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Szegeden befejeződtek 
a jelölögyűlések 

Tizenkétezer résztvevő, ezerszáz felszólaló 
Több fizikai dolgozó. nö és fiatal a Jelöltek között 

Sok közérdekű javaslat 
Szegeden tegnap este befejeződtek az országgyűlési 

képviselői és a tanácstagi jelölőgyűlések. A város lakossá-
ga négy országgyűlési választókerületben és 125 tanácsi 
választókerületben állított jelölteket az április 25-i ál ta-
lános választásokra. Ez a fontos belpolitikai esemény igen 
megélénkítette a közügyek és a jelöltek iránti érdeklő-
dést. 

Lapunk munkatársa Hofgesang Pétertől, a Hazafias 
Népfront városi bizottságának ti tkárától kért választ a 
jelölőgyűlések tapasztalataival és a választás további poli-
tikai előkészítésével kapcsolatos kérdésekre. 

Az ú j választási tör-
vény — a demokra-
tizmus szélesítése je-
gyében — érdekelteb-
bé tette a választó-
kat a jelölésben és a 
közérdekű témák, 
coniloie fe l t á rásában . 
Hogya:f*Togadta a la-
kosság a népfront 
a ján lása i t? Voltak-c 
kettős jelölések? 

— Az ú j választási tör-
vény a jelölőgyűléseket te t -
te a jelöltállítás legmaga-
sabb fórumává. Ez kifejezi 
a demokrat ikus jogrend f e j -
lődését. Szeged lakossága élt 
is ezzel és igényesen vá-
lasztotta meg jelöltjeit . E 
magatar tásával mindenek-
előtt hitet tett a népfront 
programja mellet t és hozzá-
segítette mozgalmunkat ah-
hoz, hogy a programhoz el-
ismert, a közügyekben fá-
radhatat lan társadalmi 
munkásokat nyerjen. 

— Az ú j tanácstörvény 
értelmében 263 volt kerüle-
ti és városi tanácstag he-
lyett 125 .városi tanácsta-
got valasztunk. Ezért már 
az a jánlásoknál is nagy fi-
gyelemmel kellett lenni a r -
ra, hogy a régi, elismert tár-
sadalmi munkásokat ne ve-
szítsük el, de mégis érvé-
nyesüljenek a fontos társa-
dalmi követelmények is: na-
gyobb figyelemmel legyünk 
a fizikai munkások, a nők és 
a fiatalok ál lamhatalmi kép-
viseletére. 

— Ajánlásokat kér tünk 
társadalmi és tömegszerve-
zetektől, üzemektől, intéz-
ményektől, így már az elő-
zetes jelöltválasztás is igen 
demokrat ikusan történt. 
Olyan jelöltekkel állt a 
népfront a jelölögyűlések 
elé, akiket a lakosság ismer 
és elismer. Ezzel magyaráz-
ható, hogy minden jelöl-
tünk megkapta a szükséges 
szavazatokat. 1967-ben csak 
egy körzetben volt kettős 
jelölés, az idén 7 helyen. 
Ebben is a népfront politi-
ká ja i ránt i bizalmat tisztel-
jük. mer t a kiegészítő jelö-
léseknél is ugyanolyan igé-
nyességet tapaszta l tunk: em-
beri és politikai rá te rmet t -
ség, a szocializmus ügye 
iránti odaadás dolgában azo-
nos értékű embereket vet-
tek fel a szavazólapra. Kö-
zülük választ ják ma jd meg 
április 25-én városi tanács-
tagjukat . 

— A kettős vagy többes 
jelölés lehetőségét mindig és 
mindenüt t hangsúlyoztuk, de 
nem tekintettük öncélú tö-
rekvéseknek. Társadalmi 
szervek a ján la tá ra egy he-
lyen ezzel a kezdeményezés-
sel magunk léptünk fel — 
meg is kapta - bizalmat 
mindkét jelölt. zmmiféle 
idegenkedés nem volt ta-
pasztalható sehol a lehető-
séggel szemben, s a nép-
f ront több kettős jelölésre is 
számított. Ügy érezzük, 
hogy ajánlásaink találkoztak 
a közvéleménnyel, ezért leg-

több helyen csak egy jelöl-
tet állítottak. 

