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Győri Imre látogatása 
Vásárhelyen 

Győri Imre, az MSZMP 
Központi Bizottságinak tit-
kára, országgyűlési képvi-
selő pénteken délután dr. 
Komócsin Mihálynak, a me-
gyei pártbizottság első titká-
rának társaságában Hódme-
zővásárhelyre látogatott. A 
városi pártbizottságon Török 
József első titkár és dr. Csa-
tordai/ Antal tanácselnök fo-
gadta a vendéget, aki ez-
után az ipari szövetkezetek 

Bajcsy-Zsilinszky utcai 
klubjában országgyűlési kép-
viselői beszámolót tartott 
időszerű bel- és külpolitikai 
kérdésekről. 

A nagy érdeklődéssel kí-
sért beszámoló után a ta-
nácsházán Győri Imre talál-
kozott a város párt- és taná-
csi apparátusának vezetői-
vel, munkatársaival is, és 
kötetlen baráti beszélgetést 
folytatott velük. 

Hazautazott a szabadkai 
pártkiildöttség 

Három napot töltött Sze-
geden a Jugoszláv Kommu-
nisták Szövetsége Szabadka 
községi bizottságának kül-
döttsége, amely az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
meghívására érkezett szer-
dán Szegedre. "A szabadkai 
delegációt, amelyet Mészá-
ros János, a JKSZ Szabadka 
községi bizottságának tit-
kárhelyettese vezetett, s 
amelynek tagjai Fejes Szil-
veszter, a statutumügyi bi-
zottság elnöke, Babity Ivan, 
vagongyári munkás, a PB 
tagja és Horváth Sztevan, a 
Szabadkai Agrokombinát 
pártkonferenciájának titká-
ra, tegnap délelőtt a Tisza-
tá j Tsz-be látogatott Berta 
Istvánnak, a városi pártbi-
zottság osztályvezetőjének 

társaságában. A szövetkezet 
pártszervezetének munkájá-
ról, a gazdaság pártéletéről 
tájékozódtak. 

Délután a küldöttség zá-
rómegbeszélésen vett részt, 
amelyen jelen volt dr. Var-
ga Dezső, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának titkára, 
F. Nagy István, a városi 
pártbizottság végrehajtó bi-
zottságának tagja, a Délma-
gyarország főszerkesztője, 
Hajas László, az SZMT tit-
kára, Baló Ilona, a városi 
KISZ-bizottság első titkára 
és dr. Csikós Ferenc, a vá-
rosi tanács vb-titkára. A 
délutáni találkozón megbe-
szélték a látogatás tapaszta-
latait, azután a delegáció 
hazautazott Szabadkára. 

Ülést 
tartón 

ax Elnöki 
Tanács 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa pénteken 
ülést tartott. Az Elnöki Ta-
nács határozatot hozott egyes 
községek egyesítéséről, to-
vábbá újabb községi közös 
tanácsok szervezéséről. A 
határozatok elősegítik egyes 
összeépült községek egysé-
ges fejlesztését, felújítási és 
fejlesztési forrásaik koncent-
ráltabb felhasználását, va-
lamint az alsófokú telepü-
léshálózat fejlesztési körze-
tek és a közigazgatási hatá-
rok egybeesését, illetve kö-
zelítését. 

A határozatok 1974. de-
cember 31-én lépnek életbe, 
Végrehajtásukról az illeté-
kes megyei tanácsok vég-
rehajtó bizottságai gondos-
kodnak. Az Elnöki Tanács 
legfelsőbb bírósági bírót vá 
lasztott, valamint bírák fel-
mentéséről és megválasztó 
sáról határozott, végül egyé-
ni kegyelmi ügyben döntött 
(MTI) 

A fegyveres erők napja alkalmából: 

Több te/ 
Idén, az elmúlt évihez ké-

pest, várhatóan mintegy 100 
millió literrel több tejet ad a 
mezőgazdaság az iparnak. 
Ebből a készletből zavarta-
lan tej- és tejtermékellátást 
biztosítanak az üzemek. 

