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Szombaton reggel 8 órakor kezdte meg kétnapos mun-
ká j á t a Csongrád megyei kommunisták küldötteinek érte-
kezlete. Szabó Sándor, a megyei pártbizottság elsó t i tkára 
köszöntötte a résztvevőket. Ismertette, hogy a megyei pár t-
értekezlet kezdetén négyszázan vannak jelen szavazati 
joggal a teremben, a küldöltek és a pártbizottság tagjai 
közül. Javaslata a lapján a pártértekezlet megválasztotta el-
nökségét. Az elnökségben helyet foglalt Grósz Károly, az 
MSZMP főtitkára, Székely Sándor (Szeged), Dobai József 
(Hódmezővásárhely), Seres Gyula (Makó), Deli Pál (Szen-
tes), Siha László (Csongrád), Pap István (Kistelek) és Áb-
rahám Vince (Mórahalom). A pártértekezlet levezető el-
nöki tisztségbe megválasztotta Koncz Jánost, Székely Sán-
dort, Ábrahám Vincét és Deli Pált. 

Választott elnökként a továbbiakban Koncz János tett 
javaslatokat a pártértekezlet programjára , i l letve munka-
rendjére. A pártértekezlet úgy döntött — a javaslatok 
a lapján —, hogy elsőként megvitat ja a megyei pártbizott-
ság beszámolóját és feladattervét. Ehhez a napirendhez 
Szabó Sándor fűzöt t szóbeli kiegészítést. Ezt követően ke-
rül sor a pártbizottság tisztségviselőinek és tagjainak meg-
választására. A munkarenddel kapcsolatban úgy döntöt-
tek, +iogy a vi tát szombaton este 7 órakor lezárják Szabó 
Sándor szóbeli összefoglalójával. Vasárnap reggel, a szer-
kesztőbizottság munkájá ró l szóló beszámolót meghallgat-
va, döntenek á dokumentumok elfogadásáról, amely u tán 
elsőként az első t i tkár, azt követően a t i tkárok és a fe-
gyelmi bizottság elnöke, u tána pedig a pártbizottság tag-
jainak megválasztása következik. Annak érdekében, hogy 
minél több küldött kaphasson szót, a felszólalások időtar-
tamát nyolc percben maximálták, egyúttal lehetőséget ad-
va túra, hogy a vi tában kialaküló vélemények egyperces 
hozzászólásokban hangot kaphassanak. 

Ezt követően választották meg a pártértekezlet bizott-
ságait. A szavazatszámláló bizottságot Kotogány Mihály, a 
jelölőbizottságot Szilárd János, a szerkesztőbizottságot 
Koncz János, az operatív bizottságot Horváth Sándor, va -
lamint a mandátumvizsgáló bizottságot Mészárosné Gyön-
gyösi Eva elnökletével. 

E döntések után Szabó Sándor mondotta el szóbeli 
kiegészítését az előterjesztett anyaggal kapcsolatban, ma jd 
Gyárfás Mihály, a fegyelmi bizottság elnöke tájékoztatta 
a résztvevőket a Csongrád megyei pártfegyelmi helyzet-
ről. Ezt követte a vita, amelyben harmincan kaptak szót. 
Számos küldött így is írásban adta le felszólalását. 

Vasárnap reggel Koncz János, a szerkesztőbizottság 
elnökeként, azt javasolta a pártértekezletnek, hogy — te-
kintettel a szerteágazó, sok kérdést ú j szempontból föl-
vető vitára — a pártértekezlet írásos dokumentumainak 
véglegesítését a küldöt tek bízzák a megválasztandó párt-
bizottságra. A kérdésben kibontakozott vitában többek kö-
zött Komócsin' Mihály még javaslatot te t t arra, hogy az 
ú j pártbizottság küldjön ki bizottságot az elmúlt negyven 
év Csongrád megyei tapasztalatainak áttekintésére. Grósz 
Károly pedig támogatta a szerkesztőbizottság javaslatát, 
hogy az ú j pártbizottságot bízzák meg a dokumentumok 
szövegének véglegesítésére. E javaslatoknak helyt adva, a 
beszámolót három, a feladat tervet pedig kiegészítéseivel 
együtt hét ellenszavazattal a pártértekezlet elfogadta. 

