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Szélesitik a sugárutaf 

Megszegetlen ünnep 
Késő estig üldögélt a gádor alatt. 

Várakozott. S egyre növekedett ben-
ne a nyugtalanság és a szorongás 
Minden motorzúgásra feszülten fi-
gyelt, közeledik-e, a lányáéjc kocsija 
fordul-e be végre az utca sarkán. 
Ügy, mint ünnepek előtti napokon 
évek óta mindig. A rend, a közös 
akarattal kialakított családi hagyo-
mány szerint. Aminek íratlan, de 
annál szentebb és sérthetetlenebb 
törvényei alapján az ünnep közös. 
Minden évben valamennyit együtt 
tölti a gyerekeivel. A lánya ilyen-
kor egy nappal előbb érkezik — 
mert az ünnepi készülődés, a mun-
ka is közös, mindig együtt végzik eL 
Különösen sokat segít az apja halála 
óta, amiután a mamát az egészsé-
ge bizony el-elhagyja. — Jóleső ér-
zéssel, alig titkolt büszkeséggel 
szokta is mondogatni a szomszé-
doknak, hogy mennyit törődnek vele 
a gyerekei, ellátják mindennel, és a 
szabad hétvégeken a ház körüli 

munkát is kiveszik a kezéből. — 
Mindig megosztják a tennivalókat — 
néha úgy, hogy az az érzése támad, 
ő már csak besegít. Ezért is várja 
annyira a holnapot, az egész eszten-
dő .legnagyobb gazdasszonyi erőfeszí-
tését kívánó napját. Amikor — év-
tizedek óta, családi tradíciók sze-
rint — meg kell sütni az ünnepi asz-
talra az új kenyeret. 

Amire a városba szakadt gyere-
kek egyedül már nem képesek — 
még az öreg falusi ház sokszor ki-
próbált kemencéjében sem. Mert 
ahhoz gazdasszony kell, gyakorlott, 
tapasztalt — s erős. 

Ez járt a fejében egész éjszaka, 
alig hunyta le a szemét. Aggódott: 
mi történhetett a lányával, hogy nem 
érkezett meg a szokott időben — s 
mi lesz az új kenyérrel. Kora haj-
nalban aztán kivetette az ágy. Hitte 
eltökélten, hogy ha most egyedül 
megsüti a kenyeret, ha képes lesz 
arra, hogy az új élet, az ünnep jel-

képét odategye az asztalra, akkor 
semmi rossz sem történhet. Ha ott 
lesz az új kenyér, akkor nem sze-
gik meg a hagyományokat, akkor 
minden rendben lesz. Ügy érezte, a 
féltés megsokszorozza erejét. Szinte 
megszállottként gyűrte le a gyenge-
ségét, s végezte egymás után a ke-
nyérsütés igen nehéz műveletét. 
Igaz, a dagasztás közben kétszer is 
megszédült — de folytatta. Egyre 
csak arra gondolt, hogy most már 
munkája sikerén — a megszegetlen 
ünnepen — múlik m i n d e n . . . Szinte 
emberfeletti erőfeszítéssel dolgozott. 
Ahogyan csak a nyolcvanadik évü-
kön is túl járó parasztasszonyok tud-
nak — a maguk becsüléséért, meg 
a csalód összetartásáért. . . 

A törött, begipszelt kézzel dél felé 
érkező lányát a szomszédok fogad-
tak. Azzal, hogy a mama összeesett, 
a körzeti orvos a városi kórházba 
vitette a mentőkkel. 

A fiatalasszony betámolygott a 
konyhába. Leroskadt egy székre — 
s nézte, csak nézte mozdulatlanul az 
asztal közepére tett friss cipót: a 
megszegetlen ünnepet. 

