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Kitüntetések, elismerések, jutalmak 
(Folytatás a 3. oldalról.) 

vánné, a szentesi 
ged). Szalma Géza (megyei 

, parancsnokság). 
S ^ - e t ö j e claSTót JSS^ZSS' ré£ 
— tanácstag, a kisteleki s ü l t 1 6 m e g y e i parancsnoki Egység ÁFÉSZ főosztályve-

r . „ , t „ . ' dicséretben pedig 13 munkás-
zeWfe . O y t u s Istódn, ama- 6 r Balesetmentes közlekedé-
Kói Kossuth Mgtsz elnöke, közlekedési és nőst/, 
dr. Erdős Mihály tanácstag, a K o z l®K e a ef1 , 
a hódmezővásárhelyi város-
gazdálkodási vállalat nvug- Pakettjét kapta Hor®dth írt-
díjasa, Mite . Sándor, . Tau- " ^ Z Z S S F " 1 * " ^ 
rus Gumigyár igazgatója, Molnár József tanácstag, a 
megyei Víz- és Csatornamű 
Vállalat 4-es számú üzem-

gépkocsivezetője. 
* 

A Csongrád megyei Tűz-
oltó Parancsnokság ünnepsé-

mérnökség vezetője, Nagy g e r e teSnap delelőtt, a sze-
János tanácstag, a nagymá- ged-algyői üzemi parancs-
gocsi Egyesült Mgtsz elnök- nokságon került sor. Az ese-
helyettese és Varga András, ményen részt vett Nagy 
a Felgyői Állami Gazdaság László, a megyei pártbizott-
vi llany szerelő j e. ság osztályvezető-helyettese. 

A Csongrád megyei tanács Lengyel György főhadnagy 
Kiváló Dolgozója lett Bar- mondott ünnepi beszédet, 
csai Gézáné, Berkecz Mihály, majd Csete György alezredes, 
Bozsó Józsefné, dr. Horváth megyei tűzoltóparancsnok ki-
Tibor, Kelemen Istvánné.dr. tüntetéseket adott á t : 
Nagy Máténé, Sárközi Erzsé- A Haza Szolgálatáért Ér-
bet, Szakái Antalné, Szakács demérem kitüntetést kapták: 
Dénes Teleki Sándor és Vö- ezüst fokozat: Farkas Sán-
rös Mihályné. A tanácsi dor főtörzsőrmester (Makó), 
munkáért emlékplakett ezüst Soós Mihály zászlós (Szeged); 
fokozatát kapta dr. Gilnther bronz fokozat: Bor ka András 
Béla, Kiss Ferenc, Mucsi főtörzsőrmester (Szeged), 

főtörzsőrmester Ferenc, Pestalics Györgyné Égető Imre 
és Simon Béla. Bronz foko- (Vásárhely), 
zatban részesült dr. Bagány 
Júlia, Czank Józsefné, dr. 

Tűzbiztonsági Erem kitün-
tetést kaptak: arany fokozat: 

Forgó Zsuzsa, Marótiné Ele- Domonkos Ferenc főtorzsór-
kes Mária, Molnár Jánosné, mester (Szeged-Algyő); Fe-
Nagy Jenőné, Pálkúti Ist- kete József főtörzsőrmester 
vánné, Salamon Béláné, dr. (Szentes); ezüst fokozat: Fe-
Szabó Imréné, dr. Tóthlst- jes Péter törzsőrmester 
van és Török Jánosné. (Makó); bronz fokozat: Csiki 

* János törzsőrmester (Makó); 
A Csongrád megyei Rend- Fodor Ferenc őrmester (Sze-

