Speidl egyelőre marad. . .
A volt országgyűlési képviselő - mint a salgótarjáni tűz
helygyár igazgató tanácsának elnöke - is rajta van Békési
listáján, ám, úgy tűnik, még marad.
(3. oldal.)

Mire futja a pénztárcából?

Orvos a Szerencsekerék Dórája

Susán Kálmánné kilenc éve áll Salgótarjánban a belvárosi
áfész-üzlet élén. Otthon, saját háztartásában vajon milyen
gazdaságvezetőnek bizonyul?
(4. oldal)

A népszerű tévéműsor, a Szerencsekerék
háziasszonya civilben mentőorvos. Koráb
ban divatbemutatókon lépett fel. (12. oldal.)
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Magyar Nobel-díjasok

A kabinetülésen napirenden
kívül szó esett arról a levélről,
amit az Érdekegyeztető Tanács
munkavállalói oldalának soros
elnöke küldött Horn Gyula mi
niszterelnökhöz. A feladó ulti
mátumszerűén azt követelte,
hogy a kormány hagyja abba
jövő évi költségvetés tervezé
sét, amíg nem egyeztet az
ÉT-vel. A levél megdöbbenést
keltett a miniszterek körében, s
a javaslatot elfogadhatatlannak
minősítették.
Kinyilvánították, hogy a jövő
évi költségvetés tervezését az
eredeti elképzeléseknek megfe
lelően folytatják, érdemi mun
kát végeznek, és nem tartják le
hetségesnek, hogy e tevékeny
séget megszakítsák, felborítsák.
Az ÉT-vel folytatandó konzul
tációt az eredeti terveknek
megfelelően a jövö hétre időzí
tik, és bíznak abban, hogy sike
rül egyetértésre jutniuk.

Két magyar szaktekintély is
Nobel-díjat kapott az idén.
Az USA-ban élő Harsányi
János közgazdasági mun
kásságért, a szintén ameri
kai Oláh György kémiai ku
tatásaiért részesült a magas
elismerésben.
Hisztériakeltés Für ellen?

Az MDF szóvivője hiszté
ria- keltésnek nevezte, hogy
az Országgyűlés Honvé
delmi Bizottsága politikai
lag elmarasztalta Für Lajos
exminisztert, a párt elnökét,
a korábban végzett titkos
megfigyelések miatt.
Védik a munkaerőpiacot

íté le t e t h ird ettek a balassagyarmati túszdrámában

Tévéadó Béren
Tegnaptól saját tévétornya
van az alig több mint ötszáz
lakosú településnek. Csütör
tökön felavatták az 1-es és a
2-es csatorna vételére al
kalmas átjátszó adót. A
Cserhát lankái közt meg
búvó kis faluban a kép él
vezhetetlen minősége miatt
gyakorlatilag nem lehetett
televíziót nézni, más szóra
kozás ilyen kis községben
pedig ritkán adódik. Az An
tenna Hungária Magyar
Műsorszóró és Rádióhírköz
lési Részvénytársaság a bé
riek régi kívánságát teljesí
tette, amikor 6,5 millió fo
rintos költséggel felépítette
az acéltornyot, amely Ké
kestetőről fogja és továb
bítja Bérre a műsort.
A kijelölt telephelyen egy
harminc méter magasságú,
rácsos acélszerkezetű torony
épült, amelyre az adókat is
magában foglaló fémszek
rényt szereltek.
Fotó: Verebélyi A.

IDŐJÁRÁS
Változóan felhős
idő várható, több
órás napsütéssel.
Csapadék
nem valószínű.
Gyenge lesz a lég
mozgás.

M i
A legmagasabb nappali
hőmérséklet ma
15 és 20 fok között
alakul.

