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Shoder 
és Homock 
„Vivere militarc est" — 

vagyis ..az élet küzdelem" 

tartották az ókori ró-

maiak. és bölcsességük 

ma is érvényes. S bizony, 

az hamarabb kerül a tüz-

vonalba. aki szeretne ki-

maradni mindenből. 

Őszintén csodálom azo-

kat, akik egy-egy igazság-

szeletért magukra haragít-

ják Sóderország vezetőit. 

Rizsahonról nem is be-

szélve. Riasahonban 

ugyanis az a divat, hogy 

szavakon lovagolnak, 

nem akarják megérteni a 

másikat, megsértődnek 

vélt sérelmeken — ke-

gyetlenül megtorolják az 

ártatlanon. Itt született 

meg a mondás: „Fehér 

zászlót lengetnek? Hátul-

ról támadj !" 

Sóderország valamivel 

jobb: a tollforgatók és ala-

nyaik vitája állandósult. 

Néhány nyughatatlan (ez 

ott azt jelenti: a szembe-

köpésbe soha bele nem 

nyugvó) tollforgató állan-

dóan zavart csinál. Csend 

akkor lenne, ha a Shode-

rek nagy családjának vi-

selt dolgaiba mindenki be-

lenyugodna és a Homock 

állambeliek rendesen dol-

goznának azért, hogy a 

Shoderek élhessék világu-

kat. Ám a tollforgatók 

mindig újraélesztik a tü-

zet, és szüntelenül a zava-

rosban halásznak. 

Tanácstalan vagyok: mi 

lesz, ha majd senki nem 

őrzi a tüzet? 

D . É . 

Zichy Eratója 
Lefújták a port egy újabb, 

eddig rejtett könyvtári kincsről 

is! Ez esetben (kivételesen) 

nem a politika tárgyköréhez 

tartozók közül, hanem egy ero-

tikus album fedőlapjairól. 

Zichy Mihály grafikáit az örök 

emberiről páratlanul szép kiál-

lítású kötetben (a Corvina Ki-

adó jóvoltából) lapozgathatja 

az olvasó. 

Híressé, sót hírhedtté ezek a 

tollrajzok tették a mestert; 

azok. amelyekről eddig még 

minden Zichv-monográfia mé-

l y e n hallgatott. Tudtuk róla. 

hogy a múlt század első harma-

dában született művész, mint 

Waldmüller-lanítvány. az aka-

démiai tudás reprezentánsa 

volt. A bécsi tanulóévek után 

— mint ismeretes — az orosz 

cárok udvari festője 14 éven át 

A 70-es évek közepétől csak 

rövidebb-hosszabb utazásai 

szakították meg pétervári tar 

tózkodását. Járt Itáliában. Né 

metországban, dolgozott Pá 

rizsban és szülőfalujában. Za 

Ián is, ahol ma festmények, 

fotók, bútorok, a műterem 

egyedi berendezési tárgyai 

szólnak Zichy életművéről és 

mindennapjairól. 

Már korai műveiben ott az 

életszeretet, a szép női test áb-

rázolásának igénye. Monu-

mentális vásznain a nő démon, 

modern szirén, múzsa, égi tü-

nemény (mint hulló csillag) 

vagy épp a pusztítás géniuszá-

nak megtestesítője; a nő. akit 

Zichy mindenkor odaadóan 

tisztelt. 

A csak néha felbukkanó tes-

tiség — különös módon — a 

késói korszak alkotásain tom-

bol igazán. A mesteri ecsetet a 

realitás vezeti. Alakjai nem el-

vontak. nem a mitológia tárá-

ból valók; hús-vér emberek, a 

X I X . század emberei. Velük ad 

Zichy az ősi ösztönről egyedül 

álló albumot, melynek lapjai 

mozzanatok, a beteljesült sze-

relem egy-egy jelenete. Erezni 

bennük alkotóját: hol cinkossá-

gát, hol leplező iróniáját. 

