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Testvérmegyei küldöttségek Csongrád megyében 

Megérkeztek az odesszaiak lugoszláv 

fl lódziak látogatása Csongrádon 
A megyénkben tartózkodó 

lódzi testvérmegyei küldött-
ség, élén Tadeusz Czecho-
lüicz-vel, a Lengyel Egye-
sült Munkáspárt Lódz vaj-
dasági jogú városi bizottsá-
ga titkárával tegnap a párt-
iskolán a reggeli órákban 
találkozott dr. Komócsin 
Mihállyal, a megyei pártbi-
zottság első titkárával és 
dr. Perjési Lászlóval, a me-
gyei tanács elnökével. A 
lódzi küldöttség ezután 
Csongrádra látogatott. 

Ütjukon elkísérte őket 
Kapás Sándorné, a megyei 
párt-vb tagja és dr. Sebe 
János, a megyei pártbizott-
ság osztályvezető-helyettese. 
A Csongrád városi pártbi-

zottságon Sebestyén István, 
a pártbizottság titkára és 
Nagy Imre tanácselnök fo-
gadta a vendégeket. Sebes-
tyén István rövid tájékozta-
tót tartott a város gazdasá-
gi, társadalmi és kulturális 
életéről, majd városnézésre 
kalauzolta a küldöttség tag-
jait. Megtekintették a gyor-
san fejlődő Bökény város-
rész lakóépületeit, közintéz-
ményeit, majd a Belváros 
népi építészetet, reprezentá-
ló házait. Délután folytat-
ták sétájukat a városköz-
oont.ban. és betértek a Há-
ziipari Szövetkezet népmű-
vészeti boltjába. 

Ezután ellátogattak a 
Széchenyi úti áiUlámofi isr 

kólába, ahol Mészáros Pál 
igazgató bemutatta az okta-
tási intézmény saját hely-
történeti-néprajzi gyűjte-
ményét. A körút utolsó ál-
lomásaként a Tisza Bútor-
ipari Vállalat csongrádi 
gyáregységébe indultak. Ott 
Vincze Rókus, a vállalat 
pártve'zetőségének titkára 
üdvözölte őket, maid Batka 
Ferenc gyáregység-igazgató 
tartott tájékoztatót a gyár-
egység munkájáról, eredmé-
nyeiről. A vendégek körsé-
tát tettek az üzemben, ez-
után Dómján Gyula, a TBV 
igazgatója fogadta őket. 

A delegáció és kísérete az 
esti órákban visszautazott 
Szegedre. 

A Teást es megyei delegáció a szentesi Árpád Tsz egyik 
fóliasátrában, ( f o t ó : Egyedi ZUtéoi. 

Az odesszai pártdelegáció a megyei, szegedi párt- és tanácsi vezetők társaságában, a 
szegedi vasútállomás várótermében. (Fotó: Somogyi Károlyné) 

Az ünnepi készülődés je-
lentós eseményeihez érke-
zett Csongrád megye. Sorra 
érkeznek Szegedre, az 
MSZMP Csongrád megyei 
Végrehajtó Bizottságának 
meghívására a Magyar Ta-
nácsköztársaság 60. évfor-
dulója alkalmából rendezett 
ünnepségsorozaton részt ve-
vő testvérmegyei küldöttsé-
gek. 

Kedden fittaffá odesszai 
pártdelegáció érkezett N. K. 
Kiricsenkónak, az SZKP 
Központi Bizottsága tagjá-
nak, az Ukrán KP Odessza 
területi pártbizottsága első 
titkárának. a Szocialista 
Munka Hősének vezetésével. 
A küldöttség tagjai: N. P. 
Scsirszkij, az ovidooolszki 
járási pártbizottság első tit-
kára, A. N. Malühin. az 
Odessza városi tanács elnö-
ke, G. M. Movcsan. a kili 
járási Kutuzov Kolhoz fő-
agronómusa. a Szocialista 
Munka Hőse, V. Sz. Potyo-
min. az Izmaili Folyami Ki-
kötő dokkmunkásbrigád ve-
zetője, a területi pártbizott-
ság tagja. A delegáció elé 
utazott és a szolnoki vasút-
állomáson fogadta Szabó 
Sándor, a megyei pártbi-
zottság titkára és Papdi Jó-
zsef, a pártbizottság osztály-
vezetője. Jelen voltak és a 
vendégeket Szegedre kísér-
ték Lovász Lázár, a MÁV 
Szegedi Igazgatóságának ve-
zetője és Balogh József, az 
igazgatóság pártbizottságá-
nak titkára. 

