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Országgyűlési 
bizottság 
megbeszélése 

Az országgyűlés terv- és 
költségvetési bizottsága csü-
törtökön dr. Bognár József 
elnöklésével ülést tartott a 
Parlamentben. A bizottság 
az 1972. évi költségvetés elő-
készületeit vitatta meg. Az 
ülésen részt vett és felszólalt 
dr. Beresztóczy Miklós, az 
országgyűlés alelnöke is. 

Dr. Faluvégi Lajos pénz-
ügyminiszter tájékoztatta az 
ülés résztvevőit a költségve-
tést előkészítő munka irány-
elveiről, majd a költségveté-
si előkészítő tárgyalásokon 
részt vett állandó bizottsá-
gok képviselői — dr. Ortutay 
Gyula, a kulturális bizottság 
elnöke, dr. Varga Pálné, az 
Ipari bizottság titkára, dr. 
Hargitai Katalin, a szociá-
lis és egészségügyi bizottság 
titkára, és dr. Bélák Sándor, 
a mezőgazdasági bizottság el-
nöke — tájékoztatták a terv-
és költségvetési bizottságot 
az előző napokban lezajlott 
bizottsági ülésekről, bizott-
ságaik állásfoglalásáról. 

A vitában felszólalt dr. 
Bognár Józsefi Cservenka 
Ferencné, Marton János, 
Nics János, Nóvák Béla, 
Riss Jenő, dr. Szabó Kálmán 
és dr. Técsi János országgyű-
lési képviselő. 

A képviselők észrevételei-
re dr. Faluvégi Lajos pénz-
ügyminiszter és Drecin Jó-
zsef, az Országos Tervhivatal 
elnökhelyettese válaszolt, 
majd a bizottság állásfogla-
lásában egyetértését fejezte 
ki a költségvetést előkészítő 
munkában érvényesülő el-
gondolásokkal és szempon-
tokkal. (MTI) 

\NAPiRENDEN, 

A városrekonstrukcio terve 
Szegeden tartotta kibővített elnökségi ülését 

a Magyar Építőművészek Szövetsége 
Szeged város rekonstruk-

ciójának időszerű problémái 
szerepeltek a Magyar Épí-
tőművészek Szövetségének 
kibővített elnökségi ülésén, 
melyei, tegnap tartottak Sze-
geden. Az elnökségi ülésen 
többek között megjelent dr. 
Szabó János, az építésügyi 
és városfejlesztési miniszter 
első helyettese, dr. Varga 
Dezső, a városi pártbizott-
ság titkára, dr. Major Máté 
tanszékvezető egyetemi ta-
nár, a MÉSZ elnöksági tag-
ja, dr. Reischi Antal tan-
székvezető egyetemi tanár, 
a MÉSZ elnökségi tagja és 
Dianoczky János, a MÉSZ 
ellenőrző bizottságának el-
nökhelyettese. 

Dr. Szendrői Jenőnek, a 
MÉSZ elnökének megnyitó 
szavai után a napirend sze-
rint három előadás hangzott 
el. Először Takács János 
építész, a városi tanács el-
nökhelyettese tartotta meg 
beszámolóját. A város épí-
tészeti múlt jának rövid át-
tekintése után a mai Sze-
ged kialakulásáról, a nagy 
árvíz utáni építkezésekről 
szólt. A jelen építészeti és 
városfejlesztési feladatai az 
új Tisza közúti hid meg-
építésében és vele össze-
függésben a Tisza parti sé-
tány kialakításában, a kor-
szerűtlen városi csatorna-
hálózat teljes felújításában, 
a tömegközlekedési problé-
mák megoldásában, és né-
hány nagy városi beruházás 
(városi kórház, nemzeti 
színház), realizálásában je-
lölte meg. 

