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(Folytatás az 1. oldalról.) 

előterjesztését vitatta meg a 
kormány a lakbéremelés és 
-támogatás, valamint a csa-
tornadíjak témájában. 

A kormány csütörtöki ál-
lásfoglalása szerint a kom-
for t nélküli és a félkomfor-
tos lakások bére nem válto-
zik. A komfortosoké átlago-
san 25 százalókkal — négy-
zetméterenként 12-ről 15 fo-
rintra —, az összkomfortos 
lakásoké pedig átlagosan 46 
százalékkal — 15-ról 22 fo-l 
r intra — emelkedik. A ki-
emelt övezetekben felszá-
mitható pótlék 25-rőí 50 
százalékra nő. 

A víz- és csatornahaszná-
lati dí jakra áttérve, Lackó 
László elöljáróban leszö-
gezte: bérlakások esetében 

nincsenek meg' a lakáson-
kénti mérés lehetőségei. Az 
optimális az lenne, ha min-
den lakásban vízmérő mű-
ködne, e berendezések á ra 
azonban rendkívül magas. A 
döntést indokolva hangsú-
lyozta: a támogatások leépí-
tése miatt szükségessé vált 
a díjaik emelése, azért is, 
hogy a kommunális ellátás 
e fontos ágazatát működőké-
pes állapotban lehessen tar-
tani. Az összeget a lakás 
méretéhez igazodóan, a szo-
baszám a lap ján állapít ják 
meg'. Példaként említette, 
hogy egyszobás lakásnál ez 
120. a négyszobásnál 380 
forint lehet. A bérleti dijak, 
a vízdíjak és egyéb szolgál-
tatások fizetendő összegéről 
minden bérlő február végéig 
értesítést kap. 

Á megyei költségvetés 
bizonytalanságai 

Választási előkészületek 

A Magyar Néppárt 
képviselőjelöltjei 

Tegnap délutáni sa j tótá jé-
koztatóján a Magyar Nép-
pár t Csongrád megyei szer-
vezete — Eszperantó utcai 
székházában — bemutatta a 
pár t képviselőjelöltjeit. Mind 
a hét megyei kerületben sa-
já t jelöltet állítanak, az 5. 
számú választókerületben 
(Szentes és környéke) még 
konkrét személyről nem tud-
tak beszámolni, de a későb-
blek folyamán ebben a kör-
zetben is önálló jelöltjük 
lesz. 

Az 1. számú (szegedi) vá-
lasztókerületben dr. Marto-
nosi Istvánt, a Kiskereskedők 
Országos Szövetségének me-
gyei t i tkárát jelölik, akinek 
jelmondata; „Békés átmenet, 
privatizálás". Programja 
egyébként alapvetően gazda-
ságpolitikai indíttatású, A 2. 
6zámú választókerületben a 
Néppárt dr. Fejér Dénest, a 
JATE Kiadó főszerkesztőjét 
jelöli országgyűlési képvise-
lőnek, aki 1956-ban aktívan 
részt vett a forradalomban, 
ezért akkor elítélték, meg-
hurcolták. Jelenleg a Politi-
kai Foglyok Országos Szö-
vetségének titkára. „Az ön-
kormányzat a demokrácia 
alappillére" — mondotta, s 
azt hangsúlyozta, hogy a po-
litikai harcban a Néppárt 
nem agresszív módszereket 
követ, a tisztességes politi-
zálás hive. A 3. számú vá-
lasztókerület néppárti jelölt-
j e dr. Tóth Károly á l lamjo-
gász, a JATE docense, akit 
szókimondása, felkészültsége, 
s a közelmúltbeli szegedi 
közéleti szereplése alkalmas-
sá tesz arra, hogy a válasz-
tópolgárokat az Országgyű-
lésben is képviselje. Jelmon-
data; „Törvényesség, tisztes-
ség, tulajdonvédelem." 

