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Tanácskozott az MSZMP Központi Bizottsága 
A pluralizmussal kapcso-

latban is felmerültek kü-
lönböző nézetek. Voltak, 
akik elsősorban a veszélyei-
re hívták fel a figyelmet, 
mások az előnyeit taglalták. 
A nézetek, az érdekek nyílt 
ütközése nem veszélyes a 
pá r t ra nézve, ha a vi takér-
désekben megtalál ja a he-
lyes válaszokat. Politizáló 
pár t tá kell, hogy váljon az 
MSZMP, de akkor el kell vi-
selnie a nézetkülönbségeket 
is. Mindezekkel összefüggés-
ben is kifejezésre jutott , 
hogy olyan folyamatról van 
szó. amely nemcsak m a -
gyar, hanem nemzetközi sa-
játosság is. 

Szóba kerültek a különbö-
ző, nemrégiben alakult szer-
vezetek. Tóthné Kiss Má-
ria például azt az igényt fo-
galmazta meg, hogy tisztáz-
zák a párt és a létrejövő 
különböző politikai jellegű 
csoportosulások közötti vi-
szonyt. Veress József annak 
a véleményének adott han-
got, hogy bizonyos jelensé-
gekkel szemben erőteljeseb-
ben kell fellépni. Utalt 
egyes ellenzéki megnyilvá-
nulásokra, s arra, hogy bi-
zonyos csoportok és szerve-
zetek állásfoglalása milyen 
nagy nyilvánosságot kap a 

tömegkommunikációban, 
miközben hát térbe szorul-
nak, vagy nem ilyen erővel 
kapnak hangot társadalmi-
gazdasági életünk pozitív je-
lenségei. Huszár István ki-
emelte: nincs megriadva at-
tól, hogy az utóbbi időben 
megszaporodtak az öntevé-
kenyen szerveződő közössé-
gek. Arra viszont vigyázni 
kell, hogy a társadalom lé-
nyeges megosztottságában 
az ú j integrációk a pár tér -
tekezlet p la t formja a lapján 
jöjjenek létre. Ezekkel ösz-
szefüggésben hangot kapott 
az a nézet is — Hámori Csa-
ba is így fogalmazott —, 
hogy áz ú j tömörüléseket, 
kezdeményezéseket kihívás-
nak kell tekinteni — per-
sze, nem szükséges párná-
zott u ta t biztosítani szá-
mukra —, velük politikai 
együttműködésre és konf-
rontációra egyaránt szük-
ség van. A KISZ KB első 
t i tkára egyébként beszámolt 
azokról az elgondolásokról 
is, amelyek a KISZ megúj í -
tásával az i f júság jövőbeni 
szerveződésével kapcsolato-
sak. Ezzel összefüggésben 
hangsúlyozta: meg kell szün-
tetni az if júsági szövetség 
közvetlen pártirányítását , de 
ez nem jelentheti azt, hogy 
a politikai munkát el lehet 
hagyni a fiatalok körében. 

Rajki Sándorné arról szólt, 
hogy elsősorban az infláció-
tól való félelem, az életszín-
vonal csökkenése ad okot a 
riadalomra, s nem a poli-
tikai kilátástalanság. Ezzel 
összefüggésben hangoztatta: 
a pár t vezető szerveinek, a 
Politikai Bizottságnak, a 
Központi Bizottságnak, az 
egész pár tnak össze kell fog-
nia a cselekvés érdekében. 
Ez nem feltétlenül nézet-
azonosságot jelent, hanem 
cselekvési egységet köve-
tel. Ide kapcsolódik Berecz 
János egy gondolata, amely 
szerint: mi egy történelmi 
léptékű változás feladata-
it valósítjuk meg. Egy ilyen 
átalakulást csak egy na-
gyon erős pár t tud végre-
haj tani . Tevékenységét ne-
hezíti azonban a gazdasági 
válság, a szociális félelem, s 
az a tény, hogy a társadalom 
forradalmi megújí tását ú j 
törvények egész sorának ki-
alakítása kíséri. Minderre a 
párt nem készült fel, ezért 
most nagyobb gondot kell 
fordí tania önmaga megre-
formálására. 

