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könnyedén le lehet majd bontani. de a most kivágott, feláldozott életerős fákat nem lehet
pótolni hasonlókkal.
A sors iróniája, hogy a dorozsmai fenyvesben évente
környezetvédelmi tábort szerveznek a környék tanulói számára. A helyszín szerencsés
volt, hiszen eddig élőben is tapasztalhatták a megvédett és
ápolt környezetet. Most mit
szólnak majd vajon a megritkított fák között, a szikes homokot nyelve? Ismét tapasztalni
Ennek a hírnek látványos foganatja lesz — szokta volt
fogják, hogy az elmélet és a
mondani tapasztalt szerkesztő kollégám, amikor leadja gépelésre az anyagot: Lobogózzuk föl a házakat! Most viszont Andó
József Tarjánbúi azt írja, nem tudnak eleget tenni a kérésnek,
mert a háztömbjükről három zászlót is elloptak. De nem csak az
ő házukról. Azt mondják az illetékesek, amikor meccs van,
Rendkívül meghökkentő az
többen jelentik, hogy ellopták a zászlót. „Kéljük, nagyon
a mód, ahogy a városgazdálkoszépen, tegyenek valamit, intézkedjenek!"
dás a zöldre festett, „korszerű", fém szeméttartókat üríti.
//
•
.
/
Érdemes lenne lefényképezni,
vagy inkább lefilmezni, mert
Évek óta családunk kedvenc fák, ezek a barbáran kivágott talán másképp el sem hinnék.
kirándulóhelye a dorozsmai egészséges fenyőfák kötötték Kíváncsi lennék arra is, ki tererdő. Közel van a városhoz, s meg a homokot. A fenyőfák vezte ezeket a tárgyakat, és
külön érdekessége, hogy fe- lehullatott tűlevelei képezik a vajon eredetileg is így kellett
nyőfák között sétálgathatunk. talaj felső rétegét, amelyben használni?
Másik gondom a használt
Idei tavaszváró sétánk szo- tavasszal virít az ibolya, késóbb
morú tapasztalatokat hozott. fürtös gyöngyikék milliói búj- papír, rongy, üveg stb. összeAz erdó is körül van már ke- nak elő ebből a fenyöavar-ta- gyűjtése. Olyan minimális öszrítve, építési területnek tűnik, s lajból. Ha kivágják a fákat, po- szeget fizet érte a M É H . hogy
elég nehézkes megtalálni azt a rosabb lesz a környék, s az egy-egy iskolai hulladékgyűjrészt, ahol a kerítés hibája aljnövényzet táptalaját is megmiatt át lehet bújni. Eddig nem semmisítik.
tudtuk, hogy az erdő nem közTudom, az elmúlt években
terület. s a fák közé csak belé- sikeres vállalkozásnak számíAzaz: megtáncoltatják a
pőjegy (horgászjegy, strandbe- tott a Sziksóstóra telepített
lépó) váltása után juthatunk. kemping: de a terület nem túl visszaváltót az üveggel. A köFarkas
Már ez is kellóképpen elron- nagy. s vonzereje is csak akkor vetkezőképpen járt
totta kedvünket, az igazi sok- marad(na) meg, ha a csendes, Sándor az Olajbányász téri
kot azonban a kivágott fák so- békés természetes környezetet ABC-ben. 13-án. délután 3kasága okozta. Végignéztük a sikerül megtartani. A kivágott kor:
négy darab literes szörföldön fekvő törzsdarabokat, fák
helyére
biztos
újabb
ágakat. Egészséges fák estek „ház"-, sátorhelyeket tervez- pös üveget, két paradicsomos
áldozatul a fűrészeknek. Köz- nek. de a túlzsúfoltság el fogja és egy pezsgősüveget szándétudomású. hogy a dorozsmai riasztani a csökönyösen csak koztam visszaváltani. A zöldkirándulóhely szikes talajon az pihenni vágyó hazai és külföldi ségosztályon az eladóhölgy köegykor természetes
medrü nyaralókat. A majdan felesle- zölte velem, hogy csak kettó
Sziksóstót veszi körül. Ezek a gessé váló sátrakat, faházakat darab literes üveget vehet át
tőlem, mert a többit nem ott
vásároltam... Elég sokat foglalkoztak. cikkeztek már az üvegtémáról. de nyugvópontra nem
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Társszerzőnk
az olvasó

gyakorlat igencsak messze került egymástól.
Az erdő területére lépve (kivágott fák között!) tábla fogadja a látogatót. „Ügyeljünk
az erdó és a víz tisztaságára!"
Mi vigyázunk az erdőre, de aki
birtokba vette, „kisajátította",
már nem mondhatja el ugyanezt magáról.
Mi is állítottunk egy táblát —
gondolatban —, de más felirattal. „Tiltakozunk a fák kivágása és az erdó beépítése ellen!"
N.E.

