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1988. szeptember 16., péntek 

A városi tanács üléséről jelentjük 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

A/, ülésen bejelentet ték: 
a vb-ti tkárság szervezési és 
jogi osztályának vezetője 
január l - jén nyugdíjba 
megy, ezért Szilágyi György 
megüresedő állását pályázat 
ú t ján k ívánják betölteni. 

Döntött a testület arról, 
hogy a tanács részt vesz az 
Jnfotec Korlátolt Felelőssé-
gű Társaságban, mely in-
formatikai és információ-
technikai tevékenységet fe j t 
ki megalakulása után — 
főként az oktatás terű létén. 

1988. m á j u s 26-án a ta-
nács rendeletet alkotott 
egyes lakásügyi jogszabá-
lyok változásáról, a lakás-
os telekgazdáLkodásról, a 
támogatás rendszeréről. Az 
új- rendelet következtében 
voltak olyan támogatandók, 
akik kérelmüket korábban 
terjesztették elő, de há t rá-

nyos helyzetbe kerültek — 
önhibájukon kívül — az 
érdemi ügyintézés elhúzódá-
sa miatt. Ezért az 1988. jú-
lius 1. előtt előterjesztett , 
helyi tanácsi támogatás 

• iránti kérelmeket a koráb-
bi rendelet szerint bírál ják 
el — ilyen értelemben mó-
dosították tegnap a rendele-
tet. 

Ezután interpellációk 
hangzottak el. Vass József 
írásban beadott interpellá-
ciójára (a béketelepi busz-
járat sűrí tése ügyében), 
Mészáros Tiborné interpel-
lációjára (a közműfejleszté-
si hozzájárulást utólag meg-
fizetők arányosabb tehervi-
selése tárgyában) a követke-
ző tanácsülésen kap ma jd 
választ. Katona Gyula azért 
kért szót, mer t az Éliker be 
aka r j a zárni Szél utcai, 22. 
számú élelmiszerboltját, 

amely pedig a környék alap-
ellátását biztosítja. Az ille-
tékes osztály vizsgálatot 
ígért. Szakácsné Molnár 
Mária és Czékus Lászlóné 
a dorozsmai cigánylakások-
kal kapcsolatban kérte a ta-
nácsot: ne hagyják a város-
rész tanácstagjait informá-
ció nélkül, s véleményükre 
is figyeljenek az ügyben el-
járó osztályok. Napraké-
szebb informáltságot hiá-
nyolt Bartha István tanács-
tag is, Tóth Károly pedig 
azt : egy korábbi vb-határo-
zat szövegét változtassák 
meg, mer t az jogsértő. 

Már a napirendben nem 
szerepeltetve, végül Müller 
József né tanácselnök-he-
lyettes cáfolta a Magyar 
Nemzet Potya című cikké-
nek állításait, melyek név 
nélkül, de felismerhetően a 
Szegedi Szabadtéri Já tékok-
ról szóltak. 

Elutazott hazánkból 
Jichak Samir 

Jiehak Samir, Izrael ál-
lam miniszterelnöke szep-
tember 14—15-én magánlá-
togatást -tett Budapesten. Az 
izraeli kormányfő találko-
zott a Magyar Izraeliták Or-
szágos Képviseletének veze-
tőivel. Megtekintette a Do-
hány utcai zsinagógát, vala-
min t a Kazinczy utcai zsidó 
ortodox templomot. Buda-
pesti városnézése keretében 
lerótta kegyeletét Raoul 
Wallenberg szobránál. 

Az izraeli kormányfőnek 
budapesti látogatása során 
a lkalma nyílott a r r a is, 
hogy nem hivatalos megbe-
széléseket folytasson a m a -
gyar kormány vezetőivel. 
Grósz Károly miniszterel-

nökkel véleményt cseréltek 
a magyar—1 zraeli viszony-
ról, a kapcsolatok helyzeté-
ről, valamint a közel-keleti 
válságról. Marjai József mi-
niszterelnök-helyettessel, ke-
reskedelmi miniszterrel a 
két ország közötti gazdasági 
együttműködés elmélyítésé-
nek lehetőségeit vi tat ták 
meg. Várkonyi Péter kül-
ügyminiszterrel á t tekintet-
ték az érdekképviseleti hi-
vatalok működésének eddigi 
tapasztalatait, valamint a 
kétoldalú kontaktusok to-
vábbfejlesztésének lehetősé-
gét. Véleményt cseréltek a 
nemzetközi helyzet néhány 
időszerű kérdéséről is. 