Cinka Panna balladája 
Ma már tudjuk, hogy 

1948-ban, és éppen márciu-
sának idusán, Kodály zenéje 
ellenére is meg kellett 
buknia Balázs Bélának a 
Cinka Pannával. A darab 
rövid, sikertelen színpadéle-
te inkább a kor sematikus 
művészetszemléletére vet 
árnyékot, akkor egyszerűen 
nem tudták (nem akarták?) 
úgy nézni, mint lehet most, 
előítéletek és erőszakos re-
ceptek nélkül, fogékonyan, 
tisztán. 

A darab eredeti formájá-
ban még nem került színre. 
A néhai operaházi bemuta-
tó elképzelhetően föllazítot-
ta, Kodály hangulatos, ku-
rucos, népi-balladai színek-
kel áttört muzsikáján ke-
resztül a zenés színpad felé 
finomította — a csütörtöki 
szegedi premier viszont le-
egyszerűsítette, drámai vo-
nalait átcsoportosította. Nem 
vagyunk jósok, döntse el az 
utókor, mennyit használt a 
darabnak. 

Két szempontból feltétle-
nül. 1. Elővette a szegedi 
színház, visszaadta a szín-
padnak, közkinccsé tette a 
város szülöttének méltatla-
nul elhanyagolt életművéből. 
2. Fölfedezte a darab művé-
szi hitelességét, költői nyel-
vezetét, balladai lejtését. Ez 
utóbbi jórészt igazolja a 
dramaturgiai beavatkozáso-
kat. A cselekményt álló 
képből, álomképből ébresz-
tik föl: Gyarmathy Ágnes 
némileg túlrészletezett natu-
ralista színpada csak addig 
sejtet kockázatot, míg nem 
derül ki, Giricz Mátyás a 
maga szuverén eszközeivel 
nyúlt a darabhoz. A stílust, 
mely annyira jellegzetes, ő 
maga költői naturalizmusnak 
nevezi, találóan. Amit csinál, 
kétségtelenül hatásos: az el-
hagyott szövegrészek helyé-
be a rendelkezésre álló szín-
padtechnika maximális ki-
használásával víziókat te-
remt (a parasztok küldöttsé-
gének első megjelenése, vagy 
Heiszter generális udvarné-
pének sejtelmes suttogása 
Ocskay képzeletében), látvá-
nyos tablókat nagyít kl (az 
első felvonás végén), asszo-
ciációkat sűrít és szemet pi-

Cinka Panna (Martin Márta) és Ocskay (Körtvélyessy 
Zsolt) az I. felvonásban. 

hentet. Egy bizonyos: ren-
dezőcentrikus színháza nem 
hagyja „békén" a közönsé-
gét, nem engedi tétlenül 
szemlélődni, tehát unatkozni 
sem. Lehet érvelni mellette,* 
lehet vitatni, csak közömbö-
sen tudomásul venni nehéz. 

A balladai hangvétel 
hellyel-közzel lelassítja az 
előadás ritmusát, és némileg 
megosztja a szereplők játék-
stílusát. Martin Márta cigá-
nyos temperamentumú, 
mégis finom, költői Cinka 
Pannája fölidézi a népbal-
ladák sűrű szépségét, fájdal-
mát, Körtvélyessy Zsolt he-
vülten szavaló Ocskay, 
ugyanakkor Mentes József 
Keszeg kapitánya hűvösen 
józan, realisztikus, hozzá 
igazodik Jachinek Rudolf, 
Szabó István, Gyürki István, 
Teszáry Gábor; így Kátay 
Endrének kell (és tud), sze-
repe szerint is, harmóniát 
teremteni közöttük. Kovács 
János tiborci mélyságeket 
fölvillantóan hozza színre a 
parasztot, a fegyvert ragadó 
nincstelenek ágrólszakadt 
elszánt, a forradalomban 
apolitikus, ám szegénységük-
ben megérthető táborát, 
(Gémesi Imre, Kovács Gyu-

la, Székelyhídi György). I f j . 
Újlaki László (követ), Bagó 
László (szolga), Marosi Ká-
roly (miniszter) és a szegedi 
operakórus tette teljessé az 
előadást, ahol a Csala Bene-
dek vezette zenekar — a he-
gedűszólókat játszó Laczkó 
Sándorral — stílusosan szol-
gálta a közös ügyet, a Cinka 
Panna balladai föltámasztá-
sát. 