V a ^ a Mónika 

A város peremén 
Sziate kü/helys/aarba megy m á r az a megállapítás, hogy a 

városok nem újonnan épített, h a n e m már régóta lakott peremke-

rületei a fejlesztés és felzárkóztatás szempontjából aem tartoz-

nak a kiemelt területek közé. A nekik jutó pénzösszeg jócskáa 

elmarad más, frekventáltahb városrészeknek juttatott össze-

geknél. Néha nem kis erőfeszítésbe kerül a legalapvetőbb igény 

kielégítése is. Úgy tűnik azonban, hogv a közvetlenül .Szeged 

mellett fekvő Petöfitelep mintha kivétel lenne. 

Az eredmények elérését 

azonban az itt lakók sokszor 

kemény munká ja és nem ke-

vés anyagi áldozatvállalása 

tette lehetővé. A telepen sé-

tálva hamar feltűnnek a fejlő-

dés csalhatatlan jelei, a sok 

építkezés, a szép családi há-

zak, ugyanakkor nem lehet 

nem észrevenni a — nagyobb-

részt — kiépítetlen úthálóza-

tot. Nagyobb esőzések után 

komoly erőfeszítést igényel 

akár az utca egyik oldaláról 

átjutni a másikra. . . 

Heiler litván egyike azok-

nak. akik sokat tettek a tele-

pért. 1981-tól 1985-ig tanács-

tag. a Vöröskereszt helyi tit-

kára. 1949 óta lakik itt. 

— Mikor ideköltöztünk, 

nem volt még víz, villany sem. 

Egy artézi kút volt a környé-

ken. onnan hordta mindenki a 

vizet. Szerencsére 1949-ben 

már megépült a gerincveze-

ték. de még az 1970-es évek-

ben is volt víz nélküli utca. 

1951-ben aztán a villanyveze-

téket is kihúzták. 

A terület további fejlődésé-

nek alapvető feltételei így hát 

viszonylag korán megterem-

tődtek, hisz már akkor sem 

adtak építési engedélyt fürdő-

szoba nélküli házra. De a ré-

gebben még meglévő pénzfor-

rások időközönként megcsap-

pantak, a 70-es években a 

hiányzó vízvezetékek költsé-

geinek fedezésére már a lakos-

ság hozzájárulására is szükség 

volt. Ez a tendencia a továb-

biakban tartósnak bizonyult, s 

már ritka volt, ha nem kértek 

és vártak a lakosoktól anyagi 

és szintén nem kevés kétkezi 

segítséget. • 

Széli Ferenc az őslakosok 

egyike, 60 éve él itt. 1976-tól a 

népfront titkára, erről a funk-

ciójáról idén. május 10-én 

mondott le. 

— 1976-ban még jó formán 

járda is alig volt. ma már ki 

van építve mindenhol , persze 

társadalmi munkában , a ta-

nács az anvagot biztosította. 

1978 —79-ben elkészült a ma-

gasnyomású vezeték, ennek 

11 milliós költségéhez a lakos-

ság 4700 forinttal járult hozzá 

családonként. A gázt 84-85-

ben vezették be. Aho l én la-

kom. ötezer forintba került. 

Voltak ennél jóval maga-

sabb összegek is. Heiler Istvá-

nék 13 ezer forintot fizettek, 

és hallottam ennél is maga-

sabb összeget. 

— Am i nagyon hiányzik, az 

az út — folytatta Széli Ferenc. 

— Ha elkészül a most épü lő 

műút a Bánk bán utcában, 

megindulhat a buszközleke-

dés. ami nagyon hiányzik, és 

ha megvalósul, főleg az idő-

sebbeknek jelent majd nagy 

könnyebbséget. De a telep 

nagy részén a közeljövőben 

nem lesz újabb szilárd burko-

latú út. Pedig a feltöltött föld-

utak nagy esőzések után gya-

korlatilag járhatatlanná vál-

nak. Központi segítség nincs, 

illetve csak akkor van. ha a 

lakók az utcájukban lévő út 

kiépítésének költségeit több 

mint felerészben állják. Ez vi-

szont már elviselhetetlen ter-

hetjelentene a legtöbb család-

nak. 

