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A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 

Ha\i előfizetési díj: 101 forint 
Ara: 4,30 forint 

Á párt nem szól bele 
Évtizedekig visszamenőleg 

Csongrád megye tanácselnö-
két valamelyik pártbizottsá-
gi t i tkárból választották. No 
persze ezt az aktust csak 
formailag lehet nevezni vá-
lasztásnak. A benfenlesek 
a kinevezés után inkább 
lefelé bukásról beszéltek, 
hiszen nem lehetett tudni, 
a pártfunkcionáriust milyen 
erők vezényelték az állam-
igazgatás kacskaringós út-
vesztőibe. Ügy látszik ennek 
a gyakorlatnak vége. Ez de-
rült ki a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei elnökségé-
nek tegnap Szegeden tar-
tott ülésén. 

Az előzmények országosan 
ismertek, a megyei tanács-
elnök botrányos téglaügybe 
keveredett, s ezért tavaly 
decemberben lemondott a 
tisztségéről. Széke azóta 
üres, de február 28-án rend-
luvüli ülésen megválasztják 
utódját . A népfront megyei 
elnöksége pillanatnyilag há-
rom jelöltet állít e r re a po-
zícióra. Am február 23-ig a 
lakosság javaslata a lapján a 
lanácselnökjelöltek tábora 
tovább duzzadhat és ma jd 
végül a tanács tes tületedönt 
a felelős személyről titkos 
szavazással. Szabó Gáborné, 
a megyei népfrontelnökség 
tagja, aki az a lkalmas sze-
mély kiválasztására az elő-
készületeket az elnökség 
megbízása alapján megtette, 
tegnapi ülésen meghökkentő 
dolgokat mondott. Az elmúlt 
negyven év ala t t soha nem 
a következő módon keresték 
a megfelelő embert a köz-
igazgatás élére. Szabóné is-
mertette a korábbi gyakor-
latot, amikoris a pártbizott-
ságtól mindig megkapták a 
személyi listát. Ezúttal az 
elmúlt év decemberében ú j -
jáválasztott pártbizottság 
nem javasol senkit , semmi, 
lyen módszerrel nem aka r j a 
befolyásolni a jelölést, így 
a népfrontosok a megyei 
tanácstagokat a városok, 
községek tanácselnökeit kér-

Korteshadjáraton indulnak 
a tanácselnökjelöltek 

dezték meg. kit szeretnének 
a testület élén látni. 

Akik a legtöbb bizalmat 
kapták és a jelölést is vál-
lal ják, azok ábécé sorrend-
ben a következők: Bódi 
György, a Hermes Szálloda 
és Vendéglátó Részvénytár-
saság főosztályvezetője, Leh-
mann István, a megyei ta-
nács elnökének általános he-
lyettese, Szabó G. László, a 
megyei tanács elnökhelyet-
tese. Szóba kerül t Faragó 
M. Vilmos Zsombó tanács-
elnökének neve is. Azonban 
a közigazgatás s ikerembere 
nem megyei tanácstag, így 
nem választható elnöknek, 
különben sem aka r j a ott-
hagyni faluját , ahol a kez-
deményezése révén jelentős 
eredmények születtek. 

őszinte és tisztességes vi-
tában a népfrontelnökség 
tagjai véleményt mondtak 
a jelöltekről pro és kontra 
egyaránt. A vitából ki tűnt , 
valószínű, hogy a megméret-
tetésnek fontos eleme lesz, 
vajon a három személy kö-
zül ki kötődik legjobban a 
korábbi megyei politikai ve-
zetéshez, akiket a lkalmat lan . 
suga miatt a közelmúltban 
leváltottak. Mindenkinek 
egyforma az esélye, hogy 
népszerűségi indexét a kö-
vetkező két hét alatt növel-
je. Ugyanis a három jelölt 
korteshadjáratot indit. A 
megye öt városában, vala-
mint Kisteleken és Móra. 
halmon különböző fórumo-
kon állnak ki a közvéle-
mény elé — egymás mellett 
— ismertetik programjaikat , 
összemérhetik szónoki tehet-
ségüket. De nemcsak nekik 
van esélyük, ugyanis ha 
időközben a lakosság más 
jelöltet is állit, akkor az is 

