
4 1989. július 20., csütörtök 

Pro és kontra 
Mottó: 
Nem az a fontos, hogy nekünk 
legyen igazunk. Az a lontos. 
hogy minél közelebb jussunk 
az igazsághoz 

Hogy fogunk választani / 
A Délmagyarország 1989. 

július 17-i számában részletes 
újságírói tudósítás jelent meg 
a szegedi 1. sz. választókerület 
két képviselőjelöltje által múlt 
hét pénteken a Deák Ferenc 
Gimnázium aulájában tartott 
választási disputáról. A Ta-
nács István tollából megjelent 
cikkben leírtak szerint „a kö-
zönség nem annyira a válasz-
tókörzet lakosságából, mint 
inkább politizáló szegediekből 
és a két jelölt szurkolótáborá-
ból Verbuválódott". Ez annál 
is inkább meglepő, mivel a 
létszám így sem volt több 150-
200 főné l / 

Végre lehetőség van meg-
hallgatni, megismerni, bírálni 
azt, akit érdekeink képviselő-
jének választunk és nem tcsz-
szük! 

Pedig dönteni nem lesz 
könnyű. 

Mivel érdeklődő állampol-
gárként jelen voltam, a ben-
nem kirajzolódő emberi és po-
lit ikai portrékat szeretném 
közkinccsé tenni. 

Dr. Dobozy Levente, a jó-
zan-okosan gondolkodó, nagy 
életismeretú, tapasztalt ügy-
véd a „v idék" képviselője kí-
ván lenni. A problémákat 
komplexen áttekinteni tudó, a 
gcopolit ikumot és a nemzet-
közi erőviszonyokat nem fi-
gyelmen kívül hagyó, virtus-
kodástól mentes, toleranciára 
képes, higgadt polgári liberá-
lis reálpolitikát hirdet őszin-
tén. 

Úgy érzem, annak a tízmil-
liós, az elmúlt évtizedekben 

gondosan atomizált tömegnek 
a képviselője, amely nem kö-
telezte el magát a mai napig 
egyetlen uniformizált gondol-
kodásra kényszerülő párt vagy 
„pártocska" mellett sem. Nem 
kell viaskodnia olyan problé-
mákkal, hogy a pártja vezető-
ségében a KISZ-ből és az 
MSZMP-ból ilyen-olyan mó-
don kikerült , esetleg „megbí-
zatással" átküldött személyek 
kerüljenek többségbe. 

Független képviselőnek 
vallja magát, bár financiális 
okból a népfront támogatását 
kénytelen elfogadni választói 
hadjáratában. Végül is a nép-
front valahol népfront kell. 
hogy legyen! 

Politikai programja szélső-
ségektől mentes, a gondolko-
dás szabadságát, a vallási 
alapú tiszta erkölcsöt hirdeti, 
jelszava: többet ésszel, mint 
erővel. A közönség soraiban 
nincsenek beépített, harsány 
hangú „elkötelezett" hívői. 

Az elhangzottak alapján 
személyében, némi túlzással, 
a Deák Ferenc-i bölcsesség és 
a Széchenyi István-féle nem-
zeti-gazdasági felemelkedés 
reformszelleme szerencsésen 
ötvöződik, melyből mindket-
tőre nagy szükség van. 

A magyarországi demokrá-
ciát „a lu l ró l " szerveződően 
képzeli el a nép által demokra-
tikusan választott képviselők-
ből álló pluralista parlament-
tel. Minden problémára fogé-
kony. legyen az helyi kis vagy 
országos nagy ügy. A pártok 
és politikusok létét illetően a 

piacgazdálkodás szabályait 
tartja mérvadónak — amire 
nincs szükség és igény, azt a 
piac felszámolja. 

A képviselőjelölt személyi-
ségében kiegyensúlyozott, 
mentálhigiénés problémáktól 
mentes benyomást kelt. 

Jogi tanulmányai és ismere-
tei alapján a demokratikus 
jogállamiság mint súlyponti 
kérdés megteremtésében so-
kat tehet, érvelései meggyő-
zőek, szellemes vitapartner. 

