
Szabályozzák 

a Harcait és a Zalát 

A vízügyi építő vállalat 
dolgozóinak a múlt évihez 
hasonlóan az idén is mint-
egy 350 millió forint értékű 
munkával kell fejleszteni az 
ország vízellátását, ár- és 
belvízvédelmi műveit. A gá-
tak erősítésével, ú j belvízle-
vezető — és öntöző — csa-
tornák építésével, különböző 
folyamszabályozási munkák-
kal ebben az évben mintegy 
négymillió köbméter földet 
mozgatnak meg. Többek kö-
zött szabályozzák a Marcal 
és a Zala medrét. Győr fe-
lett a Kis-Duna jobb partján 
1—1.50 méterrel magasítják, 
erősítik a gátakat. Komá-
romban pedig a híd környé-
kén a fővárosi rakparthoz 
hasonló új partfalat kap a 
Duna. Ezenkívül 17 városban 
és nagyközségben új vízmű 
építésével, vagy a régi háló-
zat bővítésével adnak több 
ivóvizet a lakosoknak. Ezek 
között különösen jelentős a 
mohácsi vízmű fejlesztése. 
Bő-'ül az esztergomi vízmű 
is új kutakkal. Visegrád pe-
dig törpevízművet kap. 
(MTI) 

Levelek és emberek 
Jogos lakáspanasz * Teljesül a sá jpápi te lepiek kérése 

* Bírságolás a v i l lamoson 

Tíz esztendeje, pontosan 

1955. január 15-én, Kucska 

Mátyásné, Kolozsvár tér 7 

szám alatti lakos a követke-

ző határozatot kapta a III . 

kerületi tanácstól: „Értesí-

tem, hogy lakásügyi pana-

szát a helyszínen megvizs-

gáltuk és megállapítottuk, 

hogy lakáskérelme 

Arra kérjük, 

megüresedett lakáscímet tud, 

azonnal értesítse a I I I . kerü-

leti tanács lakásgazdálkodási 

osztályát, hogy az ügyet ér-

demben orvosolni tudjuk." 

után fordult Ismét az Idős 
asszony a I I I . kerületi ta-
nácshoz. Tavaly augusztus-
ban az igazgatási osztály 
9809/1964. számű levelében 
közölte, hogy Kucskáné la-
kása nem szerepel az élet-
veszélyesnek nyilvánított 
lakások között. Egyben kö-
zölte a háztulajdonossal, 
hogy kérje a tanácstól a 

jogos. j a k r é s z felülvizsgálatát, s en-
arnen yi n e k e r e d m é n y e k é n j . m a j d j n . 

tézkednek. Megszülettek az 

utolsó határozatok is. A II I . 

kerületi tanács kötelezte a 

Még 1955-ben a Tüdőgondo- utasította a lakás-
zó Intézet egyik munkatársa E g y b e n u t a s l t o t t a a l a k a s 

is megállapította, hogy lak-
hatatlan Kucska Mátyásné 
lakása. 

22 éve lakik ebben a ház-
ban Kucskáné és a lakást a 
mai napig nem javították 
meg. Többéves huzavona 

UKysn állami támogatás! kapnak 
a !ermelöszö¥8lkeietek? 

megöregedett idős asszony 
végre megfelelő lakáshoz 
jusson. 

• 
Ságváritelepről érkezett a 

levél — 20 család kér sür-
gős segítséget. Panaszuk a 
következő: a mezőkovácsházi 
ktsz által épített két sor ház 
közül az egyiknek lakói csak 
a fő útvonalon levő kifo-
lyókból kapnak vizet. A ku-
tak vízszolgáltatása a téli hi-
degekben nem megfelelő, 
könnyen befagynak, s ilyen-
kor a családok víz nélkül 
maradnak. Arra kérik a I I I . 

tulajdonost a ház többi la- kerületi tanácsot, hogy ja-

kásának rendbehozatalára. v í t s á k m e § a vízszolgáltatást 
a varosrészen. 

A ságváritelepiek panaszá-
val a III . kerületi tanácsot 
kerestük fel. Megtudtuk, 
hogy idén a telepet bekap-
csolják a magasnyomású 
vízhálózatba. Az ideiglenes 
megoldás jelentős költségbe 
kerülne, ezért a kerületi ta-
nács türelmet kér a város-
rész lakóitól. Még idén meg-
nyugtatóan orvosolják pana-
szukat. 

