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Tanácsi teendők 
a választások előkészítésében 

Csongrád megyében 16 országgyűlési 
választókerületet alakítanak 

A közelgő választósok 
előkés zitesenek jelentős po-
litikai, szervező és admi-
nisztrációs munkájából tete-
mes részt a különböző szin-
tű tanácsok végeznek el. 
Feladataikról, teendőikről a 
Minisztertanács Tanácsi Hi-

lom, Domaszék, Mórahalom, gyartés, Nagymágocs, Nagy-
Öttömös, Pusztamérges, Rú- tőke, Tömörkény, székhelye 
zsa, Ullés, Zákányszék, szék- Csanytelek; a 12-es számú 
helye Mórahalom; a 7-es Derekegyház, Mártély, Mind-
számú Bordány, Dóc, For- szent, Szegvár, Székkutas, 
ráskút, Kiskundorozsma, székhelye Mindszent. A 13-
Sándorfalva, Szatymaz, as és 14-es országgyűlési vá-
Zsombó, székhelye Kiskun- lasztókerület Hódmezövásár-

vatólanak illetékesei elmon- dorozsma; a 8-as számú helyé. A 15-ös számú ország-
dották: Baks, Balástya, Csengele, gyűlési választókerület Ma-

A 352 országgyűlési kép- Kistelek, Pusztaszer, Sövény- kóé, a 16-os a makói járá-
viselő és a csaknem 70 ezer háza, székhelye Kistelek. A sé, ennek székhelye szintén 
helyi tanácstag egyidejű 9-es számú választókerület Makó. 
megválasztása csak rendkí- Csongrád, a 10-es számú Az Elnöki Tanács egyúttal 
vül jó szervezéssel bonyolít- Szentes. A 11-es számú megszabta a megyei taná-
ható le zökkenőmentesen. A választókerület a szen- csok tagjainak számát is. 
szervező munka fontos állo- tesi járásból Árpádha- Csongrád megyében az ápri-
mása egyebek közt a válasz- lom, Bokros. Csanytelek, lis 25-én esedékes választá-
tójogosuitak összeírása, név- Cserebökény, Eperjes, Fá- sok után 89 tagú megyei tó-
jegyzékük elkészítése; a vá- biánsebestyén, Felgyő, Ma- nács alakul, 
lasztósi szervek életrehivá-
sának előkészítése; segédke-
zés a jelölőgyűléseknél és a 
választási elnökségek, illet-
ve választókerületi és szava-
zatszedő bizottságok munká-
jának megszervezése. Mind-
ez nagy figyelmet, tájéko-
zottságot, jogszabályismere-
tet, gondosságot igényel. A 
választási elnökségekben, az 
országgyűlési választókerüle-
ti, illetve a szavazatszedő bi-
zottságokban hozzávetőlege-
sen harmincezren tevékeny-
kednek majd. 

Az írásbeli munkát egy-
szerűsítették, nem készül 
például ideiglenes névjegy-
zék, mellőznek több, ko-
rábban falragaszokon közzé-
tett hirdetményt, és sok „pa-
pírmunkát" tesz szükségte-
lenné a tanácsi választóke-
rületi bizottságok megszün-
tetése is. Ezek és más for-
mai elemek elhagyása nem-
csak a munkát könnyítik 
meg. hanem a fontosabb fel-
adatok gondosabb ellátását 
is lehetővé teszik. 

űz Opus Pacis intéző bizottságának 
és az Országos Béketanács katolikus 

bizottságának ülése 
Szerdán az Opus Pacis in-

téző bizottsága és az ' Orszá-
gos Béketanács katolikus bi-

Indokina népeinek békéjét. 
Hasonlóképp óhajtjuk, hogy 
azok a békekezdeményezé-

zottsága együttes ülést tar- sek, amelyek célja a Közel-

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa a közelmúltban 
meghatározta az országgyű-
lési választókerületek számát, 
területét és székhelyét. 
Csongrád megyében 16 or-
szággyűlési választókerületet 
alakítónak ki, s ennek meg-
felelő sorszámmal látják el 
éket. 

