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A DADA-program első lépése • A „ládafia" pedig üres.., 

a Magyar Köztársaság zászlaja 
m Nem rendeltek el nemzeti gyászt 

December 18-án temetik Antall lózsefet 

A parlamenti képviselők egyperces néma felállással adóztak Antall József emlékének 

• Az ügyvezető kormány nem 
kíván nemzeti gyászt elren-
delni, de arra kéri az intézmé-
nyeket, hogy országszerte tűz-
zék ki a gyászlobogót az el-
hunyt miniszterelnökre emlé-
kezve - mondotta tegnap Ju-
hász Judit szóvivő. Az ügyve-
zető kormány vasárnapi rend-
kívüli ülésén határozott így; a 
kabinet ugyanis úgy ta r t ja , 
hogy a kegyeletes megemlé-
kezés szerényebb formája mél-
tóbb Antall József mértéktartó 
közéleti munkásságához. • 

Hétfőn délután 2 órakor a 
Parlament előtti Kossuth téren 
Für Lajos honvédelmi minisz-
ter, Lőrincz Kálmán vezérez-
redes, a Magyar Honvédség 

parancsnoka és Kelemen József 
vezérőrnagy helyőrségparancs-
nok je len lé tében fe lvonták , 
majd f é l á rboc ra e resz t ik a 
Magyar Köztársaság zászlaját. • 

Az Országgyűlés hétfői ple-
náris ülésén sürgősséggel ha-
tározati javaslatot tűzött napi-
rendjére Antall József minisz-
tere lnök temetése nap jának 
országos gyásznappá nyilvání-
tásáról. A határozati javaslat 
szövege: 

„Az Országgyűlés 
1.1993. december 18-át, dr. 

Antall József miniszterelnök 
temetésének napját országos 
gyásznappá nyilvánítja; 

2. felkéri az ország állam-
polgárait és a hazánkban mű-

ködő szervezeteket, hogy az 
országos gyásznapon méltó 
módon t isztelegjenek az el-
hunyt miniszterelnök emléké-
nek; 

3. fe lkér i a helyi önkor -
mányzatokat, hogy saját hatás-
körükben intézkedjenek arról: 
a nemzeti gyásznapon a zenés 
szórakozóhelyek korlátozzák 
működésüket. 

Indoklás 
Az Országgyűlés dr. Antall 

József, a Magyar Köztársaság 
elhunyt miniszterelnöke iránti 
elismerése és tisztelete jeléül a 
miniszterelnök temetésének 
napjá t nemzet i gyásznappá 
nyilvánítja, és felkéri az ország 
állampolgárait, valamint a ha-
zánkban működő szervezete-

ket, hogy ezen a napon méltó 
módon tisztelegjenek a minisz-
terelnök emlékének. A méltó 
tiszteletadás része lenne, ha a 
zenés s zó rakozóhe lyek a 
zeneszolgá l ta tás t a temetés 
napján szüneteltetnék." • 

A családdal történt egyezte-
tés és az előzetes tervek szerint 
Antall József miniszterelnöktől 
december 17-én, pénteken dél-
után vehetnek búcsút tisztelői -
közölte Juhász Judit kormány-
szóvivő hétfőn este a távirati 
i rodáva l . A gyászünnepé ly 
időpontja várhatóan december 
18-án, szombaton lesz a Kos-
suth téren, majd ezt követően 
15 óra 30 perckor a Fiumei 
(Kerepesi) úti temetőben tart-
ják a gyászszertartást. 

A kormányszóvivő elmond-
ta: kedden 13 órakor rendkívüli 
kormányülés lesz. A kormány-
ülést követően, 14 ó rakor ' a 
kormányszóvivő részletesebb 
tájékoztatást ad a hazai és a 
nemzetközi sajtó képviselőinek 
- mondta Juhász Judit. • 

Göncz Árpád köztársasági 
elnök hétfőn megkezdte azokat 
a megbeszéléseket, amelyeket 
a magyar politikai közélet ve-
zetőivel folytat az Antall Jó-
zsef miniszterelnök halálával 
kialakult helyzetről. Szabad 
Györggyel, az Országgyűlés 
elnökével tervbe vett találko-
zóját követően a köztársasági 
elnök Sólyom Lászlóval, az 
Alkotmánybíróság elnökével, 
Boross Péter ügyvezető mi-
niszterelnökkel, majd Németh 
Jánossal, az. Országos Válasz-
tási Bizottság elnökével foly-
tatott eszmecserét. 

