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M i l e s z a F e s z t y - k ö r k é p 
s o r s a ? A megyei tanács 

• • I / r rf I . | • • •• I uleserol jelentjük 
Csongrád megye tanácsa 

tegnap, csütörtökön Szege-
den Lehmann István e lnök 

vezetésével ülésezett. A ta-
nácsteremben ott voltak a 
megye országgyűlési kép-
viselői, a városok, nagyköz-
ségek állami, politikai éle-
tének vezető képviselői. A 
testület megvitatta és elfo-
gadta a vb két tanácsülés 
közötti tevékenységéről szó-
ló beszámolót, értékelte a 
múlt évi költségvetési és 
fejlesztési terv végrehajtá-
sának tapasztalatait, és vég-
legesen meghatározta a ta-
nács idei gazdálkodásának 
fellételeit. Jóváhagyta a 
megyei népi ellenőrzési bi-
zottság idei munkatervét. E 
téma napirendi vitájában 
részt vett és felszólalt Szál-
kái Tóth István is, a K N E B 

elnökhelyettese. Ismertette 
azt a döntést, ami Kardos 
János Volán-igazgató és 
Kakuszi László megyei neb-

elnök ügyével foglalkozik. 
(Erről a csütörtöki lapszá-
munkban részletesen beszá-
moltunk.) Javasolta a me-
gyei tanácsnak, hogy Kar-
dos Jánost hívja vissza me-
gyei neb-tagságából. A tes-
tület a következő ülésén ha-
tároz erről. Szó volt az 
öpusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékpark kiépíté-
sének helyzetéről. 

Mivel a korábbi általános 
elnökhelyettes lett a me-
gyei tanács elnöke, ezért 
helyét nyílt szavazással töl-
tötték be. Erre a funkció-
ra a tanács Szabó G. László 
elnökhelyettest jelölte ki. A 
testület tudomásul vette 
Apró Antal szegedi ország-
gyűlési képviselőnek man-
dátumáról való lemondását, 
és eredményes, több évtize-
des munkásságáért köszö-
netét fejezte ki. Az előter-
jesztések között határozatot 
hoztak a megyei alkotódíjak 
odaítéléséről, a pótelőirány-
zatok engedélyezéséről, a 
megyei szakigazgatási szer-
vezet korszerűsítéséről. 

Elszegényedett 
a tanács is 

Katona István pénzügyi 

osztályvezető a múlt évi 
költségvetés és az idei ta-
nácsi terv pontosításának 
ügyében az írásos jelentés 
mellett szóban is tájékoz-
tatta a ' tanácstagokat az ál-
talános helyzetről. A megye 
közigazgatási szervei rend-
kívül kedvezőtlen gazdasági 
körülmények között tettek 
eleget a korábban meghatá-
rozott terveknek. Az alap-
ellátást a körülményekhez 
képest elfogadható szinten 
biztosították, a kiemelt fej-
lesztési célok megvalósul-
hattak. A lakásépítési terv 
85 százalékban teljesült, a 
lemaradás elsősorban a szer-
vezett építkezéseknél mu-
tatkozik, a költségek nö-
vekedése miatt kevesebb 
otthon cserélt gazdát. A ne-
hézkesen induló szerkezet-
változás nem kedvez a fog-
lalkozáspolitikának. A fo-
kozódó terhek ellenére sem 
mérséklődött a lakosság 
részvétele a város- és köz-
ségfejlesztésben biztató vál-
tozások voltak a tanácsi 
szervezet korszerűsítésében. 

Mivel korábban részlete-
sen beszámoltunk az idei 
költségvetés és fejlesztési 
terv előirányzatairól, tudó-
sításunkban nem tértünk ki 
arra a néhány számszaki 
módosításra, amivel ponto-
sították a tervet az Ország-
gyűlés decemberi ülésének 
döntése után. Beszámolónk-
ban elsősorban a tanácsta-
gok észrevételeit adjuk köz-
re, amelyeknek apropója az 
volt, hogy most már a köz-
igazgatás is érzi az elszegé-
nyedést. 

