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Összehívták 
az országgyűlést 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Alkot-
mány 22. paragrafusának 2. bekezdése alapján az országgyű-
lést 1979. június 14-én, csütörtökön délelőtt 11 órára össze-
hívta. 

A kormány javasolja, hogy az országgyűlés tűzze az 
ülésszak napirendjére a Magyar Népköztársaság 1978. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentést, valamint 
az állami pénzügyekről szóló törvényjavaslatot. (MTI) 

Vándorgyűlés 
Sok a baleset, növekszik 

a kórházak baleseti sebé-
szetének forgalma. A na-
gyobb feladatok új, korszerű 
módszereket, gyógyászati el-
járásokat kívánnak. Ezzel 
foglalkozott Kecskeméten a 
Magyar Traumatológus Tár-
saság szombaton véget ért 
vándorgyűlése. A háromna-
pos tudományos tanácsko-
záson, ahol több száz neves 
hazai és külföldi sebész vett 
részt. 109 előadás hangzott 
el. 

Új létesítmények 
Újszegeden 

Újszegeden több nagyobb 
építkezés vonja magára az 
érdeklődők figyelmét. Ezek 
közül az épülő Tisza-híd 
jobb parti hídfője a leglát-
ványosabb. A környező uta-
kat is a híd építése miatt 
kellett kiszélesíteni és fel-
újítani. Tavaly november-
bői készült el a Bérkert ut-
cai csomópont. Négysávos 
lett az Odesszai körút, a 
csomóponttól a November 7. 
Művelődési Otthonig terje-
dő szakasza. A következő 
hónapokban pedig az MTA 
Biológiai Kutató Intézetéig 
haladnak az útszélesítéssel. 

A híd átadása után je-
lentősen megnő a környék 
forgalma. Gondoltak erre a 
Szeged és Vidéke ÁFÉSZ ve-
zetői is, amikor elhatározták, 
hogy a VI. ötéves tervben 
élelmiszer ABC-t és bisztrót 
építenek az p i s ^ g ^ i ma-
gasház szomszédságában. Az 
üzletet a közelben lakók is 
bizonyára szívesen keresik 
fel majd, hiszen a legköze-
lebbi nagyobb élelmiszer 
ABC az odesszai lakótele-
pen árusít. Ráadásul az is 
bővítésre szorul. Az elkép-
zelések szerint még egy. ha-
sonló alapterületű üzletet 
építenek a régi mellé, és a 
kettőt folyosóval kapcsolják 
össze. 

A következő év júniusára 
várható, hogy négy új fe-
dett medencét is kap Új-
szeged, a Ligetfürdő bőví-
téseként. A medencéket ter-
málvízzel töltik fel. Az öl-
tözők kialakítására azonban 
egyelőre még várni kell. 
Ugyancsak a távoli tervben 
szerepel a Liget-vendéglő 
mellett bevásárlóközpont 
építése. 

Szeged „parkvárosa" a kö-
zelmúltban sportlétesítmé-
nyekkel is gazdagodott. A 
fedett uszoda ugyan nyáron 
tető nélkül várja vendége-
it. de a zordabb évszak-
ban biztos védelmet nyújt 
a sportolóknak és a közön-
ségnek. Nemrég alakították 
át a Sportcsarnokkal szem-
beni Kisstadiont. Kis alap-
területű kézi- és kosárlab-
dapályákat építettek a lab-
darúgóevep helyén. Így jó-
val többen mozoghatnak, 
labdázhatnak. Remélhetőleg, 
ezzel sikerül elérni, hogy 
a Kisstadion tömegsport-
központtá váljon. 

Más létesítmények is jel-
zik Újszeged fejlődését. Az 
Odesszai körűt és a Védőnő 
utca találkozásánál a ta-
vasz elején készült el a Dél-
magyarországi Áramszolgál-
tató Vállalat számi tógépköz-

' pontja. 
A Közép fasor és a Táro-

gató utca kereszteződésénél 
készülő kétszintes épüle-
tet a Csongrád megyei ta-
nács továbbképző és mód-
szertani központja lesz. A 
CSOMIÉP dolgozói már tel-
jesen összeszerelték a pa-
neleket, őszre már csak a 
belső építészeti munkák lesz-
nek hátra. Ha az eddigi 
ütemben haladnak a mun-
kával, a következő év jú-
niusában átadják az új to-
vábbképző központot. 

