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Vendégek Európából 
Média-bizottság nélkül — Dobra vert újságok 

Mosoly-gunk — Csak puccs dönt(hetne) 
A francia reklámkirály, aki Mitterrand elnököt annak 

idején elküldte a fogorvoshoz, és lezser öltönyök vásárlá-
sára ösztökélte, s aki Mitterrad után Antall József pár t-
jának is a dinamikusan egymásnak feszülő szópár („nyu-
godt erő") bevetését javasolta a választási kampányban, 
szóval, ő beszélt a minap arról, hogy Közép- és Kelet-
Európa államai inkább képviselik a mediterrán kultúrát , 
azt a „franciásat", mintsem az északit, a gazdaságilag jól 
megalapozott, pénzre-üzletre összpontosító, németekre jel-
lemző mentalitást (hm, ki tudja?) , s lám, tegnap a f ran-
cia minisztertanácsban a r ra a következtetésre jutottak, 
hogy „kulturális áttörést" ha j t végre a mediterránum leg-
nagyobb országa a fölszabadult Keleten, Magyarországon 
például a La Scpt nevű állami tévé programja válik rö-
videsen hozzáférhetővé, kétnyelvű osztályok nyílnak az 
iskolákban, kutatókat , szakmunkásokat, gazdasági szakér-
tőket, újságírókat képeznek Franciaországban. 

Mindezek fényében is a jánlom figyelmükbe a máso-
dik oldalunkon olvasható sorokat, melyeket egy pályázati 
fölhíváshoz illesztettünk. 

Sulyok Erzsébet 

Thatcher Magyarországra 
látogat 

Szeptember második felében Magyarországon tesz hi-
vatalos látogatást Margaret Thatcher, brit kormányfő — 
jelentette be szerdán Londonban a brit miniszterelnöki 
hivatal szóvivője. 

Közölte, hogy Margaret Thatcher augusztus 28—30. kö-
zött Finnországban, szeptember 17—18. között Csehszlovák 
kiában, szeptember 18—20. között Magyarországon, majd 
szeptember 20—21-én Svájcban folytat tárgyalásokat. 

A brit kormányfő utazásának Részletes programját 
nem közölték. 

Áz MDF „megnyerte 
a választási győzelmet 

Országgyűlés 

Nincs PTB, 
kinevez a kormányfő 

Az Országgyűlés a szerdai 
plenáris ülésen — elvetve 
mind a módosító javaslato-
kat, mind pedig a sokszoro-
san módosított „eredeti" 
törvényjavaslatot a Pár ta t -
lan Tájékoztatás Bizottságá-
nak felállításáról, valamint 
a közszolgálati média veze-
tőinek ideiglenes kinevezési 
rendjéről — úgy döntött, 
hogy fenntartja az e kérdé-
sekre vonatkozó, jelenleg 
hatályos jogszabályokat. 
Legalábbis így fogalmazott 
a szavazási procedúra végén 
Antall József miniszterel-
nök. Ezután kisebb, ám an -
nál élesebb vita kerekedett, 
mert Tölgyessy Péter, az 
SZDSZ frakcióvezetője meg-
jegyezte: a kormánypártok 

voksoltak így elsősorban, 
tehát ők kívánták fenntar ta-
ni a volt pártállami s t ruktú-
rát. Ezt természetesen visz-
szautasította Kónya Imre, 
az MDF frakcióvezetője, míg 
Orbán Viktor, a Fidesz f r ak -
cióvezetője sajnálkozását fe-
jezte ki a két nagy pártcso-
port kompromisszumkészsé-
gének hiánya miatt. 

Igaz, szerda délutánra a 
plénum a törvényjavaslat 
részletes v i tá já t tervezte, 
ám a hozzászólók közül csak 
ket ten-hárman foglalkoztak 
a konkrét témával, másokat 
sokkal inkább a Hírlapki-
adó Vállalat és a Pallas 
Lapkiadó Vállalat fúziója, 
illetve ál talában a saj tó te-
vékenysége foglalkoztatta. 