Városunk rendjéről

Erdősirató

tési akción kívül nemigen
éri meg összekötni, elvinni,
így tehát a használható hulladéknak csak a töredéke kerül
újrafelhasználásra. Javaslom:
próbálkozzon meg a M É H azzal. hogy zsákokat osszon ki
•családoknak, esetleg lakóközösségeknek. Célszerű lenne a
konténerek
mellett
olyan
gyűjtöládákat felállítani, ahová a kukába nem való hulladékot dobhatnánk. — Az
előrelépés jegyében írta névvel. címmel ellátott levelét egy
olvasónk.

Üveges tánc

Kecskeméti Antal vasvirágai

A Kass Vigadó (alias második Hungária Szálló) felújítása során előkerültek azok a
vasbeton
tartóoszlopok,
amelyek Kecskeméti
Antal
vasszerkezeti gvárában készültek. ( D M 1989.01.30.)
A vasszorgalmú Tipity János munkássága és a Városi
Somogyi Könyvtár kiadói tevékenysége kapcsán ismerhettük meg Szeged vasművességét. Csak sajnálhatjuk,
hogy a vasvirágok napjainkra
már teljesen elvirágoztak, de
több száz őrzi a szegedi kovácsmesterség avatott és értő
mestereinek remekeit házainkon, sírkertjeinkben, középületeinken. A rajzokban
megörökített remekek sorában ott találjuk Kecskeméti
Antal (1870-1924) vasszerkezeti gyárából kikerülteket
is. Ez a jeles műhely a Mars
(ma Marx) téren működött
(ma Volán-telep). Ezek: a
Weidlinger Andor tervezte lakóház (Bajcsy-Zsilinszky u.
28.) rácsos kapuja 1910-ból,
szecessziós motívumokkal. A
Vidra u. 2. sz. alatti épület
kapubetétje, amely valóságos
vasköltemény. A Lenin krt.
50. sz. alatti ház kapurácsozatü mákgubó motívumokkal.
Baumhorn
Lipót
tervezte Müller- (Forbáth-)
ház finom elosztású rácsos
kapuja 1911-böl. A Református palota (tervezte Magyar
Ede 1911-ben. most felújítás
alatt), amelynek kovácsoltvas díszítésű kapuját a kivitelező, Ottovay István elgondolásainak alapján is készítette.
Itt merítette ki Kecskeméti
Antal a lakatos technikák
minden lehetőségét. Valóságos lakatos remekmű.
A Kígyó u. 1. sz. alatt lévó
egykori Keleti-palota (tervezte Ottovay István, 1911ben, most felújítás alatt)
egyenes vonalú és naturális
növényi formákat is felvonultató kovácsoltvas rácskaput
ugyancsak Kecskeméti mester készítette. Igen eredeti és
egyéni mű. A zsidó hitközség
Baumhorn
Lipót
tervezte
székházának kapupántdíszei
szintén Kecskeméti Antal mű-

