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Csongrádi krémtúró 

röviden 

Amikor nyilvánosságra került a 
régóta esedékes bejelentés: Péter és 
Zsóka összeházasodnak, a család — 
mindkét részről — kezdett egy-egy 
megbolygatott méhkashoz hasonlíta-
ni. Zsóka tizenkilenc éves volt, Pé-
ter huszonhárom múlt. mindketten 
„egyszem" gyerekek, a família pedig 
erről is, amarról is — igencsak te-
rebélyes. 

Az események sorát Berci bácsi 
nyitotta meg. Berci bácsi — ha sza-
bad így mondani — afféle régi vá-
gású úriember volt, túl a hetvenen 
még mindig délceg, s csupán ellen-
ségei és rosszakarói (ilyenek legtöb-
bünknek akadnak) állították róla: 
úgy jár-kel az életben, mint aki alól 
vágta közben kilőtték a lovat. Szó-
val, Berci bácsi volt az első. ö tven 
évet töltött el boldog — tehát csu-
pán kisebb viharokkal szegélyezett 
— házasságban hitvesével, Málcsi 
nénivel. Mindössze egyetlen felhő 
úszkált életük egén: frigyüket nem 
kísérte gyermekáldás. 

— Zsókáékra íratom a balatoni 
nyaralót — így Berci bácsi. — Mi-
nek az már nekünk, igaz, Málcsi-
kám? Mi már úgyse járunk oda, a 
nevető örökösökre meg — ilyenek 
nem voltak ugyan a láthatáron — 
semmit nem hagyunk. 

A gesztus híre futótűzként terjedt 
el mindkét famíliában. Maid az in-
formáció kiegészült azzal, hogy mit 
visz magával Zsóka a házasságba: 
hozományként? Egy két és fél szo-
bás. erkélyes, garázs OS, belvárosi 
öröklakást, mindenhez közel, ugyan-
akkor csöndes, diszkrét mellékutcá-
ban. 

Ekkor kezdett el mozgolódni Pé-
terék atyafisága. Jóska bácsi — fog-
lalkozására nézve egykori ÁFÉSZ-

dolgozó, jelenleg kistermelő, nyugdí-

Végül 
jasként — a zsebére ütött: — Ha azt 
hiszik, mi alávalóbbak vagyunk, hát 
nagyon tévednek! — mondta, majd 
jól a szeme közé nézett Péternek: 
— Aztán mit szeretnél magadnak, te 
gyerök? — Péter fülig pirosodott, 
ötölt-hatolt, zsebkendővel törölgette 
hirtelen kiveresedett arcát és verí-
tékező homlokát, de végül nem 
mondott semmit. — Majd én — 
csippentett szemével Jóska bácsi —, 
tudom én jól, hogy manapság mitől 
döglik a l é g y . . . — Három nap múl-
va beállított ú j ra és átadott a fia-
taloknak egy borítékot Egy 1500-as 
Ladára szóló autókiutalás volt benne, 
amit — ezt már csak a történelmi 
hűség kedvéért tegyük hozzá —, 
előző nap vett Jóska bácsi húsz-
ezerért egy áldozatkész lelkületű ha-
zánkfiától (akinek különben már 
volt két autója). 

Az OTP-öröklakás teljes berende-
zését pedig Péter szülei vállalták. 
Minden szobába más stílusú garni-
túra került, mindenből a legjobb, 
aztán három szép, nagy, úgynevezett 
százezer csomós perzsaszőnyeg, szte-
reorádió, televízió — utóbbiból ket-
tő is. mert időközben jelentkezett 
egy tiszántúli, félig elfeledett nagy-
néni, aki egy színes készülékkel já-
rult hozzá a fiatalok boldogságához. 

A különleges japán lemezjátszó-
magnó, az erősítő, a hozzá tartozó 
hangfalakkal — mindennek aztán 
hetekig csodájára járt a környék — 
néhány héttel a lagzi után érkezett 
meg: Üj-Zélandból, hol a család 
azon ága telepedett le, amelynek 

1956-ban kisebb nézeteltérése tá-
madt a marxizmus—leninizmus 
egyes tételeivel, és vita helyett a 
távozást választotta. 

Az i f jú házasok természetesen 
nászútra is mentek. Már nehéz len-
ne kideríteni, kinek az ötlete volt, 
és hogy ki mekkora összeggel társult 
be a lebonyolításba, mindenesetre a 
két család befizette őket egy auszt-
ráliai utazásra. Útközben Szingapúr-
ban is eltöltöttek egy napot, majd 
Sidney, Canberra és végül Mel-
bourne következett. 

