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Enyhe nappal 
Várható időjárás az országi területén ma estig: elein-

te gyakran erősen, később csak időnként lesz. felhős az 
ég. Ma még szórványosan kisebb zápor, a hegyekben futó 
hózápor is valószínű. Napközben legfeljebb jelentéktelen 
csapadék fordul elő. s hosszabb-rövidebb időre már .kisüt 
a nap. Az északi, északnyugati szél átmenetileg sokfelé 
megerősödik, majd mérsékelt lesz a légmozgás. Reggelre 
délnyugaton, valamint északkeleten foltokban köd képző-
dik. A várható legalacsonyabb reggeli hőmérséklet álta-
lában mínusz 4, plusz 1, a legmagasabb nappali hőmér-
séklet ma 4, 9 fok között alakul. 

Oscar-díj — 
élőben 

A műholdas televíziózás 
adta lehetőségeket kihasz-
nálva most először a külföld 
bekapcsolásával élőben köz-
vetítik az Oscar-díjak idei, 
sorrendben 62. átadási cere-
móniáját. A show-t a világ 
mintegy 90 országában több 
mint egymilliárd néző fi-
gyelheti — közölték szerdán 
egy sajtókonferencián a 
rendezők. Az idei műsort 
egyébként „a világban nap-
jainkban végbemenő drámai 
változások" jegyében készí-
tik. 

A Los Angeles-i Music 
Center mellett március 26-án 
egyebek között Moszkva, 
London, Tokió, Buenos 
Aires, és Sydney is élőben 
lesz jelen a közvetítésben. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy 
az átadási ünnepség köz-
ben a különböző helyszíne-
ket is kapcsolják, s így a ter-
vek szerint néhány kategó-
riában külföldön hirdetik ki 
a díjazottakat. Ezeken a 
helyszíneken az adott orszá-
gok híres filmes személyeit 
is láthatják a nézők. 

Fellini 70 éves 
Soha nem élte a ren-

dezők hagyományos ér-
telemben vett „fergete-
ges" életét, utazásokkal, 
ivászatokkal, nyilvános 
veszekedésekkel, eroti-
kus élményekkel, drá-
mai pénzproblémákkal, 
vagy akár misztikus és 
végzetszerű nőügyekkel. 
— Ezek nálam „nem jöt-
tek össze" már csak az 
időhiány miatt sem. Év-
tizedek óta naponta 12 
órát dolgozom, s mivel 
rosszul alszom, éjsza-
kánként is a munkámra 
gondolok —, mondja a 
most 70 éves Federico 
Fellini magáról. 

— Nehéz vele beszél-
getni. Nem mintha el-
utasító lenne, csak vala-
hogy mindig „távol 
van". Látszólag akkor is 
csodálkozást színlel, 
amikor mások róla akar-
nak megtudni valamit. 
Még senkinek sem sike-
rült Fellinivel politikáról 
vagy fociról szót váltan4 

—mondják róla kollé-
gái. 

A rendezők egyik ko-
ronázatlan királya 1920. 
jonudr 20-án született 
Riminiben egy kereske-
delmi ügynök fiaként. 
Kezdetben karikaturis-
taként dolgozott, filmes 
karrierjét Rómában 
kezdte társ-forgató-
könyviróként és rende-
zőasszisztensként. Első 
tapasztalatait Roberto 
Rossellini és pietro Ger-
mi mellett szerezte, s 
olyan alkotások sikeré-
ben vállalt részt, mint a 
„Róma nyílt város" a 
„Paisa" vagy a „Szicíliai 
vérbosszú". 

RITKA 
CSALADI ÜNNEP 

Ferró Ferenc és felesége, 
Bacsa Irén szegedi lakosok 
1990. január 18-án ünnepel-
ték 60. házassági évforduló-
jukat. (X) 

HALAADÓ 
ISTENTISZTELET 

Hálaadó istentiszteletet 
tartottak pénteken délelőtt 
Budapesten, a Dohány utcai 
zsinagógában a budapesti 
gettó felszabadulásának 45. 
évfordulója alkalmából. 
iHoehberger László főrabbi 
ünnepi beszédében 'megem-
lékezett a szovjet hadsereg 
katonáiról. Mint mondta, 
napjainkban ismét erősödik 
az antiszemitizmus, s kérte 
az ország vezetőit, hogy ne 
engedjék a gyűlölködést, 
erősítsék a szeretetet. 

