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II városi tanács ülése 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

l e á l l á s á v a l kapcsolatban 
tett fel kérdést Volenszkt 
Imréné tanácstag. Kérdései-
re az igazgatási és jogi bi-
zottság adott választ; a ta-
nács felhatulmazása alapján 
vizsgálatot végzett ugyanis. 
A tegnapi tanácsülésen ol-
hangzott tájékoztatás és a 
vb-titkári kiegészítés terje-
delmes volta miatt ennek is-
mertetésétől most el kell to-
kintenünk. 

De nem hagyhatjuk emlí-
tés nélkül az ügyrendi bi-
zottság elnökének, Dókány 
Gézának röviddel a tanács-
ülés bezárása, azaz este fél 
nyolc előtt elhangzott észre-
vételét, miszerint a tanács-
tagoknak a szervezeti és rnű-
köcjési szabályzatot atapo-

Az eskü szövege 
„Én esküszöm, hogy a Magyar Népköztár-

sasághoz és alkotmányához hű leszek, a törvényeket 
és a törvényes rendelkezéseket megtartom és meg-
tartatom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, 
végrehajtó bizottsági tagságomból, tisztségemből ere-
dő kötelességeimet lelkiismeretesen teljesítem, és 
minden erőmmel hazánk felvirágzását, népünk javát 
szolgálom." 

sabban ismerve, hozzászólá-
saikra jobban felkészülve, a 

•mondandójukat rövidebben 
megfogalmazva kellene 

tos, érdemi kérdések vesznek 
el a kimerültség miatt. 

Tartozunk még azzal az 
minden kérdésben véieményt 
mondaniuk. Hiszen a tizen-
egyedik órában esetleg fon-

A SZOT elnökségének megbeszélése 

Álláspont a sztrájk jogi 
szabályozásáról — Állás-

foglalás az Új Márciusi Front 
felhívásáról 

A Szakszervezetek Orszó- itfldése, hogy e folyamat nél-
gos Tanácsának elnöksége kül nem számíthat a gazda-
pénteken ülést tartott. A . s á g és a társadalom stabi-
testület előterjesztést vitatott lizálásdra, de az érdekképvi-
meg a további érdekegyezte- seiet szempontjából oly fon-
tő tárgyalások témáiról. En- tos munkavállalói és mun-
nek során kialakították az kaadói érdekek világos elha-
Országos Érdekegyeztető Ta- tárolódására sem. Ezt pedig 
nács február elejére terve- azért tartja szükségesnek, 
zett ülésén képviselendő mert el kívánja kerülni, 

hogy a különböző szervező-
dések — más lehetőségek 

a tanácsi vezetők/e tett ja-
vaslatokkal, valamint a nép-
front Jelölőmunkájával kap-
csolatban lapunkhoz számos 
észrevétel és vélemény ér-
kezett. Ezek közzétételére a 
jövő héten lesz módunk. 

Pálfy Katalin 

szakszervezeti álláspontot. 
A tanácskozáson elfoga- hiányában — a szakszerve-

zeteket olyan módon pró-
vezeteknek azzal a kéréssel, g j } * * 
hogy tárgyalják meg, javas- C c l J a l K megjeleni lésére és 

dott előterjesztést megküldik 
az iparági-ágazati szakszer-

tataikkal egészítsék ki a té-
matervet. A SZOT elnökié' 

érvényesítésére felhasznál-
ni, hogy egységét gyengít-

ge az észrevételeket figye- 1 V ^ ^ ^ k ' A SZOT 
elnöksége a tobb mint 4 mil-
liós szakszervezeti tagság' 

lembe véve fogalmazza majd 
meg a szakszervezetek vég-
leges állásfoglalását, s azt az 
OET rendkívüli ülése előtt 
nyilvánosságra hozza. 

A SZOT elnöksége — mi-
vel szerinte a január 26-1 

nak csupán az egyik, a kö-. 
zös munkavállalói érdekét 
kívánja képviselni, és ezen 
az alapon kész bármely al-
kótmányós politikai szerve-
zet, azok koalíciói, a mun-

Bizalom 
Az a szó, hogy bizalom, 

gyakran előfordult Cson-
ka Istvánnak a megválasz-
tása után, a végrehajtó bi-
zottság nevében is mon-
dott rövid beszédében. 
(Aligha véletlen ez, hiszen 
a szó ellentétje, a bizal-
matlanság is sokszor sze-
repelt az utóbbi időben a 
szegedi közéletről szóló 
mondatokban.) 

