
A debreceni és a szegedi 
népfrontbizottságok 

együttes elnökségi ülése 
' A Hazafias Népfront Sze- ni városi elnökségei együt-

ged városi bizottságának el- tes ülést tartottak. Ezen 
nöksége meghívására pénte- megjelent és részt vett Ko-
kén délután Szegedre érke- tona Sándor országgyűlési 
zett a Hazafias Népfront deb- képviselő, a Hazafias Nép-
receni városi bizottsága el- front,, Csongrád megyei bi-
nökségének hattagú küldött- zottságának titkára is. Az 
Bége. A küldöttség vezetője ülésen dr. Bödő István, a 
Jánoszky Mihályné, a nép- szegedi I. kerületi • tanács 
front Debrecen városi bizott- vb titkára a lakóbizottságok 
•ágának titkára, tagjai kö-
rött volt ördögh László a 
debreceni városi tanács vb 
elnökhelyettese is. 

A két vár® népfrontbi-
zottságának elnökségei öt 

működésének tapasztalatai-
ról, Bézi Ferenc, a Hazafias 
Népfront szegedi II. kerületi 
bizottságának titkára pedig a 
kerületi bizottság tömegszer-
vező és irányító munkájának 

szekcióbafi tárgyalták meg a tapasztalatairól tartott tájé-
kultúrpojitikai, a békemoz- koztató előadást. Mindkét 
galmi, az alkotmányjogi, a előadást élénk vita követte, 
mezőgazdasági és a várospo- A debreceni vendégek 
litikai népfrontmunka ta- szombaton délután Szeged 
pasfttalatait. Szombaton a vár® nevezetességeivel is-
népfront szegedi és debrece- merkedtek. 

Kiosztották az idei 
Alpár-érmeket 

A Technika Házában, 
szombaton az Építőipari Tu-
dományos Egyesület elnöksé-
ge nevében dr. Rados Kor-
nél, az eryesület elnöke ki-
osztotta az 1966. évi Alpár 
Ignác-emlékérmeket. A tu-
domány® egyesületben vég-
zett eredmény® társadalmi 
munkájáért az Alpár-emlék-
érem első fokozatát dr. 
Kunszt György és dr. Meny-
hárt József, második fokoza-
tát Cziglirva' Vilm® és Gi-
lyén Jenő, harmadik fokoza-
tát pedig Hetényi Antal, dr. 
Kubinszki Mihály és Ó®vá-
ri Rezső kapta. Ezenkívül ti-
zenketten kapták meg az 
építőipar kiváló dolgozója ki-
tüntetést. (MTI) 

Közelebb a csillagokhoz 
• Hobbi, szenvedély, tudo- szerény zongorista két évi szati módszerekkel történő 
mányszomj, örök emberi kí- előtanulmány után három évi megállapítását írja meg. 
.váncsiság kielégítése az ama- munkával az ország harma- ( | 
tőr csillagászkodás? Azt hi- dik legnagyobb méretű ®il- Bandi, a „kis csillagász 
szem, mindez és még ennél lagvizsgáló távcsövét készí- Na és a „kis csillagász"? 
is több: izgalmas szórakozás, "tette el autodidakta létére A 1 3 d v ® Fröhlich András, 
esztétikai élvezet, s a foko- úgy, hogy az a tudományos a k i t tanulótársai a Guten-
zat® megismerés révén gaz- kritériufnokat is elbírja. b e r g i s k oiában titulálnak 
daság-érzet, győzelmi mámor Egyedül Kulin György A í g y i tavaly óta szakköri tag. 
is a világmindenség térképén táv®ő világa című könyvé- De'milyen? Azt mondja 
való kalandozás. E föltevést nek és saját természetes ér- Márki-Zay, hogy sokszor úgy 
igazolja néhány fanatikus deklődésének, hihetetlen szor- k e R hazaküldeni Bandit a 
amatör ®illagásszal folyta- galmának eredményeként csillagvizsgálóból. Nem osz-
tott b®zélgetésem egyik ®- konstruálta és rakta össze, tönösen, hanem céltudatosan 
te, a szegedi Uránia ®illag- miközben matematikusnak, foglalkozik a csillagászattal. 
vizsgáló szűkös 
LYÉN. 

munkahe- fizikusnak, asztalosnak, üveg- A z t m o n dja : „érdekelnek a 
csiszolonak, lakatosnak, oras- távolban lezajló ®emények". 

