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Egyszuszra 
Várj még, vá r j még. ne menj el. 

hallod, ne szedelőzködj, ülj még i t t 
hidd el, dehogy haragszom én már a 
világra, bánom is már azt az egy 
vad évet. hisz jó nekem már így is, 
csak, tudod, nehéz volt megszoknom, 
s igen. tudom, te is hallottad, el-
martam magam mellől mindenkit, 
bará to t ismerőst rokont, senki t de 
senkit nem tűrtem, nem bíztam az 
emberekben, s csak a professzor úr. 
meg a feleségem . . . , úgy. ahogy 
mondom, ra j tuk kívül nem létezett 
ember, aki nekem kedves lett volna, 
mert mindenkiről azt hittem, az éle-
temre tör, azt hittem, meg akar mér-
gezni, és nem is fogadtam el az ételt, 
italt, még a csapvizet sem. senkitől, 
csak tőlük, s nem hiszed el. tudom, 
senki nem hinné, de ő. a feleségem, 
de áldott asszony, ő el jár t hozzám, 
onnan, érted, onnan, százharminc ki-
lométerről naponta, jól hallod, igen. 
naponta járt hozzám, mert csak tőle 
fogadtam el az ételt, amiért aztán 
ő hajnali fél négykor kelt. felült a 

vonatra, eljött, megetetett. haza-
ment, dolgozott, főzött, alig aludt, 
vonatra ült. jött hozzám, érted te 
ezt, érted, milyenek a nők. milye-
nek az asszonyok, hát gondoltad vol-
na. az esküvőnkön, hát persze hogy 
nem, mert ez hihetetlen is. hogy he-
teken á t képes legyen egy feleség 
ilyesmire, ami nemcsak az étel, de 
az élet, igen. élet. nem szavakkal 
játszom, halálosan komolyan gondo-
lom. hogy abból a feneketlen sötét-
ségből nélküle nem találtam volna 
ki. nem. nem, nem. mert én már le-
mondtam, s ő kapaszkodott az én 
kezembe, hogy kihúzzon a szaka-
dékból. nem én nyúltam az övéért, 
én meg akartam halni, úgy. ahogy 
mondom, ugyanakkor, amikor ret-
tegtem, hogy meg akarnak ölni, 
azon imádkoztam magamban, iaj, 
csak ne ébrednék fel többé. hisz 
nem tudom én már. mikor van reg-
gel. nappal, este, éjszaka, mert ne-
kem mindig az van. érted, mindig, 
és én már csak a hallásommal érzé-
kelem a világot, meg a tapintásom-
mal. a kezemmel, nézd. látod, mi-
lyen púpok nőttek raj ta , látod a 
sebhelyet, oda volt beépítve a cső, 
most ide van, itt, a kötés alatt, ezen 
keresztül tisztítják a vérem, három 
éve. érted te ezt. már három éve. 

amióta a másikat is kivették, és 
mondd, el tudod te képzelni, milyen 
az. hogy három éve nincs vizeletem, 
egyáltalán, persze, tinektek az nem 
ügy, köztetek nem is illik arról be-
szélni. nálam meg sorsforduló az, 
hogy valami nincs, vizelet, vese. az-
tán nemsokára szemem világa, tisz-
ta vér. mert most már csak itt tisz-
tul. amikor rákapcsolnak. amikor 
egyszerre fél liter kint van belőlem 
a csövekben, és én hol fázom, hol 
melegem van.- máskor hányingerem, 
de tűröm, viselem, mert amikor be-
raknak a mentőbe, tudom. hogy 
hozzájuk, a feleségemhez, a kicsihez 
megyek, és élek, érted, élek, és tu-
dom. hogy élnem kell. erősödnöm, 
mesét tanulok magnóról, meg kita-
lálok a kicsinek, s képzeld. már 
egyedül elmegyek a kapuig. meg 
vissza, aztán amikor jön haza, ci-
bál be a szobába, gyere, apa. vetítek 
neked, én meg mondom, rossz apa 
szeme, mire ő, nem baj, apa, el-
mondom én neked, és mondja, nézd, 
apa. ott a víziló, az egy nagyszájú 
állat, az meg ott a zs i rá f . . . . hallod, 
azt mondja . . „ hallod . . . . i t t 
vagy . . . . hol vagy . . . , halló, halló, 
van it t v a l a k i . . . ? 

