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Megkezdődött az önkormányzati választási kampány 
• Bemutatta jelöltjeit a KOMP megyei szervezete . Közzétették az MSZP megyei listáit 

Tréning Vásárhelyen ló eredményre számítanak 
Az ebédszünet előtt a pol-

gármester-jelöltek és a két me-
gyei lista vezetői tartottak saj-
tótájékoztatót. Dr. Kovács Kál-
mán országgyűlési képviselő 
itt elmondta: pártja az önkor-
mányzatiság hagyományának 
megteremtését az elmúlt négy 
év legsikeresebb vívmányaként 
értékeli, ezért az önkormány-
zati vá lasz tásokat a par la-
mentinél fontosabbnak tartja. 

A poli t ikus ezután hang-
súlyozta: a kereszténydemok-
ratákat komoly aggodalommal 
tölti el, hogy a Parlament két 
hónappal a helyhatósági vá-
lasztások előtt változtatta meg 
az önkormányzati törvényt. 

Dr. Kovács Kálmán ezt 
követően bemuta t ta pár t ja 
j e lö l t j e i t : a t ízezernél több 
lelket számláló települések 
megyei listavezetője dr. Sípos 
Ferenc lett, a tízezernél keve-
sebb lakosú helységek megyei 
KDNP-l i s tá já t pedig dr. 
Farkas László vezeti. Vásár-
helyen dr. Rapcsák András, 
Deszken Major Attila, Csong-
rádon Losoncziné Piroska Ré-
ka, Fábiánsebestyénben Csep-
regi Antalné, Dócon Belovai 
Pál, Sándorfalván Siska Antal, 
Apátfalván pedig Veréb József 
indul keresz ténydemokra ta 
sz ínekben a polgármester i 
tisztségért. 

A KDNP-támogatással bíró 
független jelöltek között dr. 
Krisztin András Ásotthalmon, 
Nógrádi Zoltán Mórahalmon, 
Gárgyán István Zákányszéken, 
dr. Thirring Ákos Tömörké-
nyen, dr. Rébeli Sz. József 
Szentesen, Spák Imre pedig 
Csanádpalotán indul. A ke-
reszténydemokraták ezenkívül 
három olyan polgármester-
jelöltet támogatnak, akik más 
pártok tagjai; dr. Ványai Évát 
Szegeden, Nóbik Istvánt Szeg-

Egész napos felkészítő 
eló'adás-sorozatot rende-
zett a Barankovics Ala-
p í t v á n y seg í t ségéve l 
szombaton je löl t je i ré-
szére a Ke re sz t ényde -
m o k r a t a N é p p á r t 
Csongrád Megyei Szer-
vezete a vásárhelyi Cse-
resnyés Kol légiumban. 
A párt polgármester- és 
képvise lő- je lö l t je i dél-
előtt az önko rmányza -
tok működéséről , vala-
mint az önkormányzat i 
vá lasz tás i t ö r v é n y r ő l , 
d é l u t á n ped ig a k a m -
pánymunkáró l hal lhat-
tak előadásokat. 

váron és Szarka Attilát Árpád-
halmon. 

A bemutatás után dr. Rap-
csák András egy kérdésre vála-
szolva elmondta: örvendetes-
nek tartja, hogy az utóbbi idő-
ben egyre több civil szervezet-
tel folytatott eredményes tár-

gyalást a párt; majd hozzátette: 
az a tény, hogy a KDNP buda-
pesti főpolgármestere, Latorcai 
János megválasztása esetén le-
mond párttisztségeiről, azt bi-
zonyítja, hogy a párt őszintén 
nyit a civil szerveződések felé. 
Simon Tamásné, a megyei 
kampánytanács e lnöke ezt 
követően felhívta a figyelmet 
arra, hogy pártja két hölgyet is 
jelöl polgármesteri székbe. A 
kampánytanácselnök úgy fo-
galmazott, hogy a hölgyeknek 
az elmúlt időszakban gyakran 
volt részük olyan poli t ikai 
támadásokban, amelyek néha 
női mivoltukban sértették őket. 

Ezzel kapcsolatban egy kér-
désre válaszolva Losoncziné 
Piroska Réka, a csongrádi 
jelölt elmondta, hogy szemé-
lyével és tevékenységével kap-
csolatban téves információk 
jelentek meg a közelmúltban. 
A történtekről elmondása sze-
rint hamarosan sa j tó tá j é -
koztatót tart a csongrádi párt-
szervezet. 

B. A. 

Az MSZP Csongrád megyei' 
elnöksége szombaton délben 
sajtótájékoztatón ismertette a 
párt önkormányzati választá-
sokra összeállított megyei lis-
táját, és bemutatta a megye vá-
rosainak MSZP-támogatással 
induló polgármesteijelöltjeit. 

