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Június 25-ére 

Összehívták az Országgyűlést 
A Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa az Alkotmány 22. 
paragrafusának 2. bekezdése 
a lapján összehívta az Or-
szággyűlést június 25-én, 
csütörtökön 9 órára. A kor-
mány javasolja, hogy az 
ülésszak tűzze napirendjére 
a Magyar Népköztársaság 
1986. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló tör-
vényjavaslatot, a büntető 
törvénykönyv, valamint a 
büntetőeljárásról szóló tör-
vénykönyv módosítását, to-
vábbá az Országos Környe-
zet- és Természetvédelmi 

Tanácskoztak 
az előkészítésről 

Hivatal elnökének beszámo-
lóját a környezet- és termé-
szetvédelem VI. ötéves terv-
időszakban elért eredmé-
nyeiről, a VII. ötéves tervi 
feladatairól, a hivatal mun-
kájáról . 

* 

Péter János alelnök veze-
tésével a Par lamentben a 
nyári ülésszak előkészítésé-
ről tanácskoztak az Ország-

gyűlés tisztségviselői, az ál-
landó bizottságok elnökei, a 
megyei képviselőcsoportok 
vezetői. Az értekezleten Ma-
darasi Attila pénzügy-mi-
tisztériumi ál lamtitkár, dr. 
Markója Imre igazságügy-
miniszter, valamint Ábra-
hám Kálmán államtitkár, az 
Országos Környezet- és Ter-
mészetvédelmi Hivatal el-
nöke tartot t tájékoztatót a 
plénum tárgysorozátára ter-
vezett törvényjavaslatokról, 
beszámolóról, ma jd vála-
szolt a résztvevők kérdései-
re. (MTI) 

Napirenden: a színház működése, 
a Holt-Maros rehabilitációja 

A Szeged Megyei Városi 
Tanács végrehajtó bizottsá-
ga tegnap, csütörtökön Papp 
Gyula tanácselnök vezeté-
sevei ülésezett. A testület 
az előterjesztések között 
tobb fontos kérdesben dön-
tött, majd értékelte a taná-
csi apparatusban 

Tudósítás a szegedi tanács vb 
üléséről 

rendre került az a kérdés, ahonnan a folyó vize csa-
végzett mikor zár ják be. A Horváth tornán jutna el a Szöregi 

személyzeti munkát , és tá- Mihály utcai épületet több útig. A csatorna fölösleges 
jékozódott az uj jáepí tet t mint 10 évvel ezelőtt „re- vizét használnák fel a Holt-
szegedi színház működésé- habilitálták", ám kezdettől Maros öblítésére, illetve vi-
nek tapasztalatairól, a Holt- fpgva beázik. A technikai zének felfrissítésére. Az el-
Maros rehabilitációjáról, berendezése pedig két évt i - gondolás megvalósítására 
Előzetesen megvitat ták a zed alatt teljesen leépült. A csak egy-két év múlva le-
következő tanácsülés témá- kérdés: a második rekonst- het számítani. A beruházó 
ját. A végrehajtó bizottság rukcióhoz, mikor és hogyan — a Szeged és Környéke 
a tanács ülését június 18-ra kezdjenek hozzá. Ügy, hogy Vízgazdálkodási Társulat — 
hívja össze és javasolja, csökkentsék ott a bemuta- ennek kivitelezési költségét 
hogy a testület tűzze napi- tókat, illetve lezárják az 6,5 millió forintban irányoz-
rendre, vitassa meg a ta- épületet a fe lúj í tás idejére, ta elő, amiből a tanácsot 
bács múlt évi gazdálkodási Szó volt a művészeti íevé- 2.2 millió forint terhelné, 
tervteljesitéséről. a tanács kenységéről és Thália sze- Egyébként a meder és kör-
és a népfront együttműkö- g edi ot thonának erősödő nyékének rehabilitációja 
déséről, a jogi és igazgatási nemzetközi kapcsolatairól. több száz millió forintba ke-
bizottság munká ja /á l szóló Szakállas téma a Holt- rülne, s ezt a költséget a 
beszámolót. Maros rehabilitációja. Üj- közeljövőben a tanács kép-

