
Szombat, 1983. április 2. 3

NÉMETH ISTVÁN
a balm azújvárosi „Lenin” Mg. 
Tsz. elnöke

megosztva, a nagyüzem ek  
közötti sokoldalú együttm ű
ködés megalapozásában, a 
gazdasági és termelési kap
csolatok fejlesztésében, a 
háztáji és kisegítő gazdasá
gok termelésének, áruérté
kesítésének megszervezésé
ben elért kiem elkedő ered
m ényeikért,

GUCZI LÁSZLÓ 
a kém iai tudományok doktora, 
az MTA Izotóp Intézete tudo
mányos osztályvezetője,

PAAL ZOLTÁN 
a kémiai tudományok doktora, 
az MTA Izotóp Intézete tudo
mányos főosztályvezető-helyet
tese,

TÉTÉNYI PÁL
akadém ikus, az MTA Izotóp 
Intézete tudományos tanács
adója

megosztva, a fém katalízis 
elm életének fejlesztése te
rén elért eredm ényeikért, a 
fém ek  és szénhidrogének kö
zötti kölcsönhatás mechaniz- 
musáriak, a katalitikus reak
ció során keletkező felületi 
képződm ények szerepének 
bizonyításáért, annak geo
metriai, valam int elektron- 
elméleti megalapozásáért, 

GYŐRI SÁNDOR 
a műszaki tudományok dokto
ra, a M átraaljai Szénbányák 
vezérigazgatója,

KAPOLYI LÁSZLÓ 
akadém ikus, ipari m inisztériu
mi állam titkár,

PAPP ISTVÁN 
gépészmérnök, az Energiagaz
dálkodási Intézet vezérigazga
tója,

PAPA ALADÁR
olajm érnök, a Nagyalföldi 
Kőolaj- és Földgáztermelő 
V állalat vezérigazgatója, 

SCHILLER JÁNOS 
villamosmérnök, a Magyar 
Villamosművek Tröszt vezér- 
igazgatója

-megosztva, a hazai ener- 
giaforrások feltárása és k i
aknázása, továbbá az ener
giagazdálkodás ésszerűsítése 
terén k ife jte tt kimagasló 
m unkájukért,

d r . h Ar i  Má r ia  
orvos, a Mozgássérültek Neve
lőképző és Nevelőintézete igaz
gatója

a mozgássérülteket nevelő 
pedagógusok képzésének ha
zai kialakításában, végzett 
kiem elkedő tevékenységéért, 

IKLÓDI LÁSZLÓ 
a vajai „II. Rákóczi Férenc” 
Mg. Tsz. elnöke.

DR. MATYUS GÁBOR 
a Hosszúhegyi Állami Gazda
ság igazgatója,

NYERGES JÁNOS 
a kertészeti tudományok dok
tora, a Debreceni Állami Gaz
daság igazgatója.

SZABÓ LÁSZLÓ 
a szentesi „Árpád” Zöldség- 
term elő Szövetkezet elnöke 

megosztva, a zöldség-, gyü
mölcs- és szőlőtermesztés
ben, valam int feldolgozásá
ban elért kiem elkedő ered
m ényeikért,

IVITS TIBOR
hajóépítő szakmérnök, a Ma
gyar Hajó- és Darugyár An
gyalföldi-Gyáregysége főkonst
ruktőre,

LACZIK PÁL
tervező mérnök, a gyáregység 
csoportvezetője,

MIKÓ GYÖRGY 
hajóépítő szakmérnök, a gyár- 
■egí'Ség osztálvvezetője,

SZABÓ ENDRE 
gépészmérnök, a gyáregység 

. osztályvezetője.
SZÉP JÁNOS

a Magyar Hajó- és Darugyár 
vezérigazgatója

megosztva, a gazdaságos 
exportot eredményező úszó
darucsalád kifejlesztésében  
és gyártásában végzett k i
em elkedő tevékenységükért, 

JERMY TIBOR 
akadém ikus, az MTA Növény- 
védelmi K utatóintézete tudo
mányos tanácsadója.

