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Göncz Árpád vásárhelyi katonák között 

Köszönet a honvédségnek 
Hétfőn délelőtt egész napos látogatásra ér-

kezett Göncz Árpád köztársasági elnök a hód-
mezővásárhelyi Bercsényi Miklós Gépesített 
Lövészdandárhoz. Kíséretében volt Raffay Ernő 
államtitkár, Lőrincz Kálmán vezérezredes, a Ma-
gyar Honvédség parancsnoka. Gyuricza Béla al-
tábornagy, a szárazföldi csapatok parancsnoka 
fogadta a köztársaság elnökét és kíséretét. Pon-
tosan 10 órakor érkezett az elnök a laktanyába, 
ahol Csorba Mihály ezredes, dandárparancsnok 
tett jelentést. Érkezésekor jelen volt Orbán Ká-
roly vezérőrnagy, a harmadik kerület parancs-

\ SZÁZMILLIÓ EMBER 
él változatlanul rab-

szolgasorban szerte a világon, 
annak ellenére, hogy minden 
ENSZ-tagállam aláírta az em-
beri jogok egyetemes nyilat-
kozatát, és valamennyi ország 
azt bizonygatja: a rabszol-
gatartás nem létezik már töb-
bé - írja legújabb számában a 
Newsweek című amerikai ma-
gazin. A lap négy riportere 
csaknem egy évig járta a kon-
tinenseket, riportokat készítve 
rabszolgaságban élő férfiak-
kal, nőkkel és gyermekekkel. 
A magazin megállapítása sze-
rint Thai fö ldre például a 
kínai Szecsuán tartományból 
évente 10 ezer nőt és gyer-
meket adnak el prostituált-
nak. Harmadik világbeli or-
szágokban nem ritka, hogy 
eladósodott szegény családok 
hosszú éveken át rabszolga-
ként dolgozzák le tartozásukat. 
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•tmX 
A FRANCIAORSZAGI 
D O H Á N Y Z Á S elleni 

kampány keretében hétfőn 
10,35 százalékkal emelték a 
dohánytermékek árát. Az ár-
emelésről még 1990-ben dön-
tött a kormány, s első intézke-
désként tavaly szeptemberben 
öt százalékkal emelték a ci-
garetta és más dohánycikkek 
árát. Az akkori áremelés 
azonban csak igen mérsékelt 
hatást gyakorolt a keresletre. 
A dohánytermelő cégek sze-
rint azonban most várhatóan 
tíz százalékkal csökkenni fog 
a kereslet. Franciaországban 
ezzel együtt 30 százalékkal 

alacsonyabb a cigaretta és a 
többi dohánytermék ára, mint 
az EK többi tagállamában. A 
kormány az áremelés révén 
hárommilliárd frank pótlóla-
gos adóbevételre számít. 

KILENCVENMILLIÓ 
<mS H E K T O L I T E R N Y I 
alkoholos italt eresztettek le 
t a v a l y a t o r k u k o n a j a p á n o k , 
legfőképpen sör formájában. 
A szigetországi adóhivatal tet-
te közzé az adatokat, amely-
nek alapján a kulturált ivási 
szokások elterjedésére követ-
keztetnek a szakemberek . 
Mint közölték, a whisky és a 
bor helyett a sörfogyasztás 
növekedése arra utal, hogy az 
emberek újabban nem a 
lerészegedés kedvéért isznak. 
A nők egyenjogúsodása jelét 
is felfedezték a szakértők az 
ivási statisztikában, a gyen-
gébb nem fokozott szeszesital-
fogyasztásának köszönhető 
ugyanis az, hogy tavaly Ja-
pánban rekordméretű, a meg-
előző évinél 2,3 százalékkal 
magasabb volt az alkoholos 
italok fogyasztása. 

A BONNI DIE WELT 
hétfői írása szerint a 

romániai magyarok szerve-
zetén, az RMDSZ-en belül 
első ízben utalnak befolyásos 
személyiségek arra, hogy 
erőszakos cse lekményekre 
lehet számítani Erdélyben, 
amennyiben Bukarest nem 
hajlandó gyorsan az erdélyi 
magyar kisebbség jogi felér-
tékelésére. 

noka, dr. Farkas László köztársasági megbízott 
és dr. Rapcsák András polgármester. Az elnök 
köszöntötte a felsorakozott díszegységet, majd 
munkabeszélgetésen hallgatta meg a jelentése-
ket, beszámolókat. 

A kormány e héten tárgyalja majd a tervek 
szerint a Magyar Köztársaság védelmének alap-
elveit - amit korábban már elfogadtak - , párhu-
zamosan a Külügyminisztérium biztonságpoli-
tikai alapelveivel. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Külügyminiszternő 
Németországban 
Az ötvenéves Irmgard 

Schwátzer kapja a német kül-
ügyminiszteri posztot, miután a 
nap folyamán Hans-Dietrich 
Genscher a széles pol i t ikai 
közvélemény számára teljesen 
váratlanul bejelentette vissza-
vonulását. 

