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Képviselők és tanácstagok jelölése 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

kotó tevékenységéről. Befe-
jezésül a szocialzmus építé-
sének néhány nemzetközi 
feltételét boncolgatta és tel-
jes szívéből további sikere-
ket kívánt a város építésé-
hez, fejlesztéséhez Hódmező-
vásárhely lakosságának. 

Derűs hangulatban fejező-
dött be a vásárhelyi HÓD-
GÉP nagycsarnokában tar-
tott országgyűlési képviselő-
jelölő nagygyűlés. 

Ezt követően Apró Antal 
felkereste a városi tanács 
székházát, amelyben a közel-

múltban tűz pusztított, s ta-
nácskozott a helyreállitásról. 
Majd az Alföldi Porcelán-
gyárba látogatott, ahol Higi 
László igazgató tájékoztatta 
az üzem gazdasági, fejleszté-
si és kereskedelmi problé-
máiról. 

A 6 -os országgyűlési választókerület 
jelöltje: Tóth Szilveszterné 

E n y e d i Z o l t á n f e l v é t e l e 

A-HÖDGÉP nagy szerelőcsarnokában tartott jelölogyülés résztvevőinek egy csoportja 

Az S-ős országgyűlési választókerület 

jelöltje: Nieszner Ferenc 
Tiszasziget mozitermét 

zsúfolásig megtöltötték teg-
nap délután a választópol-
gárok, hogy az 5-ös számú 
országgyűlési választókerü-
letben képviselőt jelöljenek. 
A helybeliekkel egyött el-
jöttek Algyő, Deszk, Gyála-
rét, Kübekháza, Röszke, 
Szőreg, Tápé és Űjszent-
iván küldöttei is. Az elnök-
ségben foglalt helyet Rózsa 
István, a megyei pártbizott-
ság titkára, dr. Kovács Jó-
zsef, a járási pártbizottság 
első titkára, Tiszasziget és a 
környező községek képvi-
selői. A Himnusz elhangzása 
után úttörők adtak műsort, 
majd Varga Andrásné, a 
Hazafias Népfront szegedi 
járási bizottságának titkára 
tájékoztatta a jelölogyülés 
résztvevőit a törvényadta 
lehetőségekről, hogy kik te-
hetnek javaslatot a jelöltek-

et1. Kovács József, az 
MSZMP szegedi járási bi-
zottságának első titkára be-
szédében utalt az elmúlt 
négy esztendő eredményeire. 
Szólt arról, hogy az ország-
gyűlés és a tanácstagok 
megfeleltek a megbízatás-
nak. A megyei párt-végre-
haj főbizottság, a Hazafias 
Népfront megyei elnöksége, 
az MSZMP járási vb és a 
Hazafias Népfront járási el-
nöksége nevében javasolta, 
hogy a választókerület ed-
digi képviselőjét, Nieszner 

Ferencet jelölje a további 
négy évre is. 

Elsőnek Márki István, a 
helyi népfront nevében kért 
szót. Elmondotta, hogy rég-
óta becsületes embernek is-
meri Nieszner Ferencet, a 
Búzakalász Tsz elnökét, aki 
példamutató életével, em-
berséges magatartásával az 
egész falu bizalmát élvezi. 
A párt és a népfront ügyét 
híven szolgáló munkájáért 
jelölését javasolta. Oláh 
Sándor, az algyői községi 
tanács vb-elnöke, az algyői 
pártszervezetek, a tanács, a 
népfront, tömegszervezetek 
nevében állapította meg: 
„Elgondolásunk találkozott 
a jelölt személyére tett ja-
vaslattal, s ennek külön 
örülünk. Jóleső érzés, mert 
négy év alatt megismertük, 
megszerettük Nieszner Fe-
rencet. Fáradságot nem is-
merő, minden lehetőséget 
megragadó ember, ezért Al-
győ lakossága képviseletében 
a javaslattal egyetértek." 
Tanács Imre, a röszkei Kos-
suth Tsz elnöke a röszkei 
kommunisták, tömegszerve-
zetek, téesz-gazdák képvi-
seletében az elmúlt ciklus-
ban végzett eredményes 
munkájáért javasolta képvi-
selőjelöltnek Nieszner Fe-
rencet. Papái János, a tápéi 
Tiszatáj Tsz párttitkára a 
Tisza-parti nagyközség vá-
lasztópolgárai nevében szin-
tén a jelölt mellett emelt 

szót. Vass Vilmos, a gyála-
réti Komszomol Tsz és a 
falu véleményét summázta: 
..Ismerjük, szeretjük Feri 
bácsit, és számítunk a segít-
ségére." 

