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A ssép ldfi elérkeztél! mindenki szívesen sétál a város-
kan. szabad időben ráérősen nézelődik a kirakatok előtt, 
lljra benépesültek a terek, parkok, a sétálók örömmel szem-
lélődnek a felújított épületek, kizöldült fák között. Ilyen-
kor a szokásosnál Is jobban szemet szúr az utcákon, a 
kapualjakban szétszórt szemét, a parkok pázsitját csúfító 
hulladék. Tavasszal rendszerint megszaporodnak a város 
tisztaságát reklamáló levelek, e héten ls több Ilyet hozott 
szerkesztőségünkbe a posta. Néhányat közülük idézünk, 
hozzátéve, hogy a városban idén is meghirdetik a kttlön-
bözó tisztasági akciókat. A társadalmi munkások „takarító-
brigádjai" önmagukban természetesen nem képesek tiszta-
ságot teremteni. A város minden egyes lakójának szívügye 
kell ez legyen, ki-ki a maga portáján ügyeljen a tiszta-
ságra. 

Szemét az utcán 
A Maros utca 9. szám alól 

írja egyik olvasónk: „A szép, 
új Hungária közvetlen köze-
lében csúf szeméttároló van. 
A közeli házak lakói rend-
szeresen szétszórják a szeme-
t e t A kert és az udvar tar-
kállik a szétdobált hulladék-
tól, melyben a kóbor kutyák 
és macskák kedvükre túrkál-
hatnak. Aki nem tudja to-
vább nézni a szeméttelepet 
maga vállalkozik a takarítás-
ra, ahogy én is tettem. Mégis 
jó lenne — írja olvasónk —, 
ha a lakók maguk látnák 
be, a szemét a kukába, s 
nem az utca járdájára való." 

A „szemetes" témákból ez-
zel még nem fogytunk ki. 
Juhasz Mihály Üstökös utcai 

olvasónk hivta fel figyel-
münket arra, hogy a Pacsir-
ta utca és a Kossuth Lajos 
sugárút találkozásánál leg-
alább egy éve „díszeleg" egy 
két kerekű hordárkocsi, két, 
ponyvával letakart régi szek-
rénnyel. Minden bizonnyal 
így akart megszabadulni fe-
leslegessé vált bútoraitól va-
laki. Nem a legjobb mód. 
szert választotta, így semmi-
képpen nem ajánljuk, hogy 
bárki is kövesse példáját. De 
ha már megtörtént, jó len-
ne, ha az illetékesek minél 
előbb gondoskodnának a ho-
vatovább „városképi neveze-
tességű" kacatok elszállításá-
ról. 

intézkednek, fontolóra veszik 
olvasonk javaslatát. 

A tyúkok, az aprójószágok 
sokszor okoztak már perpat-
vart. Nemegyszer kaptunk 
leveket, melyek arról tájé-
koztatnak, hogy a szomszéd 
tyúkjai kikapirgálják a gon-
dosan elvetett palántákat, 
magokat. Ezúttal nem egy 
kerttulajdonos panaszát tesz-
szük közzé, Fejes Pálné, 
kiskundorozsmai olvasónk 
azt sérelmezi, hogy a dorozs-
mai temetőben szabadjára 
engedett aprójószágok kapir-
gálnak a sírokon, felborítják 
a virágvázákat, elpusztítják 
a virágokat. Idős olvasónk 
már nemegyszer panaszko-
dott emiatt, sérelmeire azon-
ban eddig nem kapott or-
voslást. Véleményünk az övé-
vel megegyezd: a temetőben 
senki nem tarthat aprójószá-
go t A fent leírt tények mél-
tán sértik Jó néhány város-
lakó kegyeletérzését. 

