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Megalakult Szeged 
megyei város fanácsa 
Az újjá választó 11 tanács első ülése — Meg-

választották a tanács tisztségviselőit, a végrehajtó 
bizottságot és a megy ed tanács szegedi tagjait 

Fock Jenő felszólalása 
a szakszervezetek 

kongresszusán 

A városháza üléstermében 
tegnap, pénteken ült össze 
először az új jáválasztot t vá-
rosi tanács. Április 25-én 
Szeged választópolgárai — 
az országgyűlési képviselők-
kel együtt — megválasztot-
ták jelöltjeiket, s ezzel ki-
fejezésre juttatták bizalmu-
kat és egyetértésüket az 
MSZMP X. kongresszusának 
iránymutatása, a párt és a 
népfront politikája iránt. 

Az alakuló tanácsülés 10 
Órakor kezdődött meg. Az 
elnökségben többek között 
helyet foglalt Rózsa István, 
az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának t i tkára, 
Török László, a megyei ta-
nács vb-elnöke, Sípos Gé-
za, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának első t i t -
ká ra is. Ott voltak a pad-
sorokban a szegedi ország-
gyűlési képviselők közül dr. 
Biczó György, dr. Petri Gá-
bor és Takács Imréné. El-
jöt t a Minisztertanács Ta-
nácsi Hivatalának képvise-
lője, a Csongrád megyei és 
a Szeged városi pártbizott-
ság és népfront több vezető 
képviselője, a városi tanács 
osztályvezetői, a tanácsülés 
»ok meghívott vendége. 

Az új jáválasztot t tanács 
korelnöke, Nitsinger Gyula 
nyitot ta meg az ülést és kö-
szöntötte a megjelenteket, 

Tombácz Imre, a vá-
lasztási elnökség elnöke szá-
ipolt be a választások lefo-
lyásáról és a választás ered-
ményéről. Mint elmondotta, 
Szegeden mintegy 86 ezer 
összeírt választópolgár já-
rul t április 25-én az urnák-
hoz. Már a jelölőgvúlések is 
jelezték a lakosság aktivi-
tását, hiszen ezeken 10 ezer 
résztvevő volt, s közülük 
950 fel is szólalt. A törvé-
nyesség és a szocialista de-
mokrácia légkörében lefolyt 
választások eredményeként 
mind a 131 városi tanács-

tag bátran élvezheti válasz-
tói bizalmát. 

A korelnök javaslatára ez-
után a tanács héttagú ügy-
rendi bizottságot választott a 
tanácstagok megbízatásának, 
összeférhetetlenségi ügyei-
nek vizsgálatára. Az elnök 
szünetet rendelt el, mely 
alatt a bizottság elvégezte 
a mandátumok felülvizsgá-
latát, ma jd dr. Török Lász-
ló, a bizottság elnöke jelen-
tette, hogy a 131 törvénye-
sen megválasztott tanácstag 
mandá tuma hiteles. 

A Hazafias Népfront Sze-
ged városi bizottságának el-
nöke, dr. Kedvessy György 
ezután a városi népfrontbi-
zottság nevében javaslatot 
tett a vb tagjainak számá-
ra, a tanács elnökének, el-
nökhelyetteseinek, a végre-
haj tó 4>izottság nem függet-
lenített tagjainak személyé-
re, és előterjesztette a 
Csongrád megyei tanács 
végrehaj tó bizottságának je-
lölését a városi tanács vb-
t i tkárának személyere. A 
tanácsülés a javaslatokat 
egyenkénti szavazással el-
fogadta. Ezután a végreha j -
tó bizottság tagjai letették 
az esküt Nitsinger Gyula 
korelnök kezébe. 

Miután az elnöki teendő-
ket dr. Biczó György vette 
át, a tanács tisztségviselői 
és a végrehajtó bizottság ne-
vében köszönetet mondott a 
városi tanácsnak a megvá-
lasztásukban kifejezett biza-
lomért. Mint többek között 
elmondotta, a most két év-
re választott városi tanács-
nak megváltozott körülmé-
nyek között kell végeznie 
munkájá t , hiszen Szeged 
mint megyei város, a Csong-
rád megyei tanács irányítá-
sa alá tartozik, de az ú j t a -
nácstörvény értelmében ha-
tásköre az eddiginél na-
gyobb. 

