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Jellegzetesen
évadeleji
hangulatot áraszt a színház
levegője. Benépesülnek a folyosók, hangosak a próbatermek, a társalgó, a színpad. Nonstop
módszerrel
folynak az előkészületek, sőt
a társulat már
megkezdte
szokásos szezon előtti „tájolását", a vidéki vendégszerepléseket is. Az új
évad:
440 szegedi és
másfélszáz
tájelőadás...

„Utolsó

évadM

tudom, nem lehet másképp. A mi szerelmünk nem átok, — ajándék
Akkor is, ha nehéz. A ragyogás is szenvedés." — vall az
aranyhajú Izolda csodálatos
szerelmet
Trisztánnak
a
színpadon. Hőgye Zsuzsa és
Szabó Kálmán jelenetét Bozoky István, a színház főrendezője dirigálja. Próbaközi szünetben pedig kérdésünkre így válaszol:
— Valószínűleg az utolsó
évadot játsszuk az „óépületbeo", hiszen a tervek szerint itt Jövőre nagyszabású
újjáépítési munkálatok kezdődnek, s máshová költözünk. Talán kicsit ezért is
tervezünk amolyan
ünnepi
szezont. Illés Endre—Vas István Trlaztán-jával, a világirodalom és
népköltészet
egyik legtragikusabb és legszebb szerelmi történetévei
kezdünk — szeptember 23án. Ügy érezzük, ezzel
Jó
szolgálatot teszünk a magyar
dráma ügyének,
melynek
ápolása színházunk fő feladata. A darab főbb szerepeit Szabó Kálmán, Hőgye
Zsuzsa, Demjén Gyöngyvér
Kormos Lajos alakítja majd.
Magáról az előadásról előzetesen annyit:
társulatunk
következetesen törekszik egy
mai, közvetlenül ható, salIangmentes játékstílus kialakítására, melynek az elmúlt
szezonban ls sikere volt

EB-premier

a

vért, a Toscát és a Turandotot, Verditől a Trubadúrt, a
Traviatát és az Otellót, Wagnertől a
Tannhausert
és
A bolygó hollandit
újítják
fel, valamint műsorra tűzik
D" Albert és Farkas Ferenc
elmúlt szezonban bemutatott
műveit, a Hegyek alján-t és
A bűvös szekrény-1.
Első
ízben kerül a szegedi közönség elé Csajkovszkij operája,
a Pique Dame és egy modern mű a szomszédos Jugoszláviából: Gotovac népszerű Ero-ja „A mennyet járt
vőlegényről" szóló
népies
tárgyú vígopera nemzetközileg is az utóbbi évek egyik
kiemelkedő színházi sikere.
Operettek közül a Bajadért,
A mosoly országát és
B.
Shaw—F. Loewe
musicalját, a My fair Ladyt mutatják be az új évadban.
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Rotterdamban

P O R T Hollandia—Magyarország 2:2 (1:0)