Tavaly októberben ünne- szeged északi részének la- telen fedezni. A helybeli 
pélyes keretek között meg- kossága rendszeresen ti l ta- lakosság önerőből, társulás-
nyílt az új jáépí te t t nagy- kozását fejezi ki a holtág sal hozzájárulhat ahhoz, 
színház. A teátrum műkő- okozta bűz miatt . Már a hogy a munka felgyorsul-
désének eddigi néhány hó- század elején is születtek jon. A nagyszabású terv 
napjáról adott képet az in- elképzelések a rendezésre, olyan állapotot akar terem-
tézmény igazgatója. Igen bár abban az időszakban a teni. amellyel a város egyik 
fontosak a technikai körül- Holt-Maros környékén szín- legjelentősebb zöldterülete, 
menyek és a feltételek kő- te csak kertek voltak. Nap- természetileg védett vidéke 
zül néhányat krit ikával il- ja inkra egy előváros, ker- alakulna ki. így a ma még 
letett. Csak a lakatosmü- tes villanegyed vonzó képe elhanyagolt Hoit-Maros kör-
hely felel meg a követeimé- rajzolódik ki, ahol a porta nyéke a jövőben Újszeged 
nyeknek, az asztalos- és négyzetmétereinek á rá t a . .főutcája" lehetne. A távla-
díszletfestő műhely nem. A szabadpiacon súlyos ezer fo- ti elképzelések között egyéb-
színház korábbi tárolási r intokban fejezik ki. Az ként az is szerepel, hogy a 
gondjai t nem tudják meg- idilli körülményeket csak az Szőregi út mentén a töme-
oldani. A díszletezés így emiitett természeti „gondok" ges és többszintes lakások 
időigényes a dorozsmai rak- zavar ják meg. A végrehajtó építésére területet jelölnek 
tárból történő szállítás mi- bizottság ismételten megál- ki. Természetesen ez nem 
att, ez a körülmény kedve- lapította, hogy a Holt-Ma- olyan jellegű lesz, min t 
zötlenül befolyásolja a já- ros vizét minőségileg ront- Tar ján vagy Rókus. Jelen 
tékrendet. A gondokat eny- ja : odavezetik a környező pillanatban a legfontosabb-
híteni lehet konténer vagy telkekről_ a szennyvizet, a a f o k o z o t t é s f o I y a m a t o s 
u j tarolohely biztositasaval, nagy esozesek utan komoly ; 
esetleg a játékrend módosí- mennyiségű növény védő szer k a r b a n t a r t a s i munkakkal a 
tásával. A hangtechnikának jut a mederbe és korábban Holt-Maros vízminőségének 
eddig sok hiányosságát fe- a kertészetek termáikút ja i - további romlását megakadá-
dezték fel, amelyet a kivi- nak csurgalék vizét is oda- i y o z n j ¿ s javítani 
telezőnek már jeleztek. A engedték, 
stúdióhoz tervezett keverő- Elsődleges feladat a 
pultot eddig meg nem szál- szennyvizek zárt csatornán 
lították le. Csak a felhábo- történő elvezetése és a csa-
rodás hangján tudósítha- tornaépítés során kötelezni 
tunk arról, hogy a 700 mii- kell a háztulajdonosokat,, 
lió forint költséggel fe lúj í - hogy a rendszerhez csatla-
tott Szegedi Nemzeti Szín- koztassák a lefolyóikat. A 
ház beázik. (Ügy látszik az Holt-Maros része az újsze-
építőiparnak teljesen mind- gedi vízrendszernek, ezért 
egy, hogy lapos vagy ma- a tervek, melyek a rehabi-
gas tetőt formál, hibátlanul litációra készültek számol-
nem tud dolgozni.) Hiányos- tak természeti jelentőségé-
ságok közé sorolható to- vei. Az egyik elképzelés 
vábbá: zajosan műkődnek szerint a meder stabilizálá-
az emelőszivattyúk, hűtő- sát. iszaptalanítását meg 
ventillátorok, a márványon kell előznie egy öntözőcsa-
és parketten pedig veszélyes torna kiépítésének, amely a 
közlekedni. Ennek ellenére holtág vonulatát követné. A 
az átépített teát rum kiizön- Felszabadulás Tsz öntözési 
segcsalugató, nagy" vonzerő- programjának megvalósítása 
vei bír. Nem mondható el keretében a Marosra telepít 
a Kisszínházról, ahol napi- egy vízkivételi állomást, 

