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57. évfolyam, 69. szám Ára: 50 fillér Szerda, 1967. március 22. 

349 képviselőt, 
84 508 tanácstagot 

választottunk 
A z Országos Választási Elnökség közleménye 

Felavattak 
Kun Béla, Landler Jenő 

és Szamuely Tibor 
emlékmüvét 

Nemes Dezső beszéde az avatáson 
Koszorúzás a szegedi emlékműnél 

Március 19-én az országgyűlési képvise-
lők és a tanácstagok megválasztása a tör-
vény előírásainak megfelelően rendben 
folyt le. 

A névjegyzékbe és pótnévjegyzékbe 
felvett választó jogosultak száma összesen 
7 215 408. Ebből 7 131151 választópolgár 

— 98.8 százalék — élt szavazati jogával. 
Az országgyűlési képviselőjelöltekre le-
adott szavazatok közül érvényes 7 105 709, 
érvénytelen 25 442 (0,4 százalék). A le-
adott érvényes szavazatok közül a Haza-
fias Népfront jelöltjeire 7 086 596, az ösz-
szes szavazók 99,7 százaléka, ellenük 19 113 
fő (0.3 százalék) szavazott. 

összesen 349 országgyűlési képviselőt 
Választottak meg. 9 országgyűlési válasz-

tókerületben két jelölt indult. Ezekben 
az első helyen jelöltek nyerték el a man-
dátumot. 

A megválasztott tanácstagok száma 
84 508. Két vagy több jelölt 686 tanács-
tagi választókerületben indult. 560 válasz-
tókerületben az első, 119-ben a második, 1 
választókerületben a harmadik helyen je-. 
löltet választották meg. 6 választókerület-
ben egyik jelölt sem kapta meg a szava-
zatok többségét 

Pótválasztást kell tartani összesen 37 
községi, 1 járási és 2 járási jogú városi 
tanácsi választókerületben, mivel a jelöl-
tek nem kapták meg a megválasztáshoz 
szükséges számú szavazatot. 

A képviselő-választás eredményei 
Csongrád megyében és Szegeden 

Az országgyűlési képviselő-választások részletes eredményei Csongrád megyé-
ben és Szeged megyei jogú városban: 
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CSONGRÁD MEGYE: 

1 . NI ESZNEK FERENC 19 454 19 454 19 434 100,0 
2. TÓTH SZILVESZTERNÉ 20 826 20 824 20 776 100,0 
3. KATONA SÁNDOR 19 854 19 760 19716 99,7 
4. KOMÓCSIN ZOLTÁN 17 719 17 618 17 597 99,9 
5. BALOGH LÁSZLÓ 15 249 15 018 14 941 99.1 
6. PATAI SZ. SÁNDORNÉ 23 799 23 395 23 356 99.9 
7. KURUCZ MÁRTON 17 384 17 368 17 309 99,7 
8. NAGY DÁNIEL 16 401 16 322 16 284 99.9 
9. GYŐRI IMRE 17 000 16 855 16 789 99.8 

10. Dr. DÖMÖTÖR JÁNOS 21 802 21 648 21 573 99,9 
11. Dr. ERDEI FERENC 22 059 21 727 21 533 99,8 
12. HALMÁGYI IVÁNNÉ 24 133 24 133 24 021 99.9 

SZEGED MEGYEI JOGÜ VÁROS: 
1 . APRÓ ANTAL 17 403 16 974 16 937 99,9 
2. Dr. PDTRI GÁBOR 20 910 20 477 20 426 99.9 
3. LACSÁN MIHÁLYNÍ. 22 186 21 862 21 821 99.9 
4. BÓDI LÁSZLÓ 24 665 24 362 24 323 99,6 

A tanácstagi választások összesített 
eredményei 

MEGYEI TANÁCSOK 
A névjegyzékbe és pótnév-

jegyzékbe felvett választójo-
gosultak száma: 5 325 900. 

A leadott szavazatok szá-
ma: 5 282 160. 

A leadott szavazatok szá-
ma százalékban: 99,1. 