Bérezi Gyula (tervgazda-

sági bizottság titkára) di-
csérte, hogy egyre több a 
vállalkozó tanács. S a gaz-
dasági társulásokban is ki-
fejtik tevékenységüket. Gát 
László (Csongrád) elmond-
ta, a megye kórházai kö-
zött még nagyok a különb-
ségek, nem egyforma arány-
ban támogatják a helyi ta-
nácsok az egészségügyet. 
Örömmel vette tudomásul, 
Csongrádon 100 helyes szo-
ciális otthon készül, ám kri-
tikával illette az állami la-
kásépítést, kevés lakás jut 
a rászorultaknak. Pedig az 
elszegényedés növekszik, és 
egyre többen várnak álla-
mi bérlakásra. Sebők János 
(Hódmezővásárhely) tragi-
kusnak nevezte a gyógyszer-
forgalom új rendjét, és fel-
szólalásában rámutatott az 
állami intézkedések hiá-
nyosságaira is. Eke Károly 
(országgyűlési képviselő) el-
ismerését fejezte ki a taná-
csi apparátusnak, mivel a 
rendkívül nehéz viszonyok 
között is helytálltak, és se-
hol nem szünetelt az alap-
vető ellátás. Felhívta a fi-
gyelmet: a tanácsi apparátus 
dolgozóit rosszul fizetik. In-
gerültek, fáradtak az ügy-
intézők, sok helyen túlter-
heltek is. Felháborodását 
fejezte ki azért, mert a Ti-
szatáj ügyét a tanács nya-
kába varrták, s véleménye 
sze. int ezt a kényes ügyet 
azoknak kellett volna rend-
be tenni, akik korábban hi-
báztak. Szólt arról is, a he-
lyi tanácsoknak már nin-
csenek tartalékaik, és elé-
gedetlenséggel beszélt a kor-
mány politikai tehetetlensé-
géről, elfogadhatatlannak 
tartja, hogy a terheket to-
vábbra is a lakosságra há-
rítja, és nem alkot olyan 
programot, amivel a terme-
lést fellendítené. Úgy jel-
lemezte a jelenlegi állapo-
tot: ahelyett, hogy a ter-
melést a kormánypolitika 
szervezné, helyette a pénz-
ügyi diktatúrával tartja ret-
tegésben az embereket. He-
lyi gondokról szólva el-
mondta, Bokroson furcsáll-
ják, a telefonhiány közepet-
te egyes üdülőkhöz „vona-
l a t " vezetnek. Papp Ferenc-
né (Makó) más tanácstagtár-
sához hasonlóan a gyógy-
szerek árának növekedése 
miatt nyilvánította ki elé-
gedetlenségét Rácz Mihály 
(Szegjed) a sporttámogatás 
előirányzataival foglalkozott 
felszólalásában. Ocskó Imre 
(Kistelek) rámutatott arra, 
az> intézmények állapota le-
romlott, a színvonal csök-
kent. A nemrég városi cí-
met kapott települések nem 
kapnak többet a költségve-
tésből, kritizálta a fejkvóta-
rendszert, és a visszafejlő-
dés általános tapasztalataira 

hívta fel a figyelmet. Né-
gyesi Józsefné (Szentes) a 

városi kórház lepusztult ál-
lapota miatt kért szót. Szűcs 
Gábor (megyei KISZ-titkár) 
elmondta, a középszerűség 
eluralkodik, és ez, sajnos, 
hatással van a teljesítmé-
nyekre is. Kapás Ferenc 
(megyei tanácsi osztályveze-
tő) a tehetséges fiatalok tá-
mogatásának körülményeit 
ismertette, Kajári Irén (me-

gyei tanácsi osztályvezető) a 
kórházak, rendelőintézetek 
műszerparkjának technikai 
színvonaláról adott rövid 
tájékoztatót A felvetésekre 
Katona István és Lehmann 
István válaszolt. 

