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Kitüntetések, elismerések 
Budapesten az OKISZ 

székházában tegnap, pénte-
ken megtartot t ünnepségen a 
Munka Érdemrend ezüst fo-
kozatát vehette át Gárgyán 
István, a Szegedi Tömeg-
cikkipari Szövetkezet elnö-
ke. Veszeti János, a Szegedi 
Fémtex Isz rendésze a Mun-
ka Érdemrend bronz foko-
zata kitüntetésben része-
sült. 

* 
A Nagyalföldi Kőolaj- és 

Földgáztermelö Vállalat gé-
pésze. Kis Mihály, a Mun-
ka Érdemrend bronz foko-
zata elismerésben részesült. 

* 
Tegnap, pénteken az Ipari 

Minisztériumban rendezet t 
ünnepségen a Kőolaj- és 
Földgázkutató, Feltáró Vál-
lalattól a Munka Érdem-
rend bronz fokozata ki tün-
tetést kapta Dénes János 
fófúrómester . 

* 
A Hungarohemp Magyar 

Kenderi pari Tröszt Újszege-
di Szövőipari Vállalatának 
osztályvezetője, Tóth József, 
a Munka Érdemrend ezüst 
fokozata kitüntetést kapta. 
Ugyancsak az Üjszegedi Szö-
vőipari Vállalattól Stranszki 
Magdolna, szövőnő a Munka 
Érdemrend bronz fokozata 
kitüntetésben részesült. * 

A Hungária Biztosító 
Csongrád Megyei Igazgató-
ságán Kiváló Munkáért ki-
tüntetést kapott Szörényiné 
Kuti Eva. 

* 
A PM Ellenőrzési Főigaz-

gatóság Csongrád Megyei 
Igazgatósága dolgozói közül 
Kiváló Munkáért kitüntetést 
vehetett át Szeles Béla osz-
tályvezető és Körösi Julian-
na közgazdász. 

* 

A Taurus szegcdi gyárá-
ban megtartott ünnepségen 
Kiváló Munkáért kitüntetést 
vehetet t á t Csáki József és 
Miklós János gumiipari 
szakmunkások. Lovászi Sán-
dor művezető a Munka Ér-
demrend ezüst fokozata ki-
tüntetést vehette át. 

* 

A Budaprint Szegedi Tex-
t i lművekben megtartott ün-
nepségen hatan vehettek á t 
Kiváló Munkáér t kitünte-
tést: Keszeg Mártonné fo-
nónő, Gyuris Ferenc segéd-
művezető, Ktss Sándorné 
szövönö. Székely György fő-
mechanikus, Hegedűs János 
szakmányvezető és Lörincz 
Ferencné fröccsöntő. A Mun-
ka Érdemrend bronz foko-
zatát kapta Balogh József 
műszerész csoportvezető. 

* 

Az Ikarus szegedi leány-
vállalata dolgozói küzül a 
Munka Érdemrend bronz 
fokozata kitüntetést vehette 
á t Dobó János csoportveze-
tő-helyettes. 

* 

A Szegedi Fegyház és Bör-
tön parancsnokságán tegnap, 
pénteken megtartott ünnep-
ségen kitüntetések és ju-
talmak á tadására került sor. 
Kiváló Munkáért kitünte-
tésben részesült Lévai Szil-
veszter bv. százados. A Ha-
za Szolgálatáért Érdemérem 
arany fokozata kitüntetést 
vehette át Patkós István ny. 
bv. százados. A Haza Szol-
gálatáért Érdemérem ezüst 
fokozata kitüntetésben ré-
szesültek: Varga István bv. 
törzszászlós és Mácsai Ká-
roly bv. főtörzsőrmester. 
Közbiztonsági Érdemérem 
ezüst fokozata kitüntetésben 
részesült Virágh István bv. 
főtörzsőrmester, Kasza A n-
tal bv. törzsőrmester és Ot-
lokán Judit bv. törzsőrmes-
ter. Puljer Fülöp bv. szá-
zadost soron kívül őrnaggyá 
léptették elő. 

