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A fehér-tói 
„ a r a n y b á n y a " 

Hllami és téesz-gazdaság együttműködése 
Napjaink egyik legizgalmasabb témája a termelő- marha-. sertéstenyésztést, 

szövetkezetekben a távlati, fejlesztési terv készítése. Mi- nem utolsósorban a halter-
re alapozhatnak a szegedi tájban boldoguló közösségek? melést. Fehér-tó eddig is 
A X. pártkongresszus határozatára, a negyedik ötéves terv aranybányának bizonyult és 
irányelveire, s ' n e m utolsósorban a megyei pártbizottság ez ezután is így lesz. Külön 
Útmutatásaira. örvendetes, hogy a gyenge 

termőhelyi adottságú ter-
Jó tanácsért, tapasztalato- szüntetik a rozstermelést és melőszövetkezeteknek példát 

kért elmehetnek a Békés— az ősziárpa-vetőmag elöállí- mutatva, egyben lehetőséget 
Csongrád megyei állami gaz- tását, viszont növelik a ku- adva 1972-«-73-ban. Ásott-
daságokhoz is, hiszen ezek koricatermő területet. 1976-
a mammutüzemek mindig is tót a szántóterületen csak 
segítették a fiatalabb test- takarmánytermesztés dívik. 

A negyedik ötéves terv-
ben megteremtik a szőlőter-
melési ágazatban a vertika-
litást, a palackozott bor-

vért, a szövetkezetet. Az ál-
lami gazdaságok már elké-
szítették a negyedik ötéves 
tervre szóló elképzelésüket, 
a 10—15 éves tervre szóló 
„jövőt" is. Figyelembe vet-
ték ennél a bonyolult és 
nagy körültekintést igénylő 
munkánál, hogy a mostani 
tervezés már a gazdaság-
irányítás mostani rendsze-
rében készül. Vagyis min-
denegyes gazdaságban meg 

halmon 2400 férőhelyes 
marhahizlaló telepet építe-
nek. Ez összhangban van a 
megye fejlesztési és támo-
gatási programjával és a 
gyenge adottságú homoki 
szövetkezeteket beveszik a 

nak. mint végterméknek az közös vállalkozásba. Egyben 

Fiatalok előnyben? 
előállításával. Már az idén 
a pincegazdasággal közös 
vállalkozást hoznak létre. 

Az állattenyésztésben ezen 
a tavaszon megszűnik a csi-
kótartás, év végén a juhá-
szat, a baromfitartást pe-
dig 1975-ben számolják fel. 

dapesti, illetve a poznani 
vásárokon. Az idén Poznan-
ban, a 40. nemzetközi vásár-
ra készülnek, erről tájékoz-
tatták csütörtökön a ma-
gyar sajtó képviselőit a bu-
dapesti lengyel nagykövetség 

nőtt a közép- és hosszú távú Viszont fejlesztik a szarvas -
tervek szerepe. Ezek elké-
szítésénél a műszaki fejlesz-
tés lehetőségeire, a várható 
piaci értékesítési helyzet-
re és a rendelkezésre álló 
információra támaszkodtak. 
Érvényesítették a demokra-
tizmust, hiszen ezeket a ter-
veket a munkáskollektívák 
valósítják meg. vált ják fo-
rintokra. Mind a vezetők-
nek, mind pedig a dolgozók-
nak tudniuk kell, hogy mi-
ért. fáradoznak az elkövet-
kezendő években, mi épül 
meg egy-egy gazdaságban, 
mennyivel gyarapodnak a 
vállalati alapok, mennyivel 
gyarapodnak ők egyéni éle-
tükben. 

A Szegedi Állami Gazda-
sagban az elkövetkezendő 
időszakban igen dinamikus 
fejlődésnek lehetünk majd a 
tanúi. Ez a kedvezőtlen 
adottságú, nagy területre ki-
terjedő üzem — 12 község 
határában vannak földjei 
— a szőlő- és bortermelésre, 
a tej. sertéshús, szarvasmar-
ha hústermelésre és a hal-
termelésre specializálódott. 
Már a közeli években alap-
vető változások lesznek, így 
például csökken a szántó-
terület, növekszik a nagy-
üzemi szőlőterület. A spe-
cializálást, a koncentrációt 
nem tudják csupán cseré-
vel megoldani, így adnak is 
el, vásárolnak is földeket. 
1971—75 között a szatymazi 
telephez tartozó területet, 
eszközeivel együtt, Puszta-
mérgesen a zárt gyümölcsö-
sön kívül levő földeket, s 
a rúzsai telep szántóterüle-
tét eladják. 1976—80 között 
pedig az ásotthalmi kerület 
Gát sori telepének földjeit 
és eszközeit, valamint az 
üllési telephez tartozó föl-
deket és eszközöket. 

