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„Magyarország nagy volt és naggyá lesz!" 
Habsburg Ottó Makón 
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Alaposan megvizsgálják 
a szlovákokat 

A Határőrség szerdára, a 
Ferencváros-Slovan-Bratis-
lava kupamérkőzés vissza-
vágójának napjára megerő-
síti a rajkai, a vámosszabadi 
és a komáromi határátkelőt. 
Az MTI érdeklődésére Kri-
sán Attila szóvivő hétfőn el-
mondta, hogy kivételesen 
rendőröket is vezényelnek a 
határállomásokra, az esetle-
ges atrocitások megelőzése 
érdekében. A Határőrség a 
vámosokkal együttműködve 

gyorsan kívánja az átlépte-
tést elvégezni, de a hazánkba 
érkező szlovák szurkolóknak 
arra számítaniuk kell, hogy 
alapos vizsgálat alá vetik 
őket. A támadásra, vereke-
désre alkalmas eszközöket -
ha esetleg lesz ilyen náluk -
elkobozzák. 

Mint a szóvivő rámuta-
tott: az ellenőrzés természe-
tesen udvarias lesz, s remél-
hetőleg nem lesz konfliktus. 

Habsburg Ottó, az emlékün-
ncpség díszvendége Eckhardt 
Tibort mint egy ik legjobb 
barátját idézte fel, akivel kitű-
nően tudott együttműködni. 
Eckhardt Tibor a század egyik 
legnagyobb magyarja volt, az-
zá tette rendkívüli hazaszere-
tete, mondotta. Az emléktáblán 
ez áll: államférfi. Mert politi-
kusból sok van, de kevés köz-
tük az államférfi. Eckhardt az 
volt, mert soha nem a soron 
következő választások sikeré-
ért dolgozott, hanem a nemzet 
jövendő generációjáért, a pozi-
tív kül- és belpolitikai távlato-
kért. Eckhardtnak ezért Char-
les de Gaulle vagy Franz Josef 

Kell, hogy legyenek barátai ennek a városnak, s reméljük, immár 
Habsburg Ottó közéjük tartozik! - köszöntötte Sánta Sándor, Makó 

polgármestere a Páneurópai Unió elnökét a városháza dísztermében. 
A városi önkormányzat ugyanis Eckhardt Tibor makói születésű 

tudós, diplomata és államférfi halálának 20. évfordulóján 
emlékünnepséget rendezett, amelynek szervezésében részt vett 

a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Kisgazdapárt, az Eckhardt 
Alapítvány, valamint a katolikus egyházközösség is. • 

Strauss mellett van a helye a 
történelemben. A nemzet i -
s zoc ia l i zmustó l s z e n v e d ő 
Európában Eckhardt világosan 
látta, erős kisgazdapárt nélkül 
nincs független és demokrati-
kus Magyarország. Habsburg 
Ottó egészen személyes emlé-

keket is felelevenített: közös 
látogatásaikat az amerikai 
külügyminisztériumnál s Roo-
sevelt elnöknél, aki nagyon 
szerette a magyarokat, mert 
ifjú korában körbebiciklizte a 
történelmi Magyarországot, s 
igen tetszett neki a világnak ez 

a szeglete. Élete alkonyán Eck-
hardt a New York-i Magyar 
Ház meglapftásán fáradozott. 
Halála tragédia volt, de ő oda-
átról is figyeli hazáját, s szel-
leme őrködik felette. 

Habsburg Ottó után felszó-
lalt dr. Tóth Ferenc, Makó 
díszpolgára, dr. Boros Imre, az 
Echhardt Alapítvány alelnöke 
és dr. Virágh Ferenc professzor 
is, az Eckhardt-életpályát mél-
tatva. 

A Teleki utcai s zü lőház 
emléktábláját Habsburg Ottó 
leplezte le, s Széchenyi isméit 
mondását görbítve annyit 

Ó.J. 

Uton vagyunk 
Mintha egy bizonyos klasszikus szöveg számos para-

frázisa közül mostanában ez lenne a legdivatosabb: „A bi-
zonytalan ember a legjobb ember". Mert az - fél. Önvéde-
lemlwl megtanulja az óvatosságot, a hallgatagságot (ne 
szólj szám...),a képmutatást; lehet vele alkudni és megal-
kudni; lojálisnak mutatja magát és előbb-utóbb az is lesz. 