helyéből kerültek ki. A most
felújítás alatt lévó házakon,
de a jövőben is szeretnénk
majd látni ezeket a vasremekeket.
A szegcdi vasművesség
igen régóta virágzott, s ennek
legjobb letéteményese volt az
1799-ben létrehívott iparosképző rajziskola, amely a piarista gimnázium égisze alatt
működött. A kovácsmesterség rangja jelentősen növekedett már az 1800-as évektől,
de igazi keletje az 1879. évi
árvíz utáni újjáépítés nyomán
támadt. Az ekkor felépült
magánházak és középületek
vasműves munkái nagyrészt
szegedi mesteremberek tudását dicsérik.
A szegedi mükovácsolás
nemcsak itthon, hanem külföldön is előkelő elismeréseket kapott. Az 1900. évi párizsi világkiállításon Kónya
György ezüstérmet. Benkóczy Pál bronzérmet nyert
munkáikkal.
Kecskeméti Antal mellett
jeles vasmüveseink voltak:
Strell József, Bille János, Fekete Pál. Fejős Ferenc, Kovács Ferenc, Mészáros József,
Szeles József, Temesvári István. Újhelyi Mihály,
Váry
Elek és Verehályi
Kornél,
akiknek virágokból formált
kapurácsai,
lépcsőkorlátai.
védőrácsai,
erkélykorlátai,
zászlótartói, sírkerítései, kilincsei ma is üdítóleg hatnak
egyre uniformizálódó városképünkben. Az egykori kovácsmesterek tudását, művészetét és tisztességét ezek az
alkotások ma is megőrzik számunkra. csak mindenkor vigyázzunk is rájuk, mert hazánkban sem gyűjteménye,
sem múzeuma nincs a kovácsművészetnek. Pótolhatatlan
nemzeti műkincseink, értékes kovácsolt emléktárgyaink
különféle raktárakban porosodnak és rozsdásodnak, s
egyszercsak teljesen tönkremennek. Pedig ezek bemutatásával napjaink tömegízlését
is jótékonyan tudnánk formálni.
Bátyai Jenő

került. Pedig enélkül is van
elég bosszantó jelenség.
Megelőzendő a félreértéseket és bosszúságokat, javaslok
egy nagy. országos tanfolyam
szervezését a vásárlók részére.
Ki kell oktatni a gyarlókat, tanulják már meg végre. hogy melyik szörpöt, milyen üvegben,
melyik vállalat állítja elő színre,
szagra, alakra stb. szerint. És
azt is. hogy ezt mely kereskedelmi egység árusítja, és akkor
én balga tudni fogom, hogy az
alsóvárosi ABC-ben vásárolt
üveget oda illik visszavinnem, a
kapuvárit pedig oda."

Válaszol az illetékes
Két héttel ezelőtti összeállításunkban jelent meg, hogy a
Jolánka utcában a közvilágítás
zavarja a tévét. Az áramszolgáltató vállalattól a következő
választ kaptuk:
„Varga József észrevételét
jogosnak tartjuk... értesítettük
a Szegedi Zavarvizsgáló Üzem
Csongor téri üzemvezetőségét,
hogy a megjelölt helyen végezzen mérést. A zavarvizsgáló
üzem közölte, hogy nem találtak zavart, valószínűleg az időközben kicserélt égő miatt.
Megjegyezzük, hogy közvi-

lágítási hálózatunkon igen sok
bejelentést küld a zavarvizsgáló üzem. ahol majd minden
alkalommal egy bizonyos izzó
okozza a zavart és esetleges
szerelvényhibát, amit legtöbbször teljes lámpatestcserével
szüntetünk meg.
Ami a balesetveszély elhárítására vonatkozik, azonnali javítást rendeltünk el. amit a déli
kirendeltségünk elvégzett."
összeállította:
Czakó Julianna

Háy első verseskötetében —
Gyalog megyek hozzád a sétálóidon — azt írja le a jól
megszerkesztett
ciklusokkal,
hogyan bomlik föl maga a vers
szöveggé, s szövegen túli jelrendszerré, miként szűrődik át
az elesettség Hosszú macisajt-
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verssé, s mi által fejezhető ki a
létezés néhány ceruzavonással
fölskicceit hagyományos szomorúmanóval.
Horváth János 1960-ban született Budapesten, Szegeden
végezte el a tanárképzőt, s —
ha jól emlékszem — öt esztendeje döntött úgy, hogy ezentúl
Háy lesz, szigorúan filoszemita
alapon. Erről a döntéséről
olyan magától értetődő szelídséggel számolt be annak idején,
mint amilyen természetesen és
igaz védtelenséggel, tisztasággal éli az életét. Háy ugyanis
keresztény. Versei éppen ezért
egyneműek, eszköztelenek és
gyermekiek.
Kötete nemcsak önmagában
esemény. Mióta az alig harmincasok előtti nemzedék (Zalán,
Géczi, Téglásy) kivonult a városból, szinte semmit sem hallani ezekről az ifjabbakról.
Hévizi Ottóról, Szijj Ferencről,
Darvasi Lászlóról,
Medgyesi
Gabrielláról,
Kurdi Fehér Jánosról. Úgy hírlik. Háy (szegedi) kötetét újabb. Szegeden
is született versekből szerveződő verseskönyvek követik a
Magvetőnél.
Kérem az olvasót, figyeljen
rájuk, a csendesekre!
Dlusztus Imre