PODMANICZKY SZILÁRD' 

Maradj a vonalban 
Helyes kis koponya, marad j a vo-

nalban. Addigra felnövök. Kedve-
lem a dörzskerékmeghajtást, mint a 
főhős. Aludj, kis koponya. Az én 
csontom növésben van, növesztem a 
karom, az orrom, növekszem én 
szaporán. A gyors növésben leszek 
én jó. Jó? Maradj a vonalban, ne-
keti beszélek, roppant elegáns ka-
pucnim. az akkora fejemen. Tüdő. 
Kell-e tüdő neki a légzéshez, esetleg 
ki-bejár r a j t a valami, a legkisebb 
erőfeszítés nélkül. És csak akkor 
tud rendesen szuszogni, ha hosszú, 
fényes rudak ál l ják útját, melyek 
épp úgy származhatnak az égből,-
mint a királyi hadsereg katonáinak 
kezéből. Figyelj, koponya. A rudak 
az égből származnak. Egy repülő 
kivikszelt maradványai. Hogy i t t 
maradtak, az viszont a királyi had-
sereg katonáinak köszönhetői Nem 
a nép akaratának, koponya A nép 
még a repülőteret se akarta, ezzel 
vetvén gátat az égből zuhanó, hosz^ 
szú, fényes rudak legendás míto-
szának. De már késő. koponya, na-
gyon késő ú j életbe kezdeni, kopo-
nya. Neked se ajánlom^ koponya. 
Feltörsz, mint egy idióta csonthéjas, 
és bélésed úgy csüng majd a világ-
ban. mint a csalódott főhős rémítő 
tokája. Hiszem és vallom, hátam-

ban áll a kardom. Hitem rövid, ba-
lom hosszú, hiszen növekszem. Ko-
ponya, egy fütty, és visszhangzói. 
Miféle kis teret szorítasz ki. Mifé-
le koponya vagy te egyáltalán. Vo-
nalban vagy még? Jó, akkor foly-
tatom. Folytatom, a vízesésnél. A víz-
esés alatt , ahol a partszegély füves 
része szálanként érinti a. heves ta j -
tékban. mondjuk, a pokol vagy kis-
kerted felé hömpölygő folyóvizet, 
egy koponya repült a partra. Ütő-
dött, gondoltam. Hármat dekáztam 
vele. aztán beleestem a folyóba. A 
folyó a pokolba vitt, koponya, nem. 
a kiskertbe. Mire a partra kecme-
regtem, már késő volt. késő volt ú j 
életbe kezdeni, az ördóg állt előt-
tem. Először lekevert) két nyakle-
vest. hogy hogy' lehetek ilyen fele-
lőtlen, az tán megkérdezte — már 
oldódott a hangulat —, hogy tagja 
vagyok-e a királyi hadseregnek, 
mert ha nem, akkor menten bevág 
a pokol kénköves mélyére. Én per-
sze azt mondtam, és felderült a ké-
pem, hogy hogy a kénköves rnénkú-
be ne lennék tagja. Hallod, kopo-
nya, csatáztam? Akkor számon kér-
te az ördög a különböző tetteimet, 
bár szigorúan hozzácsapta, ez őb 
soha nem érdekelte, kivételt csak 
azért tesz, mer t megteheti. Én 

