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Környezetünk 
védelme 

Tanácskozás a környezetvédelmi világnap 
alkalmával Szegeden 

• • 

Első ízben 1972. június 5 
—16. között rendezett Stock-
holmban az ENSZ környe-
zetvédelmi konferenciát , 
amelyen 11-0 ország — kö-
zöttük hazánk is —' képvi-
seltette magát. Az ülés részt-
vevői akkor elhatározták, 
hogy a nagy fontosságú, az 
emberiség életére kiható t é -
ma tiszteletére jún ius 6-á t 
környezetvédelmi vi lágnap-
nak tekintik. Ennek jegyé-
ben rendezett tanácskozást 
tegnap Szegeden az Alsóti_ 
szavidéki Vízügyi Igazgató-
ság székháza nagytermében. 
Ezen részt vettek vízügyi 
mérnökök, technikusok. hid_ 
roíogusok, vízgépészeti szak-
emberek és meghívott ven-
dégek, akiket Kardos Imre, 
az ATIVIZIG igazgatóhe-
lyettes főmérnöke üdvözölt. 
Ezt követően Környezetvé-
delmi tevékenység a vízügyi 
ágazatban címmel Pálfai 
Imre osztályvezető tar to t t 
nagy érdeklődéssel kísért 
előadást. 

A környezetvédelem nem 
újkeletű a vízügyi ágazat-
ban — hangsúlyozta. — Ű j 
vonás benne, hogy a vízgaz-
dálkodás környezetvédelmi 
hatásait komplex szemlélet-
tel kezdjük vizsgálni. Eddig 
eléggé ál talános volt az a 
felfogás, hogy a vízügyi ága-
zat környezetvédelmi tevé-
kenysége csupán a vízminő-
ség-védelemre korlátozódik. 
Kétségtelen, hogy ez egyik 
legfontosabb tényezője a 
környezetvédelemnek, de 
nem az egyedüli vízgazdál-
kodási eszköze. A lakott és 
müveit területek védelme az 
elöntéstől. a vízkészlet^ 
gazdálkodás alapvetően kör-
nyezetvédelmi jelentőségű. 

Kitért az előadó az ATI-
VIZIG területén eddig vég-
zett környezetvédelmi m u n -
kákra. vázolta a legsürgő-
sebben megoldandó fe lada-
tokat. Szólt arról, hogy a 
növényvédő szerek milyen 
hatással vannak a felszíni 
vizek minőségére, különös 
tekintettel az öntözéses gaz-
dálkodásra. Szó esett előadá-
sában arról is. hogy a be-
csei duzzasztómű milyen 
hatással lesz a Tisza Csong-
rád megyei szakaszára, i l-
letve a folyó sebességének 
csökkenése milyen mér ték-
ben hat ki a szennyvizek 
öntisztulására. Szeged ivó-
vízellátásáról szólva hang-
súlyozta, hogy a 300—500 
méter mélységben levő víz-
adó rétegek igen kedvezőek 
a város vízellátására. 

Körnvezetfejlesztési m u n -
ka az ATIVIZIG területén 

elsősorban a Tisza és a Ma-i 
ros mentén, e folyók hul-
lámterében, valamint a holt-
ágaknál fe j thető ki. Je len-
leg folyamatban van»a K u r -
ca.vízfolyás szentesi szaka-
szának komplex környezet-
védelmi rendezése. Komplex 
terv készül a Maros-torok 
és a Boszorkánysziget kö-
zötti Tisza-szakasz fejleszté-
sére is. amelynek első lép-

csője a szalámigyár előtt k i -
alakí tandó hul lámtéri pa rk -
erdő. Folyamatban van a 
csongrádi Holt-Tisza üdülési 
célokra való felhasználásá-
nak tervezése, amely a ké-
sőbbiek során a csongrádi 
vízlépcsővel kapcsolatos k ö r . 
nyezetalakítási munkákkal 
fog bővülni. 