Az élet ezt követően kissé ese-
ménytelenebbé vált. Az évek múl-
tak, s mindössze annyi történt, hogy 
a Ladát kicserélték egy Ford Capri-
ra, valamint született egv kislányuk, 
aki a keresztségben — igen. abban 
— az Angéla nevet kapta. S való-
ban olyan is volt, aká r egy földre 
szál l t szőke, pufók arcú kis angyal-
ka. 

ötödik születésnapján nagyon ki-
fárasztotta az ünneplés. Hamar el-
aludt az ajándékokkal zsúfolt szo-
bában. 

— Az aj tót Is csukd be — mond-
ta Péter —. nehogy véletlenül fel-
ébredjen. 

— Én úgy gondoltam — mondta 
Zsóka —, hogy kár lenne a bíróság 
előtt veszekednünk. Nem szép do-
log az ilyesmi. Döntsük el inkább 
most, mivel mi legyen. 

— Egyetértek — mondta Péter. 
Papírlapot hozott elő, egy filctollal 
vastag, fekete vonalat húzott a kö-
zepére. — Így ni — dőlt hátra elé-
gedetten. — Kezdhetjük. 

És beírta első tételnek a maga 
rubrikájába a balatoni nyaralót, 
Zsókáéba pedig a két és fél szobás 
öröklakást 

Papp Zoltán 

Cj termékkel jelentkezik a hazai piacon a Csongrád me-
gyei Tejipari Vállalat. A csongrádi krémtúrót különböző 
fűszeres ízesítéssel hozzák forgalomba. A kísérleti gyártás 
•tán most megkezdték a korszerű gépsoron a zöldséges, 

mustáros és a paprikás-hagymás krémtúró töltését 

SZOCIALISTA 
BRIGADVEZETÖK 
KLUBJA 

A Juhász Gyula Művelő-
dési Központban működő 
szocialista brigádvezetők 
klubja ma, kedden délután 
f S 4-kor t a r t j a soron kö-
vetkező foglalkozását Tóth 
Zsuzsa a kubai VTT-ről tar t 
diavetítéssel egybekötött elő-
adást. 
A NYUGDÍJAKRÓL 

Lapunk február 4-1 szá-
mában Kérdések és vála-
szok nyugdíjügyben cikket 
közöltünk a nyugellátások 
változásaina. A 400, illetve 
a 300 forintos nyugdíjeme-
léssel kapcsolatos kérdés-
r e a helyes válasz a követ-
kező: „A havi 300 forintos 
emelés összeghatárra tekin-
tet nélkül azokra vonatko-
zik, akiknek öregségi, rok-
kantsági vagy baleseti rok-
kantsági nyugdiját 1954. ok-
tóber 1. és 1958. december 
31. között érvényben levő 
jogszabályok szerint állapí-
tották meg." 

ELHUNYT 
IIAYNAL IMRE 

A Magyar Tudományos 
Akadémia közli: Életének 
87. évében elhunyt Haynal 
Imre Kossuth-díjas aka-
démikus, az endokrinológia 
és kardiológia nemzetközi 
hírű kutatója. Temetéséről 
később intézkednek. 

COLLEGIUM 
AKTI L M 

A József Attila Tudo-
mányegyetem hallgatóinak 
általános műveltségét és esz-
tétikai tanulmányainak ki-
egészítését szolgáló Colle-
gium Artium et Polytechni-
kum ma. kedden este 8 óra-
kor a képzőművészeti szek-
cióban rendezi meg Idei 
első előadását. Ezúttal Lel-
kes István adjunktus Akt 
a képzőművészetben cím-
mel a Rerrich Béla téri 
Béke-épületben tart elő-
adást. 

FRANCIA 
FÜVÓSTRIÖ 
KONCERTJE 

A francia fúvósiskola ki-
váló képviselőjének, .a be-
sanconi Trió d'Anches-nek 
koncertjét rendezik meg a 
francia intézet szervezésé-
ben ma, kedden este fél 
8-tól Szegeden, a Zenemű-
vészeti Főiskola nagytermé-
ben. A trió 1975-ben ala-
kult, tagjai, Jacques Cos-
tarini (oboa). Christian Feig-
nier (klarinét) és Pierre 
Bouriez (fagott) mindhár-
man szólistaként nyerték el 
a párizsi konzervartórium 
nagydí já t Együttesük el-
ső magyarországi hangver-
senyének műsorán a bécsi 
klasszika mestereinek és 
francia szerzőknek művei 
szerepelnek. 

