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Konzervatív Párt Gazdák 
és Polgárok Szövetsége - Csongrád 
megyei területi lista: 

1. Dr. Pászti Ágnes, 2. dr. Magyarossv József, 3. Nyári 

Sándor, 4. Kó'rösi Tibor, 5. Kónya László, 6. dr. Marton 

Anita, 7. dr. Juhász Gábor, 8. Rum pl Erika. 

Összefogás nélkül nincs eredmény 

Nem rombolni, hanem építkezni akarunk: dr. Pászti Ágnes (a párt országos alelnöke) képviselőjelölt, dr. Csizmadia László 
(a párt országos elnöke), dr. Magyarossy József képviselőjelölt 

Köszönjük mind a Konzer-
vatív Párt , mind a magunk 
nevében azt a megtisztelő bi-
za lmat , hogy a j án lósze lvé -
nyeikkel hozzájárultak a vá-
lasz tásokon való részvé te -
lünkhöz. 

A magunk részérói mindent 
megteszünk annak érdekében, 
hogy az á l l ampo lgá roknak 
visszaadjuk azt a hitet, amit az 
elmúlt négy évben elveszítet-
tek. Hiszünk abban, hogy épít-
kezni fogunk és nem rombolni. 

A Konzervatív Párt ma Ma-
gyarországon az egyetlen olyan 
politikai szervezet, mely joggal 
és büszkén tekinti magát Szé-
chenyi István és Deák Ferenc 
politikai, egyben szellemi örö-
kösének. Számunkra a magyar 
igazság szentháromsága egyet 
jelent a virágzó gazdaság, a 
külső és belső béke, a nemzeti 
kultúra harmóniáját megvaló-
sító politikával. Á negyedik a 
ráadás, nem más, mint a Kon-
zervatív Párt célja, az állam-
polgárok, a családok megelé-
gedettsége, jó közérzete, az or-
szág tekintélyének növekedése 
a világ szemében. 

A magyar társadalom nagy 
része konzervatív lelkületű. 
Meg aka r j a őr izni szüle i , 
nagyszülei s dédszülei emlé-
két , vá l la l ja é le tük , sorsuk 
folytatását. A múlt folytatói és 
be l á tha tó j ö v ő e lőkész í tő i 
szívükben konzervatívok. Tud-
juk, hogy a polgárokat ereden-
dően nem a nagypolitika, ha-
nem a kispolitika érdekli. A 
saját sorsuk személyes lehető-
ségei, a munkahely, a kereset, 
a kevés vagy a több jövedelem. 
Az emberek nagyobb hányada 
szívesen ha j l andó többet és 
jobban dolgozni, csak ebből 
legyen haszna a családnak és 
önmagának . A Konzervat ív 
Párt nagyra becsüli az ilyen 
polgárokat , ezért á l landóan 
javítani akarjuk azokat a fel-
tételeket, hogy a magán- és ál-
lami vállalkozások biztatóbb 

lehetőségek közöt t működ-
hessenek. 

Erős o r szágo t , m ű k ö d ő 
gazdaságot, magas szintű ok-
tatást akarunk. Minket nem az 
érdekel elsősorban, hogy mi-
lyen mértékben vagyunk része-
sei a központi hatalmaknak, a 

vezetés felelősségének, hanem 
az, hogy az emberek életének 
napi lehetőségein, esélyein 
szeretnénk legalább egy kicsit 
javítani. Nem a nagy ötletek, 
hanem szapora, kis lépések 
politikáját szeretnénk folytatni. 

Avassuk be jobban a pol-

gárokat az ország irányításába. 
Értük és nem ellenük szeret-
nénk dönteni. 