A szántóföldi növényter-
mesztésben már jövőre meg-

példát is mutatnak, hogy a 
szövetkezeti vagyon és az 
állami vagyon „egyesülésé-
vel" mindenképpen korsze-
rű, a táj hagyományainak 
megfelelő modern gazdaság 
és mintaszerű termelés szü-
lethessen. 

Sz. Lukács Iinrc 

Magyar termékek 
a Poznani Vásáron 

A magyar és a lengyel és a vásárigazgatóság képvi-
külkereskedelem és ipar selői, a Lengyel Kultúra he-
kölcsönösen részt vesz a bu- lyiségeiben. 

A magyar külkereskedel-
met 23 vállalat képviseli, s 
a 2 ezer négyzetméternyi 
fedett, valamint 500 négyzet-
méternyi szabad területen a 
magyar kiállítók 800-íéle 
terméket sorakoztatnak fel. 

{félszázezer tulipán 

Fialalnak lenni — csodá-
latos dolog, mondják a fel-
nőttek, főként akkor, ha 
mór igencsak felül vannak 
a negyvenen, vagy mégin-
kább, ha az ötvenen. 

Fiatalnak lenni — értel-
metlen dolog, mondják né-
ha a fiatalok, főként akkor, 
ha némi közéleti-társadalmi 
érdeklődés is buzog bennük, 
netán a tenni, javítani aka-
rás a világ dolgain, mert 
hogv ők még fiatalok, és a 
világ dolgaiba hogyan is 
szólhatnának bele. Meg ott 
vannak az iskolai-üzemi 
KISZ-szervezetek! Miért 
nem ott dolgoznak többet a 
fiatalok? Dolgoznak ott is, 
de az inkább csak iskola, 
iskola az életre, felkészítés a 
társadalomba történő beil-
leszkedésre, ismerkedés a 
szervezetben végzett, munká-
val. Ezáltal ők még aligha 
képviselik saját magukat a 
nagyobb közösségben, kívül 
az iskola, az üzem kapuin. 
A felelősséget is csak kevés-
sé érezhetik. 

Meg aztán nem kevesen 
vannak ők. Szegeden tízez-
rével sorakoznak. Sok üzem 
dolgozóinak átlag életkora 
25—30 év. Egyetemre, főis-
kolára vagy tízezren járnak. 
A város lakosságának húsz-
egynéhány százaléka közü-
lük való. És a tanacsban 
mindeddig két-három fiatal 
tanácstag akadt. 

I TALÁLKOZÁS 
A Haza- még. 

húsz éve végzik ezt a 
munkát. Közöttük fiatalok, 
egyelőre még ismeretlenül. 
Bár egyikük arcát láttuk 
már az újságokban: Takács 
Imréné, fonónő, 23 évével 
országgyűlési képviselője-
lölt. 

Baráti találkozó. Kezdő 
fiatalok és a sokat tapasz-
talt idősebbek között. Hofge-
sang Pétert, a Népfront vá-
rosi bizottságának titkárát 
hallgatják, a tanácsot: — 
Az emberért, a városért, s 
mivel fiatalok, a iiatalsagért 
tevék en y k,ed jenek. 

Fiatalok. A város minden 
részéből. A választás napján 
felőlük is döntenek körzetük 
választói. Eldöntik, meg-
bíznak-e bennük. Rájuk 
bízzák-e önmaguk képvise-
letét. a tanácsban, sőt, az 
országgyűlésen. A fiatalokra, 
a 20—25 éves emberekre, 
alig túl az iskolapadon, ta-
pasztalatoknak pedig igen-
csak híjával. Vajon milye-
nek ők? 

Talán 
kissé bi-
zonyta-

lanok 
még. Nem bíznak eléggé ön-
magukban. Mészáros Rezső-
né fiatal tanácstagjelölt 
mondotta el kétségeit: — 
Lehet, hogy nekünk, fiata-
loknak nehéz dolgunk lesz, 
márcsak fiatalságunk miatt 
is, tapasztalataink sincsenek 

T ó t h Béla í e lv . 

