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A választási előkészületele újabb szakasza 

Apró Antal Szegeden találkozik a választókkal 
Győri Imre ma Szentesen tart nagygyűlést 

A választási előkészületek 
első szakasza a jelölögyulé-
sekkei lezárult. Az előké-
születek — ahogy már la-
punkban is jeleztük — áp-
rilis 25-ig, az általános vá-
lasztások napjáig tartanak. 
Ebben a három hétben je-
lentós események színhelye 
lesz Csongrád megye, Sze-
ged és a szegedi járás is. A 
jelólögyűléseket választási 
nagygyűlések és gyűlések 
követik. 

Az országgyűlési képvise-
lőjelöltek választási nagy-
gyűléseken találkoznak vá-
lasztóikkal: a szegedi nagy-" 
gyűléseken Apró Antal, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese, a 3. sz. 
szegedi országgyűlési válasz-
tókerület képviselőjelöltje, 
dr. Biesó György, a váro-
si tanács vb-elnöke, az 1. 
sz. szegedi országgyűlési 
választókerület képviselő-
jelöltje, Takács Imréné fo-
nónő, a 4. sz. szegedi or-
szággyűlési választókerület 
képviselőjelöltje és dr. 
Petri Gábor professzor, az 
I. sz. Sebészeti Klinika 
igazgatója, az Elnöki Tanács 

tagja, a 2. sz. szegedi or-
szággyűlési választókerület 
képviselőjelöltje vesz részt. 
Az if jú választók nagygyű-
lésen fiatal jelöltek és je-
lölök találkoznak egymás-
sal. A szegedi események 
időpontjának és helyének 
közlésere visszatérünk. Ez-
úttal a megyei és járási 
nagygyűlésekről tájékoztat-
juk olvasóinkat. 

Ma, április 2-án Szente-
sen a színházteremben 
délután ti órakor Győri Im-
re, az MSZMP KB tagja, a 
megyei pártbizottság első 
titkára, a 13. sz. országgyű-
lési választókerület képvi-
selőjelöltje és Mag Pál, a 
BOV szentesi gyáregységé-
nek igazgatója, a 10. sz. 
országgyűlési választókerület 
képviselőjelöltje találkozik 
a választópolgárokkal. 
Ugyancsak ma lesz Kis-
kundorozsmán a nagygyűlés: 
18 órakor a község étter-
mében Jurazovics Aladár, a 
Nagyalföldi Kőolaj termelő 
Vállalat szegedi üzemének 
vezetője, a 7. sz. országgyű-
lési választókerület képvise-
lőjelöltje beszél választói-
hoz. Holnap, április 3-án 

Szöregen a művelődési ház-
ban 16 órakor kezdődik 
nagygyűlés, amelynek elő-
adója Nisszner Ferenc, a 
tiszaszigeti Bűzakaiász Tsz 
elnöke, az 5. sz. országgyű-
lési választókerület képvi-
selőjelöltje lesz. Üllésen á p -
rilis 4-én 10 órakor a mű-
velődési házban találkoznak 
a választók a 6. sz. ország-
gyűlési választókerület kép-
viselőjelöltjével, Tóth Szil-
v-eszternével, a zákányszéki 
községi tanács vb-elnökével. 

Április 15-én Makón- a 
BMG üzemcsarnokában ke-
rül sor délután 15 órakor 
arra a nagygyűlésre, ame-
lyen dr. Erdei Ferenc, a 
Magyar Tudományos Aka-
démia főtitkára, a 15. sz. 
országgyűlési választókerület 
képviselőjelöltje mond be-
szédet. Április I7-én Kiste-
leken az MSZBT kultúrter-
mében 15 órakor kezdődő 
nagygyűlésen dr. Antalffy 
György professzor, a megyei 
párt-vb. tagja, a JATE Ál-
lam- és Jogtudományi Ka-
rának dékánja, a 8. sz. or-
szággyűlési választókerület 
képviselőjelöltje találkozik a 
lűlasztópolgárokkal. 