Hazánkba 
látogat 

Csaó Ce-jang 
Kádár János, a Magyar 

Szocialista Munkáspárt fő-
ti tkára és Lázár György, a 
Minisztertanács elnöke meg-
hívására Csaó Ce-jang, a Kí-
nai Kommunista Par t Köz-
ponti Bizottságának megbí-
zott főtitkára, a KNK Állam-
tanácsának elnöke j ű n u s 
közepén 'hivatalos, baráti lá-
togatásra hazánkba érkezik. 

a • 

Ülést tartott 
a Minisztertanács 

A Minisztertanács csütörtöki üléséről a Tájékoztatási 
Hivatal elnöke, a kormány szóvivője a következő tá jé -
koztatást ad ta : 

A kormány megtárgyalta és szakmai, társadalmi vi tá-
ra bocsátotta az egészségmegőrzés átfogó társadalmi prog-
ramjának tervezeté t 

A Minisztertanács jóváhagyólag tudomásul ve t te az 
elektronika társadalmi-gazdasági alkalmazásának, a z 
elektronikai alkatrészek és részegységek gyártásának, a 
gyógyszer-, növényvédöszer- és intermediergyártás, va la-
mint az energiagazdálkodás központi gazdaságfejlesztési 
programjának 1986. évi végrehajtását . A kormány át tekin-
tette az idei feladatok teljesítésének helyzetét. (A kor-
mányszóvivői tájékoztatót a 2 oldalon közöljük.) 

Koszorúzás a Lidice emlékműnél 

Magyar—csehszlovák 
barátsági napok 

A csehszlovák delegáció tagjai elhelyezik a kegyelet virágait 

Hagyomány immár, hogy a béke-barátsági hónap ren-
dezvénysorozata a magyar—csehszlovák barátsági napok-
kal és Lidice falu elpusztításának emlékére rendezett ko-
szorúzást ünnepséggel zárul. Az eseményekre tegnap, szer-
dán Szegedre érkezett csehszlovák küldöttséget — melynek 
tagjai Ján Lux altábornagy, Csehszlovákia katonai és lég-
ügyi attaséja, Jaroslav Musilek, a Csehszlovák Kulturális 
és Tájékoztató Központ igazgatója, Vaclav Zelenka, a li-
dicei helyi nemzeti bizottság választóbizottságának tagja. 
Marié Pincáková, a lidicei helyi nemzeti bizottság tagja, 
valamint Benjámin Szakái, a nagykövetség sajtóattaséja — 
Nagy István, a Hazafias Népfront Csongrád Megyei Bi-
zottságánk elnöke, Molnár Sándor titkár és Kulcsárné Kiss 
Piroska, a városi népfront titkára fogadta. A találkozón a 
népfront megyei titkára adott tájékoztatást szűkebb ha-
zánk életéről 

