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Választási egyszeregy 

Az elrontott jelölőcédula 
Mit tehet az a választó-

polgár, aki élni kíván je-
löltajánlási jogával, de 
rosszul töltötte ki (vagy 
elveszítette) a kopogtató-
cédulával kapott ajánlási 
nyomtatványt? — kérdezi 
egy pusztamérgesi olva-
sónk. 

Az ajánlószelvény hasz-
nálatát csajt titkos jelölés 
esetén teszi kötelezővé a 
választási törvény. Ha ezt 
az ajánlószelvényt a vá-
lasztópolgár hibásan ttjL 
tötte kl (vagv elveszítette), 
de titkosan akar szavazni, 
akkor a helyileg illetékes 

tanács ügyfélszolgáíati iro-
dájában új szelvényt kap-
hat. Nem szükséges azon-
ban ez a nyomtatvány, ha 
a választópolgár a hivatal-
ban elhelyezett ajánlóíven, 
vagy a helyi tanács címére 
küldött levélben teszi meg 
ajánlását. (A levélnek tar-
talmaznia kell az a jánlot t 
személy nevét, azt, hogy 
mely település, melyik vá-
lasztókerületében jelölik, 

. továbbá, az a jánló személy 
nevét, Lakcímét, személyi 
6zámát, és sajátkezű alá-
írását.) 

(újscászi) 

Fegyverrel „fizetett 
a taxisnak 

A miniszter nem jött el 

„A második történelmi 
pillanattal élni kell!" 

Szombaton este, fél 11 
tájban egy férfi tért be Bu-
dapesten az Ördögorom utca) 
panzióba, és az ott lévőkkel 
közölte, hogy a közelben rá-
lőttek. Rövid időn belül or-
vosi segítséget kapott, és a 
rendőrség is forró nyomón 
kezdte meg a nyomozást. A 
sértettet, Papp János buda-
pesti 31 éves személyszállító 
kisiparost sürgősen kórházba 
szállították, s hamarosan 
műtétet hajtottak végre ra j -
ta. 

A taxis fehér Lada 1500-as 
kocsijába este 9 éra körül 
egy férfi szállt be, aki ú t . 
iránynak a Farkasréti teme-
tőt jelölte meg. A taxis be-
számolója szerint, amikor fi-
zetésre került a sor, az is-
meretlen személy egy nylon-
zacskóból fegyvert vett elő, 
és oldalról belelőtt. Ezt kö-
vetően dulakodtak, majd a 

taxisnak sikerült-kimenekül-
nie a kocsiból, ám ezután az 
ismeretlen tettes még egy 
lövéssel megsebesítette, és 
elhajtot t a helyszínről. 

Az azonnal megkezdődött 
nyomozás eredményeként a 
rendőrség üldözőbe vette az 
elkövetőt, de annak sikerült 
elhajtania követői elől. Vé-
gül Kiskunlacházán a taxi-
val felborult, és gyalog el-
menekült a helyszínről. A 
borulás helyszínének közelé-
ben elfogtak egy szovjet ál-
lampolgárt, aki erősen ittas 
volt, és több helyen dulako-
dás nyomait viselte. A rend-
őrség jelenlegi ismeretei sze-
rint azonban nem gyanúsít-
ható a tett elkövetésével. 

Papp János állapota még 
súlyos, életveszélyes, de va-
sárnap a délelőtti órákban 
már kihallgathatták. 

Fogas kérdés Fogaras 
Kübekházán vasárnap dél . 

u tánra nagygyűlésre várták 
a földművelésügyi minisz-
tert, Nagy Ferenc Józsefet. 
Az emberek egy része a 
templomban foglalt helyet, 
mivel imisére is várták az 
érdeklődőket, a többlek kint 
politizáltak. Voltak köztük 
kisgazdák, más pártok tag-
jai, egyszerű érdeklődők, 
sőt, a minden eddigi kor-
mány t kritizáló nyugdíjas 
bácsinak is akadt alkalmi 
hallgatósága. 

A helybéli Molnár Róbert, 
a Független Kisgazdapárt 
megyei szóvivője keserűen 
Jelentette be az egybegyűl-
teknek, a miniszter epebán. 
talmai miatt nem tudott el-
jönni Pedig vele a válasz-
tási kampánynyitó súlya is 
nagyobb lett volna. Első 
kézből mégiscsak,más az in-
formáció: mi lesz az agrár-' 
ágazattal, a faluval, a föld* 
del? Ezekre így Bakos I»t. 

ván, a párt ügyvezető alél-
nöke, s Pintér István képvj-
selő, megyei elnök kereste a 
választ. 

