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A X50 éves Tápé / ifj Lele József » 
Honismeret — ? sr ill — (Honismeret) 

A magyar cserkészet történetéből / 
Bcnda Kálmán - Honismeret - 5. sz. -
Megnyitó a Fekete-házban rendezett kiál-
lításon. 

Mire elég a türelem? / Rege Sándor 
Népszabadság. - okt. 4 - A városi 
tanács-vb cigányokkal kapcsolatos határo-
zatáról. 

Sándorfalvi citerások / V Zs. = Szövet-
kezet. - okt 5. - Szcrzó: Vadas Zsuzsa. 
- A Sándorfalvi Áfészcitcraegyüttcséról. 

Vadaspark Szegeden Tó. mesterséges 
szigetekkel « Esti Hírlap - okt. 12. 

A félidős beszámolókról jelentjük Sze-
ged : Üjragondolni a szakszervezet helyét 
és szerepét / G. J. - Magvar Vasutas -
okt 1.V 

Segítség bclsó mcggyózódésból: Csong-
rád megyei ügyvédek hasznos kezdemé-
nyezéséről / Tanács István - Népszabad-
ság. — okt. 13. — Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága névvel szakmai segftó szerveze-
tet hoztak létre 

Visszatekintő/K A. = Szolnok Megyei 
Néplap - okt. 13. ill. - 95 éve született 
Szent-Györgyi Albert 

Herrich Károly ..tévedése" : A Tisza-
szabályozás elfeledett munkása / Vágás 
István » Élet és Tudománv. - okt 14 : 
II. 

Pénzt kér a szegedi klinika Adakozók 
előnyben / (lengyel) - Magyar Hirlap -
okt. 14 - Szerző: Lengyel András Gy-
örgy - Ultrahangvizsgáló készüléket vá-
sárolna a szülészeti és nőgyógyászati kli-
nika 

Csongrád és Békés megyei szakszerve-
zeti aktivisták találkozója / S-S. •= Békés 
Megyei Népújság. — okt. 15. - Szerzó: 
Seres Sándor 

Hoffmann. fehéren-feketén / (ar-lin) « 
Kepes 7 - okt 15. • üt. - Kritika az 
Offenbach-opera előadásáról. 

Pólnvomozás a tápai Knsztus-porben I 
Horváth Dezsó Magyar Nemzet - okt. 
15 — (A Magvar Nemzet vitafóruma). — 
Vita ifj Lele Józseffel 

A segélyezés csak tüneti kezelés Egyre 
több a rászoruló » Népszava. — okt. 15. 
— Csongrád megyéből Ladányi Zsuzsa 
tudósít 

Népesedéspolitikai gondjaink - Új Em-
ber, — okt 16. — A Magyar Demokrata 
Fórum szegcdi tanácskozásáról. 

Pick márkabolt Szegeden / g-y - Vasár-
napi Hírek. - okt. 16. — Szerző: Ciulay 
István. 

Magyar Amerika Emléktáblát avatnak 
Vasváry ÖdOn szülőházán Vasárnapi 
Hírek - okt 16 - A Mátyás téren 

Bizalmi válság Szegeden Rendkívüli 
tanácsülésre készülnek / Halász Miklós -
Magyar Nemzet. — okt. 17 — Beszélgetés 
dr Tóth Károly tanácstaggal 

Pusztaszertől Ópusztaszerig / Sz F » 
Turista Magazin — 10 sz — A nemzeti 
emlékhelyről 

Idősek 
hónapja 

A Vöröskereszt alsóvárosi 
alapszervezete az idős emberek 
hónapja alkalmából ünnepséget 
rendez, csütörtökön délután 4 
órakor az alsóvárosi pártházban 
(Rákóczi utca 11.) 

Ház az Oroszlán és Nádor utca 
sarkán 

Története a Levéltár iratai 
alapján 1844-ben kezdődik, 
amikor Krebsz Mihály szegedi 
polgár, vaskereskedő. Schvartz 
Józseftől vásárolt telkére épí-
teni szeretne. Ezért „építésvo-
nalának kitűzését" kéri a Ta-
nácstól. 