Szócs Lajos 1984 óta lakik 

Petöfitelepen. és 1985-ben vá-

lasztották tanácstagnak. 

— Mit tekintett akkor meg-

oldásra váró feladatának? 

— Két nagy megoldatlan 

problémánk van: nincs út és 

csatorna, illetve fontossági 

sorrendben csatorna és út. 

Fontosabbnak tartom a csa-

tornát a magas belvíz miatt, és 

ebből következik a szennyvíz 

megoldatlan elhelyezése is. A 

házak szennyvízderítői a ma-

gas belvíz miatt egyre kevésbé 

képesek leszikkasztani. No 

meg. persze, nem célszerű egy 

pár éve épült utat felbontani 

egy utólag beépítendő csa-

torna miatt, meg nem is lehet. 

— Mennyibe keriil végiil is 

ez az út? 
— Úgy 60 - 70 mil l ió fo-

rintba. 

Heiler István: 

— 1982-ben már elkészült 

ugyanennek az útnak a terve. 

13 milliós költséggel. Akkor 

ilyen célra 60 mil l ió forint volt 

az egész városra, így hát az a 

13 mil l ió túl soknak bizonyult. 

Ismét bebizonyosodott hát , 

hogy a relatíven nagy költség 

az idő múlásával valóságosan 

kicsivé válik, és igencsak hát-

rányként szerepel ma már 

nemcsak az út hiánya, hanem 

a mostani többszörös költsége 

is. Ennek pontos nagyságát 

Tóth László adja meg, aki 

szintén 1985 óta tanácstag: 

— Hatvanhét mil l ió, de 

valószínűnek tartom, hogy 

végső elkészültéig, aminek a 

határideje szeptember 15., ez 

az összeg még növekedni fog. 

— Úgy tudom, hogy a csa-

tornázáshoz is lakossági segít-

séget kérnek. 

— Igen, nem is keveset. 

50—60 ezer forint jutna egy 

családra, persze csak akkor, 

ha utcánként a benne lakók 

több mint 50 százaléka meg-

szavazza. Ez az összeg akkor 

tűnik igazán magasnak, ha va-

laki OTP-kölcsönt kénytelen 

felvenni rá, hisz annak közel 

20 százalékos kamata jelentő-

sen megemeli ezt az összeget. 

— Nem vár a város vezető-

sége túl sok áldozatot az itt 

élőktől? 

— Valóban , a lakók nagy-

mértékben hozzájárulnak la-

kóhelyük fejlesztéséhez és en-

nek van is eredménye. Ha 

egyre ritkábban is, azért néha 

akad még "olyan fejlesztés, 

mint például a Gábor Áron 

utca vízvezetékének cseréje. 

2.5 mill ióért, melyet központi 

alapból finanszíroznak. 

Petőfitelep az egyre szigo-

rodó feltételek között is akar 

és tud továbblépni . Helyzete 

azonban nehezebb, mint a 

többi városrészé, hisz amit az 

újonnan épült városrészek 

készként megkapnak — út, 

gáz, csatorna —, azt Petőfite-

lepen egyenként, kemény la-

kossági munkával és anyagi 

hozzájárulással lehet csak 

megszerezni. Szükség volna a 

peremkerületek olyan átfogó 

fejlesztésére, mely a lakossá-

got kevésbé venné igénybe, 

legalábbis anyagilag, akár — 

Szöcs Lajos véleménye szerint 

— az építkezések visszafogá-

sával és az így felszabaduló 

pénzösszeg átcsoportosításá-

val. 

J ó volna azt hinni , hogy a 

városhoz tartozás nemcsak te-

rületi közelséget jelent, ha-

nem egy városi szintű állapo-

tot is. Mert néha úgy tűnik. 

