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• Felkészült-e a város a „módosított" KRESZ-re? 

Ötvennél piroshullám 

BELÜGYEINK 3 

A napokban ismét „ téma" 
volt a rendeletmódosítás. A to-
rony alatt. A szegedi közgyűlés 
szokásos havi tanácskozásán a 
képviselők több megjegyzést 
tettek arra vonatkozóan, hogy 
miként készült fel a város erre 
az o r szág j á r m ű f o r g a l m á t 
szabályozó módosításra. 

Juhász Antal képviselő, aki 
in te rpe l lác ió jában amel le t t , 
hogy ismét rámutatott a Ga-
lamb utca és a Boldogasszony 
sugárút kereszteződésében a 
kamionforgalom miatt előállt 
áldatlan helyzetre (erről a DM 
is cikksorozatban számolt be), 
kifogásol ta az 50 kilométer/ 
óra sebességet a Nagykörúton. 
E l m o n d á s a szer int a j e l z ő -
lámpákat még a 60 kilométeres 

Csaknem egy hónapja igazodunk a városban és váro-
son kívül a kissé átírt, jobban mondva szigorított KRESZ-
hez. Lapunkban részletesen taglaltuk annak idején a leg-
lényegesebb változásokat, természetesen segítő szándék-
kal. Azzal a célzattal, hogy a közlekedésben könynyebb 
legyen eligazodniuk azoknak, akik a volán mögé ülnek. 

sebességre állították be, akkor 
volt „járható" a zöld hullám. 
Most pedig akadozik a közle-
kedés, sok a várakozás, füstöl-
nek a gépkocsik, mint a gyár-
kémény és szennyezik a leve-
gőt. A módosí tásban az áll, 
hogy a képviselő-testület, ha a 
közlekedés biztonsága szem-
pontjából úgy ítéli meg: az 50 
kilométer/óra sebességet nö-
velni lehet, akkor azt meg is te-

heti. Véleménye szerint a 60 
kilométeres sebesség felelne 
meg legjobban a járműforga-
lom zavartalan lebonyolí tá-
sához az említett útvonalon. 

Dr. Sinior Ferenc képviselő 
is a fentiekhez fűzött megjegy-
zést. Nevezetesen, hogy nem 
elég a Nyugatot majmolni, ha-
nem fel is kell készülni az új 
rendelet(ek) gyakorlatban tör-
ténő alkalmazására. Hiányolta 

a közlekedési táblákat, ame-
lyek a módosított KRESZ ren-
deleteire hívnák fel a figyel-
met. Sándorfalva, Kistelek és 
még néhány, Szegednél jóval 
kisebb település idejében fel-
készült erre és ott már ilyen 
táblákkal szabályozzák a jár-
műforgalmat! Helyeselte to-
vábbá az előbbiekben kifogá-
solt sebességkor lá tozás t is, 
mondván, hogy több szempon-
tot is figyelembe kellene ven-
nünk, amikor a közlekedést 
szabályozzuk. Ha a hatvanas 
sebesség biztonságos és zavar-
talan járműforgalmat eredmé-
nyez, akkor miért kell minden 
áron változtatnunk? 

Az egy hónapos „próbaidő", 
amit ugyancsak emlegettek a 
módosítások kapcsán, lassan 
lejár. Az illetékeseknek - köz-
lekedésrendészet, önkormány-
zat - nyilván nem árt összegez-
ni a fentiekhez hasonló a véle-
ményeket. És intézkedni. 

K. F. 
MWPIiPiPfflPM 

• Mától i í j érmék 

Kicsi a forintos, 
de drága 

Március 29-étől, hétfőtől új 
egy-, két- és húszforintos ér-
mék ke rü lnek f o r g a l o m b a , 
majd második lépcsőben, jú-
nius 21-étől láthatjuk az új öt-
és tízforintosokat is. A kétszá-
zas érme már tavaly december 
óta érvényes f izetőeszköz, s 
mint Horvá th Gyu lá tó l , az 
MNB megye i igazga tó já tó l 
megtudtuk, harminckétezer da-
rab már forgalomba is került a 
megyében. Az nem csoda, ha 
sokan nem találkoztak még ve-
le, hiszen a polgárok újdonság-
ként kezelik, megtartják, s a 
boltok pénztárainál sem gya-
kori még, hogy érmékkel adja-
nak vissza az ezresből. Ezeket 
az 500-as finomságú - 50 szá-
zalék ezüsttartalmú - nagy ala-
kú é rméke t egyébkén t még 
Angliában verték, s további 
k ü l ö n l e g e s s é g ü k , hogy öt 
aláírás is szerepel rajtuk: Bod 
Péter Ákosé, valamint a négy 
alelnöké. 

