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k ö s z ö n t é s e Felavatták 

a (elszabadító hősöké a népfront szegedi kíublát 
(Folytatás az 1. oldalról.)-

jére Moszkvába összehívott 
tanácskozását. 

Sípos Géza a következő 
gondolatokkal fejezte be ün-
nepi beszédét: 

— Huszonnégy évvel ez-
előtt népünk legjobbjai, az 
áldozatkész kommunisták ál-
tal vezetett széles nemzeti 
demokratikus összefogás biz-
tosította, hogy a romokon 
kisarjadt az új élet, megin-
dult a termelőmunka, egyre 
szépült a dolgozó emberek 
élete. Ma is arra van szük-
ség, hogy a párt vezetésével, 
a kommunisták példamuta-
tásával, munkásosztályunk-
kal az élen minden hazáját 
szerető dolgozó összefogjon 
és becsületes munkával se-
gítse további törekvéseinket, 
boldogulásunkat, hogy mi-
előbb felépíthessük a szocia-
lista Magyarországot Nincs 
és nem lehet kétség afelől, 
hogy a magyar dolgozó nép 

most is és a jövőben is 
ezeknek az igaz érdekeknek 
a megvalósításáért cselek-
szik, dolgozik, alkot. Népünk 
erősödő szocialista nemzeti 
egysége, összefogása a bizto-
síték. hogy eredményeink 
megsokszorozódnak, s ez 
további boldogulásunk erő-

forrása lesz. 
A nagy tapssal fogadott 

ünnepi beszéd után Dane 
Trifon, a román küldöttség 
vezetője köszöntötte hazánk 
felszabadulásának ünnepét, 
és a Román Kommunista 
Párt, a román dolgozó nép 
nevében újabb sikereket kí-
vánt népünknek, s minde-
nekelőtt Csongrád megye 
lakosságának a szocializmus 
további építéséhez. 

Dr. Erdei Ferenc tartott előadást 

Emlékmusor 
Dr. Biczó György zárszava 

után elhangzott az Interna-
cionálé, majd ünnepi műsor 
következett, melyben a KI-
SZÖV Irodalmi Színpadának 
tagjai mutatták be műsoru-
kat, Teszári Gábor, Gyürki 
László, Nagy András, Khim 
Antal. Szabó Olga, Fekete 

Gizella és Ágai Katalin köz-
reműködésével. 

A műsorban fellépett a 
Szövetkezeti Bizottság Ve-
gyeskara is, Váracly Zoltán 
vezényletével. Réti Csaba, a 
Szegedi Nemzeti Színház 
operaénekese Erkel Dózsa 
György cimű operájából éne-
kelt. 

11 KISZ vándorzászlója 
a textilmüvekben 

A Hazafias Népfront Sze-
ged városi bizottságának új 
székházában tegnap, szerdán 
avatták fel a most elkészült 
klubot. Az avatóünnepségre 
sok vendég gyűlt össze. Meg-
jelent dr. Ozvald Imre, az 
MSZMP Szeged városi vég-
rehajtó bizottságának tagja, 
a pártbizottság osztályveze-
tője, Papp Gyula és Halász 
Árpád, a Szeged m. j. városi 
tanács vb elnökhelyettesei, 
dr. Csikós Ferenc, a vb tit-
kára. Ott volt Bódi László és 
Lacsán Mihályné, Szeged 
képviselői, továbbá a tanács 
végrehajtó bizottságának 
több tagja, számos szegedi 
vállalat, üzem, intézmény 
vezetője. Részt vett a meg-
nyitón dr. Erdei Ferenc 
akadémikus, a Hazafias 
Népfront országos tanácsá-
nak főtitkára, és a népfront 
városi elnökségének és bi-
zottságának több tagja. 

Dr. Kedvessy György pro-
feszor, a népfront városi bi-
zottságának elnöke köszön-
tötte az egybegyűlteket. Be-
vezetőjében elmondta, hogy 
az ú j klub létrejöttében mi-
lyen nagy szerepe van a vá-
rosi tanács és a népfront 
országos elnöksége anyagi ál-
dozatvállalásának és sok sze-

gedi vállalat és intézmény — 
a kábelgyár, a megyei építők, 
az ingatlankezelő, az áram-
szolgáltató, a Tisza Bútor-
gyár, az asztalos ktsz, a sze-
gedi és Csongrád megyei épí-
tők, a 600-as és a 624-es szá-
mú ipari tanuló iskola, a 
paprikafeldolgozó, az Ifjú 
Gárda nevelőotthon, a műve-
lődési ház, valamint a gumi-
gyár — dolgozói társadalmi 
munkájának. A társadalmi 
munka értéke eléri a 400 ezer 
forintot. 