Petőfitelepet nemcsak a töltés 

választja el a várostól. 

Óvár i Zsolt 

Mi? Hol? Mikor? 
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Díszpolgár 
Olvassuk a Szeged című tanácsi folyóiratban, hogy Sze-

gednek gyakorlatilag mindeddig két díszpolgára van: Rákosi 

Mátyás és Tildv Zoltán. Ki azért, mert itt ült. ki azért, mert 

ott állt. 

Mindegy... A történtek után ki merne javaslatot tenni 

esetleg egy díszpolgárságra? 

Szeged a hazai lapokban 
Egymást kioltó látomások: Háy 

Gyula-bemutató Szegeden t Szántó 

Judit = Színház. — 2. sz.: ill. — 

Kritika a színház Mohács c. előadásá-

ról. 

Személyközpontú tanárképzés az 

USA-ban és Magyarországon / Far-

kas Katalin. Klein Sándor = Pedagó-

giai Szemle. — 4 sz. — Tapasztala-

tok a Juhász Gyula Tanárképző Főis-

kolán. 

A Matematikai Iskola működése a 

szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 

Gimnáziumban / Bánfalvi József = 

Pedagógiai Szemle. — 4. sz. 

Bibó István: Emlékezése egy volt 

rabnak/K .Zs . « Hitel. - máj. 10. -

Szerzó: Kasánszky Zsombor. 

Húvös búcsú káderlappal: Marad-

hatott. de... / Domonkos László = 

Mai Nap. — máj. 11. — Hozzászólás 

Sz. Simon István, a Délmagyarország 

főszerkesztőjének máj. 2-i nyilatko-

zatához. 

Reform a sztálinizmus csongrádi 

bástyáján / N. F. = Reform. — máj. 

12. — Szerző: Németh Ferenc. — 

Beszélgetés Novákné Halász Anná-

val. az MSZMP Csongrád Megyei 

Bizottságának titkárával. 

Hallgattassék meg a rendőrség is: 

A betörőket fülön csípték / HK. = 

Mai Nap. — máj. 14. — Szerző: 

Horváth Kálmán — A Csongrád Me-

gyei Rendór-fökapitányság ifjúsági 

szervezetének kérése. 

Bibó-napok Szegeden / Halász Mik-

lós = Vasárnapi Hírek. — máj. 14. 

Szabad tér: Szeged harmincadszor/ 

Kovács Ágnes = Vasárnapi Hírek. — 

máj, 14, — Nikolénvi István művé-

szeti vezető a szabadtéri játékokról. 

Bibó-konferencta: Három napon 

át Szegeden / Domonkos László = 

Esti Hírlap. — máj. 15. 

Engedjétek hozzánk. Bibó Ist-

vánt!: Tanácskozás Szegeden — 

Nemzet és demokrácia / Gazsó-Zelei 

= Magyar Hírlap. — máj. 15.: ill. — 

Szerzők: Gazsó Ferenc. Zelei Mik-

lós. 

Neve a legnagyobb tiszteletnek ör-

vend: Bibó-konferencia Szegeden / 

(halász) = Magyar Nemzet. — máj. 

15. — Szerzó: Halász Miklós. 

Szegény szabadtéri színház Szege-

den: A széksorok bármikor össze-

dőlhetitek: Nem lesz több teltház / 

-orv- = Mai Nap. — máj. 15. — 

Nikolényi István művészeti vezető 

nyilatkozata. 

Az MSZMP-reformkörök országos 

tanácskozása: Nagvgvűlés Szegeden: 

A hét végén IS. E. = Petőfi Népe. -

ni áj. 17. 

A Don Giovanni Szegeden: Mu-

zsika / Várnai Péter = Magyar Hírlap. 

— máj. 19. — Kritika a Mozart-opera 

előadásáról. 

Lovászi József / Horváth Kálmán = 

Mai Nap. — máj. 19. — (Mi újság?) 

