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Öntözési „próba" Röszkén 
Az országutat járó ember 

számára talán ¡különös, ha 
az esők után, borús időben 
működő öntözőberendezé-
seket lát. .Hisz vizes a föld, 
minek a drága energiát pa-
zarolni. A helyzet nem ilyen 
egyszerű, ugyanis a nyári 
hónapokban olyan kevés 
csapadék hullott, hogy a t a -
flaj mélyén kiszáradt, s a 
•mostanában lehullott pár 
milliméternyi eső csak a 
pillanatnyi lélegzetvétel-
hez elegendő. Ha lesz kiadós 
folytatás, akkor az öntözés-
sel is meg lehet állni, de 
nem hamarább. 

•A röszkei Kossuth Tsz el-
nöke, ¡Molnár ¡Albert szerint 
1988-ban nem érdemes az 
öntözés gazdaságosságát 
vizsgálni, hisz első lá tásra 
kiütközik, hogy enélkül a 
•növénytermesztés csődöt 
mondott volna. Egy öntözé-
si menetben 30-40 mill imé-
ter vizet jut ta t tak ki, s eh-
hez viszonyítva az augusztu-
si 20 milliméternyi eső csak 
egy kis ráadás. A kukoricán 
lehet leginkább lemérni az 
eltéréseket. Ahol csak a ter-
mészet volt az úr, 3-4 ton-
nás hektáronkénti átlagnál 
nem számíthatnak jobbra. 
Az a l ta la j öntözésére alkal-
mas meliorált területen a 

dréncsövek környékén rend-
kívül jól néz ki a növény, 
s ott ahol már távolabb van 
tőle, m á r hírül sem olyan 
fejlett, de így is 9-10 tonnát 
ad hektár ja . Az intenzív 
kukorica termesztésre lí-
zingben vett nagy tel jesí t-
ményű berendezés az idén 
vizsgázik 240 hektáron. Így 
még az alsó levelek is zöl-
dek, s 10-12 tonnás hozam 
mutatkozik. 

Az üzemi erőfeszítés ön-
magában kevés, ha fogytán 
az öntözővíz. Ilyen is elő-
fordult, de az Atikövizig ve-
zetői és dolgozói példás 
együttműködésről ¡tettek ta -
núbizonyságot, amikor a 
szorongatott helyzetben a 
Maty-éri tóról biztosították 
a vizet. 

A kukoricán kívül a szó-
jára, hibrid kukoricára, vö-
röshagymára, paprikafélé-
re jutott még az éltető mes-
terséges csapadékból. Való-
színű, hogy a többlettermés-
ként értékelhető ¡normális 
hozamokból megtérülnek a 
költségek. A szójának ke-
vés volt a kétszeri öntözés, 
többre nem futotta, így sze-
rény 2 tonna körüli hektá-
ronkénti át lagra számíta-
nak. 

A homokterületeken már 
nem volt hatalmunk a szá-
razság felett, a napraforgó, 
a kukorica rendkívül gyat-
rán méz ki, s tervem kívüli 
silózásra is sor került . Az 
1500 szarvasmarha takar -
mányéi látása nem lesz 
könnyű, mivel a lucernás is 
a homokon van, s 3-4 tonná-
nál nem ad többet hektá-
ronként. Így ¡melléktermé-
kekre, kukoricaszárra, ré-
paszeletre is szükség lesz. 

Egy szövetkezeten belül 
területenként sokféle a hely-
zet. S hogy a jó lehetősé-
gekből is akad, az egyszer a 
Tisza és Holt-Tisza közelsé-
gének, másszor az e r re épü-
lő beruházásoknak köszön-
hető. ¡A melioráció hamaro-
san befejeződő harmadik 
ütemétől a Holt-Tisza kör-
nyéke ibelvízgondjainak a 
megoldását is remélik. A 
meliorációra összesen 35 
millió forintot költenek, 
melynek esetünkben 40 szá-
zaléka az állami ¡támogatás. 
Az öntözési feltételek meg-
teremtése még ezen felüli 
erőfeszítéseket kívánt, több-
éves fejlesztés eredménye. 
Most l á tha t j ák : igazán a 
hasznát. 

