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Mérséklődő síéi 
Várható időjárás az ország területére ma estig: kele-

ten is csökken a felhőzet, ma jd később változóan felhős 
idő várható, többórás napsütéssel; Többfelé képződik 
köd, amelynek egy része napközben is megmaradhat. A 
gyakran erős, illetve viharos északnyugati szél késő dél-
utántól mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb nappali 
hőmérséklet ma 5 és 10 fok között alakul. 

Áremelés után... 

„akik" bizonyíthatóan nem hoztak szerencsét az ú j 
esztendőre 

SZENTESEN 
A NÉPSZÍNHÁZ 

A Szentesi Művelődési 
Központ és a budapesti 
Népszínház együttműködé-
se keretében Szentesen, a 
Tóth József színházterem-
ben előadást tart a színház 
társulata. Holnap, kedden 
este 7 órakor iBródy Sándor 
Tanítónő c ímű színművét 
muta t j ák be. 
E L M A R A D 

A TIT biológiai szabad-
egyetem mára hirdetett elő-
adása elmarad. A következő 
program 26-án lesz a Kárász 
u . 11. sz. alatti k lubban. 

TALÁLKOZÁS 
M A D A R Á S Z IVÁNNAL 

A fi lharmóniai if júsági 
bérletsoroza t következő kon -
certje a Nagyszínházban a 
Radnóti g imnáz ium tanulói 
számára délelőtt 11-kor, a 
Tömörkény g imnázium di-
ákjai számára délután 1 óra-
kor kezdődik. A Madarász 
Iván műveit bemutató hang-
verseny közreműködői : a 
(Magyar barokk trió (Cseté-
nyi Gyula , Kerek Ferenc, 
Bartha Zsolt), Gyöngyössy 
Zoltán (fuvola), Schmidt 
•Andrea (ének). Műsorveze-
tő: Varga Károly 

Mi történik? 
M A 

Annus József író, a Tisza-
tá j főszerkesztője, a Ma-
gyar Szocialista Párt or-
szággyűlési képviselőjelöltje 
(3. számú választókörzet) 
délután 5 órától bemutatko-
zóestet tart a Makkosházi 
Altalános Iskolában. 

Kalocsay Miklós, a Fidesz 
ajánlott képviselőjelöltje a 
tar jáni 3. számú iskolában 
(Épitó utca) délután 5 óra-
kor választási gyűlést tart. 

Téli növényvédelmi mun-
kák címmel délután 5 óra-
kor Móndoki András szak-
mérnök tart előadást a nép-
front és a Bartók Művelő-
dési Központ kertbarátköré-
ben. 

Bemutatkoznak az MDF 
jelölt jei: Bratinka József es-
te 6 órakor Petöfitelepen, a 
Balaton utcai iskolában; 
Harmath Istvánná (4. számű 
körzet: Csongrád, Kistelek) 
Balástyán, a művelődési ház-
ban szintén 6 órára vár ja 
választópolgárait. 

Az SZDSZ választási gyű-
lést tart este 6 órától Tápén, 
a művelődési házban. Be-
mutatkozik Rózsa Edit, a 3. 
számú választókerület kép-
viselőjelöltje. 

A piarista diákszövetség 
délután 5 órakor a Báb-
színházban (Lenin krt.) gyű-
lést tart. Előadó: Jeleníts 
István piarista tartomány-
főnök. 

HOLNAP 

A köjál nyitott rendelőjé-
ben — Hogyan védekezzen 
az életmódból adódó rizi-
kótényezők halmozódása el-

MAG EDIT-

Krapicech elégedett 
A kiegyensúlyozott, j ó életérzés 

alapfeltétele, ugye, a nyugalom. 
Krapicech megélt má r j ó pár gyo-
morrá ngásos korszakot. amelyek 
emlékeit szigorú és következetes 
szisztémával valósággal kiirtotta tu-
datalattijából. Eh. ne is beszéljünk 
róla! 

