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Á szegedi tanács tárgyalta 

A lakásgazdálkodás kérdései 
Elidegenítési tilalom a Belvárosban 

Véget ért az év végi ha jrá 
a szegedi tanács munká j á-
ban a tegnapi üléssel. Csat-
tanóként olyan témát tár-
gyalt a testület, m in t a vá-
ros lakásgazdálkodása, az 
időszerű feladatok és a to-
vábbi teendők, va lamint a 
lakosságot, a közvéleményt 
régóta foglalkoztató kérdést 
az á l lami lakások megvásár-
lására vonatkozó rendelet 
módosítását. Mivel a két té-
m a szorosan összefügg, ezért 
egy kalap alatt vitatta meg 
a testület. 

Csonka István általános 
elnökhelyettes a többek ál-
tal szociológiai mélységűnek 
aposztrofált írásos előter-
jesztéshez kapcsolódó szóbe-
li kiegészítőjében elmondta, 
hogy az országos lakáskon-
cepció bevezetéséig hosszabb 
idő fog eltelni, á m az átme-
neti időszakban sem szabad 
ölbe tett kézzel ü ln i , meg 
kell találni a szükséges fel-
adatokat. Azt javasolta, hogy 
a vita során a tanács elkép-
zelésekben, teendőkben há-
rom területre koncentrál jon. 
Egyik a helyi tanácsi támo-
gatás elosztásának módosítá-
sa (az első lakáshoz ju tókat 
még inkább részesítsék 
előnyben); a másik az álla-
m i lakások visszaadása fel-
tételeinek javítása, ezáltal a 
lakásmobil i tás erősítése; 
harmadszor a műszaki elő-
készítés á l ta l az építési fel-
tételek kedvezőbbé tétele. 

A lakásellátási stratégia 
célja a következő évtized 
közepéig nem lehet más, 
m i n t a meglevő és az újon-
nan keletkező feszültségek 
enyhítése, a mennyiségi hi-
ány csökkentése. A lépcső-
zetes lakáshoz juttatás in-
tézménye az e lmúl t időszak-

ban nem érvényesült kellő-
en. Hét évvel ezelőtt a lakás-
igénylők száma közel nyolc 
és fél ezer volt, jelenleg hat-
ezer. Közü l ük lakással egy-
ál ta lán nem rendelkezik 
5182, 40 százalékuk szociális 
tanácsi bérlakásra tart 
igényt. Csökkent a lakásépí-
tések száma, ezen belül je-
lentősen az á l lami lakásépí-
tés aránya. 

A VI I . ötéves tervben kö-
rülbelül 5700 lakás építhető 
fel. A lakásmobil i tás intéz-
ményének működtetésével 
és a szociális lakásépítéssel 
a leginkább rászorulók elhe-
lyezése megoldható. A taná-
csi támogatás elsődlegesen a 
pályakezdőket segíti. Fel kell 
készülni a lakáspolit ika át-
fogó korszerűsítésére, az ú j 
elveken működő lakásgaz-
dálkodási rendszer kialakí-
tására. 

A lakáskérdés v i tá jában 
elsőként Hojgesang Péter 
kért szót. Elcsodálkozott 
azon, híjgy a lakásgazdálko-
dásban az e lmúl t időszak-
ban elért eredmények elle-
nére még mind ig 6 ezren 
szerepelnek az igénylök lis-
táján. Felhívta a figyelmet 
a tanács felelősségére a dön-
tésben, kétszer is meg kell 
gondolni például , hogy mely 
épületeket jelöl ik ki szaná-
lásra. Felolvasott egy leve-
let, amelyet 12 lakó írt alá, 
ti ltakozva az ellen, hogy a 
sugárutak mentén levő taná-
csi lakások eladását megtilt-
sák. Tóth Csaou. „„c „ 

tanácsi támogatásra válto-
zatlanul rászorulnak azok is, 
akik többgenerációs ottho-
nokat k ívánnak teremteni, 
bár esetleg már 40—50 éve-
sek. Halász Miklós megálla-
pította, hogy sajnos az ott-

honteremtés ma má r luxussá 

vált , minden olyan ésszerű-

megoldáson gondolkodni 

kell, amely a jelenlegi fe-

szült helyzetet enyhíti. Ilyen 

lehetne például a bérlők há-

zának létrehozása. 

