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röviden 
Mindszenty-

szobor 
$ Tőrökszentmiklós (MTI) 

Mindszenty József her-
cegprímás mellszobrát és em-
lékhelyét avatták fel vasárnap 
Törökszentmiklóson. Az ese-
ményre a főpapi szentmise 
után került sor, amikor is Pas-
Icai László bíboros, prímás 
esztergom-budapesti érsek 
megáldotta mellszobrot és fel-
szentelte az emlékhelyet. Az 
emlékezés abból az alkalom-
ból történt, hogy a hercegprí-
más 50 éve - 1948-ban - Tö-
rökszentmiklóson tartott mi-
sét 22 ezer hívő előtt. Ekkor 
kapta meg a település XH. Pi-
us pápa ajándékaként a Fáj-
dalmas Mária kegyszobrot, 
amelyet most közszemlére 
tettek. 

Népi építészet 
• Békés (MTI) 

Az idén „Falusi települé-
sek és településszerkezetek a 
Kárpát-medencében" címmel 
rendezik meg a népi építészet 
szakmai kérdéseivel foglalko-
zó, s Békésen kétévente is-
métlődő nemzetközi népi épí-
tészeti tanácskozást szeptem-
ber 23-25-én. Az eddigi bé-
kési konferenciák - egyebek 
mellett - a falusi műemlékek 
hasznosításával, a tanyavilág-
gal, a mezővárosokkal, a me-
zei gazdálkodás történeti em-
lékeivel, a vidéki templomok-
kal, valamint a parasztvilág 
építészetének széptani sajá-
tosságaival foglalkoztak. 

Teológiai 
főiskola 

• Pópa (MTI) 
A Pápai Református Kollé-

giumban a szombati évnyitó 
istentiszteletet követően ismét 
megkezdődött a teológiai fő-
iskolai oktatás, amelynek so-
rán főleg lelkipásztorokat ké-
peznek. Csaknem ötven évi 
szünet után huszonöt első év-
folyamos hallgató tanul a ko-
rábban nagyhírű pápai intéz-
ményben. Nagyrészt a Du-
nántúlról érkeztek az elsőéve-
sek és többségük lelkipásztor-
ként kíván majd tevékenyked-
ni, de van aki egyházzenész-
nek, illetve hitoktatónak ké-
szül. A képzés ötéves, a pápai 
tantervet és a vizsgakövetel-
ményeket a többi református 
egyeteméhez igazították. 

Hármas határ 
• Szentgotthárd (MTI) 

Hármas határ '98 néven 
nemzetközi polgári védelmi 
gyakorlat kezdődött szomba-
ton a délnyugat-dunántúli vá-
rosban. A magyar, szlovén és 
osztrák szakemberek együtt-
működő fe ladatmegoldást , 
feltételezett ipari- és vész-
helyzet következményeinek 
felszámolását gyakorolják. A 
cél olyan nemzetközi koope-
rációt kialakítani, amelyben a 
résztvevők elsajátítják a NA-
TO-válságkezelési eljárásokat 
és koordinációs módszereket. 

Gesztenyenap 
• Nádasdladány (MTI) 

Aktuális ökológiai problé-
mák megvitatása, a Nádasdy 
Akadémia p rogramjának 
megismertetése volt a célja 
annak az ökológiai találkozó-
iák, amelyet Gesztenyenap 
címmel tartottak Nádasdla-
dányban, a Nádasdy Akadé-
mia színhelyén. A találkozóra 
érkező érdeklődők előadást 
hallgathattak egyebek között 
az autózás egészségkárosító 
hatásáról, a zöld háztartási re-
formról. 

• Stabil az ikrek állapota 

Már anyatejet is kapnak 

Melinda, akár az életbe, kapaszkodik a nővér ujjaiba. (Fotó: Schmidt Andrea) 

• Munkatársunktól 
A műtét utáni negyedik na-

pon, tegnap, vasárnap délután 
a szétválasztott sziámi ikerpár 
stabil állapotáról számolhatott 
be a SZOTE gyermekkliniká-
ja intenzív osztályának ügye-

letvezetője, dr. Bartyik Kata-
lin adjunktus. 

A hét végén kritikus ese-
mény nem történt egyik babá-
val sem, a nagyobb kislány 
Melinda vérében csökkent az 
oxigén, de ez a probléma ha-

mar rendeződött. Izabellánál 
nem ismétlődött meg a koráb-
bi szívritmuszavar. Mindkét 
gyerek nyitogatja a szemeit, 
fogó- és szopóreflexük műkö-
dik, szondán keresztül elkezd-
ték anyatejes táplálásukat. 

