
Tyúkper, gyermekek, 
orvhorgászok 
a szabálysértési előadó előtt 

Házigazda és lakó, albér-
lő és főbérlő, eltartó és el-
tartott, házfelügyelő és bér-
ló, kereskedő és vevő keresi 
igazát a tanácsok Igazgatási 
osztályán. Tavaly az I. ke-
rületi tanács szabálysértési 
előadójához 838 bejelentés 
érkezett. A tanács dolgozói 
— társadalmi munkások 
segítségével — valamennyi 
ügyet, bejelentést megvizs-
gáltak. 

előtt hóeséskor Járhatatlan határ felett van, de nyug-
a gyalogjárda. díjba küldésük — lakás- és 

munkaerő hiányában — 
nagy gondot okoz a válla-
latnak. 

Az I. kerületi tanács va-

A nagyobb bérházak lakói 
közül többen a háziszemét 
összegyűjtésével kapcsolat-
ban panaszkodtak. Az el-
múlt napokban két ilyen- lamennyi dolgozója ismeri 
lajta feljelentés érkezett. A . v . , , 
belváros egyik háromemele- M a K o r o n d i u t c a i a k 

tes bérházában idős, 67 éves ..tyúkperét". Az utca egyik 
beteg asszony látja el a házának lakója a legkülön-
házfelügyelői teendőket, bozóbb okok miatt jelentette 

Most, amikor a fútés miatt , .., ,. , , ,, , 
sok a szemét, nem tudja f e I a k e r Ü l e t i , a n á c s n á l h8" 

ósszeszedni azt. A ház 34 romfitartó társát Egyszer 

lakója közül 28 nem is tart azért, mert sok volt a tyúk, 

nak. A gyorsabb ügyintézés, ^ t á t á ' k 8 f 2 0 ^ 3 " P°dig azért, mert a 

> a tárgyilagos határozatok ^ a h á S ^ y e t o v ^ e b a r o m f i u d v a r k ö z p l v a n 

le a hamut. Hasonló pa- kasáboz- Az illetékesek 

nasszal fordultak a Bajcsy- megvizsgálták a bejelentést, 

Zsilinszky utca egyik bérhá- s megállapították, hogy az 

zának lakói a szabálysértési ánattartási rendelet parag-

rafusait nem sérti a baronv 

A „pereskedők" 

ügyeikben igazságos, 

nyugtató intézkedést 

apro 

meg-

vár-

a tárgyilagos 
érdekében az I. kerületi ta-
nács az igazgatási állandó 
bizottság mellé szabálysér-
tési albizottságot szervezett. 
Tagjai minden ügyet alapo-
san mérlegelve segítik a sza-
bálysértési előadók műnkéi 
ját. 

Ilyenkor télen a hótakarí-

tás és a szemétszállítás, va-

lamint összegyűjtése miatt 

érkeznek a bejelentések. 

Idén télen — a kedvező Idő-

járás miatt — a hóeltakarf-

t ássál kapcsolatban mind-

ösb» egyetlen feljelentés 

értaraett. A bejelentő joggal 

tette szóvá, hogy a Széche-

nyi téren, a bíróság épülete 

előadóhoz. 

A Munka Törvénykönyve 

új rendelkezéseiről 
MIKOR TERHEM A VÁLLALATOT 

KÖTELEZETTSÉG? 

ÁTHELYEZÉSI 

A paragrafusok, a házi- m tertó ^ e z é r t e l u t a s í _ 
rend és a házfelügyelók ^ ^ g n ( > t ó r i u s p e r l e k e d ő 

munkarendje kötelezően íre k é r e ] m é t 

ja elő a szemét összegyűj- . . . 

