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Nyelvpótlék a rendőrüknek 
Antall: 1991-re megszűnik a Varsói Szerződés — A z MSZP 
megkésett moratóriuma — Ki kapja a nagy szegedi üzletet? 

Nagyüzem volt tegnap a Parlamentben, számos bizott-
ság ülésezett. A külügyi azt a j án l j a a kormánynak, hogy 
közös megegyezéssel é r j e el a Varsói Szerződés katonai 
szervezetében való együttműködés felfüggesztését; az ön-
kormányzati törvénytervezetről azt mondta Verebélyi Im-
re, hogy a pártok ar ra készülhetnek: a szavazók nem párt-
programokra, hanem hiteles lokálpatriótákra adják voksai-
kat. A Munkaügyi Minisztérium újonnan kinevezett köz-
igazgatási ál lamtitkára, Lörincz György szerint a társada-
lombiztosítási alapnak annyi cég tartozik, hogy csak hitel-
ből tudja teljesíteni a kifizetéseket. Nincs még közigazga-
tási ál lamtitkár a Pénzügyminisztériumban, viszont van 
ad hoc-bizottság, amely a 22 millió forintos költségvetési tá-
mogatás elveit dolgozza ki; a pénzt társadalmi szerveze-
teknek adnák. A sajtóalbizottságban fidcszes cs SZDSZ-es 
képviselők abszurdumnak találták, hogy a nemzeti média 
vezetőit a sajtótörvény elfogadása előtt nevezzék ki. 

A még megmaradt — pontosabban: el nem adott — 
sa j tó orgánumaival, kiadóival, vagyis a vagyonával kap-
csolatban jócskán megkésett elhatározásra jutott az 
MSZP: a ..magyar nemzet rendelkezésére bocsátja". 

Sulyok Erzsébet 

M/ lesz a VSZ-szel ? 

címerről az Országgyűlés 
még nem döntött. 

Horváth Balázs az állo-
mánygyűlésen egyebek közt 
arról szólt, hogy az ezred-
nek két, nehezen összehan-
golható tevékenységet kell 
szinkronba hozni: a terror-
elhárító szolgálatot és a kar-
hatalmi, közrendvédelmi fel-
adatokat. A terrorelhárítás-
sal kapcsolatban hangsú-
lyozta, hogy a nyitott hatá-
rok következtében a jövő-
ben még nagyobb jelentősé-
ge lesz ennek a tevékeny-
ségnek. 

A karhatalmi, közrendvé-
delmi feladatokkal kapcso-
latban kiemelte: hasznosnak 
látná, ha a jövőben az ez-
red magas szintű képzést 
nyúj tana a másutt szolgáló 
rendőrök számára is. A mi-
niszter nyelvtanulásra is 

buzdította a rendőröket, és 
Ígéretet tett arra, hogy ha-
marosan bevezetik a nyelv-
pótlékot. Mint mondta, min-
dent megtesz annak érdeké-
ben is, hogy a rendőrök mi-
előbb fizetésemelésben ré-
szesüljenek. Ugyanakkor 
kérte, hogy a rendörök ne 
politizáljanak, s ha lehetsé-
ges, akkor magánemberként 
se tartozzanak pártokhoz. 
Ezt ugyan a törvény nem 
tiltja, de szeretné elérni, 
hogy a Par lament változtas-
sa meg a párttörvény ide-
vonatkozó paragrafusát . 
Hangsúlyozta: soha nem tűri 
el, hogy a rendőrséget po-
litikai célokra használják. 
A rendőröknek egyetlen fel-
adata van: a magyar nem-
zet szolgálata, a mindenkori 
kormányhoz való lojalitás. 

(MTI) 

Szerdán este Moszkvába 
érkezett a Magyar Köztársa-
ság küldöttsége, amely részt 
vesz a Varsói Szerződés tag-
államai Politikai Tanácskozó 
Testületének csütörtöki ülé-
sén. A delegáció tagja Göncz 
Árpad ideiglenes köztársasá-
gi elnök, Antall József kor-
mányfő, Für Lajos honvé-
delmi miniszter, Somogyi 
Ferenc külügyminisztériumi 
államtitkár, valamint Györ-
ké Sándor, hazánk szovjet-
unióbeli nagykövete, aki 
Moszkvában csatlakozott a 
küldöttséghez. 

