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Túlnyomóan napos idö 
Változóan felhős, túlnyomóan napos, a reggeli órák-

ban szórványosan párás, ködös 'idd lesz. Az északnyugati, 
északi szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A leg-
magasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 19 fok 
között alakul. 

Mi történik? 
VASÁRNAP 

Meglepet éstúrát szervez 
Opusztaszerre a Balázs Bé-
la Üttöröház. Gyülekezés 
reggel fél 9-kor a Kálvin 
tér 6. számú épület előtt. 
Visszaérkezés körülbelül dél-
után 4 órára. (Részvételi díj 
60 forint.) 

Fatelepítést szervez reg-
gel 9 órai kezdettel a Kiss 
Ferenc Csongrád Megyei 
Természetvédelmi Egyesü-
let a Gyöngyvirág utca 16— 
20. számú házsor előtti zöld-
területen. Az egyesület tag-
jainak és a lakóknak rész-
vételét kérik a szervezők. 
(Megközelíthető a 7-es, 8-
as, 9-es trolibusszal.) 

Egyesülési nagygyűlést tart 
a Független- és a (szegedi 
központú) Nemzeti Kisgaz-
dapárt délután 5 órától Rú-
zsán, a pártházban. 

Indcpendent klub az if-
júsági házban. Az alterna-
tív zene iránt érdeklődőket 
várják délután 6 órakor. 
Vendég: Szász György, a 
Cro Magnoni Cola énekese. 

HÉTFŐN 

A Piarista Diákszövetség 
délután 5 órakor tartja ösz-
szejövetelét a bábszínház-

ban. Előadó: dr. Huszka 
László főiskolai docens. 

A Hazafias Népfront és 
a Bartók Béla Művelődési 
Központ kertbarátkörében 
délután 5 órakor dr. Hajdú 
Edit, a Szőlészeti és Borá-
szati Kutatóintézet tudo-
mányos munkatársa tart elő-
adást Legújabb bor- és cse-
megeszőlő-fajták és fagy-
tűrésük címmel. 

Az ifjúsági ház Eszter-
lánc klubjában, délután 5 
órától mozaikképeket és ka-
vicsfigurákat készíthetnek a 
gyerekek. 

A szegedi Szabadelvű 
Klubban, a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola főépü-
letében este 7 órakor Be-
nyik György A köznapi és 
a vallásos nyelvezet külön-, 
bözősége címmel tart elő-
adást. 

SZABÓ M A G D O L N A 

Feketevasárnap 
A húsvéti ünnepkör vallási ha-

gyományai faluhelyen fogtak az öt-
venes években rajtam. Nagytermé-
szetű nagyanyám — kinek a család 
üdvössége annyira fontos volt, hogy 
„megváltásként" előbb adta a jó fa-
latokat a soros helybéli káplánnak, 
mint az unokáinak — hatalmi szó-
val gondoskodott róla, hogy alapo-
san kivegye részét a nagyporta ap-
rónépe a z egyházi szertartásokból. 
Am mert belőlük a húsvét előtti 
hetekben különösen sok volt, mi 
meg arról igyekeztünk gondoskodni, 
hogy oldhassuk a kötöttségeket. 
Hisz' gyerekek voltunk. Ha a fel-
nőttek szeme hosszabban időzött a 
rózsafűzéren, mint rajtunk, azonnal 
találtunk magunknak valami „szó-
rakoztatót" a szertartások alatt 
vagy a templomot az ünnepi litur-
giára készítő segítés közben. Sok 
apró stiklink és gyermekpajtása-
inkkal összeforrasztó csínytevéseink 
közUI számos megmaradt emléke-
zetem beh 

Leginkább talán az. amikor a i e -
ketevasámapra készülve egy ápri-
lis elsejei napon megtréfáltuk az 
egyházfiakat. Feladatunk az lett 