tését és szállítását A ténye- M e g e l ég gyakran 
ket figyelembe véve mégsem előfordul, hogy az önkiszol-
bírságolta meg a szabály- gáló boltokban néhány vevő 
sértési előadó az Idős ház- fi7jetés nélkül tesz zsebre 
felügyelőket. Még a munka- _ , . , . 
helyről, a Szegedi Ingatlan- T a tá Y ^ Z 
kereló Vállalattól ls „fel- A tanácshoz érkezett 
mentő" vélemény érkezett bizonyítják hogy 
a tanácshoz. Az idős ház- kk a t a i a b b 

felügyelők nagy többsége Sg j t i t f S á k A ^ S S í 
ugyanis jóval a nyugdíjkor- J g f s o k í o ^ s l ^ m o n S 

el a gyermekek, hogy nem 
tudtak ellenállni a csábí-
tásnak. A szabálysértési elő-
adó ilyen esetekben a szü-
lőket, s az illetékes gyám-
ügyi hatóságokat értesíti. 

Nehéz lenne felsorolni, 
hányan szegik meg az 
együttélés írott és íratlan 
törvényeit. Társbérlők, el-
tartók és eltartottak keresik 
igazukat. Az érdekesebb 
ügyek közé tartoznak az 
ón-horgászok. Közülük töb-
ben engedély nélkül halász-
nak, mások pedig, kijátszva 
a rendeleteket, apró halakat 
visznek a konyhára. 

Tavaly 39 esetben Iskolai 
mulasztás miatt is kerültek 
szülők és tanulók a szabály-
sértési előadó elé. Néhány 
esetben kiderült, hogy szü-
lői hanyagság miatt nem 
járt a gyermek iskolába. 
Az igazságos, körültekintő 
határozatok eredménye ta-
lán, hogy az idei iskolai év-
ben egyetlen egy iskola sem 
jelentkezett hasonló panasz-
szal az I. kerületi tanácsnál. 

l . f . 

Vannak-e még feltáratlan tőzegmezők 
Csongrád megyében? 

A Munka Törvénykönyve tizenöt napon belül, a dol-
ú j rendelkezése szerint a gozó egészségi állapotának, 
vállalat köteles a dolgozót illetőleg szakképzettségének 
kérelmére az általa megje- megfelelő munkakört bizto-
lölt vállalathoz áthelyezni, sít 
h 8 A dolgozót — az érdekelt 

— munkakörének ellátása vállalatok megegyezése 
egészségét súlyosan vészé- alapján — a termelés érde-
lyezteti, és új munkahelyén kében, vagy egyéb fontos 
ilyen veszélyeztetésnek nincs okból ót lehet helyezni. (A 
kitéve, vagy vállalatok közötti megegye-

— nem szakképzettségé- zést pótolja a közös, illetve 
nek megfelelő munkakörben az érdekelt felettes szervek 
dolgozik, és új munkaviszo- együttes intézkedése.) Az 
nyában ilyen munkakörbe áthelyezésre csak akkor ke-
kerülne. rülhet sor, ha a megegye-

Ncm köteles azonban zés alapján az új vállalat 
ezekben az esetekben sem a í r á s b a n k ö z l t a dolgozó le-
vállalat az áthelyezésre, ha 
az áthelyezés iránti kére- p " d o UJ munkahelyét, mun-
lem bejelentésétől számított kakörét és munkabérét. 