Háromszáz kemény forint 

/ / 

A Magyar Demokrata Fó-
rom nehéz, keserves idősza-
kon jutott túl, mer t „a vá-
lasztási győzelmet meg kel-
lett nyernie", s ezt néhány 
hónap ala t t megtette — je-
lentette ki Lezsák Sándor, az 
MDF ügyvezető alelnöke a 
szervezet szerdai sa j tó tá jé-
koztatóján az MDF székhá-
zában. 

A párt vezető tisztségvise-
lője az MDF-et növésben 
lévő szervezetnek titulálva 
szólt arról, hogy a pár tnak 
ma csaknem 800 településen 
van helyi szervezete 35 ez-
res • taglétszámmal. Szabó 
Tamás munkaügyi miniszté-
riumi ál lamti tkár , az MDF 
elnökségi tagja a vezető ré-
teg helyzetével foglalkozott. 
Leszögezte: korrekt, ' jogilag 

tisztázott vezetői megméret-
teésre van szükség. A jelen-
legi bizalmatlan légkör sen-
kinek sem jó. A közvéle-
mény nagyon határozottan 
vár ja , hogy megtörténjenek 
a „rátermettségi" vizsgála-
tok, s azoknak legyenek 
konzekvenciái. Megítélése 
6zerint ehhez minél előbb 
jogszabálymódosításra , lesz 
szükség az önkormányzó 
vállalati körben. A döntés 
már az év végéig sem halo-
gatható, a jogszabálynak 
még az önkormányzati vá-
lasztások előtt meg kellene 
születnie. Az ál lamti tkár a 
vezetőváltás esetleges túlka-
pásait f i r ta tó kérdésre vála-
szolva hangoztatta: e félel-
met mesterségesen szít ják, 
arról azok beszélnek, akik 
rutinból így cselekednének. 

Az Országgyűlés nagy 
többséggel elfogadta a Tár-
sadalombiztosítási Alap költ-
ségvetéséről szóló törvény 
módosítását. 

A törvénymódosítást An-
tall József miniszterelnök 
szorgalmazta egy előző nap 
közzétett körlevélben, s a 
képviselők a szerdai ülés-
napon döntöttek arról, hogy 
felveszik a tárgysorozatba. 
A módosítást elsősorban az 
tet te sürgetővé, hogy — mint 
a r r a az előterjesztő Kele-
men András ál lamtitkár rá-

mutatott —, az áremelések 
jóval meghaladják az elő-
re tervezett mértéket, s el-
érhetik a 30 százalékot is. 

A most hozott országgyű-
lési döntés értelmében en-
nek kompenzálására augusz-
tus l- jétől a 4700 forint alat-
ti nyugdíjakat, nyugdíjsze-
rű szociális ellátásokat 300 
forinttal emelik meg. Ugyan-
csak 300 forinttal emelkedik 
a gyermekgondozási segély 
jövedelempótléka, és a gyer-
mekgondozási dí j minimu-
ma. 

Adómódosítás 
Mindössze két mondattal, 

de hatásában jelentősen vál-
toztatták a magánszemélyek 
jövedelemadójáról szóló 
1989. évi törvényt. Ennek 
értelmében a befizetett, de 
bevallani elmulasztott jö-
vedelmekkel kapcsolatban 
az adóhiányt úgy kell ki-
számítani, hogy a be nem 
vallott jövedelmet a meg-
szerzése évének jövedelmé-
hez kell hozzáadni. Egy 
1987. évi törvény értelmé-
ben azonban az 1988—1989. 
évi jövedelmek esetében az 

adóhiány megállapításához a 
be nem vallott jövedelmet a 
fel tárás évét megelőző évi 
jövedelemhez kell hozzászá-
mítani. Ez a módszer egyes 
esetekben méltánytalanul 
magas adóhiányt eredmé-
nyez. Az ellentmondásos 
helyzet megszüntetését az is 
indokolta, hogy a jelenleg 
hatályos szabályok az 1988— 
1989. évben megszerzett jö-
vedelmekre is alkalmazha-
tók legyenek, de csak abban 
az esetben, ha annak alkal-
mazása az adózóra nézve 
kedvező. 

