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A fegyveres erők napja alkalmából 

Ünnepségek, kitüntetések, jutalmak 
Czinege Lajos vezérezredes, 

honvédelmi miniszter a fegy-
veres erők napja alkalmából 
a magyar néphadsereg érde-
kében végzett munkájuk el-
ismeréseképpen az állam-
igazgatás és a gazdaság te-
rületén dolgozó 106 személyt 
tüntetett ki a Haza Szolgá-
latáért Érdemérem, valamint 
a Honvédelmi Érdemérem 
különböző fokozataival. A ki-
tüntetéseket Kovács Pál ve-
zérőrnagy, a magyar néphad-
sereg személyügyi főcsoport-
főnöke, miniszterhelyettes 
csütörtökön adta át. 

A honvédségi laktanyák-
ban ünnepi csapatgyülésen 
emlékeztek meg tegnap a 
fegyveres erők napjaról. Min-
denütt a párt-, a társadalmi 
és az állami szervek képvi-
selőinek jelenlétéhen köszön-
tötték a kiképzés, a szolgá-
latteljesítés élenjáróit, akik-
nek kitüntetést nyújtottak át 
parancsnokaik. Sokan része-
sültek előléptetésben, juta-
lomban. 

A magasabb honvédségi 
egység székhelyén Bracsok 
István őrnagy megnyitója 
után Pádár Laszlóné, az Út-
törőszövetség megyei elnöke 
mondott beszédet, majd ki-
tüntetésekét adtak á t 

A Haza Szolgalatáért Ér-
demérem arany fokozatával 
tüntették ki Juhász János al-
ezredest, Gutái József őrna-
gyot, Rácz József századost 
és Borbély Gábor zászlóst. 
Az érdemerem ezüst fokoza-
tát kapta Szűcs István őr-
nagy, Túri Kiss Sándor szá-
zados, H. Kovács István 
zászlós, Godó Lajos és Pálfi 
József főtörzsőrmester. Az ér-
demérem bronz fokozatú ki-
tüntetését vette át Horváth 
János és Papp Lajos főtörzs-
őrmester, • Farkas István és 
Fejes Gábor törzsőrmester. 
Kiváló munkájáért soron kí-
vül őrnaggyá léptették elő 
Tompa János századost. 
Aranykoszorús KISZ-jelvényt 
kapott Csépi László törzsőr-
mester. A KISZ KB dicsérő 
oklevelét vette át Csúri Vil-
mos őrvezető és Reich Zol-
tán szakaszvezető. 

A párt-, társadalmi és ál-
lami szervek jókívánságait 
Nagy László, a megyei párt-
bizottság osztályvezető-he-
lyettese tolmácsolta. 

* 

Ünnepi csapatgyűlést tar-
tottak a Zalka Máté lakta-
nyában is. A Haza Szolgála-
táért Érdemérem arany foko-
zatával tüntették ki Budai 
József őrnagyot, bronz foko-
zatával Papp Lajos főtörzs-
őrmestert. Szolgálati Érdem-
érem kitüntetést vett át 
Nagy István főtörzsőrmester, 
Potóczkí Lipót százados. Pa-
rancsnoki elismerésben és 
jutalomban 22-en részesültek. * 

Hivatásos és tartalékos ka-
tonák gyűltek egybe o fegy-
veres crök szegedi klubjában, 
ahol tegnap délelőtt tartott 
ünnepséget a Csongrád me-
gyei Hadkiegészítő és Terü-
letvédelmi Parancsnokság. 
Dr. Kovács Lajos alezredes 
megnyitója után a szegedi 
Radnóti Irodalmi Zenei Kör 
együttese köszöntötte a fegy-
veres erők napját zenés, iro-
dalmi műsorral, majd Balogh 
Imre őrnagy mondott beszé-
de t Dr. Gurka Zoltán alez-
redes olvasta fel ezután a 
honvédelmi minisztar, a bel-
ügyminiszter és az országos 
munkásőrparancsnok díszpa-
rancsát Az esemény második 
részében kitünte léseket, ju-
talmakat adtak át a munka 
legjobbjainak. 

A Haza Szolgálatáért Ér-
demérem arany fokozatát, 
.apta dr. Gurka Zoltán alez-

redes és Temesvári Lajos al-
ezredes. Az érdemérem ezüst 
fokozatú kitüntetés tulajdo-
nosa lett Lacii Mihály zász-
lós. Szolgálati Érdeméremmel 
tüntették ki tiz évi szolgá-
latért Szabó Károly száza-
dost Honvédelmi Érdemérem 
kitüntetésben részesült Zsol-
dos Sinlorné po'gári alka'-
mazott Többen részesültek 

dicséretben, jutalomban, elő-
léptetésben. Közöttük tarta-
lékos tisztek, tiszthelyettesek 
és tisztesek, dolgozók, Sze-
ged, a megye üzemeibőL 

Az ünnepség után dr. Ko-
vács Lajos parancsnok foga-
dást adott a kitüntetettek 
tiszteletére. A párt-, a taná-
csi szervek nevében pohár-
köszöntőt mondott dr. Hor-
váth Károlyné, a megyei 
pártbizottság osztályvezetője. 

