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(Folytatás az 1. oldalról.) 

aki korábban, 1986-tól a 
Csongrád Megyei Tanácsi 
osztályvezetője volt. Az 5. 
számú választókerület (Szen-
tes és körzete) jelöl t je 
László Béla 49 éves agrá r -
mérnök, a 6. számú válasz, 
tókerület (Hódmezővásárhely 
és környéke) Sághy Ottó (55 
éves) testnevelő t aná r ; míg 
a 7. számú választókerület-
ben (Makó és kprzete) az 
S Z D S Z Kertész Dezső (61 
éves) fö ld t ák j körzeti orvost 
jelöli, aki alapító tag ja a 
Történelmi Igazságtétel Bi-
zottságnak és a Szabad Kez-
deményezések Hálózatának, 
s tagja a z SZDSZ országos 
tanácsának. 

A budapesti pótválasztá-
son bevált módszert a kép-
viselőjelöltek Csongrád me-
gyében is alkalmazni k íván-
ják. Minden héten ugyan-
abban az időpontban két 
órán á t a z illető a város 
egyik neves vendéglátóipari 
egységében közvetlen beszél-
getést fo lyta thatnak a vá-
lasztópolgárokkal. 

Kérdésünkre: Lehetséges-e 
az. hogy a z SZDSZ jelölt-
jeit más pártok is támogas-
sák. főleg olyanok, akik n e m 
tudnak minden kerületben, 
sa já t jelöltet áll í tani? — 
Pikó András azt válaszolta, 
hogy elvi akadálya ennek 
nincs, á m a választások el-
ső forduló jában minden 
szervezetnek az az érdeke, 
hogy megméresse magát. Az 
ott e lér t eredményektől 
függően, az első forduló 
után, természetesen megin-
dulhatnak a tárgyalások. 
Arra számítanak, hogy az 
ú j Országgyűlés három leg-
nagyobb pá r t j a között az 
SZDSZ isi helyet foglal majd . 
Milyen anyagi eszközökkel 
rendelkeznek a kampány 
minél sikeresebb lefolytatá-
sához? — hangzott a követ-
kező kérdés. A tagdíjbevé-
teleken felül az országos 
szervezetük támogatására és 
tagja ik társadalmi munká-
já ra számítanak elsősorban. 

I 

Csernobil kisugárzása i 

Ukrán tudósok tervei a lap-
ján megerősítik a csernobili 
sérül t reaktor fölé emelt 
„koporsót", s az atomerőmű 
30 km-es biztonsági zóná-
jában nukleáris hulladéko-
ka t feldolgozó gyárat építe-
nek — jelentette be kedden 
Konsztantyin Mászik, az uk-
r á n kormány mellett műkö-
dő, a természeti csapások és 
balesetek következményei-
nek elhárí tására alakítot t 
különleges bizottság vezető-
je. 

Mászik szerint az 1986-
ban a sérül t negyedik reak-
torblokk fölé emelt, 60 mé-
ter magas, 6-18 méter vas-
tag betonfallal rendelkező 
szarkofág hűtési rendszeré-

vel, szellőztetésével és szű-
rőivel megfelelő védelmet 
nyúj t , s habár a láncreakció 
is kizárt , szükséges a szer-
kezet megerősítése. A hata l -
mas tartályon belül ugyanis 
folyamatosan vegyi és ter-
mikus folyamatok mennek 
végbe, ami szükségessé te-
szi a konstrukció megszi-
lárdítását, hogy hosszú 
évekre megfelelő .védelmet 
nyújtson a sugárzás ellen. 
Csernobil körzetében 70 
millió curie értéknek meg-
felelő sugárzó anyag halmo-
zódott fel, s évtizedekre van 
szükség annak megsemmisí-
téséhez, ezért épül i t t egy 
feldolgozó gyár — közölte 
Mászik. 

Mitterrand 

A kisebbségek jogai 
meghatározóak 

Francois Mitterrand, a Francia Köztársaság elnöke 
csütörtökön kezdődő magyarországi hivatalos látogatása 
előtt í rásban válaszolt Kis Csaba, az MTI, Keleti Miklós, 
a Magyar Rádió és Rózsa László, a Népszabadság párizsi 
tudósítójának kérdéseire. 