Igriczi Zsigmond 

1979. JÚLIUS 7., SZOMBAT - NÉVNAP: APOLLÓNIA 
A Nap kel 3 óra 54 perckor , és nyugszik 19 óra 43 perckor . 
A Hold kel 17 óra 06 perckor , és nyugszik 1 óra 54 perckor . 

V Í Z Á L L Á S 

A Tisza vízállása Szegednél pénteken plusz 1*3 cm (áradó). 
BUDAPEST 2. 
Most mutasd meg! (Ism.) 
Rusticus Imperans avagy 
András kovács királysága 
- tv- já ték (ism.) 
Tv-hiradő 
A blues királyai - NSZK 
szórakoztató f i lm 
Segitő kéz (ism.) 

: Tv-híradó 2. 
: Leonardo da Vinci — 5. 

(ism.) 

20-25° 
A várható időjárás szom-

bat estig: időnként megnö-
vekvő felhőzet, főként az or-

' szag északkeleti felén elszór-
tan futó zápor, többször 
élénk, a Nyugat-Dunántúlon 
olykor erős északi, észak-
nyugati szél, a várható leg-
magasabb nappali hőmérsék-
let szombaton 20—25 fok kö-
zött. 

ELHUNYT 
JOÓ SÁNDOR 

A Csongrád megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottsága, appa-
rátusi párt-, szakszervezeti 
és KISZ-bizottsága mély 
megrendüléssel tudatja, hogy 
Joó Sándor, a gazdasági hi-
vatal csoportvezetője rövid, 
súlyos betegség után, július 
5-én, életének 55. évében 
elhunyt. Távozásával olyan 
munkatársunkat, elvtársun-
kat veszítettük el, aki a ta-
nácsoknak megalakulása óta 
dolgozója volt, s évtizedeken 
keresztül, folyamatosan vá-
lasztott szakszervezeti tiszt-
ségeket viselt. A fáradha-
tatlan munkatárs emlékét 
kegyelettel megőrizzük. 

VASUTASNAPI 
ÜNNEPSÉG 

Ma. szombaton délelőtt tíz 
órakor az SZVSE Kossuth 
Lajos sugárúti sporttelepé-
nek ú j csarnoképületében 
vasutasnapi ünnepséget ren-
dez a MÁV Szegedi Igaz-
gatósága. Ünnepi beszédet 
mond dr. Ágoston József, az 
SZMT vezető titkára, majd 
kitüntetéseket adnak át a 
kiváló munkát végzett vasu-
tasoknak. Délután egy órá-
tól esztrád- és kultúrműsor, 
sportbemutató és labdarúgó-
mérkőzés szerepel a prog-
ramban. 
ÜJ IGAZGATÓ 
AZ OPERETT-
SZÍNHÁZBAN 

A Fővárosi Operettszín-
házban pénteken tartottak 
évadzáró társulati ülést. 
Venczel István, a fővárosi 
tanács művelődésügyi főosz-
tályának helyettes vezetője 
elbúcsúztatta Malonyai De-
zső igazgatót és Vajda Dezső 
gazdasági igazgatót, akik a 
következő évadtól a Nép-
színház vezetőiként folytat-
ják tevékenységüket. Ezután 
bemutatta Keszler Pált, a 
Kulturális Minisztérium volt 
főosztályvezető-helyettesét, a 
Fővárosi Opettszínház ú j 
igazgatóját. 
MUNKAKERÜLŐT 
TARTÓZTATTAK LE 

