
Huszonkétezer házat kell 
újjáépíteni 

Á huszonötmilliós államsegélyből hétmilliót már kiutaltak, ebből Szeged is, Csongrád 
megye is 600-600.000 pengőt, Arad-Csanád-Torontálmegye 2,300.000 pengőt kapott 

A Magyar Távirati Iroda jelentése vitéz Bonczos Miklós állam-
titkár szegedi árviz-értekezletéröl 

'Szeged, ápr i l is 23. MT I Az idei 

rendkívüli belvízkárok áldozatai 

nak támogatása érdekében indított 

Sorma nya keié megszervezése ügyé-

bon vitéz Bonczos Miklós á l lamti t 

kár, m in t az Országos Szociáli? 

Felügyelőség ügyvezető elnöke 

folytatta kedden megkezdett ú t j á t 

Szentes, Orosháza és Hódmezővásár-

hely meglátogatása után szerdái; 

Makón ás estitörtökön Szegeden tai* 

tott helyi értekezleteken beszélte 

meg Szeged város, va lamint a visz-

szafogla.lt Délvidék törvényhatósá-

ga inak vezetőivel a leginkább rá 

szorult károsultak támogatásának 

gyors és eredményes lebonyolításá-

hoz szükséges tennivalókat. 

A csütörtöki szegedi értekezleten 

dr. Tukats Sándor főispánon, dr 

Pálfy József polgármesteren kívül 

résztvett a mérnöki h ivata l , a köz 

jóléti szövetkezet több képviselője, 

va lamint Deák Leó Bács-Bodroy 

vármegye fő ispánja , a vármegye 

főjegyzője, dr. Beák Andor Szabad 

ka város fő ispánja . O i t voltak a 

visszatért délvidéki teriiletek váro-

sainak polgármesterei, j á rás i fő 

szolgabírói, szociális előadói, a köz 

jólét i szövetkezetek vezetői is igen 

nagy számban. 

Vitéz Bonczos Mik lós államtit-

kár a Makón és Szegeden tartolt ér-

tekezleten élőn/lóinak kíséretében 

vett részt, és részletesen tájékozódott 

az eddig tett intézkedésekről, vala-

mint azokról a károkról, amelyeket 

a szóban forgó törvényhatóságok el-

szenvedlek. A károk megál lapítását 

ma sokhelyütt akadályozza a belvi-

zek óriási kiterjedése és egyes köz-

ségek. tanyák megközelíthetetlensé-

ge. Az á l l amt i tkár intézkedett, 

hogy amin t a víz apadása lehetővé 

teszi, ezeken a helyeken is megtör-

ténjék a károk összeírása, hogy en-

nek a lap ján a károsultak támoga-

tására szükséges összeget a tör-

vényhatóságok rendelkezésére bo-

bsáthassák. 

Az Országos Szociális Felügyelő-

ség tudvalevőleg már eddig is tekin-

télyes számú szakembert küldött ki, 

akik a károk felvételében és a kár-

összeg megál lapí tásában közremű-

ködnek. A törvényhatóságok a segí-

tőakeió lebonyolításával megbízott 

B Országos Szociális VAIiigyelőségtőll 

Belvárosi Mozi 
Ma h, 7, 9 

MAGDOLNA 
llarsányi közismert regénye filmen 
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A következő műsor; az 

5-ös számú 
őrház 

BULLA ELMA—JATOR 

hétmi l l ió pengő előleget kaptak, 

bogy ebből a szükséges építőanya-

got beszerezhessék és a. helyszínre 

szállíthassák. Ebből az előlegből 

Szeged városa és Csongrád várme-

ryo hatszázezer-hatszázezer pengőt 

kaptak. 

A hétmil l iópengős támogatásból 

körülbelül egymil l iót fordítanak a 

károsultak segélyezésére. Az egyelő-

re rendelkezésre bocsátott húszmil-

lió pengő további igénybevételéről 

ezután történik intézkedés. 

Községek áttelepítése 
Az értekezleten az á l lamt i tkár 

tájékozódott az elmúlt évek ár-, 

vagy belvíz károsul t ja i t támogató 

tevékenység eredményéről s az eezk-

ből levont tanulságok a lap ján adta 

ki u jabb intézkedéseit. 

