
Katonák 
és gyári 
dolgozók 
kapcsolata 

A néphadsereg csapatainál 
az utóbbi időben figyelemre 
méltó ú j kezdeményezés bon-
takozott ki: némely kiváló 
alegység katonái kapcsolatot 
építettek ki valamelyik kö-
zeli üzem egyik-másik szo-
cialista brigádjának dolgozói-
val. A kapcsolat keretében 
kölcsönös tapasztalatcseréket 
tartanak. tanulmányozzák 
egymás vereenymozgalmának 
módszereit. tapasztalatait; 
propagandaanyagokat készí-
tenek. közös programokat 
szerveznek. 

Két kiállítás 
nyílt Szegeden 

z i d e i S Z Q T - d í j a s o K 
A májusi ünnep tiszteleté-

re tegnap, csütörtökön két 
kiállítás nyílt Szegeden. 

A vasutas képzőművész 
kör Széchenyi tér 2/a szám 
alatti műtermében a kör 
tagjai mutatkoztak be újabb 
munkáikkal. Tárlatuk — 
amelyet Forgó Pál, a Csong-
rád megyei pártbizottság 
osztályvezető helyettese 
nyitott meg — 16 kiállító 
66 munkáját sorakoztatja 
fel. 

A képek zöme meghaladja 
a szokásos szakköri átlagot, 
s ez elsősorban Szőke Győ-
ző festőművész-szakkörve-
zet.őnek köszönhető, aki 22 év 
óta megszakítás nélkül fog-
lalkozik a vasutas képzőmű-
vészekkel, illetve a soraik-
hoz kapcsolódó művészet-

Épül-e a Shell-
benzinkút? 

Az érdekelt járműtulajdo-
nosok megnyugtatására el le-
het mondani: igen. épül. Gla-
dics József, a III. kerületi 
tanács építési osztályának 
vezetője informált arról, hogy 
az Interag részvénytársaság 
még 1968 decemberében for-
dult a tanácshoz építési en-
gedélyért. Mivel a kérés hiá-
nyos volt, a megfelelő adat-
szolgáltatásig vámi kellett az 
engedély kiadására. Tavaly 
ősszel azonban megkezdhet-
ték az építkezést, amelyet a 
téli fagy miatt abba kellett 
hagyni. Ahogy megkezdődött 
az olvadás, az építők máris 
hozzáfogtak munkájukhoz. 
Így a nyáron már valószínű-
leg dolgozik az ű j benzinkút. 

A vágóhíddal szemben, az 
E 5-ös út mentén lesz a kút. 
Shell üzemanyagokat, kenő-
olajokat és más autóápolási 
cikkeket árul majd. mégpe-
dig — legalábbis az előzetes 
információk szerint — az | 
ÁFOR árain. Az üzemanyag- 1 

töltő állomáshoz gyorsszer- | 
vizt is építenek. 

Szegeden szükség van az 
ú j kútra, hiszen a városban 
az üzemanyag-ellátás koránt-
sem a legjobb. Az állomás 

megépülésével egy gonddal 
kevesebb nyomasztja majd a 
járműtulajdonosokat. 

Sz. L 

kedvelőkkel. A szakkörve-
zető karakteres — indulatos 
színekkel, határozott for-
mákkal felépített — képei 
mellett Bede István, Kulai 
László, Szekfű János, Gracza 
Ferenc, Dán Károly, Wag-
ner Jenő, Kiss Tamás mun-
kái mutatnak jó rajz- és 
színkászséget, művészi érzé-
ket. 

A Bartók Béla Művelődési 
KÖ zpontban 20 szegedi álta-
lános iskola tanulóinak leg-
szebb rajzait állították ki. 
Csanádi Géza iskolai cso-
portvezető olyan munkákat 
adott át a közönségnek, 
amelyek a rajztanárok ered-
ményes munkáját tanúsítják. 
A sok tehetséges és ügyes 
munka közül szinte lehetet-
len egyet is kiemelni. Mégis 
a Hámán Kató iskola diák-
jainak szép batikmunkáit, 
Kolláti Miklós (Dugonics is-
kola) nagyméretű mozaik-

lapját, Nagy Ferenc (Dózsa 
iskola) szobrait, a Ságvári 
Endre életét bemutató kép-
sort feltétlenül meg kell em-
líteni. A Tisza-parti Gimná-
zium tanulói ugyancsak több, 
ügyesen díszített lappal 
gazdagították a gyermekrajz-
kiállítás anyagát. 

