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Ujabb képviselőjelöltek 

Nemzeti Kisgazdapárt 
A múlt év végén megala-

kult, szegedi központú Nem-
zeti Kisgazda és Polgári 
Párt eljuttatta szerkesztősé-
günkbe Csongrád megyei Or-
szággyűlési képviselőjelölt-
jeinek névsorát. A párt 
mind a hét egyéni választó-
kerületben önálló jelöltet ál-
lít; az 1. sz. választókerü-
letben: dr. Bába István ügy-
védet, a 2. sz. választóke-
rületben: dr. Lévay Endre 

ügyvédet, a 3. sz. választó-
kerületben: Dobay Ferenc 
kertészmérnököt, a 4. sz. 
választókerületben: Mórász 
Attila múv. otthon igazga-
tót, az 5. sz. választókerü-
letben: dr. Szászné dr. Bali 
Ilona orvost, a 6. sz. vá-
lasztókerületben: Sebestyén 
István nyugdíjas kisiparost, 
a 7. sz. választókerületben 
pedig dr. Boross Imre jog-
tanácsost jelölik. 

Kereszténydemokrata 
Néppárt 

A Kereszténydemokrata 
Néppárt szintén valamennyi 
Csongrád megvet egyéni vá-
lasztókerületében indít kép-
viselőjelöltet: névsorukat, s 
rövid életrajzukat az aláb-
biakban közöljük, az általuk 
rendelkezésünkre bocsátott 
közlemény alapján. 

Az 1. számú választókerü-
letben dr. Koppány Györ-
gyöt, a JATE tanszékvezető 
egyetemi tanárát, a hosszú 
gyakorlati pályafutással ren-
delkező, éghajlattani tu-
dóst, aki 57 éves, három-
gyermekes családapa. A Ke-
resztény Értelmiség Szövet-
ségének alapító tagja. Bács-
kai születésű. A 2. sz. vá-
lasztókerületben a párt je-
löltje Fehér Mihály, az Élel-
miszeripari Főiskola nyug-
díjasa. A térség szivében, 
Szeged-Feketeszél hatgyer-
mekes gazdacsaládjából szü-
letett 1928-ban. 1943 óta tag-
ja, majd ifjúsági elnöke, és 
egész életére elkötelezettje a 
KALOT-nak. Miután az if-
júságot a feloszlatás után is 
sikerrel tartotta össze, 1948-
ban letartóztatták, üldözte-
tést szenvedett, ami az 1950-

\ os forradalom után is meg-
ismétlődött. Életét jórészt 
kemény, kétkezi munkával 
töltötte szegedi gyárakban, 
a szövetkezeti Iparban és a 
vasútnál. A KDNP alapító 
tagja, és ugyuncsak tagja a 
KALOT Országos Elnöksé-
gének. A 3. számú válasz-
tókerület jelöltje Györei 
Péter magyar—angol sza-
kos tanárjelölt. A KDNP 
alapító tagja, szegedi szer-
vezője, és az ifjúsági tagozat 
vezetője. Aktívan részt vett 
a KALOT-mozgalom és a 
II. Rákóczi Ferenc Népfő-
iskolai Szövetség szegedi 
munkájának megindításá-
ban. 

A 4. számú választókerü-
letben állított jelölt dr.Szll-
vásy László jogtanácsos, 
ügyvédi működésének orosz-
lánrészét Csongrád népé-
nek körében fejtette ki. 44 
éves, nős, három fia van. 
A legidősebb szerzetesjelölt-
ként most teljesít katonai 

