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Vészjelző 
A B R G Mechatronikai Vál-

lalat rádiótechnikai gyára 

olyan U R H adó-vevő rendszert 

fejlesztett ki. amely támadás 

ellen védi a taxisokat. A ko-

csiba beépített rádiót egy rej-

tett kapcsolóval hozhatja mű-

ködésbe a gépkocsivezető. Az 

adó-vevő nemcsak vészjelzést 

ad le. hanem ugyanakkor a taxi 

azonosítási kódját is továbbítja 

a diszpécserközpontnak. A ké-

szülék természetesen az alap-

funkciót is ellátja, segítségével 

irányíthatják a központból az 

úton lévó kocsit a fuvart kérő 

címére. 

A sajátos fejlesztésű vészjel-

zőt december végén próbára 

adta ki a salgótarjáni gyár a 

Volán Touristnak és a Rád ió 

Taxi vállalkozásnak. (Ezt meg-

előzően Indonéziába küldött ki 

bclólc mintakollekciót.) A 

gyártásra a salgótarjáni gyár 

felkészült, a vészjelzőt a jövö 

év elejétől sorozatban készíti. 

(MTI ) 

Ország-
embléma 

A Magyar Gazdasági Ka-

mara ügyvezetósége döntött 

arról, hogy a jövőben milyen 

országemblémát használnak a 

külföldön megrendezendő ma-

gyar gazdasági napok, kulturá-

lis rendezvények, kiállítások, 

bemutatók alkalmával. 

A kamara a Magyar Hirdető-

vel együttműködve két évvel 

ezelőtt pályázatot hirdetett 

megfelelő országjel elkészíté-

sére. A pályázatra 24 grafikus 

98 alkotást küldött be. Közülük 

a szakmai bizottság nyolcat ta-

lált megfelelőnek arra, hogy 

jeles eseményeken az ország 

jelképévé váljon. A tesztelés és 

a közvélemény-kutatás ered-

ményeként három embléma 

maradt versenyben, s végül a 

kamara ügyvezetősége Schmal 

Károly grafikusművész alkotá-

sát fogadta ei. 

Ez a Lánchíd fő kontúrjait 

ábrázolja, piros-fehér-zöld szí-

nekkel. Az emblémát Hungary 

felirattal látták el. 

A jelet ? Magyar Gazdasági 

Kamara az exportra kerülő ter-

mékek származásának jelölé-

sére is felhasználni javasolja. 

(MTI ) 

Díjtételemelés 
Módosulnak január l-jétől a 

Pest Megyei Révhajózási és 

Hajóépítő Vállalat szállítási 

díjtételei. Az átkelöhajókon a 

személyjegy ára 3-ról 6, az álta-

lános havi személy bérletjegy 

75-röl 120 forintra emelkedik. 

A közgazdasági egység alap-

elvét éppen fél évszázada is-

merte föl Erdei Ferenc „a város 

és vidéke" kölcsönös egymás-

rautaltságában. A Délmagyar-

ország 1938. karácsonyi számá-

ban Kiknek a városa Szeged? 

című cikkében sürgette elő-

ször, hogy a sokat emlegetett 

Nagy-Szegéd úgy kapcsolja 

egybe a város körüli falukat, 

hogy ezek igazgatási és költség-

vetési önállóságuk megőrzésé-

vel alkossanak közigazgatási 

egységet Szegeddel. Ezt a gon-

dolatot fejtette ki részleteseb-

ben, egyszersmind már Szeged-

től elvonatkoztatva, általáno-

sítva Magyar város (1939) című 

könyvében, de erre tért vissza 

— ismét Szeged példáján — 

utolsó munkája, a Város és v•/-

déke (\91\) is. 

