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Németh Károly beszéde ((pusztaszeren 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

való gondoskodást szolgálja 
a kiegyensúlyozott közellá-
tás, az oktatás, az egészség-
ügy, a szolgáltatások fejlő-
dése. A megye dolgozói 
igyekeznek lépést tartani a 
megnövekedett követelmé-
nyekkel, bővül azoknak az 
ipari, mezőgazdasági üze-
meknek, intézményeknek a 
köre, ahol a fejlődés szük-
ségleteivel összhangban ma-
gasabbra állítják a mércét. 

•— Uj és emberhez méltó 
életünk építésének útján 
minden jogos igényt még 
nem tudunk kielégíteni. A 
lakáskérdést, annak ellené-
re, hogy az építés üteme sok, 
nálunk gazdaságilag eró-
sebb országét is meghalad-
ja, nem tudtuk teljesen 
megoldani. Ismerjük és szá-
mon tartjuk a lakásgondo-
kat, és mindent megteszünk 
azok enyhítéséért. Tudjuk, 
hogy több bölcsődére, óvo-
dára, iskolai tanteremre van 
szükség, bár az óvodás ko-
rú gyermekek több mint 
nyolcvan százalékának el-
helyezésével álljuk az össze-
hasonlítást nálunk gazda-
gabb országokkal ls. A jo-

gos igények kielégítésében 
csak úgy haladhatunk előre, 
ahogyan ezek anyagi alap-
jait megteremtjük. De meg-
győződéssel jelenthetjük ki: 
közös akarattal és munká-
val megoldjuk az ország 
előtt álló, a nép javát szol-
gáló mostani és további fel-
adatainkat is. Ennek forrá-
sa, hogy a párt, a kormány 
és a nép egyet akar, szilárd 
a népi hatalom, s annak 
legfőbb politikai alapja, a 
munkás-paraszt szövetség. E 
szövetség köré tömörülve 
megteremtődött, fejlődik és 
erősödik a nemzet egysége. 
A Hazafias Népfront kereté-
ben testet öltő szocialista 
nemzeti egység kifejezi a 
társadalom minden osztályá-
nak, rétegének alkotó össze-
fogását a közös szocialista 
célok valóra váltásáért. Az 
erős, szilárd munkáshata-
lom a forrása alkotmányos-
ságunknak; annak, hogy ál-
lamunk a nemzeti egységre 
támaszkodva mindjobban 
betöltse szerepét a gazdasá-
gi és a kulturális építés 
szervezésében. sikeresen 
munkálkodjék a béke. a ha-
ladás szolgálatában. 

További erőfeszítésekre 
van szükség 

A Központi Bizottság tit-
kára ezután elismeréssel 
adózott a nagy nyári mező-
gazdasági munkakampány 
résztvevőinek, majd így 
folytatta beszédét: — Az 
iparban, a mezőgazdaság-
ban és a gazdaság más ága-
zataiban kedvező irányú és 
hatású erőfeszítések bonta-
koznak ki. A dolgozók nagy 
többsége a maga posztján 
becsülettel helytáll. Az idei 
népgazdasági terv végrehaj-
tása érdekében számos jó 
intézkedés született. Az ed-
dig eltelt időszakban nép-
gazdaságunk alapvetően a 
tervben kitűzött célok irá-
nyába fejlődött. De azt is 
meg kell mondani. hogy 
nem minden sikerült úgy, 
ahogyan szerettük volna. A 
minőségi változások a ter-
melésben, a gazdálkodásban 
és az értékesítésben még el-
maradnak lehetőségeinktől. 
Kétségtelen, hogy lehetősé-
geink nagyobbak annál, 
mint amit eddig kiaknáz-
tunk. Üjabb erőfeszítésekre 
van szükség, hogy anyagi és 
szellemi erőforrásainkat ész-
szerűbben hasznosítsuk, va-
lóságos tartalékainkat moz-
gósítsuk. Ha külön-külön és 
együtt így cselekszünk, 
csakis akkor leszünk képe-
sek ellensúlyozni a világgaz-
dasági feltételek számunkra 
kedvezőtlen hatásalt. 