nyomban óriási eposzban törtem 
elő. hogy ösztöndíjjal utazhattam a 
legelemibb csatákba, hogy minden 
vágyálmom az volt, „bár csak ösz-
töndíj jal mehetnék a pokolba is". 
Erre az ördög teste megvonaglott, 
hármat bucskázott a f e j e fölött, s 
helyén egy dús koronájú fa emel-
kedett mely telistele volt ragyogó 
gyümölcsökkel. Alig bír tam fel-
mászni r á az egymásra fonódó lom-
boktól, és a fejemen néha tompán 
koppanó, bő terméstől. Mikor jól 
teleettem, magam, hatalmas szél 
kerekedett, és a f a azonmód visz-
szaváltozolt ördöggé. Mivel lemász-
ni m á r nem volt időm, az ördög 
nyakában talál tam magam. Az meg 
csak őrjöngve vonaglott; gyorsan, 
e lmar tam a szarvait, hogy le ne 
zuhanjak. Hallasz még. koponya, a 
szarvait? Erre felmordult az ördög: 
„Menjél te a pokolba!" De hát ott 
vagyok, válaszoltam, s hirtelen fel-
ötlött bennem, hogy talán van egy 
másik, sokkalta hajmeresztőbb po-
kol, vagy pótpokol, ha ez itt netán 
bedöglik. Az ördög egy gyors mozr-
dulattal levágott a földre, és iszo-
nyú nyelvével körbecsapkodva ösz-
szegyűrt pofáját , rámhorkant : „Na; 
figyelj, koponya, ami t itt láttál, aa 
még semmi, csak bevezetés a pokol-
ba, ha többet akarsz, gyere el hol-
nap, mikor kemény, fekete vil lámat 
a koponyád mellett a könyvszekré-
nyedbe állítom." Hallod, koponya? 
A könyvszekrénybe. 

t "i'ff? 
1 

Fogadtatás 
Fisttkének tegnap kis-

testvére w ü letett. A 
tttomszéd néni kérdi — 
Na. PLUka, mit utóim a 
fctetwódüoz? 

— Még semmit, ügy se 
ért i 

(manczy) 

A RIVER TURNÉI 

A River együttes a múlt 
héten Linzben lépett fel, 
(majd egy country börzén 
szerepelt Münchenben több 
európai együttessel. Márci-
usban az NSZK-ban, júni-
usban Bécsben, júliusban 
Svájcban lépnek ma jd fel 
nemzetközi country-feszti-
válokon. Októberre pedig 
egyhetes egyiptomi fellépés-
sorozatra kaptak meghívást. 

A PRÓBATARSULAT 
ELŐADÁSAI 

(Ma és holnap este 6 órá-
tól a Bartók művelődési 
közponit pinceklubjában Gé-
nét : Cselédek című drámá-
já t l á tha t ják az érdeklődók 
a Próbatársulat előadásá-
ban. 

KISTELEKI 
KERDESEK 

Milyen kényszerítő kö-
rülmények folytán vállalta 
Tőkés László a r á kiosztott 
történelmi szerepet? Mit je-
lent — egyénre lebontva — 
a magyar kisebbség szórvá-
nyában élni? Kik alkotják a 
neves temesvári presbitériu-
mot? Adottak-e választási 
lehetőségek az erdélyi ma-
gyarság előtt a sa já t jövő-
jét illetően? Ezekre a kér-
désekre igyekszik válaszol-
ni Kisteleken, a Munkás-
klubban a ma fél 5 órakor 
kezdődő találkozón — mely-
r e minden érdeklődót vár a 
szervező HNF — Pataki 
Sándor, a Délmagyarország 
munkatársa. A hallgatóság 
soraiból érkező kérdésekre 
is válaszol a meghívott. 

A BLASKO-
DIXIELAND BAND 
ELSŐ NAGYLEMEZE 

A Blaskó-Dixieland Jazz 
Band 1975-ben alakult. Szá-
mos fesztiválon szerepeltek, 
többek között Hollandiában, 
az NSZK-ban, az NDK-ban á 
Drezdai Nemzetközi Dixie-
land Fesztiválon, a Szovjet-
unióban, Bulgáriában, Len-
gyelországban és Jugoszlá-
viában. Első nagylemezük 
műsorának zömét kimon-
dottan tradicionális, new-
orleansi stílusú számok te-
szik ki. 

A LOTTŐ 
NYERŐSZÁMAI: 
35, 47, 49, 64, 66. 

Tájékoztató kisiparosoknak 

OLASZ 
NYELVTANFOLYAM 

A Csongrád Megyei Ta-
nács Művelődési Központja 
intenzív olasz nyelvtanfo-
lyamot indít kezdőknek. Je -
lentkezni lehet személyesen 
a helyszínen (Szeged, Kö-
zép fasor 1—3. szám) vagy 
az 53-144-es telefonszámon 
január 31-éig. 

MINI KOMMENTÁR 

Sperhakni 
Epül az európai ház. 