A 4. számú választókerü-
letben (Csongrád, Kistelek és 
környéke) Förgeteg Szilvesz-
ter közírót, a Néppárt Orszá-

gos Elnökségének tagját je-
lölik képviselőnek, aki az 
elsők között követelte, hogy 
Csongrádnak és Szentesnek, 
e két szomszédos városnak 
külön képviselője legyen. „A 
föld az értékét, a család a 
becsületét, a nemzet a füg-
getlenségét "kapja vissza!" 
mondotta. 

A 6. számú választókerü-
letben (Hódmezővásárhely és 
környéke) Szoboszlai Zsolt, a 
Juss című folyóirat főszer-
kesztője, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház igazgatója, 
a 7-es számú választókerü-
letben (Makó és vonzáskör-
zete) Lakatos Gyula, a Maros 
Cipőkészítő Ipari Szövetke-
zet művezető-helyettese indul 
a Néppárt színeiben a vá-
lasztásokon. (Lakatos Gyulát 
egyébként a Magyar Cigá-
nyok Demokratikus Szövet-
ségével egyetértésben jelöl-
ték képviselőnek, akinek 
programjában a cigánykér-
dés megoldása a legfonto-
sabb elem; jelmondata: 
„Esélyt kérünk és nem se-
gélyt".) 

A hat néppárti jelölt közül 
négyen tagjai, ketten — 
Martonosi István és Tóth 
Károly — szimpatizánsai a 
szervezetnek. Megyei listá-
juk később készül el, annyit 
azonban már e sajtótájékoz-
tatón is hangsúlyoztak, hogy 
azon kizárólag Csongrád me-
gyei képviselőjelöltek szere-
pelnek majd. Jelezték, hogy 
a választások első 'fordulója 
után más pártokkal is elkép-
zelhető az együttműködésük, 
ám csak olyanokkal, amelyek 
se nem bal-, se nem jobbol-
daliak, hanem a centrumban 
helyezkednek el. A saj tótá-
jékoztatón, elmondták, hogy 
a pár t tagjainak száma a me-
gyében jelenleg 300 és 500 
között van; ám ennél lénye-
gesen nagyobb a szimpati-
zánsok száma. S. I. 

Egy vidékellenesnek minő-
sített ' törvény vidéken való 
alkalmazási kísérletének le-
hettek szemtanúi a meghí-
vottak tegnap, a megyei ta-
nács ülésén. Több volt a 
kétkedés, mint a bizalom a 
tanács testületében, mikpr 
az 1990. évi megyei költség-
vetésről és fejlesztési terv-
ről kellett dönteniük. A fel-
kínált több változat a vá-
lasztás lehetőségét ugyan 
kínálta, á m ea nemhogy 
könnyítette, inkább nehezí-
tette a döntést. A tanács 
tagjai teljesen ú j — a Par-
lament által decemberben 
hozott — törvény szellemé-
ben készült előterjesztést 
kaptak meg írásban, azt egé-
szíette ki szóban is Huber 
Bertalan, a megyei tanács 
osztályvezetője. 

A tanácsok pénzügyj elő-
irányzatairól 6zóló törvény-
nek több nóvuma van. Első 
ízben fordul elő, hogy -a 
költségvetések összeállítása-
kor bevételorientált terve-
zés érvényesül, de ú jak a 
bevétel forrásai is: az egyes 
településen lakók személyi 
jövedelemadója a tanácsnál 
marad, az állami támogatás 
normatív. E két kérdésről a 
Parlament döntött — a ta-
nácsok legfeljebb apellál-
hattak. Ezt több megye meg 
is tette. Az Országgyűlés 
döntése értelmében Csong-
rád megye 826 millió forint-
tal rendelkezik. Megjegy-
zendő, képviselőink közben-
járására lett ekkora az ősz-
szeg. az eredetileg javasolt 
150 millióval kevesebb vo l t 
Mit várhatunk az ú j szelle-
mű gazdálkodástól? Több 
pénzelnem lesz a tanácsok-
nak, az biztos. A települések 
látványos fölvirágzását ne 
vár j a senki, de az örökölt 
hátrányainkon sem fog se-
gíteni. Az áldatlan lakás-
helyzet nem javul. 

