alapvető 
értéknek a munkát, a szabad-ágot, az igazságosságot es a 
demokráciát tar t ja . Tudatában van annak, hogy a társa-
dalom különböző gondolkodású és szemléletű emberekből 
áll, akiknek joguk van sa já t nézeteik nyilvános hirdetésé-
hez; elutasí t ja a halalom mindenfaj ta monopóliumát; el-
fogadhatat lannak tart ja, ha bármely csoport politikai el-
lenfeleit ki a k a r j a szorítani a közéletből; semmilyen kö-
rülmények között nem tar t ja elfogadhatónak erőszak al-
kalmazását politikai célok érdekében. 

Felvilágosult, demokratikus, baloldali szocialista par-
tot akarunk, amely filozófiájának, polit ikájának meggyő-
zéssel szerez híveket. A fizikai es szellemi munkások, a 
munkavállalók politikai érdekeit képviseli Pártfogolja a 
vállalkozás szabadságát. Demokratikus szocializmust akar . 
amely nem lehet sem sztálini szocializmus, sem restaurált 
kapitalizmus. Az esélyek egyenlőségéért, a szociális biz.-
tonságért száll síkra. 

Ez a párt soraiba hív mindenkit, aki felfogásával, a 
kongresszus által elfogadott programnyilatkozattal és a 
pártalapszabályával egye térit Hívja a reformokért tenni 
kész kommunistákat, a szociáldemokrata, baloldali huma-
nista gondolkodású embereket. Ebben a szellemben sorai-
ba v á r j a a programját elfogadó, vallásos világnézetűeket 
is Csak azokat kívánja távol tartani magától, akik a szél-
sőséges megoldások, a társadalom életébe való erőszakos 
beavatkozás hjvei. 

Az MSZP számára az egység a működőképesség, az 
akcióképesség feltétele, s nem jelent kötelezően azonos 
gondolkodást. Ebben a pár tban az alapszabály teszi le-
hetővé a különböző eszmeáramlatok létezését, s a belső 
viáikat senki sem rekesztheti be diktátumokkal. 

Mindezeket azért tartom szükségesnek elmondani, 
mer t szerelném, ha szándékainkat ismerve hozhatná meg 
döntését: nyilatkozatával fenntar t ja-e , megerősíti-e tagsá-
gát az átalakuló pártban. Tudom és átérzem, hogy az át-
alakulás nehéz órákat és napokat szerez a párt sok meg-

'gyöződéses tagjának. Megértem kétségeiket is, hiszen az 
ú j párt jellegét még csak dokumentumai körvonalazzák. 
E körvonalakat senki más. mint a párt tagjai tölthetik ki 
valóságos szocialista tartalommal. 

Magam sem könnyű s/ivvel vállaltam mindazt, ami 
érzelmileg együtt jár a part eddigi korszakának lezárásá-
val es új korszakának megnyitásával. Meg kell azonban 
tennünk, amit a nemzet érdeke, s a szocialista mozgalom 
megújulása tőlünk elvár. 

Bízom benne, hogy tagságúnak fenntartása mellett 
dönt, s együtt dolgozhatunk a Magyar Szocialista Pár tban 
az emberek jólétéért, értelmes és szép jövőjéért. Remélem, 
hogy ha másképp dönt is, pártoló tagjaink vagy párton-
kívüli támogatóink, szövetségeseink között tudha t juk ö n t 
a jövőben is. Tudnia kell: pártunk később is, mindenkor 
nyitva áll a tisztességes szándékú, szocialista gondolko-
dású emberek e lő t t 

Budapest, 1989. október 19. 
Üdvözlettel: 

