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Kárpótoltak kamatai 
MÁRCIUS VEGETOL több ezren vehetik át kárpótlási 

jegyüket, s ezeket már megnövelt, 109,6 százalékos értéken 
kapják majd kézhez. így márciusban az 1000 forintos kár-
pótlási jegy 1096, az 5000 forintos 5480, a 10 ezer forintos pe-
dig 10 ezer 960 forintot ér. A kárpótlási jegyek a mindenkori 
jegybanki alapkamat 75 százalékával, jelenleg évi 16,5 szá-
zalékkal kamatoznak. 

LÉTREJÖTT a Honvédelmi Érdekegyeztető Tanács. A HM 
és az az érdekvédelmi szervezetek által hétfőn aláírt doku-
mentum szerint a tanács április l -jét követően rendszeres 
időközönként ülésezik, s egyezteti a személyi állományt, illetve 
a tagság élet- és munkakörülményeit érintő kérdéseket. 

HATÁRŐRSÉG: CSAKNEM 13 EZER VISSZAKÜLDÖTT. 
A hét végén a határőrök csaknem 13 ezer külföldi állampolgár 
beutazását akadályozták nieg. mert a hazánkba igyekvők nem 
rendelkeztek elegendő pénzzel, illetve a szükséges dokumen-
tumokkal. A legtöbb visszaküldött román állampolgár volt, de 

akadt köztük sok lengyel, kínai és mongol is. A magyar ál-
lamhatárt mintegy 250-en sértették meg, főként román, 
bolgár, török, tanzániai és iraki állampolgárok. 

NÖVEKEDNEK A MALÉV-ÁRAK. A Malév március vé-
gétől, a nyári menetrend életbe lépésétől - a korábbi évek gya-
korlatának megfelelően - átlagosan 3-5 százalékkal megemeli 
a viteldíjakat. Az áremelést nem a forint leértékelése, hanem a 
növekvő üzemelési költségek indokolják. A drágulás több 
viszonylatot egyáltalán nem érint, így az izraeli járatokat, 
valamint a volt szocialista országokba induló gépek tarifáját. 

NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR ZÁHONYBAN. 
Május 8. és 12. között rendezik meg a II. záhonyi nemzetközi 
kiállítást és vásárt, amelyen üzletkötési lehetőséghez jutnak a 
kelet-európai régió országai. Az árubemutatóra eddig nyolc 
ország jelezte részvételét, s várhatóan másfélszáz kiállító ér-
kezik majd a magyar-ukrán határ mentén fekvő szabolcsi 
városba. A hazai ipart csaknem száz kiállító képviseli. 

Önkormányzati lakáskoncepció 

Vajon, mit ér majd a lakáspiacon a Tiszára néző, belvárosi panel, benzingőzzel 
és zajártalommal vert otthon? 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
lakásrendelet hozta: 50-50 szá-
zalékban megosztotta az emlí-
tett feladatokat a lakók és az 
IKV között. Aztán ahogy fogyott 
a pénz, az állam a vállalatot 
mindinkább mentesítette a ke-
zelői feladatok alól, s ezeket a 
bérlőkre hárította. E tendencia 
csúcsát a Németh-kormány ide-
jén érte el: 1990-ben a bérlőnek 
már 100 százalékban vállalnia 
kellett a lakás üzembentartását; 
egyúttal a vízdíjat kivették a 
lakbérből. Ez utóbbit két ízben 

is nagyobb arányban megemel-
ték, 1971-ben háromszorosára, 
1982-ben 50 -80 százalékkal. 
Még ezek az összegek sem fe-
dezik azonban a lakhatás költ-
ségeit, állítják á vállalat veze-
tői. A bevétel felhasználásának 
három fő területe: napi üzemel-
tetés (liftjavítás, lépcsőház- és 
járdatakarí tás , kéményseprés 
stb.), a karbantartás (lépcsőház-
festés, -üvegezés, te tőjaví tás 
stb.) s a felújítás. Az ingatlan-
kezelő és az önkormányzat ille-
tékesei szerint a piaci lakbér be-

vezetése enyhítene a gondokon. 
Úgy vélik, a szociális kérdéseket 
ettől elkülönítve kell kezelni, s nem 
a lakbéren keresztül. Vagyis, aki 
rászorul, kapjon támogatást, se-
gélyt, de fizessen piaci lakbért. 

Á piac egyébként sem valami 
egészen új dolog. A lakók sok 
esetben albér lőket tar tot tak. 
bérleményüket tulajdonként 
adták-vették, csereberélték. Pi-
ac tehát mindig is volt. A hozzá-
való koncepció pedig készül. 

Ó.J. 