Az új egy-, két- és húszfo-
rintos érmék olyan módon ke-
rülnek forga lomba, hogy az 
MNB megyei központjába be-
áramló régi érméket már ki-
vonják, s helyettük újakat ad-
nak. Ha történetesen valaki ma 
délelőtt óhajtja becserélni sza-
kadt ötvenesét, már nyugodtan 
kérhet új érméket, de a hónap 
eleji fizetési borítékokban már 

bizonyára feltűnnek az új pén-
zek. (A kereskedelmi bankokra 
még nem vonatkozik az a sza-
bályozás, hogy csak új érméket 
adhatnak ki.) A szállítmányok 
egyébként folyamatosan érkez-
nek Szegedre, hogy az apró-
pénzigény kielégíthető legyen. 

Lássuk az érméket, amelyek 
közül az egyforintos nagyon 
kis átmérőjű, körülbelül a régi 
tízfilléreshez lehetne hasonlí-
tani, annál azonban nehezebb 
és világos arany színű. Nem túl 
cizellált, elöl egy egyes, hátla-
pon - vagy fordítva - a címer. 
A két- és húszforintos hátlap-
ján ettől eltérően virágmotívu-
mok találhatók. Ilyen értelem-
ben a fej vagy írás választás -
amennyiben az előző portrét 
vagy címert jelentett - tehát át-
é r t éke l endő . A k é t f o r i n t o s 
egyébként ezüst, a húszas már 
újra világos arany színű. 

További érdekesség, hogy 
legyen bármilyen kicsi is az új 
egyforintos, előállítása többe 
kerül, mint egy forint, de ez 
már nem újdonság, hiszen a 
nem túl hosszú jövő előtt álló, 
negyven fillérbe kerülő tíz-, 
húszfiliéresnél hasonló volt a 
helyzet . Rövidesen ez az új 
egyforintos lesz a legkisebb 
névértékű magyar váltópénz. 

Kovács 

• Szövetségi tanács alakult: 

Az MSZP készen áll 
a választásokra 

Az országgyűlési és önkor-
mányzati választásokra készül-
ve az utolsó belső szervezeti 
változást is megejtette a Ma-
gyar Szocialista Párt megyei 
területi szövetsége: szombaton 
Szegeden megalakította szö-
vetségi tanácsát. A párt legfel-
sőbb megyei döntéshozó szer-
vében, a 100 fős szövetségi ta-
nácsban a 24 település képvi-
selői találkoznak. Az MSZP 
ugyanis jelenleg a megye 24 
településén 922 tagot számlál. 
A párt választási felkészülésé-
nek része, hogy elhatározták: 
1993 végéig a megye minden 
településén jelen lesz az MSZP. 
Többek között erről tájékoztat-
ta lapunkat a tanácskozás szü-
netében Fritz Péter megyei el-
nök. 

Megtudtuk, a párt választási 
s t r a t ég i á j ának l ényege : az 
MSZP mindig, mindenhol je-
len legyen, hogy érdemben vá-
laszolhasson az embereket fog-
lalkoztató kérdésekre. A párt 
vezetői szerint ugyanis társa-
dalmi szükségszerűség, hogy a 
szocialista alternatívát is meg-
ismerhessék a választók. Az 
MSZP megyénkben fölkészült-
nek érzi magát arra, hogy min-
den választási körzetben önálló 
jelöltet indí tson. Pár tokkal 

• A tanácskozáson többen is 
hangsúlyozták: hazánkban a 
te lepülések számát tekintve 
kevés a hivatásos tűzoltóköz-
pont, míg önkéntes egyesület 
3133 működik, mintegy 200 
ezer taggal. Ezért a helyi ön-
kormányzatok zömének is a je-
lenleginél nagyobb figyelmet 
és főként némi anyagi támoga-
tást kellene fordítani arra, hogy 
a törvény által előírt kötelezett-
ségüknek - hiszen feladataik 
közé tartozik a tűzbiztonságról, 
a tűzvédelemről való gondos-
kodás - eleget tudjanak tenni. 

