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Tavaszias, enyhe idő 
Eleinte derült id6 lesz. időnként megélénkülő déli-

délkeleti széllel. Reggelre néhány helyen köd képződik. 
M a a déli óráktól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de 
csapadék nem valószínű. A délnyugati szél megerősödik, 
a Kisalföldön viharossá fokozódik. A legmagasabb nappa-
li hómérsóket á l ta lában 9 és 14 fok között, a tartósan kö-
dös helyeken 5 fok közelében várható. 

Mi történik? 
M A 

Életvezetési tanácsadás 
délután 4-től 7 óráig az if-
júsági irodában (Deák Fe-
renc u. 28—30., telefon: 
10-955). 

Az SZDSZ szegedi szerve-
zete délután 5 órától gyű-
lést tart a Rákóczi utca 11. 
szám alatti helyiségében. 

Dr. Brat inka József, az 
M D F képviselőjelöltje talál-
kozik a választópolgárokkal 
este 6 órakor a tápéi mű-
velődési házban. Az est ven-
dége Raffay Ernő. 

Kertbarátoknak ad tájé-
koztatást Sárközy István, az 
Agroker munkatársa a vál-
lalat által forgalmazott kis-
gépekről, kerti szerszámok-
ról, növényvédő szerekről a 
Bál int Sándor Művelődési 
Házban, délután 5 órakor. 

Tudományos ülést rendez 
délután 5 órai kezdettel a 
Magyar Gyógyszerészeti Tár-
saság megyei szervezete és 
a SZOTE Gyógyszerésztudo-
mány i Kara az Eötvös utca 
6. szám alatti előadóterem-
ben. Az ülésen két előadás 
hangzik el gyógyszer-tech-
nológiai témakörből. 

Az IH-szabadiskola er-
kölcs sorozatában Az er-
kölcs kiútkeresései és zsák-
utcái (3.) címmel dr. Horu-
czi László tart előadást az 
if júsági házban, délután 5 
órakor. Levetítik Hopper: 
Szelíd motorosok c ímű film-
jét. 

A Nemzeti Kisgazda és 
Polgári Párt képviselőjelölt-
je, dr. Lévay Endre a 2. szá-
m ú választókörzetben öt-
tömösön, a kul túrházban ta-
lálkozik a választópolgárok-
kal, este 6 órakor. 

Harmath Istvánné, az 
M D F jelöltje választási gyű-
lést tart este 6 órakor a 
forráskúti művelődési ház-
ban. 

Dr. Szabó Mihá ly gyer-
meksebész. a Szocialista Párt 
képviselőjelöltje 18 órakor 
Zákányszéken, a művelődé-
si házban találkozik az ér-
deklődő választópolgárokkal, 
ahol a képviselőjelölt szól 
programjáról , és vár ja az 
érdeklődő ál lampolgárok ja-
vaslatait. 

Annus József író. a Tisza-
tá j főszerkesztője, a Szocia-
lista Párt képviselőjelöltje 

17 órakor a Rókus I I . Al-
talános Iskolában találko-
zik a választópolgárokkal. A 
képviselőjelölt ezen a fó-
rumon is vár ja a választói 
javaslatait. 

H O L N A P 
Ingyenes jogi tanácsadás 

dé lután 2-től 4 óráig a z 
M S Z M P Ká l lay Albert ut-
ca 6. szám alatti helyiségé-
ben. 

Nyugdíjas-találkozót ren-
dez — farsangi zenés mű-
sorral — a Kiszöv területi 
szakszervezeti bizottsága dél-
után 3 órakor a Szilágyi ut-
ca 2. szám elatti ebédlőben. 

Palotás Már ia festőmű-
vész Erdélyi tá jakon c ímű 
kiál l í tását délután 5 órakor 
ny i t ja meg Kovács Mi-
hály felsővárosi plébá-
nos az ifjúsági házban. 
Közreműködik Dobos Ka-
tal in színművésznő. A tár-
lat hétfőtől péntekig 10 és 
18 óra között látogatható. 

