
„Vissza teli férnünk 
a legtermészetesebb erühüz: 

a család intézményéhez^ 
Glaitfelder megyéspüspök jelenlétében tartották meg 

a móravárosi templom búcsúját 
(A Déhna gyaror sz ág munkatársától) 

A móravárosi katolikus egyházközség 
vasárnap ünnepelte templomának bú-
csúját, amelyen nemcsak a móravárosi 
hivek vettek részt imponálóan nagy 
számban, de más városrészekből is 
igen sokan jöttek el, hogy a búcsúval 
összekötött lelki kegyelmekben része-
süljenek, 

Reggel 9 órakor a móravárosi tem-
gbomban H e n n y Ferenc föesperes, 
rókusi plébános ünrtfcpi szentmisét ce-
lebrált, majd páter K a r d a s József 
jézustársasági atya mondott szentbe-
szédet A mély lélekhurokat rezdítő 
eseménynek számító szentbeszéd után 
a hivek szentáldozásra járultak az ol-
tár elé. A szentmisén a város társa-
dalmának számos előkelősége vet: 
részt, Szeged város képviseletében dr. 
P á l f y József polgármester diszbe-
öltözött városi hajdúk kíséretében te-
lent meg az istentiszteleten. 

Az ünnepségek sorozata délután a 
díszközgyűléssel folytatódott. A nyá-
riasan kellemes időjárás lehetővé tet-
te, hogy a közgyűlést és az utánakö-
vetkező gazdag és változatos müsoru 
előadást a felsőipariskola udvarán 
tarthassák meg. 

A szegedi vasutasok »Hazánk«-dal-
kbre K e r t é s z Lajos egyetemi lek-
tor karnagyi vezénylése mellett művé-
szien interpretálta Halmos L.—Sík 
Sándor: »Végig a földöm* cimü kóru-
sát. I n c z é d y László plétbénos sze-
retettel köszöntötte a megjelenteket, 
majd a távollevő egyházközségi tagok-
ról emlékezett meg. akik a távoli orosz 
földön életűk kockáztatásával védik 
és oltalmazzák az otthont. 

N a g y p á l Sándor főtitkár titkári 
|te(entésében beszámolt az egyházköz-
ség életének az utolsó év leforgása 
alatt történt mozzanatairól. Teljes si-
ker koronázta az egyházközségnek azt 
a törekvését, amellyel meg akarja vé-
deni a gyermekeket az utca lélekszeny 
nyező áramlatától. Az Oltáregyesület 
tagjai megható odaadással és buzga 
lommal gondozzák a szegény gyerme-
keket és a Népházban étkeztetési ak 
ciót tartanak fenn. Segélyekre 2812 
pengőt fordítottak, ebből 110 család, 
összesen 319 személy részesült támo-
gatásban. Legyőzhetetlen optimizmus-
sal küzd az egyházközség a nyomor el-
len. Áldozatkészen és szeretettel vál-
lalja ezt a szerepet az anyagi eszkö-
zök elégtelensége ellenére is. 

Ezután dr. Somogyi József főis-

kolai tanár lépett az emelvényre, 

hogy általános érdeklődés és feszült 

figyelem közepette elmondja ünnepi 

beszédét. 

— A világtrábotfl — kezdte beszé-
dét Somogyi professzor —, amely 
most másodízben szakadt erre a ge-

nerációra, megtanít sok olyan alap-

vető igazságra, amely mellett eddig 

kultura zavartalan kényelmében 

élve közömbösen mentünk át. Az 

emberiség élete a háború viharzá-

leegyszerűsödött, veszített 

differenciáltságából, mélyebb, pri-

mitívebb, ősibb, tehát természete-

sebb színvonalra szállott alá. Meg-

mutatkoznak az ősi princípiumok 
és azok a természeti adottságok, 
amelyekre épülnie kell az emberi 
életnek, 

— Az ősi természetes erők között, 

amelyekhez vissza kell térnünk, az 

első, a legfontosabb, legősibb és 

legtermészetesebb a család intéz-
ménye. Minél inkább önellátásra 

szorulunk, annál inkább vissza kell 

térnünk a legtermészetesebb közös-

séghez: a családhoz. A Család a gyö-

kér, amelyből életünket vettük, az 

az első iskola, az első templom és 

éetünk végső menedéke is egyben. 