Raffay Ernő tanár hasonló 
alapállású és személyiségű ra-
dikálisabb és hangzatosabb 
polit ikai programot hirdet 
(lásd. ellenzékiek 12 pontja). 

Kinyilatkoztatásainak né-
melyike határozottan diszhar-
móniára törekvő, meredeken 
konfrontációs és utópisztikus. 
Ottani megfogalmazásban, 
félelemkeltő. Ettől függetle-
nül a „nép álmainak" kifeje-
zője és lehet népszerűsítő, de 
aligha megvalósítható. Külö-
nösen nem azon 8 hónap alatt, 
mely megválasztása esetén, 
képviselői mandátumának 
ideje. 

A szovjet csapatok teljes ki-
vonása a KGST-ből és a Var-
sói Szerződésből való kilépés 
helyett, talán szerencsésebb 
lenne demokratikus, nemzeti 
autonómiát tisztejetben tartó, 
korrekt internacionalizmuson 
alapuló, megújult szövetségi 
rendszert követelni — a ro-
zoga nagybirodalom helyett 
— a geopolitikai adottságok és 
a történetiség jegyében. 

Célszerűtlen olyan katonai 

crőátcsoportosításokat meg-
hirdetni. melyek számunkra 
még kedvezőtlenebb egyensú-
lyi állapotokat hozhatnak 
létre. 

Mivel jelenleg is a J A T E 
egyik tanszékének tanára, eb-
béli minőségébe az elmúlt 
időkben feltehetően úgy ke-
rülhetett, illetve tarthatta meg 
állását, hogy „hivatalos" tör-
ténelmet tanított, melyet egy 
manapság megfogalmazott ki-
fejezés szerint „zagyva ideoló-
gia" hatott át. Remélem, ta-
nítványai mindezt ki fogják 
heverni! 

Mindenesetre radikális, 
gyökeres változásokat sürgető 
polit ika meghirdetése, külö-
nösen külpolit ikai súlypontos 
kérdésekben, eróháttér nél-
kül, egy húszezer körül i tag-
sággal, több, mint kockázatos 
dolog. 

Talán érdemes felhívni a fi-
gyelmet arra. hogy amennyi-
ben lehetőségünk van rá, 
olyan képviselőt válasszunk, 
akiben nincs „gyűlölet, utálat" 
stb. elmúlt rendszerek vagy 
képviselőik iránt mert a harag 
— mint az elmúlt évtizedek-
ben bebizonyosodott — nem 
jó tanácsadó. A nemzetemész-
tó adok-kapok helyett — mely 
az évszázadok folyamán gyak-
ran sodorta az országot végve-
szélybe, illetve hajtotta idegen 
hatalmak igájába —, a nem-
zetközi közmegegyezésre tö-
rekvő kompromisszum-kész-
ség fontos tulajdonság. 

A terembérlet lejárt, szede-
lődzködni kellett, bár a hallga-
tóság épp hogy „bemelege-
dett". A két „el lenfél" néhány 
könnyű sérülést eltekintve tal-
pon maradt. Kit tart a bőség 
zavarával küzdő választókör-
zet polgára jobbnak, július 22-
én dől ej. 

Fentieket elmondta állam-
polgári jogon 

Bősze István 
agrármérnök 

Talán csak egyetlen nyár választ el 
bennünket a több mint negyven év 

óta először szabad, demokratikus vá-
lasztásoktól. Programok, remények, 
célok ütköznek majd korunk lovagi tor-
náin, fegyver s paripa nélkül. S a cél is 
változott kissé: a torna bajnokai nem 
egy-egy vár hűvösében rejtegetett, fi-
nom női kacsó várományosai, óh, nem, 
ezért ma már nyeregbe sem szállnának 
— többet, szebbet, finomabbat: mandá-
tumot óhajtanak! 

