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A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
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A nyilvánosság kihívását 
vállalni kell 

í r t a : Berecz János, az MSZMP Politikai 

Bizottságának tagja, a KB titkára 

Ma, a magyar sa j tó napján, olyan hivatás műve-
lőit köszöntjük, amely napjaink mindinkább 
szakosodé világaban is az egyetemesség hordozó-

ja. A toll, a mikrofon, a kamera és a fényképezőgép mes-
tereit köszöntjük, ak ik naponta híradást adnak a sok-
színű magyar valóságról és a határuinkon túli ezernyi 
eseményről, ak ik nem csupán közvetítik, de vélemé-
nyükkel, gondolataikkal gazdagítják is azt a párbe-
szédet, amely a sok kis közösségből felépülő társadal-
munkban jelenleg zajlik. Akiknek megszólalni napi kö-
telesség. ám önmaguk és olvasóik előtt megszólalásuk 
tar talmával és ily módon hatásával is számot kell 
vetniük. 

A magyar sa j tó nap ja nem az ilyenkor szokásos 
kitüntetésektől, gratulációktól válik igazán ünneppé. 
Tudnunk kell, hogy az emberek nap mint nap, vér-
mérsékletük szerinti érzékenységgel, tudati különböző-
ségükkel, dicsérik vagy sz id ják a sajtót . Ez a minden-
napi figyelem ta lán meg kitüntetöbb is, mint a z evente 
egyszeri. Abból következik, hogy a z újságíró, a nyil-
vánosság embere, alanya, egyben tárgya is a szólás és 
véleménynyilvánítás szabadságának, amely legitimálja 
rendszerünket. A mindennapi újságírás és a műsorké-
szítés igényessége ily módon a társadalmi stabilizáció 
mérőeszköze, egyben az t erősíteni, vagy gyengileni is 
képes erő. 

A ma zajló folyamatokban n tömegkommunikáció, 
így a z újságírás is része a nép által gyakorolt hata-
lommá alakuló társadalomnak, része és egyben alakí-
tója is a politikai intézményrendszernek, tükre a jog-
államiságnak. Pár tunk ezért is foglalkozott és foglalko-
zik a május i értekezlet óta mind mélyrehatóbban a po-
litikai nyilvánosság, ezen belül s a j á t működésé nyil-
vánosságának kérdéseivel. Ezért fogalmazta meg és 
bocsátotta vitára állásfoglalás-tervezetét, ezért kezde-
ményezi ú j tájékoztatási törvény megalkotását. E ter-
vezetek és dokumentumok sajtószabadságot akarnak , 
amely igazán csak akkor van, ha müvelik. 

Társadalmunkat a gondolat és a gondolkodás sza-
badságának teljessége minősíti. Hogy mindez megnyil-
vánulhassák, ahhoz belső szabadsagra és annak nyilt 
vállalására vian szükség. Egy korszerű szocializmus ha-
tékony politikai működést igényel. A hatékony és ered-
ményes reform pedig csak nyilvános társadalmi akara t -
ként, azt támogató mozgalomként számíthat sikerre, 
amely teljesitöképes, tehá t jobb életszínvonalat nyúj tó 
gazdaságot te remt 

A pár t májusi országos értekezletén kinyilvánítot-
ta, hogy elhatározott szándéka a politikai nyilvános-
ság gazdagítása. Ebben a megújuló politikai nyilvános-
ságban természetesen részben mások a követelmények 
a pár t saját saj tóorgánumával szemben, és megint más 
követe)menyeket érvényesítenek a lapalapítók sa já t 
saj tótermékeik eseteben. Megjelennek más színezetű 
lapok is. A part iránt elkötelezett újságíró-közösségnek 
ezért egy olyan időszakra kell felkészülniük, amikor 
nyílt politikai csatározások is zaj lanak a Lapok hasáb-
jain. nemcsak az országos, hanem a helyi politika kér-
déseiről is. 

A lapok tartalma a kibontakozó demokrat ikus vi-
szonyok között, a műhelyekben dől el. A pár tnak ezért 
alapvető érdeke, hogy az űjságíró-tár.sadalommal part-
neri viszonyt építsen ki és tartson fenn. Nem arról 
van szó. hogy egy korábbi sajtóirányitási gyakorlatot, 
az adminisztrat ív irányítást, annak ellentétével, a c-art-
talan magárahagyatottsággal cseréljük fel. Sokkal in-
kább arról, hogy a -saját politikánkat képviselő saj tó 
súlyának megfelelőbb helyzethez, szerephez jusson a 
kibontakozó demokratikus közéletben. Ennek egyedüli 
módja a partnerség, a rendszeres politikai párbeszéd, « 
kölcsönös felelősségvállalás. 

