
• 
1989. január 18., szerda 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

got a társadalomban ural-
kodó nézetek. Szólt az el-
méleti elbizonytalanodás so-
kat emlegetett kérdéséről, 
kifejtve, hogy ennek a gya-
korlat válsága az oka. Szi-
lárd János az elmúlt negy-
ven évhez való viszonyról 
szólva annak tisztázását 
sürgette, hogy miről kell le-
mondania a pártnak. Sze-
rinte az utóbbi időben szin-
te csak arról esik szó, ami-
től el kell határolni magun-
kat arról pedig alig, ami 
eredmény és amihez ragasz-
kodnunk kell. Ahhez, hogy 
az MSZMP a magyar tár-
sadalomban vezető szerep-
ben maradhasson, elvszerű 
álláspontra van szükség. 
Tény, hogy a pártban is 
többféle nézet ha t ós él. 
Ezért is kulcskérdésnek tar-
totta a feladatterv kiegé-
szítését, s egyúttal felhívta 
a figyelmet a gyorsan vál-
tozó politikai helyzetben 
szükséges gyorsaságra, ha-
tározottságra, a megye la-
kosságát foglalkoztató kér-
désekben való nyilvános ál-
lásfoglalások szükségessé-
gére. 

Vastagh Pál arról szólt, 
hogy ez a föladatterv csak 
egy politikai lépéssorozat 
első fázi6a lenne amelyben 
az egyes kérdések szerve-
sen összekapcsolódnak. Az 
alapkérdés: képesek le-
szünk-e versenyben marad-
ni, korszerű párttá válni. 
Történelmi modellváltás 
idejét éljük, amelyhez a 
módszereket nekünk kell 
kialakítani. E feladattervvel 
próbáljuk megkezdeni azt a 
folyamatot, amelynek célja 
egy versenyképes pár t meg-
teremtése — mondotta. Ki-
fejtette: nehéz föltételek 
között kell a z első lépése-
ket megtennünk, úgy, hogy 
sok, korábban meg nem ol-
dott problémával is szembe 
kell néznünk. Nyomatéko-
san szólt arról nem lehet 
olyan politikai alapállást ki-
alakítani, amelyben a lé-
nyegi, median izmusbeli hi-
bák feltárása helyett az elő-
ző korszak reprezentánsai-
nak pellengérre állításával 
törekszünk népszerűségre. 
El kell határolni magunkat 
minden etikátlan magatar-
tástól, de generációk és vé-
lemények közti ésszerű 
kompromisszumokkal kell 
keresni a kibontakozás le-
hetőségét, amellyel a me-
gyei pártbizottság fölsora-
koztathatja maga mögé a 
párttagság sokféleségből 
összeálló egészét. A párt 
önfinanszírozásával kapcso-
latban elmondta, hogy az 
MSZMP vállalatainak adói-
ból jelenleg évi 200 millió-
val többet fizet be a költ-
ségvetésbe, mint amennyi 
támogatásban részesül. Et-
től függetlenül szükséges-
nek tartotta a pártgazdál-
kodás felülvizsgálatát és 
hangsúlyozta, hogy az ú j 
párttestületeknek és tiszt-
ségviselőknek lélegzetnyi 
időre is szükségük van 
megalapozott döntésekhez 

Szalay István kifejtette, 
alapvetően fontos a munka-
módszerek megválasztása. A 
retorika módszere nem le-
het a párté, legfeljebb az 
ellenzéké, amelyen úgysem 
kérik számon a megvalósí-
t á s t Javasolta a feladatterv 
kiegészítését néhány konk-
rét témával. Fritz Péter az 
időtényezőről szólt és a fel-
adatterv mellett a program 
igényét hangsúlyozta. Szük-
ségesnek tartotta egy me-
gyei gondolkodás kialakítá-
s á t Pn%hatzka Ottó olyan 
feladatterv iránti igényét 
fejezte ki, amely alkalmas 
arra, hogy a pártnak meg-
szerezze a többség támoga-
tásá t Cidnyi Zoltán azt 

hangsúlyozta hogy ameny-
nyiben a pár t meg akaria 
őrizni vezető szerepét, elébe 
kell mennie a jövőbe muta-
tó társadalmi folyamatok-
nak. Peterdi László egy po-
litizáló pártban a nyílt lég-
kör fontosságára hívta fel a 
figyelmet és arra, hogy na-
gyobb segítséget kell kap-
niuk munkájukban az alap-
szervezeteknek. Judik Ist-
ván, az MSZMP KB tagja 
sok sikert kívánt az ú j pár t -
bizottság munkájához, és ki-
fejezte szoros együttműkö-
dés iránti készségét. Módo-
sító javaslatokat fűztek még 
a feladattervhez Papp Ist-

ván és Szentpéteri János. A 
vitában elhangzottakra Se-
be János válaszolt. 

