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K i t i i n f e t é s e k 
f e l s z a b a d u l á s u n k 

é v f f o t d u l ö j á n 

Szegeden felavatták 
az új rendelőintézetet 

Szerdán, tegnap, folytatódtak a bensőséges felszabadu-
lási ünnepségek. Ápril is 4-e a lkalmából újabb, a munkában 
élen j áró dolgozóknak adtak á t kitüntetéseket. A mezőgáz-
ciasági szövetkezetek 178 tagja kapott kitüntetést, melyet 
Szabó István, az Elnöki Tanács tagja, a TOT elnöke szer-
dán ünnepélyesen adott át a TOT budapesti székházában. 
A Csongrád megyei tanácsházán rendezett ünnepségen dr. 
Komócsin Mihá ly , a megyei tanács elnöke nyújtotta át a 
kitüntetéseket. Az üzemekben, intézményekben is ú jabb 
kitüntetéseket vettek át a munkában élen járók. 

A Volán 10. sz. Vállalat-
nál tartott felszabadulási 
emlékünnepen a Honvédel-
mi Érdemérem kitüntetés-
ben részesült Tánczos 
György osztályvezető, Tóth 
Imre művezető, Demeter 
András szakmunkás, Fogl 1 
István portás, Kelemen Fe-
renc gépkocsivezető. 

Kiváló dolgozók Szövetkezeti 
la nyugalmazott általános is-
kolai igazgató. 

A Mezőgazdaság Kiváló 
Dolgozója kitüntetésben ré-
szesült Ballabás Sándor, a 
Csongrád megyei Állatte-
nyésztési Felügyelőség igaz-
gatója és Klukovits Lajos, a 
Szeged városi és járási Föld-
hivatal főelőadója. Kiváló 
Dolgozó kitüntetést kapott 
dr. Bodor Jánosné, a Csong-
rád városi tanács vb élelmi-
szer-gazdasági. ipari és ke-
reskedelmi osztály szakfel-
ügyelője, Kalivoda Imre, a 
Szeged megyei városi tanács 
vb mezőgazdasági és élelme-
zésügyi osztály szakfelügye-
lője. A Térképészet Kiváló 
Dolgozója kitüntetésben ré-
szesült Felletár László, a 
Makó járási, váfosi földhi-
vatal csoportvezetője. A 
Testnevelés és Sport Kivá-
ló Dolgozója Laskai Mihály, 
a Csongrád megyei Testne-
velési és Sporthivatal főelő-
adója. 

Szocialista Kultúráért ki-
tüntetést kapott a szegedi 
szimfonikusok zenekarából 
Török János és Román Zol-
tán, valamint Vargha Ró-
bert. a Szegedi Nemzeti 
Színház tagja. A művelődés-
ügyi miniszter miniszteri di-
cséretben részesítette a 
szimfonikus zenekarból Ki-
rály Istvánt és Vadász Ilo-
nát, a Szegedi Nemzeti Sz ín . 
házból pedig Marosi Ká-
rolyt, Jachinek Rudolfot és 
Kovács Gyulát. A művelő-
désügyi miniszter Kiváló 
Dolgozó címmel tüntette k i 
a szimfonikus zenekarból 
Szlovák Mihályt , a Szegedi 
Nemzeti Színházból pedig 
Ződ j Istvánt és Ekmesz Je-
nőt. 

Érdemérmek 
A Magyar Népköztársaság 

Sportérdemérem ezüst foko-
zata kitüntetést kapta Mari 
Ká lmán , a Csongrád megyei 
tanács vb Testnevelési és 
Sporthivatal vezetője. 

A z orvostudományi egye-
tem felszabadulási ünnepsé-
gén adták át a tavaly vég-
zett orvosoknak és gyógy-
szerészeknek a Felsőoktatási 
Tanulmányi Érdemérmet. 
Kitüntetésben részesült: dr. 
Engelhardt József, dr. Fara-
gó Katal in, dr. Hadházy 
Aba, dr. Halászi Katalin, 
dr. Obál Ferenc, dr. Petri 
Klára orvosok és Pozsár 
Már ia gyógyszerész. 