* 

A Csongrád Megyei Tej-
ipari Vállalatnál tegnap, 
pénteken reggel megtartott 
ünnepségen Kiváló Mun-
káér t kitüntetést vehetett át 
Hézsö János, a Szegedi Tej-
üzem művezetője és Rócz 
István, a Kisteleki Sa j t -
üzem csoportvezetője. Ti-
zenhatan vállalati kiváló 
dolgozó címet kaptak 

Április 4-e 

alkalmából 

A Fogyasztási Szövetkeze-
tek Országos Tanácsa Ki-
váló Szövetkezeti Munká-
ért kitüntetésben részesítette 
Ferenczi Józsefet, a Sándor-
falva és Vidéke Afész bolt-
vezetőjét, Fodor Illésnél, a 
Mészöv ügyviteli dolgozó-
ját, Thurzó Fzrencnét, a 
Dél-Tisza Menti Afész bolt-
vezetőjét. 

A belkereskedelmi minisz-
ter Kiváló Munkáér t ki tün-
tetésben részesítette Tanács 
Józsefet, a Mórahalom és 
Vidéke Afész áruházvezető-
jét. 

* 
A Délép-nél tegnap, pén-

teken délután megtartott 
ünnepség keretében négyen 
vehettek á t Kiváló Munká-
ér t kitüntetést: Acs Sándor 
villanyszerelő, Faragó Lász-
Ióné pénzügyi előadó. Terhes 
Zoltán betonelem-gyártó és 
Vitáris Imréné műszaki elő-
adó. 

* 
A Magyar Állam Vasutak 

Szegedi Igazgatóságán meg-
tartott ünnepségen Kiváló 
Munkáért ki tüntetést vehe-
tett á t Tóth Gyula csoport-
vezető. Ketten Miniszteri Di-
cséretben, hárman pedig Ve-
zérigazgatói Dicséretben ré-
szesültek. 

* 
A Magyar Kábelművek 

Szegedi Gyárában Kiváló 
Munkáért kitüntetésben ré-
szesült Zádori János műsza-
ki igazgatóhelyettes és Illés 
Mihály gépkezelő. 

* 
A TOT Kiváló Termelő-

szövetkezeti Munkáér t k i tün-
tetésben részesítette Becsei 
Istvánt, a Sándorfalvi Ma-
gyar—Lengyel Barátság Tsz 
traktorosát, Kazi Istvánnét, 
az Asotthalmi Alkotmány 
Szakszövetkezet sztk-ügyin-
tézőjét, Szaniszló Józsefet, az 
MSZMP Csongrád Megyei 
Bizottságának munkatársá t 
és Herke Józsefnét. a Szege-
di Felszabadulás Tsz sze-
mélyzeti és oktatási vezető-
jét. 

* 
Április 4. tiszteletére ün-

nepséget tartot tak az MHSZ 
Csongrád megyei vezetőségé-
hek szegedi székházában is, 
amelyen részt vett Horváth 
Károlyné, a megyei pártbi-
zottság, Oláh Miklós, a váro-
si pártbizottság ti tkára, va-
lamint a Szovjet Honvédel-
mi Szövetség Szegeden tar-
tózkodó odesszai küldöttsége 
is. Az ünnepi megemlékezést 
követően kitüntetéseket ad-
tak át. A Haza Szolgálatáért 
Érdemérem arany fokozata 
kitüntetést vette át Vajda 
József alezredes. Szolgálati 
Érdemérem 25 év utáni fo-
kozatát adták át Vngi Fe-
renc főhadnagynak. Honvé-
delmi Érdemérem 25 év utá-
ni fokozatát kapta Vakhal 
Mályásné, 20 év utáni foko-
zatot vett át Rácz Tamás. Az 
MHSZ főt i tkárának juta lmát 
vehette át Vajda József és 
Horváth Károlyné. Emellett 
kilencen kapták meg az 
MHSZ Kiváló Munkáért ki-
tüntetés ezüst és tizenheten 
a bronz fokozatát. 