KIRÁLY ZOLTÁN 
akadém ikus, az MTA Növény- 
védelmi Kutatóintézete igaz
gatója,

MATOLCSY GYÖRGY
a mezőgazdasági tudományok 
'doktora, az MTA Növényvé
delmi K utatóintézete tudom á
nyos osztályvezetője.

megosztva, a környezetk í
mélő növényvédelem  ku ta
tásában, valamint a kémiai 
és kísérleti rovarökológiai 
kutatásokban elért jelentős 
eredményeikért,

KORNAI JÁNOS 
akadém ikus, az MTA Közgaz
daságtudom ányi Intézete tudo
mányos osztályvezetője

a m atem atikai közgazda
ságtan területén kifejtett 
sokoldalú tevékenységéért, 
eredményeiért,

KOVÁCS FERENC
akadém ikus, az Áliatorvostu- 
dományi Egyetem tanszékve
zető egvetemi tanára,

m é s z á r o s  J á n o s
akadém ikus, az MTA Á llat
egészségügyi Kutatóintézete 
igazgatója,

SZENT-IVÁNYI TAMAS
akadém ikus, az Állatorvostu
dományi Egyetem tanszékve
zető egyetemi tanóra,

megosztva, az állati erede
tű  élelm iszerek term elésé
nek  és azok exportjának  
biztonságát szolgáló állat
egészségügyi eredm ényei- 
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L.ADNYIK MIHÁLY
a kondorost Egyesült Mező- 
gazdasági Termelőszövetkezet 
elnöke.

NÉMETH JÁNOS
a mezőgazdasági tudom ányok 
kandidátusa, a G abonater
mesztési K utatóintézet tudo
mányos főosztályvezetője, 

SZÉL SÁNDOR 
a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa, a G abonater
mesztési K utatóintézet tudo
mányos osztályvezetője

megosztva, a gabonaprog
ramban  — elsősorban a h ib
ridkukorica nemesítésben, 
valam int termelésében  — el
ért, nem zetközi összehason
lításban is kiem elkedő ered
m ényeikért,

A M agyar Gördülőcsapágy 
Művek „Komócsin Zoltán” 
szocialista brigádja:

VERES ANDRÁS 
brigádvezető, esztergályos, 

BÓTA MIHÁLY 
főművezető,

FARAGÓ ISTVÁN 
gépbeállító,

KERESZTES LÁSZLÓ
gépbeállító,

KOVÁCS GÁBOR 
gépbeállító,

KOVÁCS SÁNDOR 
diszpécser.

NAGY BÉLA 
gépbeállító,

SZABÓ GÁBOR 
gépbeállító,

SZABÓ MIKLÓS 
gépbeállító,

SZÁLKÁI IMRE 
gépbeállító,

SZŐKE KAROLY 
gépbeállító,

megosztva, kiem elkedő  
termelési eredm ényeikért, 
példamutató brigáűmunká- 
jukért,

DR. MEZEI G ABÖR:
a Hungarocamion Nemzetkö
zi Autóközlekedési Vállalat 
vezérigazgatója

a vállalat vezetésé, a 
nem zetközi közúti fuvarozás 
megszervezése és irányítása 
terén elért kimagasló ered
ményeiért,

MÓCSY ANDRÁS 
akadém ikus, az ELTE tanszék- 
vezető egyetemi tanára

a római Pannónia provin
cia társadalomtörténetének, 
társadalmi rétegződésének 
nem zetközileg is elismert, 
iskolaterem tő m ódszerű k u 
tatásában elért eredm é
nyeiért,

Dr. NÁRAY ZSOLT
K ossuth-dijas, a Szám ítástech
nikai Koordinációs Intézet 
igazgatója,

PAPP ISTVÁN 
gépészmérnök, a VIDEOTON

Elektronikai V állalat vezér
igazgatója,

SEBESTYÉN JÁNOS
Kossuth-dijas, az OMFB á lta 
lános elnökhelyettese

megosztva, a hazai szám i- , 
tástechnikai eszközök gyár- ! 
fásának megalapozásában ' 
végzett tevékenységükért,

ROBIK ERNŐ
építészmérnök, a Magyar Ipar- • 
művészeti Főiskola egyetemi 
docense

a térbeli szerkezetek szem - 1 
léltetésére és oktatására k i
dolgozott, a tudományos ku
tatást is több irányban ins- ' 
piráló megoldásaiért,

A Szegedi Szalám igyár és 
H úskom binát „Vörös Csillag” 
szocialista brigád tagjai: 

VÖRÖS ISTVANNÉ 
brigádvezető, szakmunkás, 

DÁVID ISTVANNÉ 
szakmunkás.