A fegyveres erők napja al-
kalmából tegnap, csütörtökön 
Szegeden, a munkásőrség 
Csongrád megyei parancs-
nokságának székházában ün-
nepséget rendeztek. Az ün-
nepségen részt vett Tóth 
Szilveszterné, az MSZMP KB 
tagja, Kapás Sándorné, a 
megyei párt-végrehajtóbizott-
ság tagja, valamint a társ-
fegyveres testületek képvise-
lői. Dudás József, megyei ki-
képzési szakcsoportvezető 
mondott beszédet, majd 
Koczkás Ferenc, a munkás-
őrség megyei parancsnoka és 
Kapás Sándorné kitüntetése-
ket adott á t 

A Munkásőr Emlékjelvény 
kitüntetésben részesült: Ba-
logh József, a MÁV Szegedi 
Igazgatósága pártbizottságá-
nak titkára, Majoros József, 
a Minőségi Cipőgyár szegedi 
gyáregységének párttitkára, 
Miczki József rendőrőrnagy 
(Makó), Binecz Sándor KISZ-
titkár (Makó), Schöttner An-
tal KISZ-titkár (Szentes), 
Matyuska József, a HÖDGÉP 
szentesi gyáregységének párt-
titkára, Tápai László, a Sze-
gedi Szalámigyár és Hús-
kombinát pártbizottságának 
titkára, Frányó József, a 
KSZV újszegedi gyárának 
igazgatója, Kiss Lajos, a 
Nagyalföldi Kőolajfeltáró 
Üzem pártszervezetének tit-
kára, M. Kovács József, a 
Szegedi Gyufagyár igazgató-
ja, Árendás József, a szegedi 
Űj Élet Tsz párttitkára, Ga-
lambos József honvéd őr-
nagy, Ekker József törzs-
zászlós, Komlósi Sándor 
rendőr hadnagy (Hódmező-
vásárhely), Kalapis Károly 
úttörőelnök (Hódmezővásár-
hely), Balogh Sándor, a ba-
lástyai Alkotmány Tsz elnö-
ke, Tóth Szilveszterné, Zá-
kányszék nyugalmazott ta-
nácselnöke, Papp Imre, a 
bordányi általános iskola ta-
nára, Körösi László, a FÜ-
TÖBER csongrádi gyáregy-
ségének párttitkára, dr. Nagy-
istók Sándor, a felgyői Al-
földi Róna Tsz elnöke. 

A Haza Szolgálatáért Ér-
demérem kitüntetésben a kö-
vetkező munkásőrök része-
sültek: Arany fokozat: Mak-
ra István (Makó), Labádi 
Mihály (Szentes). Ezüst fo-
kozat: Nagy János (megyei 
törzs), Miklós Ferenc (Szen-
tes), Dudás Lajos (Szeged), 
Szálkái Sándor (Hódmezővá-
sárhely). Bronz fokozat: Var-
ga Ferenc (Csongrád), Farkas 
János (Szeged). Kilenc mun-
kásőr megyei parancsnoki 
jutalmat kapott, 32 munkás-
őr megyei parancsnoki di-
cséretten részesült 

Budapesten, szerdán, a 
Munkásőrség Országos Pa-
rancsnokságán tartott ünnep-
ségen Papp Árpád országos 
parancsnok alezredessé lép-
tette elő Fükő Józsefet, a 
munkásőrség szegedi zászlóal-
jának parancsnokát 

Részlet a magasabb honvédségi egység ünnepi csapat-
gyűléséről 

Ünnepség a munkásőrség megyei parancsnokságán; a részt-
vevők egy csoportja 
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gyógyszerészek 
konferenciája 

,fElkésik az orvosság, ha a 
betegség hosszú halogatás 
miatt elmérgesedik." Ez az 
Ovidiustól idézett mondat a 
mottója a tegnap, csütörtö-
kön a Tisza-szállóban meg-
kezdődött kétnapos III. or-
vos és gyógyszerész tudomá-
nyos ülésnek és találkozónak, 
melyet a megyei egészség-
ügyi csoport, a Gyógyszertári 
Központ, a Magyar Gyógy-
szerész Társaság országos 
gyógyszerügyi szervezési 
szakosztálya, a gyógyszertá-
rak orvostudományi osztálya 
és a SZOTE egészségügyi 
szervezéstani intézete rende-
zett. Az ülésen részt vett — 
és előadást tartott — dr. 
Szarvas Ferenc egyetemi ta-
nár, a megyei pártbizottság 
képviseletében, valamint dr. 
Harangi György, az Egész-
ségügyi Minisztérium főosz-
tályvezető-helyettese is. 