őr-fokapitányságon tegnap ged-Algyő, Juhász Sándor 
megtartott ünnepségen Mol- törzsőrmester (Vásárhely), 
nar István ezredes, főkapi- Szivák György törzsőrmester 
tuny-helyettes köszöntötte a (Szentes), 
meghívottakat, köztük Sándor Ezenkívül tizenegyen kap-
Jánost, a megyei pártbizott- ták a Szolgálati Érdemérem 
sag tagját, valamint a társ kitüntetést, négyen pedig 
fegyveres testületek képvise- egyéb elismerésben részesül-
loit. Zlatniezky István né szá- tek. 
zados mondott ünnepi beszé- * 
det, majd dr. Kelemen Mik- Tegnap,kedden délután a 
lós vezérőrnagy, megyei fő- szemészeti klinika előadóter-
kapitaajr kitüntetéseket adott mében tartotta meé hazánk 

te- „ felszabadulásának 34. évfor-
Ktváló Szolgálatért Érdem- dulója alkalmából rendezett 

rendet kapott Dombi Gyula ünnepségét a Szegedi Orvos-
ornagy. A Haza Szolgálatáért tudományi Egyetem. Dr. Cser-
Erdemerem kitüntetést kap- hát István rektorhelyettes ki-
tak: ezüst fokozat: Tanács tüntetéseket adott át az egye-
Mátyás őrnagy. Szűcs Ferenc tem kiemelkedő munkát vég-
szazados, Eszes István zász- z e t t dolgozóinak és hallgatói-
los; bronz fokozat: Kispéter nak. Az egészségügyi minisz-
Imre zászlós. ter Kiváló Munkáért kitünte-

Közbiztonsági Érem kitün- tését kapta Faragó Gyula 
tetést kaptak: arany fokozat: nyugalmazott főeiödadó (Gaz-
Túhegyi Sándor főhadnagy, daságt Igazgatóság). Hedrich 
Sánta János főtörzsőrmester. Károly osztályvezető ápoló 
Kató Pál önkéntes rendőr, (Ideg- és Elmeklinika), dr. 
Zrínyi Péter önkéntes rendőr, Iván László jogtanácsos 
ezüst fokozat: Meggyest Ist- (Rektori Hivatal), Korom 
ván alhadnagy, Balogh Ist- Mihályné laboratóriumi asz-
ván törzsőrmester, Sándor szisztens (I. sz. Belgyógyá-
István törzsőrmester, Borsi Klinika), Tóth István villany-
János önkéntes rendőr, Ma- szerelő (Gazdasági Igazgató-
tuszka István önkéntes rend- ság), és dr. Varga Gyula ad-
őr; bronz fokozat: Baba Já- junktus (II. sz. Belgyógyásza-
nos hadnagy. Dobos József ti Klinika). Miniszteri dicsé-
törzsörmester, Miklós Zoltán retben részesült Bakos Júlia 
törzsőrmester, Sándor József betanított munkás (Bőrgyó-
törzsőrmester, Tarczali László gyászát! Klinika), Császár 
törzsőrmester, Petrikó László Lászlóné műtősnő (Fogászati 
őrmester. Lovász Sándor ön- Klinika), dr. Pósa Péterné 
kéntes rendőr. 

A Munkásőrség 
(idegennyelvű lektorátus), 

Csongrád Szabó Irén ápolónővér (I. sz. 
megyei Parancsnokságán teg- Belgyógyászati Klinika), Töl-
nap tartott ünnepségen meg- cséres Andrásné hivatalsegéd 
jelent dr. Ágoston József, a (Számítástechnikai Központ), 
megyei párt-vb tagja, vala- és Zsuppán Sándor beteghor-
mint a társ fegyveres testű- dó (I. sz. Sebészeti Klinika), 
letek képviselői is. Koczkás A Magyar Népköztársaság 
Ferenc megyei parancsnok Elnöki Tanácsa által alapí-
mondott ünnepi beszédet, tott Felsőoktatási Tanulmá-
Utána Körösi Ferenc megyei nyi Érdemérmet kapták, 
parancsnokhelyettes ismertet- egyetemi tanulmányaik során 
te a munkásőrség országos elért, kiváló eredményeik és 

4-i példamutató munkájuk el-
dr. ismeréseként: dr. Dux László 

parancsnokának április 
ünnepi parancsát, majd 
Ágoston József és Koczkás gyakornok (Biokémiai Inté-
Ferenc kitüntetéseket adtak zet), valamint dr. Garamszegi 
á t 