óp usztaszer örök 
téma 

Szabó G. László ismertet-

te az Öpusztaszeri Nemzet: 
Történeti Emlékpark kiépí-
tésével kapcsolatos eredmé-
nyeket, gondokat és hiányos-
ságokat. Bejelentette, hogy e 
nagy helyi vállalkozás irá-
nyítására létrehozott orszá-
gos emlékbizottság elnöke, 
Losonczi Pál, nyugdíjazása 
miatt tisztségéről lemondott. 
Szűrös Mátyást, az Ország-

gyűlés elnökét kérték fel a 
bizottság vezetésére, aki az 
elnöki funkciót elvállalta. 

Az emlékpark létrehozásá-
nak gondolata a múlt szá-
zad második felére nyúlik 
vissza. A millenniumi ün-
nepségek keretében, 1896. 
június 27-én, felavatták az 
Árpád-emlékművet Á fel-
szabadulás után is a közgon-
dolkodás által elfogadott ré-
sze lett a magyar nemzeti 
kultúrának: az öpusztaszeri 
fejlesztések ügye. Az orszá-
gos emlékbizottság 1977-ben 
alakult újjá, Losonczi Pál 
vezetésével. A hetvenes 
években úgy gondolták, hogy 
15 év alatt körülbelül 400 
millió forintból, teljesen el-
készül a nemzeti emlék-
park. A fő terheket a 
C s o n g r á d M e g y e i T a n á c s 

vállalta, jelentós társadalmi 
összefogás mellett. Az elsó 

(FölytMás a 2. oldalon.) 

Közlemény az MSZMP 
Központi Bizottságának üléséről 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 

1989. március 29-én ülést tartott 
Az ülésen a Központi Bizottság tagjain kívül részt vet-

tek: a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke és titkára, a 
megyei, a megyei jogú pártbizottságok első titkárai, a bu-
dapesti pártbizottság titkárai, a KB osztályvezetői, vala-
mint a központi sajtó és a pártsajtó vezetői. 

A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta: 
— Berecz Jánosnak, a Központi Bizottság titkárának 

előterjesztésében a politikai nyilvánosság fejlesztéséről és 
a tájékoztatási törvény alapelveiről, valamint a párt saj-
tópolitikájának elveiről és a pártsajtó fejlesztéséről szóló 
állásfoglalás-tervezetet; 

— Lukács Jánosnak, a Központi Bizottság titkárának 
előterjesztésében a politikai rendszer reformja pártvitájá-
nak tapasztalatairól készített jelentést; valamint a KISZ 
XI I . kongresszusának előkészítésével foglalkozó tájékoz-
tatót. 

A Központ; Bizottság tájékoztatást kapott a március 
15-1 ünnepségekről, Grósz Károlynak, az MSZMP főtitká-
rának Mihail Gorbacsovval, a Szovjetunió Kommunista 
Pártja Központi Bizottságának főtitkárával, valamint Jasz-
szer Arafattal, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet vb-
elnökével folytatott tárgyalásairól. 

Ezt követően a testület személyi kérdésekben döntött. 

E o Grósz Kárply, az ellenőrzésében, a demokrá-
MSZMP főtitkára cia hassa át minden politi-

Moszkvában szívélyes, nyílt, 
baráti szellemű megbeszé-
lést folytatott Mihail Gor-
bacsovval, az SZKP KB fő-
titkárával. A találkozó to-
vább erősítette a két párt 
közötti bizalmat és megér-
tést. 

Mihail Gorbacsov a szov-
jet vezetés nevében szolida-
ritásáról és támogatásáról 
biztosította az MSZMP poli-
tikáját. A Szovjetunió, a/. 
SZKP érdeke is, hogy Ma-
gyarország a szocializmus 
lehetőségeinek jobb kihasz-
nálásával, a stabilitás meg-
őrzésével, a reformok dina-
mikus folytatásával oldja 
meg feladatait. 

