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Tudósítás a szegedi 
tanács vb-iiléséröl 
Az év utolsó ülését 

tartotta tegnap, csü-
törtökön a Szeged Me-
gyei Városi Tanács 
Végrehajtó Bizottsága a 
tanács általanos elnök-
helyettesének, Csonka 
Istvánnak vezetésével. 

A vb tagjai — ak ik közül 
mindössze heten tisztelték 
meg jelenlétükkel az ülést 
— a tanácskozás első részé-
ben az előterjesztésekről 
döntöttek. így a lakáskiuta-
lásokról, értékesítésekről, a 
.tanácsi támogatást igénylők 
névjegyzékéről, az Árpa ut-
cai lakások kiutalásáról , a 
Felszabadulás Tsz földmeg-
váltási kérelméről. 

Határoztak 29 ál lami tu-
la jdonban levő házingatlan 
lakók által történő megvá-
sárlásáról. Ma jd az 1989. évi 
lakóházfelúj í tási tervet és 
1988, évi terv módosítását 
vitatták meg. 

A tanács terv- és munka-
ügyi osztályának vezetője, 
Tóth László az 1988-as év 
fejlesztési tervének módosí-
tásáról szóló írásos anyag-
hoz fűzött szóbeli kiegészí-
tést, s elmondta, hogy a kü-
lönböző ágazatokkal kap-
csolatos módosítások az ár-
változásoknak, il letve az 
á fa hatásának eredménye. 
A z egyéb ágazatok fejlesz-
téséről szólva hangsúlyozta, 
hogy az idei esztendőben 200 
mi l l iós túlteljesítés tapasz-

talható az eredeti tervhez 
képest. A pénzügyi osztály 
vezetője, Takács Ferenc a 
számlák kiegyenlítéséről 
tájékoztata a vb-t. Min t 
mondta: a tanács 53 intéz-
ménye közül csupán egy-
nek — az IKV-nak — nem 
tudtak még átutalni 25 mil-
l ió forintot. 

A városi tanács jövő évi 
költségvetési és fejlesztési 
terve a mostani ülésre, csak 
a vb-tagok előzetes tájékoz-
tatása okán került . Megvi-
tatására majd január köze-
pe táján kerül sor, először 
vb, ma j d tanácsülésen. Így 
hát érdemi vita nem folyt e 
témáról . 

Néhányan tettek csak fel 
kérdéseket. A januárban je-
lentősen megdráguló gyógy-
szerárakkal kapcsolatban 
hangzott el a szociális segé-
lyezésre fordítható összegről 
kérdés. Ugyancsak az egész-
ségügyet ér intő probléma: a 
Zöld Sándor utcai rendelő 
gyógyszertárhiánya. 

Többen tették szóvá, hogy 
a peremkerületek alapellá-
tásán javí tani kell , és emel-
ni az önerős csatornaépítés 
támogatására tervezett 2 
mi l l ió forintot. 

Egyelőre tehát csak né-
hány észrevétel hangzott el 
a költségvetési tervezettel 
kapcsolatban. A következő 
vb-ülésre a tanácstagok és 
társadalmi szervezetek ja-
vaslatai a lap ján átdolgozva 
kerül. 

Kisebbségvédelmi egyesület alakul 
Egyetemi oktatók és tu-

dományos kutatók — mint-
egy ötvenen — kisebbség-
védelmi egyesület létreho-
zását határozták el. A szer-
vezed J í fü ja . önál/ő. elémző 
munkáva l elősegíteni a ki-
sebbségi léttel kapcsolatos 
egyént és kollektív jogok ér-
venyre juttatását, va lamint 
a nyelvi, a kulturál is, az 
egyházi és gazdasági kérdé-
sek megoldását.. Szándékuk 
hogy folyamatosan figyelem-
mel kísérik a hazánkban élő 
kisebbségek, va lamint a 
környező országokban é lő 
magyarság helyzetét, sorsát. 
A jövőben vizsgálatokat 
végeznek például a Magyar-
országon és hazánk határa-
in k ívü l é lö magyarok egy-
máshoz való viszonyáról. 