A küldöttséget Szegeden, 
a vasútállomáson párt- és 
tanácsi vezetők fogadták, dr. 

Komócsin Mihály, a megyei 
pártbizottság első titkára, 
dr. Perjési László, a me-
gyei tanács elnöke, dr. 
Koncz János, a megyei párt-
bizottság titkára, Török Jó-
zsef, a szegedi városi párt-
bizottság első titkára és 
Papp Gyula, a városi tanács 
elnöke. Az állomás KISZ-
szervezetének képviselői és 
a Zrínyi általános iskola út-
törői köszöntötték és virág-
gal kedveskedtek a vendé-
geknek. 

A délelőtti órákban a me-
gyei pártbizottság székházá-
ban a végrehajtó bizottság 
vezetői fogadták az odesszai 
pártvezetőket és tanácskoz-
tak velük dr. Komócsin Mi-
hálynak, a megyei pártbi-
zottság első titkárának ve-
zetésével. Jelen voltak: dr. 
Perjési László, a Csongrád 
megyei tanács elnöke, s a 
megyei pártbizottság titká-
rai. valamint Horváth Ár-
pád, az MSZMP Központi 
Bizottságának munkatársa. 

A vendégeket dr. Komó-
csin Mihály üdvözölte, majd 
tájékoztatta őket Csongrád 
megye gazdasági. politikai 
és kulturális életének Idő-
szerű kérdéseiről, a megye 
párt- és társadalmi szerve-
zetei. az ipari-mezőgazdasá-
gi üzemek előtt álló gazda-
ságpolitikai feladatokról. Is-
mertette a két testvérme-
gye, valamint Odessza és 
Szeged baráti kapcsolatai-
nak kiszélesítésével kapcso-
latos feladatokat A végre-
hajtó bizottság köszönetét 
fejezte ki az elmúlt év 
őszén, Odesszában rendezett 

Csongrád megyei barátsági 
hét eseménysorozatáért, 
hangsúlyozta. hogy több 
mint 400 Csongrád megyei 
vett részt a gazdag progra-
mon, baráti találkozókon, 
tapasztalatcseréken. Vala-
mennyien gazdag élmények-
kel tértek haza. és elmond-
hatjuk, ezzel a rendezvény-
sorozattal is tovább erősö-
dött a testvérmegyék baráti 
kapcsolata. 

A tájékoztatóban elhang-
zottakra, a javaslatokra N. 
K. Kiricsenko válaszolt, 
majd arról szólt. hogy 
Odessza megyében az el-
múlt évben milyen gazda-
sági eredményeket értek el. 
Részletesen szólt arról is. 
hogy véleménye szerint a 
közeljövőben — egyetértve 
a Csongrád megyei pártve-
zetők javaslatával — miiven 
területen járulhatnak hozzá 
a testvéri kapcsolatok to-
vábbfejlesztéséhez. 

Az Odessza területi párt-
küldöttség délután a szege-
di városi pártbizottságra lá-
togatott. ahol Török József, 
a pártbizottság első titkára 
és Papp Gyula, a városi ta-
nács elnöke fogadták, és tá-
jékoztatták a város életéről, 
a szegedi párt- és tanácsi 
szervek, üzemek, intézmé-
nyek tevékenységéről. A 
megbeszélésen részt vett 
Szabó Sándor, a megyei 
pártbizottság titkára. * Berta 
István és Deák Béla. a vá-
rosi pártbizottság titkárai. 

A késő délutáni órákban 
az odesszai vendégek Szeged 
város nevezetességeivel is-
merkedtek. 

Kedden, a kora délelőtti 
órákban jugoszláv pártkül-
döttség érkezett megyénkbe 
a Magyar Tanácsköztársa-
ság kikiáltásának 60. évfor-
dulója alkalmából tartandó 
ünnepségekre. 

A delegáció vezetője Mar-
kó Gyuricsin, a Vajdasági 
Kommunista Szövetség tar-
tományi bizottság elnöksé-
gének tagja, az újvidéki köz-
ségi pártbizottság titkára. A 
küldöttség tagjai: Balázso-
vits Erzsébet, a VKSZ el-
nökségi tagja és Milovan 
Sogorov, a zrenjanini közsé-
gi pártbizottság titkára. 

Fogadásukra a röszkei ha-
tárátkelőhelyen megjelent 
Gyárfás Mihály, a megyei 
pártbizottság titkára, Szögi 
Béla, a megyei pártbizottság 
osztályvezetője, Jáhni Látizió, 
a szegedi járási pártbizott-
ság első titkára és Fodor 
István, a megyei tanács vb 
szegedi járási hivatalának 
elnöke. 