Szabó Magdolna 

A háltérben Ta r j ád tízemeletes liázai magasodnak. A vá-
rosrészbe vezető egyik tő útvonal, a SziUéri sugárút kor-
szerűsítésén javában dolgoznak. Az ú j közúti híd üzembe 
helyezéséhez kapcsolódó munkálatokat a Hódmezővásár-
helyi Közúti Építő Vállalat dolgozói Végzik. A négysávossá 

kiszélesített úttesten már a szegélyköveket rak ják , 
megkezdték az útalap betonozását is 

ÜJ AUTÓBUSZ 
A KONZERVGYÁR 
DOLGOZÓINAK 

A Szegedi Konzervgyár 
dolgozói közül körülbelül 
kétszázan laknak vidéken, s 
utaznak naponta otthonuk-
hói a munkahelyükre és 
vissza. A vállalat 3 autó-
fcuszt bérci a Volántól er-
re a célra. Vannak azonban 
olyan helyek, ahová nem 
jutott el ez idáig a házi já-
rat A távol lakó ingázók 
utazásának megkönnyítésére 
a gyár egy új, 24 szemé-
lyes autóbuszt vásárolt 

HONISMERETI 
DIÁKTÁBOR 

Ötödik alkalommal ren-
dez honismereti diáktábort 
az idén Szegeden, a KISZ 
Csongrád megyei bizottsá-
ga augusztus 21. és 28. kö-
zött. A táborban szakmun-
kástanulók, középiskolások, 
egyetemi, főiskolai hallga-
tók ismerkednek Szeged tör-
ténetével, ifjúsági és mun-
kásmozgalmával, néprajzá-
val. Az összegyűjtött anyag-
ból pályamunkák készülnek 
majd. 

FÜSTCSÖVEK 
MÓRAHALOMRÓL. 

Évente 300 ezer darab füst-
csövet állítanak elő a móra-
halmi Homokkultúra Szak-

, szövetkezet műhelyében. A 
szakszövetkezet a hódmező-
vásárhelyi és a bajai Vas-
fémipari Ktsz részére szál-
lítja a csöveket. Tárgyalnak 
arról is, hogy a műhely bő-
vítésével, létszámemeléssel 
még az idén 800 ezer darab-
ra emelik teljesítményüket. 

ÜTTÖRÖGARDA 
SZEMLE 
ZÁNKÁN 

Az úttörőgárda országos 
táborozása szombaton kez-
dődött meg Zánkán, a bala-
toni úttörővárosban. A több 
mint százezer úttörőgárdista 
képviseletében összesen 
mintegy háromezren — a 
megyei versenyek legjobb-
jai — vesznek részt — az 
országos szemlén. A kéthe-
tes programban a többi kö-
zött akadályverseny, me-
net-dalosverseny, számjóté-
kok és számos vetélkedő 
szerepel. A fegyveres tes-
tületek, a Magyar Honvé-
delmi Szövetség, a Magyar 
Vöröskereszt egy-egy napos 
szakmai programokón, be-
mutatókon ismertetik meg 
tevékenységüket az úttö-
rőkkel. > 

SZAKSZERVEZETI 
AKTIVISTÁK 
KITÜNTETÉSE 

Az alkotmány ünnepe al-
kalmából a kulturális mi-
niszter kitüntette azokat' a 
szakszervezeti aktiv'stákat, 
akik évek óta kiváló mun-
kát végeznek a közművelő-
désben. Pénteken délután 
Budapesten, a Fészek-klub-
ban rendezett ünnepségen 
Virizlay Gyula, a SZOT tit-
kára köszöntötte a kitünte-
tetteket; Csongrád megyé-
ből, ezen az ünnepségen hár-
man vették át a Szocialista 
Kultúráért kitüntetést: Nagy 
Albertné, Zsoldos Ildi-
kó. az ÉDOSZ Sze-
ged Táncegyüttes előadója, 
az utánpótláscsoport mű-
vészeti- vezetője, Kiss János-
né. a HÓDIKÖT Művelődési 
Házána^ igazgatója és Far-
sang Jánosné, az Orvos-
Egészségügyi Dolgozok Szak-
szervezete megyei bizottsá-
gának aktívája. 

