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A határt felügyelik 

EK-misszió Szegeden 

Kárpótlási földárverések 

Az elmúlt hétre meghirde-
tett 111 földárverésből sikere-
sen 92-t tartottak meg, amelye-
ken összesen 1954 kárpótolt 
jutott földtulajdonhoz - tájé-
koztatta az Országos Kárrende-
zési és Kárpótlási Hivatal ille-
tékese kedden az MTI-t. 

Az árveréseken összesen el-
árverezett 171.389 aranykoro-
na értékű földből 1896 arany-
koronányi volt az erdő. A leg-
több föld Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében talált gazdára, 
ahol az elárverezett 36 .804 
aranykoronányi föld 394 árve-
rező kezébe jutott. A legkeve-
sebb föld Somogyban kelt el, 
ahol nyolcan osztoztak az elár-
verezett 103 aranykoronányi 
földön. 
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Napi nyerő-
számok 
a 4. 
oldalon. 

Lele és Szabó 
„Sonka" visszatér!? 

A sportban nincs öreg já-
tékos, csak rossz és jó. Bom-
bahíriink viszont van. Aminek 
lényege szerint a 209-szeres 
egykori válogatott beállós Szabó 
László úgy tűnik visszatér, még-
hozzá nem is egyedül, hanem 
azzal a Lele Ambrussal, aki 
126-szor ölthette magára a cí-
meres mezt. Csapatuk pedig is-
mét a Tisza Volán SC lenne! 

Ha, ók is úgy akaiják... 
(Cikkünket az 5. oldalon olvashatják. I 

Mint köztudott, a magyar kormány kérése 
alapján az Európai Közösségek úgy döntöttek, 
missziót állítanak föl Magyarországon a déli ha-
tár környékének megfigyelésére. Tegnap Szege-
den, a Forrás Szállóban Roberto Martini nagy-
követ, misszóvezető és három társa megbeszé-
lést tartott magyar partnereikkel, a helyi köz-
igazgatás, a rendőrség, a határőrség valamint a 

honvédség képviselőivel. Ezt követően dr. Far-
kas László köztársasági megbízott és Martini 
nagykövet tájékoztatták a sajtót. 

A tegnapi megbeszélés azt a célt szolgálta, 
hogy tisztázzák a misszió működésének föl-
tételeit s kapcsolatot teremtsenek a magyar 
partnerekkel. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Gyilkos lövöldözés az országúton 
Gengszterfilmbe illő jelenet 

játszódott le hétfőn este Pásztó 
közelében az országúton. Este 
hét óra körül a 2 l - e s főúton 
Tar és Mátraszőlős között ha-
jtott bordó színű Ford Transit 
mikrobuszával Sz. M. pásztói 
lakos. Megelőzte őt egy sze-
mélygépkocsi, melyből isme-
retlen tettes vagy tettesek - az 
előzetes információk szerint 
sorozatlövő fegyverből - több 
lövést adtak le a mikrobuszra. 
A kisbusz vezetőjét több találat 

érte, sérüléseibe a helyszínen be-
lehalt. Utasa, L. A. pásztói lakos 
súlyos sérüléseket szenvedett. 

A Hatvan felé menekülő 
tettesek a mátraszőlősi elágazó 
és a pásztói benzinkút között 
megelőztek egy LIAZ típusú 
teherautót. Látnia kellett a me-
nekülő gépkocsit annak a fehér 
Daciát vezető személynek is, 
aki a bűncselekményt követően 
a helyszínen megáílt. A rend-
őrség kéri a szóban forgó gép-
kocsik vezetőit, utasait, illetve 

mindenkit, aki az ügyről bár-
milyen információval rendel-
kezik, jelentkezzen a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
bűnügyi osztályán, telefon-
szám: 32 /11 -255 , 3 1 - 7 9 - e s 
mellék, illetve a legközelebbi 
rendőrnél. 

Az Országos Rendőr-fő-
kapitányság vezetője 1 millió 
forintos jutalmat tűzött ki an-
nak. aki az ismeretlen tettes 
vagy tettesek kilétének felderí-
téséhez segítséget nyújt. 