— Közvéleményünk a ko-
rábbinál reálisabban ítéli 
meg gazdasági helyzetünket. 
Egyre Inkább tettekre sar-
kall az a felismerés, hogy 
az ország gondjai — az 
egyes ember gondjai is; mi-
ként ennek fordítva is így 
kell lennie. Mindenkinek fe-
gyelmezetten kell dolgoznia 
azért, hogv eredményeinket 
megszilárdítsuk, a magunk 
el£ tűzött célokat elérjük. A 
Magyar Szocialista Munkás-
pártnak. kormányunknak — 
miként több mint két évti-

zede — változatlanul az a 
törekvése, hogy népünket 
szolgálva és reá támaszkod-
va a jövőben is vele együtt 
alakítva a politikát halad-
junk előre, oldjuk meg az 
összetett, nehezebb feladato-
kat 

— A közérdek érvényesí-
tése, a változó körülmények-
hez való alkalmazkodás ese-
tenként megkövetel olyan 
intézkedéseket, amelyek a 
döntésre hivatott szervekben 
dolgozók számára sem köny-
nyűek — ám szükségesek. 
Ilyen elkerülhetetlen lépés 
volt a fogyasztói árak leg-
utóbbi emelése. Az áremel-
kedésnek természetesen nem 
örültek az emberek, de azt, 
mint a gazdasági haladást 
szolgáló intézkedést, megér-
téssel tudomásul vették. Eb-
ben is megnyilvánul az or-
szág sorsáért érzett felelős-
ség, az a felismerés, hogy 
közös dolgainkat közösen 
kell megoldanunk. 

— Ezúttal is azt tapasz-
taltuk, hogy fejlődésünk fő 
kérdéseinek megítélésében, a 
problémák megközelítésé-
ben, az ország előtt álló ten-
nivalók meghatározásában 
találkozik a párt és a ma-
gyar közvélemény állás-
pontja. Üdvözölni kell, hogy 
a munka további javítása, a 
biztonságosabb előrehaladás 
érdekében erősödik a kriti-
kai hang. A rossz, hanyag 
munkát, a gyenge minősé-
get, a szervezetlenséget, a 
késlekedést, a vezetés gyen-
geségeit, a tehetetlenséget, a 
helytelen szemléleti meg-
nyilvánulásokat, javaink pa-
zarlását élesen bírálják az 
emberek. Ezt a párt egészsé-
ges jelenségnek tartja, ál-
lampolgári felelősségtudat, a 
politikánk irányával meg-
egyező, a közös ügyünket se-
gítő szándék, tettrekészség 
fejeződik ki benne. 

kell összpontosítanunk. Az 
ország gazdasági fejlődését 
— mint ahogy eddig, a jö-
vőben is — alapvetően tár-
sadalmunk összteljesítménye 
határozza meg, de hatást 
gyakorolnak rá a világgazda-
ságban zajló folyamatok is. 
Amiatt, ami nem tőlünk 
függ, a nemzetközi gazda-
sági körülmények orszá-
gunk számára kedvezőtlen 
alakulásiért* magunkat ne 
kárhoztassuk. Viszont te-
gyünk meg mindent azért, 
hogy a népgazdaságot pró-
bára tevő külső hatásokat 
kellőképpen ellensúlyozzuk: 
ésszerűen használjuk fel 
anyagi és szellemi erőfor-
rásainkat, a termelési szer-
kezet a szükséges irány-
ban és ütemben változzék, a 
gazdasági folyamatokban 
döntő szerepet betöltő dol-
gozó emberek, munkakollek-
tívák az irányításban és a 
végrehajtásban egyaránt fe-
lelős. a minőség és a haté-
konyság javítását szolgáló 
gyakorlatot folytassanak. 
Gyorsabban bontakozzék ki 
és honosodjék meg az or-
szág minden termelőhelyén, 
minden gazdálkodó egység-
ben a pontos, jól szervezett, 
jó hatásfokú munka. 

— A fegyelmezetlenség, a 
kényelmesség, a dolgok fél-
vállról vevése sehol nem 
tűrhető meg, se vezető be-

osztásban. se a munkapad, 
se pedig a hivatali íróasztal 
mellett. Ugyanígy annak is 
egyértelműnek kell lennie, 
hogy a munkát megkövetel-
ni és hozzá a szükséges fel-
tételeket biztosítani a ha-
táskörileg illetékes vezetők 
folyamatos kötelessége. Az, 
akire emberek sorsa van 
bízva, akinek irányítania 
kell másokat, körültekintő-
en, legjobb tudása szerint 
gondoskodjék a feladatok 
végrehajtásának feltételei-
ről; járjon élen a munká-
ban, mutasson személyes 
példát mindazoknak a teen-
dőknek az eredményes el-
végzésében, amelyek az ál-
tala vezetett kollektívára 
hárulnak. Minden vezető — 
kezdve fentről, egészen az 
irányítás alsó láncszeméig 
— tanúsítson szerénységgel 
párosuló felelős magatar-
tást, önállóságot és bátor 
kezdeményezést. Mindenki, 
aki felelősséget érez az or-
szágért. a szűkebb közössé-
gért, a családjáért, igyekez-
zék többet tenni, tudása, te-
hetsége legjavát adva job-
ban, eredményesebben dol-
gozni. Az ország előrehala-
dása és egyéni boldogulá-
sunk egyaránt azt követeli, 
hogy szerénység, szorgalom 
és takarékosság jellemezze 
magatartásunkat, ez hassa 
át szemléletünket, munkán-
kat, életünket 