A leadott szavazatok kö-
rül érvényes: 5 271 629. 

A leadott szavazatok kö-
rül érvénytelen: 10 531. 

A jelöltre (jelöltekre) le-
adott szavazatok százaléka: 
99.8. 

A megválasztott tanácsta-
gok száma: 1536. 

Meg nem választott ta-
nácstagok száma; — 
MEGYEI JOGÜ 
VÁROSI TANÁCSOK 

A névjegyzékbe és pótnév-
Jegyzékbe felvett választójo-
gosultak száma: 411 362. 

A leadott szavazatok szá-
ma: 406 497. 

A leadott, szavazatok szá-
ma százalékban: 98,8. 

A leadott szavazatok kö-
rül érvényes: 404 779. 

A leadott szavazatok kö-
rül érvénytelen: 1718. 

A jelöltre (jelöltekre) le-
adott szavazatok százaléka; 
99,8. 

A megválasztott tanácsta-
gok száma: 424. 

Meg nem választott ta-
nácstagok száma: — 

MEGYEI JOGÜ 
VÁROSI KERÜLETI 
TANÁCSOK 

A névjegyzékbe és pótnév-
jegyzékbe felvett választójo-
gosultak száma; 411 362. 

A leadott szavazatok szá-
ma: 406 497. 

A leadott szavazatok szá-
ma százalékban: 98,8. 

A leadott szavazatok kö-
zül érvényes: 400 505. 

A leadott szavazatok kö-
zül érvénytelen: 5992. 

A jelöltre (jelöltekre) le-
adott szavazatok százaléka: 
89,8. 

A megválasztott tanácsta-
gok száma: 889. 

Meg nem választott ta-
rácstagok száma; — 
JÁRÁSI TANÁCSOK 

A névjegyzékbe és pótnév-
jegyzékbe felvett választójo-
gosultak száma: 3 984 760. 

A leadott szavazatok szá-
ma: 3 961 601. 

A leadott szavazatok szá-
ma százalékban: 99,4. 

A leadott szavazatok kö-
zül érvényes: 3 942 318. 

A leadott szavazatok kö-
zül érvénytelen: 19 283. 

A jelöltre (jelöltekre) le-
adott szavazatok százaléka: 
99,7. 

A megválasztott tanácsta-
gok száma: 5367. 

Meg nem választott ta-
nácstagok száma; L 

JÁRÁSI JOGÜ 
VÁROSI TANÁCSOK 

A névjegyzékbe és pótnév-
jegyzékbe felvett választójo-
gosultak száma: 1 341 140. 

A leadott szavazatok szá-
ma: 1 320 559. 

A leadott szavazatok szá-
ma százalékban: 98,5. 

A leadott szavazatok kö-
zül érvényes: 1 315 705. 

A leadott szavazatok kö-
zül érvénytelen; 4854. 

A jelöltre (jelöltekre) le-
adott szavazatok százaléka: 
99,7. 

A megválasztott tanácsta-
gok száma: 4762. 

Meg nem választott ta-
nácstagok száma: 2. 
KÖZSÉGI TANÁCSOK; 

A névjegyzékbe és pótnév-
jegyzékbe felvett választójo-
gosultak száma; 3 984 760. 

A leadott szavazatok szá-
ma: 3 961 601. 

A leadott szavazatok szá-
ma százalékban: 99,4. 

A leadott szavazatok kö-
zül érvényes: 3 934 100. 

A leadott szavazatok kö-
zül érvénytelen: 27.501. 

A jelöltre (jelöltekre) le-
adott szavazatok százaléka: 
99,5. 

A megválasztott tanácsta-
gok száma: 69 147. 