Az Északi városrészből te-
szi szóvá Szabó Istvánné ol-
vasónk, hogy az üre6 sörös-, 
s befőttes üvegeket sehol 
nem veszik vissza a vásár-
lóktól. A levelében ecsetelt 
bosszúságát megértjük, még-
is arra kérjük, legyen türe-
lemmel, a városi tanács is 
azon fáradozik, hogy minél 

előbb megoldja az új város-
rész lakóinak kereskedelem-
mel kapcsolatos gondjait. 
Addig, amig csak csekély 
alapterületű, s többnyire át-
menetileg működő üzletek 
állnak rendelkezésükre, el 
kell nézniük azt, hogy az 
üvegek tárolását — helyszű-
ke miatt — nem tudják vál-
lalni. A gondok csak átmene-
tlek, az üvegek visszaváltását 
addig más boltban oldják 
meg. 

Az Olvasók leveleiből kitű-
nik, a városlakókat foglal-
koztatja, mi lesz a szinház 
sorsa. Egyik olvasónk azt ja-
vasolja, addig, amíg a nagy-
színház felújítása tart, a Dóm 
téri szabadtéri színpadon 
rendezzék meg az előadáso-
kat. ötletét még megtoldja 
azzal, hogy leírja, az oldal-
falakat lehetne házgyári ele-
mekből, a tetőt pedig hul-
lámüvegből készíteni. Mindig 
örülünk annak, amikor azt 
tapasztaljuk, hogy olvasóink 
szívügyüknek tekintik a vá-
ros gondjait. Kiss Károly né 
javaslatával mégsem értünk 
egyet: elképzelése kivitelez-
hetetlen, az ily módon esz-
kábált átmeneti színház 
ugyancsak elcsúfítaná a vá-
rosképet, s nem is jelentene 
igazi megoldást. 

Ölj 

Üzenet 

Egy óvoda gondjai 
Fodortelepről, a 70 gyer-

meknek otthont adó Uzsoki 
utcai óvodából irt levelet 
szerkesztőségünkbe Kereszt. 
hegyi Irén, az óvoda vezető, 
je, levelét 33 szülő ls aláírta. 
„A DÉLÉP, mivel építi Tar-
ján VIII. ütemét, az Uzsoki 
utcát — melyet a lakók fá-
radságos munkával a közle-
kedésre kialakították — le-
Zárták, s úgy hírlik, a Bárt-
fal utca is e sorsra ítélt. Az 
ovoda megközelítése csak a 

Tátra tér felől, egy hosszú, 
rossz minőségű földúton le-
hetséges, melyet a legkisebb 
csapadék is ugy tönkretesz, 
hogy azon az óvodába élel-
miszert szállító Jármüvek 
sem tudnak közlekedni. Nagy 
gondot okoz ez az óvoda 
személyzetének és a szülők-
nek, ezért kérjük, az Illeté-
kesek találjanak megoldást a 
körülbástyázott óvoda „fel-
szabadítására". 

Sorokban 

E héten több olyan levelet 
kaptunk, melyeknek írói 
ügyes-bajos gondjaik elinté-
zéséhez kérik tanácsainkat. 
Fodor Istvánná olvasónk a 
Deák Ferenc utca 24—26. 
számú házban lakik, abban 
az épületben, melynek fel-
újítása, teljes rekonstrukció-
ja Jelenleg is tart. Az eme-
leti lakókat kiköltöztették a 
házból, az IKV váltólakáso-
kat biztosított számukra. A 
földszinti lakók, mivel őket 
nem érinti a födémcsere, a 
helyükön maradhattak. Az 
IKV is tudja, jobb megoldás 
lett volna számukra is csere-
lakást biztosítani. A váltóla-
lyisok száma azonban véges, 
s erre ezért nem nyilt lehető-
ség. Érdeklődésünkre elmon-
dották, hogy a helyszínen 
vizsgálják meg olvasónk pa-
naszát, mert bárki beláthat-
ja, alig egyéves kisgyermek-
kel meglehetősen keserves az 
olvasónk által említett kö. 
rülmények között élni. A2 
intézkedésig is kérjük olva-
sónk türelmét. 