L a z ámé Berkecz Eva és 
Popovics Lőrinc kiáll ítását 
délután 5 órakor nyit ja meg 
Darvasi László költő a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban. 

Dr. Tóth Róssa grafikus 

tanár alkotásaival, pályá-
jáva l ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők délután 5 órá-
tól az szmt-könyvtárban 
(Tolbuhin sugárút 14.). 

Harmath Istvánné, az 
M D F képviselőjelöltje a 4. 
számú kerületben, Csenge-
lén, a tornateremben este 
6 órakor választási gyűlést 
tart. 

A Kereszténydemokrata 
Néppárt taggyűlést tart dél-
után 5 órai kezdettel az Esz-
perantó utca 1. szám alatti 
székházban. A választási 
iroda ú j nyitvatartási ide-
je: 10—18 óra, szombaton 
8—12, vasárnap 10—12 óra. 

Förgeteg Szilveszter, a 
Magyar Néppárt képviselő-
jelöltje baráti találkozót tart 
a választópolgárokkal dél-
után 5 órakor a baksi mű-
velődési házban. 

Pintér István, a Független 
Kisgazda, Fö ldmunkás és 
Polgári Párt képviselőjelölt-
je programismertető nagy-
gyűlést tart délután 5 órá-
tól Kisteleken, a művelő-
dési ház nagytermében. 
Szintén délután 5 órától a 
Kereszttöltés utca 13. szám 
alatti pártszékházban nagy-
gyűlést tartanak, ahová a 
délvidéki alapszervezetek 
küldötteit is vár ják. 

A Nemzeti Kisgazdapárt 
megyei szervezete megbe-
szélését 17 órától tartja a 
Victor Hugó utca 5. szám 
alatt. 

Nováknc Halász Anna. a 
Szocialista Párt országgyűlé-
si képviselőjelöltje 17 óra-
kor ÜjsZegeden, a Bál int 
Sándor Művelődési Házban 
(a volt November 7. Műve-
lődési Házban) „Salátapar-
ti"-val egybekötött találko-
zót tart. Az Egészségvédő 
Egyesület rendszeres ren-
dezvényén a város lakói 
nem csak a képviselőjelölt-
tel, hanem a saját maga ál-
tal elkészített saláták ízé-
vel és receptjeivel is meg-
ismerkedhetnek. Minden ér-
deklődőt szeretettel várnak 
a rendezők. 

Annus József író, a Ti-
szatáj főszerkesztője, a Szo-
cialista Párt országgyűlési 
képviselőjelöltje délután 5 
órától találkozik a választó-
polgárokkal a Madách Imre 
Altalános Iskolában. (Sze-
ged. Madách u. 20.) 

Környezetvédő szakkörre 
vár j ák az érdeklődő szege-
di gyerekeket és fiatalokat 
16.30 órától, a Szocialista 
Párt szegedi, Tisza-parti 
székházába. A szakkört ve-
zeti Nemcsók János. 

DARVASI LÁSZLÓ" 

Exponálási idő 
Minden azon a furcsa őszön kez-

dődött. amikor Büfé István trakto-
ros elhatározta, hogy megtanít ja 
futballozni a feleségét. E.ső hallás-
ra valóban furcsa hóbortnak tűnhe-
tett a dolog, ám Büfét önnön becsü-
letbeli ígérete kényszerítette e szo-
katlan, ámbá r jól megfontolt lét-
pésre. Még az őszi forduló utolsó 
mérkőzésén történt, hogy a közép-
szér.ási balbekk, k i köztudottan 
verte a feleségét, és egyszer ürgét 
is evett, mi több. templomba se 
járt , olyan csúnyán betartott Meny-
hártnak, Büfé legjobb barát jának, 
hogy az a lábát törte. Fü bácsi, a 
kétmázsás edző nem tudott kit be-
cserélni, s mivel a középszénásiak 
•nyomban egész pályás letámadást 
alkalmazlak, Büféék el is vesztet-
ték a meccset. Az öltözési komor 
hangulatában mondta akkor Büfé 
István fennhangon, hogy ha beLe-
döglik is, de tavaszra szerez egy 
csatárt. „Ég Ernő nem jön vissza, 
mer' azi elnöknek má ' derogál a li-
baszaros rét, más meg nincsen" — 
nézett rá keserűen Kilincs, az osz-
togató. „Tudom, nem is Égre gon-
dol tam" — porolt a nadrágján 
egyet Büfé, holott senikire se gon-
dolt, csak érezte, hogy n ő meg ben-
ne a szeretet, a vágy a játék, a 
csapat és a fa lu iránt. 

