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ARGENTIN PAMPAK 
OROSZLÁNJA DÍJ

A nemrégiben államosított Esti Hírlap 
március 14-ei vezérlő csillagát követve la
punk minden más sajtóorgánumot meg
előzve ad hírt a ma délutáni díjkiosztó ün
nepségről.

Április elsején, a nemzetközi dinkaosz- 
tály nagy ünnepének délutánján színpom
pás és erőt sugárzó seregszemle színhelye 
lesz a Zacsek utcai MDK-piac. A mákvirá
gokkal borított dísztribünön foglalnak he
lyet a nap hősei; azok a hölgyek és urak, 
akik e jeles napon átvehetik megérdemelt 
kitüntetésüket, rendjelüket és elismerő ok
levelüket.

Elsőként a lehorgasztott fejű magyar nép 
adja majd át a rendszerváltás körüli totojá- 
zásért és a sikeres naptárreformért

a XIII. Gergely Pápa-díjat
az Antall-kormány fedőnevű kísérleti mű
helynek. E kisközösségnek hála a magyar 
nemzet úgy érzi, hogy minden nap április 
elseje.

Előlegezett bizalomként
Graviddíjat

kap a félidős parlament abban a reményben 
hogy a következő félidőben sikerül kihorda
nia az életképes kis demokráciát.

A kormánykoalíció vezető pártjának — 
a nyugodt erőbedobással végrehajtott hege- 
monisztikus törekvésekért, monolitikus 
egységéért — a

Tartós Békéért, Nép-nemzeti 
Demokráciáért

t elismerő oklevelet nyújtják át. (Az okleve- 
* let a köztársasági elnök nem írta alá.)

A választópolgárok 55 százalékának ja
vaslata alapján a

No, Megállj Csak! (Nu, Paganyi!)
elnevezésű közönségdíjat a Fidesz kapja a 
farkasok közt való táncolásért.

A leszázalékolt magyar lakosság Surján 
László népjóléti miniszternek és a KDNP- 
nek adományozza a

Beteg Ember Nem Felejt Díjat 
és a

Háziorvosra Nem Lövünk 
elismerő oklevelet.

A kormánypárti kisgazdafrakció a párt
jától való függetlenedésért megkapja

A Kormánnyal, a Néppel 
Tűzön-vízen Át Díjat.

A dr. Torgyán—Ugrin tízfős cirkuszi ak
robatacsoportnak ezentúl stabil helye lesz a 
T. Házban, mert elnyerhetik a

Sámlidíjat.
(A sámlikat a Zsíros-féle gabonaforgal

mi vállalat ajánlotta fel.)
A Horn Gyula nevével fémjelzett Ma

gyar Szocialista Párt kiérdemelte a
Guruljborsócska-díj

bronz fokozatát a színtelen rubinokkal és a 
bearanyozott Békésivel.

A parlamenti pártokon kívüli erők kate
góriájában megosztott fődíjban részesült az 
’56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség és az 
’56-os Szövetség, továbbá a Pofosz, vala
mint az, aki a pofoszokat elsőként kapja, 
Thürmer Gyula. Ezenfelül a két ’56-os szö
vetség a Szabadság téri méltóságteljes né
ma tüntetés megszervezéséért a

Keresztény Nemzeti Televízióért
elnevezésű különdíjat kapja a kardokkal, 
bőrfejjel és inzultálással.

A Zacsek utcai díszünnepségen ezt kö
vetően egyéni díjat adnak át a vadkapitalis
ta építőmunkában elért eredményekért.

Á magyar bírói kar egyhangúan alkal
masnak találta (32 szavazattal 2345 ellené
ben) Balsai István igazságügy-minisztert 
arra, hogy megkapja a

Bölcs Salamon-díjat.
Horváth Balázs a haza univerzális szol

gálatáért kiérdemelte
a Szupermendíjat

és a barcelonai szellemi olimpia előzetes 
aranyérmét.

Raffay Ernő, a honvédelem politikai ál

KÜLÖNDIJ

Az SZDSZ vezetőtestülete és Tölgyessy 
Péter kiérdemelte

A Nagy Likvidátor
megtisztelő címet
annak elismeréseként, hogy a legutóbbi 
közvélemény-kutatás szerint pártjuk ered
ményét sikerült 10 százalék alá szorítani.

lamtitkára a minisztérium dolgozóinak 
voksai alapján megkapja a

Für Lajos-emlékplakettet
a kerékanyákkal.

A plakettet Keleti György ex szóvivő, a 
szerencsétlen sorsú katonák alapítványának 
elnöke adja át.

Viszonzásképpen ugyanakkor Für Lajos 
honvédelmi miniszter megkapja a

Raffay Ernő-díj
középkeresztjét a fúrókkal.

A katolikus klérus és más magyarországi 
egyházak által alapított

Világnézetileg Semleges 
Iskola Díjat

Andrásfalvy Bertalan miniszter úr veheti át 
kiseserkészek üdvrivalgásától kísérve.