Szabó G. László, a megyei 
tanács elnökhelyettese üdvö-
zölte a megjelenteket, majd 
Rákos Gyula, a Gyógyszer-

tári Központ igazgatója meg-
nyitotta a lassan hagyomá-
nyossá váló konferenciát. 

A tanácskozáson az elmé-
let és a gyakorlat szakembe-
rei, orvosok és gyógyszeré-
szek cserélték ki tapasztala-
taikat. Előadások hangzottak 
el egyebek között az ú j 
gyógyszerellátás kétéves or-
szágos és megyei tapasztala-
tairól, az ú j gyógyszerrende-
let különböző területén érez-
hető hatásairól. Ma szó lesz 
arról, milyen szerepe van a 
személyiségnek az orvo6 és a 
gyógyszerész munkájában, mi 
a jelentősége az országos in-
tézetek módszertani munká-
jának a gyógyító-megelőző 
ellátásban, milyen teendők 
várnak a szakemberekre a 
hypertóniások gondozásában, 
valamint a gyógyszerfelszí-
vódás vizsgálatáról is hang-
zik el beszámoló. 

A tudományos ülés idején 
a magyar gyógyszeripar ter-
mékeiből rendezett kiállítást 
tekinthetik meg a résztvevők. 

Gázprogram 
Jó ütemű a végrehajtás 

Az év végéig több mint 
háromezer lakást látnak el 
vezetékes gázzal, ezzel az 
idén az országban megköze-
lítően 37 ezer háztartás kap-
csolódik be a gázhálózatba. 
A Nehézipari Minisztérium-
ban és az Országos Kőolaj-
és Gázipari Trösztnél el-
mondták, hogy a gázprogram 
sikeres végrehajtása nyomán 
már 115 település háztartásai 
kapnak vezetékes gázt. Ez 
évben az országos gázveze-
ték-rendszer hálózatának több 
mint 100 kilométeres bővíté-
sével egész sor további vá-

rosban, községben térhetnek 
át erre a korszerű energia-
forrásra, így Hajdúnánás, 
Gyöngyös, Gödöllő és Főt ú j 
lakásaiba vezetik vagy vezet-
ték már be a gázt. Kiskun-
halas pedig a közelben ta-
valy feltárt ú j gázmezőből 
kapja az energiát Ezzel 
együtt az év végétől mintegy 
388 ezer lakásban fűthetnek 
vezetékes gázzal. 

Befejezéshez közeledik a 
városi gázról a magasabb 
fűtőértékű földgázra való át-
állás is. 

Vágvölgyl István őrnagy, 
ezüst fo.cozatát Szendrei Sán-
dor alezredes. A Közbizton-
sági Érdemérem arany foko-
zatát kapta Szalai Sándor fő-
törzsőrmester, ezüst fokozatát 
Ferkó László százados, bronz 
fokozatát Gyarmati József 
főhadnagy és Nagy Kálód 
László törzsőrmester. Soron 
kívül előléptették Rácz Fe-
renc főhadnagyot és Fodor 
Gábor alhadnagyot. Többen 
kaptak dicséretet, jutalmat. 

A fegyveres erők napja al-
kalmából ünnepség volt teg-
nap délután Szegeden, a 
Csongrád megyei Tűzoltó-
parancsnokságon. Csete 
György alezredes, megyei 
tűzoltóparancsnok kitünteté-
seket adott át. 

A Haza Szolgálatáért Ér-
demérem arany fokozatát 
kapta: Fejes János főtörzsőr-
mester; ezüst fokozatát Lan-
tos József főtörzsőrmester; 
bronz fokozatát Hajdú István 
főtörzsőrmester. 

A Tűzbiztonsági Érem 
arany fokozatát kapták: Lő-
rinczi János zászlós, Maróti 
Sándor főtörzsőrmester; ezüst 
fokozatát Papp András fő-

törzsőrmester, Sipos János fő-
törzsőrmester, Vass László 
főtörzsőrmester; bronz foko-
zatát Badényi István had-
nagy, Zentai András had-
nagy, Kéri Balázs főtörzsőr-
mester, Takács Mihály őr-
mester. 

