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Megemlékezések, kitüntetések, jutalmak Április 4-e 
köszöntése 

• r 

Megkezdődtek az ünnepségek — Átadták a művészeti elismeréseket 
Kiváló és érdemes 

művészele 
regXEfetv, éétrőv délelőtt a 

Parlament vadásztermében 
Pozsgay Imre kulturális mi-
niszter átadta a Kiváló és Ér-
demes Művész kitüntetése-
k e l Az ünnepélyes átadásén 
megjelent Lázár György mi-
niszterelnök, Övári Miklós, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának titkára, a Politikai 
Bizottság tagjai, valamint 
Kornidesz Mihály, az MSZMP 
KB osztályvezetője. 

A Minisztertanács a szo-
cialista kul túra fejlesztése te-
rén szerzett kimagasló érde-
mei elismeréséül, hazánk fel-
szabadulásának 34. évfordu-
lója alkalmából a 

MAGYAR 
NÉPKÖZT ARS A SÁG 
K ív ALÓ MŰVÉSZE 

kitüntető címet adomá-
nyozta: 

Adám Ottónak, a Madách 
Színház Kossuth-díjas igaz-
gató-főrendezőjének; Gulyáa 
Györgynek, a Debreceni Ko-
dály Kórus Lisz-díjas igaz-
gató-vezető karnagyának; 
Lehel Györgynek, a Magyar 
Rádió és Televízió Szimfo-
nikus Zenekara Kossuth-dí-
jas karmesterének; Szemes 
Marinak, a József Attila 
Színház Jászai-dí jas színmű-
vészének és Varga Imre 
Kossuth-díjas szobrászmű-
vésznek. 

A MAGYAR 
NÉPKÖZTÁRSASÁG 

ÉRDEMES MŰVÉSZE 
kitüntető címet adomá-
nyozta: 

Bedécs Sándor Munkáesy-
és Ybl-díjas belsőépítésznek; 
Bozó I,ászlónak, a Magyar 
Rádió Jászai-dí jas főrendező-
jének: Csákányi Lászlónak, 
a Vidám Színpad Jászai-di-
jas színművészének; Gregor 
Józsefnek, a Magyar Állami 

Operaház és a Szegedi Nem-
zeti Színház Liszt-díjas ope-
raénekesének ; GyOngyössy 
Imrének, a Magyar Fi lm-
gyártó Vállalat Balázs Béla-
dí jas f i lmrendezőjének; Hil-
debrand Istvánnak, a Ma-
gyar Filmgyártó Vállalat Ba-
lázs Béla-díjas operatőrének; 
Horváth Józsefnek, a Nem-
zet Színház Jászai-dí jas szín-
művészének ; ü l é s Gyula 
Munkácsy-díjas szobrászmű-
vésznek; Kállay Ilonának, a 
József Attila Színház Jászai-
dí jas színművészének: Kán-
tor Andor Munkácsy-díjas 
festőművésznek: Kende Már-
tának, a Magyar Televízió 
Balázs Béla-díjas rendezőjé-
nek; Kertész Gyulának, a 
Debreceni Csokonai Színház 
Erkel-díjas rendezőjének; 
Knn Vilmosnak, a Kaposvári 
Csíky Gergely Színház szín-
művészének ; Lelkes Ágnes-
nek, a Madách Színház szín-
művészének; Madarassy Val-
ter Munkácsy-dí jas szobrász-
művésznek; Menyhárt Ja-
cqueline-nek. a Magyar Ál-
lami Operaház Liszt-díjas 
szólótáncosának; Orosz János 
Munkácsy-díjas festőművész-
nek; Pap Jenő Balázs Béla-
dí jas fotóművésznek; Pásztor 
Jánosnak, a Nemzeti Színház 
színművészének; Sarlai Im-
rének, a Debreceni Csokonai 
Színház nyugdíjas színművé-
szének ; Sándor Pálnak, a 
Magyar Filmgyártó Vállalat 
Balázs Béla-díjas f i lmrende-
zőjének; Suka Sándornak, a 
Fővárosi Operettszínház Já-
szai-díjas színművészének; 
Sütő Irénnek, a Thália Szín-
ház színművészének; Tusa 
Erzsébet Liszt-díjas zongora-
művésznek; dr. Vasady Ba-
logh Lajosnak, a Postás 
Szimfonikus Zenekar zene-
igazgatójának és Zelenák 
Crescencla Munkácsy-díjas 
grafikusművésznek. 