Nyers Rezső. 
az MSZP elnöke 

Pozsgay Imre: fl kiszámítható 
politika a legfontosabb 

Allamminiszterként, a De-
mokratikus Magyarorszá-
gért Mozgalom elnökeként, 
a Magyar Szocialista Pár t 
jelöltjeként egyaránt a bé-
kés, demokrat ikus átmenet 
szolgálatát es az állampol-
gároknak biztonságot nyú j -
tó, kiszámítható politikát te-
kintem a legfontosabbnak. 
Napjainkban különösen idő-
szerűnek tartom a megálla-
pítást: a politikusnak a kö-
vetkező választásra, de az 
államférf inak a következő 

nemzedékre kell gondolnia. 
Azért vállaltam a jelöltsé-
get, mert meggyőződésem, 
hogy a múlt bűneivel gyö-
keresen leszámoló, erkölcsi-
leg megtisztuló, európai szo-
cialista párttá váló MSZP 
mostani programjával és 
kezdeményezéseivel képes 
megtalálni a válságból ki-
vezető utat. 

Az MSZP nem tar t ja ma-
gát az igazság egyedüli bir-
tokosának, de szeretné el-
e m i hogy becsületes szán 

déknihoz, tisztességes ver-
senyben minél több támo-
gatót szerezzen az állam-
polgárok körében. 

A megválasztandó köztár-
sasági elnöknek a nemzet 
egységét és méltóságát kell 
jelképeznie. Hivatását csak 
a szűk pártérdekeken és 
harcokon felülemelkedve 
töltheti be. E méltóság vise-
iőjének a megválasztásában 
kifejeződő közbizalomnak 
megfelelve, nyílt beszéddél 

és kiszámítható magatartás-
sal, személyes hazai es nem-
zetközi tekintélyét latba 
vetve, az egész nem '" ' ja-
vara kell munkálkodnia. 

Vastagh P á l : 
Hívunk, várunk 

m i n d e n k i t . . . 
Fájdalmas szembenézések, 

fölizzó, szenvedélyes viták 
után hozta meg döntéseit a 
kongresszus. Átfogó változta-
tásra szántuk el magunkat . 
Programunk a demokrat ikus 
szocializmus értékeire és cél-
jaira epül. Számunkra nincs 
más elfogadható út. Nem le-
het visszakanyarodni a régi 
nézetekhez, a régi intézmé-
nyekhez, semmilyen régi 
módszerhez. Nem liberál-
kapitalista eszméket kerge-
tünk, de vissza kell nyúlni az 
1944—45 utáni népi demokra-
tikus fejlődés értékeihez. 
Olyan demokratikus társa-
dalmat akarunk, amely képes 
az egyének és a közösségek 
szabad fejlődésének szellemi 
és anyagi feltételeit megte-
remteni. 

Ahhoz, hogy programunk 
és alapszubalyunk a valóság-
ban is működőképes legyen, 
még sokat kell dolgoznunk. 
Nem hiszek a határozatok 
varázserejeben. Konkrét 
szervezőmunkát kell végez-
nünk ahhoz, hogy a Magyar 
Szocialista Párt valóban 
életre keljen. Sürget az idö, 
de ne legyünk türelmetlenek. 
Minden volt MSZMP-tag 
kapjon lehetőséget és időt az 
ú j felismerések átgondolásá-
ra, személyes döntéseinek ki-
alakítására. 

A kongresszus előtt az 
MSZMP-ben már kipróbál-
tuk a pártszavazás intézmé-
nyének működését. A volt 
MSZMP-tagok most ismét 
szavazni fognak: elfogadják-e 
az ú j párt programjat vagy 
sem. Hívunk, várunk min-
denkit, aki meggyőződéssel 
maga is támogatni aka r j a 
célkitűzéseinket. Hívjuk ak-
tív vagy pártoló tagjaink so-
rába azokat az eddigi pár-
tonkivülieket, akik balolduii 
érzelműek lévén, a demokra-
tikus szocializmus általunk 
meghirdetett célkitűzéseivel 
szimpatizálnak. 

Az elkövetkező időszak 
belpolitikai eseményei sorá-
ban készülünk a Magyar 
Köztársaság elnökének meg-
választására. Mai, újszegedi 
politikai fesztiválunkon ű j 
pártunk programját és köz-
társaságielnök-jelöltjét „tesz-
telhetik" az érdeklődök. Re-
mélem, a rendezvény a jelen-
lévőknek megkönnyíti a sze-
mélyes döntést 