A MUNKAVISZONY FOLYAMATOSSÁGÁRA 

VONATKOZÓ ÜJ SZABÁLYOKRÓL 

A munkaviszony folyama- ve szült és legkésőbb gyer-
tosségára vonatkozó szabá- meke harmadik életévének 
lyok megváltoztak az új betöltéséig mond fel; öreg-
rendelkezések alapján. A ségi, vagy rokkantsági 
munkaviszony folyamatossá- nyugdíjra, vagy baleseti jó-
gát nem szakítja meg a radékra szerzett igényt; kö-
munkaviszony megszűnése, zép- vagy felsőfokú taninté-
ha a dolgozó 30 napon belül zet nappali tagozatára vet-
új munkaviszonyba lép. ték fel; a vállalat a társa-
Megszakad a folyamatosság dalmi tanulmányi szerző-
azonban, ha a munkavi- désből eredő kötelezettségét 
szonyt fegyelmi elbocsátás- megszegte, 
sal, bírói ítélettel, a dolgo- Az ismertetett okokat a 
zó jogszabálynak meg nem felmondáskor a dolgozónak 
felelően történő kilépésével, be kell jelentenie, és való-
vagy a dolgozó felmondása- diságukat hiteltérdemlö mú-
val szűnt meg. Ez utóbbi don igazolnia kell. Egyes 
esetben is folyamatos marad kivételes esetekben (pl. 
azonban a munkaviszony, hosszan tartó betegség), 
ha a dolgozó azért mondott amikor a dolgozó az emlí-
fel mert más helységbe tett 30 napon belül önhibá-
helyeztck — ha ez nem fe- ján kívül nem tud új mun-
gyelmi úton történt — és kavlszonyba lépni, ez az 
ezt követően új munkahe- idő meghosszabbodik. Eddig 
lycn hat hónap alatt la- erre nem volt lehetőség, a 
kast nem kapott; házassá- dolgozó munkaviszonyának 
gol kötött, vagy házastársát folyamatossaga — ha nem 
más helvscgbe helyezték, és tudott közben elhelyezked-
annak Lakóhelyére kivan ni — a 30 nap elteltével 
költözni; terhes lett, illet- megszakadt. 

A MUNKAVISZONY ELVESZTETT 
FOLYAMATOSSÁGÁNAK VISSZASZERZÉSÉRŐL 

Ha a dolgozó folyamatos ilyen évet követő évben 
munkaviszonya a két évet akárcsak egyszer is felmon-
eleri, kérelmére minden ko- dással szüntette meg. és cz 
rabban ligyelembe nem vett nem a már ismertetett okok 
munkaviszonyban töltött valamelyike miatt történt, 
ideiét be kell számítani, továbbá, ha munkaviszonya 
Abban az esetben viszont, fegyelmi elbocsátással, vagy 
ha a dolgozó elöző munka- bírói ítélettel szűnt meg, a 
viszonvat a jogszabálynak beszámítási kedvezmény 
V 1 " • , . .. . ,, csak háromévi folyamatos 
nem megfelelően szüntette m u nn aviszonyban töltött idő 
meg; ha egy éven belül két- u t án illeti meg. 
szer, vagy többször, illetve Dr. K. J. 

A közelmúltban a Dél- liát tőzeggel kell helyettesí-
Mtgyarország hasábjain ér- teni. Szántóföldi homokjaví-
dekes cikk hívta fel a fi- tás esetében holdanként 
gyeimet: „Ásotthalom ható- szükség van 150 mázsa tó-
rában tőzeglelőhelyre buk- zegre és 80 mázsa istólló-
kantak . . . Megkezdték kitér- trágyára, nitrogén, foszfor és 
melését talajjavítási célokra", kálium tartalmú műtrágyák 
Mint megtudtuk, az Ásottha- kiegészítésével. Szőlőtel epí-
lom és környékén feltárt tés alá fel kell használnunk 
négy kilométer hosszúságú, az ide vonatkozó állami 
35—40 méter széles, négy mé- norma szerint 100 mázsa tő-
ter vastag tőzegréteget ösz- zeget, 100 mázsa istállótrá-
szesen mintegy 560—600 ezer gyát és 100 mázsa lignitport. 
köbméter olyan talajja- Ha azonban ezek a javító-
vító anyagot biztosít, melynek anyagok nem állnak rendol-

szervesanyag-mennyisége kezésre, holdanként 300 má-
több mint 70 százalék, hu- zsa tőzeget kell alkalmaz-
musz tartalma pedig eléri a nunk nitrogén, foszfor es ká-
40 százalékot. Számításaink Ibim együttes előírás szerinti 
alapján ez a tőzegkészlet 8 adagolásával. 

ezer 300 kataszteri hold íu-
tóhomok megjavításához ele- SZallHailt SeiTl kell 
gendő. 