Történemi példákkal, a görög és a 

római nép és az ujabb korban a 

francia nemzet világtörténelmi sor-

sával illusztrálja, hogy a család 

lelki szétzüllésével, erkölcsi romlá-

sával lehanyatlik a nemzet is, 

amely menthetetlenül pusztulásra 

van ítélve, ha családi életéből kihal 

a regenerálódáshoz szükséges erköl-

csi, szellemi és fiziológiai erő. Rá-

mutatott a szónok, hogy Csak a ke 
resztény szellem jegyében születhet 
újjá a család, csak a vallásos érzü-
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let az, amely összetarthatja és el-

lenállóképessé teheti a sors minden 

megpróbáltatásával, az idők min-

den viharával szemben. Az igazi 

családvédelemnek magából a csa-

ládból kell kiindulnia, a keresztény 

magyar családoknak kell meguj-

hodniok és akkor erős és minden 

viharral szemben ellentállóképes 

lesz a magyarok nagy Családja, az 

örök életre hivatott magyar nem-

zet is. 

Inczédy László plébános zárósza-

vaival végetért a közgyűlés és rö-

vid szünet után megkezdődött a fel-

állított színpadon az ünnepség mű-

sora. Közben kedves meglepetés 

örvendeztette meg az összegyűlt hí-

veket. Megjelent körükben főpász-

toruk, dr. Glattfelder, Gyula püspök 

akit megilletődötten köszöntöttek. 

Az egyházközség nevében Inczédy 

László üdvözölte a főpásztort és kö-

szönetet mondott, amiért nagy elfog-

laltsága mellett is időt szakított ar-

ra, hogy móravárosi híveinek bu-

csuünnepén résztvegyen. Az üd-

vözlésre Glattfelder püspök szere 

tettel sugárzó, kedvesen derűs sza-

vakkal válaszolt. 

— örül a lelkem — úgymond —, 

hogy a mórai hivek lelki erősítést, 

áldást ós vigaszt merítenek a bucsu 

üunepétől. Minden szó, amelyhTn 

gyönyörködünk, arra szolgáljon, 

hogy a családias érzést mélyítse el 
és megerősítse a lelkeket az élet 
gondjainak elviselésére. Isten áldá-

sát kérem kedves mórai híveimre 

és azért fohászkodom, hogy a jó Isten 

fűzze áldását a mórai búcsúhoz. 

A műsoron nagy sikerrel szer© 

pelt a Dolgozó Lányok mozdulatkó-

rusa, Tóth Ágoston jogszigorló sza-

valata, a Berezeli—Gerelei harmoni-

kakettős, a 'Hazánk* dalkör éneke 

a két képre osztott szimbolikus 

színjáték, amelyet Szikora Károly 

hitoktató rendezésében mutattak be 

a móravárosi műkedvelők. 

Az emelkedett lelki élményt je-

lentő előadás után, este fél hétkor a 

hivek átvonultak a Kálvária-kápol-

na elé és a püspök-főpásztor rész-

vételével könyörgő ájtatosságot tar. 

tottak. 

Tamás Mmivás eendőrfogalmaxé 
és Tóth Mátyás pilóta 

halálos repülőkatas«trő§ása as algyői 
repülőtéren 

n r e n d ő r f o g a l m a x ó t é s p i l ó t á j á t vivő iskolagép 8 0 0 méteres magas-

ságból lezuhant — Tamás Rnórást és Tóth Mátyási összetörve, holtan 

húzták ki a roncsok alól 

Belvárosi Mm 
Műsor torlódás miatt 

esak keddtől csütörtökig mutatja 
be a szezon legszebb filmjét: 

ILLÚZIÓ 
Egy nagy színésznő élete, akinek 
a szerelem is csak illúzió, csak 
játék volt. Két fiatal sziy regénye. 
A főszerepekben: 

Brígítle Horney és 
Johannes Heesters. 

