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tig: erősen felhős idő v á r 
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záporokkal.
Az északkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb
hőmérséklet —
plusz 2 fok körül lesz.
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Az ezen a napon eddig
mért legmagasabb hőmér-
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A városra hárul a felújítások finanszírozása is

Szünetel a fehérvári
belváros rekonstrukciója

Ára: 6,50 Ft

Szabad György
Strasbourgban
Szabad György; az Or
szággyűlés elnöke vasár ■nap reggel Anders Bjork,
az Európa Tanács P arla
menti Közgyűlése elnöké
nek meghívására Strasfcourgba utazott abból az
alkalomból, hogy a magyar
parlam ent képviselői elő
ször vesznek részt teljes
jogú tagként az Európa
Tanács Parlam enti Köz
gyűlésének plenáris
ülé
sén.
Szabad György beszédet
mond
Strasbourg ban a
Közgyűlés képviselői előtt.
(MTI)

Február végére elkészül a kormány
gazdaságpolitikai programja

A jövő év lesz
a fordulat éve
Idén a keretek jönnek létre
Február végére elkészül a
kormány
gazdaságpolitikai
programja, melynek kidolgo
zásához Kupa Mihály pénz
ügyminiszter hivatalba lépé
se után
kezdtek hozzá a
szakemberek.
Kovács Almos pénzügy
minisztérium i helyettes ál
lam titkár elmondotta a M a
gyar Távirati Irodának: az új
program egyik alapkérdése,
hogyan történjen a vállalko
zások ösztönzése. E tekintet
ben az elm últ időszakban
többfajta elképzelés is nap
világot látott. Elképzelhető
olyan megoldás, hogy a bel
föld] összkereslet
növelése
segíti elő a vállalkozások
élénkülését. Ez az út azon
ban nem járható, mivel v a
lószínűleg m ár az első idő
szakban
olyan
jelentősen
növekedne az import, hogy
ennek finanszírozására Ma
gyarországnak nincs lehető-"
sége. "Más javaslat szerint a
vállalkozók terhei a lakosság
egészének
rovására
csök
kenthetők. Nem kell m agya
rázni. mennyire veszélyes el
képzelés ez. Ha ugyanis a
társadalm i
elégedetlenség

megnő, könnyen
veszélybe
kerülhet az egész gazdasági
átalakulás,
rendszerváltás.
A készülő gazdaságpoliti
kai program ezért a vállal
kozásösztönzésnek azt az ú t
ját kívánja járni, amely az
adm inisztratív
akadályok
csökkentésével, a feltételek
javításával támogatja az üz
leti szféra tevékenységét, a
magánkezdeményezést.
A
program
elveti a belföldi
kereslet növelésének m ester
séges, költségvetési eszközö
ket igénybevevő módjait.^
A rra épít, hogy az export'
gyorsabban nő az importnál,
s az exporttöbblet révén ke
letkező pótlólagos jövedel
mek járulnak majd hozzá a
hazai keresletnövekedéshez.
Ugyanakkor nagy súlyt he
lyez arra, hogy a program ot
illetően létrejöjjön a társa
dalmi egyetértés, a társad a
lom valam ennyi rétege fo
gadja el a kitűzött legfonto
sabb
célokat.
Megalkotói
szerint csak így lehet meg
valósítani.
A készülő program szerint
(Folytatás a 2. oldalon)

„Vp|t Politikai Üldözöttek Bajtársi S z ö v e tlé g e...”

Vámszedők és/vagy
érdekképviselők
A megyeszékhely belvárosának rekonstrukcióját, mivel az
túlnyomórészt állam i tulajdonban lévő. műemlék épületek
ből áll, ezidáig az Ingatlankezelő V állalat végezte. A fel
újításokra folyósított állami támogatás megszűnése azonban
új helyzetet terem tett.
— Lesz-e pénzük a székes,
fehérvári belváros rekonst
rukciójának folytatására? —
kérdeztem Takács Attilától,
a székesfehérvári IKV igaz
gatójától.
— Sajnos, most még ezt
nem tudhatom . Tavaly ezt
a m unkát mintegy 130 millió
forintos állam i tám ogatás
ból végeztük. A folytatás