TERMELÉSI 
RENDSZEREK 

ö t éve még a nagyüzemi 
közös szántó tizedén gaz-
dálkodtak iparszerűen a gaz-
daságok, Csongrád megyé-
ben. Tavaly már tíz nö-
vénytermelési, nyolc kerté-
szeti és tizenegy állatte-
nyésztési rendszer műkö-
dött. Kedvezőbb az arány, 
mint az országos átlag. Az 
idén 108 ezer 438 hektáron 
termelnek a gazdaságok 
szántóföldi növényeket, tíz 
százalékkal nagyobb terüle-
ten. mint tavaly. A nagy-
üzemek 90 százaléka tartozik 
valamilyen iparszerű ter-
melési rendszerhez. 
GÉPKOCSINYEREMÉNY-
BETÉTKÖNYVEK 
SORSOLÁSA 

Az Országos Takarékpénz-
tár augusztus 29-én és 30-
án rendezi a gépkocsinyere-
mény-betétkönyvek idei har-
madik, sorrendben 73. sor-
solását. A sorsoláson az 1979. 
április 30-ig váltott, és 1979. 
július 31-én még forgalom-
ban levő 5 ezer és 10 ezer 
forintos nyereménybetét-
könyvek vesznek részt. A 
Budapesten váltott gépko-

csinyeremény-betétkönyve-
ket augusztus 29-én, szer-
dán délelőtt 9.30 órai kez-
dettel. a vidéken yáltotta-
kat pedig augusztus 30-án, 
csütörtökön délelőtt 8.30 órai 
kezdettel sorsolják, a MÉM 
Budapest V. kerület Kos-
suth Lajos tér 11. szám alat-
ti kultúrtermében. A két-
napos húzáson összesen mint-
egy 990 személygépkocsi 
lál gazdára. ) 

Várható 
• f r r 

idoiaras 
Várható időjárás vasár-

nap estig: nyugaton is meg-
növekvő felhőzet, majd or-
szágszerte jobbára erősen 
felhős idő. Többfelé eső, zá-
por, Élénk, erős lökésekkel 
kisélt keleti, délkeleti szél. 
Az évszakhoz képest hűvös 
idő. Várható legmagasabb 
nappali hőmérséklet vasár-
nap: általában 19—24 fok 
között. 

ÜJ HAZASSAGKÖTÖ 
TEREM 
RUZSAN 

A Képző- és Iparművésze-
ti Lektorátus művészeti irá-
nyításával készült el a há-
zasságkötő terem űj beren-
dezése a rúzsai tanács épü-
letében. A szakmai zsűri 
elfogadta a munkát. Ez azt 
is jelenti, hogy a lektorátus 
viseli a költségek felét. Au-
gusztustól már az új házas-
ságkötő teremben tartják az 
esküvőket. 

Gyógymód... 
— Amíg köhög, vegye 

be ezt a gyógyszert na-
ponta háromszor — 
mondja az orvos. — A 
hideg italoktól pedig 
tartózkodjék... 

— Hányszor naponta, 
doktor úr? — akarja 
tudni a páciens. 

FELÚJÍTJÁK 
AZ ÖSGYEPET 

A természetes gyepeken 
hektáronként 5—6 mázsa ta-
karmány terem. Az ópuszta-
szeri Árpádvezér Termelő-
szövetkezetben fellazítják, 
műtrágyázzák az alacsony 
terméshozamú legelőket. Az 
így kezelt területet fűmag-
vakkal vetik be. A költsé-
ges eljárás 3—4 év alatt 
megtérül, mert a felújított 
legelőkről a korábbi termés 
ötszörösét is betakaríthat-
ják. 

TORONYZENE 
Ma, vasárnap este fél 8-

kor, a szegedi munkásőr-
zenekar toronyzenét ad a 
Széchenyi téren, a városháza 
tornyából. 