Két győzelem
— két vereség

A tekesportban is megkezdődött az őszi idény, s az
első fordulóra szombaton és
vasárnap került sor. A két
NB l-es férfi csapatunk közül a Vasutas itthon mérkőzött, s ellenfelét a Bp. MOM
együttesét
7:1
(2474:2378)
arányban legyőzte. Az Építők csapata Pápára, a Textiles csapathoz utazott, s ctt
6:2 (2671:2608) arányú vereséget szenvedett
A férfi NB II-ben szintén
két szegedi együttes szerepel. Az itthon játszó Sz. Postás a Z. Danuvia ellen 6:2
arányban győzött, a SZAK
csapata azonban a KecskeA Kamaraszínházba
ép- méti MÁV-tól 5:3 arányú vepen próbaközi
szünetben reséget szenvedett
értünk. A zongora
mellett
Aldoboy Nagy György fesztiválszámával
brillírozott,
Kovács Zsuzsa énekelt hozzá, Jászai László és Király
Levente „statisztált"
nekik. ö k
valamennyien a
200 néző. Barátságos mérFérjvadászat
szereplői.
S
A
míg a többiek a folyosón ci- kőzés. Vezette: Spitzer.
garettáznak, Szász
Károly SZEAC felállítása: Tóth —
rendező elmondja, hogy au- Várhelyi, Kővári, Kürtösi —
gusztus vége óta
naponta Dezsőfi, Reményik — Puszkészülnek az
október 2-i tai, Csömör, (Hajós), Kozma,
premierre. Ekkor mutatják Nemes, Arató. Mindkét csabe a Párizsi Saint George pat lelkesen és sportszerűen
színházban már
harmadik játszott Góllövők: Pusztai 2,
éve nagy kasszasdkerrel fu- Arató 3, Kozma 2, Hajós 1,
tó darabot, Marcell Mithois illetve Sókt
Férj vadászatát
Az özvegy
férjvadász Barta Mária lesz,
akinek 48 óra alatt
kell
egzisztenciáját megmenteni.
Az élőadás érdekessége: az
Szegedi E p t t ő k - H .
Honvéd
eredetileg prózai
darabból 23:21 (13:11). Az úiszegedi Kisstadionban
rendezett
mérkőzézenés játékot csinálnak úgy, sen a szegedi csapat megérdehogy ismét a szegedi szár- melten szerezte meg a győzelmazású
Aldoboy
Nagy met Megyei e r e d m é n y e k : SzeSpartacus—Kistelek
28:11.
György — az Úton és a Há- gedi
UTC—Szentesi KMTE »:17.
Sz.
rom nővér kísérőzenéjének Vörös Meteor—Szentest KMTE
szerzője — komponálta mu- » n (női).
zsikáját Jó hír Király LeSzect ember I4-én. szerdin délvente felgyógyulása iá, aki után látsszák le a Bp. Honvéd
hosszas betegeskedése után kérésére elhalasztott Szegedi Dó- B p Honvéd MNK-mérkőzést
ebben a darabban lép ismét za s aH-nvarH
téri pályán délután
közönség elé. Ugyanitt hal- 4 órai kezdettel.
lottuk, hogy a hazai ősbeA szeptember 18-in. vasárnap
mutatónak számító szegedi
kerülő Egri Dózsa—SZEAC
előadást a szerző is megnézi. sorra
labdarúgó-mérkőzésre az IBUSZ
számú jelentkező esetén
A Kamaraszínház bemu- I kellő
különvonatot Indit Egerbe. Utatatói között szerepel
még ! zárd költség oda-vjssza 77 forint.
egy új magyar zenés vígjá- Jelentkezés: szerdán délig.
ték. talán a Szegény kis beMegjelent a Sportélet legújabb
törő folytatása és
Molnár száma
A folyóirat terjedelmesen
foglalkozik a labdarúgó VB
Ferenc színdarabja, a Delila.

SZEAC - Szegedi
Dózsa 8:1 (4:0)

SOROKBAN

Fedneoord-stadian. 65 ezer
néző. vezette: Nielsen (norvég). Góllövők: Piejs és
Cruyff. illetve Molnár és
Mészöly.
HOLLANDIA: Graafland
—
Flinkevleugel.
Israel,
Schrijvers.
Veldhoen
—
Piis.
Muller — Swart,
Cruyff. Nuniga. Keiaer.
MAGYARORSZÁG: Saentmihályi —« Káposzta. Mészöly. Sípos, Ihász — Varga.
Rákosi — Molnár. Beme. Albert. Farkas.
Kellemes időben, a himnuszok után a hollandok indították a játékot és Mészöly
mindjárt elegáns beadással
tisztázott. A magvar együttes meglepően nyugodtan,
higgadtan szerelte a lendületes hollandokat a támadások azonban egyelőre nem
nagyon sikerültek. Inkább a
magyar csa nat irányította a
játékot A 15. nercben óriási
lielvzetet hagytak ld a marvar csatárok.
nagyszerű
Varga—Albert akció után
Be ne a kifutó Graafland
mellett a iobfo kapufa mellé
lőtte a labdát A magyar
szögletek egymást követték.

sütőipari fiú
ipari tanulókat

zetéssel és a magyar csapat
kerekedett felüL Szinte állandóan a holland térfélen
pattogott a labda, öriási lett
a magyar fölény. Az egyre
megújuló rohamok végre a
72. percben góllá értek. Bene Indult el a baloldalon. 15
beadását Albert bal lábbal
kapásból bombázta kapura, a
labda Graafland elől kipattant és a jól érkező Molnár
jobbal a balsarokba vágta.
(2:1.) A magyar szögletek
egymást követték és a támadók közé sokszor felzárkózott most már Mészöly is.
Már-már úgv látszott hogy
a magyar együttes vesztesként hagyja el a pályát amikor a 88. percben megszületett az annyira régen várt
és annyira
megérdemelt
egyenlítés. A baloldalon Rá.
kosi cselezgetett a védőkkel,
az alapvonalról visszafordulva. jobb lábbal ívelte be a
labdát, amelvei: a felfutó és
jól érkező Mészöly fejelt
élesen kapura és a labda a
felső kapufáról a gólvonal
mögé. majd onnan a hálóba
került (2:2.) '