Magyar újságok 
Romániában 

s. I. 

Ostrom Berlinben 
Több százezer márkára 

becsülte a berlini rendőr-
főkapitány azt a kárt . ame-
lyet az egykori állambizton-
sági minisztérium berlin-
lichtenbergi székházában 
okoztak a z épületet hétfőn 
este megostromló és behato-
ló tüntetők. 

Dirk Bachmann vezérőr-
nagy állítása szerint csak a 
Stasi-székház felügye.etét el-
látó polgári bizottság, to-
vábbá az ellenzéki szerveze-
teik mérsékletre intő közbe-
avatkozásának. va lamint 
Modrow miniszterelnök sze-
mélyes föllépésének köszön-
hető, hogy a több órási ost-
rom nem követelt halálos 
áldozatokat, illetve súlyos 
sebesül teket A főkapitány 
hangsúlyozta, hogy ehhez 
hasonló erőszakos cselek-
mények veszélyeztetik az 
országban zaj ló demokrati-
zálódást és megúju lás t 

Az újságírókat tájékozta-
tó Bachmann megértését 
hangoztatta a lakosság fel-

háborodásával és dühével 
kapcsolatban, ami t a „Sta-
si" szervezetéről a hétfői 

kerekasztal-tárgyalásokon 
nyilvánosságra került, ed-
dig titkos adatok és tények 
váltottak ki. Ugyanakkor el-
utasította a gyűlölet és a 
bosszú megnyilvánulásait , 
amelyek kikezdhetik a no-
vember 4-i, nagy berlini de-
monstráció óta a tüntetések 
résztvevői és a rendőri erők 
között jól bevált rendfenn-
tar tó partneri viszony a lap-
jait. 

Az újságírók a hajnal i 
órákban megtekinthették a 
Normannen-Strasse-i épület-
tömbben okozott pusztítás 
nyomait : feldúlt irodahelyi-
ségek, összetört bútorok, föl-
feszített a j tók, kitört abla-
kok tanúskodtak az előző 
esti ostromról. Az irodák és 
a folyosók fa la in szórópa-
lackokkal í r t jelszavak ékte-
lenkedtek: „Halál a Stasi-
csürhéiel", „Végre el jöt t a 
pillanat!", „Hol van az én 
aktám?", „Visszajövünk!" 

Bukarestben folytatott hi-
vatalos tárgyalásokat ked-
den Glatz Ferenc művelődé-
si miniszter. A Magyaror-
szág és Románia közötti 
kulturál is és oktatási együtt-
működés kérdéseit tekintet-
t e á t Andrei Plesu román 
művelődésügyi miniszter-
rel és Mi hai Sora oktatás-
ügyi miniszterrel. ősszel 
Kolozsváron megkezdi tevé-
kenységét a Bolyai Egyetem. 
Ennek újraindításához mi 
személyi és tudományos se-
gítséget adunk. Támogatást 

nyú j tunk a közép- és ál ta-
lános iskolai rendszer gyors 
újraélesztéséhez is. A ma-
gyar iskolák újra indí tásához 
tankönyveket és szemléltető 
eszközöket küldünk, lehető-
séget nyú j tunk a tanárok 
továbbképzéséhez. 

Nagyon jelentősnek t a r -
tom, hogy megállapodás jött 
lé tre magyar újságok és fo-
lyóiratok romániai előfize-
tésére és terjesztésére. Par t -
nereink ígéretet tettek, 
hogy a korábbi tilalmi ren-
delkezéseket feloldják. 

Mindszenty tér 
Esztergomban 

Az Esztergomi Városi Ta-
nács Végrehajtó Bizottsága 
legutóbbi ülésén egyhangú-
lag úgy határozott, hogy 
Mindszenty József herceg-
prímás, esztergomi érsek, a 
méltat lanul meghurcolt és 
elítélt főpap emlékére a pr í -
mási palota előtti teret 
Mindszenty térnek nevezi el. 