Mint hangsúlyozták, a párt 
nemcsak nyerni szeretne a 
helyhatósági választásokon, 
hanem azt is szeretné, ha jól 
működő, hatékonyabb önkor-
mányzatok jönnének létre a 
településeken és a megyében 
is. A két megyei lista mind-
egyik helyére indítanak jelölte-
ket. A 10 ezer főnél nagyobb 
települések listáját Szirbik Imre 
közgazdász, az MSZP-SZDSZ 
közös szentesi polgármesterje-
löltje vezeti, s az első ötben 
van (sorrendben): Oláh Sándor 
Makóról (az MSZP országos 
választmányának tagja), Mol-
nár József, az MSZP-SZDSZ 
közös csongrádi polgármester-
jelöltje, Varga László mérnök-
menedzser Szegedről és Egyed 

• Az 1994. évi települési és 
kisebbségi önkormányzati 
választás lebonyolításához 
elkészült a választók nyil-
vántar tása (név jegyzék) , 
ameiy megtekinthető novem-
ber 7-től 17-ig - hétfőtől pé-
ntekig - a Széchenyi tér 10. 
a lagsori he ly iségében. A 
jegyzékből való kihagyás 
miatt kifogással november 
17-ig lehet élni a jegyzőnél. 

A választójogi törvény ér-
telmében november 6-án 
8-16 óráig, november 7-étől 
21-éig munkaidőben a Szé-
chenyi tér 10. I. emelet 113-
as szobájában lehet jelölt-
ajánláshoz ajánlóívet igé-

Elkészült a névjegyzék 
nyelni. Ajánlólvet a jelölt, 
megbízottja, pártok, szerve-
zetek megbízottai igényelhet-
nek. A megbízottak: pártok 
részéről hivatalos megbízás-
sal, azaz aláírással és bélyeg-
zővel ellátva, független jelölt 
részéről a megbízás két tanú 
aláírásával érvényes. Jelöltet 
ajánlani titkosan is lehet a 
polgármester i h ivata lnál 
(Széchenyi tér 10. alagsori 
helyiség), egy alkalommal. 

A választópolgár az aján-
lóíven aláírásával egy vagy 
több jelöltet is támogathat. 

egy a ján ló íve t azonban -
mely ugyanazon je lö l t re 
vonatkozik - csak egyszer 
írhat alá. A kitöltött ajánló-
íveket november 22-én 16 
óráig kell a választási bizott-
sághoz .(Széchenyi tér 10. I. 
emelet 113.) eljuttatni. 

A je lö l ta jánlásra , jelöl t 
bejelentésére vonatkozó vá-
lasztási bizottsági tájékoztató 
plakátokon is olvasható. 

Dr. Tóth László 
Szeged jegyzője 

(x) 

Fotó: Nagy László 

• Rózsa J á n o s já tékvezető 
többször is hangsúlyozta, hogy 
ő nem a Rózsa Gyuri. Ez abból 
is kitűnik, mondta, hogy nem 
hozott magával vizet. Bejelen-
tését mindig diszkrét mosollyal 
konsta tá l ták a nyugdí jas 
szurkolók és a versenyzők. 

A Nemzetközi Családév al-
kalmából megrendezett hét vé-
gi vetélkedőn hat csapat mérte 
össze tudását a Bálint Sándor 
Művelődési Házban. Rózsa a 
verseny előtt elmondta lapunk-
nak: a vetélkedő annak a hat-
nyolc évvel ezelőtti nagysikerű 
rádiós műsornak az adaptáció-
ja, amit Szilágyi János veze-
tett, s aminek az volt a címe, 
hogy „Senki többet, harmad-
szor!". A szegedi változat, a 
„Ki tud többet? Harmadszor!" 
cfmű játékos fejtörő attól lesz 
vidám, fejtette ki a játék veze-
tője, hogy belecsempésztek 
olyan meglepetésszámba menő 
ügyességi számokat, mint a 
l éggömbfú jás , az asztalalá-
bújás meg a kártyavárépítés. A 

