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Április A-e alkalmából 

Megemlékezések, kitüntetések, 
jutalmak 

Kormánykitüntetésben ünnepi társulati ülés 
részesültek a s z ínházban 

Az Elnöki Tanács a Munka 
Érdemrend ezüst fokozatával 
712, bronz fokozatával 958 
személyt tüntetett ki, a fegy-
veres testületek 85 tagjának 
pedig Kiváló Szolgálatért Ér-
demrendet adományozott. 

A kitüntetettek egy cso-
port jának Losonczi Pál, a 
Népköztársaság Elnöki Taná-
csának elnöke vasárnap dél-
ben az Országház kupola-
csarnokában nyújtotta át az 
érdemrendeket. 

A Magyar Népköztársaság 
Zászlórendje kitüntetésben 
részesült Heller László Kos-
suth-díjas akadémikus, az 
Energiagazdálkodási Intézet 
műszaki igazgatóhelyettese. 
A Munka Vörös Zászló Ér-
demrendjét kapta Kubancsik 
Ágoston, a Fővárosi Vízmű-
vek nyugdíjas osztályvezető-
je. A Szocialista Magyaror-
szágért Érdemrend kitünte-
tésben részesült Balogh Sán-
dor, a kamu ti Béke Tsz el-
nöke, dr. Burgert Róbert 
állami díjas, a mezőgazda-
sági tudományok kandidátu-
sa, a Bábolnai Mezőgazda-
sági Kombinát vezérigazga-
tója, Havas Béla, az Orszá-
gos Villamosenergia-felügye-
lét nyugdíjas igazgatója, Né-
methy Lajos, a Budapesti 
Műszaki Egyetem nyugdíjas 
előadója, Olcsai Kiss Zoltán 
Kossuth-díjas szobrászmű-
vész. dr. Percnyi Jvirc állami 
díjas, a műszaki tudományok 
doktora, a Budapesti Műszaki 
Egyetem tanszékvezető taná-
ra, Varjas Gyula állami dí-
jas. a székesfehérvári Szabad 
Elet Tsz elnöke, Vámos Jó-
zsef. a Vas inegvei tanács 
nyugalmazott elnökhelyette-
se. 

A Munka Érdemrend arany 
fokozatát kapták: Balázs La-
jos, a Csongrád megyei Népi 
Ellenőrzési Bizottság elnöke, 
dr. Biczó György, a Magyar 
Népköztársaság bukaresti 
nagykövete, , Gál István, a 
Délmagyarországi Áramszol-
gáltató Vállalat személyzeti 
vezetője, Hajdú Péter aka-
démikus, a Nyelvtudományi 
Intézet igazgatója, dr. Ketske-
méty István, a fizikai tudo-
mányok doktora, a József At-
tila Tudományegyetem taná-
ra. Korek József, a József 
Attila Tudományegyetem 
könyvtárának igazgatóhelyet-
tese. Nagy László, a Nagy-
alföldi Kőolaj- és Földgáz-
termelő Vállalat termelőmes-
tere. dr. Olasz Sándor, a 
Csongrád megyei tanács vb 
osztályvezető-helyettese, dr. 
Pásztor Jakab, a Központi 
Statisztikai Hivatal Csongrád 
megvei igazgatóságának ve-
zetője. Tóth Szilveszte rné, a 
zákányszéki községi tanács 
elnöke. 

A Vörös Csillag Érdemrend 
kitüntetettjei: Bálint István 
rendőr ezredes, Beregi István 
ezredes, Brózik Ferenc őr-
nagy, Csehik Ferenc rendőr 
ezredes. Csendes Károly 
rendőr ezredes. Csontos Ger-
gely alezredes, dr. Déri Pal 
rendőr alezredes, Elkán Ká-

' roly ezredes, Finta Zoltán ez-
redes, Gábori Tibor bv. őr-
nagy, Ilyes Pál őrnagy, Ju-
hász Ferenc, a Munkásőrség 
Borsod megyei parancsnoksá-
gának szakcsoportvezetője. 
Kapus Gyula ezredes, Katona 
Mihály ezredes. Kelemen Jó-
zsef ezredes, Kincses Zoltán 
rendőr ezredes. Kiss Jenő ez-
redes, Kdcsis Károly, a Mun-
kásőrség budapesti IX. kerü-
leti zászlóalj-parancsnokságá-
nak munkásőre, Lengyel Mi-
hály alezredes. Méreg László 
ezredes, Pakay István al-
ezredes, Papdi Illés határőr 
ezredes, Paulin Béla ezredes, 
Pálinkás Ferenc rendőr ve-
zérőrnagy, Pálosi István al-