Az egyesület tagjai* á kü-
lönböző témakörökről elem-
zéseket készítenek, s ezeket 
a hazai hatóságok, va lamint 
nemzetközi szervezetek elé 

tár ják . Megállapításaik 
a lap ján jogszabályokra, 
nemzetközi egyezmények ki-
dolgozására tesznek javasla-
tot. Felvilágosító munká t 
k ívánnak végezni annak er-
dekében, hogy az ország la-
kossága reális képet kapjon 
a hazánkban- élő kisebbsé-
gek, illetve a határainkon 
túl é lő magyarság helyzeté-
ről. 

A szervezet idegen nyel-
vet beszélő tagjaiból mun-
kacsoportokat hoz létre, 
hogy a környező országok-
ban megjelenő folyóirato-
kat, könyveket, jogszabályo-
kat az érdeklődők megis-
merhessék. 

Az egyesületnek — amely 
a tervek szerint j anuár vé-
gén alakul meg — minden-
ki tagja lehet, aki célkitűzé-
seiket elfogadja, s azokat 
önkéntes munká j áva l kész 
elősegíteni. (MTI) 

BREZSNYEV— 
C S E R N Y E N K O 

A z S Z K P Központ i Bi-
zottsága és a Legfelsőbb Ta-
nács Elnöksége úgy döntött, 
hogy a Leonyid Brezsnyev-
röl és Konsztantyin Cser-
nyenkóról elnevezett minden 
gyár és üzem, oktatási in-
tézmény, település és más 
intézmény visszakapja ko-
rábbi , eredeti nevét. Ezzel 
együtt a két testület szüksé-
gesnek tartotta a két néhai 
szovjet vezető által lakott 
házakon levő emléktáblák 
eltávolítását is. A döntést 
csütörtökön hírül adó 
TASZSZ-jelentés indoklásul 
közölte: a lépésre a szovjet 
közvélemény kezdeményezé-
sére került sor, mivel álta-
lános megítélés szerint 
Brezsnyev és Csernyenkó 
neve a Szovjetunió fejlődé-
sét fékező és visszavető pan-
gás időszakával forrt össre. 

RAKOWSK I-BESZÉD 
MieczyslaiV Rakowski len-

gyel miniszterelnök szerdán 
este felszólította honfitársa-
it, hogy személyes áldozat-
vállalással segítsék a kor-
mányt- az infláció megféke-
zésében. Sürgette őket, hogy 
fogják vissza igényeiket és 
fogyasztásukat, és az áruhi-

ány közepette ne halmozza-
nak fel készleteket. A kor-
mány reméli, hogy jövőre 
sikerül az inf lációt 20 szá-
zalékos szintre szorítania, 
közölte Rakowski . 

TÚSZOK ELENGEDÉSE 

A karácsonyra várt ese-
mény, ha késéssel is, de el-
érkezett: két 7, illetve 9 
éves francia kislányt, Marie-
Laure és Virginie Betille-t 
az Abu Nidal-csoport elen-
gedett több m in t egy évi 
rabságából. 

' Ú J SANDIN ISTA 
P O L I T I K A 

A nicaraguai Sandinista 
Front meghirdette saját bel-
politikai szerepének átfor-
málását egy szerdai interjú-
ban, amelyet Bayardo Arcé 
parancsnok adott a Barrica-
da c ímű hivatalos napilap-
nak. Arcét a Prbnsa Lat ina 
hírügynökség a Front „má-
sodik emberének" minősít i 
az ismertetésében. A hatal-
mon lévő Frontnak „fel kell 
hagynia a kormányzó párt 
szerepével és agitatív, moz-
gósító, szervező párttá kell 
a lakulnia, amely inkább a 
néptömegekre, m in t az ál-
lamhata lomra néz" — mond-
ta a sandinista polit ikus 

Szilveszteri programhalom 
Már csak egyet kell alud-

nunk, s itt van máris szil-
veszter — melynek estéjét, s 
újév ha jna lá t a legkülönfé-
lébb helyeken s módokon 
tölthetjük el. Legkézenfek-
vőbb persze, otthon szilvesz-
terezni, szolid házibuli kere-
tében, am i kellő mennyiségű 
kaja-pia előzetes beszerzését 
föltételezi. A szilveszter 
előtti élelmiszer-ellátásról 
szintén ezen oldalunkon ol-
vashatunk összeállítást — 
legföljebb azzal tehetjük tel-
jesebbé a körképet, hogy 
megemlí t jük a Korzó imbisz 
vezetője, Halász Mihályné 
szavait: mintegy százezer 
forint értékű hidegtál- és 

