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Ispán nem lesz, biztos! 
Igen, nem, tartózkodom... — Nem lesz főkonzulátus Kolozsvárott 

Ujabb polgármesterjelölt — Mongóliában a régi párt győzött 
A népszavazás előtti kampánycsend előtti pillanatot ki-

használva, néhány állásfoglalást teszünk közzé az el-
nökválasztás ügyében. Az MSZP természetesen IGEN-re, 
az SZDSZ — érthetően — NEM-re buzdít. Hat, parlamen-
ten kívüli párt a szavazás elhalasztását támogatná leg-
szívesebben, ennek hiányában ők is a közvetlen elnök-
választást biztosító IGEN-t támogatják. A kisgazdák boj-
kottot hirdettek. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy a 
bojkott-taktika az előző népszavazáson is felmerült , ám 
akkor a kezdeményező párt felhívása csődöt mondott. Ma 
viszont ugyanez a párt vezeti a kormánykoal íc ió t . . . Az 
MDF ez idáig nem adott k j állásfoglalást az ügyben. 

Marok Tamás 

Magyar—román külügyi tárgyalások 

Magyar kultúra háza 
Bukarestben 

zással választanák meg a 
legmagasabb közjogi funk-
ció betöltőjét. 

A sajtótájékoztatón a kis-
gazdapárti politikus beszá-
molt ta jvani utazásáról is, 
hangsúlyozva: Ta jvan rend-

MSZP 

kívül jelentős, beruházások-
ra váró tőkével rendelke-
zik, s megvan a lehetőség 
arra, ' hogy Magyarország 
előnyös gazdasági-kereske-
delmi szerződéseket kössön 
a délkelet-ázsiai ország-
gal. 

Igent a „stabilizátorra" 

Magyarország és Románia 
megállapodott abban, hogy a 
kétoldalú kapcsolatokról 
folytatott tárgyalásokon 
„konstruktív'* pragmatikus 
magatartást tanúsítanak. 
Ekképp összegezhető annak 
a csütörtöki saj tótájékozta-
tónak a lényege, amelyen 
Romulus Neagu román kül-
ügyi ál lamti tkár és Szokai 
Imre magyar helyettes ál-
lamti tkár ismertette buda-
pesti tárgyalásaik eredmé-
nyeit. 

Mig Neagu elsősorban a 
„gyümölcsöző" kétoldalú 
kapcsolatok bíztató fej lemé-
nyeit igyekezett kidomborí-
tani, addig magyar tárgyaló-
par tnere tények felsorolásá-
val „egészítette ki" román 
kollégájának beszámolóját. 
Szokai Imre rámutatott , 
hogy Magyarország számára 
elvi kérdés a Romániában 
élő magyarság sorsának ala-
kulása. Hazánk számára e 
kérdésben rendezőelv a 
nemzetiségek egyéni és kol-
lektív jogainak biztosítása, 
illetve az ehhez szükséges 
intézményrendszer megte-
remtése. A m a g y a r - r o m á n 

kapcsolatok alakulása elvá-
laszthatatlan attól, miként 
alakulnak a romániai ma-
gyarság életkörülményei. 

A nemzetiségi ügyekkel 
kapcsolatban Neagu á l lam-
titkár úgy vélekedett: „Ro-
mániában korszakos módon 
oldották meg a nemzetiségi 
kérdéseket; az emberi jogok 
mélyülésével párhuzamosan 
terebélyesednek a kisebbsé-
gek jogai is, amelyek az em-
beri jogok elidegeníthetetlen 
részét képezik". 

Romulus Neagu magyaror-
szági tárgyalásainak ered-
ményei között említet te: 
megállapodtak a magyar 
kultúra bukaresti, illetve a 
román kul túra budapesti há-
zának megnyitásában, no-
vember 2-i határidővel. El-
határozták ú j kulturális 
egyezmény megkötését, az 
elavult barátsági szerződés 
felülvizsgálatát, két évre 

szóló kulturális csereszerző-
dés kimunkálását, a törté-
nészbizottság működésének 
„újraélesztését", a turizmus 
megkönnyítését, ú j határá t -
kelőhelyek megnyitását. 

Az SZDSZ és a Fidesz 
közös polgármesterjelöltje: 

dr. Lippai Pál 

„Szólni arany" — az is-
mert mondás ellenkezőjét 
vallja a Magyar Szocialista 
Pár t a köztársaságielnök-
választás módjá t illetően, 
ezért arra buzdít ja a fele-
lősen gondolkodó állampol-
gárokat, hogy vegyenek 
részt a vasárnapi népsza-
vazáson, és szavazzanak 
igennel. Az MSZP vezető 
tisztségviselői úgy t a r t j ák : 
a szavazástól távol maradók 
a jövő formálásának lehe-
tőségéből rekesztik ki ma-
gukat. A párt megítélése 
szerint 1990-ben még in-
kább szüksége van az or-
szágnak egy, a nép által 
közvetlen módon választott, 
legitim köztársasági elnök-
re, aki stabilizátorként mű-
ködve, könnyíthet a nehéz-
ségeken. 

