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népfront Csongrád 
megyei küldöttértekezlete 

Tegnap, csütörtökön Szegeden, a megyei 
párt- és tanácsháza dísztermében tartot-
ták meg a Hazafias Népfront Csongrád 
megyei küldöttértekezletét. A megye jelen-
tős társadalmi, politikai eseményének el-
nökségében foglalt helyet: Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizottságának tagja, a 
Csongrád megyei pártbizottság első titká-
ra, Török László, a Csongrád megyei ta-
nács vb elnöke, Siklós János, a Csongrád 
megyei pártbizottság titkára, Nagy Dániel, 
az Elnöki Tanács tagja, dr. Zsebők Zol-
tán, Kossuth-díjas egyetemi tanár, a Ha-

zafias Népfront Országos Tanácsának tag-
ja, az Országos Béke'anács alelnöke, Ka-
tona Sándor, a Hazafias Népfront Csong-
rád megyei bizottságának titkára, Csurgai 
Sándorné, a hódmezővásárhelyi Kötöttáru-
gyár csongrádi üzemének munkásnője, 
Gácser Ferencné, a Szőrme- és Bőrruhá-
zati Vállalat dolgozója, Nagy István, a 
Hazafias Népfront Csongrád megyei bi-
zottságának elnökhelyettese, a szegedi Űj 
Élet Tsz elnöke és dr. Tóth Károly, a Sze-
gedi Orvostudományi Egvetem rektora. 
Jelen voltak a szegedi, a Csongrád megyei 
országgyűlési képviselők i" 

A BESZÁ-
MOLÓ Á népfront a közéle? 

állandó tényezője 
A t a n á c s k o z á s t — m e l y e n 

a megye munkásainak, szö-
vetkezeti gazdáinak, értelmi-
ségiéinek, a dolgozó társa-
dalom minden rétegének 
képviselői vettek részt — az 
elnöklő Nagy István nyitot-
ta meg, majd Katona Sándor 
ismertette a Hazafias Nép-
front Csongrád megyei bi-
zottságának, a népfrontmoz-
galomnak az elmúlt négy év-
ien végzett munkáját , a to-

vábbi feladatokat és a készü-
lődést a népfrontkongresz-
szusra Csongrád megyében. 

A beszámoló átfogta, 
Csongrád megye népfront-
mozgalmának, valamint éle-
tének lényeges kérdéseit. 
Szólt a népfront április 17-
én kezdődő IV. kongresszu-
sának jelentőségéről. Rámu-
tatott, hogy a népfront prog-
ramja a párt és a kormány 
programja. A népfrontmoz-
galom e program célkitűzé-
seit segítette és segíti a ma-
ga eszközeivel A szocializ-
mus alapjainak lerakása, az 
azóta elért eredmények 
Csongrád megyében is bizo-
nyítják a munkásosztály szö-
vetségi politikájának helyes-
ségét. A párt helyes politi-
kája alapján erősödött és 
erősödik a népi, nemzeti 
egvség. 

Csongrád megyében az el-
múlt években megszűnt a 
népfrontmozgalom esetleges-
sége, alkalomszerűsége, s 
tevékenysége közéletünk, po-
litikai életünk állandó té-
nyezője. A népfront válasz-
tott szerveinek többsége 
rendszeresen állást foglalt a 
főbb politikai kérdésekben. 
Ezáltal a párttagok és a pár-
ton kívüliek véleménye, cse-
lekvése, munkája együttesen 
nyilvánult meg a megye po-
litikai. társadalmi, gazdasági 
és kulturális fejlődésében. 

A népfrontnak, mint tö-
megmozgalomnak erősödött 
politikai, közéleti, mozgalmi 
jellege, de e tekintetben is 
szükséges gazdagítani a 
munkát. A politikai szerep _ 
azt is jelenti, hogy jobban ki w-
keil elégíteni a lakosság tár-
sadalmi érdeklődését, a nép-
front jobban közvetítse a 
párt politikáját és erőtelje-
sebben kérje végrehajtásá-
hoz az emberek véleményét, 
kritikai észrevételeit is. Vá-
rosonként községenként más 
és m i s kérdések foglalkoz-
tat ják a lakosságot a közvé-
leményt A törődés, a válasz-
adás, az egészséges vita 
ezekről, biztosítja a nép-
frontmozgalom tömegbázisá-
nak szélesítésit, egyben men-
tesíti a formális munkától. 