A VSZ PTT csütörtöki 
ülésén a tagországok képvi-
selőit Mihail Gorbacsov — 
az elmúlt évek kialakult szo-
kásának megfelelően — tá -
jékoztat ja a múl t heti wa-
shingtoni szovjet—amerikai 
csúcstalálkozóról. A résztve-
vők ezután a Varsói Szerző-

dés jövőjével, a VSZ szüksé-
gessé vált á talakí tásának 
kérdéseivel, valamint az 
európai kollektív biztonsági 
rendszer megteremtésével 
foglalkoznak. 

A Magyar Köztársaságnak 
a Varsói Szerződésre vonat-
kozó álláspontját, javaslatait 
Antall József ismerteti majd . 
Várható, hogy a magyar mi-
niszterelnök felhasználja a 
moszkvai' tartózkodás kínál-
ta lehetőséget ar ra is, hogy 
fél nappal meghosszabbítva 
látogatását, kétoldalú talál-
kozón személyesen is megis-
merkedjék szovjet par tneré-
vel, Nyikolaj Rizskov kor-
mányfővel. 

A tervek szerint a VSZ 
PTT ülésének eredményeiről 
a tagországok képviselői kö-
zös sajtóértekezleten t á j é -
koztat ják csütörtök délután a 
nyilvánosságot. (MTI) 

Ami maradt, az a nemzeté 

Jeszenszky—Baker 
találkozó 

A szocialista párt lemond 
a tulajdonaban lévő megyei 
lapokról — így határozott az 
MSZP elnöksége szerdai 
ülésén, állást foglalva egyút-
tal a megyei lapok privatizá-
lása mellett. 

A szocialista párt éppen 
ezért a megyei lapok tu la j -
donának általános és végle-
ges rendezéséig elidegenítési 
tilalmat rendelt el vala-
mennyi, a tulajdonában lévő 
megyei kiadó, illetve napilap 
átalakulására és értékesíté-
sére vonatkozóan. Mind-
emellett a párt elnöksége azt 
támogatja, hogy a lapok a 
legteljesebb nyilvánosság 
mellett, a lehető legjobb üz-
leti ajánlatot tevő tulajdo-
nába kerüljenek. Ennek ér-
telmében az MSZP nem ki-
fogásolja a külföldi tőke 
részvételét sem e lapok tu-

lajdonosi körében. Ám el-
engedhetetlennek ta r t j a an -
nak garantálását, hogy a 
külföldi töke ne juthasson 
többségi tulajdonhoz. 

Az elnökségi döntésről 
tájékoztatót Polgár Viktor 
szóvivő elmondta, hogy a 
mostani határozat már nem 
érinti az Axel Springer cég 
tulajdonába került megyei 
lapokat. Hozzáfűzte: a 
Springer cég akciója jogilag 
nem ütközött korlátokba, 
még ha joggal közfelháboro-
dást is keltett. A szóvivő 
egyúttal ismételten vissza-
utasította azt a több saj tóor-
gánumban is megjelent vá-
dat, miszerint az MSZP úgy-
nevezett lelépési dí jat kapott 
volna a Springer cégtől a 
megyei lapok tulajdonjogá-
nak átadásáért . (MTI) 

Az emberi dimenzióról 
rendezett koppenhágai érte-
kezlet alkalmából Jeszensz-
ky Géza és James Baker 
amerikai külügyminiszter 
szerdán — közvetlenül a ma-
gyar és az amerikai külügy-
miniszter felszólalása után 
— különmegbeszélést foly-
tatott a Bella konferencia-
központ egyik üléstermében. 
Ez volt a két politikus első 
személyes tárgyalása. 

A félórás találkozó után 
James Baker röviden nyi-
latkozott az MTI, a Magyar 
Hírlap és a Népszabadság 
tudósítóinak. 

