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Változékony idő 
Többszár lesz erősen felhős az ég, sokfelé várható zá-

por, zivatar, helyenként jégeső is kialakul. Néhány órás 
napsütés csaknem mindenütt várható. A változó irányú 
szél megélénkül, a zivatarok környezetében átmenetileg 
megerősödik. Reggelre sokfelé párássá válik a levegő fol-
tokban köd képződik. A legalacsonyabb reggeli hőmér-
séklet 4 és 9 fok között, a legmagasabb nappali hőmér-
séklet nyugaton 15. másutt 20 fok körül alakul. 

SONKODI ISTVÁN 
KIÁLLÍTÁSA 

Debrecenben a DOTE El-
méleti Galériájában tegnap 
nyílt Sonkodi István szege-
di alkotó kiállítása. A tár-
lat má jus 4-ig tekinthető 
meg. 

GYERMEKVARÓ 
KISMAMÁKNAK 

Ismét indit a Család- és 
Nővédelmi Tanácsadó a k i s -
mamákat szülésre felkészítő 
tanfolyamokat a Debreceni 
utcai orvosi rendelőben. Az 
ingyenes foglalkozássorozat-
ra Oláh Tímea védőnőnél 
lehet jelentkezni a 22-740-es 
telefonon vagy személyesen 
a rendelőben kedden dél-
után fél négytől öt óráig, il-
letve szerdán és pénteken 
10-től 12 óráig. A követke-
ző csoport tanfolyami órái 
má jus 15-én délután fél öt-
kor kezdődnek, ezt követő-
en pedig június 4-én, 
ugyancsak fél ötkor kezd 
egy másik csoport. Várnak 
minden leendő anyukát, aki 
egészséges gyermeke szüle-
téséért az átlagosnál többet 
aka r tenni. 

FORGALOM-
KORLÁTOZÁS 

A Föld napja alkalmából 
április 22-én utcai futóver-
senyt rendeznek Szegeden. 
Ezért 11.50-tól 12.30 óráig 
lezárják a forgalom elől a 
Somogyi Béla utca, Révai 
utca, Tömörkény utca, Béla 
utca, Roosevelt tér, Móra 
park, Várkert, Tanácsköz-
társaság útja, Alsó rakpart, 
Lenin körút, Dóm tér, Eöt-
vös utca útvonalait, és az 
oda csatlakozó utcákat. 
Ugyancsak április 22-én 
10.50-től 12.30 óráig elterelik 
a forgalmat a Somogyi Béla 
utca, Lenin körút és a So-
mogyi Béla utca, Oskola ut-
ca kereszteződéseknél. A jár -
művek az árvízi emlékmű és 
az Alsó rakpart irányába 
nem haj tha tnak be. 

LENINGRÁDI 
SZÍNHÁZ 

Holnap este 8 órakor a 
JATE-klubban a leningrádi 
Fiatal Nézők Színháza elő-
adja Gogol: Egy őrült nap-
lója című művét. Az est 
mindenki számára nyitott. 

Egy ismeretlen nő a helyszínen meghalt 

Halálos baleset az ES'ösön 
Tegnap, pénteken hajnal -

ban 5 óra előtt pár perccel 
halálos közúti baleset tör-
tént a pesti úton. 

A 163-as kilométerszel-
vénynél nyerges vontató 
rostokolt műszaki hiba mi-
att, szabály szerinti jelzé-
sekkel ellátva. Az elakadást 
jelző háromszög is jó előre 
figyelmeztetett az elromlott 
járműre. Egy Szeged felé 
tar tó bolgár kamionos azon-
ben — feltehetően elaludt a 
volán mögött — teljes se-
bességgel nekirohant a nyer-
ges vontatónak. A kamion 
utasa, egy eddig ismeretlen, 
30 év köriili nő a helyszínen 
meghalt, a vezetőt súlyos 
sérülésekkel szállították kór-
házba. 

