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lével mindennap, hétköz-
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Április 25-én 

képviselők és tanácstagok 
általános választása 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata 
A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány és a 

valasztási törvény rendelkezéseinek megfelelően az ország-
gyűlési képviselők és a tanácstagok általános választását 
1971. április 25-ére kitűzte. 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa egyidejűleg az or-
szággyűlési választókerii letek számát 352-ben állapította 
meg, és meghatározta az országgyűlési választókerületek 
területét és székhelyét. Az Elnöki Tanács megállapította 
egyúttal ag fővárosi és a megyei tanácstagok számát is. 

Az Elnöki Tanácsnak ezek a határozatai a Magyar 
Közlöny* febr.uár 22-i szánjában „jelennek meg. A hivata-
los lapnak ugyanezen száma tartalmazza a választások le-
bonyolításáról szóló kormányrendeletet is. 

Február 22-én kezdődik 
a választók összeírása 

A választási törvény vég-
rehajtását szabályozó kor-
mányrenedelet részletesen 
rendelkezik a választók ösz-
szeirásáról és a választók 
névjegyzékének összeállítá-
sáról. A választójogosult ál-
lampolgárokról új névjegy-
zéket kell készíteni. Ebbe fel 
kell venni minden olyan ma-
gyar állampolgárt, aki nagy-
korú, tehát 1953. április 26. 
előtt született, továbbá azo-
kat, akik házasságkötésük 
folytán váltak nagykorúvá. 
Nem lehet a választók név-
jegyzékébe felvenni azt, aki 
közügyektől, illetőleg a vá-
lasztójog gyakorlásától eltil-
tó ítélet hatálya alatt áll, 
aki szabadságvesztés bünte-
tését tölti, vagy előzetes le-
tartóztatásban van, aki rend-
őrhatósági felügyelet alatt 
van. végül aki elmebeteg, te-
kintet nélkül arra, hogy 
gondnokság alatt áll-e vagy 
sem. 

A választásokon minden 
szavazásra jogosult állampol-
gárnak egy szavazata van. 
Minden szavazat egyenlő. 

A választók névjegyzéké-
nek összeállítása összeíróla-
pok alapján történik, ame-
lyeket a kijelölt összeíróbiz-
tosok 1971. február 23—27. 
között osztanak ki. A válasz-
tójoggal rendelkező szemé-
lyek az összeírólapokat 1971. 
március 5-ig kötelesek kitöl-
teni és aláírni. Ha valaki 
testi fogyatékossága miatt 
vagy más okból (kórházi 
ápolás, üdülés stb.) az ösz-
szeirólapot. nem töltheti ki, 
azt helyettes hozzátartozója, 
szomszédja vagy az összeíró-
biztos is kitöltheti. Az ösz^ 
szeíróbiztos a kitöltött ösz-
szeírólapokat legkésőbb 1971. 
március 6-án szedi be és a 
végrehajtó bizottságnak át-
adja. 

Az összeirólapok alapján a 
végrehajtó bizottság megál-
lapítja, kik vehetők fel a vá-
lasztók névjegyzékébe. En-
nek alapján a választók név-

jegyzékét legkésőbb március 
20-ig elkészítik és azt már-
cius 22—30-ig a végrehajtó 
bizottság hivatali helyiségé-
ben közszemlére teszik. A 
névjegyzék közszemlére téte-
lével egyidejűleg minden vá-
lasztó a névjegyzékbe tör-
ténő felvételéről írásban ér-
tesítést kap. 

A névjegyzékből történt 
törvényellenes kihagyás mi-
att a kihagyott személy, a 
névjegyzékbe történt tör-
vényellenes felvétel miatt 
bárki kifogással élhet. A ki-
fogást a tanács végrehajtó 
bizottságánál március 22— 
április 3. között lehet írás-
ban vagy szóban bejelenteni. 
Ha a végrehajtó bizottság 
megállapítása szerint a vá-
lasztók névjegyzékéből törté-
nő kihagyás törvényellenes 
volt, a kihagyott személy 
adatait pótnévjegyzékbe kell 
felvenni. A végrehajtó bi-
zottság az általa alaptalan-
nak tartott kifogásokat el-
bírálás céljából átteszi a já-
rásbírósághoz, amely a beér-
kezéstől számított 3 napon 
belül nem peres eljárásban, 
népi ülnökök közreműködé-
sével, szükség esetén az ér-
dekeltek meghallgatása után 
végérvényesen határoz. 