A Schvartz-féle telek már 
egy 1832-es helyzetrajzon is 
egyezik a mai. Oroszlán és Ná-
dor utca sarkán lévő elhelyez-
kedésével. Helyzete 1844-re 
sem változott, de akkor utcáját 
„Három király"-nak hívták, 
nyilván a telket nyugatról hatá-
roló „Három Király" fogadó-
ról. Az utca már akkor is szűk-
nek bizonyult, ezért az építke-
zés gondot okozott a „Szépítő 
Biztosságnak". A helyszínre 
küldött Braunfeind Ferdinánd 
kétféle javaslatot tett az utca 
vonalára és bővítésére. Az 
egyik az utca északi oldalának 
házait alapjaiban érintette 
volna, amennyiben az utca déli 
vonalát a mai Klauzál tér vona-
lában folytatják. Ez kivihetet-
lennek látszott, az említett há-
zak és azok anyagi vonzata mi-
att. Ezért a másik javaslatot 
fogadták el és a szóban forgó 
telek vonalát majdnem érintet-
lenül hagyva, tőle a Tisza felé 
hűzták meg az utca vonalát. 
Krebsz Mihálynak mindössze 
nyolc négyszögölnyit kellett 
átengednie telkéből az utca bő-
vítésére. így 1844. április 30-án 
Krebsz Mihály engedélyt ka-
pott az építkezésre, mely 1846-
ra fejeződött be. 

Utóbbi adatot egy 1868-as 
iratból tudjuk. Ez idő tájt vette 
meg a már „Pacsirta és Palati-
nus"-nak nevezett utcák sarkán 
álló házat Krebsz Mihálytól 
„Kiss Dávid kereskedő". Há-
zát „a három királyhoz czím-
zett szálloda telkéig" szeretné 
bővíttetni, mivel az ott „létező 
épület még most is a régi álla-
potában áll". A kapubejárótól 
a tér felé eső sáv új épületkiegé-
szítésére és a kert tervezésére 
Arleth Ferencz szegedi építészt 
kéri fel. Aki 1867. november 
15-i dátummal írja alá tervének 
alaprajzát. 

Kiss Dávid 1868. január 21-i 
beadványában írja, hogy „a 
mellékelt terv szerint felépí-
teni. s ezzel a saroképületet 
kiegészíteni akarván, megké-

Fizetés nélküli 
szabadság 1 Jogi 

tanacsok 

R. Gv. szegedi olvasónk 
édesanyja súlyos beteg és ott-
honi ápolásra szorul. Úgy 
döntöttek, hogy az édesanyja 
ápolását felesége látja el, aki 
erre az időre fizetés nélküli 
szabadságot vesz igénybe. 
Munkahelyén a kérelmét el-
utasították, hogy anyós ápolá-
sára Fizetés nélküli szabadság 
nem engedélyezhető. Kéri, is-
mertessük az ezzel kapcsola-
tosjogszabályt. 

A rendelkezések szerint a 
munkáltató köteles — a dolgozó 
kérésére — fizetés nélküli sza-
badságot engedélyezni a tartós, 
előreláthatóan 30 napot megha-
ladó ápolásra vagy gondozásra 
szoruló közeli hozzátartozó ott-
honi ápolására. A fizetés nélküli 
szabadság az ápolás idejére, de 
legfeljebb két évre szólhat. A 
tartós otthoni ápolás indokoltsá-

hogy az a biztosított, aki közeli 
hozzátartozójának otthoni ápo-
lása céljából egybefüggően leg-
alább harminc napot meghaladó 
fizetés nélküli szabadságot vesz 
igénybe és havi 150 forint — 
naptári naponként öt forint — 
nyugdíjjárulék-fizetést' vállal-
jon. A járulék fizetését a fizetés 
nélküli szabadságnak legfeljebb 
kétévi tartamára lehet engedé-
lyezni. A járulék megfizetése 
esetén'a fizetés nélküli szabad-
ság idejét a nyugdíj megállapítá-
sánál szolgálati időként számí-
tásba veszik. 

A rendelet meghatározza azt 
is, hogy ki tekinthető ebből a 
szempontból közeli hozzátarto-
zónak. E szerint közeli hozzá-
tartozó a házastársa, az egyenes-
ágbeli rokon, az örökbefoga-
dott, illetve mostoha és nevelt 
gyermek, továbbá az örökbefo-
gadó, a mostoha- és nevelő-

gát az ápolásra szoruló személy * szülő, a testvér és az élettárs. A 
lakóhelye szerint illetékes kör- felsorolásban az anyós nem sze-
zeti orvos igazolhatja. Az ilyen 
címen kapott fizetés nélküli sza-
badság időtartama munkavi-
szonyban töltött időnek számít. 
A társadalombiztosítási jogsza-
bályok lehetőséget adnak arra. 

repel, közeli hozzátartozónak 
tehát nem tekinthető. Ennek 
megfelelően felesége ügyében a 
munkáltatója szabályosan járt 
el. 