Országos hírű 

Márki-Zay Laj®, magas 
vékony fiatalember, szem-
üvegénél jobban csillog a 
szeme, amikor másodállás-
ban betöltött munkakörét 
magyarázza. Egyetemi hall-
gató, m®t végez tanulmá-
nyaival, ő a ®illagvizsgáló 
vezetője, már harmadik éve. 
Dr. Makai Laj® egyetemi 
adjunktus vezetésével 1961-
ben kezdett működni a szak-

.. kör, ameívnck Márki-Zay 
is alapító tágja volt. A né-
hány főiskoláshoz, egyetemi 
hallgatóhoz hamarosan csat-
lakoztak középiskolások, je-
lentős létszámmal a Radnóti 
gimnázium Bánkuti Szilv®z-
ter tanár által vezetett csil-
lagászati szakköre. Jelenleg a 
radnótis tákon kívül a Ságvá-
ri, a Rózsa Ferenc és aN Ti-

nák, s ki tudja, minek kel 
lett még lennie. Miért? 
„Azért, hogy meglássam, 
amit eddig még kev®en lát-
hattak meg . . . Éjféltájt já-
rok haza a munkámból. 

Szemüveglencsékből har-
mincszor® nagyitó távcsövet 
szerk®ztett s esténként az 
Úttörő téren nép® csoporto-
kat ismertet meg a csillagos 
ég titkaival. „Csillagász le 

olyankor tiszta az ég. csend f z e k". - határozottan feleli a 
kerdesre s kituno tanulma-van mindenütt s én leülök 

a távcső elé". Így magyaráz-
za meg s elhallgatja, hogy 
Kulin prof®szor gratulált 
neki produktumáért. 

Az adminisztrátor 

Vagy Nagy Joachim, az 

nyi eredményei alapján ezt 
el is lehet hinni neki. 

Több támogatást 
Az egyetem helyiséget, te-

tőteraszt, távcsöveket adott, 
a TIT folyósítja a másodál-
lásért járó fizetést a buda-
p®ti Uránia szakmai segít-

idős adminisztrátor, aki még séget és biztatást nyújt. De 
1936-ban készített csillag- az hiszem, ez a lek® tá-
vizsgáló táv®övet s Bánkuti bor — s még mennyien je-
Szilv®zterrel közösen hajna- lentkeznének szakkörbe, ha 
lókig elmerültek a csillag® lehetne! — több támogatást, 
ég kutatásában a Lechner nagyobb nyilván®ságot érde-
téren. Az ismerősök körül- mel, hiszen másutt az Urá-
áliták őket s hallgatták ra- niákat egy-egy nagyobb üzem 

sza-narti gimnázium diákjai- j ° n g ó magyarázataikat. Nagy vagy a taná® költségvetésé-
u i , uz Z Joachim a Somogyi és az böl finanszírozza. Szegeden 

egyetemi könyvtár valameny- az Uránia csillagvizsgálónak, 
nyi ®illagászati szakkönyvét különösen az alap-, közép-
átböngészte már, s jelenleg és felsőfokon tanuló nagy-

nek s a budapesti Uránia tudomány® számú fiatalság k é p ^ e , kor-
lektorálás alatt van Kronolo- szerű erdeklod®ének kielegi-
gia című könyve. Ebben a tése szempontjából kell, hogy 
hazai viszonylatban egyedül- bizt® alapokon nyugvó jö-
álló tanulmányban az ókori vője legyen. Ehhez a szub-
népek időszámítással kap®o- jektív adottságok a legtelje-
latos ismereteit, a tárgyak, sebb mértékben megvannak, 
régiségek korának ®illagá- Kondorosi János 

ból három, egyetemi és fő' 
iskolai hallgatók közül egy 
szakkör működik összesen 60 
taggal. Hétenként összejön-