— Kitűnő, termékeny és 
hasznos volt a találkozó — 
mondotta. — Nagyon örül-
tem, hogy alkalom nyílott 
erre az első személyes meg-
beszélésre. A kérdések széles 
körét tekintettük át, a két-
oldalú kapcsolatokról és az 
átalakuló Európával össze-

V ö r ö s m a r t i M i h á l y : 

függő kérdésekről egyaránt 
beszéltünk. Szó volt arról, 
hogy milyen nagy jelentősé-
get tulajdonít az Egyesült 
Államok kormánya annak, 
hogy a magyar kormány 
gazdasági erőfeszítései sike-
resek legyenek. Szó volt a r -
ról is, mekkora megelégedé-
sünkre szolgál az, hogy Ma-
gyarországon létrejött a po-
litikai pluralizmus, s az or-
szág a szabad piacgazdaság 
felé mozog. A megbeszélés 
azzal ért véget, hogy én fel-
a jánlo t tam; minden lehetsé-
ges további segítséget meg-
adunk. A magyar külügymi-
niszter nagyra értékelte 
mindazt, amit e tekintetben 
eddig tudtunk tenni, és én 
kifejezésre jut tat tam leg-
őszintébb törekvésünket a r -
ra, hogy minden tőlünk tel-
hető módon segítsük az önök 
gazdasági programjának si-
keres megvalósítását. 

i I * / * #r • . r 
Aláírásgyűjtés 

Tízezer a láírást gyűjtöt-
tek június 6-áig Somogy me-
gyében a Magyar Szocialis-
ta Pár t tagjai a köztársasági 
elnök közvetlen megvá-
lasztását szorgalmazó kez-
deményezés — Király Zol-

táné — támogatására. A 
párt kaposvári szervezete 
által elindított a láírásgyűj-
tő kampány a jelek szerint 
rendkívül gyorsan országos 
méretű MSZP-akcióvá tere-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

/ / Legjobb tudásunk szerint 
végrehajtjuk' 

— A BM Rendőri Ezred 
maradéktalanul szolgálja az 
ú j kormányt, ahhoz lojális, 
s legjobb tudása szerint 
h a j t j a végre a miniszter pa-
rancsait. Ezekkel a szavak-
kal fogadta Vörösmarti Mi-
hály ezredes, parancsnok 

szerdán délelőtt az ezredhez 
látogató Horváth Balázs mi-
nisztert. A korábbi Forra-
dalmi Ezred átalakulása kül-
ső jegyekből is látszott: a 
parancsnoki épületben 
ugyanis már elhelyezték a 
koronás címert, noha, az ú j 

A Délmagyarország újabb ajándéka a szünidőre! 
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Hosszú hallgatás után 

Szót értettek az ezredesek 
A románokkal folytatott 
tárgyalásairól Tóth Lajos 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői si-
keres diplomáciai próbát tettek. Míg a BM egyenruhás ve-
zérkarának, tudtom szerint, még nincs érdemleges kap-
csolata a román szervekkel, addig a Csongrád megyeiek túl-
vannak egy igen eredményes bűnügyi tárgyaláson. Több 
mint 10 év szünet után, idén május 29-én Szegeden járt 
Mihail Ciofliza ezredes, Arad, Oancea Viorel ez-
redes, Temes megye jelenlegi főkapitánya. A zárt körű 
megbeszélésről rövid információt közöltek, Tóth Lajos ez-
redest, megbízott megyei főkapitányt pedig a részletekről 
kérdeztem. 

Tiszteletkörök helyett 
— Hogyan sikerült a ta-

lálkozót megszervezniük? 
— A BM Országos Rend-

őr-főkapitánysága szorgal-
mazta, hogy főként a ha tár 
menti megyékben keressék a 
szomszédos országok rend-
őreivel a kapcsolatot. A ro-
mánokkal, sajnos, jó 10 éve 
semmiféle együttműködé-
sünk nem volt. Azelőtt sem 
sokat értek a megbeszélések. 
Hosszadalmas engedélyez-
tetési procedúra után, kinn, 
a határon találkoztak az ak-
kori vezetők. Ahogy hallot-
tam, nemigen történt más a 
protokolláris tiszteletkörök-
nél. Mindenki arra vigyá-

zott, nehogy rosszul szóljon. 
Pedig akkoriban is, mosta-
nában pedig különösen nagy 
szükség lenne a két ország 
bűnüldöző szerveinek közös 
munkájára . Ennek hiányát 
mi egyre jobban érezzük, s 
a tárgyaláson kiderült, ro-
mán kollégáinkat is ugyan-
ez a hiányérzet bánt ja . 

így, utólag már érthető, 
hogy az orosházi határőr-
kerületparancsnok közvetí-
tésével egy hét alatt „tető 
alá" hoztuk a találkozót. Ki-
derült, nincs már bukaresti 
engedélyhez kötve, akár na -
ponta szót válthatunk, ha 
szükségét lát juk. 