Hazánk fölszabadulásának 34. évfordulója alkal-
mából országosan is és Csongrád megyében is meg-
kezdődtek az ünnepségek. A vállalatoknál, üzemekben, 
intézményekben hazánk legnagyobb nemzeti ünnepére 
éuilékeztek, s a munkában élen járók kitüntetéseket, 
jutalmakat vettek át. Budapesten művészeti díjakat ad-
tak át, s kiosztották a Rózsa Ferenc-díjakat is. 

Kettős ünnepséget tar tot-
tak hétfőn délután, a Szegedi 
Ruhagyárban. Köszöntötték 
hazánk felszabadulásának 34. 
és a vállalat alapításának 30. 
évfordulóját . Kirí Szilvesz-
temé, a vállalati pártbizott-
ság t i tkára emlékezett meg 
április 4-e jelentőségéről, 
ma jd Juhász Géza vezér-
igazgató szólt a három évti-
zedes munka eredményeiről. 
A megyei és városi pártbi-
zottság, a megyei és városi 
tanács üdvözletét dr. Perjési 
László, a megyei tanács el-
nöke tolmácsolta és köszön-
tötte az ünneplő dolgozókat 

A tavalyi jó munka ered-
ményeként Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesültek: 
Lada Ferencixé, Koezka Ká-
rolyné, Bakaity József, Seres 
János a szegedi, Szekeres 
Anialné, a szentesi és Hor-
váth Jakab, a bácsalmási 
gyár dolgozója. Harmincan 
kaptak Kiváló Dolgozó jel-
v é n y t ö t e n az eredményes 
szakszervezeti munkáér t el-
ismerő oklevelet kaptak. A 
szocialista munkaversenyben 
kitűnt brigádoknak, dolgo-
zóknak, a gyárban 30 év óta 
tevékenykedő törzsgárdata-
goknak összesen 368 ezer fo-
rintot fizettek ki. Huszonki-
lencen kapták meg negyed-
százados munká juk elisme-
réseként a vállalat jubileumi 
aranygyűrűjét. 

Tegnap Budapesten, a Mun-
kásőrség országos parancs-
noksága ünnepségén a Haza 
Szolgálatáért Érdemérem 
arany fokozatával tüntették 
ki Gyárfás Mihályt, a Csong-
rád megyei pártbizottság tit-
k á r á t A kitüntetést Nagy 
György, a Munkásőrség or-
szágos parancsnokának első 
helyettese adta át. 

A MÉM-ben Romány Pál 
mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi miniszter, a korszerű, ú j 
eljárások kidolgozásában, il-

az egyetem párt t i tkára. Dr. 
Moholi Károly, a tanárképző 
főiskola főigazgatója Kiváló 
Tanárjelölt kitüntetéseket 
adott át Hollandi Mária ma-
gyar—orosz, Csorba Edit ma-
gyar—történelem, Ombódi 
Katalin biológia—mezőgaz-
dasági ismeretek, Ördöghné 
Gárgyán Mária matematika 
—fizika, valamint Frey Má-
ria magyar—népművelés sza-
kos negyedéves hallgatók-
nak. Jó tanuló — jó sportoló 
kitüntetést kapott : Nohel Gi-
zella harmadéves biológia— 
testnevelés, Tiukovics Éva 
harmadéves pedagógia—test-
nevelés, Csaba Ildikó ha r -
madéves pedagógia—testne-
velés, Gál Ferenc ha rmad-
éves földrajz—testnevelés, 
Szatmári Zoltán negyedéves 
biológia—testnevelés és Ko-
rom István földrajz—testne-
velés szakos főiskolai hall-
gató. 