A sajtótájékoztatón a párt 
szóvivője, Polgár Viktor 
bejelentette: az MSZP nyil-
vános pályázatot ír ki a 
tulajdonában levő megyei 
napilapok és megyéi kiadó-
vállalatok vagyonának meg-
vásárlására, mert nem kí-
vánja jelenlegi, túlmérete-
zett laps t ruktúrá já t meg-
tartani. Az MSZP az ala-
pító-tulajdonosi jogot és a 
vállalati vagyont egyszerre 
a ján l ja fel; a 11 lap és ki-
adó összértéke mintegy 700 
millió for intra becsülhető. A 

pályázat nyilvános, azon 
bármely magyar vagy kül-
földi természetes vagy jogi 
személy részt vehet, kivéve 
a politikai pártokat, és azok 
gazdálkodó szervezeteit. Fon-
tos kikötés: a külföldi tulaj-
doni hányad népi halad-
hatja meg a 49 százalékot. 
A megpályázott lapok szá-
ma nem korlátozott, azon-
ban 30 százalékot megha-
ladó tulajdoni hányadot egy 
tulajdonos csak legfeljebb 
három lapban szerezhet. A 
tulajdonjogot a pályázó csak 
akkor nyerheti el, ha a dol-
gozói kollektíva együttmű-
ködési nyilatkozatának bir-
tokosa. A pályázat további 
feltételei a saj tóban kap-
nak bővebb nyilvánosságot. 

Polgár Viktor elmondta, 
hogy az MSZP az alapító-
tulajdonosi jogból szárma-
zó bevételről a köz javára 
lemond, az a költségvetés ré-
sze lesz. Az intézkedés egy-
ben azt is jelenti, hogy az 
MSZP-nek nem lesz saját 
napilapja. Az MSZP bízik 
abban, hogy a politikai pár-
tok nem emelnek az el já-
rás ellen kifogást, annál is 
inkább, mert erre lett vol-
na módjuk, hiszen a felhí-
vás szövegét már korábban 
megkapták, s nem tettek 
észrevételt. 

(Az összeállítás 
a 2. oldalon folytatódik.) 

Drog: stop! 

ENSZ-szakértők 
a Balkán-vonalon 

Kábítószerekről, kábítószer-fogyasztásról, s e témakör 
hátteréről az úgynevezett balkáni csempészútvonalról, 
mely Iraktól Magyarországig, és innen határainkon túl ra 
vezet, az utóbbi évtizedben csupán a pusmogást hall-
hattuk. 

Most azonban, egyre kellemetlenebb szembesüléseink 
időszakában, Európára vetve tekintetünket, az eddigi, fél-
hivatalos szociológiai felméréseken túl belátni igyekszünk: 
a közös problémák elsősorban együttes összefogással kí-
nálnak megoldási al ternatívákat a lokális, tüneti kezelés 
határai t (is) feloldva. 

A Szabad Demokraták Szö-
vetsége helyi szervezete teg-
nap tartotta közgyűlését, me-
lyen — titkos szavazással 
— úgy döntöttek, hogy dr. 
Lippai Pál ügyvédet ál l í t ják 
(a Fidesszel közösen) jelölt-
nek a szegedi polgármesteri 
posztra. Dr. Lippai Pál 46 
éves, 1967 óta dolgozik a II. 
sz. ügyvédi munkaközösség-
ben, jelenleg annak vezető-
je. Az ez év tavaszi ország-
gyűlési képviselő-választáso-
kon a Fidesz jelöltjeként in-
dult. Mint elmondotta, nem 
volt soha tagja egyetlen pár t -
nak sem, jelenleg sem az, 
ám nem kellett erőszakot 
tennie magán, hogy a Fidesz 
és az SZDSZ liberális gon-
dolataival, eszméivel azono-

suljon. Minél nagyobb nyil-
vánosság előtt kell megmé-
rettessenek a jelöltek, hogy 
a szegedi polgárok eldönt-
hessék, kit tar tanak a leg-
alkalmasabbnak — hangsú-
lyozta. 

