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11 megye kommunistái készen állnak 
az új nagy feladatok megoldására 

Befejeződött a megyei pártértekezlet — Megválasz-
tották a vezető szerveket és a kongresszusi 

küldötteket 
T « . • 

Vasárnap reggel Szegeden, 
a megyei párt- és tanács-
székház dísztermében tovább 
folytatódott a megyei párt-
értekezlet. Fél 9-kor foglal-
ta el helyét az elnökség, 
amelyben többek között he-
lyet foglaltak: Apró Antal 
elvtárs, az MSZMP Politi-
kai Bizottságának tagja, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese, Komócsin Zoltán elv-
társ, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára, dr. 
Korom Mihály elvtárs, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, igazságügy-mi-
niszter és más elvtársak. 

Az elnöklő dr. Ágoston 
József elvtárs, a megyei 
pártbizottság titkára beje-
lentette, hogy 49 küldött je-
lentkezett felszólalásra, de 
javaslat érkezett, hogy még 
egy felszólalás után a vitát 
zárják le. Ezt követően Apró 
Antal elvtárs emelkedett 
szólásra, aki értékelte a me-
gyei pártértekezlet elé ter-
jesztett dokumentumokat, 
valamint az eddigi tartalmas, 
és színvonalas vitát, majd ~ 
részletesen szólt a pártélet valamint a határozati javas- elvtárs mondott köszöneteta jából eredően a megyére hd-
egyes kérdéseiről és tájékoz- l a t o t> < a m i t lapunk más he- bizalomért, s ugyancsak rulnak. A tanácskozásokon 
tatta a pár!értekezletet gaz- ismertetünk). Majd a megköszönte a régi végre- nagyszerű egység mutatkp-
daságpolitikánk összefüggé- partértekezlet áttért a har- hajló, bizottság azon tagjai- zott meg mind . a feladatok 
seiröl. madik napirendre. hak munkáját, akik áz ú j megértésében, mind az előt-

Ezt követően az elnök be- Kurucz Márton elvtárs, a testületben már nem vesz- tünk álló feladatok megvaló-
jelentette, hogy számos szentesi járási pártbizottság n e k részt, de akik az elmúlt sítására irányuló szándékok-
üzem, tsz, tanács, pártszer- első titkára, a jelölő bizott- években harcostársként ban. Ez az egység az egyik 
vezet és szocialista brigád ság elnöke, javaslatot ter- együtt tevékenykedtek a biztosítéka annak, hogy 
üdvözölte dísztáviratban a jesztett elő a 65 tagú ú j me- megye kommunista mozgal- Csongrád megyében is to-
megvei pártértekezletet, s a gyei pártbizottság tagjaira, mának érdekében. Majd ja- vább erősödik a párttagok 
küldöttek nevében köszöne- valamint a X. kongresszus vaslatot tett a megyei párt- és párton kívüliek összefo-
tét fejezte ki az üdvöz- Csongrád megyei küldötteire, bizottság mellett működő bi- gása annak érdekében, hogy 
lésért. A javaslatot a megyei párt- zottságok — pártépítési, agi- megyénkben további új, 

A két első napirend fe- értekezlet egyhangúlag jó- tációs és propaganda, gazda- nagy sikereket érjünk el. 
letti vitát Győri Imre elv- váhagyta. Ezt követően tit- ságpolitikai, ifjúsági bizott- A küldöttek ezután eléne-
társ, az MSZMP Központi kos szavazással * megválasz- ^dfi — vezetőire és tagjaira, kelték az Internacionálét és 
Bizottság tagja, a megyei tották a megyei pártbizott- A javaslatot a pártbizottság ezzel befejeződött a megye 
pártbizottság első titkára ság, valamint a X. kongresz- egyhangúlag elfogadta. A kommunistáinak nagy jelen-
foglalta össze. Hangsúlyozta, szus Csongrád megyei kül- megyei pártbizottság meg- tőségű tanácskozása. 
hogy a vitában felszólalók d ö t t e i t _ erősítette munkakörében a _ . . . 
reven tulajdonkeppen me- , . . . . . (A pártértekezlet besza-
gyénk minden társadalmi Szünet utan Racz Lajos megyei pártbizottság appa- m o l ó j a f e l e t t i v i t a anyagát, 
rétegének képviselői meg- elvtárs, a Csongrád megyei rátusának eddigi osztályve- lapunk 3, oldalán közöljük.) 
nyilatkoztak. Megyénk, sőt Hírlap főszerkesztője, a sza- zetőit, valamint a Csongrád 