Legutolsó, szám szerint 
tizenegyedik büntetéséből 
idén áprilisban szabadult a 
47 éves Rostás János Szeged, 
Rigó utca 16. szám alatti 
lakos. Nemrég ismét letar-
tóztatta a rendőrség, mert 
életmódján nem változta-
tott; megélhetést biztosító 
munkát nem vállalt, idejét 
csavargással töltötte. Május 
27-én délelőtt ittasan járt a 
Marx téri piacon, s egy nő-
ismerőse táskájából pénzt 
lopott. A rendőrség közve-
szélyes munkakerülés és lo-
pás miatt indított büntető-
eljárást ellene. 

röviden 

A lottó 
nyerőszámai: 

11, 20, 34, 42, 48 
A Sportfogadási és Lottó-

igazgatóság közlése szerint a 
Kőszegen megtartott 27. heti 
lottósorsolás alkalmával a 
következő nyerőszámokat 
húzták ki: 

11, 20, 34, 42, 48 

Szeptembertől új tanszerek 
Az új, 1979/80-as iskolaév-

től az általános iskolák sok 
tanszerét is az ú j nevelési-
oktatási terv feladataihoz 
igazították. Az oktatási re-
form több területen is módo-
sította a tanszerszükségletet 

A PIÉRT Kereskedelmi 
Vállalatnál az MTI munka-
társának elmondották, hogy 
már az Oktatási Miniszté-
riumtól kapott tanszernorma 
alapján készülnek az ú j is-
kolaévre. A legtöbb változás 
az iskolafüzeteknél található. 
Ezentúl az írásbeli feladatok 
egy füzetbe kerülnek, így a 
korábbi 16 lapos füzetek mel-
lett, illetve egy részük he-
lyett minden osztályban 32 
és 40 lapos füzeteket rend-
szeresítettek. Az eddig hasz-
nált rajzfüzetek helyett 1/8-
os rajzlapokat vezettek be, 
ennek megfelelően egysége-

I F J Ű S A G I N A P O K 
GYULÁN 

A hét végén a Gyulai 
Nyár rendezvényeihez iga-
zodva „mini ifjúsági napo-
kat" szervez az Expressz 
Utazási Iroda. Szegedről 
több mint ötven fiatal száll 
autóbuszra és keresi föl a 
baráti találkozó színhelyét. 
A városnézésen, strandolá-
son kívül szombaton a Vár-
színházban megtekintik Ne-
meskürti István Szép ének 
a gyulai vitézekről című 
színművét Vasárnap a fő 
program a Piramis együt-
tes koncertje lesz. 
ELÍTÉLTÉK 
A SIKKASZTÓ 
PÉNZTAROST 

Nagyobb kárt okozó sik-
kasztás és csalás bűntette, 
valamint a társadalmi va-
gyon hanyag kezelésének 
vétsége miatt ítélte el pén-
teken a Szegedi Megyei Bí-
róság az 56 éves Babarczi 
Jánosné, Üllés, Felszabadu-
lás utca 55. szám alatti la-
kost, a forráskúti Haladás 
Tsz volt pénztárosát A tár-
gyaláson bebizonyosodott, 
hogy Babarcziné a befizeté-
sekből több mint 40 ezer 
forintot eltulajdonított és 
különféle csalásokkal még 
mintegy tízezer forinttal 
megkárosította a közös gaz-
daságot. A vádlott az általa 
szándékosan okozott kárt. a 
több mint ötvenezer forintot 
még a nyomozás időszaká-
ban megtérítette. A Szegedi 
Megyei Bíróság az I. fokú 
hatóság ítéletét jóváhagyva 
Babarczinét jogerősen egy 
évi, börtönben letöltendő 
szabadságvesztésre és tizen-
ötezer forint pénzbüntetésre 
ítélte. 

sen bármelyik osztályban 
használható 1 8-os rajztáb-
lák kerülnek forgalomba. 

