
Ifjúság és társadalmunk 
A Hazafias Népfront Csong-

rád megyei elnöksége csü-
törtökön délelőtt 9 órai kez-
dettel tanácskozást rende-
zett a megyei népfronttitkár-
ság Tábor utcai helyiségé-
ben. Az „Ifjúság és társa-
dalmunk" cimű vitát Nagy 
István, a megyei népfront-
bizottság elnökhelyettese nyi-
totta meg. majd a résztve-
vők — KISZ-aktivisták. pe-
dagógusok, a Hazafias Nép-
front kénviselői — elmon-
dották véleményüket a té-

mával kapcsolatban. Részt 
vett és felszólalt a megbe-
szélésen Katona Sándor 
országgyűlési képviselő, a 
Hazafias Népfront Csong-
rád megyei titkára is. 

A IV. népfrontkongresz-
szus előkészítésének jegyé-
ben megrendezett tanácsko-
zást később egyetemi dol-
gozók és mezőgazdasági dol-
gozók részvételével Szege-
den, illetve Mindszenten 
megismétlik. 

Költségvetés 

A Béketanács egyházi 
bizottságainak ülése 

Az Opus Pacis intéző bi-
zottsága és az Országos Bé-
ketanács katolikus bizottsá-
ga együttes ülést tartott, 
amelyen részt vett a magyar 
katolikus püspöki kar több 
tagja. Dr. Hamvas András 
kalocsai érseknek, a katoli-
kus békesaervezet elnöké-
nek nevében dr. Brezanóczy 
Pál püspök, a katolikus püs-
pöki kar titkára nyitotta 
meg a tanácskozást. 

Dr. Beresztóczy Miklós e. 
prépost, az Országos Béke-
tanács katolikus bizottságá-
nak főtitkára terjesztette elő 
a papi békemozgalom el-
múlt félévi munkájáról, va-
lamint a további feladatok-
ról szóló beszámolóját Ezt 
követően Vitányi Györgv c. 
prépost, az Országos Béke-

tanács katolikus bizottságá-
nak főtitkár-helyettese is-
mertette a nemzetközi egy-
házi békemozgalmi kapcso-
latok alakulását és a továb-
bi tennivalókat. 

Az ülés résztvevői állást-
fogfaltak az amerikaiak vi-
etnami háborújával szem-
ben, és támogatásukról biz-
tosították a vietnami népiét. 

A továbbiakban rámutat-
tak arra, hogy a gazdasági 
reform egyetemes nemzeti 
érdek, amelyet hivők és lel-
kipásztorok őszintén támo-
gatnak. Hangsúlyozták, hogy 
a népfront az egységes ma-
gyar társadalom kiatokítá-
sának olyan szerve, amely-
ben szerepet kap a magyar-
országi katolikus papsá.g is. 

a //. kerületben 
Tegnap délelőtt a felsővá-

rosi párthelyiségben tartotta 
ülését a szegedi II. kerületi 
tanács, amelyen részt vett 
Lacsán M'hálvné országgyű-
lési képviselő is. Pántya 
József vb-ölnök javaslatára 
a tanács Kondorosi János ta-
nácstagot váiasztotta az 
ülés elnökéül. Napirend előtt 
megtárgyalták a lejárt ha-
táridejű tanácsi határozatok 
végrehajtásáról, valamint a 
vb- és a szakigazgatási szer-
vek által hozott fontosabb 
intézked^ekről készült vb-
elnöki előterjesztést Ehhez 
dr. Várkonyi László tanács-
tag szólt hozzá. 

A tanács elfogadta és jó-
váhagyta a kerület 1968. év-
re szóló költségvetési pénz-
ügyi javaslatát, amelyet dr. 
Török Miklós, a kerületi ta-
nács pénzügyi osztályveze-
tője terjesztett elő. Eszerint 
a szeaedi 11. kerületi tanács 
az idén csaknem 22 millió 
forint költségvetési összeg-
gel gazdálkodik. Utána dr. 
Kerepesi József vb-titkár 
előadásában a tanács meg-
tárgyalta az 1968. évi fejlesz-
tés pénzügyi tervjavaslatát. 
E tárgy vitájában felszólal-
tak: Szabó Mihály, Sípos 
József, Solymosi Lajos, 
Pásztor Albert, Nagy László, 
Gombai Mihály, Jámbor Já-
nosné, Nagy József, Czirok 
Illés tanácstagok, Koncz 
Mihály vb-elnökhelyettes és 