A labdarúgás általános iskolája
A falusi csapatok
A váród-járási Labdarúgó Szövetség irányítása alatt
működő IL o. bajnokságban
már túljutottak a csapatok
az őszi szezon negyedik fordulóján. Az élen ezúttal is
a Falemezgyár
együttesét
találjuk. Helyzete azonban
most nem oly szilárd, mint
az utóbbi években, mert a
falusi csapatok közül Forráskút, Röszke,
Bordány,
Kübekháza
szorosan
(Át
vannak mögötte. A városi
labdarúgók számos döntetlen eredménye is azt igazolja, hogy a falusi labdarúgás erősen
feljavult, és
komolyan
veszélyezteti az
éllovas szegedi gárda hagyományos elsőségét
Az idén e bajnokság egyfordulós lett Az láthatólag
felfokozta a falusiak harci
kedvét
Nívósabbak lettek
a mérkőzések és szorosabb
a mezőny. Sajnos, e vetélkedésben nem vesz részt az
Sz. MEDOSZ együttese. Elkéstek a nevezéssel, s így
csak a jövő évben láthatjuk őket viszont
A bajnokság kedvező Jelei mellett hibákat, hiányosságokat is találni bőven. A
fegyelem, a pályák rendbentartása, a rendezés, s a
mérkőzésekre való pontos
kiállás területén stb. van
még sok tennivaló.
Azokon a helyeken, ahol
a község vezetői szívügyüknek tekintik a sportkörök