A férfi még aznap este mesélni 
kezdett feleségének Minar ik Edéről. 

A z asszony kikerekedett szemmel 
bámul ta a hatalmas, szelíd embert, 
nem tudta, mi lelte, nem tudta, mi-
ért meséli á t az egész telet arról, 
hogyan hozta Magyarországra az 
első futball-labdát Lőwenrosen Ká-
roly, és hogyan kapta 34 ezer 830 
fizető néző előtt azt az iszonyatos 
potya gólt a spanyol Carmalótól 
Zsák. a csodakapus az Üllői úton 
1925-ben, s hogyan rúgta ugyanitt 
Sárosi az angolok elleni győztes 
gólt 1934. má jus 10-én . . . s így to-
vább. Pedig Büfé István tudatosan 
dolgozott. Előbb mesélt, s mire ha-
zavitte egy szokatlanul meleg feb-
ruári délután az első hóvirágot, az 
asszony szinte mindentudója volt a 
régmúlt futballtörténetének. Akkor 
Büfé István rátért a mára. Az asz-
szony elé tett egy fényképet. „A 
tsz-diszkóban lá t tam?" — kérdezte 
bátortalan j1 az. Büfé homlokáról 
bosszús felhő itta fel a gond kövér 
izzadságcseppjeit. „Ez van Basten. 
a vi lág legjobb csatára. Te is ilyen 
leszel." Az asszony nem kapott le-
vegőt De Büfé kézen fogta, ma jd 
kivitte a fészerbe, s a lábára adta 
a vattával k i tömött csukát — Meny-
hérté volt előtte, de a református pap 
1912-ig visszavezette egykori tulaj-
donosait —. kezébe adott egy fűzős 
bőrlabdát, és csak annyit mondott: 
„No, akkor delkázzá'!" Es az asz-
szony úgy meglepődött, hogy való-

ban dekázni kezdett. Nem is rosz-
szul. Büfé István se gondolta vol-
na. hogy ilyen j ó alanynak, ilyen 
szorgalmas tanítványnak bizonyul. 
Két hét alatt kitanította a leszorí-
tottra, a csavartra, nyesettre, tiszta 
rüsztre, a kapáslövésre, f inom elto-
lásra, kötényre, biciglire. „Té, Pis-
ta! — á l l t fel két fekvőtámasz" kö-
zül egyszer az asszony. — Mi lesz, 
ha Fű bácsi nem vesz be?" 

Pedig bevette. Fü bácsi megtapo-
gatta az asszony két izmos vádli-
j á t ma jd szokásos tömörségével 
csak annyi t mondott : „Gyühet. 
Centerbe." 

A visszavágó mérkőzésen négyet 
rámoltak be a nagy pofá jú közép-
szénásiaknak. Azok átkozódva, csa-
lást ordítozva vonultak le a pályá-
ról, női prakt ikákat emlegettek, de 
olyan elvakultan, hogy Gép. a kö-
zépszénási csapatkapitány nekiment 
az alapvonalat jelző, legelésző te-
hénnek. A kíméletlen düh oka ért-
hető volt, hiszen Büfé felesége hár-
mat vál la l t a négy gólból. A baj-
nokságban a harmadik helyen vé-
geztek, s megelőzték az örök rivá-
lis Középszénást is. Egyetlen ember 
volt a faluban, kinek nem tetszett 
a tavaszi sikersorozat. Ég' Ernő tsz-
elnök elsötétült tekintettel mére-
gette a bajnokság végi tabellát. El-
határozta, hogy ha beledöglik is, de 
ősszel ú j ra ott lesz a csapatban. Da 
csak a cserepadon jutott neki hely. 
Fű bácsi csak annyit mondott ne-
ki : „Gyühet. Eados." És elhomá-
lyosult szemekkel figyelte Büfé fe-
leségét. hogyan íveli halálpontosan 
az asszony a labdát a férje fejére. 