Üj székházat kap a Csong-
rád megyei Közegészségügyi 
és Járványügyi Állomás is, 
a Derrcovits és a Közép fa-
sor kereszteződésénél. Az 
alapozáshoz tavaly ősszel 

kezdtek hozzá a DÉLÉP 
munkásai, a létesítményt há-
rom tömb alkotja, amelyeket 
vakolatmentes UNIVÁZ-
panelből tervezte a CSOMI-
TERV építésze. Ha az új Kö-
JÁL-székház elkészül, sok-
féle funkciót szolgál. 

Még egy hónapja sem jár 
a troli, mégis érezhetően ja-
vult a tömegközlekedés a 
Tisza két partján. Egyelőre 
csak a 201-es épületig jár 
Újszegeden, de úgy terve-
zik, hogy a végállomást át-
helyezik a víztoronyhoz. 

Ezek a változások azt mu-
tatják. hogy az utóbbi né-

hány esztendőben Újszeged 
sokat nyert. És veszített 
„külvárosias" jellegéből. Na-
gyobb arányú fejlődést is 
el lehetne képzelni, ennek 
egyelőre azonban komoly 
akadálya, hogy nincs ki-
építve a közműhálózat. Az 
elképzelések szerint erre ls 
lesz hamarosan megoldás. 
Az összegyűjtött szennyvizet 
egyetlen medervezetéken át 
juttatják át Szegedre, a mos-
tanában épülő új déli át-
emelőhöz, amely azután meg-
tisztítva engedi a Tiszá-
ba, 

J . E. 

A nemzetközi gyermekév 
budapesti fóruma 

Épül a Csongrád megyei KÖJÁL székháza 

Primőr a városnak 

Óriás üvegházak 
A háziasszonyok a meg-

mondhatói, mennyire megér-
zik, ha nincs elegendő zöld-
ség a boltokban. S hogy ez a 
gond időnként reális valóság, 
az többek közt annak rová-
sára is írható, hogy még min-
dig nem termelnek eleget. A 
közelmúltban érett végleges 
döntéssé, hivatalos munka-
szerződésekkel megerősített 
vállalkozássá, hogy megkez-
dődik két óriás üvegház (a 
mi viszonyaink közt legalább-
is az) építése. Szeged közvet-
len közelében. 

Az algyői úton. a Shell-
kúttal szemben kijelölték azt 
a területet, ahol a szegedi 
Felszabadulás Termelőszö-
vetkezet munkabrigádjai 
megkezdik a tereprendezést, 
s az előkészítő munkálatokat 
a gazdaság egyik legnagyobb 
beruházásához: üvegház épül. 
A hat hektárnyi termőfelüle-
tű házat a DÉLÉP vállalta 
kivitelezőre, s a tervek sze-
rint a hozzá kapcsolódó lé-
tesítmények építéséhez fel-
használják a házgyári tech-
nológiát is. 

A fűtőenergiát túlnyomó-
részt termálkút biztosítja, 
kiegészítő fűtésként pedig 
pakuratüzelésű kazánokat al-
kalmaz a Felszabadulás Tsz. 
Az üvegház a Szovjetunió-
bán készül, s elemenként 
szállítják Szegedre. 

A mihályteleki Üj Élet Ter-
melőszövetkezetben ugyan-
csak a napokban kezdődnek 
a munkálatok hathektáros 
üvegház építésére. Ugyan-
olyan szovjet rendszerű, mint 
a szegedi szövetkezeté, a kü-
lönbség csupán a kivitelezés-
ben lesz. A mihálytelekiek 
ugyanis jó előre felkészültek 
a nagyobb szabású építő-
munkákra, s — mások kárán 
tanulva — megtanulták, biz-
tonságot leginkább az ad, ha 
maguk veszik kézbe a dolgot. 
Jellemző, hogy már akkor 
felvettek kubikosokat, ami-
kor még csak tervben volt az 
üvegház építése. 