— Mi a véleménye a Színházbarátok Köréről T
— Régi törekvésünk
a
színház és a városi közönség
szorosabb kapcsolatának kialakítása. Ennek megvalósítására született a Színházbarátok Körének
gondolata,
mely ha megvalósul, a közönségnek és nekünk egyaránt hasznos lesz. Úgyszintapasztalataival, a röplabda EB
tanulságaival és sok más érdetén szorosabb és
tartósabb
kes cikk meSlett a ..Sportvezető?
kapcsolatot Igyekszünk kiférjvadászat
című melléklete hasznos tanácsot ad a sportvezetőknek az évépíteni az egyetemi ifjúsága
Kamarában
vég!
feladatokhoz.
gal. Az idei műsorterv talán
az ő igényeiknek is jobban
Barátságos vízilabda-mérkőzéA színház új szezonjának
megfelel...
a SZEAC a Gyulai MEDOSZ
programja díszes
kivitele- sen
ellen 15 :S arányban nyert.
zésben olvasható a napokMa délután háromnegyed
ban megjelent műsorfüzetŐsbemutatók
ben. Újság még a színházi 5 órakor, Szegedi Építők—
megyei I. osztályú tekea
programban berkekben, hogy Sándor Já- IKV
nos rendező, Csikós Gábor mérkőzés lesz a ruhagyári
Igen, a műsorterv. A szín- és t f j . Kőműves
Sándor pályán.
ház főrendezője ünnepi sze- színművészek
Kaposvárra
IGY TIPPELJÜNK!
zonról beszélt Ebbe az at- távoztak. Szegedre szerzőmoszférába kívánkozik a III. dött viszont a Színművészeti L Bo Honvéd—Pécs
1X
SZEGED 5. számú
Richárd, Fritz Hochwálder A Főiskolán most végzett Dáni- 2. Dunaújváros—Ferencváros 2
3. Tatabánya—Diósgyőr
1
szent kísérlet című drámája, el Ferenc rendező, valamint 4.
POSTAHIVATAL
SBTC—Dorag
1
valamint Kolozsvári
Grand- Gyarmathy
Ágnes
jelmez- 5. Budafok—BVSC
1X
(Kossuth Lajos sut 33. az.)
I
pierre Emil Házasság
mai tervező, Besztercey Pál, Gö- 6. Szeged-Komló
festés miatt 1966 szeptemSzállítók—Debrecen
l x
módra című vígjátéka.
Ez rög Mara, Ajtay Gábor, Ki- 7.
ber 9-tól 10-lg bezárólag
8. Oroszlány—Egyetértés
1
utóbbi kettő hazai ősbemuta- szely Tibor színészek.
Len- 9. Nyíregyháza—
zárva tart
Ganz-MAVAG
1
tó lesz. Ugyancsak itt mutat- gyel Ildikó és
Vígh Irén
Spartacus—
A zárvatartás ideje alatt a
ják be Radzinszkij
Száznégy operaénekesek. Velük min- 10. BpSzolnoki
MAV
1x2
posal szolgálatot - beleért,
nap a szerelemről című mű- den bizonnyal erősödik majd 11. Izzó-Pécsi VSK
1
ve kezelést ta —. Szeged I.
vét, s a Pirandello-év kere- a színház társulata...
12. Páoa-Zalaegerszegl TE
1 x
postahivatal (Széchenyi tér
13. K Kinizsi—Esztergom
1
1. sz.) látja el. Szegedi Postében a TV. Henriket.
Üj
Pótmérkőzések: L L
Nlkolényl István
taigazgatóság.
K. 13 188
magyar dráma Is készül a
színháznak, amit színrevitele
esetén természetesen
szintén magyarországi ősbemufölkínálja az
idős
Egyetlen üres hely
tatónak számít. Az operatár- van
hölgynek, aki
kedaz
autóbuszon,
a
sulat gazdag repertoárjából
ves
fejbiccentéssel
szép csokor felújítást
ad. kalauz trónusa és a
köszöni meg a loperon
közötti.
A
soMozart-tó1
a
Szőktetést,
ülő- vagi szolgálatot
Szeme
fölcsillan, na-e számára
és
Puccinitől a Nyugat lányát, a ron következő meg- amint tekintete
a hely?
halkan
felsóhajtva
állónál
kecsesen
KiBohéméletet, az Angelica nőNéhány
pillanapókleül.
libben a kocsira egy nylonharisnya
tig seniki sem mozA kalauznő megcsinos diáklány, ti- hálóján átkacérkodó dul, legkevésbé
a
leánytérdekre tapad.
figyelhette a néma
zennégy-tizenöt
éves
diáklány,
aki
olvain
A Fővárost Sütőipari Vállaforma. Fehér
mat- De nem sokáig gyö- közömbösen néz át jelenet minden részlat felvesz
benletét trónusáról
a
rózblúz feszül
raj- nyörködhet
mintha leve- diáklány fölé hajlik,
lát- rajta,
ta, négyszögletes, sö- nük, mert a
gő
lenne.
és nagyon
halkan
tétkék
gallérral és ványt eltakarja az a
Az öregúr lassan csak ennyit mond:
sötétkék
rakott- vele körülbelül egy- fölemeli fejét
KöSzégyell heti
szoknya. Amint le- korú — talán már zömbössé vált tekin- m a —
gát...
közelebb a
nyolc- tete az idős hölgy
huppan
az
üres
kollégium! elhelyezéssel. A
Az
öreg lovag
kéozés Időtartama 3 év. Miülésre, formás kezé- vanhoz, mint a het- mosolyt színlelő, fá- csöndes
hangon
venhez — ugyancsak radt arcán
nősége: emeltszintű amely
állaponek
egyetlen,
pid
a továbbtanuláshoz biztomegszólal:
fehér
hajú
nő,
aki
dik
meg.
A
követkemozdulatával
minisit kedvező lehetőséget. Je.
— Ne bántsa, kedlentkeznl lehet a Budapesszoknyává
rendezi nyomban a diáklány ző pilanatban fiata- ves,
ti 2. sz Élelmiszeripari Tamost kezdődött
kapaszkodott losan
rugalmasnak
él a rakottat, és rög- után
nuló Iskolában.
Budapest
a szánt, de menetköz- az új tanév, és hát
VI.. Népköztársaság u 106
tön
kigömbölyödik föl nagynehezen
kissé
mégis tartalékolni kell az
és
most ben
(Vidékiek jelentkezhetnek 1
alóla
két
formás buszra,
KOvetrlmény: 14-16 év. 8
mo- megroggyanó lendü- energiákat az elkötérde, sőt jó darab kényszeredett
ált. Iskola eredményes ellettel
fölemelkedik, vetkező sok házi buvégrése (közepesnél
jobb
azon felül is. Szem- sollyal rokonszenves megürült helyét ud- lira.
átlag) Határidő: szeptemnagymamaarcán köben
vele
idősebb,
ber 12.
xBo 2693
varias
mozdulattal
Magyar László
galambősz férfi ÜL rülnéz, hogy atoad-