volna, hogy segítsünk violaszín é s 
fekete leplekkel letakarni a templo-
mi szobrokat és a főoltár képeit, 
bizonyítandó a nap evangéliumának 
igazat, miszerint „Jézus azonban 
eltűnt ós kiment a templomból" 
(János 8,59.). Nem lévén kedvünk 
öt kis barátommal a szobor- és 
képleplezö akrobatamutatványok-
hoz, egyszerűen eldugtuk a textíliá-
kat. Nem kell — s ennyi év távla-
tából nem is tudnám — talán rész-
letezni az ebből támadt kavarodást, 
amit mi persze ájtatos képpel puk-
kadozva a nevetéstől, nagyon él-
veztünk. S azóta is; ha a feketehét, 
a feketevasárnap közeledik, mindig 
eszünkbe jut. Egymást felnőttként 
is számontartó élményű közös kin-
csünkként (— miből sajnos egyre 
kevesebb akad a mai világban). 
Olyan érzésként, amiből ha elrabol-
nak, kínszenvedéssé fokozódva tud 
fájni. Hál' istennek eddig kifosz-
tatlanul kincse volt ötünknek az az 
áprilisi tréfa. 

Az idö évtizedekre elsodorta 
ugyan életünkből a vallási ájtatos-
ságot, sőt minket is egymás köze-
léből, de néha-néha ilyentájt eszem-

be jutott a dolog. Tegnapelőtt pedig 
eszembe juttatták. Szűkebb pátriám, 
szülőföldem napilapjának hasábjai-
ról fekete üzenet olvasása homályo-
sította el tekintetemet és agyamat: 
baleseti híradás — hat halottal. A 
karambol halálos áldozatai között 
gyermekbarátaim nevei; negyvenen 
alig túli, többgyermekes apákéi. 

Sokkosán tiltakozom a hír befo-
gadása ellen. 

Mert még nincs április elseje, f i -
úk! — Mert ez még nem a fekete-
hét! 

Eltévesztettétek! 
A fekete lepel nem nektek jár! 
Nem járhat nektek, nem lehet a 

tiétek! 
Legfeljebb tréfából, pár órára, 

mint akkor a régi liturgiás délutá-
non. 

Ugye tudjátok, hogy vissza kell 
adni?! 

Hogy közös . . . 
Tibor, Jóska! Ti nem mehettek 

úgy ki az élet templomából, hogy 
lelkünkre végleg terítsétek a gyász 
leplét! Miért így akarja a sors meg-
tanítani velünk, hogy eljönnek a 
felnőttkor fekete vasárnapjai? S 
azok a feketevasár napok, amelyek-
nek nehéz leple szomorúságba ta-
karja gyermekeitek, családotok, ba-
rátaitok lelkét — mindörökké. . . 

K. O. 
A sokszoros bajnok 

ökölvívó két mérkőzés 
között kiütötte magát. A 
meglepő teljesítményt 
egy üveg pálinka segít-
ségével sikerült elérnie. 

(aser) 

Rt.-közgyűlés 
A Vidia Kereskedőház 

Részvénytársaság — dr. 
Csölle Tibor elnök-vezér-
igazgató elnökletével — teg-
nap délelőtt tartotta meg-
alakulása utáni első idei 
rendes közgyűlését. A sike-
res üzleti év után a közgyű-
lés az rt. részvényeseinek 
évi 12 százalékos osztalék 
kifizetését határozta el. Az 
rt. idei tervei szerint cse-
kély forgalomnövekedés vár-
ható a nagykereskedelmi üz-
letágban; a kiskereskedel-
mi hálózatban pedig közel 
10 százalékos forgalomnö-

vekedést kívánnak elérni. 
Terveik, hogy az eddig kul-

LOTTÖNYEREMÉNY-
JEGYZÉK 

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság tájékoztatása 
szerint a lottó 13. játékhe-
tének nyereményösszegei a 
következők: 5 találatos szel-
vény nem volt. A következő 
hétre átvitt nettó jutalom 
összege 10 millió forint; a 4 
találátosokra egyenként 333 
ezer 66 forintot, a 3 talála-
tosokra 1699 forintot, a ket-
tesekre pedig 51 forintot f i -
zetnek. A közölt adatok nem 
véglegesek. 

A VÁROSI 
TELEVÍZIÓ 
MŰSORA 

16.00: Vtv-mozi — (ism.) 
— Légy jó mindhalálig — 
1936-ban készült magyar 
film. 
BUSZOKKAL 
ROMÁNIÁBA 

A közelmúltban román és 

Lady nyomoz 
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kereskedelmi szervezetet magyar közlekedési vállala-
hamarosan leányvállalattá t o k hozott megkötött egyez-
alakitják át. 