Nikolcnyi István 

Tegnap országszerte, így 
Szegeden is számos ünnep-
séget rendeztek a fegyveres 
erők napja alkalmából. 

A szegedi honvédségi ala-
kulat ünnepi csapatgyűlésen 
emlékezett meg tegnap a 
fegyveres erők napjáról. Az 
ünnepségen jelen volt Ta-
kács Imréné országgyűlési 
képviselő, dr. Csikós Ferenc, 
Szeged megyei város taná-
csának vb-titkára, s a társ-
fegyveres testületek képvi-
selői. Ünnepi beszédet Árva 
Antal mérnök-alezredes 
mondott, majd ezt követően 
miniszteri kitüntetéseket 
adtak át. 

A Csongrád megyei Rend-
őr-főkapitányságon rende-
zett ünnepségen részt vett 
Jányi László, az MSZMP 
Szeged járási bizottságának 
első titkára, Czifra Pál, a 
megyei pártbizottság mun-
katársa, dr. Paczuk István, a 
Csongrád megyei tanács el-
nökhelyettese, valamint a 
társfegyveres testületek, to-
vábbá üzemek, intézmények, 
társadalmi szervek képvise-
lői is. 

Az ünnepség első részében 
hősi halottainkra emlékez-
ve megkoszorúzták a főka-
pitányság első emeletén 
levő domborművet, amely 
előtt Dombi Gyula őrnagy 
mondott beszédet. Ezt köve-
tően került sor a főkapi-
tányság nagytermében ren-
dezett ünnepségre, amelyen 
Horváth Lajos, a KISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak titkára mondott beszé-
det. Ezután Molnár István 
alezredes, főkapitány-helyet-
tes kitüntetéseket adott át. 
A Haza Szolgálatáért Ér-
demérem arany fokozatát 
kapta Széli Imre főhadnagy, 
Gombás János zászlós. E 
kitüntetés ezüst fokozatában 
részesült Dobai Gizella fő-
törzsőrmester, a bronz foko-
zatot kapta Gorcsa Mihály 
százados. A Közbiztonsági 
Érem arany fokozatát kapta 
Zsarkó István százados, Dé-
gi János törzsőrmester. E ki-
tüntetés ezüst fokozatában 
részesült Tühegyi Sándor 
hadnagy, Labádi Ernő al-
hadnagy, Sánta Szilveszter 
főtörzsőrmester. E kitünte-
tés bronz fokozatát nyújtot-
ták át Tóth Árpád alhad-
nagynak és Sisák Tamás 
őrmesternek. Számosan ré-
szesültek soros és soron kí-
vüli előléptetésben, kaptak 
szolgálati érdemérmet. A 
KISZ Központi Bizottságá-
nak dicsérő oklevelét kapta 
— amelyet Baló Ilona, a 
KISZ Szeged városi bizott-

i ságának első titkára adott 
át — Temk László zászlós, 
Bálint György őrmester. 

A Csongrád megyei Mun-
kásőr Parancsnokságon tar-
tott ünnepségen Mákos Ist-
ván megyei parancsnok em-
lékezett meg a fegyveres 
erők napjáról. Az esemé-
nyen megjelent Rózsa Ist-
ván, a megyei párt-végre-
hajtóbizottság tagja és Gyár-
fás Mihály, a megyei párt-
bizottság osztályvezetője. 

Az ünnepség végén kitün-
tetéseket adtak át. 