L. F. 

Közel tízezer tervező 
és építő Szeeeden 
Ünnepség az építők napja 

atkaimából 
tíz építők nap ja a lkalmá-

ból ünnepséget rendezett a 
Szegedi Tervező Vállalat teg-

»nap, csütörtökön délután a 
Technika Háza előadótermé-
ben. Ezen megjelent dr. Var-
ga Dezső, a városi pártbizott-
ság t i tkára, Papdi József, a 
megyei, Berta István a vá-
rosi pártbizottság osztályve-
zetője, Bakos Béla, az Épí-
tésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium tervezési főosz-
tályának osztályvezetője, 
Szluha Márton, az ÉVM fő-
mérnöke és Vass Károlyné, 
az Építők Szakszervezete me-
gyei bizottságának képvise-
lője. 

Li bor Raymund, az SZTV 
irodavezetőjének ünnepi be-
széde után dr. Varga Dezső 
köszöntötte azt a közel tíz-
ezer dolgozót — tervezőt, be-
ruházót. építőt —, akik a vá -
ros építésén fáradoznak. Ez-
után Bakos Béla jutalmakat 
adott át a kiemelkedő m u n -
kát végzőknek. 

A Szakma kiváló br igádja 
címet a vállalat „VIII. kong-
resszus" szocialista br igádja 
nyerte el, az Építőipar Ki-
váló Dolgozója miniszteri ki-
tüntetést pedig Nyitray Jó-
zsef, Hernyák Imre és Ka-
puvári Pál kapta. 

Az ünnepség végén Kende-
res János, a vállalat igazga-
tója bejelentette, hogy a 
SZOT által alapított Szak-
szervezeti Munkáér t ki tün-
tetés ezüst fokozatát Kőhal-
mi Józsefnénak adományoz-
ták, ma jd aranygyűrűt és 
pénzjuta lmat nyúj tot t át a 
törzsgárdatagoknak. 

* 
Több mint ezren vettek 

részt az Építők Dózsa György 
úti székházában csütörtökön 
megtartot t országos ünnepsé-
gen, amely megnyitotta az 
építők napjának ünnepi ese-
ménysorozatát. Bondor Jó-
zsef építésügyi és városfej-
lesztési miniszter köszöntötte 
az építőket. 

A TOT ülése 
Csütörtökön Budapesten 

megkezdődött a Termelőszö-
vetkezetek Országos Taná -
csának kétnapos ülése, ame-
lyen a termelőszövetkezetek 
gazdálkodásának, valamint 
a m u n k a , és üzemszervezés-
nek időszerű kérdéseit vi-
t a t j ák meg. A z ülésen részt 
vett Hont János, az Orszá-
gos Tervhivatal elnökhe-
lyettese. Kazareczki Ká l -
mán mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszterhelyettes. 

dr. Villányi Miklós pénz . 
ügyminiszter-helyettes, és 
Molnár Imre, a KNEB el-
nökhelyettese. 

A z ülésen Szabó István, a 
TOT elnöke arról is beszá-
molt, hogy a termelőszövet-
kezeti közös gazdálkodási 
1973-ban a mezőgazdaság 
legdinamikusabban fej lődő 
szektora volt, a termelés az 
egy évvel korábbihoz képest 
9 százalékkal növekedett. 

Illést tartott 
a Minisztertanács 

A népgazdaság első negyedévi fejlődése — Fogyasz-
tói áralakulás — Figyelmet a népi műemlékek 

megőrzésére 
A kormány Tájékoztatási 

Hivatala közli: 
a Minisztertanács csütör-

tökön ülést tartott . 
A kormány megtárgyalta 

és jóváhagyta a KGST soron 
következő, XXVIII . üléssza-
kán részt vevő magyar kül-
döttség tárgyalási irányelve-
it. 

A kormány megtárgyal ta 
és jóváhagyólag tudomásul 
vette Amir Abbas Hoveyda 
iráni miniszterelnök má jus 
20—23. között hazánkban 
tett hivatalos látogatásáról 
szóló jelentést. A látogatásra 
Fock Jenőnek, a Miniszter-
tanács elnökének meghívása 
alapján került sor. A két 
miniszterelnök áttekintette a 
nemzetközi helyzetet, és 
megvizsgálta a két ország 
közötti szorosabb gazdasági 
együttműködés további lehe-
tőségeit. A megbeszéléseken, 
amelyek szívélyes légkörben 
folytak le. aláírták a két or-
szág kulturális csereprog-
ramját. 