CSONKA ISTVANNÉ 
betanított munkás,

CSONKA JANOSNÉ 
betanított munkás,

RÉVÉSZ JANOSNÉ 
betanított munkás,

megosztva, kimagasló 
színvonalú m unkájukért, 
a szocialista brigádmozga
lomban elért eredm ényei
kért,

VÁMOS TIBOR
akadém ikus, az MTA Szám i- j 
tástechnikai és Automatizálási 
K utatóintézet igazgatója

az ipari robotok hazai ku 
ta tó-fejlesztő  rendszerének 
létrehozásáért, tudományos 
életünk egészét eredm énye
sen szolgáló irányító, iskola
terem tő tevékenységéért, 

VIKÁH SÁNDOR 
a Nyíregyházi Zeneiskolá nyu
galmazott igazgatója

a zeneoktatás és a zenei 
kultúra fejlesztése terén k i
fe jte tt kiem elkedő tevékeny-
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W LASSÍTSCH GYULA
vegyészmérnök, a GRABO
PLAST Győri Pamutszövő és 
M űbőrgyár fejlesztési főm ér
nöke

hosszú időn át végzett 
magasszinvonalú fejlesztésű  
tevékenységéért, különösen 
a korszerű építőipari padló
burkoló anyagok hazai elő
állításának, nagyüzemi gyár
tási fe ltételeinek m egterem 
téséért,

ALFÖLDY FER EN C - -rj
az .orvostudományok kandidá
tusa. á z . L  sz. Sebészeti K li
nika adjunktusa.

JARAY JENŐ
az orvostudományok kandidá
tusa, az 1. sz. Sebészeti K lini
ka egyetemi tanársegédje, 

PERNER FERENC 
az orvostudományok kandidá
tusa, az L sz. Sebészeti K lini
ka egyetemi docense.

PETRÁNYI GYŐZŐ 
az orvostudományok doktora, 
az Országos Haematológiai és 
Vértrans2fúziós Intézet tudo
mányos osztályvezetője.

SZÉCSÉNY ANDOR 
az orvostudományok kandidá
tusa, a Semmelweis Orvostu
dományi Egyetem rektora, az 
Országos Sebészeti Intézet 
igazgatója

megosztva, a sebészet, ezen  
belül különösen a szervát
ültetés hazai fejlesztése  
terén elért kimagasló ered
m ényeikért.

DR. CZIMER JÓZSEF
a Pécsi Nemzeti Színház fő
dram aturgja, Érdemes Mű
vész;

DARGAY ATTILA
a Pannónia Film stúdió Balázs 
Béla-díjas rajzfilm rendezője, 
Érdemes Művész;

DÓZSA IMRE
a M agyar Állami Operaház 
Kossuth-dijas magántáncosa, 
az Állami Balett Intézet igaz
gatója, Érdemes Művész;

FEHÉRI TAMAS _  
a M agyar Film gyártó V állalat 
Balázs Béla-díjas és SZOT- 
díjas operatőr-rendezője, Ér
demes Művész;

GARAS DEZSŐ 
a M agyar Film gyártó V álla
lat Jászai M ari-díjas színmű
vésze, Érdemes Művész;

GREGOR JÓZSEF 
a Szegedi Nemzeti Színház és 
a M agyar Állami Operaház 
Liszt Ferenc-díjas m agánéne
kese, Érdemes Művész;

INKE LÁSZLÓ 
a Thália Színház Jászai M ari

díjas szinművésze, Érdemes
Művész:

KÓROD! ANDRÁS
a M agyar Á llami Operaház 
K ossuth-dijas első karm estere, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola egyetemi tanára, É r
demes M űvész;