ügyében Székesfehérvár v á
ros önkorm ányzatának kell
döntenie m árciusban, a költ
ségvetési vita keretében.
— A. rekonstrukció re
mélhetőleg csak szünetel és
korántsem
fejeződött
be.
Mennyi pénzre lenne szük
sége a vállalatnak az idei
m unkák elvégzéséhez?
— Ezzel kapcsolatban a

megoldás három lehetséges
változatát dolgoztuk ki. Az
első szerint mindenképpen
szükség lesz legalább 90 m il
lió forintra a feltétlenül foly
tatandó m unkák befejezé
séhez. Több olyan épület is
van, amelynek
felújítását
tavaly kezdtük és idén kelle
ne folytatnunk. Az érintett
lakók pillanatnyilag átvonu
lási szálláson laknak; tehát
az építkezést folytatni kell. A
második verzió végrehajtá
sához körülbelül 160 millió
(Folytatás a 2. oldalon)

A dunaújvárosi lakásbérlők nem hagyják annyiban

KIT KÉPVISEL AZ ÖNKORMÁNYZAT?
Kell ahhoz jó adag bátorság (cinizmus?), hogy alig több mint
kétszáz szavazattál, a közgyűlésbe választott képviselők el
olvasás nélkül félre tegyenek egy, csaknem 700 választópolgár aláírását tartalm azó állásfoglalást. Márpedig a duna
újvárosi közgyűlés legutóbbi ülésén — érdemben — szót
sem váltottak a helyi Lakásbérlők Érdekvédelmi Szövetségé
nek három héttel korábbi „petíciójáról”.
A közgyűlés tagjaihoz és
a polgármesterhez e lju tta 
tott beadványukban
nem
csak az állam i lakások Du
naújvárosiban m egszabott 40
százalékos eladási á ra ellen
tiltakoznak. Kifogásolják az
elidegenítésre kijelölt la 
kások (lakóépületek) for

Dicsérni szeretném,
nem
sajnálni ezt az embert.
Nélküle Európa politikai
térképe ma egészen más
képpen nézne ki. A kelet
európai változásokhoz egye
dül több köze van, mint min
denki másnak együttéve. Nem
véletlen hát a nyugati Gorbikultusz, a;Nobel-díj.
Ugyanakkor moszkvai tün
tetők Sztálin és Hitler képe
között viszik az övét. S ha
Vilniuszra, Rigára gondolunk,
érthető is az indulatuk.
A Szovjetunióban a válto
zások felülről indultak — ez
másképpen nem is történhe
tett. Viszont a szellem kisza
badult a palackból és ma
már szinte lehetetlen központi
ellenőrzés alatt tartani a tör
ténéseket.
A köztársaságok
teljes joggal követelik függet
lenségüket,
elszakadásukba
viszont Gorbacsov minden
bizonnyal belebukna. S akár
a visszarendeződés, akár a

galmi értékének m eghatáro
zását és a szerződéskötések
m ikéntjét is.
Hogy az önkorm ányzat és
a lakásbérlők eltérő elkép
zeléseit közelítsék, illetve
m egvitassák az
esetleges
változtatásokat,
szombat
délelőttre a lakásbérlők ta 

nagyorosz sovinizmus hívei
kerülnének
hatalomra,
az
negatívan hatna a kis köz
társaságokra is. A Jelcin féle
radikálisok térnyerése pedig
könnyen puccshoz, polgárhá
borúhoz vezethetne.
Gorbacsov tehát a helyzet
foglya. Személye még mindig
az egyetlen garanciának lát
szik a stabilitás fenntartásá
ra. Ez a világ érdeke is.
Ugyanakkor egyre inkább ki
csúsznak kezéből a dolgok,
egyre inkább egyedül marad.
Hol erre, hol arra kell en
gedményeket tennie, egyre
kevésbé irányítja a dolgokat,
a .dolgok kezdik irányítani őt.
Közben mégis csak ő az
egyetlen fix pont a szovjet

lálkozóra hívták az önkor
mányzat, a helyi pártok és
érdekvédelmi
szervezetek
képviselőit, valam int az or
szággyűlési képviselőket. Az
álláspontok azonban jo ttá
nyit sem közeledtek egy
máshoz, lévén a döntéshozók
közül — senki nem jelent
meg a tanácskozáson. (Pon
tosabban,
egy önkorm ány
zati képviselő jelen volt, de
m int elm ondta a közgyűlés
től nem, csak az M DF-frak-

