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békével
Hetek óta háromszéki és csíkszentmártoni deputáció készült Csík
ba Kolumbán Gábor megyei tanácselnökhöz, hogy az egykori Uzvölgyi kaszárnyákban m űködű diáktábor épületei visszakerüljenek a
csíkszentmártoniak, illetve a Hargita megyei táborigazgatóság kezelé
sébe. Az űzi telep és környéke a Veresviz Uzba ömléséig területileg
Csikszentmártonhoz, azaz Hargita megyéhez tartozik, de az ott működő
tábort Bákó megye bekebelezte. Nem erőszakosan, hanem a diktatúra
idején az ejtőernyősökből kikerült csíki politikai vezérkar önként
mondott le a páratlan szépségű környezetben lévő, kincset érő üdülőtábor
ról. Errefelé 1917-ben Mackensen tábornok építtetett olyan utat,
amelynek alapjai több helyen még ma is felism erhetőek, ezt 1941-ben
felújították. Az akkor épített kaszárnyák form ájukban és anyagukban
tájba illőek, példa értékűek lehetnének akár a mai műépítészek számára
is, hogyan kell a helyben kitermelhető gömbfából, a vidéken használatos
dránicából villaszerű épületeket létesíteni. A második „nagy verekedés
u tá n ”, ahogy a csángók mondanák, az egykor virágzó fatelep teljesen
tönkrement, elnéptelenedett, mindössze nyolc állandó lakója van. A
tábor m űködésének idején zsivajlik a völgy. Az épületek tetőzetét
kikezdte az idő, rossz ízléssel a szép mintázatú dránicát több házon
hullámpalával helyettesítették.
A napokban kiderült, nincs egyelőre szükség a csíki deputációra,
mert a bákóiak egyezkednek az ügyben a csíkszentmártoniakkal az
épületek visszaszármaztatása dolgában. Egyrészt. Másrészt Kolumbán
Gábort kinevezték miniszterelnöki tanácsosnak. Bizonyára deputáció
nélkül is tudott az ügyről, rajta tartja a szemét, s hátha az egyik
legfestőibb tájon átvezető harminc kilométeres utat is fe l lehetne
újítani, hogy a két régió, Csík és Bákó között a kapcsolatokat erősítse.
A háromszékiek annyiban érdekeltek ebben a dologban, hogy az úzi
tábor kiváló feltételeket nyújtana a gyermeknyaraltatáshoz, edzőtá
borok működtetéséhez.
Jó, ha odajárunk, de az úzihoz hasonló gondokért nem kell Csíkig
mennünk. Itt van szántunkra Komandó. A régiófejlesztések keretében
eddig senki sem akart felfig yeln i arra, s ha igen, ez túl „alacsony
szinten” történt, hogy ha lehetséges, PHARE-programba iktatva a
kisvasutat, a Siklót, az egész települést páratlan értékű turisztikai,
ipartörténeti övezetté kellene nyilvánítani, és ennek megfelelően kiépíteni.
Tatu prefektus úr, Orbán Árpád tanácselnök s a kovásznaiak, komandóiak készséggel támogatnák az ügyet. A masszív fakiterm elés után
fu n kció t kellene találni a Sikló működtetésének, amelynek a megfele
lő ellensúly biztosítása az alapja. Meg kellene gondolni, hogy nem
lenne-e érdemes a tőzegtermelést felújítani, még annak árán is, ha
egy-egy fellápot fe l kell áldozni. Tudjuk, hogy a maga nemében egyetlen
a világon. A turizmus, a nosztalgia vonatozás, a Bodza völgye fe lé meg
épített, Siriuhoz kapcsolt út majdan hatalmas víztározó fölött kanyarog,
s járhatnák rajta Vranceát is békével. Nem csak Bákót.
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X Hatalm as hangerővel követeli az el
lenzék Gavril Dejeu b elü gym in iszter m e
nesztését, mert úgym ond kétbalkezes volt
az általa irányított in tézm én yren d szer a
cigarettacsempészek lefülelésében. Radu Va
sile miniszterelnök elutasította eme kezd e
m ényezést, döntését azzal in dokolva, hogy
a rendőrség Truţulescu letartóztatásakor
jelesre vizsgázott Aradon. (Curierul naţional)

