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(Folytatás az l. oldalról.) 

és egy !975-<w nem nyilvá-
nos BM-rendelet szabályoz-
ta. Az elmúlt év végén 67 
ezer állampolgár birtokában 
110 ezer lőfegyver volt, 
ezen belül 63 ezer sörétes, 
25 ezer golyós vadaszlofegy-
ver és 22 ezer önvédelmi 
pisztoly. Utóbbiak "szómát 
folyamatosan csökkentik. A 
törvénytervezet szerint a 
jövőben önvédelmi célú lő-
fegyvert bírók, ügyészek, a 
fegyveres szervek hivatásos 
állományú tágjai tarthatnak, 
illetve azok, akik közhatal-
mi, közéleti funkciójuk mi-
att fokozott veszélynek van-
nak kitéve. Ezek közé tar-
tozhatnak például a pártok 
vezetőt A tervezet a lég-
fegyverek, a riasztó- és gáz-
fegyverek tartását lényegé-
ben csak ahhoz a feltétel-
hez köti. hogy a tulajdonos 
nagykorú állumpolgár le-
gyen. 

A sajtótájékoztatón el-
hangzott az is, hogy február 
10-étól a magyar állampol-
gárságot kérelmezők közül 
csak a szovjet, a csehszlo-
vák, a lengyel, a mongol, u 
bolgár és az NDK-beli sze-
mélyeknek kell okirattal bi-
zonyítaniuk előző állampol-
gárságuk megszűnését. Ezek-

kel az országokkal van 
ugyanis Magyarországnak 
érvényben levő egyezmenyo 
a kettős állampolgárság ki-
zárására. 

A szovjet kivonulásról szóló tárgyalásokon Beteggondozás, napközis tábor, táncház 

Megfigyelik az aláírókat Szent Imre klubja 
Kis túlzással, megdöb-

bentőnek is nevezhetjük 
a fenti adatokat, mert 
ki hitte volna, hogy 110 
ezer, különböző lőfegy-
ver valálható allampol-
gártarsainknál. Gondo-
lom, mindannyiunk is-
meretségi körében létez-
het olyan személy, aki-
ről nem is tudtuk, hogy 
bármikor előhúzhatja 
zsebéből a stukkert, 
vagy átrohanhat a má-
sik szobába, és leakaszt-
hatja a falról a „med-
veölő V', 

A törvénytervezet le-
hetővé tenné egyes köz-
hatalmi, közéleti funkci-
ót betöltő személyeknek 
a fegyverviselést. Igy, 
mint olvashatjuk, a p á r -
tok vezetőinek is. ' A 
nemzeti csúcsértekezle-
ten történtek, valamint 
egyes pártok egymásra 
átkot szóró nyilatkozatai 
alapján talán mégis 
óvakodni kellene e,!-
tői . . 

A „nemzetiek" válasza a „függetleneknek* 

Újból egységes 
kisgazdapárt? 

A kisgazdák — mint is-
meretes — két pártra sza-
kadtak. A szegedi központú 
Nemzeti Kisgazda és Polgá-
ri Párt sajtótájékoztatót hí-
vott össze, melynek aktuali-
tását a Független Kisgazda-
párt ügyvezető alelnökének, 
Balogh Györgynek k e d d e n 
napvilágot látott nyilatkoza-
ta a d t a : dr. Boross Imrét (a 
függetlenek egykori, a nem-
zetiek jelenlegi főügyészét) a 
választások után visszavár-
ják a Független Kisgazda-
pártba, mert nagy szüksé-
gük van jó politikusokra. 