szolgálatot. Politikai műkö-
désének fő irányát az egy-
házi oktatás és a szerzetes-
ség újraszerveződésének, az 
önkormányzatok visszaállí-
tásának, egyáltalán, az alul-
ról szerveződő, szabad tár-
sadalom megvalósításának 
szempontjai határozzák meg. 
Az 5. számú választókerü-
letben dr. Simor Ferenc a 
jelölt. Diákként már a koa-
líciós idők politikai mozgal-
maiban ls részt vett. Pénz-
ügy- és hitelszakos szak-
közgazdász, világgazdaság-
tanból doktorált. Tevékeny-
ségének legnagyobb részét 
a gazdaság különféle terü-
letein, vezetői beosztásokban 
fejtette ki. A KDNP intéző-
bizottságának tagja, a 
Csongrád megyei szervezet 
ügyvezető titkára. 58 éves, 
négygyermekes családapa. A 
6 számú választókerület 
(Hódmezővásárhely) jelölt-
je dr. Endrey Antal, egye-
bek között jogász, lapszer-
kesztő, tizenkét kötetes köz-
iró, őstörténeti kutató, ered-
ményes tenyészállat-nemesí-
tö, az ausztrál szenátus volt 
jogtanácsosa és királyi ta-
nácsosa. Régi hódmezővá-
sárhelyi jogász, politikus és 
lapkiadó ősöktól, nyolcgyer-
mekes családból 1922-ben 
született. A koalíciós idők-
ben a Kisgazdapártban mű-
ködött. Cikkei miatt Nyu-
gatra kellett n-_nekülnie. 
1989 májusában települt 
vissza Ausztráliából. A 7. 
számú (Makót és a csanádi 
községeket felölelő) válasz-
tókerület jelöltjét csak né-
hány nap múlva határoz-
zák meg. 

Az eredeti elképzelés sze-
rint — mint arról a ke-
reszténydemokraták tájé-
koztatták lapunkat — a 2. 
sz. választókerületben Király 
Zoltán szerkesztő-riportert 
közösen támogatták volna a 
Magyar Demokrata Fórum-
mal. Minthogy azonban 
Király Zoltán nem függet-
len jelöltként, hanem az 
MDF jelöltjeként lépett fel, 
a korábbi pártközi meg-
egyezést a KDNP tárgyta-
lannak tekinti. 

aki 1956-ban nemzetőr-pa-
rancsnok volt, emiatt több 
mint egyévi börtönbüntetést 
kapott, s más retorziók is 
érték. Tagja a Politikai Fog-
lyok Szövetségének. Olyan 
körzetben indul, ahol 14 köz-
ség, az agrárjellegű Csong-
rád és Kistelek város lakos-
ságát kell — megválasztása 
esetén — képviselnie, ennek 
megfelelően alakította ki 
programját is, melyet a kő-
vetkező, Takács Ferenctől 
származó idézettel foglalt 
össze: „Nincsen szabadabb 
ember az elegendő földdel 
rendelkező parasztembernél". 
A szabadság és a föld össze-
tartozó fogalom — hangsú-
lyozta. A szociáldemokrata 
párt az 5. választókerület-
ben Bene István (49 éves) 
közlekedési-műszaki üzem-
mérnököt, a 6. sz. választó-
kerületben Szabó Gyula (37 
éves) székkutasi állattenyész-
tési szakmérnököt, egy ma-

gyar—amerikai—osztrák 
—nyugatnémet vegyes vál-
lalat vállalkozószervezójét, a 
7. sz. választókerületben pe-
dig Hofecker Józsefné (49 
éves) biológia—kémia szakos 
középiskolai tanárt jelöli. 

A jelöltek közül többen 
családi indíttatásuk alapján 
is kötődnek a szociáldemok-
rata párthoz; van akinek 
édesapja, nagyapja is e párt 
munkájában vett részt — a 
század elsó felében . . . Mint 
elmondották, a párt megyei 
választási listáját egy ké-
sőbbi időpontban, az orszá-
gos lista megalkotásának 
függvényében állítják majd 
össze véglegesen; annyi bizo-
nyos, hogy törekvéseik sze-
rint az országos listán a vi-
dékiek és a nemzetiségek — 
például a Magyarországi Ci-
gányok Szociáldemokrata 
Pártja — képviselőit is indí-
tani kívánják. 

