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írunk innen leveleket haza. 
A legelső időkben nagyobb-
részt elvesztek leveleink, 
vagy csonkítással kapták 
meg, vagy éppen csak a bo-
rítékot kézbesítették. A 
levelek felbontása, durva 
újra leragasztása óvatosság-
ra intett és ezért úgy irtunk 
haza, mintha idegenbe Ír-
nánk és olyan leveleket kap-
tunk, mintha idegenek írták 
volna nekünk. Segíteni nem 
tudtunk, bajt okozni nem 
akartunk, hisz abból úgyis 
bőven kijutott. Közben volt 
1956. Az ide érkező olimpi-
konokkal könvnyezve éne-
keltük együtt a Himnuszt és 
utána megint jobban kellett 
vigyáznunk leveleink tar-
talmára. Otthon a gonosz 
uralkodott. 

Ezekre az elmúlt évti-
zedre gondoltunk, amikor 
elhatároztuk, hogy újra le-
velet frunk haza, bár ag-
godalommal, de most féle-
lem nélkül. Együtt fogal-
maztuk, hogy elküldhessük 
barátnak, rokonnak, isme-
rősnek... és hogy minden 
otthoni honfitársunknak 
szóljon. Fontos ügyben 
írunk. Mi legalábbis annak 
gondoljuk. Reméljük, hogy 
Ti is érzitek a közelgő dön-
tés fontosságát, hisz ez nem-

csak a jelenre, hanem első-
sorban a jövőre lehet döntő 
és az is lesz. Ez a jövőt meg-
határozó döntés pedig a sza-
vazóhelyeken, a Ti kézvo-
násotokkal dől el. Mi itt 
már évtizedek óta gyakorol-
juk ezt a jogot, a szavazást, 
amely kötelesség is. Megta-
nultuk, hogy aki nem él 
ezen jogával, felelős a jövő 
eseményeiért. A felelősséget 
nem lehet többé másra há-
rítani: most nincs megszálló 
katonaság, nincs diktatúra, 
mindenki szabadon választ-
hat. Ne légy közömbös vagy 
kiábrándult, amiért az el-
múlt négy esztendő demok-
ráciája nem hozta meg az 
elvártakat. Ismerd el in-
kább, hogv a tönkretett ha-
za újjáépítéséhez ennél sok-
kal több időre lesz szükség. 
A kádári évek úgynevezett 
jóléte csak abból a hatalmas 
adósságtömegből volt fedez-
hető, amelynek súlya alatt 
csak nehezen tudhat talpra 
állni a demokratikus, sza-
bad nemzet. 

Úgy érezzük, ezzel az 
üzenettel tartozunk né-
pünknek, melynek mi is 
messze élő tagjai vagyunk. 

Honfitársi üdvözlettel 

Ausztráliai Baráti Kör 
Melbourne 

• A Szabad Demokraták Szö-
vetségének elnöke, Pető Iván 
pénteken és szombaton Csong-
rád megyében tartózkodott. La-
kossági fórumokon, eszmecse-
réken vett részt, tegnap délelőtt 
pedig sajtótájékoztatóra hívta az 
újságírókat. A találkozón jelen 
voltak szegedi országgyűlési 
képviselő-jelöltjeik, Rózsa Edit, 
Mózes Ervin és Kohán József is. 

Az SZDSZ külpolitikai szóvi-
vője, Szent-Iványi István a párt 
kisebbségi politikikai elképze-
léseiről szólt. Külön programot 
dolgoztak ki, amely szem előtt 
tartja, hogy csupán akkor lehet 
kellő erkölcsi alappal fellépni a 
határon túli magyarság érdekei-
ért, ha nálunk ezek a kérdések 
rendezettek. Ettől pedig még 
távol vagyunk. Egyebek mellett 
fontos lenne az anyanyelvi 
képzés lehetőségének megterem-
tése, az országgyűlési biztos 
intézményének létrehozása. A 
szabad demokraták új alapokra 
kívánnák helyezni a kisebbségi 
kérdések megoldását. 

Pető Iván számos kérdést ka-
pott. Ezekre válaszolva elmond-
ta, hogy kormányra kerülésük 
esetén az egyházakkal a fo-
lyamatos jó kapcsolatra töreked-
nének, a korábbi aggodalmakat 
jórészt már sikerült eloszlatni. 
Az egyházak sem egységesek, 
tapasztalható még fenntartás a 
ligerális törekvésekkel szemben. 
A pártelnök szerint az egyházak 
ne vállaljanak közvetlen szerepet 
a politizálásban. 

