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Nyilvánosság kizárva 

Ünnepi készülődések — Erősödő testvérvárosi kapcsolatok — Énekes 
madár — Pozitív gázosítás — Kabaréremények 

Magy várakozás előzte meg a Mezőgazdasági Szövet-
kezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) 
tanácsának tegnapi ülését, amelyet a résztvevők 

közül a legtöbben a tsz-ek jövője szempontjából létfontos-
ságúnak tartottak, mivel ezúttal terjesztette az Igazság-
ügyi Minisztérium képviselője a tulajdonviszonyok rende-
zésével kapcsolatos kártérítési törvényjavaslatot a szövet-
kezeti tagok érdekképviseleti fó ruma elé; a várt nagy 
csatározás ezúttal elmaradt, mivel a tanácskozáson hatal-
mas visszhangot váltott ki dr. Bogdán Tibornak, az Igaz-
ságügyi Minisztérium közigazgatási á l lamti tkárának beje-
lentése, amely a földtulajdon-rendezésnek teljesen ú j vál-
tozatát tartalmazta. Előadásában lényegében a r ra tett ja-
vaslatot. hogy a földtulajdon reprivatizációs-privatizációs 
elképzeléseit m i s oldalról közelítsék meg, azaz a termelő-
szövetkezetek érdekeit jobban vegyék figyelembe. Az el-
képzelés: amennyiben a tsz előzetes kötelezettséget vállal-
na arra, hogy a kártalaní tás során az a r ra jogosultnak, 
abban az esetben, ha a földet művelni akar ja , és erre 
nézve igényét bejelenti, k iad ja a földet, más elbírálásba 
kerül. Azzal, hogy azt a területet, amit az érintett — te-
hát. visszaigényelhető földek közé tartozik ugyan, ám mű-
velésére igény nem mutatkozik, megváltania nem kell, il-
letve csak egy bizonyos mértékig — ennek részleteiről to-
vábbi egyeztető tárgyalások kezdődnek. 

Zárt ülés az Országgyűlésen 
Kedden reggel csaknem 

negyedórás késéssel kezdhet-
te meg munká já t az Ország-
gyűlés. A 9 óra 6 perckor 
megtartot t jelenlét-ellenőr-
zéskor csupán 165-en voltak 
a teremben, s hosszú percek 
te l tek el, amíg határozatké-
pessé vált a Ház. Mint kide-
rü l t ; a képviselők az újságo-
kért , illetve az Állami Biz-
tosító ajándékcsomagjáér t 
áll tak sorba. 

Az alig több mint kétszáz 
törvényhozó elsőként a jövő 
évj privatizációt meghatáro-
zó vagyonpolitikai irányel-
vekről tárgyalt. Mádl Fe-

renc tárca nélküli miniszter 
elöljáróban leszögezte: a tu-
lajdonváltásnak a privatizá-
ció és nem a reprivatizáció, 
az állami vagyon újraelosz-
tása révén kell megvalósul-
nia. A kormány az úgyneve-
zett aktív programok kereté-
ben 1991-ben mintegy 100 
állami nagyvállalat privati-
zációját indít ja meg. 

Mádl Ferenc ezután arról 
szólt, hogy a közeljövőben 
meghirdetendő vevői kezde-
ményezésű privatizáció, il-
letve a munkavállalói rész-
vényvásárlási program ha-
tása és köre ma még nehe-

zen számszerűsíthető, s kér-
dés a föld tulajdonának, sor-
sának végleges rendezése is. 
A tárca nélküli miniszter 
mindezeket figyelembe véve, 
valószínűsítette, hogy jövő-
re a privatizációs folyamat 
összességében 300-400 válla-
latot érinthet — 400-500 
milliárd forint értékben, ami 
az állami termelői vagyon 
20 százaléka. 