A hónap eleién Mihály-
teleken már az alapozást 
kezdik, s ha minden úgy 
történik, ahogyan eltervez-
ték, augusztusban a szere-
lők vehetik át a terepet. A 
munkákat szovjet szakembe-
rek irányítják, akik arra az 
időre le is költöznek — lesz, 
aki családostul — Mihályte-
lekre. 

Két hathektáros üvegház 
építése kezdődik a napok-
ban, hogy Szegedre mielőbb 
több friss zöldséget adjon. 
A szegedi téesz üvegházának 
átadási határideje 1982 ele-
je. a mihályteleki Űj Élet 
Termelőszövetkezeté viszont 
1980 vége. 

ö t világrész képviselőinek 
részvételével tegnap, szom-
baton megkezdte munkáját a 
nemzetközi gyermekév buda-
pesti fóruma. A Parlament 
kongresszusi termében meg-
nyitott tanácskozáson, amely-
nek kezdeményezője és ren-
dezője a Magyar Népköztár-
saság kormánya, a gyerme-
kek boldogabb és biztonságo-
sabb jövőjét szolgáló nem-
zetközi együttműködésről, s 
ennek tennivalóiról váltanak 
szót. A nagy jelentőségű ese-
ményre elküldte delegátusait 
az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete, az ENSZ számos sza-
kosított szervezete, valamint 
több mint 70 ország kormá-
nya. 

A nemzetközi fórum szom-
bati megnyitójának díszel-
nökségében foglalt helyet Es-
tefania Aldaba Lim asszony, 
az ENSZ főtitkárhelyettese, 
az ENSZ gyermekév! külön-
megbízottja. Amadou-Mahtar 
M. Bow, az UNESCO főigaz-
gatója, valamint az Egyesült 
Nemzetek Szervezete több 
más tisztségviselője. Hazánk 
képviseletében a díszelnök-
ség tagja volt Aczéí György, 
a Minisztertanács elnökhe-
lyettese, a nemzetközi gyer-
mekév magyar nemzeti bi-
zottságának elnöke, Péter Já-
nos, az országgyűlés alelnöke, 
Púja Frigyes külügyminisz-
ter, Markója Imre igazság-
ügy-miniszter, Polinszky Ká-
roly oktatási miniszter, Szép-
völgyi Zoltán, a Fővárosi Ta-
nács elnöke, Zsögön Eva 
egészségügyi államtitkár. 

A tanácskozást Szentágothai 
János, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnöke, a 
nemzetközi fórum díszelnök-
ségének elnöke nyitotta meg. 
Üdvözölte a részvevőket, a 
legkülönbözőbb országokat és 
szervezeteket képviselő dele-
gátusokat, politikusokat és 
más személyiségeket, a buda-
pesti diplomáciai képvisele-
tek több vezetőjét és tagját, 
majd bejelentette: Losonczi 
Pál, a Magyar Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsának el-
nöke, a fórum fővédnöke 
üzenetet intézett a nemzet-
közi gyermekév e rangos ese-
ményéhez. 

Az üzenetet Nádor György, 
az Állami Ifjúsági Bizottság 
titkára olvasta feL Ezt kö-
vetően Estefania Aldaba Lim 
asszony Kurt Waldheimnek, 
az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete főtitkárának üzenetét 
tolmácsolta a fórum részve-
vőinek. 

Ezután Amadou-Mahtar M. 
Bow, az UNESCO főigazga-
tója üdvözölte a nemzetközi 
fórumot, majd Almamy Sylla, 
az ENSZ élelmezésügyi szer-
vezetének főigazgató-helyet-
tese tolmácsolta Eduárd Sza-
uma, a FAO főigazgatója, L. 
A. Kaprio, az Egészségügyi 
Világszervezet európai regio-
nális irodájának igazgatója, 
Halfdan Mahler, a világszer-
vezet főigazgatója üzenetét. 
Theo C. Bőven, az ENSZ em-
beri jogok bizottsága genfi 
irodájána.k igazgatója szintén 
üdvözölte a fórumot. 

Aczél György, a Magyar 
Népköztársaság kormánya és 
a nemzetközi gyermekév ma-
gyar nemzeti bizottsága ne-
vében köszöntötte a buda-
pesti nemzetközi fórum 
résztvevőit. 