A 826 millió forintból fe-
dezhető lesz a működési 
költségvetés hiánya, s a már 
folyamatban levő fejleszté-
sek, beruházások hiteleinek 
törlesztése. Ez utóbbi egyéb-
ként Csongrád megyében 
több mint 400 millió fo r in t 
Idén külön költségvetést 
készít magának a megyei 

tartács is. Ebből, és a Parla-
ment döntéseiből is látható 
az önkormányzatok önállóso-
dása, kár . hogy pénz nem 
já r vele. 

A felhasználás módjáról 
való variációk többfélekép-
pen minősíthetők. Az A-ról 
azt hallottam^ biztonságos; a 
B érdeméül említették, hogy 
pénzben is elismeri az okta-
tási és a szociális ágazato-
k a t míg a C a maga mód-
ján perspektivikus^ mivel a 
helyi tanácsi gazdálkodási 
tapaszt lelátok a lapján a 
nyári, júliusi megyei tanács-
ülésen felosztandó tartalékot 
preferálja. 

Az előterjesztés vi tá jában 
a részérdekek hangoztatása 
mellett k i t űn t a tanácstes-
tület meglehetősen elégedet-
len az ú j szisztémával, így 
Eke Károly országgyűlési 
képviselőnek is megadta a 
„beosztását", miszerint ak-
kor gondolt volna a társa-
dalom (és a tanácsok) elsze-
gényedésére, amikor a szó-
ban forgó törvényekre sza-
vazott. Igaz; Eke ellenszava-
zata sem lett volna elég a 
törvény módosításához. 

Mivel az. egészségügy fi-
nanszírozását a társadalom-
biztosítás veszi át. amelyről 
még ninca hatályos rende-
l e t nem volt egyértelmű a 
tanácsülésen, miként támo-
gat ják r ra jd ezt az önkor-
mányzatok. Végül némi kor-
rekcióval az A változat mel-
lett voksoltak. 

A testület személyi kérdé-
sekben is döntöt t valamint 
foglalkozott a választások-
kal. A megyei tanács vég-
rehajtó bizottságának t ag ja 
lett Bartha István szegedi 
tanácstag, a megyei tanács-
testületbe került Balogh La-
josné, ak i t a baksiak küldt 
tek. Megválasztották az 
egyéni választókerületi vá-
lasztási bizottságok t i tkára-
it és tagjait. Szeged első vá-
lasztókerület titkára Szabó 
Imre (JATE), a másodiké 
Könczöl László (ügyvéd)% a 
harmadiké Illés Tóth István 
(Defag) l e t t A pártok és a 
tanácsok egyetértettek a je-
lölésekkel, így várható, hogy 
megválasztásukkal is. 

M. E. 

Jelentkezzenek a pártok! 
A pártközd egyeztetőbi-

zottság kéri mindazokat a 
pá r toka t amelyek az 1990. 
évi országgyűlési válasz-
tásokon indulni kívánnak, 
hogy a rádiós és a televí-
ziós bemutatkozó műsorok 
sorrendjének megállapí-
tása érdekében jelentkez-
zenek 1990. január 20-án, 
szombaton déli 12 óráig 
az 1387-169-es telefonon 
(üzenetrögzítő), vagy írás-
ban az V., Kossuth tér 1. 

szám alatt . Jelentkezésük-
nek tartalmaznia kell a 
párt nevét, rövidítését, cí-
mét, telefonszámát, egy 
állandóan elérhető képvi-
selőjük nevét, címét, tele-
fonszámát. 

A jelentkezett pártok 
rádiós és televíziós műso-
rának sorrendjét , időpont-
ját 1990. január 21-én, va-
sárnap délelőtt 10.00 óra-
kar sorsolás dönti el. 

(OS) 

Tőkés László vállalja 
püspökké jelölését 

Tőkés László hármeüyik 
erdélyi református egyház-
kerületben elvállalja a 
püspökséget — a lelkipász-
tor erről a közeli napokban 
Kolozsvárott beszélt az 
MDF debreceni szervezete 
egyik elnökségi tagjának. 
Szabó Lukács ezzel össze-
függésben az MTI debrece-
ni tudósítójának azt is el-
mondta, hogy Tőkés Lászlót 
mind a nagyváradi, mind a 
kolozsvári egyházkerület 
élére javasolták. Tőkés 
László jelölőitől azt kér te : 
törvényesen rendezzék, hogy 
melyik egyházkerületben kí-
vánják indítani. 