A KSZV kitüntetettjei 

ezredes és dr. Tóth Zoltán 
bv. alezredes. Ünnepi társulati ülésen A Szegedi Szimfonikus Ze-

A Munka Érdemrend ezüst emlékezett meg a felszaba- nekar emlékünnepségén vet-
fokozatát kapták: Csehó Pé- dúlás évfordulójáról a Sze- ték át a Szocialista Kultú-
ter, a hódmezővásárhelyi Al- Éeői Nemzeti Színház. A kis- ráért kitüntetést: Bárkányi 
lattenyésztési Főiskola Tan- színházi ünnepségen Giricz Pál és Kviz Lajos, a szimfo-
gazdaságának igazgatója, Fo- Mátyás igazgató adta á t a nikus zenekar tagjai. 
dor István, a szegedi járási Szocialista Kultúráért ki tün- Budapesten vette át a Szo-
hivatal osztályvezető-helyet- tetést Nagy Jenő énekkari cialista Kultúráért kitünte-
tésé. Horváth Gyula, a Pénz- tagnak. Kiváló Munkáért ki- tést Nógrádi Lászlóné, az 
ügyminisztérium Bevételi Fő- tüntetésben részesültek: Vár- Országos Filharmónia szege-
igazgatósága szegedi területi szegi Ottó színpadmester, ,. . . , ,. , . , , 
igazgatóságának vezetője, Garainé Kondor Klára ügve- d l k l r e n d e l t s e g e n e k m u n k a " 
Molnár Imre, a szegedi Ti- lő és Dankó Istvánná öltöz- t á r e a — 20 éves munkássá-
sza—Maros-szög Tsz főagro- tetőnő. , gáérl. 
nómusa, Mónus Irén, a hód-
mezővásárhelyi városi tanács 
vb osztályvezetője, Sipos Mi-
hály, az ATIVIZIG ács szak-
munkása, dr. Szalva Péter, a 
Vetőmagtermeltető és Értéke-
sítő Vállalat szentesi kutató- A Kenderfonó és Szövő- getikusnak, Lázár Kálmánná 
állomásának igazgatója, ipari Vállalat szegedi, Béke alapanyagbeszerzési osztály-
Szarvas Pál. a szentesi Fel- utcai központjában tegnap, vezetőnek és Pétervári La-
szabadulás Tsz elnöke, Vass vasárnap tartott ünnepségen josne osztályvezető-helyettes-
Jánosné. a Szegedi Textllmű- a Kiváló Munkáért kitünte- nek, a jutagyárban dolgozó 
vek gyűrüsfonója. Várai Já- tést az újszegedi szövőgyár dr. Fehér György üzemgaz-
nos, a DÉMÁSZ villanyszere- dolgozói közül Bálint Ru- dasági csoportvezetőnek, Nagy 
lője, dr. Vida Zoltán nyugal- dolfné könyvelő, Hajdú Vil- Imréné szövőnőnek, Szabó 
mázott megyei tanácsi cso- mosné cérnázó, Mojzes István Imre művezetőnek, Tóth P. 
portvezető. Vörös Sándor, a esztergályos, Révész László Béláné szövőnőnek, Tóth La-
Szegedi Konzervgyár mun- üzemvezető, Szabó Károlyné jos zsákvágónak és Vastagh 
kása. készáru átvevő és Toczakov Terézia lánccsévélőnek, a 

A Munka Érdemrend bronz Sándorné kötöző, a szegedi nagylakiak közül Mrsán 
fokozatát kapta: AgócsiBé- kenderfonógyár dolgozói kö- György csiszológépesnek, Koj-

zül Biacsi Béláné cérnázógé- nok István lakatosnak és Fe-
pes. Körmendi Sándorné fo- kete Jánosné fonónőnek, vé-
nónö. Nyári Mihály áztató- gül a szegedi javítóműhely 
mester, Peták Mihályné villanyszerelőjének, Vrnauer 
gombolyagkötöző, Simon Fe- Jakabnak. A Kiváló Űjító ki-
renc művezető, Schrott Jő- tüntetés' éiüst fokbzatában 
zsef könyvelési csoportveze- Kecskeméti György újszegedi 
tő, Tombácz György lakatos elektrotechnikus, Szabó Imre 