óltal kiadott tematika sze-
rint előadásokon, konzultá-
ciókon képezik magukat. A 
szakkörök mellett itt van a 
®illagászat baráti köre is, 
amelynek 150 tagja között a 
sok diákon kívül, tanár, tűz-
oltó, gépírónő, kályhákészí-
tő kisipar®, MÁV nyugdí-
jas fötaná®®, könyvkötő és 
asztal® is megtalálható. Két-
hetenként összejönnek. s 
nemcsak előadásokon v®z-
nek részt (rekord volt nem-
rég egy előadáson 170 hall-
gató!) hanem angol, német. 
or®z, francia nyelvű folyó-
iratokból, szakkönyvekből 
végeznek fordításokat, eze-
ket kicserélik más vár®ok-
ban működő Urániák tagjai-
nak fordításaival. Fotólabo-
ratóriumuk is a tagok tulaj-
donában levő felszerelési tár-
gyakból áll. 

Ügy értem, hogy a szegedi 
Urániának már évek óta 
ország® híre is van. 1963-
ban a ®illagászati héten 140 
hallgató volt. tavaly már 
820-an jöttek össze a helyiek 
és az ország más részeiből. 
Idén. augusztus 26—28 között 
Szegeden rendezik meg a 
csillagászat baráti körének 
IV. ország® találkozóját, 
amelyen nev® külföldi ven-
dégek is részt v®znek. 

Egy szűkszavú zongorista 

A ®illagászat és az űrha-
józás korunk aktuális tudo-
mánya. ®oda-e hát, ha az 
érdeklődés csodaszámba me-
nő teljesítményeket produkál 
més az amatőrök körében is? 

Mart® Endre, a feltűnően 

A harmadik ötéves terv 
törvénytervezetéről tanácskoztak 

az országgyűlési bizottságok 
Az országgyűlés jogi, madik ötév® terv törvény- zalékos termelésnövekedés 

igazgatási és igazságügyi bi- tervezetének a szociális és szerepel az előirányzat sze-
zottsága dr. Pongrácz Kál- egészségügyi ellátással fog- rint. 
mán elnöklésével megtartott lalkozó fejezeteit és egy- Az acéltermelés, a kohá-
íilósén megtárgyalta a nép- ben úgy határozott, hogy azt szat, a vegyipar, a gépipar és 
gazdaság harmadik ötév® — néhány kiegészítéssel bő- a könnyűipar tervszámainak 
tervéről szóló törvényjavas- vítve az országgyűlésnek el- ismertetése után a Tervhiva-
lat alapján a tanácsok előtt fogadásra ajánlja. tal elnökhelyettese az építő-
álló feladatokat, amelyekről 
dr. Maróti Ján®, a Minisz-
tertaná® Taná®szervek Osz-
tályának helyett® vezetője 
tájékoztatta a bizottságot. 

A harmadik ötév® terv 
főbb céljairól szólva a be-

ipar terveiről beszélt. Az 
építőipar termelésének öt 

Az országgyűlés ker®ke- év alatt 24—28 százalékkal 
kell növekednie. A lakás-
építés termelékenységének 
fokozására a meglevő panel-
üzemek melett kiépül a ház-
építő kombinátok hálózata 
Budapesten év néhány na-
gyobb vidéki városban. 

A harmadik ötéves terv a 
közúti közlekedés fokozot-
tabb fejlesztését irányozza 
elő. Tervbe vették 18 ezer 
500 új vasúti teherkocsi és 
mintegy 1400 személykocsi 
beszerzését, 134 újabb vil-
lanymozdony és 340 Diesel-
mozdony forgalomba állítá-
sát, nagyarányú' vasúti háló-
zat építést és korszerűsítést 

delmi bizottságának ülésén 
Tausz Ján® belkereskedel-
mi miniszter tájékoztatójá-
ban rámutatott, hogy a nép-

számoló elmondotta, hogy a gazdaság harmadik ötéves 
tanácsi ipar termelését mint- tervéről szóló törvényjavas-
egy 30 százalékkal tervezik iat számol lehetőségeinkkel 
növelni. Ezen belül a máso- és erőforrásainkkal és gaz-
dik ötév® tervhez viszonyít- dasági fejlődésünk további 
va 25 százalékkal több árut előrehaladását bizt®ítja. 
érték®ítenek a belkereske- A következő öt esztendő-
delemben, az exportra szánt b e n a vásárlóerőnek mint-
termelés értéke pedig 47 e g y 25 százalékkal való nö-
százalékkal nő. vekedésével számolnak, az 