Munkásőr Emlékjelvényt 
kaptak: Szögi Béla, a szege-
di járási pártbizottság titká-
ra, Béres Sándor, a nagyla-
ki kendergyár igazgatója, 

Balogh István, a FÉG makói 
gyáregységének igazgatója, 
Négyökrű Antal, a rúzsai 
Napsugár Tsz elnöke, Tono-
már Is.ván, a szegvári nagy-
községi pártbizottság titká-
ra, Lénárt Béla, a KISZ 
szegedi városi bizottságának 
titkára, Kónya Sándorné, a 
KSZV pártbizottságának tit-
kára. Csikós János, -a szege-
di ÉLIKER Vállalat igazga-
tóhelyettese, Glemba Pál, a 
Felgyői Állami Gazdaság 
igazgatója, Horváth András 
határőr százados, Kovács 
József rendőr őrnagy és He-
gyes György honvéd őrnagy. 

A Haza Szolgálatáért ér-
demérmet kapták: arany fo-
kozat: Kiss Sándor (Makó), 
Mészáros István (Szeged). 
Ezüst fokozat: Kiss András 
(Tiszasziget), Perneki Fe-
renc (Szeged). Bronz foko-
zat: Kakas Alajos (megyei 
parancsnokság), Faragó Sz. 
Antal (Szeged). 

A kitüntetetteken kívül 19 
munkásőr részesült jó mun-
kájáért megyei parancsnoki 
dicséretben, illetve jutalom-
ban. 

Ünnepséget tartottak teg-
nap a Honvédelem Házában, 
Szegeden. Köszöntötték azo-
kat a hivatásos és nem hi-
vatásos katonákat, tisztese-
ket, tiszthelyetteseket, tisz-
teket, és polgári személye-
ket, akik a Magyar Honvé-
delmi Szövetségben tevé-
kenykednek hazánk védelmi 
felkészültségének erősítésén. 

Az ünnepséget Jánoska 
Gergely alezredes, az MHSZ 
Csongrád megyei titkára 
nyitotta meg, majd Nagy 
Ferenc őrnagy, a szövetség 
megyei titkárhelyettese ol-
vasta fel Czinege Lajos hon-
védelmi miniszter Benkei 
András belügyminiszter és 
Papp Árpád országos mun-
kásőr parancsnok ünnepi 
parancsát. Ezt követően ki-
tüntetések és jutalmak át-
adására került sor a honvé-
delmi munka élen járóinak. 

Honvédelmi miniszterünk 
a következő Csongrád me-

gyei MHSZ-aktivistákat 
tüntette ki: a Honvédelmi 
Érdemérem tulajdonosává 
lett 25 évi eredményes mun-
káért: Rischák Félix. Szat-
mári Károly és Székely La-
jos. Húszévi eredményes 
munkáért ugyanezt a kitün-
tetést kapta: Benke Zoltán, 
dr. Forgó István, Laczi Ist-
ván, Oláh Sándor, Szonda 
Mihály és Wagner Mihály. 

Az elmúlt 15 évben vég-
zett kiemelkedő munkáju-
kért a következőket tüntet-
te ki a honvédelmi minisz-
ter: Dajka József, Gera Sán-
dor, Gombos József, Héder 
István, Körösi Sámuel, Ma-
kai Lajos, Mraz György és 
Varga József. 

Tízévi jó munkáért kap-
ták meg a miniszteri kitün-
tetést: Bartyik Lajos, Dobos 
István, Gábor István, Gőg 
Mihály, Gyuris Imre, Héjjas 
Ferenc, Kormányos János, 
Krisch Vilmos, Magdacs Já-
nos, Máté György, dr. Si-
mándi István, Schwarcz Jó-
zsef, Szeberényi Gyula, Tóth 
Vilmos és Veszelinov Kor-
nél. 