Ámbátor régebben — a mezőgaz-
daság kollektivizálásának időszaká-
ban, amikor még legszívesebben 
magát a Jóistent is a traktor nyer-
gébe ültették volna (a szentséggel 
ugyan nem. pöfögött az almáskertek 
sorköziben, viszont rábiggyesztette 
kerekded popóját Erzsébet, piros 
babos kendője volt, úgy, m i n t a fil-
mekben látni vo l t . . . ) , szóval, ak-
koriban gyakorta zötyögött, a sezlon 
— á lmában. A z igazság az. hogy a 
gépi nyerget öt durva spirálú rugó 
tartotta, s a rideg, edzetlen acél-
szálak az emberfenéknél nehezeb-
ben viselték a strapát; egyszerűen 
eltörtek. E pontok kemény hoppa-
násókkal jelezték, ha a kerék1 ki-
billent a nyomból. Sajgó popók, a 
permetlétöl égő nyálkahártyák, no 
és a zötyögő sezlon üldözték Krapi-
cechet, ki a gépesített mezőgazda-
ságból. Be a gépműhelybe. Mert 
akkoriban azt bömbölte a rádió, 
nincs jövője a magyar parasztnak, 
a mezőgazdaságnak. Igy hát a 
szubjektumán túl k ívülről is 
hatásosan ingereltek Krapicechet. 
Úgyhogy földdel, növénnyel, állat-
tal küszködő parasztokat a „kov-
bojf i lmekben" látott. Jó t is röhö-
gött küszködésükön, csak a nevü-
ket irigvelte, no igen. azok nem 
parasztok, farmerek. Szegény bu-
t á k M i itt má r tudtuk, a tanult 

embernek van jövője, a farmer pe+-
dig tudatlan rabszolga. Szolgája a 
földnek, a csordának. (Böske ekko -
riban új fent fakanalat ragadott, vi-
rágos otthonában palántált , mígnem 
a dolgozók iskoláját kezdte el: ci-
pőfelsőrész-készitő akart lenni.) 

Na. a gépműhely sem volt az iga-
zi. Minthogy a kollektív mezőgaz-
daságban fürödtek a permetlében, 
szállt a DDT-por, m i n t a szürkie 
felhő, s ezek hatóanyagai jobban 
dolgoztak a m á r említett nyálka-
hártyákon, meg az emberi bőrben, 
nem bírtak viszont a kolorádóbo-
gár kitinjével, meg az amerikai 
szövőlepkékkel. Lám, az amerikai 
valóság kétarcúsága milyen nyil-
vánvaló volt azokban az időkben is. 
Valóság volt még Krapicechnek a 
f á j ó dereka, k ínzó gyötrelem, óh, 
egek! Határozott: nem bujká l to-
vább kombájnok alá, ingázik in-
kább. 

Gyerünk a városba, az építőipar-
ba. Civil izált urbanizáció, otthonos 
munkásszállás, kedves kalauzok, 
nagy pénz, ú j világ. Csupa-csupa 
ígéret. (Böske is cipőfelsőrész-ké-
szítő lett. oapírja szerint képzett 
topánkészítő, sajna, a legközelebbi 
cipőgyár 100 kilométerre vo l t a he-
lyi kátéesz pediglen nem foglalkoz-
tatta. mivel flekket a cipőre nem 
tudott rakni.) Mikor a munkásszál-
lón először talá l t valami idegent az 
ágyában horkolni, továbbá mikor 
az első má ius l-jén arcátlan mód 
csapta a városi dörzsölt vagány az 
ő kedves feleségének azt az undok 
szelét, továbbá mikor a kedves fe-
lesége minden hét végén a fejéhez 
vágta: többet visz el, min t hoz* ak-

kortól m á r morózusabbak lettek a 
kalauzok, sötétebb a v á r o s . . . 

A nehézgépkezelő szakmának bú-
csút in tet t Ügy hallotta, azóta a 
házgyárat szanálták, s nem lehetett 
hal lani a z emberek elégedetlen 
morgolódását sem, mely szerint: 
lak jon a panelben az, aki építette. 