Felszabadulásunk évfordulója alkalmából 

Kitüntetések, jutalmak 

Öregek 

A szegedi • iparvállalatok gyér szerezte meg az első 
is méltóképpen megemlékez- helyet és elnyerte a zászlót, 
nek hazánk felszabadulása- amelyet tegnap adtak át a 

érdemérmet pedig Girgyán 
Ferencnének, Laczkó János-
nénak és- Rékasi Jánosnak. 

nak 26. évfordulójáról. A gyár vezetőinek a felszaba- A könnyűipari miniszter ál-
legtöbb gyárban ünnepi dúlás tiszteletére rendezett 
partnapokat rendeznek, fel- ünnepségen. Ugyancsak teg-

tal adományozott Szakma 
kiváló dolgozója kitüntetést: 

elevenítik a régi emlékeket nap tartottak ünnepséget a Kiss Sámuelné, Szalóki An-
es tisztelettel adóznak azok-
nak a szovjet hősöknek, 
akik életüket áldozták ha-
zánk szabadságáért. 

Tavaly élénk munkaver-
seny volt az üzemekben a 
negyedszázados évforduló 
alkalmából, a lenini cente-
nárium és pártunk X. kong-
resszusának tiszteletére. A 

szegedi kenderfonógyárban talné, dr. Gazdag József, 
és a Szegedi Ruhagyárban Sánta Istvánná, Prágai Ist-
is, ahol köszönetet mondtak ván, Palócz Imre, Dudovics 
a munkában élen járó doL Jánosné, Béres József és 
gozóknak, s jutalmakat, ki- Aschenbrevner Stefánia kap-
tüntetéseket adtak át a leg- ta meg. Harminchatan ré-
jobbaknak. 

A ruhagyári ünnepségen 
130 ezer fbrintot osztottak _ , , , , , ... . 
lu 166 dolgozónak. A Haza T L Z ^ 1 ^ } ^ . 

kenderfeldolgozó iparban szolgálatáért érdemérem 
kongresszusi zászlót alapi- ezüst fokozatát adományoz-
tottak a versenyben legjobb ta a honvédelmi minisz-
eredményt elérő gyár szá- ter Gera Imrének, a gyár 
mára. Ebben a nemes vetél- üzemtechnológiai osztályve-

szesültek Kiváló dolgozó ki-
tüntetésben, többen kaptak 
a Vöröskereszttől és a szak-

és 
oklevelet. A gyár tizenöt 
brigádja nyerte el a szocia-
lista címet, közöttük az 
aranypiakettes műszerész-
brigád első ízben kapta meg 
a vállalat kiváló brigádja 

kedesben a szegedi juiaáru- zetőjének, a Honvédelmi kitüntetést. 

Átadták az idei épit&-
miívészeti Ybl-dijakat 

A Magyar Építőművészek ri állomásának megtervezé- Endre, a szolnoki városköz-
Szóvetsegenek székházában séért. pont beépítési tervéért és 
csütörtökön rendezték meg Harmadik fokozatot ka- Kun Attila, a nagy középü-
az 197.1. évi építőművészeti- pott Füle Lajos sok éves letek tervezésében sok éven 
Ybl Miklós-díjak átadása- magas színvonalú városren- át végzett eredményes és 
nak ünnepségét, amelyer. dezési munkájáért , Koltai színvonalas munkájáért . 
Bondor Jözsef építésügyi és 
városfejlesztési miniszter 
nyújtotta át a magas mű- mm- — mm m mm mmm mm 
veszed kitüntetéseket V B í t B i a t t U i f B S Z G S M & d i 

Az Ybl-díj első fokoza- m . * * 
tat kapta Heim Ernő. azért T t ^ m*mm " m f í i 
a több évtizedes, fáradhatat- # W&m W € # 
lan tevékenységéért, amelyet 
Budapest városépítési és A Szegedi Tervező Válla- így a „VIII. kongresszus" 

színvonalának latnál tegnap emlékeztek — aranyjelvényes tervező-epiteszeti 
emeléséért folytatott. Ugyan- meg hazánk felszabaduld-
esak az épitömüvészeii díj sának 26. évfordulójáról, s 
első fokozatát érdemelte ki ebből az alkalomból jutal-
Földesi Lajos, a debreceni mázták meg az Ev Iegjqbb 
konzervgyár megtervezésé- alkotása és az Ev legjobb 
ért. tervdokumentációja pályázat 

