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Eredmények és a (eladatok 
összegzése 

A HISZ megyei bizottságának ülése 
Á KISZ megyei bizottsága, 

Bódi György megyei első tit-
kár elnökletével, tegnap, 
pénteken ülést tartott. A tes-
tület megvitatta — az első 
titkár szóbeli beszámolójá-
hoz kapcsolódva —, hogy a 
KISZ IX. kongresszusának 
határozatai a megyében ho-
gyan valósultak meg, s a ta-
pasztalatok alapján milyen 
további feladatok állnak a 
KISZ-szervezetek előtt. 

Mindez a májusban sorra' 
kerülő országos KlSZ-érte-
kezletre való felkészülést is 
Bzolgálta. 

A szóbeli beszámoló első-
sorban az elmúlt esztendő 
főbb eredményeit tekintette 
át, mivel tavaly június 17-én 
a KISZ megyei küldöttérte-
kezlete a megelőző időszakot 
értékelte, elemezte és a ten-
nivalókat is megszabta. 

A KISZ megyei bizottsága 
tegnapi ülésén megállapítot-
ta; kedvező társadalmi lég-
körben, a párt állandó fi-
gyelme mellett, jó aktivitás-
sal és tervszerűséggel való-
sítja meg a KISZ IX. kong-
resszusának határozatát. 
Emelkedett és stabilizálódott 
a taglétszám, különösen a 

fizikai dolgozó KISZ-tagok 
száma. 

összességében kedvező ten-
denciák jellemzik a KISZ 
megyei tevékenységét; me-
gyénk ifjúsága cselekvő ré-
szese a fejlett szocialista 
társadalom építésének. Mind-
inkább gyakorlattá válik a 
becsülettel, a legjobb képes-
ség pzerint végzett munka, a 
tanulás és a haza védelmé-
ben való részvétel. A politi-
kai nevelő munka és köz-
művelődési tevékenység 
eredményeként erősödött a 
KISZ-tagok szocialista elkö-
telezettsége, az ifjúsági szö-
vetség tagiai készek csele-
kedni hazájukért, szűkebb 
környezetük szebbé-jobbá té-
teléért. Aktivitásuk növeke-
dett a közéletben is. 

Az Edzett ifjúságért tö-
megsportmozgalom sikeresen 
bővül, gazdagodik — a kitű-
zött cél irányába halad. A 
KISZ-re jellemző az akció-
képesség, a kommunista vo-
nások erősödése, mely a 
KISZ-tagok egyéni vállalá-
sában is mindinkább ér-
vényre jut, mivel növeked-
nek a követelmények. Vagy-
is: a KISZ' IX. kongresszu-
sának határozata a megva-

lósulás útján jól halad, az 
eredmények mellett — mint 
megállapította a testület — 
jól éraékelik a gyengesége-
ket, a kijavítani valóitat, 
amelyekből természetszerűen 
következik: mit és hogyan 
kell ezután jobban végezni. 

A IX. kongresszus határo-
zatából is következő további 
feladatokat egyébként precí-
zen és szabatosan megfogal-
mazták a tavalyi megyei kül-
döttgyűlésen. A ma is érvé-
nyes célkitűzéseket figye-
lembe vették az 1979—80-as 
mozgalmi év akcióprogram-
jainak kidolgozásakor. 

A testület ezután megtár-
gyalta és elfogadta a megyei 
bizottság 1979—80-as mozgal-
mi év költségvetését, majd 
az idei építőtáborok létszám-
igényét hagyták jóvá. A ter-
veknek megfelelően 3 ezer 
915 fiatalt kell mozgósítani 
ezen a nyáron építőtáborok-
ba. A megnövekedett felada-
tok az eddiginél is jobb, elő-' 
relátóbb szervező munkát 
igényelnek. A KISZ makói, 
szegedi és vásárhelyi városi 
bizottságai idén is megszer-
vezik a belvizes, illetve a-
címerező táborokat. 

A testület ezután egyéb' 
ügyekben is határozott. 

Háromszázkiiencvenmillió 
forint kártérítés 

Közel 300 ezer biztosítás Csongrád megyében 
Tegnap délelőtt sajtótájé-

koztatót tartott Mészáros 
Jánosné, az Állami Bizto-
sító Csongrád megyei Igaz-
gatóságának vezetője. Ismer-
tette az igazgatóság tavalyi 
eredményeit, és az idei cél-
kitűzéseket. 