(További összeállításunk 
a 3. oldalon.) 

A kormány megőrzi 
a társadalmi stabilitást 

Legfontosabbnak a sta-
bilitás megőrzését, a köz 
nyugalmát , az a lkotmá-
nyos rendet tekintem, és 
azt, hogy ami még a kor-
mány programjából hát-
ravan - teljesítsük. A töb-
bi között ezt fogalmazta 
meg a vasárnap este tar-
tott rendkívüli kormány-
ülést követő első rádiónyi-
latkozatában Roross Péter. 

Most, az ilyenkor szo-
kásos tennivalók követ-
keznek, hiszen a nemzet 
nagy fiát vesz í tet te el -
mondta Boross Péter, hoz-
zátéve: Antall József tör-
ténelmi személyiség volt, 
akit sok esetben meg nem 
értés kísért, talán sok vád 
is. O ezt tudta, vállalta, 
tisztában volt azzal, hogy 
mivel jár egy ilyen kor-
szakban miniszterelnök-
nek lenni . Nagyon sok 
csalfa ígéret és eltorzult 
bírálat közepette elsősor-
ban az f o g l a l k o z t a t t a , 
hogy meg kell tenni az át-
meneti leg nagyon nehéz 
helyzetet teremtő intéz-
kedéseke t . Az, hogy el-
induljon az új tulajdoni 
struktúra kialakítása, hi-
szen elképesztően elmara-
dott, Európához nem mél-
tó tulajdonviszonyok vol-
tak az országban. 

Antall József felfogását 
az ügyvezető miniszterel-
nök így foglalta össze: a 
kötelességteljesítés, a nem-
zet iránti hűség vezérelte, 
és kevésbé törődött a tap-
sokkal. 

Ezután Boross Péter 
arról beszélt, hogy az al-
kotmány rideg betűinek 
megfe l e lően a kormány 
most ügyvezető kabinetté 
alakul át. Meggyőződése, 
hogy Antall József szelle-
méhez hűen, határozottan 
tevékenykedik majd, viszi 
tovább a kormányzás fela-

Boross Péter, az MDF 
miniszterelnök-jelöltje 

datait az antalli program 
megvalósítása érdekében. 

A rendes kormány meg-
a l a k u l á s á h o z s zükséges 
jogi procedúrával kapcso-
latban Boross Péter el-
mondta: a köztársaság i 
elnök javaslatot tesz mi-
niszterelnök személyére, s 
az ettől számított 40 napon 
belül kell az új kormány-
nak megalakulnia. Hogy 
ez a javaslat mikor szü-
letik meg, ez alkotmányos 
v i szonyok közöt t attól 
függ: a koalíciós pártok 
egyezte tése mikor vezet 
eredményre . Jogszokás , 
mint inkább alkotmányos-
sági szabály, hogy a köz-
társasági elnök az így ja-
vasolt személyt terjeszti az 
Országgyűlés elé. Ameny-
nyiben az e l ő t e r j e s z t é s 
megtörténik, és a parla-
ment 40 napon belül nem 
tud dönteni a miniszterel-
nök személyéről, akkor 90 
napon belül ki kell írni a 
választásokat. 

Addig azonban míg ez 
tart - beleértve a válasz-
tási k a m p á n y t is - mű-
ködik az ügyvezető kor-
mány és intézi azokat az 
ügyéket (a már i smert 
megszorításokkal) , ame-
lyeket egy k o r m á n y n a k 
intéznie kell. 

• Az MDF-választmány rendkívüli ülése 

Miniszterelnök-jelölt: Boross Péter 
Hétfőn este az MDF Országos Elnöksége, frakcióvezetősé-

ge és az MDF"-es miniszterek, valamint politikai államtit-
károk ülése után megkezdődött az Országos Választmány és 
a teljes MDF-frakció együttes rendkívüli tanácskozása, hogy 
döntsenek a miniszterelnök-jelölt személyéről. Lapzárta után 
érkezett a hír, hogy két forduló után, a késő éjszakai órákban 
dr. Boross Pétert jelölték miniszterelnöknek. 