Hiszünk abban, hogy jó pár-
tot csinálunk, magas színvo-
nalon politizálunk. Távol min-
den szélsőségtől. Érdemes ve-
lünk jönni. Nálunk senki nem 

érzi idegenül magát. Aki kö-
zöttünk a másikkal oktalanul 
szembefordul, mert maga akar 
mások eltaposásával élre törni, 
azt nem támogatjuk. Merjünk a 
jobbakból és tehetségesebbek-
ből vezetőket választani. Min-
denki alkalmas valamilyen te-

kintélyt, tiszteletet adó szerep-
re és ehhez nem szükséges első 
emberré választatni. Mindenki 
azt a feladatot válassza, amire 
l eg inkább a lka lmas . Ezért 
higyjünk egymásban és közös 
szervezetünkben, a Konzerva-
tív Pártban. 

Nem hirdetjük azt, hogy nem 
ígérünk semmit. A politikának 
csak akkor van é r te lme, ha 
segíteni tud egy országnak és 
polgárainak. Megbízhatóan, 
k iszámíthatóan, szakmai lag 
magas szinten akarunk politi-
zálni. A Parlamentben vagy a 
végrehaj tó hatalomban egy-
aránt. Köztünk is lesznek meg-
tévedtek. akiket a hatalmi láz 
magával ragad, de lesz erőnk 
mérséklésükre. A vezetés nem 
más, mint sokszor felelősség-
tudat és eszerint cselekvés. De 
nem akarunk hazudni és illú-
ziókat sem ébreszteni. Nehe-
zebb évek jönnek, mint sokan 
gondolják. A konzervatív po-
litika bevallja a bajt. Dönt ak-
kor is, ha ennek hatása nép-
szerűtlen lesz, ám ez az ország 
javára elkerülhetetlen. Támo-
gassanak minket ebben. Ezért 
nem az előlegezett tekintélyt, 
hanem a tényleges teljesítmény 
elismerését kéljük. 

Jöjjenek velünk! Önök lesz-
nek a garancia arra, hogy szán-
dékaink nem korcsosulnak el. 
Építkezni fogunk, nem rom-
bolni. Képesek leszünk megol-
dani a p rob lémáka t . Helyre 
tolni a kizökkent időt. 

Ehhez várunk s zöve t s é -
geseket ! 

I sméte l ten köszön jük az 
előlegezett bizalmat, azt, hogy 
ajánlószelvényeikkel elősegí-
tették jelölésünket. Ezt a bizal-
mat szeretnénk Önöknek jövő-
beni tevékenységünkkel meg-
hálálni! 

HANGPRÓBA 

Népesedési hullámsír 

• Együtt az Életért - Ez az 
o p t i m i s t a . k i j e l e n t é s a Ma-
gyarok Vi lág ta la lá lkozó ján 
hangzott el; közös a felelős-
ségünk az összmagyarságért. 

Ez most a l egsü rgősebb 
feladatunk is. Megrendítő je-
lentések érkeznek az ország-
ból, amelyek szerint a népe-
sedési hullámvölgyből népe-
sedési hullámsírba vitt a több 
évszázados idegen elnyomott-
ságunk miatti fogyásunk. Ezért 
kell most a legátfogóbb egy-
ség-gondolatot úgy megvalósí-
tani, mert mi az összmagyarság 
fennmaradásáért élünk vagy 
elveszünk. Mondjuk ki, hogy 
halálos fogyásunk megállítása 
nélkül minden más törekvésünk 
zátonyra fut. Ennek igazolá-
sára szolgáljanak a statisztikai 
adatok, mely szerint a lakosság 
száma lényegesen csökken. Az 
élveszületésekre ju tó terhes-
ségmegszakítás 72 százalék, 
igen magas szám, és a demog-
ráfiai előrejelzések szerint a 
népesség számának még 1981-
ben megkezdődött csökkenése 
tovább folytatódik, 2010 körül 
10 millió alá csökken a lakos-
ság száma, de úgy, hogy a ha-
zánkban é lő nemze t i s égek 
létszáma alig változott, a ci-
gányok létszáma pedig roha-
mosan nőtt. Amit manapság 
mind többen hangoz ta tnak 
ezzel kapcsolatban, hogy va-
l ami fé l e végzet , a „Turáni 
átok" ül rajtunk, nagy tévedés, 
mert ennek hangoztatásával 
tudomásul vesszük teljes pusz-
tulásunkat. Isteni paradicsom-
ból ördögi poklot csinálhatunk 
gyarló szándékainkkal. 