A. L. 

A zeneszerető közönség 
számára mindig különleges 
élményt jelent egy elismert 
művész hangszerjátéka. 
Ilyen élményt jelentett a 
Budapesti Zeneművészeti Fő-
iskola tanárának, Gergely 
Ferenc Liszt-díjas orgona-
művésznek szerda esti hang-
versenye. Mind műsorválasz-
tása, mind a művek előadá-
si sorrendje a művész finom 
ízléséről vall. Nagy tudással, 
nagy biztonsággal kezelte a 
hangszer rendkívül bonyo-
lult mechanizmusát: a Bach 
g-moll fantázia és fúga, va-
lamint a négy Schiibler-ko-
rálelőjáték előadása is újabb 
bizonyíték arra, hogy a sze-
gedi Dóm orgonáján a ro-
mantikus és mai művek 

mellett megfelelő hangszín-
kombinációkkal lehet meg-
szólaltatni a barokk meste-
rek alkotásait is. Maradékta-
lanul gyönyörködhettünk 
Liszt Gyászódájának válto-
zatosan regisztrált, tökéletes 
megformálásában. és a 
nagyhatású Liszt B-A-C-H 
fantázia és fúga meggyőző 
erejű interpretálásában. A 
ma élő Soproni József izgal-
mas hangvételű Toccatája 
és Peeters lírai szelídségű 
Ariaja után Gergely Ferenc 
liündel-témára épített Imp-
rovizációit hallottuk, amely 
változatosságával, sokrétű-
ségével a művész egyénisé-
géhez méltóan fejezte be a 
hangversenyt. 

Kátaí László 

Csütörtök délelőtt a SZOT 
székházában ünnepélyesen 
kiosztották a SZOT 1970. 
évi irodalmi és művészeti 
díjait. A díjkiosztásnál je-
len volt Gáspár Sándor, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a SZOT főtitká-
ra, Aczél György, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának titkára, drs Orbán 
László, a művelődésügyi mi-
niszter első helyettese is. 

A díjak átadása előtt Vi-
rizlay Gyula, a SZOT titká-
ra mondott beszédet, majd 
Gáspár Sándor átadta a 
SZOT-díjakat. 

A SZOT elnökségének 
1970. évi díjával tüntették 
ki: 

Darvas József írót, szo-
cialista elkötelezettségű élet-
művéért, a történelmi sors-
fordulók művészi ábrázolá-
sáért, az irodalmi élet irá-
nyításában végzett tevékeny-
ségéért, az Olvasó népért 

j mozgalom szervezésében be-
töltött szerepéért. 

Galgóczi Erzsébet írót, az 
átalakuló falvak dolgozóinak 
életét és tudatváltozását be-
mutató írói munkásságáért, 
az Inkább fáj jon c. elbeszé-
léskötetéért. az író-olvaso 
találkozókon való gyakori 
részvételéért. 

Vészi Endre írót, a Vissza-
pillantás a jelenbe c. verses-
kötetéért, a munkásság ér-
zelemvilágát kifejező írói 
tevékenységéért, író-olvasó 
találkozókon kifejtett nép-
művelési munkájáért . 

Baráth Lajos írót, Tűz és 
korom c. regényéért, a mun-
kásábrázolás terén elért 
eredményeiért, tatabányai 
szocialista brigádokkal való 
rendszeres kapcsolatáért. 

Gábor Pál filmrendezőt, a 
Tiltott terület c. film rende-
zéséért. a mai munkásélet és 
munkaerkölcs korszerű áb-
rázolásáért, valamint a 
filmművészeti ismeretterjesz-
tésben kifejtett több éves 
eredményes munkájáért . 

