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Hetedik 
emelet — 
85 méter 
mélyen 

A török fővárostól. Ankarától 
körülbelül 300 kilométerre délke-
letre, Anatólia szívében van egy 
terület, ahol most a maguk nemé-
ben páratlan restaurációs munká-
latok folynak. A régészek érdek-
lődésének tárgya Dcrinkuyu és 
Kaymakli ókori városok, melyek 
kora — 8 kisebb környező telepü-
léssel együtt — több ezer év, és 
attól rendkívüliek, hogy a föld 
alatt helyezkednek cl. 

Az 1963-ban felfedezett és 
azóta fáradságos munkával fel-
tárt településeket eddig még vi-
szonylag kevesen kutatták. A ku-
tatók azt állítják, hogy az építmé-
nyek a hettiták korából származ-
nak, akik időszámításunk elött a 
II. évezred elején Kisázsia keleti 
részén államokat alapítottak, az 
úgynevezett tengeri népek be-
özönlése azonban i. e. 1200 körül 
felbomlasztotta birodalmukat. 

Ezek a föld alatti települések, 
melyek hét emelet mélységben 
nyúlnak a föld alá, és legmélyebb 
pontjuk 85 méterre van a föld 
felszíne alatt, a geológusok felis-
merései szerint azért jöhettek 
létre, mert körülbelül 3 millió 
évvel ezelőtt kitört az Erciyes 
Dagi és a Hasan Dagi vulkán. és a 
kitörések nyomán az egész kör-
nyéket vastag, de igen repedezett 
tufaréteg borította be. Ebbe a 
lágy kőzetbe az emberek hatal-
mas üreget vájtak, melyek fel-
színi nyílásai szűkebbek voltak, 
mint közbenső és alsó részeik. 

Az emberek addig mentek le-
felé, amíg vízre bukkantak. A 
különböző emeletek szintjén ol-
dalirányban tágas barlang- és tár-
nalakásokat építettek. Derin-
kuyuban és Kaymakliban embe-
rek ezrei élhettek hónapokon át. 

Egy kutatási jelentés beszámol 
arról, hogy „a belülről méhkas-
hoz hasonló föld alatti komplexu-
mok kitűnően múködó szellőző 
és vízellátási rendszerrel" rendel-
keztek. 

Ezeket & településeket, mint a 
kulturális örökség részeit, leg-
alább részben meg kell őrizni az 
utókornak. A török kormány 
ezért helyreállíttatja Derinkuyut 
és Kaymaklit. 

Majd ha már eleget 
nevettünk magunkon... 

Mar napok óta azon gondol-
kozom. hogy milyen apropóból 
beszélhetnék a politikai hu-
morról. hogy hogyan kezelik 
ezt a kényes műfajt manapság, 
cs mit gondolhatnak róla azok. 
akik müvelik. 

Szinte angyali gyorsasággal 
sietett segítségemre a keddi 
Stúdió '89 adása, amelyben 
Verebes István. Hofi Géza és 
Gálvölgyi János megerősítette 
bennem a hitet, hogy nem ba-
darság, amit a politikai humor-
ról gondolok. Gálvölgyi János 
például elmesélte, hogy miköz-
ben Hofi műsorát nézte, a poli-
tikai helyzetekből merítkező 
tréfákon a legkevésbé sem tu-
dott nevetni, inkább a kolléga 
színpadi játékán és előadás-
módján. 

A fizikában már bevált mód-
szer. hogy a „kézzelíoghatat-
lan" dolgok — mint például a 
fény — tulajdonságaira és mi-
benlétére nem közvetlen bon-
colgatással. hanem más anya-
gokon kifejtett hatásaikból kö-
vetkeztetnek. Próbáljuk meg 
ezt a módszert alkalmazni a 
politikai humornál is. Vagyis 

nézzük meg. mi lehet a lényege 
a politikai humornak, ha a né-
zőkre és hallgatókra kifejtett 
hatásában vizsgáljuk. 

