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Lady Diana a gyermekeket 
komolyan veszi... 

Alig több mint 24 órás „villámlátogatásra" érkezett hétfőn 
Budapestre Lady Diana walesi hercegné, aki ezúttal, úgymond, 
saját jogán, tehát Károly herceg nélkül utazott. 

Lady Diana a repülőtérről egyenesen a Pető Intézetbe indult, 
amely már két évvel ezelőtti budapesti programjának is egyik fon-
tos helyszíne volt, hiszen a hercegné ekkor karolta fel a mozgás-
korlátozott, agyhűdéses gyermekek nevelésében nemzetközi 
rangot kivívott Pető-módszert, illetve a konduktív neveléssel 
foglalkozó budapesti intézményt. 

Az eredeti program szerint Lady Diana elhelyezte volna a Pető 
Intézet új épületszárnyának alapkövét, ám az ünnepélyes aktusra 
hétfőn mégsem került sor. Információk szerint ugyanis a kerületi 
önkormányzat egyelőre még nem hagyta jóvá az épületegyüttes 
bővítésének tervét. 

Este Diana hercegné — Göncz Árpád köztársasági elnök tár-
saságában - részt vett a védnökségével működő angol nemzeti ba-
lett operaházi előadásán. 

ALLAMTITKARI KINEVEZES. A Magyar Köztár-
g y saság elnöke az 1996. évi budapesti világkiállítással kap-
csolatos kormányzati feladatok ellátásával megbízott Barsiné 
Pataky Etelkát címzetes államtitkárrá nevezte ki. 

- X PÁR-BESZÉD UTÁN... A Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége (MÚOSZ) bírósághoz fordul, jogi úton kí-

vánja megtámadni a Magyar Újságírók Közösségének (MÚK) 
bejegyzési kérelmét. A MÚK ugyanis bejegyzési kérelmében 
és alapszabályában székhelyének, a MÚOSZ Andrássy úti 
székházát jelölte meg, anélkül, hogy a két szervezet között er-
ről létrejött volna a megállapodás. Bencsik Gábor, a MÚOSZ 
főtitkára mindezt a szövetség idegenforgalmi és gasztronómiai 
szakosztályának hétfői ülésén jelentette be, ahol eredetileg 
zömében szakmai témákról lett volna csupán szó. 

SPENCER GRÓF ÁLLAPOTA. Könnyű tüdőgyul-
• ladással kórházba került a hét végén Edward Spencer, 

Diana walesi hercegnő édesapja. Spencer grófot egy londoni 
magánkórházban ápolják. A 68 esztendős grófot a kórházban 
meglátogatta két unokája és lánya. Lady Diana, aki - mint 
Károly trónörökös felesége - tegnaptól Magyarországon lá-
togat, akit a Buckingham-palota Budapesten is rendszeresen 
tájékoztat apja állapotáról. A hercegnő magyarországi láto-
gatását megszakítva azonnal hazarepül, ha a 68 éves Earl 
betegsége rosszabbodna. 

\ A MAJOM ÉVE. Kína népessége 1991 végén egymil-
liárd-száznegyvenegymillió-kilencszázezer volt - közölte 

a pekingi Állambiztonsági Minisztérium. A kínai népesség-
korlátozó politika kitűzött célja, hogy a népesség az ezredfor-
dulóig ne haladja meg az egymilliárd-kétszázmilliót. A népes-
ségtervezők aggodalommal tekintenek az idei esztendő elé, 
mert ez a majom éve a kínai állatövben: a néphit szerint sze-
rencsés év, az ilyenkor születő gyermeket egész életében sze» 
rencse kíséri. 

ÓVJÁK AZ ÓVSZERT. Japánban az AIDS veszélyére 
való tekintettel nem oldják föl az antibébi tabletták sze-

désére vonatkozó korlátozásokat - jelentette be a tokiói egész-
ségügyi és jóléti minisztérium. A minisztérium attól tart, hogy 
a tilalom feloldásával teljesen kiszorulnának a forgalomból a 
gumióvszerek, s elterjedne a tabletta használata, így „e döntés 
katasztrofális lenne az AIDS megelőzése szempontjából." 

Bestiális gyilkosság 

Bravúros 
nyomozás 

Vasárnap a kora esti órákban 
találtak rá a meztelenre vetkőz-
tetett, 38 kilós, 49 éves nő holt-
testére a Csongrádi sugárút 59. 
számú ház 4. emeletén. Arcát a 
felismerhetetlenségig szétver-
ték, testét megszámlálhatatlan 
véraláfutás, égési seb csúfított^. 
Utolsó óráiban mérhetetlen kí-
nokat állhatott ki. Az orvos-
szakértői vélemény szerint az-
nap, vagy szombaton ölhették 
meg. 