Bizottságokban mondták 

Nagykövetek konferenciája Újra vagyonvita 
A korszakváltás tanácsko-

zása — így jellemezte Je-
szenszky Géza külügymi-
niszter megnyitójában azt a 
szerdán kezdődött konferen-
ciát, amelyen a hazánkat a 
világ minden tá ján képvise-
lő diplomáciai misszióveze-
tók ismerkedtek az ú j kor-
mány politikai irányvonalá-
val, az államközi és a nem-
zetközi kapcsolatok a laku-
lásával. 

Antall József nfiniszterel-
nök elsősorban a hazánk 
külpolit ikájával kapcsolatos 
kormányzati elképzeléseket 
vázolta fel. Magyarország 
kiegyensúlyozott külpoliti-
kai kapcsolatrendszerre tö-
rekszik — szögezte le, cá-

folva azt a vádat, amely sze-
rint a kormánykoalíció egy-
oldalú — német — külpoli-
tikai orientációt kíván foly-
tatni. 

Antall József nem bocsát-
kozott a belpolitikai hely-
zet részletes elemzésébe, azt 
azonban leszögezte: lehetnek 
viták a kormánykoalíció 
pár t ja in belül, a szétesés je-
lei mégsem mutatkoznak. A 
koalíciós pártok parlamenti 
frakciói szilárd bázist nyú j -
tanak a kormánynak, amely-
nek stabil a helyzete. Nem 
könnyű a kormányt meg-
buktatni — hangsúlyozta —, 
ez csupán kívülről, erősza-
kosan, puccsal történhetne 
meg. 

Az Országgyűlés költség-
vetési, adó- és pénzügyi bi-
zottságának szerdai ülésén 
a szakszervezeti vagyonnal 
való elszámolás is szere-
pelt a napirenden. 

A társadalmi nyomásnak 
engedve az MSZMP, illetve 
az MSZP elszámolt a va-
gyonával, most ezt a szak-
szervezeteknek is meg kell 
tenniük — szögezte le Pető 
Iván (SZDSZ) az első napi-
rendi pont vi tájában. A tes-
tület előtt két önálló kép-
viselői indítvány feküdt : 
Kőszeg Ferenc és Matyi 
László SZDSZ-es javaslata a 
SZOT utódszervezetének va-
gyonelszámoltatásáról ; Pal-

kovits Imre (MDF) pedig 
az üdültetés társadalmasítá-
sát kezdeményezte. A vita 
kezdetben iogi köntösben 
zajlott. Pető Iván adott ú j 
irányt az eszmecserének, 
amikor az SZDSZ indítvá-
nyának politikai jelentősé-
gét húzta alá. A képviselők 
végül Békési László (MSZP) 
tanácsát fogadták meg. Ügy 
döntpttek, hogy csak olyan 
javaslatot terjesztenek a 
Par lament plénuma elé, 
amely nem okozhat jogi 
problémákat, ezért a két ön-
álló javaslatra — további 
konzultációk után — még 
visszatérnek. 

(Az összeállítás 
a 2. oldalon folytatódik.) 

„Optimista Magyarországot" 

Habsburg Ottó Szegeden 
A Keresztény Értelmiségi-

ek Szövetsége meghívására 
tegnap Szegedre érkezett dr. 
Habsburg Ottó, a Páneuró-
pai Unió elnöke. A szorosra 
tervezett program már dél-
előtt felborult, amikor kide-
rült, hogy a főherceg késik, 
és Öpusztaszerre ezúttal 
nem tud ellátogatni. 

Bár nem hozták nyilvá-
nosságra, mikor érkezik a 
KÉSZ Dugonics téri székhá-
zába, mégis sok érdeklődő 
gyűlt össze. A cserkészek fe-
szes tisztelgése kísérte, 
amint a KÉSZ Pedagógus és 
Egészségügyi Csoportjának 
tagjaival szervezett találko-
zóra igyekezett. 