X Úgy véli a TDRP, de más ellenzéki
pártok is, hogy a cigarettabotrány m iatt a
belügyminiszteren kívül le kell mondania a
hírszerző szolgálat igazgatójának, a légierő
parancsnokának, Dorin Marian elnöki ta
nácsosnak, Sorin Moisescu főügyésznek. (Cu
rentul) Hasonló igényekkel lép fel egy paraszt
pártos szenátor is, Şerban Săndulescu, ő Gav
ril Dejeu, Dorin Marian és Constantin Dudu
lonescu fejét követeli. (România liberă)
X N évtelen ségb e b u rkolózott katonák,
rendőrtisztek nyilatkozatait közlik az Otopenigate-ről bukaresti lapok, anélkül, hogy
azokban különösebben jelen tős le lep lezé
sek lennének. Kivételt a C urierul naţional
interjúalanya képez, aki vállalja azt a b om 
ba nyilatkozatot, m iszerint az Ő rző-védő
Szolgálat igazgatója, Nicu A nghel azon a
bizonyos április 16-1 éjszakán az Otopeni
repülőtéren tartózkodott volna. A k özlés
nél érdekesebb, hogy az ezredest Ion Lim bălatănak (Szélesnyelvű Já n osn ak ) hívják.

X Vadim Tudor azt nyilatkozta a Liber
tatéénak, ha Zoe Petre elnöki tanácsos rágalmazási pert indít ellene, biztos, a börtönben
köt ki. Valami megérzése lehet a súlyos szavak
kal oly könnyen dobálózó szenátor-pártvezérköltőnek, mert a Ziuában közzétett hír szerint
a főügyészség máris eljuttatta a Legfelsőbb
Bíróságra az elnöki tanácsosok panaszát, s
közben az igazságszolgáltás korifeusainak az
is eszébe jutott, hogy 1997. március 13-án a
szenátus megvonta Vadim mentelmi jogát.
X A Transilvania Jurnalban háborog
Petre T urlea, Kovászna megye eg y ség p á r
tos képviselője. Nagyon zokon vette, hogy a
miniszterelnök régiós ügyekben tanácsadójá
vá Kolumbán Gábort, Hargita megyetanácselnökét nevezte ki. A m agyargyűlölő hon
atya kijelentette: a két székely megye maroknyi
román lakossága soha nem bocsátja meg a
miniszterelnöknek és a parasztpártnak, hogy
úgym ond elárulta őket.

