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A tavalyi gazdálkodás, közéleti 
munka 

A Szeged Megyei Városi 
Tanács tegnap, csütörtökön 
Papp Gyula tanácselnök ve-
zetésével ülésezett. A ta-
nácskozáson többek között 
részt vett Horváth Károiy-
né, a megyei pártbizottság 
titkára, Lehman István, a 
megyei tanács elnökének ál-
talános helyettese. Az ülés-
teremben ott voltak Szeged 
országgyűlési képviselői, a 
meghívott intézmények, vál-
lalatok vezetői. A testület 
megvitatta és elfogadta 
Csonka István, a tanácsel-
nök általános helyettese elő-
terjesztésében a múlt évi ta-
nácsi gazdálkodási terv vég-
rehajtásáról, a lakóterületi 
alap felhasználásáról szóló 
beszámolót. Kulcsárné Kiss 
Piroska, a Hazafias Népfront 
városi bizottságának titká-
ra és Papp Gyula ismertette 
a tanácstagok választás óta 
végzett tevékenységéről ké-
szült beszámolót. Ezt köve-
tően előterjesztésekre került 
sor. A tanács módosította a 
lakás- és telekgazdálkodásról 
szóló rendeletét. Egyetértett 
a megyei és szegedi beru-
házási vállalat egyesülésé-
vel, amelyről végső soron a 
megyei tanács dönt. Hozzá-
járult, hogy a Szegedi Ecset-
és Seprügyár, a „DOMET 
Ecsetgyár Szeged" ű j elne-
vezést használja. E kérdé-
sek napirendi vi tájában szót 
kért Dékány Géza, Mótika 
Dezső, Tóth Tamás (a KISZ 
szegedi bizottsága képvise-
letében), Gyimesi József, 
Mészáros Tiborné, Mende-
baba Radó, Nagy Mihály, 
Horváth András (a szakszer-
vezet képviseletében), Vo-
lenszki Imréné, Ványi Gá-
bor, Bartha István, Kulcsár-
né Kiss Piroska, Ozvald Im-
re, Benedek Tibor, Ruzics-
ka László, Frányó József, 
Deák Ferenc, Bácskai 
László. 

Kanász Györgync, az 
egészségügyi gyermekotthon 
jobb ellátása, Volenszki Im-
réné a ballagi tó környéké-
nek földterület-rendezése 
ügyében interpellált és kér-
te, vizsgálják fölül az ille-
tékhivatal árszakértői tevé-
kenységét is. 

Segítség 

a lakásépítőknek 

A testület nagy érdeklő-
déssel foglalkozott a múlt 
cvi tanácsi gazdálkodási 
terv végrehajtásának tapasz-
talataival. A változó felté-
telek, az elvonások, áremel-
kedések, a nehézségekre irá-
nyították a figyelmet. El-
sőbbséget élvezett a költ-
ségvetési gazdálkodás azért, 
hogy a városi tanács intéz-
ményei biztonságos körül-
mények között üzemeljenek. 
A fejlesztési tervet ket al-
kalommal is módosították, 
mert a várt bevételek el-
maradtak és a beruházások-
ra fordítható összegek me-
net közben csökkentek. A 
tanács egyik kiemelt fel-
adatának a lakásviszonyok 
javítását tekintette. Az el-
képzelések szerint 1156 ú j 
otthon került volna tető alá, 
végül is 10ÍU új lakás ké-
szült el. Az állami lakás-
építés a tervezettet megha-
ladja, mig a magánerős ki-
vitelezés elmaradt a vára-
kozástól. A lakásmobilitás-
ra, tehát a visszavásárlásra, 

minőségi cserékre a szak-
igazgatás több mint 84 mil-
lió forintot költött. Helyi 
támogatást 446 család ka-
pott, több mint 50 millió fo-
rint értékben. A közműve-
sítés a házépítés üteméhez 
igazodott. Kereskedelmi és 
szolgáltató, létesítmény ta-
nácsi beruházásban tavaly 
nem készült. Megkezdődött 
ugyanakkor a rókusi gyógy-
szertár kivitelezése. Rende-
lők, bölcsődék közül több 
— az elvonások miatt — 
csak később készülhet el, de 
befejeződött az Oskola ut-
cai és a Petőfi Sándor su-
gárúti orvosi rendelő építé-
se. 