T. Sz. I . 

Ifjúsági vezetők tanácskoztak 
Tegnap délután megyei 

ifjua^gi és gyermek mozgal-
mi vezetők tanácskoztak az 
újszegedi megyei i f júsági 
központban. Tanácskozásuk 
¡témája a KISZ- és úttörő-
szövetség közös feladatai, 
jövőbeni elképzelése vol-
tak. 

Molnár Attila, a megyei 
KJSZ-bizottság ügyvezető 
¡titkára először az if júsági 
szövetség jelenlegi helyzeté-
ről tá jékoztat ta a megyei 
úttörőelnökség tagjai t . Is-
merte t te a szeptember 24-én 
megtar tandó megyei ¡kül-
döttgyűlésük dokumentum-
tervezetében megfogalma-
zott célokat. Ezt követően 
Cselótei Éva megyei úttörő-
elnök az 54 ezer tagot tö-
mörí tő 128 úttörőcsapat 
munkájáró l számolt be a 
megyei KISZ-bizottság tes-
tületének. A megyében 3 
tagú apparátus, 6 függetle-
nítet t gyermekmozgalom-
vezetö és ¡két ¡tiszteletdíjas 
gyakorló pedagógus irányí-
tása mellett számtalan t á r -
sadalmi aktivista segítsé-
gével több szakbizottság 
működik, melyek a tömeg-
sport, a kultúra, a tovább-
képzés és a honvédelmi 
munka feladatait lá t ják el. 
A választott testület 17 ta -

gú. A megyei törekvések el-
sősorban a család, a gyer-
mek és az iskola kapcsola-
tának javítására irányulnák, 
de döntő jelentőségű, hogy 
széles skálá jú programle-
hetőséget biztosítson vala-
mennyi általános iskolás ko-
rú gyermek számára. ¡Ki-
emelt feladat az úttörőveze-
tők képzése is, vagy az út-
törőtanácsok fórumának 
biztosítása, mely tájékozó-
dásra és széles körű tapasz-
talatcserére ad lehetőséget. 
A gyermekek körében talán 
a legnépszerűbb a megyé-
ben vagy az ország más ré-
szén szervezett ¡táborozá-
sok, ugyan a táborok na-
gyobb bővítésére nem volt 
alkalom, mégis sikereket 
mondhatnak magukénak. 
Példaként emli tette az 
Öpusztaszeren a nyáron 
megrendezett tehetséggon-
dozó és já tékvár tábort , az 
árpádhalmi ¡Méhecske ¡alko-
tótábort, a Kishomokon 
megrendezett angol nyelvi 
tábort. Ezt követően gazdál-
kodásuk nehézségeiről be-
szélt. Keresni kell a minél 
olcsóbb, de tar ta lmában ní -
vós rendezvények lehető-
ségét. A különböző társadal-
mi kapcsolatokat 'kihasz-
nálva pedig a közös rendez-

vények megszervezését. 
Végül beszámolójában ar-
ról beszélt, hogy több lehe-
tőség nyílhat a KISZ-szel 
közösen szervezendő közös 
akciók lebonyolítására, 
például az egészségnevelés 
területén. 

A tanácskozáson részt vett 
és felszólalt Germánné Vas-
tag Györgyi, a Magyar Út-
törők Szövetsége Országos 
Tanácsának főti tkára is. 
Többek között arról szólt, 
hogy a korábban "deklarált 
•tény, miszerint az úttörő-
szövetség a magyar tá rsa-
dalom gyermekszervezete, 
igy ennek megfelelően a 
társadalomnak kell eldön-
teni, hpgy a jövőben mi -
Ilyen szerepet szán a szövet* 
ségnek. Az MSZMP Politi-
kai Bizottsága szeptember 
első hetében ifjúságpolit i-
kánkról tárgyal. A politikai 
intézményrendszeren belül 
várható változások döntően 
befolyásolhatják az úttörő-
szövetség, az if júsági szö-
vetség kapcsolatát is. Az is 
elképzelhető, hogy min t ön-
álló szervezet , szövetségese 
lesz különböző gyermek-
mozgalmaknak, természe-
tesen a szocializmus plat-
formján. 

Cz. J. 

Magad 
uram, 
ha... 