A sajtótájékoztatón dr. 
Boross Imre képviselőjelölt 
kijelentette: meglepte a nyi-
latkozat. Egyrészt azért, 
mert a választási kampány 
során azt tapasztalta, hogy 
a „függetlenek" kíméletle-
nek a „nemzetiekkel" szem-
ben, másrészt azért, mert 
ebben a nyilatkozatban is 
a Független Kisgazdapárton 
belüli egység hiányát látja. 
Kijelentette: sem mint ma-
gánszemélyt, sem mint a 
Nemzeti Kisgazdapárt egyik 
vezetőjét nem keresték meg, 
hogy menjen vissza a Füg-
getlen Kisgazdapártba Am 
egyenrangú félként, kecske-
méti nyilatkozatuk figye-
lembe vételével a Nemzeti 
Kisgazdapárt nem zárkózik 
e( a pártegység helyreállí-
tását célzó tárgyalásoktól. 
Így létrejöhetne (az orszá-
gos — és a független — 
után) a harmadik, az ú j kis-
g a z d a p á r t . Dr. Lévai Endre 
képviselőjelölt szerint Ba-

Demszky Gábor (SZDSZ), 
Hósa Lajos (Fidesz) és Raf-
fay Ernő (MDF) képviseli 
megfigyelőként az országos 
listát állított 12 pártot a 
hét végén Moszkvában, a 
Magyarországon állomásozó 
szovjet haderők kivonásá-
ról rendezendő újabb kor-
mányközi tárgyaláson. E há-
rom személyt a pártok je-
len levő képviselői a Par-
lamentben tartott megbeszé-
lésen csütörtökön jelölték 

ki, az egyes szervezetek ja-
vaslatai alapján. A megfi-
gyelőkre bízták, hogy — a 
tervezett megállapodás pon-
tos szövegének ismeretében 
— az aláírást ceremónián 
is részt kívánnak-e ven-
ni. 

A szovjet csapatkivonási 
megállapodást követően a 
tizenkét párt várhatóan kö-
zös nyilatkozatot tesz a té-
mában. 

Hitel - ezúttal a svédektől 
Svédország 150 millió dol-

láros hitelt nyújt, a Magyar-
országra irányuló svéd ex-
port- és magánberuházások 
finanszírozására. Az erről 
szóló megállapodást Bartha 
Ferenc, a Magyar Nemzeti 
Bankelnöke és Bo Marking, 
a Svéd Exporthitel Intézet 

vezérigazgatója írta alá 
csütörtökön Stockholmban. 

Az egyezmény értelmében 
a svéd állam — első ízben 
— garanciát is vállal a Ma-
gyarországon eszközölt svéd 
magánberuházásokra. Az ex-
porthitelkeret a vásárlások 
85 százalékára nyújt fedeze-
tet. 

Magyarul tanulhatnak 

logh György idézett nyilat-
kozata igazolta, hogy az 
alulról kezdeményezett sza-
kadás a kisgazdapártban 
szükségszerű, igaz és tisz-
ta volt. Az egység helyreál-
lítására azonban adott a le-
hetőség: a két kisgazdapárt 
programjában nincs lényeges 
különbség. Eltérés abban 
van, hogy a Nemzeti Kis-
gazdapárt a magántulajdon 
elsődlegességét hangsúlyozza. 
Dr. Bába István képviselője-
lölt úgy vélte, egy olyan új 
típusú pártot akarnak a 
„nemzetiek", amely nem az 
állami költségvetésből, ha-
nem a tagok önként felaján-
lott tagdíjaiból politizál, 
egy olyan pártot, amelyben 
az 1947 után született nem-
zedék képviselői az irány-
adók. 

A múlt év decemberében 
megalakult Nemzeti Kisgaz-
dapártnak jelenleg 6-7 ezer 
tagja van; Csongrád, Heves, 
Nógrád és Baranya megyé-
ben, továbbá Budapesten 
összesen 12 képviselőjelöltje 
indul a választásokon; te-
rületi listát Csongrád, He-
ves és Nógrád megyében ál-
lított. Ha a választások 
után nem sikerül a kisgaz-
damozgalmat egyesülés út-
ján megújítani, akkor a 
Nemzeti Kisgazdapárt — 
amennyiben bejut a Par-
lamentbe — képviselői se-
gítségével is a „kemény el-
lenzék" szerepkörére ké-
szül. 