LECKE

a berúgott labdákat azonban
a jól felelő holland védőit
rendre tisztázták. Hidegzuhanyként hatott a hollandok
gólia.
Baloldali
támadás
után a begurított labda az
előretörő Pijs elé került, aki
jó 28 méterről lövésre szánta el magát és a labda a
magyar kapu baloldalában
kötött ki. (1:0.)
Az utolsó pillanatban Boné fél fordulatos kapáslövése
volt az esemény, ezt jól védte Graafland. maid
pedig
Keízer futott a leshelvzetben és bombáiét a jobbkapufa tövénél Saséntmihályl
lábbal szögletre rúgta.
A második félidő 49. percében Szentmihályi kidobása
után óriási zavar keletkezett a magvar csapat kapuja
előtt Swart és Keizer hibázott egymásután. A pillanatnyi zavarodottságnak újabb
holland gól lett az eredménye. A balösszekötő helyén
egy előrevágott
labdával
Cruyff tört kl és a díszkíséret mellett a hálóba talált a
kapu jobboldalán (2:0). Láthatóan a holland együttes
megelégedett a kétgólos ve-

fegyelme

és ereje

sorsát ott láthatólag nagyobb a tömegek bekapcsolódása és gyorsabb a fejlődés üteme is. Így Mihálytelek, Szatymaz, Balástya már
hellyel-közei megüti a kívánt mértéket a fegyelem
és sportszerűség szempontjából.
A járási szövetség azMTS
támogatásával az idén is
megrendezte a
labdarúgó
körmérkőzéseket a spartakiádon belül azok számára,
akik a bajnokságban nem
indulhattak. A két hatos
csoport küzdelméből a tápéiak, illetve a csólyospálosiak szerezték meg ax elsőséget Ezek az együttesek
részt vesznek az Kifián kupa küzdelmeitien is. A nyáron a serdülő és ifi korúak
válogatottja a többi járás
fiataljaival találkozott
A
versengés célja volt: a te-

hetségek
felfedezése.
Itt
tűntek kl jó játékkal a serdülőknél Biacsi
József, ax
ifiknél pedig Terhes József
és Gyémánt József. Mindhárman a Tápéi SK játékosai.
A közfelfogás szerint aa
alsóosztályú falusi labdarúgás a labdarúgás általános
iskolája. NB-s csapataink
utánpótlása ls e törvényszerűség alapján itt az alsóbb
régiókban nevelődik. Ha ea
így van, célszerűnek látszik
edzési és felkészítési szempontból ezen
egyesületek
munkájának
megerősítése.
Hasznos lenne például úgynevezett vándor-edző alkalmazása, akinek szakmai tapasztalata, nevelői munkája
és tanácsadói szerepe hathatósan elősegítené a falusi
labdarúgás fejlődését
Solti MntíBy

RÁDIÓMŰSOR
CSÜTÖRTÖK
Kossuth Rádió
8.30 Hirek I d ő j á r á s 4-31 Haj.
náltál reggelig . . 4.48 Falurádió 6.0« Hírek. 1.30 ReRKeli krónika 6 00 Hlrek 0.30 Hlrek. 7.00
Reggeli krónika H. 7.1S Körzeti
Időjárás 7.30 Uj könyvek. 8.00
Hlrek 0.06 Műsorismertetés 0.30
ReggeU hangverseny 0.10 Időszerű nemzetközi kérdések. 9X0
Magyar nóták. 10.00 Híreit 10.10
Operarészletek. 10.50 A rab Rádiójáték
11.37 Hallgatóink figyelmébe! 13.00 Hírek
12.13
Tánczenei koktél. 1237 A budapesti színházak műsora
13.00
Zenekari muzsika. 13.45 A sajkások serege 14.00 Hlrek
14.05
Ágoston
az állampolgár. 14.13
Könnyűzene 14.44
Balettzene
15.44 A bolgár kultúra hete. 18.00
Hlrek. 16.15 Csak
fiataloknak!
16.55 öszl számvetés. 17.13 Artyekből l ő t t ü n k . .
17.57 Hallgatóink figyelmébe! 18.00 Ml történt a nagyvilágban? 10.15 Hazánk hlrel. 10.20 Néni muzsika.