. . . szolgád nincs — így szól az eredeti közmondás, ame-
lyet az utóbbi években megváltoztatott a városépítés helyi 
gyakorlata, imigyen: Magad, uram, ha a tanácsi keretből 
valamire nem fu t j a . És hát bizony, nem f u t j a kiépített 
parkolóra sem. Az 5-ös troli végállomásánál, a Nyitra u t -
cában lakók ezért már tavaly nekiláttak a szervezésnek 
— ezen a nyáron sikerUlt összegyűjteni ük erőiket és tá r -
sadalmi munkásaikat . A környék lakóin kívül részt vál-
lalt a paikolóépitésból az NKFV algyői üzeme, a város-
gazdálkodási vállalat, a városgondnokság, a Kossuth lak-
tanya. A tanácsi alapból csak a burkolat kohósalakjára 
kellett így költeni. Ügy számítják, szabályszerűen beálló 
autókból 28-30 fé r ma jd el * várakozóhelyen, melynek 

értéke 120 ezer forint körül lesz 

n megyei párttestületek 
személyi megújulásáról 

Beszélgetés Juhász Gézával, a megyei pártbizottság 
különbizottságának vezetőjével 

• A bizottság tagjai ho-
gyan fogadták megbízatá-
sukat, feladatukat? Miként 
végezték munkájukat, mi-
lyen módszer szerint jártak 
el a megyei pártbizottság 
tagjaival folytatott beszél-
getések során? 

— őszintén meg kell 
mondanom, nem lelkesed-
tünk, amikor a megyei 
párttestület megbízott ben-
nünket ezzel a nem köny-
nyű, ¡bonyolult és felelős-
ségteljes feladattal. A párt-
bizottsági ülés után sokan 
baráti beszélgetés során 
meg is mondták, hogy nem 
irigyelnek bennünket. A bi-
zottság másik nyolc tagja 
nevében is mondhatom: 
mindezek ellenére senki 
sem adta vissza megbízatá-
sát és — véleményem sze-
r int — lelkiismeretesen el 
is végeztük munkánkat . 
Bár — meg kell mondanom 
—, hogy az e lmúlt ké t hó-
napban, míg feladatunk tel-
jesítésén dolgoztunk, sok 
kedvezőtlen körülmény is 
nehezítette munkánkat . 
Ezekben a nyári hónapok-
ban sokan szabadságon 
voltak, nem tartózkodtak 
sem a munkahelyükön, sem 
otthon, hanem vagy elutaz-
tak, üdültek, vagy éppen 
külföldön tartózkodtak. E 

.nehézségek ellenére mun-
kánkat sikeresen befejez-
tük. 

Módszerünkhöz tartozott, 
hogy a bizottság tagjaiból 
négy 2 fős beszélgetőcso-
portot hoztunk létre, akik 
felkeresték a megyei pár t -
bizottság tagjait, továbbá 
az adot t városi, városi jo-
gú pártbizottság, sőt a me-
gyei pártbizottsági tag mun-
kahelyi pártbizottságának, 
pártszervezetének vezetőit 
is. Mint a bizottság vezető-
je. egy-egy munkacsoport-
hoz csatlakoztam, s végül 
foglaltam össze a beszélge-
tőcsoportok által szerzett é s 
megfogalmazott tapasztala-
tokat, javaslatokat. 

A Miről folytak a be-
szélgetések, és mik a leg-
főbb tapasztalatok? 

— Mindenkivel kötetlen 
beszélgetést, véleménycse-
rét folytat tunk. Nem volt 
semmiféle megkötésünk, 
hogy miről essen szó, bár 
mi a feladatunkkal össze-
függő kérdéseket te t tük fel 
a felkeresett elvtársaknak. 
Azonban ők is kérdezhet-
tek, és bármilyen kérdésről 
kifej thet ték véleményüket, 
a m i t fontosnak tartottak a 
megyei pártbizottság, és 
egyes tagjainak . munká j á -
val kapcsolatban. 