Privatizált pb-gázellátás 
Ezután nem lesz télen ellátási 

gond pb-gázból, mert korlátlan 
mennyiséget tudnák kínálni -
ígérte a Prímagáz Rt. képviselője, 
László György értékesítési és mar-
ketingigazgató. A társaság - mint 
hétfőn egy háttér-tájékoztatón az 
újságíróknak elmondták - a Pam-
gas holland-angol vegyes vállalat, 
valamint három magyarországi 
gázszolgáltató, a Tiszántúli Gáz-
szolgáltató (Tigáz), a Dél-dunántúli 
Gázszolgáltató (Ddgáz) és a Dél-
magyarországi Gázszolgáltató 
(Dégáz) társulásából alakult 3,2 
milliárd forintos alaptőkével. A 

részvények 49 százaléka az Állami 
Vagyonügynökség, 51 százaléka 
pedig a Pamgas kezében van. 

A Prímagáz Rt. május l-jétől 
működik, és a hazai pb-gázpiac 
75-80 százalékát uralja. A rész-
vénytársaság tervei között szerepel, 
hogy azokon az ellátatlan területe-
ken, ahol nincs vezetékes földgáz, 
ott saját beruházásban PB-gáz 
vezetékeket és tartályokat építenek 
ki, amelyeket a felhasználóknak, 
elsősorban a lakosságnak bérbe ad-
nak. Magyarországon a települések 
60 százaléka nem rendelkezik 
vezetékes földgázzal. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 
MA 

FORRÁSKÚTON a művelődési házba gyűlésre várják az 
érdekegyeztető fórum tagjai a kárpótlásra jogosultakat és tagi 
tulajdonosokat földkijelölés ügyben. 17 órakor. 

DOBÓ JÁNOS, a 21. számú választókerület képviselője 17 órai 
kezdettel a Kodály Téri Általános Iskolában fogadóórát tart. 

A TÁPÉI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 19 órakor fórumot tar-
tanak a lemondott tápéi részönkormányzati képviselők. 

KATONA GYULA a 13-as választókerület képviselője 16-18 
óráig lakossági fogadóórát tart a vízmüvek Tisza Lajos körúti 
székházában. 

HOLNAP 
A SZEGÉNYEK NEMZETI SZÖVETSÉGE lakosági tájékoz-

tató fórumot és tagtoborzót tart 17 órai kezdettel a szakszer-
vezetek Csongrád megyei székházában (Eszperantó u. 3-5.). 

LENCSES ÉVA a 22-es választókerület képviselője 18 órai 
kezdettel fogadóórát tart a Makkosházi Általános Iskolában 
(Ortutay u.3.). 

Önkormányzatok 
céltámogatása 

Az Országgyűlés hétfőn délután 
megkezdte a helyi önkormányzatok 
1992. évi címzett és céltámogatásá-
ról szóló törvényjavaslat általános 
vitáját. Boross Péter belügyminisz-
ter előterjesztőként hangsúlyozta: 
tavaly az önkormányzatok gazdál-
kodását a forráshiány jellemezte. A 
belügyminiszter megvédte tárcáját, 
amely október 21-i határidő után is 
elfogadta a hiánypótló dokumentu-
mokat mindazon önkormányzatok-
tól, amelyek a megadott időig be-
adták igényüket, de dokumentu-
maikat csak januárban tudták be-
nyújtani. 

Áz előterejesztés szerint ösz-
szesen 80 igény nem felelt meg a 
címzett támogatás irányelveinek és 
836 céltámogatási igényt kellett 
ugyanilyen ok miatt elutasítani. A 
helyi önkormányzatok jelentős 
költségigényű fejlesztési és re-
konstrukciós feladataihoz kapcso-
lódó címzett támogatások 1992. évi 
összege 10,1 milliárd forint, a 
fejlesztési feladatokhoz kapcso-
lódó céltámogatások idei össze-
ge évi 15,1 milliárd forint. 

„Dióra" - „Darling" 
menyasszonyiruha szalonban 
legelegánsabb külföldi modellek 
és kiegészítők közül választhat, 
ha szerencséje van, 
velencei nászutat is nyerhet. 

SZEGED. KÍGYÓ U. 1. 
T.: 62/11 -982 
Budapest, VI. ker. Podmaniczky u. 17. 
T.: 1119-666 

Monopoly-
javaslat 

Félreértés vagy szándékos félre-
magyarázás, hogy a szakszervezeti 
vagyon államosítására törekszünk 
- mondotta Zacsek Gyula képvise-
lő, az MDF Monopoly-csoportjá-
nak tagja, az MTI érdeklődésére. 