(újszászi) 

Vajdaság autonóm tarto-
mányban az új tanévtől 
kezdve a szabadkai, becsei, 
zentai, zombori, kovini, becs-
kereki, topolyai és újvidé-
ki gimnáziumban működik 
majd magyar tagozat 
közölte Djordje Nadrljanski 
tartományi oktatási minisz-
ter. Gondolkodnak azon, 
hogy ezen felül lehetőség 

van Szenttamáson is egy 
magyar tagozat indítására. 

Mindezt a tartomány kö-
zépiskolai oktatási rendsze-
réről szóló új törvényterve-
zet tartalmazza. A doku-
mentumot most közvitára 
bocsátják, s megvitatás és 
elfogadás végett áprilisban 
kerül majd az autonóm tar-
tomány képviselőháza elé. 

A kamatadó visszajár? 
Az Országgyűlés, mint is-

meretes — képviselői fel-
vetésre —, legutóbbi ülé-
sén módosította a lakáscélú 
állami kölcsönök utáni adó-
fizetési kötelezettséggel kap-
csolatos jövedelemigazolás 
elkészítésének szabályait. A 
módosítás lényege, hogy a 
lakáscélú állami kölcsönök 
adósainak a saját és a ház-
tartásukban eltartott közeli 
hozzátartozóik egy főre jutó 
havi nettó jövedelme meg-
állapításánál nem kell figye-
lembe venniük a családi 
pótlékot, az árvaellátást, a 
szociális támogatást, a gyer-
mekgondozási segélyt és a 
tartásdíjat. 

A Pénzügyminisztérium 
közleménye szerint azoknak 
az állampolgároknak, akik 
mentesülnek az adófizetési 
kötelezettség alól, a követ-
kezőket kell tenniük: aki 
OTP-hez, lakásszövetkezet-
hez benyújtott előzetes nyi-
latkozata révén adófizetési 
kötelezettségét elismerte, és 
az adó összegét megfizette, 
de a módosítás révén még-
sem kell adót fizetnie, an-

nak az adóhatóság téríti 
vissza az adót. 

Az ügyintézés egyszerű-
sítése érdekében az OTP 
és a takarékszövetkezetek 
vállalják, hogy a visszajáró 
összeget közvetlenül vissza-
fizetik az állampolgároknak. 
Ennek azonban az a felté-
tele, hogy az érintették a 
változtatások figyelembevé-
telével elkészített jövede-
lemnyilatkozatukat eljuttas-
sák a helyi pénzintézeti fi-
ókhoz. A visszatérítés pos-
tán történik, de ha felkere-
sik a pénzintézetet, akkor 
helyben megkaphatják a 
pénzt. A pénzintézet évi 12 
százalékos kamatot térít a 
befizetett összeg után, ter-
mészetesen a tényleges idő-
tartamnak megfelelően. 

Aki viszont még nem fi-
zette be a kamatadót, an-
nak a végleges — az új mó-
don kiszámított — jövede-
lemnyilatkozatot az OTP, 
vagy a takarékszövetkezetek 
értesítésben megadott cím-
re kell elküldenie. Ennek 
alapján a pénzintézet törli 
az állampolgárt a kamatadó 
fizetésére kötelezettek nyil-
vántartásából. 

A magyar ifjúság vé-
dőszentje. termeszetesen, 
nem volt tagja semmiféle 
klubnak, ez a mozgalom 
akkoriban még nem volt 
annyira elterjedt. Viszont 
névadóul és példaképül 
választotta ö; egy ifjúsági 
klub, amely a dóm vörös 
téglás teste alatt, a temp-
lom pincéjében kelt életre. 

Életemben először ősszel 
jártam a dóm pincéjében. 
Akkor még festetlenek vol-
tak a vaskos pillérek, a 

•boltívek megkopott téglái. 
Most egyszerű, egymásra kö-
tözött ágakból készült feszü-
let fogad a nagyterembe 
lépve; szögek és tövises 
vessződarab idézi azt, aki 
szenvedett raj ta egykor. 

Lehet itt zenét hallgatni, 
filmeket nézni, de előadáso-
kat is tartanak (képünkön: 
a pártok hétfő délutáni be-
mutatkozása látható). Egy 
oldalfolyosón az olvasószo-
bába érünk, amelynek 
könyvtárát külföldről jött 
anyaggal is kiegészítik majd. 