A belkereskedelmi mi-
niszteri Kiváló Munkáért ki-
tüntetést kapták ápril is 4-e 
alkalmából Gál Albert cso-
portvezető (Szentes), Fodor 
Lászlóné ABC-áruház veze-
tő (Szeged Éliker), Mali-
novszki József árudavezető 
(Szeged Éliker), Bálint Ist-
vánná boltvezető és Szerényi 
László asztalos (Szeged, 
Komplett Ruházati Vállalat), 
és Gráf József üzlet vezető-
helyettes. (Szeged. Csongrád 
Megyei Vendéglátó Vállalat). 

A honvédelmi miniszter 
Kiváló Munkáér t kitüntetés-
ben részesítette Kovács An-
talné szakácsnőt (Magyar 
Néphadsereg 4. Középiskolai 
Honvéd Kollégium). 

Az Állami Biztosító Csong-
rád Megyei Igazgatóságának 

ünnepségén a Kiváló Mun-
káért kitüntetést vehette út 
Koltai Andrásné főelőadó 
(Szeged, II. számú fiók). Az 
ÁB Kiváló Dolgozója lett 
Mészárosné Schneider Klára 
megyei igazgató, Martonosi 
Istvánné főelőadó (Szeged, 
I. számú fiók) és Varga Ist-
ván üzleti vezető (Szentes). 

A Tisza Volán dolgozói-
nak tegnapi, péntek délutá-
ni ünnepségén Kiváló Mun-
káért ki tüntetést vet t á t 
Günther Béláné és Szilágyi 
István. Miniszteri Dicsére-
retet kapott Ábrahám 
Györgyné, Elekes Illés, BaJ 
logh István és Farkas Ká-
roly, a Volán Emlékplakettet 
Lovászi Sándorné vet te át. 
A Kiváló KISZ-szervezet 
kitüntetéssel járó zászlót ér-
demelte ki a Lékai János 
KISZ-bizottság, Dicsérő ok -
levelet pedig Pintér László. 

A Dél-magyarországi Ter-
vező Vállalat dolgozói közül 
Kiváló Munkáért kitüntetést 
vet t á t Kocsis Béla s tat ikus 
vezető tervező a tegnapi, 
ápri l is 4-ét kföszöntó ün-
nepségen. 

* 

A Dél-alföldi Pincegazda-
ság Kiváló Munkáér t ki-
tünte te t t je i : Ábrahám La-
josné, a márkaüzem palac-
kozómunkása, Chandré Pál-
né, a szőregi palackozó rak-
tárosa, Farkas Kálmán, a 
kisújszállási egység rakodó-
ja és Tanács Jenő, az ásott-
halmi pincészet pincemun-
kása. 

A paprikafeldolgozó vál-
lalat ünnepségén a ¡MEM 
Kiváló Munkáért kitünteté-
sét Balassi Sándorné kon-
zervüzemi dolgozó, Börcsök 
István malomcsoport-veze-
tő, Horváth Irén bérosztály-
vezető, Illés Károly, a mó-
rahalmi telep dolgozója és 
Szabad János kutatási t a -
nácsadó kapta. Nagyi István 
általános igazgatóhelyettes 
Budapesten vehet te á t • a 
Külkereskedelmi Miniszté-
r ium Kiváló Munkáér t ki-
tüntetését. 