1973-ban mégsem Erdei föl-

fogásának megfelelően csatol-

ták Algyót, Dorozsmát, Gyála-

rétet. Szóreget és Tápét Sze-

gedhez, hanem az akkor szok-

ványos. utasításos módszerrel. 

a lakosság megkérdezése nél-

kül, c községek önállóságát 

megszüntetve. Palotás Péter 

szöregi tanácselnök a Városhoz 

csatolás ellen váltig tiltakozott: 

azért, úgymond, hogy a Szé-

chenyi téren szebben virágoz-

zanak a tulipánok, ne kelljen 

nekünk, szóregieknek több 

adót fizetnünk... 

Persze, ebben túlzás és elfo-

gultság is volt. Hiszen azt senki 

nem vonhatja kétségbe, hogy a 

városi státusnak előnyei is van-

nak. Nem véletlen, hogy a tör-

ténelmi viharok idején, mint a 

csirke a kotlós szárnyai alá. úgy 

menekültek a városkörnyéki 

községek oltalomért Szeged-

hez. így volt ez 1919-ben és 

1945-ben is, átmenetileg, míg 

hélyreállt a régi közigazgatás. 

Á m azt sem feledhetjük, hogy 

pl. Szőreg már önál ló korában 

is élvezhette a város előnyeit: 

1926-tól naponta hét pár autó-

busz könnyítette meg a kapcso-

latot, 1955 óta pedig a helyi 

járatként közlekedő buszok 

félórás sűrűséggel fűzték össze 

a falut a Várossal. 1938 óta a 

telefonkapcsolat is helyi be-

szélgetésnek számított: utóbb 

Szegedről már tárcsázással le-

hetett hívni a szőregi postát. 

Szeged városrendezési terveit 

Pálfy-Budinszky Endre már 

1943 óta a környező közsé-

gekre figyelemmel készítette. 

Mindez — ismétlem — köz-

igazgatási változás, a községi 

önállóság sérelme nélkül ment 

végbe. 

Szőreget 1973-ban magába 

szippantotta Szeged. Ma már a 

telefonkönyvben sem található 

a község neve, és lakóinak szá-

mát sem közli a lexikon. Utol-

jára az 1970. évi adatot adja 

meg azt//' magyar lexikon hete-

dik. kiegészítő kötete (1972): 

4850 lélek lakta. A nyolcadik 

kötet (1981) már nem közli a 

népesség adatát. Ugyanakkora 

szegedi tanyavilágból 1950-ben 

keletkezett számos új község, 

mint pl. Mórahalom, most 

előnyösebb státust élvez, mint 

az ezeréves Szóreg! Időközben 

ugyanis megszűnt a járás: Mó-

rahalom „városi jogú nagyköz-

ség", „kiemelt alsófokú köz-

pont", közvetlenül a megye irá-

nyítása alá került. De Deszk 

vagy Kübekháza is úgy van Sze-

ged alá rendelve, hogy községi 

önállóságuk megmaradt! 

A leromlott hajdani község-

háza szomorú jelképe Szőreg 

„városrész" jelen helyzetének. 

Ma mindössze négy képviselő-

jét küldheti be a városi ta-

nácsba: önál ló községként hu-

szonnégy tanácstag adhatta 

össze az eszét, figyelhette a falu 

kívánságait, fáradozhatott egy-

egy falufejlesztó ötlet megvaló-

sításán, hogy az 5800 lélek-

számú Mórahalom harmincöt 

tanácstagja teszi. 

Országszerte szétválnak az 

erőszakkal egyesített társköz-

ségek. Szőregnek is vissza kell 

kapnia önállóságát, és Deszk-

hez, Kübekházához hason-

lóan, csak mint önál ló tanácsú 

nagyközség kapcsolódjék a Vá-

roshoz. ha ezt belátva Szeged 

új végrehajtó bizottsága maga 

kezdeményezi az erőszakos 

egyesítés fölülvizsgálatát és 

ésszerű jóvátételét, dicsérni 

fogjuk érte. Ha nem. megvár-

juk a népszavazásról születő 

törvényt, s akkor mi lépünk. 

