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Választolt a ma 
Szeged és a szegedi járás tömör sorokban sorakozott fel 

KÉPEK A SZAVAZÁSRÓL 
(3. oldal) 

f a r n e p 
a Hazafias Népfront jelöltjei mellett 

A nép szava 
Hetek óta készült Szeged népe és a környező vidék a választások 

napjára. Még derengett a hajnali világosság vasárnap reggel, amikor 
egyik percről a másikra, a zenés ébresztővel egyidőben felébredt a 
nagy város és megindultak az elszórt tanyák lakói is az urnák felé. 
Az üzemek munkásai, dolgozó parasztokkal és értelmiségiekkel együtt 
elsők ákartak lenni, elsőnek akarták adni voksaikat jelöltjeikre, a 
Hazafias Népfront jelöltjeire. Minden túlzás és szépítés nélkül el-
mondhatjuk: — ilyen egyakarás, összefogás soha nem volt talán vá-
rosunk és a környező vidék történetében. Hogy is lett volna, hiszen 
a múl t földesúri-kapitalista Magyarországában, itt Szegeden is a dol-
gozók tízezreit zárták ki a válsztásokból, a környező falvak, Gyálarét, 
Mihálytelek, Dorozsma, Sándorfalva, Kübekháza és Öszentiván — és 
a tanyavidék; Gajgonya, Baktó, Feketeszél, Ásotthalom vagy a Gyevi-
tanyák népe buta parasztnak pocskondérozott, jogtalan ember volt. A 
felszabadulás utáni idők adták meg mindenkinek kivétel nélkül az 
embert megillető jogot és biztosították a választások szabadságát de-
mokratizmusát. És ezzel a joggal, a pártfogói joggal, — mint Móra 
Ferenc feljegyezte — Szeged vidéke nevezi a választójogot — most élt 
mindenki. 

Már vasárnap, a kora reggeli órákban érkeztek jelentések; Gyála-
rét lakói virágokkal díszített kocsikon jöttek szavazni és háromne-
gyed 9-kor valamennyi választópolgár szavazott. Kübekháza és Üj-
szentiván fél 11-re végzett. A mihályteleki Kazi István és Kiss Imre 
dolgozó parasztok szóltak is, miért igyekeznek ennyire: — Ismerjük 
jelöltünket, Hika István 12 holdas középparasztot. Amióta megszüle-
tett, itt él közöttünk. Bízunk benne. 

Együtt dobban a szív a perifériák és a város belterületén. Papdi 
Antal, a Szegedi Cipőgyár kétszeres sztahánovistája egyidőben kora 
reggel szavazott a Rákóczi-utcai 83 éves Csóti Lajos bácsival, a Béke 
Világtanács stockholmi üléséről hazaérkezett dr. Szőkefalvi-Nagy Béla 
kétszeres Kossuth-díjas egyetemi tanárral, özvegy Pataki Józsefné fel-
sővárosi asszonnyal, Hamvas Endre csanádmegyei püspökkel, Virág 
Sándorral, az Építőipari Technikum negyedéves tanulójával, Bakó Mi-
hállyal, Luczó Kálmánnal. Ezrek és ezrek segítettek a népnek, segí-
tettek az országnak! 

A választás napjának felemelő eseményei megmutatták azt is, hogy 
a választók nemcsak saját jelöltjük megválasztását akarják, hanem 
kifejezték azt is; helyeslik a párt, a kormány politikáját, a júniusi 
utat, a béke, a nemzeti egység, a szélesebb demokratikus politikát — 
készek arra, hogy tettekkel támogassák a Hazafias Népfront, a párt 
és a kormány céljait. 

