
Ma már Krakkóban lesz a magyar miniszterelnök

•  Vaclav Havel csehszlo
vák elnök nem zárja ki annak 
a lehetőségét, hogy a vasár
nap Krakkóban tartandó len- 
gyel-csehszlovák-magyar 
csúcstalálkozón közös nyilat
kozatot írnak majd alá.

•  Az Országos Társada
lombiztosítási Főigazgatóság 
kintlévőségeinek bruttó ősz- 
szege ez év augusztus 31-én 
már meghaladta a 43,8 milli
árd forintot, amelyből 6,3 mil
liárd forint a késedelmi pót
lék, ezért a TB nyilvánosságra 
hozta adósainak listáját -  je
lenti az MTI.

•  A Hetek és a Közös Piac 
várható szovjet csomagja -  
hitelek és segélyek -  4-5 milli
árd dollár lehet -  ezt a becs
lést közölte pénteken a Fi
nancial Times című brit üzleti 
lap a brit kormányfő, az EK- 
bizottság elnöke és a holland 
miniszterelnök (az EK soros 
elnöke) csütörtöki megbeszé
lése után.

IDŐJÁRÁS
Várható időjárás ma estig: 

Csendes, őszi idő. Folytatódik 
a derült, napos idő, a mérsé
kelt, változó irányú szél nap
közben kissé megélénkül. A 
legmagasabb nappali hőmér
séklet 17, 22 fok között vár
ható.

*

Az ezen a napon eddig mért 
legmagasabb hőmérséklet 
29,5 Celsius-fok (1935), a leg
alacsonyabb 0,1 Celsius-fok 
(1916), a sokévi átlaghőmér
séklet 13,3 Celsius-fok.

Ev végére húszezer  
m unkanélküli m egyénkben?

REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLIEK 
SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 1991. SZEPTEMBER HÓNAPBAN

Körzet Aktív kereső Munkanélküli Munkanélkü- Munka- I % rátára jut
(efő) (fő) liek területi nélküliség (fő)

megoszt (%) ráta(% )

Szfvár 81,5 3546 37, i  4,4 800
Dunaújváros 43,5 1720 18,3 4,0 430
Mór 12,0 542 5,7 4,5 120
Bicske 142 734 7,8 5,2 141
Gárdony 10,5 764 8,1 7,3 105
Sárbogárd »3  738 7,8 7,8 95
Ercsi 9,5 524 5,6 5,5 95
Enying 9,3 856 9,1 9 2  93

Megye ossz.: 190,0 9424 100,0 5,0 1885

Fejér megyében, szeptember 
hónapban a létszámleépítések to
vábbi, mintegy 10 százalékkal nö
velték a munkanélküliek számát, 
amely közelít a tízezerhez. Igaz 
ez annak ellenére is, hogy a havi 
ügyfélforgalom majd 40 százalék
kal elmaradt az augusztus hóna
pitól. Viszont az is igaz, hogy csak 
Székesfehérvárott mutatható ki 
forgalomcsökkenés, míg több 
körzetben -  elsősorban Dunaúj
városban és Enyingen -  jelentős 
a növekedés.

A munkanélküliek számának 
területi megoszlása is változott, 
mivel a székesfehérvári körzet
ben 37,6 százalékuk található, a 
korábbi 40 százalékkal szemben; 
ugyanakkor a dunaújvárosi kör
zet az elmúlt havi 15,5 százalékos 
arány helyett, már 18,3 százalé
kot tart nyilván.

A munkanélküliségi ráta is di
namikusan emelkedett, hiszen el
érte az 5 százalékot, ami az au
gusztusi állapothoz képest 0,6 
százalékos növekedést mutat. Az 
év hátralévő hónapjaiban is ez a 
tendencia érvényesül még inten
zívebben, mivel a bejelentett lét
számleépítések nagyobbik része 
még nem történt meg. Például: a 
Videoton vállalatcsoportnál a 
3500 leépítésre váróból csak 300 
dolgozónak mondtak fel ez idáig; 
továbbá a mezőgazdaságból fel
szabaduló létszám jelentkezése is

(Folytatás a 2. o ldalon)

Bush elnök fogadta 
Antall Józsefet

A jugoszláv válság rende
zése érdekében áz ameri
kai kormányzat részéről is 
határozott, egyértelmű fel
lépésre van szükség -  han
goztatta Robert Dole sze
nátor Antall Józseffel foly
tatott megbeszélésen.