• Vetélkedő a nemzetközi Családév alkalmakéi 

Hat családcsapat 
vetélkedőt megelőzően Pelyva 
Imréné, a Fészek Nagycsalá-
dos Egyesület vezetője Fészek-
díjjal jutalmazta az ez alkalom-
mal hófehér öltönybe öltözött 
művelődési ház igazgatót, Kiss 
E r n ő t . A zsetonosztás, sza-
bálymagyarázás és próbajáték 
után magasba lendültek a ka-
rok. A csapatok, mint ahogy az 
a Szilágyi-műsorban is volt, 
különböző nehézségű és forint-
értékű kérdésekre licitálhattak. 
Rózsa János, harminc kérdés-
ből álló csomagjában, majd 
minden területet érintett. Volt 
itt irodalom, zene, néprajz , 
technika, közgazdaság, film-
művészet, gasztronómia, sport. 
Azt még mindenki tudta, hogy 

ki a szerzője az „Öreg halász 
és a tenger", illetve az „Édes 
Anna" című alkotásnak; azt 
már kevesebben , hogy ki 
nyerte az idei foci világbajnok-
ságot, s mi az a hasznos dolog, 
amit nem saját szükségle t 
kielégítésére, hanem cserére 
használnak. A Bálint Sándor 
Művelődési Házhoz kapcsoló-
dó programokat pedig egyene-
sen nem ismerték a verseny-
zők. Az egyik csapat szerint 
például a Metanoia Színház a 
„A JATE rettenetes tornater-
me" című darabot adja majd 
elő november közepén a műve-
lődési házban. Csak tájékozta-
tásul, az előadás címe: Átko-
zott történet. 

Az értékes nyeremények -
könyvvásárlási utalványok, 
faliórák. Pro Natura termékek, 
pólók, fényképezőgép, fotó-
album, amelyekre egyébként 
ugyanúgy kellett licitálni, mint 
a kérdésekre - átvétele után 
Kiss Ernő igazgató bejelen-
tette: a Népjóléti Minisztérium 
támogatásának köszönhetően 
„szeretnék fogadásra fogadni 
a csapatokat és a szurkolókat". 
A nép jólétéért felelős minisz-
térium sa j tos pogácsával , 
aszpikos és húsos szendvicsek-
kel járt a nagycsaládosok ked-
vébe azon a gyönyörű napsü-
téses szombat délelőttön. 

Sz. C. Sz. 

Béla, a Hód-mezőgazda Rt. ve-
zérigazgatója. A 10 ezer főnél 
kisebb települések listáját Leh-
mann István, a megyei közgyű-
lés jelenlegi elnöke, az MSZP-
SZDSZ közös hódmezővásár-
helyi polgármesterjelöltje ve-
zeti. (Ha megválasztanák pol-
gármesternek, nem indulna a 
közgyűlési elnöki posztért.) A 
lista első öt helyén szerepel 
még Ratkai Imre, a megyei 
közgyűlés alelnöke; Ott József, 
Kistelek jelenlegi vezetője, és 
MSZP-s támogatással induló 
po lgá rmes te r j e lö l t j e ; Nagy 
Tibor. Kiszombor MSZP-s tá-
mogatással induló polgármes-
terjelöltje és Balogh Ferenc, az 
MSZP bordányi polgármester-
jelöltje. 

A megye nyolc városa közül 
ötben (Szeged, Hódmezővásár-
hely, Szentes , Csongrád és 
Mindszent) szövetséget kötöt-
tek az MSZP és az SZDSZ 
helyi szervezetei, s közösen 
indí tanak po lgá rmes te r j e -
löl teket . A nyolc je lö l tbő l 
egyedül Ott József polgármes-
ter jelenleg is, ő már húsz éve 
Kistelek első embere. 

A rövid bemutatkozáson a 
jelöltek néhány mondatban is-
mertették programjukat. Szir-
bik Imre Szentest tiszta város-
nak szeretné látni, ahol a pol-
gár otthon érzi magát, s nyu-
godt szívvel ki tudja nyitni 
ajtaját az idegenek előtt. 

Dr. Szalay István miután el-
határolta magát a Polgárosuló 
Szegedért Egyesülettől, mint 
politikai szervezettől, kérdésre 
válaszolva elmondta: fontos-
nak tartja rendezni a város és 
az Universitas kapcsolatát. Az 
öthalmi 103 hektáros térséget a 
városnak hasznosítania kelle-
ne, s az ottani épületeket el 
kellene cserélnie olyan objek-

tumokra, amelyek az Univer-
sitas jelenlegi épületeinek kö-
zelében találhatók, (gy egyet-
len komplexum helyett egyete-
mi negyed alakulhatna ki Sze-
geden. 