A kiemelt feladatok sorá-
ba tartozik a középiskolák 
fejlesztése: jól halad a 24 
tantermes gimnázium kivi-
telezése, a rókusi 16 tan-
termes általános iskola ter-
vei pedig elkészültek. 

A lakóterületi alapból kö-
zel 120 úgynevezett „kis 
ügy" valósult meg a hely-
beliek. illetve a tanácstagok 
kezdeményezése alapíján. Er-
re a tanács 15 millió forin-
tot biztosított, a lakosság pe-
dig tóbb mint 2 millió fo-
rintot adott a közigazgatás 
pénze mellé. 

E téma vitájában Takács 
Máté rámutatott arra, ha a 
lakosság az önként felaján-
lott településfejlesztési ala-
pot nem fizeti be. akkor 
számos közösen tervezett 
dolog meghiúsul. Javasolta, 
a hatóság szerezzen érvényt 
a pénz behajtásával a kö-
zös akaratnak. Dékány Gé-
za elmondta, a szakigazga-
tás tavaly megígérte a Szi-
lágyi utca aszfaltozását, és 
arra kért választ, hogy ez 
miért nem történt meg. Fel-
szólalásához csatlakozott 
Benedek Tibor, aki a men-
tők és a tűzoltók gyorsabb 
kiállása érdekében szintén 
szorgalmazza az aszfaltozást 
a macskaköves út helyett. A 
felvetésekre Csonka István 
válaszolt, hangsúlyozta, a 
Szilágyi utcában az aszfal-
tozás előtt ki kell cserélni a 
csatornát, erre pedig eddig 
nem volt pénz, minden bi-
zonnyal az év végéig ez is 
megoldódik. 

Szélesedjen 
a helyi önkormányzat 

A választások óta közel 3 
év telt el. A korábbi gya-
korlat alapján a Hazafias 
Népfront városi bizottsága a 
tanácstagokkal való szemé-
lyes beszélgetéseken igye-
kezett meggyőződni, miképp 
értékelik az eltelt időszakot. 
Nos, mint a tegnapi tanács-
kozáson is kiderüit. a köz-
életi munka feltételei nehe-
zebbek lettek, és a tanácsta-
gok a választópolgárok ér-
dekeit ellentmondásos kö-
rülmények között képvisel-
ték. A lakosság elvárása nö-
vekszik, a tanács pénzügyi 
forrásai csökkennek, és ez 
rányomja bélyegét a közéle-
ti tevékenységre. A nehe-
zebb helyzet ellenére is a 
városatyák többsége felelős-
ségteljesen és megfelelő 
színvonalon látta el felada-
tát. A társadalmi szervek 
sok segítséget nyújtottak a 

felelősségteljes munkához. A 
népfront előadásokat, tá jé-
koztatókat szervezett, és 
külön foglalkozott a fiatal 
tanácstagokkal. A tanácstagi 
klub rendezvényei jól szol-
gálják az államigazgatás kü-
lönböző területein való el-
igazodást, a személyes kap-
csolatok kialakítását. A ta-
nácstagok helyeselték a 
klubfoglalkozások kereté-
ben szervezett helyszíni be-
járásokat. 