Meg nem választott tar 
nácstagok száma; 37. (MTI) 

A három népbiztos emlékműve Budapesten 

A Tanácsköztársaság örök-
szép 133 napját, sosrsfordu-
lót hozó emlékét megörö-
kítő újabb képzőművészeti 
alkotással gyarapodott a fő-
város: kedden a Kun Béla 
téren felavatták az első ma-
gyar proletárhatalom három 
kiemelkedő vezetőjének, 
Kun Bélának, Landler Je-
nőnek és Szamuely Tibor-
nak monumentális emlék-
művét 

A vörös és nemzetiszínű 
zászlók díszébe öltözött té-
ren többszázan gyűltek ösz-
sze, hogy az emlékműava-
tás ünnepélyes perceiben a 
Tanácsköztársaság kikiáltá-
sának 48. évfordulóját is kö-
szöntsék. Ott voltak az em-
lékműavatási ünnepségen a 
Tanácsköztársaság kiemelke-
dő vezetőinek hozzátartozói; 
Kun Béla és Szamuely Ti-
bor özvegye és Kun Béla 
fia. Ott voltak többen poli-
tikai és társadalmi életünk 
ismert személyiségei közül, 
s eljöttek szép számmal a 
munkásmozgalom veterán-
jai. az egykori vöröskato-
nák. 

A szoboravatás ünnepi 
szónoka Nemes Dezső, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Pártfőiskola 
igazgatója volt. 

Űj művészi alkotást ava-
tunk — mondta —, amely 
hivatott megörökíteni a Ta-
nácsköztársaság három ki-
emelkedő vezető alakja: 
Kun Béla, Landler Jenő és 
Szamuely Tibor emlékét E 
szép alkotás — amelyet a 
három népbiztos egészala-
kos domborműve ékesít — 
népünk nagy küzdelmére, 
dicső napokra emlékeztet. 

„Nehéz évek sok keserve 
és szenvedése volt mögöt-
tünk. A „civilizált" tőkés 
hatalmak 1914-ben döntöt-
ték először a világháború 
örvényébe az emberiséget. 
Gyarmatbirodalmakért vias-
kodtak, s a háborút arra is 
igyekeztek felhasználni, hogy 
leszámoljanak a forradalmi 
munkásmozgalommal. 

A következmény azonban 
más le t t A tömegek — ame-
lyeket a bűnös háború, 
milliók puszutlása és a vég-
telen nyomor a végsőkig el-
keserített — a tőkés hata-
lom által üldözött forradal-
mi szocialisták felé fordul-
tak. 

Oroszország proletáriátusa 
és szegényparasztsága lépett 
először Lenin pártjának ve-
zetésével a forradalom út-
jára. 1917 márciusában 
megrengette a nagy orosz 
birodalmat és elsöpörte a 
cári önkényuralmat 1917 
novemberében pedig a pé-
tervári proletárforradalom 
óriási rést ütött a tőkés ha-
talmak világrendszerén. Bir-
tokos uralmának megdönté-
se, munkás-paraszt hatalom 
megteremtése, az a hősles 
küzdelem, amelyet a szovjet 
nép a burzsoá hatalmak ka-
tonai intervenciója ellen 

rendíthetetlenül folytatott, 
kiváltotta a magyar mun-
kásság és szegényparasztság 
igazi örömét, tiszteletét és 
lelkesedését. Hazánk prole-
táriátusa elsőnek követte a 
Nagy Októberi Forradalom 
történelmi példáját, amikor 
1919. márciusában létrehoz-
ta a Magyai- Tanácsköztár-
saságot. 

Kun, Landler és Szamu-
ely alakja egy új, szocialis-
ta társadalom építésének el-
ső magyarországi kísérleté-
re emlékeztet, a nagy alkotó 
akaratra, ezernyi kezdemé-
nyezésre és teremtő tettekre. 

Ez az emlékmű, amelyet 
most felavatunk és a Ta-
nácsköztársaság örököseinek, 
a forradalmi főváros népé-
nek átadunk, emlékeztet ar-
ra a 113 nabos merész és 
szívós küzdelemre, amely-
ben a három forradalmár 
tevékenysége és neve oly 
szorosan összeforrt. 

Nemes Dezső ezt követően 
emlékeztetett az októberi 
forradalom félévszázados ju-
bileumára, majd hangsú-
lyozta: az új emlékmű fel-
avatásának perceiben meg-
hatódva és tisztelettel adó-
zunk az úttörő forradalmár 
vezetők emlékének. Az első 
magyar proletárhatalmat le-
verték ugyan, de a három 
népbiztos jól tudta, hogy 
győzni fog a második. Vá-
gyuk, akaratuk teljesült. 