Elképesztő történeteket lehet hallani a személyes, a 
hivatali-munkahelyi, a tágabb társadalmi szférából egy-
aránt arról, kit milyen finom módszerekkel tartanak bizony-
talanságban - mások. Ocsmány kis félrevezetésektől, el-
hallgatásoktól, dezinformációktól, a tájékoztatás nyílt 
megtagadásáig terjed a skála, kis, közepes és nagyobb 
hatalmasságok egyre gyakorlottabban használt eszköz-
tárában. Az azonos érdeküek megosztott csoportjai pedig 
egymást marják. 

Egyelőre csak elméletileg ismerhetjük, hogy a demok-
rácia nemcsak azért jó, mert nincs jobb, hanem azért is, 
mert működése esélyt ad a nyilvánosságnak. Az egyik érdek-
csoport segít világgá kürtölni a másik titkolnivalóját. 

És 
fordítva. E kedves kölcsönösség miatt a szenzációs lelep-
lezések országait irigyelni szoktuk, pedig hát ott sem lehet 
fenékig tejföl, ahol folyton akad lelepleznivaló. De nincs jobb... 

Mi is haladunk, jelentem. A kultuszminisztérium Fekete 
nevű helyettes államtitkára nem nyilatkozik a jó hall-
gatottsági mutatókkal rendelkező rádióműsornak. Nyilván, 
mert úgy vélekedik, hogy az illető rádióműsor egy másik, az 
övével ellentétes érdekcsoport szócsöve, s fnint ilyen, 
államtitkár-ellenes manipulációra képes. Ez persze egy -
és az egyetlen - közszolgálati rádió esetében elég elképesz-
tő, de akárhogy töröm a fejem, nem kínálkozik más magya-
rázat a minisztériumi tisztviselő - másképpen: közhivatal-
nok - magatartására. Mármost: ha lennének minálunk 
úgynevezett nyomozó újságírók, akik fölvennék a kesztyűt, 
tudják /nit kéne kinyomozniuk? Nem fogják elhinni! Azt, 
hogy a költségvetési deficit miatt várható e újabb, őszi 
elvonás is - a színházak költségvetéséből. 

Sulyok Erzsébet 

Holland kommandósok akciója 

Tűzharc Dócon 
Ha nem is olyan régen azt 

írtuk volna lapunkban, hogy 
holland kommandósok gyakor-
latoznak a szegedi szovje t 
laktanyában, akkor olvasóink 
igencsak kétkedéssel fogadták 
volna a „kacsagyanús" hírt. 
Pedig most erről van szó. 

A Csongrád Megyei Ren-
dőr-főkapitányság meghívására 
Szegeden tartózkodik a hét 
közepéig a Holland Királyság 
utrechti régiójának különleges 
alakulata. Magyarul komman-
dója. A főkapitányság „Bo-
szorkány'.' kommandója május-
ban járt Hollandiában szakmai 

továbbképzésen. A két csoport 
tegnap a dóci lőtéren együtt 
gyákorlatozo'tt. A délelőtti fel-
adat f egyveres bűnözők el-
fogása volt, délután pedig gép-
kocsival közlekedő fegyveres 
banditák csoportját számolták 
fel. Ehhez helikoptert is be-
vetettek. 

A közös gyakorlatozás ta-
pasztalatcsere záróeseménye 
csütörtökön déle lőt t a volt 
szegedi szovjet laktanyában 
lesz . Spec iá l i s technikai és 
taktikai bemutatót tart a két 
kommandó. 

Vereség 6 tételben 
A Szeged SC vezetőedzőjének nehéz pillanatai 

(5. oldal) 

Kártérítést követel a Bús és fia Kft. 

Ötvenmillióval perlik 
Molnár Sándort 

Öt ősz úr álldogált tegnap délután egy órakor a szegedi 
bíróság különben néptelen folyosóján, a Bús és fia kontra 

Molnár Sándor-per tárgyalására várokoztak. A két ügyvéd, 
dr. Bába István a felperes, dr. Tallóa Frigyes az alperes 

képviselője, Bús Aladár, valamint még ketten, akik a tudósító 
mellett a későbbiekben hallgatóságot jelentették. Miután 

az alperes személyesen nem jelent meg, a felperes is távozott, 
és jogi képviselője vett részt a tárgyaláson. 