részt vehet természetesen 
később a választási küzde. 
lemben. Február 23-a után 
a népfront nem fogad el 
ú jabb javaslatot. A tanács-
elnöki székért folyó vetél-
kedésben igénybe vehetik a 
helyi saj tót és a szegedi re-
gionális tévéstúdiót. Nyilvá-
nos vi tát kezdeményezhet-
nek egymás között. A nép-
front elnöksége a tömegkom_ 
munikációtól csak annyit 
kért, hogy az esélyegyenlő-
séget garantá l ja a szerep-
lőknek, tehá t ne legyen el-
fogult. Ugyanakkor a nép-
fronthoz érkezett lakossági 
véleményeket — természete-
sen amelyek nem sértik a 
személyjogokat, nem rágal-
maznak, vagy mocskolódnak 
— továbbí t ják a Szegeden 
megjelenő újságokhoz köz-
lésre. Így a jelöltek is érde-
keltek abban, hogy kortes-
had já ra tuk minél nagyobb 
visszhanggal és érdeklődés 
mellett folyjon. 

* 
Valószínűleg Csongrád 

megye társadalmának a fi-
gyelme e nemes vetélkedés 
következtében jobban a 
közélet dolgai iránt fordul. 
Ebben az újszerű és a mi 
világunkban szokatlan kor-
teshadjára tban senki nem 
lehet vesztes, hiszen ha kö-
zösen tárgyaljuk meg ügye-
inket, annak hasznát min-
denki érezheti. Remélhető-
leg a népfrontnak a demok-
ráciát erősítő módszere or-
szágosan példaadó lesz. Kü-
lönösen jólesik beszámolni 
erről a kezdeményezésről, hi-
szen néhány hónappal ez-
előtt ezen a vidéken még el-
képzelhetetlen lett volna 
egy ilyen esemény. 

Halász Miklós 

Grósz Károly 
Csehszlovákiába 

utazik 
Grósz Károly, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt fő-
titkára, Csehszlovákia Kom-
munista Pá r t j a Központi 
Bizottságának meghívására 
a közeli napokban baráti 
munkalátogatást tesz a Cseh-
szlovák Szocialista Köztár-
saságban. (MTI) 

Németh Miklós fogadta 
Matej Lucant 

Németh Miklós, a Minisztertanács elnöke szerdán o 
Par lamentben fogadta Matej Luoant, a Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaság kormányának elnökhelyettesét, aki a 
budapesti Csehszlovák Kulturális és Tájékoztató Központ 
ú j épületének átadása alkalmából tartózkodik hazánkban 

A nap folyamán Pozsgay Imre államminiszter a Par -
lamentben találkozott a csehszlovák politikussal. A meg-
beszéléseken részt vett Vlastimil Ehrenberger budapesti 
csehszlovák nagykövet. (MTI) 

A magyar gazdaság nyitott 
Beck Tamás kereskedelmi 

miniszter szerdán Mün-
chenben a délkelet-európai 
társaság, valamint a mün-
cheni és felső-bajorországi 
ipari és kereskedelmi ka -
mara rendezésében előadást 
tartót t a bajor gazdasági 
élet képviselői előtt. 

A magyar vendég nagy 
érdeklődéssel kísért előadá-
sában beszámolt Magyaror-
szág gazdasági helyzetéről, s 
ismertette a magyar gazda-
ság re formjának céljait, a 
reformfolyamat ' menetét. 