A választások elő-
készítése során na-
gyon sok felszólalás 
hangzott el várospo-
litikai kérdésekről is. 
Milyen gondok meg-
oldását sürgeti a la-
kosság, és milyen 
módon kapnak vá-
laszt az emberek köz-
érdekű észrevéte-
leikre? 

— A jelölőgyűléseken kö-
zel tizenkétezer választó 
vet t részt és a felszólalók 
száma ezerszáz. Legtöbben 
a jelölt érdemeiről, alkal-
masságáról beszéltek, mások 
egyéni problémájuk megol-
dásához kértek segítséget, 
de nagyon termékeny esz-
mecsere folyt a város közös 
dolgairól is. A közérdekű be-
jelentések Szeged fejlődését 
szolgálják. Természetesen 
városrészenként más-más a 
megoldandó gond. Alsóváro-
son a csatornahálózat kor-
szerűtlensége nyomasztó; 
Petőfítelepen és Újszegeden 
a belvíz tesz sok kár t ; Tar-
jánban változatlanul a ke-
reskedelmi, a szolgáltató és 
az egészségügyi hálózat 
gyengeségére van panasz. Az 
egész várost foglalkoztatja a 
bölcsődei, de méginkább az 
óvodai férőhelyek elégtelen-
sége. Csupa olvan gond, 
aminek a megoldása folya-
matos figyelemmel és erő-
feszítéssel is évekre nyúlik. 
A negyedik ötéves tervben 
mindegyik problémára van 
érdemi fedezet, de sok eset-
ben — mint az óvodaépítés, 
a csatornázás vagy a belvíz 
— még ú j r a meg, ú j ra szem-
be kell nézni a jogos elvá-
rásokkal. 

— Nem komplett még a 
városi közlekedés sem — 
emlegették a választók is. A 
já rműpark fejlesztése és a 
forgalom jobb szervezése 
mellett is szükség van azon-
ban az utazóközönség na-
gyobb fegyelmére, és türel-
mére, különösen csúcsfor-
galomban. 

— Sok helyen megfogal-
mazták azt az igényt, hogv 
az i f júság számára gondos-
kodjék a tanács megfelelő-
en kul turál t szórakozási le-
hetőségekről: a felnőtt la-
kosság művelődését szolgáló 
intézményhálózatot is kor-
szerűsítsük és bővítsük; 
hogy nagyon időszerű a sze-
gedi kórházak fejlesztése és 
a színház épületeinek fel-
újí tása. Ezek szerepelnek is 
a város negyedik ötéves 
tervében. 

— A választók írásban 
kapnak választ észrevétele-
ikre, de az ú j tanács szer-

vezetten is gondoskodik ró-
la, hogy programját ezek-
kel a javaslatokkal kiegé-
szítse. A tanácstagoknak 
pedig egyik kötelességük 
lesz, hogy a választók meg-
bízásából szorgalmazzák eze-
ket a dolgokat. 

Minthogy a jelöl-
tek listája végleges, 
megkérdeznénk: ösz-
szctételiik tükrözi-e a 
képviselclbcn is el-
várhatóan a város 
társadalmi szerveze-
tét? 

— Feltétlenül. A jelöltek-
nek húsz százaléka fizikai 
munkás; közel egyharmada 
nő. A harminc éven aluliak 
aránya ugyancsak 20 száza-
lék. A 30—50 éves. a derék-
hadat alkotó korosztály mel-
lett megvan a veteránok 
képviselete is. Ha a jelöl-
teket megválasztják, az ú j 
városi tanácsban az átlag-
életkor 44 év körül lesz. 

— El kell mondanom, 
hogy ez az előzetes statisz-
tika megfelel a társadalmi 
szerkezetnek, de a szemlé-
letben még itt-ott van vitat-
nivaló. Beszéljünk csak a 
nők jelöléséről: három elő-
zetes jelölt nem fogadta el 
felkérésünket. Két nőnél a 
munkával és a családi kö-
telességgel összefüggő elfog-
laltság ezt indokolta; ám a 
harmadiknál a f é r j e t i l tako-
zása volt a visszahúzódás 
oka. 