A tegnapi SZDSZ-közgyű-
lés eseményei tehát megcá-
folták azt az — egyik fő-
városi lapban megjelent — 
értesülést, mely szerint az 
SZDSZ és a Fidesz más 
pártokkal (például a kisgaz-
dákkal, a szociáldemokra-
tákkal) együtt kíván pol-
gármesterjelöltet állítani 
Szegeden. (Természetesen ez 
nem jelenti azt, hogy más 
pártok, szervezetek e libe-
rális jelöltet nem támogat-
hatják.) S. I. 

Szombati magazinunkban 
— a demokrácia fogalmáról, 
— verset, novellát és könyvajánlatot, 
— a szegedi nyári tárlatról kritikát, 
— és a családokat érdeklő témákról 

olvashatnak. 
/Újszászi/ 

Róbert Simmonds (kana-
dai rendőr tábornok), az 
ENSZ Kábítószer Ellenőrző 
Alakulatának delegációve-
zetője szerint ezen a balká-
ni útvonalon —- mivel óriá-
si forgalom bonyolódik Eu-
rópa és Ázsia között — 
szinte törvényszerűen épült 
ki az a csempészhálózat, 
amely napja inkra a legbe-
járatot tabbak közé sorolha-
tó. A rangos rendőri ta-
nácsadót az ENSZ-delegá-
cióban svéd, német és f r an -
cia kollégái kísérik a Bosz-
poruszon túlról. 

Tanulmányút juk során a 
drogszállítmányok ú t j ába 
eső országok belügyi és ha-
tárőrizeti, illetve vámszer-
veinek képviselőivel kon-
zultálnak egy közös, védel-
mi rendszer kiépítésének, a 
hatékonyabb összefogás le-
hetőségeiről. 

A négytagú delegáció 
tegnap a déli órákban érke-
zett hazánkba. A röszkei ha-
tárátkelőn Balogh György-
gyei, a Vám- és Pénzügy-
őrség Országos Parancs-
nokságának megbízott veze-
tőjével és Dobos János 
rendőr ezredessel, az ORFK 
bűnüldözési osztályának ve-
zetőjével találkoztak. 

Az ott rögtönzött rövid 

sajtótájékoztatón úgy érte-
sültünk: vendégeink a hó-
nap végéig tanulmányózzák: 
belügyi szerveink és vám-
őrségünk munkájá t , m a j d 
tapasztalataik . r , bir tokában 
javaslatokkal, tanácsokkal 
6egítik azok jövőbeli mun-
káját . 

A korszerű vámvédelem 
és a kölcsönös információs 
hálózat fejlesztéséhez ter-
mészetesen pénzre van 
szükség. Ha a még meg 
nem erősített információ-
inknak hitelt adhatunk, az 
ENSZ költségvetéséből, a 
technikai, taktikai és kép-
zési segítségen túl anyagi 
támogatást is remélhetünk. 

Röszkén egyébként jelen-
leg négy, speciálisan kép-
zett kutya „teljesít szolgá-
latot", míg a kábítószer-
csempészek egyre raf inál -
tabb módszerekkel csökken-
tik nagy értékű száll í tmá-
nyaik felderítésének kocká-
zatát. 

A jelen körülmények kö-
zött égető szükségünk van 
az ENSZ segítségére, hiszen 
a hathatás védelem lehető-
ségeit bizonyító igazán nagy 
fogásokat eddig a tőlünk 
nyugatra eső Európában 
tudtak felmutatni . 

Varga Iván 

FKGP 

Népszavazási 
bojkottfelhívás 

A Független Kisgazda, 
Földmunkás és Polgári Pár t 
a hét végi népszavazás boj-
kottálására szólítja fel tag-
jait és szimpatizánsait — 
jelentette be Torgyán József, 
a pár t parlamenti frakció-

jának vezetője csütörtöki 
sajtótájékoztatójukon. 

A bojkottfelhívást Tor-
gyán József azzal indokol-
ta, hogy az ország érdekeit 
tekintve, kifejezetten hát-
rányos lenne, ha népszava-

Lehár 
a Dóm téren 

Tegnap este a szabadtéri 
színpadon új fent bemutat-
ták Lehár Ferenc A mosoly 
országa című romantikus 
operettjét . A fontosabb sze-
repeket Ilosfalvy Róbert, 
Pitti Katalin, Póka Balázs, 
Zempléni Mária, Gyimesi 
Kálmán, Király Levente, 
F.átay Endre, Szakály Pé-
ter, Lang Györgyi, Falusi 
Mariann és Herczeg Zsolt 
alakította. Szólót táncolt 
Metzger Márta, Sárközi 
Gyula, Éliás Zsuzsa és Pá-
pai György. A zenekart Cser 
Miklós vezényelte. Az előr 
adást az érdeklődők még 
pénteken és szombaton este 
fél 9-től megtekinthetik. 

Nagy Lá&ztó felvétele 