rata és S z a b a d i B é la kisgazdapárti képviselőket. Igazi vita
sajnos nem alakult ki, s párbeszéd se nagyon (!?). Szabadi
élesen, s úgy tűnt, sokszor adatszerűén, megalapozatlanul
bírált, Csiha Judit erélyesen próbálta védeni a mundér
becsületét, akárcsak Bauer, a „hajdani” lázadó közgazdász.
1. (M i le s z h o ln a p ?) Hónapokig nézhettük fokozódó (Aki a nyolcvanas évek legelején az akkori demokratikus
érdeklődéssel S za b ó L á szló Zto/í bcszélgetéssorozatát B alogh ellenzék egyik legális fórumában, a sokat bírált, vegzált s
J á n o s s a l és S z a b a d o s G y ö r g g y e l. Egy tudós és egy zene számtalanszor „átalakított” M o z g ó V ilá g b a n először fej
szerző vázolta fel hétről hétre — dacosan, vonzóan, min tette ki a piacgazdaság szükségességéről és a tervgazdálko
denre figyelve, felejthetetlenül — ama ökológiai kataszt dás csődjéről osztatlan sikert nyilván nem arató nézeteit...)
rófát, amely az emberiségre vár, ha valami csoda nem
Az eszm ecserét nagy ugrásokkal, sem atikusan a
történik. A sorozatban m egcsodálhattuk Balogh János tu következőképpen foglalhatjuk össze: a magyar privatizáció
dását és Szabados György szárnyaló szellemét. S ama lezajlott, és sikeres volt. Legalábbis a korábbi S u c h m a n n
felelősséget, amellyel az emberiség globális problémáit s T a m á st és a téesz jogászait felváltó Csiha Judit miniszter
a jövő ökológiai katasztrófáinak lehetséges végeredményeit asszony szerint. Szabadi szerint korántsem volt az, el
tárgyalták, a veszélyekre is figyelmezve, amíg még nem herdálták a nemzeti vagyont, eladták a stratégiailag fontos
késő. Egy tudós és egy zeneszerző vallott arról, hogy mit ágazatokat is, nagyon sokszor „áron alul” értékesítve.
is jelent eme hanyatló ezredvégen embernek lenni. S mit Bauer ezt legőgölte, mondván, hogy a „béketáborban”
fog jelenteni holnap, ha folytatódnak a ma már jól meg Litvániától Romániáig és Szlovéniáig sehol nem volt nye
figyelhető, iszonyatos tendenciák, a természet teljes kizsa reséges az akadozva be-beinduló privatizáció, mindenütt
örülnek még annak is, ha egy lerobbant üzemet vagy
rolása és elpusztítása!...
Az a sorozat nemzetközi sikert is hozott a D u n a Tele gyárat egy külföldi befektető egyáltalán megvesz. Itt, ezen
víziónak, logikus tehát, hogy az elmúlt napokban bein a ponton megint összecsaptak az indulatok. Nem derült ki
viszont néhány, a nézők szempontjából azért létdult a reprezentatív folytatás M i le s z h o ln a p ? cím 
fontosságú és jövőjüket is érintő kérdés! Az például,
mel. Sajnos, Szabados György kimaradt, így most
hogy miért kellett a stratégiailag is jelentős ágaza
Balogh János alapos, megfontolt vélekedéseivel
DUNA
tokat, az áram szolgáltatást például hübelebalázs
szembesülhetünk a jövő esélyeit illetően. A pro
módjára privatizálni?!? (Mint kiderült, a tulajdo
fesszor egy hosszú, eredményes életút végén rezig
nált bölcsességgel vallja: még talán hincs veszne minden, nosok között nem egy külföldi állami cég is található!...)
még talán meg lehet állítani a rWmbolb1erőket. Mert ha Nem volt világos Bauer azon állítása, hogy a privatizáció
nem, néhány évtizeden belül lakhátdtlanníá válik a renitens úgy, ahogy lezajlott, miért lenne j ó a kormánykörökben
zöld bolygó, egyelőre a szónak nem konkrét, de átvitt sokat hangoztatott magyar gazdasági fellendülést a saját
értelmében! M egnehezednek az életffeltételek, a klím avál bőrükön sehogyan sem érzékelő tömegeknek? Akik a sza
tozások nehéz helyzetet teremtenek a1 nagyvárosokban, baddemokrata élközgazda szerint már a közeli jövőben
állandósulnak a járványok, lés mindeiináp/ols lész az éhezés... érzékelni fogják ennek az á ld ó hatásait. Hát nem tud
2. (M i v a n m a ? ) A H e ti h ír m o n d ó legújabb adásában juk?!?... Az viszont világos: választások közelednek, s
S u ly o v k s z y C sa b a a „sikerágazatnak” tartott, de az ellen ebben a fontos kérdésen ig a z i párbeszéd már csak azért
zék által nagyon sokszor élesen bírált magyar privatizáció sem alakulhatott ki, mert mindhárom politikus gondosan
kulisszatitkairól és jelenlegi állásáról faggatta az illetékes ügyelt önmaga és pártja „im idzsére”...
szakminisztert, C sih a J u d ito l, B a u e r T a m á s Szabaddemok
B ogdán L ászló
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Befejeződött
a londoni csúcstalálkozó
Az amerikai külügym iniszter kétnaposra nyúlt inga
diplomáciája gyakorlatilag áttörés nélkül ért véget kedd
délután Londonban, ahol Madeleine Albright a hétfő reggel
kezdődött közel-keleti csúcstalálkozón több ízben is találko
zott Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel és Jászer
Arafát palesztin elnökkel, megpróbálva életet lehelni a több
mint egy éve tetszhalott rendezési folyamatba. ♦ Május 11én Washingtonban újabb tárgyalássorozat kezdődik a meg
szállt ciszjordániai területek végső státusáról, ha addig a
palesztin és az izraeli fél megállapodásra jut a rendezési
tárgyalások újraindításához szabott amerikai feltételekről.

