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Magyar párt- és 
kormányküldöttség 

utazik Csehszlovákiába 

Április 4 ünneplése 

Csehszlovákia Kommunista Pártja Köz-
ponti Bizottságának és a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság kormányának 
meghívására a közeli napokban Kádár Já-
nosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt 

Központi Bizottsága első titkárának veze-

tésével hivatalos, baráti látogatásra Cseh-

szlovákiába utazik a Magyar Népköztár-

saság párt- és kormányküldöttsége. (MTI) 

Bővülnek a magyar-csehszlovák 
kulturális kapcsolatok 

Jelentősen bővülnek, gaz-
dagodnak a magyar—cseh-
szlovák kulturális kapcsola-
tok. Mint a Kulturális Kap-
csolatok Intézetének illetéke-
sei elmondták az MTI mun-
katársának, a két baráti szo-
cialista ország közötti együtt-
működésben nagy előrelépést 
jelentett a tavaly december 
21-én megkötött, 1974—75-re 
szóló magyar—csehszlovák 
kulturális munkaterv. Ennek 
jegyében lehetőség nyílik 
kulturális szakemberek (tudó-
sok, alkotók, műfordítók) cse-
relátogatásaira, tanulmányút-
jainak kölcsönös lebonyolítá-
sára, az alkotó szövetségek 
közötti közvetlen tapasztalat-
cserére, konzultációra is. 
Folytatódik és bővül a tudo-
mányos intézetek, pedagógiai 
intézetek, kulturális intézmé-
nyek közvetlen együttműkö-
dése is. Az oktatás területén 
jó néhány egyetem, felsőok-
tatási intézmény közvetlen 
kapcsolatot teremt egymás-
sal, illetve bővíti eddigi te-
vékenységét. Továbbra is le-
hetőség van arra, hogy ma-
gyarországi, illetve csehszlo-
vák fiatalok tanulmányokat 
folytassanak a másik ország 
egyetemein ösztöndíjjal, vagy 
pedig saját költségükön. 

A nemzetiségi oktatás szín-
vonalának emelésére szélese-
dett az egymás országába 
nyelvi továbbképzésre, ta-
pasztalatcserére látogató ma-
gyarországi szlovák, illetve 
csehszlovákiai magyar peda-
gógusok száma és köre. Az 
általános és középiskolai ta-
nárokon kívül az ú j munka-
terv biztosítja a nemzetiségi 
óvodák, szakfelügyelók, is-
kolaigazgatók tapasztalatcse-
réjét, továbbképzését is. 

Az előzetes elképzelések 
szerint további előrelépés 
történt egymás művészeti al-
kotásainak alaposabb megis-
merése terén is. Hazánkban 
turnézik a következő hóna-
pokban a prágai szimfonikus 
zenekar, illetve a brnói ál-
lami színház, a szlovák népi 
együttes, 1975-ben utazik 
hozzánk a cseh filharmónia 
zenekara, és a pozsonyi álla-
mi bábszínház. 

A kassai állami színház a 
debreceni Csokonai és a Mis-
kolci Nemzeti Színházzal épí-
tett ki közvetlen együttmű-
ködést, míg a győri Kisfa-
ludy Színház a komáromi te-
rületi színházzal, a békéscsa-
bai pedig a besztercebányai 
együttessel mélyítik el kap-
csolataikat 

Változatos és gazdag a ki-
állítási program is. Még az 
idén láthatjuk a szlovák kép-
zőművészet elkötelezett alko-
tásainak bemutatóját, a prá-
gai nemzeti galéria gyűjte-
ményének cseh és európai 
anyagát, jövőre pedig cseh-
szlovák művészek illusztrá-
cióiból, faliszőnyegjeiből te-
kinthetünk meg tárlatot. Ma-
gyarországról 1974-ben a 
nagybányai iskolát bemutató 
gyűjtemény utazik a baráti 
szocialista országba, ahol a 
következő hónapokban egyéb-
ként magyar textil- és ötvös-
művészek is felsorakoztatják 
legjobb alkotásaikat. 

Szoros együttműködés bon-

takozik ki a jövőben a Nép-

művelési Intézet és a cseh-

szlovák testvérintézmény kö-

zött. Mi többek között az 

amatőrfílmesek nyári to-

vábbképzési táborába hív-

tunk meg műkedvelő cseh-

szlovák filmeseket. Ugyan-

csak cseh és szlovák vendé-

gek jelenlétére számíthatunk 

a békéscsabai nemzetközi 

gyermek bábfesztiválon, a 

Duna menti folklórfesztivá-

lon és a debreceni kórusfesz-

tiválon is. (MTI) 

Napirenden 
a természetvédelem 

Újjáépítették fehér-tó szigetét 
Amint annak idején beszámoltunk ró-

la. a Csongrád megyei Természetvédelmi 
Bizottság részletes javaslatot dolgozott ki 
a fehér-tói rezervátum rekonstrukciójára. 
Ennek alapján a természetvédelmi terüle-
tek kezelésével megbízott Szegedi Állami 
Erdorendezóség felügyeletével és irányítá-
sával kezdődtek meg a legsürgősebb fenn-
tartási és megóvási munkák. Most már 
eredményről is hírt adhatunk: újjáépí-
tették az országos hírű madárszálló szige-
tét. a napokban megtörtént a műszaki át-
adas. A kivitelezést a Szegedi Állami Gaz-
daság végezte, amelynek tógazdaságával 
szinte szerves egységet képez a rezervá-
tum. 