A napirend második elő-
adója Takács Máté, Szeged 
város főépítésze vol t A bel-
város rekonstrukciós terceit 
ismertette nagyvonalakban 
— melyet lapunk tegnapi 
száma részleteiben közölt 
—, kitérve a legfontosabb, 

legégetőbb problémákra. 
Megállapította, hogy a re-
konstrukció égető sürgőssége 
és az anyagi lehetőségek is-
meretében reális, megvaló-
sítható terv született Lé-
nyeges feladatként jelölte 
meg az ütemezések folya-
matos betartását, a beépítés 
módjának városképi kom-
pozíciós kérdéseit és a vé-
dett városközpont hangula-
tának megőrzését 

A rekonstrukcióra vonat-
kozó általános érvényű 
megállapítások és elvek, 
valamint kritikai megjegy-
zések hangzottak el Füle 
Lajos építész, a VATTI tu-
dománvos o«rtálya vezetőjé-
nek előadásában. Különösen 
figyelemreméltó a történeti 
városok különleges proble-
matikája, melvek egyedi 
feladatokat állítanak az 
építészek, beruházók és ki-
vitelezők elé. Szólt a város-
rendezés társadalmi, gazda-
sági vonatozásairól és 
súlyponti feladatként Szeged 
város olyan sajátos problémá-
it említette, mint a Tisza 
karokterielleqének erőtel-
jesebb hangsúlyozása és a 
házgyári elemek felhaszná-
lási lehetőségei a belváros 
rekonstrukciós építkezései-
nél. 

A hozzászólók sorát Bor-
vendég Béla az SZTV igaz-
potóhelyettes-főmérnöke, a 
MÉSZ elnökségi tagja nyi-
totta meg A házgyári tech-
nológia, mint tömeges lakás-
építési módszer kérdéseit és 
jelenlegi problémáit fejte-
gette. A hazánkban is pa-
rancsoló szükségként je-
lentkező technológia és a 
belső városrekonstrukció 
különleges igényeiről be-
szélt. Várost építünk, vagy 
csak házakat? — vetette fel 
hozzászólásában Bertalan 
Sándor, a városi tanács épí-

Vetés szántás nélkül 
Elmúlt korok jó gazdája 

fejét csóválná, ha látná, ho-
gyan vetnek Tápén 100 hold 
földbe búzát. Kijátszhatat-
lan törvénye volt az őszi ve-
tésnek, hogy porhanyósra 
művelt, rugalmasra érett ta-
lajba kerüljön a mag. Aki 
ezt becsülettel elvégezte, csak 
az tarthatta a zsák száját 
aratás után. 

A Gabonatermesztési Ku-
tatóintézet tanácsára és köl-
csön adott gépével vetik 
most kísérletképpen, külön-
álló kontrollparcellákkal 
megtűzdelve, egészen szokat-
lan módon a búzát. Alig né-
hány fordulóval jár a vető-
gép előtt a kukoricaszár-
vágó, eke sehol nem megy 
a nyomába, csak a direkt-
vető gép. Tárcsasorai éppen 
annyira puhítják meg a ta-i 
lajt, hogy körülbelül 8 cen-
timéter melyre földbe kerül-
hessen a búza. A szár csut-
kája is a helyén marad, nem 
buktatják föld alá a szétté-
pett, vagy szecskázott kuko-
ricaszárat sem. Pár órával a 
vetés után nagyon észre se 
lehet venni, hogy itt gép 
járt. 

A mai jó gazdák is hitet-
lenkedve nézik. Dr. Erdei 
Péter, a kutatóintézet mun-
katársa pártfogolja ezt a ve-
tési módot. Azt természete-
sen nem várják tőle, hogy 
így többet terem a föld, de 
az intézeten belüli tapasz-
talatok alap ján b-ttran mond-
ják, hogy annyit biztosan ad, 
mint egyébként. A számok-
kal kifejezhető jó annyi 
benne, hogy egy munkaigé-
nyes fázist kihagynak az elő-
készítésből, csökken az ön-
költség, végeredményben ol-
csóbban terem a föld. Azt, 
hogy a megszokott, tükörsi-
ma kép helyett Itt ugyan-
csak „szőrös" marad a talaj, 
előnyként könyvelik el in-
kább, nem hátránynak. Ha 