LUKÁCS ERVIN 
a M agyar Á llami Operaház 
Liszt Ferenc-díjas karm estere, 
Érdemes Művész;

NÉMETH ISTVÁN 
Munkácsy M ihály-díjas és 
Y bl-díjas belsőépítész, a Ma
gyar Iparm űvészeti Főiskola 
tanszékvezető egyetemi tanára, 
Érdemes M űvész;

SZIRTES ÁDAM 
a Thália Színház Jászai M ari
díjas színművésze, Érdemes 
M űvész;

VIGH TAMAS 
K ossuth-dijas szobrászművész, 
a Magyar Képzőművészeti Fő
iskola egyetemi tanára, Érde
mes Művész;

ZSURZS ÉVA
a Magyar Televízió Kossuth- 
dijas rendezője, Érdemes Mű
vész.

Érdemes művészek
AUTH HENRIK

a M agyar Néphadsereg főkar
m estere;

BARLAY ZSUZSA
a Magyar Állami Operáház 
Liszt Ferenc-díjas m agánéne- 
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’ BÁRDY GYÖRGY
a Vígszínház Jászai M ari-díjas 
színművésze;

BÉRES ILONA 
a Vígszínház Jászai M ari-díjas 
színművésze;

BORNYI GYULA 
a M agyar Televízió Balázs Bé
la-díjas operatőre;

CSIKSZENMIHALYI
RÓBERT

Munkácsy M ihály-díjas szob
rászművész;

DURKÓ ZSOLT 
K ossuth-dijas zeneszerző, a 
M agyar Rádió vezető lektora; 

FETT JOLÁN
Munkácsy M ihály-díjas textil- 
tervező iparm űvész;

GORDON ZSUZSA 
a Radnóti Miklós Színpad J á 
szai M ari-díjas színművésze;

HALÁSZ JUDIT
a Vígszínház Jászai M ari-díjas 
színművésze;

HÁRAY FERENC 
az Állami Bábszínház Jászai 
M ari-díjas színművésze;

HUSZTI PÉTER 
a Madách Színház Kossuth- 
dijas színművésze, a Színház- 
és Filmművészeti Főiskola 
egyetemi adjunktusa;

JÁNOSA LAJOS 
a Magyar Televízió Jászai Ma
ri-d íjas díszlettervezője;

KABOS LÁSZLÓ 
a Vidám Színpad Jászai Mari
díjas színművésze;

KEVEHÁZI GÁBOR 
a M agyar Állami Operaház 
Liszt Ferenc-díjas m agántán
cosa;

KOÓS OLGA
a szolnoki Szigligeti Színház 
Jászai M ari-díjas színművé-
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KORNISS PÉTER
Balázs Béla-díjas fotóművész;

k o v á c s  Ló r á n t
az Állami Hangversenyzene

k ar Liszt Ferenc-díjas fuvola-
művésze, a Liszt Ferenc Zene- 
művészeti Főiskola egyetemi 
ta n á ra ;

m é s z á r o s  a n d r a s
Munkácsy M ihály-díjas kari
katurista;

MIKLÓSY GYÖRGY
a Vígszínház Jászai M ari-díjas 
színművésze;

NAGY ATTILA 
a Thália Színház Jászai M ari- 
d ijas és Kazinezy-díjas szín
művésze;

PATAY LÁSZLÓ 
Munkácsy M ihály-díjas festő
művész, a M agyar Képzőmű
vészeti Főiskola egyetemi do
cense;

PATAKI FERENC
fejszámoló művész; 
REISENBÜCHLKR SÁNDOR
a Pannónia Filmstúdió Balázs 
Béla-díjas filmrendezője;

ROMHANYI JÓZSEF 
filmszövegíró;

RÓNA EMMY 
grafikusművész;

SCHULLER IMRE 
a M agyar Film gyártó Vállalat 
Balázs Béla-díjas operatőr-ren
dezője;

SIMON GYÖRGY
a Miskolci Nemzeti Színház 
Jászai M ari-díjas színművésze; 

SZENDREY-KARPER 
LÁSZLÓ

Liszt Ferenc-díjas gitárm ű
vész;