Esős, 
ködös idő 

Várható időjárás kedd es-
tig: Túlnyomóan borult, pá-
rás, néhány helyen ködös 
idő. Sokfelé eső, záporeső, 
északon helyenként hava-
zás. Időnként megélénkülő, 
helyenként átmenetileg meg-
erősödő, általában délkele-
ti. déli szél. Várható leg-
magasabb nappali hőmér-
séklet kedden : 2—7 fok kö-
zö t t 

A feledékeny 
— Drágám, nem tu-

dod, hova tettem a szem-
üvegemet? 

— Nem tudom... 
— Ez rettenetes, hogy 

ti nők, soha nem emlé-
keztek semmire! 

NÉPFRONT-
ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

Tegnap, Szegeden, a vá-
rosi népfrontszékházban ülést 
tartott a Hazafias Népfront 
Szeged városi bizottságának 
elnöksége. Megvitatták, majd 
elfogadták a városi bizott-
ság és az elnökség idei mun-
katervé t Ezután dr. Hor-
váth Imre a ságváritelepi 
körzeti bizottság munkájá t 
ismertette. Részt vett az ülé-
sen Rigó Szilveszter, a vá-
rosi pártbizottság osztály-
vezetője és Nagy István, a 
Hazafias Népfront megyei 
elnöke is. 
FILMEK A KISZÖV-
KLUBBAN 

Tizenöt filmből álló vá-
logatást tekinthet meg a 
holnap, szerdán induló fi lm-
klub közönsége. A KISZÖV 
klubjában (Arany J. u. 9.) 
rendezett hetenkénti vetí-
téseken a harmincas évek 
francia, valamint a hatva-
nas évek olasz és amerikai 
alkotásait nézhetik meg az ér-
deklődők — vetítés 7 órakor. 

Litván művészek Szegeden 

Közlekedési balesetek 
Személygépkocsijával A3-

győ felől Szeged felé haladt 
— tompított világítással — 
az esti órákban a 24 éves 
Vadászi László Szeged, Dam-
janich utca 29. szám alatti 
lakos. A Rózsa utca keresz-
teződésénél későn vette ész-
re, hogy a kijelölt gyalog-
átkelőhelyen gyalogos ha-
lad át, s elütötte a 69 éves 
Kormányos Ilona, Szeged, 
Párizsi körút 29. szám alat-

FftJA szívvel tudatjuk, hogy a 
Szeretett t é r j , édesapa, nagyapa , 
dédapa, LENGYEL JÓZSEF 75 
éves ka rában , f e b r u á r 4-én, sú-
lyos szenvedés u tán elhunyt . Te-
metése február 7-én 13.31) ó ra -
kor lesz. az Algyői temető rava ta -
lozójából. A gyászoló család. 

Fá jó szivvel tuda t juk , hogy a 
gyermek, édesapa, testvér, nagy-
apa, PALFI KAROLY t ragikus 
hirtelenséggel e lhunyt . Temetése 
1379. n . 6-án a Dorozsmai teme-
tőben lesz. A gyászoló család. 

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazon rokonoknak , testvé-
reknek , Ismerősüknek, akik fe -
lej thetet len halot tunk, KISPETF.R 
JÓZSEF hamvasztás u táni bú-
rsüztntásán megjelentek, virá-
gaikkal f á jda lmunka t enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család. 

1805 
Mély fá jda lommal t uda t juk , 

hogy SEBŐ JÓZSEF nyugalma-
zott pnstamúszaki főellenőr éle-
tének 74. évében rövid szenvedés 
u tán e lhunyt . Kívánságára el-
h a m v a d t a t juk . Minden külön ér-
tesítés helyett . A gyászoló csa-
lád. 1813 

Mély fá jóa lommal t uda t juk , 
tiQgy a felej thetet len fé r j , édes-
apa . nagyapa, testvér, BÁRKÁ-
NYI IMRE életének 72. évében 
hirtelen elhunyt . Temetése feb-
r u á r 7-én 12 ó rakor lesz a ha-
lastyai ú j temető ravatalozójá-
ból. A gyászoló család — Balás-
tyo. 1447 

Mély fá jda lommal t u d a t j u k , 
h a g y v e t e t t t é r j e m , N E G Y Ö K -

Gyász-
közlemények 

RC JÓZSEF életének 54. évében, 
hosszú szenvedés u tán e lhunyt . 
Temetése f e b r u á r 6-án 15 órakor 
lesz az Alsóvárosi temető kápol-
ná jából . Gyászoló felesége és 
testvérei - Szeged, Barát n. 17/A. 