A témakört az elnökló 
Fraknóy Gábor foglalta ösz-
sze, részletesen ismertetve a 
módosító javaslatokat. A 
pártbizottság úgy döntött: 5 
tagú bizottságot hoz létre a 
tervezet véglegesítésére, 
amelyet programként ezt 
követően nyilvánosságra 
hoznak. 

A megyei párttestület ez-
után a megyei pártbizottság 
hatásköri l istájának módosí-
tására vonatkozó javaslatot 
tárgyalta meg. Novákné Ha-
lász Anna, a megyei pártbi-

zottság t i tkára szóbeli ki 
egészítőjében elmondotta, 
hogy a javaslat kidolgozásá-
nál a politikai tapasztalato-
kat, valamint a jelenlegi tár-
sadalmi helyzetet, illetve an -
nak várható változásait vet-
ték figyelembe. A káder-
munkában azt az elvet szük-
séges érvényesíteni, hogy 
személyi kérdésekben ott 
döntsenek, ahol a vezetőnek 
javasolt személyek alkal-
masságát, munkájá t legjob-
ban meg tudják ítélni, és e 
tevékenységben a demokra-
tizmust szélesíteni szükséges. 
A téma vitájában kérdéséket 
tett fel, illetve javaslatát el-
mondta: Pap István, Peterdi 
László, Bódi György, Csányi 
Zoltán, Halmosi Károly, 
Perjési József. A vitát No-
vákné Halász Anna foglal-
ta össze, majd a javaslatot 
a pártbizottság egyhangúlag 
elfogadta. 

\ 

Tájékoztató a megye/ pártértekezlet óta eltelt 
időszak politikai eseményeiről 

Vastagh Pál első t i tkár 
tartott tájékoztatót ezután a 
megyei pártértekezlet óta el-
telt időszak politikai esemé-
nyeiről. Ismertette a párt-
taglétszám csökkenésének 
országos adatait , majd el-
mondotta, hogy az elmúlt 
évben megyénkben is mint-
egy 2000-rel csökkent a párt-
tagság, 220-an nem vették át 
ú j tagkönyvüket. Hangoztat-
ta, hogy szükséges feltárni 
azokat az okokat, amelyek a 
pártból való kilépéshez ve-
zettek. A pártszervezetek 
gyakoroljanak hatást kör-
nyezetükre, és meggyőző 
munkával segítsék elő az 
emberek párthoz való köze-
ledését. Szólt arról, hogy az 
elmúlt időszakban a pártér-
tekezlet lázában éltek és 
dolgoztak a kommunisták. 
Az országban eddig hét me-
gyében és 49 városban tar-
tottak pártértekezletet. Ezek 
pozitív hatása abban jut ki-
fejezésre, hogy nagy erővel 
mutatkozik meg a párt tag-
ság politikaalakító szándé-
ka és a pártélet új , demokra-
tikus formái alakultak ki. 
Tapasztalhatók azonban il-
lúziók is; sokan úgy vélik, 
hogy a pártértekezlet meg-
tartásával egy csapásra meg-
oldódnak a problémák, amit 
az élet nem igazol. 

A lakosság politikai han-
gulatára rányomja bélyegét 
a nemrégi áremelés. A köz-
életet a különböző politikai 
erők közötti harc kiéleződé-
se, a versenyhelyzet jellem-
zi. Vannak olyan törekvések, 
amelyek negatív módon 
akar ják befolyásolni a pár t 
politikáját, támadják a hata-
lom intézményeit. Mindezzel 
a helyzettel tartósan számol-
nunk kell. 

A pártban a megújulási 
törekvések érvényesülnek, 
azonban ezek egyenlőtlenül 
hatnak. Mind a pártban, 
mind a társadalomban jelen-
tős rétegek eddig még nem 
nyilvánítottak véleményt. A 
feladatokra vonatkozóan a 
pár t rövid távú programmal 
rendelkezik, de hiányzik a 
stratégiai kérdésekben egy 
megalapozott, hosszú távú 
program. Az elmúlt 40 év tu-
dományos vizsgálatának ta-
pasztalatait lehet majd fel-
használni e hosszú távú 
program kidolgozásához. 

A megyében felvetődő kér-
désekkel kapcsolatban el-
mondotta, hogy a pártnak és 
a KISZ-nek vannak ingatla-
nai, objektumai, amelyek sa-
ját tulajdonát képezik. Ko-
rábban a párt tulajdonában 
levő objektumokat állami 
tulajdonba adták, pedig azo-
kat jórészt a párttagság tag-
díjából építették. A Minisz-
tertanács tavaly december 
végén hozott határozatot ar-
ról, hogy új ra a párt tulaj-
donába kerülnek azok az ob-
jektumok, amelyeket addig 
is ténylegesen a pár t birto-

kolt. A párt és az állam szét-
választásából adódóan is 
szükséges tisztázni a pár t tu-
lajdonjogát. 