— A történelemben a küz-
delem a gyermekekért, hely-
zetük megjavításáért és jo-
gaik érvényesítéséért mindig 
egybeesett a haladás ügyével 
— hangsúlyozta a Miniszter-
tanács elnökhelyettese. — 
Ezért kiemelkedő esemény-
ként tartjuk számon az 
ENSZ-nek a gyermekek jo-
gairól szóló 1959-es nyilatko-
zatát, amely a világ haladó 
közvéleményével egyetértés-
ben állapította meg: a gyer-
mekeknek — egészséges fej-
lődésük érdekében — a vilá-
gon mindenütt megkülönböz-
tetett gondoskodásra és fi-
gyelemre van szükségük. Tud-
juk azonban azt is, hogy az 
emberiség e téren máig is 
sokkal adósa a gyermekek-
nek. 

Losonczi Pál üzenete 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, vala-

mint a magam nevében szívélyes üdvözletemet küldöm 
a nemzetközi gyermekév budapesti nemzetközi fóruma 
valamennyi résztvevőjének, a gyermekek sorsáért, jö-
vőjéért egyetemes felelősséget érző kormányok, nem-
zetek és nemzetközi szervezetek itt jelenlevő, igen tisz-
telt képviselőinek. 

Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy fővárosunk-
ban kerülhetett megrendezésre e nemzetközi fórum, a 
gyermekek jogaival foglalkozó tanácskozás. 

A Magyar Népköztársaság — híven társadalmi ren-
dünk humanizmusához — magáévá tette az Egyesült 
Nemzetek Szervezete határozatát, felhívását a nemzet-
közi gyermekévről. Az 1979-es esztendő nemes céljai-
nak valóra váltása érdekében az egész magyar társa-
dalom legjobb tudása és akarata szerint munkálkodik. 

Hazánkban a legfontosabb feladatok között szere-
pel a gyermekek életkörülményeinek javítása, testi és 
szellemi fejlődésének mind magasabb színvonalú biz-
tosítása. Az egész társadalom, minden szülő érdeke és 
kötelessége, hogy gyermekeinknek, növekvő lehetősé-
geinkkel arányosan, még jobbét, még értékesebbet ad-
junk. 

A gyermekév nemes ösztönzéseit is felhasználjuk 
arra, hogy tovább javítsuk a gyermekek testi, lelki és 
szellemi nevelésének, egészségügyi ellátásának feltéte-
leit. Ennek érdekében erősítjük a társadalmi összefo-
gást, ápoljuk az okos gyermekszeretetet, olyan embe-
rekké neveljük az ifjú generáció tagiait. akik cselekvő 
felelősséget éreznek hazájuk, s az egész világ jelene 
és jövője iránt. 1 

Az emberiség előrehaladásának legfőbb biztosíté-
ka a béke. a fegyverkezési hajsza megfékezése, a lesze-
relés, a nemzetközi enyhülés elmélyítése. Mindenekelőtt 
ettől függ a jövő generációjának, a gyermekeknek a 
boldogsága, örömteli élete is. A Magyar Népköztársa-
ság — együttműködve a szocialista és más békeszerető 
országokkal, demokratikus és haladó erőkkel — min-
dent megtesz, hogy hozzájáruljon a béke megőrzéséhez, 
a nemzetközi együttműködés erősítéséhez. 

Meggyőződésem, hogy e tanácskozás elmélyítheti e 
felelősséget, hozzájárulhat a világ gyermekei helyze-
tének jobb megismeréséhez, a nemzetközi megértéshez, 
és elősegítheti a közös cselekvés ügyét. 

Kívánom, hogy a gyermekek boldogabb és bizton-
ságosabb jövője érdekében folyó tanácskozásuk ered-
ményes munkát végezzen: segítse elő a gyermekek jo-
gainak érvényesülését a világ minden országában, já-
ruljon hozzá az ENSZ által meghirdetett nemzetközi 
gyermekév magasztos céljainak megvalósításához. 

Kívánok a fórum munkájához sok sikert, minden 
résztvevőjének eredményekben gazdag tevékenységet 
hogy a gyermekek boldogabbak legyenek mindenütt a 
világon!" 

