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

Az internacionalizmus kérdőjelei 

is nagyon aktuális. Erre két 
megoldás lehetséges: vagy visz-
szakapja régi nevét (Boklogasz-
szony sugárút) vagy újat adunk 
neki. Én ez utóbbira szavaznék. 
Nem azért, mert ellenzem a val-
lásos tárgyú közterület-elneve-
zéseket (hiszen ősrégi Szenthá-
romság utca vissza keresztelte-
tésének én is híve vagyok), ha-
nem azért, mert a város napjá-
nak egyik lehetséges változata 
adott erre ötletet. Vagyis miért 
ne lehetne ezt az utat Szeged 
Nagy árvíz utáni újjáépítésének 
emlékére Október Í5-e sugárút-
nak nevezni? 

A város napja határozott dá-
tumra essék. Ebben Venetier 
Pállal és az általa adott indoklás-
sal értek egyet. Tehát minden 
évben október 15-e legyen Sze-
ged napja. 

Az országzászló Tisza-partra 
történő ..elrejtésével" nem értek 
egyet. Sokkal reprezeiitánsabb 
helyet érdemel az. Talan a Klau-
zál fér lenne erre a legmegfele-
lőbb. a Kossuth szoborral szem-
ben. 

Végül a Széchenyi térről. Pél-
dátlan és ma már túlhaladott 
állapot, hogy az ország egyik 
legnagyobb és legszebb terének 
a felét egy külső hatalom hősi 
emlékművei uralják. Az elesett 
szovjet katonák iránti kegyele-
tünket a Dugonics temetőben is 
méltóképpen leróhatjuk. A tér 
felszabadított helyére pedig a 
városunkat építő és szépítő jeles 
személyiségek szobrait tervez-
hetnénk meg. illetve állíthat-
nánk fel. 

S/athniáry Árpád 

Még egyszer az elnöki intézményről 

A város napja: október 15. ? 
A Délmagyarország szeptem-

ber 20-ni felhívásával kapcsolat-
ban az alábbi gondolataimat szá-
nom az illetékeseknek megfon-
tolásra: 

Feltétlenül szükségesnek tar-
tom egy magyar hősi emlékmű 
felállítását Szegeden. Vélemé-
nyem szerint azonban elégendő 
volna, ha az konkrétan csak a 
második világháborúban elesett 
magyar katonák, a háború pol-
gári áldozatai, továbbá az 1945 
utáni események — a személyi 
kultusz önkénye az 1956-os ok-
tóberi forradalom — áldozatai, 
illetve mártírjai emlékét örökí-
tené meg. A felállítandó mű le-
hetne egységes, de csoportszerü 
is. Utóbbi külön-külön fejezné 
ki a felsoroltak iránti kegyeletet. 
El tudnám képzelni itt egy örök-
mécses elhelyezését is. 

A Hősök Kapuját — eredeti 
formájának visszaállítása mel-
lett -- egyértelműen kifejeződő 
rendeltetése miatt — meg kell 
hagyni kizárólagosan első világ-
háborús emléképítménynek. 

Az új hősi emlékmű felállítási 
helyéül az Aradi vértanuk terét 
jelölöm meg. Egyszerűen azért, 
mert a genius loci (a hely szel-
leme) ezt kívánja. Itt van 
ugyanis 11. Rákóczi Ferenc lovas 
szobra, a szóregi csata emlék-
oszlopa és maga a Hősök Ka-
puja is. így e terület mintegy 
szerves egységet képezne nagy 
történelmi sorsfordulóink meg-
emlékezésére. tisztelgésére. 

Az előbbiekből szinte kínál-
kozik olyan javaslat is. hogy a 
tér jelenlegi nevét változtassuk 
meg. Mégpedig Hősök terére. A 
jelenlegi elnevezés ugyanis nincs 
semmilyen kapcsolatban, ösz-
szefüggésben átr aradi tizenhá-
rommal, ugyanakkor az ott lévő 
emlékmű objektumok, figye-
lembe véve már a később felépí-
tendő! is, kellően indokolná a 
névváltoztatást. Persze az aradi 
vértanúkról sem feledkeznénk 
meg. Máshol kapnának teret 
vagy utcát. 

A Hősök Kapujához, illetve 
az új elnevezés esetén a Hősök 
teréhez vezetendő, és városunk 
egyik legszebb útvonalának, az 
Április 4. útjának átkeresztelése 

Most. amikor először beszel-
hetünk nyíltan a '68-as esemé-
nyekről, amikor „katonai be-
avatkozásnak". ..intervenció-
nak" nevezhetjük ázt, amiről 
korábban azt kellett hazud-
nunk. hogy ..internacionalista 
segítségnyújtás", világosan lá-
tom. amit akkor csak sejtettem, 
hogy azon a bizonyos augusztus 
21-ei napon végzetesen komp-
romittálódott a jelzett fogalom. 
Mert sérelmet szenvedett ekkor 
az ismert marxi tétel is. misze-
rint nem lehet szaftod az a nép. 
amely segítséget nyújt más nép 
jeigázásához. 