— A Csongrád megyei pártbizottság 

munkatársának nyilatkozata az 

MSZMP-reformkörök első országos 

tanácskozásáról. 

Most már cselekedni kell: Szege-

den tanácskoznak az M S Z M P re-

formkörei / (halász) = Magyar Nem-

zet - máj. 20. — Szerzó: Halász 

Miklós. 

Bibó István szenvedése és nagysága 

I Sükösd Mihály = Magyar Nemzet. 

— máj. 20. 

Kongresszusról döntsön a tagság: 

Reformkörök találkozója Szegeden / 

Kövess László. Halász Miklós - Va-

sárnapi Hírek. — máj. 21. ill. — 

Pozsgay Imre és Vastagh Pál nyilat-

kozataival. 

Nem akarok pártot alapítani: Lon-

doni tanulmányútja előtt nyilatkozott 

a Mai Magazinnak Király Zoltán kép-

viselő / D . L. = Mai Magazin. — 5. 

sz.: ill. — Szerző: Domo»kos László. 

A N a p ke l 
A H o l d kel 

4 ó re 58 p e r c k o r , n y u g s z i k 2 0 ó ra 25 p e r c k o r . 
0 ó ra 16 p e r c k o r , n y u g s z i k 7 ó ra 2 7 p e r c k o r . 

VfZÁLLÁS 

A T i s z a v í z á l l á s a S z e g e d n é l k e d d e n p l u s z 5 9 4 c m ( a p a d ó ) 

KISSZINHAZ 
Este 8 órakor Antigoné (bérletszunet) 

MOZIK 
Vörös Csillag: délelőtt 10 órakor Pie-

done Hongkongban (színes, m. b. olasz 
kalandfilm. IV helyár'}, léi 4. háromnegyed 
6 és 8 órakor San Francisco-i zsaru (szi-
nes amsrikai krimi. III helyár') 

Fáklya: fel 3 órakor Vuk (színes magyar 
raizíilm). háromnagysd 5 és 7 órakor Pie-
dons Hongkongban (színes, m. b. olasz 
kalandfilm III. halyár!) 

Szabadság: 3 órakor Az istanek a fe-
lükre aslak (szines. m b botswanai filmvíg-
játék. II helyár!), negyed 6 órakor Távol 
Afrikától I —II (színes, amerikai film, II. 
dupla helyár'). 

Fllmtéka: fél 8 és fél 8 órakor: Veronika 
Voss vágyakozása (színes NSZK film). 

Kertmozi: 9 órakor Commandó (szines. 
m b amerikai kalandfilm, IV. helyár') 

Kiaköröaay halászcsárda (videomozi): 
délután 4 és esté 8 órakor: Agyaggalamb 
(szinas angol krimi). 

Kiaköróaay haláazcaárda. kart: esle 9 
órakor Aladdin (szines. m, b. olasz filmvíg-
játék. V helyár') 

É v i preáazó: este 8 órakor A sárkány 
visszatér (szines hongkongi kalandfilm). 

ÜGYELETEK 
GYÓGYSZERTAR: Klauzál tér 3 szám 

(13/57-es) Este 8 órától reggel 7 óráig. 
Csak sürgős esetben' 

BALESETI. SEBÉSZETI ÉS UROLÓ-
GIAI: Ma a balesetet szenvedett személye-
kel Szegeden az Idegsebészeti Klinika 
(Pécsi u 4 ) veszi tel. sebeszeti és urológiai 
felvételi ugyeletel a II. kórház (Tolbuhin sgt. 
57.) tart 

A gyermeksérültek és gyermeksebészeti 
betegek ellátása a Gyermekklinika gyer-
meksebészeti osztályán történik 

ÉJSZAKAI ORVOSI: Este fél 6 órától 
reggel tél 8 óráig a felnöttlakosság részére. 
Szeged. Hunyadi János sgt. 1. sz. alatt. 
Telefon 10-100 

GYERMEKORVOSI: Munkanapokon 13 
órától másnap reggel tél 8 óráig, szomba-
ton. vasárnap és munkaszüneti napokon 
reggel fel 8 órától másnap reggel fél 8 óráig 
a Lenin krt 20 sz. alatíi körzeti gyermek-
orvosi rendelőben történik a sürgős esetek 
orvosi ellátása 

GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 
ÜGYELETEK: Ma este 7 órától holnap 
reggel 7 óráig a Fül-Orr-Gégeklinika (Sze-
ged, Lenin krt 111). telefon: 21-122. 