süteménymegrendelésnek 
tesznek eleget e nap ig ; a 
forgalom óriási. A Petőfi 
Sándor sugárúti Hóvirág 
eszpresszó vezetője, Farkas 
Imréné pedig elmondta: nem 
kevesebb, min t 300 marcipán 
malacfejre kapott megrende-
lést — ez az édesség kifeje-
zetten szilveszteri kurió-
zum. Domonkos Istvánná, a 
két Virág cukrászda csúcs-
vezetője úgy tájékoztatott, 
hogy mintegy 200 előrendelés 
futott be eddig a Kis Virág-
ba — dísztortákat, fonott ka-
lácsot, bejgliket, grü lás ma-
lacfigurákat igényeltek a vá-
sárlók. 

Persze, nem mindenki 
ot thonülő; meglehetősen so-
kan szilvesztereznek kollé-
gákkal , munkatársakkal az 
adott vál lalat k lub jában. A 
Kőolaj- és Földgáztermelö 
Vál lalat klubt i tkára, Csécsi 
Lajos e lmondta: zártkörű, 
„p ikn ik " jellegű szilveszter-
estet rendeznek a vál lalat ví-
zitelepi szabadidőközpontjá-
ban. Mintegy nyolcvan-száz 
vendégre számítanak; a be-
fizetett összegben benne fog-
laltatik a vacsora, a virsli, 
kávé és a tombolajegy ára 
is. Szórakoztató műsort is 
szerveztek zenekarral, artis-
tákkal — s hangulatos disz-
kózene, va lamint tánc lesz 
hajnal ig. 

Ak ik munkatársa ikat az 
est folyamán látni sem akar-
j ák — mehetnek például 
vendéglőbe. J ó előre el kell 
á m ezt határozniuk, külön-
ben al igha ju tnak asztal-
hoz . . . Az Alabárdos étte-
rem vezetője, Nagy István 
elmondta, hogy asztalt már 
egy kerek esztendővel ezelőtt 
sem igen lehetett foglalni e 
szilveszterre . . . Este nyolctól 
hajnal i négyig, ötig áll itt a 
szilveszteri bál. Különösebb 
programot nem szerveztek; 
eltáncolnak, elszórakoznak 
enélkül is a vendégek. Tom-
bola persze lesz, élő malacot 
sorsolnak ki. 

A Hágí étterem üzletveze-
tő-helyettese, Mészáros Ist-
ván úgy tájékoztatott, hogy 
december elsején kezdték 
áru ln i a jegyeket — s egy 
hét alatt m ind elfogyott. 
Mintegy 350—400 ember tölti 
Itt a szilvesztert; ennél több 
má r be sem férne, egy kis 
táncplaccot is kellett hagyni. 
A nagyteremben tánczene-
kar, a magyar szobában ci-
gányzene, a vadászteremben 
diszkózene szól ma j d ; a tom-
bolán egy bárányt, egy ma-
lacot, va lamint — vagy egy 
hyulat, vagy egy kakast sor-
solnak k i ; hogy melyiket, 
még ma elválik. Ezenkívül 
vermutokat, pezsgőket, boro-
k a t . . . 

S hogy hol van még sza-
bad asztal? A Tisza Gyön-
gye étteremben tan még 
akad, de tessék sietni, mert 
elkel. Szathmary József üz-
letvezető-helyettes szerint 
m inap még a jegyek fele 
megvolt. 

Persze, tölthetjük a szil-
veszter éjt szállodában is! 
Főként, ha nem vagyunk 
szegediek . . . A HungarHo-
tels igazgatója, Pálfy István 
tájékoztatása szerint a sza-
bad szállodai férőhelyek szá-
ma még százon fölül van, de 
szilveszteri asztalra ne szá-
mítsunk . . . Minden foglalt. 
A Tisza Szál ló igazgatója, 
Polgár Kálmán elmondta, 
hogy asztalt december 15-éig 
lehetett foglalni, mintegy 
nyolcszáz ember tölti az ét-

teremben a szilvesztert. A 

program; cigányzene, a bár-

ban tánczene, illetve a szo-

kott műsor; a tükörteremben 

tánczene. Kisorsolnak két 

malacot, tíz üveg italt. A 

vendégek közt nagy számban 

lesznek vajdasági magyarok, 

bejelentkezett egy pesti cso-

port is. Sőt, lesz egy görög 

csoport is, melynek tagjai a 

Hungár iában foglaltak szo-

bát. A Tisza Szál ló telített-

sége ötvenszázalékos, de 

szilveszter éj jelén jócskán 

akad oly emberpár, amely 

minél gyorsabban, sürgősen 

akar szobát k i v e n n i . . . 

