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(IFolytatás az L oldalrólü 

ibieső érzés volt megvalósul-
va látni azokat az ipartele-
peket. sőt lakónegyedeket, 
amelyeket akkor még kívá-
nalomként, óhajként emle-
getttünk: 

— Amennyire az időm en-
gedte. tájékozódtam a megye 
mezőgazdaságának fejlődésé-
ről. kulturális előrehaladásá-
ról is. Itt is azt láttam, 
gyors ütemben fejlődik a 
megye, benne Szeged váro-
sa és Makó is. A mezőgaz-
daságot illetően — ez egyéb-
ként öt-hat évvel ezelőtt kü-
lönösen fontos kérdés volt — 
igen jó eredményekről adtak 
számot az itteni vezetők. El-
mondták például, hogy az 
akkoriban élen iáró közös 
gazdaságok termelési szín-
vonala ma az átlagnak fe-
lel meg. s az egykori élen-
járó gazdaságok még előbbre 
törtek. A közoktatási és más 
területen — mert ezek is 
szóba kerültek — ugyancsak 
hasonló, örvendetes fejlődés 
tapasztalható. Végeredmény-
ben. ha egy mondatban akar-
nám összegezni a látottakat, 
csak a legjobbakat mondhat-
nám. 

A továbbiakban a párt el- Tisza és mellékfolyóinak ma-
ső titkára arról beszélt, hogy gas vízállása jelenleg is nagy 
az idei árvíz igen súlyosan gondot okoz még. Reméljük 
érinti Csongrád megyét, 6 a — tette hozzá —. hogy a vé-

dekezés utolsó szakaszában 
vagyunk, de éppen most azt 
kell kérnem. semmi szín 
alatt ne lankadjon az éber-
ség. a készeniét, mert aho-
gyan a vízügyi szakemberek 
már tebbször M kifejtették, a 
gátak ellenállóképessége idő-
vel fokozatosan csökken, s 
bár jelenleg a folyó lassan 
apad, az eddigihez hasonló 
elővigyázatosságra van szük-
ség. A védekezést néhány 
fontosabb pontot a helyszí-
nen is megszemléltem. Sok 
olyan emberrel találkoztam, 
vagv váltottam szót. akik 
kezdettől példás magatartást 
tanúsítottak, s ma is helyt-
állnak az árvízvédelemben: 
párt- és tanácsi funkcionáriu-
sok. tömegszervezeti aktivis-
ták. a polgári hatóságok ál-
tal mozgósított közerő tag-
jai, a segítségnyújtásban 
részt vevő más emberek. 

— Szembetűnő és nagyon 
jó benyomást kelt a veszé-
lyeztetett vidékek lakossá-
gának példamutató, fegyel-
mezett magatartása — han-
goztatta Kádár János — az. 
ahogyan az emberek igye-
keznek bajbajutot t társaikon 
segíteni. Mindez fejlődését 
tanúsítja népünk öntudatá-
nak. emberiességének, szoli-
daritásónak. közösségi érzé-
sének. Ez itt Csongrád me-
gyében a megpróbáltatás 
napjaiban különös nagysze-
rűséggel mutatkozott meg. 
aminek csak örülni lehet. 

Ezután arról szólt a oárt 
első titkára, hogy az ország 
közvéleményét mintegy más-
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fél hónapja — érthetően — 
különösképpen foglalkoztatja 
az árviz problémája. Ez a 
súlyos természeti C6apásnagy 
próbatétel számunkra. A Ti-
sza és mellékfolyóinak pél-
dátlan áradása az ország egy-
harmadát közvetlenül érinti. 
Az áradás szintje meghalad-
ja a mintegy száz esztendő 
óta jegyzett legmagasabb víz-
állást. s a veszély elhárítása 
súlyos terheket ró a vezető, 
az irányító szervekre és a la-
kosságra egyaránt. 