összegezte a beszámoló a 
népfront megyei választott 
szerveinek testületi munká-
j á t am'e»k tök " é p í t é s e 
gfr in tép s z ü k s é g e s . K i e m e l t e 

egyebek között, hogy a váro-
si bizottságok politikai, tár-
sadalmi kezdeményezéseiben 
különösen szembetűnő a fej-
lődés Szegeden, Hódmezővá-
sárhelyen és Csongrádon. A 
községi népfrontbizottságok 
munkája színvonalának nö-
velése az eddiginél több se-
gítséget kíván a járási és a 
megyei népfrontbizottságtól. 
A népfront megyei bizottsá-
gának elnöksége fontos fel-
adatának tartotta és tar t ja a 
testületi, politikai együttmű-
ködést a Csongrád megyei 
képviselőcsoporttal. A képvi-
selőcsoport a népfront me-
gyei elnökségével közösen 
fontos kérdéseket tárgyalt, 
mint például Csongrád me-
gye és Szeged egészségügyi 
ellátása, a városok lakás-
helyzete, a fiatalok pályavá-
lasztásának kérdései. Igen jó, 
hogy a népfront választott 
testületeinek tevékenységét, 
a népfront akcióit, rendezvé-
nyeit több ezer társadalmi 
aktivista segíti. 

A városi, községi és járási 
népfrontbizottságok tagjait 
választó gyűlések népesek 
voltak, a beszámolókhoz 610-
en szóltak hozzá, a legkülön-
félébb közérdekű kérdések-
ben. A javaslatokat érdem-
ben kell vizsgálniuk a nép-
front és az államhatalom 
helyi szerveinek. A megyé-
ben 62 községi, 15 városkör-
zeti, 4 városkerületi és 3 
városi választási gyűlésen 
3800 bizottsági tagot és 269 
megyei küldöttet választot-
tak. Az újjáválasztott bizott-
ságok tagjainak mintegy 40 
százaléka új, friss erő. 

A továbbiakban a beszá-
moló részletesen foglalkozott 
a népfront államhatalmi 
munkáját segítő közjogi, ál-
lamjog! munkájával, szere-
pével. Hangsúlyozta: bátrab-
ban kell élniök a népfront-
bizottságoknak észrevételező, 
javaslattevő jogukkal; válja-
nak még elevenebben a szo-

cialista demokrácia fejlesz-
tésének állandó tényezőjévé. 

Az ú j gazdasági mechaniz-
mus gyakorlati alkalmazásá-
nak segítése a népfrontmoz-
galom eszközeivel szintén 
hangsúlyt kapott. Sok tény-
nvel mutatta meg a beszá-
moló a népfront munkálko-
dását a város és községfej-
lesztésben. Igen pozitív, hogy 
a lakosság társadalmi mun-
kával is segft. Az elmúlt 
négy évben Csongrád megyé-
ben. Szegeden összesen több 
mint 60 millió forint értékű 
társadalmi munkát teljesített 
a lakosság. 

A szocialista közművelt-
ség, a hazafias és interna-
cionalista nevelés erősítésé-
ben is részt vállal a nép-
front. Közreműködését azon-
ban e kérdésekben is lehet 
és kell is erősíteni még 
jobban támaszkodva a meg-
levő szellemi kapacitásra. 
Részletesen szólt a beszámo-
ló a népfront sokrétű béke-
mozgalmi tevékenységéről, a 
népek barátságit szolgáló 
munkálkodásáról. Külön em-
lítette az MSZBT munkál-
kodását, a magyar és a szov-
jet nép testvéri barátságának 
jelentőségét. Rámutatott, 
hogy Csongrád megye lakói 
is cselekvően segítik a har-
coló és hős vietnami népet, 
s elítélik az USA agresszió-
j á t 

Végül a beszámoló megál-
lapította: a népfrontmozga-
lom feladatai tovább növe-
kednek a szocializmus teljes 
felépítését cé'zó munkában. 
Mint társadalmunk legátfo 
góbb politikai tömegmozgal 
ma, olyan célokért küzd, 
amelyek a legszélesebb réte-
gek, a köz egészének érdekei-
hez kapcsolódnak. 