Hogy sikerül-e megteremteni a nemzeti méretű 
közmegegyezést, hogy az élet minden területére 
kiierjedő reformok milyen társadalmi támoga-

tásra találnak, hogy a part súlya, ereje mekkora lesz a 
közéleti vi tában es a reformok valóra váltásában, ezek 
u kérdések elsősorban nem az országos fórumokon dől-
nek el. Poli t ikánkat annak gyakorlati megvalósítása 
minősíti, aminek pedig a terület, az alapszervezet a 
szintele. 

A megyei part lapok e helyi nvilvanossagnak fon-
tos fórumai, egyben a helyi demokrácia kifejeződési 
formái is Olyan döntéseknél lehetnek jelen, sőt lehet-
nek azok részései, melyek a legközvetlenebbül érintik 
az olvasókat. Olyan eszköz a megyei lap, melynek se-
gítségével a döntések ellenőrzése is lehetővé válik. Ha 
a jogállamiság ú t ján továbbhaladva, maguk is mernek 
bát rak lenni, ha vállalják a mai állapotokat meghalad-
ni akarók melletti elkötelezettséget, a vitatkozó szelle-
mű eszmecserét, a fürge, rugalmas és önálló gondolko-
dást, akkor a megyei lapok magabiztosan vál la lhat ják 
azt a kihívást, ami t számukra a plurálissá váló nyil-
vánosság jelent. Nem teledhetik el ugyanakkor, hogy 
a nemzeti erdekeket szolgáló, a szocialista Magyaror-
szág építését vezető part lelelös kepvtselói. 

Tudósítás a megyei 
tanács vb üléséről Szociális gondoskodás 

A megyei tanács végre-
haj tó bizottsága tegnap, ked-
den Szegeden Papdi József 
tanácselnök vezetésével ülé-
sezett. A tanácskozás mun-
kájában többek között részt 
vett Illés Béla egészségügyi 
miniszterhelyettes. A testü-
let több fontos kérdésben 
döntött az előterjesztések 
között. Tájékozódott a zöld-
ség-gyümölcs termelésről és 
-ellátásról. Megállapította a 
vb, hogy a forgalmazás az 
elmúlt időszakban kiegyen-
súlyozott volt, azonban nem 
javult kívánt mértékben a 
minőség és a választék. Az 
előrelépés érdekében ú j in-
tegrációs szervezetek segí-
tették e fontos munkát . 
Kedvezőek a Zöldért és a 
szentesi korai zöldségrend-
szer között létrejött ú j 
együttműködési forrnak. A 
mezőgazdasági nagyüzemek 
egyre nagyobb számban 
vesznek részt a feldolgozás-
ban. Például az Asotthal-
mon létrehozott konzerv-
üzem jelentősen közremű-
ködik e feladat teljesítésé-
ben. Jövőre Bordanyban ad-
nak át egy paradicsom- és 

gyümölcsvelő-sűrítményt 
előállító kisüzemet. 

Szeretné a testület — ha-
tározattal megerősítette —, 
ha a megyei tanács ülései-
nek nyilvánossága szélesebb 
körű lenne, és az írott sa j -
tón kivü! a propagandában 
részt vennenek a helyi 
elektronikus hírközlő szer-
vek is. Igen nagy érdeklő-
dést váltott ki az a tájékoz-
tató, amely ismertette a szo-
ciális gondok megoldására 
kibontakozott különböző 
mozgalmakat. Az egyre 
több feszültség feloldásai az 
állami szociálpolitika egye-

dül nem képes felvállalni. A 
társadalmi tömegszervezetek 
sajátos eszközeikkel eddig is 
hozzájárultak az állami fel-
adatok megoldásához. Azon-
ban ma már annyira feszi-
tőek a gondok, hogy a kü-
lönböző társadalmi rétegek 
az öntevékeny kezdeménye-
zésekre is számítanak. Ez 
azt jelenti, hogy az egyének, 
illetve egy-egy közösség és 
egyesület társasági formá-
ban igyekszik bekapcsolódni 
a hátrányos helyzetű réte-
gek támogatásába. Sokszor 
lakóterületi tanácskozáson 
vagy falugyűlésen vetik fel 
a különböző klubfoglalko-
zások megteremtésének le-
hetőségét. Intézmények, szo-
cialista brigádok gyakran 
társadalmi munkát szervez-
nek e cél megvalósításához. 