A Z A D Ó J Ó ! 

Több telefonálónk pana-
szolta, hibás a Kossuth La-
jos sugárüti munkásszál ló 
tetején felszerelt antenna. A 
környékben lakók csak fe-
kete-fehérben tudják „ven-
n i " a tv 1 adását. Felhívtuk 
a Gelka antennaszervizt, 
ahol közölték, az 08-as adó 
sugárzási paraméterei meg-
változtak, kevés volt az an-
tennajel, ebből származott a 
hiba. A szentesi adóál lomás 
azonban m á r az e lmúl t hét 
végén elhárította a bajt, is-
mét színt kellett, hogy kap-
janak a készülékek. A köz-
ponti vételre tehát nem 
fogható a hiba. 

Kórképek számitógépben 

Adózás 
— Egy csokor rőnsát 

küldtem az adóhivatal-
ba. 

— Miért? 

— Hódolattal adóztam 
nekik! 

(aser) 

ZSEBEST FOGTAK 
A CSEREPES 
SORON 

Tegnap, szerda délelőtt 4 
tagú to lvajbanda bukott 
meg a Cserepes soron: két 
vásárló is látta, hogy egy nő 
zsebkendővel letakart kezé-
vel próbálkozik egy pénztár-
cát elemelni. K i is vette, el-
menekülni azonban már 
nem volt ideje, nem úgy a 
társainak. Azok megléptek, 
de szerencsére a rövid ra-
mazurí után maradt két ta-
nú , az elfogott nőre vigyáz-
va. Kiderült , má r másod-
szor találkoznak vele a 
rendőrök, de először tanúk 
hiányában kénytelenek vol-
tak elengedni. 

Somogyi Kárólyné felvétele 

Szatymazon néhány hete már működ ik az egészségügyi 

munka dokumentálását segítő I B M AT-számítúgép az or-

vosi rendelőben. A gépbe folyamatosan táplá l ják be a be-

tegekre, a falu lakóira vonatkozó fontosabb adatokat — 

kórképeket, vizsgálatokat, beutalásokat, táppénzeket —, s 

má r működ ik a gondozói rendszert segítő szakmai prog-

ram is. A gépben összegyúló információk segítségével biz-

tonságosabbá vál ik a község lakóinak gyógykezelése, or-

vosi felügyelete, szociális gondozása; hosszabb távon pe-

dig a betegségek megelőzése is 

TELELOTTÓ-
NYEREMENYEK 

A Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság közlése szerint a 
telelottó-nyeremenyek a 
nyereményilleték levonása 
után a kővetkezők: 5 talála-
tos szelvény nem volt. A 
következő hétre átv i t t juta-
lom nettó összege 2 mi l l ió 
forint. A 4 találatos szelvé-
nyekre egyenként 89 583 fo-
rintot, a 3 találatos szelvé-
nyekre egyenként 659 forin-
tot, a 2 találatos szelvények-
re egyenként 30 forintot fi-
zetnek. A közölt adatok 
még nem véglegesek. 

A MANTUAI HERCEG : 
G U L Y Á S DÉNES 

Holnap este 7 órától a 
Nagyszínházban Verdi Rigo-
lettóját láthat ják az érdek-
lődők. Rigoletto: Gyimesi 
Ká lmán , a mantua i herceg: 
Gulyás Dénes, Gi lda: Szilá-
gyi Erzsébet, Monterone: 
Németh József, Maddalena 
szerepébe beugrik: Varsányi 
Mária , vezényel: Pál Tamás. 