-

NÉVNAP:

GÁBOR

A N a p kel 5 óra 4 0 p a r c k o r , n y u g s z i k 18 ó r a 0 2 p e r c k o r .
A H o l d kai 20 óra 3 3 p e r c k o r , n y u g a z l k 6 ó r a 0 0 p e r c k o r .
VÍZÁLLÁS
A T l a z a vízállása S z e g e d n é l c a ü t ö r t ö k ö n p l u a z 2 4 6 c m ( á r a d ó )
SZÁZHÚSZ ÉVE
született Bantler Ödön
(1869-1923)
gyógyszerész, tanár, szerkesztő, a hazai
gyorsírás úttörője, a Magyar Gyorsíró elmü
szaklap szerkesztője
KILENCVENÖT ÉVE
született Korvin Ottó (1894-1919) tisztviselő, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosa, vértanúja
HETVENÉVES
lawrence Ferlinghetti (sz. 1919) amerikai
költő Abszurd, lázadó szabadversekel ír
1968-ban a vietnami háború elleni tiltakozása miatt bebörtönözték. Magyarul regénye (Egyes szám harmadik személy. 1970)
és Versei (1977) olvashatók

18.00
18.25

Telesport
Gyerekeknek! — Tom és Jerry —
Amerikai rajzfilmsorozat - William
Hanna és Joseph Barbera produkció — 1. A kisiskolás. 2. A kedvenc
lelenc. 3. Két kicsi indián
18 45 Tv 2
19 00 Hóvirágünnep — Csehszlovák (Hm
(ism.)
20.23: Tv 2 Benne A hét műtárgya Hans
Memling:
Kálvária-oltár
(Szépművészeti Múzeum) (ism.)
21.00: Híradó 2.
21.20 Tv2 Benne: Időjárás-jelentés
21.30 Budapesti Tavaszi Fesztivál - J.
S. Bach: Máté-passió - Közvetítés
a Budapest Kongresszusi Központból. felvételről
kb 23.50 Tv 2 - N a p z á r t a
KÜLFÖLDI TÉVÉADÓK MŰSORÁBÓL

NAGYSZÍNHÁZ

BELGRÁDI.

este 7 órakor Holland táncszínház vj, (Kodály bérlet)

8.20: Tv-naptár. 8.30: Gyermekműsor.
9.00: Iskolatelevfzló. 12.45: Elmulasztották — názzékl 15.15: Éjszakai program.
17.15: Tv-napló. 17.35: Gyermekmüaor.
18.05: Számok és betűk. 19.10: Rajzfilm.
19.30: Tv-napló. 19.53: A mai aport.
20.00: Miami fogyatékosságai - filmsorozat. 21.00: Szórakoztató műsor. 21.30:
Tv-napló. 21.50: Intervlew. 22.55: É|»zakal program.

KISSZlNHÁZ
este 7 óraker: Olivér (bériétszünet)
MOZIK
Vörös Csillag: délelőtt 10. délután fái 4
és háremnegyed 6 órakor: Piroska és a
farkas (szines magyar—kanadai film), háromnegyed 8 órakor Rain man (Esőember) (szines amerikai film III helyár!) 10
óraker Érzékek birodalma (színes japán
erotikus lilm. Csak 18 éven felülieknek!)
Fáklya; fél 3 órakor Hupikék törpikék és
Törpicur (szines. m. b belga rajzfilm III.
helyár!) háromnegyed 5 és 7 órakor Rain
man (Esőember) (színes amerikai film III
helyár!)
S z a b a d s á g : 3. negyed 6 és fél 8 órakor
Ifjú Sherlock Holmes és a félelem piramisa
(színes m. b. angol kalandfilm IV. helyár!)
Fllmtéka: fél 6 és léi 8 órakor: A misének
vége (szines olasz film).
Klekőrüesy halászcsárda: (videomozi)
délután 4 és esfe 8 órakor: Szemet szemért
(szines amerikai bűnügyi karatefilm)
Éva presszó: este 8 órakor Párbaj
(hongkongi karatefilm )