A vitában a volt egyházi 
ingatlanok visszaadása is 
szóba került. A kérdést a 
kisgazdapárti Oláh Sándor 
vetette fel, aki szerint a kor-
mány hasonlóan megértő le-
he tne más esetekben is. 
Egyebek között a volt gaz-
dakörök tulajdonát említet-
te. A kisgazdapárti szerve-
zetek vállalnák, hogy erede-
ti funkcióiknak megfelelően 
folytassák tevékenységüket. 
A felvetésre reagálva Pálos 
Miklós ál lamti tkár leszögez-
te: a volt egyházi ingatla-
nok ügye nem tekinthető re-
privatizációnak. Az egyhá-
zak kártalanítást kapnak a 
tőlük jogtalanul elvett in-
gatlanokért. 

A vagyonpolitikai irányel-
vekről folytatott vita fel-
függesztése után a képvise-
lők. hozzáláttak a jövő évi 
általános forgalmi adó tör-
vénytervezetének részletes 
tárgyalásához. Több képvi-
selő hosszasan indokolta: 
milyen módosítást javasol. 

Az adótörvények sorában 
ezután a magánszemélyek 
jövedelemadójával foglal-
kozott a plénum. A vi tában 
hozzászólók — sajá t módo-

sító indítványuk mellett ér-
velve — főként a lakosság 
túlnyomó többségét érdeklő 
és érintő adótáblázat meg-
változtatására, nevezetesen 
az adóterhek csökkentésére 
tettek javaslatot. Török Gá-
bor (MDF) például úgy véH-
te, hogy a megállapított mi-
nimumbért , az 5 ezer 800 
forintot nem szabad meg-
adóztatni, így az adózó jö-
vedelmek alsó ha tá rá t 77 
ezer for intban kellene meg-
állapítani. Ez mindössze 8,6 
milliárd forintos adóbevétel-
csökkenést eredményezne. 
Mindemellett a képviselő 
szeretné elérni azt is, hogy 
a nyugdíjasok javadalmazá-
sának adózásánál ne 108 
ezer, hanem 130 ezer forint 
legyen az alsó határ . 

A személyi jövedelemadó 
törvénytervezetéről folyta-
tott vita lezárását követően 
az elnöklő Dornbach Alajos 
bejelentette, hogy az Or-
szággyűlés zárt ülésen foly-
ta t ja munkájá t . Az azonban 
nem derült ki, hogy mi sze-
repel a napirenden. Az al-
elnök annyit közölt, a téma 
jellege kívánja meg a nyil-
vánosság kizárását, nehogy 
államtitkok kerüljenek nap-
világra. 

A plenáris ülés a késő es 
ti órákban folytatódott — s 
lapzártakor még tar tot t • 
ugyanis hétfőn úgy határoz-
tak a képviselők, hogy ked-
den mindenképpen befejezik 
a jövő évi költségvetési tér-
vezet általános vi tá já t . 

(MTI) 

Karácsonyra készül az or-
szág. Lelkünkben minden-
képp. Hogy közben 3 millió 
embernek üres a zsebe, és 
mégis ünnepelni aka r? Mi 
sem természetesebb. Kinek 
mi van, azt k íná l ja hát le-
hetőségei szerint, nem csak 
övéinek, hanem minden rá-
szorulónak. 

Betlehemesek 
a városházán 

Áll már minden szegedi 
közös karácsonyfája a vá-
rosháza udvarán. Az ú j ön-
kormányzat tár t kapukkal 
vá r j a a városlakókat a fe-
nyő alá. Ma délelőtt 10 órá-
tól különböző műsorszámok-
kal gondoskodnak az ünne-
pi hangulatról. Óvodások, 
iskolások, a családi ünnepe-
ket rendező iroda előadói 
lépnek föl. Aki tehát gye-
rekek karácsonyi éneké-
ben, betlehemes játékában, 
szép versekben akar gyö-
nyörködni, annak ott a he-
lye. Délután — ma és hol-
nap 3 órától többek között a 
Szegedi Nemzeti Színház 
művészei mondanak ver-
seket, karácsonyi dalok 
hangzanak el, gitárkíséret-
tel, az I f jú Zenebarátok Kó-
rusának tagjai kórusmuzsi-
kával örvendeztetik meg az 
a r ra járókat. Csütörtökön 
délután 3-tól Brahms Ma-
gyar táncok-jának hangjai 
csendülnek föl a fa alatt, a 
vasutas fúvószenekar jóvol-
tából. 