A végrehajtó bizottság a 
kifogások, illetőleg a járás-
bíróság határozata alapján 
és hivatalból módosított név-
jegyzéket — a pótnévjegy-
zékkel együtt — 1971. ápri-
lis 10—14. között ismét köz-
szemlére teszi. 

Ha a választójogosult sze-
mély a választók névjegyzé-
kének összeállítását követően 
állandó lakóhelyét megvál-
toztatta, az új lakóhely sze-
rint illetékes végrehajtó bi-
zottságtól kérheti felvételét a 
választók névjegyzékébe. A 
kérelemhez csatolni kell a 
korábbi lakóhely szerint Il-
letékes végrehajtó bizottság 
által kiadott igazolást arról, 
hogy a kérelmezőt a válasz-
tók névjegyzékébe felvették 

az egyes tanácsi választóke-
rületek jelöltjeinek nevét, 
megállapítják a tanácsi vá-
lasztások összesített eredmé-
nyét és szükség esetén pót-
választást tűdnek ki. 

Minden országgyűlési vá-
lastiókerületben ugyancsak * 
1971. március 8-án a válasz-
tások levezetésére válaszüi-
kérületi bizottságot kell ala-' 
kitárni. Az.országgyűlési, vá-
lasztókerületi bizottságok 
tagjait a Hazafiás Népfront 
megyei, illetőleg fővárosi 
bizottsága jelöli ki. Az or-
szággyűlési választókerületi 
bizottságok tagjai ugvanesak 
az illetékes tanácselnök 
előtt tesznek esküt. A vá-
lasztókerületi bizottság látja 
el az országgyűlési képviselő 

választásával kapcsolatos te-
endőket. 

A kormányrendelet intéz-
kedik a szavazókörök kiala-
kításáról és a szavazatszedő 
bizottságok megalakításáról 
is. t\ Hazafias Népfront he-
lyi bizottsága javaslata alap • 
ján' :a iválasztási elnökség 
1971. április 14-én alakítja 
meg a szavazatszedő bizott-
ságokat,., ..ezeknek tagjai 
űgyancs3k az illetékes ta-
nácselnökök clött'esküt tesz-
nek. A szavazatszedő bizott-
ság a választás napján leve-
zeti a szavazást, gondosko-
dik a szavazás lebonyolítá-
sának törvényességéről és 
zavartalanságáról, megálla-
pítja továbbá a szavazőkör-
ben a választókerületek 
szavazási eredményét. 

A jelölés 
A kormánvrendelet a kö-

vetkezőkben a jelöléssel kap-
csolatos feladatokat szabá-
lyozza. A választásokat a 
képviselőjelölt, illetőleg a 
helyi (községi, nagyközségi, 
városi, megyei városi, fővá-
rosi kerületi) tanácstagjelölt 
jelölése előzi meg, ez vá-
lasztókerületenként történik. 
A törvény értelmében egy 
választókerületben egy vagy 
több személy jelölhető. Az 
országgyűlési képviselőjelöl-
tek és a tanácstagjelöltek 
jelölési jogát a választópol-
gárodnak a lakóhelyen, to-
vábbá az üzemekben, a vál-
lalatoknál, termelőszövetke-
zetekben, állami gazdasá-
gokban, a hivatalokban és 

intézményekben, valamint a 
fegyveres erőknél, fegyveres 
testületeknél és rendészeti 
szerveknél március 15—31. 
között tartott jelölőgyűlései 
gyakorolják. A jelölögyűlé-
seken a jelöltekre a Haza-
fias Népfront szervei, a tár-
sadalmi szervezetek, az üzem 
(termelőszövetkezet, más 
szerv) dolgozóinak közössége, 
illetőleg tagsága. továbbá 
bármely választópolgár ja-
vaslatot tehet. A jelölőgyű-
léseket a Hazafias Népfront 
helyi bizottságai, a válasz-
tási elnökségek és az ország-
gyűlési választókerületi bi-
zottságok közreműködésével 
szervezik. 

szavazas 
A kormányrendelet a to-

vábbiakban a szavazással, a 
szavazatok összeszámlálásá-
val és a választás eredmé-
nyének megállapításával fog-
lalkozik. 

