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GYÖNGYVIRÁGTÓL 
A LEMONDÁSIG 

Megjelent Mezey György: 
Gyöngyvirágtól a lemondá-
sig cimú könyve. Most a 
sportrajongók es a kiábrán-
dult foriszurkolók első kéz-
ből értesülhetnek a magvar 
Labdarúgás tegnapjának 
kulisszatitkairól. Szegeden 
és Csongrád megyében a 
könyvét a Lapkiadó Válla-
lat terjeszti. Az érdeklődők 
megvásárolhatják a Sajtó-
ház portáján es a Victor 
Hugó utca 5. szám alatti hir-
detőűrodánkban. A nagyba-
ni értékesítőket a Sajtóház-
ban szolgáljuk ki készpénz-
fizetés ellenében. Érdeklőd-
ni a (62) 24-633 tel. 72-es 
mellékén lehet. 

BÁLOZÓ 
NEMZETI KISGAZDÁK 

A Tisza Szálló emeleti 
termeiben március 17-én 
(szombaton) este 10 órakor 
bált rendez a Nemzeti Kis-
gazda Párt. Várjuk szere-
tettel tagjainkat, barátain-
kat, a velünk szimpatizáló-
kat. Jegyelővétel és asztal-
foglalás a Victor Hugó u. 5. 
sz. alatti pártszékházunk-
ban. 

MINI KOMMENTÁR 

Elszólás 
A nemzeti csúcson el-

nöklő ideiglenes állam-
fő imigyen szólítja ax 
egyik küldöttséget: „Kö-
vetkezik a VIIK; bocsá-
nat HVK." Azaz a Ha-
zafias Választási Koalí-
ció. Az idősebb korosz-
tályhoz tartozó férfiú 
talán nem is tudja, hogy 
elsőre sem értelmetlen 
dolgot mondott. VIIK: a 
Vágtázó Halottkemek 
nevű együttes rövidítése. 
Lapzártáig egyik gyüle-
kezet sem kérte annak 
közlését, hogy a másik-
hoz semmi köze. 
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A LOTTÓ 
NYERŐSZÁMAI: 
7. 18, 48. 59, 77. 

V É R A D Á S 
.Februárban 1564 véradó 

617 liter vért adott. Ezen be-
lül a Szelkánál 2, á SZÖTE-
ban 75. a kábelgyárban 21 
(érmútéthez). Mórahalmon 
110, Algyőn 56, a BM tiszt-
képző iskolán 31, a Kistele-
ki Kézműipari Vállalatnál 
15, a Defagnal 43, a Csong-
rád Megyei Vendéglátóipari 
Vállalatnál 29, a KAV-nál 
7, az Afésznél 6, a Demász-
nál 36, a mórahalmi határ-
őrségnél 27, Csengelén 48, a 
Zalka laktanyában 77, a 
deszky kórházban 1, a sze-
gedi büntetésvégrehajtási 
intézetben 41, a MAV Nagy-
állomáson 37, Sövényházán 
5, a Kereskedelmi Raktá-
ráknal 23, a kisteleki ká-
belgyárban 41. a MÁV Gép-
javító Vállalatnál 20, For-
ráskúton 17, a Budalakknál 
11, a ruhagyárban 74. Kü-
bekházán 30, az IKV-nál :'5, 
az újszegedi Vöröskeresztes-
alapszervezetnél 29. a szege-
di határörségnél 20, a gabo-
nakutató intézetben 32 fű 
adott vé r t Február hónap-
ban 24 szív- es 10 ermütétet 
hajtották végre. 

TELEP t) LÉS-
FEJLESZTÉSI 
ÉS TISZTASÁGI VERSENY 

A minap hirdetett ereíji 
rrtényt a Csongrád Megyei 
Tanács az 1989. évi telepü-
lésfejlesztési és tisztasági 
versenyben. Az önkéntes la-
kossági befizetések értéke 
megközelítette a 160, az el-
végzett munkák összértéke 
pedig a 800 millió forintot. 
A településfejlesztési ver-
seny városi kategóriájában 
Mórahalom, a nagyközségi-
ben Maroslele vegzett az el-
ső helyen. A településtiszta-
sági és környezetvédelmi 
versenyt Csongrád, Sándor-
falva, illetve Ásotthalom 
nyerte. 