A rendőrség személyazo-
nosító okmányok híján a 
lakosság segítségét kéri az 
elhunyt nő kilétének felde-
rítéséhez. Személyleírása: 
kb. 30 éves, 170 cm magas, 
közepes testalkatú, kerek 
arcú, 7-8 cm hosszú sötét-
barna hajú. Ruházata: rö-
vid fekete bőrdzseki, fekete 
színű, keresztben csíkos kö-
tött pulóver (nyakrészén 
cipzáros), középkék színű, 
műszálas, hosszanti csíkos 
blúz, sötétkék alapon zöld 
levél- és virágmintás bő 
kasmír szoknya, fekete min-
tás harisnyanadrág, lapos 
sarkú bokacsatos fekete bőr-
szandál. Aki a nő kilétéről 
tud valamit, vagy felismerni 
véli, jelentse a szegedi rend-
őrkapitányság ügyeletén. 

14 millió 
a jÖYŐ hétre! 
A Sportfogadási és Lottó-

igazgatóság közlése szerint 
a 16. játékhéten 5 találatos 
szelvény nem volt. A követ-
kező hétre átvitt jutalom 
nettó összege 14 millió fo-
rint. A 4 találatos szelvé-
nyekre egyenként 138 ezer 
39 forintot, a 3 találatos 
szelvényekre egyenként 830 
forintot, a 2 találatos szel-
vényekre egyenként 36 fo-
rintot fizetnek. 

SZEGEDI 
ERDÉLY KÖR 

A kényszerű szünet után 
ú j ra kezdi tevékenységét a 
kör. Vasárnap, április 22-
én, délután 5 órai kezdettel 
a Római körút 31. szám alat-
ti székházban vár ják a szer-
vezők a tagokat és pártoló-
kat. Akinél erdélyi rokon, 
barát tartózkodik, szívesen 
látott vendég! A követke-
ző időszak tevékenységét 
(kirándulások, meghívandó 
előadók stb.) beszélik meg 
— a tagság véleménye és 
ötletei alapján. 

RENDELÉS — 
A ZÖLD SÁNDOR 
UTCÁBAN 

A Kórház-rendelőintézet 
értesíti a Föltámadás utcai 
körzeti rendelőhöz tartozó 
lakosságot, hogy április 23-
tól bizonytalan ideig (felújí-
tási munkálatok miatt) 
mindhárom körzeti orvos a 
Zöld Sándor utca 1—3. szám 
alatti II. sz. Rendelőintézet-
ben rendel. A rendelési idő 
változatlan. 

KATONAI 
REPÜLŐGÉP 
BALESETE 

Kiképzési feladat végre-
hajtása közben, pénteken, a 
kora délutáni órákban le-
zuhant a Magyar Honvédség 
pápai repülőalakulatának 
egyik MIG—23-as típusú re-
pülőgépe. Cseporán Mihály 
őrnagy, a repülőgép vezető-
je rendellenességet észlelt, 
a gépet lakott területről ki-
vezette, majd Ajka körzeté-
ben katapultált, és szeren-
csésen földet ért. A repü-
lőgép a székpusztai halastó 
közelében becsapódott A 
Magyar Honvédség illetékes 
szervei megkezdték a vizs-
gálatot. 

„ÜJ ÉLET" 
A CSEREPES SORON 

Tegnapi lapunkban saj -
nálatos félreértés folytán a 
Cserepes sori törmeléklera-
kó hely tulajdonosaként a 
Cserepes sori kft.-t jelöltük 
meg A terület valójában az 
Űj Élet Mgtsz tulajdonát 
képezi. 

Féltékenység 
Kényelmesen elterpeszkedve üldögélünk 

a díványon barátságos legénylakásomban. 
Opálos fénnyel csillog a nemes ital a po-
harakban, k i v é illatozik a csészékben. A 
tompa fény és a halk zene még varázsla-
tosabbá teszi a meghitt környezetet. Szót-
lanul kortyolgatjuk a konyakot. 

— Tudod — szólal még az asszony vá-
ratlanul —. vasárnap lagziban voltam. 

— No. akkor legalább kimulattad ma-
gad — hörpintek a kávéból. 

