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Nagy részvéttel 
búcsúztatták el 

Sípos Gézát 
Csütörtökön délután a szegedi Belvárosi temetőben a 

gyászolók sokasága vett búcsút Sípos Gézától, az MSZMP 
Csongrád megyei végrehajtó bizottságának tagjától, a Sze-
ged városi pártbizottság első titkárától, aki 46. évében, 
hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el. A temetésen 
munkásőr-díszszakasz tisztelgett emlékének, s a szegedi 
munkásőr-zenekar gyászzenéje szólt, miközben elvtársai, 
munkatársai, barátai, tisztelői és hozzátartozói búcsúztak 
tőle. A ravatalnál díszőrséget állt Győri Imre, az MSZMP 
KB titkára, Sándor József, a KB tagja, a Központi Bizott-
ság osztályvezetője, Andrikó Miklós, a KB osztályvezető-
helyettese, Baráth Károly, a Központi Bizottság alosztály-
vezetője; a megyei és a városi párt-végrehajtóbizottság tag-
jai; a szegedi pártalapszervezeti titkárok; üzemi munkások; 
a városi pártbizottság munkatársai; Csongrád megye váro-
sai és járásai pártbizottságainak küldöttségei; a társadal-
mi és tömegszervezetek — a tanács, a KISZ, a Hazafias 
Népfront, a szakszervezetek —; a fegyveres testületek, a 
közép- és a felsőoktatási intézmények vezetői; a hazánk-
ban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok képviselői és 
Szeged jugoszláv testvérvárosa. Szabadka pártbizottságá-
nak delegációja, élén Sztipan Kopilovicssal, a pártbizott-
ság titkárával. 

A ravatal mellett, bársonypárnákon helyezték el az 
elhunyt kitüntetéseit: a KISZ Érdemérmet, a Munka Ér-
demérmet, a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérmet, a 
Szabadság Érdemrendet, az Ifjúságért Érdemérmet és a 
Munka Érdemrend arany fokozatát, mellyel kétszer be-
csülték meg munkásságát. 

A kamarakórus gyászdalokat énekelt. 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád megyei 

bizottsága nevében dr. Németh Lajos, a megyei pártbizott-
ság titkára búcsúzott az elhunyttól. 

Életeleme volt 
az emberekért végzett munka 

Dr. Németh Lajos gyászbeszéde 
Tisztelt Gyászoló Család! 
Elvtársak! Barátaink! 
Szívünkben mély fá jda-

lommal, megrendülten ál-
lunk e ravatal^ előtt. A Ma-
gyar Szocialista ' Munkáspárt 
Csongrád megyei bizottsága, 
végrehajtó bizottsága; a vá-
rosi, járási pártbizottságok, a 
megye pártmunkásai nevé-
ben igaz kommunistától, hű-
séges baráttól, segítőkész, 
megbízható munkatárstól, 
harcostársunktól búcsúzom. 

A tiszai táj. Csongrád me-
gye, közelebbről Csongrád 
város szülötte voltál, Sípos 
Géza elvtárs, azonban na-
gyon hamar a másik tiszai 
város, Szeged hűséges fia 
lettél. Olyan ember voltál, 
aki a város üzemeiben ka-
pott első karéj kenyérért egy 
egész élet szorgalmát, szol-
gálatát adtad viszonzásul. 

Sokgyermekes munkáscsa-
ládból jöttél közénk. Gyer-
mekkorodban a szegénység, 
az uradalmi élet nyomorúsá-
gának keserves élménye volt 
osztályrészed, melyet az 
1940_es évek város; munká-
sának sanyarú élettapaszta-
lata tett még nehezebbé. 
„ ... A szegedi késgyárba ke-
rültem tanulónak, de fel-
szabadulni nem tudtam 
anyagi helyzetem miatt, mert 
eltartásomról magamnak kel-
lett gondoskodni, mivel ha-
tan vagyunk testvérek" . . . — 
így vallottál életednek erről 
a szakaszáról. 

Emberi méltóságod, gaz-
dag alkotó energiád együtt 
szabadult fel az ország, a 
megye, a város felszabadu-
lásával. 

Szeged üzemeiben, a vil-
lamosvasútnál, a konzerv-
gyárban. a falemezgyárban 
gyári munkásként kötelez-
ted el magad a közösségért 
folytatott harccal, Szeged 
munkásainak küzdelmével, 
amely akkor az újjáépítésért, 
az üzemek államosításáért, a 
tervgazdálkodás beindításá-
ért folyt. Munkahelyeid az 
akkori politikai, gazdasági 
küzdelmek megannyi csata-
terei voltak. 