A Haza Szolgálatáért Ér-
demérem kitüntetést kapták: 
aranv fokozat: dr. Szucsán és dr. Sziklai István (Bio-
Sándor (a szentesi járási kémiai Intézet) tudományos 

Mária (Gyógyszertani Inté-
zet). dr. Székely Judit (Ideg-
és Elmegyógyászati Klinika) 

pártbizottság első 
Szombathelyi Pál 

titkára), ösztöndíjasok, 
(szentesi Az Országos Vöröskereszt 

járási egységparancsnok), id. Szervezet Aranykoszorús Kí-
Agócs János (Makó), dr. Ja- vdló Véradó-jelvénnyel ju-
nó János (Szeged), Barcza talmazta harmincszoros térí-
Zoltán (Hódmezővásárhely); tés mentes véradásért dr. 
ezüst fokozat: Kovács Antal Gál György egyetemi tanárt, 
(szegedi járás). Batka Ferenc a Vértranszfúziós Állomás 
(Csongrád), Szabó István vezetőjét. Kiváló Véradó 
(Szentes), Csonka Ferenc ezüst jelvényt kapott tizen-
(Szeged), Kakas Alajos (me- ötszörös térítés mentes vér-
gyei parancsnokság): bronz adásért dr. Füzesi Kristóf 
fokozat: Szécsi Antal (szege- adjunktus (gyermekklinika), 
di járás). Arany Ernő (Hód- valamint dr. Jobba György 
mezövásárhely), Füri Imre (Igazságügyi Orvostani Inté-
(Csongrád), Kruzslicz László zet) és dr. Mezei Géza 

junktusok. A Kiváló Véradó 
bronz jelvényét Paksi Zol-
tánné és Szigeti József, az 
Egyetemi Gyógyszertár 
gyógyszerészet kapták. * 

A felszabadulás ünnepe 
alkalmából a könnyűipari 
miniszter Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesítette a 
KSZV húsz dolgozóját, akik 
Szegeden vették át a kitün-
tetést Az Űjszegedi Szövő-
gyárból Borbola Sándor né 
szövőnő, Császár Ferencné 
keresztcsévélő, Nyári Ferenc 
géplakatos csoportvezető; a 
Szegedi Kenderfonógyárból 
Kószó Istvánná fonal-ke-
resztcsévélő, Mohai Józsefné 
fonónő, Nagy István segéd-
munkás, Pusztai Józsefné 
előkártolós. Terhes Sándor-
né kártológép-kezelő; a Sze-
gedi Konfekciógyárból Papp 
Istvánná kártológépes, Tóth 
Sándor főművezető; a Nagy-
laki Kenderfonógyárból Fa-
zekas Jánosné szálosztályo-
zó, Gyenge Miklósné cérná-
zónő, Rúnák Magdolna labo-
ráns; a Kornádi Kenderfo-
nógyárból Erdei Gyula fo-
nodái üzemvezető, Krucsó 
Antal gépkocsivezető, Kru-
csó Lajosné gépkezelő; a 
vállalat központjában dolgo-
zók közül pedig Boldizsár 
Gáspár osztályvezető, dr. Dé-
gi Istvánná politikai munka-
társ, Dovalovszki Györgyné 
kalkulátor és Szél Ferenc 
műszaki előadó kapta meg 
a kitüntetést. 