A pénzvilág rangos kitüntetését, a
Surányi-díjat

kapja Bőd Péter Ákos.
Ezen az ünnepségen adják át Jeszenszky 

Géza külügyminiszternek az
Argentin Pampák Oroszlánja

elismerő címet, melyet a Buenos Aires-i 
kormánytól kapott, továbbá a szerb csetni- 
kek ajándékát, az aranyozott Kalasnyikovot.

Kádár Béla és Barsiné Pataky Etelka kö
zösen veszi át a

Baráth Etele-emlékérmet
a hálatelt szívű névadótól.

Az adózó magyar nép nem feledkezett el 
Kupa Mihály pénzügyminiszter érdemeiről 
sem. Rongyos adófizetők kedves kis serege 
nyújtja át a miniszternek a

Mindennap Emlegetjük 
a Neved

kitüntető címet.
A Független Jogászfórum, valamint az 

egykori barátok és kerekasztaltársak ado
mányozzák Kónya Imrének a
Tebenned Bíztunk Elejétől Fogva, 

De Megbántuk
elnevezésű medált. A medál nem a gomb
lyukban viselendő, hanem otthon dugdo- 
sandó.

Az Alkotmánybíróság dr. Zétényi és dr. 
Takács urakat

Az Évszázad Jogi Mesterműve
elismerő címmel tünteti ki, mivel elévülhe
tetlen érdemeik vannak a nép jogi nevelése 
területén. (Takács úr az ünnepségen nem je
lenhet meg, hónapok óta illegalitásban 
van.)

Vasárnap reggelenkénti, ágyból kiug
rasztó agyficamaiért és példás helytállásáért 
Csurka István

Kóserdíjban
részesül. A díjat a Demokratikus charta, a 
Nyilvánosság Klub és Király Béla adomá
nyozza, a vele járó pénzjutalom a Magyar 
Fórum pénztárában vehető fel.

Békési László és Csehák Judit képvise
lők a Nagycsaládosok Egyesülete

Szocialista Együttélésért
oklevelét kapják.

A Nagyothallók Szövetsége különdíjat 
adományozott Szabad György házelnöknek 
hálából, mert a Nemzeti Múzeumnál tartott 
beszédének minden szavát értették.

Ugrin Emese, Deutsch Tamás, Demszky 
Gábor, Bogdán Emil, Horváth Béla, Hámo
ri Csaba és Szokolay Zoltán édesanyja a

Hős Anya Díjat
kapja mindazért, amit ki kell állniuk.

Pozsgay Imre kiváló szélmalomipari te
vékenységéért

Don Quijote-díjat,
míg Bíró Zoltán fegyverhordozó

Sancho Panza-rendet
kap.

Dr. Torgyán József ügyvéd-képviselő, a 
kisgazda törpe minoritás hangadója, a ma
gyarországi sportcsarnokok üvöltő dervise 
az /

Antikommunista Átmentő 
Emlékérem

büszke tulajdonosaként húzhat majd el az 
ünnepségről. Az emlékérmet Antall József 
miniszterelnök adja át egy zárt borítékban, 
de Torgyán doktor aligha értesül a kitünte
tésről, mert úgysem meri kinyitni.

Petrasovits Anna szociáldemokrata fő
nixmadár az'

Ujra-újra-újra-újra-újra-újra: 
újra-újrakezdés Asszonya

címet kapja meg újra.
Most pedig ismertetjük a művészeti élet 

és a sajtódzsungel kitüntetettjeit.
Benedek István professzor, a MLIK-ot 

népszerűsítő népnevelői tevékenységéért az 
ószövetség Aranyketrecdíjának ezüst foko
zatát veheti át. Makovecz Imre világhírű 
építész, á kultúrmocsok elleni harc lán'glel-. 
kű apostola megnyerte a Calypso Rádió fő
díját, a Calypso-zoknit. Fekete Gyula író
nak mint második helyezettnek csak egy 
Calypso-matrica jut. Mensáros Lászlónak, 
a finom rezdüléseiről ismert színművész
nek Hankiss Elemér adja át a televízió ní
vódíját azokért az alakításokért, melyeket 
fogadalmából kifolyólag nem játszhat el.

A sajtó jeles képviselői díjesőben fürde- 
nek idén április elsején. A sort Franka T i-.

bor és az Új Magyarország szerkesztősége 
nyitja. Részükre Bruzsa Árpád személye
sen nyújtja át a

Bruzsa Árpád-díjat.
A Magyar Televízió három műsorának 

(A Hét, a Panoráma, és a Tv— 1 Híradó)

reprezentáns személyiségei úgynevezett
Vicaverza

kitüntetésekben részesülnek.
Sugár-díjat

kap Chrudinák Alajos, az évek óta tartó 
partizánharcáért.

Alajos-díjat
kap Sugár András, a mikrofon ördöge, a 
pártállam jól titkolt ellenállója.

G-díjban
részesül Stefka István, a nemzeti jellegű 
csokomyakkendő viseléséért.

Murányi Vénusz-díjat
vehet át Liebmann Katalin.

Végezetül pedig Pálfy G. István meg
kapja a Sugár-, az Alajos-, a Murányi Vé
nusz- és a G-díjat. (Ennek ellenére várha
tóan sértődötten távozik majd, mert hiá
nyolni fogja a

Stefka-díjat,
amit persze Kosa Csaba kap meg.)
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