A választási elnökségek 
1971. április 15-én választási 
hirdetményt tesznek közzé, 
amely tartalmazni fogja a 
szavazás kezdetének és be-
fejezésének időpontját, a 
szavazókörök sorszámát és 
területi beosztását, a sza-
vazóhelyiségek pontos meg-
jelölését, továbbá azt, hogy 

az egyes szavazókörökben 
mely választókerületek vá-
lasztói szavaznak. A szava-
zás április 2 "-én 6 órától 
18 óráig tart. 

A kormányrendelet rész-
letesen tartalmazza a sza-
vazatok összeszámolásának 
rendjét, szól a választás 
eredményének megállapítá-
sáról és ügy intézkedik, hogy 
a megválasztott képviselők-
nek és tanácstagoknak a 
megbízólevelet április 2S-ig 
kell átadni. 

Holnap érkezik hazánkba 
dr. Lubomir Strougal 

Dr, Lubomir Strougal, a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság szövetségi kormá-
nyának elnöke — Fock Je-
nőnek, a magyar forradalmi 
munkás-paraszt kormány 
elnökének meghívására — 
hétfőn délelőtt néhány na-
pos hivatalos baráti látoga-
tásra érkezik hazánkba. 

A Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság kormánvelnöké-
nek látogatása jelentós ese-
mény, fontos állomás, a két 
testvéri ország kapcsolatai-
nak fejlődésében. A magyar 
és csehszlovák párt- és kor-
mány vezetőinek közelmúlt-
beli találkozásai is bebizo-
nyították. hogy az országaink 
közötti sokoldalú együttmű-
ködésnek. gazdasági, műsza-
ki-tudományos kooperáció-
nak. valamint kulturális ér-
tékeink kölcsönös megisme-
résének és kicserélésének to-

vábbi gazdag lehetőségei és 
újabb formái vannak. A jó 
együttműködés alapját párt-
jaink nézetazonossága, közös 
szocialista céljaink és nem-' 
zetközi törekvéseink alkot-
ják. Bizonyos, hogy dr. Lu-
bomir Strougal miniszter-
elnök magyarországi látoga-
tása is hozzájárul e törek-
vések további kiszélesítésé-
hez és megvalósításához. 

Lubomir Strougal látoga-
tása jó alkalmat ad arraj 
hogy a két kormányfő át-
tekintse és újra kinyilvánít-
sa a magyar és a csehszlo-
vák kormány nézeteit a 
nemzetközi kérdésekről. A 
mostani látogatáson sorra 
kerülő eszmecseréken bizo-
nyára az összeurópai konfe-
renciával kapcsolatos kérdé-
sek is hangsúlyozottan szeg 
repelnek majd. ( 

Tavaszi munkák 
a földeken 

Műtrágyát szórnak a repülők 
Nyitás a szőlőkben 

Már februárban megjött a 
tavasz. A szegedi táj mező-
gazdasági nagyüzemeiben, 
különösen a homokvidéke-
ken korábban megkezdték a 
tavaszi munkákat. A fekete-
földeken, ahol a téli hóna-
pok után a táblákon össze-
gyűlt a belvíz, napról nap-
ra szivattyúzták, vezetget-
ték a fölösleges es ártó kis 
„tengereket", nehogy kiölje, 
elpusztítsa az őszi vetése-
ket. Az idő igen-igen ked-
vez. amit a múlt évben el-
rabolt a közös gazdaságok-
tól és állami birtokoktól, azt 
mintha már most, tavasz 
elején kárpótolni akarná. A 
legtöbb helyen a zárszám-
adási készületek, a tervké-
szítés mellett gondolnak az 
idei esztendővel is és a so-
ron levő munkákat végzik. 