Pctcr László 

Bővülő erőmű — Pakson 
Pakson például két darab ezer 

MW-os erőmúblokkal bővítik a 

már meglévő erőművet. Ennek a 

feladatnak a végrehajtására ké-

szült egy OMFB-tanulmány né-

hány évvel ezelőtt. Az érdekes-

ség az egészben az. hogy e tanul-

mány még abban az időben látott 

napvilágot, amikor az illetéke-

sek azon vitatkoztak, hány me-

gavattos blokkot létesítsenek a 

meglevőkhöz. 

Nyolcvanötben megszületett a 

döntés, miszerint négyszáznegy-

ven megawattos létesítmény ele-

gendőnek bizonyul. Mert — 

hangoztak az érvek — Magyar-

ország kicsi területéhez képest 

egy ezer megawattos blokk nagy 

lenne. Vita vitát követett. Er-

vek, ellenérvek hangoztak el. 

Mindezek előtt az OMFB min-

denkitől függetlenül, csak úgy 

magánszorgalomból elkészítette 

a maga tanulmányát a másik va-

riációra. Akkor meg nem gon-

dolták. hogy egy-két év múlva 

nemcsak a készítők tanulmá-

nyozzák a dolgozatot. Mert meg-

késve bár. de megszületett a vég-

leges döntés: kell két darab ezer 

megavattos blokk, és magasabb 

szintre kell emelni a biztonsági 

követelményeket. És hirtelen — 

Elek János főosztályvezető sze-

rint — a tanulmányból élő válto-

Tekintélyes helyet foglal el az Országos Műszaki Fejlesz-

tési Bizottság épülete Budapesten, a belvárosban. A laikus-

nak nem könnyű elképzelnie, mivel foglalkozik tulajdon-

képpen a bizottság, milyen feladatokat lát el. Az O M F B 

feladatai közé tartozik például, hogy időnként áttekinti a 

különböző ágazatok helyzetét. Méghozzá úgy, hogy min-

den fontosabb témakörről tanulmányt készít (vagy készít-

tet), melyben a szakemberek rávilágítanak, milyen terüle-

teken van szükség további kutatásokra és fejlesztésekre. 

zat lett. S noha a tanulmány csak 

általánosságban említi meg a fel-

adatokat. mégis kitűnően betölt-

heti a súgó szerepét. Jóllehet, a 

valóságos, a már folyamatban 

lévő blokktelepítés konkrét fel-

adatok elkészítését követeli 

meg. s ezek a tanulmányban nem 

szerepelnek, mégis általános ké-

pet ad a tanulmány az előkészü-

letekről. munkálatokról. 

Amit az említett ezer mega-

wattos erőműről tudni kell: szov-

jet típusú, ilyet telepítettek már 

Voronyezsben és Bulgáriában is. 

De az egész szocialista táborban, 

ahol erőművet terveznek, ezt a 

típust veszik át. Az erőműnek 

olyan biztonságosnak kell len-

nie. mondta a főosztályvezető, 

hogy például erős földrengést is 

kibírjon, olyant is. amilyen ná-

lunk még nem fordult elő. De a 

nyugalom kedvéért inkább bizo-

Egyetcmi képzés, sztrájk — követe-
lések a szegedi bölcsészkaron / (közel) 
= Célok. - 9. sz. 

Dokumentumok Tiszatáj = Hitel. 
— dcc. 14. — Levél a Csongrád me-
gyei pártértckezlethez a Tiszatáj levál-
tott szerkesztőinek rehabilitálásáért. 

JATH-kiadványok = Esti Hírlap. — 
dec 20 

100 éve született Obermayer Ernő 
= Magyar Mezőgazdaság. • dec. 21. 
— Megemlékezés a Gabonatermesz-
tési Kutató Intézetben. 

Megszavazták a költségvetést 
Folyiarta munkáját az Országgyűlés = 
Magyar Hírlap. - dec. 22 ill. — 
Király Zoltán szegedi képviselő fölszó-
lalásával. 