Mohammad Szadeg Halhali 
sajtótájékoztatója 

Magyarországi látogatásá-
nak zá ró reményeként csü-
törtökön a hazai és a kül-
földi sa j tó képviselőivel ta-
lálkozott Mohammad Sza-
deg Halhali hodzsatolesz-
lám, az Iráni Iszlám Köz-
társaság par lament je kül-
ügyi bizottságának elnöke. 
Az iráni vallási, politikai 
vezető parlamenti küldött-
ség élén látogatott hazánk-
ba. A saj tókonferencián a 
magyar vendéglátók mellett 
részi, vett Keyvun Imani, az 
Iráni Iszlám Köztársaság 
budapesti nagykövete. 

Bevezető nyilatkozatában 
a z ir; . i vezető köszönetet 
mondot t a szívélyes m a -
gyarországi fogadtatásért . 
Reményét fejezte ki, hogy a 
„két ország jelenleg is na-
gyon. jó kapcsolatai a tartós 
béke létrejöt te u tán tovább 
erősödnek és bővülnek". 
Kérdéses re válaszolva ki-
fejtette, hogy iráni részről 
az együttműködés többolda-
lú fejlesztésére törekszenek 
Magyarországgal, így a po-
litikai kontaktusok fejleszté-
se mellett nagy jelentőséget 
tu la jdoní tanak a gazdasági 
kapcsolatok elmélyítésének. 
Ennek konkrét lehetőségei is 
szóba kerültek a magyar ve-
zetőkkel folytatott tárgyalá-
sokon. Berecz Frigyes ipari 
miniszterrel például egy m a -
gyar izzógyár iráni létesíté-
séről, illetve a z árucsere fo-
kozásáról ej tet tek szót. 

A külügyi bizottság elnö-
>• zólt a több min t 1 millió 

áldozatot és roppant anyagi 
károkat okozott iraki—iráni 
háborúról, a békés rendezés 
lehetőségeiről. Leszögezte: 
hazája az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa 598-as, az iraki— 
iráni vérontás befejezésére 
felszólító határozatának fo-
kozatos megvalósítására tö-
rekszik. A tíz> pontból álló 
dokumentumnak először az 
első pont já t kell végrehaj ta-
ni, amelyben az szerepel, 
hogy a két ország erői a 
tűzszünet után a nemzetkö-
zileg elismert határvonalak 
mögé vonul janak vissza Ez-
zel kapcsolatban az iráni ál-
láspontot ismertetve nehez-
ményezte. hogy iraki részről 
a 10 pontos rendezési me-
netrend negyedik pontját , 
vagyis a Shat t el Arab — 
a határfolyó — megtisztítá-
sát, a tengeri hajózás biz-
tonságát előfeltételként 
szabják. Irán támogat ja az 
ENSZ főt i tkárának azon ja-
vaslatát, hogy a Genfben 
zajló tárgyalásokat New 
Yorkban folytassák. Ami a 
háború kirobbanásához ve-
zetett határvi tákat illeti, az 
iráni politikus határozottan 
ki jelentet te: I rán ragaszko-
dik az 1975-ös algíri megál-
lapodáshoz. Végezetül a z or-
szágában élő a fgán mene-
kül tek felől érdeklődő kér-
désre válaszolva Mohammad 
Szadeg Halhali kifej te t te : 
I rán azon von, hogy a me-
nekültek mielőbb viszatér-
hessenek hazájukba. 

Az erdő-
gazdálkodásról 

Az Országgyűlés mezőgaz-
dasági bizottsága csütörtö-
kön Szombathelyen tartotta 
ülését. A képviselők Cselő-
tei László elnökletével az 
erdő- és fagazdálkodás 
helyzetéről, a fejlesztés irá-
nyairól tárgyaltak. 

Horn Gyula tárgyalásai az NSZK-ban 
o Bonn (MTI) cel lár jának kül- és bizton-
Horn Gyula, az MS2MP ságpolitikai tanácsadójával. 

KB tagja, külügyminiszté- Ugyancsak megbeszélést 
riumi á l lamti tkár szeptem- folytatott Egon Bahrral . a 
ber 14-én és 15-én látogatást Német Szociáldemokrata 
tett a Német Szövetségi Köz- Pár t (SPD) elnökségének 
társaságban. Tárgyalt I lans- tagjával és Horst Ehmkével, 
Dietrich Genscher külügy- az SPD parlamenti csoport-
miniszterrel, Jürgen Sudhof jának helyettes elnökével A 

köztársaság bonni nagykö-
vete. 

