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id e ig -ó rá ig  h á trá lta th a tja , hogy k iderü ljön  az  ig a z 
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B otrány az, am i k iderü l. Ennek a nagy, c in ik u s  bö l
c s e s s é g n e k  a s z e lle m é b e n  az ép p en  h a ta lm o n  lé 
vök m indig  igy ek ezn ek  e ltitk o ln i a szám u k ra  kü lö 
n ö sen  te rh e lő , k e lle m e tle n  e s e te k e t.  Ám a m eg tö r-

Az „ideiglenesen” Magyaror
szágon állomásozó szovjet csa
patok katonái számtalan bűn
cselekményt követtek el a pol
gári lakosság ellen az évtizedek 
során. Az ügyek vizsgálatáról 
azonban nem találtunk 
hozzáférhető iratokat. Bár 
minden esetben felállt az 
úgynevezett szovjet-ma
gyar vegyes bizottság, ám a 
magyarok gyakorlatilag 
nem avatkozhattak a vizs
gálat menetébe, sőt a jegy
zőkönyvekből -  ha készül
tek egyáltalán -  sem kap
hattak. A szovjetek ugyanis 
a maguk módján rendezték a 
dolgokat; nemritkán agyonlőt
ték a tettest, a dezertálókra -  
évente száz-százhúsz vörös 
harcosról volt szó - ,  ha a szö
késen kívül másra nem vete
medtek, akkor hosszú évek vár
tak a Gulagon. Ehhez meg ugye, 
semmi köze a magyaroknak.
Az események tanúi és a magyar áldo
zatok hozzátartozói azonban ma is 
köztünk élnek. És nem felejtenek. 
Igaz, arról már lemondtak, hogy vala
ki is megkövesse az ártatlanul rg£g- 
gyilkoltak hozzátartozóit vagy a meg- 
Becstelenített asszonyodat és lányokat.

Mint például Gyulafirátót egyik 
kocsmájának vendégeit, akik közül 
egy a helyszínen, ketten pedig a 
veszprémi kórházban meghaltak, 
egyikük pedig örökre nyomorék ma
radt, amikor a 70-es években egy 
tajtrészeg szovjet katonatiszt T-55- 
össel tért vissza a laktanyából, miután

korábban már nem szolgálta ki a csa
pos. A harckocsival gyakorlatilag a 
földdel tette egyenlővé a kocsmát. A 
tisztet másnap a laktanya alakulóterén 
a többi katona szeme láttára állítólag 
agyonlőtték.

A következő eset Székesfehérvárott 
történt. Az egyik taxiba beült egy 
szovjet katonatiszt, s annyit mondott: 
Szárbogárd ulica ganizon. A taxis 
CB-jén bejelentette úti célját a köz
pontnak, majd amikor órák múlva 
sem jelentkezett, keresni kezdték. A 
sárbogárdi orosz laktanyától kétszáz 
méterre találták meg átlőtt fejjel. A 
szovjet-magyar vegyes bizottság nem 
tudott eredményt felmutatni, a tettes 
ma is ismereden. Vagy agyonlőtték. 
Az ügyből, miután több száz taxis 
gépkocsis demonstrációt rendezett 
társuk temetésén, belpolitikai botrány 
lett, amit a magyar állambiztonság 
emberei gyorsan Tecsendesítettek.

Nem sokkal rá újabb gyilkosság

miatt zúdult fel Fehérvár. A kórház 
kertjében egy csinos ápolónőt gyilkol
tak meg. Az igazságügyi orvos szakér
tő a szúrt seb alakjából és méretéből 
megállapította, hogy szovjet katonai 
bajonettel ölték meg a szerencsétlent. 
A szovjet csapatoknál éppen váltás 
volt, a hazatérők között volt a fehérvá
ri garnizon parancsnoka is. Az új fő
nök két hét múlva meghívta a helyi ál
lami és pártvezetőket egy kis bemutat
kozó eszem-iszomra. Vodkahegyek el
fogyasztása után elmondta a megdöb
bent vendégeinek, hogy mit talált 
elődje páncélszekrényében: egy ken
dőbe takart, véres bajonettet. Másnap 
reggel központi ukázt kapott a megyei 
rendőr-főkapitányság: zárjátok le az 
ápolónő ügyét „a tettes ismeretlen” 
megjegyzéssel. De egy, a KRESZ-t 
nem ismerő szovjet katona miatt vesz
tette életét a Videoton egyik vezetője 
is, akinek gépkocsiját -  közúton - leta
rolta egy szovjet páncélautó. A kiska-

tona azzal védekezett, hogy még csak 
két hónapja van Magyarországon, és 

nem ismeri a közlekedési szabá
lyokat. Ugyancsak szovjet pán
célautó gázolta el a Debreceni 
Vasutas SE országos bajnok- 

N ságra készülő kerékpárosait a 
mikepércsi úton. A kiérkező 
rendőrök nem tudták megál- 

• t  lítani a páncélautót. Az oro-
|  szók azonban helikopterrel
I jelentek meg a helyszín felett, 
P  és levegő-föld rakétával kilőt- 

» ték ámokfutó társukat, a pán
célautóval együtt.