TOKODY ILONA
a M agyar Állami Operaház 
Liszt Ferenc-díjas m agánéhé-
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TÓTH SÁNDOR
a Pécsi Nemzeti Színház Liszt 
Ferenc-díjas és Erkel Ferenc- 
díjas balettigazgatója;

TÖRÖK TAMÁS 
a M agyar Rádió Jászai Mari
díjas rendezője;

TYLL ATTILA 
a József A ttila Színház Jászai 
M ari-díjas színművésze;

VASS ÉVA
a Nemzeti Színház Jászai Ma
ri-d íjas színművésze; 

ZSOMBOLYAI JÁNOS
a Magyar Filmgyártó Vállalat 
Balázs Béla-díjas és SZOT-dí- 
jas operatőr-rendezője, a Szín
ház- és Filmművészeti Főisko
la egyetemi docense.

Átnyújtották 
a művészeti díjakat

Kossuth-díjasok
BALASSA SÁNDOR

Erkel-díjas zeneszerző, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főisko
la egyetemi adjunktusa

bei- és külföldön nagy si
kerrel bem utatott kom pozí
cióért,

KOKAS IGNÁC
M unkácsy-díjas festőművész, 
a Magyar Képzőművészeti Fő
iskola tanszékvezető egyetemi 
tanára

m űvészeti alkotótevékeny
sége és művészetpedagógiai 
munkássága elismeréseként, 

MARKÚ IVÁN
balettmtívész, a győri Kisfa
ludy Színház balett-tagozata 
igazgatója,

a Győri Balettkar eredm é
nyes m űvészi irányításáért, 
a magyar színházi élet és 
táncművészet megújításában  
végzett magasszínvonalú  
munkásságáért, valamint

kiem elkedő szin tű  szőlótán- 
cosi tevékenységéért, 

MÁRKUS LÁSZLÓ 
Jászai M ari-díjas színművész, 
a Madách Színház tagja

kiem elkedő m űvészi telje- 
sitm ényeiért, színházi és 
tévészerepek kitűnő megfor
málásáért,

MOUDOVA GYÖRGY
József A ttila-díjas író

a mai magyar valóság el
kötelezetten kritikus szelle
m ű írói és szociográfiai áb
rázolásáért,
NEMES NAGY ÁGNES

József A ttila-díjas költő, mű
fordító

magasszínvonalú, hum a
nista szellemű költői és mű
fordítói munkásságáért, 

SZÁNTÓ PIROSKA 
M unkácsy-díjas festőművész 

több évtizedes kiemelkedő  
színvonalú m űvészeti alkotó- 
tevékenysége elismeréseként.

Kiváló művészek
BACSÓ PÉTER

a Magyar Filmgyártó Vállalat 
Balázs Béia-dijas film rende
zője, stúdióvezető, Érdemes 
Művész;

BÁNFFY GYÖRGY
a József Attila Színház Jászai

M ari-díjas és SZOT-díjas szín
művésze, a Liszt Ferenc Ze
neművészet* Főiskola egyete
mi docense. Érdemes Művész;

BODROGI GYULA 
Jászai M ari-díjas színművész, 
a Vidám Sz.ínpad igazgatója, 
Érdemes Művész;

Pénteken hazánk felszaba
dulásának 38. évfordulója a l
kalm ából a Vigadóban á tad 
ták az idei művészeti díjakat. 
Az eseményen megjelent Aczél 
György, az MSZMP Központi 
Bizottságának titkára és Sarlós 
István, a M inisztertanács el
nökhelyettese, a Politikai Bi
zottság tagjai.

A m egjelenteket Köpeczi 
Béla művelődési m iniszter üd
vözölte.

A beszédet követően a m ű
velődési m iniszter á tad ta  a 
művészeti díjakat.

József Attila-dij
Berkes Erzsébet kritikus, a 

M agyar Nemzet irodalm i szer
kesztője.