Nagy lendítőerő 
a munkaverseny is 

— Mindennek kibontako-
zását és megerősítését segíti 
a pártunk XII. kongresszu-
sának és a hazánk felszaba-
dulása 35. évfordulójának 
tiszteletére indított és or-
szágos méretűvé vált szocia-
lista munkaverseny. Pár-
tunk Központi Bizottsága 
örömmel üdvözölte a dolgo-
zók kezdeményezését, amely 
újabb tanúbizonysága a 
párt politikája iránti biza-
lomnak, a szocialista haza 
sorsáért, a jövőnk alakulá-
sáért érzett felelősségnek. Jó 
dolog, hogy a szocialista bri-
gádok, a kollektívák fel-
ajánlásaiban a hatékonyság 
és a minőség javítására, az 
ésszerű takarékosságra való 
törekvés a meghatározó. Eb-
ben kifejezésre jut az a fel-
ismerés, hogy a szocialista 
munkaverseny akkor tölthe-
ti be igazán szerepét, ha a 
tervben kitűzött célok eléré-
sét segítő, minőségi többle-
tet eredményez. Elengedhe-
tetlen, hogy a felajánlások 
teljesítéséhez szükséges fel-
tételek megteremtésében 
mindazok összehangoltan 
működjenek közre, akiknek 
ebben feladatuk, felelőssé-
gük van. 

— Joggal mondhatjuk: 
volt és van értelme a mun-
kának. Van mit megvéde-
nünk, megbecsülnünk, s van 
mire alapozni további fejlő-
désünket. A nagyobb köve-
telmények láttán is maga-
biztosan tekinthetünk előre. 
Ha egységes szellemben, 
okosan, célratörően, fegyel-

mezetten dolgozunk, akkor 
meg tudjuk teremteni' az 
eredmények megszilárdítá-
sának és a további előrelé-
pésnek a feltételeit; akkor 
biztos, hogy erőfeszítéseink-
nek ezúttal is meg lesz a 
gyümölcse. 

AJT ünnepi SZÖttok befeje-
zésül "hangsúlyozta: — Ami-
kor mégköszönöm a nagy-
gyűlés résztvevőinek "figs/el-
mét, szívből kívánom, hogy 
Csongrád megye városai és 
falvai, az itt élő és dolgozó 
emberek továbbra is együtt 
gyarapodjanak szocialista 
hazánkkal, amelynek fejlő-
déséhez tevőlegesen hozzá-
járulnak. Személy szerint 
valamennyiőjüknek jó ün-
nepet, eredményes munkát, 
jó erőt, jó egészséget kívánok. * 

A nagygyűlés záróakkord-
jaként Csertus István, a ma-
kói Kossuth Tsz elnöke át-
adta a Központi Bizottság 
titkárának az új búzából sü-
tött kenyeret 

Németh Károly ezt köve-
tően sétát tett az Öpuszta-
szeri Nemzeti Emlékpark 
területén, megtekintette a 
már kész és most épülő lé-
tesítményeket, többekkel el-
beszélgetett a munkás-pa-
raszt találkozó résztvevői 
közül, majd a délutáni 
órákban visszautazott a fő-
városba. A megyehatáron 
Csongrád megye dolgozói 
nevében dr. Komócsin Mi-
hály és dr. Perjési László 
búcsúzott el a magas rangú 
vendégtől. 