Rigó Tibor archív fotója

Hét börtönterrorista 41 évet kapott
Súlyos terrorcselekmény történt 1993. október 25-én a balassa
gyarmati börtönben. Három elítélt - Molnár Zsolt, Molnár
Jenő és Németh Péter - túszul ejtette Cs. József fegyört és kü
lönböző követelésekkel lépett fel cserébe a börtönőr életéért.
Az ötletadó Hegedűs Tibor
elítélt volt, akihez csatlakozott
Szabó László elítélt is. Őket
még a cselekmény kirobbanása
előtt Sopronkőhidára szállítot
ták,
így
a
megvalósí-

tásban már nem vettek részt.
A cselekményről tudott Or
sós Sándor és Radies Zoltán is.
A Nógrád Megyei Bíróságon
az ügyész a három elkövetőt
társtettesként elkövetett terror

cselekmény bűntettével, illetve
hivatalos személy elleni erő
szakkal vádolta.
Az ügyben tegnap megszüle
tett az ítélet. A bíróság Molnár
Zsoltot hat év és hat hónap
fegyházban letöltendő szabad
ságvesztésre ítélte és hét évre
eltiltotta a közügyek gyakorlá
sától. Molnár Jenőt kilenc évre
(Folytatás a 3. oldalon)

ÚJABB TANÚKIHALLGATÁS A SALGÓTARJÁNI SORTŰZÜGYBEN

Ladvánszki altábornagy és a harminc tank
A Fővárosi Bíróság csütörtö
kön az 1956. december 8-ai
salgótarjáni sortüz ügyében
tanúként meghallgatta Lad
vánszki Károly nyugalmazott
rendőr altábornagyot.
Ladvánszkit - aki az ese
mény idején az Országos
Rendőr-főkapitányság körzet
védelmi osztályának őrnagya

Ü ldöző és áldozat kapcsolata
N em zetközi kongresszus Salgótarjánban
Pszichodráma és családdina
mika címmel nemzetközi
kongresszust rendeznek ok
tóber 14-étől 16-áig Salgótar
jánban, a Népjóléti Képzési
Központban a Pszichodráma
Intézet Európáért, valamint
az intézmény szervezésében, a
nemzetközi családév alkal
mából. A kongresszus ünne
pélyes megnyitójára ma dél
után hat órakor kerül sor.
Az előszemináriumok októ
ber 12-étől zajlottak. Ezek so
rába tartozott az izraeli Yaacov
Naor Az üldöző- és az áldozat
szerepek közötti kapcsolat a
családstruktúrában. Az üldöző
és áldozat kapcsolata mindnyá
junkban címmel tartott szemi
náriuma Salgótarján zsidó kö
zösségének érdeklődő tagjai
részvételével.
Yaakov Naor A Belső Szín

Mindenkiről
a világon,
mindenkinek
az egész
megyében!

HÍREK

É r k e z ik a m e g e m e lt n y u g d íj!
A nyugdíjasoknak novem
berben egy összegben, havi
járandóságukkal együtt fize
tik ki a januárig visszamenőleges nyolcszázalékos emelés
ből fakadó összeget. Erről al
kotott rendeletet tegnapi ülé
sén a kormány.
A nyugdíjszerű ellátások ese
tében - a rendszeres szociális
járadék kivételével - ezt a
pénzt szintén novemberben fo
lyósítják. A rendszeres szociá
lis segélyezettek viszont de
cemberben kapják kézhez janu
árig visszamenőlegesen a havi
300 forintos pluszjárandóságot
- jelentette be Kovács Pál nép
jóléti miniszter a kormány dön
téseit ismertető csütörtök dél
utáni tájékoztatón. Hozzátette:
a visszamenőlegesség a nyugdí
jaknál 21,2 milliárd, a nyugdíjszerű ellátásoknál pedig 1,4
milliárd forinttal terhel» az ál
lamkasszát.

A Nógrád
Megyei
Hírlap

ház Pszichodráma Központ
igazgatója Tel-Avivban, a pszi
chodráma okleveles képzője,
terapeutája és tanára (T.E.P.).
A holocaustot túlélők fiaival és
lányaival foglalkozó csoportot
vezeti. Vele beszélgettünk.
- Mit jelent a pszichológus
számára a holocaust?
- Magam is a túlélők gyer
meke vagyok, mégis sok éven
át elzárkóztam attól, hogy meg
érintsen a holocaust. Tényeket,
dokumentumokat ismerünk, de
keveset tudunk arról, hogyan
élték meg ezt azok, akik benne
voltak, s milyen nyomot ha
gyott mindez a gyermekeikben.
Pszichológusként az foglalkoz
tat, hogyan tudnék segíteni ab
ban, hogy az érintettek kifejez
zék élményeiket.
- Lehetséges ez?
(Folytatás a 3. oldalon)