A szociális feladatok egyik 
fő területe a gyermek- és 
ifjúságvédelem. Széles kör-
ben fejti ki tevékenységét a 
gyámügyet segítő társadal-
mi pártfogói szervezet. Köz-
reműködnek a veszélyezte-
tett kiskorúak felderítésé-
ben, és a védő-óvó intézke-
désekben. A fiatalkori bű-
nözés visszaszorításában is 
egyre inkább lehet számí-
tani a tarsadatmi aktivista-
hálózatra. A veszélyeztetett 
gyermekek egyharmada 

anyagi nehézséggel küzd. 
Ezért igen nag.v segítsvg a 
különböző szervezetek altal 
kezdeményezett és lebonyo-
lított ruha, játék, gyer-
mekbűtor-gvűjtési akció. 
Változatosak a fogyatékos 
felnőttek iránti lakossági 
szolidaritás megnyilvánulási 
formái is. Egves szolgáltató 
vállalatok térítés nélkül 
vagy kedvezményesen javít-

ják a mozgáskorlátozottak 
gépkocsiját, a nagyothallók 
készülékeit. Számottevő az, 
olyan közösségi adomány, 
amely gyermekek vagy fel-
nőttek külföldi műtétjéhez,, 
illetve a hazai műszerbe-
szerzéshez nyúj t támoga-
tást. A Vöröskereszt szer-
vezi például a mozgássérült, 
a légszervi beteg gyerekek 
nyári táborozását. Vásárhe-
lyen jelentős összefogással 
alakították ki a rokkantak 
napközi otthonát, és az idő-
sek klubját . Makón önte-
vékenyen működik a családi 
klub, amely segíti az ottho-
ni kapcsolatok erősödését. 
Szegeden a drogambulancia 
tevékenységi köre szélese-
dett, és teryezik a rákbe-
tegek klubjának szakosítá-
sát is. Az állami gondozot-
taknak is van sa já t szer-
vezete, ami felkészít az 
egészséges életvitél kiala-
kítására. Számos alkoholel-
lenes klub működik a me-
gyében, szerencsére a mun-
kájuk egyre hatékonyabb. 
Klubjuk van a nagycsaládo-
soknak, a nyugdíjasoknak, 
és hosszú lenne felsorolni 
mindegyik réteget, amely 
öntevékeny módon próbál 
javítani helyzetén. Az idén 
ú j szociális támogatási for-
maként jelentkezett a Ro-
mániából áttelepülő magyar 
iiemzei iségek támogatása. 
Anyagi és egyéb segélyt ka-
pott 24!) személy. A megyei 
tanács végrehajtó bizottsága 
reméli, hogy ú jabb egyesü-
letek, személyes adományok 
és közösségi támogatások 
hozzájárulnak majd a kü-
lönböző szociális feszültsé-
gek enyhítéséhez. 

A végrehaj tó bizottság a 
műszaki fejlesztés gyorsítá-

sának, a tudományos ku-
tatás eredményeinek foko-
zottabb alkalmazása, előse-
gítése érdekében 1989. ja-
nuár 1-j'étől tudományos 
koordinációs szakbizottságot 
hoz létre. Mint köztudott, 
jelenleg a műszaki haladást 
és kutatásfejlesztést szá-
mos körülmény hát rá l ta t ja . 
Tájékozódott a testület a 
Szociális és Egészségügyi 
Minisztérium megyei föfel-
ügyeleti vizsgálatának ösz-
szefoglaló értékeléséről is. E 
téma napirendi v i tá jában 
szót kért Illés Béla, és 
egyebek között foglalkozott 
az egészségügyi intézmény-
hálózat korszerűsítésének le-
hetőségeivel. 