Az érdiek a tököli orosz re
pülőtér „áldásait” élvezhették, 
mivel az egyik légi folyosó fe
lettük vezetett. Három szovjet 
harcigép zuhant Érdre az évti
zedek során. Az áldozatok 
száma hivatalosan ma sem 
tudható.

Császár község térségében pedig 
két, a tiltott légtérbe alig néhány mé
ternyire betévedő magyar polgári re
pülőgépet lőttek le a szovjet katonák. 
(Pénteki számunkban számoltunk be a 
hazánkban tárolt szovjet atomfegyve
rekről; Császáron is volt egy ilyen he
lyük.) A közeli Kecskéd repülőteréről 
szállt fel egy vitorlázógép. A pilóta Bö
köd felé vette az útját, mivel ott egy 
nagy búzatáblát látott, ahol közismer
ten felfelé irányuló légmozgás -  termik 
-  segíthet a további magasságszerzés
ben. A gépet az áramlatok Császár lég
terébe sodorták, ahol szó nélkül lelőt
ték a szovjetek. De ugyanígy járt egy 
Győrből Budapestre tartó mentőrepü
lőgép is, amelyben a pilótán kívül egy- 
egy beteg, orvos és ápolónő utazott. A 
pilóta elnavigálta magát, és érintette a 
császári tiltott légteret. Lelőtték. A 
szovjetek azzal védekeztek: többször is 
felszóltak oroszul, hogy a gép tiltott 
légtérben repül. Az MTI másnapi híre 
szerint a mentőrepülőgép motorhiba 
miatt zuhant le. (SZEMÁN)
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BŐSI ÉRTELMEZÉS
A szlovák fél régen kilátásba 
helyezett, de csak most meg
tett lépése a hágai Nemzetkö
zi Bíróságnál abból adódik, 
hogy nemsokára választások 
lesznek Szlovákiában -  jelen
tette ki Illés Zoltán tegnap 
Nyíregyházán. A Fidesz alel- 
nöke, az Országgyűlés kör
nyezetvédelmi bizottságának 
elnöke a sajtó előtt kifejtette: 
a hágai bíróság korábban 
meghozta döntését a ma
gyar-szlovák vízlépcsővitában, 
s a testület a határozatát nem 
szokta megváltoztatni. Ügy 
vélte: az ítélet után egy újabb 
kereset csak értelmező kérdé
sek feltevésére irányulhat.

ÉLES KÜLÖNBSÉG
Vas megyében példa értékű 
gazdasági és társadalmi fejlő
dés zajlott le az utóbbi nyolc 
évben. Amíg azonban a megye 
több városában az új beruházá
soknak köszönhetően a mun
kaerőhiány szab határokat a 
fejlődésnek, vannak olyan kis
térségek, ahol az ország legel
maradottabb területeihez ha
sonló gondokkal kell szembe
nézni -  hangzott el tegnap 
Szentgotthárdon, a vasi me
gyenapon.

MÉG MEGVÁLTOZHAT
Az ezredforduló után felérté
kelődik az itthoni nyersanya
gok, energiahordozók jelentő
sége, komoly esély van tehát 
arra, hogy ezeket újból megéri 
kitermelni -  mondta Schalk
hammer Antal, a Bánya- és 
Energiaipari Dolgozók Szak- 
szervezeti Szövetségének elnö
ke tegnap a salgótarjáni bá
nyásznapi ünnepségen. Kije
lentette: elsősorban a világ pia
ci, környezetvédelmi kihívásai 
miatt 1990 januárja óta 90 ez
ren kényszerültek eltávozni a 
magyar bányászatból.

N Y U G A T I Á R
Harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el a Rába 
szentgotthárdi szakaszán a Szombathelyi Vízügyi Igazgatóság, 
miután a szombati folyamatos esőzések miatt 371 centiméter
re emelkedett a folyó vízszintje. Az igazgatóság ügyeletén 
megtudtuk, hogy a vízgyűjtő területekre hullott 60 millimé- 
ternyi csapadék következtében kialakult árhullám szombaton 
este tetőzött.