A Magyar Hirdető műsora. » . m
Hétmérföldea kamera.
Üttörőhlradó
(Ism.) 18.15 Telesport.
18.40 Sokszemközt Aktuális loa.
rl riportműsor. 18.10 A Bolgár
Népköztársaság nemzeti ünnepén 19.30 Tv-hlradó. 19 50 Esti
mese. 20.00 Halló flúkl Halló lányok! 21.00 Hat ország, hat filmje Baráti orjzágok
filmjeiből.
Jő vadászatot! Magyarul
beszélő jugoszláv film (14 éven felülieknek!* 22.30 Tv-hlradó. IL
kiadás
Jugoszláv televízió
m 09 Reggeltől alkonyatig. MZI
Tv-űjdonsáeok 10.45 Ventillátor.
19.13 Jugoszlávia útjain.
1».«
Tv-bOró 19.54 Jó éjszakát, gye.
rekek' 20.00 Tv-hlradó. 20.30 Jugoszlávia tánccá és énekel: Kopó r IL rész 21.40 Költészet: A
legfiatalabb költőnemzedék 31.30
Hlrek 22.03 Bledl Dzsesszfeszttvál.
Román televízió
17.00 Gyermekműsor. 18.00 Hl18.45 Hogvan tovább?
lfl.no rek. 18.15 Dokumentumfilm. 18.38
Gounod: Faust Opera Közben: Szir.házi hlrek 19.00 Játékfilm.
19.51 Jó éjszakát, gyerekek! 20.00 20 35 Szórakoztató est 21.45 Tv.
-20.20 Esti krónika. 22.00 Hirek. híradó 21.55 Idő járás jelentés
22.15 S r c r t h l r e k 22.20 Szórakoztató hangverseny. 23.17 Csehszlovák költök verseiből 23.30 Zongoraművek. 24 00 Hirek. 0.10—0.25
A dzsessz kedvelőinek.
DÉL-MAGYARORSZÁG
Petőfi Rádió
4.30—10.48 Azonos a Kossuth X Magyar Szocialista MunkásRádió műsorával Közben: 6.20—
6.30 Torna. 10.00—12.30 Zenés mű- párt Csongrád megyei és Szeged
sor üdülőknek. 13.45 Időjárásvárosi bizottsága és á tanács
és vízállásjelentés 14.00 Füvóslapja.
ir.uzslka 14.15 A cárnő cipellője Részlet 14.35 Mezei csokor.
Megjelenik hétfő kivételért!
15.00 Hlrek 15.06 Miért csökken
mindennap
a m u n k á s ú l f t ó k száma?
15.20
Operettrészletek 16.00 Szimfoni- Szerkeszti a szerkesztő bizottság.
k u s zene. 16.49 Czuczor Gergelv Főszerkesztő: d r . Lőkóa Zoltán.
emlékezete 17.00 Hlrek.
17.05
Szerkesztőség:
Könnyűzene. 17.35 Séta és vallo- Szeged Magyar Tanácsköztársa,
m á s 17 45 Ajándék f e l v é t eleinkság útja 10
b ő l 18 20 V i a d a l . E l b e s z é l é s 18 46
Telefon: 35-35. 30-03
A bolgár kultúra hete 19 00 HíÉjszakai telefon: 35-05
rek. 19.10 Ritmus és melódia.
Kiadja a Csongrád Megyei
19.50 Miről ír a
Társadalmi
Lapkiadó Vállalat
Szemle legújabb száma? ZO ao
Felelős kiadó: K o á c s László
Közvetítés a Szeged Étteremből
Kiadóhivatal:
20.25 Magyar o a m a s s z u s .
21.00
Hlrek 21 05 Előszóval — muzsi- Szeged. Magyar Tanácsköztársakával 23.00-23.15 Hirek. Időjáság ú t j a 10.
rás.
Telefon: 35-00. 31-10
(Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem a d u n k vissza.)
A lapot n y o m j a
a Szegedi Nyomda Szeged,
Magyar teleyjzló
Bajcsy-Zsilinszky u 28 sz.
9.00 Iskola-tv. környezetismeret (Alt. lsk I oszt.) Az erdei
INDEX 29 053
iskola. 9.30 Hat ország hat filmle Négy évszak. Romén film. Terjesztik a Csongrád megyei
(Ism.) (14 éven felülieknek.) 11.00 postahivatalok.
Előfizetési
dij
Utazás legy nélkül Ázsia szívé- egy hónapra 12 Ft Előfizethető
ben 14.30 Iskola-tv. környezet- bármely postahivatalnál és kézismeret. (Ism.l 17.45 Hlrek. 17.50
besítőnéL

TELEVÍZIÓMŰSOR