Itt van segítségül Henri Berg-
son A nevetés című könyvének 
néhány gondolata, melyek 
alapvető támpontot adnak a to-
vábbi eligazodáshoz: „A komé-
dia csak ott kezdődhet, ahol 
mások személye már nem indít 
meg minket. . . Mindig ott rej-
tőzködik valami hátsó gondo-
lat. amelyet, ha nincs meg ben-
nünk. a társadalom sugall.. A 
vígjáték... minél magasabbra 
emelkedik, annál jobban egy-
beolvad az élet tel . . ." 

Az önfeledt néző beül a poli-
tikai kabaréra. A körülötte 
zajló politikai események, vál-
tozások és döntések a legtöbb-
ször mélységesen felháborít-
ják . és szinte tehetetlen része-
sévé válik a hibáknak, mert 
nem tud. vagy félelme miatt 

nem mer hangot adni indulatai-
nak. Aztán mikor leül a nézőté-
ren — hogy kikapcsolódjon —. 
már maga a szituáció átfor-
málja indulatait. Mert amin a 
hétköznapi életben dühöng, 
azon itt nevetni fog. És itt zu-
han öhnfeledt nézőnk egy 
ügyesen irányított pszichikai 
csapdába. Mert lelkületünk 
megkívánja — reflexszerű ön-
védelemként —, ha egyazon 
dolgot két oldalról is megköze-
líthetünk, akkor sokkal inkább 
a „poénos" változat nyeri el 
tetszésüket. A politikai humor-
ban feloldódik a bennünk lévő 
feszültség és átszínezi, elfogad-
hatóvá teszi a politikai élet tör-
ténéseit, a rossz vagy jó dönté-
seket. melyek persze a mi bő-
rünkre mennek. Tehát a politi-
kai kabaréban a valóságból 
színház lesz; az önfeledt néző 
úgy tér nyugovóra azon az es-
tén. hogy ezen tényleg csak 
nevetni érdemes. 

Vagyis a politikai kabaré 
újabb haladékot adott indula-
tainknak. 

Podmaniczky Szilárd 

Tanácsok, szolgáltatások, információk 

Fiataloknak - és mindenkinek 
Mit tegyen az a fiatal (hogy ki 

meddig érzi magát annak, az 
egyéniség kérdése), akinek pél-
dául jogi tanácsra lenne szük-
sége, de ügyvédi honoráriumot 
nem tud fizetni, és jogász isme-
rőse sincs? Vagy éppen utazást 
tervez és olcsó szállástikeres? 
És hová mehet akkor, ha eset-
leg olyan problémái vannak, 
amelyeket szívesen megbe-
szélne egy pszichológussal? 

1989. március 6-a óta könnyű 
válaszolni ezekre a kérdésekre. 
Ekkor nyílt meg a város szívé-
ben, a Deák Ferenc utcában az 
Ifjúsági Iroda, amely szolgálta-
tásaival, tanácsaival, informáci-
óival mindenkinek segít, aki be-
nyit az ajtaján. És ami talán a 
legfigyelemreméltóbb; mindezt 
díjtalanul teszi! 

Jegyzet 

A botrány esztétikája 
Gyűlölöm a bot rányo-

kat. 
A botrány úgy vonzza 

magához a világról beszélni 
vágyó kedvet , mint szeget a 
mágnes. Odacsalogat ja és 
többé nem engedi el. A 
botrány úgy elégít ki, hogy 
nyomban hiányt te remt . Ez 
a hiány átvezet a következő 
napba és újra és újra ki kell 
elégíteni, mint egy telhetet-
len, de m e d d ó feleséget. A 
botrány a Szirének földje . 
Nem ránk kíváncsi, hanem 
önmagára , de úgy, hogy 
közben bennünke t is felfal . 
A bot rány mindazonáltal 
korrekt . Üzletet lehet vele 
kötni . Kínálata egyszeri, is-
méte lhe te t len , tehát szép. 
A botrány hírnevet kínál, 
vadászó szimatot , ellensé-
geket , bizalmatlansági in-
gerenciát . Cserébe semmit 
se kér , tehát gátlástalan, 
mert mégis egész valónkat 
fogadja el. A bot rány va-
dásszá nevel. A zsákmány ó 
maga, belőle eszünk, tőle 
kapjuk az éhséget . A bot-
rány nem az igazságról, ha-
nem magáról szól. A bot-
rány nem a tör ténelemről 
szól. A botrány azzal inger-
kedik a tör ténelemről , 
hogy be lehet fejezni. Ezért 
d ik tá tor , természetes hata-
lomvágyunkra apellál. 