A páncélzat is könnyebb, nyílt sisa-
kos, s reméljük, a Parlamenthez vezető 
ut sem lesz keresztes hadjárattá. Mert 
az igazi tét, a haza földje, „melyen 
annyiszor Apáid vére fo ly t " , ma is 
szent! Legalábbis nekünk, tízmilliónyi-
unknak, ez a kilencvenháromezer négy-
zetkilométer, s talán szentebb is, mint 
(néhány kivételtől eltekintve) történel-
münk során eddig bármikor is volt! 

Küzdeni érte csak a küzdelemhez 
méltó, s hozzá értő bajnokoknak sza-
bad. A felelősség persze nemcsak, sót 
nem is elsősorban az övék: a tornát 
szervező, s a lovagokat tornába küldő 
pártoké inkább. Vajon milyen mecha-
nizmus fogja szabályozni a lovagok ki-
választását, s milyen lehetőségekkel él-
hetnek majd e „boldog kevesek"? Ho-
gyan ismerszenek majd meg, s hogyan 
győzhetnek majd mindiga legjobbak — 
nemcsak a vesenyen, de már saját párt-
jukon belül is, a versenyre jelöléskor...? 

Talányos kérdések ezek ma még. 
Ahogyan az is. hogy a most hatalmon 
lévő párt mit tesz (s megtesz-e min-
dent?) a sikeres választási szereplésé-
ért, egy ót sem nélkülöző koalíció győ-
zelméért? S mert elhivatottságot, hűsé-
get (mint a többször botló házastárs 
iránt a vétlen másik) változatlanul e párt 
iránt érzek, csúnyábban is hadd kérdez-
hessek: egyáltalán, akar-e győzni? Meg-
osztottságához ma nem férhet kétség: 
talán csak azok voltak, s azok is csak 
rövid ideig, egyetlen kérdésben egysé-
gesek. akik ma már — egy év alatt a 
negyedrész — nem tagjai az MSZMP-
nek... 

A maradók pedig keresik az utat 
(sokszor egymás kikészítéséig jutva 

csak), miközben az idő tovaszáll, gazda-
ságunk romlik, ifjúságunk elil lan, éle-
tünk keserül, reményeink fakulnak, bé-
kénk törékenyül, s a jövőnk évekre 
(évtizedekre?)gondoktól nehezült... Itt 
már bizony — mikor, ha nem most!? — 
valóban tenni kell! 

Az elmék legjobbjai közül sokakat — 
nagy muszáj ez most — a gazdaság öleli 
magához. Szükségünk van stabil anyagi 
alapokra — de tudni, hogy merre men-
jünk, milyen Magyarországot akarjunk, 
egyikünknek sem fölös óhaj. Kellenek 
teoretikusok, irányt meghatározók, cé-
lokat kitűzők, pártokat képviselők! E 
szubjektív feltétel nélkül az objektív 
adottságokon sem változtathatunk. 
Igenis szükség van minden pártban, cso-
portban. gyülekezetben vezetőkre, le-
hetőségek és szükségszerűségek opti-
mális mértékét konstruáló okos mérnö-
kökre — felelős politikusokra. 

Pártok lovagjaira. 

S épp ez a bökkenő: nem nagyon 
vannak. 

Különösen fájó az MSZMP-nél ez a 
hiány (tagság és szívügy!), ahol az elmé-
leti kutatás iránti igény talán soha nem 
volt olyan kötelező, mint most, a párt 
történetének erkölcsileg második mély-
pontján (az elsó még 1958-ban volt . . .) . 
Akko r , a konszolidáció sikerén, a tör-
vénytelenül kivégzettek vércsöppjei, az 
ártatlanul bebörtönzöttek és meghur-
coltak jajszavai ejtettek örök időkre 
rozsdálló foltot, s a történelem soha 
nem lesz olyan szentimentális ..bálki-
rálynő", mint Margarita volt, akinek 
kérésére Frida eldobhatta a gyermeke 
meggyilkolására emlékeztető kendőt; 
— a párt soha nem szabadulhat a mártí-
rok arccal a föld felé temetett maradvá-
nyainak emlékétől! 