Javaslatunk, törvény-előkészítő 
munkánk lényege éppen nem az 
államosítás, hanem az, hogy va-
lamennyi munkavállaló egyformán, 
igazságosan részesedjék a távolról 
sem csak a szakszervezeti tagdí-
jakból származó szakszervezeti 
vagyonból. Lehetetlen, hogy nincs 
olyan erő az országban, amely az 
érvényes törvény tiszteletben tar-
tására szorítaná rá az MSZOSZ-t. 

Ezért lenne célszerű, ha vala-
mennyi munkaképes korú magyar 
állampolgár egyenlő mértékben 
részesedne a szakszervezetek 15-20 
milliárd forintra becsült vagyo-
nából. Mintegy 5 millió munka-
vállalóval számolva 4 ezer forintos 
névértékű vagyonjegyet kaphatna 
mindenki, amellyel szabadon ren-
delkezhetnének a dolgozók. Tehát 
vagy átadnák annak a szakszerve-
zetnek. amelyik megfelel bizal-
muknak - lényegében egy menet-
ben oldaná meg ez a választást és a 
vagyonelosztási is - , vagy ha egyik 
érdekképviselet sem nyerte meg 
tetszésüket, egy. a dolgozókat 
szolgáló szociális alapítványban 
helyezhetnék el a vagyonjegyet. 

Öböl 

TOVÁBBKÉPZÉS. Meggyőződhettem arról, hogy a sajtó 
nem csupán hatalom, hanem kollektív népnevelő intéz-

mény is. Az az úr ugyanis, aki Torgyán-okból kifolyólag -
névtelenségbe burkolózva - a bírálat tárgyává tett, meghall-
gatott és újra jelentkezett. Emlékeztetőül: azt javasoltam, ő is, 
miként én, nevével és személyiségével vállalja véleményét. 
Megszívlelte hát a kérésem, nevet is adott magának, igaz, azt 
gyorsan hozzátette, hogy kénytelen álnevet választani, mivel 
senkiháziak veszik körül, és még nem jött el az idő, hogy 
fölfedje kilétét. 

Nevelhető hát a névtelen, viszont csak bizonyos határig. 
Nos, a társadalom állapotára, meg a politikához való 

viszonyra utalva bőséggel fejtegethetném, miért döngöli az 
agyagba, s miért ilyen stílusban egy levélíró réteg az összes 
pártot és velük együtt a lapot, s feltehetőleg néhány publicisz-
tikai szintű alapigazság kimondására is vállalkozhatnék. A 
lényeget viszont csak nagyon félve mertem volna kijelenteni. Még-
pedig azt, hogy azért ilyen ő, a névtelen, mert a nevesre hasonlít. 

Vasárnap továbbképzésen vettem részt, ez ügyben. A város-
házi fogadáson, hol a sajtót köszöntötték, itt is, ott is zuhogott 
az ítélkezés nyaktilója. „Az a senki" - mondták ezek azokról. 
„Az az állat" - utaltak ezek azokra. Hogy a félreértéseket 
elkerüljük, ki kell jelentenem, hogy nem mi, újságírók minősít-
gettünk ekként, hanem városházi képviselők más brancsba tar-
tozó városatyákat. 

Döntéshozók döntéshozókat. A nemzeti ünnepen. 
Szomorú vasárnap. 

Lesz-e alelnök Király Béla? 
Az SZDSZ parlamenti frak-

ciója a közelmúltban az Ország-
gyűlés honvédelmi bizottsága 
alelnökének jelölte Király Bé-
lát. Az ' 5 6 - o s n e m z e t ő r s é g 
egykori parancsnoka a szabad-
demokraták szándéka szerint 
Mécs Imrét váltotta volna föl 
e poszton. A szavazás során 
azonban Király Béla nem kapott 
többséget. Az ügy vihart kavart, 
mert a jelölttel kapcsolatban a 
közelmúltban néhány lapban 
több olyan közlemény jelent 
meg, mely szerint múltja nem 
volna makulátlan. Király Béla 
úgy vélte kormánypárti oldalról 
komolyan vették e rágalmakat, 
ezért nem választot ták meg, 
majd bejelentette: ilyen, számá-
ra megalázó körülmények kö-
zött visszalép a jelöltségtől. 

Ugyanakkor Tardos Márton 
az SZDSZ frakcióvezetője kije-
lentette: ezt a parlamenti bi-
zo t t ságokró l szó ló hatpár t i 
m e g á l l a p o d á s f e l rúgásának 

tekintik, és mindenképpen érvé-
nyesíteni fogják akaratukat. 