A bot rány kommentá-
tQra és krónikása egy olyan 

száj rabszolgája , amit iga-
zából soha nem elégíthet 
ki. A bot rány testvére a 
Szfinx, a krétai Minotau-
rusz és a népmesék évente 
visszatérő re t tene tes Sárká-
nya. A bot rány akkor győz, 
ha elhiteti magáról , hogy 
nélkülözhetet len. Ha be-
kalkulál ják, várnak rá, hi-
ányzik. Ha helye van. A 
botrányt nem zavarja a sze-
mélyi kultusz. Boldog, ha 
kicsi és torz szobrai népesí-
tik be a vidéket . A szob-
rocskák megtermékenyí tés 
nélkül is szaporodnak . Éle-
tük rövid, a botrány rossz 
anya. A botrányt nem za-
var ja , ha róla beszélnek, ha 
szeret ik, ha aggódnak é r te , 
ha haragszanak rá, ha gyű-
lölik. A bot rány csak a saját 
nyelvét beszéli. Ez a nyelv 
könnyen tanulha tó , olyan 
mint a járvány. A bot rány 
anyaga meghatározhata t -
lan, terjedési sebessége el-
képesztő , e lsősorban, de 
nem mindenáron , orális 
műfa j . A botrány szívesen 
és gátlástalanul fedi fel ma-
gát . Ha a bot rány magáról 
beszélne, pontosan ezt 
mond ta volna. Gyűlölöm a 
botrányt — mondaná . — 
Diszkrét , de csábító mo-
soly. — Mert én vagyok a 
bot rány. 

Darvasi László 

Vezetőjét, Szabóné Janó 
Gabriellát először az indulásról 
kérdeztem: 

— A Délmagyarországban 
olvastam a pályázati felhívást 
erre az állásra. így kerültem ide. 
Az iroda létrehozásának ötlete 
a városi tanács ifjúsági és spor-
tosztályán született. Szegedet is 
be akarták kapcsolni abba az 
országos hálózatba, amely a na-
gyobb városokat öleli föl. Sike-
rült elnyerni az ÁISH és a KISZ 
KB pályázatán kitűzött 1,5 mil-
lió forintot, ez elég volt az iroda 
beindításához. Ezen kívül a vá-
rosi tanács még 600 ezer forin-
tot biztosított idei működé-
sünkhöz. 

— Kik dolgoznak itt? 
— Főállásban csak hárman 

végezzük ezt a munkát , végzett-
ségünk szerint mindnyájan pe-
dagógusok vagyunk, ketten kö-
zülünk a tanári pályát cserélték 
föl erre a munkára. 

— Milyen célokkal alakul-
tak? 

— Elsősorban a fiatalokat kí-
vánjuk segíteni tanácsadó szol-
gálatainkkal. információinkkal. 
Szeretnénk, ha minél több fiatal 
tudná, hogy hozzánk bármikor 
fordulhat segítségért a legkü-
lönfélébb ügyekben. Sokan jön-
nek jogi tanácsért, őket a 
munka-, a lakás-, és a családjog-
ban jártas szakemberek várják. 
Orvosi, egészségügyi kérdé-
sekre is választ kaphatnak itt az 
érdeklődök, még kozmetikai 
tanácsadás is van. Aki pedig 
úgy érzi, legbensőbb problé-
máit nincs kinek elmondania — 
ez pedig kamaszkorban gyak-
ran előfordul —, pszichológus-
sál beszélgethet, természetesen 
négyszemközt. 