Sarnyai István, a Hazafias 
Népfront II. kerületi bizott-
ságának elnöke. A vita után 
— az eredeti javaslattól el-
térő módosítással — a ter-
vet a tanács jóváhagyta. 
Szintén jóváhagyta a múlt 
évi fejlesztési pénzügyi zár-
számadásról dr. Kerepesi 
József vb-titkár által készí-
tett jelentést 

Ezután előterjesztésekre, 
bejelentésekre, interpelláci-
ókra került sor. A múlt évi 
társadalmi munka értékelé-
séről készített előterjesztés 
és határozati javaslat tudo-
másul vétele után közérdekű 
kérdésekben interpellált Gá-
bor Ferencné. Gombai Mi-
hály, Benkő István, Csányi 
János. Solvmosi Lajos, Nagy 
József. Vígh István. Egri 
Istvánné, Jámbor Jánosné, 
Czirok Józsefné. Czirok Il-
lés, Radics Sándor tanács-
tagok, Eiler Márton, a Pe-
tőfi-teleo II. számú pártszer-
vezet titkára. Sarnyai István 
és Szarka György. A beje-
lentések túlnyomó többsége 
az utcai és háztartási sze-
mét elszállítását sürgette. 
illetve a Városgazdálkodási 
Vállalat e munkájában ta-
pasztalt mulasztásaira hívta 
fel a figyelmet. 

Pántya József vb elnök és 
Nemes József, a kerületi ta-
nács építési-közlekedési cso 
portvezetőjének válaszai 
után a tanácsülés véget ért. 
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Törvénysértés nem történt... 
Kiskundarozsma tavaly év 

végén új orvosi rendelőt ka-
pott. A tervek szerint a fel-
szabadult régi rendelő egy 
részét a tüdőgondozóhoz 
csatolják, másik féléből pe-
dig három lakást alakíta-
nak ki. 

A községi tanács igazgatá-
si előadójának, Gól Mihály-
nénak aktáiban sok lakás-
igénylő család neve szere p>el. 
Egy közülük, Sztankovics 
Zoltán 1965 óta fertőző tü-
dőbeteg. Négy gyereke van. 
A legnagyobb hat-, a legki-
sebb egyéves. A cementes 
helyiség, melyben a hatta-
gú család él, 10.5 négyzet-
méter alapterületű. A kör-
nyezettanulmányok — Olasz 
Imre, a községi tanács vb 
elnöke. Gálné. mint a szo-
ciális ügyekkel is megbízott 
előadó jártak nála, s megál-
lapították: a család lakás-
igénylése jogos. Kiutalni 
azonnal nem tudnak, de ha 
lehetőség lesz rá, Sztankovi-
csék soron kívül lakást kap-
nak. Ezt egvébként ilyen 
esetben rendelet is előírja. 

Kiutalás nélkül 
1968. január 16-án jött 

vissza Sztankovics Zoltán 
másodszor a tüdőszanatóri-
umból. Ekkorra mar a régi 
orvosi rendelőt kiürítették 
vagy egy hónapja. De még-
sem volt üres: beköltözött 
ugyanis egv család, Maróti 
Mi hál v és felesége, két csak-
nem felnőtt és egy újszülött 
gyerekükkel. 

Lakáskörülményeik szin-
tén ro-szak voltak, de job-
bak. mint a Sztankovics csa-
ládé: tÍ7ennvolc évig éltek 
Maróti Mihály szüleinek 
házában, eayszoba-konvhás 
lakásban. Mielőtt Marótiné 
szült volna. felkeresték 
Olasz Imrét és kérték, segít-
se lakájhoz őket. mert a ré-
giben nem férnek e' öten. 
Kérésüket az is indokolta, 
hogv éppen abban az idő-
ben konyhájuk mennveze+e 

pg mogiaví+bttni 
hírtelen lében nem tudják. 
Olss- Imre megígért- be-
költözbe'nek a megürült ré-
gj r-nie'őb". Marótiné áno-
lónő. vezetőorvosa, dr. Ta-
podj' Dömötör söntén támo-
gatta kórésüket. Maróti Mi-

hály, orvosfrnokl teendői 
mellett, a megígért lakás re-
ményében elvállalta az új 
rendelő gondnoki és fűtői 
teendőit is. 

Olasz Imre megbetegedett, 
s helyette Németh Imréné 
vb-titkár, megbízott vb-el-
nök állapodott meg Maróti-
ékkal, 1967. december 22-én 
jegyzőkönyvbe vették, mi-
szerint Marótiék beköltöz-
hetnek kiutalás nélkül, s 
lakhatják az elfoglalt helyi-
ségeket. amíg az átalakítást, 
felújítást el nem kezdik. 