A díi második fokozatával győzteseit. Kenderes János 
tüntették ki Jurcsik Ká- igazgató a makói u j véradó 
rolyt, az orgoványi műve- állomás terveiert Bachesne 
lédési ház megtervezéséért, G a , c s L i v t a epiteszmernok-
Borosnvay Pált, a nagy köz- n e k e s munkatársainak, 
épületek tervezésében sok ?yuh i csatornázási terveiert 
even át kifejtett színvona- MüUer Vilmosnak es mun-
las munkájáért , Böjthe Ta- p a r s a i n a k , a gyulai muve-
mast, a kecskeméti szer- ^des i haz terveiert Tarnai 
szám- és gépelemgyár meg- Laszlonak es munkatarsai-
tervezeséért, Fülöp Imrét, n a k> a szegedi Etelka sor es 
a házgyárak tervezésének Kereszt utca útépítési ter-
továbbfejlesztésében kifej- veiert Hubner Matyasnak es 
tett jelentős munkájáért , a munkatársainak nyújtott at 
második fokozatot megoszt- 1^ -10 ezer forintos válla-
va kapta Murányi Sándor, Ja* ^ emlekplaket-
a budapesti metró építészeti tet-
kialakításáért és a Népsta- Ugyancsak arfelszabadulási 
dion-állomás megtervezésé- megemlékezésen jutalmaz-
ért, valamint Miskolczy ták meg a legjobb tervező-
ISfezita, a metró Baross te- kollektívákat, brigádokat 

„Márki Vincéné részére, 
Vébéeinök. Röszke. Dózsa 
utca 15. sz. Kelt 1971. III. 
hó 4. Kedves Márkiné ne-
tessék haragudni, hogy le-
i elemmel felkeresem, egy 
kérésem volna magától, 
hogy legyen szíves nékem 
megnézni, hogy mennyi az 
én évi adóm és í r ja meg 
nékem és én elfogom kül-
deni, mert én most nem tu-
dok haza menni, nemjói ér-
zem magam és még hozzá 
hideg is van, kedves Már-
kiné és Balázsné, nagyon 
köszönöm maguknak, hogy 
ilyen jó helyre helyeztek, 
hála a jó Istennek, nagyon 
jó helyem van, nincs sem-
mi hiányom, el vagyok lát-
va mindennel, a koszt na-
gyon jó, nagyon szép itt 
minden, csak most egyelőre 
nem jól érzem magam, 
majd jön a szép tavasz és 
lemegyek én is a kertbe és 
ott a jó levegőn jobb lesz. 
Zárom soraimat, sok szere-
tettel puszilom magukat és 
minden ismerőst, óz. Frank 
Ferencné. Kedves Márkiné, 
azt is legyen szíves megír-
ni, hogy meg volt-e már ott 
a nagygyűlés és az öregek 
napja, mert meg ígérte az 
elnök, hogy meg fognak em-
lékezni rólam is és még 
nem írtak semmiről. Feladó: 
öz. Frank Ferencné. De-
rekegyháza, szocotthon," 

„Kelt 1971. Március l-l. 
Kedves Ilonkám, a levelét 
megkaptam, aminek meg-
örültem, hogy elintézett 
mindent, arra kérem, hogy 
ir ja meg nékem, hogy jár-e 
a háztáji föld, azt mondja a 
gondnok u£ hogy ha • a gye-
rekeim fizetik a tartásdijam 
a nyugdijamhoz, akkor jár 
nékem a föld, legyen szives 
intézze el ezt nékem és ír-
ják meg, hogy tudjak róla 
én is, majd h-a hazamegyek, 
megfogom honorálni és le-
gyen szíves a házadómat is 
intézze el nékem, továbbá 
is kívánok mindenkinek jó 
egészséget és szeretettel üd-

I vözlök mindenkit, a választ 
várom Frankné." 