Kétnapos vita után a költségvetés 
negyedik változata mellett döntött az 
Országgyűlés / parlamenti tudósítóink 
Bognár Nándor |és mások] = Magyar 
Nemzet. - dec. 22. - Király Zoltán 
szegedi képviselő folszólalásával. 

Folytatása következik... = ötlet. — 
dec 22. - (Az év botrányai). — A 
szegedi közéleti botrányokról 

Mocsár Gábor / (ablonczy) = Ma-
gyar Ifjúság. — dec. 23. : ill. - Szerző: 
Ablonczy László. — Nekrológ. 

Szegedi színkép : Fegyelmik „futó-
szalagon" : Etika a középpontban : 
Társadalom/Tráser László = Magyar-
ország. - dec. 23. : ill. — A szegedi 
közéleti botrányokról 

Újabb tfz mesterséges tavat építe-
nek Csongrád megyében : Talajjavítás 
tízezer hektáron : Évek óta pusztít az 
aszály a déli országrészben = Nép-
szava — dec 23 

Szeged 
a hazai 

lapokban 
1988/52 

Elnök úr'.' Professzor úr! : Karácso-
nyi-születésnapi beszélgetés Straub F. 
Brúnóval / Kocsis Tamás interjúja = 
Képes 7. dec 24. — Az korábban 
szegedi tudós 75. születésnapja előtt 

Egv majdani nap / D. Magyari Imre 
= Képes 7. - dec 24. : ill. - Képzelt 
riport a Feszty-körkép pusztaszeri 
megtekintéséről. 

Kapós a szegedi paprika : Holland 
technológia - magyaros is - Nép-
szava. — dec. 24. — A Szegedi papri-
kafeldolgozó Vállalat jelentése. 

Mókabeszüntetés? Beszélgetés 
Nagy Bandó Andrással humoristával / 
Várhelyi András « Nók Lapja. — dec. 
24. : ill. 

Gondolatok, töprengések a család 
kórul : Be. zélgetés Gyulay Endre 
megyéspuspokkel / Tóth Sándor = Új 
Ember. — dec. 25 

A Magyar Levéltárosok Egyesületé-
nek rendezvényei. Helytörténet és a 
levéltár - Szeged / G. Tóth Ilona = 
Levéltári Szemle — 4 sz 

(Kard. kristály és nyolc szem... = 
Galaktika. — 12. sz. — A szegedi sci-fi 
klub kiadványa a „fantasy"-ról.) 

1988. évi összesítés 

Huszonhetedik éve közöljük folya-
matosan a Délmagyarország szerkesz-
tősége és a Somogyi-könyvtár együtt-
működésének eredményeképp a ma-
gyarországi lapokban és folyóiratok-
ban megjelent szegeili tárgyú cikkek 
jegyzékét, melyet minden szerdai 
számban megtalál az olvasó. — né-
hány. anyagtorlódás miatti kivétellel a 
14. közleményünk az ápr. 7-i, a 27. a 
jül. 7-i. a 33. az aug. 18-i. a 35. a szept 
l-i. a 44. a nov. 3-i és a 45. a nov. 10-i 
lapszámunkban jelent meg. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
jegyzékeink hasznosak, kellően tájékoz-
tatják az olvasókat, kutatókat egyaránt. 
Közlésükéi 1988-ban is folytaljuk. 

Repertóriumunkat a Somogyi-
kűnyvtárban járó időszaki kiadványok 
alapján állítjuk össze. így a teljességet 
csak olvasóink segítségével érhetjük 
el Bár az idén összesen 1224 szegedi 
vonatkozású írás megjelenéséről ad-
tunk hírt. előfordul, hogy a másutt 
megjelenő cikkekről nem szerzünk tu-
domást. Kérjük ezért olvasóinkat, a 
hiányzó írásokra hívják föl figyelmün-
ket. hogy azokat a következő összeál-
lításban pótolhassuk. 