Lehmann István, a megyei 
közgyűlés és egyben a szövet-
ség tiszteletbeli elnöke ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozta a 
képviselők felelősségét, akik-
nek választóik érdekében szor-
galmazniuk kellene, hogy a te-
lepülések önkormányzati ren-
deletekben szabályozzák a tűz-
biztonság garantálását előse-
gítő feladataikat. 

Dr. Kovács Zoltán, megyei 
tűzoltóparancsnok ugyanakkor 
kiemelte, hogy óriási szüksé-
gük van egy-egy tűzeset alkal-
mával az önkéntesek közremű-
ködésére. Ezt igazolja az is. 
hogy már több mint száz éve él 
ez a gyakorlat, amelynek meg-
tartása érdekében szükség len-

nem, de különböző civil, illet-
ve érdekvédelmi szervezetek-
kel (például a nyugdíjasokat 
vagy a fitalokat tömörítő szer-
vezetekkel, kamarákkal, szak-
szervezetekkel) választási szö-
vetségre lép. Az egyéni válasz-
tókerü le tek j e l ö l t j e i n e k ki-
választását a helyi szervezetek 
hatáskörébe tartozónak érzi e 
párt, a megyei listának a párt 
arculatának kialakításában lesz 
szerepe, de arról sem feled-
keznek meg, hogy az országos 
listára javasoljanak személye-
ket. 

A szövetségi tanács megala-
kulása után „baráti vita" jelle-
mezte a testület ülését. E vita 
egyik témája a párt két megyei 
országgyűlési képviselője, An-
nus József és Géczi József sze-
replésének megítélése a népi 
politikusok kisújszállási talál-
kozóján. A személyes bátorsá-
got dicsérő, a támogató meg-
jegyzések mellett bírálták is a 
két politikust. Néhányan vi-
tatták a szegedi várospolitikai 
koncepcióhoz illesztett szocia-
lista állásfoglalás helyességét 
is. Végül a szövetségi tanács 
tagjai az MSZP anyagi nehéz-
ségeinek megoldását keresték. 

Ú. I. 

Magyar kisgazdák, 
kormányzati cálok 

(Budapesti tudósítónktól.) 
Az „elszánt magyarságú" Torgyán József vezérletével 

munkahétvégét tartott a magyar fővárosban szombaton és 
vasárnap a magyar Független Kisgazda-, Földmunkás- és 
Polgári Párt. Szombaton a Vigadóban 413 magyar kisgaz-
daküldött arra szavazott, ha ők nyerik jövőre a magyar vá-
lasztásokat, akkor Torgyán József lesz a magyar miniszter-
elnök. Ettől csak tíz magyar küldött tartózkodott. 

A magyar miniszterelnök-jelölt, magyar pártelnök, a ma-
gyar Torgyán József szombaton a magyar alkotmány meg-
sértésével vádolta a magyar belügyminisztert, valamint Ma-
gyarország és a magyar főváros rendőrfőkapitányait. A do-
lognak egyébként valószínűleg nincs nagy jelentősége, mert 
azt is megtudtuk, ha a magyar Torgyán József magyarjai 
jutnak hatalomra Magyarországon, akkor úgyis új magyar 
alkotmányt fognak elfogadtatni a - szándékuk szerint - két-
kamarás magyar törvényhozással. Lecsökkentik persze a 
magyar képviselők számát is, a mostani 386-ról 176 magyar 
honatyára. 