I f ) . Bálint Mihály kiskun-
dorossmai olvasónk Skoda 

alvázra szerelt „spéci" mun-
kagépet készített magának. 
Jó hasznát venné a gazdál-
kodásnál, a jószágok gondo-
zásánál. Olvasónk arra kí-
váncsi, hogy milyen engedé-
lyek szükségesek ahhoz, hogy 
járművét használhassa. Min-
denekelőtt a KPM Autófel-
ügyeletéhez kell fordulnia, s 
az engedély kérésekor a ma-
ga készítette autó különböző 
adatait is fel kell tüntetnie. 

Házigazdájukra panasz-
kodnak a Juhász Gyula utca 
14. számú ház lakói. „A lép-
csőfeljáró már majd szét dől, 
életveszélyes Járni rajta. Az 
udvari illemhely ajtaja le-
szakadva, a vakolat hullik, 
beázik. Ha esik az eső, a 
csatornából a nyakunkba fo-
lyik a víz, nem tud a lefolyó-
ba jutni." Rövid idézet a ház 
lakólnak leveléből, s kérdé-
sükre, hogy miképpen tudnák 
bérlői jogaikat érvényesíteni, 
azt válaszoljuk: az Illetékes 
tanácsi hivatalhoz fordulja-
nak segítségért. A tanács 
ugyanis kötelezheti a ház tu-
lajdonosát az épület felújítá-
sára, karbantartására. 

1,1971 óta vásárolok nap 
mint nap az Aruny János ut-
ca sarkán, a 20-os számú 
élelmlszer-árudában, ahol 
eddig kapható volt kannás 
tej. Magam is mindig ezt 
vásároltam, nemrég tudtom-
ra adta az üzletvezető, hogy 
kannas tejet nem tartanak, 
mert nincs igény rá. Véle-
ményem szerint indoka nem 
helytálló, még mindig sokan 
vannak, okik kimérve szeret-
nének tejet vásárolni, annál 
is inkább, mivel a zacskós 
tej sokszor meglehetősen 
gusztustalan látványt nyújt, 
gyakran kiszakad, lucskos, 
maszatos." Röviden így fog-
lalhatjuk össze P. B. olva-
sónk levelét, s magunk ls kí-
váncsiak vagyunk az Illeté-
kesek véleményére: valóban 
szükségtelen, illetve korsze-
rűtlen a kannás tej forgal-
mazása? 

Látszólag apróság, s jelen-
téktelen ügy, melyről Miksa 
Jenőné olvasónk tájékoztat. 
Levelét mégis ismertetjük, 
•óraiból kitűnik, hogy gyak-
ran az apróságok is elegendő-
ek ahhoz, hogy elrontsák az 
emberek közérzetét. Olva-
sónk nemrégiben a Széchenyi 
téri postán vett egy boríté-
kot bélyeggel. Amikor le 
aka/ta ragasztani a boríté-
kot, akkor derült ki, hogy az 
ném ragad. Olvasónk már 
megcímezte levelét, s hogy 
biztonságban eljuttathassa a 
címzettnek, egy kis darabka 
bélyeg szélét kért a posta 
egyik, bélyeget árusító alkal-
mazottjától. Kérését nem tel-
IMitették, pedig nyilván 
akadt volna cseppnyi ragasz-
aianyag a közelben. Jelen-
téktelennek tűnő ügy, csepp-

nyi jóindulattal mégis köny-
nyen megoldható lett volna. 

A Vedres utcából többek 
nevében írt levelet szerkesz-
tőségünkbe Farkas Józsefné. 
Azt teszi szóvá, hogy Újsze-
geden mindeddig sehol nincs 
busz- és villamosbérletet 
árusító pavilon. Az újszege-
diek ezért mindannyiszor a 
Belvárosba kell, hogy utaz-
zanak, ha a bérleteket ki 
akarják váltani. Olvasónk 
arra kíváncsi, a jövőben va-
jon segítenek-e gondjaikon. 
Másik észrevétele ugyancsak 
sokakat érint. Mint írja: „A 
nagyon kedves kis fodrász-
üzletünkben manikűrös 
nincs. Sok asszony nevében 
kérnénk, amennyiben lehet-
séges. alkalmazzanak ebben 
az üzletben Is kézápolót, 
hogy a frizura elkészíttetése 
után helyben tudják a nők 
a manikürüztetést is elvégez-
tetni." 