Dr. V. M. 

rem a tekintetes Tanácsot 
alázattal, hogy noha ezen telek 
a város azon részében fekszik, 
ahol a hatályban lévő építke-
zési rendszabályok szerint kizá-
rólag emeletes házak építen-
dők. tekintve mindazonáltal, 
hogy tervezett építkezésem a 
már meglévő saroképületnek 
csak folytatását, s kiegészítését 
képezi, ez pedig akkép építve 
nincs, hogy arra emeletet ra-
katni lehessen, a tervrajz sze-
rinti építkezést, már csak az ott 
létező zug eltávolítása szem-
pontjából is megengedni" ké-
rem. 

Majd negyedszázad után a 
régi problémához egy újabb is 
társul. Lengyel József tanács-
nok és a vizsgáló küldöttség 
hosszú beadványban latolgatja 
a lehetőségeket. Először: ha az 
utca szempontjából a vonal régi 
kiegyenesítéséhez ragaszkod-
nának. akkor most már Kiss 
Dávid épületéből kellene „34 
négyszögölnyi" részt kisajátí-
tani. ami az épület lerombolá-
sával járna. Ezen kívül még 
négy épületet érintene. Ezért 
„a hosszú időkre kiterjedő ren-
detlenségek elkerülése végett" 
inkább a kérelmező indokai 
mellé állnak. Másodszor: bár 
„e kerületben csak emeletes 
házak épí t te thetnek", azonban 
tekintetbe kell venni azt. hogy 
1846-ban „szilárd anyagból, 
szabályozás szerint, csinos 
külső tekintetű ház épít tetet t" 
és ennek csak kiegészítéséről 
van szó. Az alárakott falazat 
földszintes épülethez készült, 
ha ragaszkodnak az emeletes 
építkezéshez, úgy a régit le kell 
bontani. Ez az épít tető „tete-
mes hátrányára szolgálván" av-
val is járna, hogy a kiegészítés 
helyén „az amúgy is nem kelle-
mes behatást gyakorló zug. és 
ronda épület tovább is megma-
radna ." 

A Szeged Sz. Kir. városá-
ban tartot t Szépítő Bizottmá-
nyi ülés 1868. február 11-én a 
körülményeket mérlegelve, 
minthogy „a házakból te temes 
területek lennének kisajátí-
tandók s hosszabb időre a leg-
nagyobb rendet lenség alapja 
tétetnék le" és ezen „jövedel-
mező házak kisajátítása ez-
rekbe kerü lne" ezért ezt a 
megoldást elveti. Mivel az 
épí tkezés a fennál lónak csak 
kiegészítése, azt e l fogadja , av-
val a kikötéssel, hogy a tulaj-
donos házának vonalát a tér 
felé folytat ja . „A vonal folytán 
lemetszendő 5 négyszögölés 
ölét 18 for intra becsülve" a 
Város fizeti. A határozat sze-
rint. mivel a „bemuta to t t épít-
kezési terv a már fennál ló épü-
lettel teljesen összhangozván 
ellene semmi észrevétel fenn 

nem forog, ekként az en-
gedélyt megadni véleményez-
te t ik ." 

A ház 1878-ban már az „ ö t -
pacsirta és Nádor" utcáknak ne-
vezett sarkon áll, melyben Seif-
mann Mór bútorraktárát hir-
deti, még mindig Kiss Dávid 
tulajdonában van, ugyanígy az 
árvíz utáni „fennálló házak" ki-
mutatásában is. Seifmann 1883-
as hirdetései is Kiss D.-házként 
emlegetik, de az utcát mai ne-
vén Oroszlán utcának hívják. 
Az 1880-as évek Építési Törzs-
könyvének adatfelvételekor 
Bárdi Adolfné Kiss Beti a tulaj-
donos. A házban 18%-ban és 
99-ben átalakítások történtek, 
1900-ban udvari iroda toldalék-
kal hozták egy szintbe a Nádor 
utcai oldal udvari vonalát. 

Az utca rendezése közvetle-
nül az árvíz után. majd 1893 
tavaszán ismét felmerül, ami-
kor a Bajza utca kinyitását ter-
vezik. de az utcavonal a házat 
már nem érinti. 