Meg kell azonban monda-

•
130 ezer hold homok nunk, az ilyen talajjavítás 

is csak akkor gazdasagos, ha 
Csakhogy megyénkben en- a tőzeget lehetőség szc-rint a 

nél lényegesen több a futó- megyén belül tudjuk kiter-
homok. Ideszámítva a távlati m e i n j . Szállítóeszközeink le-
fejlesztési tervekben szerep- kötöttségét figyelembe véve 
lő új nagyüzemi szőlők és meggondolás tárgya, hogy ér-
gyümölcsültetvények teriilc- demes-e tőzegei szállítani ho-
teit is, összesen körülbelül mokjainkra például Dunán-
130 ezer kataszteri hold ho- túlról. Tudományos feltevé-
mok vár javításra megyénk- s e i n k azonban arra enged-
ően A hagyományos talaj- n e k következtetni, hoR.v szá-
javítási eljárások szerint mos tözeglelöhely van Csong-
egy-egy hold homok javító- megyében is, melyekről 
sóhoz 200—100 mázsa Istálló- n e m tudunk, fel kellene azo-
trágva szükséges. Ezt az k a t kutatni. Lássuk tehát az 
óriás mennyiséget azonban újabb telepek feltárási lche-
— figyelembe véve a javí- tőségeit a természet-földra.i-
tásra váró területek nagysá- z j viszonyok figyelembe vé-
gát — istállótrágyából elő- telével. 
teremteni belátható időn be- pár szót a tőzeg keletke-
lül nem tudjuk. Jól látják zéséről... A tőzeg, lápok, 
ezt a Földművelésügyi Mi- mocsarak, tavak, holtágak 
nisztériumban is. Ezért az FM szervesanyaggal való feltöltő-
és a Kísérletügyi Főigazga- dése révén keletkezik. A 
tósóg által elrendelt talajja-
vító anyagnormák szerint a 
hiányzó istállótrágyát, feká-

A néphagyomány folytatói 

(Liebmann B. telv.) 

Hagyományos népi művészeti remekeket készít műhe-
lyében Hódmezővásárhelyen Vékony Sándor. A hódmező-
vásárhelyi népművészet mindig híres volt remekeiről, de 
a háború előtti években egyre inkább csak tömegcik-
kek készítésére szorítkozhatott, cs az ősi motívumok, 
díszítőeljárások lassanként feledésbe merültek. Már-már 
úgy látszott, ez a gazdag hagyomány a múlté lesz. ami-
kor a felszabadulás után kormányzatunk támogatásával 
új életre kapott, a tömegcikkek helyett a népművészeti 
remekek készítésére térhetett vissza. Újra készülnek a 

szervesanyagot a vízi nö-
vényzet — sás, nád, gyé-
kény, ritkábban a fák — 
szolgáltatják. A növények el-
halt maradványai a víz alatt 
levegő kizárásával bomlanak 
el, tehát tőzegesednek. Ez a 
folyamat évtizedeken, eset-
leg évszázadokon át évről 
évre ismétlődik. Így a dús 
mocsári vegetáció elhalt ma-
radványai több méter vastag 
tözegréteget is létrehozhat-
nak. 

Jó példa erre a Kiskun-
halas határában feltárt úgy-
nevezett városi lápföld, mely 
a várost egykor körülvevő tó 

| feltöltődése utján képződött. 
De nem kisebb jelentőségűek 
a szanki Móriczgát, a bát-
monostori, a Csávoly környé-
ki és a most feltárt ásotthal-
mi tőzegtelepek sem. 

A régi térkép alapján 
Az ilyen tőzegképződési 

lehetőségek homokvidékünk 
1 bizonyos részein ősidőktől 
lógva adottak. Az 1700-as 
évek második felében rendel-

| lék el az első egész Magyar-
országot átfogó katonai tér-

I képek megszerkesztését. E 
térképek napjainkban „II. 
•József császári katonai tér-
képek'' néven ismeretesek. A 
mellékelt 1:250 000-es méret-
arányú térképvázlat kb. 300 
éves vízrajzi állapotokat 
szemléltet, melyeket a 
szegedi József Attila Tu-
dományegyetem Földrajztu-
dományi Intézetében levő 
II. József császári 