A téglaügy kapcsán az ér-
deklődés középpontjába ke-
rült a Csongrád Megyei Ta-
nácsi Építőipari Vállalat 
igazgatója, Boldizsár Sándor 
is. A cég vezetője novem-
ber 22-én kérelemmel for-
dult a vállalati tanácshoz, 
és kérte igazgatói beosztá-
sából történő felmentését. A 
vállalati tanács elnöke meg-
kereste a vb-t, hogy az 
igazgató felmentéséhez a 
testület előzetes egyetértését 
ad ja . A kéréshez a testület 
hozzájárult , természetesen a 
felmentésről a vállalati ta-
nács dönt. Egy tájékoztató 
ismertette a hetedik ötéves 
tervidőszak beruházásainuk 
időarányos teljesítését. E té-
ma részletes publikálására 
lapunkban még visszaté-
rünk. A végrehaj tó bizott-
ság a tanács soron követke-
ző ülését december 16-ra 
hívja össze. Előzetesen meg-
vitatták a soros ülés napi-
rendjeit , amelyeket a tes-
tület elé terjesztenek. 

Az év végére: 60 millió Hungqrio-itiónftq 
Nem emlékszem, hogy va-

laha is írásos közvéle-
mény-kutatási kezdemenye-
zett volna valaki Szegeden 
azért, hogy megtudja, mint 
vélekednek a város lakói 
egy beruházásról. Most ez is 
megtörtént. Pontosabban a 
hét végén következik be: 
akkor ugyanis a Hungária 
Szálló felújítása iránt é r -
deklődő szegediek — ez sem 
éppen mindennapos — be-
já rha t ják az épület be járha-
tó részeit. (Mint azt koráb-
ban mar hírül ad tuk : a Vo-
lán Tourist Dáni utca sarki 
irodájában vehetők át e hé-
ten a belépőül is szolgáló 
kérdőívek. Ott osztják be a 
harmincas szálló-nézö tur-
nusokat Is — balesetvédel-
mi okokból ennél több lá-
togatót nem kísérhetnek 
egyszerre a szombat délutá-
ni viziten.) 

A kérdőíves felmérés per-
sze csak egyike a Régi Hun-
gária Részvénytársaság ak-
cióinak, melyeket a „nyi-
tott vállalkozás" elvének je-
gyében e hétre szerveztek. 
Tegnap például a saj tó ér -
deklődő munkatársai t ka-
lauzoltak nemcsak a szállo-
dai opitkezésen, hanem 
reszletesen tájékoztattak is 
őket a hazai vállalkozások 

közül kitűnni szándékozó 
rés z ve n y társasa g eddigi 
munkálkodásáról, terveiről. 
(Lapunk ez ügyben köny-
nyebb helyzetben van: a 
krónika folyamatosan író-
dott már eddig is.) Ugyan-
csak tegnap, mar a délutáni 
ólakban a városi tanács 
szakbizottságainak tagjait 
látták el információkkal az 
rt vezető munkatársai , s a 
tervezés, kivitelezés felelő-
sei. Meghívták a végrehajtó 
bizottság tagjait — a testü-
letek így kéznyújtásnyira a 
döntéshozatal, a jövő évi 
tervszamok vitája és elfo-
gadása előtt kialakíthatják 
véleményüket. A „nyitott 
ház"-akció a közönségtalál-
kozóba torkollik, majd a 
kérdőivek kiértékelésébe. 
A városlakók véleményéből 
— talán nem árulunk el ez-
zel titkot — azt is szeretné 
megtudni a részvénytársa-
ság, hogy adandó alkalom-
mal a megkérdezett vasá-
rolna-e részvényt, vagy 
hogy ha munkahelye pénz-
ügyeiről dönthetne, beszáll-
na-e a vállalkozásba. Amely 
fölül egyébként — mint teg-
nap megtudtuk — a sötét 
felhők elvonultak. S túl a 
híreszteléseken, mende-

mondákon, be- és teljelen-

Falaznak, előregyártott födémelemeket építenek be — 
már az első emeleten is 

téseken, vizsgálatokon ez a jelenlegi részvénytulaj-
donosokat.) Jól haladnak: az 
igazából szeptemberben ne-
kilendült építkezésen az 
idei esztendő végét 60 millió 
forintos számlával zárják. 

P K. 

idö szerint 75-80 délépes 
dolgozik. (Nem számítva 
hozzájuk a további munka-
folyamatok előkészítőit, a 
tervezőket, a szállítókat, a 
leendő üzle.ti partnereket és 