LOTTÓ-
NYEREMÉNYEK 

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság közlése szerint a 
36. játékhéten 5 találatos 
szelvény nem volt. A lottó-
nyeremények a nyeremény-
illeték levonása után a kö-
vetkezők: 4 találatos szelvé-
nye 35 fogadónak volt, nye-
reményük egyenként 198 
ezer 949 forint; három talá-
lata 3697 fogadónak volt, 
nyereményük egyenként 942 
forint; a 2 találatos szelvé-
nyek száma 116 656 db, ezek-
re egyenként 30 forintot fi-
zetnek. 

RENDKÍVÜLI 
SORSOLÁSOK 

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság szeptemberben 
összesen öt lottótárgynyere-
mény-sorsolást rendez. A 
rendes havi tárgynyere-
mény-sorsoláson kívül a 36., 
37., 38. és 39. heti számtéb-
lás és iker, valamint a szep-
tember havi előfizetéses lot-
tószelvények kőzött heten-
ként is lesz tárgynyeremény-
sorsolás. A rendkívüli sor-
solásokon hetenként 250 
nyeremény talál gazdára. 
A főnyeremény hetenként 
egy Lada személygépkocsi. 

NÉPZENEI 
TALÁLKOZÓ 
KECSKEMÉTEN 

Nyolcadik alkalommal ren-
dezik meg augusztus 23. és 
26. között a kecskeméti nép-
zenei találkozót. A gazdag 
programban harminc népi 
előadóművész és 15 folklór-
együttes lép közönség elé. A 
népművészeti kirakodóvásá-
ron harminc népművész — 
kalapos, kékfestő, hangszer-
készítő, gyékényfonó, faze-
kas, bőrműves stb. — kínál-
ja majd portékáját. Iro-
dalmi és népzenei estek, ke-
rekasztal-beszélgetések és a 
népművészet mai kérdéseit 
boncolgató tanácskozás te-
szi teljessé a programot. A 
négynapos, nonstop műsor 
legnagyobb látványossága, a 
népművészeti kirakodóvásár 
augusztus 25-én 10-től 17 
óráig, és augusztus 26-án 9-
től 13 óráig várja az érdek-
lődőket. 

Díszmadár-kiállítás 

Sokan látogatják meg a színes tollú, szép Iiangú díszma-
daraka t a Marx téri C-pavilonban. Az érdeklődés, úgy lá t -
szik, nem zavar ja őket, megszokhatták a szereplést, mer t 
ezer hangon csieseregnck, dalolnak a kis énekesmadarak. 
A ta rka tollú papagájok szép ruhá jukka l gyönyörködtetik 
nézőjüket. A TIT Csongrád megyei szervezetének nemzet-

közi díszmadár-kiál l í tása hétfő délután 5 óráig 
tekinthető meg 

Drezdai énekkar Szegeden 
A Drezdai Filharmónia 

énekkara most viszonozza a 
Szegedi Zenebarátok Kóru-
sának áprilisi drezdai ven-
dégszereplését. Az- együttes 
előzőleg a nyírbátori napok 
rendezvényein lépett föl, a 
szegedi dómban pedig au-
gusztus 22-én, szerdán este 
8 órai kezdettel ad hangver-
senyt. 

A Drezdai filharmónikus 
énekkart 1976-ban alapította 
Kürt Masur professzor, aki 
akkor a Drezdai filharmoni-
kus zenekarnak és a Filhar-
móniának vezető karnagya 
volt. A 150 tagú kórus ama-
tőr: a különféle foglalkozású 
tagok célja a kórusművészet 
méltó ápolása. Koncertjei-
ken általában kantátákat és 

oratóriumokat adnak elő, de 
gyakran vállalkoznak az igé-
nyesebb, a capella művelő 
bemutatására is. Repertoár-
jukban mintegy 30 oratorikus 
mű szerepel, emellett főleg 
19. századi a capella műve-
ket énekelnek. 