Kiegészítéseiket a Somogyi-könyv-
tár (Szeged a hazai lapokban). Szeged. 
441. pf. — 6701 címre kérjük küldeni. 

Gyuris György 

nyos túlbiztosításra szavaztak az 
illetékes szakemberek. 

A két blokk telepítése tehát 
folyamatban van. várhatóan ki-
lencvenötre fejezik be a munká-
kat. Villamosenergia-igényeink 
fokozatosan nőnek. S bármeny-
nyire is igyekszik az ország az 
energiaigényességet csökken-
teni, akármilyen megtakarítási 
program van érvényben, valami-
lyen értelmű felzárkózás az euró-
pai színvonalhoz — akár lakás-
kultúrában. akár az iparban — 
hosszabb távon mindenfélekép-
pen a villamos energia felhaszná-
lásának növekedését hozza ma-
gával. Vízi energiánk csekély — 
mondta Elek János —, szénerő-
múvekkel kapcsolatban vannak 
lehetőségeink, de a különböző 
Sz nyezódések miatt sokba ke-
rülnek. Járható útnak marad te-
hát az atomerőmű, annak bőví-
tése, esetleg majd még egy a 
paksihoz hasonló atomerőmű lé-
tesítése. Amire már ma gondolni 
kell, és keresni a helyet a meg-
valósításhoz. Hiszen amikor an-
nak idején az atomerőműre vok-
solt az ország, megteremtette 
egyúttal a bázisát egy majdnem 
négyezer megawattos erőmű te-
lepítési lehetőségének. Ezt min-
denképpen fejleszteni kell. Az 
atomerőmű több szempontból a 
legjobb: biztonságos, gazdasá-
gos és a legkevésbé környezet-
szennyező. 

A főosztályvezető felhívta a 
figyelmet arra, hogy semmikép-
pen nem kell aggódni az atom-
erőművek miatt. Érdekes, hogy 
éppen azoknak az embereknek, 
akik Pakson dolgoznak, nincs 
semmi problémájuk az erőmű-
vekkel. Inkább azok háborog-
nak, akik igencsak messze van-
nak a létesítménytől. A paksiak 
tudják, biztonságos a berende-
zés, és a megengedettnél na-
gyobb mértékű szennyezettség-
től nem kell tartani. 

Ha megfelelő társadalmi nyil-
vánosságot kapott volna és 
kapna a téma pozitív oldala is, 
talán kevesebb félreértés, félre-
vezetés adódna. 

H . J . 
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KILENCVEN ÉVE 
született Dávid Alfaro Siqueiros ( 1 8 9 6 -
1974) nemzetközi Lenin-békedíjas mexikói 
kommunista forradalmár, a haladó mexikói 
festészet kimagasló alakja, a monumentá-
lis falképmúvészet technikai és szemléleti-
stiláris megújitója 

HETVENÉVES 
Gilyén Jenó (sz 1918.) Kossuth-díjas épí-
tészmérnök. a Népstadion tervezője 

HETVENÉVES 
Mezey Barna (sz. 1918.) Kossuth-díjas ve-
gyészmérnök, a Chinoin Gyógyszergyár 
ny. vezérigazgatója 

HETVENÉVES 
Cservenka Ferencné (sz. 1918.) politikus, 
ny pártmunkás, az Országgyűlés alelnöke 
(1980-88 ) . a Pest megyei pártbizottság 
elsó titkára (1962 - 85). országgyűlési kép-
viselő ( 1958-tól) 

HATVANÉVES 
Szónyi G. Sándor (sz 1928 ) kétszeres 
Balázs Béla-dijas és SZOT-dijas rendező, 
a televízió rendezője, érdemes művész 

NAGYSZÍNHÁZ 
este 7 órakor: A vig özvegy 
1 - 2 bérlet 

Somlay 

KISSZlNHÁZ 

délelótl 11 órakor Olivér - bérletszünet 

MOZIK 
Vörös Csillag: délelőtt 10 órakor A 

velencei nó (színes, olasz film. III. helyár); 
délután fél 4-kor A házibuli folytatódik (szí-
nes, mb francia film. III. helyár): háromne-
gyed 6 és 8 órakor K (színes, magyar film). 