Gábor Erzsébet (megyei 
tanács) egyebek között arra 
világított rá, hogy a lakás-
igénylők fele egyedülálló és 
elképzelhető: egy részük 
csupán az önbiztosítás érde-
kében adta be kérelmét. 
Marschalek Gyula úgy vél-
te, nem egyértelmű az építé-
si telkek értékesítésének 
rendszere. A városi KISZ-bi-
zottság véleményét tolmá-
csolta Bereznai Gusztáv,- a 
fiatalok az aránylag drágá-
nak tűnő garzonlakások mel-
lett voksolnak. Ugyanis ez 
még elérhető számukra. Sze-
rintük az á l lami lakásokat 
nem szabad elkótyavetyélni, 
kérik, tiltsák meg eladásu-
kat. Támogat ják lakásépítés-
ben a kivitelezők közti 
egyenlőség elvét. A jogi és 
igazgatási bizottság szerint a 
tanács végrehajtó bizottsága 
mérlegeljen, hogy mely la-
kások idegeníthetők el — 
mondta Kovács Tamás. 

Az OTP-s lakás- és a ma-
gánház-tulajdonosok tiltako-
zását hangoztatta Szöcs La-
jos: a tanácsi lakásokat ne-
vetséges összegekért árusít., 
iák ki, mások az otthonte-
remtés érdekében jóval na-
gyobb terheket vesznek vál-
lukra. Rácz Mihály arról 
szólt, hogy az á l lami támo-
gatást a jövőben ne apróz-
zák el, Mendebaba Rádó 
szerette volna tudni , hogy a 
jelenlegi lakásbérekből egy-

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Tiszteletbeli doktorrá avatták a nyugatnémet alkancellárt 

Hans-Dietrich Genscher 
hazautazott Budapestről 

Az NSZK abban érdekelt, 
hogy a magyar reformfolya-
mat a konszenzus jegyében, 
a stabil itás megőrzése mel-
lett, a plural itás megterem-
tése érdekében folytatódjék 
— hangoztatta csütörtökön 
Hans-Dietrich Genscher 
nyugatnémet alkancellár, 
külügyminiszter, másfélna-
pos hivatalos budapesti lá-
togatásának befejeztével tar-
tott nemzetközi sajtóérte-
kezletén. 

Genscher szerdán tárgyalt 
Várkonyi Péter külügymi-
niszterrel, va lamint talál-
kozott Grósz Károl lyal , az 
M S Z M P főt i tkárával , Né-
meth Miklós miniszterelnök-
kel és Szűrös Mátyással, az 
Országgyűlés kü lügyi bizott-
ságának elnökével. Csütör-
tök reggel munkareggel i je 
volt Várkonyi Péterrel, ma j d 
találkozott a Magyarországi 
Németek Szövetségének ve-
zetőivel. 

Délelőtt az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen az 
egyetem tiszteletbeli dokto-
rává avatták Hans-Dietrich 

Genschert. Az ünnepségen 
Földesi Tamás, az ELTE Ál-
lam- és Jogtudományi Ka-
rának dékán ja kiemelte a 
polit ikus érdemeit a nemzet-
közi békés együttműködés-
ben, az emberi jogok tiszte-
letben tartásának előmozdí-
tásában. 

Genscher válaszbeszédé-

ben kifejtette: az NSZK po-

l i t iká jának szándéka egy 

olyan európai békerend 

megteremtése az Atlanti-

óceántól az Urái-hegységig, 

amely lehetővé teszi a föld-

rész népei számára, hogy 

békés versenyben élhessenek 

egymással. Szólt a kultúrá-

nak a demokratizálódási fo-

lyamatokban betöltött ki-

emelkedő szerepéről. Azzal a 

gondolattal összhangban, 

hogy a kulturál is cserét az 

európai békepolit ika táma-

szává kell tenni, Genscher 

felkínál ta az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemnek az 

Alexander von Humbo ld t 

Alap í tvány egyéves ösztöndí-

ját , egy társadalomtudomá-

nyokkal foglalkozó, fiatal 
tudós számára. Javasolta, 
hogy ezt az ösztöndíjat Bo-
lyai—Gauss ösztöndí jnak ne-
vezzék el. 

Az Üjságírószövetség szék-
házában tartott sajtóértekez-
letén Genscher e lmondta: 
Budapesti tárgyalásain — 15 
évvel a diplomáciai kapcso-
latok felvétele után — al-
ka lma volt megál lapí tani : * 
magyar—NSZK kapcsolatok 
példaszerűnek tekinthetők, 
két, kü lönböző rendszerű és 
szövetséghez tartozó ország 
között. 

A mostani megbeszélése-
ken az egyik fő téma volt az 
Európai Közösség fejlődésé-
nek jövője, és ennek hatása 
a kelet—nyugati kapcsola-
tokra. Bonn és Budapest 
egyaránt érdekelt abban, 
hogy az Európai Gazdasági 
Közösség és a KGST-orszá-
gok közötti kapcsolatok jól 
fejlődjenek. 