A „Szövetkezeti Ipar Ki-
váló Dolgozója" kitüntetés-
ben részesült: Szántai Kis 
István, a Csongrádi Ruháza-
ti Szövetkezet szállításfele-
lőse. Bódi Imre, a Makói 
Vas_ és Fémipari Szövetke-
zet lakatosa, Kertész Géza, 
a Szegedi Mérlegkészítő és 
Javí tó Ipari Szövetkezet 
részlegvezetője, Kátai Antal, 
a Makói „MAROS" Cipőké-
szítő Ipari Szövetkezet ci-
pész szakmunkása, Galiba 
István, a Szegedi Építőipari 
Szövetkezet tehergépkocsi-
vezetője, Miskolczi Imre, a 
Hódmezővásárhelyi Elektro-
fém ISZ újítási előadója. 

A szövetkezeti mozgalom 
fejlesztésében elért kiemel-
kedő eredményekért Manga 
Józsefné a csanádpalotai Ta_ 
karékszövetkezet főkönyve-
lője, Csende István, a Vá-
sárhelyi Alkotmány Lakás-
fenntartó Szövetkezet elnö-
ke, Molnár István, a Szaty-
mazi ÁFÉSZ társadalmi el-
nökhelyettese, Vass Imre, a 
MÉSZÖV elnökhelyettese, az 
ÁFESZ-titkárság vezetője 
K ivá ló szövetkezet} munká-
ért kitüntetést kapott. 

KISZ-munkáért 
Aranykoszorús KlSZ-jel-

vénnyel jutalmazták Berger 
Zoltán (SZOTE), Drozdik 
Éva (JATE), Falat László 
(kéziszerszámgyár), Galántai 
Szabolcsné (DÉLÉP), Káity 
Klára (Egyetértés Tsz), Lőrét 
Katal in (Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola). Nagy 
Balázs (JATE). Varga Antal-
né (KSH), Katona Ferenc 
(Tápéi Házi ipari Szövetke-
zet), Nyiczók I lona és Hav-
rincsák Etelka (DÉMÁSZ), 
Szabó László (járási K ISZ 
VB), és Soós Ibolya (öttö-
mös. Magyar László Terme-
lőszövetkezet) ifjúsági mun-
káját . Szeged város fiatal-
jai közül 23-an, a járásból 
öten kapták meg a K ISZ K B 
dicsérő oklevelét. A járás 
nyolc alapszervezetének a 
közeljövőben nyú j t j ák át a 
dicsérő okleveleket. Úttörő-
vezetői Érdemérmet adtak 
át Sáska Istvánnak, a sán-
dorfalvi általános iskola 
igazgatójának, Kiváló Ifjú 
Vezető kitüntetést kapott 
Szabó Ilona, a kisteleki 
g imnáz ium tanulója. 

Egyházi személyek 
kitüntetése 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa az á l lam és 
az egyházak közötti egyez-
mények aláírásának 25. év-
fordulója a lkalmából az ál-
lam és az egyház közötti jó-
viszony kialakulásában és 
fejlődésében kifejtett tevé-
kenységük elismeréséül dr. 
Káldy Zoltánnak, a magyar-
országi evangélikus egyház 
elnök-püspökének, dr. Hor-
váth Richárdnak templom-
igazgatónak, az Országos Bé-
ketanács katolikus bizottsá-
ga főt itkárának a Magyar 
Népköztársaság Zászlórendje 
I. fokozata; dr. Bakos La-
josnak, a dunántú l i refor-
mátus egyházkerület püspö-
kének, dr. Cserháti József 
pécsi római katolikus me-
gyés püspöknek, Palotay 
Sándornak, a szabadegyhá-
zak tanácsa elnökének, dr. 
Seifert Gézának, a magyar 
izraeliták országos képvise-
lete gtnökenefc, ote. Vankanyi 