Fáklya: tél 3. háromnegyed 5 órakor A 
tizenötéves kapitány (színes, mb szovjet 
film) Este 7 órakor A velencei nó (színes, 
olasz film. IV helyár) 

Szabadtág: délután 3 órakor A beszélő 
köntös (magyar film): negyed 6 és léi 8 
órakor A velencei nó (színes, olasz film. IV. 
helyár). 

Fflmtéka: este fél 6 és fél 8 órakor: 
Teliholdas éjszakák (színes, mb. francia 
film). 

Éva presszó: este 8 órakor: Egymillió 
évvel I.É. (amerikai—angol sci-ti). 

ÜGYELETEK 

GYÓGYSZERTÁR:Klauzál tér 3, (13/57-
es) Este 8 órától reggel 7 óráig Csak 
sürgós esetben! 

BALESETI. SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI: 
Ma a balesetet szenvedett személyeket 
Szegeden az Idegsebészeti Klinika (Pécsi 
11.4.) veszi tel. segészeti és urológiai felvé-
teli ügyeletet a II. Kórház (Tolbuhin sgt 57.) 
tart. 
A gyermeksérültek és gyermeksebészeti 
betegek ellátása a Gyermekklinika gyer-
meksebészeti osztályán történik 

ÉJSZAKAI ORVOSI: Este 7 órától reggel 7 
óráig a lelnött-lakosság részére, Szeged. 
Hunyadi János sgt 1 . sz alatt, teleion 
10-100 

GYERMEKORVOSI: Munkanapokon 13 
órától másnap reggel tél 8 óráig, szomba-
ton. vasárnap és munkaszüneti napokon 
reggel fél 8 órától másnap reggel fél 8 óráig 
a Lenin krl 20. sz alatti körzeti gyermekor-
vosi rendelőben történik a sürgós esetek 
orvosi ellátás 

GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI: Ma 
este 7 órától reggel 7 óráig az Újszegedi 
Gyermekkórház Szeged. Odesszai krt 37 
Teleion 22-655 

FOGORVOSI: Héttótól péntekig 22 órától 
reggel 6 óráig, szombaton reggel 7 órától 
hétfó reggel 7 óráig. Szeged, Zöld Sándor 
u. 1 - 3 . telefon: 14-642. 

SOS LELKISEGÉLYSZOLGALAT: Min 
den este 7 órától reggel 7 óráig Telefon 
11-000 

IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 54-773 Hét-
főn és csütörtökön délután 3 órától 6 óráig 
hívható 

KÜLFÖLDI TÉVÉADÓK MŰSORÁBÓL 

B E L G R Á D I . 
7.00: Réggell műsor. 8.35: Gyermekek-
nek. 10.30: Hírek. 10.35: A Föld geológiai 
múltja. 11.05: Ra|zfllm. 12.30: Hírek. 
14.45: Iskolatévé. 16.40: Hírek. 18.30: 
Ötös stúdió. 19.00: A hazalátogató ven-
dégmunkásoknak. 19.15: Rajzfilm. 
20.00: Visszatükröződések. 20.55: Ko-
moly zene. 21.05: A sárkány éve. 21.50: 
Híradó. 22.10: Éjjel Is, nappal Is: Mystral 
lánya - 5., Humor, A festészet kalandja. 
0.10: Hirek. 

BELGRÁD 2. 
15.05: Híradó. 15.25: Az é|szakal műsor 
Ismétlése. 19.30: Híradó. 20.00: Szóra-
koztató műsor, közben: Az egyik főz, a 
méslk nem - amerikai jétékfllm. 22.30: 
Huszonnégy óra. 22.35: Irodalom. 