és helyiséggazdálkodási osz-

tályt, hogy vegye fel Kucs-

kánét a lakásra jogosultak 

listájára. 

Reméljük, tíz év elég idő 

ahhoz, hogy a munkában 

II. Beruházás 

A h h o z , h 0 8 y a termelő- velejárója, hogy gépkarban- tendő állami támogatás ösz-

szövetkezetek év- tartó műhely is kell. Ha szegét a beruházás megvaló-

a tsz ilyen műhelyt épít, sítása érdekében igénybe 

akkor négyzetméterenként vett állóeszközhitelek csök-

500 forint támogatás illeti kentésére kell felhasználni. 

ről évre többet és olcsóbban 
termeljenek, minél előbb 
korszerű mezőgazdasági 
nagyüzemekké váljanak, — 
egyéb feltételek mellett — m e g Gyümölcstároló és cso- Hitel hiányában ezt az össze-

~ " -•—"-»—«- m a g o l ó g^n építése esetén get a termelőszövetkezet ter-megfelelő beruházások is 
kellenek. Ezeknek a meg-
valósítását hitellel, anyag-
gal és kivitelező kapacitás-
sal segíti elő az állam, hi-
szen a tsz-ek saját erejé-
ből nem telne 

300 forint a négyzetméte-

renként járó támogatás. 

Előírja a rendelet, hogy 

minden öntözőtelep, viztároló és 

szükséges beruházásra. csőkút építésénél, továbbá 

helő, nem esedékes állóesz-

köz hitelek csökkentésére 

fordítják. Ha a tsz-nek ilyen 

hiteltartozása sincs, illetve 

kevesebb az őt megillető ál-

lami támogatás összegénél, 

termelőszövetkezetek a szarvasmarha- és barom- akkor a támogatást, illetve a 
beruházási terheinek csök- fltenyésztés épületeinél, va-
kentése érdekében, a nagy- l a r n i n t dohánypajta, gép-
üzemi gazdálkodás köve 
telményeinek megfelelő új 
állóeszközök üzembehelye-
zésekor, vissza nem térí-
tendő állami támogatást 
nyújt az állam. A támoga-
tás mértéke tehénistálló ese-
tében, a korszerűségtől füg-
gően. 1000—11 000 forint fé-
rőhelyenként. A szarvas-
marhatenyésztés egyéb épü- M - t m é n v n é l 

léténél ez az összeg 1000- a l t m e n y n e l 

4000 forint lehet, sertéstfiaz-
talónál pedig 1000—6000 fo-

karbantartó műhely és 

üzemanyagtároló építésénél 

az állami támogatás össze-

ge nem haladhatja meg a 

költségvetésben előirányzott 

bekerülési érték 80 százalé-

kát. A rendeletben felsorolt 

többi épületnél, illetve léte-

pl. a járulékos 

beruházásnál — a támo-

gatás mértéke 50 százalék. 

rint, ugyancsak egy férő- A z állami támogatás a sa-

erőből helyre számítva. Hasonló ; • , 
kedvezményeket állapítot- 1 ,.. .. . , , 
tak meg a juhtenyésztés termelőszövetkezeti beruhá-meg 
épületeire, tojóházra, ba-
romfiólra és cslbenevelőre 
vonatkozóan is. 

zások esetén is elszámolható. 

Ennek azonban az is felté-

tele, hogy a szóbanfotrgó be-

Sok tapasztalat bizonyít- ruházás szerepeljen a tsz 

ja, hogy a szakszerű öntő- jóváhagyott tervében, 

zéses gazdálkodás lényege- Azok a termelőszövetkeze-

sen növeli a terméseredmé- tek, amelyek eddig nem al-

nyeket. Az ezzel kapcsola- kalmaztak itatásos borjúne-

to6 beruházásokra adott ál- velést, s 1965-ben — közpon-

larni támogatás ls számot- ti anyagkészlettel lekötött 

tevő. Ha a tsz hordozható beruházási-keret igénybevé-

esőztető berendezésekkel tele nélkül — elsősorban a 

működő öntözést valósít saját eszközeiket felhasznál-

mutatkozó különbözetet a 
tsz beruházási betétszámlá-
ján írják jóvá. 

Előfordulhat, hogy vala-
melyik termelőszövetkezet 
saját hibájából nem megfe-
lelően hasznosítja az állami 
támogatással megvalósított 
beruházást. Ebben az eset-
ben a megyei tanács a ked-
vezményt, vagy annak egy 
részét visszamenő hatállyal 
is megvonhatja. 