RENDŐRSÉGI 
FOGADÓÓRA 

A szegedi rendőrkapi-
tány hétfőn, délután 2-től 5 
óráig, a megbízott megyei 
főkapitány pedig kedden, 
délután 1 ós 3 óra között fo-
gadóórát tart hivatalában a 
lakosság részére (Párizsi 
krt. 16—22.). 

mény szerint a Tisza Volán 
április 3-ától menetrendsze-
rűen közlekedteti a követ-
kező járatokat: keddi napo-
kon Szeged, Makó, Arad, 
Temesvár, szerda, csütörtök, 
pénteki napokon Szeged, 
Makó, Arad útvonalon. Az 
autóbuszok Szegedről 6 óra 
30 perckor indulnak a 4-es 
kocsiállásról és 19 órára ér-
nek vissza Szeged autóbusz-
állomásra. 

Kübckházán az utóbbi hetekben négy helyre is betör-
tek. Legutóbb az italboltba, ahonnan 8 ezer forint értékű 
Marlboro cigarettát loptak el. (A négy betöréssel okozott 
összes kár körülbelül 120 ezer forint). A tettes megtalálá-
sában Lady, a rendőrkutya segítette sikeresen a nyomo-
zókat; csalhatatlan szimattal vezette „gazdáját" a betörő 
otthonához. 

Mint kiderült, a fiatalkorú D. Roland az elkövető, aki 
már ismerős volt a rendőrségen. Az első három kísérlet is 
az ő számlájára írandó, úgyhogy büntetőeljárás is volt fo-
lyamatban ellene. A 16 éves fiatalember — tekintettel 
életkorára — szabadlábon védekezhetett, s úgy döntött, 
negyedszerre is megpróbálja. 

Hát, negyedszerre nem s ikerül t . . . Lady gondoskodott 
róla. ö ugyanis szigorúbb a törvénynél, nem befolyásolta 
Roland fiatal kora sem. 

Mi ly fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerető édesanya és mamika, 

ÖZV. CSÓTI JÁNOSNÉ 
elhunyt. 86 éves korában. Temetése 
április 5-én. 12 órakor lesz a kiskundo-
rozsmai temető ravatalozójából. A gyá-
szoló család. 

Fájó szfvvel tudatjuk, hogy szeretett 
édesanya, anyós és nagymama, 

MÓRA LAJOSNÉ 
Illés Erzsébet 

életének 85. évében, március 27-én el-
hunyt. Temetése április 3-án. 14 óra 30 
perckor lesz a bordányi temetőben. 
Gyászmise 13.30 órakor. A gyászoló 
család. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
BATKY ANTALNÉ 

Batiz Éva 
Szeged. Szt. László u. 11. sz. alatti 
lakos, életének 87. évében elhunyt Te-
metése. hamvasztás után április 6-án, 15 
órakor lesz a Dugonics temető ravatalo-
zójából. A gyászoló család. 

-Nem az a fájdalom, ha könny szökik 
a szemünkbe, hanem ami megmarad 
örökre a szivünkben." 

Soha el nem müló fájdalommal tudat-
juk. hogy 

KOCSIS A T T I L A 
nyugállományú őrnagy súlyos betegség-
ben. életének 38. évében, március 28-
án elhunyt. Temetése katonai tisztelet-
adással április 4-én. 15 órakor lesz a 
tápéi temetőben. Gyászoló felesége és 
gyermekei. 

- A z élet. mint hajnali kódpára. oly 
gyorsan tovaszáll. Te már megpihentél, 
nem gyötör semmi már." 

Fájdalommal tudaljuk, hogy a leg-
drágább férj. édesapa, após és nagyapa, 

G O D Ó ILLÉS 
78 éves korában örökre itihagyoti ben-
nünket. Temetése április 4-én. 14 óra-
kor lesz a kiskundorozsmai temetőben. 
A gyászoló család. 

Tudatjuk, hogy édesanyánkat, 
SZASZKÓ I S T V Á N N É T 

szúk családi körben, csendben eltemet-
tük. A gyászold család. 