Jelképes gyertyagyújtás 

A szeretet és az összefo-
gás jelképeként gyertya? 
gyújtásra is lehetőség nyí 

Mindenki karácsonya 
„Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek 

egy sincs, és akinek ennivalója van, tegyen hasonló-
képpen." 

lik a város karácsonyfájá-
nál. Aki az elesettek gond-
jain szeretne enyhíteni, 100 
forintért vett gyertyáját el-
helyezheti a fenyő ágain. Az 
így összegyűlt forintokból 
némi melegséget ajándékoz-
hatunk szentestére magá-
nyos, kispénzű embereknek 
is. 

Már ezekben a napokban 
elkezdődött az ajándékcso-
magok szállítása: az önkor-
mányzat, a Vöröskereszttől 
kapott címekre, mintegy 400 
családhoz, magányos szege-
dihez juttatja el élelmisze-
rekből, édességekből, na-
rancsból összeállított meg-
lepetését. 

Ajándékcsomag, 
olcsó kacsa 

Pénteken délután 3-ra 
mindenki karácsonyára in-
vitálja a polgármester a vá-
roslakókat, az egyházak, a 
szociális intézmények, egye-
sületek, nyugdíjasklubok 
képviselőit, ahol köszönti is 
a fa alatt összegyűlteket. 
Ezután az alpolgármesterek-
kel együtt néhány szegedi 
családhoz személyesen ko-
pogtatnak be az önkor-
mányzat ajándékával . 

A Vöröskereszt egész év-
ben végzett karitatív tevé-

kenysége fölélénkül ilyen-
kor, karácsony előtt. A Rad-
nóti gimnázium diákjai már 
csaknem mind az 500, idős 
embernek összeállított cso-
magot e l jut tat ták a meg-
adott címekre. A szalon-
cukor és a mandarin mellé 
a szegedi vállalatok kon-
zerveket, levesporokat és 
különböző a jándéktárgyakat 
ajánlot tak föl: a cipőgyár, a 
Zöldért, a városgazdálkodá-
si vállalat, a Vidia, a te j -
ipari vállalat, az Autófer és 
a kendergyár igyekezett hoz-
zájárulni sok-sok rászoruló 
kellemes karácsonyához. 

A Mentái Családsegítő 
Szolgálat és a Szociális Mun-
kások Egyesületének szege-
di tagozata több kedvezmé-
nyes karácsonyi vásárt ren-
dezett: kínáltak lisztet, ba-
nánt, narancsot, almát és 
sajtot olcsón. Holnap, csü-
törtökön 8-tól délután 2-ig 
bálás ruhák közt válogat-
hatnak, akiknek hiányzik a 
meleg holmi. Ingyen, vagy 
jelképes összegért vihetők 
el a fölkínált ruhaneműk az 
Eszperantó utca 1. szám 
alól. Ugyancsak ott árulnak 
burgonyát 14, vöröshagymát 
20, literes almalét 32, na-
rancslét 45, szőlőlevet 32 
forintért pénteken 2-től 6-ig 
és szombaton 8-tól 2 óráig. 

Csütörtökön 8 órától pedig 
élőkacsa-vásár lesz az Esz-
perantó utca 3—5. szám 
alatt, az udvaron: a két és 
fél kilós, ünnepi asztalra va-
ló szárnyas darabjá t 80 fo-
rintért lehet elvinni, amíg 
a készlet tart . 

