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Működik €8 város 
A drága Burlakov — Temesvár-évforduló — Robbantgatunk? 

Petárdázunk? — Énekes madár 

A francia sajtó nagyon aggódik: azonnali és hathatós 
segítségre van szüksége a Szovjetuniónak és a kö-
zép-kelet-európai országoknak, hogy elkerülhessék a 

teljes gazdasági összeomlást, néhol az éhínséget; Nyugat-
Európa pedig a mindennek következtében várható, hatal-
mas gazdaságimenekült-áradatot. A Liberation szerint 
„akik új Eldorádót keresnek Nyugaton, azok számára Bu-
dapest kiemelt célpont". A BM sajtótitkárságán közölték, 
hogy október 8. és december 12. között 4 ezer 684 idegen 
állampolgárt állítottak elő az ország közbiztonságát sértő 
cselekmény miatt. 

A költségvetési bizottságban nem fogadták el az Ál-
lami Számvevőszék 1991-re tervezett költségvetését. So-
kallták. A gazdasági bizottságban úgy látták, hogy a PM 
tervéhez képest számos költségvetési tétel kisebb lehetne. 
Elsősorban igazgatási kiadásokból faragnának le, és több-
féle támogatást csökkentenének. Hankiss Elemér viszont 
az előirányzotthoz képest 3,5 milliárddal kérne többet a 
tévének. Azt mondta a kulturális bizottságban, hogy el-
lenkező esetben csak a jövő év tavaszáig tud műsort adni 
a Magyar Televízió. 

Liberalizálás 
A kormány szerdai rend-

kívüli ülésén elrendelte a 
kőolaj és -kőolajszármazé-
kok behozatalának, belföldi 
forgalmazásának és árképzé-
sének felszabadítását, ezzel 
megkezdte az Érdekegyezte-
tő Tanáccsal létrejött megál-
lapodás végrehajtását — je-
lentette ki László Balázs szó-
vivő csütörtök délelőtti sa j -
tótájékoztatóján. Közölte, 
hogy a behozatali kérelme-
ket a Nemzetközi Gazdasági 
Kapcsolatok Minisztériuma 
bírál ja el, azok a vállalatok 
kaphatnak engedélyt, ame-
lyek képesek eleget tenni a 
készletezési kötelezettségek-
nek. Az. import kőolaj-
mennyiségből 5 százaléknyi, 
a különböző benzinfajtákból, 
illetve a gázolajból pedig 8 
százaléknyi biztonsági kész-
letet kell tartalékolniuk. A 
hatóságiár-szabályozás meg-
szüntetésével tehát szabad 
árformába kerül a motor-
benzin és a gázolaj. A ren-
delet az ártörvénnyel egy-
időben, január l- jével lép 
hatályba. 

A szóvivő szólt arról is, 
hogy a kormány meghatá-

Hatszázmilliót még az idén ? 

rozta azon vállalatok körét, 
amelyek előzetes bejelentés-
sel tartoznak, ha termékeik 
árát emelni kívánják, AZ in-
tézkedés a margarinra és a 
napraforgóolajra, a fűszer-
paprikára, illetve az újság-
nyomópapírra vonatkozik, 
de természetesen nem jelen-
ti azt, hogy a kormány be kí-
ván avatkozni az árak ala-
kításába. A kormány az Eg-
zisztencia Alap leendő fel-
használásához kapcsolódóan 
határozott arról, hogy az 
adós saját tőkéjének kétsze-
resét meghaladó hitelben is 
részesülhet, legfeljebb 50 
millió forint erejéig. 

A sajtótájékoztatón Balsai 
István igazságügy-miniszter 
és Isépy Tamás ál lamti tkár 
a volt egyházi ingatlanok tu-
lajdoni helyzetének rende-

zéséről szólt; nem ingatla-
nok visszaadásáról, hanem 
átadásáról van szó; az egy-
házaktól és a különböző fe-
lekezetektől 1948. január 1-je 
után kártalanítás nélkül el-
vett ingatlanok jó része ke-
rül ismét egyházi kezelésbe, 
mintegy tíz év alatt. (MTI) 

Csütörtökön ünnepélye-
sen elbúcsúztatták az ideig-
lenesen hazánkban állomá-
sozó szovjet déli 'hadsereg-
csoport kecskeméti hadosz-
tálya táborfalvi tüzérezredé-
riek utolsó egységeit. , A tü-
zérek a hadifelszereléssel 
együtt el indultak a határ 
felé. A táborfalvi laktanyát 
és a tiszti lakótelepet napo-
kon belül á tad ják a ma-
gyar hatóságoknak. Az ün-
nepélyes búcsúztatón részt 
vettek a Parlament Honvé-
delmi Bizottságának tagjai 
és több hazánkban akkredi-
tált katonai attasé. 