• | I Hiva-
EGGYEL TÖBB talosan 
NAP AZ ÉLET... | nem jel-

zi a nap-

brigádot, amely ezúttal a 
vállalat kiváló brigádja cí-
met vehette át. 

tár, nem jelöli piros betű-
vel, mégis az ünnepekben 
gazdagabbak lettünk. Ün-
nep az öregek napja. Lé-

Dr. Markója Imre 
tájékoztatója Szegeden 
Tegnap, csütörtökön dr. Markója Imre, az igazságügy-

•miniszter első helyettese Szegedre látogatott. Felkereste a-
József Attila Tudományegyetem állam- és jogtudományi 
karát. Részt vett a kar kibővített tanácsülésén és időszerű 
jogpolitikai kérdésekről nagy érdeklődéssel kisért tájékoz-
tatót tartott. 

Az ülésen, amelyen dr. Antalffy György professzor, a 
JATE állam- és jogtudományi karának dékánja elnökölt, 

irészt vett dr. Kovács hajós, a megyei pártbizottság osztály-
vezetője. Ott voltak a gyakorlati szegedi jogélet vezető 
tisztségviselői is. 

nyegében nem nagy dolog, 
a szövetkezet anyagi erejé-
től függően birkákat vágat, 
segélyeket fizet munkából 
kiöregedett, e lfáradt tagjai-
nak. Fehér asztalhoz invi-
tálja őket, a vezetőség is-
merteti a közös gazdaság 
boldogulásat, eredményeit, 
ők meg csendben, nagy-
nagy figyelemmel meghall-
gatják, elsorolják panaszu-
kat, kérésüket. S elmúlik a 
nap. Egy nappal több lesz 
megint az élet. 

Nézegetem, ahogy ü-lnek a 
hosszú, fehér papírral leta-
kart asztaloknál, mozdulat-
lanul, minden szóra -figyel-
ve. A nagykabátot se vet-
ték" l e , , vigyázni kell már 
ebben a korban, az asszo-
nyokon csuparánc fekete 
kendő. Csuparánc, elhasz-
nált arc, hozzá a fekete 
szín, a kendő. Évtizedek óta, 
évszázadok óta. S ott már a 
szemüveg is, egyik-mási-
kuknál a bot, a megvasta-
godott, kérges tenyérben 
pedig a zsebkendő. Hát így 
ülünk. Szó nem esik, min-
denki türelemmel várakozik, 
ez itt Röszkén az ünnep. Az 
öregek napja. El se hinnék, 
majdhogy háromszáz idős, 
magatehetetlen ember vár ja 
itt a jó szót, s a szívet-lel-
ket felmelengetö segítséget, 
a forintokat. Vannak az Al-
végről, a Felvégről, s a 
messzi tanyákból. Együtt a 
fal-u. Családi ünnepség. 

Egyikük mondja : de sok 
jó dolgos kéz volt ez egy-
kor és még most is. Ja j , is-
tenem, ha végignézek r a j -
tuk, csak elkeveredek, ide 
jut az ember. Akinek nincs 
se családja, se senkije, szo-
morú az öregség, Jaj , mit 
kell rnég megérnünk. 

Eszem-
A HŰSÉG ^ j u t 

FORINTJAI anyám a 
.J libái-

val. Nyugdíjas, téesznyúg-
díjas, beteges. De a mun-
kával fel nem hagyna, s 
nem cserélné a tavalyi 300 
torintos kitüntetését a Kos-
suth-dijjal . Merthogy a fa-
luban ő lett az első, az 6 
udvaráról került legtöbb áru 
a szövetkezet „piacára". 
Legtöbb á r u ? . . . 