1444 
Fá jó s z i w e l t u d a t j u k , hogy a 

fe le j thetet len édesanya, nagy-
mama , dódmama, SZABÓ IM-
RENE Farkas Katalin életének 
82. évében, rövid szenvedés u t án 
e lhunyt . Temetése f eb ruá r 7-én 
15 órakor lesz az Alsóvárosi te-
mető ravatalozójából . A gyá-
szoló család — Honvéd tér 5. 

1442 
Mély f á jda lommal t uda t juk , 

hogy a fe le j thetet len feleség, 
édesanya, anyós, nagymama , ID. 
VASTAG GYÖRGYNÉ Szabó Te-
rézia életének 69. évében, hosszú 
szenvedés u tán e lhunyt . Teme-
tése február 7-én 15 ó rakor lesz 
a Belvárosi temető ravata lozójá-
ból. A gyászoló család — Szaty-
mazl u. 22. 1440 

Mély fá jda lommal tuda t juk , 
hogy a jó édesapa, nagyapa , 
após, dédapa és rokon, ÁBRA-
HÁM GYÖRGY 79 éves korában 
meghalt . Klhamvasztauuk. Te-
metése 1979. f eb ruá r 7-én, szer-
dán 15 órakor lesz a baJástyai 

régi temetőben. Gyászoló leánya 
és csa ládja — Balástya. Feb ruá r 
7-én 14 órakor lesz a gyászmise 
a baláslyal t emplomban. 1438 

Köszönetet m o n d u n k mind-
azoknak a rokonoknak , ismerő-
söknek, szomszédoknak, akik fe-
le j thetet len halot tunk, GY. VAR-
GA GERGELY temetésén megje-
lentek, részvétükkel és virágaik-
kal mély f á j d a l m u n k a t enyhíteni 
Igyekeztek. A gyászoló család — 
Katona J . u . 36. 1437 

Mély fá jda lommal t uda t juk , 
hogy a legdrágább feleség, édes-
anya , anyós, nagymama és ro-
kon, SOÓS ARPADNE Bauda 
Mária február 1-én életének 67. 
évében, hosszú betegség u tán el-
hunyt . Búcsúztatása hamvasztás 
u tán lesz. A gyászoló család — 
Csaba u, 73. sz., Orha jós u. 6. 
, 1435 
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak , akik felej thetet len 
halo t tunk, BALOG LAJOS teme-
tésén megjelenve, részvétükkel , 
virágaikkal Igyekeztek mély f á j -
da lmunka t enyhíteni . A gyá-
szoló család — Róna u . 11/A. 

1428 
Köszönetet mondunk mind-

azoknak a rokonoknak , ismerő-
söknek, a kábelgyár tmk-műhe ly 
dolgozóinak, akik felej thetet len 
halot tunk, -KOVÁCS LAJOSNE 
hamvasztás .u tán i búcsúztatásán 
megjelentek, részvétükkel és vi-
rágaikkal mély f á jda lmunka t 
enyhí teni igyekeztek. A gyászoló 

/ 1407 

Jutalom úton tartózkodik 
hazánkban a Litván SZSZK 
művészeti együttese; az 
együttes két csoportja Csong-
rád megyébe is ellátogat. 
Tegnap, hétfőn, a szegedi 
Madách iskolában mutatko-
zott be a Panyevezsszki né-
pi bábszínház. A délutáni 
előadás után az iskola tanu-
lói baráti találkozón látták 
vendégül a művészeket. 

Ugyancsak tegnap, a Tö-

mörkény gimnázium és ze-' 
neművészeti szakközépiskola 
hangversenytermében a Zu-
kudojna vegyes kórus adott 
koncertet, a litván és orosz 
népdalok előadásával nagy 
sikert arattak. A szovjet 
együttest szegedi vendégsze-
replése alkalmából dr. Diós 
József, a népfront városi bi-
zottságának alelnöke köszön-
tötte. 

Jó vadászat — puska nélkül 
Több mint nyolcezer élő nyulat exportáltak 

a megyéből 

ti lakost. A gyalogos kOny-
nyű sérülést szenvedett. 