újszegedi szövőgyárának csoportvezető, Tóth Vitntos újszegedi üzemvezető és 
művezetője, Csányi Istvánná, nemezelőgépes kapta. Ugyané Szűcs Jenő, a kenderfonógyár 

kitüntetést adták al a köz- villanyszerelője, bronz foko-

la, a KSZV szegedi kender-
fonógyárának főművezető-
je, B. Berényi János, a ma-
kói József Attila Tsz bri-
gádvezetője, i f j . Bihari La-
jos, a szeged-szóregi Tisza— 
Maros-szög Tsz traktorveze-
tője. Bozóki Lajos, a KSZV 

a Királyhegyes város kör-
nyéki községi tanács vb-tit-
kára, dr. Csiszár Károly, a 
Volán 10. sz. Vállalat törzs-
kari igazgatóhelyettese, Do-
bó Antal, az ásotthalmi Al-
kotmány Szakszövetkezet el-
nöke, dr. Fedor Attila, a 
szegedi járásbíróság elnö-
ke, Földi Sándorné, a KSZV 
szegedi jutagyárának kár-
tyajavítója, Gruber János, a 
pusztaszeri Hétvezér Tsz 
elnöke, Györki Mihály, a 
szegedi MAV Vontatási Fő-
nökség motorvezetője, Gyu-
ris János, a szegedi József 
Attila Tsz növénytermesztő-
je. Hegedús Sándorné, a 
HÓDMODELL Ruházati Szö-
vetkezet művezetője, Klé-
ner Istvánná, a csongrádi 

pontban dolgozó Süttö László 
né könyvelőnek, Szántai Kis 
Jozsefné tervelőadónak Bukta Szabó 'Jalws 
Lajos nemzetközi osztalyve- u ' 
zetőnek, Kasza Nándorné tit-
kárnőnek, Lailó Lajos ener-

zatában Ökrös Géza újszege-
di szerkesztő technológus és 

szegedi ken-
derfonógyár vajháti telepé-
nek vezetője részesült. 

Ünnepség a tűzoltóságon 
A Csongrád megyei tűzöl- lestyuk István tűzoltó fő-

tó-parancsnokság ünnepsé- törzsőrmester (Makó). A 
gén Czirok János tűzoltó Tűzbiztonsági Érem bronz 
zászlós (Hódmezővásárhely) fokozatát vette át Bárány 
a Haza Szolgálatáért Érdem- Béláné, a megyei parancsnok-
érem arany fokozatát, Bera ság III. osztályú irodatisztje, 
Sándor tűzoltó zászlós (Al- Csűri István tűzoltó főtörzs-
győ) az ezüst fokozatát, őrmester (Szeged), Farkas 
Bartha József tűzoltó fő- Imre tűzoltó törzsőrmester 

, . . . . . , •, törzsőrmester (Algyő) és (Szeged), Hegyes Imre tűz-
varosi tanacs VD eioaaoja, p G ^ o r tűzpltó főtörzs- oltó törzsőrmester (Szentes) 
K n n r r r e . Inespf st l . s m l a - _ , , „ — . . . . , , . 

őrmester (Makó) a bronz fo- es Szakai József tűzoltó 
kozatot kapta. A Tűzbizton- törzsőrmester (Hódmezővá-
sági Érem ezüst fokozatát sárhely). A Szolgálati Ér-
kapta Veszelka Nándor tűz- demérmet hatan érdemel-
oltó hadnagy (Szeged) és Pcx- ték ki. 

Temes megyei párt-
küldöttség Szegeden 

Hazánk felszabadulása 33. 
évfordulója alkalmából az 
MSZMP Csongrád megyei 
Bizottságának meghívására 
Temes megyei pártküldöttség 
érkezett vasárnap Szegedre 
dr. Ilié Morodan mérnöknek, 
a Román Kommunista Pá r t 
Központi Bizottsága póttag-
jának, a Temes megyei pár t-
bizottság 1 t i tkárának, a me-
gyei néptanács alelnökének 
vezetésével. A küldöttség tag-
jai Septimiu Tascau mérnök, 
az RKP Temesvár Munici-
piumi pártbizottság titkára, a 
néptanács alelnöke, Lukrécia 
Sabau, a Temesvári Tex-
tilipari Vállalat pártbizottsá-
gának titkára, nemzetgyűlési 
képviselő és Andrei Oancea, 
Románia budapesti nagykö-
vetségének első titkára, aki 
Szegeden csatlakozott a kül-
döttséghez. A delegációt a 
nagylaki határátkelőhelyen 
Szabó Sándor, a megyei 
pártbizottság titkára, Kovács 
Imre, a megyei tanács elnö-
kének általános helyettese és 
Koczkás Ferenc, a makói já-
rási pártbizottság első ti tkára 
fogadták. 

