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Alkotmányát ünnepelte az ország 

Harmincéves alkotmányát ünnepelte hétfőn, augusz-
tus 20-án az ország népe Ezzel egyidejűleg I. István 
királyra emlékezett és az új kenyeret köszöntötte. 

Az eseménysorozat nyitányaként Budapesten, az 
Országház előtt katonai tiszteletadással felvonták az 
Állami Zászlót, melynél zenés őrségváltás is volt. Itt 
tartották meg 20-án a tisztavató ünnepséget is, me-
lyen jelen volt többek között Gáspár Sándor, az 
MSZMP PB tagja, a SZOT főtitkára, dr. Maróthy 
László, a Politikai Bizottság tagja, a KISZ KB első tit-
kára, valamint Borbándi János, a Minisztertanács el-
nökhelyettese is. Az ünnepségen Czinege Lajos hadse-
regtábornok, honvédelmi miniszter mondott ünnepi be-
szédet. majd az újonnan felavatott tisztek díszmenet-
ben vonultak el az Állami Zászló előtt 

Ezután a Parlament előtti Duna-parton látványos 
légi- és víziparádét rendeztek- Este 9 órakor pediQ 
színpompás tűzijáték kezdődött. 

A vidéki ünnepségek sorozatában a miskolci majá-
lisparkban tartott alkotmány napi gyűlésen Biszku Bé-
la, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja mondott 
ünnepi bestédet. A ráckevei rendezvény — amelyen 
Pest megye, a ráckevei járás és Csepel-sziget ipari 
munkásainak képviselői voltak jelen — szónoka Ro-
mány Pál mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 
volt 

A Nógrád megyei Balassagyarmaton Borbély Sán-
dor, a párt Központi Bizottságának titkára beszélt az 
alkotmányünnepen napjaink fő kérdéseiről. Sarlós Ist-
ván. az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Ha-
zafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára pedig a 
kiskunhalasi nagygyűlésen szólalt fel. 

A Somogy megyei Szülök községben rendezett 
nemzetiségi napon jelen volt Losonczi Pál, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke, 
a megye országgyűlési képviselője, és a nagygyűlést 
követően átadta rendeltetésének a Szulok—Barcs közöt-
ti. 11 kilométernyi útszakaszt, majd részt vett Barcson, 
a Volán autóbusz-pályaudvar avatásán is. 

• 
Moszkvában, a Barátság Házában az alkotmány 

n a p j a alkalmából ünnepséget rendezett a Szovjet—Ma-
gyar Baráti Társaság hétfőn. Az eseményen — melyen 
részt vett dr. Szűrös Mátyás, hazánk moszkvai nagy 
követe is — Nyikolaj Zsavoronkov akadémikus, a Szoi>-
jet—Magyar Baráti Társaság alelnöke mondott ünnepi 
beszédet. 
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a g y s i k e r ű 
munkás-paraszt találkozó 

Ópusztaszeren 
A nagygyűlésen Németh Károly mondott beszédet 

A palitlkai nagygyűlés elnöksége. A szónoki emelvényen Németh Károly 

Hétfőn délelőtt, tíz óra előtt néhány 
perccel Nagy István, a Hazafias Népfront 
Csongrád megyei Bizottságának elnöke üd-
vözölte az ópusztaszeri munkás-paraszt ta-
lálkozó résztvevőit. Köszöntötte a politikai 
nagygyűlés elnökségében helyet foglalókat, 
köztük Tóth Szilveszterné nyugalmazott 
községi tanácselnököt, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagját, dr. Komócsin 
Mihályt, a megyei pártbizottság első titká-
rát, Gyárfás Mihályt, dr. Koncz Jánost, a 
megyei pártbizottság titkárait, dr. Perjési 
Lászlót, a megyei tanács elnökét. Török 
Józsefet, a szegedi városi pártbizottság el-
ső titkárát, Papp Gyulát, Szeged megyei 
város tanácsának elnökét, Jáhni Lászlót, a 
szegedi járási pártbizottság első titkárát. 
Fodor Istvánt, a szegedi járási hivatal el-
nökét, Molnár Sándort, a megyei népfront-
bizottság titkárát, dr. Ágoston Józsefet az 

SZMT vezető- titkárát, Bódi Györgyöt, a 
KJSZ megyei bizottságának első titkárát, 
dr. Ántaiffy Györgyöt, a szegedi József At-
tila Tudományegyetem rekterát, Ocskó 
Imrét, a MÉSZÖV elnökét, dr. Masa Ist-
vánt, a TESZÖV titkárhelyettesét, a jelen 
levő országgyűlési képviselőket, az ipari és 
a mezőgazdasági üzemek küldötteit, Öpusz-
taszer község párt-, tanácsi és népfront-
testületeinek vezetőit. 