Onczay Zsoltné, a vállalati 
központ osztályvezetője, a 
vállalati pártvégrehajtó bi-
zottság tagja pedig Ifjúsá-
gért Érdemérmet kapot t 

Hazánk felszabadulásának 
34. évfordulója alkalmából 
a MÁV Szegedi Igazgatósá-
ga területén kimagasló szak-
mai és politikai munkájuk 
elismeréseként több dolgo-
zót kitüntettek A közleke-
dés- és postaügyi miniszter 
Kiváló Vasutas kitüntetés-
ben részesítette Fehér Jó-
zsef mozdonyfelvigyázót a 
szegedi vontatási főnökség 
dolgozóját. A MÁV Vezér-
igazgatóságán Kiváló Mun-
káért kitüntetést vett á t 
Lőrincz László csoportvezető 
(MÁV igazgatóság). Farkas 
Cs. Imre főpályamester 
(hódmezővásárhelyi pálya-
fenntartási főnökség). Erdé-
lyi Imre állomásvezető (Csa-
nádpalota), Szamosközi Ist-
ván motorvezető (Szentes 
Vontatási Főnökség), Kovács 
Imre távközlő művezető 
(Szeged BFF). 

Tegnap Szegeden, az igaz-
gatóság tanácstermében tar-
tott megemlékezésen Vezér-
igazgatói dicséretben része-
süit Czeglédi István ügyin-
téző (igazgatóság), Berta II. 
József motorvezető (szegedi 
vontatási főnökség). Zákány 
Istvánná személyzeti vezető 
(Szeged BFF), Möszmer Je-
nő anyag-főcsoportvezető 
(számviteli főnökség Sze-
ged). Igazgatói dicséretben 
20-an részesültek. 

Kimagasló honvédelmi 
munkájuk elismeréseként a 
Honvédelmi Érdemérem 15 
éves fokozatát dr. Simándi 
István, az MHSZ Kiváló 
Munkáért kitüntetés arany 
fokozatát Szabó Gyula, ezüst 
fokozatát Lakatos István és 
Varga Sándor kapta meg. 

A Csongrád megyei bíró-
ság dolgozói közül az Igaz-
ságügyi Minisztériumban 
vette á t Kiváló Munkáért 
kitüntetését dr. Szabó Ló-
ránt megyei bírósági ta-
nácselnök, dr. Balogh Fe-
renc. a szentesi járásbíróság 
elnökhelyettese. Bozóki 
Gyuláné, a szegedi járás-
bíróság főelőadója. Dr. 
Mathiász Tivadar megyei 
bírósági elnökhelyettes a bí-
rósági főtanácsosi címet 
kapta a budapesti miniszté-
riumi ünnepségen. A megyei 
bíróságon tegnap délután 
rendezett ünnepségen Kispál 
Józsefné, megyei bírósági 
főelőadó és Csánvi Gyuláné, 
a szegedi járásbíróság főelő-
adója miniszteri dicséretet 
Kapott. Nagy János szentesi 
népi ülnök pedig Budapes-
ten vette á t Kiváló Társa-
dalmi Munkáért kitünteté-
sét. 

„Kiváló Munkáért" kitün-
tetésben részesült a Csong-
rád megyei kiskereskedelmi 
vállalatok 17 dolgozója: Ba-
kodi Imréné boltvezető (Sze-
gedi ÉLIKER), Bán Sándor 
osztályvezető (Delta Keres-
kedelmi Vállalat). Csiger 
Imréné üzletvezető (Csong-
rád megyei Vendéglátó Vál-
lalat). Csizmás Dávid ÁBC-
áruházvezető (Szegedi ÉLI-
KER), Csóti Jánosné bolti 
eladó (Szegedi ÉLIKER), 
Faragó Ferencné hálózati 
ellenőr (Komplett Ruházati 
Vállalat), Jankó Sándor 
szakács (Csongrád megyei 
Vendéglátó Vállalat), Kispál 
László üzletvezető (Csong-
rád megyei Vendéglátó Vál-
lalat), Korsós Mihályné 
árudavezető (Csongrád me-
gyei ÉLIKER). Kucsora 
Sándorné pénztáros (Szegedi 
ÉLIKER), Laki Imréné 
pénztáros (Delta Kereske-
delmi Vállalat). Meszlényi 
Gyula osztályvezető (Komp-
lett Ruházati Vállalat), 
Nagyvári Zoltánné kirakat-
rendező (Komplett Ruháza-
ti Vállalat), Pataki Jánosné 
boltvezető-helvettes (Csong-
rád megyei ÉLIKER). Péter 
József étteremvezető (Csong-
rád megyei Vendéglátó Vál-
lalat), Ravasz Gerhárdt üz-
letvezető (Csongrád megyei 
Vendéglátó Vállalat), Vuk-
szán László árudavezető 
(Szegedi ÉLIKER). 