Röviddel az érkezés után 
a megyei pártbizottság szék-

házában dr. Komócsin Mi-
hály, a megyei pártbizottság 
első titkáig fogadta a dele-
gáció tagjait, s tanácskozott 
velük. Jelen voltak: Szabó 
Sándor, a megyei pártbizott-
ság titkára és Kovács Imre, 
a megyei tanács elnökének 
általános helyettese. Dr. Ko-
mócsin Mihály tájékoztatta a 
vendégeket Csongrád megye 
gazdasági, politikai, kulturá-
lis életének időszerű kérdé-
seiről, a megye párt-, társa-
dalmi szervezetei, az ipari, 
mezőgazdasági üzemek előtt 
álló gazdaságpolitikai fel-
adatokról. Valamint a két 
testvérmegye kapcsolatának 
időszerű kérdéseiről. 

A Temes megyei pártkül-
döttség tagjai az esti órákban 
részf vettek a hazánk fel-
szabadulása 33. évfordulója 
alkalmából a Szegedi Nem-
zeti Színházban rendezett ün-
nepségen. Ma délelőtt a sze-
gedi városi pártbizottságon 
tanácskoznak a város veze-
tőivel, majd a Belvárosi te-
metőben megkoszorúzzák a 
román hősi emlékmüvet. 
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RADIOTEIEX 
BREZSNYEV IRKUTSZKBAN 

Kovács József, a Csm. Ta 
nács nyugalmazott csoport-
vezetője, Márta Antal, a 
DÉGAZ rakodója, Márta Jó-
zsef, a Szegedi Tervező Szö-
vetkezet elnöke. Oláh Fe-
renc, a hódmezővásárhelyi 
Fémipari Vállalat hegesz-
tője, Papp Sándor, a mind-
szenti nagyközségi tanács el-
nöke, Pásztor Imre, a De-
rekegyházi Állami Gazda-
ság szakmunkása. Piti Lász-
ló, a szentesi városi tanács 
vb főelőadója, Polyák Zol-
tánná, a FIM Alföldi Por-
celángyára Majolika gyár-
egységének meósa. Rákos 
József, a hódmezővásárhelyi 
Vörös Csillag Tsz t rak-
torosa, Szabó József, a Sze-
gedi Paprikafeldolgozó Vál-
lalat gyártásvezetője, Vigh 
Béla, a hódmezővásárhelyi 
Közúti Építő Vállalat esz-
tergályosa, Vörös Imre, a 
HÖDIKÖT csoportvezető-
je. 

Elismerések 
a kiváló munkáért 

nyuj-

évfor-
Igaz-

Hazánk felszabadulásának igazságügy-miniszter 
33. évfordulója alkalmából a t ° t t a át Budapesten. 
Magyar Népköztársaság El- K e I s z a b a d u l * u n k 
nöki Tanácsa Dobor István dulója alkalmából az 
bv. főtörzsőrmesternek érde- ságügy Kiváló Dolgozója ki-
mes és eredményes munkája tüntetésben részesült Kan-
elismeréséül a Kiváló Szol- csir Mihályne. a megyei bí-

-, . -r- rosag íroda-foigazgatója es 
galatert Érdemrend kitunte- dr Tóth Lajosné, a szegedi 
tést adományozta. A kitünte- munkaügyi bíróság elnöke, 
tést az Elnöki Tanács meg-
bízásából dr. Korom Mihály, 

Hegemlékezés a főiskolán 
A Juhász Gyula Tanár- gyedéves hallgatóknak: Vei-

képző Főiskola felszabadulási land Magdolna (matematika, 
emlékünnepségén, amelyet a fizika), Gera Ágnes (biológia, 
Vörös Csillag moziban ren- földrajz), Szabó Ágnes (ma-' 
deztek, dr. Moholi Károly gyar, orosz). Sávai Márta 
főigazgató átadta a „Juhász (biológia, rajz), Illés Julián-
Gyula Tanárképző Főiskola na (magyar, orosz), Szürsza-
Kiváló Tanárjelölt je" kitün- bó Erzsébet (matematika, 
teleseket a következő ne- kémia). 

Az Egészségügyi Miniszté-
riumban rendezett ünnepsé-
gen vette á t az Egészségügy 
Kiváló Dolgozója kitüntetést 
Barkós Bertalan, a Gyógyá-
szati Segédeszközök Gyára 
üzemvezetője. 

