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BÉTFO, m AUGUSZTUS ÍR. 

A munkás-paraszt szövetség jegyéhen ünnepel az ország népe 
Jubiláló 

szövetkezetek 
Ezekben a napokban a 

Szeged környéki szövetkeze-
tek közül jó néhányan ün-
neplik negyedszázados törté-
netüket. 

Augusztus 16-án Szegeden 
a Hungária szállodában a 
deszki Maros Tsz, tegnap, va-
sárnap Röszkén a Kossuth 
Termelőszövetkezet, Kübek-
házán a Sarló és Kalapács 
Termelőszövetkezet tartotta 
meg jubileumi közgyűlését, 
Tiszaszigeten a Búzakalász 
Tsz-ben pedig alkotmánynapi 
ünnepség volt. Ma, augusztus 
19-én a kiskundorozsmai 
Szélmalom étteremben a Jó-
zsef Attila Termelőszövetke-
zet, Sövényházán az Árpád 
vezér Termelőszövetkezet 
tar t ja az ünnepi közgyű-
lését, augusztus 20-án Üj-
szentivánon a Csehszlovák— 
Magyar Barátság Termelő-
szövetkezetben emlékeznek 
meg a negyedszázadról. 

Domaszéken a Hazafias 
Népfront, a Kossuth Szak-
szövetkezet, a Béke Szakszö-
vetkezet és a mórahalmi 
ÁFÉSZ rendezésében egész 
napos ünnepségsorozat lesz, 
felvonulás, munkás-paraszt 
találkozó és kultúrműsor. 
Bordányon szintén egész na-
pos ünnepséget rendeznek, 
amit délelőtt 9 órakor a mű-
velődési házban alkotmány-
napi megemlékezés nyit meg, 
este 20 órai kezdettel" a tá-
péi népitánc együttes műsora 
zár. 

Szépen ünnepeltek tegnap 
a röszkei Kossuth Termelő-
szövetkezet tagjai, a Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat 
röszkei telephelyén. Közgyű-
lésükön Tanács Imre téesz-
elnök emlékezett meg a ter-
melőszövetkezet 25 éves 
múltjáról. A bensőséges han-
gulatú ünnepségen az ala-
pítók közül 14-en jelentek 
meg. Mind a 14 alapító elis-

merő oklevelet, pénzjutalmat 
kapott, a gazdaközösség tag-
jai közül heten miniszteri 
kitüntetést, 10-en kiváló dol-
gozó kitüntetést, 118-an el-
ismerő oklevelet kaptak, há-
rom szövetkezeti brigád pe-
dig ez alkalommal kapta 
meg a Szocialista bri-
gád kitüntető címet és pénz-
jutalmat. A Határőrség Orszá-
gos Parancsnoksága Kiváló 
határőr téesz kitüntetéssel 
jutalmazta a kollektívát. Az 
ünnepségen megjelent dr. 
Kovács József, a járási párt-
bizottság első titkára, Ko-
vács Imre, a megyei tanács 
elnökhelyettese, Kakuszi 
László, a megyei pártbizott-
ság munkatársa és Kiss Ist-
ván, a TESZÖV titkára. 

Délelőtt 11 órakor Kiibek-
házán a Sarló és Kalapács 
Termelőszövetkezetben is 
megünnepeltek az alkot-
mányt, és emlékeztek a szö-
vetkezet fennállásának hu-
szonöt éves jubileumá-
ra. Zsótér András, a közös 
gazdaság elnöke idézte fel a 
kezdeti éveket. 

Az ünnep alkalmából hat 
szövetkezeti tag miniszteri 
kitüntetést, 17 munkahelyi 
kitüntetést és pénzjutalmat 
kapott, öten anyagi elisme-
résben részesültek. Az ün-
nepségen részt vett Jáhni 
László, a járási pártbizottság 
titkára, Gyuris Szilveszter, a 
megyei tanács osztályvezető 
helyettese és Kálmán János, a 
TESZÖV munkatársa. 