Ezután Krapicech szarvasmarhák; 
között töltött néhány évet. Az ő 
konvertálható munkaereje — amely-
nek! variálhatósága i f jú korában 
kezdődött azzal, hogy kivágták az 
egyetem állatorvosi karáról — el-
kelt néhány lezüllesztett, környék-
beli szarvasmarhatelepen. Hosszú 
karja, ka ján humora és az égyetemi 
évek igazolásáról 6ZÓ1Ó, elsárgult 
papírok alkalmassá tették az insze-
minátori munkakör betöltésére. 
(Bözsike a helyi óvodában takarí-
tott ez idő tájt , később avanzsált 
dadusnak.) ígéretes évek múl tak a 
telepeken. Egyik este kecsegtetőbb 
volt mint a másik. Krapicech al ig 
győzte a termékenyítést. A fejős-
aszonyok imádták, de a tehénkék, 
utálatuk jeléül, csak azért sem fo-
gantak. 

A bőséges élettapasztalat megta-
nította Krapicechet, csináljon min-
denki azt. ami a legjobban fekszik 
neki. Bömbölhet a rádió, tőle 
ugyan beszélhetnek. Most, spéci, 
hogy vállalkozzon. Egy nyavalyát! 
Az egész földi léte egyadta vállal-
kozás. Az utolsóba fogott. Amely-
hez kapóra jött a gyomorfekélye, 
meszes dereka. Számos további in-
dok a lapján kérelmezte korenged-
ményes •nyugdíjaztatását. Az ok-
mányok benyújtását táppénzes ál-
lománnyal hitelesítette. S történjék 
bármi, azóta Krapicech nyugodt. 
Jó t mulat , hisz csak a vak nem lát-
ja* kezdődik minden elölről. De 
r.em neki. 

NYITOTT 
RENDELŐ 

A Csongrád (Megyei Kö já l 
nyitott rendelőjében min-
den második hét .keddjén a 
megyei egészségnevelési osz-
tály és a kö já l szakemberei-
nek részvételével tanács-
adást tartanak. Lehetőség 
lesz az ideális testsúly meg-
határozására, vérnyomás-
mérésre, speciális laborató-
r iumi vizsgálatókra, s igény 
esetén testsúlycsökkentő 
kurzus és autogéntréning-
tanfolyam indítására ás ja-
vaslatot tesznek meghatáro-
zott feltételek mellett. A 
rendelés helye: Derkovits 
fasor 7—dl (a kö já l épüle-
te). Első alkalommal febru-
ár 6-án, kedden 14 és 17 óra 
között. 

len? — szakemberek rész-
vételével tanácsadást tar-
tanak délután 2-től 5 órá-
ig. 

A Magyar Néppárt kép-
viselőjelöltje, Förgeteg Szil-
veszter Forráskúton, a mű-
velődési házban délután 5 
órakor találkozik a válasz-
tókkal. 

Az Európa Kiadó, a So-
mogyi-könyvtár és a TIT 
megyei szervezetének ven-
dége délután 5 órától Bor-
bándi Gyula tudós, író és 
Püski Sándor könyvkiadó. 
A beszélgetést Vörös László 
irodalomtörténész vezeti a 
könyvtár első emeleti öl-
vasójában. 

Zsombón, a művelődési 
házban este 6 órától válasz-
tási gyűlést tart Rózsa Edit, 
az SZDSZ 3. számú vá-
lasztókerületben indítani kí-
vánt képviselőjelöltje. 

Az SZDSZ este 6 órától a 
Rákóczi utca 11. szám alatti 
helyiségében vár ja a 2. szá-
mú választókerület polgára-
it, ak ik megismerkedhetnek 
Jankó Atti lával, az SZDSZ 
képviselőjelöltjével, és a 
párt gazdasági választási 
programjával. 

Az MDF képviselőjelöltjei: 
Bratinka József, az üllési 
művelődési házban; Har-
math Istvánná a pusztaszeri 
művelődési házban; Mihály 
Zoltán a pitvarosi művelő-
dési házban, dr. Grezsa Fe-
renc Vásárhelyen, (6. számú 
körzet) a hódtói általános is-
kolában ta'álkoznak a vá-
lasztópolgárokkal. A ren-
dezvények minden helyszí-
nen este 6 órakor kezdőd-
nek. 