Már saját boltjuk is van. Nemrég nyílt meg 
a Kárász utcán az exkluzív shop menedzserek-
nek, ahol rengeteg nélkülözhetetlen, foglalko-
zásspecifikus cikket árulnak a bőröndtől a 
mandzsettagombig, mindent top-minőségben 
és egyen-stilben. Van a menedzsereknek kal-
kulátoruk is, ami számtalan hasznos dolgot 
tud, lassan ír, olvas és számol; van tablettá-
juk, tele gondolkodásserkentő és stresszcsök-
kentő hatóanyaggal. A gondolkodásserkentés 
és stresszcsökkentés pedig ahhoz kell, hogy a 
szóban forgó urak és hölgyek menedzserszem-
lélettel szemlélhessék a dolgokat. Ott van az-
után az öltözködés: a belvárosi üzleteket el-
árasztották a rikító színű öltönyök, és valószí-, 
núleg soha ennyi nyakkendőtűt nem adtak 
még el Magyarországon, mint az utóbbi idő-
ben. Sőt, már beszélgetést is szerveznek külön 
nekik, menedzserférjeknek és menedzserfele-
ségeknek a családi boldogságról. (Én ugyan 
el sem tudom képzelni, miféle konfliktusok me-
rülhetnének fel egy menedzserházasságban, 
hiszen biztosan mindkét fél elvégzett legalább 

egy menedzser tréninget, ahol jobbnál jobb 
problémafelismerési és konfliktuskezelési 
stratégiákat tanultak.) 

Egyre több olyan dolog van tehát, ami 
megkülönböztetheti őket, menedzsereket a kö-
zönséges földi halandóktól. A baj csak az, 
hogy ebben a rendszerváltásos és fogalomza-
varos érában legalább három, egymástól 
igencsak különböző menedzsertipus létezik. Az 
egykori állami vállalatok osztályvezetőit és 
ilyen-olyan előadóit már akkor menedzserré 
keresztelték, amikor a vállalati formát felvál-
totta az Rt. vagy a Kft. Menedzsernek hívják 
azután az egyszemélyes káefté egyetlen szemé-
lyét és a kétszemélyes vállalkozás második 
emberét. És vannak azok, akik feltehetően a 
leggyakrabban térnek be vásárolni a shopba, 
a legtöbb színes öltönyük van, kalkulátoruk is 
bizonyosan, vagyis a sikeres nagyvállalkozá-
sok jól képzett, fiatal vezetői. A többieknek 
meg egyelőre marad a szemlélet, a tabletta, 
meg a családi boldogság. 

Keczer Gabriella 

Országgyűlés 

Eldőlt a tévé 
és a rádió sorsa 

A Parlamentben kedden hosszas vita folyt a médiaelnökök ki-
nevezéséről. Tárgyaltak még a szövetkezetek törvényességi fel-
ügyeletéről szóló törvényjavaslatról és a jövő évi költségvetésről. 

Antall József miniszterelnök a kormány nevében kijelentette: 
nem támogatja a köztársasági elnök által benyújtott, a kinevezési 
törvény módosítását célzó törvényjavaslat egyik változatát sem. -
Az 1990-ben elsöprő többséggel meghozott törvény módosítását 
semmi nem indokolja - hangsúlyozta a miniszterelnök. Rá-
mutatott: Göncz Árpáddal szeptember 29-én folytatott tárgyalásai 
után egyszeri politikai megállapodásként egyezett belé abba, 
hogy a hat párt döntsön a médiatörvény problémáinak megoldási 
módjáról és a személyekről, de ő személy szerint a megállapodást 
szinte lehetetlennek tartotta. Az ellenzék ezt a lehetőséget eluta-
sította, s mint a miniszterelnök megítélése szerint a beterjesztett 
törvényjavaslat mutatja, a köztársasági elnök magáévá tette az 
ellenzék álláspontját. 

A kormányfő kijelentette: mindent megtesznek a médiatörvény 
megszületéséért, a szólás- és sajtószabadság érvényesüléséért, a 
rádió és a televízió működőképességének megtartásáért. Re-
ményét fejezte ki, hogy a tárgyalások tovább folytatódnak a mé-
diatörvényről. 