Nem véletlen, hogy ez a 
forradalmi időszak téged, az 
akkori húszéves fiatalt ön-
tudatos ifjúmunkássá for-

' máit, akit az ifjúsági moz-
galomban a felszabadultan 
küzdő, dolgozó fiatalok bizal-
ma hamar vezetőnek válasz-
tott. A z újért lelkesedő mun-
kásszived csakhamar megta-
lálta az utat a párthoz is. 
Rövid eleted kétharmadában 

mint ifjúsági funkcionárius, 
majd mint párttisztségviselő 
határozott, de érző szívű 
egyéniséged fáklyaként lo-
bogott. A munkásosztály és a 
párt fegyelmezett katonája-
ként meneteltél, dolgoztál a 
magad választotta úton. 

Mint kommunista ifjúsági 
vezető, fáradhatatlanul tevé-
kenykedtél azért, hogy Sze-
ged fiataljai minél hama-
rabb és minél eredménye-
sebben kapcsolódjanak be a 
kibontakozó szocialista épí-
tésbe. 

Lelkesedésed, az ügy iga-
zába vetett hited átsegített 
azokon a buktatókon is, 
amelyek annak idején a po-
litikai vonal hibái- és nem-
egyszer a rossz gyakorlati 
megoldások következtében 
elénk tornyosultak. 

öntudatod vitt a munkás-
hatalomért vívott harc első 
sorába 1956-ban is. amikor 
az ellenforradalom szocialis-
ta rendszerünk ellen táma-
dott. Fegyvert ragadtál elv-
társainkkal együtt a párthá-
zak védelmére, majd eszmé-
ink igazától újra és újra át-
forrósodott szívvel kapcso-
lódtál be az ifjúsági mozga-
lom és a párt újjászervezé-
sébe, pártunk mai helyes po-
litikájának kikovácsolásá-
ba, gyakorlati megvalósítá-
sába. 

Nemcsak Sípos Géza életé-
nek voltak fénylő napjai a 
KISZ megalapításának, az 
ifjúsági mozgalom újjászer-
vezésének 1957 utáni évei, 
hanem sokaké, akik példá-
ja, útmutató szava, szerve-
zői lelkesedése kapcsán ve-
le együtt dolgoztak a KISZ 
városi bizottságában, a KISZ 
alapszervezeteiben. 

Az elmúlt közel két évti-
zed politikai és gazdasági 
munkája, a párt fejlesztésé-
nek feladatai, eredményei 
és gondjai sokoldalú tapasz-
talatokkal gyarapították ve-
zetői egyéniségedet. A váró-
sj pártbizottság apparátusá-
ban, majd annak élére ke-
rülve — értve és átérezve, 
személyes felelősséggel — 
vettél részt a párt politiká-
jának megvalósításában. Épí-
tője voltál üzemeknek, isko-
láknak. tudományos intéze-
teknek és óvodáknak. A ke-
gyetlen halál már nem en-
gedte meg, hogy örülhess a 
végzett munka befejeződé-
sének. De azt az ügyet, ame-
lyet kezdtél, s amelynek ré-
szese voltál, -mi -tovább foly-f 
tatjuk. 

Tisztelt Gyászoló Család! 
Tisztelt Elvtársak, Baráta-

ink! 
Sípos Géza elvtárs közös-

ségi, mozgalmi ember, párt-
munkás volt, akinek élet-
eleme volt az emberekkel, 
az emberekért végzett mun-
ka. Jól ismerte az embere-
ket erényeikkel, hibáikkal 
együtt, és tudta azt is, hogy 
ő sem tévedhetetlen. Tisztel-
te a z alkotó embert, ezért 
magas mércét állított azok-
nak, akikkel széles ívű mun-
kájában együtt dolgozott. 
Különösen szívén viselte a 
munkapad mellett dolgozók, 
s az onnan indulók útját, de 
nagyra becsülte az alkotó 
értelmiséget is, amelynek 
megannyi képviselőjével na-
ponta együtt tevékenykedett. 
Csak alappal dicsért, s ha 
bírált, az emberért tette. 

Akik a megyei pártbizott-
ságban együtt lehettünk ve-
le, tapasztaltuk, mennyire 
életének értelme volt e vá-
ros, a pártszervezetek ügye. 
De tudott szegedi, megyei és 
magyar , állampolgár is len-
ni egyszerre nagy és kis kér-
désekben egyaránt. 

Mind a város, mind a me-
gye egészében vizsgálódott, 
gondolkozott. Helyzetelem-
zései. megállapításai kriti-
kusak. javaslatai érdemiek, 
reálisak és előremutatóak 
voltak. Nyíltsága, kritikus-
sága. valóságérzéke mögött 
mindig átsütött öntudatá-
nak, a munkásosztály, az 
egész magyar nép szerete-
tének tüze. 