Kőszeg határában a Gyöngyös hordaléktól elzáródott zsi

lipje nem tudta elvezetni az árhullámot, amely 20 méter hosz- 
szan összeborította az építmény partfalát, és a környező réte
ket elöntötte a víz. Lakóépületeket, emberi életeket nem ve
szélyeztetett. A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint Kő
szeget nem fenyegette árvízveszély, még a kritikus időszak
ban, szombaton éjjel sem.

Az esőzések miatt a Répcén és a Pinkán is magas a vízállás, 
de ez nem okoz gondot a szakembereknek. T. GY.

Néhány tu
cat nyolc- és százlábú tár

saságában a világ legnagyobb 
fogságban tartott pókja is 
megtalálható október végéig a 

budapesti Városliget műjégpá
lyáján. A világ legborzalmasabb 
skorpiói és tarantulái című ki
állításon az ízeltlábúak több 
mint ötven faját nézhetik 
meg a látogatók, köztük 
egy majdnem harminccen
tis madárpókot. Akinek 
kedve támad arra, hogy 
közelebbről is megismerje 

a nyolclábúakat, annak a jó
szágok gondozója, Bartha Ferenc akár a ke
zébe is adja a szőrös állatok egyikét-mási- 
kát. Igaz, erre nem sok jelentkező akad, hi
szen a „legszelídebb” madárpók csípése is

h alá lO S  le h e t .  FOTÓ:TOROGKAYCSABA

KATASZTRÓFARIADÓ
A havonként megismételt 
morgatópróba helyett ma 13 
óra és 13.30 között hangos 
szirénapróbát tart a Paksi 
Atomerőmű. A 30 kilométeres 
sugarú körzetbe telepített szi
rénákat évente kétszer ilyen 
ellenőrzésnek is alávetik, ami
kor a „katasztrófariadó” jelét - 
két percen át tartó váltakozó 
magasságú hang -  hallatják. 
Néhány perc szünet után a 
riadó lefújása is megtörténik: 
a szirénarendszer a „veszély 
elmúlt” jelzést adja -  kétszer 
fél percen át tartó, azonos ma
gassági szinten szóló hang, a 
megszólalások között fél perc 
szünettel.

NEM UGROTT
Tegnap hajnali egy óra táj
ban a tűzoltók lehoztak a bu
dapesti Szabadság hídról egy 
férfit, aki öngyilkossági szán
dékot hangoztatva mászott fel 
a pesti hídfőnél a pillér tetejé
re. A tűzoltók a hídkorona 
áramtalanítása és a forgalom 
elterelése után csaknem fél
órás rábeszéléssel rábírták a 
23 éves férfit, hogy engedje 
lehozni magát, majd a mentők 
kórházba vitték.

Piaci haladék
Újabb haladékot szavaztak meg ma
guknak a tatai képviselők, miután a 
történelmi város piacának hasznosí
tására korábban kiírt pályázat elbírá
lása során nem tudtak dönteni a két 
befektető ajánlata között. A követke
ző tendert előreláthatólag a jövő év 
februárjában írják majd ki, amikorra 
a terület, fejlesztési és hasznosítási 
terveivel elkészül a feladattal megbí
zott VÁTI Kft. Ez alapján dől majd el, 
hogy a befektetni szándékozók kö
zül ki kap megbízást a tervben fog
laltak megvalósítására.

Mint arról a Kurír beszámolt, a 
történelmi város vezetése által a 
piactér hasznosítására, fejleszté
sére hónapokkal ezelőtt kiírt pályá
zatra két jelentős befektető jelent
kezett. Az egyik a Tatai Kereske
dők Társaságából alakult csoport, 
a másik a városban már régóta 
nagyban kereskedő kínai Wanda 
Kft. Az előbbiek egy nagy autópar
kolóval körülvett fedett vásárcsar
nokról gondolkodtak. A kínai kft. -  
amely mögött egy hongkongi be
fektető áll, nagy tervekkel és sok 
pénzzel -  négymillió dollárt szánt 
volna egy vásárcsarnok építésére, 
valamint műjégpályát, játékterme
ket, s más jövedelmező létesítmé
nyeket hoztak volna létre.

A nagy tervek ellenére a két tár
saság elképzeléseit a szakembe
rek nem tartották egyértelműen 
megvalósíthatónak, ezért azok át
dolgozását és új pályázat kiírását 
javasolták. Erre azonban nem ke
rült sor, inkább azt ajánlják, hogy 
készüljön egy átfogó terv, ami 
alapján majd eldönthetik, hogy mit 
is akarnak igazán. A VÁTI tervcso
magja 2,5 millió forint kiadást je
lent az önkormányzatnak. (Tó t h )
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