A kormányfő a szenátus re
publikánus tagozatának vezető
jével elsősorban a jugoszláv kér
désről tanácskozott és egyetér
tettek abban: igen rossz mintát 
jelentene a jövő szempontjából, 
ha a térség első súlyos válságát 
nem sikerülne megoldani.

László Balázs kormányszóvivő 
tájékoztatása szerint hasonlóan 
előtérben állott déli szomszé
dunk helyzete Antall József és a 
demokratapárti szenátorok talál

kozóján. A válság az egész térsé
get destabilizálhatja, megingat
hatja a külföldi üzletemberek 
Magyarország iránti bizalmát is. 
Az Egyesült Államoknak mind 
politikai, mind -  beruházásai vé
delmében -  gazdasági érdeke is a 
válság elhárítása. Az EK erőfe
szítéseit támogatjuk, de azok lát
hatóan eredménytelenek, Ame
rika szerepvállalása elengedhe
tetlen -  hangoztatta Antall.

A munkaebéden többek kö
zött jelen volt George Mitchell, 
pártja szenátusi tagozatának ve
zetője és Claiborne Pell, a külpo
litikai bizottság elnöke. A kor
mányfő üdvözölte és a magyar 
kormány egyetértéséről biztosí
totta az aznap nyilvánosságra ke
rült amerikai-német javaslatot a 
NATO és a közép-kelet-európai 

(Folytatás a 2. oldalon)

TÁJÉKOZTATÓ A KORMÁNYÜLÉSRŐL

Lelassult az infláció
A munkanélküli járadék: 6 százalék

A jövőben nagyobb választási, lehetőséget kapnak a 
távhőszolgáltatás fogyasztói. A többi között megállapo
dásban rögzíthetik, mikor, milyen szolgáltatásra tarta
nak igényt, átalányban, vagy mérés szerint kívánnak-e 
űzetni, s kívánságra akár ki is léphetnek a távhőszolgál
tatásból, ha olcsóbb alternatív megoldást találnak -  
tájékoztatta a sajtó képviselőit Liget Pál ipari minisztéri
umi főosztályvezető a szokásos pénteki kormányszóvivői 
tájékoztató meghívott vendégeinek.

Ligeti kiemelte: a fogyasztói 
ártámogatás megszűntével a kor
mány nagyobb szabadságot kíván 
biztosítani a fogyasztóknak, s 
olyan rendszert kíván kiala
kítani, amely a szolgáltatókat és a 
fogyasztókat egyaránt takarékos
ságra ösztönzi. Mindazonáltal a 
fűtés-meleg víz továbbra is ható
sági áras szolgáltatás, így túlzóak 
azok az aggodalmak, amelyek az 
árak elszabadulását jósolják az új 
rendszer bevezetésével. A távhő
szolgáltatás árának korábbi ren
dezése nyomán egyébként a laká
sok mintegy harmadában -  a na

gyobb fajlagos költségű kisebb 
szolgáltató rendszerben -  emel
kedik a fűtés-meleg víz díja. En
nek ellentételezésére a kormány 
700 millió forintot folyósít szociá
lis támogatás céljára azoknak az 
önkormányzatoknak, amelyek 
területén a távhőszolgáltatás dí
jai több mint 20 százalékkal 
emelkedtek. Ligeti Pál közölte 
azt is: a Szovjetunióból olcsóbb 
földgázt vásároltak, így az elkö
vetkező hónapokban 12 százalék
kal csökken a gáz termelői ára.

(Folytatás a 2. oldalon)

Az iszkaszentgvörgvi Poppenheim-kastély madártávlatból
Fotó: GREGORITY A N TA L

Miből gondozná az állam a műemlékeket?

Kastélyok és tervek
Kormányrendeletet készí
tenek elő, ami meghatároz
ná, melyek azok a műemlé
kek, amelyek nem adhatók 
ki állami tulajdonból. A 
listát saját felmérései alap
ján az Országos Műemléki 
Felügyelőség összeállította 
és véleményezésre meg
küldte a megyei önkor
mányzatnak.