Hans-Dietrich Genscher és 

kísérete csütörtökön haza-

utazott Budapestről (MTI) 

Ülést tartott az MSZMP 
Központi Bizottsága 

Grósz Károly elnökletével csütörtökön összeült a Ma-
gyar Szocialista Munkáspár t Központ i Bizottsága. A ta-
nácskozás kezdetén a párt főt i tkára bejelentette: elhunyt 
Tömpe István, a Központ i Bizottság tagja. 

A Központ i Bizottság tagjai egyperces néma felállás-

sal adóztak Tömpe István emlékének. 

A testület ezután — a Polit ikai Bizottság javaslata 
a lap ján — döntött a tanácskozás napirendjéről : 

1. Időszerű polit ikai kérdések, előadó: Berecz János ; 

2. Tájékoztató a terület- és településfejlesztés, vala-
min t az építési, közlekedési, postai és távközlési ágazat 
egységes kormányzat i irányításának kialakításáról : előadó: 
Németh Miklós. 

3. Személyi kérdések. 

Ezt követően Berecz János tartotta meg előadói be-
szédét. 

Berecz János beszéde 
— A mostani napirend je-

lentőségét az ad ja , hogy a 
Központi Bizottság döntése 
a lap j án áttekintsük, meny-
nyire egyértelmű, követhető 
és orientáló jellegű állás-
ponttal rendelkezünk a szé-
lesebb közvéleményt is fog-
lalkoztató néhány fontos, 
időszerű politikai kérdésben 
— kezdte előadói beszédét a 
Központi Bizottság titkára, 
hangsúlyozva: kizárólag a 
pártértekezlet, illetve a köz-
ponti bizottsági ülések ál-
lásfoglalásai és az elhang-
zott előadói beszédek te-
kinthetők olyan elvi alapok-
nak, amelyeket a Központi 
Bizottság képviselhet, ame-
lyek a párttagság számára 
is irányadóak az á l ta lunk 
követett polit ikai vonalról. 
Az ezt értelmező, vagy más 
kérdéseket érintő egyes 
megnyilatkozások nem te-
kinthetők a párt vezető tes-
tületei hivatalos ál láspontjá-
nak. Más területeken azon-
ban a sokszínűségükben — 
esetenkénti egymásnak való 
el lentmondásukban is — 
természetes alkotó részévé 
vál tak az élénk politikai 
közéletnek. 

A pártértekezlet, a Köz-
ponti Bizottság, a Polit ikai 
Bizottság állásfoglalásai, az 
elhangzott előadói beszédek 
több kérdésben világosan 
rögzítik a párt felfogását. 
Nem á l l ja meg a helyét az 
az általánosító vélemény, 
hogy lényeges ügyekben 
nincs képviselhető, érvényes 
ál láspontunk. Kétségtelen 
azonban az is, hogy vannak 
fontos területek, amelyeken 
a magunk számára sem 
munká l t uk ki egyértelműen 
tisztázott részletekkel a 
hosszabb távon is képvisel-
hető, a párttagságot, a po-
litikai közvéleményt orien-
tá ló nézeteinket. 

Kétségtelen, hogy köny-
nyebb lenne a helyzetünk, 
ha korábban a tudományos, 
az elméleti, polit ikai mun-
kát nem kötöttük volna 
meg azoknak a területek-
nek a kutatásában, ame-
lyekre ma lépnünk kell 
Má ig ható következményei 
vannak, hogy a polit ikai vi-
tákat nem csak mellőztük, 
hanem még akkor is kor-
látoztuk, amikor az előttünk 
ál ló feladatok megoldásához 
nélkülözhetetlenek lettek 
volna. A helyzet ellentmon-
dásos voltát mutat ja , hogy 
a pápt által támogatott, ösz-
tönzött témákban és tudo-
mányterületeken, így a szo-
ciológiában,. a politológiá-
ban, a jog- és a közgazda-

ságtudományban jelentős 

eredmények születtek, eze-

ket ' azonban a polit ikai irá-

nyítás többnyire mellőzte. 

Beszédének további részé-
ben a párton belüli demok-
ratizmus kérdésével foglal-
kozott a Központi Bizottság 
titkára, ma jd ú j abb téma-
körre áttérve a Központ i 
Bizottság t i tkára emlékezte-
tett: a pártértekezleten nagy 
hangsúlyt kapott a pol it ikai 
intézményrendszer átfogó 
megúj í tásának, és a szocia-
lista értékek megőrzésének 
a szükségessége. Kétségte-
len ugyanakkor, hogy az 
azóta eltelt időben a párt 
központi vezető testületének 
hivatalos dokumentumai vi-
szonylag keveset foglalkoz-
tak e kérdésekkel. A fel-
gyorsuló polit ikai fejlődé-
sünk velejárója a szociális^ 
ta értékek megőrzése, válto-
zása, ú j értékek megjelené-
se és integrálási igénye. 
Ezért is szükséges, hogy 
megfogalmazzunk, s azzal' 
összhangba hozzunk olyan 
kérdéseket is, m i n t például 
a tőkésedés lehetőségei és 
korlátai. Óvnunk kell vi-
szont a tűlideologizálástól, 
leegyszerűsítéstől. Ez a fo-
lyamat gazdasági előrehala-
dásunk igényeinek megfe-
lelően és a társadalom el-
lenőrzése alatt, a megszer-
zett. taDasztalatok a lap ján 
teljesedhet ki . 