— Magyarország szómá-
ra a világpiaci orientáció, a 
nyitott külgazdasági poli-
tika létszükséglet. Ebbe a 
felismerésbe illeszkedik be-
le a külföldi tőke bevonásá-
nak előmozdítása — mon-
dotta. Hazánkban 1988. de-
cember 31-én 266 külföldi 
részvétellel működő vegyes 
vállalatot tartottak nyilván, 
s ezek közül 39 vámszabad 
területen működött. Noha, 
az elmúlt évben feltűnő vál-
tozás történt — tavaly 
ugyanis annyi vegyes vál-
lalat alakult meg, amennyi 
1974—1987 között összesen — 
nem lehetünk elégedettek, 
hiszen ez a 266 vegyes vál-
lalat eddig mindössze 280 
millió dollár működőtőkét 
hozott be az országba. 

' — Ez pedig nem csak a 
nemzetközi, hanem a ma-
gyar mértékhez képest is 
jelentéktelen összeg. Pél-
dául Törökországban egyet-
len év alatt 530 millió dol-
lárt fektettek be külföldi 
vállalkozók — mutatot t rá 

Beck Tamás, majd ismertet-
te a vegyes vállalatokra vo-
natkozóan január elsejétől 
kibővített kedvezmények kö-
rét, a vegyes vállalatok a la-
pításával kapcsolatos jogi 
rendelkezéseket. 

Elégedetlenség tapasztalható Az Országos 
Érdekegyeztető Tanács ülése 

A Parlamentben szerdán 
ülést tar tot t az Országos 
Érdekegyeztető Tanács 
Medgyessy Péter miniszter-
elnök-helyettesnek, a tanács 
soros elnökének vezetésével. 
Halmos Csaba ál lamtitkár, 
az Állami Bér- és Munka-
ügyi Hivatal elnöke ar ró l 
tájékoztatta a résztvevőket, 
hogy a reálbérek az idén 
várhatóan a tervezettnél 
kisebb 'mér tékben >— 6 szá-
zalék helyett 4-5 százalék-
kal — csökkennek. A bér-
politikai és a szociálpoli-
tikai intézkedések, vala-
mint az előirányzottnál 
jobban növekvő keresetek 
következtében a lakosság 
fogyasztása — az eredeti 
szándékoktól eltérően — 
nem csökken, hanem szin-
tén marad. Az árak alakulása 
szempontjából azonban jo-
gosnak tartotta, hogy a 
SZOT (kezdeményezte a 
megállapodások ú j ra tá rgya-
l á sá t mer t az árak emel-
kedése eléri a 13.6-13,7 szá-
zalékot, 1 százalékkal meg-
haladva a korábbi tárgyalá-
sokon alapul vett árszintet. 

Nagy Sándor, a SZOT fő-
ti tkára rámutatott , hogy egy 
másik körülmény is indo-
kolttá teszi a korábbi meg-
állapodásuk felmondását és 
újratárgyalását . A lakossá-

got ugyanis a legutóbbi á r -
emelések olyan súlyosan 
érintették, hogy nagyfokú 
elégedetlenség tapasztalha-
tó a társadalomban. Ugyan-
akkor azt is hangsúlyozták: 
a szakszervezetek a reálbé-
rek tervezett 6 százalékos 
mérséklését korábban sem 
fogadták el, s változatlanul 
az az ál láspontjuk, hogy az 
életszínvonal tavalyi jelen-
tős visszaesése után a reál-
bérek nem csökkenhetnek 3 
százaléknál nagyobb mér-
tékben 

A felek a tárgyalásra ja-
vasolt konkrét kérdések kö-
zül elsőként a 40 órás mun-
kahét bevezetésével foglal-
koztak. Arra a megállapo-
dásra jutottak, hogy ezt a 
kérdést nem az OÉT-ben kell 
ágazatokra szólóan eldönte-
ni ; vagy a gazdálkodó s z e r -
vezeteknél vagv a közép-
szintű egyeztetések 6orán 
kell a döntést meghozni. 
A kormány a jövőben a 
munkaidő kérdését részle-
teiben nem szabályozza, 
csak kereteket 6zab meg. 
A heti munkaidő rövidítése 
azonban nem mehet a la-
kossági szolgáltatások, az 
ellátán rovására. 