Opt imis ta e l szán t ságga l , 
áldozatos és fáradtságos küz-

delemmel kell az utunkba tor-
nyosuló akadályokat leküz-
deni, ami csak megfelelő tu-
da tos í t ássa l és neve lésse l 
képzelhető el. 

Eddigi történelmünk igazol-
ja, hogy népünket nagymérték-
ben megritkította a török, tatár, 
majd pedig a 400 éves idegen 
oszt rák ura lom. Az idegen 
b e f o l y á s alat t , a két v i lág-
háború, a trianoni igazságtalan 
béke, népünknek kimondha-
tatlan veszteséget okozott. Az 
elszakított területeken a szer-
vezett magyare l lenes intéz-
kedések miatt a magyarság 
mindig csak tűrt és lemondani 
kényszerült . Trianon után, a 
tanácsköztársaság idején, az 
idegen kommunis t a uralom 
alatt tömegesen végeztek ki 
hazafias magatartású magya-
rokat (Kun Béla, Szamuely 

Tibor és társai), akik a Sztálin 
és Marx elvei alapján teljesen 
idegen uralmat kényszeritettek 
a népre. 

Horthy Mik lós f e l szaba-
dította az országot a kommu-
nista elnyomás alól. Uralko-
dása idején kezdtünk a ma-
gyarság érdekeinek útjára lépni 
igaz magyar szellemben, mert 
Horthy Miklós nem volt fa-
siszta, de antiszemita sem. 

A német megszál lás után 
1944. március 19-e után Szá-
lasi Ferenc többszázezer ha-

zafias magatartású zsidót adott 
ki a németeknek, akik gázkam-
rákban öl ték meg nagy ré-
szüket. 

A háborút elvesztettük. A 
szovjet megszállás miatt újabb 
megpróbáltatások következtek. 
Ekkor Rákosi Mátyás, Gerő 
Ernő, Révai Mihály, Farkas 
Mihály: vezetése alatt, gyűjtő-
táborokba, bírósági ítéletek 
nélkül, internálásokkal, kite-
lepítésekkel sok-sok igaz ma-
gyar esett áldozatul és további 
tűrés, lemondás és önmegtar-

tóztatás lett a magyarság sorsa. 
Sohasem volt időszerűbb Ber-
zseny inek A magyarokhoz 
című ódája mint akkor. 

Romlásnak indult hajdan 
erős magyar! 

Nem látod. Árpád vére 
miként fajul? 

Nem látod a bosszús 
egeknek 

Ostorait nyomorult 
hazádon... 

A türelem végső határán, 
1956. október 23-án a magyar 
nép fellázadt, melyet ismét az 
orosz hadsereg vert le. Utána 
Kádár ( C s e r m a n e k ) J ános 
ú jabb idegen uralma követ-
kezett. Az orosz hadsereg ki-
vonulása után 1989-tól hazánk 
függe t l en „Magyar Köztár-
saság" lett és megkezdődhetett 