A bíróság, miután meggyő-
ződött arról, hogy a hallgató-
ság indifferens, megállapította, 
hogy az alperes, Molnár Sán-
dor a szabályos idézés ellenére 
nem jelent meg a tárgyaláson. 
A felperes a gazdasági társasá-
gokról szóló törvény alapján 
kártérítési keresetet indított, 
ötvenmillió forint értékben. Ii)» 
doklásában egy 1991 év elején 
megkötöt t 3 5 0 ezer tonnás 
olajszállítási szerződést emlí-
tett, amelyből az elmúlt év vé-
géig 150 ezer tonna meg is ér-
kezett, s 150 millió forint mér-
leg szerinti eredményt hozott a 

Bús és fia Kft-nek. A fennma-
radó kétszázezer tonna nem 
érkezett meg, a felperes szerint 
ennek átvételét hiúsította meg 
az alperes, kétszázmillió forin-
tos kárt okozva. (Az eredeti 
szerződést még Bús Aladár és 
Molnár Sándor együtt kötötték, 
mint a Molnár és Társai Kft. 
ügyvezető i és tulajdonosai . 
Azóta útjaik elváltak.) 

Az alperes ezután kérdést 
intézett a felpereshez, még-
pedig azzal kapcsolatban, hogy 
tud-e arról a faxról , amely 
1991 decemberében érkezett az 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Az év lakóháza '92 

Pálfy G. István megy... 
Felmentették Pálfy G. Ist-

vánt, a TV-Híradó főszerkesz-
tőjét. Hankiss Elemér, a Ma-
gyar Televízió elnöke hétfőn 
sajtótájékoztatón jelentette be: 
Pálfy G. Istvánt a Híradó és A 
Hét főszerkesztői, valamint a 
főszerkesztőség vezetői teen-

dőinek ellátása alól is felmen-
tette. A Híradó főszerkesz-
tőségének vezetésével helyet-
tesként Csák Elemért bízta 
meg. A Hét szerkesztősége ve-
zetői teendőinek el látására 
továbbra is Gyulai Zoltánt kér-
te fel. 

Mintegy évtizedes múltra 
tekint vissza Az év lakóháza 
pályázat. Meghirdetett célja, 
hogy a magánerős építkezés 
minél jobban gazdagítsa, szí-
nezze Magyarország képét, 
kapjon elismerést a hozzáértő 
tervezői attitűd, az igényes ki-
vitelezés és az építtetők bizal-
ma. Az utóbbi években az álla-
mi lakásépítés visszaszorulá-
sával csaknem százszázalékos 
a magánerőből épített új ott-
hon. Természetesen a szigoro-
dó gazdasági viszonyok között 
az építkezések csökkenő ten-
denciát mutatnak, de a mennyi-
ségi visszaszorulás minőségi 
javulással párosul. Ezeknek a 
gondolatoknak a jegyében kö-
szöntötte az év lakóháza '92 
megyei pályázatának sikeres 
résztvevőit Lehmann István, a 
Csongrád megyei közgyűlés 
elnöke, s adta át az első díjat a 
makói Szent István tér 1. szám 
alatti családi ház tervezőjének, 
Sipos György építésznek, az 
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Sipos György tervező-építész átveszi a díjat Lehmann Istvántól 

építtetőknek, ifjú Török Mik-
lósnak és családjának, vala-
mint a kivitelező Hős Imrének. 
Dicséretben részesült a Sze-
ged, Árvíz u. 23/A. szám alatti 
kétlakásos családi ház, mely-

nek tervezője Vesmás Péter 
építész, építtetője, Maczák Mi-
hály és Maczákné Bors Ilona. 
Az épület házilagos kivitele-
zésben készült. (Írásunk a 3. 
oldalon.) 

23 millió 
nélkül tűntek el 

A hegyeshalmi vámhivatalnál 
kilépésre jelentkeztek E. V. B. és 
S. R. izraeli állampolgárok. Mer-
cedes személygépkocsival érkeztek 
a határra. Az ellenőrzést végző 
pénzügyőr az autó csomagtartó-
jában, egy utazótáskában 23 millió 
forintot talált, amit a kiutazók nem 
jelentettek be. Amikor az eljáró 
pénzügyór a csomagtar tóból az 
utazótáskát kivette, a jármű elin-
dult. A gépkocsivezetőt megállásra 
szólította fel, de az ennek nem tett 
eleget , hanem gázt adott és át-
robogott a határátkelőhelyen. A 
magyar pézügyőr azonnal értesí-
tette osztrák kollégáit, de a gép-
kocsi addigra már elhagyta az oszt-
rák határátkelőhelyet is és nyomta-
lanul eltűnt. 

Az utazótáskában talált 23 mil-
lió forintot, valamint az S. R. névre 
szóló útlevelet és a gépkocsi for-
galmi engedélyét a vámhivatal 
lefoglalta. A tettesek felderítésére 
a szükséges intézkedéseket meg-
tették. 