JÓGA 

Jógatanfolyam indult az 
úttórőházban. A foglalkozá-
sokat minden héten kedden 
és csütörtökön tartják 15-
tól 16.30-ig. A résztvevők 
tornafelszerelést vigyenek. 

Házi vizsga 
— Apu. tudod, mi az a 

kopasz szállítóeszköz? 
? ? •> 

— A tar-gonca. 
(manczy) 

MANTUAI HERCEG 
PRÁGÁBÓL 

. . . . . . . ' . , . . • •; ' f ; 
A Szegedi Nemzeti Szín-

ház igazgatóága közli, 
hogy a ma esti Rigoletto elő-
adáson a rnantuai herceg 
szerepét Gulyás Dénes be-
tegsége miatt Vojték Koczi-
an prágai vendégművész 
énekli, olasz nyelven. A 
megváltott jegyek. érvénye-
sek. 

TÁNCOS 
SIKEREK 

A szatymazi . művelődési 
házban rendezett országos, 
meghívásos tarsas tanevet -
senyen a szegedi Cornbat, D 
SC versenyzői közül a Hor-
váth Tamás—Czesznak An-
namária páros első. Nagy 
Attjlú—örtkszai Andrea má-
sodik helyezést ér t . el kate-
góriájuk latin-amerikai ver-
senyében. A Tóth Péter— 
Dohár Katalin kettős a stan-
dard verseny ben első. a la-
tin -amerikaiban második 
lett . . A Kisteleken megren-
dezett klubközi táncvor-
senyben kategóriájukban 
Horváth. Tamás—Czesznak 
Annamária első, Nagy Atti-
la—tízikszai Andrea máso-
dik,.- Papp Tamás—Verecz-
key Zsuzsa első, Kinyó Zol-
tán—Balatoni Renáta máso-
dik helyezést ért el. 

m a 
A testi és szellemi böjtről 

Kovács Ildikó tart ismeret-
terjesztő előadást a Bartók 
Béla Myvetödési Központ-
ban este 6 órakor. 

A Magyar Néppárt városi 
szervezetének taggyűlésén, 
délután 4 órakor az Eszpe-
rantó utca 1. szám alatti 
székházban Helyzetünk a 
választások előtt címmel elő-
adást tart dr. Kovács Kál-
mán. 

A Magyarországi Szociál-
demokrata Párt 2. számú, 
egyéni választókerületi je-
löltje, dr. Kispéter Szilvesz-
ter mutatkozik be a válasz-
tópolgároknak a MAV Ne-
velőotthonban (Április 4. 
útja 44.), délután 5 órakor. 

Tiszaszigeten, a múvelö-
desi házban este 6 órakor 
dr. Martonosi István, a Ma-
gyar Néppárt által támoga-
tott független jelölt talál-
kozik a választókkal, és tá-
jékoztatást ad a földtulaj-
donról és a vállalkozói poli-
tikáról. 

Benke Zoltán, a Vállalko-
zók Párt ja képviselőjelöltje 
(3. sz. körzet) baráti esz-
mecserére hívja az érdek-
lődőket Bordáriyban, a mű-
velődési házban, este 6 óra-
kor. 

Veres Csaba (2. sz vk ), 
a Független Kisgazda-, 
Földmunkás és Polgári Párt 
képviselőjelöltje este fél 6 
órára baráti találkozóra hív-
ja körzete választópolgárait 
Pusztamérgesre, a helybeli 
művelődési házba. 

HOLNAP 
Földjogi. tulajdonjogi ta-

nácsadást tart a Magyar 
Demokrata' Fórum délelőtt 9 
és 13 óra között az ' MDF-
házban (Római körút 31.). 