Elszántság és akarat van 
bennünk, hogy a legköze-
lebbi tanácstagi választá-
sokig hátralévő, viszonylag 
rövid időszakban becsület-
tel helytálljunk — mond-
ta a tanácselnök, s utalt 
rá: kényelmes sétamenet-
re éppenséggel nem számí-
tanak. Segítségképpen a 
tanácstagoktól az elnöki és 
a végrehajtó bizottsági 
munka kritikáját és támo-
gatását kérte. 

kormányülést követően a Tv káltatói szövetségek, a kóv-
2 Hiradó kommentárja félre- mány tárgyalópartnere len-
vezető, a kormány szóvivőjá- nl. 
nek nyilatkozata pedig fél- A , A . , . , . 

, . . . A korábbi, tobb evtizedes 
reérthető volt — szükséges- g y a k o r l a t bebizonyította, 
nek tartja ismételten össze- hogy a szakszervezetek a po-
foglalni — ez év január 6-án 
már nyilvánosságra hozott — 
álláspontját a sztrájk jogi 
szabályozásának egyes fon-
tosabb kérdéseivel kapcso-
latban. 

A SZOT képviselője a kor-

lltikai hatalom részeseként 
nem tudják következetesen 
képviselni tagságuk, a mun-
kavállalók érdekelt. Ezért a 
szakszervezetek a politikai 
pluralizmus mechanizmusai 
megteremtésének Jelenlegi 
szakaszában nem kívánnak 

mány ülésén is hangsúlyoz- r é S z t venni az ÚJ Márciusi 
ta, hogy a sztrájk joga alap-
vető kollektív munkavállalói 
jog. E jog alkalmazása min-
denki által elfogadottan vég-
ső eszköz, mindemellett sza-
bályozásában arra kell töre-

Front Javaslatában megfo-
galmazott konkrét munkála-
tokban, de véleményt fognak 
mondani valamennyi kérdés-
ben, amely befolyásolja tag-
ságuk érdekvédelmi, érdek* 

kedni, hogy a törvény ne érvényesítési lehetőségeit. 
korlátozza, hanem bővítse 
azokat a lehetőségeket, ame-
lyek a dolgozók jogainak, 
követeléseinek érvényesíté-
séhez elengedhetetlenek. 

A SZOT elnöksége azt 
képviseli, hogy a sztrájkjog-
nak a munkavállalói léthez, 
Illetve a munkajogviszony-
hoz kapcsolása nem kötheti 
a fellépés jógát a munkaadó 
döntéséhez. 

A testület kialakította ál-
lásfoglalását az Új Márciusi 
Front felhívásáról és javas-
latairól. A dokumentum 
egyebek között leszögezi: a 
szakszervezeti mozgalom Is 
érdekelt a politikai intéz-
ményrendszer átalakításá-
ban, a politikai pluralizmus 
megteremtésében. Meggyő-

(MTI) 

Sevardnadze 
Pakisztánba 

látogat 
O Iszlámábád (AP) 

Eduárd Sevardnadze szov-
jet külügyminiszter febru-
ár 4-én Pakisztánba látogat 
— jelentette be pénteken 
egy pakisztáni hivatalos szó-
vivő. A szovjet külügymi-
niszter kétnapos pekingi lá-
togatását követően keresi 
fel Iszlámábádot, ahol Gú-
lám Iszhak Han államfővel, 
Benazir Bhuttó miniszterel-
nökkel és Szahibaada Jakub 
Han külügyminiszterrel foly-
tat megbeszéléseket az af-
ganisztáni helyzetről. 