FOGORVOSI ÜGYELET: Hétfőtől pén-
tekig 22 órától reggel 6 óráig, szombaton 
reggel 7 órától héttó reggel 7 óráig: Sze-
ged. Zöld S. u. 1 - 3 . Telefon 14-642 

S. O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 
Mindennap este 7 órától reggel 7 óráig 
Telefon 11-000. 

IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 54-773. 
Hétfón és csütörtökön délután 3 órától 6 
óráig hívható. 

10.35: Kocka, kocka, kockácska. 11.05: 
Ra|zf!lm. 11.10: Dasanka Maksimovic. 
11.45: Nagyszünet. 11.50: Ra|zfllm. 
12.00: Létéri való küzdelem. 12.30: A 
lélek éa e tast gyakorlatai. 14.00 és 
15.40: Iskolatalavlzió. 16.20: Hírek albán 
nyalvan. 16.30: Híradó magyarul. 16.45: 
Ismeretterjesztő műsor. 17.15: Híradó I. 
17.35: A jsht - Ism. 18.05: Művelődési 
kaleidoszkóp. 11.20: Rajzfilm. 19.30: 
Hiradó. 20.00: Filmoezkóp - Mit célnál 
ma ette? - jugoszláv film. 22.35: Hir-
adó. 22.55: Mindig önökkel - szórakoz-
tató müaor - Halálos ellenség - Ameri-
kai tévéfilm. - Vakaródzás - humoros 
sorozat. 

BELGRÁD 2. 
17.00: Tévétombola. 17.30: Körzeti mű-
sor. 18 00: Belgrádi müaor 19.30: Az 
Újvidéki Televízió híradó|a. 20.00: Sport-
szerda. 20.10: Mi lan-Staaua Bukarest 
- Labdarugó BEK-döntö. 22.15: Hu-
szonnégy óra. 22.25: A sportszerda 
folytatása - vagy műholdas műsor. 

SKY 
7.00: Gyermekműsor rajzfilmekkel. 9.30: 
Showmusor. 11.00: Sulllvanék — fllm-
sorozet. 11.30: Magazinműsor. 12.30: 
Gond-fórum. 13.00: Egy másik világ. 
14.00: Zene képkólteményekkel. 15.00: 
Változó világ. 16.00: Szeretni - filmso-
rozat. 16.30: Családi ügy - vígjátékso-
rozat. 17.00: Rockshow. 18.00: Euro-
sport. Benne: Műsorismertetés. 19.00: 
Sporthíradó. 20.00: Torna. 21.00: 
Swussh. 22.00: Római lovasbemutató. 
23.00: Labdarűgás. 

SUPER 
8.00: Egyveleg. 14.30: Európai kitekintő 
- magazinműsor. 15.30: Slágerlista-
körkép. 16.30: Forródrót. 18.30: Új zenei 
show, 19.30: Richárd Diamond — bűn-
ügyi sorozat 20.00: New York kikötője 
- amerikai bűnügyi film. 21.45: Vllághir-
ado. 22.00: Dampsay és Makepeace — 
bűnügyi aorozat. 23.00: A profik - bűn-
ügyi sorozat. 00.00: Egyveleg. 