Együtt kell élnie vele. Az idők vége-
zetéig, örök mementóként... 

Elméleti munkákra ma (reméljük!) 
nem a polit ikai gyilkosságok elkerülése 
miatt, de a tisztánlátás, a megújulás, az 
MSZMP versenyképessége fokozása ér-
dekében van szükség. A fokozott elmé-
leti munkához, publicisztikához pedig 
szabad sajtóra is. Hiszen ama lovagi 
tornák résztvevői ütközeteiket várudva-
rokból újságlapok oldalaira tették át, s 
vívnak a szellem, azérvek. a X X . század 
végi civilizáció fegyvereivel, berozsdált 
kardok, kilyuggatott pajzsok, kettébe 
tört lándzsák leáldozott roncsai he-
lyén... 

Az ellenzék egyik kiváló egyénisége, 
rendkívüli koponya, az SZDSZ promi-
nens személyisége. Tamás Gáspár Mik-
lós írta valamelyik „hadviselő" ÉS cik-
kében: nem nyüzsgő, vitázó, de végre 
nyugodt magyar népet szeretne i t t , 
amely (polgári demokratikus értékek 
szerint) teszi a maga dolgát. S hozzá-
fűzte még: az előttünk álló feladat na-
gyobb, mint a múlt századi reformkor-
ban élők előtt volt. S hogy Széchenyi 
abba is beleőrült... 

Beleőrülni persze mi is beleőrülhe-
tünk — csakhogy honnan vegyünk 
hozzá tízmill ió lakosztályt, Döblingben, 
felügyelettel (ki vállalná? van egy tip-
pem. de gyanítom, hogy az ellen Tamás 
Gáspár Miklós tiltakozna legelőször...) 
és teljes ellátással? Charentonban sem 
volt ennyi hely, pedig oda a Nagy Fran-
cia Forradalom legkülönbözőbb „kép-
viselői" kerültek... 

Őrültnek lenni ma egyébként sem 
kifizetődő: futó sajnálkozás jut érte, s 
míg várunk, hogy úgy-ahogy helyünkre 
kerül jünk, elfut mellettünk „a korsza-
kunk" (bereményiesen fogalmazva). 
Félek azonban, hogy a közeli jövőben 
amúgy sem kell tartanunk a nyugalom-
tól: a „hegyvidék alatt" ragályt terjesztő 
mocsár lecsapolására évtizedek kelle-
nek! És hangos szótól nyüzsgő viták! 
Hogy a legrövidebb időn belül, a leg-
jobb úton érjük el a célt. 

Mert különben elnyel bennünket a 
mocsár. 

Mátyás T. István 
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NÉGYSZAZHETVENÖT ÉVE 
1514-ben e napon ültették tüzes trónra és 
végezték ki Dózsa Györgyöt, a parasztföl-
kelés vezérét 

HETVENÖT ÉVE 
halt meg Wartha Vince (1844 -1914) kémi-
kus. műegyetemi tanár, akadémikus. Sze-
gedi diák vott, majd a zürichi műegyetemen 
1864-ben vegyészt oklevelet szerzett. 
1867 őszétől oktatott a budapesti műegye-
temen, s az általa szervezett vegyipar-
mútani (azaz kémiai technológiai) tanszé-
kének 1870-ben az első tanára lett A hazai 
szenek elemzésével elsőként határozta 
meg a gázgyártásban hasznositható szén-
fajtákat Vízvizsgálati módszere máig hasz-
nálatos Elsők között ismerte lel a lotografia 
szerepét a tudományokban 

HETVENÖTÉVES 
Harilaosz Florakisz (sz. 1914). a Görög 
Kommunista Pád főtitkára 

MOZIK 
Korzó: délelőtt 10. délután 1. háromne-

gyed 6 és 8 órakor Búnvadászok (szines. 
m. b. olasz bűnügyi filmvígjáték), délután fél 
4 órakor: Emberrablás magyar módra (szi-
nes. magyar filmvígjáték) 

Fáklya: tél3órakor Csók, Anyu1 (színes 
magyar film), háromnegyed 5 és 7 órakor: 
A negyedik hatalom (szines. m b írancia 
film. III. helyár!) 