Mivel a hazatérő egysé-
gek állományának elhelye-
zése a Szovjetunióban is 
gondot okoz, kevés az épü-
let, a parancsnok kéréssel 
fordult a jelenlevő ország-
gyűlési képviselők közve-
títésével a Parlamenthez és 
a kormányhoz: segítsék 
meggyorsítani az átadások 

APEH-tájékoztató 

ellenértékeként megjelölt 1,2 
milliárd rubel elszámolását. 

Ennek az összegnék 50 
százalékát a szovjet fél még 
az idén szeretné átvenni. A 
tar tozás másik, feléből — a 
parancsnok ál láspontja sze-
r in t — a későbbiek során a 
magyar fél részéről felme-
rülő követeléseket lehetne 
fedezni. 

Póda Jenő, szegedi képvi-
selő, a Parlament Honvédel-
mi Bizottságának t i tkára 
megköszönte a lehetőséget, 
hogy a képviselők részt ve-
hettek az eseményen, figye-
lemmel kisérhetik a szovjet 
objektumok átadását, a csa-
patkivonásokat, s egyúttal 
leszögezte: a laktanyák tu-
lajdonlása, illetve az elszá-
rftolás körül kialakult viták-
ba a parlamenti bizottság 
nem kíván beavatkozni, az 
a kormány által kijelölt bi-
zottság feladatai közé tar to-
zik. (MTI) 

Lila ügyek 
Az 1990-es évre azoknak a 

magánszemélyeknek kell 
adóbevallást tenniük, akik-
nek személyi jövedelem-
adó já t nem a munkáltató-
juk ál lapí t ja meg, vagyis 
akiknek több forrásból volt 
jövedelmük az idén: vállal-
kozásból, mezőgazdasági 

kistermelésből, ingatlan 
vagy ingó vagyon értékesíté-
séből. Az előző évekhez ha-
sonlóan azoknak is adóbe-
vallást kell tenniük, akik 
Valamely jövedelmükre 
megosztást, vagy halasztott 
adót alkalmaznak — mon-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Szombati magazinunkban 
— újabb filozófiai képeslapot közlünk; 
— olvashatnak a Csongrád megye népművészetével 

foglalkozó kötetről; 
— a békepapok sorsáról; 
— valamint a családoknak szóló oldalon a karácsonyi 

készülődésről. (újszászi) 

Él a szervezet, és vannak szabályok 

Önkormányzati játékterep 
A hír már szerdán este kiszivárgott (valami készül a 

városháza pinceklubjában), de a közgyűlés nagyobb részét 
mégis váratlanul érte a fordulat: tegnapi ülése azzal kez-
dődött, hogy Papp Zoltán képviselő bejelentette: állam-
polgári kezdeményezések mintájára — megalakult egy el 
nem kötelezett képviselői csoport, amely saját lelkiismere-
te szerint, gyors, operatív cselekvéssel, a hosszú távú ter-
vezést szem előtt tartva kívánja segíteni a polgármester 
munkáját. 

Dr. Piri József, Márton 
György és dr. Thutzó Ferenc 
képviselők kezdeményezésé-
re ennek csírái már az a la-
kuló ülésen megjelentek, s 
a két nagy frakció eddigj te-
vékenysége nagyban hozzá-
járul t színre lépésükhöz — 
mondták a csoport tagjai : a 
három, fentebb említett kép-
viselőn kívül Békési Zoltán, 
dr. Tichy-Rács Csaba, Gali-
ba Ferenc, Horpácsy András, 
dr. Csapó Balázs, Kosztolá-
nyi József, Papp Zoltán, dr. 
Kecse Nagy László és Kato-
na Gyula. 