— A fenét. 
— Akkor minek mentél oda? 
— Honnan tudhattam volna. Nerr is 

táncolhattam úgy istenigazából. A fér je-
met megszállta a féltékenység ördöge. 
Mindenkit elzavart, egyedül csak vele 
szórakozhattam. Akár hiszed, akár nem, 
azt sem engedte meg, hogy a sógorommal 
ropjak egyet. 

— Ez már enyhe túlzás. 
— Elrontatta az egész mulatságot, egy 

lépést sem tágíthattam mellőle, minden-
hová követett. 

— Nincs olyan feleség, aki ne tudná 
lóvá tenni a fér jé t — hozakodok elő óva-
tos véleményemmel 

— Egy pillanatra azért sikerült kisza-
badulnom a karmai közül, amikor ha j -
nal táj t elszunnyadt a szomszéd szobában, 
és előtte megparancsolta, hogy üldögéljek 
az ágya szélén. 

— Sokáig tartott ez a szabadság? 
— Pördültem- fordultam, aztán vissza-

mentem, és megkaptam a magamét, mert 
a fér jem éppen akkor ébredt fel. 

Iszunk egyet 
— Mindebből az. következik — mon-

dom —, hogy nélküle kell lagziba járnod. 
— Ebbe sohasem egyezne bele. 
Üj lemezt teszek föl. A zene és az ital 

andalítóan hat, boldog óröm tölt el, és 
egy pillanatra sem veszem le a szemem 
a mellettem üldögélő nőről. 

— Mindig is féltékeny volt — szajkóz-
za még mindig ugyanazt a témát —. de 
ez már felülmúl minden emberi mér téke t 

— Együttérzek vele — hajolok felé, 
enyhe szédülést érezve. 

— Furcsa, hogv miket feltételez rólam 
— mondta utoljára. 

— Hihetetlen — és még mindig tá tva-
van a szám a csodálkozástól. Aztán gyön-
géden a hátára fektetem, és mint általá-
ban, most is azzal kezdem a dolgot, hogy 
kigombolom a blúzát. 

F. D. 

TERJESZTŐK, 
FIGYELEM! 

A Déli Vasárnap ön-
kéntes terjesztőit a most 
következő vasárnapon is 
vár ják reggel 5 órától Sze-
geden, a Victor Hugó utca 
5. szám alatti elosztóban. 

(x) 

Mi történik? 
MA 

Toalett 
A házaspár színházba 

készül. A nő még kom-
binéban illeg a tükör 
előtt, amikor a férje 
fölkiált: 

— Mik ezek a piros 
foltok rajtad? 

— Semmi, csak igyek-
szem kicsípni magam! 

(aser) 

BRONTOSZAURIA II. 
Múlt év decemberében, a 

Bástya-klub adott otthont a 
Brontoszauria című estnek. 
A közel 8 órás programban 
filmvetítések, felolvasások, 
zenekarok szerepeltek. Az 
este másod1 k „felvonása" ma 
este 6 órakor kezdődik Bu-
dapesten, a Tölgyfa Galé-
riában a Henger utca 2. 
szám alatt. Az esten szá-
mos szegedi művész is fel-
lép. 

DEPORTÁLTAK 
DOKUMENTUMAI 

A Belügyminisztérium ku-
ta t ja a magyar zsidóság ül-
dözésével, deportálásával 
összefüggő dokumentumokat. 
A BM ezért kéri azokat, 
akik a deportálásokkal ösz-
szefüggő iratokkal rendel-
keznek. illetve a kutatást 
bármilyen módon segíteni 
tudják. jelentkezzenek a 
117-2125-os telefonszámon. 

Fájó szívvel tosdatjuk. hogy 
ÖZV. MABTONOSI JÖZSEFNÉ 

Horváth Hona 
hosszú szenvedés úftőm 83 éves 
komában maghalt. Tametese áp-
rilis 24-én. IS ónaSoor a Bediváro-
Ki temetőben Jjesz. A gyászoló 
ftailáfl 

Mély fájttal orrramial tudatjuk, 
hotfv a szeretet* feleség, édes-
anya. nagymama, testvér ée ro-
kon. 