Minden nemzetcsaládnak 
lesz benne tágas szobája, 
s a szobák majd egybe-
nyílnak. Nem lesz önké-
nyes lakásfoglaló és nem 
lesz .jóhiszemű" vagy 
„rosszhiszemű" jogcím 
nélküli lakó. Lesz biza-
lom, de lesznek biztonsá-
gi zárak is. 

Remélhetően sperhak-
nival, pájszerrel nem le-
het majd fölnyitni benne 
a „kizárólagos haszná-
latra" kijelölt helyisége-
ket. 

Mi történik ? 
MA 

Vízdíjemelés után 

TINIKNEK 

A JATE-klub újdonsága 
tízentúliaknak: minden ti-
zenéves f iatal t szeretettel 
vár a JATE-klub január 
20-ától minden szombaton 
17—21 óráig ingyenes tini-
buliján. Színvonalas diszkó-
program, sikerfilmek, játék-
automaták, táncos bemu-
tatók, tombola, olcsó büfé. 
Minden f iatal t szeretettel 
vár a JATE-klub. 

A Független Kisgazdapárt 
értesíti tagjait, hogy a mai 
taggyűlését nem a Bálint 
Sándor Művelődési Házban, 
hanem a Kereszttöltés utca 
13. szám alatti pártszékház-
ban tart ja, délután 5 órá-
tól. 

A Magyar Demokrata Fó-
rum rendezésében Raffay 
Ernő országgyűlési képvi-
selő lakossági fórumot tar t 
délután 6 órától a Lila isko-
lában. s. 

A JATE-klubban éjfél 
után 1 órakor A Los An-
geles-i zsaru című ameri-
kai filmet vetítik. 

HOLNAP 

A nyolc szamuráj című ja-
pán film délelőtt 10 órakor 
a Vasutas Művelődési Ház-
ban látható. 

A Szocialista Párt Gyer-
mekbarát tagozata délelőtt 9 
és 12 óra között gyermek-
diszkóval megkezdi foglal-
kozásai, szakkörei működ-
tetését. Kérik a szülőket, en-
gedjék el gyermekeiket prog-
ramjaikra és szakköreikre. 
Minden foglalkozás helyszí-
ne a Szocialista Párt szege-
di területi i rodájának szék-
háza (Komócsin tér 1.). To-
vábbi részletekkel kapcso-
latban felvilágosítást nyúj-

tanak minden szerdán 9—12 
és 15—18 óra között a 
14-411/130-as melléken a 
szervezők. 

A Magyar Szocialista Párt 
Csongor téri székházában „a 
Centes Ruhabolt" rendkí-
vül nagy választékkal, és 
olcsó árakkal kínál női, 
férf i - és gyermekpólókat, 
pulóvereket, női szoknyákat 
és egyéb téli ruházati cik-
keket 9 és 14 óra között. 

A Nemzeti Kisgazda és 
Polgári Párt országos nagy-
választmányi ülését (kong-
resszusát) ta r t ja 10 órai kez-
dettel a Juhász Gyula Mű-
velődési Központban (Vö-
rösmarty utca 5., I. eme-
let). A nagyválasztmány el-
sősorban a pártalkotmány-
nyal és a pártprogrammal 
kapcsolatos kérdéseket vi-
ta t ja meg. 

Cserkésztalálkozó lesz dél-
előtt 10 órakor a JATE Bo-
lyai Intézetének (a hajdani 
piarista gimnázium) nagy-
termében. 

A trójai háború címmel 
történelemfoglalkozást tar -
tanak a Móra Ferenc Mú-
zeumban Kómár Irén ve-
zetésével délelőtt 10 órától. 
Gyülekező a múzeum épü-
lete előtt. 

Az úttöröházban szakkö-
rösök ismerkedési est je lesz 
délután 3 és este 7 óra kö-
zött. 
/ W C ' v . 