Az ünnepélyes és nyi lvá-
nos névfelvételre február fi-
án, a törvénysértő ítélethir-
detés 41. évfordulóján kerül 
sor. A prímási palota falán 
emléktáblát helyeznek el egy 
későbbi időpontban, a té r 
rendezése után pedig szobrot 
is ál l í tanak a főpap emléké-
re. 

Az olaszok nem adják fel 

Pozsgay a látszatot is 
kerülni akarja 

Pozsgay Imre a következő 
nyilatkozatot ju t ta t ta el a 
Magyar Távirati I rodának: 

A Minisztertanács leg-
utóbbi ülésén r á m bízta a 
rád ió és televízió kormány-
zati felügyeletével kapcsola-
tos feladatok egy részét. A 
magyar ellenzéki politikai 
élet egyes képviselői és kü-
lönböző szervezetek bírál ták 
ezt a döntést, mondván, 
hogy olyan személy n e m le-
het a nemzeti médiák fel-
ügyelője. aki a szocialista 
pá r t választási m u n k á j á n a k 
politikai irányítója. A bírá-
lókat az az ellenőrizhető 
tény" s em zavarta, hogy a 
felügyeletről szóló rendelet 
az ál lamminiszterre egyetlen 
olyan feladatot sem bíz. 
amely politikai vagy szemé-
lyi ügyekben számára ha-
táskört, döntési lehetőséget 
adna. Ennek ellenére olyan 
döntésekkel hoeták össze-
függésbe a nevemet, ame-
lyekben hatásköröm szerint 
részt nem vehettemi 

Szomorúan veszem tudo-
másul. hogy a bontakozó 
magyar demokráciában 
megjelentek olyan politikai 
erők és szervezetek, amelyek 
a múlóban levő régi hazug-
ságok helyét nem az igaz-
sággal, hanem ú j hazugsá-
gokkal k íván ják betölteni. 
De ez is tény. Kezdeni kell 
vele va l ami t A hamis be-
áll í tás és rassz látszat el len 
is küzdeni kell. Valóságos 
parlamentár is viszonyok kö-
zött és tisztességes nyilvá-
nosság mellett e r re megvan 
az intézményes megoldás, a 
normális politikai kul túrá-
ban pedig a szükséges tole-
rancia. Mivel ez, ma még 
hiányzik, így csak szemé-
lyes döntést hozhattam.. Ügy 
határoztam, kérem a kor-
mányt, hogy a rádió és te-
levízió felügyeletével össze-
függő feladatok alól ment-
sen fel. bízza azt más kor-
mánytagra. Még a látszatát 
is kerülni szeretném annaik. 
hogy nevem bármiféle ösz-
6zeférhetetlen dologgal kap-
csolatban legyen. 

Lesz magyarázat? 

Tegnap, kedden — immár 
sokadszor — olasz üzletemr 
berek tárgyaltak Csongrád 
megyében, illetve Szegeden. 
A Sisco, az ITEA, a Dalbos-
co cég' képviselői délután 
saj tótájékoztatón számoltak 
be megbeszéléseikről. 

Sikertelen kísérletnek bi-
zonyult az ITEA telefonhá-
lózat kiépítésével kapcsola-
tos próbálkozása, ő k a me-
gyén keresztül szeretnének 
bejutni az országos piacra. 
A posta monopolhelyzete 
ezen a területen azt sugall-
ja, hogy a fejnél kezdődje-
nek a tárgyalások. Az orszá-
gosa átfogó fejlesztésbe kel-
lene beleférniük az olasz el-
gondolásoknak. 

Vaghini úr, a Sisco kép-
viselője Vásárhelyen, az alu-
szerkezetek gyárában járt. 
Képesnek ta r t ja a vállalatot 
olyan panelek gyártására, 
amelyek a magyarországi 
építkezéseknél ma még szin-
t e ismeretlenek. A vállalat 
fejlesztési szerkezetébe is 
beleférne az ötlet első lá-
tásra, annál is inkább, mer t 
tőkét is hozna az olasz cég. 