Szegedre, persze, nemcsak 

megérkezni lehet — a város-

ból el is lehet menni . Minél 

messzebbre — annál ol-

csóbb! Az Express utazási 

iroda kirendeltségvezetője, 

Lén árt Béla elmondta, hogy 

szerveztek szegedieknek 

szilvesztert a Mátrában és 

Kőszegen is — de azok jár-

tak jobban, akik Hronyec-

re, Otátrafüredre, vagy a 

Selmecbánya melletti Selcé-

re mentek az Express-szel. 

Az élelmiszerárak a szom-

szédban eléggé alacsonyak, s 

ez is szempont, ha szilvesz-

terről van szó . . . 

Mindazonál ta l : B. ű. é. k ! 

Farkas Csaba 

Már tegnap kelendőek voltak a papírtrombiták 

a Marx téren 

Nagyüzemben dolgoztak a száll í tók is a kereskedelemben 

Az új élet 
határköve 
Most pedig számol junk. 

Számol juk ussze: hány-
szor határoztuk el, hogy 
új életet kézdünk? Na, 
hányszor? . . .* Nem 
megy? Nem tud juk? 
Nem ismerjük a nagy 
számokat? 

Mert hogy nagy szá-
mokról van szó, az biz-
tos. Hótzinger ... Nem-
csak „évfordulós öngyil-
kosság" létezik ugyanis 
(idézve: a nyugati szak-
irodalom), de évfordulós 
úi életet (kezdés is — 
amely á l ta lában hiba 
ut iAul (befuccsol. 

S hogy miért — nos. ez 
tényleg érdekes kérdés. 
De ¡nem ás az a lényeg, 
hogy ak iknek nem sike-
rül, miért nem sikerül, 
hanem hogy ak iknek 
igen — hogyan sikerül-
hetett? Ismerősömnek, 
aki Ihúsz éve dohányzik, 
azt mondták az orvosok: 
ha nem szokik le a do-
hányzásról — még van 
fél éve, s amputa ln i kell 
a l á b á t Azóta nem gyúj-
tott rá, lábainak száma 
páros, m in t a szilveszteri 
bőrös virsli; a z ú j élet 
sikerült. Másik ismerő-
sem a tintorettózásról 
(amely: ivás) szokott le 
oly módon, hogy az orvos 
elárul ta neki, a má j a 
már olyan, m i n t a sült 
csirkéé, és ez nem elő-
nyös . . . Sorolhatnánk a 
példákat, egyiket a másik 
után, melyek azt látsza-
nak bizonyítani, hogy 
valamely nagy megráz-
kódtatás — kevéssé fenn-
költen: egy jókora ijedt-
ség — elég hatásosan té-
ríti j ó útra az embere-
ket; hatásosabb, m in t 
bárminemű fokozatosság, 
ilyen-olyan próbálkozás. 
És ha ez a megrázkódta-
tás még nem következett 
be — előbb-utóbb bizto-
san bekövetkezik, minek 
ezt megvárni? 

Ijedtségnek épp elég 
lehet ez a tudat is; határ-
kőnek pedig Újév hajna-
la. 

V. Cs. 

Óévbúcsúztató előtt 
Azért ez a hét vége még-

sem hasonlítható • össze az 
előzőekkel. A Gergely-nap-
tár az idén az év utolsó nap-
ját, Szilvesztert szombatra 
rendezte. így aztán aki tehe-
ti, vasárnap, az ű j év első 
napjá t pihenéssel, elmélke-
déssel töltheti, hogy a to-
vábbiakban 304 napon ke-
resztül ugyanúgy dolgozzon 
és éljen, m in t az idén. Ah-
hoz persze, hogy békésen, 
kellemesen teljen az idő 
holnap, december 31-én, sok 
minden kell. És ki-ki pénz-
tárcája, szokása szerint az 
év talán utolsó bevásárlási 
csatáját v ív ja majd . Ilyen-
kor, ünnep előtt, így most is 
felmerül a kérdés, lesz-e ele-
gendő élelmiszer, ital, friss 
kenyér, virsli és jut-e az asz-
talra a gusztusosán remegő 
kocsonyából. 