Vitéz Bonczos Miklós államtit-

kár szemlentja során, va lamin t a 

törvényhatóságok vezetőinek jelen-

téseiből meggyőződött arról, hogy 

helyenként elkerülhetetlen lesz 

egyes községrészek áttelepítése. 

A belvízlevezetés munká j a ag.van 

megindult és az ezidőszerint vízzel 

telített községek nagyrészét megfe-

lelő Csatornázással a feltört talaj-

víztől tartósan sikerül ma j d meg-

szabadítani, vannak azonban mély-

fekvésű lakott telepek, ahonnan a. 

lakosságot feltétlenül át kell tele 

píleni. Nagy nehézség azonban a 

házhelyeknek a lkalmas terület meg-

szerzése. 

Az elhangzott felszólalásokból ki 

tűnt, hogy a jelenleg érvényben lé-

vő jogszabályok a lap ján csak hosz-

szadalmas eljárással lehet a lkalmas 

ingat lanokat biztosítani s ahol 

nincs cserebirtok, amelyből az 50 

holdon aluli kisbirtokosokat termé 

szetben ki lehetne elégíteni, ott ez 

csaknem leküzdhetetlen akadály. 

Tekintettel arra, hogy száz és száz 

szegény ember otthonáról van szó, 

az érdekelt törvényhatóságok olyan 

intézkedést sürgettek, amely lehető-

vé tenné egyelőre legalább is a bel 

vízkárosultak áttelepítéséhez szük-

séges ingat lanok gyors megszerzé-

sét, hogy ezt a sok, többnyire nagy-

családéi kisembert még a tél beállta 

előtt fedél alá lehessen jut tatn i . 

Az á l lamt i tkár felhasználta az 

a lkalmat arra is, hogy az értekezle-

ten résztvevő törvényhatóságok, il-

letőleg közjóléti szövetkezetek veze-

tőivel az 1942. évi nép- és családvé-

delmi tevékenység külöuböző kér-

déseit is megbeszélje és személye-

sen megadja a szükséges útbaigazí-

tást a munkaprogram eredményes 

lebonyolításához. 

A reggel 8 órakor kezdődött ár-

vízi irtekzlct déli fél egykor ért 

véget. 

D V. I M A G Y A R O R S Z Á G 

P é n t e k , 1942. á p r i l i s 24. 

Bonczos Miklós nyilatkozata 
a Magyar Távirati Irodának 

Vitéz Bonczos Miklós belügyi ál-

lamt i tkár az árvízi értekezlet végé i 

részletesen nyilatkozott a Magyar 

Távirat i I roda szegedi mvmkatárSa 

előtt az általános helyzetről és a 

gyors segítés és Cselekvés módoza-

tairól. Az árvízi értekezleten el-

hangzott beszédéhez hasonlóan han-

goztatta bevezetőjében az államtit-

kár, bogy az idei belvízkárok, vala-

mint az 1941. évrő) elmaradt és új-

jáépítésre szoruló, továbbá az 

ONCsA által 1942-ben építendő és a 

délvidéki telepítésekkel kapcsolatos 

építkezések figyelembevételével 

együttesen körülbelül 22.000 házat 

kell az idén ú j jáépí teni . 

— Fokozza tehát az idei belvíz-

károk által felmerült problémák 

megoldásának súlyát és jelentőse-

gét az a körü lmény is — mondotta 

Bnnezos á l l amt i tkár —, bogy az 

1941 es befejezetlen építkezések, az 

ONCsA-bázak felál l í tása még foko-

zottabb munkaszervezést és anyag-

biztosítást k íván tőlünk. M á r pedig 

ezt a nrnhlómát meg kell oldanunk. 

A »Hors István* jó magyar film 
voltl Az »Anilrás« még jobb volt! 

De mindet veri 

Dr. Kovács István 
Páficr Antal 

szenzációs főszereplésével 

M a K o r z ó b a n 

mert annak maradványa i t nem vi-

hetjük át a következő esztendőre. 

Meg kell oldanánk az idén az ár- és 

belvízzel kapcsolatban felmerült 

összes problémákat, bármilyen nagy 

anyagbeszerzési, szállítási, vagy 

egyéb nehézségekkel állunk is szem-

ben. 