az anyagi és szellemi romok 
eltakarításának megvalósítása. 
Ami azért nehéz és bonyolult 
feladat, mert a bolsevista és 
ateista nevelés belénk nevelt 
nyomait csak nagyon megfon-
tolt és főleg emberséges terv 
szerint lehet az idegen szel-
lemben nevelkedett emberekkel 
megoldani. Az óriási feladatot, 
most már egyéni kez-
deményezés se l és csupán a 
tények hangoztatásával meg-
oldani nem lehet. Egyetlen, de 
biztos megoldás csak az, ha a 
belénk nevelt bolsevista szel-
lemet levetkőzzük, és a ma-
gya r ság tuda t és magyaru l 
gondolkodás iránti érzékeny-
ségünket kifejlesztjük minden 
téren. Szükséges lenne egy 
o lyan o r s z á g o s mozga lom 
megszervezése, mely nemcsak 
az oktatás terén, hanem főleg a 
tömegtájékoztató és társadalmi 
szervezetek és hatóságok be-
vonásával közösen törekedne 
öröklö t t r endsze rünk káros 
hatásának szervezett megszün-
tetéséről, felkészült lelki erővel 
az Istenbe vetett hittel. Most 
s zabadságo t kap tunk arra , 
hogy talpon álljunk, és hogy 
ön tuda tosan legyünk ma-
gyarok. 

T ö b b helyről már mutat-
koznak jelei a kibontakozás-
nak, bár még sok tennivalónk 
van, főleg a hazafias gondol-
kodásunkban, életmódunkban, 
magatartásunkban, anyanyelv-
ápolásunkban. 

Szándékunk az e lkezdet t 
rendszerváltozás igazságos és 
emberséges befejezése, amit a 
Mindenható kegyelméből, erős 
hi t te l , j ó szándékka l és 
opt imista kitartással meg is 
fogunk valósítani. 

Oláh Pál 

Így is be lehet tartani! 
1994. március 28-án szerződést kötöttem a Mentái 

Munkaközösség és a United Way által közösen használt 
fSzeged, Eszperantó u. I.sz. alatti) székház nagytermének 
kampánygyülés céljából történő igénybevételére. A május 5-én 
18-20 óra közt esedékes rendezvényem terembérleti díját 
kifizettem. Április 14-én (13-i postabélyegzővel) viszont egy 
levelet kaptam a fenti intézményektől, hogy „technikai okok" 
(elektromos vezetékek cseréje) miatt a szerződést egyoldalúan 
felbontják. (Mindkét dokumentum másolatát mellékeltem a 
szerkesztőségnek!) 

Nem először fordul elő velem ilyesmi. Tavaly az általam 
rendezett Nagy Szittya Világkongresszus előtt egy kísértetiesen 
hasonló ügy szenvedő alanya voltam. Akkor a megyei 
önkormányzat bontotta fel ugyanígy - tatarozásra hivatkozva -
érvényes (és kifizetett) szerződésünket. Még szerencse, hogy 
sikerült egy másik helyiséget szereznem. Csak megjegyzem, 
hogy a kongresszus napján - merő kíváncsiságból - felke-
restem a helyszínt, de ott szó sem volt semmilyen tatarozásról. 
Amiként - gondolom - most sem lesz műszaki javítás. Viszont 

meggyőződésem, hogy liberálkommunista „jóakaróim" 
szervezett akciójáról van szó. 

Megemlítem még, hogy a kérdéses helyszint és időpontot 30 
ezer példányban kinyomattam, és szórólapomon eljuttattam 
választóimhoz. Nyilván nem tehetek lóvá ennyi embert. 
Egyébként is a kampány közepén sem időm, sem energiám 
nincs új helyszint keresni. Ezért gyűlésemet - megálla-
podásunk szerint - minden körülmények között megtartom. 
Amennyiben ezt megakadályozzák, súlyos erkölcsi károko-
zásért (jogi tanácsadóim javaslatára) komoly anyagi kár-
térítést követelő pert indítok. 

Tisztelt Mentái Munkaközösség és United Way! Önök azt és 
akkor javíttatnak - a fenti időpont kivételével -, amit és amikor 
csak akarnak. Véleményem szerint azonban itt egész más a 
helyzet, hiszen végső soron egy elektromos vezeték napok alatt 
lecserélhető, vagy a hibás szakasz könnyűszerrel áthidalható. 
Bárki is áll a háttérben, úgy hiszem, az önök jó hírét sem öreg-
bíti egy efféle alattomos eljárás. 

Siklósi András 
független képviselőjelölt 