A rendőrkapitányság forró-
nyomos csoportjának nyomozói 
gyorsan a vélt tettes nyomára 
bukkantak, aki még aznap rész-
leges beismerő vallomást tett. 
Hogy ki a gyanúsított? Erre a 
hétfői sajtótájékoztatón a nyo-
mozás érdeke miatt nem kap-
tunk konkrét választ, csak azt 
tudhattuk meg, hogy az illető 
férfi, és fiatalabb áldozatánál. 

Lajtár Lajosné Bence Márta 
szegedi rokkantnyugdíjas éle-
tének f e l t ehe tő leg e lmérge -
sedett családi vita vetett véget. 

A gyilkosság indítékát még 
nem tudhat juk. Az áldozatot 
szabályszerűen megkínozták: 
ütötték, rúgták és több helyen 
megégették... 

Á Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság területén ez az 
eset a negyedik gyilkosságként 
került be az 1992-es év első ne-
gyedének bűnügyei közé. Az 
ital, a féltékenység, a harag ger-
jeszte t te indulatok az utóbbi 
négy hónapban hetven testi 
sértést eredményeztek. Az el-
múlt évhez viszonyítva e szá-
mok több mint tíz százalékos 
növekedést mutatnak. 

E ldurvu l t körü lö t tünk a 
világ! 

VARGA 

New York helyettes ügyésze Szegeden 
Jó napot kívánok! - köszönt tiszta magyar kiejtéssel McEnany 

John, New York állam helyettes szövetségi ügyésze, aki tegnap, 
hétfőn a délelőtti órákban érkezett Szegedre. A magas rangú, 
amerikai állami hivatalnok három napot tölt városunkban, hétfőn 
a Repülő téri rendőrakadémián kezdte szakmai programját. 

McEnany John űr különös megbízatást teljesít: tavaly decem-
berben érkezett hazánkba, hat hónapig a Magyar Köztársaság 
jogi tanácsadója. Érdeklődésünkre elmondta, az Amerikai Egye-
sült Államok kelet-európai segélyprogramja keretében vesz részt. 
Ez a program a magyarországi jogi rendszer fejlődésének előse-
gítésére is szolgál. Amerikában sok a probléma, de megoldásukra 
nagy technika áll rendelkezésre, amit azok közül a legjobbnak 
gondolok, azt propagálom, közölte McEneny úr. Eddigi benyo-
másai e szándékában erősítik. Úgy látja, a magyar jogalkotásban 
egyre fontosabbakká válnak a fölhasználható tapasztalatok. Az 
emberi jogok védelmének megalapozása történik nálunk, a 
jogállam kialakítása érdekében általában erős tenni akarást érzékel. 

Az amerikai jogi tanácsadó betekintést nyer a hazai tör-
vényalkotói munkába - így tanulmányozta például az új rendőri 
törvényt is - , s közvetlen kapcsolata van az igazságügyi és a 
belügyi tárcával, a Legfőbb Ügyészséggel és a rendőrséggel. Tett 
már néhány vidéki látogatást szegedi útja előtt. Itt tegnapi napját a 
rendőrakadémián töltötte, ma a megyei főkapitányságon és a 
szegedi kapitányságon tájékozódik, holnap a megyei főügyész-
séget keresi fel. A rendőrtiszteknek és az ügyészeknek is tart 
előadást Az igazságszolgáltatás helye, szerepe a jogrendszerben címmel. 

Mikor otthoni, gyakorlati munkájáról érdeklődtünk, McEneny 
úr kábítószeres ügyek vizsgálatát említette, valamint a Wall 
street-i kötvénycsalásokat. 

M . E. 

Vége a Bodó-pernek? 

A Szeged SC újra elnökválasztás előtt 
Jogszerűen elnököl-e Bodó 

Antal a Szeged SC élén? A kér-
désre tegnap, hétfőn a Csong-
rád Megyei Bíróságon a követ-
kező válasz született: a bíróság 
megsemmisíti az elnökségnek az 
1991. április 12-én hozott ha-
tározatát, amellyel Bodó Antalt 
az egyesület elnökévé válasz-
totta, és elrendeli, hogy az el-
nökség 60 napon belül hozzon 
az egyesület elnökének szemé-
lyéről új határozatot. 