„Csodát 
nem tehetünk" 

Hogy mikor kezdik el, 
nem tudni. Attól függ, a já-
rási tanácstól mikor kapnak 
erre pénzt. Marótiék ideigle-
nes ottlakása tehát elhúzód-
hat. Esetleg egy évnél is to-
vább. 

— Ha elkészülnek a laká-
sok, Marótiék vagy mennek 
vagy maradnak — mondta 
Némethné. — Egv lakást 
feltétlenül a védőnő kap 
meg. és ideje lenne már ki-
költöztetni a községi tanács 
épületében lakó bérlőket, 
hogy végre megszüntethes-
sük a tanács kényszerű zsú-
foltságát. De hogv végül is, 
kik kapják ezt a három la-
kást. nem tudni. Egyelőre 
kényszerítve voltunk erre a 
megoldásra: fűtő keUett. s 
nem vállalta más Marótin 
kívül. Sztenkoviesék súlyos 
helyzetét ismerjük, de nem 
ők az egyedüllek. akik ilyen 
körülnvtovek között kényte-
lenek élni. Csodát velük sem 
tehetünk. 

„Elüldögélek 

Sztankovics Zoltán —, hogy 
minél kevésbé tegyem ki 
fertőzésnek a gyerekeket 
Másfél éve ugyan gyógysze-
res védelemben részesülök, 
mégis féltem őket. 

Hogyan lehetne megolda-
ni ezt a súlyos és összeku-
szált problémát? Némethné 
határozottan ígérni semmit 
nem tud. esetleg könnyebb 
elfoglaltsággal járó munkát 
Sztankovicsnénak, de lakást 
semmiképpen. 

— Házhelyet tudnánk ad-
ni nekik, olcsón — mondia 
—, építhetnének rá. — Igen-
ám, de miből? Sztankovi-
cséknak feltétlenül olyan la-
kásra van szükségük, aho1 

a beteg gyógyulása és a gye-
rekek egészsége biztosított 
lenne. És nem akármikor 
hanem hamar. . . 

Törvénysértés nem tör-
tént, bár az a jegyzőkönyv 
mely Marótiék ideiglenes 
beköltözését rögzíti és jóvá-
hagyja, nem a legegyene-
sebb elintézésre vall. 

H. Zs. 

Lábon 
jön a metró 

Csütörtökön reggel a zá-
honyi határállomásról elin-
dult Budapestre a fővárosi 
metró első szerelvényei négy 
motorkocsi. A szerelvény 
már napokkal előbb megér-
kezett Csapra, a szovjet ha-
tárállomásra, ahol a kocsik-
ra felszerelték a keskeny-
nyomtávú tengelyeket. Ala-
pos ellenőrzés után a kocsi-
kat szerda délután Záhony-
ban adták át a MÁV és 
a földalatti vasút vállala1 

szakértőinek. 
A motorkocsik „saját lábu-

kon" teszik meg az utat a 
fővárosig. A szerelvényt Di-
esel-mozdony vontatja. 

K ö z é l e t i 
. k a t e d r a ' 

Társadalmunk minden rétegét átfogja a párt vezette 
népfrontmozgalom. Soraiban a kommunisták és a 
pártonkívüHek fognak össze az általános haladásért, 

a béke ügyéért. E mozgalomban — amelynek programja 
a párt és a kormány programja — ateistáknak és hívőknek 
egyaránt megvan a „nagykatedrás" fórum arra, hogy részt-
vegyenek a közélet áramában, s a közboldogulást a napi 
munkán kívül is sokféleképpen előre vigyék. 

Itt Szegeden, szűkebb hazánkban a népfrontmozgalom 
a szocialista hazafiság foglalatában az egészséges lokálpat-
riotizmusnak is kovásza. Az elmúlt időszakban egymást 
követték azok a tanácskozások, amelyek a városfejlesztés-
hez nyújtottak egy-egy gondolat-téglát. A lakosság köréből 
a körzeti, a kerületi és a városi népfrontbizottság útján is 
eljutottak a különféle észrevételek, kívánságok, orvoslásra 
váró panaszok az államhatalom helyi szerveihez, a taná-

csokhoz. A közvélemény minden helyes törekvése figyelmét 
kapott, s amit lehetett, a tanácsok „tervesítettek" is. Szem-
mel láthatóan, tapinthatóan szépül, gyarapodik Szeged, és 
lakói ezt örömmel elismerik. Bizton hiszik — és ehhez a 
maga módján és eszközeivel segítséget ad a népfrontmoz-
galom is —, hogy a fejlődés grafikonja szüntelenül felfelé 
ível. Ehhez hitükkel együtt tisztességes, becsületes munká-
jukat adják. 