Szerénység, szorgalom, 
takarékosság 

Az ünnepi szónok a to-
vábbiakban utalt rá. hogy 
az élet valamennyiünkkel 
szemben nagyobb követel-
ményeket támaszt az elkö-
vetkezendőkben. Beszélt a 
szocialista demokratizmus 
erőteljes kibontakozásában 
rejlő lehetőségekről. majd 
hangsúlyozta: — Az előt-
tünk álló tennivalók elvég-
zéséhez rendelkezünk meg-
felelő programmal. Most és 
a legközelebbi években 
azoknak a követelmények-
nek kell nagyobb határo-
zottsággal és következetes-
séggel minden területen, 
minden szinten eleget ten-
ni; amelyeket már a XI. 
kongresszus is megjelölt. 

majd a Központi Bizottság 
az elmúlt esztendőkben 
gondosan elemzett, állásfog-
lalásaiban világosan megfo-
galmazott, nyíltan a közvé-
lemény elé tárt. A legfonto-
sabb feladatunk, hogy meg-
szilárdítsuk eddigi vívmá-
nyainkat, a gazdaságban, az 
életszínvonal és az életkö-
rülmények terén elért ered-
ményeket, és még biztosab-
ban. sokoldalúbban alapoz-
zuk meg jövőnket Ezért ér-
demes küzdeni, dolgozni. 

— Az eddigi úton követ-
kezetesebben haladva. fi-
gyelmünket és erőfeszítése-
inket most mindenekelőtt az. 
1979. évi népgazdasági terv 
minél jobb végrehajtására 

Szeri mozaik 
Végy pontosan annyi or-

szágutat, ahány — Csong-
rád megye négy sarkából 
— Öpusztaszerre vezet, né-
pesítsd be az utakat vége-
láthatatlan kocsisorokkal, 
azaz végy egy csomó sze-
mélyautót, autóbuszt, teher-
kocsit, s mindezeken felül 
ne feledd a motorosokat és 
a biciklistákat sem. 

Recept? Az is. Így kez-
dődik egy mai népünne-
pély augusztusban öpuszta-
szeren. Es ez még csak a 
kezdet. A recept parabolá-
ja folytatható, a tüzet a 
résztvevők lelkesedéséből 
vedd, a fűszerekről a prog-
ram gondoskodik. . . 

Variációk az esőre: fél 
tízkor cseperészik. 

Az ópusztaszeri Nemzeti 
Emlékpark kapujában há-
rom férfiú disputál. 

— Megázunk? — kérdezi 
a fiatalabb. 

— Elázunk — javítja ki 
a másik. 

A harmadik férfiú sem-
mit sem szól. Lassú lép-
tekkel elindul, s beáll egy 
fa lombjai alá. Sem meg-
ázni, sem elázni nem akar, 
ünneplő ruháján — sötét 
öltönyben van, mellényben, 
a lábán csizma feszül — 
látszik, ő ünnepelni jött. 

Száz méterrel beljebb az 
úton egy ifjú pár. A fiatal-
asszony karján kisgyerek. 
A réklije kék: tehát fiú. 
A kisfiú nylonfólia mögül 
pislog a világra. Hiába, az 
ifjú anya mindenre gon-
dolt. Az ifjú apa büszkén 
léptet előttük. 

— Szerinted hány kocsi 
lehet a parkolóban? — for-
dul vissza a kérdéssel asz-
szonyához. 

— Nem tudom — mond-
ja &f asszony —, de a 
miénk ött áll a sárga busz 
mellett, ezt jegyezd meg. 

A nylonbaba nyilván 
nem sokat ért a párbeszéd-
ből, vidáman göcög, hogy 
azon-e, hogy most utazott 
először autóban, vagy egy-
szerűen csak azért, mert 
átragadt rá a vidámság, nem 
tudom. Az ifjú anya — lá-
tom a száján, amelyről le 
lehet olvasni a számokat 
— azt 6accolgatja, hanyadik 
kocsi lehet az övék. Pilla-
natok alatt föladja. 

Már esik. 
Ha az ember beáll a 

gyeptenger közepébe, ta-
núja lehet itt az evésre-
ivásra hívogató táblák né-
ma háborújának. Van biszt-
ró Árpád vezérhez is, a 

Galambdúchoz is címezve; 
van továbbá Otthon ven-
déglő mindenféle epitheton 
ornans nélkül. Mindezeken 
túl pedig van még Vadász-
tanya és öreg Malom és 
Sörkert. A kevésbé fantá-
ziadús pavilongazdák csak 
ennyit írtak föl: lacikony-
ha Ilyenből is van majd-
nem fél tucat. 

Áll egy atyafi, figyelem, 
a fűtenger közepén egy sá-
tornyi ernyő alatt és töp-
reng; hová is menjen, me-
lyiket is szeresse. A di-
lemmája érthető. Felirat 
ide, felirat oda, a sültkol-
bász mindenütt finom, sör 
is van hozzá mindenütt. 
Rövid töprengés után mégis 
— elvégre Ópusztaszeren 
vagyunk — Árpád vezért 
választja, de ott csak a 
sült kolbászt fogyasztja el. 
A sört a Sörkertben gu-
rítja gallérja mögé. A vi-
lág így kerek. 