Munkája, szerénysége, köz-
vetlensége miatt is tekintély, 
megbecsülés és szeretet 
övezte a városban, de a me-
gyében és azon túl is. 

Érdeme; vannak Szeged 
külföldi megismertetésében 
és megszerettetésében is. Iga-
zi proletár internacionaliz-
mussal, a város szeretete irá-
nyította azoknak a kapcsola-
toknak a kiépítésében, ame-
lyek Szeged és szocialista 
testvérvárosai, Odessza, Sza-
badka és más városok között 
az elmúlt évtizedekben ki-
alakultak. Közismerten halk 
szava talán akkor tüzesedett 
át leginkább, amikor váro-
sáról, a dolgozó emberek 
eredményeiről beszélt az 
idelátogató vendégeknek. 

Sípos Géza fiatalon, te-
remtő. alkotó képességei te-
tőfokán távozott el tőlünk. 
Akkor, amikor városa te-
remtő energiái igazán szép 
eredményeket érnek el. Ami-
kor Szeged és környékének 
polgárai valóban nagyot al-
kotnak a gazdaság, a közok-
tatás, a közművelődés, a tu-
domány területén. Amikor 
Szeged munkásai, szövetke-
zeti parasztjai, szellem; dol-
gozói egy újabb, eredmé-
nyekkel kecsegtető korszak 
krónikáját kezdik írni a vá-
ros történelmének könyvébe. 
A krónikáskönyv egyik leg-

Gyásrolók tömege vette körül Sípos Géza koporsóját 

méltóbb alkotójának kezéből 
azonban kihullott a toll. 

Elköszönünk Tőled, Sípos 
Géza. Elvtársunktól, bará-
tunktól, munkatársunktól, a 
megye kommunistái, dolgo-
zói nevében. 

Rövid életet éltél, de nem 
éltél hiába. A búcsú lehan-
golja gondolatunkat, össze-
szorítja szívünket. De ha él-
nél. Te is azt mondanád 
szigorú arccal és arcodon 
alig érzékelhető mosollyal: 
legyünk úrrá a fájdalmon. 
Vigyük tovább immár emlé-
keddel az ügyet, amelyet ed-
dig együtt szolgáltunk. Ezt 
tesszük. 

Kedves Géza, megőrizzük 
kegyelettel emlékedet, úgy 
dolgozunk, hogy sírodra ná-
lunk elégedettebb, ember-
ségben teljesebb és boldo-
gabb városnemzedékek tesz-
nek majd koszorút. 

Fáklya voltál, másoknak 
világítottál és közben magad 
is elégtél! 

Nem feledünk, Sípos Gé-
za elvtárs! 

Az MSZMP városi bizott-
sága, a gyászoló család, a 
munkatársak és barátok ne-
vében dr. Ozvald Imre, a 
városj pártbizottság titkára 
mondott búcsúszavakat. 

Szeretettel és szenvedéllyel 
delgozott városáért 

Dr. Ozvald Imre gyászbeszéde 
Tisztelt Gyászoló Család! 
Tisztelt Elvtársak! Baráta-

ink! 
A Magyar Szocialista Mun-

káspárt Szeged városi bi-
zottsága, a pártbizottság 
munkatársai, a szegedi kom-
munisták, a város lakossága, 
a barátok és a gyászoló csa-
lád nevében búcsúzom drá-
ga halottunktól. Sípos Géza 
elvtárstól. 

A megdöbbenés és a f á j -
dalom nehéz súlya alatt 
nem könnyűek a szavak, ame-
lyekkel kifejezhetnénk a 
veszteség fölötti bánatunkat, 
amelyekkel visszaadhatnánk 
szeretetünk és megbecsülé-
sünk eleven érzését. Hiszen 
hozzánk emberileg is a leg-
közelebb állt: körünkben és 
velünk dolgozott, értünk 
lángolt közéleti felelősséggel, 
velünk osztotta meg mara-
dék szabad idejét. 

Egész élete, munkája nyi-
tott könyv előttünk, amely-
ből ú j sorsot, ú j magatar-
tást, ú j emberi tulajdonsá-
gokat olvashatunk. Neveze-
tesen azt. hogy a felszaba-
dult ország munkásfiatalja 
ű j körülmények között har-
colhatott osztálya jogaiért. 
Hogy ennek a harcnak az 
osztályhoz tartozás örök .ér-

zése adta a fedezetét. Hogy 
ebben a politikai küzdelem-
ben mindennap helyt kell 
állni. 