Papp Zoltán a szünetben 
még azt is kifejtette, hogy a 
konzervatív—liberális pak-
tum, vagy ha úgy tetszik, 

az „önkormányzati 
nagykoalíció" 
ellenében 

szerveződtek, mivel úgy ta-
lálják, a kiegyezés súlyta-
lanná teszi az egyéni képvi-
selői munkát, hiszen min-
den lényeges kérdés e pak-
tum szellemében dől el,'pél-
dául valamennyi közgyűlési 
bizottság, és az önkormány-
zati vállalatokat felügyelő 
bizottságok pozícióit, a tit-
kári és elnöki tiszteket meg-
kérdezésük nélkül, egyezke-
dő tárgyalásokon tölti be a 
két nagy frakció. 

A szervezeti és működési 
szabályzat tárgyalása során 
vitát váltott ki a közgyűlési 
jegyzőkönyvek megírása és 
elhelyezése: hol, milyen 
módon — írásos formában 
és/vagy hangszalagon — te-
gyék azt a polgárok által 
hozzáférhetővé; 

az eredeti képviselői 
stílust, 

a jellemző fordulatokat meg-
őrizve (mint tették ezt ele-
ink), vagy lényegesen rövi-
dítve, a szabadabb kiszólá-
sokat mellőzve rögzítsék a 
közgyűlés tényeit? Az egyik 
képviselő megjegyezte, nem 
hiszi, hogy különösebb ér-
deklődésre ta r tha tna számot 
ez az anyag, hisz — s itt 
felmutatot t az üres karzat-
ra — egyetlen ember sem 
kíváncsi az ülésre. A vá-
lasz a liberális padsorból 
érkezett: az emberek a dél-
előtti órákban általában dol-
goznak — mondta a képvi-
selőnő. Végül a közgyűlés 
egyetértett abban, hogy a 
jegyzőkönyvek és a hang-
anyag másolatait az ügyfél-
szolgálati irodán és a Somo-
gyi Könyvtárban fogják 
őrizni. 

A közgyűlés 

képviselői fórumot 

hoz létre a következő város-
részekben: Belváros, Újsze-
ged, Felsőváros, Tarján, 
Északi városrész, Makkos-
ház, Rókus, Béketelep, Mó-
raváros, Alsóváros, Gyálar 
rét. Szentmihálytelek, Haty-
tyastelep, Ságváritelep, Pe-
tőfitelep, Baktó, Gedó és 
Fodortelep. A képviselői fó-
rumra a képviselők mellé a 
gazdasági és lakossági (Ci-
vil) szervezetek, továbbá az 
egyházak küldhetik el kép-
viselőiket. 

A csatolt területeken: Alj-
Oyon, Kiskundorozsmán, 
Szóregen és Tápén úgyneve-
zett városrészi önkormány-
zatok alakulnak a települési 
képviselőkből és más vá-
lasztópolgárokból. Fő felada-
tuk : az önmozgás (például 
az elszakadás) irányítása, az 
érdekek egyeztetése, tényle-
ges döntéshozatali jogkör-
rel. 

Ezzel a közgyűlés megal-
kotta az ideiglenes szerveze-
ti és működési szabályzatot. 

Délután Balogh László 
interpellált Szeged közbiz-
tonsága ügyében. Bárkit ér-
het inzultus. támadás a nyilt 
utcán, fényes nappal. * 
Uj őrület van 
terjedőben: 
a robbantás, a petárdázás. A 
Marx téren, zári térben, a 
vásárcsarnokban való hasz-
nálatuk pánikot ke.lt a tö-
megben, ezt kihasználják a 
bűnözők, főként a zsebesek. 
A polgármester á t i ratban 
kér je a vámhatóságot, hogy 
akadályozza meg ezen .-áni.r, 
cikkek behozatalát, azokat a 
kereskedőket pedig, akikről j 
petárdát találnak, fosszák 
meg árusítási joguktól 

A polgármester válaszá-
ban kifejtette, az ilyen jel-
legű cselekmények rendőri 
ügyek, ezért a városi főka-
pitánysághoz levelet inté-
zett. s kérte a fokozott el- * 
lenőrzést. 