Szinte kivétel nélkül min-
denki szólt a nyilvánosság-

ról, a tömegkommunikáció 
helyzetéről. Erről többen, 
többféle véleményt, elma-
rasztaló bírálatot is mond-
tak. Berecz János részlete-
sen beszélt a sa j tó és a 
saj tóirányítás átalakulásá-
ról. Kijelentet te: a saj tót 
vegye körül egy aktív, cse-
lekvőkész, követelményeket 
támasztó és támogató párt , 
amely par tnerként kezeli a 
tömegtájékoztatási eszközö-
ket. Néhányan úgy fogal-
maztak — közéjük tartozott 
Tétényi Pál is —, hogy ami 
a nyilvánosságot, a bírála-
tok elfogadását, az eltérő 
nézetek figyelembevételét il-
leti, ezen a téren jelentős 
előrelépés történt. Ami hi-
ányzik — s ezt a pár tér te-
kezlet állásfoglalása egyér-
telműen megfogalmazta —, 
az a nyílt elhatárolódás ér-
velő módon attól, ami nem 
egyeztethető össze szocialis-
ta elveinkkel, érdekeinkkel, 
nemzeti értékeinkkel. „Ha 
a tükör rosszat mutat , nem 
a tükröt kell összetörni" — 
mondotta, hozzátéve: a tü-
kör gyakran paradox mó-
don muta t j a a tényleges 
helyzetet, viszont tükrözi a 
helyzetet. Ehhez a kérdés-
körhöz szólt hozzá Berecz-
ky Gyula, kiemelve, hogy a 
sa j tó a mai bonyolult á tala-
kulás idején maga is keresi 
a helyét. Hangsúlyozta: ma 
felértékelődik a saj tó min-
den tévedése, ám igazságta-
lan és helytelen lenne el-
marasztalni az újságírást, 
amely reformpárt i , a meg-
újulás mellett tesz hitet. 

Vitazárójában Lukács J á -
nos egyetértett azokkal a 
javaslatokkal, amelyek sze-
rint a novemberi központi 
bizottsági ülésen mélyebb 
belpolitikai elemzésre van 
szükség. Ugyanakkor szük-
ségesnek tartotta, hogy a 
napirenden levő jelentésben 
foglaltakkal addig is orien-
tá l ja a párt vezető testülete 
a tagságot. Ugyancsak java-
solta, hogy a Politikai Bi-
zottság a közeli jövőben 
foglalkozzon tagja inak köz-
életi-politikai szerepléseivel, 
s foglaljon állást amellett, 
hogy a PB tagjai először a 
testület ülésén fejtsék ki a 
véleményüket a még vitatott 
kérdésekről. 

Az elmúlt négy hónap ér-
tékelése kapcsán Lukács 
János határozottan leszö-
gezte: a pártban, a társa-
dalomban olyan változások 
kezdődtek meg, amelyek 
összhangban állnak az or-
szágos pártértekezleten meg-
határozott törekvésekkel. 
Eszlelhető azonban számos 
jelenség, amely e szándé-
kokkal ellentétes, s nem 
érződik az ettől történő el-
határolódás, a pár t politi-
ká jának képviselete. Fon-
tosnak ítélte annak hang-
súlyozását, hogy a Központi 
Bizottság a hazánkban el-
kezdődött folyamatot poli-
tikailag irányított, demok-
ratikus folyamatnak ta r t -
ja, olyannak, amely a szo-
cializmust erősíti. A pár t 
belső életével, fejlődésével 
kapcsolatban kiemelte: nem 
elrendelt, hanem kiküzdött, 
valódi változásokra van 
szükség, olyanokra, ame-
lyek révén erősödik a szer-
vezet. 