A nagyteremhez vezető 
előtérből meghitt beszélgető-
fülkébe léphetünk, öten-ha-
tan húzódhatnak be ide egy 
csesze tea melle. 

A külső szemlélődés eny-
nyit mutat. De milyen élet 
tölti meg. ezt a helyet? Er-
ről a katolikus ifjúsági klub 
..szellemi összetartojál", a 
dóm káplánját, Konde La-
josé kérdeztem. 

— Február 26-a volt az a 
nap. amikor püspökünk ál-
dásával átadtuk a klubot* 
azoknak, akiknek szántuk: 
a jó szándékú embereknek. 

— Milyen forrásokból lé-
tesült? 

— MISZOT-pályázaton 400 
ezer forintot nyertünk, de a 
plébániahivatalok is segi-
tet'tek 5—5 ezer forinttal. A 
legnagyobb támogatást a 
belvárosi plébániától k a p t u k : 
a berendezésért és a kőmű-
vesmunkák kifizetéséért ne-
kik jár köszönet. 

— Mivel töltik idejüket 
itt a. fiatalok? 

— Filmklubunkban, amely 
hétfőn indul, magas művészi 
értékű filmeket vetítünk. 

A kézműves-foglalkozásain-
kon agyagozhatnak, rajzol-
hatnak a fiatalok, akineki 
k e d v e v a n , gitározni tanul. 
Német nyelvű s z a k o s z t á -
lyunkon a nyelvet beszélő 
egyetemisták fordítják a 
külföldről érkező folyóirato-
kat, dokumentumokat. Ál-
landó előadóval beszélgetés-
sorozat folyik az egyház 
szociális szerepéről, keresz-
tény alternatívák keresésé-
ről . Táncházunk, kamarakó-
rusunk is van. Eddig jutot-
tunk el jelenleg. 

— Es később? 
— Szeretnénk, ha erősöd-

ne ifjúsági irodánk szerepe 
abban, hogy szervezőmun-
kánkkal, információközvetí-
tésünkkel segítsük azokat a 
fiatalokat, akik enélkül eset-
leg elkallódnának. „Csáp-
jaink" a falvakba is kinyúl-
nak, az egyházi iskolákon, 
papokon keresztül. Segítjük 
a falusi közösségek szerve-
ződését is. 

— A klubon kívül is mű-
ködnek? 

— Gyermekfelügyeletet, és 
korrepetálást, öregek, bete-
gek gondozását, gyermekfog-
lalkozások szervezését, al-
kalmi munkák végzését, ál-
lami gondozottak, fogyaté-
kos gyerekek segítését is 
vállaljuk, kapcsolatot kere-
sünk a drogambulanciával 
is. Minden területre sok fia-
tal jelentkezett, nyilvántar-
tásunkba veszünk minden-
kit, aki segíteni akar. Igyek-
szünk a családoknak is. ke-
zet nyújtani, például nyári 
napközis tábort szerveztünk. 

— Mindehhez nem kicsi 
ez a klub? 

— Másfél hete működünk: 
i t t . d e a helyec máris kinőt-
tük. Keménykedünk abban. 
hogy ifjúsági házunk is lesz 
egyszer. 

— Miért éppen Szent Im-

re nevét vették föl? 

— Magyar voP. és szerit. 
A legendákból ismert egyé-
niségével, friss, alkotó szel-
lemével. elmélyült hitével 
példaképül szolgaihat a fia-
taloknak. Példaképekre pe-
dig mindig szükség vart. 

Nyilas Péter 

Reform 
a rádióban 

A Magyar Rádió április 2-ától je-
lentősen megváltoztatja a Kossuth, 
a Petőfi és a Bartók adók műsor-
szerkezetét. A legfontosabb újdon-
ság, hogy a Kossuth rádióban órán-
ként olvasnak majd híreket, s e r r e 
az adóra helyezik át a leghallgatot-
tabb közéleti-politikai műsorokat — 
jelentették be csütörtökön a rádió 
épületében tartott sajtótájékoztatón. 