Keleti Márton filmrende-
zőt. a felszabadulás utáni 
magyar filmművészet fe j -
lesztésében elért eredmé-
nyeiért és kiemelkedő szín-
vonalú alkotásaiért. 

B. Megyeri Gabriella tv-
rendezőt, az üzemi tv-közve-
títések meghonosításáért, s a 
munkáséletet- korszerű szín-
vonalon ábrázoló kiemelkedő 
rendezői tevékenységéért, 

Kiss Manyi színművészt, 
egész színházi életművéért, 
magas színvonalon megfor-
mált alakításaiért és a Ma-
dách Színházban kifejtett 
odaadó közösségi munká-
jáért. 

Sztankay István színmű-
vészt, a színészi alakításban 
elért sikereiért, az igazsá-
gért küzdő alakok vígjátéki 
humorral, vagy a tragédia 
hangján történő kiemelkedő 
tolmácsolásért, az új, fiatal 
színházlátogató közönség nö-
vekedésére gyakorolt hatá-
sért. 

Giricz Mátyás rendezőt, a 
debreceni Csokonai Színház-
ban és több más vidéki szín-
házban kifejtett magas szín-
vonalú rendezői munkájáér t 
és a színházi .dolgozók szák-
szervezetében végzett aktív 
tevékenységéért. 

Csáki Maronyák József 
festőművészt sokoldalú al-
kotói tevékenységéért, a 
portré-festészetben elért 
művészi sikereiért és a szak-
szervezeti munkában való 
részvételéért. 

Stettner Béla grafikusmű-
vészt. magas művészi szín-
vonalú grafikáiért és a kép-
zőművészeti közéletben ki-
fejtett eredményes munká-
jáért. 

Dr. Dömötör János művé-
szettörténészt, a hódmezővá-
sárhelyi Tornyai János Mú-
zeum igazgatóját az alföldi 
művészeti élet fejlesztésé-

Ökörsütés 
Tlyet is rég láttak a sze-

gediek: ökröt sütöttek teg-
nap délutántól ma reggelig 
a Vigadóval szemben. A 
nyársat a Szeged étterem 
szakácsai forgatták Nagy 
Endre főszakács vezetésével, 
a kétezer adag ételt ma dél-
előtt népviseletbe öltözött 
lámyok szolgálják fel. , 

(Somogyi Karoly né felvétele) 

Ballagás 
» Kilencvennyolc végzős hall-

gató ballagott csütörtökön az 
Allatorvoetudományi Egyete-
men. A fiatal állatorvosok 
kétharmada a mezőgazdasági 
nagyüzemekben üzemállator-
voskent helyezkedik majd eh 

Elismerés, üzemrészeknek 
Saját döntése alapján in-

dított versenyt a Szegedi Ál-
lami Gazdaság hat kerületé-
ben az élüzem cím elnyeré-
séért. A kitűzött célok el-
éréséért, a tervek teljesíté-
séért, és a munkavédelmi elő-
írások betartásáért három ke-
rület — az ásotthalmi, a fe-
hértói és a kiszombori — 
kapta meg tegnap, csütörtök 
délután ünnepeb'es keretek 

között a kitüntető címet, és 
a címmel együttjáró pénz-
jutalmakat. Asotthalmon 
Pásztói Lajos, a gazdaság 
igazgatója, a fehértói ünnep-
ségen pedig Simon Lajos 
igazgatóhelyettes mondott 
köszöntő beszédet, és átadta 
a kiváló dolgozó kitünteté-
seket. Külön köszöntötték a 
munkában élen járó szocia-
lista brigádokat is* 

ben, a hódmezővásárhelyi 
művésztelep kialakításában 
végzett irányító, befolyásoló 
munkájáért , a művészeti is-
meretterjesztésben és felvi-
lágosításban elért sikereiért. 