Vasárnap megérkezett az 
Arad megyei Kisperegről az 
ikrek édesapja és a 6 éves 
testvér, Brigitta is, akik elő-
ször láthatták Mellindát és 
Izabellát azt követően, hogy 
Szegedre hozták őket. 

Lezsák az Ikarusért 
• Budapest (MTI) 

Lezsák Sándor levélben 
kérte Orbán Viktor minisz-
terelnök-pártelnöktől a ne-
héz helyzetbe került Ikarus 
a u t ó b u s z g y á r t ó vá l la la t 
ügyének rendezését. Ezt az 
M D F elnöke szombaton a 
párt országos választmányá-
nak ülésén jelentette be. 

Lezsák Sándor elmondta: 
levelében felhívta a minisz-
t e re lnök f i g y e l m é t ar ra , 
hogy az oroszországi gazda-

sági vá lság miat t sú lyos 
helyzetbe került az Ikarus 
gyár közel ezer dolgozója, 
mer t b i zony t a l anná vált 
munkahelyük. Tovább sú-
lyosbítja a helyzetet, hogy a 
beszállítók körében ezáltal 
több mint tízezer munkahely 
van veszélyben. 

Az MDF elnöke gyors és 
felelős intézkedést kért, mert 
megítélése szerint a jelenlegi 
sz in ten za j ló t á rgya lások 
késleltetik a megoldást. 

Hatalom és a környezet 
• Budapest (MTI) 

Az önkormányzati válasz-
tások tétje az, hogy megtud-
juk-e állítani a kormány kí-
méletlen és gátlástalan hata-
lomösszpontosítási törekvé-
seit - mondta Kovács Lász-
ló, az MSZP elnöke szomba-
ton a párt budapesti székhá-
zában Önkormányzatok és a 
környezetvédelem címmel 
rendezett kétnapos konferen-
cia nyitónapján. 

Szólt arról is: a szocialista 
párt szolgáltató, gondoskodó 
és közösségteremtő önkor-
mányzatokat szeretne, ame-
lyek a munkahelyteremté-

sen, az egészségügyi és szo-
ciális ellátás, illetve a köz-
biztonság javításán túl ki-
emelt feladatuknak tekintik a 
környezet védelmét. 

A politikus rámutatott a 
környezetvédelmi törekvé-
sek ellen hatnak bizonyos 
„profit-szempontok". Ezért a 
k ö r n y e z e t v é d e l e m ügyét 
olyan pártok tudják felvállal-
ni, amelyek elsősorban érték 
és nem érdekorientáltak. 

- Ezek a szociáldemokra-
ta pártok - jelentette ki Ko-
vács László, hozzátéve: az 
MSZP is az ökoszociális pi-
acgazdaság elkötelezettje. 

Pénteken nyit 
újra az APEH 

• Munkatársunktól 
A számítógépes rendszer 

átállítása miatt mától kezdő-
dően három napig, vagyis 
szeptember 21-én, 22-én és 
23-án a havi bevallások át-
vétele kivételével szünetel 
az ügyfélfogadás az APEH 

szegedi igazgatóságán és a 
megyei k i rendel tségeken. 
Mivel csütörtökön az eddigi 
gyakorlat szerint egyébként 
sincs nyitva az ügyfélszolgá-
lat, ezért a szünet utáni első 
ügyfélfogadási nap szeptem-
ber 25-e, péntek lesz. 

Szabaddemokrata sajtótájékoztató 

Nyugdíjgondok 
• Budapest (MTI) 

A szabaddemokraták attól 
tartanak, hogy a kormány 
tervezett szociálpolitikai in-
tézkedései hátrányosan fog-
ják érinteni a lakosság több-
ségét - közölte szombati , 
budapesti sajtótájékoztatóján 
Béki Gabriella országgyűlési 

képviselő, a párt szociálpoli-
tikai tagozatának vezetője. 

A képviselőnő felháborí-
tónak nevezte, hogy a nyug-
díjasok a kabinet szándékai 
szerint a törvényben előírt 
20 százalék helyett csupán 
13-14 százalékos emelésben 
részesülnek jövőre. 

Zwack az SZDSZ-ben 
• Budapest (MTI) 

Zwack Péter fe lvé te lé t 
kérte a Szabad Demokraták 
Szövetségébe. 

Az előző parlamenti cik-
lusban független országgyű-

lési képviselőként tevékeny-
kedő üzletember ezt Magyar 
Bálint pártelnökkel közösen 
tartott vasárnapi, budapesti 
sajtótájékoztatóján jelentette 
be. 