PÓTÖSSZEÍRAS 

Olvasóink figyelmébe 
a ján l juk , a Központi Statisz-
tikai Hivatal Csongrád Me-
gyei Igazgatósága február 
3-ától 20-áig tartja a pót-
összeírást. A hivatal kéri 
azokat a szegedi lakosokat, 
akiket a számlálóbiztos 
még nem keresett fel, jelen-
jenek meg a városi tanács 
ügyfélszolgálati irodáján 
(Széchenyi tér 11., földszint) 
a pótösszeíráson. 

A tavasz előérzete 
Az Április 4. útja fényúrban úszik, szinte minden 

apró porszem ezüstösen csilingel a megenyhült leve-
gőben. Az aszfalt, akárha jégtükör borítaná. Az em-
berekről meg mintha leolvadt volna a kabát, pulcsi-
ban, olyan vékony dzsekiben, amihez képest egy haj-
szál hatalmas és vastag tűzfal. A telefonfülkék is 
mind működnek, valami történt talán. Egy hang a 
fülkéből: — Reggel, mikor felébredtem, azt hittem, 
itt a tavasz. Aztán ránéztem a naptárra, és tudtam, 
hogy mi jött meg. 

Egy 70-80 éves nagyapa botjára támaszkodik, 
„frissen", férfias öltözékben beszélget valakivel, aki 
úgy véli. a papa randira megy, az ö szívét is előcsalta 
rejtekéről valami. 

Az úton tovább. Kisfiú ül a járda melletti padon, 
műszálas iskolaköpenyben. Táskája több méterrel ar-
rébb pihen a fűben, szinte elhajítva. A Nap pontosan 
úgy „tűz", hogy a kisfiú kezével árnyjátékot játszhat 
az aszfalton. Mondja: „Ez az elefánt, ez egy nyúl, ez 
meg egy kis róka." A fényből előbújt a képzelet. Ak-
kor pedig valami tényleg történt. P. Sz . 

Független 
tápéi 

képviselőjelölt 
Dr. Sallai Miklós arról ér-

tesítette szerkesztőségünket, 
hogy a 3. számú választóke-
rületben induln i k íván az 
országgyűlési képviselővá-
lasztáson — független jelölt-
ként. Dr. Sallai Miklós a 
JATE Közgazdasági Tan-
székének docense, tápéi la-
kos. Programjának előteré-
ben a gazdaság kérdései áll-
nak. Véleménye szerint a 
régi bűnök emlegetése nem 
elegendő ok arra, hogy en-
nek alárendelten döntsünk a 
jövőről. Sajnos, a gazdasá-
got még mindig alárendelik 
a pol it ikának. A korábban 
társadalmi tu la jdonnak hir-
detett á l lami tulajdonból ne 
csinál janak á l lami magán-
tulajdont. Nem elég csak 
hangoztatni a vállalkozásba-
rát magatartást — hangsú-
lyozza programjában a füg-
getlen képviselőjelölt, aki-
nek je lmondata: „Élni és 
élni hagyni ! " 

Befejeződött a népszámlálás 
A Központi Statisztikai Hi-

vatal tájékoztatása szerint a 

terveknek megfelelően feb-

ruár 3-án lényegében befeje-

ződött a népszámlálás az or-

szág legtöbb településén. Bu-

dapesten és néhány vidéki 

nagyvárosban azonban a 

számlálóbiztosok minden 

igyekezete ellenére többen 

kimaradtak az összeírásból. 

A KSH arra kéri azokat az 

ál lampolgárokat, akiket ed-

dig a számlálóbiztosok nem 

kerestek fel, hogy 1990. feb-
ruár 20-ig jelentkezzenek a 
lakóhelyük szerint illetékes 
városi, községi, illetve kerü-
leti tanácsnál, ahol kitölt ik 
népszámlálási kérdőívüket. 

Az összeírás befejezése 

után a népszámlálás munká-

latainak kevésbé látványos 

szakasza kezdődik, a kérdő-

ívek összesítése, az adatok 

feldolgozása. A népszámlálás 

előzetes adatait a KSH előre-

láthatóan márciusban hozza 

ma jd nyilvánosságra. 
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