volt -, 1956 november közepén
a rendőrség újjászervezésének
céljából küldték Salgótarjánba.
Vallomása szerint a karhatalom
szervezésére nem kapott meg
bízatást.
Egybek között elmondotta,
hogy hallotta azt a tűzparancsot, amelyet a főkapitányság
elé felállított szovjet katonák-

nak adtak ki. Beszámolt arról
■is, hogy még a sortűz napján a
kora délutáni órákban körülbe
lül 30 tankból álló szovjet ala
kulat érkezett a városba.
A bírói testület elnapolta a
tárgyalást. Az utolsó tanút ok
tóber 25-én hallgatják ki és
majd ezt követően kerül sor a
perbeszédekre.

A Fővárosi Munkaügyi
Központ igazgatója és a
Budapesti Rendőr-főkapi
tányság bűnügyi helyettese
együttműködési szerződést
írt alá csütörtökön, Buda
pesten. A megállapodás
eredményeként
hatéko
nyabb és szakszerűbb lesz a
hazai munkaerőpiac vé
delme a külföldi illegális
munkavállalókkal szemben.
Új bankelnök

Az
Inter-Európa
Bank
Részvénytársaság igazgató
sága a csütörtöki rendkívüli
közgyűlést követően ülést
tartott, melyen az igazgató
ság elnökének megválasz
totta Bódy Lászlót.
Békési Frankfurtba utazik

Békési László pénzügymi
niszter ma Németországba
utazik, s többek között
megbeszélést folytat Hans
Tietmeyerrel, a Deutsche
Bundesbank elnökével.
Kinevezések

Kuncze Gábor belügymi
niszter október 15-ei hatálylyal kinevezte dr. Baraczka
Róbertnét a Belügyminisz
térium közjogi helyettes ál
lamtitkárává, s Greminger
Jánost, az Országos Testne
velési és Sporthivatal el
nökhelyettesévé.

MEGYÉNKBEN SEM RITKÁK AZ ÖRÖKLETES BETEGSÉGEK

G yerm ekorvosok tanácskoznak Salgóbányán
Néhány éve már, hogy a Ma
gyar Gyermekorvos Társa
ság észak-kelet-magyarországi csoportja öt megye
szakemberei részére meg
kezdte a gyermekorvosok to
vábbképzését célzó tanács
kozások, konzultációk szer
vezését.
Az évenkénti szakmai ren
dezvények sora folytatódik: a
Nógrád Megyei Madzsar Jó
zsef Kórház gyermekosztálya,
illetve a Gyermekekért Ala
pítvány szervezésében október
14-én és 15-én, pénteken és
szombaton Salgóbányán meg
rendezendő konzultációs na
pokon ezúttal az öröklődésről
lesz szó.
A hagyományozódó gyer
mekbetegségek
növekvő
száma, a szűrés vagyis a ve
szélyeztetettek kiválogatása,

Dr. G odó B éla gyermekgyógyász főorvos
illetve az időbeli kezelés el
kezdése indokolja, hogy az
orvostudomány fokozott fi
gyelmet fordítson a biológia

alapvető tudományágára mondta a témaválasztás kap
csán dr. Godó Béla, a megyei
kórház gyermekosztályának
vezető főorvosa.
Felhívta a figyelmet arra is,
hogy a gyors és biztos szűrés
sel megelőzhető a súlyos testi
visszamaradás.
Az osztályvezető tájékozta
tott arról is, hogy megyénkben
sem ritkák az olyan örökletes
betegségek, mint a Dawn-kór,
a vérzékenység és előfordul
nak bizonyos enzimek műkö
dési zavarai is.
A konzultációs képzést a
szakvizsga előtt álló gyerek
orvosoknak ajánlja a szervező
Gyermekekért Alapítvány, il
letve a gyerekosztály, mely az
ország különböző klinikáinak
vezető szakembereit nyerte
meg előadásokra.
(mj.)