A Kiosz szegedi ipartes-
tület teherfuvarozó szak-
osztálya délelőtt 9 órakor az 
MTA Biológiai Központban 

Mi történik? 
a megyei iparosokkal kibő-
vített szakosztályi értekezle-
tet tart. 

Videofilmeket (Szuperzsa-
ru, Százegy kiskutya) ve-
títenek a gyermekbarát-
foglalkozáson délelőtt 10 
órától az MSZP Tisza-parti 
székházában. 

Az MDF által meghirde-
tett Tiszta közélet. tiszta 
környezet mozgalom prog-
ramja keretében 13 órakor 
ünnepélyesen fölszedik az 
MDF szegedi háza (Római 
körpt 31.) előtti vörös csil-
lagot képviselőjelöltjeik és 
az érdeklődők jelenlétében. 
Egyúttal megnyitják az így 
dolgoztunk az MSZMP ural-
ma ellen című kiállítást. 

Választási nagygyűlést tart 
délelőtt 10 órakor, a me-
gyei művelődési és oktatási 
központban (Közép fasor 
1—3.) a Magyar Demokrata 
Fórum. Vendégek: Biró Zol-
tán, az MDF országos el-
nökségének tagja, a . Hitel 
főszerkesztője, Pető Ferenc 
(USA). Verset mond Dobos 
Katalin, szónokol: Raffay 
Ernő, Király Zoltán cs Bra-
tinka József képviselőjelöl-
tek. Király Zoltán este 6 
órakor választási gyűlést 
tart Röszkén, a művelődési 
házban. 

Az MSZMP képviselője-
löltjei, dr. Kovács Lajos és 
Kovács Sándor Ságvárite-
lepen, a művelődési házban 
ismertetik programjukat a 
választópolgárokkal, délután 
5 órától. 

Kübekházán. este 6 óra-
kor, a művelődési házban 
dr; Martonosi István, a Ma-
gyar Néppárt által támoga-
tott független jelölt talál-
kozik a' Választópolgárokkal, 
és tájékoztatást ad a föld-

tulajdonról és a vállalkozói 
politikáról. 

Szűcs László tanár, a Ma-
gyarországi Szociáldemokra-
ta Párt képviselőjelöltje (4. 
sz. körzet) programismertető 
találkozót tart Öpusztasze-
ren, a volt partházban, este 
6 órakor. 

Dr. Csorna Lajos, a 3. sz. 
körzet képviselőjelöltje ba-
ráti beszélgetesre hívja a 
választópolgárokat délután 5 
órára Bordányba, a műve-
lődési házba (Köztársaság 
tér 1.). 

A Magyar Éremgyújtök 
Egyesületének Csongrád me-
gyei szervezete idén har-
madszor rendezi 'meg serlég-
vacsoráját este 6 órakor, a 
Hági Étteremben. Az ünne-
pélyes összejövetelen (me-
lyei mindig a szegedi nagy-
árvíz, illetve a város új já-
építésének évfordulóján tar-
tanak) a helyi numizmatikai 
élet kiemelkedő egyénisé-
gei re emlékeznek. Ezúttal 
Mezei Imrére. Délután 5 
órától Tóth Sándor szob-
rászművész várja a Fekete 
Házban az érdeklődőket, 
ahol kiállított plakettjeit 
mutatja be. A tárlatvezetés-
re nemcsak az éremgyűjtő-
ket várják. 

A JATE Francia Tanszé-
kének rendezésében ünne-
pélyes megemlékezést tar -
tanak délelőtt 10 órakor 
Zolnai Béla halálának cen-
tenáriuma alkalmából. A 
kiváló romanista és nyelv-
tudós 1924-től 1940-ig állt 
az intézet élén. Hajdárii ta-
nítványai közül Baróti De-
zső és Benkó László tart 
előadást, majd emléktábla 
felavatására kerül sor a 
Bocskai ü. 9. s2. ház falá-
nál. . " 

Kanyó Zoltán-emlékülés 

Somogyi Ká rolvrvé felvételed 
— Olyanok vagyunk, mint egy nagy csa lád . . . ml már 
csak együtt sírunk, nevetünk ezután — mondják a tápai 
nyugdíjasklub tagjai. Most éppen nevetnek, sőt: mulat-
nak — mert tízéves születésnapjukat ünneplik. A műve-
lődési otthonban rendszeresen összejönnek, tíz év alatt sok 
kiránduláson, előadáson vettek részt. Szép ünnepükön jő 

egészséget kívánunk a tápai időseknek . . 