MINI KOMMENTÁR 

Urak sportja 
„Vív" : harcol, nem 

csupán karddal. „Ví " : 
ugyanezt teszi, archai-
kus formában kifejezve. 
Ahogy Vörösmarty Mi-
hály „ i rá" : „Előttünk 
egy nemzetnek sorsa áli. 
Ha azt kivittük a mély 
sü l lyedésből . . . " 

Szombati jegyzetünk-
ben — melyben a költő 
fenti gondolatait is fel-
idéztük — sajátos sajtó-
hiba folytán a kézirat-
ban szereplő „kiv í t ták" 
szó „kivitték"-re válto-
zott, amely alkalmat 
adott az afeletti töpren-
gésre: kivíni volt-e ne-
hezebb e mély süllye-
dést, vagy országunkat 
innen „k iv inn i"? Annyi 
bizonyos csak, hogy ha 
kiviszik valakik, ők nem 
ugyanazok lesznek, mint 
akik „kivítták". 

A vívás mindig is úri 
sport volt. 

HÉTVÉGI 

P IAC I A R A K 

Az élő csirke k i ló ja 60-80, 
a tyúké 65-80, a pulykáé 95, 
a l ibáé 60-80, a kacsáé 60-
75, a tojás darabja 2,50-3,50 
forint. A burgonya kilo-
grammja 8-16, a sárgarépáé 
12-20, a petrezselyemé 18-
40, a vöröshagymáé 8+14, a 
fejes káposztáé 10-15, a kel-
káposztáé 10-20, a saláta da-
rabja 6-10 forint. A karalá-
bé ki ló ja 10-12, a retek cso-
mó ja 6-16, a zöldhagymáé 
5-10, a fokhagyma ki ló ja 50-
60, a parajé 60-80, a gom-
báé 70-80, a téli a lmáé 10-
30, a körtéé 12-50, a szőlőé 
50, a héjas dióé 60-80, a szá-
razbabé 80, a savanyú ká-
posztáé 26-32, a mák literje 
60-80 forint. 

SAGVARISTAK 
S IKERE 

Vasárnap délelőtt 11 órá-
tól Budapesten a Magyar 
Nemzeti Galéria kupolater-
mében szerepelt a JATE 
Ságvári Endre Gyakorló 
G imn . vegyes kara. Fride-
rici-, Monteverdi-, Prae-
torius- és J . S. Bach-iműve-
ket énekeltek. Zongorán 
közreműködött Pál Anikó, 
vezényelt Illés Mihá ly . 

Fejeietek Erdély történetéből 
Az ifjúsági ház szabad-

iskolája történeti előadás-
sorozatot indít. A progra-
mot Kordé Zoltán, a JATE 
munkatársa állította össze 
Erdély történetéről. A kér-
déskör legnevezetesebb szak-
értőit hívta meg az ifjúsági 
házba. 

A dákoromán kontinuitás-

elméletről és a honfoglalás-

kori Erdélyről Tóth Endre 
(Nemzeti Múzeum), az erdé-

lyi vajdaság kialakulásáról 

Kristó Gyula (JATE), a szé-

kelység megtelepedése körüli 

kérdésekről Kordé Zoltán, a 

szászságról és az erdélyi kö-

zépkori városokról Petrovics 
István (JATE), az erdélyi 

fejedelemség kialakulásáról 

Barta Gábor (Történettudo-

mányi Intézet), az erdélyi 

hitéletről és művelődésről 

Monok István (JATE), a 
XVI I . századi Erdélyről Sza-
koly Ferenc (Történettudo-
mányi Intézet), az erdélyi 
boszorkányhitről Herner Já-
nos (JATE), a reformkori 
Erdélyről Miskolczy Ambrus 
(Történettudományi Intézet), 
az 1848-as szabadságharc er-
délyi vonatkozásairól Pe-
lyach István (JATE), a ki-
egyezés és dualizmus kori 
Erdélyről Szász Zoltán (EL-
TE), a román uralom előz-
ményeiről és létrejöttéről 
Raffay Ernő (JATE), a ro-
mán nacionalizmus okairól 
Bodor Pál újságíró, Erdély 
és a második vi lágháború 
címmel Karsai László (JA-
TE) tart előadást. 