ken a „sárga madarak", a 
növényvédő repülögepek 
szórják ki a termést fokozó 
nitrogént. Kifizetődő ez, hi-
szen egy-egy légi óra alatt 
igen nagy a hasznos munka, 
a repülőgépek teljesítménye, 
ugyanakkor nincsen a földe-
ken taposási kár. A Hód-
mezővásárhelyi Állami Gaz-
daságban 1600 holdon, a 
Pankotai Állami Gazdaság-
ban 2800 holdon, a Szegedi 
Állami Gazdaságban pedig 
210 hold őszi búzát fejtrá-
gyáztak. A pankotai birto-
kon 655 hold legelőre is szór-
tak műtrágyát. Gorzsán és 
Felgyőn is jó ütemben ha-
lad ez a munka. Igaz vi-
szont, hogy több helyen mar. 
különösen a partosabb, ho-
mokosabb. dombosabb táblá-
kon az őszi szántások el-
munkálását is megkezdhet-
ték volna. 

Csongrád megye állami A Szegedi Állami Gazda-
birtokain is megkezdték már ságban igen jó ütemben ha-

ladnak a tavaszi munkák. korábban az őszi vetések 
fejtrágyázását. Ezeken a 

150 holdon az ószi szántás 
elmunkálása már befejező-

A választási szervek 
A választásokat különböző 

társadalmi jellegű választási 
szervek: választási elnöksé-
gek. országgyűlési választó-
kerületi bizottságok és sza-
vazatszedő bizottságok bo-
nyolítják le. 

Az országos választási el-
nökség 1971. március 8-án 
alakul meg. Tagjait a Haza-
fias Népfront Országos Ta-
nácsának elnöksége jelöli ki. 
Az országos választási el-
nökség tagjai a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának 
elnöke előtt tesznek esküt. 
Az országos választási el-
nökség az ország egész verü-
letén őrködik a választások 
törvényessége felett; felada-
ta a többi között a helyi 
választási elnökségek es az 

országgyűlési választókerü-
leti bizottságok munkájának 
irányítása. Ezenkívül elfo-
gadja és nyilvántartja az 
országgyűlési képviselője-
lölteket, közhirré teszi a vá-
lasztás országos eredményét. 

1971. március 8-án a fő-
városban, valamennyi me-
gyében. városban, fővárosi 
kerületben és községben vá-
lasztási elnökségek alakul-
nak. A helyi választási el-
nökségek tagjait a Hazafias 
Népfront illetékes bizottsá-
gai jelölik ki. A helyi vá-
lasztási elnökségek tagjai az 
illetékes tanácselnök előtt 
tesznek esküt. Főbb felada-
taik: működési területükön 
őrködnek a választások tör-
vényessége felett, közzéteszi 

mammutbirtokokon télvége- dött, a szőlőkben, a gyü-
mölcsösökben napról napra 
egyre többen tevékenyked-
nek. A szőlőkben 200 hold-
ra szórták ki a szerves trá-
gyát, 620 holdra pedig a 

^ műtrágyát, 130 holdon meg-
történt az előnyitás, 60 
holdon pedig a gyümölcsöd 
metszése. Ha az idő kedve-
ző marad, rövidesen megkez-
dődik a kora tavasziak ve-
tése is. 

fluiomalikák 
exportja 

Ilyen lesz 
a házgyár 

A DÉLEP megrendelésére elkészítették a Szegedi 
Házgyár makettjét, amely a Kárász utca sarkán levő bú-
torüzlet kirakatában látható. A modern gyár ebben az 
esztendőben elkészül es megkezdik a termelési próbákat. 

A Szovjetunióban épüló 
nyersolaj-távvezetékek állo-
másaihoz a Metrimpex évről 
évre egyre nagyobb meny-
nviségben szállít automati-
kákat, különböző szabályozó 
berendezéseket. Az idén — a 
közelmúltban megkötött 
megállapodás értelmében — 
az automatikák exportjának 
értéke másfél millió rubel 
lesz. 
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