SKY 
7.C0: Jó reggelt! 8.05: Gyermekeknek. 
11.00: Slágerlista. 12.40: Járd be Euró-
pétl 14.30: Evmérleg. 15.30: Halótöröt-
tek. 18.00: Gldget. 19.00: A kisérte« é t 
Mrs. Mulr. 19.30: Riadókészültségben. 
20.30: Akciófilm. 22.25: Simagazln. 
23.40: A pankráció szupersztárjel. 01.00 
Hegedűverseny. 

SUPER 
7.00: Hírek. 8.00: Gyermekeknek. 10.30: 
Koncert. 11.30: Legkedvesebb telesé-
gem - filmvígjáték. 13.30: Fiaink éa 
lányaink. 15.00: Nlckl Groocock mű-
sora. 16.00: Gyermekműsor. 17.00: 
Könnyűzene. 18.40: Vigjátéksorozat. 
19.10: Turlstamagazín. 19.40: A vilég 
divatja. 20.30: Amerikai agyetaml fut-
ball. 21.30: Forma 3. 22.00: Az argentin 
foci. 23.25: A negyvenes brit slágerlista. 

TV5 
16.05: Hirek. 16.10: Századok emléké: 
Verne Gyula. 16.30: Főzómüaor. 17.00: 
Falu a felhők között. 18.00: Leopold Z 
boldog élete. 19.00: Télapó. Télanyó 
20.00: Az ördög személyesen. 21.30: 
Koncert. 22.30: Európa Időjárása. 23.30: 
Dalest. 

© ® Rádió 

BUDAPEST I . 
8.55 Tévétorna 
9 00 Képűiság 
9.05: Orvosi tanácsok tíz percben 
9.15: Szünidei matiné 

10.05 Pudingfejú Wilson Amerikai tévé-
lilm (ism.) 

11.30: Képújság 
16 25 Hirek 
16.30: Kelet-Afrikában — ismeretterjesztő 

tilm 
17 00: Hazai Tükör 
19 05: Esti mese 
19 15 Lottósorsolás 
19 20: Tévétorna 
19 30 Híradó 
20 20 Szomszédok - 44 
20 50 Van öt perce? 
2105 Tizenkét hónap az erdón 
21.30 Unokáink sem fogjak látni 
22 10 Schumann a-moll zongoraverseny 

Op 54 — angol tilm 
22 45 Híradó 3. 

BUDAPEST 2. 
17.50: Képűiság 
17.55: Magyar évszázadok (ism.) 
18 10: Hosszú űt a dúnéken — 4 
19.25: A Szegedi Körzeti Stúdió nemzeti-

ségi műsora 
20 00: Az Állami Népi Együttes műsorából 

(ism.) 
20 10 Képúiság 
20 15 Kisfilmek a nagyvilágból 
21.45 Híradó 2. 
22 00 T I R Olasz-magyar tévéfilmso-

rozat A potyautas 
23 00 Képújság 

KOSSUTH 
8.30: Vlctor Mété szerzeményeiből. 9.00: 
Klasszikus operettekből. 9.30: A külpoli-
tikai rovat műsora. 10.05: Századunk 
zenéjéről. Sosztakovlcs: Az orr. 10.35: 
Labirintus. Zenei rejtvény fiataloknak 
(Ism.) 10.50: Bura Kovács Andor népi 
zenekara játszik. 11.05: Járdányi Pét: 
Vőrösmarty-szlmfőnla. 11.38: Glemba. 
Csák Gyula regénye. 12.45: Válaszolunk 
hallgatóinknak. 13.00: Klasszikusok 
délidőben. 14.10: Tibeti dalok. 14.25: 
Zenei Tükör. 15.00: Szóról szóra. Zenéa 
Irodalmi magazin. 16.05: Gazdag Erzsi 
gyermekversel zenével. 16.18: „En bús 
verselmet tedd az kebeledbe ". A régi 
magyar Irodalomról — kezdőknek. A Ura 
a XVII. században. 16.58: Prokof|ev: Pé-
ter és a tarkas. 17.30: Népdalok. 18.00: 
Kritikusok tőruma. 19.15: Lottósorso-
lás! 19.23: Elsó kézből - Fórum. 22.00: 
Hírvilág. 22.30: Dlszkotéka. Lemezbaré-
tok órája. 23.30: Ottó Schulof éa Nylkols| 
Mednylkov zongorázik, Pablo Caaala 
gordonkézlk. 