* 
A költségvetési törvény keretében az Országgyűlés kedden 

délután döntött arról, hogy a Magyar Rádió és a Magyar Tele-
vízió a Miniszterelnökség fejezetén belül ne a közigazgatási 
államtitkár, hanem közvetlenül a kormány ellenőrzése alá ke-
rüljön. A T. Ház az alkotmányügyi bizottság módosító indítvá-
nyát megszavazva döntött úgy, hogy az eddig önálló fejezetként 
működő két közszolgálati média felett a tervezési, előirányzat-
módosítási és felhasználási, beszámolási és információ-szol-
gáltatási kötelezettséget és jogot 1993-ban a kormány gyakorolja. 
Amint azt Kupa Mihály pénzügyminiszter a határozathozatal 
előtti beszédében jelezte: ez természetesen megváltoztatható ak-
kor, ha elfogadják a médiatörvényt és az másfajta költségvetési 
kapcsolatot határoz meg a két szervezet számára. Az ellenzék -
elutasított - módosító indítványával azt szerette volna elérni, 
hogy az említett jogokat az Országgyűlés gyakorolja. 

Horn az aud. max.-ban 

„A szélsőséges erők a kormány körül táboroznak" 
Az ellenzéki.pártok javaslatainak csupán 3 

százalékát fogadta el a Parlamentben a kor-
mánytöbbség. Ez Horn Gyulának, a Magyar 
Szocialista Párt elnökének válasza arra kor-
mánypárti nyilatkozatra, hogy „az ellenzéknek 
nincs alternatívája". Az MSZP elnöke, az Or-
szággyűlés külügyi bizottságának elnöke teg-
nap, késő délután, a JATE Ady téri épületében, 
a zsúfolásig megtelt auditórium maximumban 
értékelte a belpolitikai élet fejleményeit, majd 
kérdésekre válaszolt. 

Fordulóponthoz érkezünk 1993-ban - véleke-
dett az MSZP elnöke. Jövőre eldől, milyen lesz 
a következő években az ország helyzete. Szá-
mokkal igazolta, hogy nincs érdemi lépés a gaz-
daság élénkítésében. A növekvő szélsőjobbolda-
li veszély jelenségéről a pártelnök elmondta, 
hogy - ellentétben Európa nyugati felével - ha-

zai sajátosság: a szélsőséges erők a kormány 
körül táboroznak. A médiaháború újabb szaka-
szával a kormány - az MSZP álláspontja szerint 
- igazolta: mindent alárendel saját presztízs 
szempontjainak. Horn szerint a pártok konstruk-
tív légkörű együttműködésével, a média és sajtó-
törvény meghozatalával kerülhető csak el az or-
szág balkanizálódása. 

A szocializmus nacionalizmussal cserélődött 
fel, s ez veszélyek forrása az ország és a régió 
életében - válaszolta egy kérdésre Horn. Majd 
kifejtette: meggyőződése, a kormány nem tuda-
tosan akarja tönkretenni az országot, hanem 
intézkedéseiben a dilettantizmus agresszivitással 
párosul. 

(Horn Gyula sajtótájékoztatójáról a 3. 
oldalon olvashatnak.) 
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Apjára lőtt 
a lánya 

A Makó-Maroslele közötti 
országút mentén meghúzódó 
egykori Úttörő Tsz-majorban 
hétfőn este 10 órakor majdnem 
tragikus kimenetelű családi 
baleset történt. 

A 49 éves N. Jánosra felfúrt 
kispuskával rálőtt a konyhában 
a 19 esztendős lánya, Piroska. 
Az apának közvetlen közelről 
az állcsontján fúródott át a go-
lyó, aki a váratlan nagy ütéstől 
és fájdalomtól azonnal a fölre 
zuhant, rengeteg vért veszítve, 
mire a mentők kijöttek érte. 

A közeli szobában kártyá-
záshoz készülő szomszédok és 
a felesége a hangos puffanásra 
beszaladtak, Dulakodásnak 
vagy veszekedésnek nyoma 
nem volt. Pár üveg sört elfo-
gyasztottak ugyan, de ez még 
nem ok az ilyen cselekedetre. 
Tette elkövetése után a lány a 
közeli szérűskert telefonján 
hívta a mentőket, akik azonnal 
Szegedre szállították a súlyos 
sebesültet, a tettest pedig a 
rendőrség vitte el kihallgatásra. 
Azóta már sikerült a golyót el-
távolítani a klinika szájsebé-
szetén. Először a Makói Rend-
őrkapitányság, azután a Csong-
rád Megyei Rendőr- főkapi-
tányság vizsgálati osztálya vet-
te át az ügyet, az indítékok 
megállapítása végett. A négy-
tagú család munkanélküli, a 
súlyos sebesülés és a várható 
büntetőjogi felelósségrevonás 
csak tovább nehezíti életüket. 
Bővebbet a vizsgálati és a bí-
rósági eljárások után lehet 
majd tudni. 

0. T. 