A Drezdai 'Filharmóniai 
énekkarának vezetője Her-
wig Saffert karnagy, aki 
szegedi koncertjüket is ve-
zényli. • Közreműködik Hans 
Fromm orgonaművész. A 
drezdai kórus műsorában 
Bach, Hassler, Demantius, 
Monteverdi. Schumann, 
Dvorak, Mozart, Hándel, Max 
Reger, Schütz, Gadsch, to-
vábbá Kodály Zoltán és Far-
kas Ferenc művei szerepel-
nek. 

Autóbuszbérletek — tanulóknak 

Gyászközlemények 

nt-

Köszönetet mondunk a roko-
noknak, barátoknak, ismerősök-
nek, a Kőolajipari Vállalat sze-
gedi üzemegységének és a Pan-
nónia Szőrme Vállalat dolgozói-
nak, a mórahalmi Homokkultúra 
Szakszövetkezet vezetőinek és 
dolgozóinak, az újszegedi ABC-
áruház dolgozóinak, akik KAL-
MÁR ISTVÁN temetésén megje -
lentek. virágaikkal és részvétük-
kel fájdalmunkban osztoztak. — 
A gyászoló család. 4884 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet a DELÉP vezetőségének és 
munkatársainak, az újszegedi 
KSZV vezetőinek és dolgozóinak, 
az MHSZ képviselőinek, roko-
noknak. jó barátoknak, a ház 
lakóinak, minden kedves Isme-
rősnek. akik felejthetetlen ha-
lo t tunk , BARTY1K LAJOS t e m e -
tésén részt vettek, virágaikkal 
mély fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család. 

4665 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a felejthetetlen feleség, 
édesanya, anyós és nagymama, 
EPERJESI FERENCNÉ Szél Vik-
tória életének 73. évében, hosszú 
szenvedés után elhunyt. Temeté-
se augusztus 21-én 15 órakor lesz 
a Tápéi temető ravatalozójából. 
A gyászoló család. T. 3851 

Összetört szívvel tudatom,, hogy 
felejthetetlen drága Jó férjem, 
NYARi PAL életének 77. évében, 
hosszú, súlyos szenvedés után el-
hunyt. Temetése augusztus 23-án 
9 órakor lesz a Belvárosi temető 
ravatalozójából. Gyászoló felesé-
ge — Délceg u. 6/B. T. 3849 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
a felejthetetlen édesapa, nagy-
apa. dédapa és após, RADVANYI 
JÓZSEF életének 80. évében, rö-
vid szenvedés után elhunyt. Te-
metése augusztus 24-én 12 órakor 
lesz a Belvárosi temető ravatalo-
zójából. A gyászoló család - Al-
kotmány u, 26, X. s m 

A Vólán 10. sz. Vállalat 
szegedi, hódmezővásárhelyi, 
makói, szentesi, csongrádi és 
kisteleki szolgálati helyein 
augusztus 23-tól, csütörtöktől 
kezdik az 1979/80-as iskolai 
tanévre érvényes tanuló 
bérletigazolvónyok érvénye-
sítését. 

A helyközi autóbuszjára-
tokra érvényes havi bérlet 
váltására jogosító igazol-
vány egy forintért vásárol-
ható az autóbuszállomásokon. 
Az igazolvány megfelelő ro-
vatait a tanintézetekben kell 

kitölteni, az érvényesítés már 
a Volán-állomásokon törté-
nik. A helyi járatokon hasz-
nálatos bérletekhez egy 
négyszer négy centiméteres 
fényképre is szükség van. 
A tudnivalókról részletes 
felvilágosítást a jegypénztá-
raknál, s az autóbusz-pálya-
udvaroknál adnak. Az iga-
zolványok, a bérletjegyek ér-
vényesítését ajánlatos minél 
előbb megkezdeni. így ugyan-
is elkerülhető a pénztárak 
előtti torlódás. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt 
Szeged városi Bizottságának napilapja. 
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