tósi es városfejlesztési ál-
landó bizottságának tagja és 
változatosabb, rugalmasabb, 
differenciáltabban variál-
ható házgyári épületek ter-
vezését sürgette. Sipos Mi-
hály. a Délmagyarországi 
Építő Vállalat igazgatója a 
kivitelezők szemszögéből vi-
lágította meg a kérdést. A 
kivitelező szervek lépéshát-
rányból adódó nehézségeit 
példákkal bizonyította, és a 
tervelc következetes végre-
hajtásának érdekében emelt 
szót. A Győr megyei Állami 
Építőipari Vállalat nevében 
Wyberál László műszaki* 
igazgató, mint a már üze-
melő házgyár képviselője 
mondta el tapasztalatait. 
Láng Tivadar, a VATTI 
műteremvezetője, a MÉSZ 
elnökségi tagja, a városre-
konstrukciók különböző le-
hetőségeit villantotta fel. 

A MÉSZ főtitkára, Csaba 
László, a Magyar Építőmű-
vészek Szövetsége megala-
kulásának 20. évfordulójára 
emlékezett. Kiemelte a szö-
vetség történetének legje-
lentősebb állomásait, majd 
az építészet és ipar nem 
paralell fejlődésének követ-
kezményeiről szólt, és a je-
len feladatait igyekezett ki-
jelölni. 

Dr. Szabó János, az épí-
tésügyi és városfejlesztési 
miniszter első helyettese or-
szágos nézőpontból világítot-
ta meg a városrendezési 
problémák kérdéskomple-
xumát. Felvetette a tervezés 
és kivitelezés gazdasági, 
társadalmi, esztétikai és eti-
kai vonatkozásait is. 

Zárszavában dr. Szendrői 
Jenő, a MÉSZ elnöke ered-
ményesnek nevezte a kibő-
vített elnökségi ülést és 
egyetértését fejezte ki Sze-
ged város rekonstrukciós 
tervével kapcsolatban. 

Délután a MÉSZ szervezé-
sében kiállítás nyílt „Dél-
alföld mai építészete" cím-
mel a Bács, Békés, Csong-
rád megyei ós a Szegedi 
Tervező Vállalat munkáiból, 
a Bartók Béla Művelődési 
Központban. A kiállítást, 
mely fotókkal dokumentálja 
a három megye és Szeged 
város egyre fejlődő építé-
szetét, dr. Biczó György, a 
városi tanács elnöke nyitot-
ta meg. 

Világ taka rékossági 
nap, 1971 

Első alkalommal 1925. október utolsó munkanap-
ján ünnepelték a világtakarékossági napot, 
mely azóta számos országban tradícióvá vá l t 

A világtakarékossági nap programja az eltelt 47 év 
után ma is változatlan; cél a takarékoskodók tábo-
rának növelése. Az egyéni pénztakarékosság mozga-
lom rangjára emelkedett, egyének és családok gya-
rapodásának, életszínvonaluk emelésének világviszony-
latban elfogadott fontos eszköze. A takarékosság ered-
ményei igazolják a mozgalom helyes irányát. Fenn-
tartására, a további felvilágosító munkára mégis szük-
ség van. hogy az egyéni takarékosság, a beosztó élet-
mód elfogadott elve minél több családban a gyakor-
latban is megvalósuljon. 

A takarékbetét-állomány érzékeny jelzője az élet-
színvonal alakulásának, hűen tükrözi a kormányzat 
és a pénz iránt megnyilvánuló bizalmat, nyomon kö-
veti a politikai és gazdasági helyzet mozgását. Az 
utóbbi évek gazdaságpolitikai eredményei alapot és 
lehetőséget teremtettek arra, hogy a lakosság jobb 
munkával az eddiginél nagyobb jövedelemhez jus-
son. Az áruválaszték gazdagodott, a hiánycikkek szá-
ma egyre kevesebb. Szélesedett a gyárak, a kereske-
delmi vállalatok közötti verseny a fogyasztó meg-
nyeréséért. A sok vonzó új hazai és importcikk is 
feltétlenül hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság taka-
rékossági törekvései növekedjenek. 