CZIBOLYA ANDRASNÉ 
Lévai Erzsébet 

életének 56. evében elhunyt. Te-
metése ápr i l i s 21-én, délután 16 
é r a k o r tesz az úiszemáváini t e -
me tő ravatalozójából . A gyá-
szoló család. 

F á j ó szívvel tudatjuk, hogy a 
azertetett fé(r), apa, nagyapa, 
dédapa, após, sógor, testvér és 
nász. 

ÁBRAHÁM NAGYI LAJOS 
hamvasztás utáni búcsú ztatoes 
M-ém. H ónskor lesz. az Alsó-
városi temető ftcápolitájabói- A 
gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk a 
róOconoküoal és ismerősökkel, 
hogy a szeretet* férj. édesapa és 
nagyapa. 

SZELL IMRE 
Altgyö. Kosárföno u. zs. szám 
alatti lakos. 73 éves korában 
hir telen elhunvt. Temetése áp-
rilis 23-án. hétfőn 13 órakor 
tesz az algyői temotóban. Gyá-
sosoújó csa ládja . 

F á j ó szívvel t u d a t j u k , hogy a 
szeretet t f é r j ' apa és nagyapa . 

DUDÁS KALMAN 
MAV nyuig főipályiamester. éle-
tének 90. évében elhunyt. Te-
metése 1*91. április íS-én. 11 
ónaloor lesz az Alsóvárosi teme-
tő kápolnájából. A gyászoló csa-
lád. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
LAPU SANDORNE 

BaU Viktória 
március 29-én elhunyt. Kivan-
aagára csendben eltemettük- A 
gyászoló család. 

Gyászközlemények 
Mély fájdalommal tudatjuk, 

hogy drága szerettünk. 
TEMF.SY LASZLÖNE 

Magor Klára 
elhunyt Kérésére csendben el-
temettük. Gyászoló családja. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett fórj, édesapa, 
após és nagyapa. 

c s á s z á r g é z a 
életének 83. évében, súlyos bs-
éegaéig után elhunyt. Temetéss 
április 23-dn 13 órakor lesz a 
röszkel temető ravatalozójából. 
A gyászoló család, Damaszék és 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy dTága édesanyánk. 

MOLNÁR G. ISTVANNÉ 
Tánczos Margit 

életének 84. évében április 15-én 
váratlanul elhunyt. Temetése 
április 25-én, szervián 12 órákoir 
lesz a Belvárosa temetőben. 
Gyászolják gyermekei, testvére 
és családjaik. 

Mély fájdalommal és megtört 
szívvel tudatjuk mindazokkal, 
alak szerették és tisztelték, hogy 
a legdrágább édesanya, nagy-
mama és anyós, volt tanácsi dol-
gozó. 

VARGA SANDORNE 
Fodor Adrienné 

életéneik 62. évében, tü re lemmel 
viselt, hosszú szenvedés után 
örökre lithagvortt béresünké i 
Temetése ápr i l is 27-étv, pénteken 
11 ónafloor lesz a Balvárosi t eme-
t ő ravatalozójából . Gyászoló Bá-
n y a i é s Kemendy rvsalád 

F á j ó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, gyermek, 
testvér ós rokon. 

IFJ. NÉMETH JÁNOS 
Lcmmczl u. 8. szám alatti la-
ko&. é le tének 33. évében tragi-
k u s hii-tétenséagel e lhunyt ápr i -
lis 9-én. Hamvasztás u tán i bú-
csúztatása á p r ú i s 23-én. 14 ó r a -
k o r lesz fi Belvárosi temető r a -
vataloaójaboL A gyászoló család. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett fér j , ódtssapa és nagy-
apa, 

GYÖKERES RUDOLF 
életének 59. évében, hosszú, sú-. 
lyos betegságben elhunyt. Te-
metése április 23-én 15 ónakor 
lesz a Belvárosi temető ravata-
lozójából. A gyászoló család. 