E pillanatig a pártértekezlet a nyilvánosság előtt vé-
gezte munkájá t , a tévékamerák és a s a j t ó jelenlétében, 
számos érdeklődő pedig belső tévéláncon lehetett t anú ja az 
eseményeknek. Ezután zárt ülésen terjesztette elö szemé-
lyi javaslatait a jelölőbizottság, a vasárnap délutáni órák-
ban pedig megválasztották a megyei pártbizottság első 
ti tkárát, t i tkárait , a fegyelmi bizottság elnökét és a pár t-
bizottság t ag ja i t 

Szabó Sándor szóbeli kiegészítője 
A megye párttagságát kép-

viselő kommunisták mai ta-
nácskozására sajátos politi-
kai körülmények között ke-
rül sor. Értekezletünket szé-
les körű, felfokozott vára-
kozás és figyelem kíséri. 

A politikai hangulat a me-
gyében ellentmondásos, érez-
hetően ideges. Az emberek 
egyre türelmetlenebbek. A 
szenvedélyektől, az indula-
toktól sem mentes légkör-
ben felerősödött a vezetés 
bírálata. 

A megye párttagsága, a 
lakosság döntő többsége tá-
mogat ja az országos pár tér -
tekezlet megújulási törekvé-
seit, és sürgeti azok gya-
korlati megvalósítását. A 
megyei pártbizottság az or-
szágos pártértekezletet kö-
vetően hozzálátott az állás-
foglalás végrehajtásához, a 
politikai célok és feladatok 
megjelöléséhez, a személyi 
feltételek megteremtéséhez. 
Júniusban még úgy láttuk, 

Nagy László felvételei 

A szünetek is megbeszélésekre nyújtottak alkalmat 

hogy a megújulás politikai 
feltételei megyei pár tér te-
kezlet, összehívása nélkül 
is megteremthetők — mon-
dotta. Majd így folytat ta: 
Felelősség terhel bennünket, 
mer t : az országos pártér te-
kezletet követően a párt tag-
ság véleményének kikéré-
se nélkül foglaltunk á l l á s t a 
megyei pártértekezlet kérdé-
sében; a különböző, úgyne-
vezett etikai ügyekben kése-
delmesen kezdeményeztük a 
teljes körű vizsgálatot, illet-
ve felelősségre vonást; nem 
határoltuk el magunkat egy-
értelműen és határozottan a 
negatív jelenségektől, és ez-
zel módot ad tunk alaptalan 
általánosításokra. A politi-
kai feszültség feloldásának 
nem lehet módszere az igaz-
ságtalanság eltűrésé. 

A következményekért, a 
kialakult helyzetért vállal-
nunk kell és vál lal juk a fe-
lelősséget. önkr i t ikusan el-
ismerjük, hogy az első dön-
tésnél tévedtünk. 

A pár tnak Csongrád me-
gyében is fordulatot kell 
végrehaj tania sa já t tevé-
kenységének nyilvánosságá-
ban, a pár tsa j tó munká j á -
ban. Tudjuk, nem könnyű 
az újságírók, a szerkesztők 
helyzete sem. És hozzátette ' 
a Csongrád megyei pár t sa j -
tóban is erősíteni kell a vi-
takészséget, a problémák 
időbeni reális feltárását , és 
elveink határozottabb kép-
viseletét. Vitázzon az esz-
méinktől idegen nézetek 
képviselőivel, írásaival. Ne 
adjon helyt eredményeinket 
lebecsülő, a hibákat eltúlzó 
cikkeknek. 

A nyitottabb politikai lég-
körben, amelynek kialakítá-
sában szerepe volt a helyi 
sa j tónak is, kibontakozott 
megyénkben a visszásságok-
kal szembeni bát rabb fellé-
pés. 