Hangsúlyozom: kötetlen 
volt az eszmecsere-sorozat, 
amit folytattunk. Megbíza-
tásunk jellegéből adódóan 
azonban bizonyos kérdése-
ket mindenkinek fel kel-
lett tennünk. Minden me-
gyei párttestületi tagtól 
meg kellett kérdeznünk azt, 
hogy miként ítéli meg sa -
ját munkájá t , továbbá mi -
lyennek lá t ja a megyei 
párttestületek — a megyei 
pártbizottság és a végrehaj-
tó bizottság — tevékenysé-
g é t tagjainak, a tisztségvi-
selőknek a munkájá t , m a -
gatartását, valamint a 
pár tapparátus szerepét, te-
vékenységét. i 

A Bizonyára nagyon ér-
dekes és tanulságokban gaz-
dag beszélgetéssorozat volt. 
Először azonban a személyi 
kérdésekre vonatkozó ész-
revételeket, a fő, általáno-
sítható megjegyzéseket, kö-
vetkeztetéseket vegyük sor-

Ismeretes, hogy ez év június 27-i ülésén az 
MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága kilenctagú kü-
lönbizottságot választott a sa já t összetételében ese-
dékes személyi változások előkészitésére. A munka-
csoport befejezte munkájá t , s arról szeptember 2-án 
tesz jelentést a megyei pártbizottságnak. Felkértük 
Juhász Gézát, a bizottság vezetőjét: adjon tájékozta-
tást lapunk olvasóinak munká juk fő tapasztalatairól, 
a levonható következtetésekről és tanulságokról. 

— Először ar ra ¡kell utal-
nom, hogy a megyei pár t -
bizottság tagjai, a felkere-
sett elvtársak maximálisan 
segítették munkánka t ala-

pos, lényegretörő észrevéte-
leikkel, megjegyzéseikkel, 
javaslataikkal. Nemcsak ál-
talánosságokban fogalmaz-
ták meg gondolataikat, ha-
nem névre szólóan is e l -
mondták álláspontjukat, el-
ismerésüket, de bírálataikat 
és javaslataikat is. Ez min-
denképpen a pár tdemokrá-
cia érvényesülését, a de-
mokrat ikus szellem térhódí-
tását bizonyítja, amihez a 
megyei pártbizottság két 
legutóbbi ülésén kialakult 
élénk, ú j szellemű, gazdag 
vita is hozzájárult . 

A véleménycsere során 
erőteljesen megfogalmazták 
a viszonylag nagy arányú 
személyi változások szüksé-
gességét a megyei párt tes-
tületekben. Kilenc megyei 
pórtbizottsági tag kéri fel-
mentését különböző okokra 
hivatkozva. Többen úgy é r -
tékelik sa já t munkájuka t , 
hogy az új , magasabb kö-
vetelményeknek már nehe-
zen tudnának megfelelni, 
ezért átengedik helyüket 
új, frissebb erőknek. Van 
olyan pártbizottsági tag is, 
aki t magasabb tisztségbe 
választottak, és elköltözik a 
megyéből. 

Az említetteken kívül 
van még 4-5 olyan pár tbi-
zottsági tag, aki az t mondta 
nekünk, hogy a pár t tes tü-
let megítélésétől teszi füg-
gővé sa já t döntését. Ha a 
megyei pártbizottság alkal-
masnak találja őket f u n k -
ciójuk további betöltésére, 
akkor vállal ják továbbra is 
e megbízatást, ha nem ta-
lá l ja őket alkalmasnak, ak -
kor pedig haj landók fel-
mentésüket kérni. Van vé-
gül a megyei pártbizottság-
nak olyan tagja, akinek a 
munkahelyi pártszervezete, 
pártbizottsága visszahívá-
sát kéri a megyei párt tes-
tületből. 

A A szűkebb párttestület, 
a megyei végrehajtó bizott-
ság esetleg a tisztségvise-
lők munkájával, magatartá-
sával kapcsolatban hang-
zottak-e el megjegyzések? 
A végrehajtó bizottság sze-
mélyi összetétele megvál-
toztatásának szükségessége 
felmerült-e? 

Igen. Jelentős az igény 
a végrehaj tó bizottság sze-
mélyi összetételének meg-
változtatására. Azt kifogá-
solják, hogy e szűkebb 
párttestületnek sok olyan 
tagja van, aki magas álla-
mi, tömegszervezeti és más 
beosztásánál fogva, úgy-
mond „hivatalból" kerül t 
be. Volt olyan vélemény is, 
amely szerint nem indokolt, 
hogy a pártbizottságnak 
mind a négy t i tkára egy-
szersmind tagja legyen a 
végrehaj tó bizottságnak is. 
Azt is követelik, hogy leg-
alább 4-5 fős személycserét 
haj tsanak végre ebben a 
szűkebb párttestületben, és 
szükséges magasabb tisztsé-
gek esetében is személyi 
változás. A végrehaj tó bi-
zottság összetételének meg-
változtatása, a nem hiva-
talból részt vevő testületi 
tagok arányának növelése 
elősegítené a tartalmasabb, 
érdemibb viták kialakulá-
sát. 