— Szolgáltatásaik? 
— Irodánk kicsi ugyan, de 

remélem, sikerült . otthonos 
klubbá varázsolni. Újságokat, 
folyóiratokat lehet itt lapoz-
gatni, akár zenehallgatás köz-
ben is. Nálunk bárki díjtalanul 
kereshet és kínálhat albérletet 

éppúgy, mint alkalmi munkát. 
Ha valaki utazni akar. felkutat-
juk számára a legolcsóbb szál-
lást. Hazai és európai kempin-
gekből és diákszállókból lehet 
válogatni. Ifjúsági kedvezmé-
nyekről, továbbtanulási lehető-
ségekről is kérdezhetnek ben-
nünket. Városi és országos ren-
dezvények, kulturális progra-
mok hírei is befutnak hozzánk. 
Reméljük, hogy az ifjúsági na-
pokon is sokan ránk találnak 
majd. 

— Úgy tűnik, sok mindenre 
nyitottak. 

— És még inkább szeret-
nénk.. . Bárki kezdeményezését 
szívesen fogadjuk, és igyek-
szünk megvalósítani minden 
olyan ötletet, amely közössé-
geknek hasznos lehet. Jártak 
már nálunk pedagógusok egy 
nyári hétvégi iskola tervével. 
Akadt, aki ingyenes kondicio-
nálótornát tartana, ha helyet és 
jelentkezőket találna. 

— Van saját kiadványuk is. 
— ..Mérték" a címe. és itt 

minden fiatal publikálhat, aki-
nek mondanivalója van kortár-
sai számára. 

— Terveik? 
— Szeretnénk egy igazi saját 

klubot — a mostanit csak bérel-
jük —, a pincénkben lenne rá 
hely. Ide koncerteket, előadá-
sokat. tornát, pszichológiai fog-
lalkozásokat, önismereti kört 
tervezünk. Jó lenne, ha a fiata-
lok többet tudnának rólunk. 
Azokra is gondolok, akik „le-
csúszófélben" vannak, társa-
dalmi helyzetüknél fogva veszé-
lyeztetettek. Őket is szeretnénk 
egy olyan közösség tagjaivá 
tenni, amely vigyázhatna rájuk. 
Vannak jelentkezőink, akik 
pártfogásukba vennék őket . 
Kapcsolatban állunk például a 
drogambulanciával is. Szóval, 
igyekszünk mindennel foglal-
kozni, ami a fiataloknak fontos 
lehet. 

Nyilas Péter 

Az első benyomás kritériumai 
Az NSZK lakosai körében a 

„külső megjelenés" játssza a 
főszerepet az első benyomás-
nál. 

Az emberek 41 százaléka kü-
lönösen a „külsőre" és az 
„ápoltságra", 40 százalékuk az 
öltözködésre ügyel — derítette 
ki nemrég egy felmérés során az 
allenbachi közvélemény-kutató 
intézet. A Capital című folyó-
irat megbízásából ugyanezeket 
a kérdéseket nyugatnémet ve-

zetőknek is feltették. Az ered-
mény meglepő volt: a vezetők 
számára ezek a külsődleges dol-
gok csak kis szerepet játszanak. 
Ok mindenekelőtt partnerük 
intellektuális képességeiről, be-
szédmódjáról. kifejezőkészsé-
géről próbálnak képet alkotni. 
A nök egyébként a férfiaknál 
nagyobb mértékben ügyelnek 
az olyan nem nyelvi jelekre, 
mint az arckifejezés, a mimika, 
a kezek és a szemek 

Mi? Hol? Mikor? 
1989. JÚLIUS 7. PÉNTEK - NÉVNAP: APOLLÓNIA 

A Nap kel 4 óra 55 perckor, nyugszik 20 óra 43 perckor. 
A Hold kel 9 óra 26 perckor, nyugszik 22 óra 56 perckor. 

VÍZÁLLÁS 
A Tisza vízállása Szegednél csütörtökön plusz 261 cm (apadó) 21,2 C 

KILENCVEN ÉVE 

születelt George Cukor ( 1 3 9 9 - 1 9 8 3 ) ma-
gyar születésű Oscar-di|as amerikai film-
rendező 

MOZIK 

Korzó mozi: déíelólt 10. délután f. há-
romnegyed 6 és 8 örakor A magányos 
farkas (szines, amerikai kalandtilm. IV. 
helyár!) tél 4 örakor: A tizedes meg a 
többiek (magyar lilmvígiáték). 