Ma 

Grósz Károly 
Svájcba olazik 
Grósz Koroly, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt fő-
titkára a Világgazdasági 
Fórum elnevezésű nemzet-
közi alapítvány meghívásá-
ra szombaton Svájcba uta-
zik. A szervezet davosi ta-
nácskozásán előadást tart a 
kelet—nyugati kapcsolatok, 
az európai együttműködés 
fejlődéséről, s találkozik 
több nyugat-európai politi-
kussal. (MTI) 

Hegkezdődött 
a HUOSZ közgyűlése 

Hosszan tartó ügyrendi vita mtatt még a kezdés után 
több mint három órával sem került sor érdemi beszámo-
lóra, vitára a Magyar Újságírók Országos Szövetségének 
pénteken délután kezdődött közgyűlésén. 

A felgyorsult társadalmi folyamatokra reagálva hoz-
ták előre — az egyébként 1990-ben esedékes — közgyű-
lést. A tanácskozáson a hazai újságíró-társadalom több 
mint 5 és fél ezer tagjának képviseletében mintegy 600-an 
vesznek részt az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házá-
ban. * 

A közgyűlés azzal a céllal tanácskozik, hosy — a 
társadalomban végbemenő demokratizálódási folyamatok-
hoz. kapcsolódóan — megújítsák az újságíró-szövetség te* 
vékenységét 

Jazov Kabulban 
D Kabul (AFP) 

Dmitrij Jazov hadseregtá-
bornok, szovjet honvédelmi 
miniszter szerdán hivatalos 
munkalátogatásra Kabulba 
érkezett, s a tervek szerint 
találkozni fog Nadzsibullah 
elnökkel és Sah Navaz Ta-
naj nemzetvédelmi minisz-
terrel — jelentették nyuga-
ti hírügynökségek szovjet 
külügyminisztériumi tiszt-
ségviselők ' tájékoztatására 
hivatkozva. 

Tárgyalt az Elnöki Tanács 
(Folytatás az 1. Oldalról.) 

gárságból való elbocsátást. 
A kettős állampolgárság 
megszüntetésére kötött nem-
zetközi egyezményeink alap-
ján ez évben 474 kiskörű ál-
lampolgársági helyzetét ren-
dezték. A kérelmek elinté-
zésének átlagos ideje a ma-
gyar állampolgárság meg-
szerzésénél 3—4 hónap, az 
elbocsátási ügyekben 7—8 
hónap volt. Az ügyek alapos 
előkészítését a belügyi, a 
tanácsi szervek és a Magyar 
Népköztársaság külképvise-
leti szervei biztosították. 

Az Elnöki Tanács határo-
zatot hozott megyei várossá 
nyilvánításról, valamint 
egyes községek várossá nyil-
vánításáról. 

A testület 1089. április 
1-Jéi hatállyal megyei vá-
rossá nyilvánította Kecske-
métet, Nyíregyházát és Szé-
kesfehérvárt. 

A továbbiakban az Elnöki 
Tanács elrendelte az alábbi 
községek várossá nyilvání-
tását: 

A Bács-Kiskun megyéhez 
tartozó Jánoshalma, Kiskun-
majsa, Kunszentmiklós, a 
Békés megyéhez tartozó Bat-
tonya, Gyomaendrőd, Mező-
berény, Mezőhegyes, Sarkad, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéhez tartozó Putnok, 
Sajószentpéter, Szikszó, a 
Csongrád megyéhez tartozó 
Kistelek, Mórahalom, a Fe-
jér megyéhez tartozó Gár-
dony, a Hajdú-Bihar me-

gyéhez tartozó Balmazújvá-
ros, Biharkeresztes, Hajdú-
dorog, Hajdúhadháztéglás, 
Nádudvar, n Heves megyé-
hez tartozó Füzesabony, Pé-
tervásúra, a Komárom me-
gyéhez tartozó Nyergesúj-
falu, a Nógrád megyéhez 
tartozó Bátonyterenye, Rét-
ság, a Pest megyéhez tarto-
zó Dabas, Monor, Nagykáta, 
Ráckeve, a Somogy megyé-
hez tartozó Csurgó, Fonyód, 
Tab, a Szabolcs-Szatmár 
megyéhez tartozó Csenger, 
Nagykálló, Záhony, a Szol-
nok megyéhez tartozó Jász-
apáti, Kunhegyes, Martfű, a 
Tolna megyéhez tartozó Du-
naföldvár, Tolna, a Veszp-
rém megyéhez tartózó Ba-
latonalmádi, a Zala megyé-
hez tartozó Letenye. 