Pető a sajtótájékoztatót meg-
előzően az egyházak vezetőivel 

A pártelnök a püspöki palotában találkozott az egyházak vezetőivel. (Fotó: Nagy László) 

• Pető: az egyházak ne politizáljanak! 

Másként a kisebbséggel 
képviselőivel tárgyalt. Meg-
jegyezte, hogy akadt közöttük 
olyan, akinek bizony igen hiá-
nyosak voltak az ismeretei bi-
zonyos témákban. Adódott a 
kérdés: a lakossági fórumokon 
„felkészült" választókkal talál-
kozott-e? Elmondta, tisztában 
vannak vele, hogy az ilyen 

összejövetelekre a politika iránt 
fogékonyabbak mennek el. 
Meglepő tájékozottsággal bírnak 
az emberek az ország kérdé-
seiben is. Tisztán látnak olyan 
dolgokat, amiről egyesek azt 
hiszik, remélik, hogy láthatatlan. 
Furcsálják, hogy a Híradó állan-
dóan emlékműavatásról szól, 

miközben a filléres, mindennapi 
problémákról hallgat. 

A képviselő-jelöltek elmond-
ták, káosz uralkodik a kopogtató 
cédulák begyűjtése körül. Nin-
csenek tisztában az emberek, ki-
nek adhatják oda, félnek ki-
tölteni azt. 

V. F. S. 

• Palotás a politikai stílusváltásról 
m „A párt nőpolitikája én vagyok99 

A Köztársaság Párt 
magasra helyezi a mércét 

Palotás János bevezetőjében 
a Köztársaság Párt politikai 
stílusváltásának mikéntjéről 
beszélt. Véleménye szerint a 
politikai ideológiáknak nem 
szabad beférkőzniük az embe-
rek magánéletébe. Mindenki a 
szűk magánszférában alakít-
hassa ki családmodelljét, saját 
világképét, ebbe a politika nem 
avatkozhat bele. A nyugat-eu-
rópai demokráciákban is egyre 
inkább ez a törekvés. Semmi 
nem indokolja , hogy az ott 
évtizedekkel ezelőtt működő 
gyakorlatot másoljuk Magyar-
országon. inkább az újat kell 
megcélozni, ami nálunk 5-10 
év múlva életképes lehet. 

Az alig egy éve létrejött 
Köztársaság Párt program-
párt. Palotás igen fontosnak 
tartja a sajtóval való kapcso-
latot. mivel a tömegkommu-v 
nikáció segítségével érhetik el 

A lakossági fórumon a Köztársaság Párt három sze-
gcdi képviselőjelöltje egyebek között arról szólt, hogy 
szorgalmaznák egy önálló újszegedi gimnázium létre-
hozását, a kereskedelmi repülőtér kialakítasát. a harma-
dik Tisza-híd megépítését. A város földrajzi fekvéséből 
adódóan arra törekednének, hogy szigorúbb feltéte-
lekhez kössék a letelepedési engedélyek kiadását. 

azt, hogy megismerjék arcu-
latukat, törekvéseiket. A sem-
miből a lakul tak meg, szűk 
másfél év alatt sikerült ki-
építeni a hálózatukat, és vala-
mennyi körzetben je lö l te t 
állítani. Ma már stabil, mint-
egy 400 szakemberből álló 
gárdát tudhat maga mögött a 
párt, akik letették az asztalra 
programjukat. Örömmel szá-
molt be arról, hogy az ország-
ban az első területi listát ők 
állították. Egyúttal a szegedi 
jelölteket arra biztatta, hogy 
„csipkedjék" magukat', miha-

marabb gyűjtsék össze a 750 
kopogtatócédulát. A lécet ma-
gasra kívánják helyezni, de a 
magasság átugorható. 

Először a Köztársaság Párt 
nőpolitikájáról kérdezték az 
elnököt Szellemesen megje-
gyezte: „A párt nőpolitikája én 
vagyok " Félretéve a tréfát 
elmondta, hogy a hölgyek a 
tagság 30 százalékát teszik ki, 
ez a többi párthoz képest igen 
magas arány. A nőpolitikáról 
szólva megvilágította, leve-
zette, hogy miért ellenzik a 
nyugdíjkorhatár felemelését. 