A bizottság ezután meg- egy főre jutó reáljövedelem 
hallgatta az ismertetést, hozzávetőleg 14—16 száza-
amit az országgyűlés legkö- lékkai lesz 'magasabb. A kis-
zelebbi ülésszakán sorra ke- kereskedelmi forgalom 20 
rülő legfőbb ügyészi be- százalékkal bővül, ennek is. 
számolóval kapcsolatban dr. megfelelő mértékben emel- A tájékoztatót vita követ-
Csendes Károly, a a leg- kedik a lakosság fogyasztá- te, s kiderült, hogy például 
főbb ügyész helyettese adott. ^ Csongrád megye az eddiginél 

Mind a törvényjavasatot, Kedvezőbb ellátást irányoz több exportterméket adhatna 
mind a tájékoztatást a bi- e lő a terv textiltermékek- a népgazdaságnak, ha egyes 
zottság elfogadásra javasolja bői és ruházati cikkekből, területeken hatékonyabb se-
az országgyűlésnek. Szélesítik a vegyiparból ere- gítséget kapna az exportcik-

dő nyersanyagok, műanya-
gok, műszálak körét. A tar-

Az országgyűlés szociális tós fogyasztási cikkekkel va-
és egészségügyi bizottságé- 16 ellátás ot év alatt mint-
nak ülésén dr. Pesta Lász- egy 40—45 szazalékkal no-
lónak, a bizottság elnöké- vekedik. A tervidőszak vé-
nek megnyitója után dr. gere minden második csa- igen költséges. 
Tóth Béla egészségügyi mi- lád otthonában lesz televí- Ezután a bizottság úgy 
niszterhelyett® tartott fő- z l 0 ' 3 jelenlegi 85 ezer sze-
referátumot. mélygépkocsi mellé további 

Az elmúlt időszakban az 70—75 ezer gépkocsi kerül 
egészségügyi hálózat fejl®z- forgalomba. 
tésére 2,7 milliárd forintot Font® teendőként emhtet-
fordítottunk, a kórházi t e Tausz Ján® a lakosság 
ágyak száma mintegy 7 ezer i ° b b ellátását epitőanyagok-
600-zal nőtt, 15 kórházat ugyanis a tervelőirány-
építettek, illetőleg bővítet- zat szerint a következő évek-
tek, Hatékonyabbá vált a b e n mintegy 200 ezer olyan 
tbc elleni küzdelem, hét uj lakással számolnak, ame-
új gyógyintézet kezdte meg tyet maganerobol építtetnek, 
működését. A z állami kereskedelem-

A harmadik ötév® terv- n e k mintegy 2,5 milliárd, a 
ben az egészségügyi ellátás szövetkezeti kereskerelem-
anyagi és műszaki bázisá- n e k Perig 2,1 milliárd forint 
nak fejl®ztésére több mint beruházási összeget biztnsí-
2,8 milliárd forint áll ren- t3"31* 3 harmadik ötév® 
delkezésre, az orvosi szolgál- tervben. Jelentős összegei; 
tató hálózat felújítására és í e l e n t majd ezenkívül a ta-
bővítésére pedig 2,2 mii- "ácsok beruhazasa is. Már 
Lirád forintot irányoznak ebben az évben elkészül pél-
ejg dóul a csepeli, a szegedi és 

Az egészségügyi minisz- a tatabinVai áruház. 
1 u , / . t ó t ó l L Bíró József külkereskedel-terhelvett® beszamolojanoz . . . __. ... 
Horváth Dániel, az Egész- m i ™i™zter a második ot-

kek gyártásához. Elmondot-
ták azt is, hogy Csongrád 
megyében a jeget a szomszé-
dos megyéből kénytelenek 
„importálni" megfelelő ka-
pacitás hiánya miatt és ez 

foglalt állást, hogy a tör-
vényi avaslatot elfogadásra 
ajánlja az országgyűlésnek. 

ségügyi Minisztérium fő®z- . , , ,, , 
tályvezető-helyettese mondott z o ' t e ' megemlítette, _ _ _ „ 
kiegészítő referátumot a so- ! ° , g y a Z áruexport a harma- m i U i a r d n á l n a g y o b b _ é r t é -

dik Ötéves tervben tovabbra ,„•; . 