Király Béla azt is elmondta, 
hogy a bizottság tagjai az előre 
nyomtatott szavazólapot szán-
dékosan rosszul töltötték ki, 
hogy az érvénytelen legyen. 
Lapunk megbízható forrásból 
arról értesült. Király Béla addig 
valóban nem számíthat támoga-
tásra, amíg nem tisztázta ma-
gát. A szavazólapot pedig ép-
pen azért nem töltötték ki. hogy 
az érvényte len legyen. Nem 
akarják ugyanis megszegni a 
bizottsági tisztségek elosztásá-
ról szóló hatpárti megállapo-
dást, ezért nem szavaztak sem 
ellene, sem mellette. A szava-
zás során viszont a szavazatok-
nak mintegy negyede volt csak 
igenlő, ami azt jelenti, az el-
lenzék közül is többen nem 
támogatták a jelöltet... 

M.T. 

Két tannyelvű iskolák 
Az oktatási és ifjúsági bizottság 

legutóbbi ülésén úgy döntött, tá-
mogatja a Madách és a Tarjánvá-
rosi 111. számú Általános Iskola 
kéttannyelvű fejlesztési tervét. A 
végrehajtásra a bizottság a Madách 
utcaiak részére 428 ezer, a tarjániak 
részére 418 ezer forint megszava-
zását javasolja a közgyűlésnek. A 
szükséges összegeket a költségve-
tés csoportfejlesztésekre elkülöní-
tett pénzeszközeiből fedezné az 
önkormányzat. 

Címer 
A Csonka János Gimnázium a 

címeres szegedi zászló használatát 
kérte a városi önkormányzattól. Az 
oktatási és ifjúsági bizottság támo-
gatásáról biztosította a gimnáziu-
mot, s olyan értelmű elvi határoza-
tot fogadott el, amely a jövőben az 
önkormányzati iskolák ilyen irányú 
kérelmeinek mindig helyt ad. 

25 négyzetméter 
Az óvodai helyek kihasz-

náltságát vizsgálta a napokban az 
oktatási és ifjúsági bizottság. A 
képviselők és a szakértők úgy 
döntöttek, hogy normatív szabályo-
zás bevezetését javasol ják a köz-
gyűlésnek. Előterjesztésük egy-egy 
óvodás részére 25 négyzetméteres 
életteret állapít meg. Ezzel a lépés-
sel - mondják - meg lehelne aka-
dályozni az óvodák túlzsúfoltságát. 

• a g g f a j 

7É& 

Tamást megbízta, készítse el egy 
olyan videoanyag tervet, amely a 
várost és a régiót, az önkormány-
zatot. az itteni vállalatokat és a 
szegedi Universitast mutatná be. 

Integráció 

Csere 
„Közigazgatási és felsőoktatási 

információs rendszerek" cím alatt -
ide értve a CITCOM-rendszert is -
a tudományos és felsőoktatási bi-
zottság javaslatára március végén 
franciaországi tapasztalatcserére -
Párizsba és Nancy-be - utazik a 
bizottság külső tanácsadói közül dr. 
Győri István a SZOTE Számítás-
technikai Intézetétől és dr. Makay 
Árpád, a JATE Számítástechnikai 
Intézetéből. 

Önarckép 
Az önkormányzati vezetők és 

maguk a képviselők is régóta törik 
a fejüket, miként lehetne Szeged 
városát mind szélesebb körben is-
mertté .tenni Magyarországon és a 
nagyvilágban. A külföldi tanul-
mányutakról hazatérő helyi poli-
tikusok hatalmas, színes prospek-
tusokon szemléltették, milyen lát-
ványos eredményeket hozhat egy-
egy város számára ,19. okos. tudatos 
arculattervezés, az. önálló, másoké 
val össze nem téveszthető hná/s 
kialakítása. A hiányt szcrltc volna 
pótolni a tudományos ós felső 4 
látási bizottság. amikor '/oltón Ör\ 

A polgármesteri hivatal, az ön-
kormányzat belsó. szakmai infor-
mációs rendszerének kialakítására 
a tudományos ós felsőoktatási 
bizottság nemrégiben egy ötfős ad 
hoc-bizottságot hozott létre, és 
ennek vezetésére Jankó Attila kép-
viselőt kérte fel. Az ad hoc bizott-
ság feladata egy komplex fejlesz-
tési program alapjainak kidolgo-
zása. A fő cél a polgármesteri 
hivatal irodái közötti integrált 
információs rendszer megépítése. 
A gyors és teljes körű számító-
gépes kommunikáció biztosítaná a 
színvonalas közigazgatást munka 
feltételeit a városházán. 

Tudományos 
lakásprogram 

Az önkorul myzat célul tűzte a 
fiatal, kvalifikált szakemberek 
támogatását. - enock érdekében ál-
dozni is hajlandó. X Jr. Mécs Imre 
vezette tudományos és feNöokta-
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