Vatikáni gyilkosság
Alig néhány órával kinevezése után gyilkosság áldoza
ta lett a világhírű pápai fegyveres alakulat, a Svájci Gárda
új parancsnoka. Alois Esterman ezredesnek, valamint fe
leségének és az alakulat egyik tizedesének holttesteit az
ezredes lakásán találták meg hétfőn este. A 100 fős Svájci
Gárda vezetői tisztsége immár hét hónapja betöltetlen
volt, s II. János Pál pápa éppen most hétfőn nevezte ki
Estermann ezredest erre a posztra. A 44 éves Alois Ester
m annt és feleségét a gárda tizedesi rangban szolgáló
újonca, a 24 éves Cedric Tornay lőtte le pillanatnyi elme
zavarában, aki ezután magával is végzett — jelentette ki
keddi sajtóértekezletén Joaquin Navarro Valis pápai szó
vivő. Szerinte a forrófejű, fegyelmezetlen tizedes úgy
érezte, m éltatlanul bánnak vele a gárdában. Az újoncok
szerdán, a gárda napján tették volna le az esküt, s Tornay
nem szerepelt azoknak a listáján, akiket az eskütételkor
külön dicséretben részesítenek, ez váltotta ki a tizedes
gyilkos haragját. A mai eskütétel elmarad, a meggyilkolt
parancsnok gyászszertartását tartják majd a Szent Péterbazilikában. II. János Pál pápa, akit már hétfőn este értesí
tettek a történtekről, táviratot küldött Estermann szüleinek,
s mélységes fájdalmát fejezte ki az érthetetlen tragédia
miatt.

Osztrák tisztelgés
A mauthauseni koncentrációs tábor felszabadításának
évfordulóján először tartott kedden em lékülést az osztrák
parlament a nácizmus áldozatai előtt tisztelegve. Heinz
Fischer, a Nemzetgyűlés elnöke a képviselők, Thomas
Klestil államfő és Viktor Kiima kancellár jelenlétében
elmondott beszédében az emléknap két fontos üzenetét
hangsúlyozta. Egyrészt ébren kell tartani a nácizm us áldo
zatainak emlékét, soha nem felejtve, hogy Ausztria szívében
egyszer koncentrációs tábor állt. M ásrészt ez az üzenet a
mának és a jövőnek is szól, m iszerint nem szabad meg
engedni sem az erőszakot, sem pedig a fajgyűlöletet. A
házelnök szerint nem lehet általában elítélni vagy felmen
teni az osztrákokat, hiszen köztük is voltak hősök és
gonosztevők, bátrak és gyávák egyaránt.

Forródrót Peking
és Moszkva között
Kína és Oroszország vezetőit ezentúl közvetlen tele
fonvonal köti össze, előm ozdítva a m egértést és a bizalom
elm élyítését a két szomszédos ország között — jelentette
be kedden a kínai külügyminisztérium szóvivője. A Pe
king és Moszkva közötti „forródrót” lehetővé teszi, hogy
Csiang Cö-min elnök és kollégája, Borisz Jelcin bármikor
eszmecserét folytasson egymással. Ez az első közvetlen
elnöki telefonvonal, amely kapcsolatot teremt Peking és
egy másik hatalom fővárosa között.

Szabadság liszt ellenében
Egy vagon lisztért nyerte vissza szabadságát egy orosz
építészm érnök, aki csaknem két éve, 1996. július 20-a óta
volt csecsen emberrablók fogságában. Szocsi egyik épitőipari
cégének főmérnöke, Vjacseszlav Bersadszkij szabadulása
fejében 20 tonna lisztet (értéke csaknem 10 000 dollár) kül
dött Csecsenföldre humanitárius segítségként egy malom
ipari cég. Csecsenföldön jelenleg több m int félszáz orosz,
illetve néhány külföldi túszt tartanak fogva.

Merénylet Budapesten
Több lövéssel megöltek egy kijevi születésű üzletem 
bert hétfő este Budapesten. A 28 éves fiatalem bert — aki
egy nemzetközi cégnek a volt szovjet tagköztársaságokkal
kapcsolatos üzleteit szervezte — XII. kerületi lakása előtt
ölték meg, a rendőrséget a lakók riasztották. A férfi három
éve élt M agyarországon.
(Az MTI híreinek felhasználásával)
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