Gyászközlemények 
A Szeged—Csanádi Egyházmegye, a 

Szeged-Csanádi Székeskáptalan, a Sze-
ged-Belvárosi Egyházközség, az egy-
házmegye papsága és a rokonság nevé-
ben. Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk. hogy 

MOLNÁR ANTAL 
nagyprépost, kiérdemesült esperes-plé-
bános életének 82.. papságának 58. 
évében, hosszú szenvedés után meg-
halt. Engesztelő gyászmise a szegedi 
Dómban lesz április 3-án, 11 órakor. 
Temetése 13 órakor lesz a Belvárosi 
temető ravatalozójából. 

Fájdalomtól megtört szfvvel tudat-
juk, hogy a szeretett férj, édesapa, 
nagyapa és rokon. 

SALLAI SÁNDOR 
a Szegedi Kenderfonógyár nyugdíjasa 
71 éves korában elhunyt. Hamvasztás 
utáni búcsúztatója április 5-én, 15 óra-
kor lesz a Belvárosi temetó ravatalozó-
jából. A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett édesanya és nagymama, 

ö z v . PUSKÁS JANOSNÉ 
Csanádi I lona 

március 17-én. 73 éves korában el-
hunyt. Búcsúztatása április 3-án. 15 óra-
kor a Belvárosi temető ravatalozójában 
lesz. Minden külön értesftés nélkül. 
Gyászoló fia és unokája. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett édesapa, após, nagyapa, déd-
apa és rokon. 

FRANCIA PAL 
életének 59. évében csendesen elhunyt. 
Temetése április 4-én, szerdán délelőtt, 
10 órakor lesz a zákányszéki temető-
ben. A gyászoló család. 

Tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, 
nagymama és dédmama. 

Ö Z V . Ö R D Ö G S A N D O R N É 
Hunford Mária 

Szeged. Móra u.-i lakos, életének 68. 
évében, hosszas betegség után, váratla-
nul elhunyt. A temetés időpontjáról 
értesítéssel leszUnk. Bárok és Ördög 
család. 

Fájó szfvvel tudatjuk. hogy a szeretett 
élettárs, édesanya, nagymama, testvér 
és rokon. 

V A R R Ó F E R E N C N É 
Takó Julianna 

(Jutka) 
az Április 4. Cipóipari Szövetkezet 
nyugdíjasa, életének 61. éyében hirte-
len elhunyt. Temetése április 3-án. 
(kedden) délután 1 órakor lesz a refor-
mátus temetó ravatalozójából. A gyá-
szoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen férjemet, 

F E K E T E S Á N D O R T 
utolsó útjára elkísérték, és virágaikkal 
mély fájdalmamat enyhfteni igyekez-
tek. A gyászoló család. 

Köszönet mindazoknak, akik 
Ö Z V . F A R K A S JÓZSEFNÉ 

Szűcs Etelka 
temetésén megjelentek, részvétükkel 
fájdalmbnkat enyhítették. Gyászoló fia 
József, menye Katalin és unokája Zol-
tán. 

Fájó szfvvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, kik részt vették. 

SARUSI FERENC 
temetésén. Virágaikkal, részvéttávira-
tokkal fájdalmunkban velünk voltak. 
Köszönetet mondunk a körzeti orvosai-
nak a segítőkész gyógyításért. A gyá-
szoló család. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet a 
testvéreknek, rokonoknak, barátok-
nak. &omszédoknak. ismerősöknek, 
akik drága halottunk, 

I D . R Á C Z I S T V Á N 
temetésén részt vettek és fájdalmunk-
ban osztoztak. A gyászoló család. 

„Nem az a fájdalom, mikor könny 
szökik a szemünkbe, hanem az. amit 
egy életen át hordozunk a szívünkben." 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett édes-
anyánkat és nagymamánkat. 

T É Z S L A JÓZSEENÉT 
utolsó útjára elkísérték, részvétükkel 
bánatunkat enyhfteni igyekeztek. A 
gyászoló család. 

- Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak a rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, munkatársaknak és is-
merősöknek, akik felejthetetlen halot-
tunk. 

SZABÓ M I H Á L Y 
búcsúztatásán megjelentek, részvétük-
kel és virágaikkal fájdalmunkat enyhí-
tették. A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk, 

BÖRCSÖK I G N Á C Z N É 
temetésén megjelentek és gyászunkban 
osztoztak. A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen drága halottunk. 

Ö Z V . L C D Á N Y I M Á R T O N N É 
Borcsók Marika 

temetésén megjelentek, virágaikkal és 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család. , 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szerettunk. 