Egy. az élelmiszeriparban 
érdekelt vállalat szakembere 
a konzervgyárban paradi-
csompüré feldolgozásáról 
tárgyalt. Technológiát — v e -
tőmagtól a gépsorokig — 
hoznának, ós minőségi, ma-
gasabb áron eladható vég-
terméket ígérnek. Az elgon-
dolás szerint a rúzsai téesz-
ben már tavasszal ültethet-
nének a „szuperparadicsom-
ból" A keret itt is a közös 
vállalat lenne. 

A vendégek egy régi va-
dászházra is rátalál tak a tá-
péi komp közelében, mely-
nek fe lúj í tásába szívesen 
beszállnának. Ez nagyon 
gyors üzlet lehetne, és azon-
nal küldenék is a vadászo-
k a t a tu r i s táka t 

A tegnapi találkozások 
gyakorlatilag az első kap-
csolatfelvételek voltak az 
olasz, és magyar üzletembe-
rek között, de Erika Loren-
zi — a Dalbosco cégtől — 
m á r konkré t üzletkötésekről 
is beszárr.olt Nem túl hosz-
szú tárgyalássorozati végére 
tesznek pontot j anuár 25-én 
a sütőiparnál, egy tészta-
gyártó olasz—magyar közös 
vállalat megalapításával. A 
negyvenmilliós beruházás 
keretében gépet és techno-
lógiát hoznak a z olaszok. 
Egy, a közeljövőben meg-
nyíló, olasz é t terem tízmil-
lióba kerül. A Mezőbank is 
benne van a b b a n a — 
szintén záros határi dón 
belü» megalakuló — dél-al-
földi export - import rész-
vénytársaságban, amelynek 
alaptőkéje 13 mill ió forint . 

A Daibosco elégedett a 
tempóval, azokkal az üzle-
tekkel, amiket eddig tető alá 
hoztak. Elégedetlen viszont 
a lehetetlen telefonhelyzet-
tel, és azzal, hogy szinte 
képtelenség elsőre á ra j án la -
tot kapni a magyar cégek-
től. Azl hogy a sütőipar 
szakembereinek egyszerűen 
nem, jutot t va lu ta arra, hogy 
Olaszországba utazhassanak, 
számukra egyszerűen ér the-
tetlen. K. A. 

Skopjéban hétfőn este 
több ezer munkás tiltakozó 
tüntetésen követelte a ma-
kedón kormány lemondását. 
A városban működő kohá-
szati művek dolgozói a köz-
társasági képviselőház elé 
vonultak, útközben sz t rá j -
koló pedagógusok és más 
vállalati kollektívák is csat-
lakoztak hozzájuk, hogy .ki-
fejezzék elégedetlenségü-
ket a kormánytisztviselők 
fizetésének átlag 74 százalé-
kos emelése miatt . 

A tiltakozó tömeg az é j -
szakai órákig együtt m a -
radt , s követelte- Vulnet 

Sztarova köztársasági kor-
mányelnök adjon a széles 
nyilvánosság előtt elfogad-
ható magyarázatot a fizetés-
emelésre olyan körülmények 
között, amikor a béreket ez 
év június 30-áig hivatalosan 
befagyasztották. 

A Tanjug hírügynökség 
szerint a skopjei megmoz-
dulás könnyen nagyobb mé-
retű tiltakozó hullámot 
vál that ki a Makedón Köz-
társaságban, ahol a jugo-
szláviai át lagnál jóval ala-
csonyabbak az át lagkerese-
tek. 

Nyilvános szabályzat 
Első alkalommal hozták 

nyilvánosságra a rend-
őrség szolgálati szabály-
zatát. Ezzel kapcsolat-
ban Barsi Tomaj belügyi 
szóvivő elmondta, hogy az 
állampolgárok személyiségi 
jogait közvetlenül érintő 
rendeletet többek között 
azér t is a lakosság tudomá-
sára kellett hozni, hogy az 
állampolgárok is ismerhes-
sék azokat, élhessenek jo-
gaikkal. A rendőrség alapve-
tő feladatairól egyébként al-

kotmányerejű törvény ké-
szül, a most elkészült és nyil-
vánosságra hozott szabályzat 
e törvény életbelépéséig ma-
rad érvényben. A most mó-
dosított szabályzat már fi-
gyelembe vette az elmúlt évi 
alkotmánymódosítást , vala-
mint a büntető törvénykönyv 
és a büntetőeljárási törvény 
módosítását. 

