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Ünnepi szentmise a dómban 

Szent Gellért újra itthon 
Szőregi templomszentelő 

A görögkeleti egyház ma, szeptember 21-én ünnepli 
Kisboldogaszony-napját. Kisboldogasszony a névadója a szőregi 
görögkeleti szerb templomnak is, melynek külső felújítás utáni 

fólszentelését és búcsúját tegnap tartották. Az immár több mint egy 
éve folyó újjáépítés ugyan még korántsem ért véget - a belső 

restaurálás még hátra van ám a templom mostantól kezdve ismét 
alkalmas istentiszteletek tartására, nem kell tehát ezentúl a szőregi 

hf veknek Szegedre járni. 

Vasárnap délelőtt zsúfolásig 
megtelt a dóm. A szentmisén 
részt vettek a Magyar Püspöki 
Kar tagjai, itt volt Paskai Lász-
ló bíboros, esztergomi érsek, 
valamint a történelmi csanádi 
egyházmegye határon túli kép-
vise lő i is. A muránó i kris-
tályból készült hengerben el-
helyezett ereklyét Marco Ce 
bíboros adta át a magyar egy-
háznak. 

Szent Gellért Velencében 
kapta az életet , a hitet és a 
szerzetesi hivatás ajándékát. 
Isten csodálatos terve vezette 
őt földetekre, ahol munkatársa 
volt Szent István királynak, és 
terjesztette a szerzetesi életet. 
Szent Gellért hozzátok tarto-
zik. A ve lence i egyház ezt 
örömmel elismeri, és ma az én 
szerény személyemben meg-
hajol a ti keresztény történel-
metek előtt - mondotta beszé-

(Budapesti tudóst tónktól.) 
Ha a következő választáso-

kon csupa demokratikus párt 
jut be a Parlamentbe, mindenki 
mindenk ive l k o a l í c i ó k é p e s 
lesz, nyugtatta meg a szom-
baton párttá alakult, 2500 tagot 
számláló Nemzeti Demokrata 
Szöve t ség e lnöke , Pozsgay 
Imre a sajtótájékoztató fáradt 
közönségét. 

A budapes t i Vi l l ány i úti 
konfe renc iaközpon tban tar-
tották meg a pártalakulás rend-
kívüli közgyűlését, ha valaki 
bepi l lan to t t a nagyte rembe , 
egy kicsit úgy érezhette magát, 
mint a vasárnapi templomok 
miséin öt, tíz, meg húsz évvel 
ezelőtt: csupa idős ember min-
denütt, elvétve ült egy-egy fia-
tal a padokban. Úgy tűnik, az a 
pátosz, amivel a nyolcvanas 
években a reformkommunista 
Pozsgay Imre az egész nem-
zetet tudta megszó la l t a tn i , 
mára veszített fényéből. Sokat-
mondó az is, hogy az NDSZ -
még párttá alakulása előtt -
nem állított jelöltet a nevezetes 
Kisbéren Keleti György volt 
HM-szóvivővel szemben. Ha 
állítanak, s ha nyernek, most 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

A demonstráció a Parlament 
épületénél kezdődött, ahol Pong-
rátz Gergely, az '56-os Magya-
rok Világszövetségének elnöke 
és Dénes János (független) or-
szággyűlési képviselő köszön-
tötte a tüntetőket. Réti Miklós 
(MDF) országgyűlési képviselő 
és Győri Béla újságíró, a Vasár-
napi Újság volt felelős szerkesz-
tője bejelentették: befejezik a 
közelmúltban a média-üggyel 
kapcsolatban kezdett éhség-
sztrájkjukat. 

Ezután a sokezres tömeg a 
Magyar Rádió érintésével a Ma-
gyar Televízió épülete elé vo-
nult. Itt nyilatkozatot olvastak 
fel: „Mit kíván a magyar nem-
zet: szabad magyar tájékoztatást. 
Követeljük, hogy az 1990. évi 
választások felhatalmazása alap-
ján a kormány éljen törvényes 
lehetőségeivel és haladéktalanul 
függessze fel a nemzetellenes ér-
dekeket szolgáló Gombár Csabát 
és Hankiss Elemért, és nevezzen 
ki kormánybiztost a Magyar Rá-

dében a velencei pá t r iá rka . 
Marco Ce a velencei és a ma-
gyar hívők közötti testvériség 
és összetartozás hídjának lát-
tatta az elhozott földi marad-
ványokaj, amelyet egy olyan 

három képvise lőjük ülne az 
országgyűlésben, fgy ketten 
vannak csupán, Pozsgay elnök, 
a volt MSZP-s, és Beke Kata, 
aki az MDF-ben nyi to t t . 
Egyikük sem egyéni körzetből, 
hanem mindke t t en egykor i 
pá r t juk l i s tá járól ju to t t ak a 
honatyák és honanyák közé. 
Persze, egy kisbéri nyerésnek 
nem sok esé lye lett vo lna . 