S. I. 

Helsinki szövetség 
magyar irodája 

Független Kisgazdapárt 
Először hallat magáról — 

a Kisgazdapárt éppen Szege-
den bekövetkezett kettévá-
lása óta — a Független Kis-
gazda, Földmunkás és Polgá-
ri Párt szegedi szervezete; 
székházavatóval egybekötött 
választási gyűlést tartottak 
tegnap este, egyszersmind tá-
jékoztatták az újságírókat je-
löltjeikről. A Kereszttöltés 
utcai független kisgazda ott-
honban körülbelül ötvenen 
voltak és hallgatták Siklósi 
Jánost az országos választási 
iroda főtitkárát, aki Közép-
Európa és Magyarország 
helyzetéről tartott előadást. 

Fiát, Siklósi Andrást a sze-
gedi szervezet ideiglenes ve-
zetőjét, az 1. számú választó-
körzetben ajánlják képvise-
lőjelöltnek. A 37 éves geofi-
zikus. mérnök és költő a Kő-
olajkutató Vállalatnál, Al-
győn fizikai munkát végez. 
Miskolci műegyetemista ko-
rában emelt szót először az 
erdélyi magyarságért, s ezért 
1976-ban 8 hónapi börtön-
büntetésre ítélték. Bár sokra 
becsüli a személyiség függet-
lenségét, elsősorban családi 
hatásokra, s mert úgy véli „a 
magányos harcok ideje le-
járt". belépett a Kisgazda-
pártba. Országos főtitkár-
helyettes, a Független Ifjú-
ság nevű szervezetben, tagja 
a Politikai Foglyok Országos 
Szövetségének. A kétgyer-
mekes családapa saját, „Ár-
va Magyarország" című ver-
sével mutatkozott be válasz-
tóinak, beszédében pedig ra-
dikális, megalkuvásmentes 
változásokat, „pártok fölötti" 
összefogást sürgetett „a nem-

zet megmentésére, a 16 mil-
liós magyarságért." 

A szegedi 2. számú válasz-
tókörzet képviselőjelöltjének 
•Veres Csabát, a párt megyei 
alelnökét ajánlja a helyi 
szervezet. A Siketek Általá-
nos Iskolájának nevelőtaná-
ra 30 esztendős. Tanyatulaj-
donos, magángazdálkodó. 
Részt vett a Kisgazdapárt 
újjászervezésében, városi és 
megyei titkár volt, de ezek-
ről a funkciókról még a ket-
téválás előtt lemondott. 

Soós János .született föld-
műves", üllési magángaz-
dálkodó a 3. számú szegedi 
körzetben pályázik a képvi-
selöjelöltségre. 1987 decem-
berében az országban első-
ként Üllésen szervezett kis-
gazda-alapszervezetet. Bár 
háromgyerekes családapa, 
sokáig az volt az ambíciója, 
hogy állami gondozottakat 
neveljen; fiskális akadékos-
kodások miatt nem lehetett 
nevelőszülő. Egy évtizede ta-
nyaklubot vezet Üllésen, 
megpróbálja helyettesíteni a 
tanyavilágból elkerült papot, 
tanítót. Nemcsak a tapaszta-
latait adhatja át, hiszen ó 
maga 30 esztendeig tanult: 
az általános iskola után el-
végzett három szakiskolát, 
két középiskolát és a teoló-
giai főiskolát. 

A Független Kisgazdapárt 
szegedi szervezetének taglét-
számát 200-ra becsülik a ve-
zetői. Az egyik képviselője-
lölt, Soós János, mint „elő-
relátó ember", 26 százalékos 
választási eredményt jósol 
pártjának. 

S.E. 

Hova vigyük az ajánló-
cédulát? 

Szociáldemokrata Párt 
A Magyarországi Szociál-

demokrata Párt tegnap saj-
tótájékoztatón mutatta be 
Csongrád megyei képviselő-
jelöltjeit — Újszegeden, a 
Rózsa Ferenc sugárúti új 
irodájukban, amely egyéb-
ként korábban az MSZMP 
pártirodája volt. 