Zsótér András, kü'bekházi 
tsz-elnök kiemelte, hogy az 
eddigi munkája során sok 
problémával ismerkedett 
meg, fontos, hogy újabb idő-
i-e bizalmat szavazzanak, 
mert csak így válhat igazán 
hasznára e tájnak Nieszner 
Ferenc tevékenysége. Ehhez 
kívánt sikert. Gulácsi Já-
nos, újszentiváni párttitkár 
a két „szomszédvár" együtt-
működését, egymásra utalt-
ságát hangsúlyozta, s szintén 
a képviselő jelölése mellett 
szavazott Kocsis Szilveszter, 
a szóregi Egyetértés Tsz 
párttitkára a szőregiek ne-
vében támogatta a jelölést 
és kérte, hogy megválasztása 
után segítse a táj gyorsabb 
boldogulását. Molnár Mihály 
deszki tanácselnök szintén 
egyetértett a javaslattal, s a 
kilenc község érdekeinek 
képviseletét kérte. 

A jelölogyülés résztvevői 
nyílt szavazással, egyhangú-
lag elfogadták a népfront 
ajánlását és Nieszner Fe-
rencet az 5-ös számú válasz-
tókerület országgyűlési kép-
viselőjelöltjének megválasz-
tották. Nieszner Ferenc 
meghatódva köszönte meg 
az újabb bizalmat. 

Mai jelölögyűlések 
A kedden megtartott sze-

gedi tanácstagjelölő gyűlé-
sek során a választópolgá-
rok a 4-es számú választó-
kerületben Bárdos Miklóst, a 
19-esben Miklós Józsefnét, a 
10-esben Lacsán Mihályt, az 
50-esben Regőczi Istvánt, az 
52-esben Nagy Károlynét, az 
53-asban Harangozó József-
nét, a 89-esben Hajnal Lász-
lót, a 77-esben Árokszállási 
Kálmánnét, a 94-esben Ácsai 
Istvánt, a 66-osban Herczeg 
Ferencet, a 96-osban dr Áb-
rahám Antalnét, a 97-esben 
dr. Horváth Károlyt, a 114-
esben Ördögh Mátyást. a 
121-esben Savanya Miklóst 
jelölték városi t a n a c s t a g n a k . 

Március 18-án. csütörtökön 
Szegeden, a 4-es számú or-
szággyűlési választókerület-
ben, a textilművekben dél-
után fél 3 órai kezdettel lesz 
országgyűlési képviselői elölő 
gyűlés. 

Szegeden a 2-es számú ta-
nácstagi választókerület ta-
nácstagjelölő gyűlése a Tö-
mörkény gimnáziumban, a 
20-asé a Béke utcai ált. is-
kolában, a 18-asé az egye-
tem Ady téri épületében, a 
41-esé a szalámigyár műve-
lődési termében, a 3l-esé a 
Madách utcai ált. iskolában, 
a 35-ösé a Zalka Máté ált. 
iskolaban, a 4a-ose a Móricz 

Zs. ált. iskolában, a 46-osé 
a Rózsa F. sugárúti ált. is-
kolában, a 49-esé az Ifjú 
Gárdában, a 51-esé a Mező 
I. ált. iskolában, a 91-esé a 
Gera S. iskolában (Lidicei tér 
ÍJ , a 67-esé az ú j tarjáni is-
kolában, az 55-ösé a Szilléri 
sugárúti iskolában, a 83-as a 
Fonalfeldolgozó Vállalatnál 
(Tavasz u. 2.), az 56-osé a 
Hóbiárt basa utcai óvodában, 
a 122-esé a ságváritelepi 
művelődési otthonban, a 125-
ösé a mihályteleki Móricz 
Zs. művelődési otthonban. 

Valamennyi tanácstagjelölő 
gyűlés este fél 6-kor kezdő-
d i k . 

Kellemes, tavaszt sejtető 
idő köszöntötte Zákányszé-
ken a szomszédos falvakból 
érkező vendégeket, Csong-
rád megye 6-os számú or-
szággyűlési választókerületé-
nek polgárait, akik jelölő-
gyűlést tartottak a helybeli 
művelődési otthon nagyter-
mében, amely igen csak ki-
csinynek bizonyult ez alka-
lommal. A jelölőgyűlés el-
nökségében foglaltak helyet 
a választókerület községei-
nek képviselői: Mórahalom-
ról Murányi György, Ásott-
halomról Börcsök Szilvesz-
ter, Rúzsáról Vöneki János, 
Pusztamérgesről Rózsi Já-
nos és Papp Antal, Üllés-
ről Hegedűs Gábor és Hu-
gyecz Andrásné, Domaszék-
röl Farkas Józsefné és ter-
mészetesen a vendéglátó 
Zákányszék vezetői. Ott volt 
a gyűlésen Hingl József, az 
MSZMP Csongrád megyei 
végrehajtó bizottságának tag-
ja, Nagy István, a Hazafias 
Népfront megyei bizottságá-
nak elnöke és Gruber János, 
a járási pártbizottság titká-
ra is. 