dió és a Magyar Televízió élére. 
Súlyosan elítéljük a köztársasági 
elnök demokrácia-ellenességét, 
alkotmánysértő jogtiprásait és a 
magyar nemzet érdekeit semmi-
be vevő aláírás-megtagadásait." 

A petíciót átadták Gombár 
Csaba a rádió, és Hankiss Ele-
mér a televízió elnöke képvise-
lőjének. 

A televízió épületénél Csurka 
István, a Magyar Demokrata Fó-
rum alelnöke, országgyűlési 
képviselő mondott először be-
szédet. Az író-politikus élesen 
támadta a rádió és a televízió 
vezetőségét és a sajtót. Csurka 
Istvánon kívül rövid beszédet 
intéztek az egybegyűltekhez 
Dénes János és Szilasy György 
országgyűlési képviselők. A 
tüntetők petícióját Király B. 
Izabella, Zacsek Gyula és Szila-
sy György MDF-es országgyű-
lési képviselő vezetésével a je-
lenlévő koalíciós pártokhoz tar-
tozó parlamenti képviselők adták 
át. 

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ 

népnek adott át, mely, szavai 
szer in t mindenk iné l többet 
szenvedett a keresztényi hű-
ségért. 

Szent Gellért legyen számo-
tokra és számunkra is a köz-

Mindenesetre az NDSZ tag-
toborzó kampányba fog kez-
deni. 

Elmondta szombaton dél-
után Pozsgay elnök, hogy az 
NDSZ párttá alakulása a de-
mokratikus folyamatok része. 
Nem egy virágzó demokrá-
ciába, hanem a demokrác ia 
fejlődésébe kapcsolódnak be. 
Ahhoz, hogy parlamenti frak-
ciót alkothassanak, tíz NDSZ-
es képviselő kellene! Senkit 
nem k ívánnak levá lasz tan i 
pártjáról, de aki önmagától ül 
át hozzájuk - hisz az átülések 
idejé t é l jük! - azt szívesen 
fogadják. 

A l egé rdekesebb , amit 
szombaton megtudtunk, hogy 
Pozsgay Imrének hamarosan 
életrajzi könyve jelenik meg 
N é m e t o r s z á g b a n . A német 
kiadás után itthon is kiadják a 
könyvet, ami az utóbbi tíz év 
pol i t ika i f e j l ő d é s é r ő l szól 
elsősorban. A decemberi vagy 
januári magyar kiadást Pozs-
gay dokumentumokkal fogja 
kiegészíteni, hogy a könyv ne 
csak érdekes o lvasmány le-
hessen, hanem forrás is. 

benjáró, hogy hitünk töretlen 
maradjon, s hogy a testvérisé-
gért és a békéért tett erőfeszí-
tésünk a közös európai házban 
hiteles és gyümölcsöző legyen 
- kívánta Marco Ce bíboros. 

Az egyházmegye nevében 
Gyulay Endre szeged-csanádi 
püspök köszön te meg az 
ereklyét, amelyet a püspökök 
csókkal fogadtak és a szegedi 
dóm új Szent Gellért-oltárán 
helyeztek el. A magyar kor-
mány részéről dr. Surján Lász-
ló népjóléti miniszter vett részt 
az ünnepi szentmisén, bár az 
ereklye hazatérésének tervezett 
p rogramjábó l az ál lami kö-
szöntő elmaradt. 

P.J. 

KÖZÉLETI 
NAPLÓ 

MA 
RÁKOJS TIBOR, a 2. számú 

és NÁFRADI ZOLTÁN, a 3. szá-
mú választókerület képviselője 
fogadóórát tart 16.30-17.30 óra 
között a Szilién Sugárúti Általá-
nos Iskolában. 

A SZOCIALISTA PÁRT iro-
dáján (Tisza Lajos krt. 2 - 4 . I. 
em. 123. szoba) dr. Bálint János 
ingyenes jogi tanácsadást tart 
1 5 - 1 6 óra közöt t az érdek lő -
dőknek. 

A MUNKÁSPÁRT Csap utca 
62 . s zám alat t i s z é k h á z á b a n 
16-18 óráig ingyenes jogi tanács-
adást tartanak. 