Horn Gyula csütörtökön a 
Magyar Rádió, az MTI cs a 
Népszabadság tudósítóinak 
bonni tárgyalásaira vonatko-
zó kérdéseire válaszolva el-
mondta: 

— A magyar—nyugatné-
külügyi ál lamti tkárral , Horst találkozókon részt vett Hor- met kapcsolat, amely kóztu-
Teltschikkel, az NSZK kan- váth István, a Magyar Nép-

Reformpárti esték 

Foglalkoztatáspolitikai ankét 
A Reformpárt i esték ren-

dezvénysorozatának kereté-
ben Állást foglalunk cím-
mel foglalkoztatáspolitikai 
ankétot tar tot tak csütörtök 
délután a Szovjet Kul túra és 
Tudomány Házában. Első-
ként Pénzes János, a Fővá-
rosi Tanács elnökhelyettese 
tájékoztat ta a f iatalokat Bu-
dapest foglalkoztatási hely-
zetéről. Elmondta, hogy míg 
néhány évvel ezelőtt 25-30 
ezer munkahely várt betöl-
tésre a fővárosban, addig 
az idén már csak mintegy 
10-12 ezer ú j dolgozót vár -
nak a vállalatok. Ennek el-
lenére a fővárosban az or-
szágos átlaghoz képest még 
mindig könnyebb az elhe-
lyezkedés; minden egyes, 
jelenleg éppen munka nél-
kül levő, és állást kereső 
dolgozóra, 16 üres munka-
hely jut. Amíg azonban a 
munkát kereső szellemi dol-
gozók mindegyike 56, a 
szakmával rendelkezők pe-
dig 40-45 munkaalkalom 

között válogathat, a szak-
képzetlen álláskereső át-
lagban csak két munkahely 
között választhat. 

Az idén is ugyanannyi 
munkakört a jánlo t tak fel a 
vállalatok és a szövetkezetek 
a frissen végzett f ia talok-
nak, mint tavaly, elhelyez-
kedési lehetőségeik mégis 
rosszabbak az egy évvel ko-
rábbinál. Ennek oka a nagy 
létszámú korosztályok foko-
zatos munkába állása, ami 
már az idén is érezteti ha-
tását a munkaerő-kínála t -
ban. 

domásúlag a legintenzívebb 
és legszélesebb körű Ma-
gyarországnak a tőkés orszá 
gokhoz fűződő kapcsoiatai 
között, folyamatosan erősö-
dik minden területen. A po-
litikai párbeszéd rendszeres 
a legkülönbözőbb szinteken, 
a kormányzati körökkel ép-
pen úgy, mint a pártokkal. 
Azt mondhatnám, ezek az 
érdemi megbeszélések szinte 
konzultációs jellegűek. Gaz-
dasági téren az NSZK szá-
munkra nélkülözhetetlen 
partner . Ehhez hozzátenném: 
ha egyáltalán különbséget 
lehet tenni az egyes nyugat-
európai országok és az 
NSZK között, az NSZK-ról 
meg kell állapítani, hogy 
rendkívül precízen, ugyan-
akkor rugalmasan tevékeny-
kedik a gazdasági kapcsola-
tok építésében, hosszú távra 
szólóan. Az egész kapcsolat-
rendszert illetően is a leg-
jobb par tnereink közé soro-
landó. 

Lengyelország 

Kiszczak—Walesa találkozó 
O Varsó (MTI) 
Varsóban csütörtökön is-

mét találkozott Czeslaw 
Kiszczak belügyminiszter 
Lech Walesával, az 1982-bsn 
törvényen kívül helyezett 
Szolidaritás szakszervezet 
egykori elnökével. Egyetér-
tettek abban, hogy minél 
előbb sort kell keríteni a 
Lengyelország sorskérdései-
ről az ellenzék bevonásával 
artandó, úgynevezett nem-

zeti kerekasztal-beszélgetés-
re, s ennek előkészítése cél-
iából pénteken ú j abb talál-
kozót tar tanak. 