Belvárosi: 3. negyed 6 és tél 8 órakor 
Búnvadászat (szines. m. b olasz bűnügyi 
filmvígjáték. V. helyér!) 

Kamaraterem: 3 órakor Kismaszat (szí-
nes magyar (ilm), negyed 6 órakor Kutya-
sétáltatás (szines mesesorozat) léi 8 óra-
kor: Nazarin (mexikói film. III. helyár!). 

Balázs Béla Filmtéka: fél 4, tél 6 és fél 8 
órakor: Farkaslak (színes csehszlovák 
film). 

Kertmozi: este 9 órakor Szellemidók 
(szines amerikai film. VI helyár!) 

Kiskörössy halászcsárda (vldeo-
mozl): délután 4 ós este 8 órakor Los 
Angeles-i gyilkosságok (színes, m b ame-
rikai film) 

Kiskörössy halászcsárda, kert: este 
10 órakor Nászéjszaka kisedetekkel (szi-
nes amerikai tilm, IV. helyár!). 

Éva presszó: este 8 órakor: Saint Tro-
pez-i csendőr (francia vígjáték) 

ÜGYELETEK 
GYÓGYSZERTÁR: K'auzál tér 3 szám 

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

BALESETI. SEBÉSZETI ÉS UROLÓ-
GIAI FELVÉTEL: Ma a balesetet szenve-
dett személyeket a II Kórház (Tolbuhin sgt 
57.) veszi fel, sebészett fetvéipii ögyéletet 
az I sz. Sebészeti Klinika (Péosi u. 4 ). 
urológiai felvételi ügyeletet a II Kórház tart 

A balesetet szenvedett gyermekeket a 
kórház baleseti sebészeti osztályán, az 
egyéb sebészeti gyermekbetegeket a se-
bészeti klinikán látják el 

ÉJSZAKAI ORVOSI: Este tél 6 órától 
reggel léi 8 óráig a felnőttlakosság részére 
Szeged. Hunyadi János sgt. 1 sz alatt 
Teleion 10-100 

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

GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 
ÜGYELETEK: Ma este 7 órától holnap 
reggel 7 óráig az Újszegedi Gyermekkór-
ház. Odesszai krt. 37. Teleion: 22-655. 

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

CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: 
Hétfőn délután 2 és 5. csütörtökön délelőtt 
9 és 12 óra között a Szent Mihály Utca 1 
szám alatt, telefon 13-740. 

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

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

f -

Teve 

- Idójárás - Zene 
18 00: Telesport 
18.25 Gyerekeknek! - A hetedik út titka 

- Xttl/7. - A hetedik üt - Holland 
filmsorozat - (ism.) 

18 50 BUMM!'! - Telefonos játék 
19.00 Lengyel utak - Lengyel filmsoro-

zat - XI/3. rész — A világ legnyu-

?odtabb helye - (ism.) 
v2 

21.00: Híradó 2. 
21.20: Tv 2 
21.30: A peches senki - NSZK tévéfilm 
21.54: Tv 2 
22 00 T J Hooker - Amerikai bűnügyi 

tévéfilmsorozat — Az igazság ár-
nyéka 

kb. 22.50 Tv 2 - Napzárla 

KÜLFÖLDI TÉVÉADÓK MŰSORÁBÓL 
BELGRÁDI. 

1535: Éjszakai program Ismétlése. 
18.00: Idegenforgalmi és közlekedési 
műsor. 18.20: Messzire mentél, Katy — 
3. rész. 19.10. Rajzfilm. 19.30: Hiradó. 
20.00: Fehéren a fekete - politikai ma-
gazin. 21.05: Városnézőben. 22.20: Hír-
adó. 22.50: Éjszakai program, benne: 
ALF — amerikai humoros sorozat. 
Drága John — amerikai humoros soro-
zat. Pulaskl - angol bűnügyi komédia 
— 8. rész. 