Az előzményekhez tartozik, hogy sok 

éven keresztül Közép-Európa legnépesebb 

dankasirály-telepét, a Koromszigetet — 

különösen a déli és a keleti partjait — a 

szélviharoktól korbácsolt hullámok alapo-

san megrongálták. Az alámosások követ-

keztében helyenként meredekké, szakadé-

kossá vált partról a tojásokból kibújt 

gyange fiókák gyakran lezuhantak, el-

pusztultak. Az újjáépítésnél kotrógépekkel 

feltöltötték a kis szárazföldet, megszüntet-

ve a folytonossági hiányosságait, s egy-

szer s mindenkorra elejét vették az ele. 

mi erők romboló hatásának, megerősítet-
ték. bevédték a partokat, gyékényt, vala-
mint egyéb vízi növényeket telepítettek. 

Idejében fogtak hozzá és jókor végeztek 
a munkákkal, mert az idén korán érkez-
tek meg a „lakók": sok ezer, dankasirály 
költ már fészkein. Több madárfaj él még 
itt: halászcsérek, récék és hazánkban rit-
kaságnak számító, fokozott védelemre szo-
ruló szerecsensirályok. Ez utóbbiak száma 
éppen a kedvezőtlen körülmények miatt 
nem növekedett. A mostani újjáépítés után 
valamivel javult a helyzet, de a költési 
időszakban továbbra is zsúfolt a sziget, 
ahová senkit nem engednek be, hogy a 
madarak háborítatlanságát megőrizzék. A 
természetkedvelők, az érdeklődő hazai és 
külföldi turisták számára azonban vala-
milyen formában hozzáférhetővé, megfi-
gyelhetővé kívánják tenni a madárparadi-
csom szépségeit. Az Erdőrendezőségtől ka-
pott tájékoztatás szerint ebben az évben 
elkészül — a szigethez viszonylag közel 
— a tervezett hat méter magas kilátóto-
rony. Erről majd távcsöveken szemlélhe-
tik a kirándulók . vadvízország lakóinak 
mozgalmas, látványos életét. így válik va-
lóban idegenforgalmi nevezetességgé, köz-
kinccsé a természetvédelmi terület. 

Fogadás 
a Par-

lamentben 
Hazánk felszabadulásának 

29, évfordulóján a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa csü-
törtökön este fogadást adott 
az Országházban. 

A fogadáson részt vett 
Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára. Losonczi Pál, az El-
nöki Tanács elnöke, Fock 
Jenő, a Minisztertanács el-
nöke. Aczél György, Apró 
Antal, Benke Valéria, Bisz-
ku Béla, Fehér Lajos, Gás-
pár Sándor, Kállai Gyula, 
Nemes Dezső, Németh Ká-
roly és Nyers Rezső, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagjai. Győri Imre, 
Övári Miklós és Pullai Ár-
pád, a Központi Bizottság 
titkárai. Ott volt az MSZMP 
Központi Bizottságának, az 
Elnöki Tanácsnak és a Mi-
nisztertanácsnak számos tag-
ja, a politikai, a gazdasági 
és a kulturális élet sok más 
vezető személyisége, a ter-
melőmunka számos kiváló 
képviselője. Jelen volt a fo-
gadáson a budapesti diplo-
máciai képviseletek sok ve-
zetője és tagja is. 

A szívélyes, baráti han-

gulatú fogadáson Losonczi 

Pál köszöntötte a megjelen-

teket. 

Zászló-
levonás 

A Magyar Népköztársaság 

állami zászlaját — amely 

két napig lengett a Parla-

ment előtt, a Kossuth Lajos 

téren — pénteken délelőtt a 

katonai díszegység levonta 

az árbocról. A Gellérthegyen, 

a Felszabadulási emlékmű-

nél, ugyancsak katonai tisz-

teletadással vonták le a ma-

gyar nemzeti lobogót és a 

nemzetközi munkásmozga-

lom vörös zászlaját 

Ifjúsági nagygyűlés 
Április 4-én délelőtt Budapesten negyvenezer fiatal fel-

vonulásával kezdődött meg az ifjúsági nagygyűlés a Fel-
vonulási téren. 