Mind a szegedi pártszék-
ház, mind a KISZ-iskoIa 
ügyével összefüggésben 
hangsúlyozta, hogy azt kell 
tisztázni: milyen forrásból 
épültek ezek, illetve milyen 
költséggel építették á t? A 
KISZ-iskola létesítésénél 
KISZ-íiatalok nagyarányú 
társadalmi munkát is végez-
tek, s a szegedi pártszékház 
felújításával állami intéz-
mények (tv-stúdió) elhelye-
zését is megoldották. Az ob-
jektumok egy része megosz-
tott tulajdonba is kerülhet. 
Erre kívánnak olyan megol-
dást alkalmazni a szegedi 
pártszékház esetében, hogy 
az a párt és*a tanács építési-
felújítási költségviselésévei 
arányos tulajdona legyen. 

Politikai kérdéseket érint-
ve arról szólt, hogy a megyei 
pártértekezleten Grósz Ká-
roly által is bírált reformkör 
szervezőinek szándéka nem 
frakció létrehozása volt, 
hanem a párt keretében vi-
talehetőség teremtése,, ha-
sonlóan a Politikai Főiskola 
kezdeményezéséhez. 

A Tiszatáj-ügyről elmon-
dotta, hogy az nem Szege-
den kezdődött. A Politikai 
Bizottság is elismerte koráb-
bi határozatai túlhaladott 
voltát. Amit a megyei pár t-
testületek saját hatáskörük-
ben megtehetnek, azt meg 
kell tenniük. A politikai 
döntés után a lapfenntartó 
szervek dolgozzák ki a meg-
oldás konkrét módját . 

Az oktatási igazgatóság 
sorsával, a pártapparátus 
csökkentésével kapcsolatban 
a pártbizottságtól felhatal-
mazást kért a tervezett vál-
toztatások kidolgozására. El-
mondotta, hogy e változta-
tások a pártoktatás rendsze-
rének módosításától függe-
nek. Nem szükséges, hogy 
minden megye pártoktatási 
központtal rendelkezzen, 
elégséges, hogy az egész or-
szágban 4—5 regionális bá-
zis működjön. Az oktatási 
igazgatóság épületének hasz-
nosítására elsősorban felső-
oktatási és középfokú okta-
tási célú javaslatok szü-
lettek, amelyeket megvizs-
gálnak majd és utána döntést 
hoznak. 

A javaslat szerint a párt-
apparátusnak három tevé-
kenységi területe lesz: párt-
politikai. társadalompoliti-
kai — beleértve az oktatás 
és a művelődés kérdéseit — 
és gazdaságpolitikai, amely 
magában foglalja a párt 
gazdálkodását is. Nem lesz-
nek osztályok, az egyes te-
rületek, csoportok munká-
ját a pártbizottság titkárai 
irányítják. A pártmunka el-
méleti . és tudományos meg-
alapozása érdekében 3 tagú 
elemző és koordináló cso-

portot hoznak létre, amelyet 
közvetlenül az első titkár 
irányít. 

Szólt a jelenleg folyó és a 
később sorra kerülő pártvi-
ták, majd az ú j alkotmány-
r.yal foglalkozó társadalmi 
vita fontosságáról. Beszélt a 
megyében is létrejövő bal-
oldali, a párttal együttmű-
ködő alulról építkező szer-
veződések tevékenységéről, a 
párt szövetségi polit ikájá-
nak fejlesztéséről. 

A tájékoztató után Szi-
lárd János a pár t- és a 
KISZ-objektumok tula jdon-
jogával kapcsolatos vitára 
utalva kérte, hogy a párt 
körültekintően és hosszú 
távra megalapozottan ala-
kítsa ki álláspontját. Kese-
rű Imre ugyancsak arra 
hivta fel a figyelmet: a párt 
úgy alakítsa ki sa já t állás-
pontját a vitatott kérdések-
be. hogy ne kerüljön vesztes 
helyzetbe. Halmosi Károly 
sürgette: az oktatási igaz-
gatóság épületének haszno-
sítására minél hamarabb 
dolgozzanak ki javaslatot. 
Tráser László a pártépítő 
munkában céltudatosabb, á t-
gondoltabb tevékenység 
szükségességére hívta fel a 
figyelmet. Csányi Zoltán el-
mondotta, hogy a KISZ-is-
kola a továbbiakban majd 
gazdasági vállalkozási for-
mában működik és az i f jú -
sági turizmus céljait .szol-
gálja. Szálai; István is a 
pá r t . és KISZ-objektumok 
tulajdonjogával kapcsolat-
ban megalapozottabb állás-
pont kidolgozását sürgette. 
A felvetésekre Vastagh Pál 
válaszolt hansúlyozva, hogy 
az említett kérdésekben 
párttestületek döntenek 

majd. A tájékoztatót a pár t-
bizottság elfogadta. 