A választás előké-
születei április 25-ig 
tovább tar tanak. Mi-
lyen jelesebb esemé-
nyei lesznek ennek 
Szegeden? 

— A jelöléseket választá-
si gyűlések követik. A kép-
viselőjelöltek választási 
nagygyűléseken találkoznak 
a választókkal, de a tanács-
tagjelölteknek is szervez ta-
lálkozókat a népfront . Ezek 
közül bizonyára az egyik 
legizgalmasabb lesz, amikor 
f iatal jelöltek találkozóját 
rendezzük meg fiatal válasz-
tókkal. A tanácstagjelöltek 
22 helyen tar tanak választói 
gyűlést. A választókörzetek-
ben — a jelölt bemutatása 
és a választókörzeti gondok 
jobb megismerése érdeké-
ben — kötetlen beszélgeté-
seket szervezünk. A nép-
frontklubban rendezzük meg 
a tanácstagi munkában jár-
tas, tapasztalt jelöltek és az 
ilyen minőségben kezdő fia-
talok eszmecseréjét. 

— Fontos része a munká-
nak a szavazásra való fel-
készítés. amit kellő ismeret-
terjesztéssel é rünk el. A 
szavazás technikai lebonyo-
lí tásának rendjé t is ismer-
tetni fogjuk a lakosságnak. 

— A munka fontos állo-
mása lesz a választás maga, 
amelynek során azt vár juk, 
hogy népünk megerősíti a 
párt politikáját, magáévá te-
szi a népfront programját , s 
így foglal állást a szocializ-
mus építésének ügye mel-
lett, ahogyan a jelölőgyűlé-
seken ezt az egyetértését és 
készségét már bizonyította 
is. 

Tegnapi jelölések 

G é p e k szere lése 

a házgyárban 

S o m o g y frxárolyné 'felvétele 
A Szegedi Házgyár építése a finishez érkezett. A több 

mint 600 millió forintba kerülő gyárat az eredeti ha tá r -
időnél egy évvel korábban, még az idén szeretnék üzem-
be helyezni. A gépek és berendezések szerelése jó ütemben 
halad, sőt a négyes hajóban, ahol födémeket*és lépcsőket 
gyár tanak majd, már megkezdték a berendezések kipró-
bálását. Képünk a tágas csarnoképület négyes ha jó já t 
muta t ja , a konvejorpályáról leemelték az első kisméretű 
épületelemet, egy födémrészt. 

Véget értek a magyar-
bolgár tárgyalások 

Közös közleményt adtak ki 

A pénteken megtartot t ta-
nácstagjelölő gyűlések során 
a 6-os számú választókerü-
letben dr. Kcdvessy Györ-
gyöt; a 33-asban dr. Gras-
sely Gyulát, a 36-osban Ha-

lász Árpádot, a 100-asban 
dr, Ozvald Imrét, a 101-es-
ben Elekes Gyulánét, a 110-
esben Lángj István jelölték 
városi tanácstagnak. 

Pénteken a Külügyminisz-
tér iumban befejeződtek a Pé-
ter János és Ivan Basev kül-
ügyminiszterek vezette ma-
gyar—bolgár tárgyalások, 
amelyről közös közleményt 
adtak ki. Ivan Basev kül-
ügyminiszter pénteken dél-
ben a Külügyminisztérium 
Disz téri vendégházában ta-
lálkozott a magyar és kül-
földi sajtó képviselőivel cs 
válaszolt kérdéseikre. A bol-
gár külügyminiszter — aki 
Péter János külügyminiszter 
meghívására ötnapos hivata-
los látogatást tett Magyaror-
szágon — felesége társaságá-
ban pénteken délután eluta-
zott Budapestről. 

Ivan Basev látogatásáról 
kiadott közlemény rögzíti, 
hogy a bolgár külügyminisz-
tert magyarországi tartózko-
dása során fogadta Kádár 
János, a Magyar Szocialista 
Munkáspár t Központi Bizott-
ságának első t i tkára és Fock 
Jenő. a magyar forradalmi 
munkás-paraszt kormány el-
nöke. 