A rögtönzött sajtótájékoz-
tatón elhangzott, hogy nem 
véletlen a párt rossz híre, a 
választás előtt „megszokott" 
módszeres hadjára t szenve-
dő alanyai. Ügymond, a saj-
tó egyes munkatársai nem 
tudják elviselni a nép mel-
letti politikájukat. A föld-
törvény elfogadását nem-
csak a kisgazdák, hanem az 
évszak is sürgeti. Pintér 
István szerint a helyhatósá-
gi választásokat megnyerik, 
mivel a földtörvény keresz-
tülvitelének nehézségeiből 
megértik az emberek, hogy 
erő kell mögéjük. Bakos 
István úgy vélte, a rend-
szerváltásban csak az elit" 
cserén vagyunk túl, a hely-
hatósági választás a máso-
dik történelmi pillanat, 
amivel élni kell. T. Sz. I. 

Romániában zavart keltett 
a Romania Mare című heti-
lap cikke, amely azzal vá-
daskodott, hogy a fogarasi 
vegyikombinátban bekövet-
kezett robbanást szélsőséges 
magyar erők készítették elő. 
A köztudottan nacionalista 
magyarellenes beállítottságú 
hetilap közlésének ismerteté-
sét a kormány sajtóhivatala 
leállította. 

A sajtóiroda nyilatkozat-
ban ismertette: Petre Román 
miniszterelnök kormánybi-
zottságot alakított a fogarasi 
üzemi baleset okainak kide-
rítésére. Ennek alapján át-
vizsgálják a felrobbant be-
rendezés vezérlőtermében le-
vő mérő- és ellenőrző mű-
szereket, és meghallgatják a 
szemtanúk észrevételeit. 
Megérkeztek a helyszínre a 
berendezést szállító külföldi 
cég szakemberei is, akik be-
kapcsolódtak a vizsgálatok-
ba 

Arról js nyilatkozott a kor-
mány sajtóhivatala, hogy „az 
esemenyekkel kapcsolatos 
bármilyen spekuláció csak 
zavart és bizalmatlanságot 
válthat ki". Éppen ezért a 
kormány felkérte a sajtó-
szerveket, a rádiót és a te-
levíziót, hogy a vizsgálatok 
befejezéséig tartózkodjanak a 
robbanással kapcsolatos ál-
lásfoglalástól, várják meg a 
kormánybizottság jelentését, 
amelyet a vizsgálatok befe-
jezését követően a közvéle-
mény tudomására hoznak. 

A vasárnapi lapok — ame-
lyek közlik a sajtóiroda tá-
jékoztatóját — beszámolnak 
arról, hogy a robbanás nagy 
erejű volt. A detonációt kö-
vetően Fogaras egész lakos-
sága talpon volt, 5—6 kilo-
méteres körzetben minden 
ablak, kirakat betört, á cse-
repek lehullottak, kémények 
dőltek le. (MTI) 

Önkormányzati programvázlatok 

A szegedi iparosságnak 
minden korban meghatá-
rozó szerepe volt a város 
életiben, fejlődésében. A 
„tisztes ipar", mint a gaz-
daság egyik pillére, nem-
zedékről nemzedékre for-
málta a város ' arculatát, 
szolgálta szellemiségének 
kiteljesedésit. 

Volt idő, amikor az or-
szágos és helyi politika szo-
rításában puszta lé tünkér t 
küzdöttünk, most pedig ag-
gódva figyeljük, hogy a 
rendszerváltás adta lehető-
ségek nem vesznek-e el a 
pártok közötti állandósult 
vi tákban! 

Ezért 
pártharcoktól mentes 
önkormányzat 
kialakításáért szállunk 
síkra. 
Programunk: 
— Olyan versenyszellemű 

vállalkozáspolitika kialakí-
tása, amely lehetővé teszi az 
ipar, a vállalkozás mennyi-
ségi é l minőségi fejleszté-
sét, ezzel ú j munahelyek te-
remtését, a bürokrácia csök-
kentését, az elvonások igaz-
ságos megállapítását, min-
den lehetséges kedvezmény 
igénybevételét. 