A takarékoskodás ez évi terjedését számok igazol-
ják. Az első három negyedév végéig megyénk takarék-
betét-állománya mintegy 200 millió forinttal emelkedett 
s ezzel meghaladta a 2 milliárdot A sok százmillió-
nyi megtakarított forint — bekerülve a népgazdasági 
vérkeringésébe —, a lakosság céljait szolgáló beruházá-
sok megvalósításának egyik forrásává válik. 

A pénztakarékoskodás hasznának azok a családok 
a legjobb „propagandistái", amelyeknél a beosztó élet-
forma eredményei már kézzelfoghatóan jelentkeznek. 
A takarékoskodás célja az esetek nagy százalékában 
továbbra is a lakásépítés. Nagyságrendileg ezt köve-
tik a gépkocsi vásárlás céljára, majd az ú j bútorra, 
a nagyobb értékű tartós fogyasztási cikkekre, külföl-
di utazásra gyűjtött összegek. 

A szocialista körülmények között élő embert te-
hát már nem a munkanélküliségtől, betegségtől való 
félelme, nem is a vagyonalapítás ösztönzi a takaré-
kosságra. Fokozott gondot fordít hozzátartozói kényel-
mére, anyagi és kulturális fejlődésére, gyermekei ne-
velésére, vagyis: a valóban szebb, boldogabb jövő elő-
készítésére. Munkájával a nagy közösségen belül te-
remti meg az általános jólét alapjait, egyéni taka-
rékosságával pedig hozzátartozói boldog, kiegyensú-
lyozottabb életét. 

A világtakarékossági napon elsősorban a széles 
körű, népszerűsítő propagandáé a szó. Az Országos 
Takarékpénztár, a postahivatalok és a takarékszövet-
kezetek a különböző társadalmi szervek bevonásával 
széles körű rendezvénysorozaton mutatják be a pénz-
takarékoskodás eredményeit 

A világtakarékossági nap fontos feladata, hogy mi-
nél több embert meggyőzzön az anyagi javak legész-
szerűbb egyéni és társadalmi felhasználásának fontos-
ságáról. A gazdaságos szemlélet otthon és a munkahe-
lyen a legtöbb esetben együtt jár. Tehát az egyénnek 
és a népgazdaságnak egyaránt érdeke a gondolat ter-
jesztése. 

A világtakarékossági n a p célkitűzései ma is idő-
szerűek. mint közel ötven évvel korábban: „Az egész 
világ takarékossági Intézményeinek kezdettől fogva ne-
velőhatást kell gyakorolniok". Ezt a feladatot a ta-
karékpénztárak az ez évi világtakarékossági nap meg-
rendezésével is vállalják, amikor keresetük felelősség-
teljes felhasználására ösztönzik az embereket szerte a 
világon. 

Világszerte százmilliók ismerték fel a helyes gya-
korlatot, de nem mindenki, és nem elég rendszeresen 
ahhoz, hogy ne lehetne és ne kellene mindenütt újabb 
és újabb tömegeket megnyerni a takarékosság gondo-
latának általános megvalósítására. A fenti gondolatok 
jegyében rendezzük meg ez évben ma, október 29-én 
a világtakarékossági napot. 

TOROK LÁSZLÓ 
OTP megyei igazgató 

Javítják a könnyűipar 
a lapanyag- és gépellátását 

Munkában a direktvető gép Tápé határában 

nagy a gaz, gyomirtóval ta-
karítják el a vetés előtt, de 
ha csak ősszel pusztuló gyo-
mok verték föl a táblát, nem 
nagy ügyet vetnek rá. Job-
ban fogja a havat majd té-
len — mondják —, homokos 
területen pedig a homokot 
hordó szélnek is út ját áll-
hatja. 