BELGRÁD 2. 
17.10: Híradó magyarul. 17.30: Zenés 
műsor. 18.00: Körzeti műsor. 19.30: Hír-
adó. 20.00: Szórakoztató műsor. 20.45: 
Huszonnégy óra. 20.55: Irodalmi műtor. 
21.20: Művészeti est. 

SKY 
14.50: Változó világ — filmsorozat. 
15.45: Szeretni — filmsorozat. 16.15: 
The Lucy Show - vígjátéksorozat. 
16.45: Fürlöske - rajzfilmsorozat. 
17.00: Rockshow. 18.00: Eurosport: 
benne: 19.00: Autó- és motorsport. 
20.00: Tour de Francé. 21 00: Ausztrál 
futbalt. 22.00: Golt Nagy-Britanniából. 
00.30: Tour de Franca. 

SUPER 
16.30: Forró drót. 18.30: Nlno Firetto 
kllpmüsora. 19.30: Allo, Allo - vígjáték-
sorozat. 20.00: Harc Kaliforniáért — 
amerikai westernfilm. 21.50: Világhlr-
adó. 22.00: Összetöri szivek háza — 
film. 00.00: Hírek, időjárás, egyveleg. 

TV 5 
18.30: Vágtató képzelet — gyermekmű-
sor. 19.00: Számok és betűk. 19.30: Hor-
gász-vadász magazin. 20.00: Filmklub. 
21.30: Csillogó papiros. 22.00: Tv-hfr-
adó. 22.35: Frankoton játékok. 22.50: 
Hiánylelek. 00.00: A holdraszállás évfor-
dulóján. 01.00: Műsorzárás. 

[O 0 Rádió 

BUDAPESTI. 
9 00 Képújság 
9.05 Tevétorna nyugdíjasoknak 
9.10 Az emberi test — Angol rövidfilmso-

rozat - XXVI/11. - Az idegműkö-
dés — (ism) 

9 35. Jan a bárkán - NDK film - (1986) 
- (ism.) 

11 00 Mozgató - Tévétorna mozgáskor-
látozottaknak 

1005: Képűjság 
16.45 Hirek 
16.50 Pannon Krónika - A Pécsi Körzeti 

Stúdió híradó műsora - Dél-du-
nántűli hirek. információk, esemé-
nyek 

17 00: Vijesti — Hírek szerbhorvát nyelven 
- A Pécsi Körzeti Stúdió műsora 

17.05: Kózenfogva — Értelmi fogyatéko-
sok érdekvédelmi műsora 

17 15 Műsorajánlat 
17.20: A méhek kialakulása — Angol rö-

vidfilm 
18 15 Negy nap tévéműsora 
18.25 A technika 7 csodája - NSZK is-

meretterjesztő rövidfilmsorozat — 
Vlf/3 - Chicago A világ legmaga-
sabb felhőkarcolója 

18 55 Műsorajánlat 
19 00 Reklám 
19.05: Esti mese — Linda mesél — Móka 

Miki mackója — Magyar mesefilm-
sorozat 

19.15: Lottósorsolás 
19.20 Reklám 
19 25: Közlemények. Műsorajánlat 
19 30: Híradó 
20 00 Reklám 
20.05: Fiatal Művészek Stúdiója — Réz 

András: Kaland az étet - Tévétilm 
2125: Reklám 
2130: Hazai Túkór 
22 50 Hiradó 3 