Minden magyar mindent megkap, ígérték Torgyánék a 
szombat-vasárnapi pártprogramon. A magyar fiataloknak a 
magyar alkotmány fogja biztosítani az első magyar munka-
helyet és az első magyar lakást. Ami nem megy a magyarok 
összefogása nélkül! Vasárnapra - mint azt az Építők Szék-
házában megtartott sajtótájékoztatón megtudtuk - megnyer-
ték a magyar Keresztény Nemzeti Összefogás számára Bá-
tonyi Sándort, a magyar Szolidaritás Munkás-szakszervezet 
elnökét. A magyar Magyar Út Köröknek pedig felajánlotta 
a magyar Torgyán József, hogy a magyar Független Kisgaz-
da-, Földmunkás- és Polgári Párt infrastruktúráját díjmente-
sen használhatják Magyarországszerte. 

A magyar Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári 
Párt szombati nagyválasztmányi ülésén, és az Építők Szék-
házában megtartott vasárnapi országos nagygyűlésén szóba 
kerültek azok is, akik valamilyen politikai, gazdasági ok 
miatt a magyar kisgazdák szerint nem minősülnek magyar-
nak. Hát nekik nem sok jót ígért a magyar Torgyán József 
arra az esetre, ha ő lesz a magyar miniszterelnök Magyaror-
szágon, ami különben a mosoly országa lesz. A magyar mo-
solyé, természetesen. 

• Tragikus helyzetben a tűzvédelem 
Tűzoltók - tízes hangulatban 

Drámai hangvételű küldöttgyűlést tar tot t szombaton 
délelőtt a Csongrád Megyei Tűzoltóparancsnokság lakta-
nyá jában a megyei tűzoltószövetség. Csete György szö-
vetségi e lnök í rásos beszámoló ja és a hozzászólások 
ugyanis egyaránt azt támasztot ták alá, hogy az utóbbi 
években igen lecsökkent az önkéntes tűzoltók támogatá-
sa, megbecsülése, amelynek következtében egyre nehe-
zebben tud ják ellátni vállalt kötelezettségeiket. Ezért is 
szorgalmazzák e tá rsada lmi szervezet tagjai a tűzoltó-
törvény mielőbbi megszületését, amely remélhetőleg mél-
tóképpen kitér m a j d működési feltételeik biztosítására. 
Ugyanakkor az állami költségvetéstől, lakosonként, száz 
forintot kért a szövetség a helyhatóságok számára, és ezt 
az összeget - javaslatuk szerint - csak az önkéntes tűzol-
tók használhatnák fel. 

ne a helyi önkéntesek és az ön-
kormányzatok együttműködési 
megállapodására, garantálva 
ezzel a tűzesetekhez történő 
gyors kivonulást. 

A hozzászólók közül legéle-
sebben Pusztamérges, Kiskun-
dorozsma és SzatymaZ küldöt-
tei tették szóvá a gondokat . 

( 
Nehezményezték, hogy amíg 
megalázó módon könyörögni-
ük kell a működésüket biztosí-
tó fillérekért is, addig az ön-
kormányzatok milliókat tudnak 
fordítani a polgármesterek bé-
rére. Az szintén sa jná la tos , 
hogy a biztosítók, bár érdekük 
lenne a kártételek csökkentése, 

nem segítik a helyi önkéntes 
tűzoltókat, akik egyébként -
állásuk féltése miatt - egyre 
kevésbé mernek elmenni a to-
vábbképzésekre is. 

A küldöttek a helyzet tragi-
kussá válásának megelőzése 
érdekében fe lha ta lmaz ták a 
szövetség elnökét, Csete Györ-
gyöt, hogy tíz napon belül fo-
galmazzanak meg egy kiált-
ványt, amely tartalmazná ész-
revételeiket, illetve kéréseiket, 
és azt juttassák majd el vala-
mennyi illetékes fórumhoz. A 
jelenlévők ezenkívül elfogad-
ták az alapszabály módosítását 
is, me lynek é r t e lmében a 
Csongrád Megyei Tűzoltószö-
vetség tagozatokat hozhat lét-
re. A tagdíj összegének emelé-
sét levették a napirendről, de 
megállapodtak abban, hogy az 
idén Tömörkény ad otthont a 
tűzoltóverseny megrendezésé-
nek. 

N. Rácz iudit 