Az iskolai kék papír gyár-
tását megszüntették. Az in-
tézkedés azt jelenti, hogy 
nem kell a szülőknek a füze-
tek, a könyvek bekötésével 
bíbelődni, ez ugyanis nem 
kötelező. 

Az általános iskolák első 
és második osztályaiban 
megszüntették a kézimunka-
tasakokat, helyettük techni-
ka I. és II. elnevezésű, ú j 
tartalmú tasakokat rendsze-
resítettek. Üj tanszer a fél 
kilogrammos színtelen gyur-
ma. Ugyancsak újdonság az 
I. és a IV. osztályban a szí-
nes papírkészlet. Az első osz-
tályosok tanszere között 
szeptembertől dobókocka is 
lesz, minden gyereknek ket-
tőre van szüksége. 

A NÉPFRONT 
NEMZETISÉGPOLITIKAI 
MUNKÁJÁRÓL 

A Hazafias Népfront sze-
gedi városi bizottságának 
délszláv klubjában tartotta 
ülését tegnap délután a 
népfront megyei elnökségé-
nek nemzetiségpolitikai bi-
zottsága. Áttekintették a 
délszláv klub legutóbbi két 
évének programját, amely 
megyénkben élő nemzetisé-
gieknek segítséget nyújtott 
kultúrájuk megismeréséhez 
és fejlesztéséhez. 

„Köz. 
biztonság" 

a prérin 
A halálraítélt megszö-

kött. A seriff a szomszé-
dos városokba elküldte 
az elítélt bűnöző szoká-

sos háromváltozatú -arc 
kópét: egy szembenéző 
képet, és egy képet a 
bal, illetue egy kévét u 
jobb profilról. Vala-
mennyi városból meg-
érkezett a válasz: 

Megkaptuk a képeket. 
Mind a hármat agyon-
lőttük. 

ZENEI 
TÁBOR 

A Klasszikus orosz és a 
kortárs szovjet zeneszerzők 
műveível, azok tolmácsolá-
sának módjával ismerked-
nek Orosházán az első orszá-
gos orosz-szovjet zenei tá-
borban hazánk 24 városának 
i f jú zenészei. A pénteken 
megnyitott zenei tábor részt-
vevőinek többsége tovább-
képzős zeneiskolás és általá-
nos zeneiskolai növendék, 
akik szóló hangszeres és 
kamarazenei gyakorlatokat 
folytatnak Moszkvában ta-
nult magyar művésztanárok 
irányításával. A tábor mun-
kájában szovjet vendégmű-
vészek is részt vesznek. 

MOZIK 
Fák lya : ma és vasárnap há-

romnegyed 3 órakor : Üzenet a 
meteoritban (színes, m. b. cseh-
szlovák i í júsági) , negyed 6 és fél 
8 ó rakor : Lángoló sivatag (szí-
nes, m. b. román—olasz kaland-
film). Matiné vasárnap délelőtt 
11 ó rakor : Dugó, a csodacsatár 
(színes, m. b. svéd i f júsági film). 

Vörös Csillag: ma és vasárnap 
délelőtt 10, délután negyed 4, fél 
6 és háromnegyed 8 ó rakor : Gr i f -
fln és Phoenix (színes, m. b. 
amerikai , 20 százalékkal felemelt 
helyárral , 14 éven felülieknek). 
Éjszakai előadás 22 ó rakor : ma 
és vasárnap : Túl a félelmen (szí-
nes francia bűnügyi, 50 száza-
lékkal felemelt helyárral , csak 
18 éven felülieknek). 

Szabadság: ma és vasárnap fél 
4, háromnegyed 6 és 8 ó rakor : A 
fe j nélküli lovas (színes, m. b. 
szovjet kalandfi lm). 

