
ORSZÁGOS MEGYEI 
1. MDF 24.76% 1. MDF 
2. SZDSZ 21,6 % 2. FKGFPP 
3. FKGFPP 11,89% 3. SZDSZ 
4. MSZP 10,72 % 4. MSZP 
5. Fidesz 8,96 % 5. Fidesz 
6. KDNP 6,29 % 6. KDNP 
7. MSZMP 3,63 % 7. Agrárszövetség 
8. SZDP 335 % 8. MSZMP 
9. Agrárszövetség 3,14 % 9. SZDP 

10. Vállalkozók Pártja 131 % 10. NKGP 
11. Hazarias Választási Koalíció 1,89 % 11. MNP 
12. MNP 0.74 % 12. HVK 

38.66 % 
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13,28 % 
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6,00 % 
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2,90 11 

1.13 % 
1,06 % 

Az első szabad választások finiséhez érve. valahogy 
ellustultak a telexgépek. Késő délutánig csak találgatások-
ra és innen-onnan szerzett információkra támaszkodhat-
tunk. Este nyolc után kiderült, a végeredményt már nem 

kára a késést elsősorban az-
zal indokolta, hogy a bi-
zottság nem jutott hozzá a 
szükséges adatokhoz, a jegy-

Azonnal intézkedtek a hi-
ányzó oldalak pótlásáról, s 
néhány jegyzőkönyvet már 
továbbítottak is telefaxon a 

várhatjuk meg, mert lecsúsznánk a lapzártát. Meg kellett zőkönyvek egy része még bizottsághoz. A jegyzőköny-
elégednünk a Magyar Távirati Iroda legutolsó — kés-
délutáni — gyorsjelentésével, ami a szavazatok 93 száza-
lékos kiértékelése utáni állapotot mutatja. Ezt láthatják 
lapunk elsó oldalán, két „tortába" szervírozva. 

Hírek azért akadtak.'Megdöbbentőek is; a Vatra Ro-
maneasca nacionalista szervezet „halálra ítélte" a Pano-
ráma főszerkesztőjét, Chrudinák Alajost. Petrasovics An-
náról. az MSZDP elnökasszonyáról elterjedt a hír, hogy 
öngyilkossági kísérletet követett el. Estére kiderült, mind-
össze szíve nem bírta a választási kampánnyal járó ha-
talmas megterhelést, s most pihenésre kényszerül. Utoljá-
ra ülésezett az Ellenzéki Kerekasztal is. Búcsúzik, hiszen 
betöltötte hivatását. Természetesen, békésebb hírekkel, in-
formációkkal is szolgálunk mai lapunkban az olvasónak . . . 

Rafai Gábor 

Adathiány a bizottságban 
A nemzetközi választási 

sajtóközpont kedd délutáni, 
utolsó rendezvényén az Or-
szágos Választási Bizottság 

mindig nem áll rendelkező- vek kézi. feldolgozásával vé-
sére. Elítélően szólt arról is, leménye szerint gyorsabban 
hogy az adatok feldolgozd- haladhatnak majd, mint 
sával foglalkozó . számítógé- ahogy azt előzetesen feltéte-
pes szakemberek, faradtság- lezték, így valószínűleg kedd 
ra hivatkozva, hétfőn félbe- éjszaka a bizottság már 
szakították munkájukat, s közzéteheti a szavazás első 
ugyanilyen kritika érte a fordulójának végleges ered-
területi választási bizottsá- ményét. Mint mondta, min-
gok egyes tagjait is. akik denkinek fontos érdeke ffj-
ugyancsak pihenőt engedé- ződik althoz, hogy a szava-
lyeztek maguknak a munka zások második fordulóját 
befejezésé előtt. április 8-ára kiírhassák, de 