Szenteste meleg szóval, 
kaláccsal 

S ha valaki közösségben, 
kellemes, meleg, gyertyafé-
nyes környezetben szeretné 
ünnepelni a karácsonyt, s 
nincs rá lehetősége? A For-
rás Szálló a Szociális Mun-
kások Egyesületének föl-
ajánlotta, hogy 200 magá-
nyos, idős embert vendégül 
lát. Műsorral egybekötött 
estebéddel és földíszített ka-
rácsonyfával v á r j a őket ét-
termében, 24-én délután. j 

Aki pedig szenteste érzi 
egyedül magát, az se lehet 
elhagyatott a szeretet ün-
nepén: a Dugonics mozi 
(Kossuth Lajos sugárút 53.) 
délután 2-től másnap dél-
előtt 10 óráig nyitva lesz. A 
szeged-csanádi püspökség, a 
Szociális Munkások Egye-
sületének szegedi tagozata, a 
Taurus szegedi gyára, a 
Retek utcai Csemege-üzlet, 
a Vöröskereszt, a Mentái és 
a Délmagyarország szer-
kesztősége meleg szóval, 
meleg teával, kaláccsal, ka-
kaóval és szaloncukorral vár 
mindenkit, akinek mindez 
hiányzik ezen a napon. 
Gyertyagyújtás este 8 óra-
kor. 

Chikán Ágnes 

Negyedszázados kapcsolat 

Szabadkán járt 
Szeged polgármestere 

Szeged polgármestere dr. 
Lippai Pál tegnap Szabad-
kára látogatott. A terv sze-
rint délelőtt 10 órakor kel-
lett volna fogadnia őt Kasza 
Józsefnek, Szabadka város-
elnökének, e r r e azonban 
csak egyórás késéssel került 
sor. 

— Elnézést a késésért, de 
túl sokan várakoztak a hatá-
ron — mentegetőzött dr. 
Lippai, és elmondta, hogy a 
túloldalon a magyar ha tár -
őrszervek tartóztat ták fel, 
hogy tájékoztassák néhány 
olyan kérdésről, ami t min-
denképpen tegyen szóvá Sza-
badkán. 

Az egyik központi tárna is 
ez volt: miként hathatnak 
oda mindkét részről, hogy 
meggyorsuljon a forgalom a 
horgos—röszkei határátke-
lőhelynél és ne legyenek ki-
lométeres kocsisorok, ne 
kelljen négy-öt, olykor 
több órát várakozni. Amint 
elhangzott, naponta több 
mint tízezer, hétvégeken 20-
25 ezer ember kel á t a hatá-
ron egyirányba, többségük-
ben jugoszlávok. A nyugati 
turisták mindössze 4-6 szá-
zalékban vesznek részt eb-
ben a népvándorlásban, és 
messze elkerülik ezt a ha -
tárátkelőhelyet, tudván az 
itteni helyzetről. A két pol-
gármester több oldalról meg-
világítva a problémát abban 
állapodott meg, hogy min-
dent megtesz az illetékesek-
nél, hogy a közlekedési lehe-
tőségeken javítsanak és 
meggyorsuljon a forgalom a 
két ország között. 

A helyzet végleges megol-
dása azonban, szögezték le, 
mindenképp azután várható, 
ha elkészül a jugoszláv olda-
lon a Feketics-országhatár 
között az autóút. Kasza Jó-
zsef ezzel kapcsolatban arról 
tájékoztat ta tárgyalófelét, 
hogy az autóút építésének 

előkészületei előrehaladot-
tak, megtartot ták az á r l e j -
tést, a munkálatokat a sza-
badkai Vojvodinaput Útépí-
tő Vállalat végzi. 1994 máso-
dik' felére kell elkészülnie az 
emlí tet t szakasznak. Dr. Lip-
pai Pál nem tudott kedvező 
hírekkel szolgálni ezzel kap-
csolatban. Mint mondta, lé-
péshátrányban vannak, és az 
előzetes tervek szerint 1995— 
2000 között épül az autóút 
Szeged környéki szakasza. 