K. Ss.-né levele — noha 
szubjektív Igazságát nem vi-
tatjuk —, arra példa, hogy 
ritkán hozhat a város olyan 
döntést, amely minden lakó-
nak egyaránt kedvére szol-
gál. Sokáig gondot okozott, 
hogy a gedól Iskolába járó 
kisdiákok nem tudják biz-
tonságosan, zebrán megköze-
líteni iskolájukat. Nemrég 
gyalogátkelőhelyet jelöltek 
ki, az iskolával szemben. 01* 
vasónk azt sérelmezi, hogy 
az átkelőhöz közvetlenül a 
temető mellett vezet az út, s 
úgy véli, sötétedéskor ez nem 
a legbiztonságosabb szakasz 
n gyermekek számára. Azt 
javasolja, hogy helyezzék át 
u gyalogátkelőhelyet a Tar-
ján széle utca végéhez. Kí-
vánságát ezúttal hoztuk nyil-
vánosságra, az illetékesek, 
ha az lehetséges, bizonyára 

Köszönet 
A Kfgyő utcai töltőtollja-

vító üzletben vásárolt már-
cius 8-án Vincze Ferenc ol-
vasónk. Vásárlás közben a 
táskájából kivette pénztár-
cáját — 3500 forinttal —, s 
a pulton felejtette. Feledé-
kenységére csak másnap éb-
redt rá, szerencsére emléke-

zett arra, hogy hol hagyta a 
pénztárcát. Visszament az 
üzletbe, az ott dolgozók, nagy 
örömére visszaadták a meg-
talált pénztárcát. Becsületes-
ségükért ezúton mond köszö-
netet olvasónk. 

összeállította: 
Ladányi Zsuzsa 

Gyógynövények 
nagyüzemi termesztése 

Megkezdődtek a tavaszi 
munkák a gyógyszeripar szá-
mára fontos gyógynövéhyek 
ezévl nagyüzemi termeszlé-
sére. A morfin-hatóanyagot 
tartalmazó mákot a tiszán-
túli mezőgazdasági üzemek-
ben, n szívgyógyászati haló-
anyagáról ismert digitális, 
más néven gyűszűvirágot 
Kalocsa környékén vetik. 

A hazai gyógyszerkészít-
ményeknek mintegy 8—10 
százalékához használják fel 
a gyógynövények hatóanya-
gait, ezért fontos hogy a 
biztonságos termés körülmé-
nyeit megteremtsék. A 
Gyógynövénykutató Intézet 
kimunkálta a legfontosabb 
gyógyszeripari növények 
nagyüzemi termesztésének 
feltételeit. Elsőként a mák 
zárt rendszerű termesztését 
oldották meg. A mák gubó-
jából kivont morfinból kül-
földön is keresett gyógysze-
rek egész sora készül. Az 
idén már 5000 hektáron ter-
mesztik zárt rendszerben a 
mákot A vetéstől a beta-
karításig szigorú technológiai 

előírások szerint valamennyi 
munkafázis gépesített. 

A másik fontos gyógyszer-
ipari növény, a Digitális ko-
rábban csak vadon, rendsze-
rint erdei tisztásokon ter-
mett, szedése, begyűjtése 
széles körű szervező munkát 
igényelt, de ez sem volt 
mindig megfelelő az ipar 
számára, mert meglehetősen 
vegyes összetételű volt a be-
érkező szállítmány. Ez év-
ben már megközelítően 100 
hektáron s a tervek szerint 
1980-ra összesen 300 hektá-
ron vetik majd a vadvirág-
ból értékes kultúrnövénnyé 
előlépett gyűszűvirágot. 