Az elnöklő Grósz Károly 
javaslatára a Központi Bi-
zottság — egyhangú szava-
zással — elfogadta az elő-
terjesztést, és a vi tára adott 
választ. Megbízta a szer-
kesztőbizottságot, hogy a vi-
ta tapasztalatait a testület 
üléséről készülő közlemény-
ben összegezze. A Központi 
Bizottság úgy döntött, hogy 
novemberi ülésén jelentést 
vitat meg a belpolitikai 
helyzetről, a pár t időszerű 
feladatairól. 

Nyers Rezső előterjesztése 
Ezután Nyers Rezső tet t 

előterjesztést a választott 
pártszervek mellett működő 
tanácsadó testületek létre-
hozásáról. A KB munka-
programjának megfelelő-
en szélesebb körű viua alap-
ján elkészült írásos javas-
lat bevezetőben hangsúlyoz-
za: a tanácsadó testületek — 
amelyeknek a működési 
módjá t véglegesen az ú j 
szervezeti szabályzat rögzí-
ti majd — már ma is ú j in-
formációkkal, ellenvéle-
ményekkel, al ternatív el-
gondolásokkal segíthetik a 
helyzetértékelést és a dön-
téshozatalt, tehetik te l je-
sebbé a pártdemokráciát . 

A szakértői tanácsadás a 
politikai kezdeményezé-
sek ellenőrzésének, az elő-
zetesen felmérhető hatások, 
kockázatok számbavételé-
nek egyik eszköze. A külön-
féle felfogások mérlegelé-
se lehetővé teszi a pluraliz-
mus elvének intézményes 
érvényesítését a döntésho-
zatalban. A választott szer-
vek előre lá tha t ják dönté-
seik politikai kockázatát, 
mérsékelhetik azt, megis-
merhet ik az adott kérdé-
sekben az ellenzéki vélemé-
nyeket, lehetőség nyílik az 
a l ternat ív megoldások fel-
színre hozására, azok kidol-
gozására — hangsúlyozza az 
előterjesztés, m a j d számba, 
veszi, hogy mely kérdés-
körökben ésszerű szerepet 
adni a tanácsadásnak. Esze-
r in t a Központi Bizottság 
tagja i számára mindenek-
előtt olyan átfogó és hosszú 
távra kiható kérdések el-
döntésében, mint a pár t -
program, a gazdasági, a po-
litikai és a különböző társa-
dalmi reformprogramok. 
Igényelni kell a tanácsadást 
az általános belpolitikai 
helyzet megítélésében, a 
gazdasági, a szociális, a 
kulturális, a közigazgatási 
folyamatok összefüggései-
nek és egymásra hatásának 
értékelésében, a pár t politi-
kai befolyásának mérlege-
lésében, a pártpolit ika tár-
sadalmi mozgásterének 
megállapításában, főként a 
gazdasági és a szociális kér-
désekben. Mindemellett 
szükség van a külgazdasági 
politika általános irányát il-
lető tanácsadásra is, figyel-
met kell fordítani a nem-
zetközi politikai tapasztala-
itok szerzésére, azok ér té-
kelésére és hazai hasznosí-
tására. 

A budapesti és a megyei 
pártbizottságok mellett m ű -
ködő tanácsadó testületek 
féladata a helyi politikai 
kérdésekben való tanács-
adás. Ebbe beleértendő a 
reformok politikai meg-
valósítása az adott terüle-
ten, a gazdasági folyamatok 
társadalmi hatásának elem-
zése, város- és községpoli-
t ika. A budapesti és a me-
gyei pártbizottságok — 
amelyek közül szinte mind-
egyik helyesli a tanácsadói 
testület megalapítását — 
maguk határozzák meg 
feladatkörét és működési 
imódját. 

Az előterjesztés szerint a 
tanácsadó testületek — jól-
lehet főként a választott 
pártszerv által megjelölt té-
mában fe j t ik ki álláspont-
jukat — kezdeményező sze-
repet vállalhatnak, s így ja-
vaslatot tehetnek arna is, 
hogy valamely fontos ké r -
dést megtárgyaljon a vá-
lasztott testület. Ez is a r r a 
mutat , hogy a tanácsadói 
testületek munkájá t nem 
lenne helyes előre elkészí-
te t t munkatervek kereteibe 
mereven beszorítani. 