A résztvevők elénekelték 
a Himnuszt, Tóth Éva gim-
náziumi tanuló elszavalta 
Somlyó Györgynek A vá-
lasztásokra című versét, 
majd Börcsök Szilveszter 
mondott elnöki megnyitót. 
Ezután Murányi György, 
Mórahalom nagyközség ta-
nácsának vb-elnöke tartotta 
meg beszédét, amelyben a 
környező falvak fejlődését 
sorolta fel. De nem hallgat-
ta el azokat a gondokat sem, 
amelyek megoldásra várnak 
e gyenge földön gazdálkodó 
településeken. Kollégiumok 
kellenének a községekben, 
hogy a tanyai gyerekek 
iskoláztatása előbbre lépjen, 
még több bölcsödére, óvo-
dára, üzletre lenne szüksé-
ge a lakosságnak. Amikor 
befejezte beszédét, megra-
gadta az alkalmat és a já-
rási, valamint a mórahalmi 
népfrontbizottságok nevében 
javasolta a résztvevőknek, 
hogy választókerületükben 
újból jelöljék régi képvise-
lőjüket, Tóth Szilveszternét. 

A részletesebb indoklásról, 
a jelölt bemutatásáról való-
színű azért mondott le, mert 
szavait hosszan tartó taps 
fogadta, jelezvén, hogy régi 
ismerőst ajánlott a választó-
polgároknak. Ezután Bózsó 
István, a Hazafias Népfront 
zákányszéki bizottságának 
és a falu lakóinak nevében 
kért szót és támogatta a je-
lölést. Elmondta, hogy Tóth 
Szilveszterné szegényparasz-
ti családból származik, ott 
született környezetükben, 
ismeri őt mindenki és ő is 
ismeri nemcsak Zákányszék 
népét, hanem a szomszédos 
falvak lakóit is. Ismeri a 
falusi emberek minden 
gondját és baját, s az el-
múlt húsz esztendő során 
bebizonyította, hogy meny-
nyire alkalmas a vezetésre. 
Ez alatt a két évtized alatt 
lett Zákányszékből is iga-
zán község. Hugyecz József-
né az üllési választók, első-
sorban a dolgozó paraszt-
asszonyok nevében támogat-
ta Tóthné jelölését. Sági 
János, az ásotthalmi tanács 
elnöke méltatta a jelölt ed-
digi képviselői munkáját. 

Szép pillanata volt a je-
lölőgyűlésnek, amikor a do-
maszéki tanács elnöknője, 
Farkas Józsefné meleg sze-
retettel ajánlotta képviselő-
jelöltnek Tóth Szilveszter-
nét, méltatva egyszerűségét, 
közvetlenségét, s azt a fá-
radtságos munkát, amelyet a 
köz érdekében immár évti-
zedek óta végez. A domaszé-
ki asszonyok nevében egy 
szegfűcsokrot adott át a je-
löltnek, jó egészséget kíván-
va neki. Négyökrű Antal a 
rúzsai választók egyetértését 
tolmácsolta, hangsúlyozván, 
hogy a jelölt „nem olyan, 
aki csak haza gondolna, de 
szívén viseli a többi község 
ügyét is". Illés János, az ül-
1-es iek n e v é b e n t a m o g a t t a a 

népfront jelölését, Rózsi Já-
nos a pusztamérgesiek kép-
viseletében mondott ajánló 
szavakat. Kopasz Szilveszter, 
a választókerületi bizottság 
elnöke, a mórahalmi lakók 
nevében csatlakozott a jelö-
léshez. Gruber János, a já-
rási pártbizottság és a já-
rási népfrontbizottság nevé-
ben méltatta Tóth Szilvesz-
terné társadalmi tevékeny-
ségét, majd a jelölőgyűlés 
résztvevői egyhangúan meg-
szavazták Tóth Szilveszterné 
jelölését. 

A képviselőjelölt megha-
tottan mondott köszönetet a 
választópolgároknak bizal-
mukért: — Ha ugyanígy tá-
mogatnak mindennapi mun-
kámban is, akkor nem félek 
a feladatoktól — mondta. A 
fiatal választók nevében 
BOrbás István agrármérnök, 
Zákányszék KISZ-titkára 
köszöntötte a jelöltet és egy 
csokor virággal kedveske-
dett. Végül a helybeli iro-
dalmi színpad tagjai adtak 
műsort. 