A sarokházhoz tartozó Ná-
dor utcai, kapu nélküli hom-
lokzatú épületről szegényesek 
az adatok. A szakirodalom 
csak annyit mond róla, hogy 
„romantikus. 1860 körül épült , 
ablakainak ívmezejében Dávid 
csillag helyezkedik el". A meg-
állapítást csak igazolja Árleth 
tervrajzából ránk maradt alap-
rajza. mely 1867-ben készült. 
Ez világosan mutat ja , hogy a 
két épület egy telken van és 
már áll. az udvarról három lép-
csőfeljáróval ellátott épület — 
két fedett lépcsőjének tartóosz-
lopát is bejelölték. Tömbjének 
ábrázolása sematikus, mert az 
építkezéshez semmi köze. Az 
1844-es helyzetrajzon még nem 
szerepelt, a sarokház építése-
kor sem került szóba. így csak 
annyit állapíthatunk meg, hogy 
1846 és 1868 között épült. Sze-
ged romantikus stílusú épületei 
1857-1865 között épültek, te-
hát a szakirodalom stíluskriti-
kai alapon történt megállapí-
tása helyénvaló. Hozzátenni 
egyelőre többet nem tudunk. 
Vannak ugyan apró momentu-
mok. melyekből szép mesét le-
hetne keríteni a Krebsz-házra. 
pl. mennyezetfestései alapján, 
de kár lenne a fantáziánkat 
elengedni adatok híján. Hiszen 
nem reménytelen, hogy előke-
rül még iratanyag a Dávid csil-
lagos házra is.' 

Nem mehetünk el szó nélkül 
Árleth Ferencz építész tervé-
nek udvarparkosítása mellett, 
középen kis szökőkúttal. Kár. 
hogy ennek újralétesítése nem 
megoldható, e nélkül is nagy 
öröm minden szegedi számára, 
hogy újabb szépséges „öreg 
házzal" gazdagodtunk. 

T. Knofik Márta 

A Szegedi Balázs Béla Úttörőház Játékvárának építéséhez 
vállalkozó „céheket" keres. Olyan őrsök, baráti közösségek 
jelentkezését várják, akik kedvet éreznek egy egészéves vidám 
munkához. A következő céhekhe várják az érdeklődőket: orosz, 
német, angol, Finn, csehszlovák, bolgár, magyar Fiatalokkal 
levelezőket, néprajzos, népmese-, népdal- és a népzenegyűjtés 
iránt érdeklődőket. Még néhány érdekes közösség, amelyek már 
működnek: dalos, szövő, vallástörténeti, Film- és színházbarát, 
városvédő, kisplasztikái, könyvbarát és Válaszd a kockát! rejt-
vényfejtő kör. 

A céheket a Mesterek Tanácsa irányítja majd. Két-három 
hetente találkoznak ifjú mestereikkel, és kéthavonta az összes 
céhet érintő nagy megmozdulást terveznek. A tét: a Nyári 
Játékváras Tábor, 1989-ben! 

Mi? Hol? Mikor? 
1 9 8 8 . O K T Ó B E R 19 . S Z E R D A — N É V N A P : N Á N D O R 

A N a p ka i 6 ó r a 0 8 p a r c k o r , 6 a n y u g s z i k 16 ó r a 5 0 p e r c k o r . 
A H o l d k a i 14 ó r a 2 0 p a r c k o r , 6 s n y u g s z i k 2 3 ó r a 3 4 p e r c k o r . 

VIZALLAS 
A' T i s z a v í z á l l á s a S z e g e d n á l h á t l ö n p l u s z 1 1 7 c m ( á l l ó ) 

SZÁZNYOLCVAN ÉVE 

született Rengey Ferdinánd (1808— 1858) ügy-
vád. a reformkori szegedi értelmiség kiváló 
tagia. Szeged főügyésze, majd országgyűlési 
követe, 1849-ben néplólkelési kormánybiztos. 
A bukás után raboskodott, majd rendőri föl-
ügyelőt alatt állott. Szülővárosában utcanév 
őrzi emlékét. 

HETVENÖTÉVES 

Vasco Pratolini (sz. 1913.) olasz regényíró 
Kiemelkedő jelentőségű alkotása, az üjreaksta 
irodalom nagy müve. a Szegény szerelmesek 
krónikája Moravia mellett a modern olasz 
próza legjelentősebb alakiaként tartják szá-
mon 

Téve 

BUDAPEST 2. 