A szolgálati szabályzat a 
Magyar Közlöny 2- számában 
jelent meg. 

Kérdés: Elnök úr, ön új-
évi üzenetében említette, 
hogy a jövendő európai kon-
föderációnak egy, a keres-
kedelmet, a békét, a biz-
tonságot garantáló közös és 
állandó szervezetet kellene 
létrehoznia. Ez a szervezet a 
helsinki záróokmány to-
vábbfejlesztése lenne, vagy 
valamilyen új keret? 

Válasz: A helsinki záró-
nyilatkozat elvei tizenöt éve 
hatnak ösztönzőleg földré-
szünk ál lamainak kapcsola-
taira. Az eljövendő euró-
pai konföderációnak ezt kell 
kiindulópontul vennie. Szá-
mításba kell vennie azt is, 
ami Európában már végbe-
ment az államok közeledé-
se, együttműködése terén, 
különösen a gazdasági te rü-
letén. A konföderáció hiva-
tása lesz az, hogy néhány 
nagy feladat megoldására 
egyesítse Európa államait , 
amelyek mesterséges meg-
osztottsága ezzel megszűnik. 

K.: Mi lenne a két kato-
nai tömb, a NATO és a 
Varsói Szerződés jövője? 
Fennmaradnának? Átala-
kulnának politikai szervezet-
té? Megszűnnének? 

V.: Ne siessük el a dolgo-
kat. Ezek a szövetségek 
fennállnak, s nem készek 
önmaguk feloszlatására. A 
biztonság terén az a legfon-
tosabb, hogy folytassuk az 
erőfeszítéseket a hagyomá-
nyos erők a jelenleginél jó-
val alacsonyabb szinten 
megvalósuló egyensúlyának 
kialakítására. 

K.: A közép- és kelet-eu-
rópai országok többsége gaz-
daságilag kivérzett állapot-
ban van, talpraállásukhoz 
nemzetközi támogatásra van 
szükségük. Nem kell-e at-
tól tartaniuk, hogy nagy-
hatalmi befolyási vetélke-
dések színterévé válhat-
nak? 

V.: Az önök által emiitett 
veszély valóságos, de nem 
kell túlbecsülni. Kelet-Euró-
pa országainak szükségletei 
gazdasági, pénzügyi téren, a 
szakképzés területén rend-
kívül fontosak. Van tehát 
hely a cselekvésre minden-
ki számára, aki hozzá akar 
járulni a térség demokrat i-
kus és gazdasági kibontako-
zásához. Az erőfeszítések 
összehangolásának igénye 
ösztönözte a heteket, amikor 
1989 júl iusában megtartott 
párizsi csúcstalálkozójukon 
az Európai Közösségek Bi-
zottságára ruházták a fe-
lelősséget Magyarország és 
Lengyelország megsegítésé-
nek koordinálásáért. Ez a 
mechanizmus működik, 24 
országot fog össze, ennek 
kell megoldania az önök ál-
tal említett aggályok elke-
rülését. Az európai ú j jáépí -
tési és fejlesztési bank, 
amelynek megalapozása fo-
lyik, határozza meg azt ^ a 
támogatást, amelyre Köz'ép-
és Kelet-Európa országai-
nak szükségük van. 

K.: Üj évi köszöntőjében 
ön azt mondotta: „Vagy rob-
banáshoz vezet el a tenden-
cia (...), s akkor ismét 1919 
Európájában találjuk ma-
gunkat (...) vagy felépül 
Európa". Számunkra nem 
közömbös a határainkon túl 
élő magyarság sorsa, és a 
jövő Európát csak az em-
beri és nemzeti kisebbségi 
Jogok demokratikus bizto-
sításával tudjuk elképzelni. 
Számíthatunk-e Franciaor-
szág támogatására és befo-
lyására, hogy e kérdéseket 
a barátság szellemében ren-
dezhessük szomszédaink-
kal? 