Úgyszintén a Hazafias 

A TANÁCS ELNÖKE: 
Dr. Biczó György 

A TANÁCS ELNÖKHELYETTESEI: 
Papp Gyula (általános helyettes), Takács János 

A VÁROSI TANACS VÉGREHAJTÓ BI/.OTTSAGA: 
Dr. Biczó György, dr. Csikós Ferenc, Halász Árpád. 
Heim János, Hofgesang Péter, Molnár Judit . Nagy 
István, dr. Ozvald Imre, Papp Gyula, Sz. Simon István, 

Takács János. 
A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG TITKÁRA: 

Dr. Csikós Ferenc 

Népfront városi bizottságá-
nak javaslatára a tanács hat 
bizottságot alakított. A hét-
tagú számvizsgáló bizottság, 
melynek elnöke Gyimesi Jó-
zsef lett, hivatott majd a 
gazdálkodásról szóló éves 
beszámoló ellenőrzésére. A 
többi bizottság egyelőre 
ideiglenes jelleggel műkö-
dik. A 15 tagu művelődés-
ügyi bizottság elnöke dr. 
Szalay László, a 13 tagú 
egészségügyi bizottság elnö-
ke dr. KuTka Frigyes, a 13 
tagú kereskedelmi és ide-
genforgalmi bizottság elnö-
ke Rovó István, a 12 tagú 
városfejlesztési bizottság el-
nöke Takács Máté, a 13 ta-
gú jogi és igazgatasi bizott-
ság elnöke dr. Falu György 
lett. A tanácsülés határoza-
tot hozott, melyben utasítot-
ta az ügyrendi bizottságot, 
hagy a tanács szervezeti és 
működési szabályzatát ta-
nácsrendeletbe foglalva al-
kossa meg, és 1971. októ-
ber 31-ig terjessze a ta-
nács elé. 

A határozat meghozatalát 
követően Sípos Géza emel-
kedett szólásra, adta át a 
tanácsülésnek a megyei 
pártbizottság, a megyei ta-
nács és a városi pártbizott-
ság üdvözletét. Hangsúlyoz-
ta, hogy a pár t politikája, 

S o m o g y i K á r o l y n é fe lve te le 

Szeged megyei varos végrehaj tó biáottsaga leteszi a hivatali esküt 

melyet most legutóbb a X. 
kongresszus ismételten és az 
ú j feladatokra irányítva 
megfogalmazott, a dolgozó 
nép cselekvő egyetértésevei 
találkozik. A mind szélesebb 
szocialista demokrácia lég-
körében az ú j tanács min-
den bizonnyal megbirkózik 
majd a megnövekedett fel-
adatokkal, hiszen Szegednek, 
mint kiemelt felsőfokú köz-
pontnak a negyedik ötéves 
terv az eddigieknél is na-
gyobb lehetőségeket teremt 
a további fejlődéshez. 

Dr. Biczó György javas-
la tára a tanacs kinevezte az 
április 25-től működő há-
rom kerületi tanácsi hivatal 
elnökét.. Az I. kerületi hi-
vatal elnöke Korek Józsefné 
dr., a II. kerületi hivatal 
elnöke Pántya József, a III. 
kerületi hivatal elnöke Nagy 
Miklós lett. Ezután a tanács-
elnök tájékoztatta a taná-
csot a szakigazgatási szer-
vek vezetőinek személyéről. 
A tervosztály vezetője vál-
tozatlanul dr. Kalmár Fe-
renc, a művelődésügyi osztá-
lyé Kovács József, az igaz-
gatási osztályé dr. Földi Gá-
bor, a kereskedelmi osztá-
lyé Farsang Lászlóné dr., 
az ipari osztályé Zombori 
János, az egészségügyi osz-
tályé dr. Dudás Béla, a 
munkaügyi osztályé Eperjesi 
Júlia, a mezőgazdasági osz-
tályé dr. Hovorka István, 
a személyzeti osztályé Péter 
Szilveszter, a szervezési osz-
tályé dr. Balla Sándor. A 
pénzügyi osztály vezetése 
alól Nagy Miklóst — érde-
mei elismerésével — más 
munkakörbe helyezése miat t 
április 25-i hatállyal fel-
mentették és az osztály ve-
zetőjévé Katona Istvánt ne-
vezték ki. Az építési és köz-
lekedési osztály vezetőjévé 
— mivel Takács János ed-
digi osztályvezetőt a tanács 
elnökhelyettessé választot-
ta — május 8-i hatállyal 
Tölgyesi Bélát nevezte ki. 