Az Állami Biztosító Csong-
rád megyei Igazgatósága 
egészében és részleteiben is 
teljesítette a múlt esztendei 
feladatait. Növekedett egy-
részt a szocialista szektor 
biztosítási állománya, más-
részt jelentősen emelkedett 
a lakosság vagyon- és sze-
mélybiztosításainak száma 
is. 

A mezőgazdasági nagy-
üzemek biztosítási szerződé-
sei alapján 1978-ban jégve-
rés miatt 33 366, belvíz mi-
att 30 623, tavaszi fagy mi-
att 2127, homokverés és vi-
har miatt 3150 hektár ter-
méseiben keletkezett károk-
ra 270 millió 597 ezer forin-
tot, állat- és műszaki károk-
ra pedig 23 millió 297 ezer 
forint, a'zaz a mezőgazdasá-
gi nagyüzemekben bekövet-
kezett elemi károkra 303 
millió 397 ezer forint kárté-
rítést fizettek ki. 

A lakosság ,biztosításai 
alapján 1978-ban 60 558 ügy-
felet részesítettek különbö-
ző kártérítésben. A lakos-
ság részére kifizetett 86 
millió 770 ezer forint kárté-
rítésből 31 milliót a gépjár-
művek k^ra tett ki. A sze-
mélybiztosítások alanján 
33 342 biztosított részesült 
kártérítésben. 

Az évi célkitűzések egyik 
fő szempontjaként határoz-
ták meg. hogy az igények 
jobb kielégítésével. kezde-
ményezéssel, valamint á 
munka egyszerűsítésével 
kedvezően befolyásolják, fo-
kozzák az ügyfelek bizalmát 
Az ügyfélszolgálat, az ügy-
intézés javítása, a biztosí-
tottak idejével való takaré-
kosság az egész apparátus 
kiemelt feladata. Az elmúlt 
évben e téren is jelentős 
előrehaladást értek el. Ta-
valy 59 555 új biztosítást kö-
töttek és jelenleg 268 ezer, 
határozatlan időre szóló biz-
tosítást kezelnek megyénk-
ben. Az elmúlt évi fejlesz-
tési feladatok között a la-
kossági biztosítások (lakás, 
CSÉB és cascö biztosíts-.) 
szerepeltek első helyen.-La-. 

kásbiztosításból 18 268, 
CSÉB-biztosításból 22 425, 
cascö biztosításból 5704 biz-
tosítási ajánlatot töltöttek 
ki. 

Mint az utóbbi évek 
mindegyikében, ez évben is 
van kockázatviselési korsze-
rűsítésük. 1979. január 1-től 
a háztáji és kisegítő gazda-
ságok biztonságosabb sertés-
tartása érdekében a sertés-
biztosítás, valamint az ol-
tás-ivartalanítás biztosítás 
kockázatviselését nagymér-

tékben növelték. Éves célki-
tűzésük az űj sertésbiztosí-
tás népszerűsítésével, az ér-
dekeltek körében e módozat 
minél nagyobb számú elhe-
lyezése, a két éve beveze-
tett ú j lakásbiztosítási mó-
dozatok telítettségének to-
vábbi növelése, valamint a 
CSÉB—80-as biztosításnak a 
jelenleginél szélesebb kör-
ben való szervezése. To-
vábbra is feladatuknak tart-
ják az ügyfélforgalom szín-
vonalának emelését. 

Küzdelem 
a zsanai gázlánggal 

S o m o g y i K á r o l y n é felvétele 
A harmadik tűzoltási kisérlet 

Mint arról már beszámol-
tunk, a két csütörtöki kísér-
let után tegnap, pénteken 
ismét rohamra indult Zsa-
nán a gázláng eloltására 
szervezett tűzoltócsapat. A 
tegnap délelőtti küzdelem 
nem járt sikerrel. A gázki-
törés elfojtásában a védeke-
zés irányítóihoz csatlakozott 
A. 1. Kutyepov. szevaszto-
poli kitörésvédelmi szakér-
tő. Közölte: igen nehéz és 
bonyolult feladat a zsanai 
kitörés elfojtása, áni - biztos 

megtalálják a megoldást a 
tűz eloltására. 