A sorozat májusig tart, az 
első előadás kedden délután 
5 órakor kezdődik. 

A VÁROSI TELEVÍZ IÓ 
MŰSORA 

18.15: Bemutatkoznak a 
szegedi pártok: vendégeink 
a Magyar Néppárt és az Ag-
rárszövetség képviselője. 
Választási tudnivalók. Házi-
gazda: Gyenesey Edina. 
18.30: Exportstop: Ki fizeti 
a 10 mi l l iót? — Üzletembe-
rek klubja . A HÉT KÉRDÉ-
SEI: 1. Mi lesz a szegedi 
színházzal? 2. Lesz-e mene-
dékhely a h íd alatt? 3. 
Kell-e szanálni Szegedet? 
'— A gyógyítás alternatívái 
— 1. Műsorvezető: Láng Já-
nos. Szerkesztő: Pleskonics 
András. Az adást kedden 
délelőtt 10 órától megisniél 
l ik. 

_ MWA 
K e r e s k e d ő h á z R t 

VALUTAÉRT 
ÉRTÉKESÍTŐ 
A R U H A Z 
ajánlata: 

Márkás kozmetikai cikkek: 
Givenchy, Alain Delon, Ni-
na Ricci, Fidgi, Loulou, 
Ohistian Dior, Moschus. 
Éreti NSZK-közmetiku-
mok: Lámara, Fa, CD-deso-
dorok, testápolók, több szín-
ben 3 DEM-töl, Persil Ariel 
folyékony mosószerek 17-39 
DEM, Lenor öblítókoncent-
rá tum 10—18 DEM. Cseme-
geosztályunk a ján lata : Sze-
gedi paprika 1,30-4,80 DEM, 
dobozos sör reklámáron 1 
karton 20 DEM — 30 száza-
lékos árengedmény. Felnőtt 
és gyermek Patrick dzsekik 
20 százalékos árengedmény-
nyel. (X) 

DM—Forrás 

Sajátosan erdélyi, avagy 
magyar fogantatású tolerancia? 

Bálint P. József történész a közelmúltban települt 

á t Kolozsvárról — ahol tanulmányai t végezte — Sze-

gedre. Ö lesz a vendége holnap, kedden este, 18.30 

órakor az űjszegedi Forrás üdülőben a DM—Forrás 

rendezvénysorozata harmadik eseményének. Balogh 

Tamás, a Délmagyarország főmunkatársa vál lalta a 

beszélgetőtárs szerepéét. Az est két főszereplője a For-

rás szálló vendégein kívül vár ja Szeged e kérdéskör 

iránt érdeklődő lakosait. Várhatóan — többek között 

— az alábbi témák is terítékre kerülnek: A felekezeti 

színezetű (a 'középkor szellemiségének f ő jellemzője) 

tolerancia miként jutott el Erdélyben a „társadalma-

sítás" fokára a kiegyezés után? Miként tagadták ezt a 

román nemzeti mozgalmak? Miből táplálkozott a nép>-

szerűségük? Hogyan tudta ezen történelmi tényékét 

„átváltani" a kondukátor (és kiszolgálói) a maga 

hasznára? Létezik kisebbségi tolerancia és többségi 

intolerancia? 

i s m é t | 

Gyászhír 
Mély fá jdalommal tudatj-uk, 

hogy édosanyónk és nagymama, 
L Ö W Z O L T A N N C 

Csala Piroska 
vóraUanuj elhunyt. Búcsúztatá-
sa február 6-ián. J4 érakor lesz 
a Belvárosi temető ravatalozó-
jából. A gyászoló csatád. 
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