Palotás János szerint mini-
mális az esélye annak, hogy a 
szélsőjobboldali pártok komo-
lyabb szerephez jussanak a vá-
lasztások után. Egyébként úgy 
vélte, hogy az utóbbi néhány 
hétben a Magyar Demokrata 
Fórum is a szélsőjobb irányába 
mozdult. Szerinte még egy-két 
olyan botlás, mint a rádiósok 
tömeges elbocsátása volt, és 
akkor az MDF be sem jut a 
Parlamentbe. 

A fórum egyik hozzászólója 
úgy vélte, hogy egyesek csu-
pán azért kívánkoznak bejutni 
a Parlamentbe, hogy pozíció-
hoz, pénzhez és különféle elő-
nyökhöz jussanak. A pártelnök 
szerint az nem baj, ha jól 
megfizetnek egy országgyűlési 
képviselőt, az a baj, ha a 
Parlament rosszul működik, 
nem tudja irányítani úgy az 
ország szekerét, mint ahogyan 
kellene. A jelenlegi helyzet 
valóban olyan, mint amikor az 
autószerelő szétszedi az ember 
kocsiját, de nem tudja megja-
vítani, össze nem rakja, és még 
pénzt is kér érte. Meggyőző-
dése, hogy emberi léptékkel 
mérve belátható időn belül ki-
rántható a gazdaság a kátyúból. 
Ehhez kell a megfelelő politika 
és a stílusváltás. 

V. Fekete Sándor 

• Ű is a 2. körzet jelöltje 

Börcsök Antal 
Vállalkozók Pártja 

biológia-technika szakon tanári 
diplomát szereztem. 

Ugyanebben az évben felesé-
gem. aki orvos, Pusztamérgesen 
kapott állást, én pedig a helyi 
általános iskolában helyez-
kedtem el. Azóta szolgálati la-
kásban Pusztamérgesen élünk. 
Az iskolai tevékenységem alap-
ján 1990-ben a falu lakosainak 
többsége szavazatával úgy dön-
tött, hogy én vagyok az a sze-
mély, aki a szemmel látható ne-
héz időszak ellenére nemcsak a 
szintentartást biztosíthatja, ha-
nem a falu gazdaságának to-
vábbfejlesztésére is megoldást 
lát. így lettem polgármestere 
Pusztamérgesnek. Az azóta elért 
eredményekről - amelyek nem-
csak Pusztamérgesre, de térségé-
re is kihatnak - önök a médiá-
kon keresztül az elmúlt években 
értesülhettek. Pl. a falusi turiz-
mus fellendülése: olasz beruhá-
zóval liba és kacsa vágóhíd lét-
rehozása; német támogatással in-
dul a Mezőgazdasági Szakiskola 
é s N é p f ő i s k o l a ép í tése . 

Az általam létrehozott turisz-
tikai csoport a térséget képvi-
selve bemutatkozott a Pesti Vi-
gadóban. S nagy sikerünk, hogy 
itt megkaptuk a jogot a '96-os 
Expo területén való bemutat-
kozásra is. 

• Röszkén születtem 1947-ben. 
szüleim jelenleg is ott élnek. 

Nős vagyok, három gyerme-
künk van. 

Mint fodrásztanuló Szegedre 
kerültem, és a Szegedi Fodrász 
Vállalat dolgozójaként 1972-ig a 
Híd utcai, illetve az Oskola utcai 
fodrászüzletben dolgoztam. 
1972-ben beiratkoztam a Ságvári 
Gimnázium esti tagozatra, és 
ezzel egy időben - a tanulásom 
elősegítése érdekében - Röszkén 
fodrászüzletet nyitottam. 1975-
ben érettségiztem. 

Tanulmányaimat Szegeden a 
tanárképző főiskolán folytattam, 
ennek eredményeként 1981-ben 
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A MAGYAR DEMOKRATA FOKÚM képviselőjelöltjei 
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PODA 
JENŐ 
ország-
gyűlési 
képviselő, 
programozó 
matematikus 
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Köszönjük az eddigi bizalmat, amellyel megtiszteltek bennünket. Támogatásukat továbbra is kérjük. 
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Póda Jdnő Balogh László Dr. Bratinka Józsefjf ,' 
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Fákat ültettek 
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