A mosonmagyaróvári me-
zőgazdasagi gépgyár készí-
tette a 16 soros vetőgépet, 
Hartai János elképzelései 
szerint. A tápéi bemutató 
gazdaságban végzett munká-
ja után Árpádhalomra vi-
szik, hogy a környék szak-
embereinek ott is bemutat-
hassák munka közben, és a 
végzett munka eredményét 

aratásig többször is szemlél-
hessék. 

A gép vizsgája tulajdon-
képpen a mostani munka. A 
nagyüzemben végzett ta-
pasztalatok alapján szükség 
szerint változtatnak a konst-
rukción, hogy a sorozatgyár-
tás már tökéletes gépet ad-
jon a mezőgazdaságnak. Fej-
lesztése és elterjesztése a 
tervek szerint a mostani öt-
éves tervben várható. 

Azt persze ne gondolja 
senki, hogy ezután soha nem 
kell szántani vetés előtt. Egy-
egy évet lehet csak kihagy-
ni, utána ugyanolyan pontos 
talajmunkára van szükség 
mint eddig volt. 

H. D. 

Csütörtökön este hazaér-
kezett a magyar delegáció, 
amely Keserű Jánosné köny-
nyűipari miniszter vezetésé-
vel Ulánbátorban részt vett 
a KGST könnyűipari állan-
dó bizottságának 15. ülés-
szakán. 

Hazaérkezése után a köny-
nyűiparl miniszter nyilatko-
zatában elmondta, hogy az 
ülésszakon legfőbb feladat-
ként a könnyűipar alap-
anyag- és gépellátásának ja-
vítását jelölték meg, s ehhez 
szoros együttműködést alakí-
tottak ki a KGST más ál-
landó bizottságaival. A vár-
ható igenyek alapján a vegy-
ipari állandó bizottsággal 
egyeztetik, hogy a textilgyár-
táshoz milyen jellegű és 
mennyi vegyianyagra, szinte-
tikus szálra lesz szüksége a 
könnyűiparnak. A gépipari 
állandó bizottsággal a köny-
nyűlnar gépellátását hangol-
ják össze. 

Az ülésszakon elfogadták 
azt a javaslatot, hogy koor-
dinációs központot hozzanak 

létre a szintetikus bőrök ku-
tatómunkáinak összehango-
lására. 

A magyar delegáció, haza-
felé jövet, K. I. Gálansinnak, 
a Szovjetunió cellulóz- és 
papíripari miniszterének 
meghívására, Bratszkba lá-
togatott, ahol felkereste a vi-
lág egyik legnagyobb cellu-
lóz- és papíripari kombinát-
ját, amely évente 6—7 mil-
lió tonna fenyőfát dolgoz fel. 
Ez a gyár számunkra azért 
Is jelentős, mert Magyaror-

szágnak is nagy mennyiségű 
cellulózt és papírt szállít. A 
miniszterasszony elmondotta, 
hogy a bratszki papírkombi-
náttól 250 kilométerre jelöl-
ték ki annak a hasonló kom-
binátnak a helyét, amely né-
hány KGST-ország közös be-
ruházásaként épül majd fel. 
E vállalkozásban Magyaror-
szág is részt kíván venni, 
ezzel is elősegítve a hazai 
paplrellátás további gazdasá-
gos javítását. (MTI) 

Vasútbaleseti ankét 
A felelősségteljesebb be-

osztásban dolgozó vasutasok-
nál megvizsgálják, milyen 
hatással vannak rájuk a 
meteorológiai tényezők — 
közölték csütörtökön Szom-
bathelyen, a vasúti balese-
tekről rendezett ankéton. 
Többszőr végeznek Időszakos 
orvosi vizsgálatot, csökken-

tik a munkaidőt és maga-
sabb színvonalra emelik 
balesetvédelmi oktatást. El-
sősorban azonban műszak 
fejlesztéssel, a pályák és ál-
lomások korszerű biztosító 
berendezésekkel történő ellá-
tásával veszik fel a küzdel-
met a balesetek ellen. 