— A mostani árvíz egyéb-
ként számos olyan tanulság-
gal szolgál, amelyeket a to-
vábbi munkában is haszno-
síthatunk — mondotta ez-
után. Talán a legfontosabb 
az az egység, összhang, szer-
vezettség és céltudatosság, 
amely az árviz ellepi véde-
kezésben mindvégig, a mun-
kában részt vevő valameny-
nyi vezető szerv, szervezet, 
valamint a lakosság tömegei 
részéről is megnyilvánult. A 
párt Központi Bizottsága, a 
kormány, központi szerveink 
állandó figyelemmel kísérték 
az árvízzel kapcsolatos fejle-
ményeket, megtették a szük-
séges központi intézkedése-
ket, és csak a legnagyobb el-
ismerés hangján tesznek em-
lítést az Országos Vízügyi 
Hivatal szerveinek munkájá-
ról. a polgári hatóságok dol-
gozóinak. valamint a hon-
védség. a karhatalom, a mun-
kásőrség és más szervek se-
gítőkész közreműködéséről. 
Az egyének helytállásáról. 
Elismeréssel szólt a oárt el-
ső ti tkára a szállítást bizto-
sító szervek munkájáról, 
amelyek szintén jelentős sze-
repet vállaltak az árvíz elle-
ni védekezésben. 

— Külön szeretnék szólni 
az ideiglenesen hazánkban 
állomásozó szovjet csapatok 
segítségnyújtásáról, amelyek 
a kritikus napokban a felső-
tiszai gátszakadás színhelyén, 
továbbá Makónál, a legsú-
lyosabb helyzetben adták 
ú jabb tanúbizonyságát a né-
peinket összekötő testvéri 
barátságnak. — hangsúlyozta 
Kádár János. 

A továbbiakban reményét 
fejezte ki. hogy a közvetlen 
védelmi munkának a vége 
felé járunk, s ha különlege-
sen rossz időjárás nem követ-
kezik be. egy hét múlva túl-
lehetünk a nehezén. De csak 
ami a közvetlen védelmet il-
leti, mert az árvíz elleni 
harcnak lesz egy ezután kö-
vetkező. hosszabb szakasza, a 
helyreállítás, amikor a káro-
kat. a rombolás nyomait kell 
eltüntetnünk, s az országnak 
segítséget kell nyúj tania az 
árvíz során kárt szenvedett 
csaladoknak és egyéneknek. 
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Egészen megtelt egy jegyzetfüzetem Kádár 
János elvtárs Csongrád megyei és szegedi láto-
gatásának epizódjaival. S akárhol ütöm föl, 
mindenütt emberi pillanatok. 

— Naponta figyelemmel kisértem a lapokban 
a marosi és az alsó-tiszai helyzetet — mesélte 
mindjár t a megérkezése után — és nagyon oda-
figyeltem a vízállás centiméteres mozgásaira is. 
De valami megnyugtató is mindig akadt a sajtó-
ban az árvízi hírek mellett. Kinyitom az újsá-
got és azt látom benne: a Tisza Szegednél már 
kilencszáz-egynéhány centiméter. S ahogy la-
pozok, azt találom, hogy ácsolják a szabadtéri 
játékok díszleteit, és ott a nagyvíz mellett több 
ezer ember buzdította győzelemre a SZEOL-t. 
Ebből azonnal érteni lehetett, hogy a rendkívüli 
körülmények ellenére is fenntartották a meg-
szokott városi életrendet, és ezt nagyon helyesen 
cselekedték. 

A veszély akkor válik igazán veszéllyé — ha 
megszokjuk. Most már apadnak a vizek, minden 
reményünk megvan rá, hogy a több hetes mun-
káról valóban elmondhassuk: sikeres volt, de a 
történetnek még nincsen vége. 