Az anyarozs, népiesebb ne-
vén varjúköröm a nőgyó-
gyászati készítményekhez és 
a fejfájás elleni gyógysze-
rekhez tartalmaz alapanya-
gokat. Külföldről olyan gé-
peket vásároltak az anya-
rozstermesztő mezőgazdasági 
üzemek, amelyek nemcsak 
bepermetezik a megfelelő 
gombaspóraoldattal, a rozst, 
de apró szúrást 1b ejtenek a 
növény szárán, hogy az ol-
tást elősegítsék. 

Az ingatlan fekvése sze-
rint illetékes tanács építési 
osztálya adja az építési en-
gedélyt. Írásban kell kérni 
az ott kapható nyomtatvá-
nyon. A szakhatóságok, a 
tűzoltóság, a KÖJÁL, a Mű-
emlékvédelem hozzájárulását 
is a tanács szerzi be. 

Mellékletek: Az építési en-
gedély iránti kérelemhez 
csatolni kell — az építési és 
tulajdonszerzési Jogosultsá-
got igazoló okiratot. Ez lehet 
90 napnál nem régebbi telek-
könyvi szemle (ingatlan-
nyilvántartási tulajdoni lap), 
Jogerős hagyatékátadó vég-
zés, bírósági vagy államigaz-
gatási határozat, illetve szer-
ződés, hogy az ingatlannak 
tulajdonosa, haszonélvezője, 
tartós használója, kezelője 
vagy más címen jogosult az 
építkezésre. 

— Helyszínrajzot, 
— az építési munka mű-

szaki terveit, 
— a tervező nyilatkozatát 

arról, hogy a helyszínrajzot 
és a műszuki terveket egyez-
tette a közművekkel és a 
műszaki megoldás előírás-
szerű, továbbá 

— a közművek nyilatkoza-
tát. 

Ha a kérelmező idegen, 
vagy közös tulajdonban álló 
ingatlanon kíván építkezni, 
vagy az ingatlant haszonél-
vezeti jog terheli, akkor 
szükséges a tulajdontársuk 
(kezeló), illetve a haszonél-
vező hozzájáruló nyilatkoza-
ta. 

Ha kiskorú az építkező, 
vagy akinek a telek tulajdo-
nában (közös tulajdonában) 
van, akkor a gyámhatóság 
hozzájárulása is kelL 

Sem az építési, sem a bon-
tási munkák elvégzéséhez a 
szomszéd, illetőleg a bérlő 
hozzájárulására nincs szük-
ség. Természetesen épitkezni 
csak mások Jogos érdekelnek 
sérelme nélkül lehet. 

Bontáshoz ugyancsak a 
fent felsorolt mellékletek 
szükségesek. 

Az építésügyi hatóság az 
építési engedély megadásá-
ról vagy megtagadásáról 30 
napon belül határoz. Típus-
terv vagy hatósági enge-
déllyel gyártott és forgalma-
zott épület, építmény, faház 
elhelyezése esetén a tanács 
15 napon belül dönt. Eluta-
sító határozat ellen fellebbe-
zésnek van helye a felettes 
tanácsi szervhez. 

A jogerős építési engedély 
két év elteltével érvényét 
veszti, kivéve, ha az építési 
munkát ez alatt megkezdték, 
és folyamatosan végzik. 

Építési engedélyt kell 
kérni a lakóépület, a hétvé-
gi ház, a nyaraló építéséhez, 
bővítéséhez, műszaki meg-

osztásához, elmozdításához, 
minden szerkezeti változta-
tással járó felújításhoz, hely-
reállításhoz, lebontáshoz, ké-
mény építéséhez vagy maga-
sításéhoz. 