Ugyancsak tegnap dél-
előtt ünnepelte negyedszá-
zados jubileumát a pitvarosi 
Vörös Csillag Tsz, ahol Le-
hóczki András, a közös gaz-
daság elnöke méltatta az el-
ért eredményeket. A jubile-
umi közgyűlésen megjelent 
Szőnyi Márton, a makói já-
rási pártbizottság első titká-
ra. 

SZ. b. I. 

Kempinget avattak 
Makón 

viflltsst 
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1 anacsi 
dolgozók 

kitüntetése 

Hagyományainkhoz híven, a munkás-
paraszt szövetség jegyében ünnepeljük 
meg az idén is augusztus 20-át; Három-
napos az országos program, amely gaz-
dag tartalommal, sók eseménnyel kap-
csolódik az alkotmány törvénybe ikta-
tásának 25. évfordulójához. 

Politikai nagygyűlést tartanak több 
városban. Losonczi Pál, a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának elnöke mon-
dott alkotmányünnepi beszédet vasár-
nap a kecskeméti nagygyűlésen. Ma a 
debreceni nagygyűlésen Gáspár Sándor, 
az MSZMP Politikai Bizottságának tag-
ja, a Szakszervezetek Országos Taná-
csának főtitkára, Székesfehérvárott 
Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bi-
zottságának tagja, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsának elnöke, Körmen-
den Keserű Jánosné könnyűipari mi-
niszter tart beszédet. Sarlós István, a 
Hazafias Népfront Országos Tanácsának 

főtitkára lesz a szónok augusztus 20-án 
a mezőkövesdi nagygyűlésen. 

A Hazafias Népfront kitüntető jelvé-
nyét adományozták a népfrontmozga-
lomban kiemelkedő munkát végzett ak-
tivistáknak. Az országban összesen 135-
en kapták meg a kitüntetést. A jelvé-
nyeket vasárnap délelőtt adta át Sarlós 
István, a népfront országos tanácsának 
főtitkára. 

Budapesten ma délután — ünnepé-
lyes külsőségek között — a Gellérthegy 
ormán felvonják nemieti lobogónkat és 
a nemzetközi munkásmozgalom vörös 
zászlaját, az Országház előtt az Állami 
Zászlót. Augusztus 20-án lesz a tiszt-
avató ünnepség a Kossuth Lajos téren. 
Utána — 11 órától — kezdődik a bu-
dapesti honvédelmi nap, a dunai vizi-
és légiparádé. Az ünnepi tűzijáték 21 
órakor kezdődik. 

Losonezi Pál mondott beszédet 
a kecskeméti nagygyűlésen 

A kemping átadása 

Makón, az autójavító szom-
szédságában, a Nagylakra 
vezető út mellett tegnap óta 
ú j szállás várja az átutazó 
vendégeket. Egyelőre 22 sze-
mélynek tudnak ágyat adni 
a kényelmes motelban, és 80 
személy verhet sátrat az el-
kerített területen, szabad ég 
alatt. 

Dr. Forgó István, a vá-
rosi tanács elnöke köszön-
tötte az avatóünnepség részt-
vevőit, a bejáratnál kifeszí-
tett szalag átvágásával dr. 
Perjési László, a megyei ta-
nács elnöke adta át rendel-

tetésének a hazánkba, vi-
dékünkre látogató kirándu-
lók kényelmét szolgáló új 
kempinget. Részt vett az ün-
nepségen dr. Kovács Lajos, a 
megyei pártbizottság osz-
tályvezetője és Bartha Lász-
ló, a makói városi pártbi-
zottság titkára is. A vendé-
geknek dr. Antalffy György-
né, a szegedi idegenforgal-
mi hivatal vezetője mutatta 
be megyénk idegenforgal-
mának a szegedit követő el-
30 bázisát. 