Megerősítették, hogy a 

fél órán át tartott . Jelen volt 
Stanislaw Ciosek, a nép-
frontszerű PRON főti tkára, 
Alojzy Orszulik tiszteletes, a 
lengyel római katolikus püs-
pöki kar sajtószóvivője és 
Andrzej Stelmachowski ne-
ves katolikus professzor. A 
találkozó után Kiszczak és 
Walesa magánmegbeszélé.st 
is folytatott. 

A belügyminiszter és Wa-
lesa második találkozójának 
nap ján in ter jú jelent meg a 
Konfrontac je című lengyel 
havilapban, amelynek a 
PRON a védnöke. Ez az clsö 

nemzeti kerekasztal-koníe- in ter jú Walesával a hivata-
renciát az augusztus 31-i el- los lengyel saj tóban a szük-
iő Kiszczak—Walesa talál- ségállapot 1981. decemberi 
cozón rögzített alapelvek bevezetése óta. Az in te r jó -
szerint ta r t ják , vagyis nem nak az a címe, hogy „Szoli-
lesznek tiltott témák. Isme- dari tásnak lennie kell", és 
retes, hogy Walessa fel kíván- szeptember l - j én , az első 
ja vetni a Szolidaritás ú.ibó- Kiszczak—Walesa találkozó 
li legalizálásának kérdését, utáni napon készült. Ebben 
amely elől a kormányzat Walesa kijelentette, hogy a 
mindeddig határozottan el- „Szolidaritás"-nak nem kell 
zárkózott. szükségszerűen az 193i-es 

A csütörtöki Kiszczak— szervezet „indigós másolatá-
Walesa találkozó három és nak" lennie. 

Rádiótelex 

flz Európa Nostra 
romániai műemlékekről 

A Heidelberg (DPA) 
Az Europa Nostra. a z 

európai műemlékvédő és 
tájszépítő egyesületeket tö-
mörítő nemzetközi szövet-
ség azzal a felhívással for-
dult Európa összes kormá-
nyaihoz, hogy akadályozzák 
meg a romániai kulturális 
és műemlékek lerombolását 
és a falvak megsemmisité-
sét. 

Az Europa Nostna szep-
tember elején tartot ta kong-
resszusát a z NSZK-beli 
Heidelbergben. Ennek ered-
ményeként fogalmazódott 
meg az a határozat, amelyet 
csütörtökön tet tek közzé 
Londonban, s amely ez 
európai országok kormánya-
in túl, cselekvésre szólítja 
fel az Európa Tanácsot, az 
UNESCO-1, va lamint ez 
Európai Közösséget. 

A szövetség azt javasolja, 
hogy a címzettek tegyenek 
meg iminden lehetséges 
„gyakorlati lépést" a tele-
pülések megsemmisítésének 
megelőzése céljából. 

A határozat rámuta t : a 
szövetséget mélységesen ag-
gasztja egyebek között az, 
hogy Bukarest történelmi 
központjának ki ter jedt ré-
szeit is megsemmisítik, t e -
kintet nélkül a műemlékvé-
delem érdekeire. Az a beje-
lentés, hogy Románia 13 
ezer f a lu j a közül mintegy 8 
ezret megsemmisítenek, ál-
lítólag a mezőgazdaság ra -
cionalizálása céljából. a 
szövetség határozata szerint 
annyi t jelent, hogy Romá-
niában kiir tanak kulturális 
hagyományokat és életfor-
mákat, s az ország öröksé-
gének jelentős részét fel-
számolják;. 

Nemes célkitűzések... 
# Bukarest (MTI) 
Az RKP KB Politikai 

Végrehajtó Bizottsága jóvá-
hagyta azokat a javaslato-
kat, amelyek a román kül-
döttségnek az ENSZ-közgyü-
lés ülésszakán való részvé-
telére vonatkoznak. 

A delegáció —• min t a 
Scinteia beszámolt róla —, 
megbízást kapott a r ra , hogy 
munkálkodjon a n n a k a z ú j 
román javaslatnak a z elfo-
gadtatásáért, miszerint „az 
ál lamoknak felelősséget kell 
viselniük azért, hogy ne 
tű r jenek meg területükön 
nacionalista, soviniszta, rasz-

szista és antiszemita meg-
nyilvánulásokat, ne ösztö-
nözzenek és ne támogassanak, 
ilyen tevékenységeket más 
országok területén". A ro-
mán küldöttség azért is te-
vékenykedik, hogy ,ja kor-
mányok és tömegtájékozta-
tási eszközök vál la l ják: 
küzdenek a rasszista, an t i -
szemita, nacionalista kon-
cepciók, a nemzetek ep)v-
másna uszítása ellen, a né-
pek, a z i f jú nemzedékek ne-
veléséért, a békés együtt-
működés, a kölcsönös tiszte-
let, a megértés és a béke 
szellemben". 