Csak bejelentés szükséges, 
ha a magánszemély a lakó- és 
üdülőtelken az Országos Épí-
tésügyi Szabályzat (OÉSZ) 
szerint elhelyezhető olyan 
melléképületet és mellék-
építményt kíván építeni, 
bővíteni, felújitanl, helyreál-
lítani, átalakítani, amelynek 
következtében nem jön létre 
lakás, vagy üdülőegység; Il-
letőleg tulajdonszerzési kor-
látozás alá eső más helyiség 
(kiskereskedelmi, kisipari, 
illetőleg szólgáltatóüzlet, mű-
hely, elárusító stb. helyiség, 
orvosi, fogorvosi rendelő, 
műterem, személygépkocsi és 
motorkerékpár-tároló). A zá-
rójelben írt helyiségek 
ugyanis építési engedélyezési 
kötelezettség alá esnek. 

Ahhoz sem kell építési en-
gedély — csupán bejelentés 
—, ha az építtető az épület 
közterületről látható hom-
lokzatén, például valamilyen 
domborművet, szobrot, vagy 
más faldíszítményt akar el-
helyezni. Ugyanez vonatko-
zik a telek homlokzatvonalán 
kerítés létesítése, pöcegödör, 
szemétgyűjtő, trágyatároló, 
komposztáló, továbbá 
szennyvíztároló, illetőleg 
szikkasztásra szolgáló épít-
mény elhelyezése eseteire is. 

A rendelet előírásai sze-
rint, csak a lakó- és az üdü-
lőtelken elhelyezhető mellék-
épülettel és melléképítmény-
nyel kapcsolatos építési 
munkák végezhetők bejelen-
tés alapján. Mivel lakó- és 
üdülőtelek a településnek 
(városnak, nagyközségeknek, 
községnek) csak a belterüle-
tén lehet, a zártkertben és a 
külterület egyéb részein ezek 
a munkák is csak építési en-
gedély alapján végezhetők. 

Az Országos Építésügyi 
Szabályzat szerint, lakó- és 
üdülőtelken nyárikonyha, 
mosókonyha, tüzelőanyag- és 
szerszámkamra, szín, fészer, 
magtár, góré, csűr, istálló, 
ketrec, űrgödrös árnyékszék, 
közmüakna, háziszennyvíz-
szikkasztó, derítő, gazdasági 
melléképítmény, trágya- és 
trúgyalétároló, komposztáló, 
siló, kerti építmény és be-
rendezés, szeméttartály-tá-
roló, pöcegödör stb. mellék-
épületek és melléképítmé-
nyek helyezhetők eL A ga-
rázs. a műterem, a műhely, 
az árusftópavilon is mellék-
épületek kategóriájába tar-
toznak, és tulajdonszerzési 
korlátozás alá is esnek. Ez 
utóbbi okból épitési engedé-
lyezési kötelezettség alá es-
nek. 

Népszámlálás 
a Szovjetunióban 
Jövő év januárjában, a 

szovjethatalom fennállása 
óta immár hatodszor nép-
számlálást tartanak a Szov-
jetunióban. A népszámlálás 
adatainak fontos szerepük 
lesz az ország gazdasági és 
társadalmi fejlesztésére vo-
natkozó tervek kidolgozásá-
ban, ugyanakkor tükrözik 
majd a kommunizmus épí-
tésében elért sikereket, a 
szovjet népnek az utóbbi ki-
lenc esztendő alatt elért 
eredményeit, «s a szociális 
intézkedéseknek azt a gaz-
dag programját is, amely 
ebben az időszakban való-
su l t meg. 

A népszámlálást lnfoN 
mációkat széles körben 
hasznosítják majd a de-
mográfiai, a népesedéspoliti-
kai feladatok megoldásában 
ls. Űjabb demográfiai prog-
nózisok készülnek, tanul-
mányozzák a városi és a 
falusi lakosság mozgásának 
irányát, a családok száméi, 
foglalkoztatottságát, nagy-
ságát és struktúráját. Segít-
séget nyújtanak a népszapo-
rodás dinamikájának és 
alakulásának alaposabb ta-
nulmányozásához, . továbbá a 
népesedést befolyásoló té-
nyezők jobb megismerésé-
bei. t f tUOAPRiaS-APN) . ' 