— Legyünk hűek haladó hagyománya-
inkhoz, elért eredményeinkhez. Legyünk 
helytállóak a ránk váró munkában és ez-
zel méltóak leszünk történelmi küldeté-
sünkhöz — hangsúlyozta megnyitójában 
többek között a megyei népfrontelnök, 
majd átadta a szót Németh Károlynak, az 
MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a 
Központi Bizottság titkárának, az ópuszta-
szeri politikai nagygyűlés szónokának. 

Három évtizede született alkotmányunk 

Csertus István á t ad j a az ú j kenyeret Ncmeth Károlynak 

— Tisztelettel köszöntöm ponti Bizottság titkára, majd 
a honfoglalás emlékének, az a helyhez kapcsolódó törté-
alkotmány napjának és az nelmi események jelentősé-
új kenyér ünnepének szen- géről, a nép fennmaradásá-
telt nagygyűlésünk minden ért évszázadokon át küzdők 
résztvevőjét. Átadom Önök- harcáról, a hagyományőrzés 
nek, Csongrád megye dol- jelentőségéről beszélt, utalva 
gozóinak a Magyar Szocia- arra: — Alkotmányunk nap-
lista Munkáspárt Központi ján megkülönböztetett tisz-
Bizottsága szívélyes üdvözle- telettel gondolunk a nemze-
tét és jókívánságait — mon- ti lét megőrzőire és megújí-
dotta bevezetőjében a Köz- tóira is: a népforradalmak, 

A politikai nagygyűlés hallgatóságának egy csoportja. 

hodását kifejező alaptörvé-
nyünk, az alkotmány har-
mincéves. Megalkotása és 
életbe léptetése történelmi 
jelentőségű esemény v o l t 
összegezte eddigi munkánk, 
harcunk eredményeit Szen-
tesítette a munkásosztály, a 
nép hatalmát, s a nemzet 
programjaként törvénybe 
foglalta a korunk emberéhez 
méltó, kizsákmányolástól 
mentes, szabad társadalom, 
a szocializmus felépítését. 

— Visszatekintve a felsza-
badulástól eltelt évtizedek-
re, tudjuk, hogy a megtett 
út nem volt mentes az el-
lentmondásoktól. megráz-
kódtatásoktól és tévedések-
től. Tévedéseinkből, hibá-
inkból okultunk, a nehézsé-
geket közös akarattal le-
gyűrtük. A szocializmus hí-
veinek helytállása, pártunk, 
népünk harca és munkája 
történelmi mértékkel mérhe-
tő, maradandó változásokat 
eredményezett. 

Ezt követően a Politikai 
Bizottság tagja arról beszélt, 
hogy: — Az ország fejlődé-
sével lépést tart Csongrád 
megye is. Az egykori vihar-
sarki emberpiac, az állandó 
és súlyos munkanélküliség 
jjaa már történelem, csak az 
idős, a régi kort is megélt 
emberek emlékeznek rá. 
Amikor jelenünket múl-
tunkkal egybevetjük, erre is 
gondolni kell. A megye la-
kossága méltóan járult hoz-
zá. a szocializmus építésének 
nagy nemzeti ügyéhez. Az 
ipar fellendült, továbbfejlő-
dött a táj hagyományos me-
zőgazdasági kultúrája. A 
néphatalom éveiben gyöke-
resen megváltozott az itte-
ni emberek élete is. Nincse-
nek foglalkoztatási gondok, 
minden munkaképes korú 
ember dolgozhat. A váro-
sokban. a falvakban min-
denütt az életkörülmények 
iavulásának kézzelfogható 
tényeivel találkozunk. A fel-
szabadulás óta. különösen az 
utóbbi tíz esztendő nagy-
arányú lakásépítkezéseinek 
eredményeként mintegy 150 
ezren költöztek úi otthonba. 
Az életkörülmények javulá-
sát, a dolgozó emberekről 

Enyedi Zoltán felvétele (Folytatás a 2. oldalon.) 

a szabadságharcok, a forra-
dalmi munkásmozgalom ki-
emelkedő, neves vezetőire, 
mártírjaira, a névtelen har-
cosokra, a dolgozó magyar 
népre, mely munkájával és 
vérével hazánkat százado-
kon át fenntartotta, éltette, 
a fejlődés útján előrevitte. 

A továbbiakban alkotmá-
nyunkról szólt: — A nagy 
változást, az ország megúj-
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