Kiadjuk a holttesteket 
— Miről beszéltek Szege-

den? Főleg az érdekel, hogy 
a Marosba fulladt menekül-
tekről tárgyaltak-e? A vég-
tisztességet megkapták, a 
holttesteket nálunk temet-
ték el, de hátha keresik őket 
Romániában, a hozzátarto-
zók. 

— Minden áldozatról föl-
jegyzés készült, az ismeret-
len holttestekről, amit csak 
lehetett, megjegyeztünk: öl-
tözéket, személyleírást, kü-
lönös ismertetőjeleket. A 
központi bűnügyi nyilván-
tartóban őrizzük az adato-
kat. s készséggel rendelke-
zésükre bocsátjuk. A sze-
rencsétlenül járt menekültek 
a határ menti temetőkben 
nyugszanak, jellel ellátott sí-
rokban. Elmondtuk, a ma-
gyar hatóságok teljesítik a 
jelentkező hozzátartozók ké-
rését. nincs akadálya az ex-
humálásnak. a földi marad-
ványok hazaszállításának. 

— Ami az egyéb témákat 
illeti: minthogy Románia és 
Magyarország a nemzetközi 
kábítószer- és fegyverkeres-
kedelem útvonalába esik — 
úgynevezett tranzitországok 
— közös leckénk az ül-
dözésük. A köztörvényes bű-
nözők elfogásában is egy-
más segítségére lehetünk. 
Ez ügyben konkrét adatokat, 
információkat cseréltünk. 

— A fölélénkült turista-
forgalom következtében több 

a közlekedési baleset, gya-
koribbak a szabálysértések. 

— így igaz, mindenesetre 
óva intenék mindenkit az 
egyoldalú véleménynyilvání-
tástól. ígéretet kaptunk, 
mely szerint a határ menti 
román újságokban külön föl-
hívják a figyelmet a m a -
gyar közlekedési szabályok 
betartására. A határtól, a 
43-as úton, kétnyelvű köz-
lekedési táblákat helyezünk 
ki hamarosan, amelyeken a 
parkolási szabályokra figyel-
meztetünk. Mint kiderült, 
nem egyformák szabálysér-
tési eljárásaink, a románo-
kéval könnyebb visszaélni. 
Most tudtam meg, hogy egy 
magyar autós márciusban 
halálos kimenetelű közle-
kedési balesetet, okozott Ro-
mániában, Vinga községben. 
Ezért az útlevelébe „C" je-
let bélyegeztek, amellyel 
megtiltották neki az ország 
elhagyását. Am, valahogy 
mégis csak át jutot t a ha tá -
ron, így a Külügyminiszté-
r ium bevonásával intézked-
hetünk. Egyébként meg-
egyeztünk abban is, hogy a 
közlekedési rendőrök mind-
két ország területén fokoz-
zák a közúti ellenőrzéseket, 
főként azokkal az autósok-
kal szemben, akik rendsze-
resen látogatják a szomszéd 
ország városait, f rekventál t 
területeit. 

Megmutattuk a piacot 
— Ezeken az autósokon a 

csencselőket értsük. ugye? 
Szegeden nyilt titok: a Ro-
mániába küldött segélycso-
magokból származó holmi-
kat itt árulják a Cserepes 
sori piacon, de mondják, tö-
kehúst is hoznak már. 

— Magam is hallottam 
ezekről, s hogy román kol-
légáink a saiát szemükkel 
győződjenek meg, megmu-
tattuk nekik a piacot, mit 
árulnak honfitársaik. Ciofli-
ca úr faggatni kezdte az 
egyik árust, hová lett a 
kristálypoharakról a már -
kajel. 

— A menekültekről ér-
deklődtek-e a román főkapi-
tányok? 

— Igen, de nem névsort 
kértek, hanem főként az 
utóbbi fél évben hozzánk ér-
kezett román állampolgárok 
szándékai felől tudakozód-
tak. Arról, mit tapasztal-
tunk, milyen okból hagy-
ták el hazájukat . Egyértel-
műen tisztáztuk velük, kit, 
miért küldünk vissza. 

— Politikáról egy szó sem 
esett? 

— Kifejezetten szakmgi 
találkozó volt. Nem a mi 
dolgunk a politizálás. Kizá-
rólag szakmai szempont ve-
zérelt mindannyiunkat a föl-
ismert érdekek alapján. 

Mag Edit 