— Nem akarok konjunk-
túralovag lenni. iHa az egy-
házi rend és a választás úgy 

hozza, bármelyik kerület-
ben e lvá l la lom'a püspöksé-
get — mondotta Tőkés 
László. 

Az MTI debreceni tudósí-
tójának más forrásokból 
származó értesülései szerint 
Romániában a közeljövőben 
sem a református egyház 
zsinatának összehívását, 
sem a gyülekezeti püspök-
választást nem tervezik. A 
püspökválasztásra csak a re-
formátus egyház szervezeté-
nek demokratikus úton tör-
ténő megújí tása után kerül-
hetne sor. Olyan elképzelé-
sek is vannak, hogy esetleg 
összevonják a nagyváradi és 
a kolozsvári református 
egyházkerületeket Romá-
niában. (MTI) 

Zsivkovot őrizetbe vették 
A Bolgár Népköztársaság 

főügyészsége a politikai-
társadalmi-gazdasági tor-
zulások és törvénysértések 
kivizsgálásával foglalkozó 
parlamenti bizottságtól 
olyan anyagokat kapott, 
amelyek adatokat tartal-
maznak a Todor Zsivkovés 
környezete által elkövetett 
bűncselekményekről — ól-
vasható a főügyészség csü-
törtökön délben kiadott 

Karabah 

közleményében. Ezeknek 
az anyagoknak az a lapján a 
főügyész elrendelte Todor 
Zsivkov őrizetbe vételét, és 
előzetes vizsgálat megindí-
tását ellene, nemzetiségi el-
lenségeskedés és gyűlölet 
szítása, különösen nagy é r -
tékű társadalmi tulajdon 
jogi alap nélküli elsaját í tá-
sa és a szolgálati helyzeté-
vel való különösen súlyos 
visszaélés miatt . 

Legkésőbb jövőre ki kell 
vonni a szovjet csapatokat 

Egy hét alatt kétszáz 
pogrom 

Magyar—olasz 
„közös vállalkozás" 

Horn Gyula és Gianni De 
Michelis csütörtökön, a meg-
beszélések végeztével, közös 
sajtóértekezletet tartott a ró-
mai Magyar Akadémia Via 
Giulién álló palotájában. A 
magyar külügyminiszter 
rendkívül tartalmasnak mi-
nősítette római tárgyalásalt 
„Sehol sem találkoztam any-
nyi konkrét együttműködési 
készséggel az utóbbi időben, 
mint itt, az olasz fővárosban. 
Közös az elkötelezettségünk 
az egységes Európa megte-
remtése iránt" — jelentette 
ki. 

Az előző nap aláír t megál-
lapodásokat méltatva, a ví-
zumok kölcsönös megszünte-
téséről Horn hangsúlyozta, 
hogy ez legalább olyan jelen-
tős fejlemény, mint a „vas-
függöny" (a műszaki határ -
zár) felszámolása volt ma-
gyar részről. De Michelis pe-
dig azt fűzte hozzá; ú jabb 
fal vagy korlát omlott le ez-
zel, a lépés „etikai és politi-
kai jelentőségű". 

De Michelis Ismertette az 
olasz kormány Magyaror-
szágnak szánt gazdasági se-
gítségét Illetve — általa 
szivesebben használt kifeje-
zéssel — „a közös vállalko-

záshoz" nyújtandó hozzájá-
rulását (azon túl természe-
tesen, hogy Olaszország ki-
veszi a részét az EGK kere-
tében elindított kezdeménye-
zésekből) ; 

— 150 millió dolláros álla-
mi exporthitel-keret (olasz 
cégektől történő vásárlások-
ra), amelynek feltételeit ked-
vezőbbé tették az első a j á n -
latnál; 

— három év a lat t mintegy 
75 milliárd lírás, igen ked-
vezményes hitelkeret, szak-
emberképzésre, szociális, 
egészségügyi fejlesztésekre, 
élelmiszeripari együttműkö-
désre; 

— 50 milliárd lírás alap 
Lengyelországban és Ma-
gyarországon vállalkozni, 
társulni kívánó olasz kis- és 
középvállalatok ösztönzésére. 