A Szegedi Konzervgyárban 
hétfőn tartot tak megemléke-
zést, s kitüntetéseket adtak 
át. A Kiváló Munkáért mi-
niszteri kitüntetést kapta 
Bodó Ferenc gépkocsivezető, 
Farkas Vümosné, Kiss Ti-
borné, a főzeléküzem és 
Vajner István, a tmk dolgo-
zója. A Vállalat Kiváló Dol-
gozója kitüntetést 40-en vet-
ték á t A több évtizede jól 
dolgozókról is megemlékez-
tek. Aranyj elvényt és pénz-
juta lmat kapott 35 éves 
munkáér t Marosi János, a 
termelési osztály dolgozója. 
Arany pecsétgyűrűt 24-en 
viselhetnek a jövőben 25 éves 
munkáért . Aranykoszorús 
törzsgárdajelvényt — 20 éves 
munkáér t — 40-en kaptak. 

A Szegedi Paprikafeldolgo-
zó Vállalatnál Kiváló Mun-
káért miniszteri kitüntetést 
kapott Lengyel Istvánné, a 
makói telep szárítós dolgo-
zója és Hódi Pál átvevő. A 

vállalat elismerését — a 
Kiváló Dolgozó Kitüntetést 
— 14-en vették át. Az 
MHSZ-munkáért járó arany 
fokozatot Nagyi István mű-
vezető kapta. 

Fölszabadulásunk évfordu-
lója alkalmából tegnap, hét-
főn, Szegeden ünnepséget 
tartottak a KISZÖV-be n. 
Ezen részt vett dr. Győrffy 
László, a megyei pártbizott-
ság képviseletében. Temes-
vári Jánosnak, a KISZÖV 
osztályvezetőjének megnyitó-
ja után Horváth János, a 
KISZÖV elnöke kitüntetése-
ket adott át. A Szövetkezeti 
Ipar Kiváló Dolgozója ki tün-
tetést vette át Kiss Lászlóné, 
a Csongrád megyei Fodrász-
ipari Szövetkezet személyzeti 
vezetője, Galgóczky Mihály, 
a makói Járási Építő Isz, 
Csanádpalota, elnöke, Csépé 
István, a Csongrádi Épitő 
Szövetkezet kőműves brigád-
vezetője, Antal Péter, a Sze-
gedi Járási Ruházati és Szak-
ipari Szövetkezet, Sándorfal-
va, csoportvezetője, Vass 
Jánosné, a Szegedi Szerszám-
kovács Isz munkásnője, Ná-
dai Ferenc, a Gép já rműjav í -
tó Isz csongrádi részlegének 
üzemvezetője, Dudás István, 
a Szegedi Kazánjaví tó Isz 
dolgozója, Terhes Sándor, a 
Szegedi Április 4. Cipész Isz 
minőségi ellenőre. Kiváló 
Dolgozó kitüntetést kapott 
Rékasi László, a KISZÖV 
osztályvezetője. 

A forradalmi ifjúsági na-

poic keretében a KISZ sze-
geai járási bizottsága ápr i -
lis 4-e tiszteletére ünnep-
séget rendezett hétfőn a 
népfront városi bizottságá-
nak klubjában. Mészáros 
Éva, a járási KISZ-bizottság 
t i tkára kitüntetéseket adott 
át a szegedi járás legjobb 
KISZ-szervezeteinek. KISZ-
aktivistáinak. Aranykoszo-
rús KISZ-jelvényt kapott: 
Füz József (Ásotthalom), 
Kozma Rozália (Zákány-
szék), Oroszi János (Sándor-
falva). KISZ KB dicsérő ok-
levelet vehetett á t : Petri 
Ágnes (Tiszasziget), Harkai 
Imre (Kistelek), Róvó József 
(Sándorfalva), Fischer Ist-
ván (Szatvmaz), Kovács Ro-
zália (Pusztaszer), Varga 
Zoltán (Szegedi Állami Gaz-
daság) és Szabó Nándor 
(Szeged). KISZ KB dicsérő 
oklevelet kapot t a deszld 
délszláv népi együttes, ' a 
bordányi községi KISZ-bi-
zottság. valamint a sándor-
falvi HÖDGÉP, a sándorfal -
vi Magyar—Lengyel Barát-
ság Tsz és a Szegedi Álla-
mi Gazdaság KlSZ-szerve-
zete. 