Az 1. sz. választókerület-
ben jelöltjük dr. Székely 
Zoltán (32 éves) matemati-
kus (JATE Bolyai Intézet). 
Mint elmondta, egyetemi 
hallgatóként az 1980—81-es 
lengyelországi események 
hatására kezdett el foglal-
kozni politikai kérdésekkel. 
Jelmondata: „A kisember jó-
létéért, az európai életminő-
ségért". Fontosnak tartja a 
lakossági szolgáltatások, az 
életminőség színvonalának 
emelését; s pártja segítségé-
véi az állásukat elvesztő 
munkások számára új mun-
kahelyek teremtését szorgal-
mazza majd. A 2. sz. válasz-
tókerületben az SZDP dr. 
Kispéter Szilveszter (40 éves) 
Jogászt, külkereskedőt, egy 
vállalkozás ügyvezető igaz-

gatóját jelöli, akinek jel-
mondata: „Megélhetési biz-
tonságot mindenkinek min-
denkor — az európai de-
mokráciában." Ez a körzet 
jelentős munkásrégió — 
mondotta —; programjában 
elsődleges az elszegényedési 
folyamat megállítása, s radi-
kális pénzügyi reform szor-
galmazása. A 3. sz. választó-
kerületben az SZDP Szeren-
csés György (32 éves) mate-
matikust inditja. Jelmondata 
— „Szabadság, igazságosság, 
szolidaritás" — a nemzetkö-
zi szociáldemokrata mozga-
lom fő törekvéseinek jellem-
zője. Főként a bérből és fi-
zetésből élők súlyos problé-
máinak orvoslása érdekében 
kíván fellépni: külpolitikai 
programja részeként pedig 
azt hangsúlyozta, hogy egyet-
ért Magyarország és Erdély 
uniójával, de csak egy egye-
sült euiópai unió keretein 
belül! 

A 4. sz. választókerületben 
az SZDP jelöltje Szűcs Lász-
ló (56 éves) szatymazi törté-
nelem-földrajz szakos tanár, 

Olvasóink közül számosan 
kérdezték: melyik párt hol 
székel mostanában? Sokan 
ugyanis személyesen vinnék 
el a jelölőcéduflákat válasz-
tott pártjuk helyiségeibe, 
ám a politikai szervezetek 
többsége csak napokkal ez-
előtt részesülhetett olyan 
infrastrukturális áldások-
ban, mint helyiség, tele-
fon . . . Némelyik ráadásul 
továbbra is csak ideiglene-
sen helyezkedhetett el, te-
kintettél a kampányra, s a 
végleges helyét csak a volt 
MSZMP-vagvonról szóló 
kormánydöntés után foglal-
hatja el. 

Reméljük a választások 
sikerét szolgáljuk azzal, 
hogy összeállítottuk a Sze-
geden működő politikai pár-
tok és választási szerveze-
ték címlistáját; a fölsorolt 
címeken altalában egész 
nap, illetve a külön között 
időpontokban lehet leadni a 
jelölőcédulákat. 

Agrárszövetség: Honvéd 
tér 5—6. sz., telefon: 28-116. 

Fiatal Demokraták Szö-
vetsége (Fidesz): Berzsenyi 
u. 3., naponta 10—16 óráig, 
telefon: 13-981. 

Független Kisgazda Föld-
munkás és Polgári Párt: Ke-
reszttöltés u. 13. 

Hazafias Választási Koalí-
ció: Vörösmarty u. 3., ma-

gasföldszint, telefon: 13-728 
és 12-059. 

Kereszténydemokrata Nép-
párt: Eszperantó u. 1., tele-
fon: 17-099. 

Magyar Demokrata Fórum 
(MDF): Római Ikrt. 31., na-
ponta 16-tól 19 óráig, tele-
fon: 15-263 és Bartók mű-
velődési központ (Vörösmar-
ty u. 3 ). 

Magyar Néppárt: Eszpe-
rantó u. 1., naponta 8-tól 19 
óráig, telefon: 17-099. 

Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt (SZDP): Rózsa 
Ferenc sgt. 9., naponta 14— 
20 óráig, telefon: 18-914. 

Magyarországi Zöld Párt: 
Attila u. 14., 9—17 óráig, te-
lefon: 26-475. 

Magyar Szocialista Mun-
káspárt (MSZMP): Kállai 
Albert u. 6—10., hétfőtói 
péntekig 14—19 óra, szom-
baton 9—12 óra, telefon: 53-
620, valamint Victor Hugó 
u. 5., hétfőtói csütörtökig 
délután 15 órától 18 óráig. 

Magyar Szocialista Párt 
(MSZP): Komócsin tér 1., 
telefon: 14-411. 

Nemzeti Kisgazda és Pol-
gári Párt: Victor Hugó u. 5., 
telefon: 12-370. 

Szabad Demokraták Szö-
vetsége (SZDSZ): Rákóczi 
u. 11., 9—17 óráig, telefon: 
20-796. 

A Nemzetközi Helsinki 
Szövetség választási meg-
figyelócsoportjának magyar-
országi irodája január 22-
én megkezdte működését. 
Célja a választások törvé-
nyességének és tisztaságának 
a megfigyelése. Vizsgálódá-

saik eredményét jelentésben 
foglalják össze, amelyet 
nyilvánosságra hoznak. Az 
iroda számít a társadalmi 
szervezetek és minden ma-
gyar választópolgár segít-
ségére. Cím: 1055 Budapest, 
Marx tér 7. Telefon: 
1 1 1 - 0 6 6 1 

A Szolidaritás meghátrált 
Az ál talános felháborodás 

hatására péntekem vísszar 
kozott a Szolidaritás mint-
egy 100 képviselője, és visa-
szavonták korábbi javasla-
tukat a LEMP vagyonának 
te l jes államosításáról. 

A témában erősen meg;, 
oszlottak a vélemények a 
Szolidaritás 161 fős parla-
menti csoport jában is, ahol 
sokak szerint a törvényja-
vaslat nemcsak a tu la jdont 
védő ú j lengyel a lkotmány-
nyal, az érvényes torvé-
nyekkel volt ellentétes, de 
az országban zailó demok-
ra t ikus átalakulás szellemé-
vel is, sőt a régi. sztálinista 
módszerekre emlékeztetett . 

Természetesen, egyes Szo-
lidaritás-képviselők mellett 
a többi pár t is élesen elítél-
t e a Ú/rvény tervezetet, 
amelynek védelmezői szerint 
igaz, hogy törvénytelen, de 
igazságos lett volna a LEMP 
megfosztása összes javaitól. 
A Maz.owiecZki-kormány ls 
ellenezte a javaslatot-. es 
kompromisszum gyanánt kor-
mánybizottságot hozott lét-
re, amely márciusig meg-
vizsgálja valamennyi pá r t és 
i f júsági szervezet vagyoni 
helyzetét. A Szolidaritásét 
nem. — vagyis a mozgalom 
vagyoni .á tvi lágí tására" ez-
úttal nem kerül sor. 

Rádiótelex 
TEMESVÁRI KÉTELY. Egy román patológus állítá-

sa szerint, a temesvári tömegsírban fel tár t holttestek nem 
a forradalom áldozatai voltak, hanem valójában kórházak 
hullaházából származnak. Elena Bonca a z RTL-Plus tele-
víziónak nyilatkozva e lmondot ta : nem tudja , hogy mikor 
és hogyan vitték el a kórházakból a nem azonosított holt-
testeket. Azokon azonban világosan felismerhető a kór-
bonctani vizsgálat nyoma, a toroktól a gyomorig húzódó, 
durván összefércelt Vágás, ami nem éppen egy sebtében 
és ti tokban végrehaj tot t temetésről tanúskodik. Bouca esz-
szony azt is közötte, hogy a z egész világot be já r t fény-
képen a halott nó é s a gyermek valójában még csak nem 
is rokonok. A nó alkoholmérgezésben halt meg, a gyerek 
pedig nem a z övé volt. A patológus elmondta, hogy an -
nak idején a tömegsírnál nem tudta meggyőzni az em-
bereket arról, hogy milyen halottakat látnak valójában. 
Mint ismeretes, a jelentések korábban több mint négy-
ezerre becsülték a temesvári vérengzések halálos áldoza-
tait, a hivatalos ada tok szerint viszont mintegy kétszázan 
voltak. Az RTL r ipor t já t csütörtökön sugárzó fnáncia te-
levízió kommentátora úgy vélte, hogy a „morbid sz ín já-
ték" ugyan nem kérdőjelezi meg a forradalom legitimitá-
sát, de árnyékot vet a n n a k sokat hangoztatott spontán 
természetére. 