Imre c. prépost-kanonok-
nak, az Actio Catholica or-
szágos igazgatójának a Ma-
gyar Népköztársaság Zász-
lórendje I I . fokozata; dr. 
Ferencz József unitárius 
püspöknek, dr. Vető Lajos 
ny. evangélikus püspöknek a 
Munka Érdemrend arany fo-
kozata; Griinwalszky Ká-
roly evangélikus lelkésznek, 
Hajdú Péter református lel-
késznek, dr. Huszti Ká lmán 
református teológiai profesz-
szornak, . Karrier Ágoston-
nak, a z evangélikus egyete-
mes egyház főtitkárának, 
Komjáthy Aladár reformá-
tus esperesnek. Magyar Fe-
rencnek, az „Üj Ember" fe-
lelős szerkesztőjének a Ma-
gyar Népköztársaság Zászló-
rendje I I I . fokozata kitün-
tetést adományozta. 

A kitüntetéseket szerdán 
az Országház Munkácsy-ter-
mében Losonczi Pál, az El-
nöki -Tjtnacs elnöke actta át. 

Az ú j rendelőintézet 

Tegnap, ezerdán délelőtt 
ünnepélyes keretek között 
adták át rendeltetésének Sze-
geden, a Vasasszentpéter ut-
ca X—3. szám alatt épült ú j 
Csongrád megyei Rendelőin-
tézetet. Az ünnepségen részt 
vettek: dr. Schultheisz Emi l 
egészségügyi miniszter, dr. 
Komócsin Mihály, a Csong-
rád megyei tanács elnöke, 
Szabó Sándor és dr. Ágoston 
József, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titká-
rai, Sipos Géza, az M S Z M P 
Szeged vároei bizottságának 
első titkára, dr. Biczó György, 
a Szeged megyei város taná-
csának elnöke, dr. Kovács 
József, az M S Z M P szegedi 
járási bizottságának első tit-
kára, dr. Borencsi György, a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem általános rektorhe-
lyettese, dr. Varró Vince 
egyetemi tanár, a Csongrád 
megyei Egészségügyi Bizott-
ság elnöke, Turai Zoltán, az 
SZMT megyei titkára, dr. 
Rózsa József főorvos, a 
Csongrád megyei tanács 
egészségügyi osztályának ve-
zetője, Sipos Mihály, a DÉ-
LÉP igazgatója. Képviseltet-
ték magukat társegészség-
ügyi intézmények is. 

Hantos Mihály, a Csong-
rád megyei tanács elnökhe-
lyettese mondott avatóbeszé-
det. Hangsúlyozta, hogy az 
ú j intézmény jelentős vív-
mánya a szocialista egész-
ségügynek Szegeden, a sze-
gedi járásban és Csongrád 
megyében. Az ú j rendelőben 
a szakrendelések és a ki-
szolgálóegységek elrendezése 

Az cgészségUgyi miniszter — középen — beszédét mondja 

összhangban van a mai 
egészségügyi követelmények-
kel. Az épületet a DÉLÉP 
építette, az O M K E R vállalat 
pedig a belső berendezés 
munkálata i t vállalta. Az 
építési költség 20 millió 800 
ezer forint, a belső berende-
zésekre pedig 14 millió 500 
ezer forintot fordítottak. 

Ezután dr. Schultheisz Emil 
egészségügyi miniszter meleg 
szavak kíséretében adta át 
az ú j intézményt dr. Csaja 
Klára főorvosnak, a megyei 
rendelőintézet igazgatójának, 

aki kijelentette: ez az intéz-
mény is a legteljesebben 
igyekszik szolgálni a szocia-
lista egészségügyet. 