A kitörésvédelem eddigi 
tapasztalataival ismerkedett 
meg tegnap dr. Szekér Gyu-
la, a Minisztertanács elnök-
helyettese és dr. Simon Pál 
nehézipari miniszter, akiket 
Varga Károly tűzoltó ezre-
des, országos parancsnok, 
dr. Bán Ákos, az OKGT ve-
zérigazgatója és dr. Hingl 
József országos kitörésvédel-
mi parancsnok tájékoztatott. 

A küzdelem tart * tűz el-
oltásáért, ' ~ i 

A földrendezések mérlege 
megyénkben 

Három éve jelent meg a földrende-
zésekről szóló új jogszabály, az 
1976. évi 23. számú törvényerejű 

rendelet. Az új jogszabály — az önkéntes 
földcserék földbirtok-politikai szerepét el-
fogadva — a földrendezés differenciált és 
rugalmas formáit tartalmazza. Nevezetesen 
az általános, a részleges, az üzemek kö-
zötti és az üzemen belüli földrendezéseket. 

Általános földrendezést megyénkben nem 
kell végrehajtani, mert 1960—62-ben — 
minden községben és városban az egész 
igazgatási egységre kiterjesztve — a föld-
rendező bizottságok végezték e munkát. 

Részleges földrendezést egy dűlőre vagy 
határrészre kiterjedően bármelyik mező-
gazdasági nagyüzem kérelmezhet. De csak 
abban az esetben, ha az adott területen a 
saját tulajdonában van a föld 50 százalé-
ka, beleszámítva az állami földet is. A 
rendezéssel minimálisan 10 hektár nagy-
üzemi terület alakítható ki. Részleges 
földrendezési eljárással a határrészen be-
lül az egyéni földtulajdonosok földjeit ha-
tósági úton a földhivatalok kicserélik. A 
cserék után a magán-földtulajdonosok 
földjei a rendezéssel érintett tábla egy 
részén, egymáshoz csatlakozóan, összefüg-
gően helyezkednek el, s a határrész táblá-
sítása megoldódik. 

A földhivatalok 1977-ben 1375, míg 1978-
ban 783 hektár területen végeztek részle-
ges földrendezést hét termelőszövetkezet-
ben. Kiemelkedett a csanádpalotai Szabad-
ság 1142, a szegvári Puskin 471, valamint 
a deszki Maros Tsz 232 hektáros földren-
dezése. Jelentős terület került rendezésre 
a röszkei Kossuth, a hódmezővásárhelyi 
Május 1., a maroslelei Rákóczi és az apát-
falvi Aranykalász Tsz esetében is. • 

Az üzemen belüli földrendezés nem mis, 
mint hatósági úton megvalósuló földcsere. 
Amennyiben a nagyüzem, valamint az 
egyéni földtulajdonos közöt nem jön lét-
re önkéntes földcsere, és az egyéni föld 
akadálya a nagyüzemi művelésnek, a táb-
lás művelést gátló földrészletet az üzem 
kérésére a földhivatal kicséréli. A gazda-
ság köteles megfelelő csereföldet biztosí-
tani, és megtéríteni az állampolgárok hasz-
nos beruházásait, az eredeti és a cserébe 
kapott föld közötti értékkülönbözetet. Az 
üzemen belüli földrendezés különösen 
hasznos módszer olyan nagyüzemi földek 
táblásítására, ahol úgynevezett szórvány 
szőlők, gyümölcsösk akadályozzák a gépi 
művelést, mint például a szegedi járás-
ban, vagy Csongrád területén. 

A földhivatalok 1978-ban Zsombón, 
Domaszéken a szakszövetkezetek, Bor-
dányban a Munkásőr Tsz, Hódmezővásár-
helyen pedig a helyi Lenin és Vörös Csil-
lag Tsz kérelmére összesen 85 hektár te-
rület hatósági cseréjét rendelték el, üze-
men belüli földrendezés keretében. A ren-
dezés régóta húzódó problémára tett pon-
tot. 

Az üzemen belüli földrendezés nagy elő-
nye, hogy különösebb területi vagy egyéb 
feltétele nincs, csak a csere földbirtok-po-
litikai hasznosságát kell a hatóság felé 
igazolni. 