Fölhívás lehallgatásra 
(Egy olvasónk nyílt levél 

közlésére kért föl bennün-
ket. Tekintettel az .időszerű 
és kivételes tartalomra, 
nerti zárkóztunk el kíván-
ságának teljesítése etőh) 

Tisztelt Belügyminiszter 
(Államtitkár) Uri 

Felhatalmazom önt . hogy 
telefonbeszélgetéseimet 

korlátlanul lehallgassa és a 
rólam így összegyűjtött in-
formációkat tetszése sze-
rint felhasználja. Nyilatko-
zatom egyaránt érvényes 
hivatali és magánbeszélge-
téseimre is. (Utóbbival nem 
kis kockázatot vállalok, te-
kintettel a feleségem szen-
vedélyes természetére/. ) 

Ugyanakkor azt sem 
hallgatom el ö n előtt, hogy 

a személyemre vonatkozó 
adatok ilyetén megszerzése 
egyelőre apró akadályba 
ütközik. Nekem ugyanis 
még nincs telefonom. Bar a 
posta már több mint tizen-
két éve magánál tudhatja 
igénylésemet. ügyemben 
eddig előrelépés nem tör-
tént. 

Mar csak abban bízha-
tok, hogy miközben min-
den politikai szervezet aka-
dályokat gördít a telefon-
lehallgatások elé, jól jöhet 
a belügynek szerény föl-
ajánlásom Csak kössék 
már be végre a telefono-
mat! 

Tisztelettel: (név és cím 
a szerkesztőségben) 

(nyilas) 

A szegedi irodalomszemio-
tíkai iskola megalapítója és 
vezéregyénisége, Kanyó Zol-
Ván idén lenne ötvenéves 
Tiszteletére rendeztek em-
lékülést tegnap, a Szegedi 
Akadémiai Bizottság dísz-
termében. A magyar iroda-
lomtudomány megújulásá-
ban jelentős szerepet ját-
szott ez a ma is neves kuta-
tókat egyesítő iskola. A JA-

TE egykori oktatójának 
emléke előtt tisztelgett csa-
ládja; tudományos munkás-
ságának jó ismerői; a kollé-
gák, tanítványok és barátok, 
az egyetem irodalomtudo-
mány iránt érdeklődő hall-
gató i . «4 Kanyó Alapítvány 
tavalyi díjazottjának, Kál-
mán C.- Györgynek oklevelet 
adott át Csákány Béla, a 
JATE rektora. 
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Délután 20 fok várható 
Várható időjárás ma estig: derült, száraz idő várható. 

A nyugati szél időnként élénk, néhol erős lesz. A hőmér-
séklet reggel 5 és 7 fok között, délután 20 fok körül ala-
kul 

NAGY LÁSZLÓ FOTÓTÁRCÁJA. 

I / f I Amikor a halász kimegy a folyópartra, s a 
I / f i f * C F I K s a p i M ' t . február végi napsütésben elnéz a 
F V# I O Vf l \ nyárfákkal s hajló füzekkel kisert kanyarig. 

majd ráérős, ám annál avatoltabb mozdula-
tokkal szép ) sorba rakja a varsákat, kibogozza a hálókat, számba 
veszi a ladikokat, nos, ez már visszavonhatatlanul a tavasz jele. A 
halász keze egyszerre megakad az egy ik varsánál, megismeri a sza-
bálytalan alakú gyűrűket — tavaly, nyár végén cz fogott meg egy 8 
kilós balint. Aztán nagy bajuszú társára néz, s elgondolkodik: idén 
haresa lesz. Harcsa. Nézi társa ezer szálú, konyuló bajszát, s elmo-
solyodik. 