A vendégek végül megte-
kintették az ötszintes épü-
letben a szakrendelőket, el-
beszélgettek az ú j intézmény 
dolgozóival. Elismerően szól-
tak az építömunkásokról, a 
belső berendezéseket készítő 
dolgozókról, ak ik igazán szép 
munká t végeztek. 'Az ú j ren-
delőintézet szombaton, ápri-
lis 6-án megnyitja kapuit a 
gyógyulásra várók előtt. 

Több lesz 
v 

a fűszerpaprika 
A termelők anyagi érdekeltsege 

Most kaptuk az értesítést a 
paprikafeldolgozó vállalattól, 
hogy idén — a tavalyi ked-
vezőtlen termelési eredmé-
nyek ellenére — nagyobb te-
rületen, összesen 4 ezer 625 
hektáron termesztenek fű-
szerpaprikát Szeged körze-
tében. Legtöbbre most is az 
Ú j Élet Tsz kötött szerző-
dést, a tápéi Tiszatáj Ter-
melőszövetkezet. a zákány-
széki Má jus 1. Szakszövetke-
zet, a gyálaréti Komszomol 
— és a Pusztaszeri Hétvezér 
Tsz követi a sorban. 

Kézzelfogható magyaráza-
ta van a fellendülésnek, át-
vételnél lényegesen maga-
sabb árat kínál most a vál-
lalat, mint az előző évek-
ben. Amelyik gazdaság öt 
évre előre szerződik, má-
zsánként 20 forinttal többet 
kap ilyen évben a papriká-

dért. Az egy evre szóié szer-

ződésben is 60, illetve 30 fo-
rinttal magasabb felvásárlá-
si ár szerepel, az említett 20 
forint minderre ráadás. Nö-
vényvédelmi hozzájárulás-
ként 30 hektárig 1250 forin-
tot, azon felül 2 ezer 260 
forintot vállalt hektáronként 
magára a feldolgozó vállalat. 
További kedvezményként 
száz forint felárat kap má-
zsánként minden gazdaság az 
augusztus 31-ig átadott pap-
rikáért, és 60 forintot azért, 
amit szeptember 10-ig szál-
lít az átvevőnek. Ha csak a 
felárakat számoljuk össze, 
tisztességes summáról van 
akkor is sJÉ. 

A j ó termés érdekében 
170 mázsa vetőmagot bo-
csátott a vállalat a termelők 
rendelkezésére, majdnem a 
teljes termőterületre ellenőr-
zött, csávázott vetőmag ke-
rülhet tehát. 

Találmányok, 
újítások 

A reálisabb elbírálás miatt 
az utóbbi években csökkent 
ugyan az újítások száma, 
értékük azonban fokozato-
san növekszik, tavaly már 
több mint 2 mil l iárd forint 
hasznot hoztak az új í tók al-
kotásai. Az új í tók tömeg-
mozgalma a vállalat és a 
népgazdaság számára fölbe-
csülhetetlen erkölcsi és anya-
gi érték. Egész sor vállalat-
ná l nagy sikereket értek el 
a munkásúj í tók. 

Az új ítómozgalom to-
vábbfejlődését és a leltalálú-
kedv fokozódását jelzik a 
Találmányi Hivatalban most 
összesített eredmények ás. A 
számadatok szerint 1973-ban 
48 677 újítást és 516 szaba-
dalmazott találmányt foend-
tak el hasznosításra. A ? őií-
tások és a találmányok vál-
lalati hasznos eredménye 
túlhaladta a 3,8 mi l l ió forin-
tot. Az új í tóknak és felta-
lálóknak 222 mil l ió forintot 
fizettek ki. (MTI) 

A Könnyűipar Kiváló 
Dolgozója lett a Szegedi Ru-
hagyár dolgozói közül Mül-
ler Péterné, Mészáros Fe-
rencné, Lázár Lajosné, Óno-
zó Ervin, Maksa Lajosné, 
Vecsernyés Józsefné, Laka-
tos István, Albert János, 
Gera Imre. Szigeti Ferenc, 
Kersch László, Olajos Já-
nos, Rácz Miklós és Csepregi 
Istvánné. 