TANÁCSKOZÁS 
A PARLAMENTBEN 

A magyar diplomácia két 
jelentős eseményéről, Grósz 
Károlynak, az MSZMP fő-
t i tkárának, a Miniszterta-
nács elnökének a közelmúlt-
ban az Amerikai Egyesült 
Államokban tett látogatásá-
ról, valamint Nicolae Ceau-
sescuvál, á Román Kommu-
nista Pár t főt i tkárával lét-
rejött aradi munkatalálkozó-
járól hallgattak meg tá jé -
koztatást a képviselők az 
Országgyűlés külügyi bizott-
ságának csütörtökön, a Par -
lamentben megtartot t ülé-
sén. 

GORBACSOV 
SUSENSZKOJÉBAN 

Abakani programjának 
részeként Mihail Gorbacsov 
az autonóm területi szék-

helytől mintegy 80 kilomé-
terre fekvő Susenszkoje f a -
luba is ellátogatott. A tele-
pülésen, ahol annak idején 
Lenin száműzetését töltöt-
te, a főt i tkár felkereste a 
bolsevik párt megalapítójá-
nak emlékhelyeit. Ezután út -
ja a szajano-susenszkojei 
vízi erőműhöz vezetett, ma jd 
csütörtök délután a fót i tkár 
visszatért Krasznojarszk vá-
rosába. 

VELAJATI 
HAZAÉRKEZETT 

Csütörtökön hazaérkezett 
Teheránba Ali Akbar Vela-
jati iráni külügyminiszter, 
aki három héten keresztül 
vezette országa küldöttségét 
az iraki—iráni háború le-
zárását célzó genfi tárgyalá-
sokon. 

7 F O G Á S O S E B É D S V É D A S Z T A L R Ó L 
S z e g e d e n a K é k C s i l l a g é t t e r e m b e n , 

minden vasárnap 12 —15 óráig. Telefon: 62/51-677. 

Közlemények 
Dr Molnár G Etelka fül-orr-gégész 

folytatja rendelését: kedden, pénteken 
18.30 órától 19.30 óráig. Lugas u. 5/A 
Telefon: 55-415. 

Értesítjük a lakosságot, hogy Tarján-
ban szeptember 22-én 7 órától 15 óráig 
időszakosan, egyszerre 3 óra időtar-
tamban a Józsel A sgt., Csorba u., 
Sólyom u., Szamos u., Tarján széle által 
határolt területen á2 500-as és 600-as 
lakóépületekben, szolgáltató és közin-
tézményekben áramszünet lesz kar-
bantartási munkák miatt. Démá&z 
Északi Kirendeltsége. 

Szakmásító, továbbképző TIT-tanfo-
lyamok: erősáramú (érintésvédelem el-
lenőrzése. villámvédelem, felülvizsgá-
latra. erősáramú berendezések felül-
vizsgálata), kőolaj- és gázipari (kezelő, 
karbantartó, szerefóbeúzemeló-besza-
bátyozó. ellenőrző és éves minÓ6ftést 

végző), kisteljesítményű-kazánfűtő — 2 
t/h és kazánfútó — 12 t/h. Munkavé-
delmi vizsgáztatás felkészítéssel. Tűz-
védelmi szakvizsga, tűzvédelmi megbí-
zotti tanfolyam. Könnyúgépkezelő alap-
tanfolyam és targoncavezetői kurzus 
Szabványügyintézói és alkotói kurzu-
sok Jelentkezés: 341 -360/34-es mel-
lék vagy 136-890-es telefonon, szemé-
lyesen Budapest. VIII. Múzeum u. 7 
(Kossuth Klub). 

Feladatmegoldó levelező tantárgyi 
pontversenyt indít 8 fordulóban a TIT 
Budapesti Szervezete az általános is-
kolások számára: matematika (5—8. 
osztályosoknak), fizika (6—8 ), kémia 
(7—8), történelem (5—8), csillagászat 
(fizika-földrajz komplex a 7—8. osztá-
lyosoknak). Részvételi dlj: 190 Ft. Je-
lentkezés szeptember 20-ig levélben 
1372 Budapest. Pf. 479. vagy telefo-
non: 136-890, 341-360/31 
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