Az l-es számú Szegeden, 
a Belváros Lenin körúton 
belüli része és Újszeged; a 
2-es számú Szegeden, a Bel-
város két körút közti része; 
a 3-as számú Szegeden, a 
Tisza vonalától a Kossuth 
Lajos sugárútig; a 4-es szá-
mú Szegeden, a Kossuth La-
jos sugáirúttól a Tiszáig ter-
jedő területen helyezkedik 
el. Az 5-ös számú, a szegedi 
járásból Algyő, Deszk, Gyá-
larét, Kübekháza, Röszke, 
Szőreg, Tápé, Tiszasziget, 
Űjszentiván, székhelye Sző-
reg; a 6-os számú Ásottha-

tott, amelyen részt vettek: 
dr. Ijjas József kalocsai ér-
sek, a püspöki kar, az Opus 
Pacis és az Országos Béke-

Kelet problémáinak megol-
dása, mielőbb elérhessék 
a teljes megnyugvást a 
térség népeinek üdvére és 

tanács katolikus bizottságá- fejlődésének biztosítására. 
nalc elnöke, dr. Brezanóczy 
Pál, az egri érsek, a püspöki 

— Rámutat a továbbiak-
ban az állásfoglalás: teljes 

kar titkára, több püspök, egyetértéssel kísérjük a tö-
valamint az Opus Pacis in- rekvést, hogy az európai 
téző bizottságának és az Or- biztonság megelégedéssel fo-
szágos Béketanács katolikus gadott eszménye közelebb 
bizottságának tagjai. 

Az ülést dr. Ijjas József 
nyitotta meg. majd Mag Bé-
la c. apátnak, az Opus Pa-
cis ügyvezető igazgatójának 
az előadása hangzott el az 
időszerű nemzetközi kérdé-
sekről, a papi békefelada-
tokról, valamint az ország-
gyűlési és tanácsválasztások-
kal kapcsolatos tennivalók-
ról. 

A beszámolót és az előter-
jesztett határozati javasla-
tot a jelenlevők beható vi-
ta után egyhangúlag elfo-

kerüljön a megvalósuláshoz 
és az európai népek képvi-
selői megkezdjék tárgyalá-
saikat, amelyek a viszony-
lagos európai béke és biz-
tonság megszilárdulását és 
maradandó voltát eredmé-
nyezzék. 

— Üdvözöljük a Béke-vi-
lágtanács Budapesten tar-
tandó közgyűlését. Mindent 
megteszünk azért, hogy a 
Béke-világtanács vezető tes-
telete újabb eredményes ál-
lásfoglalásokkal növelje a 
világ békéje érdekében áldá-

Csak egy óra 
Ü B l r 

— Fél ötig dolgozom. Egy- záteszik: egyesek. Mert nem Nádor utcai óvoda, dél-
vágtában érkezem a kis- mindenki, csak a k i . . . után háromnegyed öt. A gye-
fiamért az óvodába, mégis 
legtöbbször 5 óra után tíz-
tizenöt perccel érek oda — 
mit tegyek, olyan messze van 
az óvoda a munkahelyem-

rekek már egyetlen terem-
Ki hat? b e n vannak, nem számol-

Szerin- tam, de úgy húszan lehet-
tük: aki nek. Muncz Károlyné és egy 
előbb be- kisfiú egyszerre kérdezi: me-

fodrászhoz megy, lyik gyerekért tetszett jönni? 
Aztán, hogy előadom j öve-

tői! Aztán nézhetem a szem- vásárol, 
rehanyó tekinteteket, mert az meg is főzi esetleg a vacso-
óvónő is, meg a daduska is rét, példákat is soroltak rá. telem valódi okát, kerek vá-
menne már, nekik ötkor le- Hogy van anyuka, aki há- laszt kapok: 
jár a munkaidejük. romnegyed négyig dolgozik, — Igaz, hogy most még so-

és még i s . . . Nos, erről csak kan vannak, de ötre mindért 
annyit, hogy nem akarunk jönnek. 

És igaza is lett. 

VERSENY 
A PERCEKKEL 

Csak-
hogy én 
az óvoda 
előtt vár-

gadták. Az ülés dr. Ij jas , • „ 
József érsek zárószavával s o s ^vekenyseget 
ért véget. 