* 

A Csongrád Megyei Tűz-
oltóparancsnokságon meg-
rendezett ünnepségen Kovács 
Zoltán alezredes megyei 
parancsnok adott á t k i tün-
tetéseket. A Tűzbiztonsági 
Érem arany fokozatát kapta 
Tóth Mihály .hadnagy, 
ugyanezen kitüntetés ezüst 
fokozatával jutalmazták 
Csiszár Tamás főhadnagyot, 
Dávid István hadnagyot, 
Zsolnai László főhadnagyot, 
Tóth Lajos törzsőrmestert 
és Biró József törzsőrmes-
tert. A bronz fokozatot kap-
ta Bagaméri Jenő zászlós, 
Dudás Miklós főhadnagy, 
Adám Ferenc törzsőrmester, 
Botka Attila főtörzsőrmes-
ter, Dezső Imre törzsőrmes-
ter, Halász Imre törzsőrmes-
ter, Kovács Ernő törzsőr-
mester, Olasz Károly zász-
lós, Kádár Imre törzsőrmes-
ter és Zombori Sándor őr-
mester. A Szolgálati Érdem-
érem 25 év utáni fokozatá-
val Maróti Sándor főtörzs-
őrmestert tüntették ki, 20 
éves fokozatot kapott Lek-
rinczki József főtörzsőrmes-
ter és Sztojkó Károly szá-
zados. Tizenöt éves fokozatot 
Zentai András százados, 
Szász István főtörzsőrmes-
ter, 10 éves fokozatot Módra 
Ferenc főtörzsőrmester, Pé-
ter András zászlós és Torkos 
János főtörzsőrmester kapta. 

A szegedi tévéstúdióban 
megtartott ünnepségen Ki-
váló Munkáér t ki tüntetést 
vehetet t á t Balla László 
gyártásvezető, Kecskés Ta-
másné előadó és Vájna Zol-
tán műsortechnikai munka-
társ. 

* 

Kiváló Munkáér t ki tünte-
tést kapott a Tájékoztatási 
Hivatal elnökétől Küsz Lajos, 
•a Csongrád Megyei Lap-
kiadó Vállalat számviteli 
vezetője eredményes m u n -
kásságáért . 

Érdemes művészek 
Réti Csaba 

A ki tüntetet t magánénekes 
harminc esztendeje a Sze-
gedi Nemzeti Színház tagja. 

Pályáján Vaszy Viktor 
hozzáértő irányításává! fe j -
lődött a színház vezető éne-
kesévé, majd Oberfrank 
Géza színészi és zenei meg-
formáltságra egyaránt törek-
vő, az operajátszás meg-
ú j í t ásá ra törő vezetésével 
é r t el művészi sikereket. 

Néhány, önmagában is 
sokat mondó a d a t : Réti 

Csaba eddigi énekesi pályá-
ján 130 karakterszerepet és 
44 opera tenorszerepét éne-
kel te el. Lírai tenorként a 
Magyarországon előadott 
összes Mozart-opera főszere-
pét elénekelte; az évek so-
rán el jutot t Bizet Carmen hát egyaránt megtalálhatók 
című művének Don Joséjáig a reper toár ján , 
és az Aida Radameséig. Lí- A budapesti nemzetközi 
rai és drámai szerepek te- Erkel-énekversenyen, 1965-

Sándor János 

tői a Kecskeméti Katona 
József Színház rendezője-
ként elsősorban klasszikus és 
mai darabok színpadra állí-
tásával szerzett magának 
művészi rangot és elisme-
rést. Mindazonáltal más mű-
fajokhoz is vonzódott: kipró-
bálta erőit opera- és operett-
rendezésekben, gyerekdara-
bok színrevitelében (Debre-
cen); kecskeméti rendezései, 
között számos a lélektani 
dráma. A Nádasdy Kálmán-
tanítványok örökségének 
egyik éltetője színházi éle-
tünkben: nem légvárakat 
építő álmodozó, hanem a 
színházi realitásokkal számo-
ló, a lehetőségeket okosan 
használó művész — és szín-
házszervező. Pá lyá jának á t -
tekintésekor lehetetlen nem 
észrevenni: Sándor János 
mindig ott volt, oda hívták, 
ahol bajok mutatkoztak a 
színházzal, fölbomlott-le-
romlott a társulat, elégedet-
lenné vált (vagy már nem 
is v o l t . . . ) a közönség. Gon-
doljunk akár a csabai, akár 
a debreceni működésére, 
vagy mondjuk ki: Kaposvár 
„nagy korszakának" ő volt 