— Szövetséget a jánlunk a 
város szellemi erőinek a tu-
dományos eredmények hasz-
nosítására, a kultúra ápolá-
sára, megsegítésére, híven 
a tudományos, irodalmi, 
színházi és más művészeti 
ágak örökségéhez. 

— „Nyitott" Szegedet aka-
runk, mind gazdasági, mind 
idegenforgalmi, mind kul-
turális szempontból, de úgy, 
hogy legyen ,.szűrőnk" a 
nemkívánatos hatások ellen-

súlyozására. (Itt elsősorban 
a hazai és nemzetközi bű-
nözésre gondolunk.) 

— Olyan önkormányzatot 
akarunk, amely hozzáértés-
sel és becsületesen igazgat-
j a a várost, megteremti 
mindennapjaink alapvető 
létfeltételeit, létbiztonságot, 
megbecsülést ad az öre-
geknek, egészséges, reális 
jövőképet a fiataloknak. 
Olyan oktatási rendszert, 
amely az „elit"-képzés mel-
lett a középszernek is ad 
belépőjegyet az „Európa 
Ház"-ba. 

— Minden tekintetben 
„tiszta" Szegedet akarunk, 
tiszta vezetőket, tiszta ut-
cákat, tereket, tiszta, szenny-
vízmentes Tiszát, olyan vá-
rost, ahol biztonságban le-
het élni, lokálpatrióta mó-
don együtt gondolkodni, f a j -
ra, nemre, nemzetiségre, 
vallásra, pártállásra tekin-
tet nélkül. 

— Szeged városnak —, de 
a csatolt településeknek is 
— minden időben meg volt 
a sa já t hagyományos ar-
culata mind a gazdaságban, 
mind a tudományban, mind 
a kultúrában. Ezek hagyo-
mányőrző továbbfejlesztésé-
re is törekszünk, az élet 
minden területén megtalál-
ható rejtett tartalékok fel-
kutatásával, hasznosításá-
val. 

Ha mindezekben együtt 
gondolkozunk, karöltve, ke-
ményen dolgozunk, nem lesz 
hatástalan a régi fohász: 

„Isten á ldja a tisztes 
ipart 1" 

vá-Kérésünk a szegedi 
lasztópolgárokhoz: 

Érezzék át, hogy most a 
sajá t sorsuk, jövendőjük 

alakulásában döntenek, ezért tet jut tatnának be a városi 
mindenki menjen el sza- képviselőtestületbe, 
vazni! A Szegedi Ipartestület Ve-

Szeretnénk, ha szavaza- zetősége, az Ipartestület ál-
tukkal mind az egyéni vá- tal jelölt képviselőtestületi 
lasztókerületekben, mind a tagok nevében 
listán minél több, pártoktői Takács János 
fUggetlen Ipartestületi jelöl- polgármesterjelölt 

A SZEGEDI IPARTESTÜLET 
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSAINAK 

TERÜLETENKÉNTI JELÖLTJEI 
(Valamennyi jelölt lakóhelye Szeged) 

Választó-
kerület NÉV Lakóhely 
3. Budai Andráa kőműves 

Hóbiárt basa utca 33/A 
5. Palatinusz Dezső géplakatos 

Budapesti körút 1. 
7. Muráti Kamii ló bocskoros 

Közép fasor 42. 
8. Takács János megyei főépítész 

Júlia utca 23. 
10. Czincr István bőrdíszműves 

Szt. Miklós utca 6/A 
11. Dr. Kováts Gábor, városi vízmű főmérnöke 

Béke utca 9/A 
12. Tápai István szekérfuvarozó 

Boros József utca 9. 
13. Csínyi József ipartestületi ügyvezető 

Szekeres utca 26. 
15. Molnár Ferenc mérnök (Délép) 

Lomnici utca 41.. VI. 34. 
16. Vukoszávlyev Iván szobafestő 

Huszka utca 7. 
17. Petrov András asztalos 

Rigómező utca 37. 
18. Kendi György kárpitos 

Berlini körút 8. 
19. Szekszárdi Ferencné szűcs 

Kecskeméti utca 29. 
20. l ó t h István esztergályos 

Homonnai utca 18. 
21. Srankó József gépjármű-villamossági műszerész 

Makkoserdő sor 20. 
22. Dr. Molnár Imre nyugdíjas pénzügyi szakember 

Hont Ferenc utca 4/A 
23. Fohsz János szobafestő 

Tavasz utca 6/A 
24. Kálmán Zoltán ipartestületi ügyvezetőhelyettes 

Lomnici utca 1. 
27. Zombori György szobafestő 

Géza utca 19. 