A Posta Kiváló Dolgozója 
kitüntetést kapta a szegedi 
postaigazgatóságon La j kó 
Mihá ly kábelszerelő, Ludá-
nyi Lajos csoportvezető, és 
Szabó József, a Szeged I. 
posta vezetője. 

A Könnyűipar Kiváló 
Dolgozója c ímű miniszteri 
kitüntetést kapott Frank 
László, a Szegedi Bútoripa-
ri Szövetkezet főmérnöke, 

A KSZV gyáraiban a 
Könnyűipar Kivgló Dolgozó-
ja c ímű miniszteri kitünte-
tésben részesült Kaufmann 
István programozó vezető, 
Tokodi János művezető, Ke-
néz Lászlóné statisztikus, 
Kiss Ignácné finomkártoló-
gépes. Boros Gyem Jánosné 
nyújtós, Balázs Lászlóné 
gombolyítógépes. Biczók 
Lászlóné sodrógépkezelő, 
Bodó Pálné vetülékcsévélő, 
Fortuna Már ia szövőnő, 
Széli József szövő műveze-
tő, Benedek Jenő főműve-
zető, Soltész K á lmánné gé-
pes kivarró, Ficsor István-
né fonónő. Kertész Márk 
generál csoportvezető, Ma-
gyar Istvánné varrónő, Tár-
•kány Szűcs Sándor mező-
gazdasági osztályvezető, Za-
latnai Lajos tervelőadó, Spo-
larics Lászlóné szárazfonó 
csoportvezető. Schmidt Bá-
lint lakatos, Cseliák János 
bálapréselő. Molnár Dezsőné 
osztályozó, Böröcz Jánosné 
gerebenező, Tamucza Pá l 
cérnazó, Gyúroski Sándor 
segédművezető. Orosz János-
né fonónő, Béres János áz . 
tatós, Gyömbér Mátyás áz-
tató művezető. A Kiváló 
Üjító kitüntetés ezüst foko-
zatát kapta Magosi Dezső 
műszaki osztályvezető és 
Meggyesi Mihá ly üzemveze-
tő. 

A Minőségi Cipógyár sze-
gedi egységének három dol-
gozója szintén a Könnyű-
ipar K ivá ló Dolgozója címet 
kapta meg az ünnepségen: 
Udvarhelyi János, Seller 
Edit cipőipari szakmunka-
sok és Pavelka János mű-
vezető. 

A Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vállalatnál az Élelmi-
szeripar Kiváló Dolgozója 
kitüntetést kapta Hatvani 
Györgyné. Ábrahám Pál, dr. 
Csöke Tibor, Sipos Sándor 
és Szabó József. 

A Vízgazdálkodás Kiváló 
Dolgozója kitüntetésben ré-
szesült Bihari István, a 
Csongrád megyei tanács vb 
építési, közlekedési és víz-
ügyi osztályának mérnöke, 
dr. Paczuk István, a megyei 
tanács elnökhelyettese. A 
Belkereskedelem Kiváló Dol-
gozója kitüntetést kapta Péli 
Jánosné, a megyei tanács vb 
kereskedelmi osztályának 
előadója. Kiváló Pénzügyi 
Dolgozó kitüntetésben ré-
szesült Kollár János, a szen-
tes} járási hivatal pénzügyi, 
terv- és munkaügyi osztály 
költségvetési csoportvezető-
je és Perédi József, a me-
gyei tanács pénzügyi osztá-
lyának főelőadója. 

Az Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója kitüntetést kapta 
dr. Szathmári Lajos nyugal-
mazott középiskolai tanár. A 
Szocialista Kultúráért kitün-
tetést peclig Sscnüsg (jb>tw-