H Í R A D Ó 

4, 5 é* 7 órakor WWIások fél 

(A Délmagyarország munkatársától) 
Megdöbbentő repülőszerencsétlenség 
játszódott ie hétfőn a kora reggeli 
órákban az algyői sportrepülőteren: 
egy iskolagép kevéssel felszállása 
után lezuhant és a gépet vezető pilóta: 
T ó t h Mátyás, valamint a gép egyet-
len utasa: dr. T a m á s András, az is-
mert és népszerű fiatal rendörfogaj-
mazó szörnyethalt. A tragikus ese-
mény hire már a délelőtti órákban el-
terjedt a városban és mélységes meg-
döbbenést keltett mindenütt, hiszen 
Tamás András rokonszenves egyénisé-
gét mindenütt ismerték és beesülték. 

Az első hir a szerencsétlenségről 
reggel háromnegyed 8 órakor érkezett 
a rendőrségre. Az algyői sportrepülő-
tér parancsnoksága telefonon jelentet-

K O R Z O B A N 
Ma 3—6 és 7 órakor 

M 

OrséovAltAs 
PÁGER, CSORTOS, Hl 1) V KGB 1 

VALI, LADOATERSZKY MARGIT, 

SZAKATS ZOLTÁN 

te, hoigy dr. T a m á s András rendőr-
fogalmazó percekkel előbb repülősze-
rencsétlenség áldozata lett. A telefon-
jeíentés beérkezésekor még csak néhá-
nyan tartózkodtak a kapitányság hi-
vatali szobáiban, de azonnal értesítet-
ték dr. B u ó c z Béla főkapitányhelyet-
test, aki már uton voit a hivatala felé, 
amikor a megrenditő eseményről ér-
tesült. A főkapitányhelyettés intézke-
désére dr. K a m a r á s Lajos rendőr-
tanácsos vezetésével azonnal bizottság 
szállott ki a helyszínre, hogy felderít-
se a tragikus eset előzményeit. 

A rendőrkapitányságon az első pil-
lanatban értetlenül állottak a hirrel 
szemben, mert az első szűkszavú je-
lentés nem adott rá magyarázatot, 

hogyan került Tamás fogalma-
zó az algyői repülőtér felett 

gyakorlatozó iskolagépre. 

A helyszínre kiszállott bizottság az-
után tisztázta az összes körülményeket 
és a következő tényállás derült ki: 

Dr. Tamás András pár nappal ez-
előtt résztvett abban a rendőri kutató-
munkában, amelyet Szeged környékén j 
inditottak, hogy megállapítsák, nem 
ereszkedtek-e le a tanyavilágban ellen- j 
séges ejtőernyősök, vagy nem láttak-e i 
úgynevezett gyújtó léggömböket. . niertj 

a Budapesten kiadott hivatalos közlés 
szerint ilyeneket az ország több he-
lyén láttak, sőt ártalmatlanná is tet-
tek. Már hazafelé tartott, amikor A!-
győnél megpihent és nagy élvezettel 
nézte a repülőtér felett mürepülést 
végző gépeket. Beszélgetésbe elegye-
dett az iskola parancsnokával, akinek 

S z ö c h e n v i M o z i 
Szeptember 22-én kedden 

PREMIER ! 

A legszebb évek, a virágzó ifjúság 

az önfeledt böldogság filmje a 

Diákévek 
vidám megható jeleneteiben vissza-

idézi életünk legszebb korszakát. 

Öregnek, fiatalnak, minden diák 

és diáklánynak látnia kell 1 

Siessen jegyeiről gondoskodni! 

Főszereplök: 

Sir Gedríc Hardwicke 

Josephine Hutchinson 
Kisérő műsor: HÍRADÓ ! 