Ezt követően a delegációt 
az Üjszege-' Szövőipari Vál-
lalatnál lát ták vendégül, 
ahol a Csehszlovák Kultu-
rális és Tájékoztatási Köz-

az elnökségben helyet fog-
lalt többek között Horváth 
Károlyné. az MSZMP 
Csongrád Megyei Bizottsá-
gának ti tkára, Vajas József 

pont igazgatója megnyitót- né, a városi pártbizottság 
ta A nemzeti bizottságok osztályvezetője — Frányő 
tevékenysége című kiállí- József, a vállalat igazgatója 
tást. A vállalatnál megren- mondott beszédet a 
dezett nagygyűlésen — ahol döttség képviseletében 

Kádár János fogadta 
az akadémiák elnökeit 
Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspár t főtit-

kára csütörtökön a Központi Bizottság székházában fo-
gadta a szocialista országok tudományos akadémiáinak 
elnökeit, akik hazánkban t a r t j ák munkaértekezletüket. A 
találkozón részt vett Pál Lénárd, a Központi Bizottság 
ti tkára és Radics Katalin, a KB tudományos, közoktatási 
és kulturális osztályának vezetője. 

A szívélyes légkörű találkozón Gurij Marcsuk, a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának elnöke tájékoz-
tatást adot t a munkaértekezleten szereplő kérdésekről 

Csütörtökön a budapesti Átr ium Hyatt Szállóban 
megkezdődött a szocialista országok tudományos akadémiai 
elnökeinek munkaértekezlete 

kül -
pe-

dig Ján Lux szólt. 
Ezt követően kerül t sor 

a második világháborúban 
lerombolt csehszlovák falu, 
Lidice emlékére rendezett 
tiszteletadásra. A magyar 
és a csehszlovák himnusz 
elhangzása után Kulcsárné 
Kiss Piroska köszöntötte a 
megjelenteket, majd Kristó 
Gyula tanszékvezető egyete-
mi tanár, városj pártbi-
zottság tagja mondott em-
lékbeszédet. Bevezetőjében 
emlékeztetett az emberiség 
történelmét végigkísérő há-
borúkra, majd felidézte az 
50 évvel ezelőtti eseménye-
ket, a becsi döntést, amikor 
is Csehszlovákiát áldozatul 
dobták. A csehszlovák nép 
ellenállására terrorral vá-

laszolt a náci Németország, 
és számos kegyetlenség mel-
lett lerombolta Lidicét, la-
kóit legyilkolta. A falu az-
óta jelképpé v á l t s 45 év 
előtti szörnyű t ragédiája 
egyetemes felelősségünkre 
h ívja fel a figyelmet. E 
gondolatokkal fejezte be be-
szédét az emlékünnepség 
szónoka, ö t követően Vac-
lav Zelenka, a lidicei kül-
döttség egyik tagja — a 
túlélők egyike — mondott 
köszönetet városunknak 
azé r t hogy Szeged az elsők 
között emelt emlékmüvet 
szülőföldje áldozataiért. Át -
nyúj to t ta városunk képvi-
selőjének Lidice emlékpla-
kett jét a népek közötti ba-
rátság ápolásáért. 

Végezetül megkoszorúz-
ták a Móra-parkban levő 
emlékművet. Elhelyezték a 
kegyelet virágait az MSZMP 
megyei é s városi bizottsága, 
a Csongrád megyei és a 
városi tanács képviselői, 
valamint a Hazafias Népi-
f ron t Csongrád megyei és 
városi bizottságának é s a 
KISZ városi bizottságának 
küldöttei. Koszorút t e t t az 
emlékműre a csehszlovák 
delegáció é s a z újszegedi 
szövőgyár párt- , állami 
szerveinek képviselői, illet-
ve a Lidice brigád küldöt-
tei 

Este a Juhász Gyula Ta -
nárképző Főiskolán rendez-
tek hangversenyt csehszlo-
vák művészek Közreműkö-
désével. A magyar—cseh-
szlovák barátsági napok 
programja ma. pénteken 
Zsombón folytatódik 

Brill«» 