H E R N Á D I JÁNOS 
temetésén részt vettek, részvétükkel 
mély fájdalmunkban osztoztak. A gyá-
szoló család. 

Köszönetünket fejezzük ki. mind-
azoknak, akik 

POLACSEK M I H Á L Y T 
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkat 
részvétükkel, virágaikkal enyhíteni 
igyekeztek. A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk a rokonoknak, 
ismerősöknek, jó barátoknak, szomszé-
doknak. kollégáknak és mindazoknak, 
akik szeretett hozzátartozónk. 

I D . S Z Á N T Ó F E R E N C 
búcsúztatásán megjelentek, részvétük-
kel és virágaikkal fájdalmunkon enyhf-
teni igyekeztek. A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen hatottuutf^u y C , 
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búcsúztatásán megielcniek 
kel .v.rága^kABiOt^SÖMöyk 'v 
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Pályázat 
az ifjúsági 

alapra 
A megyei ifjúsági alapot 

az idén ismét pályázat útján 
osztják fel. Kérik a megyei 
ifjúsági szervezeteket és a 
megyében működő pártok 
ifjúsági tagozatait, hogy az 
1 millió 500 ezer forint ösz-
szegű ifjúsági alap felhasz-
nálására tegyenek javaslatot, 
azoknak a céloknak és té-
maköröknek a megjelelölé-
sével, melyek támogatását vevőket 

alapból szükségesnek 
ítélik meg. A javaslatokat a 
Csongrád Megyei Tanács el-
nöki hivatalához, dr. Pesti 
Judit ifjúsági titkárhoz cí-
mezve várják, legkésőbb áp-
rilis 17-éig. Telefonon a 21-
622/175 vagy a 14-619 szá-
mon lehet érdeklődni. 

VASÁRNAPI 
ÜJSAG 

A Déli Vasárnap első szá-
mában a következő témák-
ról olvashatnak: — Bizton-
sági szolgálat — munka nél-
kül? — Mi lesz a szegedi 
úszóházakkal? — Az új tu-
lajdonos azt mondja, nem 
törekszik haszonra. — Tőkés 
László magyar ajkú papo-
kat kér a csángóknak. — 
Egy izgatási per 1965-ből! — 
Bálint Sándor elítélésének 
dokumentumai. — Sok FO-
CI — sok háttér-információ-
val. — Czibor hazatelepül! 
— 5x1000 forint nyeremény 
a megfejtőknek! Ezekről a 
témákról — és még sok min-
denről olvashatnak a hol-
nap először megjelenő DÉLI 
VASÁRNAPBAN! Keressék 
az újságárusoknál és a ter-
jesztőknél! (x) 

KARBANTARTOK 
AJÁNLATA 

A Szegedi Közlekedési 
Vállalat karbantartó üzeme 
felajánlja szabad kapacitá-
sát festő, mázoló, tapétázó; 
víz- és központifűtés-szere-
lő; kőműves, lakatos; he-
gesztő; villanyszerelő; asz-
talos szakipari munkákra. 
Vállalunk felújítást, átalány-
díjas épület- és lakáskar-
bantartást is, közületeknek 
és a lakosságnak. Kedvez-
ményes árak, részletfizetési 
lehetőség mellett pontos, 
gyors, megbízható szolgálta-
tásokat, garanciát biztosí-
tunk. Felmérésünk, áraján-
latunk díjtalan! Címünk: 
6724 Szeged, Külső Pulz ut-
ca 2. Levélcímünk; 6701 
Szeged, Pf. 78. Telefonszá-
munk: (62) 13-211. Ügyinté-
zőink-: Gidai Sándor üzem-
vezető, Sánta Attila műve-
zető. (x) 

SZEMÜVEG-
KÉSZÍTÉS 

Szemüvegkészítést SZTK-
receptre is vállal ismét a 
106-os (volt Széchenyi téri) 
Ofotért-bolt a Lenin körút 
44. szám alatt. A régi és új 

szeretettel várjuk. 
(x) 

TISZTÜJlTÁS 
A Magyar Kémikusok 

Egyesülete Csongrád Megyei 
Csoportja tisztújító közgyű-
lésén elnökké Bernáth Gá-
bort, társelnökké iBán Mik-
lóst és Matkovics Bélát, tit-
kárául Szirovicza Lajost vá-
lasztotta. 
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