Tanulságként levonható, 
hogy a nyilvánosság és a 
tájékoztatás, a propaganda 
eszközeivel kíméletlenül le 

kell leplezni a konkrét ése-
teket. S megkövetelni, hogy 
a vezetők az élet minden 
szférá jában tartsák be az 
erkölcsi normákat. Váljon 
nem csak a megyei, hanem 
a városi, és minden munka-
helyi pártszerv kötelességé-
vé sa já t hatáskörben a pár t 
normái megsértése jelensé-
geinek vizsgálata, és a fe-
lelősségre vonás kezdemé-
nyezése. ^ 

A pártértekezlet feladata 
— mondotta —, hogy mu< 
tasson i r a ry t és ad jon ga-
ranciát a megye párt tagsá-
gának a következetes, a nyílt 
politika folytatására és ha-
tárol ja el a pártot az er-
kölcsileg elítélhető maga-
tartásformáktól . A megyei 
pártértekezlet akkor tölti be 
szerepét, ha ' tevékenysége 
nem öncélú vitákban merül 
ki, hanem a tartalmi mun-
kára irányul. 

El kell érnünk, hogy a 
pár t a jövőben minden te-
rületen öntevékeny, nyitott, 
a vitára mindig kész legyen. 
Valóságos politizáló pártként 
vállalnunk kell az elvi, és 
ha szükséges, a személyi ü t -
közéseket is. A véleménykü-
lönbségek csak tisztázó vi-
tákban csökkenhetnek, és 
csak így teremthető meg az 
összefogáshoz szükséges egy-
séges akarat . 

Foglalkoztatja a pár t tag-
ságot a sokféle önszervező-
dő csoport létrejötte, az a 
kérdés, hogy hogyan tudunk 
a sokféle szervezettel, cso-
porttal politizálni, együtt 
dolgozni. Pár tunk — a po-
litikai pluralizmus kereté-
ben — az egypártrendszer 
viszonyai között képzeli el a 
jövőbeni munkájá t , nem ki-
zárva jogilag a többpárt-
rendszer létrejöttének lehe-
tőségét sem. Programja és 
tevékenysége alapján min-
den olyan szervezettel, moz-
galommal együttműködésre 
törekszünk, amellyel érdek-
egységre tudunk jutni. Szö-
vetségesi kapcsolatot nem 

aka runk azokkal, akiknek 
céljai elfogadhatatlanok szá-
munkra . 

Programunkhoz meg kell 
nyernünk minden párttagot, 
a dolgozó embereket, a 
nyugdíjasokat, az ifjúságot. 
Mindenkit, aki jó szándék-
kal, lelkiismeretét követve, 
becsületesen tenni a k a r itt 
a megyében az ország érde-
kében, a szülőföldje, ottho-
na, családja boldogulásáért, 
jövőjéért. Ehhez nem sza-
bad és nem is kell központi 
határozatokra várnunk, ha -
nem a mindennapi munká-
ban, a politikai légkört fo-
lyamatosan formálva, befo-
lyásolva kell e l jutnunk. 

A megújuláshoz nélkülöz-
hetetlen az alkotómunka, a 
szellemi erő hasznosítása, a 
humán szféra ú j típusú t á r . 
sadalmi megítélés*, kezelése. 
Az anyagi termelés korsze-
rűsítése, végsősoron gazda-
sági továbbfejlődésünk meg-
alapozása, ma már nem le-
hetséges a humán szféra 
társadalmi szerepének ú j -
raértékelése nélkül. A társa-
dalmi-gazdasági kibontako-
zás fontos előfeltétele me-
gyénkben is a szellemi kul-
túra és az anyagi termelés 
ű j szövetségének megterem-
tése. Az értelmiségnek a tör-
ténelmi változásokban min-
dig fontos szerepe volt, van 
és lesz. A megyei pártbizott-
ság is többször hangsúlyoz-
ta, hogy társadalmunkban 
állandóan nő az értelmiség 
szerepe. Értelmiségpoliti-
kánk gyakorlata napja ink-
ban oda vezet, hogy e je-
lentős társadalmi réteg 
egyes szakmacsoportjai egy-
mástól is elszakadva, orien-
táló stratégia híján, önálló-
an törekednek érdekeik kép-
viseletére, helyzetük alakí-
tására. Politikai munkánk-
ban a jövőben még na-
gyobb hangsúlyt kell, hogy 
kapjon az a tény: Csongrád 
megye országosan is jelentős 

(Folytatás a 2 oldalon.) 

Grósz Károly beszéde — A megyei pártbizottság első titkára: 
> 

Vastagh Pál — Új titkárokat választottak 

Pillanatkép áz ülésteremből 