Meggyőződésünk, hogy — 
társadalmi berendezkedésétől 
függetlenül — minden nem-
zet kormányának a lehető 
legtöbbet kell tennie a gyer-
mekek életfeltételeinek biz-
tosításáért, az intézményes 
oktatásért, a társadalmi hát-
rányok csökkentéséért, a meg-
termelt javak egyenlőbb el-
osztásáért 

A Magyar Népköztársaság 
— híven a szocializmus esz-
méihez — magáévá tette az 
ENSZ-nek a gyermekek jo-
gairól alkotott nyilatkozatát. 
A jogok törvénybe iktatásán 
túlmenően egyik legfontosabb 
feladatának tekintette, és te-
kinti ma is, a legifjabb nem-
zedék életkörülményeinek ja-
vítását. testi és szellemi fej-
lődésének biztosítósát. 

— A gyermekek jogairól 
folytatott nemzetközi tanács-
kozásunkon nem feledkezhe-
tünk meg arról, hogy ma a 
világ naponta egymilliárd 
dollárt költ fegyverekre. Jó 
lenne, ha ez az összeg minél 
előbb és minél jelentősebben 
csökkenne. Több jutna em-
beribb, nemesebb célokra, 
több a gyerekekre, minde-
nekelőtt az éhező országok 
gyermekeinek megsegítésére. 
Csak abból indulhatunk ki, 
hogy az emberiség számára 
nincs más alternatíva, mint 
a béke, az enyhülés 

A nagy tapssal fogadott be-
széd után a magyar gyerekek 
képviseletében kétszáz kék-
és pirosnyakkendős, kisdobos 
és úttörő rajzott szét a te-
remben. Szállt az ének — 
„Mint a mókus fenn a fán ..." 
—, a rádió világhírű gyer-
mekkórusának száztagú 
együttesével daloltak a töb-
biek, a vöröskeresztes úttö-
rők, a kis vasutasok, a fe-
hérsapkás. matrózblúzos ví-
zi úttörők követei. A szónoki 
emelvényre egy nyúlánk, egy 
apróbb kislány, egy tömzsi 
kisfiú kapaszkodott fel. Be-
széltek elfogultság nélkül, 

fölváltva, csngő hangon, el-
mondva, hogy mi mindent 
tennének, ha ők lennének a 
miniszterek, politikusok. Mint 
a békéért, a gyerekek jöven-
dőjéért, boldogulásáért, bol-
dogságáért. 

A magyar gyermekek kül-
döttei piros, fehér, rózsaszín 
szegfűből, íátyolvirágból kö-
tött csokorral kedveskedtek a 
delegátusoknak, szakértőknek, 
vendégeknek. 

Az ünnepélyes nyitóülés 
záróakkordjaként a nemzet-
közi fórum megválasztotta 
tisztségviselőit — elnökül 
Nádor Györgyöt — majd el-
fogadta a június 7-ig tartó 
tanácskozás napirendjét és 
szervezési kérdésekben dön-
tött. A szünetet követő dél-
utáni plenáris ülésen Loticia 
Ramos Shahani, a Fülöp-
szigetek küldötte elnökölt. A 
plenáris ülésen további elő-
adások hangzottak el. 

Ezt követően a nemzetközi 
fórum befejezte nyitónapi 
munkáját. Ma, vasárnap a ) 
tanácskozás résztvevői felke-
resik a budapesti gyermek-
hét rendezvényeit, s elláto-
gatnak a zánkai úttörőváros-
ba. A fórum hétfői program 
jáBan a plenáris ülés által' -
nos vitájának folytatása és 
három szekció ülése szerepel. 

Aczél György, a Miniszte--
tanács elnökhelyettese. a 
nemzetközi gyermekév v 
gyar nemzeti bizottságán ': 
elnöke szombaton fogr i 
Amadou-Mathar M. Bov 
az UNESCO főigazgatóját. A 
szívélyes légkörű eszmec -
rén jelen volt Polinszky Ká-
roly oktatási miniszter és 
Mód Péter nagykövet, hazánk 
állandó UNESCO-képviselő-
1e Aczél György fogadt-
Estefania Aldaba Lim asz-
szonyt, az ENSZ nemzetköz: 
gyermekévi különmegbízo+t-
ját is. 