Sípos Géza elvtárs rövid 
élete példázza azokat a tu-
lajdonságokat is, amelyeket 
számon kérünk a kommu-
nistáktól: hűség a párthoz, 
az eszméhez; szerénység a 
társadalm; élet bármely 
posztján; éber lelkiismeret, 
közvetlenség; fogékonyság az 
új iránt; soha nem fáradó 
emberszeretet — hiszen 
mindezzel az életelemmel 
rendelkezett, s ezt sugározta 
környezetére. 

A munkapad mellől szólí-
tották a z ifjúsági mozgalom 
vezető beosztásába, s az itt 
tanúsított képesség és fele-
lősség emelte hivatásos párt-
munkássá. A csalhatatlan 
munkásöntudat szólította 
fegyverbe, a munkáshatalom 
védelmére 1956-ban. A párt 
történelmi küldetésének is-
merete adta neki az erőt és-
a lelkesedést, amikor a mun-
kásosztály élcsapatának ú j -
jászervezésében jeleskedett. 
A munkáshatalommal, an-
nak erősödésével együtt, s 
annak szolgálatában kapott 
mind nagyobb és nagyobb 
feladatot — s tisztességgel, 
példásan állt helyt mint a 

•fsrőrség a ravatalnál 

KISZ városi bizottságának 
titkára, a városi pártbizott-
ság osztályvezetője, titkára, 
majd első titkára. 

Azok tudják leginkább, 
akik közvetlen munkatársai 
voltak, milyen önzetlenül, 
milyen szeretettel, mennyi 
energiával és szenvedéllyel 
dolgozott, vitatkozott, har-
colt városáért. Mennyit fá-
radozott azért, hogy osztály-
érzékét a marxizmus—le-
ninizmus tudományával erő-
sítse; hogy modern szemlé-
letű, szocialista fiatalsággá 
nevelődjék az ű j generá-
ció; hogy egészséges, tiszta 
pártélettel és hatékony párt-
munkával segítsük elő a szo-
cializmus ügyét. 

S mindezt a legnagyobb 
szerénységgel, magas megbí-
zatásokban is sokszor szinte 
észrevétlenül cselekedte. Ke-
mény volt, ha elvek kerül-
tek szóba; robbanékony, ha 
cselekedni kellett; a részle-
tekig alapos, amikor döntés 
előtt állt — de mindig és 
minden helyzetben rendkí-
vül emberséges. 

Nagyra becsültük, szeret-
tük, tiszteltük mindezért éle-
tében. s így őrizzük meg az 
emlékét is. 

Drága Géza! Korán eltá-
voztál közülünk, a szüntelen 
égés, a folytonos felelősség 
alaposan próbára tett, majd 
a hosszan tartó súlyos be-
tegség rövidre szabta a z éle-
tedet. E rövid és értékes élet 
értelmét azonban megtalál-
tad és ránk hagytad. Ügy 
érezzük: példád szerint kell 
a pártért, az osztályért, a 
népért, a hazáért dolgozni, 
példád szerint kell a fölne-
velő várost szeretni. 

Családod nevében is bú-
csúzom Tőled, akik szerető, 
gondoskodó férjet, apát, ro-
kont vesztettek el. És a ba-
rátok nevében is. akik a 
megfeszített munkában, harc-
ban küzdőtársaid voltak, s 
akikre kisugároztad szemé-
lyiséged- nagyszerű értékeit. 

Drága Géza! Az, hogy a 
Rólad őrzött emlékeink ki-
vétel nélkül maradandók éa 
kedvesek a szívünknek, csak 
fájdalmunkat. gyászunkat 
nehezíti. S most, amikor vég-
ső búcsút veszünk Tőled, csa-
ládod, munkatársaid, bará . 
taid. a szeged; kommunis-
ták nevében, csak azt mond-
hatom, úgy maradsz a szí-
vünkben. ahogy éltél: a leg-
kedvesebbek. a leginkább 
szeretettek között. 

A gyászbeszédek után utol-
só útjára kísérte a városi 
pártbizottság elhunyt első 
titkárát a gyászolók tömege: 
a szegedi munkásmozgalom 
halottainak díszsírjaihoz. I t t 
helyezték végső nyugalomra 
Sípos Gézát, az Internacio-
nálé hangjai mellett. Sírját 
elborították a tiszteletadás 
koszorúi, a gyászolók virá-
gai. 

* 
Sípos Géza elvtárs el-

hunyta alkalmából távirat-
ban nyilvánította részvé-
tét a z Ukrán Kommunista 
Párt Odessza Területi Bi-
zottsága, Odessza Városi Bi-
zottsága; a Jugoszláv Kom-
munisták Szövetsége Szabad-
ka község; bizottsága és Sza-
badka községi képviselőtes-
tülete. Részvéttáviratokat 
küldtek a városi pártbizott-
ságnak szegedi üzemek, in-
tézmények, társadalmi szer-
vezetek, 