A főiskola rendezői sza-
kán 1963-ban végzett, pályá-
já t a kaposvári színházban 
kezdte. Az ezután következő 
főbb állomások: Szegedi 
Nemzeti Színház, ú j r a a Csi-
ky Gergely Színház, Békés-
csabai Jókai Színház, m a j d 
ismét: Szeged. 

1975-től a debreceni szín-
ház főrendezőjeként, 1979-

ben, tizenöt ország énekesei 
közül ő kapta meg a h a r -
madik díjat. 1974-ben Liszt-
díj jal ismerték el művésze-
tét. A Szegedi Nemzeti 
Színház turnéin rendszere-
sen énekel Nyugat-Európa 
országaiban. Opera- és ora-
tóriuménekesként fellépett 
már Ausztriában, Csehszlo-
vákiában, Romániában, a 
Szovjetunióban. Többször 
szerepelt a Magyar Állami 
Operaházban és számos ora-
tórium tenorszólóját énekel-
te sikeresen a Zeneakadé-
mián. 

A szegedi színház egyik 
legnépszerűbb művésze. A 
közönség számos emlékeze-
tes teljesítményét t a r t j a 
számon; ezúttal azonban 
hadd derül jön ki, melyek az 
ő kedvenc szerepei: Carmen 
— Don Jósé, Bohémélet — 
Rodolphe, Lammermoori 
Lucia — Edgár. 

az elindítója, bárha erről 
nem, vagy csak r i tkán esik 
szó . . . Am legegyszerűbb, ha 
a szegedi színházi állapoto-
kat idézzük, azokat, amelye-
ket négy évvel ezelőtt talált 
itt Sándor János. Nos, ebben 
a négy évben, mialatt befe-
jeződött a színházépület re -
konstrukciója, a főrendező-
nek, a prózai tagozat veze-
tőjének is sikerült eredmé-
nyeket elérnie kitűzött célja, 
a „szellemi rekonstrukció" 
terén. 

Rendező munkásságának 
két fontos jellegzetességét 
szükséges kiemelni: 1. a kor-
társ dráma „aktivizálása" (az 
utóbbi 20 évben valószínű-
leg Sándor nevéhez fűződik 
a legtöbb magyar ősbemuta-
tó) ; 2. sajátos szemléletű, 
konzekvensen végigvitt 
Shakespeare-ciklusa. Szege-
di rendezései között is előke-
lő helye van a kortárs drá-
máknak (Kocsis István-, 
Illyés-, Görgey-darabok), 
emlékezetesek a kamaraszín-
házi bemutatók, vagy a West 
Side Story, a Hair. Sándor 
János rendezői munkássága 
mellett kiemelkedő színház-
szervezői tevékenységéért 
kapta a magas elismerést. 

Ybl-díjas: Maár Márton 
Régóta kormányozza a 

Csomiterv hajóját , és az 
ügyességének is köszönhető, 
hogy a zivataros időben a 
ha jó nem kerül t zátonyra. 
Ez idő alat t a Csongrád Me-
gyei Tanácsi Tervező Válla-
lát négyszer nyerte el a Ki-
váló címet. Amíg az utóbbi 
időben más cégek kevés 
munkához jutottak, addig ez 
a vállalat magabiztosan biz-
tosította dolgozóinak kenye-
rét. Országosan is „rend-
szergazdái" lettek a szak-
munkásképző intézetek 
nagyszabású tervezési prog-
ramjának . öt leteikkel , inno-
vatív készségükkel ebben a 
témában szinte egyedural-
kodók a piacon. Ugyanis az 
utóbbi időben nemcsak az 
építőipari vállalatok mentek 
tönkre, hanem tervező kö-
zösségek is jutot tak nehéz 
helyzetbe. Maár Márton az 
igazgatói tisztség viselése 
mellett alkotó építész ma-
radt. Kunszentmiklóson szü-
letett, majd az építészmér-
nöki diploma megszerzése 
után Kecskeméten kezdte 
pályáját . Szegedre 25 éve 
költözött, a Csomitervnél he-
lyezkedett el. 

