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Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere március 15-e alkalmából a
haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek
gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend
tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adta át szerdán Barna Gábornak, az
MTA doktorának, az SZTE Bölcsészettudományi Kar Társadalomtudományi
Intézete Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék egyetemi tanárának és
Felföldi László táncfolkloristának, a Magyar Táncművészeti Főiskola címzetes
főiskolai tanárának, az SZTE címzetes egyetemi tanárának, az MTA
Zenetudományi Intézete nyugalmazott tudományos főmunkatársának.
Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári
tagozat kitüntetésben részesült Kosztolányi József, az SZTE
Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Analízis Tanszékének
egyetemi docense és Richter Ilona Munkácsy-díjas gra�kusművész,
tudományos illusztrátor. Magas színvonalú munkája, példamutató
tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetést vehetett át Berta Árpádné, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltségének nyugalmazott igazgatója. 
 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Csak ikszelt a SZEOL
ÚtON: Árokba sodródott egy menetrend szerinti busz Tömörkénynél, térképen
követhetik a hókotrókat - fotók
Jövőre újul meg a Móra park
Családi dráma a Zsitva soron: ma derül ki, előzetesbe kerül-e az asszony, aki
hátba szúrta élettársát
Egy szelvénnyel is lehet nyerni Telekosár játékunkban: márványsajttal és kávés
csokival lepte meg magát Erzsébet
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Ajánlom 558

Vibro Shaper
testépítő
fitnesszgép (WS
Teleshop) -
ingyenes
89 990 Ft
69 990 Ft

Core Max
otthoni testépítő
és zsírégető
rendszer (WS
Teleshop)
19 990 Ft
14 990 Ft
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Népszerű

Palvin Barbi szexi
képet posztolt
magáról - Fotó

Erre gondoltunk,
srácok! - galéria

Tragédia a Cirque du
Soleil előadásán:
színpadra zuhant és
meghalt a
légtornász - videó

Így süthetünk
egészségesen

Sokkolta, amit a
szobája falában
talált - videó

Putyin a voksok
76,65 százalékát
szerezte meg a
szavazatok 99
százalékos
összesítése alapján
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