A várossá szervezés vég-
rehajtásának időpontja már-
cius 1-je, s arról a megyei 
tanácsok végrehajtó bizott-
ságai gondoskodnak. 

Határozatot hozott az El-
nöki Tanács a Koreai Köz-
társasággal a diplomáciai 
kapcsolatok nagyköveti szin-
ten történő felvételéről. 

A továbbiakban a testület 
kinevezésről határozott, bí-
rákat mentett fel és válasz-
tott meg, és kegyelmi ké-
relmek ügyében döntött. 

* 
A Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa Udvari Lászlót 
február 1-jei hatállyal köz-
lekedési, hírközlési és épí-
tésügyi minisztériumi állam-
titkárrá kinevezte. (MTI) 

II munkásőrség megyei törzsének 
ünnepi 

Borbély Sándor Szegeden — Koczkás Ferenc nyugállományba vonult 
Az új megyei parancsnok: Szabó János 

Tegnap, pénteken délután 
a munkásőrség megyei tör-
zse ünnepi gyűlést tartott, 
amely a Himnusz hangjaival 
kezdődött. AZ elnöklő Düdás 
József parancsnokhelyettes 
köszöntötte Borbély Sándort, 
a Központi Bizottság tagját, 
a munkásőrség országos pa-
rancsnokát, Vastagh Pált, a 
megyei pártbizottság első tit-
kárát, Lehmann Istvánt, a 
megyei tanács elnökének ál-
talános helyettesét. 

Koczkás Ferenc parancs-
nok az elmúlt évet értékelve 
elmondotta: sokszínűvé vált 
a politikai élet, ugyanakkor 
sok a kétely és a probléma 
is. A munkásőrök az értel-
mes változtatásra való tö-
rekvés mellett vannak. Mint 
mondotta; a megye munkás-
őrei emelt fővel állhatnak a 
megyei közvélemény elé, 
mert a rájuk rótt feladato-
kat teljesítették. Nincs lesze-
relési hangulat. Százhetven 
olyan család van, ahonnan 
többen is munkásőri szolgá-
latot teljesítenek. A mun-
kásőrség megyénkben jelen-
tős politikai és karhatalmi 
erőt képvisel. Mint mondot-
ta az idei év az áldozathöza-
tal esztendeje lesz, de remé-
li; lesz értelme ennek. Hin-
ni kell abban, amire esküt 
tettünk, hangsúlyozta. Végül 
azt hangsúlyozta: mi, mun-
kásörök nem vagyunk arc-
nélküliek, nyíltan vállaljuk a 
pártmegbízatásunkat. Ezt 
követően ismertették a szo-
cialista munkaversenyben 
elért eredményeket, majd 
Koczkás Ferenc kitüntetése-
ket adott át. Kiváló Szakasz 
kitüntető címet, vándorzász-
lót ós oklevelet kapott a me-
gyei parancsnokság ellátó 
szakasza; parancsnoka: 
Arany István. Kiváló Pa-
rancsnok jelvényt kapott 
Dobó László, a híradószakasz 
parancsnokhelyettese; Kivá-
ló Munkásőr - elismerésben 
részesült Lajtos István hír-
adó munkásőr, Merksz Péter 
híradó munkásőr, Nóvoszáth 
László raktáros, prisztai Já-
nos törzsmunkatárs, Seres 
Gusztáv törzsmunkatárs és 
Vass János ellátó munkás-
őr. 

Vastagh Pál szólt ezután 
a munkásőrség eddigi ren-
dezvényeiről, amelyen a 
pártbizottság vezetői és 
munkatársai részt vettek a 
városokban, AZ idei szám-
adás — mint mondotta — 
eltér a megszokottól, mert 
megváltozott politikai lég-
körben történik. Majd így 
folytatta: Önök nem a párt 
hadserege, önök a nép hadse-
rege. Önök a rendet erősítik, 
a munka pártján állnak. Ez-
után azzal a kritikával fog-
lalkozott, amellyel az utóbbi 
időben illetik a munkásőrsé-
get. A társadalom válaszol 
erre. Például a baráfi körök 
létrejöttével. Ezért önök ma-
guk mögött érezhetik a tár-
sadalom támogatását. A ma 
munkásőrsége nem az, ami 
57-ben volt. Magabiztosan, 
büszkén lássák el feladatu-
kat, érezzék maguk mögött a 
párt támogatását — fejezte 
be felszólalását a megyei 
pártbizottság első titkára. 