Az Opus Pacis intéző bi-
zottságának és az Országos 
Béketanács katolikus bizott-
ságának állásfoglalása leszö-
gezi: 

— Az április 25-i válasz-
tásokkal kapcsolatban a do-
kumentum aláhúzza: arra 
törekszünk, hogy az a jó kap-
csolat, amely országgyűlé-
sünk, helyi tanácsaink és 

— Aggodalommal és igaz népünk között az igazi de-
békevággyal eltelve tesszük mokratikus életformát bizto-
magunkévá a kormányunk, sítja, a választásokon való 
a Hazafias Népfront és az közreműködésünk által to-

vábbra is növekedjék és ha-
zánk vezetői és választói ki-
egyensúlyozott állampolgári 
és - politikai magatartóssal 
biztosítsák társadalmi éle-
tünk további hathatós fejlő-
dését. 

Országos Béketanács hatá-
rozatát, amely elítéli a vi-
etnami háborúnak újabb ki-
szélesítését. Népünkkel 
együtt kívánjuk a hosszú 
évek ótó tartó távol-keleti 
vérengzés megszüntetését és 

w Pe-
tőfitelepi választóvonalat rajzolni a 

óvoda? szülők és az óvodai, bölcső-
— Igen. dei nevelők között. Mert nyil-

Csap utcai óvoda, Banuk An- vánvaló jó kapcsolatban kell 
lalné óvónő — szól a tele- lennünk a gyermeknevelés 
íonvonal túlsó végéről egy érdekében, de a jó viszony tam az anyukakat, ahol az 
olyan igazi óvónénis hang. kialakulásához sok minden óvónők soha. Nem is jót-

— Kérték-e a gyerekek kell. Annak megértése is, tek": legtöbb csaknem 'sza-
szülei, hogy hat óráig legyen hogy igenis menjenek az i a d t Versenyt futottak a per-
nyitva az óvoda? anyukák a fodrászhoz, koz- cekkel. Volt olyan gyerek, 

— Nem hiszem. Akkor tud- metikushoz, s ne hurcolják akiért a nagynénje jött, mert 
nék róla. De mindennél be- oda a gyerekeket magukkal, édesanyja értekezleten' van 
szédesebb, hogy háromne- útban van-"ilyen helyen az P ( j c s Mártonné a múzeum-
gyed ötkor már nincs is ná- apróhad, csakúgy, mint a |D a n dolgozik tehát' kö-
lunk gyerek. zsúfolt üzletekben — már pe-

Ugyanezt a választ kapom diÜ a k i dolgozik, mikor in-
a Juhász Gyula utcai óvo- tezze el az ilyesmit? Mas-
dában is. Hozzáteszik ugyan: részről viszont: a pedagógus- . ,_ 
akad azért egy-egy lurkó, aki s z í v beszél belőlük, mikor a z ér t talán egyiknek sincs, 
a folyosói kispadon gub- a z t mondjak, legyen a csa- a m i t d r . Vastagh Pálné el-
basztva várja, hogy jöjjenek Iádban a gyerek legalabb az mondott: 
érte, de van olyan is — per- alatt a pár óra alatt, ami — Algyőn tanítok, váltott 
sze szülői felelősségre —, m e S lefekvesig marad. Mert „műszakban". Már ott tar-
aki óvodazáráskor egyedül igenis szükségük van arra a l o k ) h o gy fel kell adnom az 
elindul az anyuka vagy az kicsiknek, hogy szüleikkel állásomat, mert minden má-
apuka munkahelyére, esetleg beszélgethessenek apro kis sodik héten épp, hogy csak 
haza. Ezt is csak akkor me- örömeikről, banataikrol, óvo- ideérek a gyerekemért. Ha 

dai életükről. Hogy valóban hatig lehetne óvodában, meg-
otthon legyenek. oldódnak ez a gond. De igy 

S ha már nem akarunk vá- nem tudok rendesen dolgoz-
lasztóvonalat rajzolni az óvo- ni, hiszen már háromkor 
da és a szülök közé — ezért azon idegeskedem, hogy ötre 

késik-e a busz, 

zel —, és fél ötig, Zsoltiért 
időben ideér, ha sétálva jön 
is. De sokan, túl sokan „lo-
holnak". Olyan problémája 

rik a szülők megkockáztatni, 
amikor már nagycsoportos a 
gyerek, és valahol a közel-
oen laknak. 