BELGRÁD 2.
17.45: Tv-naptár. 18.00: Rljekal krónika.
16.45: Kritikus pont. 19.15: Tv-klállitáa.
19.30: Tv-napló. 20.00: Szórakoztató zenei műsor. 20.55: Parlamsntl krónika.
21.25: Egy szerző, egy film.
SKY
7.00:
Gyermekműsor
rajzfilmekkel.
10.30: Rockahow. 11.30: Magazinműsor. 12.30: Sulllvanék (filmsorozat).
13.00: Egy másik világ (amerikai filmsorozat). 14.00: Zene képkölteményekkel
15.00: Változó világ (filmsorozat). 16.00:
Szeretni (filmsorozat). 16.30: Családi
ügy (vlgjátékaorozat). 17.00: Rockahow.
18.00: Eurosport műsora.
SUPER

ÜGYELETEK
GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér 3 szám
(13/57-es) Este 8 órától reggel 7 óráig.
Csak sürgős esetben'
BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL: Ma a balesetet Szenvedett személyeket a II. Kórház (Tolbuhin
sgt 57.) veszi fel. sebészeti felvételi ügyeletet az I sz Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4 ).
urológiai felvételi ügyeletet a II Kórház tart
A balesetet szenvedett gyerekeket a kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti
klinikán látják el
ÉJSZAKAI ORVOSI: Este fél 6 órától
reggel fél 8 óráig a felnóttlakosság részére
Szeged. Hunyadi János sgt. 1 sz alatt
Telefon: 10-100
GYERMEKORVOSI: Munkanapokon 13
órától másnap reggel fél 8 óráig, szombaton. vasárnap és munkaszüneti napokon
reggel fél 8 órától másnap reggel fél 8 óráig
a Lenin krt 20. sz alatti körzeti gyermekorvosi rendelőben történik a sürgős esetek
orvosi ellátása
GYERMEK
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
ÜGYELETEK: Ma este 7 órától holnap
reggel 7 óráig a Fül-Orr-Gégeklinika (Szeged, Lenin krt. 111). teleton 21-122
FOGORVOSI ÜGYELET: Hétlótól péntekig 22 órától reggel 6 óráig, szombaton
reggel 7 órától hétfó reggel 7 óráig: Szeged. Zöld S. u. 1 - 3 . Telefon: 14-642.

Az első Háy-kötet
Igen távol áll tőlem, hogy
szerkesztői pozícióban tündököltessem magam, mégis papírra kell vetnem Hdy Jánosról
szólva azt a kevésbé irodalomtörténeti, mint inkább hétköznapi tényt, hogy verseit én rajzoltam be legelőször, még a
Szegedi Egyetem laptükrére —
sokak értetlenségével kísérten.
Azt sem akarom sugallni — a
föntebbiek után —, hogy én
„már akkor is láttam", s lám
„ez a kötet engem igazolt".
Nem állíthatom ezt, már csak
azért sem, mert Háy — ifjabb
korában: Horváth — János versei sohasem okoztak számomra
befogadói izgalmat, ám a kezdetektől tiszteltem a szerző következetességét. Háy ugyanis
— mint általában az igaz művészek — mindig ugyanazon a
szellemi alapzaton állva, lényegében egynemű feleletet ad a
világ feltette kérdésekre, s ha
válaszával nem is, szervezettségével mindenképp azonosulni
lehet.

Mi? Hol? Mikor?

S. O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
Mindennap esle 7 órától reggel 7 óráig
Teleton: 11-OQO
IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 54-773.
Hétlón és csütörtökön délután 3 órától 6
óráig hívható.

ÍL

JI

Tévé

8.00: Egyveleg. 15.30: Brit rockzene.
16.30: Telefonos show-műsor. 18.30:
Élva vagy holtan (weaternsorozaf).
19,00 Lányok a magasban. 20.00: Turlstamagazln 20.25: Mit látszanak a mozikban? 21.00: Rockzene. 22.00: Zenei műsor. 00.00: Egyveleg.
TV 5
16.10: Szerelem minden áron (tv-sorpzat). 16.30: Jó napot, jó étvágyat! 17.00:
Pihenőidő. 17.30: Vetélkedő. 18.00:
Jeanne velünk van (tv-szfnház). 20.00:
Hegymászók magszlnja. 20.30: Országleltár (dokumentumsorozat). 21.40: Kerevet. 22.00: Tv-hfradó. 22.30: Kulturális
magazin. 23.00: Sport és szabadidő.
00.00: Megrázkódtatás.