Szűcs Tibor, Mórahalom 
MSZP-s polgármesterjelöltje a 
szélsőségektől mentes, közép-
utas politizálás híve. Úgy véli, 
a te lepülésnek kis térségi 
cen t rummá, vonzáskörze te 
zöldség-gyümölcs feldolgozó-
ipari központjává kellene vál-
nia. Zsohár Zsuzsanna építő-
mérnök, környeze tvéde lmi 
szakmérnök Mindszent MSZP-
SZDSZ közös polgármester-
jelöltje szerint a megszerzett 
városi cím mellé a várost is 
meg kellene teremteni. Célja: 
az életminőség javítása, az épí-
tett és a természeti környezet 
harmóniájának megteremtése, 
s szeretné a jelenlegi polgár-
mester munkáját méltó módon 
folytatni. Ha Molnár Józsefet 
Csongrád po lgármes te révé 
választanák, a megye legtisz-
tább te lepülésévé szere tné 
tenni a várost; mindent elkö-
vetne a lakosság fogyásának 
mérsékléséért, és az idegen-
forgalmi adottságok jobb ki-
használásáért. Dr. Búzás Péter, 
Makó po lgá rmes te r j e lö l t j e 
lokálpatrióta szakértőket sze-
retne látni a bizottságokban és 
az apparátusban is, és tiszta vá-
rost minden értelemben. 

Az MSZP megyei vezetői 
elégedettek, szerintük jó csa-
patot indítanak el a válasz-
tásokon. Úgy érzékelik, hogy 
pár t juk fe l jövőben van, s 
Csongrád megyében még a ta-
vaszinál is jobb eredményekre 
számítanak... 

(hollósi) 

• Kárpótlási jpgy hasznosító rt. 

lön az Árendás is 
Mint a hasonló cégek többsé-

génél, az alapítók az Árendás Rt. 
esetében is szavazatelsőbbségi 
részvényeket jegyeznek, ame-
lyekkel biztosítják maguknak a 
voksok felét, plusz egy szava-
zatot a cég közgyűlésén. Ezek-
ben a hetekben több kárpótlási 
jegy hasznosító rt. is kínálja 
részvényeit. A papírok jegyzé-
séből az az előny származhat, 
hogy az új részvények vásárlá-
sára fordított összeg levonható 
az adóalapból, annak 30 száza-
lékáig. A részvény af adóvissza-
igénylés megtartásához három 
évig nem adható el. Értéke attól 
függ, jól gazdálkodik-e az rt. Az 
Árendás Rt. különleges ajánlata, 
hogy 1995 elején 15 százalék 
foglalót is fizet a befektetőknek, 
annak érdekében, hogy az akkori 
tőzsdei áron visszavásárolhassa 
a részvényeket. Az alapítók -
egy közgazdász és egy ügyvéd 
hölgy - 5 millió forint névértékű 
elsőbbségi részvényt jegyeznek. 
A cég akkor jöhet létre, ha leg-
alább ennyi fogy majd az 1000 
forintos névértékű törzsrészvé-
nyekből. A kibocsátandó törzs-
részvények mennyiségének felső 
határt nem szabtak. A papírokat 
a forgalmazónál, a Co-Nexus 
Értékház Rt -nél, illetve a 

A kárpótlási jegyeket 
168,8 százalékos árfolya-
mon számítják be az Áren-
dás Kárpótlási Jegy Hasz-
nosító és Befektető Rt. új 
kibocsátású részvényeinek 
jegyzésekor, november 14. 
és december 12. között. A 
befektető - ha a 44 száza-
lékos sáyban adózik - egy 
1000 forintos névértékű 
kárpótlási jegy után így 
743 forint adót igényelhet 
vissza. 

Jó minőségű OLASZ 
( f és NÉMET EDÉNY 

| és más konyhacik-
kek vására.20-30-

JUÜHKItTTAKASAGl 4<>%.ka| a z á r u . 
házi á r a k a la t t 

nov. 7., 8., 9-én, 9-18-ig a Fidesz-
székházban. a helyőrségi klubbal 
szemben. Victor H. u. 

Mezőbank Rt. fiókjaiban, bró-
kercégeknél és takarékszövet-
kezeteknél lehet jegyezni. Az rt. 
december 13-án tartja alakuló 
közgyűlését. Az alapítók jo-
gosultak arra, hogy az első há-
rom évre kijelöljék a 3 -3 fős 
igazgatóság és felügyelő bi-
zottság tagjait. Terveik szerint az 
rt. az összegyűjtött kárpótlási 
jegyekkel a privatizáció során 
kereskedelmi, ipari, feldolgozó-
ipari és idegenforgalmi cégek-
ben igyekszik tulajdont szerezni. 
Elképzeléseik közt az is szere-
pel, hogy a vagyon egy részén 
bérbeadható ingatlanok tulajdon, 
illetve bérleti jogát vásárolják 
meg, illetve kamatozó értékpapí-
rokat vesznek. 

BETONTÖRMELÉK 
nagyobb tételben, 
kiszáll í tva eladó! 
Érdeklődni: hétfőtől 
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3 2 3 - 0 6 0 telefonon 