18.50: Képuiság 
18.55 Nachrichten — Hírek német nyelven 
19.00: Dél-alföldi mozaik 
20.00 Bizánc ezer esztendeje 

- NSZK rövid-lilmsorozat 3. 
20 30 Házassági évtordulő - NSZK tévéfilm 
2155 Híradó 2. 
22 10 „Senki többet'Harmadszor!" 
23 10 Képuiság 

HETVENÖTÉVES 

Fórra' Miklós (sz. 1913.) Liszt-díjas karmester, 
érdemes művész, a Zeneművészeti Főiskola 
ny tanára 

HATVANÉVES 

Andó Mihály (sz 1928 ). a József Attila Tudo-
mányegyetem természeti-lűldraizi tanszéké-
nek docense 

KISSZINHÁZ 

este 7 órakor Huza-vona (Vaszy 2 bérlet) 

MOZIK 

Vörös Csillag: délelőtt 10 órakor Carmen 
(színes olasz operafilm II helyár!) léi 4, három-
negyed 6 ós 8 órakor Tuti dolog (színes, m b. 
amerikai film III helyár!) 

Fáklya: tél 3 órakor Fekete nyíl (színes 
szovjet film.) háromnegyed 5 órakor Carmen 
(színes olasz operafilm.) este 9 órakor Érzékek 
birodalma (színes ispán erotikus film Csak 18 
éven felülieknek•) 

Szabadság: szünetel 
Fllmtéks: fel 6 órakor Hainal (színes francia-

—izraeli film )fél8órakor BódyGábór filmklub 
Klskorössy halászcsárda: ívideómozi)dél-

után 4 és este 8 órakor S O S Titanic (színes 
angol katasztrólatilm ) 

Éva presszó: este 8 órakor Fennakadva a 
fán (színes francia filmvígjáték) 

Nyugdijasmozl: 5 órakor Nyitott ablak (szí-
nes magyar filmvígjáték) 

ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁR 

Klauzál tér 3 szám (13/57-es) Este 8 órától 
reggel 7 óráig Csak sürgős esetben' 

BALESETI. SEBÉSZETI 
ÉS UROLÓGIAI 

FELVÉTELI ÜGYELET 

Ma a balesetet szenvedett személyeket a II 
kórház (Tolbuhin sgt. 57.) veszi tel. sebészeti 
felvételi ugyeletet az I sz Sebészeti Klinika 
(Pécsi u 4 ). urológiai felvételi ügyeletet a II. 
kórház tan 

A balesetet szenvedett gyermekeket a kór-
ház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb 
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klini-
kán látiák el 

ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET 

este 7 órától reggel 7 óráig a felnőttlakosság 
részére Szeged. Hunyadi János sgt t sz alatt 
Teleion 10-100 

GYERMEKORVOSI 
ÜGYELET 

Munkanapokon 13 órától másnap reggel fél 8 
óráig, szombaton, vasárnap ós munkaszüneti 
napokon reggel fel 8 órától másnap reggel tél 8 
óráig a Lenin kn 20 sz alatti körzeti gyermek-
orvosi rendelőben tönénik a sürgős esetek 
orvosi ellátása 

GYERMEK 
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 

ÜGYELET 

Ma este 19 órától holnap reggel 7 óráig a Fül-
Orr-Gógeklintka Szeged. Lenin krt 111 Tel 
21-122 

FOGORVOSI ÜGYELET 

Hétfőtől péntekig 22 órától reggel 6 óráig, 
szombaton reggel 7 órától héttő reggel 7 óráig 
Szeged Zöld S u 1 - 3 Telefon 14-642 

SOS LELKISEGÉLY-
SZOLGÁLAT 

Mindennap este 7 órától reggel 7 óráig 
Telefon 11-000 

IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 
54-773. 

Héttón és csütörtökön délután3órától6óráig 
hívható 

BELGRÁDI. 

8 25 Hírek 
8 30 Gyermekeknek 
9 00 Postaláda 
9.15 Látogassatok meg velünk egy 

éleimiszergyárat 
9 30 A löld portréia 

10 30 Hírek 
10 35 Művelődési program 
12 30 Hírek 
14 40 Művelődés 
14 55 Tanároknak 
15 10 A romantikus festészet 
15 40 Éiszakai program 
16 50 Magyar nyelvű Tv-napló 
17 25 Hírek 
17 30 A kis varázsló 

— sorozat gyermekeknek 
18 00 Művelődési program 
18 30 Raizfilm 
18 40 Számok és betűk - vetélkedő 
19 00 Tv-kalendárium 
19 10 Raiztilm 
19 30 Tv-napló 
19 50 Sport 
19 53 Idóiárás 
20 00 Sporlszerda 
22 30 Tv-napló 
22 50 Utirajzriport 
23 10 Éjszakai program 
00 50 Hírek 

BELGRÁD 2. 