Ezen túl az olasz beruhá-
zásbiztosítási rendszert ki-
terjesztették magyarországi 
befektetésekre is. A magyar 
export mennyiségi korlátozá-

sait január l - jétől megszün-
tették. Olaszország nagy kul-
turális seregszemlét rendez 
ősszel Budapesten, egy má-
sik, ipari kiállításon pedig az 
olasz cégek, vállalatok mu-
tatkoznak be. 

Az európai hagyományos 
haderőről folyó bécsi t á r -
gyalások kezdete óta a 
földrész számos országában 
végbement forradalmi vál-
tozások nem maradhatnak 
hatás nélkül magukra e tár -
gyalásokra sem — jelentette 
ki Somogyi Ferenc külügyi 
államtitkár csütörtökön az 
osztrák fővárosban, a 23 
VSZ- és NATO-tagállam 
küldöttségeinek plenáris 
ülésén. 

Rámutatott, hogy az Eu-
rópa politikai és katonai 
helyzetéről és jövőjéről ké-
szített elemzések számotte-
vő mértékben elavultak, s 
felülvizsgálatra szorulnak 
azok a fegyverzetkorlátozá-
si koncepciók Is, amelyek az 
azóta alapvetően megválto-
zott helyzet értékelésén ala-
pultak. 

Magyar megítélés szerint 
— mondta az államtitkár — 
a megállapodásnak ugyan 
továbbra is fontos eleme a 
két országcsoport közötti 
erőegyensúly biztosítása, a 
megkötendő szerződésnek 
elsősorban a résztvevő 23 
független állam fegyveres 
erői közötti erőviszonyokat 
kell rögzítenie. Ez utóbbi 
megközelítés szükséges ah -
hoz, hogy az így létreho-
zandó s t ruktúra időved k i -
te r jed jen Európa vaüameny-
nyi államára, valamint ah -
hoz, hogy a megállapodás 
„túlélje" a ma még létező 
katonai szövetségi rendsze-
r e k é t 

Az államtitkár külön is 
beszélt a Magyarországon 
állomásozó szovjet csapatok 
kivonásáról. Kifejtette: Ma-
gyarországnak az európai 
politikai és katonai helyzet 
alakulása és az ország biz-

tonságával kapcsolatos kö-
vetelmények elemzése alap-
ján szilárd meggyőződése, 
hogy — a békés szándékok 
mellett még mindig létező 
katonai kapacitásokat is f i -
gyelembe véve — a magyar 
fegyveres erők szavatolni 
tud ják az ország biztonsá-
gát. Ugyanakkor a- magyar 
fegyveres erők képesek 
megfelelően hozzájárulni a 
Varsói Szerződés egésze bizr 
tonságának szavatolásához 
is. Ennek alapján a magyar 
álláspont az, hogy sem po-
litikai okok, sem katonai és 
fegyverzetkorlátozási okok 
nem tndokottják külföldi 
csapatok magyarországi ál-
lomásoztatását. Ennek meg-
felelően a magyar kormány 
— a 'Parlament és a széles 
közvélemény támogatását 
élvezve — következetesen 
törekszik ama, hogy még az 
idén, de legkésőbb Jövőre 
sor kerüljön az ideiglenesen 
Magyarországon állomáso-
zó szovjet csapatok teljes 
kivonására. Az e kérdéssel 
foglalkozó kétoldalú szak-
értői tárgyalások feladata 
az, hogy a kivonáshoz tech-
nikailag szükséges minimá-
lis Időtartamot, valamint e 
lépés nemzetközi összefüg-
géseit Ss figyelembe véve 
mielőbb menetrendet dol-
gozzon ki az eddig bejelen-
tett kivonások után még 
Magyarországon maradó 
szovjet csapatok távozására. 