A lelkesedés, az egyetakarás visszatükrözi száz és száz kommu-
nista és pártonkívüli népnevelő, tanácstagjelölt, szavazatszedő bizott-
sági tag és a kultúrbrigádok munkáját ; akik fáradtságot nem kímélve 
dolgoztak a választás sikeréért. Elismerés, dicséret és köszönet mind-
azoknak, akik résztvettek a nagy munkában! Külön kell megemlékez-
ni a népnevelőkről, akik a legtöbbet dolgoztak, kik baráti szóval be-
szélgettek el a választópolgárokkal, hogy a választás csakugyan min-
den hazáját szerető részvételével történjék, és napvilágra kerüljenek 
a Szegeden és vidékén élők kívánságai. Az ő fáradtságot nem kímélő 
munkájuk nyomán értette meg mindenki, öreg és fiatal, munkás és 
dolgozó paraszt, hogy a választás az egész nép közös ügye, hogy a 
választók tevékeny részvétele, ellenőrzése a legfőbb biztosíték a jó 
választásra. 

Választott Szeged és a környező vidék népe. A választás megelőző 
esemény és a választás napja; az, hogy a pártfogói jogot, a voksot 
azokra adták, akiket szeretnek, akikben bíznak, — mint ahogy ezt a 
mihályteleki Kiss Imre mondta — bizonyíték arra, hogy mindennapi 
eletünk ügye. a béke, a jólét és hazánk függetlenségének ügye- - jó 
kezekbe került. 

As Országos Választási Elnökség 

közleménye 

A míhálytelekíek a szegediek közül elsőnek tettek eleget 
hazafias kövességüknek 

November 28-í. vasárnapi helyi-
tanácsok választása alkalmával le-
adott szavazatok összeszámlálása 
folyamatban van. Ilétfö estig ösz-
szeszámlált szavazatok részered-
ménye a következő: 

CSONGRÁD MEGYE: 
Választókerületek száma: 1032 
A névjegyzékbe felvett 

választók száma: 1 54.249 
A leadott szavazatok 

I száma: 53.088 

Érvényes szavazatok száma: 52.816 
Érvénytelen szavazatok 

száma: 373 

A Hazafias Népfront jelölt-

jeire leadott szavazatok 

száma: 51.273 

A jelöltek ellen leadott 

szavazatok száma: 1.543 

A megválasztott tanácstagok 

száma: 1.025 

Nincs megválasztva: 7 

Szőkefalvi-Nagy Béla nyilatkozata 
Z4 kora reggeli órákban lelkesen 

járult az urnák elé az egyetemek, 
főiskolák fiatalsága, az egyetemi 
tanárok, professzorok, neves tudó-
sok, Szeged kulturális életének 
képviselői. Kilenc óra ulán né-
hány perccel szavazott dr. Szőke-
falvi-Nagy Béla, az Akadémia le. 
velező tagja, kétszeres Kossuth-
dijas egyetemi tanár, aki a válasz-
tások előestéjén érkezett haza a 
Béke-Világtanács stockholmi ülé-
séről. 

— ürülök, hogy a Béke-Világta. 
nács stockholmi üléséről, a hosszú 
útról idejében megérkeztem és 
mos* résztvehetek a tanácsválasz-
láson. 

— Hazafiúi kötelességemnek tar-
tottam, hogy ma én is az elsők 
közölt szavazzak. Meggyőződésem, 
hogy ez a választás olyan jelölte-
ket küld majd 0. tanácsokba, akik 

\a nép teljes bizalmát élvezik, akik-
hez mindenki nyíltan és őszintén 
fordulhat javaslatával, ügyes-bajos 
panaszával, akik dolgozó népünk 
minden rétegének érdekeit szol-
gálva szocialista hazánk fejlődésé, 
nek hathatós előmozdítói lesznek. 
Bízom abban, hogy népünk a Ha-
zafias Népfrontba tömörülve az 
eddiginél még erősebb bástyaként 
fog állni a béke frontján — mon-
dotta Szőkefalvi-Nagy Béla pro. 
fesszor. 