A bevezető után dr. Erdei 
Ferenc mondott érdekes be-
szédet. Visszatekintett a ma-
gyarországi klubok létrejötté-
nek és fejlődésének történe-
tére, a Széchenyi által kezde-
ményezett reformkori klu-
boktól és kaszinóktól. Akkor 
a társadalmi haladás szolgá-
latában volt szükség az angol 
példa követésére. A félgyar-
mati, félfeudális Magyaror-
szágon az uralkodó osztály 
tagjai is klubokban, úri ka-
szinókban jöttek össze, de a 
munkásoknak és parasztok-
nak szintén megvolt a maguk 
találkozóhelye a munkásott-
honokban, iparos egyletek-
ben, a 48-as olvasókörökben, 
ahol politizáltak, művelőd-

tek, s természetesen szóra-
koztak is. A felszabadulás 
után a tudatos népműveles 
szolgálatára álltak az új mű-
velődési házak, üzemi klubok. 
A mai klub-mozgalomnak 
az a feladata, hogy a spon-
tán emberi kapcsolatok' ki-
alakulásának helyet adva 
széleskörű, általános politi-
kai, társadalmi fórumot te-
remtsen, helyet adva a kul-
túrának, szórakozásnak is. 
Ez a célkitűzés egybevág az 
MSZMP politikájával, a 
szocialista demokrácia kite-
rebélyesedését segíti elő, ami 
társadalmi szükséglet. 

A szegedi népfront-klub — 
állapította meg egyebek kö-
zött — hasznos modellje le-
het az új törekvéseknek, ha 
otthont ad a társadalom 
minden rétegének, rendezvé-
nyei, összejövetelei által ön-
tevékeny társadalmi tevé-
kenységre ösztönzi tagjait. 

A klubavató dr. Kedvessy 
György zárszavával ért véget. * 

Az új klub első rendezvé-
nyére már tegnap sor került: 
Szeged szellemi karaktere 
címmel rendeztek vitaestet, 
melynek bevezető előadását 
dr. Erdei Ferenc tartotta. 

Művészeti díjak és címek 

Átadták az új iskolát 

•omogy i Károlyiul felvétele 

He vér László — a kép baloldalán — átadja a vándorzászlót Lajkó Ferencnek 

Nagy megtiszteletés érte a kitűntetett gyári KISZ-bi- került sor. A gyár dolgozói 
textilmüvek KISZ-bizottsá- zottság. közül 15-en lettek a Köny-
gát: tegnap, szerdán délután A hazánk felszabadulása- nyüipar Kiváló Dolgozói, 
kiemelkedő munkájának el- nak 24. évfordulója tisztele- 1 1 2 . e n kiváló dolgozók a 
ismeréseként kitüntették a tére rendezett ünnepség , , ' 
KISZ Központi Bizottsági- második részében kitünteté- KISZ Dicsérő oklevelet pe-
nak vörös vándorzászlójával, sek és oklevelek átadására dig 7 fiatal kapta meg. 

A gyár kultúrtermében 
megrendezett ünnepséget — 
melynek elnökségében töb-
bek között helyet foglalt 
Bodó Károly, a KISZ Köz-
ponti Bizottságának osztály-
vezető-helyettese és az ideig-
lenesen hazánkban tartózko-
dó szovjet csapatok képvise-
lője — Móczán Lajos igaz-
gató nyitotta meg. Ezután 
Reseterics Sándorné, a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság tagja, a gyári pártbizott-
ság titkára mondott ünnepi 
beszédet. 

Ezután került sor a vörös 
vándorzászló átadására, 
amelyet Hevér László, a 
KISZ Szeged városi titkára 
nyújtott ót Lajkó Ferencnek, 
a gyári KISZ-bizottság tit-
kárának. Beszédében elmon-
dotta: a KISZ KB által 1968-
ban, valamennyi megye szá-
mára alapított vándorzászlót 
a rendszeresen végzett, ki-
emelkedő eredményeket pro-
dukáló munkával érdemelte 
ki a gyári KISZ-bizottság, 
azzal a munkával, amelyet el-
sősorban az akcióprogramok 
keretében végzett Mind a 
politikai oktatasban, mind a 
különböző versenymozgal-
makban igen aktívan vesz 
részt a textilművek több 
mint ezer KISZ-fiatalja, s az 
a tény, hogy már 20 ifjúsá-
gi brigád nyerte el a szo-
cialista címet, ugyancsak te-
vékenységük eredményessé-
gét igazolja. 