TV 5 
16.10: Sylvie és a három szilfa. 16.30: 
Muskétások konyhája. 16.45: Pihenő-
idő. 17.30: Számok és betűk. 18.00: Pilla-
natnyi figyelmetlenség — film. 19.30: 
Csillogó papiros. 20.00: Jelenidő. 21.00: 
Svájci művészportrék. 21.25: Az emberi-
ség öröksége. 21.55: Közjáték. 22.00: 
Tv-híradó. 22.30: ldő|árás-|elentés. 
22.35. Francia ajkú országok dakarl 
csúcstalálkozóján. 23.05: Francia ajkú 
kontinensek. 23.45: Cél az egészség. 
00.15: Mendélssohn-Bartholdy: Skót 
szimfónia. 

© © Rádió 

BUDAPESTI . 
7 55 Tévétorna nyugdíjasoknak 
8 00 Old|uk meg' - Matematika-fizika 

érelfségi és felvételi feladatok meg-
oldása 

9 30 Képújság 
9 35: Hármas csatorna — V/1. — Sporl 

— (ism.) 
10 20 Forrd hamu - NSZK dokumentum-

film 
11 05: Stúdió '89 - A Televízió kulturális 

hetilapja - ( ism) 
1150 Képuiság 
16 15 Hírek 
16.20 Deli videoúiság - A Szegedi Kör-

zeti Studio műsora 
18 30 Správy - Hirsk szlovák nyslvsn — 

A Szsgsdi Körzeti Stúdió műsora 
16.35 Kézsnfogvs - Értelmi fogysteko-

sok érdekvédelmi műsora 
16 45 Sorstársak - A Pécsi Körzeti Stú-

dió rehabilitációs magazinja 
17.05 Alpok - Adria magazin - ö t or-

szág tizenkét tartományi és körzeti 
stúdiójának közös músora a Pécsi 
Stúdióból 

1725 Műsorajánlat 
17.30: Zeman őrnagy - Csehszlovák 

filmsorozat — Kék lámpácskák 
1900 Reklám 
19.10 Esti mese - Zabszem varázsló -

A három rabló — Csehszlovák ra|z-
film 

19 20 Reklám 
19.25 Közlemények. Műsorajánlat 
19.30 Hiradó k 
20.00 Reklám 
20.05 Kék fény - Riportmüsor 
21 05 Reklám 
21.10 „Egy szoknya — egy nadrág" — 

Zenés kalandozás a divat körül — 
IV rész. 

22.00 U| Világ - Külpolitikai képes kró-
nika 

22.45: Híradó 3. 

BUDAPEST 2. 

Tv 2 Endrei Judittal és Rózsa Péter-
rel 

17.00 Képújság 
17.15 Tv 2 - Benne Reklám - Riportok 

— Időjárás — Zene — Tévétorna 
17 45 Mozaik — Telefonos játék 
18 00 Telesport 
18.25. Gyerekeknek' — 1 A bűvös gömb 

— A ra|zfuzet meséje - Angol 
ra|Ztilm — 2 A kincseskamra kul-
csa - Lengyel raizfílm 

18 48 Tv 2 
19 00 Jimmy Valentine - Amerikai tévé-

film 
19.29 Tv 2 - Benne: Hat ász - A Nívó 

Kft és a Rákóczi Hanglemezkiadó 
és menedzseriroda közös műsora 
— A nevem: Kozák Józsel 

20 00 Út a döntőig. . 
20.10: Milán - Sleaua Bukarest - Lab-

darúgó BEK-döntó - Közvetítés 
Barcelonából. Szünetben: Hiradó 
2 

22.05-22 .45 . Tv 2 - N a p z á r t a 

KÜLFÖLDI TÉVÉADÓK MŰSORÁBÓL 
B E L G R Á D I . 

8.30: A |ekl - tévéfllm gyermekeknek. 
9.00: A Zégrébl Televízió oktatómúsora. 