A külügyminiszter jelen-
tést tett Aldo Morónak, az 
Olasz Köztársaság külügymi-
niszterének má jus 23—26. 
között Magyarországon tett 
hivatalos látogatásáról. A 
külügyminiszterek beható 
véleménycserét folytat tak 
az időszerű nemzetközi kér-
désekről, különös tekintettel 
az európai biztonság és 
együttműködés kérdéseire. 
A két ország kapcsolatait 
kedvezőnek értékelték. El-
határozták, hogy intézkedé-
seket tesznek a gazdasági 
kapcsolatok további bővíté-
sére. Ennek érdekében 10 
évre szóló gazdasági, ipari 
és műszaki szerződést, vala-
mint légügyi egyezményt 
írtak alá. A kormány a je-
lentést jóváhagyólag tudo-
másul vette. 

A Minisztertanács megtár-
gyalta és elfogadta az Or-
szágos Tervhivatal elnöké-
nek előterjesztését a népgaz-
daság 1974. I. negyedévi f e j -
lődéséről. A jelentés megál-
lapítja, hogy az ipar terme-
lése dinamikusan növeke-
dett. A tavaszi mezőgazdasá-
gi munkákat rendben elvé-
gezték. A lakosság jövedel-
me a tervezett mértékben 
növekedett, élénkült a kis-
kereskedelmi forgalom. A 
külkereskedelmi áruforga-
lom dinamikusan emelke-
dett, a behozatal a kivitelnél 

gyorsabban nőtt. A gazdasá-
gi munka eddigi eredményei 
és a XI. kongresszus tiszte-
letére kibontakozó munka-
verseny kedvező feltételeket 
biztosítanak az 1974. évi 
népgazdasági terv sikeres 
teljesítéséhez. 

A kormány megtárgyalta 
a munkaügyi miniszter je-
lentését az I. negyedévi 
munkaügyi helyzetről, ame-
lyet a kedvező folyamatok 
további erősödése jellemzett. 
A foglalkoztatottak létszá-
ma az előirányzatnak meg-
felelően, mérsékelten emel-
kedett . A szocialista iparban 
a termelékenység növekedési 
üteme megközelítette az elő-
irányzatot. Egyes ipari és 
építőipari szövetkezetek ter-
melő, kisegítő és közvetlen 
termelésirányító dolgozóinak 
fizetését felemelték. A Mi-
nisztertanács a jelentést jó-
váhagyólag tudomásul vet-
t e 

A könnyűipari miniszter 
javaslatot tett a Simontor-
nyai Bőrgyár egyedi nagybe-
ruházásként történő rekonst-
rukciójára. A kormány úgy 
határozott, hogy a beruhá-
zást még ebben az évben 
meg kell kezdeni, és azt úgy 
kell végezni, hogy a beruhá-
zás időszakában a termelés 
változatlan szinten marad-
jon, 

A Minisztertanács megtár-
gyalta az Országos Anyag-
és Arhivatal elnökének je-
lentését a fogyasztói á rak I. 
negyedévi alakulásáról, és a 
várható ártendenciákról. A 
jelentés a lapján át tekintet te 
az év első öt hónapjának 
fogyasztói áralakulását , és 
megállapította, hogy a fo-
gyasztói árszínvonal mint-
egy 1,4 százalékos emelkedé-
se az előirányzottnál kedve-
zőbb. A kormány úgy ítélte 
meg, hogy a fogyasztói ár-
színvonal éves szinten a 
tervnek megfelelően alakul. 