A magyar társadalom fel-
emelkedését célul tűzve, a 
sztálini modellel va ló sza-
kítás igényével is fellépve, 
a kü lönböző érdekek sza-
badabb kifejezési lehetősé-
geit keresve az utóbbi idők-
ben a párton k ívü l megsza-
porodtak az ország reális 
helyzetét feltárni k ívánó , 
alternatív javaslatokkal elő-
ál ló szerveződések. Je l lemző 
a kiútkeresési törekvések 
igen nagy szóródása, ami a 
nemzeti összefogás kialakí-
tását is bonyolulttá teszi. 

Egyidejűleg jelentkeznek az 
M S Z M P vonalához közelebb 
ál ló, a párttal szemben tar-
tózkodó, bizalmatlan, vala-
mint a nem szocialista meg-
oldásokat is val ló irányza-
tok. Létrejöttük csak rész-
ben jelenti a párt kritiká-
ját, mivel lényegüket te-
kintve objektíve adódnak a 
helyzetből, a társadalmi fej-
lődés természetes velejárói. 
E mozgalmak kü lönböző 
súlyt képviselnek, meghatá-
rozó többségüket a ma-
gyar belpolitika reális té-
nyezőjeként kell tekinteni. 

Ezek az áramlatok m a 
még ál ta lában nem mar-
kánsak, legtöbbjük mögöt t 
nem áll jelentős polit ikai, 
társadalmi erő. A jövőben 
azonban felerősödhetnek és 
folytathatják az intézmé-
nyesülést. Erre az alkot-
mány és az egyesülési tör-
vény, illetve a megszülető 
párttörvény ' a l ap j án kerül-
het sor. 

A Polit ikai Bizottság meg-
vitatta és a K B tagjainax, 
il letve a megyei pártbizott-
ságoknak megküldte, nyil-
vánosan. is Ismertette azo-
kat az elveket, amelyek a 
párttagoknak az alternatív 
csoportokhoz való viszo-
nyára vonatkoznak. Ebben 
tükröződik a z a szándék, 
miszerint a párt megfelelő 
elvi alapon nyitott és diffe-
renciált magatartást k íván 
tanúsítani e mozgalmakkal . 
Polit ikai h ibát követnénk 
el, ha átmeneti helyzeteket, 
egy még kialakulat lan struk-
túrát tartósnak tekintve sa-
já t rugalmas jövőbeni ma-
gatartásunk formálását és e 
kedvező társadalmi jelenség 
kibontakozását akadályoz-
nánk meg, ennél merevebb 
állásfoglalással. Természe-
tesnek tart juk azt is, hogy 
egv élénk belpolitikai élet-
nek, a fejlődő politikai kul-
túrának a v i ták is velejá-
rói, bár néha éppen azok-
ban a közegekben viselik e l 
nehezen az el lentmondást, 
ahol a vi tát szorgalmazzák. 
A párt a szükséges esetek-
ben, mindenekelőtt a szo-
cializmust, a törvényességet, 
a nemzetközi kötelezettsé-
geket megkérdőjelező, sér-
tő. 'vagy támadó nézetekkel 
szemben száll vitába. 

Nem lebecsülve az újon-
nan alakul t szerveződések 
jelentőségét. a Központ i 
Bizottság ülésén is ki kell 
jelentenünk, hogy a társa-
dalmi megújulásban alapi-
vető szerepük van a szak-
szervezeteknek, a Hazafias 
Népfrontnak, a KISZ-nek. 

Az ú j nemzeti összefogás, 
az ú j szövetségi polit ika 
megalapozásának igényét a 

(Folytatás o 2. Oldalon.) 

Várkonyi Péter 
az NSZK-ba látogat 

Várkonyi Péter külügymi-
niszter az NSZK-beli Dél-
Kelet-Európa Társaság meg-
hívására december 16-án és 
17-én látogatást tesz Bajor-
országban. „Magyarország 
hozzájárulása a kelet—nyu-
gati együttműködéshez" 

c ímmel előadást tart a 
müncheni városházán, ma jd 
megbeszélést folytat Theodor 
Waigel-lel, a Keresztény 
Szociális Unió (CSU) elnö-
kével, va lamint Gerold 
Tandler bajor pénzügyi ál-
amminiszterrel (MTI) 
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