AzQMFB programjában ; 

N é g y s z á z 
fejlesztési téma 
Az OMFB elnöksége leg-

utóbbi ülésén megtárgyal-
ta témabizottságainak idei 
munkatervét, amely a mű-
szaki fejlesztés fő irányai-
nak kialakítását szolgálja. A 
munkaterv a népgazdaság 
legkülönbözőbb ágazatainak 
legfőbb műszaki problémáit, 
mintegy 400 téma kidolgozá-
sát, illetve megvitatását tű-
zi napirendre. 

A legfőbb tanulmány — 
mintegy negyven — foglal-
kozik majd a gépipar, majd-
nem ugyanennyi a villamo-
sítás, az energiagazdálkodás 
és a vaskohászat fejlesztésé-
nek kérdéseivel. A munka-
terv alapján elkészül példá-
ul a hazai és a külföldi gép-
ipar termelékenységének ösz-
szehasonlitó elemzése, fog-
lalkoznak a műholdas táv-
közlés fejlődésével, a lakó-
telepek, bérházak híradás-
technikájával és sok egyéb 
kérdéssel. 

A négyszáz téma közül 
körülbelül kilencven a la-
kosságot közvetlenül is érin-
ti. Ismert tudósok, kutatók 
elemzik az élelmiszergazda-
ság, a közlekedés, az építés 
és a közszükségleti cikkek 
gyártásának műszaki kérdé-
seit. 

A munkaterv új fogalmat 
vezet be a műszaki fejlesz-
tésben, mégpedig a prog-
nosztikát, amely hosszabb 
távon veszi számításba a 
világon végbemenő tudomá-
nyos és műszaki változáso-
kat, új alapanyagok, tech-

nológiák. termelőeszközök 
térhódítását, a prognózisok 
készítésével most már szinte 
valamennyi KGST-országban 
behatóan foglalkoznak, s az 
OMFB mostani munkaterve 
alapján — a KGST kezde-
ményezésére — magyar 
szakemberek is kidolgozzák 
előrejelzéseiket. 

A műszaki fejlesztési té-
mákat a különböző bizottsá-
gokban körülbelül három-
ezer szakember dolgozza fel, 
vitatja meg, s utána a tanul-
mányokat az illetétces állami 
szervek, mindenekelőtt az 
Országos Tervhivatal ren-
delkezésére bocsátják. 

Konferencia 
a nyelvoktatásról 

Tegnap sajtótájékoztatón 
ismertették az április 1—5. 
között Budapesten tartandó 
nyelvoktatási konferencia 
programját. 

A TIT idegennyelv-oktatási 
választmánya 1968 óta tagja 
az Élő Nyelvek Tanárai Nem-
zetközi Szövetségének (F. I. 
P. L. V.), amely az UNESCO 
keretében működik. A tanács-

kozáson, amely a Modern 
nyelvészet és nyelvoktatás 
címet viseli, körülbelül há-
romszáz magyar nyelvtanár, 
illetve nyelvész vesz majd 

I részt. 

Nagy sikere van 
a Kairói Nemzetközi Vásár 

magyar pavilonjának 
A három hétig tartó Kairói 

Nemzetközi Vásárt, a szokat-
lan késői tél ellenére is nap 
mint nap nagy tömegek ke-
resik fel. A Hungexpo rende-
zésében kiállító magyar vál-
lalatok termékei között fel-
tűnő sikert aratott a Pannó-
nia Külkereskedelmi Válla-
lat Komplett konfekcióipari 
gépsora. A helyszínen beta-
nított arab varrónők a kiál-
lítási „üzemben" szalagon 
dolgoznak, s a látogató kö-
zönség megtekintheti a ru-
hakészítés minden fázisát — 
a szabástól, a készruha va-
salásáig. 

A Pannónia a Csepel var-
rógépgyárral és a Május 1. 
Ruhagyárral közösen egy 
komplett férfiruhagyár be-

rendezésére és technológiájá-
ra kötött szerződést, mint-
egy 200 000 dollár értékben. 

Nagy az érdeklődés a Mo-
gürt járművei és garázsíel-
szerelési gépei iránt. Az Ika-
rus népszerű csuklós autóbu-
szai jelentős mértékben eny-
hítették Kairó és Alexandria 
közlekedési gondjait. A vásár 
sikerének tekinthető még az 
is, hogy először kötött üzle-
tet a Metalimpex, a Dexion 
—Salgó-féle állványrendszer-
re. 

Az egyiptomi sajtó, rádió 
és televízió a vásár idején 
különösen nagy figyelmet 
szentel Magyarország ne-
gyedszázados fejlődésének. 
(MTI) 

A SZOT elnökségének ülése 
A SZOT elnöksége kedden rendkívüli ülést tartott. 

Ezen megtárgyalta a szakszervezetek 22. kongresszusa elé 
kerülő beszámolót, a szakszervezetek alapszabály-módo-

! silc tervezetét és a 22. kongresszus határozattervezetét 
MTI) 
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