Fájdalommal teli szívvel tu-
datiuk, hogy a legdrágább fele-
ség, testvér, édeánya. anyós, 
nagymama és dédmaima, 

MAGDA JANOSNÉ 
Szatmári Erzsébet 

életémök 81i évében, tünelammel 
viselt, súlyos bitetgsiégben ápri-
lis iS-én elhunyt. Temetése áp-
rilis 23-én, 13 órakor lesz az Al-
sóvárosi temető kápolnájából. A 
gyászoló család, MHuálytetek és 
&ze®ád. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik felejthetetlen ha-
lottunk. 

AKAT1CS M3KLÖSNE 
tamztésén mezietentek. részvé-
tükkel. vinága-.ikkal mély fáidal-
murakat enyhíteni igyekeztek- A 
gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak. MAV mun-
katársaknak. isikolatarsaknak. 
szomszédoknak, ismerősöknek, 
akik 

ROZSA ISTVÁN 
MAV főfalügyelő temetésén 
részvétükkel és virágadkkal ía j -
dairnurtkat enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönetet mandümk a 
makói kórház intenzív osztály 
orvosainak és ápolóinak, hogy 
az élete megmentésén fáradoz-
tak. A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett elhuny-
tunk, 

DR. TEMESI JÓZSEF 
temietésán megjelenték: és fá j -
dalmunkba osztoztak. A gyá-
szoló caalad. 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonokra :lk, ismerősök-
nek, barátoknak, szomszédok-
nak, akik szenetett halottunk, 

ZOMEORI MAGDOLNA 
temetésén maglel/entek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmun-
kat enyhíteni igyekezték. A gyá-
szoló Zcmbori család. 

Köszönetet mondunk . mind-
azon rokortoknsik. ismerősöknek 
és szomszédoknak, akik felejt-
hetetlen halottunk, 

NYERGES ISTVANNÉ 
Varga Erzsébet 

temetésién megjelenítek. A gyá-
szoló család. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, alMk szeretett édes-
anyánk, 

ÖZV. MOLNÁR LAJOSNÉ 
temetésén mriiiefjentek. méazvé-
tükr.tel, virágaikkal fájdalmun-
kon enyhíteni igyekeztek. A 
gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett édes-
anyánk. 

KORMOS IMRÉNÉ 
temetés ín megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. A gyá-
szoló család. 

Köszönetet mondunk mir. i -
azon rokonoknnak, jó barátok-
nak, szomszédoknak és ismerő-
söknek. akik szeretett halöt-
ttunk, 

LUCZO JOZSEFNÉ 
Knapp Mária 

tramietéis'én megjelentek, virága-
ikkal és részvétükké! fájdal-
munkat enyhítand igyekeztek A 
gyászoló csaüád-

Köszoraetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretet* halot-
tunk, 

BODO KAROLYNÉ 
Winteretein Leona 

temetésén mioaietentegc eg fá j -
dalmunkat enyhítem igyekez-
tek. A gyászoló család. 

A szegedi hajléktalanok 
megsegítésére április 29-ig a 
Fidesz gyűjtést szervez a 
Berzsenyi utca 3. szám alat-
ti irodában, hétvégén dél-
előtt, munkanapokon 11-től 
16 óráig. Ágyneműt, taka-
rót, függönyt, székeket, fő-
ző- és étkezési edényeket, 
ruhaneműket várnak a fel-
ajánlóktól. 

Werner Herzog: Ahol a 
zöld hangyák álmodnak cí-
mű filmjét vetítik délután 4 
órakor a JGYTF Tamási 
Áron klübjában. 

A Vajdasági Q-csoport ki-
állítását délelőtt 11 órakor 
nyitja meg Pa ta j Miklós, a 
Csongrád Megyei Tanács 
Művelődési Központjában. A 
tárlat május 5-ig tekinthe-
tő meg naponta 9 és 17 
óra között. 

Nosztalgiabál kezdődik 
délután 5 órakor a Károlyi 
Mihály Kollégiumban (Kos-
suth Lajos sugárút 72.). Be-
lépés korhű toalettben, 
táncrenddel és névjegykár-
tyával. Zenét a Bergendy 
együttes szolgáltat. 