V.: A kisebbségek jogai-
nak tiszteletben tar tása 
meghatározó jelentőségű, ha 
el aka r juk kerülni azt, hogy 
megkérdőjelezzék a versail-
les-i szerződéstől, vagy a 
második világháború után 
létrejött megállapodásoktól 

örökölt határokat —; még 
akkor is, ha ezek a szerző-
dések és megállapodások tö-
kéletlenek is. Ebben min-
den európai ország egyetér-
tett a helsinki tanácskozá-
son. Magától értetődő, hogy 
ahol kisebbségek vannak, 
azoknak jogaik teljes bir-
tokában kell élniük. 

K.: Milyennek látja ön, 
elnök úr a kilencvenes évek 
Európájában a baloldaliság 
lényegét, a demokratikus 
szocializmus céljait? 

V.: . . . Az, hogy a nyugat-
európai társadalmak ma 
irigylésre méltó modellt je-
lentenek, a szocialisták év-
százados harcának köszön-
hető. A szociális törvény-
kezés, a közoktatás, az 
anyagi juttatások rendszere, 
az élet egy bizonyos minő-
sége ma nyilvánvaló evi-
denciának tűnik, á m ezt 
azoknak az embereknek har -
ca vívta ki, akik hittek az 
igazság és a szolidaritás esz-
méiben. Amikor most a 
kelet-európai országokban 
egy mozgalom munkálko-
dik azért, hogy csatlakoz-
zanak a demokrat ikus szo-
cializmushoz, még bősége-
sen van tér a tevékenység-
re. Sokat kell még tenni 
azért, hogy csökkentsék az 
egyenlőtlenségeket, segítse-
nek a hátrányos helyzetűe-
ken, az eddiginél szolidári-
sabb társadalmat építsenek. 
És hogyan is felej tkezhet-
nénk el arról a több milli-
árd emberről, akik ma a 
dél országainak nevezett á l -
lamokban továbbra is m á -
sok által elnyomottak? Nem 
képzelhető el, hogy a te r -
mészetes folyamatok önma-
gukban is elegendőek az 
ilyen igazságtalanság e l tün-
tetésére. A demokrat ikus 
szocializmus tehát meghatá -
rozó szerepet tölt be a hu-
mánusabb társadalom meg-
teremtésében. 

K.: A Francia Köztársa-
ság elnökeként ön immár 
másodszor látogat Magyar-
országra. Hogyan látja kap-
csolataink alakulását a két 
látogatás között, s mit vár 
jelenlegi útjától? A Ma-
gyarországon bekövetkezett 
politikai és gazdasági vál-
tozások fényében milyen új 
lehetőségeket lát kapcsolata-
ink további fejlesztésére? 
Várható-e az úttól a Ma-
gyarország számára olyany-
nyira szükséges gazdasági 
együttműködés bővülése? 

V.: Magyarországgal im-
már hosszú idő óta igen jók 
a kapcsolataink, amint azt a 
két ország felelős kormány-
zati tisztségviselőnek gya-
kori és rendszeres kölcsönös 
látogatásai is bizonyítják. 
Franciaország mindig figye-
lemmel kísérte Magyaror-
szág saját álláspontját , és 
pozitívan válaszolt a r ra a 
fogadtatásra, amelyben az 
önök országában a külföldi 
vállalkozások részesültek. 
Megelégedésre szolgálnak 
azok az eredmények, ame-
lyeket a kereskedelem és 
a közös vállalkozások terén 
ér tünk el. 

Az ú j fej lemények, Ma-
gyarország politikai és gaz-
dasási útválasztása követ-
keztében még többet tudunk 
és akarunk tenni, Francia-
ország az Európai Gazdasá-
gi Közösség tagjaként t á -
mogatta a Magyarország ál-
tal kért egymilliárd dollá-
ros készenléti hitel folyó-
sításának elvét. De vannak 
fejlemények a kétoldalú 
kapcsolatok terén is. Remé-
lem, hogy utazásom, amely-
re a gazdasági tárcákért fe-
lelős miniszterekből, üzlet-
emberekből, ipari vezetőkből 
álló küldöttség kísér el, ú j 
távlatokat nyit meg együtt-
működésünk előtt gazdasági 
és természetesen ipari, bank-
közi, kulturális téren, és a 
szakemberképzésben is 