Üjszegedl Ker tmozi : ma és va-
sá rnap fél 9 ó rakor : Királyi 
já tszma (színes angol). 

November 7., Újszeged: Ahová 
lépek, ott fű nem terem (színes, 
m. b. francia, 50 százalékkal fel-
emelt helyárral, 14 éven felüliek-
nek) . 

Dugonics Mozi (Kossuth Lajos 
sgt. 53.): Pokoli torony. I—n. rész 
(színes amerikai , 14 éven felüli-
eknek, 50 százalékkal felemelt, 
dupla helyárral , 5 órakor) . 

Postás Mozi: Hahó, a tenger 
(színes magyar , 5 órakor) . 
ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR 
Klauzál tér 3. sz. (13/57-es) este 

8 órától reggel 7 óráig. Csak sür-
gős esetben. 

BALESETI 
ÉS SEBÉSZETI ÜGYELET 
Ma és vasárnap a balesetet 

szenvedett személyeket Szegeden 
a n . sz. Sebészeti Klinika (Pécsi 
u. 4.) veszi fel. sebészeti ügyele-
tet mindkét n a p az I. sz. Sebé-
szeti Klinika tar t . 

GYERMEKORVOSI ÜGYELET 
Ma 13 órától 19 óráig a Lenin 

krt. 20. szám alatti körzeti gyer-
mekorvosi rendelőben. 19 órától 
24 óráig a Gyermekkl inika am-
bulanciáján, 0 óra és reggel 8 
óra között a Gyermekkl in ikán 
(Korányi rkp. 18.) és a Városi 
Gyermekkórházban (Üjszeged, 
Odesszai krt. 37.) tör ténik a sü r -
gős esetek orvosi ellátása. 

Vasárnap 8 órától 14 óráig a 
Lenin krt. 20. szám alatti körzeti 
gyermekorvosi rendelőben, 14 
órától 24 óráig a Gyermekkl inika 
ambulanciá ján , 0 óra és reggel 8 
óra között a Gyermekkl inikán 
(Korányi rakpar t 18.) és a Város i 
Gyermekkórházban (Odesszai 
krt. 37.) történik a sürgős esetek 
orvosi ellátása. 
ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET 
Este 19 órától reggel 7 óráig, 

munkaszüneti napokon reggel 7 
árától este 19 óráig a felnőtt la-
kosság részére Szeged. Hunyadi 
Tános sgt. L sz. a l a t t Telefoni 
18-100. 

ÁLLATORVOSI ÜGYELET 
Július 14-ig, szombat 13 órától 

hé t fő reggel 6 óráig, hétköznap 
este 6 órától reggel 6 óráig, első-
segély és nehéz ellés esetére 
ügyeletes: 

I. és n i kerület. Gyálarét . Kis-
kundorozsma terüle tén: dr. Ja -
nóczkl László állatorvos. Lakása : 
Szeged, Galamb u. 10. Telefon: 
10-314. 

II. kerület. Algyó. Tápé terü-
le tén: dr. Krajcsovics László 
állatorvos. Lakása : Szeged. Gön-
dör sor 23 B. Telefon: 51-781. 

Kübekháza. Szőreg. rtszasz'get 
Üjszentiván területén: dr. Kiss 
Albert állatorvos. Lakása : Üjsze-
ged, Közép fasor 21. Telefon: 
18-599. 

Az állatorvos kiszállításáról a 
hívó fél köteles gondoskodni. 

i n r a s i 

18.00 
18.30 

19.30 
20.00 

20.45 
21 .00 
21.20 

10.55: 

16.40: 
17.26: 

16.25: 
19.15: 
20.00: 

21.50: 
22.00: 
23.10: 

8.50 
8.55 
9.15 
9.25 
9.30 

11.05 
21.10 

12.10 

Gyászközlemények 
Mély fá jda lommal tuda t juk , 

hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama, POLARECZKI 
JANOSNÉ Rácz Jul ianna, életé-
nek 68. évében, hosszú szenvedés 
után elhunyt. Temetése július 10-
én 15 órakor lesz a Belvárosi te-
mető ravatalozójából. A gyászoló 
család. 3645 