Kolozsvári István, az OVB a választások pontos ered-
MDF-es tagja arról tájékoz- menyének ismerete nélkül 
tátott: kedd reggel a bizott- ezt most még nem tehetik 
ság megdöbbenéssel tapasz- meg. 
talta, hogy a jegyzökönyvek Salamon Ferenc, aki az 
hiányosan érkeztek meg, a oVB -ben az SZDSZ-t kép-

még mindig nem tudott a szavazás gépi úton feldől- viseli, úgy nyilatkozott: nin-
választások végeredményé- gozott eredményének ellen- c s e n e k jelen a sajtótájékoz-
vel szolgálni az újságírók- őrzéséhez szükséges érdemi 
nak. Kara Pál, az OVB tit- adatokát nem tartalmazták. (Folytatás a 2. oldalon.) 

Persze, úgy fél év múlva ezt is megsemmisíthetik 
egy tollvonással. Könnyen előfordulhat — mondta az őr-
nagy, amikor éktelen csattanás hallatszott közvetlen kö-
zelről. Az ablaküvegek vészjóslóan kocogtak a tárnák-
ban. Mi van, döl a ház? Avagy égi jeladás nyomatékosí-
tása a bizonytalanságnak? Berija „fakabátrendszérének" 
ugyap. vége, szélnek is eresztették a belbiztonsági sze-
mélyzetet, ám nyugalomra mégsincs okunk, az új szisz-
téma is ideiglenes, még törvényében is. Egyébként a ke-
reszteződésben leszakadt trolivezeték ijesztett .ránk — 
pont akkor... 

A Magyar Köztársaság ségi garázs és a szemközti 
alig pár hete létrehozott épületben ott dolgoznak a 
Nemzetbiztonsági Hivatala- bűnügyisek. 
nak Csongrád megyei ki-
rendeltsége a Szegedi Rend-
őrkapitányság régi épületé-
nek egyik szárnyában talál-
ható. A kapu is a régi, tár-
va-nyitva a zajos nagykör-
út felől. A hivatal a kor-
mányé, törvényileg nincs is 
köze a BM-hez. Hogy akkor 
mit keres egyenruhás rend-
őr az ajtóban? Tán maga 
sem tudja, teljesíti a paran-
csot. S ha nagyon pontosak 
akarnánk lenni, azt is mond-
hatnánk, vigyáz a főkapi-

A rendőrségi fogdában lát-
tam olyan fehérre mázolt 
vasrácsajtókat, mint ami-
lyen az újdonsült kormány-
hivatalé. Még ez is csak 
kulcsra nyílik. A bejárat 
mellett a cégtábla — papír-
ból, ideiglenesen. Az egész 
országban egyforma név-
táblák lesznek — magyaráz-
za az őrnagy. Azt is szóvá 
teszi, hogy természetesen az 
lenne .a legideálisabb, ha 
elköltözhetnének innen. No, 
persze, természetesen, ez le-

vagyonára. Mert a csatatér-
re emlékeztető poros ud-

Szeged párja Párma 

I alapon a régi Nap alatt 
Párma es Szeged .testvérvárosi pában kialakult, demokratizálódó 

kapcsolatai az utóbbi néhány év-
ben mintha nem is leteztek volna. 
Viszont. mostanában egyre-masra 
új fejezeteket nyitnak életünk 
számos lapján Vajon ennek kö-
szónhetö-e Elvio Übaldi úr, Par-
ma polgármester-helyettesének 
szegedi látogatasa? Az. interjú teg-

legkörben. Egyre sürgetőbb a kul-
turális es- gazdasagi területeink 
kölcsönös megismerese, mert az 
európai varosok, egyetemek hason-
ló problémákkal foglalkoznak. Bi-
zonyos kerdesek tekintetében töb-
bé nem léteznek országhatárok, s 
ha közösen keressük a válaszokat, 

nap délután a Somogyi Könyvtár- kiderül majd, hogy nincs új a Nap 
ban, egy olasz diaporámashow alatt. 

jellemez. Európai szinten is egyre 
jobb minőséget követelnek e té-
ren Emiatt az eddiginél is ügye-
sebb piackutatást kell végeznünk. 
Tehát rendkívül fontos, hogy a 
két város egymást segítve szerez-
zen piacot. Ehhez viszont kapcso-
latainkat új alapokra helyezve, az 
együttműködés új technikája szük-
ségeltetik. Párma és Szeged terü-
leti kiterjedésében, az egyetemek 

— Milyen alapjai 
együttműködésnek? 

vannak az megnyitója előtt készült, enyhe 
zsivajban, és persze tolmáccsal. 