Még el sem mult rendesen a haj-
nali sötétség, amikor Mihálytelek 
utcái népesedni kezdtek. Munk'-
sok, dolgozó parasztok, tsz-tagok, 
öregek, fiatalok — még a kis út-
törők is — nagy számmal igyekez-
tek az iskola felé, hogy az elsők 
között tegyenek eleget hazafias kö-
telezettségüknek. 

Már hét óra előtt néhány perc-
cel olyan sokadalom jött össze az 
iskola udvarán és a folyosókon, 
hogy a szavazatszedő bizottságnak 
— habár valamennyi tagja jókorán 
felkelt — szinte alig volt ideje elő-
kíszíteni az urnákat. Még nem is 
volt hét óra egészen, amikor az 
első szavazó, Kriska József, a helyi 
paprikabeváltó dolgozója — mint 
mondotta is — boldogan adta le 
szavazát a falu jelöltjeire. Utána 
tízes csoportokban gyorsan, 

egymásután jöttek a többiek is. 

Korán reggel jött Nagy József dol-
gozó paraszt és felesége, akik el-
mondották, hogy mai is azok kö-
zött vagyunk, akik nagyon sok jót 
és újat várunk az ú j tanácstól, szí-
vesen adjuk szavazatainkat az ál-
talunk jelölt dolgozókra. 

Kazi István háromholdas és Kiss 
Imre ötholdas dolgozó parasztok 
amikor elléptek az urnáktól, így 
vélekedtek: 

— Régi jó ismerőseinkre, bará-
tainkra adtuk szavazatunkat. Hika 
István 12 holdas középparaszttár-
sunkat és Szabó Sándort, a papri-
kabeváltó munkását majdnem az-
óta ismerjük, amióta megszület-
tek. Igaz, becsületes emberek. 

Kazi István még azt is hozzá-
fűzte: 

— Ilyesmi a múltban sohasem 
történhetett volna meg. Az akkori-
ban a jelöltet csak a választás nap-
ján és esetleg a rákövetkező vá-
lasztáson láthattuk újra. Azok nem 
voltak a mi embereink — mondják 
Biczók Ferenc és Fürtön János 
dolgozó parasztok. Azokat föntről 
az urak jelölték. 

Nyári Antalné idős parasztasz-
szony is korán felkelt. Első szere-
tett volna lenni a körzetében, de 
már sokan megelőzték. 

— Régi jó ismerőseim a jelöltek. 
Már eddig is sokat tettek a falu 
érdekében. Ha most megválasztjuk 
őket, ezután még többet tehetnek 
majd. 

A kis úttörők is már az első 

perctől ott voltak a szavazóhelyi-
ségekben. Virágokkal köszöntötték 
az első szavazókat. 

Nem egészen másfél órával - a 
szavazás megkezdése után a község 
szavazóinak majdnem fele, ötszáz 
személy jelent meg az urnák előtt. 
Tizenegy órára ez a szám 1210-re 
emelkedett. 

A szavazatszedő bizottságok tag-
jai gondoskodtak arról is jó idő-
ben, hogy akik betegségük miatt 
nem tudtak eljönni, mozgó urnák-
kal lakásaikon keresték fel, hogy 
ők is élhessenek alkotmányunk 
biztosította jogaikkal és kötelessé-
geikkel. 

Az idő gyorsan haladt. A szava-
zatszedők, a jelöltek és a választók 
egyaránt nagy érdeklődéssel, izga-
lommal kérdezgették egymástól: 
„Vájjon a szegedi választókörzetek 
közül melyik lesz az első?" 

Tizenkét óra utón csakhamar 
megérkeztek a faluba tartozó vas-
utasok, gépkocsivezetők is és még 
mások, akik munkájuk miatt nem 
tudtak korábban jönni. Akik pedig 
még mindig késlekedtek, 

felkeresték őket 

az MNDSZ asszonyok és az egye-

temi pártbizottság által kiküldött 
népnevelők. Elmondották nekik, 
hogy a falu becsületéről van most 
szó, arról, hogy Mihálytelek vár 
lasztópolgárai nevében mielőbb je-
lenthessük: becsülettel teljesítet-
tük, amit a haza és a nép vár tő-
lünk. 