A választási törvény értel-
mében a megyei tanács tag-
jait közvetett úton választ-
ják. Az Elnöki Tanács a 
Csongrád megyei tanács tag-
jainak számát R9-ben álla-
pította meg. Közülük 24-et 
választhat a szegedi városi 
tanács, mégpedig 16-ot a 
tanács tagjai közül. 8-at pe-
dig olyan választópolgárok 
közül, akik nem tanácsta-
gok ugyan, de a közéletben 
betöltött szerepüknél, fele-
lős munkakörüknél , nagy 
szakképzettségüknél fogva 
nagy szükség van a megyei 
tanácsban hasznos tevékeny-
ségükre. A megyei tanács-
tagjelöltek személyére vo-
natkozó javaslatot Nagy Ist-
ván. a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottságá-
nak elnöke terjesztette elő. 
A javasolt személyeket a 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Tegnap, pénteken reggel 9 órakor a három napirendi 
pont együttes tárgyalásával folytatta munká já t a szak-
szervezetek XXII. kongresszusa. A tanácskozáson részt 
vett és felszólalt Foek Jenó. az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Minisztertanács elnöke is. Fock Jenő 
felszólalását lapunk harmadik oldalán ismertet jük. 

békekonferencia 
a Parlamentben 

Kitüntető jelvények átadása 
A hagyományos tavaszi 

béke- és szolidaritási hónap 
nyi tányaként tegnap dél-
előtt a Par lament delegációs 
t e rmeben a Béke-világta-
nacs és az Országos Béke-
tanács vezetőinek jelenlété-
ben Kiss Károly, az OBT 
alelnöke kitüntetéseket adott 
át. 130 békemozgalmi akt i-
vistának ju t ta t ták a ma-
gyar békemozgalom kitünte-
tő jelvényét. A kitüntetést 
követően, 

a Par lament vadásztermé-
ben országos békekonfe-
renciát tartot tak. 
Az idei béke- és szolida-

ritási hónap jelentőségét 
növeli az a tény, hogy má-
jus 13. es 16. között hazánk 
fővárosában tartja közgyű-
lését. a béke-világmozgalom 
vezérkara, a Béke-világta-
nács. A közgyűlés várható-
an minden eddigi tanácsko-
zásnál szélesebb körű lesz. 
Első esetben fordul elő, hogy 
két ENSZ-bizottság: az 
apartheid és a dekolonizá-
ciós bizottság képviselteti 
magát ilyen jellegű nemzet-
közi eszmecserén. Elfogadta 
a meghívást Budapestre az 

Afrikai Egységszervezet és 
elküldi képviselőit, a béké-
ért es az igazságosságért 
harcoló amerikai békekoalí-
ció is. 

Budapestre vár ják Martin 
Luther King utódját , Aber-
nathy lelkészt is. 

A résztvevők közül igen so-
kan valamely haladó szer-
vezet képvlseleteben erkez-
nek Budapestre, de szerve-
zetük nem tagja a BVT-
nek. 

A magyar békemozgalom 
.'•A békéért" ki tüntető jelvé-
nyét Csongrád' megyéből a 
kővetkezők kapták: Eitlerné 
Szilágyi Júlia, a Hazafias 
Népfront megyei alelnöke, 
L ácsán Mihályné. a szege-
di népfrontbizottság alelnö-
ke. Radnai Ferencné. a me-
gyei népfront t i tkárság poli-
tikai munkatársa, Fülöp 
János, a szegedi MÁV neve-
lőintézet igazgatója, dr. 
Szentpéteri Imre. a Haza-
fias Népfront makói járási 
bizottságának elnöke. dr. 
Tarr Zoltán, a Hazafias 
Népfront csongrádi városi 
t i tkára, id. Mendei Mihály 
makói nyugdíjas pedagógus. 

Koszorúzási ünnepség 
A győzelem napja . Cseh-

szlovákia, valamint a német 
nép fasizmus alóli felszaba-
dulásának 26. évfordulója 
alkalmából pénteken dél-
előtt Csehszlovákia és az 
NDK budapesti diplomáciai 
képviselői megkoszorúzták a 
Szabadság téri szovjet hősi 
emlékművet. Először Fran-
tisek Dvrorsky nagykövet 
vezetésével a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság, 
m a j d Herbert Plaschke 
nagykövettel az élen az 
NDK nagykövetsegenek a 

munkatársai helyezték el a 
kegyelet és a hála koszorúit 
az emlékmű talapzatán. * 

Vasárnap, a győzelem 
napján koszorúzási ünnep-
séget rendez az MSZMP 
Szeged városi bizottsága, 
Szeged megyei város taná-
csa és a Hazafias Népfront 
Szeged városi bizottsága. 
Délelőtt 10 órakor a Szé-
chenyi téri szovjet hősi em-
lékműveknél és a Dugonics-
temetőben nyugvó hősök 
s ír jánál helyezik el a tisz-
telet és a kegyelet koszorúi t 