A Csongrád megyei Álla-
mi Biztosító dolgozója. Kiss 
Antal a Kiváló Munkáért 
kitüntetést vette át. Az Ál-
lami Biztosító Kiváló Dol-
gozója kitüntetést kapta 

Csáki Pál (Hódmezővásár-
hely), Tasnyik János (Szen-
tes) és Kovács István (Sze-
ged). 

* 
Kedden délután az üllési 

művelődési házban emlékez-
tek meg a nagyközség lakói 
hazánk felszabadulásának 
34. évfordulójáról. Az ün-
nepségen — melynek kere-
tében a KISZ KB Vörös 
Vándorzászlaját adták á t a 
lakóterületi KlSZ-alapszer-
vezetnek — ott volt Palotai 
Jenőné, a megyei pártbizott-
ság munkatársa és Mészáros 
Éva, a KISZ szegedi járási 
bizottságának t i tkára is. 
Ünnepi beszédet Krasznai 
Mihály, a szegedi járási 
pártbizottság osztályvezetője 
mondott Kulcsár Péter. a 
KISZ Csongrád megyei bi-
zottságának ti tkára méltatta 
a nagyközség KlSZ-alap-
szervezetének kimagasló 
munkáját . A KISZ KB leg-
magasabb kitüntetését a 
Vörös Vándorzászlót Czékus 
László KISZ-titkár vette át, 
majd az alapszervezet i f jú-
kommunistáinak nevében 
megköszönte az elismerést. 

Fölszabadulásunk évfor-
dulója tiszteletére ünnepsé-
get rendezett tegnap délelőtt 
Szegeden, a JATE KISZ-
klubjában a KISZ Csongrád 
megyei bizottsága és a me-
gyei úttörőelnökség. Az ün-
nepségen részt vett Szögi 
Béla, a megyei pártbizott-
ság osztályvezetője. Bódi 
György, a megyei KISZ-bi-
zottság első titkára kitünte-
téseket adott á t legeredmé-
nyesebben dolgozó ií júkom-
muni6táknak. 

Ifjúságért érdemérmet ka-
pott Simonfalvi Imre (Sze-
ged), Horváth János (Makó), 
Onczay Zsoltné (Szeged). 
Ugyanezt a kitüntetést Bu-
dapesten vette á t dr. An-
talffy György (Szeged). 

KISZ-érdemérmet vehe-
tett á t dr. Hudák János 
(Szeged), Czeglédi Ernő 
(Hódmezővásárhely). Kul-
csárné Kiss Piroska (Sze-
ged), Muzsik János (Szen-
tes), Vargha András (Csong-
rád), Zsilák József (Makó). 
Budapesten vette á t ugyan-
ezt a kitüntetést dr. Schmidt 
Józsefné (Szeged) és Bódi 
György (Szeged). 

Ültörővezetői érdemérem-
ben részesült: Matkócsik Pál 
(Szentes), Nagy István 
(Mindszent), Németh Lajos 
(Hódmezővásárhely). Szabó 
Ferenc (Hódmezővásárhely). 
Üjvári Józsefné (Hódmező-
vásárhely). 

Kiváló ifjúsági vezető 
éremmel tüntették ki: Csé-
pé ly Csabánét (Szeged), Czin-
kóczkiné Meskó Esztert (Sze-
ged), Horváth Domonkosi 
(Szeged), Nagy Sándort (Sze-
ged), Tarcsay Tamást (Sze-
ged), Kissné Gönczy Editet 
(Hódmezővásárhely), Surányi 
Imrénét (Hódmezővásárhely), 
Mózes Sándort (Makó), Nagy 
Mihálynét (Makó), Fábián 
Györgyöt (Csongrád), Száméi 
Évát (Szentes), Zelei Jánost 
(Szentes), Sztanó Jánost (Sze-
ged), Ádám Editet (Szeged), 
Füredi Jánosnét (Szeged), 
Tenk Lászlót (Szeged). 