Külön kell szólni a népfront békemozgalmi akcióbizott-
ságának munkálkodásáról. A békegyűlések során Szeged 
népe is bizonyította cselekvő szolidaritását a szabadságáén, 
harcoló vietnami néppel, s izzó haraggal ítélte el az USA 
barbár agresszióját. A népfront hozzájárult a népek barát-
ságához, tovább erősítette Szeged és Odessza, Szeged és 
Szabadka testvérvárosi kapcsolatait 

A népfront nem szervezet, hanem mozgalom. Értékét 
munkája adja. Szegeden, akár az egész országban, a párt 
össznépi érdekű politikája, az ebből sugárzó légkör, a párt 
és a tömegek közötti kölcsönös bizalom az egész nemzetet 
átfogó fettételeket teremtett a közös cselekvésre. Ezen az 
alapon szélesedik a népfrontmozgalom, rangosodik szerepe. 
Erre utal az is, hogy közjogi és államjogi funkciókat is 
gyakorol. A népfront terjeszti elő a választógyűléseken a 
tanácstagok és az országgyűlési képviselők jelölését. Külön-
féle szintű választási bizottságai a választás után sem szűn-
nek meg, szükség esetén ellátják feladatukat. Ha egy-egy 
képviselő, vagy tanácstag esetleg alkalmatlanná válik meg-
bízatása teljesítésére, a népfront illetékes választási bizott-
ságai útján gondoskodnak visszahívásáról. Lemondás vagy 
elhalálozás esetén ugyancsak a népfront választási szervei 
útján bonyolítják le a pótválasztást. 

A közjogi, illetve közéleti szerep azonban sokkal tá-
gabb. Időről időre találkozunk megnyilvánulásaival. Az ál-
lamhatalmi, tanácsi feladatok segítése, a város lakosságát 
érintő kérdésekben elhangzott javaslatok, egy-egy téma — 
például a kereskedelmi ellátottság, a fürdővárossá fejlődés 
— megvitatása társadalmi úton, de szakértők bevonásával 
— mind ide tartozik. Közéleti szerepet egyebek között a 
tanácstagok és a választók időközönkénti találkozása, 
amelyben a népfrontnak szintén ott az „obulusa". 

A Hazafias Népfront IV. kongresszusát idén tavasszal 
tartja. Erre készülve választják újjá a népfront ke-
rületi és városi bizottságait. A kerületi választóevű-

lések. amelyek ma kezdődnek, maid a népfront városi bi-
zottságának alakuló ülése szintén közéleti fórumok, új töl-
tést adnak a további munkához. 

Morvay Sándor 

, Á legjobb 
MÁV-igazgatóság 

A szombathelyi MÁV-
igazgatóság 1967. évi kiváló 
munkájáért elnyerte a Köz-
lekedés- és Ppstaíigvi Mi-
nisztérium, valamint a Vas-
utas Dolgozók Szakszerveze-
te központi vezetőségének 
vörös vándorzászlaját. 

Az ország hat vasútigaz-
gatósága közül a legjobbat 
megillető kitüntetést csütör-

tökön délután Szombathe-
lyen, a művelődési és sport-
házban rendezett ünnepsé-
gen Lindner József, a MAV 
vezérigazgató-helyettese ad-
ta át. Az ünnepségen meg-
jelent Szabó Anta1. a vas-
utas szakszervezet főtitkára, 
valamint az igazgatóság mű-
ködési területén levő me-
gyék képviselői. 

a gondozóban 
Sztankovics Zoltán bízott 

az ígéretben, mert már csak 
ez segíthe'ne rajtuk. Saját 
pénzéből építkezni képtelen. 
Táppénz-jogosultsága körül-
belül két hónap múlva le-
jár. Ezután rokkantsági 
nyugdíjat kap. 

— Napközben elüldögélek 
a gondozóban — mondja 

Kekord 
ct szei*-

% 

vízben 
Az elmúlt másfél eszten-

dőben nagyot fejlődött a 
XI. számú Ai tó javító Vál-
lalat szervize; ma már a 
demokratikus országokban 
Tvártott össze* '-"emálvBép-
'-ocsi tínusra van vevőszol-
gálata Csongrád megye és 
Szeded 'a-maryobb autós 
möbel vá"ek. 

A v á l l a l a t s z e r v i z é b e n a z 
" i m á i t b ö n a n b a n n e m m í n -
i p n r i p n ! r e k o r d s - > ; W e t t : 
795- te l t ö b b s z e r r > é ' " " á - k o -
" s t t i a v t t o t t a k . v i z s g á l t a ' - á t , 
m i n t 1967 h a s o n l ó i d ő s z a k á -
b a n . 
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