örvendetes, hogy a város-
atyák többsége a választók 
iránti felelősségtudattal ké-
szült a beszámolójára. A la-
kosság általában nagyobb 
számban jelent meg ezeken 
a fórumokon, abban az eset-
ben, ha közérdekű, helyileg 
izgalmas ós sokakat érintő 
témával rukkolt ki. Különö-
sen a peremkerületekben te-
vékenykedő városatyákat il-
leti elismerés a társadalmi 
munkák szervezéséért. A 
magánerős gázvezetésben, a 
víz- cs csatornahálózat épí-
tésében élenjár Móraváros, 
Tápé, Szöreg. Petőfi telep. 
Marostö — és ez köszönhető 
a tanácstagoknak is. A lakó-
területi párt- és népfront-
szervek, valamint a város-
atyák között a kapcsolat 
alapvetően jó. Altalános 
megállapítás: a népképvise-
leti teyékenvség tartalmi .je-
gyei a korábbinál erőtelje-
sebben bontakoztak ki. A 
tanácstagok többsége önzet-
lenül igyekszik eleget tenni 
társadalmi megbízatásának, 
de az elismerés miatt igé-
nyelné a jobb propagandát 
is. E téma vitájában Király 
Dezső javasolta, hogy a ta-
nácsi bizottságok alaposab-
ban foglalkozzanak a lakos-
ság gondjaival, mert e fóru-
mokon nagyobb a lehetőség 
a parttalan vitára. hiszen 
sokszor a tanácsülésen idő-
hiány miatt fontos kérdése-
ket nem tudnak megtárgyal-
ni. Felvetette, miként lehet-
ne tovább növelni a helvi 
önkormányzat hatáskörét is. 

Főszerepben 
a lakóterületi 
bizottságok 

Dombi Gyula, a IV-es 
számú lakóterületi pártveze-
tőség képviseletében a társa-
dalmi szervek tanácstagokat 
segítő munkájá t ismertette. 
Vas: József felhívta a figyel-
met arra, hogy a lakóterüle-
ti bizottságok tevékenységé-
ben többen vegyenek részt. 

Szólt a peremkerületekben 
történő hatósági bejárások-
ról. kifogásolta, az ott ta-
pasztalt észrevételeket érde-
mi intézkedés nem követte. 
Kérte a társadalmi szervek 
is képviseltessék magukat 
nagyobb számban a tanács-
tagi beszámolókon. Tóth 
Csaba a népfront és a város-
atyák kapcsolatát elemezte, 
ismertette a közhangulatban 
felfedezhető érdektelenség 
okait, pozitívan értékelte a 
városgondnokság munkáját , 
és a tanácsi bizottságok kez-
deményező készségét dicsér-
te. Kulcsárné Kiss Piroska 
elmondta, a tanácsi önkor-
mányzat szélesedett, mégis 
számos korláttal találja 
szembe magát nap mint nap. 
A népfront városi bizottsá-
ga nevében elismerte a ta-
nácstagok tevékenységét. 
Ruzicska László javasolta, 
szélesebb legyen a lakóterü-
leti bizottságok döntési köre. 
Kifogásolta viszont, hogy 
csökkent a beszámolókon 
részt vevő állampolgárok 
száma. Javasolta, a tanács-
tagok fogadóórát a jövőben 
a tanácsházán tartsanak, ós 
ehhez a szakigazgatás bizto-
sítsa a feltételeket. A köz-
életi munka presztízsének 
növelése érdekében kérte, a 
szakigazgatási szerveknél 
vegyék komolyabban a ta-
nácstagok tevékenységét. 
Farkas Katalin sa já t közéle-
ti munkájának tapasztalatai-
ról beszélt. Dékány Géza pe-
dig a r ra hívta fel a figyel-
met, a szakigazgatás olykor 
bürokratikusán viselkedik, 
kinézi a tanácstagot a hiva-
talból. Márton György a vá-
rosgondnokság védelmében 
kért szót, és társával ellen-
tétben javasolta: minden ta-
nácstag a körzetében tartsa 
meg a fogadóórát, hiszen a 
peremkerületből az állam-
polgárok nem jönnek be a 
városközpontba, hogy képvi-
selőjükkel találkozhassanak. 
Csorba Erzsébet felhívta a 
figyelmet arra. a lakosság 
azt hiszi, a városatyák fize-
tést kapnak közéleti tevé-
kenységükért, és nem tud-
ják, hogy társadalmi mun-
kában lát ják el a megtiszte-
lő feladatot. 

A felvetésekre Papp Gyu-
la válaszolt, és egyebek kö-
zött elmondta, a tanács a 
tájékoztatást úgy is szeretné 
javítani, hogy a jövőben a 
tanácstagok munkájá t be-
mutató lapot jelentet meg, 
amely valószínűleg a Taná-
csi Híradó nevet viseli. 