A szovjet vezetés nagy fi-
gyelemmel kíséri a magyar 
belpolitikai fejlődést, bele-
értve több párt alakulásának 
lehetőségét is. Úgy véli, hogy 
az egy- és többpártrendszer-
ről nem lehet általános és 
végleges megítélést adni. Az 
SZKP nem azt tartja meg- adatnak tekinti, de megen-
határozónak, hogy hány párt gedhetetleunek tartja, hogy 
van, hanem azt, hogy az em 
berek részt vegyenek a dön-

kai intézmény tevékenysé-
gét. A megoldás módja min-
den nép, minden párt saját 
ügye. 

A megbeszélés alkalmat 
adott a mai szovjet helyzet, 
az SZKP elképzeléseinek kö-
zelebbi megismerésére is. Az 
MSZMP fótitkára pártunk 
megértéséről és támogatásá-
ról biztosította a Szovjet-
unióban végbemenő átalakí-
tási folyamatot. A reformok 
megvalósulásának esélyeit 
jelentősén növeli, hogy az 
emberek kezdik megérteni, 
az átalakítás az egyetlen le-
hetséges út. Jelenleg a leg-
fontosabb, hogy a párt meg-
válassza az átalakítás olyan 
ütemét, amely egyértelműen 
biztosítja a zavartalan, fe-
szültségmentes előrehala-
dást. Az SZKP KB főtitkára 
külön kiemelte: az átalakí-
tást ideológiailag is meg kell 
alapozni. 

A múlt tanulságainak fel-
tárását a két párt fontos fél-

tésekben és végrehajtásuk 

Április 1-jétől 

Emelkednek egyes 
fogyasztási cikkek árai 

A Lehel Hűtőgépgyár, a 
festékgyártó vállalatok, a 
dohányipari vállalatok, va-
lamint az érintett forgal-
mazó kereskedelmi vállala-
tok tájékoztatása szerint áp-
rilis l-jétől, illetve április 
5-étöl emelkednek egyes fo-
gyasztási cikkek árai. 

Átlagosan 6 százalékkal 
emelkedik a dohányipari 
termékek eladási ára ápri-
lis l-jétől. így például"a kék 
és piros Symphonia cigaretta 
fogyasztói ára 17 forintról 
18 forintra, a Sophiane fo-
gyasztói ára 18 forintról 19 
forintra emelkedik. Az ár-
emelést a dohány felvásár-
lási árának, valamint a fel-
dolgozási és forgalmazási 
költségeknek a növekedése 
indokolja. 

Ugyancsak emelkednek 
április l-jétől — az import 
és a hazai alapanyagok drá-
gulása miatt — a festékek 
és festékipari segédanyagok 
fogyasztói árai, átlagosan 8 
százalékkal. 

A felhasznált kohászati és 
műanyag-alapanyagok ár-
emelkedése miatt a hűtő-
gépek és a fagyasztók ára 
átlagosan 11 százalékkal 
emelkedik április 5-étől. 
Ezen belül az abszorpciós 
és kompresszoros hűtőszek-
rények ára 15 százalékkal, a 
kombinált hűtőszekrények 
és fagyasztó-szekrények ára 
10 százalékkal, a 200 és 300 
literes fagyasztóládák ára 
3 százalékkal nő. (MTI) 

a múlttal való szembenézés 
a társadalom és a párt meg-
osztásához, a vezetés egysé-
gének megbontásához vezes-
sen. Az 1956-os események-
kel összefüggésben megálla-
podás jött létre arról, hogy 
a szovjet fél a pártkapcso-
latok útján lehetővé teszi a 
korabeli dokumentumok ku-
tatását. 

A találkozó megmutatta, 
hogy az MSZMP és az SZKP 
egyetért a nemzetközi élet 
fő kérdéseinek megítélésé-
ben. Az SZKP vezetése is 
úgy látja, hogy ma a felelős 
politikai tényezők sem Nyu-
gaton, sem másutt nem ér-

dekeltek a kelet-európai, fgy 
a magyarországi helyzet de-
stabilizálódásában. 