PETŐFI 
8.05: ö t penny. Részletek Stevens zenéa 
létékából. 8.20: A Szabó család (Ism.) 
9.05: Napközben. (Éló.) 12.10: Fúvós 
táncok. 12.25: Néhány szó zene közben. 
12.30: Nemzetiségeink zenéiéből. 13.05: 
Nosztalgiabullám. Bockaroos együttse. 
14.00: Iránytű. Szórakoztató magazin vi-
lágjáróknak és otthonülóknsk. 15.05: 
Néhány perc tudomány. 15.10: Opera-
slágerek. 15.45: Törvénykönyv. A jövő 
bírósága (Ism.). 16.00: Találkozás a stú-
dióban. (Elö.) Vendég: Lendvay Kamllló. 
17.05: „Fecsegó-Recsegő". 17.30: Tás-
karádió 18.30: Slágerlista. 19.05: Nóta-
kedvelóknek. 20.05: A Poptarlaznya da-
laiból. 21.05: Kattogó Kabaré 12. rész 
(Ism.) 22.05: A francia sanzon Ismeret-
len arcai. Marle Paula Belle. 23.10: A 
Cure együttes összes nagylemeze. 
24.00: Virágének. 

BARTÖK 
9.08: Zenekari muzsika. 9.59: Purcell: A 
tündérkirálynő - az operahangverseny 
előadása, közben: 11.05: Pillanatkép. 
11.10: Magyarán szólva (Ism.). 12.15: 
Zengjen a muzsikai Az amatőr zenei 
mozgalom híradója. 12.45: Welnsr: V. 
divertimento. 13.05: Szinészvlzsga — 
88. Spllák Klára: Portugál levelek. 13.25: 
A magyar muzsika múltjából. 14.00: A 
kamarazene kedvelölnek. 15.10: Pop-
hullám. 16.00: Zenekari muzsika. 17.00: 
Nyltnlkék - Kisiskolátok műsora. 
17.30: Rédióhangversenyekröl Várnai 
Péter műsora. 18.00: Donizetti operái-
ból. 18.30: In llmba materna. A Magyar 
Rádió romén nyelvű nemzetiségi mű-
sora Szegedről. 19.05: Tűnődés a tüne-
tekről. A só és más ..kártevőink" (Ism.). 
19.35: Klasszikus kórusmuzsika. 20.00: 
Bemutatjuk új felvételeinket. 20.22: 
Operaest. Geszty Szilvia felvételeiből. 
21.10: A Lausanne-I Kamarazenekar 
hangversenye. 22.24: Otaka Tadaakl 
kortárs japán zeneszerzők müveit ve-
zényli. 23.00. Fiatalok Stúdló|a az Ange-
likában. 

SZEGED 
56.29 MHz - 94,9 MHz 
december 30., péntek 

5 . 3 0 - 8.00: Alföldi Hírmondó - zenés 
hírműsor. — Benne: 5.40: Falurádió a 
Kossuth rádióból 6.00: Hirek, útlnform. 
6.30: Hírek, lapszemle. 6.45: Reggeli 
párbeszéd. 7.00: Krónika. Kossuth. To-
vábbá: Információk Bács-Kiskun. Békés 
és Csongrád megyéből — program-
ajánlat. Időjárás-jelentés sport. Műso-
runk tartalmából: — Vízlépcső Csongrá-
don. — A Dugonics Társaság terveiről. 
- Jelmezes futóverseny Szilveszterkor. 
- Szilveszteri népszokások. 
Szerkesztő: Kozó Attila 