Kiváló úttörővezetői murv-
(Folytatása a 9. oldalon.) 

Alkotói díjasok 
Móra Ferenc szocialista brigád 

A hódmezővásárhelyi Köz-
úti Építő Vállalat „Móra Fe-
renc" szocialista brigádja 
1963-ban alakult. Vezetője: 
Nagymihály András. Tagjai: 
Bönde Imre, Bönde Szil-
veszter, Dékány Jenő, Fodor 
Lajos, Gyuris Márk, Kulcsár 
Lajos, Lajkó Ferenc, Lajkó 
István, Nemcsók Imre, Ocs-
kó József, Takács Mihály 
és Tari János. A brigádot 
tizenöt alkalommal tüntették 
ki a Szocialista Brigád cím-
mel, és nyolcszor érték el a 
cím aranyfokozatát. A sze-
gedi főépítésvezetőségen dol-
goznak, ahol a legjobb sze-
gély- és kisrnűtárgy építő-
brigádként ta r t ják számon 
őket Kiemelkedő munkájuk híd jobb es bal oldali csa- ka juk mellett igen sok tár-
volt tavaly az 5-ös számú torna- és útépítési munka- sadalmi munkát végeztek, 
fő közlekedési út Marx téri ját, határidőre készítettékel, több mint 200 ezer forint ér-
szakaszának korszerűsítése, fegyelmezetten, balesetmen- tékben, a szegedi iskolások-
Idei fő feladatukat, a Tisza- tesen. Gazdasági építőmun- nak, diákotthonoknak. 

Berdál Valéria 
A Liszt Ferenc Zenemű-

vészeti Főiskola operatan-
szakának elvégzése óta a 
Szegedi Nemzeti Színház 
magánénekese. Művészi 
munkássága lassan negyed-
százada Szeged zenei életé-
nek szolgálatában áll, ki-
magasló alakitásaiért 1962-
ben a Liszt-díjat, 1969-ben a 
Szakszervezetek megyei Ta-
nácsának Juhász Gyula-dí-
ját, 1971-ben az Érdemes 
Művész kitüntetést nyerte el. 
Lírai szoprán, kivételes 

adottságai révén az opera-
irodalom legjelesebb alkotá-
sainak főszerepei fűződnek 
nevéhez, melyekből a közön-
ség számára különösen em-
lékezetes a Bohémélet Mi-
mijeként, a Rigoletto Gildá-
jaként, a Don Jüan Zerliná-
jaként, az Anyegin Tat janá-
jaként, a Mathis, a festő Re-
ginájaként és számos mo-
dern opera női főszerepét 
alakította nagy sikerreL Re-
pertoárján huszonegy opera 
főszerepe. 

(Makó), Harler Almos (Sze- (Egyetemi Gyógyszertár) ad- Április 4-e alkalmából a 

Dr. Szalra Péter 
Kandidátus, a Szentesi 

Kutató Állomás igazgatója. 
1954-ben alapította meg a 
Kutató Állomást a zöldség-
félék nemesítésére, kutatá-
sára és a vetőmagellátásra. 
Azóta intézete nemzetközi 
sikereket ért el. Nyolcvan-
négy már elismert, helyezett 
vagy bejelentés alatt álló 
fajtajelölt, 108 szakmai pub-
likáció, szakkönyv, film, va-
lamint egyéb dokumentáció, 

440 előadás, bemutató én 
rendezvény, valamint évente 
1300 mázsa zöldség elitvető-
mag előállítása, ezen túl öt-
öt hazai és külföldi nagydíj, 
két külföldi állami díj. 65 
hazai és 125 külföldi arany-
érem fűződik nevéhez, illet-
ve a vezetése alatt álló in-
tézményhez. A szentesi vá-
rosi tanács támogatásával 
elkészítette Szentes ötéves 
öntözési tervét is. 