Végül az előterjesztés a 
testületek megalapításának 
és működési módjának kér -
déseivel foglalkozik. A ja-
vaslat szerint a K B mellett 
tanácsadó testület állandó 
tagokból álló szűkebb lét-
számát témánként alakí-
tandó szakértői munkacso-
portok egészítenék ki. Az 
állandó testület elnökét és 
tagjait a Központi Bizott-
ság jelöli ki, a következő 
kongresszusig ter jedő idő-
tar tamra. A tanácsadó tes-
tület mellett alakuló mun-
kacsoportokat maga a tes-
tület hozza létre és működ-
teti. Kívánatos, hogy a 
munkacsoportokban pár-
ton kívüliek is részt vegye-
nek. 

A határozati javaslat sze-
r in t a Központi Bizottság 
felkéri a Politikai Bizottsá-
got, hogy a soron következő 
ülésére terjesszen be javas-
latot a központi tanácsadó 
testület személyi összetéte-
lére. 

Az előterjesztést követő-
en Berend T. Iván úgy ítél-
te meg, hogy sokkal na -
gyobb jelentőségű lenne, ha 
nem a KB, inkább ti tkárai , 
illetve a főtitkár mellett, a 
döntés-előkészítésben, majd 
a kivitelezésben kulcsszere-
pet játszó személyek körül 
jönne lé t re tanácsadó tes-
tület, amely széles körű 
hátteret képes mozgósítani, 
elvi tanácsot tud adni akár 
napi kérdésekben is. E vé-
leményhez csatlakozott Ka-
tona Imre, kifej tve, hogy e 
tevékenységben a tartalmi 
munkára kell helyezni a 
hangsúlyt. Üdvözölte, hogy 
a valóságban is mind job-
ban támaszkodnak a tudo-
mányos intézetek munká j á -
ra, majd megállapította: ha 
valahol szerepe lehet a t a -
nácsadásnak, akkor azt a 
Politikai Bizottság mellett 
kell létrehozni. 

Nyers Rezső válaszában 
elismerte a kételyek indo-
koltságát, javaslatát azon-
ban továbbra is fenntar tot-
ta a tanácsadó testület 
megalakítására. A Központi 
Bizottság végül 6 ellenvéle-
ménnyel és 7 tartózkodással 
elfogadta az előterjesztést. 

Ezután különfélék követ-
keztek. Berecz János rövid 
kiegészítést fűzött az I rány-
elvek az ideológiai munka 
megújí tásához című előter-
jesztéshez. Motiváltságát 
elemezve emlékeztetett a r -
ra, hogy az irányelvek vitá-
jában az „ideológiai éhség" 
•és az ideológiai élet zavara-
i t tapasztalták. Javasolta, 
hogy a testület fogadja el a 
határozati javaslatot, amely 
három alapvető dolgot sza-
bályoz. Ne tudományirányí-
tó testületet hozzon létre a 
KB az ideológiai munkával 
való foglalkozásra, hanem 
tegye azt az agitációs és 
propaganda bizottság leg-
főbb feladatává. Az ideoló-
gia művelői és az ideológiai 
munka gyakorlói külön 
munkacsoportokban össze-
gezzék azokat az ismerete-
ket, amelyeket a tudomá-
nyos műhelyek, illetve a 
gyakorlati pártmunkások 
feltártak. Mindezeket figye-
lembe véve adjanak ú tmu-
tatásokat a pártszervezetek-
nek a konkrét ideológiai 
kérdésekben. A Központi 
Bizottság — 1 tartózkodás-
sal — a javaslatot elfogad-
ta. 

A Központi Bizottság vé-
gül hatáskörébe tartozó sze-
mélyi kérdésekben döntött. 