• Af agyar Örökség-díjak 

Bálint Sándor az Aranykönyvben 
• Budapest (MTI) 

Immár 12. a lka lom-
mal osztották ki a Ma-
gyar Örökség kitüntető 
címet a Budapesti Törté-
neti Múzeumban rende-
zett ünnepségen. 

A Magyarországért Ala-
p í tvány 1995-ben azzal a 
szándékkal kezdeményezte a 
Magyar Örökség díjat, hogy 
„áthagyományozza" az utó-
korra azoknak a kivételes 
személyiségeknek a tetteit, 
akik az utóbbi fél évszázad 

társadalmi, tudományos, gaz-
dasági, kulturális és sportéle-
tében a politikai torzulások, a 
negatív történések közepette 
is mertek és tudtak maradan-
dó értéket alkotni. 

A Magyarországért Ala-
pítvány által felkért bírálóbi-
zottság - az állampolgári ja-
vaslatok alapján - ezúttal a 
következő teljesítményeket 
emelte ki: Botka Valéria és 
Csányi László karnagyoknak 
a gyermekéneklés örömét rá-
diós élménnyé avató közös 
vállalását; Kárpáti Rudolfnak 

a magyar kardvívás világhí-
réért folytatott nemes küzdel-
mét. . 

Magyar Örökség lett Nagy 
László (1925-1978) életmű-
vében az újkori organikus lí-
ra megújítása. Hites Kristóf 
bencés szerzetes iskolaterem-
tő munkássága és a szórvány-
magyarság lelki és szellemi 
megerősítésében végzett te-
vékenysége bizonyult méltó-
nak a díjra. A Magyar Örök-
ség kitüntető címben része-
sült Turczel Lajos irodalom-
történész'- tanárképző, iroda-

lomértékelő, és a felvidéki 
magyarság érdekében végzett 
kultúrateremtő munkássága; 
Simonyi Károly fizikus: A fi-
zika kul túr tör ténete c ímű 
műve, valamint Bálint Sán-
dor (1904-1980) néprajztu-
dósnak A szögedi nemzet cí-
mű munkája. 

A kitüntettek nevét ünne-
pélyesen bejegyezték abba az 
Aranykönyvbe, amellyel a 
Magyarországért Alapítvány 
egy láthatatlan szellemi mú-
zeum alapjait tette le három 
évvel ezelőtt. 

u múlt időben 

Rükvertbe, 
magyar Oi 

l k j agy testű nemzeti bűnbakunk, Stadler úr, aki stadi-
1Y ont nevezett el magáról, tudomásunk szerint az el-
múlt hetet is börtönben töltötte - azon a helyen, ahol 
mindnyájunknak van egy-két téglája, néhányunknak pe-
dig sokkal több, mint kettő... Stadler úr azonban az a 
szürkeövezeti gazdasági ember, aki cselekményeit nem 
kötötte be a politika hatalmi központjaiba. Még csak kép-
viselőséget sem vállalt! Nem csoda hát, ha 6 az, aki ül, és 
viszonylag hosszú ideig fogja ezt tenni. 

A gazdasági bűncselekményeket politikai erőkkel kell 
megtámogatni, akkor könnyebb megúszni a rendőrséget 
és a bíróságot. Mert a Postabank eltűnt, közel 100 milli-
árdra rúgó pénze a múlt héten se lett meg, Postamaci sza-
badságát azonban semmilyen mértékben nem korlátozták 
eddig. Holott Postamacihoz képest Stadler úr egy rózsa-
szín lányregény, egy pöttyös könyv, amelynek egyik il-
lusztrációja, hogy Stadler úr a Postabank márvány lép-
csőjére térdelve könyörög Postamacinak, hogy adjon már 
át egy-két módszert. 

Időnként, bár egyre ritkábban, felhangzik politikusi 
szájakból, hogy büntető eljárást indítanak a Postabank 
menedzsmentje ellen, amíg azonban ez a valóságban is 
meg nem történik, addig nem komoly az alkotmánynak az 
az állítása, hogy egyenlőek vagyunk a törvény előtt. 