© ©

Rádió
KOSSUTH

8.20: Tudomány és gyakorlat. 8.50: Nótacsokor. 9.40: Dombon törik a diót... —
Óvodások műsora. 10.10: A zene Is
összeköt. 11.10: Magyar írét - A Rádió
világirodalmi hetilapja. 12.45: Van új a
Nap alatt - Tudományos hiradó. 13.00:
Klasszikusok délidőben. 14.10: Flókszerkesztöség. 15.30: Boreody László
népdalfeldolgozásaiból. 16.10: Látogatóban „Salamon klrály"-nál. 17.00: A
képviselő noteszéból. 17.30: Idősebbek
hullámhosszán. 19.15: Segíthetünk? Az Ifjúsági Rádió műsora. 20.15: Dlszkotéka - Lemezbarátok órája. 21.15: Kilátó - A Rádió világirodalmi hetilapja.
22.00: Hírvilág. 22.30: Bagoly - Éjszakai érdekes magazin.
PETŐFI

BUDAPESTI.
9 0 0 Képújság
9.05 Tévétorna
9.10: Cortez előtt - Amerikai ismeretterjesztő film
10.10 Gáspár Margit Az állam én vagyok
- Tévéjáték (1987) (ism.)
1140: Képújság
16.50: Hírek
16.55: Műsorajánlat
17.00-19 00 Péntek délután
17.00 Évgyűrűk - Nyugdíjasok műsora
kb. 17 30: Téka - Közhasznú információk
kb. 17.40 Riportfilm
17.55 Reklám
kb 18 00 Ablak - Közéleti szolgáltató
műsor
19 00 Esti mese — Jómadarak - Légyvadászat — Magyar rajzfilm
19.10: „Türelóm köll a szögénységhőn "
- X/6 rész A lócsiszár
19 25 Reklám
19.30 Híradó
20.00 Reklám
20.05 Teleiere - Vilray Tamás műsora
21.15: Reklám
2 1 2 0 A hónap verseiből - Március
21 40 Úrkoporsó — Képzőművészeti rövidfilm
22.00: Homburg hercege - Olasz film
(ism.)
23.35: Hiradó3.

8.05: Slágermúzeum. 9 . 0 5 - 1 2 . 0 0 : Napközben (Elő). 12.10: Július Fuclk fúvósműveiből. 12.30: Népi muzsiké. 13.05:
Pophullám.
14.00-16.55:
Péntektől
péntekig (Éló). 17.05:
Kölyökrédió.
17.30: ötödik sebesség. 18.30: Garázs.
19.05: Csak fiataloknak! 20.05: Operettkedvelőknek. 21.05: Archívumunkból.
21.30: Cigányfélóra. 22.00: A Bikini
együttes felvételeiből. 22.20: A mai
dzsessz. 2 3 . 1 5 - 0 . 1 4 : Kellemes pihenést! - Könnyűzene.
BARTÓK
9.08: Zenetörténeti értéktár. 10.16: Csak
flatqloknakl 11.18: Luganoi Fesztivál 1988. - VI/6. (befejező) rész - A Milanói
Scala szimfonikus zenekarának hangversenye. 13.05: Hallgassuk újral 14.05:
Liszt: Nagy szimfonikus fantázia. 14.30:
Körös Csaba gordonkázik, Hegedűs
Endre zongorázik. Ella Péter caembalözik (Élö). 15.30: Nikos Skalkotlae műveiből. 16.00: Wagner: Paralfal - Háromfelvonásos opera — II. és III. felvonás.
18.47: Rossa László: Fanfár ás három
évek a Csfksomlyól Passióból. 19.05:
Törd s fejed! 19.20: Follow Through —
Angol
társalgás
középhaladóknak.
19.35: Budapesti Tavaszi Fesztivál —
Bach: Mátá passió (Élő). Közben: kb.
21.20: Adakozó kunok — Múveseállomás közpénzen, kb. 21.40: A hangversenyközvetftés folytatása.

BUDAPEST 2.
Tv 2 Kudlik Júliával és Dombóvári
Gáborral
17 00 Képújság
17.15: Tv 2 Benne ldőjárás-|elentés —
Riportok - Tévélorna — Reklám
- Zene
17.45: Van egy kettese? — Telefonos játék

Szentes 66,29 MHz - Szeged 94,90 MHz
1989. március 25., szombat
8 . 0 0 - 1 0 . 0 0 : Alföldi Tükör - A tartalomból: műsorismertetés, lapszemle, hírek,
időjárás, útlnform. az ügyeletek jelentik,
hétvégi programajánlat. - Ófalutól Labradorig - portré Szederkényi Tibor geológus professzorról.