éves terv eredményeit vá-

Az országgyűlés mezőgaz-
dasági bizottsága a mező-
gazdaságnak az elmúlt öt 
®ztendőben elért eredményei 
alapján az 1966—1970-es 
évekre előirányzott feladatai-
ról Tisza Józsefnek, a bizott-
ság titkárának elnöklése mel-
lett Losonczi Pál földműve-
lésügyi miniszter előterj®z-
tése alapján tárgyalt. 

Alapvető célja volt a me-
zőgazdasági második ötéves 
tervének, hogy az ország 
kenyérgabona-szükségletet a 
tervidőszak második félében 
hazai termelésből elégítsük 
ki. Ezt a feladatát a mező-
gazdaság 1964—1965-ben és 
1965—1966-ban sikerrel meg-
oldotta. 

Mintegy 40 milliárd forint 
— tehát az előirányzott 34 

ron következő tervidőszak . . . . . ., 
egészségügyi és szociális cél- » J » g 
jairól. 

Az előterj®zitést követő 
nemzeti jövedelem alakulá-
sában. 

kű beruházást valósítottak 
meg a mezőgazdaságban a 
második ötév® terv során. 

Az előterjesztés szerint a 
vita után a bizottság hatá- Károly, a h a r m a d i k ö t é v ® terv idősza-
-zwo+ré W/rét a mel Ível fő- SZOVOSZ elnökhelyettese a t á h a n „ m r a n e a z d asá2rn rozatot hozott, amellyel fő-
vonalaiban elfogadta a har-

. . , . kában is a mezőgazdaságra 
kereskedelem h á r u l a i a k o s s d g élelmiszer-

tervenek ellátásának bizt®ítása. 1966 

APADÓ KUTAK 
Ötvenhét gyáiaréti levélíró panasza 

Egyre nagyobb kincs az ségletére a gazdaság is épit- tés. Az építési- és közieke-
ivóvíz Gyálaréten. Akár az tetett egy kútat, melynek jó dési ®oport 1966-67-® ter-
ember egészsége, ha fogytán a vízbősége. A két községi vében csak másodlagos cél-
van. kút kimerülőben van, per- kitűzésként szerepel. 

A gyálarétiek — ötvenhét cenként 10-14 liter vizet ad. Ez magyarán azt jelenti, 
aláírással — tragikus hangú A központi anyakút három hogy a jövőben sem oldódik 
levélben panaszolták: „Félő, kifolyója közül csupán egyik- meg az ivóvíz probléma? 
hogy a kis község lak®sága bői nyerünk vizet, azt is szi-
rövidesen teljesen víz nélkül vattyú segítségével, 
marad . . . Nem kérünk sokat, A taná®tagi beszámolók 
®ak azt, hogy a legelemibb alkalmával elhangzott kéré-
Öletszükséglet, a víz biztosít- seket mutatja, mindeniken 

szerepel a víz probléma. 
Gyálaréten tehát elsődleg®. 
sürgős teendő az ivóvíz biz-
t®ítása 

va legyen." 
Valóban, a nélkülözhetet-

lent kérik. 

Ü L 

Annyira sürgős a vízfa-
kasztás Gyálaréten? Az öt-
venhét levélíró véleménye: 
,A reggeli, déli és esti órák-

A gyálarétiek aggodalma 
és sürgető kérése végül is 
megértésre talált a járási ta-
ná® építési- és közlekedési 
®oportjánál. Mari Péter, az 
építési- és közlekedési cso-
port vezetője közölte, hogy 

Az országgyűlés ipari 
zottsága Bondor József 

szövetkezeti 
második ötév® 
eredményeiről tájékoztatta a fe"l97o" között" 1961-65-höz 
bizottságot. képest a mezőgazdasági ter-