A döntést Ottó Lambsdorff, a 
Német Szabaddemokrata Párt, 
az FDP elnöke közölte az el-
nökség ülése után. A döntéssel 
Kohl kancel lár is egyetér t . 
Schwátzer, e pillanatban még 
építésügyi miniszter, szintén az 
FDP tagja , a párt a le lnöke. 
Schwátzer személyében először 
lesz női kü lügyminisz te re 
Németországnak, s valószínű-
leg elfoglalja Genscher helyét 
az alkancellári poszton is. 

Irmgard Schwátzer 1987 és 
1991 között már dolgozott ál-
lamminisz terként a külügy-
minisztériumban, az Európa-
politika szakértőjének számí-
tott . A végze t t ségére nézve 
gyógyszerész Irmgard Schwátzer 
„előélete" biztosíték a német 
külpoli t ika folytonosságára. 
Genscher lemondó nyilatkoza-
tában maga is utalt rá, hogy a 
német pol i t ika a lapvonala i 
adottak, ő úgy érzi befejezte 
művét, 18 év után még tovább 
vinni az ügyeket el lenkezne 
demokráciafelfogásával. 

Genscher nem válik meg 
képviselői mandátumától, szó 
van arról is, hogy az FDP tisz-
teletbeli elnöke lesz, energiáit a 
jövőben a német-német közele-
désnek kívánja szentelni. Hi-
vatalosan má jus közepéig 
marad hivatalban, megvárja a 
18 év leteltét. 

Lázadás 
Kerepestarcsán 

Csak kutyákkal és könnygáz-
zal tudták a rendőrök megfé-
kezni szombaton éjjel a kere-
pestarcsai menekülttáborban a 
föllázadt kínai állampolgárokat. 
15-20 kínai, néhány bangladesi 
és pakisztáni állampolgár meg-
dobálta az őrséget és szétverte 
az őrszoba berendezését. Egy 
különleges szakasznak sikerült 
végül helyreállítania a rendet. 
Az akció során többen megsé-
rültek, közöttük néhány rendőr 
is. Az utóbbi időben különben 
egyre gyakoribb a rendbontás a 
kerepestarcsai táborban. 

AJÁNLAT 

Rádió és tévé kontra kormány 
s 

Ujabb lövészárok? 
A miniszterelnöki sajtóiroda hétfőn az alábbi közleményt juttatta cl 

az MTI-hez. 
„A Magyar Rádió és a Magyar Televízió elnöke - mint ismeretes -

a közelmúltban jóváhagyásra benyújtották a kormányhoz a két in-
tézmény szervezeti és működési szabályzatának tervezetét. 

Tekintettel elsősorban a munkavállalói érdekképviseleti és szakmai 
szervezetekkel való törvényben előírt egyeztetés hiányosságaira, 
illetőleg e szervezetek részéről a szervezeti és működési szabály-
zatokban foglaltakkal szemben kifejezett tiltakozásra, továbbá az 
alelnökök jogkörének a törvényben foglalt közjogi jogállást 
figyelmen kívül hagyó meghatározására, a miniszterelnök a mai 
napon - a kormány nevében - tájékoztatta a Magyar Rádió és a Ma-
gyar Televízió elnökét arról, hogy a benyújtott tervezeteket a 
kormány nem hagyja jóvá. 

A miniszterelnök ezzel egyidejűleg a közszolgálati tájékoztatási 
eszközök vezetőinek kinevezési rendjéről szóló 1990. évi LVII. 
törvény alapján kezdeményezte az Országgyűlés elnökénél, hogy a 
Parlament kulturális, oktatási, tudományos, sport-, televízió- és sajtó-
bizottsága dr. Gombár Csabát, a Magyar Rádió elnökét hallgassa 
meg, és foglaljon állást: továbbra is alkalmasnak tartja-e a tisztség 
betöltésére". • 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Milyen a nép pártolta párt? 
A megyék vezérszónokai 

nem hagyták magukat. A KDNP 
kongresszusának szervezői 3-3 
percet szántak a kü lönböző 
megyék bemutatkozására, ezzel 
szemben a szónokok többsége 
5-10 percben a pártelnök prog-
rambeszédét kritizálva, kiegé-
szítve határozottabb fogalma-
zást és tetteket sürgetett, javas-
latokat tett. 

A koalíciós partnerhez, az 
MDF-hez való viszonnyal a 
pártelnök programbeszédében 
nemigen foglalkozott . Ezzel 
szemben a küldöttek kemény 
szavakkal minősítették a kap-
csolatot. „Szép dolog a mérték-
tartás és méltóság, de meg kell 
mutatnunk, nem az MDF fiók-
pártja vagyunk!" - mondták 
Budapest nevében. „Az- MDF a 

felelősségét megosztja, de a 
hatalomból nem részesíti a 
kereszténydemokratákat! " -
jelentette ki a Pest megyei szó-
nok. A személycserékben is 
megnyilvánuló „igazságtételt", 
az iskolai vallásoktatást többen 
is követelték. 

A KDNP vidéki megítélésé-
ről elhangzott: csakis közérthető 
programmal nyerhető n^eg a 
lakosság, „a vezetők merjenek 
keményebben fogalmazni, mert 
akkor lesz népszerűségünk, lesz 
sajtónk, nyilvánvalóvá válik, 
milyenek vagyunk". „Keresz-
tény mivoltunkat tettekkel kell 
propagálnunk." 