Agárdi Péter, a Magyar Rádió 
elnökhelyettese a változtatósokat 
indokolva utalt arra, hogy a koráb-
bi évekhez képest napjainkra meg-
változott a nyilvánosság fogalma, 
ezzel egy időben napról napra fo-
kozódott — ós fokozódik ma is — a 
közönség információigénye. Az ú j 
igénveket maradéktalanul egy ú j 
Struktúrában lehet majd kielégíteni 
— mutatott rá —, jelenleg is szük-
séges viszont a meglevő műsor-
szerkezeti és szervezeti keretek kö-
zött a változtatás. Az április 2-án 
kezdődő változás tehát nem teljes 
struktúraváltást jelent, hanem kor-
rekciós reformot. Mint mondta, 
nem hajtanak végre teljes át.profi-
lfrozást a három adón. de olyan lé-

nyeges módosításokat vezetnek be, 
amelyek remélhetőleg gyökeres vál-
tozások kiindulópontjai lesznek. 

A Kossuth rádióban — a z ó r á n -
kénti hírolvasás mellett — Ráadás 
címmel új, politikai információkban 
és elemzésekben gazdag háttérmű-
sort indítanak. A műsor indításával 
egyidejűleg csökkentik és fél órá-
val előbbre helyezik az Esti maga-
zin kezdési idejét. Az ú j háttérmű-
sor 18 óra 30 perctől kezdődik, köz-
vetlenül az Esti magazin után, s 
olyannyira aktuális kérdésekről 
szól. hogv témáját csak a sugárzás 
napján döntik a szerkesztők. 

Több népszerű műsor kezdési 
időpontját megváltoztatják 17 és 20 
óra között: a Szabó család például 
5 perccel előbb kezdődik majd. s a 
Petőfi rádióban is módosul, illetve 
megcserélődik az ifjúsági és gyer-
mekműsorok kezdési ideje. 

A fő műsoridőben állandó prog-
ramokat vezetnek be. Este héttől a 
hfrek után rendszeresen tíz perc 
sport jelentkezik, majd a művészet-
tel és művelődéskritikával foglalko-
zó tizenöt perc a műsor, fél nyolc-
tól az esti mese, ezután pedig tíz 
oerc népzene és tíz perc közéleti 
hfrek. A nyolc órás híreket ötven-
öt perces politikai, majd csaknem 
egyórás kulturális program követi. 

Jó néhány műsort más adón és 
egészen más időben sugároznak 
majd. A sportot érintő változás, 
hogy a hét végi sportközvetítéseket 
az URH-ról visszahelyezik a Kos-
suth középhullámú sávjára. Jólle-
het, továbbra is a Bartók lesz a 
2ene ..bázisa"; áprilistól a Kossuth 
adón is sugároznak komoly zenét. 

Üj kulturális és szórakoztató 
programokkal gazdagítják a kínála-
tot A Petőfi rádióban például 
szombatonként ú j zenés műsor in-
dul. Havonta egyszer Néprajzi ma-
gazint sugároznak; a Híd című, ma-
gyar—román havi kulturális maga-
zin első adását pedig már hallhat-
ták is az érdeklődök. Könyveim — 
barátaim címmel irodalomnépszerű-
sítő rnüsort Indítanak, Magyaror-
szágról jövök címmel pedig a Ma-
gyar Rádió vidéki stúdióhálózatá-
nak híreit közvetítik. Jön az ú j te-
lefonos mentálhigiénés műsor, a 
„Beszélgessünk", amelyben pszicho-
lógusok adnak tanácsot a hozzájuk 
fordulóknak. 

A módosításokkal egy időben a 
rádió gyorsítja a teljes struktúra-
váltással, s. ezzel összefüggésben a 
rádió ú j szervezeti felépítésével 
kapcsolatos munkálatokat isi — kö-
zölték a rádió vezető képviselői. 

Somogyi Károlyné talváteHeá 