J O G S E G É L Y S Z O L G Á L A T 
az SZDSZ Földváry utca 3. szám 
alatti irodájában, 16-17 óráig. 
Tartja: dr. Pesti Gábor ügyvéd. 

A MUNKÁSPÁRT (MSZMP) 
újszegedi szervezete 17 órakor a 
szokott helyen taggyűlést tart. 

A SZOCIALISTA PÁRT sze-
gedi szervezete pártközösségve-
zetőinek tanácskozását tartja 17 
órakor a Tisza-parti irodaház 
101-es szobájában. A tanácsko-
záson fontos és aktuális felada-
tok ütemezéséről tájékoztatják a 
vezetőket. 

HOLNAP 
KATONA G Y U L A , a 13-as 

választókerület képviselője fo-
gadóórát tart 16-18 óra között a 
Vízművek és Fürdők Vál lalat 
központi épületében (Tisza Lajos 
krt. 88.). 

RÖSZKE KÖZSÉG FÖLD-
RENDEZŐ BIZOTTSAGA tájé-
koztatót tart azok számára, akik 
Röszke területén kárpótlási je-
gyükért termőföldet kívánnak 
vásárolni. A tájékoztató 17 óra-
kor lesz, a röszkei művelődési 
házban. 

A szertartás tulajdonképpen 
már múlt vasárnap elkezdő-
dött, amikor is Gálity Bránisz-
láv, Szeged-Szóreg és Deszk 
görögkelet i p lébánosa meg-
szentelte azt a két rend mise-
ruhá t , amelye t a szabadka i 
Mladen Petrov, illetve azt a 
füstölőt, melyet a szóregi Jo-
vanov Bogdán adományozott 
az egyház számára. A templom 
tegnapi szentelését és a szent 
liturgiát a görögkeleti szerb 
ortodox egyház püspöke, dr. 
Krsztity Danilo végezte, még-
pedig az oltárbéli beöltöztetése 
utáni kis körmenetet követően, 
vízkeresztkor szentelt vízzel. 

A szent liturgia után avatta 
föl Vujicsics Sztoján író azt a 
kétnyelvű táblát, mely a szer-
bek magyarországi letelepedé-
sének 300. évfordulójáról em-
lékez ik meg. Igaz, a kerek 
évforduló két esztendeje volt, 
ám akkor épp a templom eljö-

vendő felújítása miatt elmaradt 
a tábla elhelyezése. Az egybe-
gyűlteket Lung Milán, a Sze-
gedi Helyi Szerb Közösség al-
elnöke üdvözölte. Beszédében 
megköszönte mindazoknak a 
seg í t ségé t , akik m u n k á v a l , 
pénzbeli támogatással segítet-
ték és segítik a templom felújí-
tását. „A kapott anyagi támo-
gatás mellett sokat kellett dol-
gozni a munkálatok irányításá-
ban, a sok szakma koordinálá-
sában . Ebben l e g n a g y o b b 
érdeme Vörös Imre úrnak van. 
Mindanny iunk nevében kö-
szönük á ldozatos munkájá t , 
mellyel széppé tette a temp-
lomot" - fogalmazott. Az ün-
nepség délután a templom ha-
gyományos búcsújával, a búza-
szenteléssel és a ka lácssze-
géssel ért véget. 

P. L. 

MDF-hétvége 
(Folytatás az I. oldalról.) 
Szabó Iván ipari és kereske-
delmi miniszter közölte, hogy 
ezzel a témával külön szakértő 
csoport foglalkozik, és október 
elejére elkészül az erre vonat-
kozó koncepció. A kormány-
zatnak az a törekvése, hogy a 
következő választásig 4 5 - 5 0 
százalékra szorítsák vissza az 
állam vállalkozási vagyonának 
arányát, amely ma még meg-
haladja a 70 százalékot. 

A munkanélkül iek száma 
Szabó Iván szerint jövőre eléri 
a 900 ezret, a segély finanszí-
rozása igen nagy teher. A kép-
viselőcsoport legtöbb tagja úgy 
vélte, hogy a vállalatokra már 
nem lehet több terhet rakni. 

Szó volt arról is, hogy kör-
n y e z e t v é d e l m i és in f r a s t -
rukturális beruházásokkal kell 
új munkahelyeket teremteni. 
Jelentós összegű pénz megy ki 
ugyanis a munkanélkül i - se-
gélyre, ugyanakkor nincs elég 
az utak, közművek építésére. A 
kettőt össze lehetne kapcsolni 
például közhasznú munkával. 
Ezzel a felvetéssel is egyet-
értettek a képviselők. 