— Szeretném felhívni a figyelmet arra — 
mondta Kádár János elvtárs többször és több 
helyen is a védekezőknek —, hogy az éberséget 
és a készenlétet semmiképp se csökkentsék. Az 
erő és az önbizalom érzése megnyugtató, de a 
védekezés hosszú és fárasztó természete miatt 
még nagyobb figyelemre van szükség. A mostani 
napok már nehezebbek, mert csupa ráadás 
mind. Olyan eset ez, mintha a vágtázónak azt 
mondanák 98 méter után: fusson a százra még 
t í z e t . . . majd még t í z e t . . . Ez a legnehezebb. 
Vagy hogy egy másik példával éljek: vízbe-
fulladni leginkább akkor szoktak emberek, ami-
kor már azt gondolják, megtanultak ú s z n i . . . 

Mindenütt szóba került az újjáépítés, a károk 
helyreállításának témája. A megyében körül-
belül 2500 házat kell ú j ra rakni, utak kilomé-
tereit kell megjavítani, gátszakaszokat kell meg-
erősíteni és pótolni kell a termelés kárait is. Ezt 
a témát sem engedte el Kádár elvtárs egy kis 
kedves biztató humor nélkül. 

— Az elmúlt 25 esztendőben mi már nagyon 
kitanultuk az újjáépítés, a kárhelyreállítás 
„szakmáját" — mondotta. — Valóságos specia-
listái vagyunk. Hiszen lerombolt országot vet-

tünk birtokunkba, helyrehoztuk az ellenforra-
dalom kártevéseit, s közben volt földrengés is 
meg árviz is. Ezt a fa j ta munkát már nagyon 
értjük. Az alkotást tanulgatjuk. Nem rossz bizo-
nyítvánnyal. de mégis csak tanulgatjuk . . . 

A helytállás, a hősiességgel határos kötelesség-
teljesítés sok-sok példáját elmondták Kádár Já-
nos elvtársnak a makói vezetők. Az éjszaka sa-
rában miként cipelték a férfiak háton a homok-
zsákokat . . . , hogy telt meg hívás nélkül is a ta-
nácsháza munkát kérő fé r f i akka l . . . , milyen cso-
dálatosan dolgoztak a szovjet k a n o n á k E r r e 
is tanulságos választ kaptunk. 

— Beszélünk arról, hogy hódit a szocialista 
közgondolkodás — és ez igaz. Ugyanakkor pa-
naszkodunk. hogy előfordul önzés, egoizmus, ha-
rácsolás, „fütyülök rá" szemlélet is — és ez is 
igaz. Jó a légkör az országban és ez kedvez a 
mi céljainknak, a közgondolkodás fejlődésének. 
De ezt kihasználhatják tőlünk idegen gondolko-
dásúak és erkölcsüek is. Olyasfajta folyamat 
ez, mint amikor jó termékenyítő eső hullik 
a földre. Nemcsak a búzának kedvez az, de 
nő tőle a konkoly i s . . . Itt van ez a sok 
munka és gond csak a vízzel. A nagy társadal-
mi helytállásból egy kis töredék kihúzta ma-
gát . . . , lesz olyan is, aki csak a tenyerét tart-
ja . . . , de ez nem árnyékolja be a mi népünk 
nagyszerűségét! Nagyon nagyot nőtt a mi né-
pünk ebben az árvízi csatában. S ilyenkor lehet 
látni legszebb tulajdonságait, amelyeket máskor 
talán észre sem veszünk úgy, mert mindig pa-
pírokat nézünk, azokkal vagyunk elfoglalva. 
Sok-sok szép emberi dolog történt ebben a baj-
ban, ami megörvendezteti az embert. 

Sz. SIMON ISTVÁN 

— Ennek maradéktalanul 
eleget kell tenni, a végre-
hajtása azonban természete-
sen hosszabb időt, lehet, 
hogy két esztendőt is igé-
nyel. De az árvíz okozta ba-
jok leküzdésének van még 
egy szakasza, amit talán a 
pótlás munkájának nevezhet-
nénk. Ugyanis az árvíz az 
ország igen jelentős területén 
nagymértékben zavarta a 
munka normális menetét, s 
az az erőfeszítés és munka, 
amit. a veszély elhárítására 
kellett fordítani, hátráltat ta 
az ipar termelését, a mező-
gazdaság munkáját . Ezt vala-
hogy pótolnunk kell. Ezzel 
kapcsolatban megemlítette 
Kádár János azokat az aggo-
dalmakat, vajon, hogyan fo-
gunk megbirkózni az árvíz 
okozta nehézségekkel. ho-
gyan tudjuk pótolni a be-
következett károkat: mindez 
nem veszélyezteti-e érezhe-
tően a további munkát, a nép 
életkörülményeit? 