Önkormányzati vezetőként, 
párttagként és nőként szólt a 
kongresszushoz Csepregi An-

talné, Fábiánsebestyén polgár-
mestere. Csongrád megye 
vezérszónoka megállapította: a 
rendszerváltás politikai téren 
valósult meg, a gazdaságban 
vontatottan halad. Ezért ugyan-
úgy kritika éri a KDNP-t, mint 
azért, hogy nem fogalmazza 
meg markánsan a sajátos 
kereszténydemokrata álláspon-
tot. Tisztázatlan, így a KDNP 
kezdeményezte megoldásra vár 
a megyei önkormányza tok 
szerepe; hogyan szüntethető 
meg a települések gazdasági 
kiszolgáltatottsága. A párt is 
képviselje a véleményt: erős 
vállalkozók nélkül nincs erős 
helyi önkormányzat. A szónok 
követelte, hogy az iskolákban 
érvényesülhessen a lelkiismereti 
szabadság, ugyanakkor a hit-
tanoktatást építsék be az óra-
rendbe. A kistelepülések népes-
ségmegtartó erejét különböző 
módon - például a lakásépítés 
megkönnyítésével - biztosítani 
kell. Követelte Tompa, Kelebia 
és Hegyeshalom közúti forgal-
mának megszüntetését, vasútra 
terelését. A KDNP akkor felel 
meg a magyar nép jogos elvárá-
sainak - mondta - , ha hangsú-
lyozza, hogy keresztény Ma-
gyarországért, jogszabályokkal 
megalapozott, igazi rendszer-
váltásért száll harcba. Tudni 
kell - fejezte be tapssal több-
ször is megszakított szónoklatát 
Csepreginé - : csak az a párt 
marad meg és lesz életképes, 
melyet a nép pártol. * 

UJSZÁSZI 

Nonstopország 
Először éjjel-nappalinak hív-

ták. Bár az is igaz, hogy este 
röpke néhány órára bezárta 
nagykapuit, hogy utána egy kis 
ablak elé járulhasson az éjsza-
kai vevő. 

Azután megjelentek az igazi, 
a szünet nélkül nyitva tartó 
üzletek, s már második nap bol-
dogan mondogathattuk a szép, 
magyar kifejezést: nonstop. 
Egyes rossznyelvek szerint csak 
a magyar sajátosságok miatt 
jöttek létre, az egyre emelkedő 
bűnözési hullám miatt nem • 
merik őrizetlenül hagyni éjsza-
kára az üzleteket. De én nem 
hittem a rémhírterjesztőknek, 
tudtam, hogy ez is Európához 
vezető utunk egyik macskaköve. 
S lassan éjszaka is megré-
szegedhetünk a kapitalisták 
kólájától, s örömmel büföghet-
jük: ez már itten Amerika. 

Valóban praktikus és hasznos 
dolog egy ilyen nonstop üzlet, s 
valamiféle biztonságérzetet is 
nyújt. Éjfélkor nem csak a gyö-
nyör indulhat útjára, hanem én 
is. Ha történetesen este tízkor 
látom, hogy elfogyott a súroló-
por, vagy tizenegykor veszem 
észre, hogy kicsorbult a met-
szőollóm éle, netán éjjel egykor 
gyomrom korgására ébredek, a 
hűtő és spájz pedig üres, nos 
akkor rándítok egyet a válla-
mon, s elindulok a legközelebbi 
üzlet felé. Amely már messziről 
gyanúsan sötétlik az éjszaká-
ban, csak az utcai lámpák vilá-
gítják meg az öles betűket: 
nonstop. A bezárt üzlet előtt 
tanácstalanul toporgok a cek-
kerrel, hogy ugyan mi lehet 
ezen nonstop. 

Éjszakai sétámat folytatva 
meglepve tapasztalom, hogy az 
utamba akadó üzletek semmi-
ben sem különböznek az elsőtől. 
Úgy látszik, mégsincs itt Ameri-
ka, csak jól ismert kicsiny ha-
zánkban vagyunk, ahol sajátos 
értelmezést kapott a nonstop 
felirat. Nyitástól zárásig meg-
állás nélkül nyitva, majd zá-
rástól nyitásig ugyanez berig-
lizett állapotban. 

A jelenség ellenére gomba 
módra szaporodnak az üzletek. 
Az országban kocsikázva meg-
lepve láttam, hogy nem csak a 
benzinkutakon és a WC-ken 
díszlik a 0-24, vagy a nonstop 
felirat. Megállás nélkül, azon 
nyomban nonstopországgá nyil-
vánítottam kicsiny hazánkat. 
Csak utólag jöttem, rá, hogy a 
szóösszetétel optimizmusomat 
bizonyítja, hiszen egy nonstop-
országban sohasem húzzák le a 
rolót. 

Majd eszembe jutott, hogy 
Magyarországon vagyunk, ahol 
még a nonstop üzletek is bezár-
hatnak... 

TAKÁCS VIKTOR 