A honvédelmi nevelés 
meghívott társadalmi akti-
vistái. hivatásos katonák, az 
MHSZ megyei és területi 
vezetői. dolgozói gyűltek 
egybe tegnap Szegeden, a 
Honvédelem Házában, ahol 

(Folytatás a 4. oldalon.) 

Rózsa Ferenc-díjak 
Hétfőn a Par lamentben 

Várkonyi Péter ál lamtitkár, 
a Minisztertanács Tájékozta-
tási Hivatalának elnöke ki-
tüntetéseket adott á t az ú j -
ságíróknak. Az eseményen 
jelen volt Győri Imre. az 
MSZMP KB titkára is. 

Rózsa Ferenc-dijat kapott 
Csatár Imre, a Magyar 
Nemzet olvasószerkesztője, 
Éliás Béla, az MTI pekingi 
tudósítója, Fábián Ferenc 
külpolitikai publicista. Gár-

dos Miklós, a Magyarorszag 
főszerkesztő-helyettese. Ge-
rencsér Miklós, a Népsza-
badság főmunkatársa, a Ma-
gyar Rádió mezőgazdasági 
rovatának munkatársai meg-
osztva: Bán Béla olvasószejv 
kesztő, Berta Béla rovatve-
zető-helyettes, Búzás An-
dor munkatárs , Kispista Ist-
ván főmunkatárs . Perjét 
Klára munkatárs, Simon Fe-
renc rovatvezető. Vass Ottó 
munkatárs . 

Művészeti díjasok 
Hazank felszabadulásának 

34. évfordulója alkalmából a 
kul turál is miniszter irodal-
mi és művészeti d í jaka t ado-
mányozott a kul turá l is és 
művészeti élet számos képvi-
selőjének. A kitüntetések 
ünnepélyes á tadásánál •— 
hétfőn a Fészek k lubban je-
len volt Óvári Miklós, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a KB ti tára és 
Pozsgay Imre kul turál is mi-
niszter. 

A kulturál is miniszter 

JÓZSEF ATTILA-DÍJJAL 
tüntet te W: 

Garai Gábor költőt, Jékely 
Zoltán költő-műfordítót; 
Kántor Zsuzsa íróit: Kiss Be-
nedek költőt; Koczkás Sán-
dor kri t ikus-irodalomtörté-
nészt; Nemeskürty István 
esztéta-történészt: Rózsa 
Endre költőt; Szilágyi Akos 
kri t ikust ; Tatay Sándor í r ó t 

ERKEL FERENC-DtJAT 
kapott 

Brcuer János zenetörté-
nész: Bozay Attila zeneszer-
ző; dr . Eősze László zenetör-
ténész, a Zeneműkiadó Vál-
lalat zenei-irodalmi vezetője; 
Fodor Antal, a Magyar Ál-
lami Operaház balettmeste-
re; Tóth Sándor, a Pécsi 
Nemzeti Színház balettigaz-
gatója. 

MUNKÁCSY MIHÁLY -
DÍJBAN 

részesült 
Bálványos Huba grafikus-

művész; Benedek György 
festőművész; Geszler Mária 
keramikusművész; Mihály 
Gábor szobrászművész; Ná-
das László ipari forma ter-

vezó; Nagy Sándor szob-
rászművész: Pölöskei József 
ötvösművész; Scbey Ferene-
né ruhatervező; Schmal Ká-
roly grafikusművész; Szöl-
lősy Enikő szobrászművész; 
Tóth Tibor belsőépítész. 