Mély fá jda lommal tuda t juk , 
hogy a felejthetetlen édesanya, 
nagymama, anyós, ZSEMBERY 
J4NOSNÉ Süli Ilona, életének 
67. évében elhunyt. Temetése jú-
lius 9-én 12 órakor lesz a Bel-
várost temető ravatalozójából. A 
gyászoló család. 3637 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, bará toknak, Isme-
rősöknek, lakótársaknak, akik 
felej thetetlen feleségem, ORBÁN 
JANOSNE hamvasztás utáni bú-
csúztatásán megjelentek, részvé-
tükkel mélységes f á jda lmunkban 
osztoztak. A gyászoló család. 

3617 
Hálás szívvel mondunk köszö-

netet mindazon rokonoknak, is-
merősöknek, szomszédoknak, jó 
barátoknak, munka tá r saknak , 
akik felejthetetlen halot tunk, 
HUSZKA ISTVÁN temetésén 
megjelentek, részvétükkel és vi-
rágaikkal mély fá jda lmunka t 
enyhíteni igyekeztek. Külön kö-
szönetet mondunk a II. Sebésze-
ti Klinika intenzív osztálya or-

vosainak és ápolóinak, akik ál-
dozatos munká jukka l élete meg-
mentéséért mindent megtettek. A 
gyászoló Huszka család. Diadal 
utca 3. 

Tuda t juk a rokonokkal , volt 
munkatá rsakka l , barátokkal , 
hogy INCZE JÓZSEF nyugdí jas 
fodrász, hamvasztás u táni bú-
csúztatása 1979. július 9-én, hét-
főn 15 órakor lesz a Belvárosi 
temető ravatalozójából. A gyá-
szoló Incze és Kovács család. 2225 

Tudat juk , hogy a szeretett fé r j , 
édesapa, nagyapa, sógor és ro-
kon, OLÁH ZSIGMOND ham-
vasztás utáni búcsúztatása 1979. 
július 9-én délelőtt 11 órakor lesz 
a Belvárosi temető ravatalozójá-
ból. A gyászoló család. 4803 

Mély fá jda lommal tuda t juk , 
hogy felejthetetlen halot tunk, 
CSÍKOS ISTVÁN 69 éves korá-
ban, 1979. július 4-én várat lanul 
elhunyt. Búcsúztatása hamvasz-
tás után lesz. A gyászoló család, 
Szeged, József Attila sgt. 10. 

Szomorú szívvel tuda t juk , hogy 
a szeretett fér j , édesapa, testvér, 
após, JOÖ SÁNDOR, a Csongrád 
megyei Tanács dolgozója rövid, 
súlyos szenvedés után, 55 éves 
korában elhunyt . Kívánságára el-
hamvaszta t juk . Minden külön 
értesítés helyett . A gyászoló csa-
lád. 
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BUDAPEST 1. 
Tv-torna (ism.) . 
Mindenki közlekedik . . . 
(ism.) 
Életet az éveknek (ism.) 
San Francisco utcáin 
(ism.) 

Rénszarvas pásztorok 
naplója (ism.) 
A rej telmes sziget — L 
(ism.) 

Nyáridő 
Közben: 
Nemzetközi teniszverseny 

: Hírek 
Egymillió fontos hangjegy 
Esti mese 
Tv-torna 
Tv-híradó 
Derrick — A kakukk to j á s 
Telesport 
Tv-niradó s. 
Kékcsillagos szálloda -
m. b. angol tv-film 
(16 éven felülieknek!) 