KOSSUTH 
8.20: Eco-mlx — Gazdasági magazin — 
Ism. 8.50: Népdalok. 9.37: Beszélni ne-
héz - Ism. 10.05: Afrika francia nyelvű 
irodalma — Mongo Beti kameruni írót 
bemutatja és az elhangzó regényrészle-
tet fordítotté: Fézti Anikó - lem. 10.33: 
A Rédló Delezinhéze - A kirélyné csip-
kekendoje — Johenn Strauee operettjé-
nek rédióvéltozete. 12.45: Törvény-
könyv. 13.00: Klasszikusok délidőben. 
14.10: A magyar nyelv századai — A 
magyar nyelv a színpadon — protestáns 
iskoladrámák. 14.25: Operaslágerek. 
15.00: Zengjen a muzsika. 15.30: A srov-
|et hegeduiskole - V I6 . rész. 16.00: 
Tlzsnhet óre - Hírmagazin. 16.10: Tiéd 
a világ! — Kórusmuzsika gyerekeknek. 
16.20: Saínltenoda - Mit jelez a jel-mez? 
17.00: Olvastam valahol... 17.30: Nóták. 
18.02: Komjáthy Jenő óetzes művel -
Bodnár György könyvszemléje. 19.15: 
Az én falum - Gárdonyi Géze novellafü-
zére rádióra alkalmazva. 20.07: Beetho-
ven: D-dúr szonáta Op. 10. No. 3. 20.30: 
A Thatcher évtized — Vértes Éve angliai 
rlportmüsora. 21.00: Örökzöld tllmmeló-
diák. 21.50: Gong. 22.00: Hírvilág. 22.30: 
Tükörképünk 37 darabban - Góher Ist-
ván Shakespeare-szeminárluma - VIII. 
Henrik. 22.56: Szimfonikus zene. 

PETŐFI 
8.05: Idősebbek hullámhosszán. 8.50: 
Külpolitikai figyelő. 9 .05 -12 .00 : Nap-
közben (ÉLŐ). 10.45: Láttuk, hallottuk -
Művészet és muvelödéskrltika. 12.10: 
Citeraszó. 12.30: Postabontás — Kozma 
András népzenei összeállítása. 13.05: A 
tegnap slágereiből. 14.00: Iránytű — 
Szórakoztató magazin világjáróknak és 
otthonülöknek 15.05: Pihenőidő (ÉLÖ) 
— Zenés délután nyugdíjasoknak. 
17.05: Kölyökrádió. 17.30: Ötödik se-
besség. 18.25: Körkapcsolás bajnoki 
labdarúgó-mérkőzésekről. 18.30: Ga-
rázs — A mikrofonnál: Nagy Feró. 19.05: 
Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mér-
kőzésekről. 20 00: Albumajánlat - A 
New Order együttes ..Technlque (Tech-
nika) című albuma. 20.50: Észtréning — 
Erika Landau kreativitás-kutatóval be-
szélget Tuscher Tünde. 21.05: Kapasz-
kodó — Gyógypedagógiai szerviz. 
21.30: Közkívánatra! 23.15: A dzsessz 
története - 80/41. rész melléklete -
Glenn Miller felvételeiből. 23 .55 -0 .14 : 
Virágénekek. 

SZEGED 
Szentes 66.29 MHz - Szeged 94,90 MHz 

má|us 25., csütörtök 
5.55: Műsorismertetés, hírek meteoro-
lógia, útinform. 6.00: Krónika (Kossuth). 
6.15: Hirek. tudósítások a Del-Alföldröl 
— az ügyeletek jelentik. 6.30: Hírek, lap-
szemle (Kossuth). Miről ír a Békés Me-
gyei Népújság, a Petöti Népe. a Csong-
rád Megyei Hírlap és a Délmagyaror-
szág. 6.45: Reggeli párbeszéd. 7.00: 
Krónika (Kossuth), sport. 7.25: Körzeti 
ldö|árés-|elentés. 7.30: Dél-alföldi hírek, 
tudósítások, programajánlat. Műsorunk 
tartalmából: — Békés megyei gyógyvi-
zek. - Pártértekezlet a SZOTE-n. -
Turisztikai felszerelések kölcsönzése. 
— Filmlevél. 