Érdeke tehát minden tsz-
nek, hogy idei tervében igen 
alapos megfontolás, pontos 
számítás alapján szerepel-

beruházáso-
a gazdaság 

szempontjából legelőnyöseb-
bek és megvalósíthatók. 

G. P. 

megvalósított tesse azokat a 
kat, amelyek 

G. Istvánné Szatymazról 
írt levelet. Elpanaszolta, 
hogy legutóbb, amikor Sze-
geden járt beteg kisfia ügyé-
ben, elvesztette villamosje-
gyét, s az ellenőr szigorúan 
járt el vele szemben. Jegy-
zőkönyvet vett fel s később 
20 forint büntetést kért tőle 
a közlekedési vállalat, amit 
be is fizetett. Méltánytalan-
nak találja azt az eljárást, 
annál is inkább, mert tanúk-
kal igazolta, hogy megvál-
totta menetjegyét. Ez ott-
hon elő is került a táská-
jából. 

Utólagosan nehéz lenne 
eldönteni, kinek van igaza 
az ügyben. A panasszal 
ugyanis felkerestük a köz-
lekedési vállalatot, s az el-
lenőr elmondta, hogy levél-
írónk nem tudta felmutatni 
menetjegyét ós a tanúk sem 
állították határozottan, hogy 
látták, amikor megváltotta a 
jegyet. 

A közlekedési vállalatnál 
Peták József igazgató el-
mondta, hogy a jogos rekla-
mációt mindig figyelembe 
veszi a vállalat, s nem egy-
szer eltörölte a bírságot. 
Sok-sok példát mondtak el 
erre. 

Levélírónk is bizonyíthatja 
igazát: megtalált jegyét 
küldje be a közlekedési vál-
lalathoz. 

B. J. — H. Zs. 

meg, akkor a támogatás 2000 
forint holdanként, földbe Vf* m e g l e v o épületeiket ita- | ünnepélyes külsőségek között zésében és lebonyolításában 
épített, nyomócsöves esőzte- t a s ° s borjunevelesre alkal- megnyitják az 1965. évi me- részt vesznek a helvi taná-
tő öntöző berendezésnél pe- mássá alakítják át. szintén 
dig 6000 forint. Számos ter- részesülhetnek állami tá-

Január 30-án kezdődik 

a mezőgazdasági 

könyvhónap 
Január 30-án Gyöngyösön, A könyvhónap megrende-

melőszüvetkezet alkalmazza mosatásban. Ez az összeg 
a felületi öntözést. Erre 1500 
—4000 forint holdanként az 

a rendelkezésre álló járási 

állami támogatás. Altalaj — kereten belül — nem halad-
csöves öntözés és szennyvíz- hatja meg borjúférőhelyen-
öntözés esetén 6000 forintot ként a 3000 forintot, illetve 
folyósítanak a tsz-nek hol- a z e U d o t t költségvetésben 
dánként. tizembehelyezes- ,... . , , 
kor Egyre több tsz határoz- előirányzott bekerulesi kolt-
za el víztároló építését. Ezt ség 80 százalékát és terme-
a helyes törekvést serkenti iőszövetkezetenként a 200 000 
az állam azzal, hogy a tá-
roló üzembehelyezésekor az 
itt tárolható víz minden 
köbmétere után 3 forint tá-
mogatást nyújt, 

építkezésekre, 
beruházásokra 

forintot. Az állami támoga-

tás épületátalakításra és an-

nak technológiai felszerelé-

sére használható fel. Ha 

azonban a termelőszövetke-

zel 1965 végéig önhibájából 

is vonatkozik a szóbanforgó nem kezdi meg az itatásos 

megnyitják az 1965. évj me-
zőgazdasági könyvhónapot. 

A mezőgazdasági könyv-

kiadás az utóbbi években fő-

részt vesznek a helyi taná-
csok, a társadalmi szerve-
zetek. A cél az. hogy min-
denhová eljusson, s minden 

, . , . . . . . . mezőgazdasági dolgozó kezé-
kozottan igyekezett lepest b e n nélkülözhetetlen munka-
tartani az igenyekkel, illetve e s z k ö z l e g y e n a s z a k k ö n y v . 

Időközi tanácstag-yálasztások 

Szegeden 
Szeged két városi és há-

rom kerületi választókörzet-
ben betegség, halálozás, va-
lamint lemondás következté-
ben tanácstagi tisztségek 
üresedtek meg. A választói 
névjegyzékek elkészültek, s a 
kerületi tanácsok titkársága-
in tekinthetők meg. Az el-
múlt napokban a jelölőgyű-
léseket is megtartották. 