18 20 Műsorismertetés 
18 25 Krónika (Zg) 
18 45 Zágrábi körkép (Zg) 
19 15 Musorkiegészités 
19 30 Tévénapló 
20.00 Tudományos lórum 
21 30 Hírek 
21 35 Shakespeare a tévében 

ÚJVIDÉK 

16 50 Híradó magyarul ós szerbhorvátul 
17 30 Gyermekeknek 
18 00 Az önigazgatás lolyamatai 

— dok -műsor 
18 30 Román nyelvű műsor 
19 15 Rajzfilm 
19.30 Híradó 2 magyarul 
20 00 Sportszerda magyarul 
22 30 Híradó 2 szerbhorvátul 

O G Rádió 

KOSSUTH 

8 20 Eco-mik 
8 50 Operettteivetelekből 
9 46 Éneklő ifjúság 

10 05 Publikum — Vámos Miklós hangjátéka 
10 49 Táncház Pesten 
11 19 Rólunk van szó1 

1124 Láthatatlan rádiósok 
12 45 Törvénykönyv 
13 00 klasszikusok délidőben 
14 10 A magyar nyelv századai 
14 25 Operaslágerek 
15 00 A Népzenei hangos újság melléklete 
16 05 A boldolgság neve Jónás 

— Eliska Horelova regénye 
16 54 Muzsikáló természet 
17 00 Riport a fluoros só ügyéről 
17 25 Ipargazdák 
17.30 Krisztinavárosi madrigál — 7 
19 15 Szegény szerelmesek krónikáia 

- Pratolini regénye 
19 59 Operafelvételekből 
20.30 A külpolitikai rovat műsora 
2100 Töltsön egy órát kedvenceivel! 
22 00 Hírvilág 
22 30 Tapasztalatcsere a kutatásról 
22 45 Nagy mesterek — világhírű 

előadóművészek 
23 48 Brahms Hat kvartett 

8 05 
8 50 
9 05 

12 10 
12 25 
12 30 
13.05 
14 00 
15 05 
17 05 
17 55 

19 25 
19 55 
20 50 
21 05 
22 00 
22 40 
23 10 

PETŐFI 

Idősebbek hullámhosszán 
Külpolitikai figyelő 
Napközben 
Indulók fúvószenekarra 
Útikalauz üdülőknek 
Nótamuzsika 
A tegnap slágereiből 
A versmondó 
Zenerulett 
Kölyókrádió 
Közvetítés a Magyarország-Észak 
Írország világbajnoki selejtező 
labdarúgó-mérkőzésről 
Verbunkosok, nóták 
Albumaiánlat 
Sötétben tapogatózunk? 
Tanakodó 
Countryvilág 
Fiatalok popzene (elvételeiből 
A „Cherbourgi esernyők" zené|e 
és a hagyomány 2 

BUDAPESTI. BARTÓK 

8 55 Tévétorna nyugdíjasoknak 9 08 Mahler VI. szimfónia 
900 Képújság 10 25 Mozart Szöktetés a szerájból 
9 05 Országok, emberek, életek — Háromtelvonásos opera 

— Örmény film — ism 12 45 Elena Polanska hárfázik 
1030 Ábrahám gyermekei 13 05 Szonda 

— Belga filmsorozat — ism 13 35 A pécsi stúdió hangarchívumából 
11 00 Képújság 14 00 Két nyitány 
16 50 Hírek 14 25 Magnósok, figyelem' 
1655 RTV Közönségszolgálat 15.05 Magyar zeneszerzők 
17.00 Kerékpárral az iskolába 15 49 Momuszko operáiból 
17 15 Cim-cim 1626 Zenekari muzsika 
1735 Alliunk meg egy szóra! 17*23 Soproni régi zenei napok 1988 
17:45 Tóvétorna 18 30: V matennskom jazyku — A Magyar 
17 50 Magyarország—Észak-Írország Rádió szlovák nyelvű nemzetiségi 

VB-selejtező labdarugó mérkőzés műsora 
19 45 Esti mese 19 35 Operaáriák 
20.00 Híradó 20.00 Külföldi tudósoké a szó 
20 35 Fórum 20 15 A Zsolnay majolika reneszánsza 
21 50 Élő népdal 20 34 Ernest Ansermet vezényel 
21 55 .Gy" mint gyilkosság — Angol tévéhlm 21 54 Nádi-hegedűverseny nyolc tételben 
23 00 Híradó 3 22 40 Fiatal költők eptje 
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