A késő esti órákban véget ért az MSZMP Központi 
Bizottságának ülése. \ testület megvitatta Szűrös Mátyás 
előterjesztését az időszerű külpolitikai és nemzetközi kér-
désekről, majd Lukács János előadásában a párt helyze-
téről, a pártélet cs a belpolitika néhány aktuális kérdé-
séről szóló tájékoztatót. Ezt követően meghallgatta Nyers 
Rezső előterjesztését a tanácsadó testületek megalakítá-
sáról, majd egyéb kérdéseket tárgyalt, illetve az illetékes-
ségi körébe tartozó személyi ügyekben döntött. 

Rz MTESZ konferenciája 
A Műszaki és Természet-

tudományi Egyesületek Szö-
vetsége kedden az MTESZ 
székházában országos é r -
dekvédelmi konferenciát 
rendezett. Az első alkalom-
mal megtartott tanácskozá-
son a műszaki értelmiség 
különböző csoportjainak, a 
kutatóknak, mérnököknek, 

technológusoknak, oktatók-
nak és művezetőknek a kép-
viselői vettek részt. A szak-
emberek a gyakorlati mun-
kában tapasztaltakat is f i -
gyelembe véve azt vitatták 
meg, hogy miben lá t ják a 
tudományos-műszaki hala-
dás és a reálértelmiség 
problémáit. 

M a g y a r - N D K barátsági nap 
Magyar—NDK barátsági 

napot rendeztek tegnap, Sze-
geden, a Hazafias Népfront 
városi bizottságán Kiss Pi-
roska t i tkár és Szendrei J á -
nos alelnök fogadta a német 
vendéget, Renata Kirscht, az 
NDK Népi Szolidaritási Köz-
ponti Bizottság elnökségi 

tagját . A vendéget e lkalau-
zolták a Tolbuhin sugárúti 
idősek otthonába, ma jd ta-
lálkozott a szegedi német 
barát i kör tagjaival. Ott a 
vendég tájékoztat ta a szege-
dieket az NDK-ban élő öre-
gek hétköznapjairól. 

Meddig szennyezhetjük 
a Tiszái? A n e b v / z s g o / t o 

Igen fontos és közérdeklő-
désre számot tartó kérdés-
sel foglalkozott tegnapi ülé-
sén a neb szegedi bizottsága 
Kalmár József elnök vezeté-
sével. Két esztendőt figye-
lembe véve adtak számot a 
népi ellenőrök a hulladék-
front helyzetéről. A környe-
zetvédelem nem csak divat-
ból került a figyelem közép-
pontjába, hanem azér t is, 
mer t árnyoldalai egyre in-
kább szemet szúrnak, és a 
társadalom úgy érzi, kiszol-
gáltatott a növekvő veszély-
helyzettel szemben. A neb 
tapasztalatai is erről győztek 
meg. 

A környezetvédelemmel 
kapcsolatos magatar tás 
nem javult, hanem romlott 
az utóbbi években. Például 
a szemét elhelyezése és táro-
lása rendkívül alacsony 
színvonalú. Kivétel a Belvá-
ros, ahol minden nap el-
hordják a lakóházak' horda-
lékát. A város külterületén 
másnaponként végzik a 
gyűjtést, földes utcákban 
pedig — ennek hosszúsága 
megközelítően kétszáz kilo-
méter — heti két alkalom-
mal. Ám az esőzések idején, 
illetve télen az utak já rha-
tatlansága miatt , a rendsze-
res szemétszállítás szünetel. 
A gyűjtés módja is kifogá-
solható, hiszen a konténerek 
kiürítésénél nagy mennyisé-
gű hulladék marad az utcá-
kon. Nem megoldott a kon-
ténerek rendszeres mosása 
sem. A régebbi épületeknél 
nem alakítottak ki kukatáro-
lót. Gondot jelent a tízszin-
tes házaknál a hulladékle-
dobók helyzete. Azokat 
úgy alakították ki, hogy mo-
sásuk, fertőtlenítésük szinte 
lehetetlen. Így ne csodálkoz-
zanak a panelek lakói, a ro-
var- és rágcsálóinvázión. A 
népi ellenőrök megállapítot-
ták, a gyűjtőedények épsége 
és állagának megóvása nem 
érdekli a városgazdálkodási 
vállalatot. A szállításkor ke-
letkezett szemetet e cég dol-
gozói nem takar í t ják el. 