A 15-ös városi kerületben 
Hofgesang Pétert, a Hazafias 
Népfront Szeged városi tit-

körzetében Gyuris István ta-
nárt, a 20-as körzetben 
Szentandrási Lajos mérnö-
köt, a 28-asban pedig Karla 
Gyula fogtechnikust jelölték 
tanácstagnak. 

Az időközi tanácstagi vá-
lasztásokat január 3I-én, va-
sárnap tartják. A 15-ös ke-
rület választói a Gutenberg 
utcai lányiskolában, a 45-ös 
körzet választói az Avar ut-
cai óvodában adják le sza-
vazataikat. A II I . kerületi 

kárát, a 45-ös városi választó- tanács három körzetében a 
kerületben Ördögh Józsefet, Katona utcai és a Petőfi 
az Alsótiszavidéki Vízügyi Sándor sugárúti óvodában, 
Igazgatóság mérnökét jelöl- valamint a Siketnémák In-
tek. tézetében választják meg az 

A III . kerületi tanács 14-es ú j tanácstagokat. 

Ax atvasá u{a 

Miért nem intézkedik azIKV? 
Egy hónappal ezelőtt 

nagy örömmel és megnyug-
vással olvastuk lapjuknak a 
mi nehéz lakásviszonyaink-
kal foglalkozó cikkét, mert 
azt reméltük, hogy akad 
végre olyan illetékes szerv, 
amely felfigyel a panaszok-
ra és orvosolja azokat. 

Sajnálattal állapítjuk 
meg, hogy nem történt sem-

kat az IKV elvégezze, lévén 
kötelessége, hogy a lakáso-
kat használható állapotban 
adja át és tartsa. 

Kiss Károly, Tombácz 
Imre. Széli Sándor, Csa-
da László, Babjak László 

* 

Az illetékes szervtől, az 
Ingatlankezelő Vállalattól a 

mi. Nem akadt olyan illeté- mai napig szerkesztőségünk 
kes szerv, amely megértette sem kapott választ a lap-
volna, milyen hiányos bér-
lemen yekben töltjük öreg 
napjainkat, ami azt jelenti, 
hogy a már közölt hibák ma 
is ugyanúgy megvannak, 
mint amikor azokat a lap a 
nyilvánosság előtt részlete-
sen ismertette. 

Amidőn még egyszer meg-
köszönjük a szerkesztőség 
segítő készségét, arra kér-
jük, tegye meg, hogy pana-
szunkat méltányolva, jelen 
sorainkat leközli a lapban és 
gondoskodik arról, hogy a 
Roosevelt tér 10. számú új 
házban sürgetett javításo-

ban megjelent panasz ki-
vizsgálásáról. A fenti levél-
hez tehát ezúton tesszük 
hozzá a korábbi panaszokat: 
nem kielégítő a fűtés, egyes 
lefolyók eldugulnak, a re-
dőnyök egyáltalán nincsenek 
fenn, vagy hiányosan felsze-
reltek, több ajtó hézagos és 
nem zár rendesen. A fenti-
ekről — az aláírók elmon-
dása szerint — már többször 
panaszkodtak az IKV köz-
pontban is. Itt lenne az ide-
je a sürgős intézkedésnek, 
amiről lapunk is jogosan vár 
értesítést. 

Hafalmas blokombinát épül 
magyar tervek szerint Mongóliában 

Hatalmas, 150 000 négyzet-
méteren elterülő, 19 nagy és 
számos kisebb épületből álló 
„biokombinátot" terveztek 
az AGROTERV szakemberei 
Mongólia szamára. 

Az Ulan Bátortól 23 kilo-
méterre, a Songino nevű, 
hasonló rendeltetésű kis-
üzem helyén épített biokom-
kinát sokoldalú üzem lesz. 
Azért hívják biokombinát-
nak, mert csaknem 25 millió 
szarvasmarha, juh, jak, ló 
és teve számára itt készítik 
majd szinte kizárólag ma-
gyar berendezésekkel, ma-
gyar receptek szerint, ma-

gyar technológiával a phy-
laxia mongol kiadású gyógy-
szereit. Itt ellenőrzik majd 
a gyártott vakcinák és 
egyéb oltó anyagok minő-
ségét, itt dolgozzák fel a 
gyártási hulladékot állati 
tápszerré, itt végzik az állat-
egészségügyi kísérleteket és 
itt tenyésztik a kísérletekhez 
szükséges tengeri malacokat 
és fehéregereket. 