Fáklya: tél 3 órakor Vili, a veréb (színes 
magyar rajzfilm, III. helyár1) háromnegyed 
5 órakor Ram Man (Esőember) (szines. m 
b. amerikai Ilim. III. helyár!) 7 órakor: Ni-
nocska (amerikai filmvígjáték. IV. helyár!) 

Belvárosi mozi: 3. negyed 6 és fél 8 
örakor: Dirty Dancing (szines amerikai ze-
nés film IV helyár!) 

Kamaraterem: 3 órakor Fehér farkasok 
(szines NDK kalandfilm) negyed 6 órakor 
Kacor király (szines mesesorozat) fél 8 
órakor Aranyláz (amerikai tilm), 

Balázs Béla Fllmtéka: léi 4. fél 6 és fél 8 
órakor Florida, a paradicsom (amerikai 
tilm) 

Kertmozi: este 9 órakor É|szakai roha-
nás (színes, m. b. amerikai film. III. helyár!) 

Kiskörössy halászcsárda (video-
mozí): délután 4 és este 8 órakor Játék a 
gyilkossággal (szines francia krimi). 

Kiskörössy halászcsárda kert: este 10 
örakor Tuti dolog (szines. m. b amerikai 
filmvígjáték III helyári). 

Éva presszó: este 8 órakor Boldog 
karácsonyi! Mr Lawrence! (angol kom-
mandófilm). 

ÜGYELETEK 
GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér 3 szám 

(13/57-es) Éste 8 órától reggel 7 óráig 
Csak sürgős esetben1 

BALESETI. SEBÉSZETI ÉS UROLÓ-
GIAI FELVÉTEL: Ma a balesetet szenve-
dett személyeket Szegeden az Idegsebé-
szeti Klinika (Pécsi u 4.) veszi fel. sebé-
szeti és urológiai felvételi ügyelelet a II 
Kórház (Tolbuhin sgt 57.) tart 

A gyermeksérúltek és gyermeksebészéti 
betegek ellátása a Gyermekklinika gyer-
meksebészeti osztályán történik 

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

GYERMEKORVOSI ÜGYELET: Munka-
napokon 13 órától másnap reggel tél 8 
óráig, szombaton, vasárnap ós munkaszü-
neti napokon reggel léi 8 órától másnap 
reggel fel 8 óráig a Lenin krt 20 s2. 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-Gégeklinikg (Sze-
ged, Lenin krt 111 ). telefon: 21-122 

FOGORVOSI ÜGYELET: Hátidtól pén-
tekig 22 órától reggel 6 óráig, szombaton 
reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig Sze-
ged, ZOld S u. 1 - 3 . Teleion 14-642 

CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: 
Hétfőn délután 2 és 5. csütörtökön délelőtt 
9 és 12 óra közön a Szent Mihály utca 1 
szám alan, felelőn 13-740 

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

IFJÚSÁGI OROGTELEFON 54-773. 
Minden munkanapon 8—16 óráig hívható 

KÜLFÖLDI TÉVÉADÓK MŰSORÁBÓL 

B E L G R Á D I . 
15.40: Éjszakai program ismétlése. 
17.50: Híradó. 18.05: Számok és betűk. 
18.25: Népzenei műsor. 19.10: Rajzfilm. 
19.30: Híradó. 20.00: Sherlock Holmes 
visszatérése - angol tévéfilmsorozat 5 
rész. 20.55: Tévéposzter. 21.30: Híradó. 
21.50: Egyedül mindenkivel. 22.50: Éj-
szakai program: benne: Halló, halló -
humoros sorozat. — Útifilm — A titkos 
fiók — francia tévéfilmsorozat 5. — Su-
persexy — erotikus magazin. 

BELGRÁD 2. 
18.30: Belgrádi műsor. 19.30: Híradó. 
20.00: Argentína - dokumentumsoro-
zat. 20.40: Huszonnégy óra. 21.05: 
Krlsto Papic dokumentumfilmjeiből. 
21.30: Plnky - amerikai játékfilm. 