Dániel Anna próza- és gyer
mekíró,

Galsai Pongrác író, publicis
ta ;

Göncz Árpád író, műfordító,
Illés Lajos kritikus,
Lakatos István költő, m ű

fordító,
Lengyel Péter író, m űfor

dító.
P intér Lajos költő,
Rába György költő, m űfor

dító, irodalomtörténész,
Szeberényi Lehel író, m űfor

dító, 1
Szentmihályi Szabó Péter 

költő, író, kritikus,

Jászai Mari-díj
Aseher Tamás, a kaposvári 

Csiky Gergely Színház rende
zője,

Bács Ferenc, a Vígszínház 
színművésze,

Baranyai Ibolya, a győri 
Kisfaludy Színház színművé
sze,

Eötvös Tiborné, a Magyar 
Cirkusz és Varieté artistam ű
vésze ;

Erdős István, az Állami Báb
színház színművésze,

Igó Éva, a Miskolci Nem
zeti Színház színművésze,

K antzky József, a Thália
Színház színművésze,

M arik Péter, a Fővárosi 
Operettszínház színművésze, 

Oszter Sándor, a Nemzeti 
Színház színművésze,

Piros Ildikó, a Madách 
Színház színművésze.

Udvaros Dorottya, a Katona 
József Színház színművésze, 

U jréti László, a József A ttila 
Színház színművésze,

Verebes István, a Mikrosz
kóp Színpad színművésze;

Liszt Ferenc-díj
Bangó Erzsébet, a Magyar 

Néphadsereg Művészegyüttese 
táncművésze,

Katanics Mária, a M areibá- 
nyi téri Zenei Általános Isko
la tanára, az ÉDOSZ Szilágyi 
Erzsébet Kórusának vezetője, 

Kukely Júlia, a Magyar Ál
lami Operaház magánénekese, 

Lőcsei Jenő, a M agyar Álla
mi Operaház magántáncosa, 

Pattantyús Anikó, a Fővá
rosi Operettszinház táncm űvé
sze;

Petró János, a Szombathelyi 
Szimfonikus Zenekar karm es
tere,

Szabados György zongora-
művész,
a Takács-vonósnégyes tag jai: 

Takács Nagy Gábor,
Fejér András,
Ormai Gábor,
Scbranz Károly,

Munkácsy Mihály-díj
Farkas Adám szobrászmű

vész,
Dr. Jakab Zoltánné Seregély 

M árta, a Hollóházi Porcelán- 
gyár porcelántervező iparm ű
vésze,'

K árpáti Tam ás festőművész. 
Kovács Péter művészeti író, 

a székesfehérvári István ki
rály Múzeum igazgatóhelyette
se,

Lacza M árta grafikusm ű
vész.

Lugossy M ária iparművész, 
Nagy B. István festőművész,
E. Pászthy Magda iparm ű

vész,
Sáros A ndrás Miklós grafi

kusművész,
Szalatnyai József festőm ű

vész;
P. Szües Ju lianna művészeti

író,
Tóth Valéria szobrászm ű

vész,

Balázs Béla-díj
Banovits Tamás, a M agyar 

Film gyártó V állalat film ren
dezője, díszlettervezője,

Chrudinák Alajos, a M agyar 
Televízió főosztályvezető-he
lyettese,

Fejes László fotóművész, 
Lakatos Iván, a M agvar 

Film gyártó V állalat operatőr
rendezője,

Lehel Jud it, a M agyar Te
levízió dram aturg  rendezője, 

I.ussa Vince fotóművész, 
Luttor M ara, a MAFILM 

rendezőasszisztense,
Peller Károly, a M agyar 

Film gyártó Vállalat hangm ér
nöke,

T arr Béla, a M agyar F ilm 
gyártó V állalat filmrendezője, 

Ternovszky Béla, a P an 
nónia Film stúdió rajzfilm ren
dezője,

Vagyóczky Tibor, a Magyar
Film gyártó V állalat operatőre, 
a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola egyetemi adjunktusa, 

Várkonyi Gábor, a M agyar
Televízió rendezője,

Erkel Ferenc-díj
Horváth Adám, a M agyar

Televízió vezető rendezője, 
Szörényi Levente zeneszerző,

előadóművész,
Vidovszky László zeneszer

ző. a Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Főiskola Budapesti Zene* 
iskolai Tanárképző Intézete ta 
nára.

1

Magyar Nemzet