• Oroszországi választások 

Az év szegedi emberei 

Borisz Jelcin hétfőn kö-
zöl te , hogy t i sz te le tben 
tartja az oroszországi vá-
lasztások eredményét. Ezt 
az elnök szóvivője , Vja-
cseszlav Kosztyikov jelen-
tette be. Az elnök környe-
zetéből származó értesülés 
szerint országos szinten is 
számottevő a Vlagyimir 
Zsirinovszkij vezette szél-
sőségesen nacionalista Li-
berál is Demokrata Párt 
előretörése, amely egyes 
körzetekben kétszer annyi 

szavazatot szerzett mint a 
reformer Oroszországi Vá-
lasztás. Hivatalos adatok 
továbbra sem ismertek a 
par lament i vá lasz tások 
eredményéről. A központi 
választási bizottság egye-
lőre csak a népszavazásra 
vonatkozó adatokat ismer-
tette. Ezek szerint a rész-
vétel 53 százalékos volt és 
a szavazók 60 százaléka 
mondott „igent" az alkot-
mányra . (Háttérelemzé-
sünk a 2. oldalon.) 

• Az elmúlt hét közepén jelent 
meg l apunkban a f e lh ívás : 
olvasóink segítségével keres-
sük az év szegedi emberét. 
Némi iránymutatót is kíván-
tunk nyújtani, amikor politiku-
sokra, művészekre, tudósokra, 
menedzserekre , spor tolókra 
utal tunk kérdése inkkel . Ma 
már úgy látjuk, érdemes lett 
volna hosszabb távon fölkí-
nálni a szavazás lehetőségét, 
hiszen a legtöbb javaslat éppen 
t egnap , hé t főn é rkeze t t . Jó 
néhányat - éppen a k i í rás 
szellemében - már nem is ve-
hettünk figyelembe. 

Ha végigfutunk a névsoron, 
bizony érdekes következteté-
sekre juthatunk. Az ismertség 
és népszerűség mellett bizo-
nyára döntően eset t latba a 
szavazásnál a személyes isme-
retség, a pozitív kapcsolat. De 
ne feszítsük tovább a húrt... 
Szerkesztőségünk úgy döntött, 
hogy az első három helyezettet 
egyenrangú nyertesként hirdeti 
ki és ígéretünkhöz híven szil-
veszteri számunkban olvashat-
ják majd a velük készített exk-
luzív i n t e r júka t . A három 
győztes pedig - ábécé sorrend-
ben: Gregor József operaéne-
kes, Gyulay Endre szeged-
csanád i megyés püspök és 
Meszlényi Ferenc, a Szőreg és 
Vidéke Takarékszöve tkeze t 
elnöke. 

Gregor József 

Alig maradt le a dobogóról 
Csonka Gábor, a Szegedi 
Nemzetközi Vásár igazgatója, 
sok szavazatot kapott Csizma-
zia György b io lógus és dr. 
Molnár Gyula d z se s szmu-
zs ikus és o rn i t o lógus . Az 
orvos- társadalmat dr. Bodosi 
Mihály egye temi tanár , dr. 
Kohán József bőrgyógyász , 
orvos-menedzser és dr. Ónody 
Sarolta pszichiáter vezeti. Jó 
néhány szavazatot kapott Szőke 
Péter, Szeged város rendőr-

Gyulay Endre 

kapitánya, Sipos István szu-
permaratonista. Ábrahám Lász-
ló ügyvéd. Mészáros Gábor, a 
Szegedi Vízművek és Fürdők 
igazgatója, Gombos András, a 
Szeged Táncegyüttes oktatója, 
Juronics Tamás balettművész, 
Darvasi László kö l tő , író 
valamint „Dlusztus Imre és 
csapa ta" . Akadt egy külön-
leges ajánlat is az év szegedi 
emberé re , mégped ig „Kiss 
XXIII. János, aki kibírta a má-
sodik világháborút, romjaiból 

Meszlényi Ferenc 

felépítette az országot, túlélte a 
létezett szocializmust, most 
egészen kicsi nyugdíjas és még 
mindig él a NYUFI nagy bána-
tára ". 

Köszönjük olvasóink aktív 
részvételét. Meggyőződésünk, 
hogy jól döntöttek s reméljük, 
a győztesekkel készítet t in-
terjúk szilveszteri számunkban 
valamennyiük számára érdekes 
és e m l é k e z e t e s o l v a s m á n y 
lesznek. 

T. L. 