A VITA Figyelemmel az éle? 
minden oldalára 

A nagy tapssal fogadott 
beszámolót élénk vita követ-
te. Dr. Szentpéteri Imre (Ma-
kó) a népfront társadalmi 
szerepéről, valamint a népi, 
nemzeti egység kérdéseiről 
szólt. Kifejezte meggyőződé-
sét, hogy a népfront IV. 
kongresszusa elvi és gyakor-
lati segítséget ad majd a 
további munkához. Kurunczi 
Mihály (Földeák) arról szólt, 

hogy a népfront helyi tevé-
kenysége, a tények fontos 
szerepet játszottak abban, 
hogy a község lakói egyre 
jobban felismerik a népfront 
szerepét a közéletben. Gyor-
gyai Mihály (Csanádalberti) 
a község lakói életéből vett 
példákkal vázolta a felsza-
badulás után bekövetkezett 
alapvető változásokat. Ezután 
arról szólt, hogy az ú j me-

chanizmus feladatainak vég-
rehajtásához az összefogása 
biztosíték. 

Dr. Dömötör János ország-
gyűlési képviselő (Hódmező-
vásárhely) a népfront helyi 
bizottságait újjáválasztó 
gyűlések hangulatáról be-
szélt, majd taglalta a város-
politikai kérdésekben a la-
kosság közreműködésének 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Nagyobb területen, 
több kiállító 

Minden esztendőben ran-
gosabb lesz a Szegedi Ipari 
Vásár és Kiállítás, amelyet 
az idén július 19 és 28 kö-
zött rendeznek meg. A vá-
sárra való felkészülés jelen-
legi helyzetéről tájékoztatta 
a sajtó képviselőit tegnap, 
csütörtökön délelőtt Gáes 
György, a Szegedi Idegen-
forgalmi Hivatal vezetője. 

Eddig kilencven belföldi 
kiállító jelentkezett és ka-
pott engedélyt, hogy részt 
vegyen a vásáron. A szegedi 
ipari seregszemlén elsősor-
ban a könnyűipar dominál: 
a textilipar, az élelmiszer-
ipar és a faipar, de sokan 
— mintegy huszonötén — ál-
lítanak ki a vas-, fém- és 
elektromos ipar berkeiből is. 

Ebben az évben tizenöt ú j 
kiállító is jelentkezett, köz-
tük a debreceni Mezőgazda-
sági Gépgyár, a szegedi hal-
gazdaság és a budapesti 
Hanglemezgyár. A nagyvál-
lalatok száma is növekedett 
a tavalyi huszonhatról har-
mincháromra. Az iparválla-
latok és ipari szövetkezetek 
mellett t 'z kisiparos is be-
mutat ja termékeit. Idén is 
itt lesz a magyar televízió-
és rádiógyártás két repre-
zentánsa, az Orion és a Vi-
deoton, s lehet, hogy bemu-

tat ják a színes tv vevőiré-
szüléket is üzemelés közben. 

Több újdonsággal talál-
kozhatnak a vásár látogatói: 
így a Kamaraszínház helyi-
ségében több filmbemutatót, 
divatbemutatót és árubemu-
tatót rendeznek a vásár ide-
jén. Egy-két résztvevő vál-
lalat a szegedi vásáron mu-
tat ja be elsőkként legújabb 
termékét, s az idén nagyobb 
lesz a választék a szegedi 
vonatkozású emléktárgyak-
ból is. 

A vásár és kiállítás ösz-
szes területe 12 ezer négy-
zetméter lesz, valamivel na-
gyobb. mint tavaly. Ez alka-
lommal a Nemzeti Színház-
zal szemben levő kollégium 
énülete is a vásár rendelke-
zésére áll, s itt kan helyet 
a vásáriroda és a sajtóiroda. 