A Csongrád megyei Tűz-
rendészet! Parancsnokságon 
rendezett ünnepségen Csete 
György alezredes, a megyei 
tűzrendészeti parancsnokság 
vezetője adott át kitünteté-
seket. A Haza Szolgálatáért 
Érdemérem arany fokozatát 
kapták Bera Sándor és He-
rédi László főtörzsőrmeste-
rek. E kitüntetés ezüst foko-
zatában részesült Dobó Mi-
hály főtörzsőrmester, bronz 
fokozatában pedig Biczók 
István főtörzsőrmester. A 
Tűzbiztonsági Érdemérem 
arany fokozatát kapták 
Borka András és Kiss Mik-
lós főtörzsőrmesterek. E ki-
tüntetés ezüst fokozatában 
részesült Kanton István őr-
mester. Húsz-, illetve 15 
éves szolgálat után érdem-
érmet kapott Körösi Béla 
törzsőrmester és Lengyel 
György hadnagy. Számosan 
részesültek dicséretben és 
kaptak pénzjutalmat. 

k ö n y u h e f i @ k 
Az őszi megyei könyvhe- rozat kiemelkedő eseményei 

tek szervezésével kapcsola- a politikai, műszaki és szov-
tos feladatokat beszélte meg jet könyvhét ünnepi estjei, 
tegnap, pénteken a Hazafias kiállításai és megnyitója 
Népfront megyei konyvbarat f , , . . , . „ . 
bizottsága. Mivel az őszi ^ -Olvasó talalkozokat, iro-
könyvhetek főként a falusi dalmi ankétokat is tervez-
könyvterjesztés ünnepe, el- nek, nagyobbrészt vidéken, 
sősorban a falun, a járások- A z ő s z i ; k ö n y v h e . 
ban tervezett ünnepi progra- . , . . . . 
mok egyeztetésével foglal- t e k ünnepélyes megnyitója 
koztak. Az október 6-tól 27- október 10-én, Csanyteleken 
ig tartó őszi rendezvényso- lesz. 

Tanácselnöki értekezlet 
a Parlamentben 

Dr. Papp Lajos államtit-
kárnak, a Minisztertanács 
tanácsi hivatala elnökének 
vezetésével tanácselnöki ér-
tekezletet tartottak tegnap, 
pénteken a Parlamentben. A 
megyei, a megyei városi, va-
lamint a fővárosi tanácsi ve-
zetők időszerű kulturális és 
oktatási feladatokról taje 
kozódtak. 

Dr. Orbán László kultu-
rális miniszter vitaindító elő-
adásában a tárca legfonto-
sabb teendői között említet-
te a párt közművelődési ha-
tározatának végrehajtását. 
Kiemelte: e nagy fontosságú 
dokumentum pozitív hatása 
máris érződik, megnöveke-
dett a közművelődés társa-
dalmi súlya, fokozódott in-
tézményeinek aktivitása. 

Dr. Polinszky Károly ok-
tatási miniszter egyebek kö-
zött arról szólt, hogy fel-
adataik középpontjában az 
oktatáspolitikai határozatból 
fakadó munkák állnak, de 
lényeges szerepük van a 
munkásosztály helyzetéről, a 
közművelődés továbbfejlesz-
téséről szóló határozatok va-
lóra váltásában is. 

A tanácsokkal való együtt-
működésüket mindkét mi-
nisztérium vezetője jónak, 
hatékonynak értékelte. 

Az előterjesztéseket kö-
vető vitában kifejtette vé-
leményét dr. Perjési László, 

a Csongrád megyei tanács 
elnöke is. 

Az értekezlet dr. Papp 
Lajos zárszavával ért véget. 

Körzet! népfront-
meybeszélés 

Pénteken délelőtt 11 órai 
kezdettel a Hazafias Nép-
front Országos Tan-csa 
Titkárságának szervezésében 
körzeti tanácskozásra keri'lt 
sor Csongrádon. Az esemé-
nyen a helyi, szegedi, vá-
sárhelyi, makói és szentesi 
városi népfrontvezetőkön kí-
vül részt vettek Bács, Békés 
és Szolnok megye városi 
népfrontbizottságainak veze-
tői. aktivistái, valamint az 
országos titkárság munka-
társai is. 

A jelenlevők arról tár-
gyaltak, m'lyen lehetőségei 
vannak az államooloán is-
meretek tovibbfei'"sztésé-
nek? Előbb meghallgatták, 
mit tesz ennek érdekében a 
csongrádi városi népfrontbi-
zottság, majd a megbeszélés 
résztvevői közreadták saját 
tapasztalataikat, elképzelé-
seiket. 