ELSZAKADÁS? Ion Iliescu, a romániai Nemzeti 
Megmentési Front Tanácsának elnöke szepanatista törek-
vésekre is utalt csütörtök esti tévébeszédében, amelyben 
védelmébe vette a f ront részvételét a választásokon, és 
bírálta a döntés ellen tiltakozó politikai pártokat, „ag-
resszív és erőszakos" magatar tásukért . Iliescu beszédében 
megemlítette, hogy „szeparatista törekvések" egyes erdé-
lyi megyékben „feszültséget keltenek román és magyar 
nemzetiségű állampolgárok között". A megjegyzést azon-
ban nem fe j te t te ki. Szavait a DPA és a Reuter hírügy-
nökség ismertette, a Rompres román hírügynökség je-
lentése e r re nem tér t ki. 

VIHAR. Az első felmérések szerint 52 emberéletet 
oltott kK csütörtökön é s a péntekre v i r radó é jszakán 
Nyugat-Európában a 200 kilométeres óránkénti sebességet 
is elérő szélvihar. Az orkán a bri t szigetektől Skandiná-
via fe lé haladva, végigsöpört Nagy-Britannián, Észak-
Franciaországon, Belgiumon, Hollandián, valamint a z 
NSZK északi és nyugati területein. Üt já t helyenként fel-
hőszakadás, illetve hóvihar kisérte. 

MOSZKVAI AKCIÖ. Csütörtökre vir radóra katonai 
egyenruhát viselő fegyveresek két ízben is behatoltak a z 
Azerbajdzsán SZSZK moszkvai ál landó képviseletének 
épületébe, s ott valaki, vagy valami után kutat tak. Tíz-
tizenkét katona revolverekkel ós géppisztolyokkal fel-
fegyverkezve, golyóálló mellényben és páncélsisakban 22 
óra u tán hatott be elsó ízben. Betörték a z a j tókat , és fel-
forgat ták az épületet. Miután dolguk végezetlenül távoz--
tak, hajnal i fél 3-kor tértek vissza ismét, és reggel fél 7-
ig megszállva tar tot ták ez épületet . A tiltakozó ügyeletes-
re fegyvert fogtak, és nem ad tak semmifé le magyará-
zatot akciójukra. 

ÖSZTÖNLÉNYEK. Egv parlamenti vizsgálóbizottság 
megállapította, hogy az NDK állami költségvetéséből évi 
30,5 millió m á r k a állt a versenysport rendelkezésére, „kü-
lönleges ösztönzés" címszó alat t . A népi kamara vizsgá-
lóbizottsága előtt fény derül t arra, hogy az 1988-as szöuli 
nyári olimpia keletnémet aranyérmesei 25 és 35 ezer , 
márka közötti összeget vehettek á t a z említett alapból. A 
tömegsport rovására a versenysportot előtérbe helyező 
szemlélet 1968, a mexikóvárosi olimpia után érvényesült. 
Ekkor tűzte ki az ország vezetése maga elé azt a célt, 
hogy a z 1972-es müncheni ötkarikás játékokon az NDK 
gyűjtsön több érmet, min t a legfőbb riválisnak tar tot t 
NSZK. Ez a döntés végzetes következményekkel j á r t a 
tömegsport anyagi támogatására nézve. 

» 