A KISZ Központi Bizott-
sága nevében átnyújtott 
\ undorzászlóval együtt 5 ezer 
forint pénzjutalmat is ka-
pott a Csongrád megyében 
es Szeged városban elsőként 

Tegnap délelőtt a Fészek 
Klubban osztották ki az 1969. 
évi irodalmi és művészeti 
díjakat. A József Attila-dij 
T. fokozatát kapta Mándy 
Iván író, Nemes Nagy Ágnes 
költő. Tamás Aladár író-mű-
fordító, II. fokozatát: Bárány 
Tamás író, Csurka István 
író. Faragó Vilmos kritikus, 
Galgóczi Erzsébet író. III. 
fokozatát: Agh István köl-
tő, Ratkó József költő/ 

A Jászai Mari-díj I. foko-
zatát kapta Avar István, a 
Nemzeti Színház színművé-
sze, Mensáros László, a Ma-
dách Színház színművésze, 
Törőcsik Mari, a Nemzeti 
Színház színművésze. II. fo-
kozatát Barlay Gusztáv, a 
Magyar Rádió főrendezője, 
Hárai Ferenc, az Állami Báb-
színház színművésze, Köpe-
czi Bócz István, a Madách 

A régi iskola közvetlen 
szomszédságában 15 millió 
forintos beruházással elké-
szült a Mező Imre általános 
iskola új, 12 tantermes épü-
lete. A felszabadulási ün-
nepségek keretében az épü-
letet tegnap délben avatták 
fel. A bensőséges ünnepsé-
gen részt vett Mező Imréné, 
az iskola névadójának öz-
vegye is. 

Avatóbeszédet dr. Biczó 
György, a városi tanács vb 
elnöke mondott. Egyebek kö-
zött hangsúlyozta, hogy az 
ú j épület, amely rövid né-
hány év alatt már a második 
új iskola Újszegeden, jól fel-
szerelt, korszerű oktatási esz-
közökkel ellátott és alkalmas 
arra, hogy a szocialista em-
berréválás alkotóműhelye le-
gyen. Erre kötelezi az isko-
la tanárait és tanulóit Mező 
Imre neve is. 

Az iskolát Borsos László 
igazgató vette át és ígéretet 
tett a szocialista tartalmú 
nevelőmunkára. 

Felszóialt az ünnepségen 
Mező Imréné is, s a többi 
között elmondotta, hogy ez 
az új iskola is azoknak a 
változásoknak köszönhető, 
amelyek a felszabadulás 
után kezdődtek. 

Az avatóünnepség után a 
vendégek megtekintették az 
új épületet, amelyben a 12 
tantermen kívül 3 politech-

Somogyi Karoiyne felvétele 
A Mező Imre általános iskola ú j épfilete 

nikai műhely, 3 szertár, tor-
naterem, természettudomá-
nyi elő? dó, tanári szoba, 
igazgatói és igazgatóhelyet-
tesi iroda, úttörőszoba és if-
júsági könyvtár szolgálja a 
korszerű oktatás és ne-
velés céljait. Az iskola 
konyhájában 600 tanulóra 
főznek: az összes új-
szegedi óvoda és általános 

iskola diákjai innen kapják 
majd az ebédet. Ugyancsak 
ebben az iskolában alakítják 
ki az újszegedi kisdiákok 
számára a központi fogászati 
rendelőt. 

Az új iskolaépületben 
a tavaszi szünet után 
kezdődik meg a ta-
nítás. 

Színház díszlet- és jelmez-
tervezője, Nógrádi Róbert, a 
Pécsi Nemzeti Színház igaz-
gatója. III. fokozatot kapott: 
Moór Mariann, a Kecskeméti 
Katona ' József Színház szín-
művésze, Paláncz Ferenc, a 
miskolci Nemzeti Színház 
színművésze, Szoboszlai Sán-
dor, a békéscsabai Jókai 
Színház színművésze, i f j ú 
Weisz Nándor, a Magyar 
Cirkusz és Varieté Vállalat 
artistája. 