Különösen fáradtságot nem is-
merőén dolgozott Bálindt András 
és Varga Dávidrió MNDSZ-nsszony. 
Ahova kimentek, mindenütt el-
mondták, hogy 0 Honvéd utca (a 
falunak ez egy különálló része) 
már 9 óra 15 perckor befejezte a 
szavazást. A többi utcák sem kés-
lekedhetnek. Szavuknak jó foga. 
natja volt, ahol csak jártak, on-
nan gyorsan érkeztek a választók. 

Délután egy óra. Már csak há-

rom-négy választó van. aki még 

nem érkezett meg. A szorgalmas 

MNDSZ asszonyok, egyetemi fia-

talok őket is felkeresték. Délután 

fél 2-kor az utolsó szavazócédula 

is beesett az urnába. 

Pillanatok alatt szótfutott a 

hír: Mihálytelek dolgos népe a 

szegedi körzetek közül elsőnek fe-

jezte bo a választást. 

Gyálaréten Csongrád megye községei közül 

elsőnek fejezték be a szavazast 

A szegedi járás községei közül el- 1 
sőnek Gyálarét jelentette, hogy ' 
nyolc óra 45 perckor a kis falu va-
lamennyi lakója leadta szavazatát. 

Már hét óra előtt a szavazóhelyl. 
ség előtt áll a helyi Komszomol tsz 
tagjainak legtöbbje, akik együtt jöt-
tek el, hogy szavazzanak. A távoli 
tanyákról felvirágozott kocsikon ér. 
keztek meg a szövetkezet tagjai, az 
egyénileg dolgozó parasztok, hogy 
az elsők között tehessenek eleget 
hazafias kötelességüknek. 

Gyálarét lakói sokat várnak a Ha-
zafias Népfront ú j tanácstagjelölt-
jeitől. Várják programjának megva-
lósítását. Bíznak abban, hogy a köz. 
ség fiataljai közül a legjobbak — akik 
fásítják a sportpályát, és pótolják 
az utcákban hiányzó fákat — mint 
tanácstagok még inkább elősegítik 
majd községük szépítését. A község 
lakói bíznak jelöltjeikben, a Csa-
mangó Mihályokban, a Molnár De-
zsőnékben, s mind a húsz tanács-
tagjelöltet megválasztották. A meg-
választott tanácstagok túlnyomó. 

t észt a Komszom >1 t.-rme!ős*ö 'e*.-» 
kezet tagjai. Köztük van Farkas 
Dezső, a tsz. elnöke, aki a 'falu fia-
talságával összefogva még 1949-
ben alakította meg a termelőszö-
vetkezetet. Segítőtársa: Vecsernyés 
János DISZ fiatal is tanácstag lett. 
Az ő nevéhez fűződik a sportpálya 
rendbehozása, a község fásítása. 
Űjból tanácstagnak választották 
Gyuris József tanácselnököt, akinek 
hívó szavára az elmúlt hetekben 
megmozdult az egész község és kö-
zös erővel kijavították a falun ke-
resztülvezető másfélkilométeres kö. 
vesutat. Lehordták róla az elmúlt 
három évben felgyülemlett földet 
és az árkokat is kitisztították. Az 
elkövetkező napokban rendbehoz-
zák, salakkal borítják és kikövezik, 
a község gyalogjárdáit. A legjobb 
egyénileg dolgozó parasztok közül 
is választottak tanácstagot a gyá-
larétiek. Engi Lajos mintagazdát 
és Kószó Jánost megbízták a ta-
nácstagság megtisztelő feladatával. 

Ábrahám Ambrus Kossuth-díjas egyetemi tanár, a Tudományos Akadémia tagja, 
zott, örömmel fogadja a Majakovszkij Kollégium diáklányainak köszöntését 

miután szava-

(Liebmann Béla felvételei) 