Hosszas vita eredménye-
ként született az a megál-
lapodás, miszerint az OÉT-n 

korábban elfogadott július 
1-je helyett, már március 
l-jével felemelik a minimá-
lis bért a jelenlegi 3000 fo-
rintról 3700 forintra. A 
SZOT ennek további, 4 ezer 
forintra való felemelését 
szorgalmazta. 

Ezt az ú jabb 4 ezer for in-
tos alsó bérhatár t október el-
sejei időpionttal fogadták el, 
azzal, hogy a fogyasztási és 
a mezőgazdasági termelőszö-
vetkezeteknek viszont csak 
december elsejével kell el-
érniük ezt a szintet. Ugyan-
akkor a ján l ják , hogy azok-
nál a gazdálkodó szerveze-
teknél, amelyeknél a feltéte-
lek adottak, már a megálla-
podásban rögzítettnél koráb-
ban emeljék fel a béreket 
er re a szintre. E kérdéskör-
rel kapcsolatban Nagy Sán-
dor megjegyezte, hogy végre 
tudomásul kellene venni; a 
munkaerőnek is van ára, és 
senki se higgye azt, hogy 
3700 forintból meg lehet él-
ni. Ha pedig valahol még 
ilyen értékű teljesítményt 
sem nyú j t a dolgozó, akkor 
ott a gondot elsősorban a 
vállalati gazdálkodásban 
vezetésben kell keresni. 

Ezt követően került sor az 
idei minimális béremelések 
tárgyalására. A szakszerve-

zeti javaslat az volt, hogy 
minden dolgozó bérét leg-
alább 3 százalékkal, de leg-
kevesebb havi 300 forinttal 
emeljék, s ezután az összeg 
után a vállalatoknak ne kell-
jen adót fizetniük. Ebbe a 
béremelésbe a kormány ré-
széről Medgyessy Péter bele 
is egyezett volna azzal, hogy 
csak bizonyos költségvetési 
területeknek — mint például 
az egészségügy, az oktatás — 
biztosítanák a szükséges 
anyagi forrásokat, a többi 
intézménynek magúnak kel-
lene azt kigazdálkodnia. Ar-
ra viszont nem látott módot, 
hogy a kedvezményes bér-
fejlesztés lehetőségét a ko-
rábbi OET-ülésen elfogadott 
területeken — az agrárszek-
tor és az élelmiszer-kiskeres-
kedelem — mellett másokra 
is kiterjesszék. A kamara 
képviseletében Martos Ist-
ván alelnök a minimális bér -
emelés f ix összegű meghatá-
rozásával nem tudott ugyan 
egyetérteni, de olyan komp-
romisszumos javaslattal állt 
elő, amely véleménye szerint 
a legnehezebb helyzetben 
levő területeken is lehetővé 
tenne egy minimális bérfe j -
lesztést. Javaslatának lénye-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Az Országgyűlésről 
A törvényhozó testület autonómiájának növekedése 

ju t kifejezésre abban is, hogy — a Par lament ú j ügy-
rendjének megfelelően — a március 8-án kezdődő ülés-
szakot m á r nem az Elnöki Tanács, hanem az Ország-
gyűlés elnöke hívja össze — jelentették be azon a sa j -
tótájékoztatón. amelyet szerdán a Par lament gobelin-
termében tartot tak 