Ittasan vezette személy-
gépkocsiját a 44 éves Csá-
nyi János Szeged, Külterü-
let 7. szám alatti lakos. A 
dorozsmai úton Szeged Bel-
városa felé haladt a kora dél-
utáni órákban. A Dorozsmai 
út 14. számú ház előtt ne-
kiütközött egy, az úttest 
jobb oldalán álló teher-
autónak. Az összeütközéskor 
körülbelül 10 ezer forintos 
anyagi kár keletkezett. Csá-
nyi János vezetői engedé-
lyét a rendőrség bevonta. 

Baleset történt vasárnap-
ról hétfőre virradó éjszaka 
a Szeged—Baja közötti 55-
ös számú műúton. Az öttö-
mösi útelágazásnál egy sze-
mélygépkocsi elütötte a gya-
logosan közlekedő 27 éves 
Bóna György, Miske, Tán-
csics utca 43. szám alatti 
lakost. A tanúk elmondása 
szerint az ittas Bóna György 
hirtelen az autó elé lépett. 
ASSZONYT CSERÉLT — 
TEHERAUTÓÉRT 

Mind mostanáig boldogan 
élt Szicília szigetén a 33 
éves Giuseppe Scaffidi Fonté 
földműves — hét feleségé-
vel és tizenkét gyermeké-
vel. A családi idillnek az 
egyik asszony vetett véget, 
ö sem a többi hat feleség 
létét kifogásolta, hanem azt, 
hogy fér je hűtlenül el akar-
ta cserélni őt egy teherautó-
ért. Ez már egy béketűrő 
asszonynak is sok volt, s 
ezért feljelentést tett a 
rendőrségen. A többi fele-
ség ezt felháborodással fo-
gadta. mert igen boldognak 
érezték magukat a házasság-
ban, amely igy felborult. 

Befejeződött Csongrád me-
gyében a vadászati idény jól 
jövedelmező, ugyanakkor 
legtöbb munkát igénylő sza-
kasza. a mezei nyulak élő 
befogása. Különösen az eny-
he időszakokban, a vizes, 
sáros földeken volt körül-
ményes és nehéz az ezer mé-
ternél is hosszabb hálóla-
birintus felállítása, illetve 
folytonos áttelepítése. Az 
ilyen vadászataknái hat-
van-nyolcvan ember is dol-
gozott két csoportban. A 
nagyobb csoportok riasztot-
ták, hajtották a tapsifülese-
ket, a többiek pedig a csap-
dákból kiszabadítva szállí-

tórekeszekbe rakták a zsák-
mányt. Nagyon kevés olyan 
szerencsés napja akadt egy-
egy társaságnak, amikor 
száznál több nyulat ej tet-
tek fogságba. Mégis ered-
ményes volt a puska nél-
küli vadászat: a megyéből 
több mint 8 ezer élő nyu-
lat adtak át a MAVAD-nak, 
szállíthattak külföldre. Az 
értékes tenyészanyagért jó 
árat, összességében több 
mint 3 millió forintot kap-
nak az érdekelt vadásztár-
saságok. Ezt az összeget fő-' 
ként gazdálkodásuk fejlesz-
tésére, a legszükségesebb be-' 
ruházásokra fordít ják. 

Tokajnál tetőzik a Tisza 
Tokajnál tetőzik a Tisza 

árhulláma. A vasárnap déli 
vízállás elérte a 880 cen-
timétert, 8 centiméterrel 
haladva meg az eddig mért 
legmagasabbat. Egyidejűleg 
Tokaj fölött megkezdődött a 
lassú apadás, ugyanakkor 
Tokajtól lefelé végig árad 
a folyó. A Körösök árhul-
láma lassan levonul a fel-
ső szakaszokról. A Hármas-
Körös Szarvasnál már te-
tőzött, mérsékeltebb ütem-
ben csupán a torkolatnál 
árad. Harmadfokú készült-

séget tartanak a Tisza véd-
vonalain Záhony és Tisza-
füred között, Tiszafüred 
alatt pedig első fokút — 
egészen a déli országhatárig. 
Ugyancsak harmadfokú a 
védelmi készültség a Hár-
mas-Köröspn, a Hortobágy-
Berettyón,' továbbá a Bod-
rog és a Kraszna mentén 
is. összesen 2250 kilomé-
ter hosszúságú védvonalon 
tartottak készültséget, ebből 
980 kilométeren harmadfo-
kút. A vízügy több mint 4 
ezer dolgozója védte a gá-
takat. 
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