Balogh László viszontvá-
laszában jelezte: Polgári 
Kezdeményezés Szeged Köz-
biztonságáért elnevezésű ci-
vil csoport szerveződött a 
városban. 

A képviselők költségeinek 
megtérítésére vonatkozóan 
egy polgármesteri (alacso-
nyabb összegekről szóló, 
csak költségátalányt magá-
ban foglaló), s egy képvise-
lői (költség- és brut tó jöve-
delemtérítési á talányt tar-
talmazó) előterjesztés felett 
nyitott szemérmes vitát a 
közgyűlés. Az alpolgármes-
ter kompromisszumos javas-
latával 

már a harmadik 
variáció 
született meg. A polgármes-
ter ezek után szavazást 
rendelt el, s ezen egyik ter-
vezet sem kapott többséget. 

A közgyűlés megválasz-
totta a szakmai állandó bi-
zottságok tisztségviselőit, és 
az önkormányzati vállala-
tokat felügyelő bizottságok 
tagjait. Ez utóbbiak elnöke-
it a polgármester nevezte ki. 
(A névsort szombati szál-
inunkban közöljük.) 

(ódor) 
* 

Tegnap levelet hozott 
szerkesztőségünkbe a vgv 
távhöszolgáltatási üzemegy-
ségének két szákszervezeti 
főbizalmija: 13-ai tudósítá-
sunkkal kapcsolatban azt 
rögzítették, hogy: „1. Nem 
zsarol a Távhő!" 2. A táv-
hőszolgáltatást sz t rá jk ese-
tén is biztosítják. A kétórás 
munkabeszüntetésről ma 
döntenek. 3. Nem a polgár-
mester úrral, hanem a tit-
kárnőjével beszéltek telefo-
non, hogy meghallgatást 
kérjenek a polgármestertől 

ge — meg az, hogy itt nem 
kell parkolási díjat fizetni, 
mint odakint. Ha elfogy 
alóluk a beton, „berándul-
nak" a zöldbe, azaz a ha -
talmas bérház udvarán á r -
válkodó (és valami csoda 
folytán még életben lévő) 
néhány fa között t ipor ják 
le a csenevész füvet. 

. . . de nem olyan, mint 
ami re a nyá jas olvasó gon-
dol. Ha nem is lámpa, de 
másféle vörös jelzés azért 
van a kapu fölött: egy pi-
ros szegélyű, közepén fehér 
kerek tábla (átmenő forga-
lom tilos.) Alatta kiegészí-
tés: kivéve IKV-engedély-
lyel. 

A képen megszámolható 
16 (azaz tizenhat) autó gaz-
dája azonban halált (és 
IKV-tilalmat) megvető bá-
torsággal használja nyil-
vános parkolónak az Anna-
kúti Csemege épületének 
udvarát. Az e r re járó autó-
sok valószínűleg jó embe-
rek, hiszen kis helyen is 
sokat elférnek: néha 25-30-
an is összebújnak itt. Ide 
vonzza őket a fészek mele-

Egy nyilvános ház. . . 
még a sa já t autójukkal a lehetőséggel egyelőre csak 
nem tudnak beállni. Pa- ketten éltek. Azok, akiknek 
nászt tettek az JKV-nál, garázsuk van a város más 
aminek meg is lett az ered- részén, néhány perces be-
ménye: akik névre (és állásért nem hajlandók 
rendszámra) szóló parkoló- ilyen borsos várakozási di-
helyet akarnak, fizessenek jat fizetni. 
havonta 250 forintot. Ezzel Az épületben működik 

égy ügyvédi munkaközös-
ség — biztosítva a forga-
lom egy részét. Ezenfelül 
már a külföldi autósok is 
fölfedezték a remek lehető-
ségeket. Az udvarban van 
a fürdő fizikoterápiás ke-
zelőhelye. A nehezen moz-
gó betegeket mentőautó 
hozná ide — ha be tudna 
jönni. 

Ny. P. 

A lakók ráuntak a h a j -
nali motortúráztatásokra, a 
Belváros egyébként sem tűi 
tiszta levegőjét még sű-
rűbbre büdösítő füstre , 
meg arra, hogy időnként 

Somogyi KiárolÁié felvétele 