* 
A szegedi Centrum Áruház 

műszaki osztályának vezető-
je, Czirok Károly a Belke-
reskedelem Kiváló Dolgozója 
kitüntetést: vette át Budapes-
ten, a Centrum Áruházak 
központjában. 

Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP KB főtitkára, a Szov-
jetunió Legfelsőbb Tanácsa 
Elnökségének elnöke foly-
tatta szibériai és távol-ke-
leti útját . Vasárnap a szi-
bériai Irkutszkbs?n a város 
lakossága meleg fogadtatás-
ban részesítette. Brezsnyev, 
Dmitrij Usztyinov. az SZKP 
KB PB tagja, honvédelmi 
miniszter és Banyikov, az 
SZKP irkütszki területi bi-
zottsága első titkára társa-
ságában meglátogatta a he-
lyi repülőgépgyárat. Brezs-
nyev és Usztyinov megte-
kintette néhány gép próba-
repülését. Az SZKP KB fő-
titkára baráti beszélgetést 
folytatott az üzem dolgozói-
val, érdeklődött munkájuk 
eredményeiről. munka- és 
életkörülményeikről. Az 
üzemlátogatást követően a 

területi prátbizotteág tag-
jaival találkozott. Itt be-
szédet mondott, amelyben 
értékelte Irkutszk város dol-
gozóinak munkáját . Kiemelte 
a körzet rendkívüli gazda-
sági jelentőségét, különös te-í 
kintettel az egyre lanto-
sabbá váló alumíniumterme-
lésre. Brezsnyev hangsú-
lyozta: Irkutszk körzete Ke-
iet-Szibéria rohamosan fe j -
lődő területének számit, s 
különösen nagy jelentőségű 
a népgazdasága számára, mi-
vel vízenergia-forrásokban 
•szinte egyedülállóan gaz-
dag. A területi bizottság el-
ső titkára is felszólalt a 
tanácskozáson, s tájékoztatta 
az SZKP KB főtitkárát a 
térség gazdasági fejlődésé-
ről, a pártszervezetek mun-
kájáról, a mezőgazdasági ter-
melés korszerűsítéséről. 

IDEGENFORGALMI TANÁCSKOZÁS 

Hazaérkezett Moszkvából 
Szurdi István, az Országos 
Idegenforgalmi Tanács el-
nöke. A Szovjet Idegen-
forgalmi Főigazgatósággal 
folytatott megbeszélések 
eredményeként jegyzőköny-
vet írtak alá az 1976—80. 
évi kormányközi idegenfor-
galmi megállapodás eddigi 
teljesítéséről és a feladatok-
ról. Megállapították: az el-
múlt két évben a két or-
szág közötti turistaforga-

lom dinamikusan növeke-
dett. évi mintegy 10 száza-
lékkal. Az elmúlt évben már 
336 ezer szovjet vendég lá-
togatott Magyarországra, s 
ugyanakkor több mint 180 
ezer magyar turista jutott 
el a Szovjetunióba. A tár-
gyalások napirendjén sze-
repelt a magyar turistauta-
zások előkészítése is az 1980-
as moszkvai olimpiai játé-
kokra. 

ZAMERCEV KITÜNTETÉSE 

Ivan Tyerentyevics Zamer- székházában Üjpest párt- és 
cev tábornok, a felszabadult állami vezetőivel. A baráti 
Budapest első városparancs- találkozón átnyújtották Za-
noka — aki hazánk felsza- mercev tábornoknak a 
badulásának 33. évfordulója „Szocialista Üjpestért" — 
alkalmából tartózkodik Bu- munkáskezet ábrázoló, Kiss 
dapesten — vasárnap bará- István Kossuth-díjas szob-
ti összejövetelen találkozott rászművérz alkotta — kis-
a IV. kerületi pártbizottság plasztikát. 

ELUTAZOTT A SZOVJET 
KULTURÁLIS DELEGÁCIÓ 

Vasárnap elutazott ha-
zánkból az a szovjet kül-
döttség, amely — V. J. Je-
rofejev nagykövetnek, a 
Szovjetunió külügyminiszté-
riuma kulturális kapcsola-
tokkal foglalkozó főigazgató-
jának vezetésével — Rónai 
Rudolfnak, a Kulturális 

Kapcsolatok Intézete elnö-
kének meghívására tartóz-
kodott Magyarországon. A 
szovjet kulturális delegációt 
fogadta Rácz Pál külügyi ál-
lamtitkár, Molnár Ferenc 
kulturális államtitkár és 
Rátkai Ferenc, az MSZMP 
KB osztályvezető-helyettese. 