Az egymás közötti földcserék, adásvéte-
lek és az üzemek közötti földrendezések 
legalább ugyanolyan kedvező hatással 
vannak a gazdaságos termelésre, mint a 
művelést akadályozó egyéni földek ren-
dezése. Nyilvánvaló, hogy az üzemi köz-
ponttól 25-30 kilométerre levő földeket 
aligha lehet nagy jövedelmezőséggel mű-
velni. Olyan szélsőséges eset is előfordul, 
hogy két szövetkezet egymás földjeit, táb-
láit kerülgetve jut el 15-20 kilométerre le-
vő területeire. A közeli, közvetlenül elér-
hető tábla sokszor a másik gazdaságé, a 
szomszédé. Ez a körülmény mindkét szö-
vetkezetnek, végső soron a népgazdaság-
nak is káros. E kérdésekkel elsősorban a 
nagyüzemi földek gazdáinak, az érdekelt 
termelőszövetkezeteknek, szakszövetkeze-
teknek, állami gazdaságoknak kell foglal-
kozniuk, hiszen a rendezés hiányában a 
kedvezőtlen művelés kárát közvetlenül ők 
viselik. Sajnos, 1978-ban sem történt e té-
ren változás Csongrád megyében. 

A szövetkezetek vezetői — néhány kivé-
teltől eltekintve — nagyfokú közömbössé-
get mutatnak a probléma iránt, s így az 
üzemek közötti földcserék és földátadások 
nem érték el a kívánt szintet, elmaradt az 
optimális területkialakítás. Sok esetben a 
kezdeti nagy lendületet, a szóbeli egyezsé-
geket és tárgyalásokat nem követte tett és 
csere. A racionális és gazdaságos földmű-
velés ügye kútba esett. Kétségtelen azon-
ban az is, hogy a több száz hektáros föld-
cserék, földátadások gondos mérlegelést, 
közgazdasági számításokat, komplex vizs-
gálatot igényelnek, nem történhetnek má-
ról ohlnapra. Ügy érzem, itt az ideje a 
kezdeményezéseknek! 

Nagy jelentőségűnek tartjuk 1978-ban 
Mórahalmon a helyi Homokkultúra Szak-
szövetkezet és a Vörös Október Tsz kez-
deményezésére végrehajtott üzemek közöt-
ti földrendezést, mely több mint 200 hek-
tárra terjedt ki. A kezdeményezéshez 

Tatlakozott a domaszéki Szőlőfürt Szak-
szövetkeze^ a Szegedi Állami Gazdaság, 

az ásotthalmi Felszabadulás és a röszkei 
Kossuth Tsz. A földrendezésbe a hatóság 
bevonta a kérelmező és csatlakozó gaz-
daságokon kívül az üzemi táblákba be-
ékelődő további hét nagyüzemet, valamint 
az egyéb közületeket és 228 egyéni föld-
tulajdonost. A rendezés októberi birtokba 
adással zárult. 

Néhány számadat indokolja a rendezést, 
és bizonyítja sikerét. A községben a ren-
dezés előtt 27 közület volt 7522 hektár te-
rülettel, mely 4646 darab földrészletre osz-
lott. A földrendezés után 15 közület föld-
je maradt 6704 hektár földterülettel, a 
földrészletszám pedig 705-re csökkent. A 
rendezést kérő két szövetkezetet illetően: 
a Homokkultúra Szakszövetkezet 3865 
földrészlete a rendezéssel 458-ra, a Vörös 
Október Tsz-é 257-ről 49-re csökkent mi-
közben területük lényegesen nem válto-
zott. 

A földrendezés során az üzemek között 
földátadások és földcserék történtek. Jól-
lehet, ezek a földátadások nem nagy te-
rületre vonatkoztak esetenként, mégis igen 
hasznosak voltak, mert elősegítették, hogy 
a földrendezésben érdekelt összes gazdaság 
és közület földje egy tagban, táblásftva 
kerüljön kialakításra. Bebizonyosodott, 
hogy amennyiben 2-3 nagyüzem a rende-
zést kezdeményezi, és az igények reálisak, 
az érdekeltek többsége csatlakozik a föld-
rendezéshez. 