— Az 3 tsp^sztslst ho§y 
ideérnek az anvukák.' vagy é s éppenséggel ezért nem ideérek-e, 

szabad elhallgatni, hogy sok vagy sem. eppen a nagymamák — ösz 
szegezik az óvónénik. anyuka gondjáról beszélünk, 

., . . . . amikor ügy véljük: felül kel-
lene vizsgálni, meddig le-
gyenek nyitva az ovodak, 
bölcsődék Szegeden. 

Sok anyuka gondja, és ez 

azt nem tudják. Sőt: nagyon 
sok óvónőnek az a vélemé-
nye, hogy ha hétig lehetne, 
akkor hét után öt percig ott-
hagynák a szülők a gyereke-
ket. Nincs „rosszindulat" a 
megfogalmazásban, mert hoz-

Pedig van megoldás. Ko-
vács József, a városi tanács 
vb művelődési osztályá-
nak vezetője kérdésünkre el-
mondta: 

— Nem szándékozunk ál-

Van ebben egyetértés és nézetkü-
lönbség, vita és közös határozat. Van 
ebben ateizmus és vallásosság, érde-
kek harmóniája és ütközése, de egy-
ben mindenképpen azonosságot fejez 
ki: a szocializmus igenlésében! És ez 
a sok színt egyesítő, egy nagy érdek-
be foglaló mozgalom nem fél ezektől 
az ellentmondásoktól. Ellenkezőleg: 
éppen az az egyik legfontosabb hi-
vatása, hogy felszínre hozza a nem-
zeti gondolkodás minden fontos ele-
mét. Bizonyításul idézhetjük a nép-
front IV. kongresszusának állásfog-
lalását: „A népfront elsősorban és 
legfőképpen nyílt társadalmi fórum, 
ahol széles körű véleménycserék és 
alkotó viták folynak társadalmunk 
minden jelentős kérdéséről. E vita-
fórumoknak az a hivatása, hogy fel-
színre hozzák, elemezzék és vitassák 
szocialista társadalmunk minden fi-
gyelemre méltó jelenségét, minden 
észlelhető ellentmondását és keressék 
az ellentmondások feloldásának, a 
fejlődést gátló akadályok elhárításá-
nak az útját." 

Nem „békés" gyülekezetről van 
hát szó, amely csak „bólogat" a tár-
sadalom vezető ereje előtt, hanem 
alkotó társadalmi fórumról, amely 
érdemben tud belebeszélni a szocia-
lista építés folyamatába. Amely fel-
szirtre hozza a szocializmus építésé-
vel összefüggésben a legszélesebb 
közveíemény, a nemzet észrevételeit, 

miközben ugyanezt a kategóriát a 
közős társadalmi cél eléréséért áldo-
zatokra szólítja. 

így nemcsak a szocializmus nevé-
ben, hanem a nemzet nevében és 
képviseletében beszél, javasol. Mun-
kások, parasztok, értelmiségiek, al-
kalmazottak, kisiparosok nevében; 
fiatalok és nők, öregek és középkorú-
ak nevében; ateisták és hivők ne-
vében. Egy szóval: a szocializmus 
nevében, amely kerete ma a dolgozó 
osztályok és rétegek politikai és gaz-
dasági boldogulásának; amelyben 
egyúttal a nemzeti jövőt is látjuk. 

Fogalmazhatnánk úgy is. hogy a 
népfront az a nyilt mozgalom, amely-
nek tevékenységi körében mindenki 
bekapcsolódhat a közélet sodrába. 
Ennek egyetlen feltétele van: ne le-
gyen haragban a nemzeti céllal, le-
gyen készsége azért munkálkodni. 