A biokombinát építését a 
mongolok már az idén meg 
akarják kezdeni. Ennek a 
munkának a művezetésére 
szintén a magyar szakembe-
reket kértek fel. (MTI) 

Másféle 
kedvezmény. Dohánypajta 
építése esetén például hol-
danként 25 000 forint, kuko-
ricagór :nál vagononként 4000 
forint, magtárnál pedig 5000 
forint a vissza nem téríten-
dő állami támogatás. Gyor-
san növekszik a termeloszö-

borjúnevelő üzemeltetését, 

akkor vissza kell fizetnie az 

állami támogatásként ka-

pott összeget. 

Az építési és telepítési 
beruházások 

vetkeznek saját gépállomá- u t á n a termelőszövetkezetet 

nya. aminek természetes megillető, vissza nem térí-

a mezőgazdaság termelési 
feladataival: arra törekedett, 
hogy a termésfejlesztés üte-
mét követve mindig a konk-
rét feladatok megoldásához 
szükséges szakkönyvet adja 
az érdeklődők kezébe. A ki-
adó tavaly pályázatot hirde-
tett. A pályázatra érkezett 3 
legjobb mű — Alcser Jenő: 
Akt öntöz többet termel. 
Kozma György: Minden 
napra egy tanács a tojáster-
meléshez, Molnár László: 
Hogyan lesz a tehenészből 
szakmunkás — az idei me-
zőgazdasági könyvhónap új-
donságai közé tartozik. Az 
1965. évi mezőgazdasági 
könyvhónap idején 15 új és 
több mint. 200 újdonságszám-
ba menő mü kerül forga-
lomba. Újra kapható lesz — 
ötödik kiadásban — Láng 
Géza növénytermesztes cí-
mű munkája, Bálint Andor 
örökléstana. 

(MTI) 

A bezárt tejivóról 
A Csongrád megyei Vendéglátó Vállalat november 

9-én — a helyiség felújítása érdekében — bezáratta a So-

mogyi Béla utcai tejivót. Az eredeti számítások szerint 

a munkálatok legfeljebb két hetet vettek volna igénybe. 

Ezzel szemben az üzlet a mai napig is zárva van, ami 

különösen az egyetemi hallgatókra sérelmes. 

A megnyitás elhúzódását a vállalat igazgatójától, 

Szabó Józseftől kapott felvilágosítás szerint az okozta, 

hogy egész mostanáig nem lehetett beszerezni a korsze-

rűsítéshez szükséges táblaüvegeket. Időközben sikerült 

beszerezni a kirakati üveganyagot, és így február 15-én 

újra üzemelhet a három hónapja zárva lévő tejivó. 

amelyet — mint a tapasztalat igazolta — fekvésénél 

fogva más eddig meglévő hasonló helyiségekkel közmeg-

elégedésre pótolni nem lehet. 

O. J. 

Fejlesztik a szakszervezeti 
könyvtárhálózatot 

A széles társadalmi akti- igen fontos népművelő tár-
vahálózat sok szakszervezeti sadalmi tevékenység erősfté-
könyvtárat működtet Csöng- sére, a könyvtármunka javi-
rád megyében. E munka fására határozatot hozott a 
eredményeként a szervezett Szakszervezetek Megyei Ta-
dolgozók nagy része ma már nácsa. 
rendszeres olvasója a mun- A legfontosabb feladatok 
kahelyi könyvtáraknak. Az k ö z ü l figyelemreméltók 

azok, amelyek a könyvtárak 
tartalmi munkája erősítését, 
a társadalomtudományi, ter-
mészettudományi és műszaki 
könyvek mennyiségének ol-
vasottságának növelését szor-
galmazzák. A jövőben na-
gyobb gondot akarnak for-
dítani a forradalmi múltat 
ápoló könyvek népszerűsíté-
sére. Szeretnék elérni, hogy 
mai életünk problémáit, az 
alakuló szocialista társada-
lom távlatait mutató a hu-
manizmust, optimizmust 
árasztó könyvek olvasottsága 
növekedjék. 

Felelevenítik az író- és 

munkás olvasó találkozókat, 

hogy még jobban megismer-

tessék a Csongrád megyei, 

szegedi írókat, költőket az 

üzemi, munkahelyi közvéle-

ménnyel. 
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