Táncos lány ötszázért 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

is, hogy a JATE-klub egy-
re jobban hasonlít a többi 
diszkóhoz. Ezt a húsz év 
körüliek egyáltalán nem 
bánják, a harminc felettiek, 
netán a negyvenhez köze-
liek — akik még a betonos-
talicskákat tologatták a 
klub építkezésén —, talán 
igen. Néha betérnek nosz-
talgiázni, s nem értik, hogy 
az ajtóban álló tizenéves 
rendező mire olyan büsz-
ke. Lent régiek a legendá-

san kényelmetlen „karos-
székek", a puffok és az 
asztalok, a kocsma se köl-
tözött máshová, a ruhatár 
mélyére száműzött biliárd-
asztalt azonban már nem ta-
lálják A tömeg a régi, csak 
most szemtelenül hosszú lá-
bú lányok, valamint pély-
hedző állú fiúk lökdösőd-
nek, s vermuth helyett Mar-
tinit isznak, citrommal. Az 
üvegcseréppel borított haj-
nalokat nem sírják vissza, 
a Kőbányai sört, talán 

Kovács András 

[árusítása 
Ahelyett 

Ft/Kg-os áron, 
AMÍG A KÉSZLET 

TART. 
Barkácsbolt, Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 4. 

Tel.: 62/46-566. 
Nyitva tartás: hétfő—póntek:8—17 óráig, 

szombat: zárva. 

BETONELADÁS 
DÉLBETON KFT. 

H A B A R C S E L A D Á S 
MDB COLOR KFT. 

ÉPÍTŐGÉP-KÖLCSÖNZÉS 
DÉLGÉP KFT. 

Rendelés, befizetés új 
helyen is. Agrober 
épületében. 
SZEGED, MÉREYu.6/B. 

Személygépkocsi vezető tanfolya-
mot indítunk 

szeptember 1 8 - á n 

Jelentkezés: Kolozsvári tér 3/A. 
Telefon: 19-055 
Szegedi 2. sz. Gépjárművezető-
képző Munkaközösség. 

Vállalatok, 
Szövetkezetek, 
'Társaságok, 

Magánvállalkozók ré-
szére 

Pénzforgalmi 
számlavezetés. 
A lakosságyészére 
M H B Le té t i jegy 

- fo^^ét 
valuta vétel 
devizaszámlavezetés 

értékmegőrzés. 
Pontosság, 

gyorsaság, kényelem. 
MHB RT Szeged 

Marx tér 6. 
tel: 24-639. 

sírni MAGYAR 
HITEL 
BANK RT 

h O o m i z ű v A i A . h i i y i 
! « 4 I 0 * T 6 Í A 0 

A Munkáspárt (MSZMP) 
önkormányzati programjából: 

— A mindenkori kormánytól po-
litikailag és pénzügyileg függet-
len, valóságos önkormányzatotI 

— Megfelelő anyagi forrásokat 
az adópolitika és a tulajdonre-
form révén az önkormányzati fel-
adatok végrehajtása, a város pol-
gárai érdekébenI 

— Emberarcú várost, glaanto-
mánlától mentes, a történelmi 
Szeged és a lakótelepek sokol-
dalú fejlesztését biztosító város-
politikátI 

— Közhasznú foglalkoztatási 
alapot, önkormányzati vállalko-
zásokat a munkanélküliség ter-
helnek enyhftésére! 

— Reális anyagi (eltételeket 
ahhoz, hogy a fiatalok első lakás-
hoz jussanak! 

— Emberhez méltó gondosko-
dást a nyugdíjasokról! 

— Szeged gazdasági és kultu-
rális központ jellegének erőteljes 
fejlesztéséti 

E célok megvalósításáért szállnak 
síkra városunkban a MUNKÁSPÁRT 
önkormányzati képviselőjelöltjei. 
A választópolgárok ajánlásalt szeptember 12-lg, minden-
nap 1 6 - 1 8 óráig vór|uk Petőfitelepen, a Csap u. 62. sz. 
alatti Pártházban 