SKY 
14.50: Változó világ — filmsorozat. 
15.45: Szeretni - filmsorozat. 16.15: 
The Lucy Show. 16.45: Pindurkák -
rajzfilmsorozat. 17.00: Rockshow. 
18.00: Eurosport. Benne: 19.00: Junior 
Tornász Európa-ba|nokság. 22.00: Ba-
seball az Egyesült Államokból. 23.30: 
Ausztrál rugby. 

SUPER 
16.30: Telefonos kívánságműsor. 18.30: 
Zenés műsor. 19.30: Richárd Diamond 
— bűnügyi sorozat. 20.00: Turistamaga-
zin. 20.25: Hollywood belülről. 20.50: 
Transmission. 21.50: Világhíradó. 22.00: 
Az 1988-as newporti JVC dzsesszfesztl-
vál. 23.00: Slágerlista. 

TV 5 
19.30: Hegymászók magazinja 20.00: 
Hölgy bársony gallérral — játékfilm. 
21.25: Zene. 21.40: Kerevet 22.00: T v 
híradó. 22.35: Kulturális magazin. 23.00: 
Sport, szabadidő. 

BUOAPEST 1. 

9 00 Képüjság 
9 0 5 Tévélorna 
9 . 1 0 - 1 0 . 5 0 SZÜNIDEI MATINÉ 
9.10 1 Hogy működik, hogy kész í t ik?-

NSZK ismeretlerjeszto-sorozal -
X/4 rész 

9 20 2 Ki menekül az ördög elöl? -
NDK mesefilm — ism 

10 50 A bábu - Lengyel lilmsorozat -
IX/8 - Hölgyek és asszonyok -
ism 

11 50 Képújság 
17 25 Hirek 
17 30 Reklám 
17.35: Jan a bárkán - NDK film - (1986) 
19 00 Műsorajánlat 
19 05: Reklám 
19.10 Esti mese — Cirmi ós Csurmi a 

mesevárosban - Román raizfilm 
19 20 Reklám 
19 25: Közlemények Műsorajánlat 
19 30 Híradó 
20 00: Reklám 
20 05: Pánik az első oldalon — Amerikai 

bűnügyi tóvéfilm 
22 20 Reklám 
22 25 Roxinpadon — Az 5 Ke le t -Nyu-

gat Rockrandevú Wunsiedel 1989 
- (NSZK) 

23 15 Hiradó 3 

BUDAPEST 2. 

Tv 2 

17 25: Képújság 
17.35: Tv 2 
18 00 Tetesporl 
18 25: Gyerekeknek! - Tom és Jerry — 

Amerikai rajzfilmsorozat — William 
Hanna és Joseph Barbera produk-
ciói - 1 A torreádor - 2 Nehéz a 
béke - 3. Tom eltunyul 

18 46 Mozaik - Telefonos játék 
19 00: Premier — A Művészeti Főszer-

kesztőség műsora - Közben: 
kb 21.00: Hiradó 2 - A hét műtárgya -

Ismeretlen festő: őrs vezér — (Ma-
gyar Nemzeti Múzeum) 

22 50: T. I R - O lasz-magyar tóvélilm-
sorozat - Szahara 

kb. 23 50 Tv 2 — Napzarla 

KOSSUTH 
8.20: AIDS Világkongresszus Montreal-
ban — ism. 8.50: Külpolitikai figyelő. 
9.00 — 11.00: Napközben(Éló). 11.05: Te-
réz körúti elégia - Vas István verse -
ism. 11.10: Magyar Irás - A Rádió iro-
dalmi hetilapja. 12.45: Külpolitikai köny-
vespolc. 13.00: Klasszikusok délidőben 
— Zenés séták a természetben — A szél. 
14.10: Mit üzen a Rádió? - Ism. 14.50: 
Éneklő Ifjúság. 15.00: Erről beszéltünk... 
— A Magyar Rádió körzeti stúdióinak 
műsoraiból. 15.30: Serdületlen anyák — 
... elvetettük - elvétettük. 16.00: Tizen-
hat óra — Hírmagazin. 16.10: Szívesen 
hallgattuk - Kalandos vakáció - 11/2. 
rész - Aszlányi Karoly ifjúsági regénye 
rádióra alkalmazva. 16.55: Rólunk van 
szó. 17.00: A képviselő noteszéból. 
17.25: Ipargazdák. 17.30: A szülötöld 
muzsikája. 19.15: Neveletlenek. 20.15: 
Zeneszerzők a mikrofon elött. 21.05: Ki-
látó. 21.50: Gong. 22.00: Hírvilág. 22.30: 
Sose telejtem el. 23.00: Nagy mesterek 
— világhírű előadóművészek. 