— Szeretném kifejezni azt 
a meggyőződésemet, hogy ha 
változatlanul megőrizzük ezt 
az egységet, összeforrottsá-
got. a jó hozzáállást, ami az 
utóbbi időszakban a vezető 
szervek és a tömegek maga-
tartását egyaránt jellemezte, 
s ez megnyilvánul maid a 
helyreállításban és az árvíz 
okozta veszteségek pótlásá-
nál is. akkor minden bizonv-
nyai leküzdjük ezt a nem 
várt nehézséget, s töretlenül 
megvalósíthatjuk kidolgozott 
közép és hosszú távú terve-
inket. Jelenleg a különböző 
számítások, elemzések, ter-
vezések fázisában vagyunk, 
de komolyabb akciók is tör-
téntek már, sőt a helyreállí-
tási munka konkrétan is 
megindult. Megmozdult az 
ország lakossága, széles kör-
ben kibontakozott az adako-
zás. a segítségnyújtás, s en-
nek olyan jelentős formája 
is. amikor közösségek, ipari 
vállalatok, termelőszövetke-
zetek felajánlják támogatá-
sukat. anyagi eszközeiket ki-
fejezetten azzal a céllal, 
hogy az árvíz sújtotta terü-
letek ipari. mezőgazdasági 
üzemeinek, termelőszövetke-
zeteinek segítsenek pótolni az 
árvíz okozta kiesést. hogy 
termelésük mielőbb elérje a 
régi színvonalat. 

— Az ilyen akciók közül 
— ha egyáltalán rangsorol-
ni lehet — a legfontosabb, s 
mindenképpen a legnagyobb 
jelentőségű az az egyre szé-
lesedő mozgalom, amely a 
nemzeti jövedelem termelé-
sének egy százalékkal való 
növelését kívánja elősegíte-
ni az egész népgazdaságban. 
Olyan erőforrás ez. amelynek 
birtokában jobban, hatéko-
nyabban tudja a kormány-
zat. az ország vezetése az 
árvíz okozta nehézségeket le-
küzdeni. 

Befejezésül a párt e lsőt i t -
kára — a Csongrád megyé-
ben tapasztaltak alapján — 
megelégedéssel állapította 
meg. hogy az árvízzel és a 
helyreállítással kapcsolatos 
gondok a megyében sem von-
ják el a lakosság és a ve-
zetők figyelmét a további 
teendőkről, a fejlesztés fel-
adatairól. Hangoztatta: a 
párt Központi Bizottsága, a 
kormányzat maga is sokol-
dalúan foglalkozik a jövendő 
tennivalókkal. Rövidesen 
végső formát ölt ú j ötéves 
tervünk; a párt soron követ-
kező kongresszusára készülő-
dik. s ez a kongresszus — 
amint azt a párttagság és az 
egész ország tudja. — mint-
egy foglalata, kerete annak 
a nagy munkának, amelyben 
nemcsak a kommunisták, 
hanem egész népünk érde-
kelt: mérlegre tesszük az 
utóbbi évek munkáját , meg-
vizsgáljuk helyzetünket, meg-
keressük azokat a lehetősége-
ket. amelyek társadalmunk 
további szocialista fejlődésé-
hez, népünk életének továb-
bi javításához megfelelő ala-
pokat biztosítanak. Mély 
meggyőződésem, hogy messze 
előretekintő terveinket értel-
mesen. célszerűen ki tudjuk 
dolgozni és valóra is vált-
juk. még ha olyan nehézség 
merül is fel a munka során, 
mint a mostani árvíz is. A 
párt és a nép egyesített ere-
je legyőzi a nehézségeket. 