— Mindent elkövetünk 
annak érdekében, hogy e r re 
hamarabb kerül jön sor, mer t 
a városon áthaladó forgalom 
óriási gondokat szül. ' Latol-
gat juk annak lehetőségét, 
hogy az autóút szegedi le-
ágazását esetleg koncesszió 
révén építsük — hallottuk 
dr. Lippai Pál polgármes-
tertől. 

Minthogy Szeged és Sza-
badka 1966 óta testvérváros, 
erről is szó esett a tegnapi 
találkozón, de a turizmus és 
a gazdaság, nem utolsósor-
ban az egészségügy, a sport 
és más közös érdekű kérdés 
sem maradt érintetlenül. 
Mindkét részről kifejezték 
azt az elhatározást, hogy a 
negyedszázados hagyomá-
nyokra épülő kiváló és gyü-
mölcsöző együttműködést ki 
kell szélesíteni, és még tar-
talmasabbá tenni. 

Kasza József javasolta, 
hogy miután Szabadka jövő-
re ünnepli a város 600 éves 
fennállását, legyen ez a lka-
lom arra , hogy a Szegeddel 
való kapcsolatok ne csak a 
delegációk szint jén a lakul ja -
nak. így azután megálla-
podtak abban, hogy jövő év 
májusában Szeged—Szabad-
ka pikniket rendeznek Pali-
cson, és mindkét részről a 
közös együttműködés gya-
korlati megvalósítását szor-
galmazzák. 

Szabó József 

Távhős-trükk 

Munkabeszüntetés 
és teljes szolgáltatás 

Többször foglalkoztunk már a Szegedi Városgazdálko-
dási Vállalat távhőszolgáitató főosztályának önállósulási 
törekvéseivel épp úgy, mint az önkormányzati ideiglenes 
bizottság múlt szerdai ülésén a „távhősök" állítása szerint 
rosszul idézet t munkabeszüntetést kilátásba helyező szak-
szervezeti határozatukkal. 

Most ismét hivatalos írást jut tatot t el hozzánk a szak-
szervezeti bizottság. Eszerint a távhőszolgáltatásban dol-
gozók úgy döntöttek, hogy 21-én, pénteken reggel 8 és 10 
óríi között „a szolgáltatások 100 százalékos biztosítása mel-
lett figyelmeztető munkabeszüntetést" tartanak. Ezzel azt 
k íván ják elérni, hogy a „hosszú idő óta halasztott döntést'' 
mielőbb meghozza az önkormányzat (1990. ápril isban kez-
deményezték a tanácsnál a főosztály önálló vállalattá vá-
lását) ; ezzel feloldódjon „a normális vállalati együttmű-
ködést gátló helyzet". A kétórás munkabeszüntetés másik 
célja, hogy megvalósuljon a „döntési folyamatban a dol-
gozói érdekképviselet". 

Külön kér te Ábrahám Jenő, aki szakszervezeti bizal-
mi, hogy nyomaték ásítsuk: a demonstráció nem személyek, 
szervezetek ellen, s nem egyoldalú döntés kierőszakolá-
sára irányul. Az ál tá luk végzett szolgáltatás jövője, az ott 
dolgozók és a fogyasztók iránt érzett felelősség ösztönzi 
őket. 

Megkérdeztem, hogyan sikerült föloldani azt az ellent-
mondást, hogy beszüntetik a munkát, egyszersmind a tel-
jes, megszokott szolgáltatást biztosítják. Általában öten 
dolgoznak a fűtőháziakban, a pénteki két órában viszont 
ketten lá t ják m a j d el a munkát — kaptam a választ. A 
többiek, valamint akik nem lesznek szolgálatban, plusz, a 
70 fős ka rban ta r tó gárda ós az adminisztráció dolgozói 
szolgáltatják a demonstrációt. 

E. S. 