Simándy József operaéne-
kest, a lírai és hőstenor 
szerepekben nyújtott kima-
gasló művészi alakításaiért, 
az opera népszerűsítésében 
kifejtett dinamizmusáért, a 
Magyar Állami Operaházban 
hosszú évek óta tartó szak-
szervezeti tevékenységéért. 

Kroó György zenekriti-
kust, a Magyar Rádió zenei 
főosztálya rovatvezetőjét, a 
zeneművészeti "főiskola, ta-
nárát, a rádióban kifejtett 

zenekritikai tevékenysé-
géért, a zenetudományban és 
ismeretterjesztésben elért 
kiemelkedő munkásságáért. 

Kerekes János karmestert, 
zeneszerzői és karmesteri t e - . 
vékenységéért, valamint a 
Magyar Televízió zenei irá-
nyításában kifejtett eredmé-
nyes munkásságáért. 

Vass Lajos zeneszerzőt és 
karnagyot, a Magyar Tele-
vízió Röpülj páva c. felsza-
badulási népdalversenyének 
vezetéséért, a népdal és a kö-
zönség. kapcsolatának erősí-
téséért, a szakszervezeti kó-
rusmozgalomban elért sike-
reiért. 

Dr. Marx György fizikust, 
a Jövőnk az univerzum c. 
kötetéért, és tudománynép-
szerűsítő munkájáért . 

Dr. öveges József fizikust, 
tudománynépszerűsítő mun-
kásságáért, a természettudo-
mányos világkép kialakítása 
érdekében végzett tevékeny-
ségéért. 

Popper Imre filmrendezőt, 
a munkavédelmi filmek ki-
alakításában és továbbfej-
lesztésében, a szakszervezeti 
propaganda, agitációs tevé-
kenység segítésében elért 
eredményeiért. 

Kitüntetések 
átadása 

Tegnap, csütörtökön dél-
ben, Szegeden, az MHSZ 
székházában bensőséges ün-
nepséget tartottak. Ennek 
keretében adta át Jánoska 
Gergely alezredes, az MHSZ 
Csongrád megyei titkára a 
Magyar Honvédelmi Szövet-
ség szegedi, Csongrád me-
gyei kiváló aktivistáinak a 
honvédelmi miniszter által 
adományozott Honvédelmi 
Érdemérem kitüntetést. Azok 
kapták a megtisztelő elisme-
rést, akik 20. 15 és 10 év óta 
kimagasló tevékenyééget vé-
geztek a bonvédelmi neve-
lésben. 

Húszévi áldozatos munka 
után Faragó Imre. Krecs-
mán Sándor és Török Bálint 
(hódmezővásárhelyiek), 15 
évi tevékenység után Bárá-
nyi István. Báhr János, 
Gyémánt Mihály és Papp 
István (szegediek), • tízévi 
munkálkodásuk után pedig 

Korom Mihály. Takács Imre. 
Tóth Sándor és Bartos Ti-
borné (szegediek), továbbá 
Győri János, Szénási Imre ss 
Tóth János (hódmezővásár-
helyiek) kapták meg a Hon-
védelmi Érdemérem kitünte-
tést. 

* 

A Szakszervezetek Csong-
rád megyei Tanácsa székhá-
zában tegnap emlékeztek 
meg május elseje jelentősé-
géről és kitüntetéseket adtak 
át a szakszervezeti aktivis-
táknak. A Szakszervezeti 
Munkáért j e lvény arany fo-
kozatát Pál János, a HÓDI-
KÖT pártbizottságának tit-
kára. valamint Juhász Nagy 
Antal, az SZMT bizottság-
vezetője kanta. Az ezüst fo-
kozatot Vincze József, Szűcs 
Gyula, Szilvásy Erzsébet, 
Palázsy Miklós vehette át, 
és tizenhármán elismerő ok-
levelet kaptak. 

^ze$$ed szobvai 
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Ságvári Endre (1913-1944) 
(223.) A mártírhalált halt forradalmár szobra a róla 

elnevezett gyakorló általános iskola előcsarnokában lát 
ható. Készítője: Zoltánfi István. 
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