— Véleményem szerint — mon-

dotta az á l l amt i tkár — meg lehet 

oldani a feladatokat, Csak erősen 

akarni kell. bízni kell az eredmény-

ben és h inn i a sikerben. Minden időt 

ki kell használni és ezen a téren 

villámgyorsan kell 'cselekedni. Tö-

kéletes munkaszervezés mellett ra-

cionális idő- és anyagbeosztással el 

lehet érni a k íván t eredményt. Meg 

fogjuk, mert meg akar juk oldani. És 

ezt.az akaratot rá kell kényszeríteni 

a közigazgatásra, a társadalomra, 

va lamint a károsultakra egyaránt, 

— A károsodást elsősorban az 

elemi Csapást szenvedetteknek és 

ezután az á l l amnak és az egész tár-

sadalomnak, va lamin t a hitelezők-

nek is viselniük kell. Be kell l á tn i , 

bogy minden anyag, amit meg tu-

dunk menteni, nagy kincs. Szüksé-

ges tehát, hogy ezeket az értékeket 

megóvjuk, megőrizzük és tárol juk, 

hogy maradéta lanul tud juk ma j d 

felhasználni. 

— Nemcsak a rendelkezésre áUó 

pénzmennyiség, de az anyagbeszer-

zés is korlátozza a lehetőségeket, 

ezért, a legteljesebb tárgyilagosság-

gal, elfogulatlan kármegál lapítással 

mértéktartásra van szükség, nehogy 

az igénylések a helyi szempontok 

fokozott; figyelembevételével túlf-

lép.iék a jogosultság és a lehetőség 

határát . 

— Az előttünk ál ló feladatot úgy 

oldjuk meg helyesen. — hangsúlyoz-

ta a továbbiak során BonCzos Mik-

lós —, ha a kettős célt szem előtt 

tart juk. Az egyik az. hogy a meg-

rongált és összedőlt házak , felépül-

jenek, a más ik pedig az, bogy jól 

épüljenek fel és a rendelkezésre bo-

csátott kölcsönt visszakapjuk. Fedél 

alá kell hoznunk a károsultakat cs 

ezt a fedelet jól kell felépítenünk 

azért is, mert kölcsönt adunk és fe-

dezetül időtálló értékre van szükség. 

— Hogy ezt a kettős célt elérjem 

— tette hozzá Bonczos á l lamt i tkár 

—, gondoskodnom kell arról, hogy az 

az anyag az utolsó darabig oda jus-

son és 'csak oda jusson, ahova szük-

séges. 

Ne várjon senki nemzeti 
ajándékot 

— Szembe kell néznünk a belvíz-

kérdéssel kapcsolatban egy igazság-

gal, amelyről Demcsak a károsulta-

kat kell helyesen tájékoztatni, ha-

nem a közvéleményt is. Nem szabad 

ugyanis elfelejteni azt, hogy száraz 

években is, tehát az árvíz vagy bel-

víz á l ta l nem sújtott években is, 

egy bizonyos mennyiségű ház min-

i ig elpusztult, mert különböző okok-

ból „kiöregedet", vagy azért, mert 

szerkezetileg rosszul építették, tehát 

évről-évre az idők fo lyamán tönk-

rement. Természetesen az e lmúl t 

három évben ez a kár a belvizek kö-

vetkeztében megtízszereződött. Ez-

előtt azonban nem volt, a mostanihoz 

hasonló á l lami és társadalmi gon-

doskodás és ezéTt az emberekben ré-

gente megvolt az ösztönös öntevé-

keny védekezés. Mindenki védte a 

saját ingat lana élettartamát, ame-

lyet meg akart hosszabbítani, mert 

nem számított, a külső támogatásra. 

Ezt az öntevékenységet és ennek 

készségét ma is állandóan ébren 

kell tartani. 

— Ma, amikor az á l lam és a tár-

sadalom segítségére siet az egyének, 

nek, he kell l á tn i — folytatta Bon-

czos Miklós nyi latkozatát —, hogy 

az á l l amnak nincs anny i 

Széchenyi Mozi 
Ma 5, 7. 9 órakor 

A magyar filmgyártás büszkesége, 
a Dr. kovács István testvérfilmjel 
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