Ezután Borbély Sándor 
adott át kitüntetéseket. A 
munkásőrség országos pa-
rancsnoka névre szóló levél-
ben köszöntötte a harminc 
éve szolgálatot teljesítő 
munkásőröket, és a 30—25— 
20 éve szolgálatot teljesítő 
munkásőrök feleségeit. A 
munkásőr feleségeknek szóló 
levél ismertetése után vették 
át a köszöntő levelet és a 
késszuronyt a 30 éves szol-
gátatért Járó Szolgálati Ér-
demérmet Horváth János, 
Lázár István és Sánta Imre, 
illetőleg feleségeik. A 25 
éves szolgálatért járó Szol-
gálati Érdemérmet Horváth 
Ferenc és a köszöntő levelet, 
felesége; a 20 éves munkás-
őri szolgálatért járó Szolgá-
lati Érdemérmet és a kö-
szöntő levelet Budavári At-
tila, Durmics István, szalma 
Géza, Szabó János és a fele-
ségek vették át. 
• Szolgálati Érdemérem ki-
tüntetésben részesült 15 év 
szolgálat után: Mihálik Já-
nos ellátó munkásőr, Remzső 
Ferenc híradó munkásőr, 
Tóth Mihály biztosító mun-
kásőr; 10 éves szolgálat 
után: Dódogh Imréné kon-
centrátorkezelő, Gyurki Zol-
tán ellátó munkásőr, Pálfy 

József gondnok és Tóth Lász-
ló kiképzési és hiradó főelő-
adó. 

A tényleges állományból 
történő leszerelés alkalmá-
ból emlékérmet és emlékla-
pot kaptak: Sánta Imre, Lá-
zár Isván, Soltész Lászlóné, 
Mihálik János, Solti Balázs 
és Szentirmai László. 

Ezt követően Horváth Fe-
renc kért szót, és beszélt a 
társadalmi munkásőrök ten-
ni akarásáról, majd ismer-
tették, hogy Koczkás Ferenc, 
az eddigi parancsnok, nyug-
állományba vonul, Január 
31-ével felmentik beosztásá-
ból. Munkásőr Emlékérmet 
kapott ebből az alkalomból. 
Kinevezték Szabó Jánost, 
aki eddig helyettesként dol-
gozott, a munkásőrség 
Csongrád megyei parancs-
nokává, Dudás József, az ed-
digi parancsnokhelyettes át-
vette Szabó János feladatkö-
rét és Záhonyi Ferenc pedig 
az ő helyébe lépett parancs-
nökhelyettcsként. 

Ezután Borbély Sándor 
szólt a gyűlés résztvevőihez. 
Hangsúlyozta: a mai körül-
mények között sokkal nehe-
zebb eredményt elérni, mint 
korábban. Meg kell őrizni a 
munkásőrség szellemiségét, 
amelyet a magyar társada-
lom nem tud nélkülözni. 
Sokkal többet kell gondol-
kodni, mint eddig, mert a cél 
a győzelem. Ehhez megbíz-
ható emberi viszonyokra van 
szükség, sokkal többet. kell 
egymással törődni, mint ed-
dig. Méltatta a leköszönő pa-
rancsnok érdemelt, és szólt 
az űj parancsnokról, a he-
lyettesekről. Meleg emberi 
szavakkal köszönte meg 
Koczkás Ferenc tevékeny-
ségét. „Közösségfejlesztő, 
tisztességes, emberséges 
munkája előtt fejet hajtok" 
— mondotta. Ezután Kocz-
kás Ferenc elköszönt mun-
kásőrtársaitól, az új pa-
rancsnok pedig elmondotta: 
Tudja, milyen felelős fe l -
adatra vállalkozott, igyekszik 
ennek eleget tenni. Az ün-
nepi gyűlés az Internacio-
nálé hangjaival fejeződött 
be. 

B. Gy. Gy. 