A javaslat szerint két kategória 
lenne. Az elsőbe azok a kiemel
kedő történeti, kulturális, mű
emléki értékű tulajdonok kerül
nének, amelyek semmiképpen 
nem adhatók ki állami kézből. A

tervezet megyénkből az alábbia
kat sorolja e körbe: Alcsút- 
doboz: Habsburg-kastély marad
ványai és park; Csákvár: Ester- 
házy-kastély és park; Dég: Fes- 
tetics-kastély, hollandi ház és 
park; Fehérvárcsurgó: Károlyi
kastély és park; Füle: Széche
nyi út 17., tájház; Iszkaszent- 
györgy: Amadé-Bajzáth-Pop-
penheim-kastély és park; Lovas- 
berény: Cziráky-kastély és park; 
Martonvásár: Brunszvik-kastély 
és park; Nádasdladány: Ná-

■ dasdy kastély és park; Seregé
lyes: Zichy-Hadik-kastély és
park; Soponya-Nagyláng: Zichy- 
kastély és park; Székesfehérvár: 
Romkert;Tác: Gorsium.

(Folytatás a 3. oldalon)

Rendszeres 
negyedévenkénti 
találkozó a képviselőkkel

Pénz nélkül 
a megye

A megyei önkormányzat kez
deményezésére, a megye ország- 
gyűlési képviselői tegnap talál
koztak az önkormányzat vezetői
vel. A megbeszélésen tíz ország- 
gyűlési képviselő vett részt.

A megyei közgyűlés elnöke tá
jékoztatta a honatyákat az elmúlt 
kilenc hónapban végzettekről. 
Szólt arról, hogy a__szinte csak 
intézményfenntartásra kárhozta- 
tott megyei önkormányzatoknak 
financiális gondiaik lészneETAz 
int? i  ményeknek juttatott no rm a - 
tív állami támogatás nem elégsé
ges a működtetéshez, és egyre 
égetőbbek a fenntartási, felúií- 
fásTKondok. Ugyanakkor a tör
vényi szabályozás azoktól a tulaj
donoktól fosztja meg az önkor
mányzatot, amelyek hasznot hoz
nának. A megyei közgyűlés adót 
nem vethet ki, sőt jövőre még az 
illetékek nagy részét is megvon
ják tőle. Elhangzott az is, hogy a 
térségi képviselet nem . meg
oldott, hiányzik az a középső lép
csőfok, amit korábban a megye 
jelentett.

Az országgyűlési képviselők 
többsége, bár más-más oldalról 
közeh'tve, de szintén hasznosnak 
tartana valamiféle regionális ér- 

' ~d5kképviseletet. A megyerend- 
~szer megítélésében mar voltak 

nézetkülönbségek, de abban 
egyetértettek, hogy az önlfnr- 
mányzati törvény később finomí
tásra szorul, ám ez nem várható a 
közeljövőben.

A találkozót a résztvevők hasz
nosnak ítélték és úgy vélték, ne
gyedévenként célszerű megismé
telni. - 1 -

Ncpes delegáció erke/ett csütörtök este Székesfehérvárrá a nemetorszagbeli Schwäbisch ( ,minidből, dr. 
Wolfgang Schuster főpolgármester vezetésével. A küldöttség várhatóan több napot tölt Magyarországon, a 
gazdag program nagyobb része Székesfehérváron várja a vendégeket. A küldöttség szombaton részt vesz a 
Schwäbisch Gmünd-Székesfehérvár Baráti Kör alakuló ülésén az István Teremben, vasárnap a fehérvári 
Bazilikában tartandó szentmise után koszorúznak a német katonai temetőben. Ezen a napon délben 
ünnepélyes külsőségek között írják alá a testvérvárosi szerződést. Hétfőn a küldöttség tagjai különböző 
csoportokban sportról, kultúráról és egészségügyről folytatnak szakmai beszélgetéseket a polgármesteri 
hivatalban Fotó: Gregority Antal

Tegnap este öt csapat 
részvételével megkezdőd
tek a Magyar Köztár
sasági Kupa mérkőzései. 
A rendezvény idei első 
rangos felmérője a ma
gyar jégkorongsport kép
viselőinek. (A talál
kozók eredményeiről hét
fői számunkban tudósí
tunk)
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Tények, tendenciák a munkaerőhelyzetről
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