Ez azt j e len tené , hogy le-
zárult végre a Bodó-perként is-

mert, majd egy éve tartó bíró-
sági eljárás? Az óvatosabb sze-
gedi sportbarát joggal inthet: 
csak semmi elhamarkodottság.' 
Tavaly egyszer már beb izo-
nyosodott az ellenkezője. Igaz, 
a megyei bíróság akkor tiszt-
ségében hagyta Bodó Antalt, a 
Legfelsőbb Bíróság rendelte el 
a további bizonyítékok beszer-
zését, a jogi vita ismételt meg-
tárgyalását. De milyen alapon 
és ki vitatja el Bodó Antaltól az 
elnöki tisztséget? 

(Folytatása a 16. oldalon) 
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Potyogtak a téglák 

FOTÓ: SOMOGYI KÁRÓLYNÉ 

Lassan körbejárják a Fogadalmi templomot a 
burkolat felújítása céljából emelt állványok. Ok-
tóberben volt hatvankét éve, hogy fölszentelték a 
Dómot, s az esőtől vert, fagytól pusztított fala-
kon nyomot hagyott az idő vasfoga. Sok tégla 
megrepedezett, kihullott. Ráadásul az első világ-
háború után már csak gyengébb minőségű bur-
kolóanyagot használtak, s ezek még kevésbé 

állták az időjárás rohamait. Szabó G. János 
vál la lkozó munkacsapata kicserél i a repedt 
téglákat, pótolja a hiányokat. Most a főkapu 
előtti részt kordonnal kerítették el: erre azért volt 
szükség, mert időnként téglaeső hullik a ma-
gasból. A szabadtéri játékok kezdetére tervezik 
a f ő h o m l o k z a t r e k o n s t r u k c i ó j á n a k b e f e j e -
zését. 
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Benzin 
csak devizáért... 

Kiragasztották a kutakra: 
szuperbenzin 1.10 DM! . . . 2 

Borravalós öncsőd 
A paradicsompaprika 
a sztár 4 

A szakképzés irányai 
Amíg nincs munkaerőpiac, 
addig a kisvállalkozók 
nem foglalkoznak 
szakmunkásképzéssel 6 

Frakcióvezetők 
a kudarcról 

A megegyezést nem lehet 
különféle, helyben 
előregyártott javaslatokkal 
felrúgni 7 

Megérkeztek 
az első gólyák 

Talán egy lengyelországi 
pár szedegetett az iszapos 
tófenéken 16 

Darvasi László 
tárcája 16 

Címzések 
Ha tehetném, azt mondanám, 

tessék ezúttal félretenni párt-
hovatartozást, mert csak az 
olvasóhoz intézem mondandó-
mat.1 A politikai az más. Szá-
momra az sokkalta inkább a 
tekintetes-méltóságos kifejezést 
asszociálja. Következésképpen 
nem szívesen kapcsolódom 
olyan elemzésbe, hogy minek 
egy közgyűlésnek féltucatnyi 
alelnök, ha kevesebb is elég 
lenne a kitapintható érdekvi-
szonyok képviseletére. 

Nem tudom valóban mellőzni 
lehet-e pártérdek kifejeződé-
seket a mindennapokban. Jó-jó, 
tudtommal se narancsszínbe 
burkolózott asztalos gyalulja a 
deszkát ifjonti hévvel, s a gépi 
forgácsoló se elsősorban a ma-
gyar a magyarnak ellensége, 
vagy nem ellensége dilemmával 
állítja a tokmányt. Van viszont 
mesterség, ahol az ember bizo-
nyos színezetet ölt. Legutóbbi 
telefonozáskor rámrótták, a 
vélekedések széles spektrumát 
kellene követni, ha bármiről 
írni akarok. Pedig csak egy 
vontatott építkezésről szólal-
tam, arról nem beszélve, mily 
módon röppentette ki a heve-
sebb szél a beállított ablakokat. 
Mégis nyelnem kellett, hogy 
brancsba soroltattam. Pedig 
csak szakmai jellegű dologról 
volt szó. Annál inkább. Mert hát 
ugyan mi vagyok, kőműves, 
vagy újságíró ? 

Lehet, szívesen mondanám: 
kőműves. Akkor nem címeznék a 
mesterségemnek egy értekez-
leten, hogy nem nekem szól az 
információ, mely szerint a 
következő választások levezény-
lésében a hangsúlyos szerepet a 
köztársasági megbízotti hivata-
loknak szánják. A legnagyobb 
titkosság nem övezné ezt a hírt. 
Ha kőműves lennék. 

BECSEI PÉTER 