PETŐFI 
8.05: Kölyökrádió - szünidőben. 8.50: 
Kannibál nagymama altatúja — Vers-
összeállítás gyerekeknek. 9.05: Sláger-
múzeum. 9 . 5 0 - 1 1 . 0 0 : Rivaldafényben: 
Éneklő filmsztárok. 11.05: Világújság. 
11.10: Térkép és útravaló. 11.30: Bala-
tonrádió. 12.10: Nóták. 12.25: Édes 
anyanyelvünk — Ism. 12.30: A népzene 
folytatása. 13.05: Alice Csodaország-
ban — II/2. rész — Lewis Carrol gyer-
mekregénye rádióra alkalmazva. 
1 4 . 0 0 - 1 6 . 5 5 : Péntektől - péntekig 
(Éló). Közben: 1 5 . 0 5 - 1 5 . 1 5 : Könyvről 
— könyvért (Élő). 1 7 . 0 5 - 2 1 . 0 0 : Nyáridö. 
Benne: 17.30: Ötödik sebesség. 18.30: 
Popregiszter. 19.05: Garázs. 19.30: Kí-
vánságműsor. 21.05: A hanglemezbolt 
könnyűzenei újdonságaiból. 21.30: Fia-
talok a seregben. 21.55: Senki többet? 
Harmadszor! - Szellemi árverés a 20-as 
stúdióból. 2 3 . 1 5 - 0 . 1 4 : Póttarisznya 
(Étö) 

BARTÓK 
9 08: Nagy siker volt! — A Concerto 
Armonico kamarazenekar hangverse-
nyei a Magyar Nemzeti Galériában és a 
Zeneakadémia nagytermében. 10.30: 
Operarészletek. 11.10: Zenekari mu-
zsika. 12.22: Sebők Erika fuvolahang-
versenye a régi Zeneakadémia Liszt Fe-
renc kamaratermében. 13.05: Csak fiata-
loknak! 14.00: A kórusirodalom mester-
müveiből — ö t motetta. 14.50: Zalán 
Tibor: Hagy| még időt! - Bata Imre 
könyvszemléje - ism. 15.00: A fősze-
repben: Simándy József IX/1. rész — 
Puccini: Turandot — háromfelvonásos 
opera. 17.00: Zenekari muzsika. 18.07: 
Bartók hazatért... 19.05: Muszorgszkij: 
Borisz Godunov — Szobajelenet. 19.28. 
Rameau-koncertek. 20.25: A kényes te-
hén — A sír mélye - Ambrose Bierce 
két novelláját Bartos Tibor fordította. 
20.55: Fischer Annié zongorázik — 
XX V/1. rész. 21.58: Geszty Szilvia opera-
áriákat énekel. 22.30: Kritikus füllel. 

SZEGED 
Szentes 66,29 MHz - Szeged 94,9 MHz 

1989. július 8., szombat 
8 . 0 0 - 1 0 . 0 0 : Alföldi Tükör - zenés 
szombati magazin. A tartalomból: Előt-
tünk a hétvége — Hírek, kulturális prog-
ramajánlat. sport, lapszemle. Időjárás. 
— Gulyás György új könyvéről. — Pati-
nás terek és házak. - Véget ért a XV. 
biofizikai vándorgyűlés. - „A százszor 
elátkozott..." (Pusztaszer és a világkiál-
lítás) - Móra Ferencre emlékezve. 