Ga jdán István, a megyei 

sütőipari vál lalat igazgatója 

szerint a karácsonyi ünne-

pek alatt sem volt fennaka-

dás a kenyérellátásban, így, 

m in t ígérte, most sem lesz, a 

szokásos hét végi kenyér-

mennyiség sütéséről kell 

gondoskodniuk. A boltok en-

nek megfelelően rendeltek. 

A sütőipar azonban diszpé-

cserszolgálatot tart, és ha 

mégis h iány lenne valahol 

egy-egy boltban, azonnal ' 

szál l í t ják a kért pékárut . A 

sütéshez minden alapanyag, 

gép és kemence rendben, az 

természetes, hogy mint más-

kor is, 20—30 százaléka a 

kenyérnek elősütött lesz. 

Faragó Lajos, az Éliker 

áruforgalmi igazgatóhelyet-

tese is megnyugtatott ben-
nünket. összességében ki-
egyensúlyozott áruellátásra 
számíthatunk. 150 mázsa 
speciálisan szilveszterre va-
ló húsáru kerül a pultokra. 
Hot-dog, debreceni és virsli 
közül választhatunk. J ó hír a 
juhbélbe töltött virslit ked-
velőknek: ebből több lesz, 
mint tavaly. A kocsonyához 
való hús egy részét előre, ki-
szerelt csomagokban a hűtő-
ipartól rendelték meg, a hús-
ipar friss disznókörmöt és 
-fejet szállít a boltokba. Ta-
lán a pocafarok lesz keve-
sebb a kívánatosnál. Az Éli-
ker és boltjai jól felkészül-
tek, elegendő tej, kenyér, hús 
lesz, de ők is, m in t a sütő-
ipar, ügyeletet tartanak. 
Húszfajta pezsgő vár ja az 
éjfélt, százezer palack — re-
mél ik a kereskedők — ele-
gendő lesz. 

* 

Nem ünneprontásként, de 

tájékozódtunk a I I . kórház 

ideg- és elmeosztály vezető 

főorvos asszonyánál is. Hogy 

miért? Bizonyára kevesen 

tudják, ezért leírjuk, Szege-

den detoxikáló á l lomás 

nincs, ezért ez az osztály lát-

ja el az odakerülőket, azo-

kat, akik nem tudják, meny-

nyi az elég . . . A főorvosnű 

azt kérte, h ív juk fel egy-

más figyelmét arra, hogy 

kevesebbet és mértékkel 

igyunk. Amikor azt kérdez-

tük, felkészültek-e a szil-

veszterkor várható „többlet-

munkára " , így válaszolt; az 

osztály napi készültségben 

van. Különösebben — saj-
nos — nem más a szilveszter, 
m in t a többi nap. Sőt, koráb-
bi tapasztalatok a lap ján 
ezen a napon nagyobb a 
környezet toleranciája, így 
kevesebben kerülnek be 
gyógykezelésre, min t más-
Kor. Ami nem azt jelenti , 
hogy kevesebb a részeg, bo-
csánat; az „erősen alkoholos 
befolyásoltság alatt á l ló sze-
mély". Egyébként, hogy mibe 
is kerülhet egy kezelés, meg-
tudtuk, hogy csak a detoxi-
kálásért 500 forintot kell fi-
zetni a felelőtlen páciensnek, 
de ha mentővel szál l í t ják be, 
természetesen fizetnie kell a 
fuvardi jat , ami szintén szép 
summa. És ha netán a rend-
őrséggel is összetűzésbe ke-
rül az ünneplő, botrányos vi-
selkedés címén akár három-
ezer forint bírságot is kell 
fizetnie, igy aztán az újévi 
számla ötezer forint is lehet. 

Városunkban a helyi köz-

lekedési Volán-járatok álta-

lában este negyed a és 8 óra 

20 pere között indulnak utol-

jára, de éjszaka is közleke-

dik — éjjel 2 óráig óránként 

— a 10-es, U-es, 2l-es, 7l-es, 

83-as és 84-es járat. Az 

SZKV vil lamosai, trolibu-

szai és a 2-es busz szombati 

menetrend szerint közleke-

dik, kivétel, hogy az l-es és 

4-es vi l lamosvonalon 40 per-

cenként, a reggeli első jára-

tig szál l í t ják az utasokat, 

ugyanígy az 5-ös, a 7-es és a 

9-es trolik, va lamint a 2-es 

busz. 

Cz. J 