A KISZ Központi Művészegyüttesének táncbemutatója 
az ópusztaszeri szabadtéri színpadon 

I 

Ismét süt a nap. A Vá-
sár utca és a Kultúr utca 

I találkozása közlekedési góc-
J pont. A gócpontban két 

húsüzemvezető beszélget. 
Az egyik a felgyői Hóna 
Tsz-ből jött és Bajori Zol-
tánnak hívják, a másik a 
makói Úttörőből és Kovács 
Béla a neve. Mázsákban 
beszélgetnek. Mi nyolc má-
zsa kolbászt, három mázsa 
hurkát és három mázsa pe-

csenyehúst hoztunk — 
mondja a felgyői —, de a 
legbüszkébbek a kenyérre 
vagyunk, amit a mindszen-
ti sütőüzemtől kaptunk. 
Nézd meg! Lepipálunk ben-
neteket, komám. 

— A — ezt a makói kon-
kurrens mondja mosolyog-
va, s az ő placcuk felé 
mutat. 

Ez is egyfajta reklám. 
Étvágycsinálónak elhozták 
a húsüzem legtermetesebb 
ifjú mesterét Lehet vagy 
száz kiló. Ha az ember rá-
néz, eszébe jut, milyen jó 
is volna valami finomat 
e n n i . . . 

Nem túl messze sütik az 
ökröt. Legalább száz ember 
csodálja báván a hatalmas 
nyárson forgó hústömeget. 
Mátyás király korában 
érezhetik magukat. 

Kicsit később, még min-
dig süt a nap. 

A Vásár utcában egy fes-
tőművész és egy esztéta cse-
rél eszmét a vizuális kul-
túráról. 

— Láttad? — kérdezi az 
esztéta-kritikus Szuromi 
Pál' a festőművész Hézső 
Ferenctől. 

— Láttam. Ezt a giccs-
parádét, öregem. De hát ez 
nem is művészet, hanem 
csak ipar. 

Amint kiderült, egy vá-
sáros portékáiról disputál-
tak, aki rézlemezből ké-
szült szörnyűségeit árulgat-
ná. 

— Szerencsére nem fogy 
— mondja Hézső. 

— Szerencsére — mond-
ja Szuromi. 

Ebben maradnak. 

Népünnepély van a szeri 
emlékmű körül. Minden-
felé vidám arcú embereket 
látni. A legkisebbek bir-
tokba veszik a traktormú-
zeumot, katonásdit játsza-
nak a kimustrált vaspari-
pákon. A két színpadon 
kulturális műsor folyik, 
ezek körül is sokan van-
nak. Egyáltalán nagyon so-
kan vannak. Hogy hányan, 
ezt sokan saccolgatják. Az 
emlékműhöz vezető út sar-
kán álló könyvpavilonnál 
mondja egy fiatalember: 
— Negyven. 

A társa tromfol: 
— Húsz. 
Ügy tűnik, mintha ultiz-

nának, pedig csak azon vi-
tatkoznak, tényleg hányan 
is jöttek-jöttünk el Csong-
rád megye városaiból és 
falvaiból erre a valódi 
népünnepély hangulatú ün-
nepségre. 

Az igazság: körülbelül 25 
ezer ember hallgatta a po-
litikai nagygyűlést, élvezte 
a kulturális műsort, a lo-
vasbemutatót és a laci-
konyhák remekeit augusz-
tus 20-án. (A tévé esti ösz-
szefoglalójából mindez nem 
derült ki, de nem is ez a 
fontos.) 

Csepergett, cseperészett, 
esett, zuhogott, sütött a 
nap. Mindez tulajdonkép-
pen senkit sem zavart. Be-
szédének végén Németh 
Károly mondta: kérem, ne 
haragudjanak az esőre, 
mert az eső nekünk jó ba-
rátunk. 

Az esőre tényleg nem 
haragudott sei.ki, és másra 
sem. Eljött a hagyományos 
Árpád-ünnep6égre mintegy 
25 ezer ember, hogy tiszte-
legjen történelmünk ezer 
éve előtt, hogy végiggon-
dolja, mit hozott nekünk 
az a 30 esztendő, mióta 
szocialista alkotmányunk 
van, hogy örüljön az új ke-
nyérnek. 

Végül^pedig ne feledkez-
zünk meg azokról, akik oly 
sokat dolgoztak ennek a 
népünnepélynek a sikeréért, 
a szervezőkről, a kereske-
dőkről, az árusokról sem. 
Bőséges elismerést érde-
melnek. 

Petii Ferenc 
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