Színes volt a múlt hetünk, mégsincs okunk nagy izga-
lomra. A múlt hét elején is működésképtelenek voltak a 
médiakuratóriumok, s ennek a hétnek az elején se tudnak 
működni. Az MTV kuratóriumának elnöksége június 6-
án mondott le. Harminc napon belül kellett volna az Or-
szággyűlésnek új kuratóriumot választania. Nem történt 
meg. A törvénytelenség is, az adás is megy - lassan mind-
kettőt megszoktuk. Mi több, hogy polgárosodásunk minő-
ségét ezen eset tükrében is megmutassam: a törvénytelen-
séghez könnyebben alkalmazkodunk, mint az MTV- meg 
a többi csatorna - iszonyatosan rossz műsoraihoz, hogy a 
képernyő euroatlanti kínálatában semmi „euró", hanem 
a negédes vagy brutális, amerikai produkciók terpeszked-
nek el a műsoridőkben. 

Még egy kicsit a sajtó háza táján maradva: Pokol Béla 
kisgazda képviselőnek a véleménynyilvánítás szabadságát 
korlátozó törvényjavaslata fodrozta a kedélyeket - joggal. 
A politikusok a sajtó véleményét a rendszerváltás után is 
igyekeztek kordában tartani Az Antall-Boross kabinet ezt 
nagyon bunkón csinálta, minden mozdulatuk a porcelán-
boltban balettozó elefántra emlékeztetett. A Horn-kor-
mány emberei - akik a Kádár-korszakban tanulták ki a 
manipuláció fortélyait - néma csöndben, de annál kímé-
letlenebből nyomultak a sajtószabadság ellen. Kurzusuk 
elbizakodott, s épp' ezért bukásba torkolló végső idősza-
kában bárdjuk már fejeket követelt a főszerkesztőktől 
mind az elektronikus, mind a nyomtatott sajtóban. 

AZ 1990-es rendszerváltás óta azonban ez az első 
olyan kísérlet, amely a Parlament erejét akarja 

igénybe venni ahhoz, hogy a vélemények üldözése törvé-
nyes formát kapjon. És éppen egy, magát rendszerváltó-
nak tartó párt, a kisgazdák frontembere állt elő a javaslat-
tal Rükvercbe, magyar?! 

A költségvetés ellenben nem hátramenettel számol, ha-
nem egy lassúbb és egy gyorsabb előrejutással. Egyik vál-
tozata S százalékos GDP-növekedést irányoz elő, a kevés-
bé optimista variáns pedig 3-4 százalékost. Nem gyakori 
az ilyen kormányzati lépés. Az őszinteség mindenképpen 
becsülendő, és illendő, hogy a kérdés is, amit fölvet, 
őszintén elhangozzon: a két változat nem csupán azt a 
célt szolgálja-e, hogy a közvélemény megdolgozódjon arra 
az esetre, ha - harmadik változatként! - a növekedés tel-
jesen elmarad, s az orosz krach meg a sanyarú világhely-
zet következtében a jövő év elején épp' olyan rosszacskán 
fogunk élni, mint a múlt év végén? 

Az új Nemzeti Színház hercehurcái mindenesetre arról 
mesélnek, hogy helyzetünk nem rózsás. Előreláthatólag a 
Fidesz-kormány lesz az a politikai erő, amely Magyaror-
szágot az ezredfordulón átviszi, amely 2000-ben a magyar 
államalapítás millenniumának ünnepségeit levezényli, az 
ünnepi rendezvényekről a politikai tejfölt magának lesze-
di. És ha ez a politikai erő máris azon töri a fejét, hogy a 
magyar ezredforduló legnagyobb kulturális attrakciójá-
ról, a Nemzeti Színház avatásáról és az e köré szervezhető 
politikai üzeneteket közvetítő rendezvényekről lemond, 
vagy csak erősen csökkentett értékekkel számol, az nem 
sok jót jelent. Ha 2001-ben az eredeti tervek szerint épült 
nemzetit adnának át a fővárosi Erzsébet téren, az közel 21 
milliárdba kerülne. Unokáink se fogják kifizetni... 

AZ aktivizálódott magyar külpolitikának, a miniszter-
elnök külföldi útjainak tehát nyilvánvalóan számos 

belpolitikai célja is van, s köztük talán a legfontosabb: 
biztosítékokat találni a nehéz időkre, nemcsak külhoni 
politikusoknál, hanem a Világegyház fejénél is. 

A foci mint barométer, nem sok jót mutat. Az Új-
pest-Fradi meccs után a verekedők kétmillós kárt okoztak 
a metróban, nyolc napon innen és az üvegfalakon - kór-
ház! - túl gyógyuló sérüléseket ejtettek egymáson, miköz-
ben nemcsak a Fradi kapott ki az elmúlt héten, hanem 
megint rendesen elverték a magyarfocit is. 

Azonban ez sem igazi újság, már ezt is megszokhattuk. 