térképek megfelelő szelvé-

rületek voltak. E helyzetet a 
a századvégi vízrendezés né-
mileg megváltoztatta, de az 
átalakulás a kérdéses terüle-
ten nem volt jelentős. Az 
ereknek nagyon kicsi esésük 
volt a Tivo a felé s a vízlefo-
lyás is csak az évnek egy bi-
zonyos szakaszában, tavasszal 
volt lehetséges. Tehát a tő-
zegképződés feltételei Csong-
rád megyében is sok helyen 
adottak voltaik. Az úgyneve-
zett Körös érrendszer — 
melyhez az. óeoUhalmi tőzeg-
telep Is kapcsolódik — vé-
gighúzódik a jugoszláv halár 
egy szakaszán, majd kisebb-
nagyobb tavakkal tarkítva 
mélyen behatol Bács-Kiskun 
megye területére. A vázlaton 
láthatjuk, hogv hasonló mo-
csaras tavakkal, erekkkel bő-
velkedett a terület s < e s 
részei még napjainkban is 
hasonló állapotban vannak. 
Érdemes lenne ezeket a 
területeket alaposabban 

megvizsgálni. Nem aka-
rom azt állítani, hogy min-
den egykori mocsaras, víz-
álláscs helyen gazdag tőzeg-
lelőhelvre bukkanunk, azon-
ban az esetleges kutatások 
a Körös érrendszerben bizo-
nyosan újabb sikerekkel 
járnának. Érdemes lenne a 
vázlaton látható alacsony 
fekvésű területeket néhány 
kutatófúrással megtűzdelni. 
Lehet, hogy a fúrások több 
helyen csak erősen szódas-
meszes sziket jeleznének, de 
fennáll annak a lehetősége 
is, hogy humuszban feldú-
sult homokot találunk, 
mellyel — mint a Nyírség-
ben — már nagyszerűen le-
het javítani a sovány ho-
mokot. De az sem lehetet-
len, hogy kutatófúrással 
nem egy helyen gazdag tő-
zegtelepet is találnának. Eb-
ben az esetben megyénk 
óriás tömegű javítóanyag 
birtokába juthatna s csak-
hamar megváltoztathatnánk 
a Csongrád megyei homok-
vidék jelenlegi szegényes 
mezőgazdasági kultúráját. 

Dr. Nagy László, 
Dél-alföldi Mezőgazdasági 

Kísérleti Intézet 

változatos mintájú Miska-kancsók, butéliák. tánvérok. I nyéböl vettem át. A vázla-
Képün.kön Vékony Sándor a régi módon írókávol díszíti 
a jellegzetes vásárhelyi tányért. Barann Jánosné pedig a 
Miska-kancsó hagyományos motívumait karcolja. 

ton bevonalazott részek tehát, 
már 300 esztendővel ezelőt' 
is tavas, lápce, mocsaras te-

Vegyszeres 
gyomirtás 
83 ezer holdon 

Tovább nőtt Csongrád me-
gyében a vegyszeres gyom-
irtás népszerűsége. Az álla-
mi gazdaságok és termelő-
szövetkezetek felismerték e 
korszerű gyomirtási módszer 
előnyeit, hasznosságát. Ta-
valy már 83 ezer katasztrá-
lis holdon „kapáltak" vegy-
szerrel. Ez a terület közel 
43 ezer katasztrális holddal 
nagyobb, mint az elöző évi 
volt. Az állami gazdaságok 
12 ezer. a mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetek 51 ezer 
kataszteri hold kalászost 
vegyszereztek, az összes ka-
lászos vetésterület 62, illet-
ve 35 százalékát — az elöző 
évi 58, illetve 15 százalék-
kal szemben. A vegyszerrel 
kezelt kukoricaterület ta-
valy az állami gazdaságok-
ban közel 2 ezer holddal, a 
mezőgazdasági termelőszö-
vetkezetekben pedig több 
mint 4 ezer holddal volt na-
gyobb, mint 1963-ban. 

4 dél-magyarorszá* február 33. 