A külügyminiszterek véle-
ményt cseréltek a legfonto-
sabb nemzetközi kérdések-
ről, értékelték a kétoldalú 
kapcsolatok helyzetét és fe j -
lesztési lehetőségeit. 

A két külügyminiszter 
megállapodott abban, hogy 
megvizsgálják a magyar— 
bolgár konzuli egyezmény 
megkötésének szükségességét. 

Hangsúlyozták: a két or-
szág teljesen azonos nézete-
ket vall a szocialista orszá-
gok együttműködése, a Var-
sói Szerződés erősítése, a 
KGST-tagországok gazdasági 
integrációjának továbbfej-
lesztése kérdésében. 

A nemzetközi helyzet át-
tekintése során különös fi-
gyelemmel foglalkoztak az 
európai biztonság ügyével. 
Kifejezték készségüket a biz-
tonsági értekezlet előkészíté-
sének meggyorsítása érdeké-
ben. 

A két külügyminiszter 
egyetértett abban, hogy a 
Szovjetunió és a Német Szö-
vetségi Köztársaság, , vala-
mint a Lengyel Népköztár-
saság és a Német Szövetségi 
Köztársaság között aláirt 
szerződések az európai biz-
tonság és enyhülés érdekeit 
szolgálják. 

A külügyminiszterek aggo-
da lmukat fejezték ki az 
Egyesült Államok délkelet-
ázsiai agressziója miatt . A 
külügyminiszterek megvitat-

ták a Közel-Keleten kiala-
kult helyzetet. Kifejezték 
szolidaritásukat az arab né-
pekkel. 

A megbeszélések szívélyes; 
baráti légkörben folytak és 
megerősítették a két fél tel-
jes nézetazonosságát a meg-
vitatott kérdésekben. 

Ivan Basev hivatalos, ba-
ráti látogatásra hívta meg 
Péter Jánost, aki a meghí-
vást örömmel elfogadta. 

Harminckét országban 
készülnek a BNV-re 

Harminckét országban ké-
szülnek a kiállítók a má jus 
21 és 31 között sorra kerülő 
Budapesti Nemzetközi Vá-
sárra. A külföldi részvevők 
— csakúgy, mint a hazaiak 
— már összeállították ex-
por ta jánla ta ikat tükröző ki-
állítási anyagukat. Huszon-
hét ország hivatalosan, ön-
álló kiállítással jelenik meg 
a BNV-n, ezek sorában lesz-
nek a szocialista országok, 
köztük Csehszlovákia, ahon-
nan 26 vállalat mu ta t j a be 
áruit. 

A Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság budapesti nagy-
követségének kereskedelmi 
képviseletén egvebek között 
a következő információt ad-
ták: 

— A csehszlovák válla-
latok nagy gonddal állítot-
ták össze a magyar partne-
rek figyelmébe a jánlot t ter-
mékeket. A szabad térségen 
a Motokov külkereskedelmi 
vállalat például 610 négy-
zetméteres területet foglalt 
le. hogy mezőgazdasági gé-
peit. a J awa- és CZ-motor-
kerékpárokat . tehergépkocsi-
jait. válamipt a Skoda—110 
R Coupé típusú személy-

gépkocsijait felsorakoztassa; 
Elküldi egy sertéshizlaló ter 
lep és silótorony modell jét 
is. A Pragoinvest száraz ce-
mentgyártási e l járást és szá-
mos géptípust kíván megis-
mertetni. Az Investa kül-
kereskedelmi vállalat kiáll— 
tási tárgyainak legérdeke-
sebb mintadarabjai a pneu-
matikus szövőgépek és a 
folyamatos vasalógép. 

S z Elnöki Tanács 
ülése 

A népköztársaság Elnöki 
Tanácsa pénteken ülést ta r -
tolt. Az Elnöki Tanács dr. 
Rabóczki Edét, a Legfelsőbb 
Bíróság bírá jává megválasz-
totta, továbbá a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak elnöksége jelölése alap-
ián megválasztotta a Leg-
felsőbb Bíróság népi ülnö-
keit. 

Az Elnöki Tanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt . 