Szegednek egy központi 
szilárd hulladéklerakó helye 
működik, és megfelel a kör-
nyezetvédelmi, közegészség-
ügyi előírásoknak. A beru-
házásnál figyelembe vették 
a hasznosítási technológiájá-
nak modernizálási lehetősé-
gét is. A tanács a külső te-
rületeken — Szőregen, Do-
rozsmán. Gyáraréten, Al-
győn és Mihályteleken — is 
létesített ideiglenes hulla-
déklerakó-helyet, ahol azon-
ban a központi előírásokat 
nem tudják betartani. A 
Felszabadulás Tsz az algyői 
iparterület közvetlen szom-
szédságában környezetvédel-
mi telepet akar létrehozni. A 
területet körbekerítik, és 
mindenféle szilárd hulladék 
fogadását garantál ják 

Szűkebb pátr iánkban a fo-
lyékony hulladék elhelyezé-
se érdekében nem tet ték 
meg a szükséges és lehetsé-
ges intézkedéseket. A Tisza-
parti városban az algyői kis 
kapacitású szennyvíztisztító-
telepen kívül tisztítatlanul 
kerül a szennyvíz a folyóba. 
Mit bír el a Tisza? Ez a 
kérdés az utóbbi időben 
nemcsak a közegészségügy 
szakembereit, hanem az ál-
lampolgárokat is foglalkoz 
tat ja, hiszen n> aranként 
egyre növekszik azoknak a 
tábora, akik a kánikulában 
is elkerülik a hűsítő hullá-
mokat. Talán jól teszik, hi-
szen jelenleg a Tiszába fo-
lyó szennyvíznek csak alig 
két százaléka tisztított. Ez 
pedig egy európai kul túrá-
val rendelkező országban 
rendkívül alacsony mértékű-
nek számit. Szeged szenny-
víz-csatornázási helyzete — 
min t ál talában a legtöbb te-
lepülésé — a vízellátottság-
hoz képest nagyon elmarad. 
A csatornahálózat egységesí-
tésére és korszerűsítésére 
1960-ban kezdték a rókus— 
móravárosi programot meg-
valósítani. A Tiszával pár -
huzamos főgyűjtő távla tban 
a város összes szennyvizét a 
folyó városi alatt i szakaszá-
ba vezeti. A déli főgyűj tő 
végpontján helyezkedik el a 
szivattyútelep, amely a Ti-
szába emeli a szennyvizet. 
Még egy hír a csatornázási 
frontról : Újszegeden a re-
konstrukció öt évvel ezelőtt 
kezdődött, és 1986-ban fe je-
ződött be. Jelenleg vezeté-
kes ivóvizet kap a lakások 
körülbelül 86 százaléka, de 
csatornára csak az otthonok 
60 százalékát kötötték. Sok 
gondot jelent a körtöltésen 
kívüli területek szennyvíz-
elvezetése is, mer t a mély 
fekvés és a magas talajvíz-
állás miat t a szikkasztás 
nem lehetséges. Ezekben a 
körzetekben a társulati úton 
megépített csatornákkal, á t -
emelő közbeiktatásával lehet 
a városi főgyűjtőre csatla-
kozni. 

A vizsgálat során a népi 
ellenőrzés megállapította, 
rendkívül fontosnak ta r t j a , 
a m á r elhatározott és a kö-
vetkező tervidőszakra üteme-
zett folyékony hulladékle-
rakó hely valóban elkészül-
jön, mer t különben a meg-
növekedett mennyiségű hul-
ladékkal szemben egyre te-
hetetlenebbek leszünk. J a -
vaslatként hangzott e l : a 
meglévő illegális lerakóhe-
lyeket minél hamarabb fel 
kell számolni. A tanácsren-
deletek betartására nagyobb 
figyelmet fordítsanak az il-
letékesek, és fokozzák az el-
lenőrzéseket. 

H. M. 