A földrendezéseket a járási földhivata-
fc>k a megyei földhivatal felügyelete és irá-
nyítása alatt hajtották végre. Az egyéni 
földtulajdonosok minden egyes esetben 
megközelítően azonos minőségű és fekvésű 
csereföldeket kaptak. A magántermelők 
érdekeit a földhivatalok a rendezés során 
hivatalból is védték és védeni fogják: csak 
megfelelő minőségű, hasznosítható csere-
föld kijelöléséhez járultunk és járulunk 
hozzá. Továbbra is elősegítjük a gazdaság 
és a magánszemély földművelők közötti 
méltányos egyezséget. Változatlanul el-
vünk az is, hogy az önkéntes földcserét 
még a rendezéskor elsődlegesen megkísé-
reljük, s csak annak újbóli sikertelensége 
esetén választjuk a hatósági kényszert, a 
csereföld kijelölését. 

A földrendezések végrehajtásánál alap-
elvünk, hogy a rendezés a mezőgazdasági 
termelést, a termelés biztonságát ne befo-
lyásolja. 

A megyében működő földhivatalok ki-
emelt programját képezik 1979-ben is a 
földrendezések. Ebben az évben tizenegy 
nagyüzemnél kerül erre sor, összesen 1171 
hektár területre kiterjedően. Részleges 
földrendezést három tsz-ben és egy szak-
szövetkezetben, várhatóan 1029 hektárra, 
üzemen belüli földrendezést pedig 7 szö-
vetkezetben 143 hektárra vonatkozóan vég-
zünk. A beérkező földrendezési igényeket 
megvizsgáljuk, rangsoroljuk. Elsősorban 
ott végzünk földrendezést, ahol az ú j in-
gatlannyilvántartás szerkesztése még nem 
történt meg, illetve ott, ahol az a föld-
hasznosítás szempontjából különösen in-
dokolt. A földrendezések kezdeményezé-
se azonban továbbra is a szövetkezetek fel-
adata! 

A járási földhivatalok 1978-ban 13f» 
hektár üzemek közötti és 183 hektár üze-
mek és magánszemélyek közötti önkéntes 
földcserét hagytak jóvá és vezettek át az 
ingatlannyilvántartásban. Az önkéntes 
földcsere továbbra is elsődleges forma és 
módszer. A felek megegyezésén alapuló 
önkéntes földcsere a legideálisabb lehető-
ség a táblásításra. mert nélkülözi a ható-
sági. az állami kényszert. A földhivatalok 
továbbra is soron kívüliséget biztosítanak 
az önkéntes földcserék ügyintézésében, ad-
minisztrációjában. Várhatóan ez évben is 
jelentős lesz az önkéntes földcserélők szá-
ma és területi mutatója. Becslésünk sikero 
azonban döntő mértékben függ a szövet-
kezetek aktivitásától. 

O* * sszességében két év tapasztalatai 
alapján megállapíthatjuk, hogy a 
részleges földrendezések iránti kez-

deti érdektelenség a gazdaságok részéről 
megyénkben már szűnőben van. A válto-
zás kedvező. Az üzemek közötti földcse-
rék viszont a termelőszövetkezetek, szak-
szövetkezetek,és állami gazdaságok tervei-
ből csaknem teljesen hiányoznak. Jóllehet, 
ez a földrendezési forma évtizedek óta 
húzódó problémákat oldhatnak meg a 
földhasznosításban, gazdaságossá vagy 
gazdaságosabbá tehetné a termelést, alkal-
massá a földet a korszerű mezőgazdaság 
számára. 

Mivel a mezőgazdasági nagyüzemek nem 
mutattak kellő mértékű érdeklődést földje-
ik egymás közötti rendezésére, a Csong-
rád megyei tanácsi és pártszervek részéről 
felmerült az igény a rendezés hatósági 
úton történő vizsgálatára. Az üzemek kö-
zötti földrendezést ugyanis indokolt eset-
ben a mezőgazdasági és élelmezésügyi mi-
niszter előzetes enged." lyével a megyei ta-
nács illetékes szakigazgatási szerve hivatal-
ból is elrendelheti. 

DR. NAGY SÁNDOR ISTVÁN. 
a Csongrád megyei Földhivatal 

osztályvezetője 