VASÁRNAP 
A Szocialista Párt szegedi 

„zóldtagozata" felhívja a 
párt tagjait és szimpatizán-
sait, hogy a Föld napja ren-
dezvényén aktívan vegye-
nek részt, támogatva ez-
zel városunk környezetvé-
delmének ügyét. 

Társastánctanfolyamot in-
dít a Juhász Gyula Műve-
lődési Központ Horváth Ká-
roly vezetésével. Beiratkozni 
17—19 óráig lehet. 

Kanalas István szakrális 
fafaragásaiból nyílik kiál-
lítás Tápén, a római katoli-
kus templomban délelőtt 9 
órakor. Megnyitja i f j . Lele 
József néprajzkutató. 

Gyékényezésre vár ják a 
gyerekeket délelőtt 10 órá-
tól a Postás-klubba. 

A Bükki Nemzeti Park 
és a Kiskunsági Nemzeti 
Park képekben — videove-
títés a Tamási Áron-klub-
ban, délután 4 órakor. 

Kártyikné Benke Etka jó-
gabemutatót tart a Bartók 
Béla Művelődési Központ-
ban, délután 3 órakpr. 

Az ifjúsági ház indepen-
dent-klubjába az alternatív 
zene iránt érdeklődőket vár -
ják, délután 6 órára. 

HÉTFŐN 
Az országos hírközlési 

szakmai tanulmányi verseny 
döntője reggel 9 órakor kez-
dődik a Bebrits Lajos Szak-
középiskolában. 

A Párjanincs királyfi cí-
mű mesejátékot nézhetik 
meg a gyerekek délelőtt fél 
11-kor és délután 2-kor a 
Postás-klub gyermekszínhá-
zában. 

A 100 Folk Celsius gyer-
mekműsora délután 5 óra-
kor kezdődik az ifjúsági 
házban. 

A Kópia fotószakkör ki-
állítását délután fél 6-kor 
Lovász Károly szakkörveze-
tő nyitja meg az Egészség-
ügyi Főiskolán. 

A biokertészkör foglalko-
zása délután 6 órakor kez-
dődik az olajosklubban. 

A Hazafias Népfront és 
a Bartók Művelődési Köz-
pont kertbarátkörében dél-
után 6 órakor Gavallér Jó-
zsef növényvédelmi felügye-
lő tart előadást Aktuális ta-
vaszi növényvédelem cím-
mel. 

Az SZDSZ egészségügyi 
tagozata délután 5 órakor 
t a r t j a alakuló ülését a Rá-
kóczi utca 11. szám alatti 
ideiglenes székházban. A 
szervezők várnak- minden 
szimpatizáns egészségügyi 
dolgozót és érdeklődőt, akik 
szívesen vennének részt a 
tagozat munkájában. 

Tisztújító taggyűlés 
Csütörtökön, április 19-én 

a Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt megtartotta 
tisztújító taggyűlését. A sze-
gedi vezetés elnökévé Rap-
csányi Ferencet választották, 
a vezetés további tagjai dr. 
Hackler László, Szerencsés 

György, Koczka Zoltán és 
Makra Jenő lettek. A tag-
gyűlésen mégtárgyalták a 
választási eredményből le-
vonható következtetéseket és 
a jövőre nézve a szegedi 
szervezet feladatait. 

Újabb világbanki hitel 
Washingtonban csütörtö-

kön sikeresen befejeződtek a 
szakértői tárgyalások a Vi-
lágbankkal a Magyarország-
nak gazdasági szerkezetátala-
kításra, a reformpolitika cél-
jaira első ízben folyósítandó 
világbanki kölcsönről. 

Amennyiben az ú j magyar 
I — — ' " - V,„/ . -c - - r ^ r — -

ál arodást, azt várhatóan e1-
fogadja a Világbank vezető 
tes.uieie, így az osszesti. „uj 
millió dolláros hitel első ré-
szét a Magyar Nemzeti Bank 
már idén, másik részét 1991 
elején igénybe veheti. 
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