A Kiosz Szegedi Alapszer-
vezetének elnöksége i tudo-
mást szerzett arról, hogy a 
Kiosz országos kongresszus 
napirendjében nem szerepel 
a tagdijak mértékének felül-
vizsgálata. Ezért sa j á t ha-
táskörben kezdeményeztük a 
tagdíjrendezést. 1990. április 
l - jétől az ú j besorolás érvé-
nyesül. Három kategória 
lesz: főfoglalkozásban vég-
zett tevékenység után 200-
350 Ft/hó, munkaviszony 
melletti tevékenység esetén 
100-150 Ft/hó, nyugdíj mel-
letti tevékenység után 
30-70 Ft/hó. Az ú j besoro-
lásról az érintettek értesí-
tést kapnak. A besorolásnál 
közreműködnek a szakosztá-
lyok vezetői. 

Tájékoztat juk kisiparos 
tagságunkat arról, hogy a 
„csődalap" létrehozása csak 
„Kiosz-Bank" keretein belül 
oldható meg a közeljövőben. 
Jelenleg a pénzügyi korlátok 
garmadája gátolja a közös-
ségi akaratunk érvényesíté-
sét. 

Az ipartestületi elnevezés 
használatát a jelenlegi alap-
szabálytól eltérően a Csong-
rád megyei országos küldöt-
tek indítványozzák a Kiosz 
február 10-ei országos kong-
resszusán. 

Tudomásunk van arról, 
hogy a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérét 
100%+25 áfával növelten 
is megállapíthatják. Ezzel 

kapcsolatosan tiltakozásun-
kat jelentettük be a Kiosz 
országos elnökének, hogy a 
szakapparátussal tegyen meg 
mindent a lakbéremelés el-
len. Ezzel egyidejűleg — 
kedvezőtlen intézkedés ese-
tén — kilátásba helyeztük 
országos felhíváson alapuló 
állampolgári engedetlenség 
meghirdetését, melyet már 
az ú j kormánynak szánunk. 
(Bérleti díj, adó, tb-járulék 
áfa, szankcionáló követ-
kezmények fizetésének meg-
tagadása). A tisztelt iparos-
társak figyelmét felhívjuk 
arra, hogy a kormány vállal-
kozási politikája a kisipari 
műhelyek és tevékenység ra -
dikális megszüntetésére irá-
nyul. Kérjük, hogy szerveze-
tünket problémáikkal keres-
sék meg, munkánkat segít-
sék. Jelenlegi ingyenes adó-
bevallási tanfolyamainkat 
vegyék igénybe (személyes, 
vagy telefonos jelentkezés 
lehetséges). 

A küldött-taggyűlésen em-
lített államosított szervezeti 
helyiségeink visszakövete-
lése folyamatban van, ered-
mény 1990. IV. negyedévé-
ben várható. 

Az áralkalmazással kap-
csolatosan kezdeményeztük 
az árellenőrzési osztály és a 
Kiosz véleményegyeztetését, 
a további előrelépést árki-
alakításban, az iparosok vé-
leményén alapuló iránydíj 
kialakításában. 

(X) 

Himnusztörténet 
A Somogyi Könyvtár és a 

Móra Ferenc Múzeum közö-
sen rendezett kiállítást a 
magvar kultúra napja alkal-
bából a Somogyi Könyvtár 
előtermében. Hétfőtől tekint-
hető meg a hivatalos olva-
sótermi nyitva tartás idején. 

Kölcsey Ferenc 1823. ja-
nuár 22-én írta . a Himnuszt, 
s ezt a napot a Hazafias 
Népfront felhívására 1989-
ben a magyar kultúra nap-
jává nyilvánították. A kiál-
lításon a Himnusz történeté-
nek dokumentumait láthat-
ják az érdeklődők, valamint 
kottákat, hanglemezeket, ka-
zettákat, érmeket s a meg-
zenésített mű szerzőivel kap-

csolatos, az elmúlt évben 
megjelent újságcikkeket. A 
rendezők megtisztelnek más 
nemzeteket is azzal, hogy 
himnuszuk dokumentumait 
szerepeltetik a kiállításon. A 
rendező: Kratochwill Ottília, 
Tóthné Pattogató Judi t és 
Nagy Ádám. 

AUTOGÉN 
TRÉNING 

A megyei művelődési 
központban (Közép fasor 1 
—3.) 'hathetes autogén tré-
ning indul februárban. A 
foglalkozások heti két alka-
lommal, kedden és csütörtö-
kön lesznek. Jelentkezni le-
het az 53-144-es telefonon. 

DÉLMAGYftRORSZAö 
Politikai napilap 
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