A nagygyűlés résztvevői' katonai tiszteletadással fogad-
ták felbecsülhetetlen történelmi ereklyéinket, a Rákóczi-
szabadságharc, a negyvennyolcas honvédek, a Tanácsköz-
társaság vasas ezredének lobogóit és a nógrádi partizánok 
vörös zászlóját.. 

Az elnöki megnyitót katonakórusok, polbeat-egy fittesek 
műsora követte. A nagygyűlés ünnepi beszédét Borbély 
Gábor, a KISZ Központi Bizottságának titkára mondta. 

Koszorúzási ünnepségek 
Szegeden 

Április 4-én, hazánk fel-
szabadulásának 29. évfordu-
lóján koszorúzási ünnepsége-
ket rendezett Szegeden az 
MSZMP városi bizottsága, a 
városi tanács és a Hazafias 
Népfront városi bizottsága. 
A Dugonics-temetőben levő 
szovjet hősi emlékműnél 
délelőtt 10 órakor a magyar 
és a szovjet himnusz hang-
jaival kezdődött a koszorú-
zás, melyeket a vasutas ze-
nekar játszott. Ugyancsak 10 
órakor kezdődött koszorúzási 
ünnepség a Belvárosi teme-
tőben levő. román hősi em-
lékműnél, a munkásőr-zene-
kar által játszott magyar és 
román himnusszal. A Szé-
chenyi téri két szovjet hősi 
emlékműnél délelőtt 11 óra-
kor kezdődött az ünnepség, 
a magyar és a szovjet him-
nusz hangjaival, a munkás-
őr-zenekar előadásában. 

Valamennyi emlékműnél 
elhelyezték a kegyelet és a 
hála koszorúit az MSZMP 
Csongrád megyei. Szeged vá-
rosi és szegedi járási bizott-
ságainak, Csongrád megye 
és Szeged város tanácsának, 
a fegyveres testületeknek, a 
szovjet katonai alakulatok-
nak, valamint a társadalmi 
és tömegszervezetek — szak-
szervezetek, KISZ, Hazafias 
Népfront — megyei, városi 
és járási testületeinek képvi-
selői. A Belvárosi temetőben 
levő román hősi emlékmű-
nél és a Széchenyi tér Ká-
rász utca felőli oldalán álló 
szovjet hősi emlékműnél el-
helyezték koszorúikat a ro-
mániai Temes megye Szege-
den tartózkodó küldöttei is. 
A Dugonics-temetőben ezen-
kívül koszorút helyeztek még 
el a cipőgyár, az Április 4. 
Cipész Ktsz, a Delta Kereske-

delmi Vállalat, a Vídia Keres-
kedelmi Vállalat, a Komplett 
Ruházati Vállalat a Csong-
rád megyei tanácsi Tervező 
Vállalat, a Szegedi Tervező 
Vállalat, valamint a Szegedi 
Tervező Szövetkezet dolgo-
zóinak képviselői. A Belvá-
rosi temetőben levő román 
hősi emlékművet megkoszo-
rúzták még a kábelgyár, az 
öntöde vállalat, a kéziszer-
számgyár. a fémipari válla-
lat, a patyolat, az ecset- és 
seprűgyár, a kazánjavitó 
ktsz, a szerszámkovács ktsz, 
és a Nívó Ktsz képviselői. 

A Széchenyi tér Kárász 
utca felőli oldalán levő szov-
jet hősi emlékműnél elhe-
lyezték a megemlékezés és 
hála koszorúit az említett 
testületeken kívül a József 
Attila Tudományegyetem, az 
orvostudományi egyetem, a 
tanárképző főiskola, a textil-
művek, a ruhagyár, a KSZV, 
a Csongrád megyei Hűsipari 
Vállalat, a konzervgyár és a 
paprikafeldolgozó vállalat 
képviselői. A Takaréktár ut-
ca felőli emlékműnél a kő-
olajtermelő vállalat, a DÉ-
GÁZ, a MÁV Igazgatóság, a 
postaigazgatóság. a Volán-
vállalat. a Felszabadulás Tsz, 
az Űj Elet Tsz, a Tiszatáj 
Tsz, valamint a Szegeden 
tartózkodó szovjet turista-
csoport képviselői koszorúz-
tak. 

A koszorúzási ünnepség 
valamennyi emlékműnél az 
Internacionálé hangjaival 
fejeződött be. A Széchenyi 
téri ünnepség befejezéseként 
a honvéd- és munkasőr-sza-
kaszokbói összeállított dísz-
század tisztelgő menetben 
vonult el az emlékművek 
előtt. 

Somogyi K rolyné felvétele 

A megyei, városi és járási pártbizottságok képviseletében Szabó Sándor, a Csongrád 
megyei pártbizottság titkára, Sipos Géza. a Szeged városi pártbizottság első titkára cs 
dr. Kovács József, a szegedi járási páribi zottság első titkára helyezte el a kegyelet 

és a megemlékc zés koszorúját. 
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