Munkájá t dicsérik Dél-
Magyarország sok települé-
sén. ö tervezte a szentesi 
közgazdasági szakközépisko-
lát és a belváros több lakó-
házát, a vásárhelyi szolgál-
tató épületeket, a csanádpa-
lotai művelődési házat, Kis-
kunfélegyházán a szakmun-
kásképző intéze'et, Szegeden 
a munkásszállót, tömbök 
rehabilitációját, a liuyal Ho-
tel ú j szárnyát. Két hatal-
mas vállalkozása a kecske-

méti és a szegedi színház 
rekonstrukciója. A Bács-
Kiskun megyei Thália temp-
lomot először a ha tvanas 
években új í tot ták fel. Akkor 
ott Maár Márton előtanul-
mányokat szerzett a tavaly 
befejeződött szegedi színházi 
rehabilitációhoz. A Tisza-
parti teát rum rekonstruk-
ciója a lakosság közmegelé-
gedésére sikeres alkotás. Az 
Ybl-dí j ezt a magas színvo-
nalú tervezést ismeri el. 

A kitüntetett építész-igaz-
gató a rs poeticája minden 
városlakónak szimpatikus le-
het. Az antikvilágban szüle-
telt elveket próbálta megho-
nosítani eddigi életművével. 
Művészi hitvallásának lé-
nyege: az épület legyen 
hasznos, célszerű, anyagá-
ban és szerkezetében időt-
álló és részleteiben is szép. 

Maár Márton 55 éves. Az 
ő korosztálya, a fényes sze-
lek utolsó nemzedéke. Ahogy 
kikerült az iskolapadból, az 
életben kénytelen volt gyor-

san elsaját í tani a vezetői is-
mereteket is. E nemzedék 
véleménye szerint : nem volt 
könnyű az irányítást és az 
alkotói szárnyalást „páros 
űrrepülésben" végezni-össze-
egyezietni. Maár Márton pá-
lyafutása talán cáfolat erre. 

Művészeti ösztöndíjasok 
A Csongrád Megyei Ta-

nács V. B. művelődésügyi 
osztálya e r re az évre is meg-
hirdette pályázatát a művé-
szeti ösztöndíjakra: három 
csoportos, tíz egyéni pályázat 
(egyszeri ösztöndíjakra) ér-
kezett be. és tíz pályázat a 
fiatalok ösztöndijára. A pá-
lyázatokat elbíráló testüle-
tek döntése a lapján a követ-
kező alkotók részesülnek 
egyszeri támogatásban: Papp 
György grafikus, 'iaudi La-
jos újságíró, Tóth-Szöllös 
András f i lmrendező, Molnár 

László karmester és Bakacsi 
Lajos festőművész. Fiatalok 
alkotói támogatásában ré-
szesül: Szecsödi Ferenc he-
gedűművész, Kiss Jenő szob-
rász, Erdélyi Erzsébet és 
Szonda Eva magánénekesek. 
Zsoldos Sándor irodalomtör-
ténész, Stekovics János fo-
tóművész, Tóth Pál grafikus, 
Fodor Gábor zeneművész és 
Vajda Julianna magánéne-
kos. A művészeti ösztöndíja-
kat tegnap délelőtt adták á t 
a megyei tanácsházán. 