Szeged-Mihálytelken. az Űj Elet Termelőszövetkezet 
központi majorja mellett, a kertészetben több mint hét-
százezer tulipánt nevelnek három és fél holdnyi területen. 
Sok Hollandiából hozatott fajtát termesztenek és a vi-
rághagymákat majd ősszel országszerte szállítják. 

fias Nép-
front vá-
rosi bi-

zottságának klubtermében 
ülnek. A fiatalok, az ifjú 
tanácstagjelöltek, és az idő-
sebbek, akik már hosszú 
éveket töltöttek a közösség 
szolgálatával a tanácsban. 
Az asztal mellett ismerős 
arcok: dr. Biczó György, a 
városi tanács vb-elnöke. 
Prágai Tibor, a városi párt-
bizottság osztályvezetője. 
Hingl József, a párt X. 
kongresszusának küldötte, 
Hevér László, a KISZ váro-
si bizottságának titkára. És 
tanácstagok, akik immár 

gyei tanácstól, illetve a végrehajtó 
bizottságától kapott felhatalmazás ki-
vételével — a járási hivatalok ^vonat-
kozásában sem. Ugyanis a tanácsrend-
szer továbbfejlesztésével kapcsolatban 
már megjelent jogszabályok változat-
lanul fenntar t ják az 1023-as kormány-
határozatot, mely a szakigazgatási 
szervek kettős alárendeltségét meg-
szüntette. A megyei tanács vb szak-
igazgatási szerveinek irányítási jogo-
sítványát foglalja magában az új ta-
nácstörvény 69. paragrafusa. Az irá-
nyítási jogosítványok közül elsősorban 
a szakigazgatási tevékenység irányát 
meghatározó szakmai irányelvek és 
elvi állásfoglalások kibocsátását, vala-
mint általában a jogszabályok végre-
hajtásának folyamatos ellenőrzését 
kell kiemelni. Az ú j tanácstörvény 
változatlanul fenntar t ja a felettes 
szakigazgatási szerv vezetőjének, já-
rási hivatal vonatkozásában az ille-
tékes szerv vezetőjének — mivel a 
hivatal minden olyan ügyben, mely-
ben a községi, nagyközségi vb egysé-
ges szakigazgatási szerve jár el első 
fokon, másod fokon az illetékes szer-
yenek vezetője jar el — a hatósagi 

A tanácsi 

ügyintézés felügyelete körében gyako-
rolt, a jogszabályok által megállapított 
jogosítványait. 

önkormányzat, egyre 
szélesebb kiterjedése 

érdekében szükséges — a jelenleg 
még járási első fokú államigazgatási 
ügyeknek — folyamatosan a helyi ta-
nácsok vb egységes szakigazgatási 
szervei hatáskörébe történő decentra-
lizálása. Az ú j tanácstörvény ugyanis 
jogelvként rögzíti azt a követelményt, 
hogy a lakosságot közvetlenül érintő 
államigazgatási feladatok elsősorban a 
helyi tanácsok végrehajtó bizottságai 
egységes szakigazgatási szervei hatás-
körébe kerüljenek. A törvény a hatás-
körök, különösen a hatósági ügyinté-
zés vonatkozásában érvényesíti azt az 
elvet, hogy a döntési jogosítványokat 
az ügyeket legjobban ismerő, az ügy 
keletkezési helyéhez legközelebb álló 
helyi tanácsok és szerveik kapják. A 
tanácsrendszer továbbfejlesztése, a 
hatáskörök elhatárolása, a tanácsok és 
szerveik előtt álló feladatok mara-
déktalan ellátása különösen fontossá 
teszi a tanácsi szervezet egységei kö-
zötti harmonikus együttműködést. Ezt 

Az új 

kívánja meg egyébként pártunk X. 
kongresszusa határozatainak eredmé-
nyes végrehajtása is. 

tanácstörvény gondosko-
dott a képviselettel nem 

rendelkező, de államigazgatási szem-
pontból számos első fokú hatósági jo-
gosítványt gyakorló, illetőleg a köz-
ségi szint fellebbezési fórumaként el-
járó járási hivatalok feletti képvise-
leti ellenőrzés formájának megterem-
téséről is. A törvény 61. paragrafusa 
szerint ugyanis: „A tanács területi 
csoportot hozhat létre tagjaiból, szer-
vezeti és működési szabályzatában 
meghatározott feladatok ellátására." E 
jogszabályi felhatalmazás alapján a 
megalakuló új megyei tanácsnak he-
lyes lesz majd létrehozni a járások, de 
a városok területén is a megválasztott 
tanácstagok területi csoportját, hogy a 
megyetanácsi képviselet és ellenőrzés 
biztosított legyen, valamint azért is, 
hogy a létrehozott tanácstagi csopor-
tok segítsék a tanácsokat és szerveit 
a megnövekedett tanácsi feladatok el-
látásában. (Vége) 

DR. BOZÚ SANDORT 

Kétségek dolgoznak ben-
nük. Vajon hogyan fogad-
iák őket a választók? őket, 
akiket nemrég még gyer-
mekként ismertek. Bizonyta-
lanságuk érthető. Még nem 
élték át a „majd elválik" 
nehéz időszakát, amely — 
ha megválasztják őket — 
hamarosan elkövetkezik rá-
juk. És a választ is gyor-
san megkapják kérdésükre: 
nekik már könnyebb Lesz 
az indulás, mint elődeiknek. 
Nagyobb a műveltségük, 
jobban ismerik az ország és 
világ dolgait, mint apáik. 
Könnyebb lesz így a rajt . 