A két főtitkár sürgető fel-
adatnak ítéli a Varsói Szer-
ződés korszerűsítését, a szer-
vezet belső demokratizmu-
sának erősítését. Egyetértés 
volt abban is, hogy mindkét 
fél törekszik a katonai töm-
bök egyidejű felszámolására. 

Az SZKP vezetése egyet-
ért minden javaslatunkkal, 
amely a KGST korszerűsíté-
sére irányul. Ehhez az út a 
nemzeti gazdaságok reform-
ján keresztül vezet. Szovjet 
részről készséggel fogadták 
azt a magyar javaslatot, hogy 
— akár kétoldalú megálla-
podás keretében is — töre-
kednünk kell az árucsere-
forgalom konvertibilis valu-
tában történő elszámolására. 
Mindkét fél hangsúlyozta, 
hogy a cél az intenzív kap-
csolódás az európai és a vi-
lággazdasághoz. 

A találkozó hozzájárult a 
két párt közötti bizalom erő-
sítéséhez, és új lehetősége-
ket nyitott az együttműkö-
dés sokoldalú fejlesztésére. 

OA palesztinai arab 
nép iránti szolidaritás 

jegyében március 16—17-én 
fogadtuk Jasszer Arafatot, 
a Palesztinai Felszabadítási 
Szervezet vezetőjét. Grósz 
Károly főtitkárral folytatott 
megbeszélései, továbbá 
Straub F. Brúnónál, az El-
nöki Tanács elnökénél, Né-
meth Miklós miniszterelnök-
nél tett látogatása alapján 
megállapítható, hogy a kö-
zel-keleti helyzet rendezését 
illetően a két fél álláspont-
ja közel áll egymáshoz. 

A látogatás alkalmat adott 
arra, hogy a PFSZ vezető-
jével ismertessük a közel-
keleti térség egyes államai 
felé tett kezdeményezéseink, 
diplomáciai lépéseink okait, 
beleértve az Öböl országait 
és Izraelt is. A palesztin 
nép önrendelkezési jogának 
érvényesítésében fontos ál-
lomásnak tekintjük a pa-
lesztin állam tavaly novem-
beri kikiáltását. Ezért hoz-
zájárultunk ahhoz, hogy a 
jövőben ma'gyarországi kép-
viseletét nagykövetség lássa 
el. E lépésünkkel egyben 
megerősítettük, hogy tovább-
ra is a Palesztinái Felsza-
badítási Szervezetet tekint-
jük a palesztin nép egyedüli 
törvényes képviselőjének. 

Elvi álláspontunknak 
megfelelően kedvező választ 
adtunk Jasszer Arafat azon 
kérésére, hogy változatlanul 
támogassuk a Közel-Kelettel 
foglalkozó nemzetközi béke-
konferencia összehívásának 
ügyét és a válság igazságos, 
békés rendezését. 

E 
A Központi Bizottság meg-

tárgyalta és elfogadta a po-
litikai nyilvánosságról, a tá-
jékoztatási törvény politi-
kai irányelveiről, valamint a 
párt sajtópolitikájának el-
veiről és a pártsajtó fejlesz-
téséről szóló .előterjesztést. 

Megállapította, hogy a 
politikai intézményrendszer 
demokratikus átalakításának 
nélkülözhetetlen feltétele 
a politikai nyilvánosság és 
a tájékoztatás jogi garanciá-

kon alapuló 
nek alapja a 

reformja. En-
véleménynyil-

vánítás, a szólás- és a sajtó-
szabadság érvényesülése. 

A pártértekezlet óta a ma-
gyar sajtó struktúrája, mű-
ködése erőteljesen változott. 
Jelentősen bővült a külön-
böző nézetek nyilvánossága, 
a magyar újságírás színeseb-
bé, érdekesebbé vált. Nőtt 
az igény a hitelesség iránt. 

(Folytatás q 2 oldalon.) 