A m e g y e i pár tér tekez l e t r é s z t v e v ő i n e k e g y c soport ja . ( F o t ó : E n y e d i Zoltán) 

A megválasztott 
tisztségviselők 

A megyei pártbizottság tagjai 

Dr. Antalffy György, Arató Márton, dr. Ágoston 
József, Bakacsi Júlia, dr. Bánfalvi Jóisef, Bánvölgyi 
Mátyásné, Berár Demeter, dr. Biczó György, Csá-
penszki István, Csertus István, Diószegi Gyula, Dova-
lovszki János, Fehér Lajos, Fekete Gyula, Fekete 
Sándor, Ferka Mihály, Frányó Antal, i f j . Gábor La-
jos, Ginczinger István, Góg Mihály, Győri Imre, Hé-
zső Ferenc, Mingl József, dr. Horváth Valéria, Juhász 
József, dr. Julesz Miklós, Jurátovits Aladár, Kaczor 
Balázs, dr. Kelemen Miklós, dr. Komócsin Mihály. 
dr. Koncz János, dr. Kovács József, Krajkó András, 
Kurucz Márton, Labádi Sándor, Dácsán Mihályné, 
Mácsai Jenőné, Mákos István, Miskolci Antalné, Mó-
ricz Józsefné, dr. Németh Lajos, Nyikos Mihály, Pál-
fi Lászlóné, dr. Pozsgai István, Rácz Lajos, dr. Rácz 
János, Reseterits Sándorné, Rózsa István, dr. Sándor 
János, Sípos Géza, Sípos Mihály, Szabó Sándor, Szabó 
Sándor, dr. Szániel Imre, Szécsényi Lajos, Széli Im-
réné, Szilágyi Júlia, Szögi Béla, Szönyi Ferenc, Tóth 
Szilveszterné, Török József, Török László, Töröl: Sán-
dor, Vajda György és Zsibók András. 

A megyei párt-végrehajtóbizottság tagjai 
Győri Imre, a megyei pártbizottság első titkára, 

dr. Ágoston József, dr. Komócsin Mihály és Rózsa 
István, a megyei pártbizottság titkárai. Dr. Antalffy 
György, Bakacsi Júlia, Hingl József, dr. Kelemen 
Miklós, Sípos Géza, dr. Szániel Imre, Tóth Szilvesz-
terné, Török László és Török József. 

A megyei fegyelmi bizottság tagjai 
Elnök: dr. Sándor János. Tagok: Ácsai Mihály, 

Bodnár Lajos, dr. Dégi István, Lácsán Mihályné. 
Mátó László, Párkányi István, Péter Lajosné és Szabó 
Imre. 

A X . pártkongresszus megyei küldöttei 
Apró Antal, dr. Korom Mihály, Győri Imre, Ba-

logh József, dr. Biczó György, Cserháti István, Fekete 
Sándor, Halász Szabó Mihályné, Hingl József, dr. Ko-
mócsin Mihály, Kónya Sándorné, dr. Márta Ferenc, 
Molnár Lajos, Nagy Sándor, Oláh Mihály, Pálinkó 
Sándorné, Polák Zoltán, Rakity Aron, dr. Rózsa Jó-
zsef, Sipos Géza, Szönyi Ferenc, Tóth Károlyné, Tö-
rök József, Török László, Vad János Állami-díjas 
olajbányász és Váradi Józsefné. 

a z o r s z á g m i n d e n l é n y e g e s vazats,edö bizottság einöke megyei Hirlap eddigi föszer-
ismertette a választás ered- kesztöjét. 

társadalmi problémái hangot 
kaptak Csongrád megye 
kommunistáinak legfelsőbb ményét, majd az elnök A megyei pártbizottság 
fórumán. A felszólalók újabb szünetet rendelt el és ülésén felszólalt Apró Antal 
egyetértettek az írásos és a a pártbizottság első elvtárs, az MSZMP Politi-
ket szobelt előterjesztesse^ a . . . . . . ° , . _.. .. . . 
Központi Bizottság kong- ulesere került sor. kai Bizottsaganak tagja, a 
resszusi irányelveivel és ér- Az ú j Csongrád megyei Minisztertanács elnökhelyet-
tékes javaslatokkal, kritikai pártbizottság első ülésén, tese, aki a Politikai Bizott-
gondolatokkal gazdagították Komócsin Zoltán elvtárs, az ság nevében kívánt további 
az előterjesztést. A felszó- MSZMP Politikai Bizottságé- jq munkát a megválasztott 
lalók felelősségteljesen fog- nak tagja, a Központi Bi- elvtársaknak. 
laltak állást minden kérdés- zottság titkára köszöntötte Ezt követően folytatta 
ben, nagy segítséget adtak az ú j pártbizottság tagjait, munkáját a megyei pártér-
ahhoz. hogy az új megyei majd az MSZMP Politikai tekezlet. Dr. Ágoston József 
pártbizottság, a Központi Bi- Bizottságának nevében ja- elvtárs, a pártértekezlet el-
zottság politikájának szelle- vaslatot terjesztett elő a me- nöke tájékoztatta a küldői-
mében, az eddigieknél is gyei első titkár, a megyei teket a megyei pártbizott-
eredményesebben végezze pártbizottság titkárai, a me- ság első ülésének választási 
felelősségteljes munkáját. g.vei párt-végrehajtóbizottság ^eredményéről. A megyei 