A márciusi ülésszak 
várhatóan ket és fél, há-
rom napig tart — mon-
dotta Stadinger István, az 
Országgyűlés elnöke. A 
napirenden szereplő té-
mák közül az alkotmány 
korszerűsítésének kon-
cepcióját Kulcsár Kálmán 
igazságügy-miniszter is-
merteti, s az Országgyűlés 
alkotmány-előkészítő bi-
zottságának ál láspontjá-
ról Gajdócsi István (Bács-
Kiskun megye) tá jékoz-
ta t ja a képviselőket. Mi-
vel az alkotmányozó mun-
ka i ránt felfokozott érdek-
íődés tónas/t,alható. vár-
hatóan hosszú lesz a fel-
szólalok listája. A munka 
törvénykönyve módosítá-
sáról szóló törvényjavaslat 
előadója Halmos Csaba 
államtitkár, az Állami 
Bér- és Munkaügyi Hiva-
tal elnöke. A munkabe-
szüntetéssel, azaz a sztrájk 
lehetőségével foglalkozó 
törvénytervezetről ugyan-
csak Halmos Csaba ta r t 
expozét. A törvényhozó 
testület meghal lgat ja a 
Minisztertanács tá jékoz-
tató jelentését a romániai 
menekülteik helyzetéről, 
illetve az ezzel kapcsola-
tos további intézkedések-
ről. A téma előadója (Hor-
váth István belügyminisz-
ter. Megvitatja az Or-
szággyűlés a Bécs—Buda-
pest világkiállítás előké-
születeit is, Beck Tamás 
kereskedelmi miniszter 
előterjesztésében. A témá-
hoz kapcsolódó kérdéseket 
az Országgyűlés négy bi-
zottsága m á r tavaly meg-
vitatta, a napokban a kül -
ügyi bizottság is véle-
ményt formál a tá jékozta-
tóról, hiszen külpolitikai 
vonatkozásai is vannak e 
napirendnek. A márciusi 
ülésszakon az Országgyű-
lés k ia lakí t ja a Par lament 
1989. évi várható munka -
programját. , Ezenkívül in-
terpellációk, kéTdések is 
elhangzanak. A megyei 
képviselőcsoportok feb-
ruár 15. és 20. között vi-
ta t ják meg üléseiken a L 
Országgyűlés napirendjén 

szereplő témákat, s ezt 
követően a Par lament 
szakbizottságai foglalnak 
állást a beterjesztett tör-
vényjavaslatokkal. illetve 
tájékoztatókkal kapcsolat-
ban. 

Ezt követően az újság-
írók kérdést tettek fel. Az 
MTI munkatársa az Or -
szággyűlés elnökének vé-
leményét ké r te azzal kap-
csolatban, hogy több füg-
getlen demokrat ikus szer-
vezet levelet juttatott el 
szerdán az MTI-hez, 
amelyben azt szorgalmaz-
zák: lehessen demonstrá-
ciót tar tani a Kossuth té-
ren is. 

Stadinger István vála-
szában kifej te t te : eddig 
nem volt gyakorlat, hogy 
március 15-én a Kossuth 
téren tömeggyűlést tar tsa-
nak. A gyülekezési jogról 
szóló törvény — amelyet 
a közelmúltban fogadott 
cl az Országgyűlés — nem 
teszi lehelévé demonst-
ráció szervezését a Kos-
suth térre. Ebben a ké r -
désben semmiféle áthidaló 
megoldás nem képzelhető 
el, a jelenlegi szabályozás 
megváltoztatása csak tör -
vénymódosítással lehet-
séges. 

A Par lament elnöke to-
vábbi kérdesekre felelve 
szólt az Országgyűlés i ro-
dá ja munká jának korsze-
rűsítéséről; elmondta: lét-
rehoznák egy titkársagbt, 
amely a bizottságok mun-
k á j á t segíti majd . Az Or-
szággyűlés belső rendjé-
nek szabályozása során 
az újságírók munkafel té-
teleinek megteremtésére is 
gondolnak, de figyelembe 
kell venniük azt a tényt, 
hogy az ülésteremben 35 
sajtóhely van összesen. 
Az alkotmány tervezete 
várhatóan ké t olvasásban 
kerül az Országgyűlés elé, 
s ha a törvényhozó tes tü-
let e l fogadja a javaslotot, 
szavazással erősitik meg a 
„törvények törvényét". 
Azoknak a képviselőknek 
a helyére, akiket választó-
ik visszahívnak, a pótkép-
viselö lép. (MTI) 