Országos tanácskozás 
A Hazafias Népfront or-

szágos és helyi szerveinek, 
testületeinek ú j munkamód-
szeréről, munkastílusáról ta-
nácskoztak csütörtökön 
Szombathelyen a mozga-
lom megyei és kerületi tit-
kárai. 

Részt vett és felszólalt a 
tanácskozáson Pozsgay Im-
re, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagja, a HNF 
Országos Tanácsának főtit-
kára. Tájékoztatást adott az 
MSZMP országos értekezle-
téről, s ezzel összefüggésben 
kiemelte, hogy annak lendí-
tő erejét át kell vinni a tár-
sadalmi szervezetekre, intéz-

ményekre, s a népfront 
egész tevékenységére. A cél, 
mint mondotta, az, hogy a 
kezdeményező szellem át-
hassa az egész társadalmat. 
Bejelentette, hogy a Hazafi-
as Népfront Országos Taná-
csa soron lévő ülésén a 
mozgalom munkamódszerei-
nek megújítása lesz az egyik 
legfontosabb téma. 

A tanácskozás résztvevői 
pénteken ellátogatnak a ju-
goszláviai Lendvára, és az 
ausztriai Felsőőrre, ahol a 
helyi magyarság minden-
napjairól tájékozódnak. 

(MTI) 

A thaiföldi miniszterelnök 
tegnapi programja 

A magyar vasúti já rmű-
gyártás tradicionális nagy-
üzemét, a Ganz Mozdony- és 
Vagongyár Vállalatot ke-
reste fel elsőként csütörtöki 
programja során a thaiföldi 
miniszterelnök. A hivata-
los látogatáson hazánkban 
tartózkodó Prem Tinszula-
nonda Nagy Gábor külügy-
m'niszter-helyettes társasá-
gában érkezett a délelőtti 
órákban a népligeti gyárba. 
Á bejáratnál Horváth Fe-
renc ipari minisztériumi ál-
lamtitkár és az üzem veze-
tői fogadták a magas rangú 
vendéget és kíséretét, majd 
Balogh József vezérigazga-
tó adott tájékoztatást a 135 
éves, s a világ mintegy har-
minc országába járműveket 
szállító Ganz tevékenységé-
ről. Mint közölte: Európa, 
Dél-Amerika, Ázsia és Üj-
Zéland vasútvonalain kívül' 

rövidesen Malaysiában is 
magyar sinbuszok szállítják 
az utasokat. 

Amint az előző napi tár-
gyalásokon is elhangzott: 
hazánkban ösztönzik a vál-
lalatokat arra, hogy minél 
aktívabban keressenek üz-
leti partnereket termékeik 
számára. A két ország föld-
rajzi távolsága, illetve el-
térő társadalmi rendszere 
sem lehet akadály Magyar-
ország és Thaiföld között a 
kölcsönös érdekeken nyugvó 
magasabb szintú gazdasági 
együttműködés kialakításá-
ban. Igy lehetőség kínálko-
zik arra, hogy a Ganz-gyár 
vasúti járművei piacot ta-
láljanak a távol-keleti or-
szágban. Elhangzott, hogy a 
Ganz-gyáriak szívesen vál-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Bezárta kapuit a BNV 

A vásár tapasztalatai 
A BNV zárónapján, Be-

recz Frigyes ipari miniszter 
csütörtökön összegezte az 
MTI munkatársainak az idei 
vásár tapasztalatait. 

A miniszter vitába szállt 
azokkal, akik szerint az ipar 
csak azt nyújtotta, amit ta-
valy, vagy azelőtt. — Ezen 
a vásáron a vállalatok és 
szövetkezetek számos olyan 
terméket is kiállítottak, 
amely igazán korszerű és 
versenyképes — hangsúlyoz-
ta. 