BUDAPEST 2. 
Tv 2 Berkes Zsuzsával és Déri 
Jánossal 

17.25: Képűjság 
17 35 Tv 2 - Benne Reklám - Riportok 

KOSSUTH 
8.20: A Szabó család - (ism.). 9 .00 -
11.00: Napközben (Élő). 11.00: Peres, 
poros Iratok — Dobó István végrende-
lete. 11.10: Kürtkvartettek. 11.24: A kolo-
rádóbogár - Rákosy Gergely regényé-
nek rádióváltozata. 12.45: Válaszolunk 
hallgatóinknak 13.00: Klasszikusok 
délidőben. 14.09: Az özvegyasszony és 
három lánya. 14.25: Hangoló - Zenei 
magazin gyerekeknek. 15.00: Szóról 
szóra — Zenés Irodalmi magazin. 16.00: 
Tizenhat óra - Hírmagazin. 16.10: Szí-
vesen hallgattuk — Kis komédia — Rá-
diójáték (1972). 16.51: Schumann: 
ABEGG változatok Op. 1. 17.00: Agrár-
műhelyek — Gyógynövény gyűjtés-, ter-
melés. 7.30: Beszélgessünk zenéről. 
17.50: A Big City zenekar vadnyugati 
filmzenéket játszik. 19.15: Lottósorso-
lás! 19.23: A TV-korszak prédikátora. 
20.09: Táncházi muzsika - Mezőségi 
táncok. 20.30: Fejlödéstanulmány. 
21.00: Látogatás a varsói Operettszín-
házban. 21.45: ..Hajszálgyökerek'' — 
Hétköznapok és ünnepek a gannai svá-
boknál. 22.30: Barangolás régi hangle-
mezek között — Egy amerikai katonakó-
rus. 22.51: Az állam én vagyok? — Ez a 
gyár nem eladó? 23.01: Kamarazene. 

PETŐFI 
8 05: Kölyökrádió - szünidőben. 8.49: 
Okos Marci és az Oroszlán - Kalandos 
történet folytatásokban. 9.05: Operett-
kedvelóknek. 10.00: Rivaldafényben: 
Aranylemezek. 11.05: Világújság. 11.10: 
Térkép és útravaló. 11.30: Balatonrádió. 
12.10: Népzenei hangarchívum. 13.05: 
Az arany ember — Jókai Mór regénye 
rádióra alkalmazva. 14.00: Lelátó - A 
sport a zenében. 14.30: Bemutatjuk Ba-
lázs Ágnes táncdalénekest. 15.05: Nosz-
talgiahullám. 15.45: Törvénykönyv — 
Pártkasszák és paragrafusok. 16.00: 
Folk-rock fesztivál a Budapesti Sport-
csarnokban. 17.05-21.00: Nyáridő. 
benne: 17.30: Gordlusz — Magazin töp-
rengoknek. 18.30: Pop-regiszter. 19.30: 
A Poptarlsznya dalaiból. 22.20: Egy ha-
jóban - Verebes István műsora. 21.05: 
Indul a bakterház - Rideg Sándor regé-
nye rádióra alkalmazva (1985). 21.30: 
„Mától újra szeretlek" - Nana Mousko-
url és Kenny Rogers énekel. 22.05: A 
Magyar Rádió Karinthy Színpada. 23.15: 
Böngészde a zenei antikváriumban. 

SZEGED 
Szentes 66.29 MHz - Szeged 94,9 MHz 

1989. július 21., péntek 
5.55: Műsorismertetés, hirek. meteoro-
lógia, útinform. 6.00: Krónika (Kossuth). 
6.15: Hírek, tudósítások a Dél-Attöldről 
- az ügyeletek Jelentik. 6.30: Hírek, lap-
szemle (Kossuth) — Miről ír a Békés 
Megyei Népújság, a Petőfi Népe. a 
Csongrád Megyei Hírlap és a Délma-
gyarország. 6.45: Reggeli párbeszéd: Az 
Információ, mint globális hataiom. Be-
szélgetés Ágh Attila filozófussal. 7.00: 
Krónika (Kossuth), sport. 7.25: Körzeti 
időjárás-jelentés. 7.30: Dél-alföldi hirek, 
tudósítások, programajánlat. Műsorunk 
tartalmából: - Bemutatkozik Dr. Garat 
István kiskunfélegyházi képviselőjelölt. 
- Városi lapok és televíziók találkozója 
Gyomaandródön. — Kezdődik a nem-
zetközi szakszervezeti néptáncfesztlvál. 
- Könyvajánlat. 