Négy órakor az egyetem 
aulá jában dr. Benyik 
György, a Keresztény Értel-
miségiek Szövetségének e l -
nöke köszöntötte Habsburg 
Ottót, s azt is elmondta 
hogy a KÉSZ szervezésében 
szeptemberi kezdettel indu-
ló katolikus szabadegyetem 
fővédnökéül kérték föl a po-
litikust. 

Az egyetem aulájából ki-
szorult hallgatóság a folyo-
sóra és a lépcsőházba sze-
relt színes televíziókon lát-
hat ta-hallhat ta a benti ese-
ményeket. Habsburg Ottó el-
mondta, örömmel jött im-
már másodszor Szegedre, és 
szívesen fogadja a KÉSZ 
fölkérését, mert meggyőző-
dése szerint a kereszténység 
megerősödésének folyamatát 
éljük. Európára ugyanaz é r -
vényes, mint a huszonegye-
dik századra: vagy keresz-
tény lesz, vagy nem lesz 
egyáltalán, azaz: megszűnik 
létezni — mondta. 

Magyarország rövid időn 
belül elfoglalhatja méltó he-
lyét Európában. A profesz-
szor úr azt is elmondta, fő 
célja volt, hogy országunk 
mielőbb bejusson az Európa 
Tanácsba, és reméli, hogy 
ez még az idén valóra válik. 
Az ehhez szükséges legfon-
tosabb feltételek m á r meg-
vannak: az emberi jogok 
tisztelete, a demokrat ikus 
választási rendszer, a k i -
sebbségek jogainak védelme 
alapvetően biztosított — bár 
hibát lannak még nem ne-
vezhető. A következő lépés a 
valódi gazdasági kapcsolatok 

megteremtése lesz — ennek 
legkésőbbi ideje 1992. 

Örömmel újságolta, hogy 
az Európai Parlament Poli-
tikai Bizottsága a múlt hé-
ten fogadta el azt az általa 
kidolgozott javaslattervet, 
amely Magyarország belé-
péséről szól. Ha a szervezet 
is jóváhagyja a javaslatot, 
szeptemberben, amikor a z 
Európa Par lament magyar 
delegációjának vezetőjeként 
hazánkba érkezik, m á r a 
dokumentumot is magával 
hozhatja. 

Az Európába vezető ú t 
azonban hosszú és nehéz. 
Végigjárásának feltétélei 
között például nem utolsó 
a szociális piacgazdaság lét-
rehozása. Habsburg Ottó ha -
zánk jelenlegi ál laootát a 
második világháború u táni 
Németországéhoz hasonlítot-
ta. A tönkrevert , lerombolt 
Németországban tíz év a la t t 
megtörtént a csoda; az o r -
szág talpra állt. Most a ma-
gyar csoda ideje következik. 

Országjárása során gyak-
ran találkozott pesszimiz-
mussal, pesszimista embe-
rekkel. Pedig — mond-
ta a professzor ú r — 
minden okunk megvan az 
optimizmusra, ha azt néz-
zük, milyenek voltak négy-öt 
évvel korábbi viszonyaink. 

Magyarország nem volt, 
hanem lesz! — idézte Szé-
chenyit Habsburg Ottó, s 
hogy az előadás meghirde-
te t t címéhez is kapcsolódjék, 
még azt is hozzátette, hogy 
céljaink elérésében nagy 
szerepe lehet a keresztény 
értelmiségnek, amelynek 
mindenkori feladata kiállni 
a keresztény Európáért. 

Dr. Zombori István a 
KÉSZ elnökségének nevében 
köszönte meg az előadást, és 
felolvasta annak a szerző-
désnek a szövegét, amely a 
szövetség és a Páneurópai 
Unió között köttetett a ke-
resztény erkölcsi értékek 
megőrzése és terjesztése ér -
dekében. 

Délután hat órakor a dóm-
ban ünnepi mise kezdődött 
Habsburg Ottó tiszteletére, 
aki ezután szegedi politiku-
sokkal és közéleti személyi-
ségekkel találkozott a KÉSZ 
székházában. Ny. P. 