— A beruházási javak 
mostani szakvásárán az 
elektronika állt a közép-
pontban, szinte valamennyi 
ilyen terméket előállító vál-
lalat egész sor újdonságot 
mutatott be. Ide sorolhatók 
az ú j számítógépek, az űr-
távközlési adások vételére 
alkalmas egyéni és közössé-
gi rendszerek. Általában 
igen színvonalas volt a 
vegyipar részvétele a vásá-
ron. Tapasztalható már né-
mi arányeltolódás a maga-
sabb feldolgozottságú, érté-
kesebb félkész- és készter-
mékek irányába. 

— A gépipari kiállítók so-
rában színesnek bizonyult a 
járműipar bemutatója, de 
igazán friss újdonsággal 
nem jelentkeztek a hazai 
kiállítók. Ennek fó oka az, 
hogy például az autóbuszok 
esetében a sorozatgyártáshoz 
hiányoznak a korszerű fő-
egységek, köztük a nagy tel-
jesítményű motorok. A je-
lenlegiek ugyanis elavultak, 
és környezetszennyezők. Te-
hát hiába készült el a terve-
zőasztalon egy versenyképes, 
jó, modern kontsrukció, ha 
a háttéripar ezzel nem ké-
pes lépést tartani. 

— Szólni kell a kohászat 
bemutatójáról is. A ter-
mékszerkezet gyorsított kor-
szerűsítését előirányzó terv-
gazdasági bizottsági határo-
zat még csak rövid ideje 
született meg, tehát hatása 
egyelőre nem érezhető. 
Ugyanakkor kiállították a 
mar korábban kidolgozott ú j 
termékeket, például a zo-
máncozható acéllemezeket, 
amelyek a megújulásra való 
törekvést reprezentálják. 

— A vásár tükre volt an-
nak, amit az ipar ma pro-

dukálni képes — mutatott 
rá Berecz Frigyes. — A mi-
nisztériumban most folyik 
az iparpolitika átfogó elem-
zése, értékelése, ha úgy tet-
szik, átértékelése. Reálisan 
mérlegeljük az iparfejlesztés 
súlypontjait, figyelembe vé-
ve a fejlesztés forrásait és 
lehetőségeit. 

Minderről az ipar vezeté-
se az Országgyűlés soron 
következő ülésszakán is be-
számol ma jd — mondotta 
Berecz Frigyes. 

A vásár utolsó napján a 
csehszlovák kiállítók is érté-
kelték a BNV eredményeit. 

Elmondották: a vásáron a 
múlt évinél több szerződést 
írtak alá. Több mint 75 mil-
lió rubel értékű áru szállí-
tásában, illetve vásárlásá-
ban állapodtak meg. 17 kül-
kereskedelmi vállalatuk még 
az utolsó napon is folytatta 
az üzleti munkát. A vásáron 
kötött szerződések alapján, a 
MOTOKOV csehszlovák 
külkereskedelmi vállalat 
14 szemétszállító teherautót 
exportál Magyarországra, s 
50 Ikarus autóbuszt vásá-
rol. 

Nagy értékű üzletkötések-
kel zárta a Budapesti Nem-
zetközi Vásárt a MOGÜRT 
Gépjármű Külkereskedelmi 
Vállalat, összesen 44,4 mil-
lió rubel és 1 millió dollár 
értékű szállításokra kötöt-
tek megállapodásokat. 

A BNV-n aláír t szerződé-
seknek megfelelően még az 
idén ú jabb 4470 Dacia, és 
1850 Polski Fiat 126-os sze-
mélygépkocsi érkezik ha-
zánkba. Lengyelországból 
200 Star tehergépkocsit, 70 
ZUK platós szállító teher-
gépkocsit és 30 ZUK fu r -
gont az NDK-ból 55 kis-
dömpert vásárolt a MO-
GÜRT, ugyancsak idei szál-
lításra. A megállapodások 
jelentós értékű alkatrészek, 
pótalkatrészek, garázsbe-
rendezések export ját és im-
port ját is tartalmazzák. 

A tavaszi vásárt összesen 
350 ezren keresték fel. Az 
idén kisebb volt az érdeklő-
dés, mint korábban, ám 
mindenképpen élénkebb volt 
az üzleti élet. (MTI) 
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