BALÁZS BÉLA-DÍJBAN 
részesült 

Andor Tamás operatőr; 
Bujtor István színművész; 
Dallos Szilvia (Lestár Já-
nosné) szinkronszínész; 
Kársai Lneia d ramaturg ; 
Nagygyörgy Sándor fotó-
művész; Ráday Mihály ope-
ratőr ; dr. Róth Miklósné 
Révész Mária szinkrondra-
maturg : Rózsa János ren-
dező; Szántó Erika tévédra-
maturg : Tiefbrunner László 
opera tör-rendező; Tóth Ist-
ván fotóművész. 

LISZT FERENC-DtJAT 
kapott 

Fábián Márta cimbalom-
művész, Sebestyén Katalin 
magántáncos; Takács Klára 
magánénekes; Vargha Ró-
bert magánénekes. 

JÁSZAI MARI-DÍJAT 
kapott 

Bánd Anna színész-ren-
dező; Benkő Péter színmű-
vész: Dénes Piroska szín-
művész; Faragó Vera szín-
művész; Felföldi Anikó szín-
művész: Gáspár János 
rendező; Horesnyi László 
színművész; Horváth lász lo 
színművész: Koós Olga szín-
művész; Kőváry Katalin 
rendező: Rajhona Adám 
színművész; Szonibathy Gyu-
la színművész; Valló Péter 
rendező; ttj. Zsilák György 
artista. 

letve alkalmazásában elért 
eredményekért adott át dí-
jakat és emlékérmeket Új-
helyi Imre Emlékérmet ka-
pott Szabó Sándor, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának t i t ká ra 

A Szegedi Textilmúvekben 
tegnap rendezett ünnepségen 
Kiváló Munkáért kitüntetés-
ben részesült Takács János-
né programozó, Vajtay Jó-
zsef műszaki osztályvezető, 
Talpai Lászlóné szövőnő. De-
ák Józsefné szövőnő, Bera 
Józsefné csévélőnő. Habófc 
Jozsefné fonónő. Szögi Etel-
ka fonónő, Kovács Zoltán 
művezető, Nagy Etelka szö-
vőnő, Kakuszi Istvánné fo-
nónő, Igaz Antal művezető 
és Tóth István művezető. 

Ábrahám Pálné vezető elő-
munkás a Munka Érdemrend 
bronz fokozatát vette át Bu-
dapesten. Mészáros János, a 
Szegedi Textilművek igazga-
tója a Haza Szolgálatáért Ér-
demérem arany fokozatát 
kapta. A Vállalat Kiváló Dol-
gozója cimet érdemelt ki 52 
dolgozó, húszan pedig a har-
mincéves törzsgárdatagságért 
járó elismerésben, juta lom-
ban részesültek. 

A Magyar Kábelmüve k 
Szegedi Gyárában tegnap 
délután tartott ünnepi meg-
emlékezésen Kiváló Munká-
ért kitüntetést kapott két 
dolgozó: Grósz Péterné ká-
belgyártó és Fenyvesi Jó-
zsef, az üzemgazdasági osz-
tály vezetője. A Kiváló Dol-
gozó címet tizennégyen ér-
demelték ki, s ugyanennyien 
vezérigazgatói dicséretben 
részesültek. Harmincéves 
törzsgárdatagságuk elisme-
réséül ketten kaptak arany-
gyűrűt. 

Hétfőn, a Vörös Csillag 
Moziban rendezte meg ün-
nepségét a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola. Az ün-
nepségen részt vett a főisko-
lával testvérintézményi kap-
csolatban levő ungvári egye-
tem küldöttsége: V. G Sulga 
rektor, V. I. Kommendar dé-
kán, valamint V. J. Galka, 

Gregor üózsef 
érdemes művész 

Kitüntetése okán méltatva 
csak agyonhasznált, elkopta-
tott jelzőket, fölsőfokúakat, 
tudnék csatasorba állítani 
—. s ebben legfőképp ő a 
ludas. Teljesítményeivel ma-
ga Íratta le számtalanszor 
kritikusaival. 