BELGRÁD t . 
A szerb nép felkelésének 
nap ja — közv. 
Hét tv -nap 
A jugoszláv gyermek-
fesztiválról 
Tv-novellák 
Rajzfilm 
Tavaszi szél - Jugoszláv 
film 
Intermezzo 
Split '79: a fesztválról 

: Szombat este. 
VASÁRNAP DÉLELŐTT 
BUDAPEST L 

: Tv- torna (ism.) 
: Óvodások f i lmműsora 
: Já tsszunk együtt! 
: Egészségünkért! 
: Légy jó mindhalálig — 

magyar film 
:Hírek 
: Üttörő-olimpia '79 - a 

szegedi Körzeti Stúdió 
műsora 
Romantika és 
klasszicizmus küzdelme — 
23. 

£HM?z1 
KOSSUTH 

8 30: Lányok, asszonyok 
8.55: A szocializmus mint 

költészet 
9.25: Magyar előadóművészek 

Haydn-felvételeiből 
10.05: Andor Éva, Palcsó Sándoi 

és Kür thy Éva énekel 
10.49: Sportdalok 
11.00: Ismeretlen ismerösök. 

Kellér Andor 
12 30: Magyarán s z ó l v a . . . 
12.45: Nagy mesterek — 

világhírű előadóművészek 
14.00: Rangok és tekintélyek. 

Tóth Benedek Írása 
14.10: Pa taky Kálmán 

operaár iákat éneke! 
14.30: Fehér je hul ladékokból 
15.05: ü j Eenel ÜJság 
16.00: 168 Ó r a 
17.30: Üj lemezeinkből 
18.15: Hol volt, hoj nem v o l t . . . 
18.45: Rádiószínház. 

Ju ta lomjá ték 
19.32: Gershwin: Porgy és Bess. 

Közben: 
20.15: Jean Cocteau versei 
22.15: Az Észt Állami Fé r f ika r 

hangversenye 
23.33: Chopin: h-moll szonáta 
0.10: Melódlakoktél 

PETŐFI 
8.05: Világhírű énekesek 

Lehár-felvételeiből 
Közben: 

8.20: Tíz perc külpolit ika 
8.45: Magnóról magnóra 
9.30: Szórakozó Európa. 

F rankfu r t — 
„Sachsehause" 

10.36: Válaszolunk 
hal lgatóinknak 

10.58: Külföldről é r k e z e t t . . . 
Franciaország népzenéje 

11.13: Az Almásfüzitői Petőfi 
Művelődési Ház fúvós-
zenekara játszik 

11.34: Fia ta loknak! 
12.33: Jó ebédhez szól a nóta 
13.30: Éneklő I f júság 
14 00: Harminc perc rock 
14.35: Orvosi tanácsok 
14.40: Belga költők versei 
14.59: Népdalcsokor 
15.38: Móra Ferenc ezeregy élete 

Dokumentumműsor 
16.33: ö tóra i tea 
17.30: Közkívánatra! 
19.20: Tavaszi parádé — Részi. 
19.45: Boross Lajos népi 

zenekara játszik. 
20.33: Sporthírek 
20.38: Élet és irodalom műsora 
21.35: Elfelejtett dal lamok 
22.20: Hegedűs a háztetőn. -

Részi. 
23.10: Slágermúzeum 

VASÁRNAP DÉLELŐTT 
KOSSUTH 

8.10: ö t kontinens hét napja 
8.26: Népdalok 
9.00: Kulturál is Magazin 

10.08: Aranyvlrág — 
mesejá ték 

10.54: Az MRT gyermekkórusé 
n a k madrigálfelvételeiból 

11.10: Opera-művészlemezek 
12.10: Édes anyanye lvünk 

PETŐFI 
8.05: Érdekességek a jövő hét 

műsorából 
8.30: Miska bácsi levelesládája 
9 00: Szívesen ha l lga t tuk! 

10.33: A Rádió Kabarészínháza 
11.43: Bogár István fúvősművel 

bői 
11.56: Jó ebédhez szól a nóta 
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