Az Országos If júságpoli t i -
kai és Oktatási Tanács elnö-

munkájáról , és javasolta an-
nak továbbfejlesztését. A 
kormány az előterjesztést 
elfogadta, és úgy határozott, 
hogy a tanács munkáját 
szétválasztja; Állami Ifjúsá-
gi Bizottságot létesít, az Or-
szágos Oktatási Tanács pedig 
eredeti feladatkörével mű-
ködik tovább. 

Az építésügyi és városfej-
lesztési miniszter jelentést 
tett a balatoni központi f e j -
lesztési program 1972—73. 
évi terveinek teljesítéséről. 
A program végrehajtása 
megfelelő ütemben folyik. 
Előrehaladás történt az ivó-
vízellátás, a strandok fe j -
lesztése, a partszabályozás 
és a területelőkészítés, vala-
mint a közúti közlekedés, a 
kereskedelmi és vendéglátó-
ipari ellátottság területén. 
Anyagi eszközök átcsoporto-
sításával intézkedések tör-
téntek a szennyvízelvezetés 
és a köztisztasági tevékeny-
ség javítására. A kormány a 
jelentést, valamint a meg-
tett és a tervezett intézkedé-
seket tudomásul vette. 

A kormány megtárgyalta 
az építésügyi és városfej-
lesztési miniszter előterjesz-
tését a népi műemlékek vé-
delméről. A Minisztertanács 
úgy határozott, hogy foko-
zott gondot kell fordítani a 
népi műemlékek megőrzésé-
re, közművelődési, múzeumi, 
idegenforgalmi és üdülési 
célú hasznosítására. Felha-
talmazta az építésügyi és 
városfejlesztési minisztert, 
hogy segítse elő az egyéni 
tu la jdonban levő műemlé-
kek tula jdonjogának az ál-
lam, társadalmi szervezetek, 
illetve szövetkezetek javára 
történő megszerzését. Fel-
hívta az érdekelt állami, ta-
nácsi, szövetkezeti és társa-
dalmi szervek vezetőit, hogy 
a műemlékek közcélú hasz-
nosításához nyújtsanak se-
gítséget. 

A Minisztertanács ezután 
ke jelentést tett a tanács egyéb ügyeket tárgyalt. 

Dr. Kornidesz Mihály 
előadása Szegeden 

Tegnap, csütörtökön Sze- rának kíséretében felkereste 
gedre látogatott dr. Komi- a Szegedi Akadémiai Bi-
desz Mihály, az MSZMP KB zottság székházát, ahol az 
tudományos, kulturális és orvostudományi egyetem ta_ 
közoktatásügyi osztályának nárainak tartott előadást A* 
vezetője. Dr. Ágoston Jó_ értelmiség helye és szerepe 
zsefnek, az MSZMP Csöng- a szocialista épités jelenlegi 
rád megyei bizottsága t i tká- szakaszában címmel. 

Javítják 
a kombájnokat-

Közeleg az aratás, a nyár le Mihály az SZK—4-es 
legnagyobb ha j r á j a . Régóta kombájn t javí t ja . — Szőre-
gépek dolga a nagy munka gen az utolsó gépet javí t -
java. most tehát a kombá j - ják. neggvel már készen 
nokat javí t ják minden szó- vannak. Jún ius 22-én ta r t -
vetkezetben. hogy a korábbi ják a gépszemlét, addig a 
évek jó tapasztalataihoz ha- szállító járművek tökéletes 
sonlóan fönnakadás idén se javításával is készen kell 
legyen. lenniök. Régi tapasztalat, az 

Az alkatrész most is nagy ara tás akkor megy gyorsan, 
gond. Tápén — első ké- ha a szállítók is „kéz alá" 
piink — két régi kombájnt dolgoznak. Ezzel a kombá jn -
áldoztak föl, használható nal Gera Sándor dolgozik 
szerkezeteiket nyolc másik- majd a határban, mindent 
ba építik be. Szocialista bri- elkövet tehát, hogy ara tás 
gád vállalta, hogy június 20- kezdetére igazán hibátlan 
ig minden gépet előkészíte. legyen, 
nek az aratásra. Felvételün-
kön Herczeg Lftrszlo ee Le- somoetn Kárafcme lelveleHH 