A fegyveres erők napja al-
kalmából a MÁV Szegedi 
Igazgatóságának MHSZ-szer-
vezete, munkásőrei, a kato-
nai osztály és a 4. katonai 
szállítási igazgatóság dolgo-
zói tegnap, csütörtökön dél-
után ünnepséget tartottak a 
MÁV Petőfi Sándor Műve-
lődési Házban. 

Megyik Ferenc vasútigaz-
gató-helyettes mondott ünne-
pi beszédet. Az ünnep alkal-
mából Honvédelmi Érdem-
érem kitüntetést kapott: Cs. 
Tóth Péter, Szűcs Imre, Vá-
radi József, Kertész Tibor. A 
MÁV vezérigazgatójának di-
cséretében Balogh János ré-
szesült. Katonai előléptetés-
ben öten részesültek, az 
MHSZ megyei titkárának 
emléklapiát tizenketten vet-
ték át. Pénzjutalmat 130-an, 
tárgyjutalmat 20-an kaptak. 

Svéd fiafalok 
látogatása Szegeden 

A határőrség kerületi pa-
rancsnokságán, Kiskunhala-
son ünnepi csapatgyűlést tar-
tottak tegnap, csütörtökön 
délután a fegyveres erők 
napja alkalmából. Az esemé-
nyen ott voltak a párt- és 
állami szervek, valamint a 
társfegyveres testületek kép-
viselői is. 

A kitüntetéseket Dudás 
István ^ezredes, a határőr-
kerület parancsnoka adta át. 
A Haza Szolgálatáért Érdem-
érem arany fokozatát vette 
át Kiss Ferenc alezredes, 

ManXásürtdildüttség 
utazott az NBK-ba 

A Svéd Nemzeti Ifjúsági 
Bizottság delegációja — 
amely az Állami Ifjúsági Bi-
zottság meghívására egyhetes 
látogatáson tartózkodik ha-
zánkban — tegnap, a dél-
slőtti órákban Szegedre érke-
zett. A küldöttség vezetője 
Kjell Jernberg, a SUL végre-
hajtó bizottságának tagja. A 
delegációban képviseltetik 
magukat a SUL tagszerveze-
tei is. 

A svéd fiatalok először fel-
keresték a megyei tanács 
székházát, ahol Szabó G. 
László, a megyei tanács el-
nökhelyettese fogadta őket. 
Tájékoztatójában ismertette 
megyénk társadalmi, gazda-
sági életének sajátosságait, 
szólt az időszerű ifjúságpoli-
tikai kérdésekről, feladatok-
ról, majd válaszolt a ven-
dégek kérdéseire. 

A küldöttség tagjai ezután 
a KISZ Csongrád megyei bi-
zottságán ifjúsági vezetőkkel 
találkoztak. Bódi György, az 
ifjúsági szövetség megyei bi-
zottságának első titkára kö-
szöntötte a vendégeket, majd 

vázolta az itt folyó mozgal-
mi munkát, ismertette azo-
kat a módszereket, amelye-
ket a mindennapi munka so-
rán a fiatalok alkalmaznak. 
Beszélt arról a fontos sze-
repről is, amelyet gazdasági-
politikai feladataink megol-
dásában, kulturális életünk-
ben betöltenek a fiatalok. 
Ezután kötetlen eszmecseré-
re kerüli sor. 

A délutáni órákban a me-
gy eszékhelyen ifjúsági és 
sportlétesítményeket tekin-
tettek meg a küldöttség tag-
jai. A Sportcsarnok, a DÉLÉP 
sporttelepe és az általános 
iskolai diákotthon megláto-
gatása után az estét a JATE 
ifjúsági klubjában töltötték. 
Találkoztak egyetemistákkal, 
akikkel oktatási rendszerünk-
ről, az intézményben folyó 
tudományos, sport- és kul-
turális tevékenységről be-
szélgettek. 

Ma, pénteken délelőtt meg-
tekintik a Szegedi Textilmű-
veket, majd a déli órákban 
visszautaznak Budapestre. 

Megalakulásának 25. év-
fordulóját ünnepli a Német 
Demokratikus Köztársaság 
munkásőrsége. Ebből az al-
kalomból a Né net Szo-'aüstá 
Egységnárt Központi Bizott-
ságának a meghívására ma-
gyar munkásá- J" 'egá-ió 
utazott csütörtökön Berlinbe 

Papp Árpádnak, az MSZMP 
KB tagjának, a munkásőrség 
országos parancsnokának ve-
zetésével. Búcsúztatásukra a 
Ferihegyi reoülő'éren megje-
lent Dia ter Zibeli'is, a Német 
Demokra'ikus Köztársaság 
budapesti nagykövetségének 
köveitanács osa. 

G y e n e s K i l m i n f e lvé t e l e 
A svéd fiatalok a megyei taná-«házán a tájékoztatót hall-

gatják. 
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