Vita utan a bizottság a tor- melésnek , 3 _ I 5 százalékkal 
vényjavaslatot elfogadta es kell növekednie évenkénti 
azt az országgyűlésnek elfő- 2,5-2,8 százalék® ütemben, 
gadasra ajanlja. A z előirányzat szerint a me-

zőgazdasági termékek export-
ja a második ötéves terv 

bi- utolsó esztendejéhez viszo-
el- nyitva mintegy 50—53 száza-

nökletével tartott ülésén dr. lékkai, ezen beiül a szocialis-
Jávor Ervin, az Országos ta országok vonatkozásában 
Tervhivatal elnökhelyettese 63—65 százalékkal emelkedik, 
tartott tájékoztatót. Ügy tervezik, hogy 1970 

Elmondotta, hogy a har- végére a szarvasmarha állo-
madik ötéves tervben az ipa- mány eléri a kétmilliót, a 
ri termelés értékének éven- juhállomány a 3 milliót, a 
ként mintegy 5—6 százalékos tehenenkénti tejhozam a 
növekedési ütemével számol- 2500—2600 liter, a tojáster-
hak. Az ipari munka ter- melés pedig öt év alatt 2.3 
melékenységének növekedé- milliárdról 2.9 milliárd da-
sét öt évre 24—27 százalékban rabra szaporodik. 
irányozták elő. A terv újabb A kitűzött feladatokra a 
előrelépést jelent abból a törvénytervezet szerint 44.4 

hetőségeit. Megmérik a bő-
Mi akadályozza ebben? 

kérdeztem a vb elnököt. 
— Üj kút kell, legalább vizű tsz kútjának kapacitá 

ban sorbanállás van a vízért 280 méter mély. Erre már sát, amennyiben ez megfele-
és h®szú ideig várunk, míg víztársulást is szervezhet- lő vízbőséggel rendelkezik, 
a háztartási szükségletre be- nénk majd. A járási taná® megegyezésre próbálnak jut-
szerzik.. . És a kutak vize építési- és közlekedési cso- ni a ,.vízköl®önzéstől" vona-
egyre apad". portjától tavaly december- kodó tsz vezetőkkel. A má-

A községi taná®elnök, ben kértük a támogatást — sik út: a meglevő anyakutak 
Gergelyfi Tamás megerősíti s mutatja a választ. „Az ar- egyikét kimélyítik, míg 
a levélírók állítását. tézi kút fúrásához szüksé- megfelelő mennyiségű vizet 

— A faluban két anyakút g® fedezet bizt®ítását kérő nyernek. Gyálaréten tehát a 
van, közülük f.z egyiket a jegyzőkönyvet a Csongrád vízfakasztás — így vagy úgy 
harmincas évek elején, a megyei tanács vb pénzügyi — féléven belül mindenkép-
másikat 1955-ben fúratták. A csoportjához küldtük. Erre pen megtörténik, 
falu szélén, a tsz major szük- nem született előnyös dön- B. ö . 

i szempontból, hogy az egyes milliárd forint beruházási 
hamarosan szakértő bizottság országrészek között az ipari összeget biztosítanak, s ez az 
vizsgálja meg a helyszínen fejlesztés és ennek kapcsán előirányzat a népgazdaság 
a vízellátás megoldásának le- a foglalkoztatottság és az összes beruházásának mint-

életszínvonal tekintetében egy 17 százalékát jelenti, 
ma még fennálló lényeges Dergács Ferenc élelmezés-
kei'in'i''^8 t 0 V á b b f ° S CS°k" ö g y l miniszterhelvett® a me-

eAz'ágazati fejl®ztési elő- ^gazdasági árutermelés és 
irányzatokról szólva az elő- a z állami felvásárlás alaku-
adó elmondotta, hogy a szo- lásáról, a harmadik ötév® 
cialista ipar termelésének öt terv állami felvásárlási elő-
év alatti 32r-36 százalékos nő- iránvzatairól tájékoztatta a 
vekedése mellett, « vegyipar b i z o t t e á g l ü l é s résztvevőjét, 

a gépipar 40—45. -- 6 0 . törvényter-nehézipar 35-40 százalékkal A b l Z 3 t t s a g a 
növeli termelését. A könnyű- vezetet fő vonalaiban elfo-
ipárban 20—24. az élelmi- gadta és azt elfogadásra ja-
szeriparban pedig 28—32 szá- vasolja az országgyűlésnek. 
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