Gregor József az utóbbi 
években — hogy hivatalo-
san fogalmazzunk •— nem-
zetközi hírnévre tett szert. 
Neki, Fischer-Dieskauval éne-
kelni Párizsban, vagy a IX. 
szimfónia basszusszólamával 
fellepni Berlinben körülbe-
lül olyan hétköznapi fogla-
latosság, mint orvosnak a 
műtét vagy üzletvezetőnek az 
anyagbeszerzés. Abban a 
szerepkörben, melyre olva-

dékony. férfiasan puha, mü. 
den regiszterben kiegyenlí-
tett, különleges basszus 
hangjának adottságai pre-
desztinálják, a vérbeli mű-
vész nyitottságával, a dal-
tól az oratóriumon á t az 
operáig ívelő m ű f a j sokar-
cúságával, karakter teremtő 
képességeivel és mindenko-
ri tökéletes koncentrációjá-
val, fölkészültségével van 
jelen. Hogy Gregor Józse-
fet tán sohasem hallani hi-
bázni. hogy az epizódszerep-
hez ugyanolyan készséggel 
veti be énekesi-színészi ta-
lentumának teljességét, mi-
ként azt egy főszerephez te-
szi nélkülözhetetlenül — 
csupán természetes toldalé-

kai, velejárói művészi pá-
lyájának. Kitüntetése a sze-
gedieknek több mint személyes 
érdemeinek elismerése: a he-
lyi színházé is, melyhez 
másfél évtizede ragaszkodik 
hűségesen, miközben a m a -
gyar operakul túra vezető 
társulatánál játssza egy ide-
je a neki szánt szerep/e-
ket. 

Vargha Róbert 
Liszt-díjas 

Harminckét éve a pályán, 
negyedszázada a szegedi 
színháznál. Az Operaház ösz-
töndíjasként fogadta, a kö-
vetkező évadot Pécsett töl-
tötte. s mind já r t Szegedre 
költözött. Emlékezetes, a pá-
lyakezdőknek .,mélyvizes" 
szerepben keltett gyors fel-
tűnést. a Hoffmann meséi-
ben. amit csak abban a sze-
zonban húszon hatszor éne-
kelt. Az első szegedi évad-
ját még négy kabinetalaki-
;nsa tette felej thetet lenné: 
Rodolf a Bohéméletből. 
Richárd gróf az Álarcos-
bálból, Pinkerton a Pillan-
gókisasszonyból és Ottavio a 
Don Jüanból. Rubányi Vil-
mos akkori társulatából má-
sodmagával maradt mára 
hírmondóinak. 

A szakmabeliek elsősor 
ban biztos magasságról jegy-
zik Vargha Róbertet. Ab-
szolút cés-tenor, az úgyne-
vezett spinto fajtából, ami 
egyaránt a lkalmas hősi és 
lirai, drámai és buffó fel-
adatokra, tehát a zeneigaz-
gatók álma. bármire hasz-
nálható. Hasznalták is ele-
get, reper toár ján jó hetven 
figura, a legnehezebbektől 
az epizódokig, s közte hat 
operett, mert maga úgy 
tart ja , bonvivánnak lenni 
sem lebecsülendő. R mégis, 
bár elnyűhetetlen hangma-
tériája annyi-annyi szolgá-
latot tett hosszú éveken át. 
az első időszak szépremé-
nyű pályaíve a 60-as évek 
végétől megtört, jó darabig 

mellőzték. míg legutóbb 
egykori parádés alakításai-
val térhetet t viss/o ismét a 
színpadra, a Fideliöban. a 
Bohéméletben, az Álarcos-
bálban. 

Vargha Róbert Liszt-dija. 
ha kissé megkésetten is. egy 
feladatokban és sikerekben 
gazdag pályi méltó jutal-
ma 

N. L 
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