Mind a négy t i tkár mun-
kájáról , magatartásáról vé-
leményt mondtak, amely-
ben pozitív, elismerő meg-
jegyzések ls voltak, de kri-

tikai elemek is e lőfordul-
tak. Főleg egyes vezetők 
magatartásáriak etikai vo-
natkozását érintet ték bi rá-
lóan. Azt is elmondták, 
hogy a vezetők tevékenysé-
gében, magatar tásában vál-
tozást várnak, és meg is 
fogalmazták ezeknek a kí-
vánt változásoknak a mi -
benlétét. 

A megyei párttestületek 
összetételének módosításá-
ra, a személyi megújulás 
követelményeire vonatko-
zóan is megfogalmaztak ja -
vas la tokat Ügy vélik, hogy 
az eddiginél nagyobb a rány-
ban kell beválasztani a 
megyei párt testületekbe a 
tudomány képviselőit, é r -
telmiségieket, sikeres gaz-
dasági vezetőket továbbá 
olyan f i a t a loka t akik a 
pár té le t a politika meg-
újulását , a reformfolyamat 
előrehaladását sikeresen 
tudják szolgálni. 

A A személyi kérdéseken 
kivül szóba került-e a párt, 
a politika megújulásának, a 
pártszervek munkája kor-
szerűsítésének témaköre? 
Ha igen, milyen gondolato-
kat vetettek fel? 

— A személyi megújulás 
¡kérdéskörén kivül a tartate-
mi, a politikai megújifíáS' 
jó néhány sürgető feladata 
is felmerült . A megyei pár t -
bizottság tagjai a legutóbbi 
testületi ülésen kialakított 
á l láspontjuknak megfele-
lően sürgették a korszerűsí-
tést, az ú j szellemű megol-
dásokat é s módszereket a 
politikai tevékenységben. 
Azok, ak ik az t követelték, 
hogy legyen megyei pár tér -
tekezlet, nem zárkóztak el 
munkánk támogatása elől, 
ők is elmondták észrevéte-
leiket, javaslataikat, mind a 
személyi, mind a tartalmi, 
a politikai megújulásra vo-
natkozóan. 

Az eszmecserék főbb po-
litikai, tar talmi tapasztala-
tait összegezve elmondható, 
hogy erőtel jes a követelés: 
a megyei pártbizottság még 
inkább politizáló, politikai 
tevékenységet fej tsen ki, 
számolja fel munká jában a 
hivatali, a bürokrat ikus ele-
meket. Nem szükséges r a -
gaszkodni a korábban elfo-
gadott munkatervéhez, ülés-
tervéhez, hanem a politi-
kailag fontos, időszerű, ú j 
kérdéseket tűzze napi rend-
jére, a politikai szükséglet-
nek megfelelően. 

A pártbizottság tagjai el-
mondták a r t is, hogy nem 
nagyon ismerik a végrehaj-
tó bizottság munkájá t , az 
erről szóló tájékoztatás na -
gyon szegényes. Kérik, hogy 
a pártbizottsági ülésen szá-
moljanak be a szűkebb 
párttestület két pártbizott-
sági ülés között végzett te-
vékenységéről, fontosabb 
döntéseiről. Altalános a kö-
vetelés, hogy a pártbizott-
ság vezetői, a választott tes-
tületi tagok, az appará tus 
tagjai többször és rendsze-
resen keressék fel a pár t -
szervezeteket, az üzemeket, 
a szövetkezeteket, az intéz-
ményeket, tar tózkodjanak 
többet az emberek között, 
jobban ismerjék meg véle-
ményüket , ál láspontjukat , 
hangulatukat, mer t ez min -
denképpen szükséges a me-
gyei párttestületek eredmé-
nyes politikai irányító te-
vékenységéhez. 
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