-Látogatása annak jele, hogy _ á d ágl elete. 
ujjaszületik a ket varos kapesola- b£n * nehanv ^ %fjátLág 

van, különösen a mezőgazdaság, 
— Nagy perspektívákat látok az élelmezés területén, melyet fő-

kapcsolataink erősítésére az Euró- ként a kifinomult specializáció 

helyzetét tekintve és a gazdasági Városok Klubjába, melynek ez 
idáig kelet-európai város nem le-
hetett tagja. 

— A vármai opera nagyon jó. 
Itt meglátogatja-e az operát? 

— Igen, ma. este elmegyek. 

Podmaniczky Szilárd 

specializ.álódásban is hasonló. De 
fontosnak tartom a fiatalok talál-
kozását is, hogy újra járhassuk a 
régen kitaposott ösvényeket 

— A vízumkényszer eltörlése, 
gondolom, még járhatóbbá tette 
ezeket az ösvényeket. 

tányság alkalmazottjaira, hetetlen. Ki ne ismerné az 
érvet: pénztelenség. A tíz-
egynéhány iroda, némelyik 

var túloldalán ott a rendőr- 4-5 négyzetméteres, mind 
üres. Ütött-kopott íróaszta-
l o k . . . , viharvert szekré-
nyek . . o l a j k á l y h á k . . . , né-
hány poros f i lodendron.. . A 
füst, a korom szürkére fes-
tette a falakat, a lehangoló 
színt térképek takarják né-
hol. A kiaggatott, sok sport-
klub emlékét örzö kis zász-
lócska és a néhány, futball-
csapatot megörökítő fénykép 
egészen üdítő látvány Szét-
ment a régi. szerveződik az 
új csapat, csak a labdát nem 
kapták meg meg 

Mi változott? A Nemzet-
biztonsági Hivatal létrejöt-
tével tulajdonképp megszűnt 
a szovjet modell szerint mű-
ködtetett katonai, belügyi 
rendszer. Az 1990. évi K-es 
törvény, valamint a Minisz-
tertanács 26 1990. számú ren-
delete írja elő a különleges 
titkosszolgálati módszerek, 
eszközök engedélyezésének, 
és a nemzetbiztonsági fel-
adatok ellátásának átmene-
ti szabályait. A katonai biz-
tonsági és felderítő szolgá-

(Folytatás a 3- oldalon.) 

— Párma és Szeged most na-
gyon közel került egymáshoz, hisz 
az út mindössze három órát vesz 
igénybe. 

— Milyen új lehetőségeket nyit-
nak a magyarországi politikai vál-
tozások? 

— Éppen ma beszéltem Szeged 
polgármester-helyettesevel arról, 
hogy városaink szervezeteiben is 

•vannak közös problémák, melye-
ket hasorílóképpen lehet megolda-
ni. például a privát erők bekap-
csolását a közéletbe. Egy modern 
városban az információ gyorsasága 
döntő jelentőségű; ezen a téren is 
találtunk tanulmányozandó ötlete-
ket. Ezért ajánlottuk a szegediek-
nek, hogy lépjenek be az Európai 

Országos... megyei eredmények 

80. évfolyam, 73. szám 
1990. március 28., szerda 

Havi előfizetési díj: 101 forint 
Ára: 4,30 forint 

„Tortáink" a pártok választási eredményét ábrázolják. Az országos helyzetkép a szavazatok 93 száza-
lékos kiértékelése utáni állapotot, inig a megyei a végleges eredményt mutatja. 
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