Aztán vallanak a „régi-
ek" : dr. Biczó György 24 
évesen került a pá.rtappará-
tusba. Kovács István sem 
fölözte sokkal ezt a kort. 
mikor már dolgozott a moz-
galomban. Vall Lacsán Mi-
hály is: — Kezdetben úgy 
voltam, vajon nem lesz-e 
baj abból, hogy. ennyi fia-
tal kerül a tanácsba? 
Mondtam magamnak: nézd, 
te is tízéves korodban kezd-
ted, Miska, te sem voltál 
túlságosan vén akkoriban, 

j És mindenki támogatását 
! ígéri nekik, a párt, a KISZ, 
I a népfront nevében, és az 

idősebb, sokat tapasztalt ta-
nácstagok is. Segítenek majd 
megtalálni helyüket az új 
munkában. 

Biczó György mondja: — 
Tudomásul kell venni a fi-
atal, felnövekvő nemzedé-
ket, azt, hogy vágyaik, el-
képzeléseik^ vannak, és an-
nak hangot is akarnak adni. 
Ea a fiatalok nelkul aligha 

lenne elképzelhető a szocia-
lizmus. az ország épitese, 
amely nekik is és általuk 
is épül. Szegeden, az ország-
ban talán a legmagasabb a 
nők foglalkoztatottságának 
aránya, főképp a fiataloké. 
Rengeteg a diák. Kell, hogy 
képviseljék magukat. hal-
lassák a hangjukat. Hiszen 
az, hogy változik a közszel-
lem, hogy elvenedik a köz-
élet. minden bizonnyal ne-
kik is köszönhető. 

Nem félti őket senki. 
Csak Bárdos Miklós. aki 
húsz éve tanácstag. Ó 
sem maguktól, fiatalságuk-
tól, hanem az idősebbektől. 
— Csak nehogy bábáskod-
junk felettük. A lendület 
tőlük kell hogy elinduljon, 
a bábáskodás csak namvaba 
temetné a fiatalos tüzet. 

És sorban biztatják őket: 
Nitsinger Gyula bácsi, Ör-
dögit Matyi bácsi, és min-
denki. Sőt. a fiatal Hódi 
lstvánné is. aki mar eltöl-
tött egy ciklust a tanácsban. 

Fiata-
lok. Most 

ismer-
kednek a 

közélettel, a közösségért 
végzett közösségi munkavaL 
Ha a választók is úgy akar-
ják, jó néhányan helyet 
foglalnak majd a lanacs 
tagjainak sorában. Üj ta-
nácstagok egv új generáció-
ból. 

Hogy is állunk ezzel? Üj 
generáció? Valóban az. hi-
szen fiatalításról eddig nem 
nagyon beszélhettünk. Meg-
szűnt az egészséges folyto-
nosság. Talán ennek kö-
szönhető az is. hogy renge-
teget beszélünk generációk-
ról. Pedig emberek naponta 
születnek. Minden napon, 
héten és évben. Húszéves 
periódusokra osztani őket, 
születésük szerinti csopor-
tokra, generációkra — értel-
metlen és mesterkélt dolog. 
Hiszen négyéves korkülönb-
séggel is nagy eltérések van-
nak fiatalok között. Nem 
megkülönböztetésre van 
szükség, nem korosztályok-
ra a tanácsban. hanem 
egészséges folytonosságra. 
Arra. aminek lehetőségét a 
mostani fiatalítás teremti 
majd meg. 

Fiatalok előnyben? — tet-
tük fel a címben a kérdést. 
Szó sincs semmiféle előny-
ről. Csak arról, hogy végre 
elnyerhetik azt a helyet, 
amely megilleti őket. Megil-
leti számuknál, társadalmi-
gazdasági jelentőségüknél, 
és nem utolsósorban érettsé-
güknél, egy új társadalom-
ban szerzett tudásuknál fog-
va. Jogosan. Nemcsak őket, 
hanem az utánuk követke-
zőket is. Mert remélhetőleg 
jöttüket nem követi ú jabb 
húszéves korosztály szakadék. 
Hiszen a szocializmus is fo-
lyamatosan épül. a közben 
születettek számúra !s. És 
nemcsak számukra, hanem 
általuk, velük is. 

Száva,v M v a a 