A Fáklya mozi szomszéd-
ságában levő ú j kiállítócsar-
nokban idén is b ' ' torbemu-
tatót rendeznek. Valószínű, 
ho"" a szegedi vásáron részt 
vevő jugoszláv vállalatok 
termé'-eit meg lehet majd 
vásárolni a szerédi üzletek-
ben és ári>hA-">,-v,"»n. U-n'-nis 
a szabadkai ktai'ítoson részt 
vevő s"e~edi. ilte've rong'-ar 
kiállítók is ár»s{*Mtiík ter-
mékeiket az ottani vásár al-
kalmával. 

Nem kedvez az idő 
a primőröknek 

A küldöttértekezlet résztvevőinek egy csupuitjv, 

Somogyi Károlyné felvétele 
Szellőztetik a fóliaágyakat 

Az utóbbi napokban go-
rombára fordult az idő, s ez 
nem kedvez a primőröknek. 
Pedig napjában többször is 
megvizsgálják mostanában 
Mihályteleken, Röszkén, a 
szegedi tájban a fóliák al-
ját. Szellőztetik, locsolják a 
palántákat; gyorsan növe-
kedjék, minél hamarabb pi-
acra adhassák az á r u t A hi-
deg, szeles idő jó néhány 
napra visszavetette a fejlő-
dés t ezért tömegesen a hó-
nap végére fu t majd be a 
retek és a saláta. 

A hazai igényeken kívül 
külföldre is, az NDK-ba in-
dítottak már szállítmányt a 
szegedi Felszabadulás, a szen-
tesi Felszabadulás és Árpád 
Termelőszövetkezet árujából. 
A szentesi körzetből 500 ezer 
csomó retek és 300 ezer fej 
saláta kerül piacra ezekben 
a hetekben. Leginkább a 
szentesi Árpád, a mindszenti 
Tiszavirág és a szentesi Fel-
szabadulás Termelőszövetke-
zet szerződött primőrök át-
adására. 

A szegedi tájban a deszki 
Kossuth, a mihályteleki Uj 
F'et. a szegedi Haladás, a 
röszkei Aranykalász és a 
szegedi Móra Ferenc Terme-
lőszövetkezettől várható na-
gyobbarányú hajtatott zöld-
ségféle. A szegedi és Szeged 
környéki házikertekből, kis-
kertekből összesen 163 ezer 
f e j saláta átadására kötöt-

tek szerződést a MÉK-keL 
Március végéig, április ele-
jéig összesen 860 ezer tej 
saláta kerül innen piacokra, 

• elsősorban a szegedi üzle-
tekbe, Budapestre és export-
ra. Retket Mihálytelekről és 
Röszkéről szállítanak na-
gyobb télelekben. Pár hét 
műlva a fóliák is „belép-
nek" és ekkor számottevő 
primőr kerül az üzletekbe, 
összesen a tavaszi idényben 
több mint 10 millió csomó 
retek értékesítésére számíta-
nak. Ács Sánta Miklóséknál 
(Mihályteleken), mint ké-
pünk is mutatia, kihasznál-
ják a fólia előnyeit. Húsz-
ezer csomó retek nőtt itt feL 

A szegedi kereskedelem 
naponta most hozzávetőlege-
sen 1500—"000 fej salátát és 
ugyanannyi csomó retket 
vár. Eddig a szegedi Felsza-
badulás Termelőszövetkezet 
mellett a szentesi térségből 
vásárolták fel az árut. A 
többcsatornás áruértékesítés 
előnve az. hogy a terme'ő-
szüven-ezetek részben köz-
vetlenül az ü"letekkel 1 én-
nek kaocsolatba. s elláttak 
a boltokat, másrészt ned'g 
a M^K-kel kötöttek szerző-
dést és a termelvén"ek na-
gvobb rés-rét tov érté'-osfttk. 
Rorpí"-»W»g ismét szén na-
nos idők jönnek, höoan vé-
gén nagv mennyisén"1 nri-
mőr keml a? ,-i->et~'-ko g 
m í o W Á Á t . t több államba 
az exportálás. 