Ez követően részleteseb-' többi tagjaira, valamint a pártértekezlet meleg tapssal 
ben kitért a vitában felve- megyei fegyelmi bizottságra, köszöntötte a párt megyei 
tett problémákra, s javasol- Ezt követően a megyei párt- tisztségviselőit. 
ta. hogy majdan a megyei bizottság tagjai titkos szava- A másfél napos tanácsko-
pártbizottság tételesen te- zással egyhangúlag megvá- zás végén Győri Imre elv-
kintse át a felszólalásokat, lasztották a megyei párt- társ mondott zárszót. Kife-
hasznosítsa munkájában. végrehajtóbizottságot, vala- jezésre juttatta: a megye 

A megyei pártértekezlet mint a megyei pártbizottság kommunistáinak \ eddigi ta-
egyhangúlag elfogadta a me- fegyelmi bizottságát. (A nácskozásai azt bizonyítot-
gyei pártbizottság írásos je- tisztségviselők névsorát la- ták, hogy Csongrád megye 
lentését. a két szóbeli elő- punk más helyén közöljük.) kommunistái készen állnak 
terjesztést, a vitában felve- A megválasztott tisztség- azokra az új nagy feladatok-
tett kerdesekre adott választ, viselők nevében Győri Imre ra, amelyek a párt politika-

0 megyei pártértekezlet 
h a t á r o z a t a 

A Csongrád megyei pártértekez-
let egyetért az elhangzott beszá-
molókkal és az abban megjelölt 

feladatokkal. Egyben megbízza az újon-
nan megválasztott megyei pártbizottságot, 
hogy a X. pártkongresszus határozatai 
alapján pontosítsa megyénk gazdasági, 
politikai, ideológiai és kulturális életének 
továbbfejlesztését szolgáló feladatokat. 
Szervezze meg a párthatározatok végre-
hajtását, erre mozgósítsa megyénk kom-
munistáit, az állami, a társadalmi és tö-
megszervereteket, megyénk dolgozóit. 

gyénk gazdasági életének továbbfejleszté-
séhez — mint eddig — a jövőben is 
nyújtsanak segítséget. 

2. 
A Csongrád megyei pártértekez-
let egyetért pártunk politikájá-
val, amely a X. pártkongresszus 

irányelveiben megfogalmazást nyert. A 
pártértekezlet megbíeza Csongrád megye 
kongresszusi küldötteit, hogy biztosítsák a 
pártkongresszust és a Központi Bizottsá-
got pártunk politikájának egységes támo-
gatásáról. Kérjük a párt Központi Bizott-
ságát és kormányszerveinket, hogy me-

*"[ A megyei pártértekezlet köszöne-
J tét és elismerését fejezi ki mind-

azoknak a munkásoknak, tsz-pa-
rasztoknak, műszakiaknak és fiataloknak 
— nőknek és férfiaknak egyaránt —, akik 
pártunk X. kongresszusa tiszteletére indí-
tott munkaversenyben részt vettek és vál-
lalásuk teljesítésével hozzájárultak nép-
gazdasági tervünk teljesítéséhez, valamint 
az árvízkárok okozta termeléskiesés csök-
kentéséhez. 

4 . 
A megyei pártértekezlet felszó-
lítja megyénk 25 ezres párttag-
ságát, s a KISZ 33 ezer tagját, 

hogy álljanak ki egységesen pártunk poli-
tikája mellett, hajtsák végre következete-
sen pártunk X. kongresszusának határoza-
tait. Valósítsuk meg megyénkben is a ne-
gyedik ötéves tervet, járuljunk hozzá szo-
cialista hazánk erejének növekedeséhez. 