A Hazafias Népfront Bács-Kiskun megyei, kecskeméti 
városi és járási bizottsága vasárnap délután Kecskeméten 
ünnepi nagygyűlést rendezett az alkotmány születésének 
25. évfordulója tiszteletére. Kecskemét dolgozóin kívül a 
megye városaiból, járásaiból is több ezren érkeztek az ün-
nepségre. A nagygyűlés elnökségében helyet foglalt Losonczi 
Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, 
Horváth István, a Bács-Kiskun megyei pártbizottság első 
titkára, dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke, a me-
gyei, járási és városi párt-, tanács- és népfrontszervek, a 
társadalmi és tömegszervezetek több vezetője, a munká-
sok, parasztok, értelmiségiek képviselői. A Himnusz hang-
jai után dr. Bodóczky László, a Bács-Kiskun megyei nép-
frontbizottság elnöke köszöntötte a megyei nagygyűlés több 
mint huszonötezer résztvevőjét. Ezután Losonczi Pál mon-
dott ünnepi beszédet. A beszéd elhangzása után a kecske-
méti Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet kül-
döttei ú j búzából sütött friss kenyeret adtak át Losonczi 
Pálnak. Ezt követően a kalocsai népi együttes és a tisza-
kécskei művészeti együttes ünnepi műsort adott. A negyed-
százados alkotmány nagyszabású ünnepi demonstrációja az 
Internacionálé hangjaival ért véget. 

A szónok bevezetőben tol- sadalom különböző rétegei-
mácsolta a nagygyűlés részt- vei folyó állandó eszmecsere 
vevőinek és általuk az egész tapasztalataira építve dolgoz-
dolgozó magyar népnek a ta ki és fejleszti tovább po-
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottsága, a 
Népköztársaság Elnöki Taná-
csa és a kormány szívélyes 
üdvözletét, legjobb kívánsá-
gait az ünnep alkalmából. 

Ha most — alkotmányunk 
megszületésének negyedszá-
zados évfordulóján — visz-
szatekintünk a végigjárt út-
ra, dicsekvés és túlzás nél-
kül elmondhatjuk, hogy va-
lóra váltottuk az akkor nem-
zeti célként kijelölt felada-
tokat: leraktuk a szocializ-
mus alapjait, sikerrel foly-
tatjuk a szocializmus építé-
sét. Országgyűlésünk 1972-
ben már azért fogadhatta el 
alkotmányunk új, egységes 
szövegét, mert ami 1949-ben 
jórészt még cél volt, immár 
valósággá vált-

Munkásosztályunk, paraszt-
ságunk, a dolgozó emberek 
nagy többsége szívesen, fe-
lelősséggel tesz eleget köte-
lezettségeinek, teljesíti a reá 
háruló feladatokat. Ez a tár-
sadalmi összefogás biztosít-
ja, hogy népgazdaságunk — 
a párt X. kongresszusa hatá-
rozatainak megfelelően — a 
IV. ötéves terv előírásaival 
összhangban fejlődik. 

Eredményeink mindenek-
előtt annak a következetes, 
elvi marxista—leninista po-
litikának köszönhetők, ame-
lyet a Magyar Szocialista 
Munkáspárt az egész nép ér-
dekében folytat. Az MSZMP 
a munkásosztállyal, a szövet-
kezeti parasztsággal, a tái>; 

litikáját. E politika társadal-
mi bázisa a nép. 

Fel kívánom használni ezt 
az ünnepi alkalmat — mon-
dotta Losonczi Pál —, hogy 
a Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsága, 
az Elnöki Tanács és a kor-
mány nevében őszinte kö-
szönetünket fejezzem ki 
egész népünknek, munkás-
osztályunknak, szövetkezeti 
parasztságunknak, alkotó ér-
telmiségünknek, minden dol-
gozó embernek a közös ügy, 
a szocializmus javára vég-
zett felelős munkáért, a párt 
politikája iránt tettekben 
megnyilvánuló bizalomért. 

Munkálkodjunk sikere-
sen és eredményesen ha-
zánk felvirágoztatásán, né-
pünk boldogulásán — fejez-
te be nagy tetszéssel fogadott 
beszédét az Elnöki Tanács 
elnöke. 

Vasárnap délelőtt Szege-
den. a megyei párt_ és ta-
nácsszékházban kitüntetése-
ket adtak át. A z ünnepségen 
jelen volt Szabó Sándor, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára, Simon 
Béla, a Csongrád megyei ta-
nács pártbizottságának tit-
kára, dr. Ágoston Józsefné, 
a Közalkalmazottak Szak-
szervezete megyei bizottsá-
gának szervező titkára. 