Somogyi Ferenc hangsú-
lyozta, hogy a 'bécsi tárgya-
lások előrehaladása nagy 
mértékben segítheti e ma-
gyar törekvés megvalósítá-
sát, mivel számottevően 
hozzájárul az ehhez szüksé-
ges nemzetközi feltételek 
javításához. (MTI) 

Karabahban és környékén 
egyelőre nem, érzékelhető, 
hogy a kihirdetett rendkívü-
li állapot hatására enyhült 
volna a feszültség — közöl-
ték csütörtökön a szovjet 
belügyminisztérium tájékoz-
tatási osztályának ügyeletén. 
A helyzet jellemzésére el-
mondták, hogy az elmúlt 
egy nap alatt több fegyvert 
loptak el a raktárakból, 
mint amennyit a rend fenn-
tar tásán és helyreállításán 
munkálkodó belügyi ési ka-
tonai egységek el tudtak ko-
bozni a lakosságtól. Jere-
vánban egy jégelhárító 
ágyút loptak el a hozzátar-
tózó százötven rakétával 
együtt. Ezekkel a rakéták-
kal (bár célozni elég pontat-
lanul lehet velük) adott 
esetben repülőgépekre és 
helikopterekre is lőhetnek. 

A tájékoztatás szerint a 
nahicseváni autpnóm terület 
Ker ka faluiát háromezer 
fegyveres blokád alá vette: 
a kis településen mindössze 
harminc lakos tartózkodott 

a települést védő katonák 
társaságában. Csütörtök 
délutánig nem érkezett hír 
arról, hogy Kerka a la t t vé-
get ért-e a blokád. 

A szovjet hírügynökség 
csütörtök délután összesített 
adatokat közölt a már -már 
polgárháborús méreteket öl-
tő fegyveres viszályról. 
Azok szerint január 11. óta 
az összecsapásokban 66 em-
ber halt meg, 220 a sérültek 
száma. A halottak közül ha-
tan rendörök voltak, har-
mincegyen a belügyi -csapa-
tok kötelékébe tartoznak. 
Egy hét alat t kétszáz pogro-
mot és gyújtogatást haj tot-
tak végre a felheccelt szél-
sőséges tömegek. Eddig több 
mint száz személyt tartóz-
tat tak le. A leginkább ve-
szélyeztetett térségekből ed-
dig 4 ezer 658 örmény nem-
zetiségűt menekítettek ki. A 
térségben szélsőséges elemek 
fegyverrel fenyegetőzve, 
vagy fegyvert használva 
akadályozzák a belügyi egy-
ségek tevékenységét 

M DF-küldöttség 
Moszkvában 

Először tett hivatalos lá-
togatást a Szovjetunióban 
magyar ellenzéki párt kül-
döttsége. A Szovjet Baráti 
Társaságok Szövetségének 
meghívására hétfőtől csü-
törtökig tartózkodott Moszk-
vában a Magyar Demokrata 
Fórum négytagú delegáció-
ja. A négytagú küldötteéget 
Schamschula György, az 
MDF országos választmá-
nyának tagja, az elnökség 
gazdasági tanácsadója ve-
zette. A delegációt csütör-
tökön fogadták az SZKP 
Központi Bizottságában is. 
A látogatást az MDF kez-
deményezte. 

A küldöttséget csütörtök 
délelőtt az SZKP KB szék-
házában fogadta Oleg Ri-
bakov, a kb nemzetközi osz-
tályának helyettes vezető-
je. 

— Az MDF-nek abból kell 
kiindulnia, hogy a Szovjet-
unió még hosszabb távon 
Magyarország egyik legfon-
tosabb kereskedelmi-gazda-
sági partnere lesz — közöl-
te a küldöttség, amely meg-
nyugvással fogadta a be-
szélgetések általános kicsen-
géseként, hogy a szovjet 
par tner a jövőben azonos 
szinten kész energiát szál-
lítani Magyarországnak. 