A Balázs Béla-díj I. foko-
zatát kapta Gaál István 
filmrendező, a II. fokozatot 
Szemes Mariann filmrende-
ző, Zolnai Pál filmrendező, 
Kálmán Kata fotóművész, dr. 
Tüdy Zoltán fotóművész, III. 
fokozatot kapott Karai Luca 
filmdramaturg. Lestár János 
filmrendező, Mestyán Tibor 
tévéoperatőr, Pintér György 
hangmérnök. 

Az Erkel Ferenc-díj 1. fo-
kozatát adományozták dr. 
Bartha Dénes zenetudósnak, 
Kurtág György zeneszerző-
nek, Szelényi István zene-
szerző és zenetörténésznek, a 
II. fokozatot Seregi László-
nak,- az Operaház koreográ-
fusának. 

A Liszt Ferenc-díj első fo-
kozatát kapta Sándor Frigyes 
karnagy, II. fokozatot Andor 
Éva. az Operaház magán-
énekesnője, Szumrák Vera, 
az Operaház magántáncosa 
és Szűcs Loránd zongoramű-
vész. III. fokozatot kapott: 
Görget György, a Néphadse-
reg Művészegyüttesének ze-
nekarvezetője és Gyimesi 
Kálmán, a szegedi Nemzeti 
Színház magánénekese. 

A Munkácsy Mihály-díj el-
ső fokozatát kapta Duray Ti-
bor festőművész, Medveczky 
Jenő festőművész, Vígh Ta-
más szobrászművész. II. fo-
kozatot kapott: Kiss Sándor 
szobrászművész. Szabó Zol-
tán festőművész, Vdvardi 
Erzsébet festőművész. A III. 
fokozatot kapták: Dániel Jó-
zsef ipari formatervező, Ger-
zson Pál festőművész, Sza-

káí^Ernó szobrászművész és 
Vinfja Imre szobrászművész. 

A magyar forradalmi mun-
kás-paraszt kormány a szo-
cialista kultúra terén elért 
eredmények elismeréséül a 
Magyar Népköztársaság Ki-
váló Művésze és Érdemes Mű-
vésze kitüntető címeket ado-
mányozta. A kitüntetéseket 
tegnap délután adták át a 
Parlamentben. 

Kiváló művész címmel 
tüntették ki: Barcsay Jenőt, 
a Képzőművészeti Főiskola 
tanárát, festőművészt, Fónyi 
Gézái, a Képzőművészeti Fő-
iskola tanárát, festőművészt; 
Mezey Máriát, a Nemzeti 
Színház színművészét, Ráday 
Imrét, a József Attila Szín-
ház színművészét, Ungár 
Imrét, a Zeneművészeti Fő-
iskola tanárát, zongoramű-
vészt. 

A Magyar Népköztársaság 
Érdemes Művésze címmel 
tüntették ki Banda Edét, a 
Zeneművészeti Főiskola ta-
nárát, csellóművészt, Bródy 
Tamást, a Fővárosi Operett-
színház karnagyát, Darvas 
Ivánt, a V í g s z í n h á z színmű-
vészét, Faragó Andrást, az 
Operaház magánénekesét, 
Frank Frigyes festőművészt, 
Horváth Terit, a Thália 
Színház színművészét. Kis 
József kisfilmrendezőt, Mak-
láry Jánost, a Nemzeti Szín-
ház színművészét. Markos 
Józsefet (Alfonzót), a Vidám 
Színpad művészét, Máriássy 
Félix filmrendezőt, Márk 
Tivadart, az Operaház jel-
meztervezőjét, Mihály And-
rást, a Zeneművészeti Főis-
kola tanárát, zeneszerzőt. 
Miklós Klárát, a szegedi 
Nemzeti Színház színművé-
szét, Olcsai Kiss Zoltán 
szobrászművészt. Pártos Gé-
zát, a Madách Színház ren-
dezőjét, dr. Ranódy László 
filmrendezőt, Réti Józsefet, 
az Operaház magánénekesét, 
Szentiványi Lajost, a Főis-
kola tanárát. festőművészt, 
Végh Gusztáv grafikusmű-
vészt és Zinner Erzsébet fo-
tóművészt. 

CSÜTÖRTÖK, 
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