Ezekből érzékelhetjük, hogy nem 
„cégtábla" és nem egy bizottság 
csupán, hanem ennek a nemzeti erő-
feszítésnek egyik szervezője. S Sze-
geden aligha kell bizonygatni, hogy 
nem csupán választások idején éled 
meg a mozgalom. Bizottságai a leg-
szélesebb közvéleménytől szerzik be 
információikat és valamennyi fontos 
közéleti fórumra eljuttatják. Kezde-
ményeznek. vitákat csiholnak, társa-
dalmi munkát szerveznek, s egyúttal 

a legszélesebb körű társadalmi ellen-
őrzésre is lehetőséget adnak. 

Amikor a népfrontpolitika jegyé-
ben beszélünk bizonyos társadalmi 
kérdésekről, vagy a népfront nevé-
ben hallunk előterjesztést — akar 
személyi, akár közösségi témában — 
ezt a hátteret gondoljuk hozzá. És 
ezt az illetékességet! A legszélesebb 
fórum ez, tíz- és százezrekkel. Csak 
most, a választás előkészítésén több 
mint húszezer aktivistája dolgozik 
már Csongrád megyében. De emlé-
kezünk az egész várost megmozgató 
kezdeményezéseire Szegeden. Virágos 
városért, tiszta házakért, gyermek-
játszóterekért szólította gondolko-
dásra és munkára a közösség ügyei 
iránt érzékeny embereket; máskor 
széles körű vitákat kezdeményezett 
várospolitikai kérdésekről, közleke-
dési elvekről, kereskedelemről. S va-
lahányszor ilyen témákba vágott, si-
került a mozgalomnak felderítenie a 
lakosság minden rétegének vélemé-
nyét. 

ígv gondolunk arra az egész orszá-
got megmozgató politikai feladatra, 
a választásra is, amelynek alkotmá-
nyos mozzanatait a népfrontra bíz-
zák törvényeink. Ugyanilyen gond-
dalö felelősséggel, a vélemények is-
meretével és tiszteletével várjuk 
majd a népfront elképzeléseit és 
javaslatait 

Sz. SIMON ISTVÁN 

tulajdonképpen láncreakció- talános rendelkezést kiadni 
ként érinti a dolgozó aszó- arra, hogy az óvodák hatig 
nyok széles körét. Minap egy legyenek nyitva. Ez nem je-
szülői értekezleten elsős gye- lenti azt, hogy a sok szülő 
rekek szülei vetették fel, számára olyan fontos kér-
hogy háromnegyed ötkor „be- dést ne lehetne megoldani, 
zárja" a napközit a tanító Ha egy-egy óvodában leg-
néni, és ők nem érnek oda alább tíz szülő kéri az óvoda 
addig. „Mit tegyek?" — kér- vezetőjétől, akkor lehet egy 
dezett vissza a tanító néni. nevelő vagy egy dajka a né-
,,Nekem is oda kell érnem hány gyerekkel hat óráig, 
a gyerekemért ötre az óvo- Túlórakeretünkből biztosi-
dába!" Legutóbb pedig ép- tunk rá pénzt. Máris van 
pen a nőbizottsági vezetők két-három ilyen óvodánk, 
értekezletén kerekedett vita Világos válasz. Most már 
ebből a kérdésből, ott hatá- csak annyit kellene tenni, 
roztuk el, hogy foglalkoz- hogy ír ják ki az óvodai kis 
nunk kell vele lapunkban. hirdetőtáblákra is. Szavazzák 

Mindennek a teteje az az meg a szülők, igénylik-e, 
ellentmondás, hogy az óvó- vagy nem. Tudjuk meg vég-
nők szerint nem szükséges re, hányan vannak azok, 
hatig nyitvatartani az óvo- akiknek nagy segítséget je-
dákat, nem kérik ezt a szü- lentene az az óvodai plusz 
lők. egy óra. 

Nézzük meg! P. Szőke Mária 

Magyar—indiai 
koroskodoiom 

Szerdán Budapesten, a —indiai kereskedelmi és fi-
Külkereskedelmi Minisztó- zetési megállapodást. A meg-
riumban dr. Szalai Béla mi- állapodás aláírása sikeres le-
niszterhelyettes és C. B. zárását jelenti azoknak a 
Muthamma asszony, India kereskedelmi tárgyalások-
magyarországi nagykövete nak, amelyeket a két kor-
kormányuk nevében aláír- mány delegációi tavaly szep-
ták az öt évre szóló magyar temberben folytattak. 