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Médiatüntetés Budapesten 
A Szabad Magyar Tájékoztatásért Bizottságba tömörült 

szervezetek tüntetést tartottak szombaton, amelyen a rádió és 
a televízió elnökének lemondását, illetve leváltását követelték. 

Szegények zúgolódása a Dugonics téren 

A d e m o k r á c i a bocskorosa i 
(Folytatás az 1. oldalról.) 
ként azonban összeverődtek azok is, akiknek 
cseppet sem volt ínyére, hogy a társadalom leg-
alsó kasztjához tartoznak. Addig azonban fotó-
sok és kameramanok egymást fényképezték -
más dolguk nem lévén e nyomasztó újságírói 
létszámfölényben megtartott ácsorgás közepette. 
A szinte családias hangulatú demonstráció alap-
ján nem tudni, az országban vagy a városban 
ennyire kevés a szegény, vagy pedig ennyire so-
kan szégyellik ezt az állapotot. De mit is enne a 
gazdag, ha nem termelné meg kenyerét a sze-
gény? Ezt Gulyás József, a Szegények Nemzeti 
Szövetségének elnöke kérdezte kicsiny hallga-
tóságától. Kemény szavakkal illette a kormányt 
és az önkormányzatokat: nemcsak nem tudnak, 
de esetenként nem is akarnak segíteni. De az a 
segély is micsoda? Megalázó könyöradomány. 
A népért tették, amit tettek, és köszönik, hogy 
megtehették - mondta a minap a televízióban a 
miniszterelnök, de könyörgöm, kiáltotta szenve-
délyesen a szónok, ennyit nem kellett volna, a 
köszönetekkel, de csak azokkal, meg tele van a 
padlás! A nyugdíjas kukázik, a munkanélküli 
számára luxus a rendes ruha és a szórakozás. 
Ezek az életek nem ritkán alkoholba, kábító-
szerbe, bűnözésbe hullanak. Az új Parlament ta-
lán majd jobban odafigyel a kirekesztettekre, fi-
gyelmeztette a kormányzó és ellenzéki pártokat 
egyaránt a következő választásokra. A kemény 
szavakból nem pattant szikra, de ez nem Siklósi 
Andráson, a tűz szegedi csiholóján múlott. A 
költőként is ismert radikális kisgazda politikus 
két versével alapozta meg a tüntetés hangulatát 
oly módon, hogy az érzékenyebb idegzetűek a 

másnapi pirkadattal már Dózsa hadait és Esze 
Tamás talpasait látták jőni , mint a szociális 
igazságosság és a haza függetlenségének letéte-
ményeseit a nemzeti történelemben. Mert Sik-
lósi András szerint ellenség bőven akad kívül is 
és belül is. Az országot nagy egyetértésben kor-
mányozzák a gazdaság fellegváraiba húzódott 
kommunisták és az egykori ellenzéki kerek-
asztal lovagjai. Liberálbolsevista elit vezeti a 
pártokat, a Parlamentben minden ötödik ember 
besúgó volt, a nagypolitika „demokrácia"-szín-
játéka a néptömegek megtévesztésére szolgál 
csupán. Az internacionális pénzvilág összeeskü-
vése mozgatja ezt a bábkormányt, tömegkom-
munikációs agymosás zajlik, minden mikrofon 
agyat roncsoló gépágyú! Már senki sem mo-
solygott a nyár talán utolsó napsütésében. (A 
kormány mosolyá t Karácsonyi Sándor , az 
MSZOSZ képviselője hiányolta.) S aki a holnap 
tennivalóit kereste? Fenékbe rúgni a bolsevik 
banditákat, a liberális barbárokat és a sajtó önki-
árusítást végrehajtó prostituáltjait, a 16 millió 
magyarnak pedig újra el kell foglalnia hazáját! -
harsogta - a fenti metafora szerint - két kézre 
szorítva gépágyúját Siklósi András. 

Szerencsére ma még ma van, s életünk így in-
nen az éj felén, de Magyarországon tudja azt is 
mindenki, érti vagy sem a politikát: az éjszaka 
nagyobb, s alighanem sötétebb része még előt-
tünk áll. Ki-ki hite szerint választhat közéletünk 
különböző ihletésű egzotikumaiból: nirvána 
vagy reinkarnáció? 

ó T 

Nemzeti Demokrata Szövetség 

Ujabb párt a palettán 