A jugoszláv vendégek rö-
vid szegedi tartózkodás után 
Szögi Bélának, a megyei 
pártbizottság osztályvezető-
jének kíséretében Vásárhely-
re látogattak. 

A vásárhelyi városi párt-
bizottság székházában dr. 
Szalontai József első titkár 
és dr. Csatordai Antal, a 
vásárhelyi városi tanács el-
nöke fogadta a delegációt, s 
adott tájékoztatást a város 
gazdasági életéről, valamint 
a pártszervek politikai irá-
nyító tevékenységéről. 

A tájékoztató után a de-
legáció vásárhelyi program-
ja a HÖDGÉP-nél folytató-
dott. A megyében több gyár-
egységgel rendelkező, s a 
mezőgazdasági gépgyártás-
ban fontos szerepet betöltő 
vállalat tevékenységét Ko-
zári József műszaki igazga-

A vendégek Vásárhelyen, a város és a HÓDGÉP vezetői-
nek társaságában az egyik gépegységet tekintik meg a 

gyár u dvarán 

tóhelyettes mutatta be, mig 
a pártéletről Farkas Ferenc, 
az üzemi pártbizottság titká-
ra adott áttekintést 

A délutáni órákban a HÖD-
GÉP-pel szomszédos Marx 
Tsz-t keresték fel a jugo-
szláv vendégek, s baráti be-
szélgetést folytattak Brcnda 
Péterrel, a szövetkezet el-
nökével és Takács János 
párttitkárral. 

Az eszmecsere középpont-
jában a termelési rendsze-
rek előnye, valamint az idős 

tsz-tagokról való gondosko-
dás állt. A szövetkezet köz-
pontjában megtartott tájé-
koztatót követően a vendé-
gek egy szakosított állatte 
nyésztési telepet tekintette1 

meg. Ütközben megálltak, é 
vörös szegfűcsokorral róttái 
le kegyeletüket a Tanács-
köztársaság 56 vásárhely 
mártírjának emlékművénél; 
Kutasi úton 

A delegáció az esti órák-
ban utazott vissza Sze-
gedre. 
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megyéből 
A Magyar Tanácsköztársa-

ság 60. évfordulójának ün-
nepségeire tegnap román kül-
döttség érkezett Csongrád 
megyébe a testvéri Temes 
megyéből. Tagjai: Minda Li-
viu, a Temes megyei tanács-
elnök első helyettese, aki a 
küldöttség vezetője, Cristea 
Gheorghe, a Temes megyei 
pártbizottság osztályvezetője, 
Kádár György, Dumbravita 
köaség vezetője. A román 
vendégeket a nagylaki ha-
tárátkelőhelyen fogadta és 
köszöntötte Csongrád megye 
pártbizottsága és tanácsa ne-
vében dr. Ágoston József, a 
megyei párt-vb tagja, az 
SZMT vezető titkára, dr. 
Horváth Károlyné, a megyei 
pártbizottság osztályvezetője 
és dr. Petrik István, a me-

gyei tanács elnökhelyettese. 
Délután a Szentesre láto-

gató küldöttséget a városi 
tanács épületében fogadta 
Csorba György tanácselnök. 
Dóczi Gábor, a városi párt-
bizottság titkára, dr. Gilicze 
Lajos, a tanács vb-titkára. A 
küldöttség kíséretében volt 
Horváth Károlyné és dr. Pet-
rik István. 

A város gazdasági, társa-' 
dalmi és kulturális életéről 
és az elért eredményekről 
Csorba György tartott tájé-
koztatót és válaszolt a román 
vendégeket érdeklő kérdé-
sekre, többek között a ter-
málvíz felhasználásával és a 
várospolitika egyes feladatai-
val kapcsolatban, Minda Li-
viu, a román küldöttség ve-

zetője meleg szavakkal kö-
szönte meg a szívélyes fo-
gadtatást és további munka-
sikereket kívánt a város ve-
zetőinek, kommunistáinak és 
lakóinak, maid emléktárgyak 
átadására került sor. 

Ezt követően a Temes me-
gyeiek és kíséretük tagjai 
felkeresték a helybeli Árpád 
Termelőszövetkezet központ-
ját. ahol Szabó László tsz-
elnök és Lóczi János főker-
tész fogadta őket a szövetke-
zeti tagság nevében. Ismerte-
tés hangzott el a termelőszö-
vetkezet ágazatairól, gazdál-
kodásáról. Ezután a küldött-
ség megtekintette a szövet-
kezet nagvüzemi termálker-
tészetét. Az üzemlátogatás 
baráti eszmecserével ért vé-
get. 
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