A szövetkezet elnöke fel-
áll, sorolja a számokat, sor-
ra veszi a tavalyi ^v nehéz-
ségeit, hiszen nem volt 
könnyű. Utal a hajdani me-
sékbe illő időkre, amikor 
mindössze tizenegyen vállal-
ták az úttörőmunikát, a szö-
vetkezet megalapítását, alig 
37 holdon. Mostanára sokra 
értek, nemcsak a terület 
növekedett, a beruházás és 
-a tagság; összesen 1300 em-
:ber él a közös gazdaságból, 
közülük 324 fő nyugdíjas és 
járadékos. Ezen a napon 
430 öreg, megfáradt ember 
kap pénzbeli segítséget, lé-
nyegében a hűség forintjait, 
személyenként 200—2900 fo-
rintig. összesen 450 ezer 
forintot. Nagy summa pénz. 
A szociális bizottság heteikig 
dolgozott azon, hogy kinek 
mennyit porciózzon, mer t ez 
nem lehet mindegy. Számba 
vették, hogv kinek mennyi 
földje volt es most a szö-

vetkezettől mennyi földjára-
dékot kap, milyen a szociá-
lis helyzete, van-e családja, 
íamogafcja-e valaki, tud-e 
dolgozni, maganos,. beteg-e. 
És igazságosan osztották el 
a nagy család forintjait . Ke-
vés ember kapott 200 forin-
tot. A legtöbben kétezren 
felül. 

APRÓ 
KÉRÉSEK 

Egy-
más 

után áll-
nak fel az 

öregek, halkan, nagy-nagy 
tisztelettel mondják el ap-
ró bajukat, apró kérésüket. 
Így: 

— Mondaná meg az elnök 
elvtárs, hogy szalmát kap-
nánk-e, mert ami volt a 
szalma zsákba, nem jó az 
semmire. 

A válasz azonnal elhang-
zik, adnak, hogyne adnának, 
bármikor vihet ingyen, 
igaz, a tavalyi termés szal-
mája nem a legmegfelelőbb. 
Ajánlatos lenne várni új 
termésig. Az öreg néne 
megnyugszik. 

Etel néni azt panaszolja, 
hogy hideg van a lakásá-
ban. mert a kémény el-
záródott, berakódott. Az el-
nök ígéri, azonnal megné-
zeti az építőkkel. Etel néni 
78 éves, egyedül él, krump-
lit válogat, mikor mi adó-
dik. Szociális otthonba a vi-
lágért el nem menne, a szö-
vetkezet ad neki ingyen la-
kást. Jószágokat tart, ab-
ból él. Aztán hozzák az-ebé-
det, a birkapörköltet, hozzá 
egy-egy üveg bort. Látom, 
kividámul az arcuk, meg-
szinesedik és hangosabhá 
válik a beszédük. Kanalak, 
villák csörömpolése hal-
lik, s poharak csengese. 
Lassan kiürülnek a megra-
kott tálak, az öregek gon-
dolva a holnapokra, az üve-
get, a tele üveget elrakos-
gatják a szatyrokba. tás-
kákba, jó lesz reggelenként 
a homoki nedü. Aztán alá-
írják « kimutatásokat és 
felveszik a borítékba elra-
kott pénzt. 

I Boldo-
VOLGAVAL j g o k M e g 

HAZAFELÉ. . . beszel-
I nek jó 

ideig, elpanaszolják otthoni 
életük apró gondjait-bajait 
és megkönnyebbült szívvel 
csoszognak, ballagnak haza-
felé. Tavas® délután van, 
már hosszabbodnak a nap-
palok. Akik tanyákra igye-
keznek. megvárják a szö-
vetkezet teherautóit, sze-
mélykocsiját. Meg a lovas 
kocsikat. Azok hordják 
őket haza. Néhányan vára-
koznak inkább két óra hosz-
szát is, pedig csak két sa-
rokkal laknak odébb, i t t 
mindjár t a faluban, de hát 
őket is szállítsa mái- haza 
életükben a Volga. Es az 
szállítja. Ezen a napon 
nincs más dolga, ez a leg-
főbb kötelessége. 

S elmúlt a nap \z örörr 
napja. Fényét megőrzik, 
melengeti az öreg szíveket 
Derűvel árasztja el a jövő 
évig. 

Sz. Lukacs Imre 

\ 