A megyei párttestület ezt 
követően titkos szavazással 
megválasztotta a végrehajtó 
bizottság tagjait, majd a 
munkabizottságokat. (Ezek 
névsorát az első oldalon 
közöljük.) 

Végül a megyei párttes-
tület ad hoc bizottságot vá-
lasztott, amely a megyei 
pártbizottság, a végrehajtó 
bizottság és a munkabizott-
ságok munkamódszere, 
munkastílusa és ügyrendje, 
valamint az apparátus he-
lye szerepe és szervezeti 
felépítése cimű témák ki-
munkálását végzi, és elké-
szíti javaslatait. A bizottság 
vezetője Frilz Péter (Hód. 
mezővásáhely), tagjai: Gili-
cze Éva (Szeged), Mucsi Im-
re (Hódmezővásárhely). Pap 
István (Kistelek), Seres Gyu-
la (Makó). Tráser László 
(Szeged), Dóczi Gábor 
(Szentes), Szentgyörgyi Pál 
(Szeged), Kiss Péter (Csong-
rád), Keserű Imre (Szentes). 

A pártbizottsági ülés után 
a megválasztott végrehajtó 
bizottság megtartotta első 
ülését 

Gorbacsov és Bush 
telefonbeszélgetése 

0 Moszkva (MTI) 
Mihail Gorbacsov és 

George Bush telefonbeszél-
getést folytatott egymással 
— jelentette műsorát meg-
szakítva hétfőn este a szov-
jet tévéhíradó. 

Az ú j amerikai elnök a 
beszélgetés keretében ígére-
tet tett arra , hogy elnöksé-
ge alatt folytatni fogja azt 
a politikát, amely a két or-
szág közötti együttműkö-
dés és megértés elmélyítésé-
re irányul, s egyben a világ 
javát is szolgálja. 

Mihail Gorbacsov rámu-
tatott arra, hogy a szovjet 

vezetés nagy jelentőséget 
tulajdonít a szovjet—ameri-
kai kapcsolatoknak, s vál-
tozatlanul kész keresni az 
utakat azok további javítá-
sához, ami minden kétséget 
kizáróan kihat a nemzetkö-
zi légkör alakulására is. 

A szovjet televízió közlé-
se szerint a szovjet—ameri-
kai telefonbeszélgetés so-
rán egyes konkrét kérdése-
ket is megvitattak, s az esz-
mecsere — a szovjet—ame-
rikai kapcsolatokra az 
utóbbi időszakban jellemző 
— kölcsönös jó szándék szel-
lemében, őszinte és konst-
ruktív légkörben zajlott le. 

Az egészségügyben dolgo-
zók központi bérrendezésé-
nek idei feladatait tárgyal-
ta meg hétfői ülésén az 
Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezete központi ve-
zetősége az EDOSZ-székhá-
zában. 

A vitában megfogalmazó-
dott, hogy az egészségügy-
ben dolgozó egyéb diplomá-
sok bérezéséről egyelőre 
nem esik szó. Pedig nagy 
szükség van a mérnök, a 
közgazdász és a többi, nem 
orvosi munká t végző mun-

katársra is. Többen furcsáll-
ták, hogy előbb valósul 
meg a háromműszakos szak-
dolgozók béremelése, mint 
az orvosoké. 

Az ülésen részt vett és 
felszólalt Nagy Sándor, a 
SZOT főtitkára. Az egész-
ségügyi dolgozók mostani 
bérrendezéséről szólva ki-
fej tet te : akkor történhet 
igazán helyesen, ha végre-
haj tásában minél kevesebb 
lesz a központi megkötés, és 
nagyobb teret kap a helyi 
kezdeményezés. 

Pusztító földrengés 
Tádzsikisztánban 

© Moszkva (MTI) 
Tádzsikisztánban kor-

mánybizottságot hoztak lét-
re a hétfőn hajnalban tör-
tént földrengés következmé-
nyeinek felszámolására. A 
katasztrófa súj tot ta térségbe 
néhány órával a tragédiát 
követően 35 különleges or-
v->Rc«opo'-'ot küldtek a sé-
rültek ellátására. Moszkvá-
ból baleseti sebészek egy 

csoportja indult a helyszín-
re. A dusanbei kórházakban 
jelenleg 104 sérültet ápol-
nak. 

Az SZKP Központi Bizott-
sága, a Legfelsőbb Tanács 
Elnöksége, valamint a szov-
jet kormány mély részvétét 
fejezte ki az áldozatok hoz-
zátartozóinak, és a termé-
szeti csapás minden káro-
sult jának. 

Jllyílt levél az 
adófizető vÁllatttpolqáehoz jCrj 
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