„Nagyon nagy csalódásá
nak” kifejezésével nyitotta
-m eg Berényi L, Gábor szom
baton délelőtt D unaújváros
ban azt a gyűlést, amelyet
szervezete, a „Volt Politikai
Üldözöttek Bajtársi Szövet
sége, m int a Politikai-G az
dasági Érdekképviseleti Szer
vezetek Országos Szövetsé
gének tagja” hívott össze.
Csalódása érthető volt, m i
vel száznál kevesebb érdek
lődő jelent meg a városháza
dísztermében — inkább kö
zelebb az ötvenhez.
Igaz viszont, hogy jelent
volt dr. Tüttős Sándor, a
kormány Kárpótlási H ivata
lának vezetője, és Szabó Pé
ter a Független Kisgazda-.
Földmunkás és Polgári Párt
alapító tagja á „12”-es szá
mú FKgP-tagkönyv birtoko
sa is. Talán nem járunk
messze az igazságtól, ha azt
mondjuk, hogy ez utóbbi
meghívott egyben jelzi a
fenti szervezet politikai irá 
nyultságát is.
A gyűlés idején készítet
tem interjút Berényi L. Gá
borral, a VPÜBSz Intéző Bi
zottsága elnökével.

— Tulajdonképpen m iért
alakult meg az önök szerve
zete? Hiszen van egy olyan
szervezet, m int a Pofosz, a
Politikai Foglyok Szövetsége,
amelynek célja] nagyon h a
sonlítanak ahhoz, mint, am it
a m aguk szervezete kitűzött
maga elé.
— Igen, valóban hasonlók
a célok, valam int a megcél
zott rétegek is, de meg kell
mondanom őszintén, hogy
Nagy Imrét, Maiétert, és
mindazokat, akiket ma olyan
szentnek tartanak, mi nem
tartju k annak. Mi ugyanúgy
kom m unistának ta rtju k őket,
m int ahogy kommunista volt
Kádár János, és még sokan.
Mi ötvenhatból azokat ta rt
juk hősöknek, akik igen fia
talon, valóban harcoltak, és
életüket is áldozták.
— Együttműködnek a Pofosz-szal a kártérítés ügyé
ben?
— Ez ügyben semmiféle
együttműködésünk
nincs
egyik szervezettel sem. Fel
ső vezetői szinten ezek a
szervezetek ellenségeink. Al(Folytatás a 2. oldalon)

Egy résztvevő a sok-sok
közül, aki szombat délután
ját a Velencei-tó jegén ren
dezett „ötórai teán” töltötte.
(Beszámolónk a 2. oldalon)
F o t ó ; G r e g o rity A n tal

(Folytatát a 2. oldalon)

belpolitikában és mint ilyen,"
persze minden erő támadá
sának ki van
téve. Neve
mindinkább besározódik.
Elődeihez, az igazi diktá
torokhoz hasonlítják. A sors
fintora, hogy azok a diktá
torok népszerűbbek voltak
hazájukban, mint az az em
ber, aki hozzáfogott a dik
tatúra lebontásához.
Ehhez
minden eddiginél nagyobb
hatalmat kellett összpontosí
tania — papíron. A valóság
ban viszont már csak a had
seregre, a belügyre és a
pártappairótusra
támasz
kodhat — ha ugyan még tá 
maszkodhat.
Könnyen előfordulhat hát,
hogy az orosz nép történeté
nek legdemokratikusabb ve
zetője bukott diktátorként
tűnik el a politikai süllyesz
tőben.
Shakespeare-i
tragédia
lenne.
Tribblt Lajos

A Budapest Sportcsarnok túl drága volt. Fehérvár pedig szeretettel fogadta a magyar jégko
rong válogatottat, m ellettük a franciákat, az olaszokat és a dánokat. A háromnapos Posta
bank—Magyar Nemzet jégkorongtornán változatos, helyenként kitűnő mérkőzéseket játszot
tak, cs csak az utolsó pillanatban, tegnap délután alakult ki a végső sorrend. A győzelmet
Olaszország szerezte meg, második Magyarország lett, a harm adik helyen Dánia végzett,
míg a negyedik Franciaország lett. A magyar együttes Ancsin (balra) vezényletével újra
legyőzte a régi rivális dánokat. A döntőben: Olaszország—Franciaország 5:1 (2:1; 1:0; 2:0)