A kitüntetéseket dr. Per-
jési László, a megyei tanács 
elnöke nyújtotta át. 

Eredményes munkájuk el-
ismeréseként a Kiváló dol-
gozó kitüntetésben részesült 
Boldizsár Ferenc, Balástya 
községi tanács vb-titkára, 
Gágyor Istvánné Szentes vá-
rosi tanács vb dolgozója. Joó 
Sándor, a Csongrád megyei 
tanács vb gazdasági hivata-
lának csoportvezetője, Kecs-
kés László, a Csongrád vá-
rosi tanács vb főelőadója, 
Kuli Sándor, a megyei ta-
nács vb gazdasági hivatalá-
nak dolgozója, Molnár Ist-
vánné, a megyei tanács vb 
szervezési és jogi osztályá-
nak előadója, Petrik Ferenc, 
né hódmezővásárhelyi városi 
tanács vb ügyviteli előadója. 
Piti Istvánné. a szentesi já-
rási hivatal főelőadója. Pó-
nya Ibolya, Pitvaros község 
községi tanács vb igazgatási 
csoportjának vezetője, Szűcs 
István, a Makó városi tanács 
vb igazgatási osztályának fő-
előadója, Zádori Jánosné, 
Zsombó községi tanács vb 
igazgatási előadója. 

Az építésügyi és városfej-
lesztési miniszter az Építő-
ipar kiváló dolgozója kitün-
tetést adományozta Cseri 
Sándornak, a Hódmezővásár-
helyi Városgazdálkodási Vál-
lalat asztalos szakmunkás-
csoportvezetőnek, Kecskemé-
ti Jánosnak, a megyei tanács 
vb építési osztálya megbí-
zott csoportvezetőjének, 

A húszéves folyamatos 
munkaviszony alapján a Ta-
nácsi munkáért emlékplakett 
ezüst fokozatát hét. a tízéves 
folyamatos munkáért az em-
lékplakett bronz fokozatát ti-
zennyolc tanácsi dolgozó 
kapta meg. 

A kitüntetettek nevében 
Boldizsár Ferenc mondott 
köszönetet. 

Petcfi emlékkönyvtár 
Ásotthalmon 

Megdolgozott ú j könyvtá^ 
ráért Ásotthalom: elsők kö-
zött volt már a régi is a 
könyvtárosok versenyében. 
Amikor a Művelődésügyi 
Minisztérium 1972-ben hir-
detett pályázatot a Petőfi 
Emlékbizottság támogatásá-
val, emlékkönyvtárak léte-
sítésére, a tanács elhatároz-
ta, hogy vállalva a magas 
követelményeket, olyan ott-
hont teremt a könyvtárnak, 
amely a nagyon igényes 
szakmai előírásoknak is 
megfelel. A minisztérium el-
fogadta a jelentkezést, és 55 
ezer forint támogatást adott. 
A megyei tanács 147 ezer 
forinttal a berendezés vá-
sárlásához járult hozzá. A 
megfelelő helyiség a község 
gondja maradt, az erejét 
már-már meghaladó felada-
tot a KISZ-fiatalok, a szak-
szövetkezeti tagok, határ-
őrök és olajbányászok jól 
szervezett társadalmi mun-
kájával oldotta meg. A fa-
lu közepén levő új könyv-
tár külsejével is példázza 
ezt a szép összefogást, bent 
szabadpolcos kölcsönző, fo-
lyóirat-olvasó és gyermekfog-
lalkozások tartására is al-
kalmas olvasóterem találha-
tó, 

Az ú j könyvtár 

A tegnapi könyvtárava-
tón, amelyen részt vett 
többek között Gerő Gyula, 
a Kulturális Minisztérium 
munkatársa, a Könyvtáros 
szerkesztője és Tóth Béla, 
a szegedi Somogyi Könyvtár 
igazgatója is, Börcsök Szil-
veszter, a községi pártszer-

vezet csúcstitkára üdvözlő 
szavai után Barna László, a 
megyei tanács vb osztályve-
zető-helyettese mondott be-
szédet. Közreműködött az 
ünnepi műsorban Martin 
Márta, a Szegedi Nemzeti 
Színház művésze is. 