Nemes Dezső ezután kö-
szönetet mondott az emlék-
mű alkotóinak, Olcsai Kiss 
Zoltán, Herczeg Klára és 
Farkas Aladár szobrászmű-
vészeknek, valamint Gádo-
ros Lajos építőművésznek, 
majd beszédét a következő 
szavakkal fejezte be: 

— Legyen ez az emlékmű 
a nagy napok örök emlékez-
tetője, mely kifejezi a for-
radalom örököseinek, a nem-
zet mai építőinek tiszteletét 
az első magyar proletárha-
talom, s annak vezetői iránt. 

Ezt követően az emlékmű 
talapzatára elhelyezték ko-
szorúikat a társadalmi és 
tömegszervezetek képviselői, 
az üzemek és gyárak kül-
döttei. 

A Magyar Szocialista 

Munkáspárt Központi Bi-
zottsága nevében Németh 
Károly, az MSZMP Politi-
kai Bizottságának póttagja, 
a budapesti pártbizottság 
első titkára és Hevesi Gyu-
la akadémikus, a Magyar 
Tudományos Akadémia al-
elnöke, az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának tagjai ko-
szorúztak. A forradalmi 
munkás-paraszt kormány ko-
szorúját Nagy Józsefné 
könnyűipari miniszter és 
dr. Korom Mihály igazság-
ügyminiszter helyezte el. A 
Hazafias Népfront nevében 
Bugár Jánosné, a népfront 
országos tanácsának főtit-
kárhelyettese és Dóra János, 
a budapesti népfront-bizott-
ság titkára, a Szakszerveze-
tek Országos Tanácsának 
részéről Gál László, a SZOT 
titkára és Gyöngyösi Ist-
ván, az Építők Szakszerve-
zetének főtitkára koszorú-
zott. A Magyar Kommunista 
Ifjúsági Szövetség Központi 
Bizottságának virágait Szabó 
János, a KISZ KB titkára 
és Csillik András, a KISZ 
budapesti bizottságának tit-
kára tették a talapzatra. 

A Magyar Tanácsköztár-
saság kikiáltásának 48. év-
fordulója alkalmából tegnap 
délután az MSZMP Szeged 
városi bizottsága, az m. vá-
rosi tanács végrehajtó bi-
zottsága és a Hazafias Nép-
front városi elnöksége ko-
szorúzási ünnepséget rende-
zett a Magyar Tanácsköz-
társaság Tisza-parti emlék-
művénél. A szegedi munkás-
őrzenekar indulójára a vá-
rosi pártbizottság, az mj. 
városi tanács, a szegedi 
fegyveres testületek, a KISZ 
városi bizottsága, a Szak-
szervezetek Megyei Tanácsa, 
a Hazafias Népfront városi 
bizottságával együtt a Nő-
tanács. a Magyar—Szovjet 
Baráti Társaság, a munkás-
mozgalmi veteránok és a 
Minőségi Cipőgyár „Márci-
us 21." szocialista brigádja 
képviselői helyeztek el ko-
szorút az emlékműnél. Az 
ünnepség az Internacionálé 
hangjaival zárult 

Szovjet diplomaták 
magas kitüntetése 
Gromiko Lenin-rendet kapott 

Külpolitikai területen vég-
zett eredményes munkájuk 
elismeréséül magas kitünte-
tésben részesültek a szov-
jet külügyminisztérium ve-
zetői, szovjet nagykövetek és 
más szovjet diplomaták. 
Nyikolaj Podgornij nyújtotta 

át a Kremlben a Lenin-
rendet Andrej Gromiko 
szovjet külügyminiszternek. 
A Lenin-renddel kitünte-
tettek között vannak Kuz-
nyecov, a külügyminiszter 
első helyettese, Firjubin, 
Lapin és Szemjonov külügy-
miniszter-helyettesek. 