Megrendítő olvasmány 
Tömpe András egykori berlini 
nagykövet tiltakozó lemondó 
levele, amely a kommunista 
eszmerendszeren belül ma-
radva is képes bebizonyítani, 
hogy a beavatkozás sem szük-
ségszerű nem volt. sem pedig a 
„kisebbik rossz" címén el nem 
fogadható. Ö az eseménnyel 
egy időben figyelmeztetett tör-
ténelmi felelősségünkre; s 
azokra a súlvos következmé-

Amcnnyirc örültem Löffler 
Tibor korábbi írása tiszta gon-
dolatmenetének. annyira el-
szomorított utóbbi írásának lo-
gikai zilaltsága. (Délmagyaror-
s'zág szeptember 21.) Tobb he-
lyen — ügy tűnik — nem érti. 
hogy én miért a háromoldalú 
politikai egyeztető tárgyalá-
sokról beszélek, amikor ő az 
augusztusi nyilatkozatháború-
ról beszél. Pedig a magyarázat 
egyszerű: ama nyilatkozathá-
ború tárgyát a tárgyalásokon 
előadott álláspontok képezték, 
így ezek ismerete nélkül nem 
érthető meg. hogy a nyilatko-
zatok miről szóllak, s „miről 
szólt" az egész. Mint ahogyan 
az ellenzék „közvéleményt be-
folyásoló eljárása" nem. vagy 
nem elsősorban az MSZMP 
tárgyalási taktikájára „alapo-
zódott" (ahogyan L. T. állítja), 
hanem a tárgyaláson kifejtett 
álláspontokra. 

Gyenge demokráciában az 
erós elnöki intézmény mint 
bármely hatalom-koncentráció 
veszélyes, tehát nem kívánatos 
— függetlenül attól, hogy ki ez 
az elnök: Pozsgay Imre. 

Csurka István vagy Tamás 
Gáspár Miklós. Ez elvi kér-
dés. Érveimet múltkori írá-
som I. pontjában kifejtettem. 
Az az érvelés, anielv L. T. 
szerint ezzel ellentétben áll. ti. 
hogy egy kommunista elnök 
megválasztása esetén az „el-
lenzéki többségű" parlament 
harapófogóba kerül, egy 
másik kérdésre adott válasz-
hoz kapcsolódik. így nent is 
állhat ellentétben az előbbi ál-
lítással. Az I. pont a lehető 
legáltalánosabban tárgyalta az 
intézmény kérdéseit. A 2. 
pontban arra a másik kérdésre 
válaszoltam, hogy hogyan 
mentheti át az MSZMP a 
maga hátalmát az elnöki intéz-
mény segítségével, de ehhez 
kapcsolódó előjogok nélkül. 
És fontos a feltételes mód! Az 
olvasó utánanézhet: azt állí-
tottam. hogy kommunista el-
nök megválasztása eseten „a 
hatalmi konstelláció nem két-
séges. de azt nem. hogy a 
kommunista elnök ezzel a 
helyzettel ténylegesen vissza 
is fog élni. A helyzetről mint 
potenciáról beszéltem, arról. 

hogv milyen lehetőséget rejt 
magában, s nent az aktusról, 
hogy az elnök mit fog vagy mit 
nent fog csinálni. 

Pozsgay Imréről nyilat-
kozni vagy személyére burkolt 
célzásokat tenni nem állt szán-
dékomban. Azért sem. mert 
Pozsgay jelölését az MSZMP 
kongresszusa előtt nem lehet 
véglegesnek tekinteni — an-
nak az adott politikai szituáció-
ban egyértelműen propagan-
disztikus célzata miatt, de egy-
szerű formái okok miatt sem. 
Tehát nem gondoltani, s nem 
gondolom most sem. hogv a 
..kommunista elnök" kategóri-
ához feltétlenül Pozsgay Imre 
személyét kell kapcsolni. Azaz 
állítás (L. T ). hogy az elnöki 
intézmény körüli ..iszap-
birkózás" (értsd: vita) Pozsgay 
Iliire politikai diszkreditálását 
célozza nem csak alaptalan, de 
nevetséges is. Ha szándékaink 
Pozsgay Imre személyével let-
tek volna kapcsolatban. Pozs-
gay Imréről írtam, nyilatkoz-
tam volna. 

Ökrös Tamás 

nyékre, amelyeket a részvétel-
lel magunk ellen kihívtunk. 

Mai szemszögből nézve az 
egykori szemináriumi dolgoza-
tomban szereplő két idézetből 
is levonható egyfajta következ-
tetés. Az a tisztázatlanság, 
amely legfelsőbb párt- és állami 
vezetőnk fejében — a hazafiság 
és nemzetköziség vonatkozásá-
ban — volt és maradt, végül 
össznépi tudatzavarhoz és egy 
olvan ellentmondásos politikai 
gyakorlathoz vezetett, amely 
jóvátehetetlen bűnöket is pro-
dukált. Az pedig, hogy az elmé-
leti tisztázódás nem mehetett 
végbe, .annak a kultúrpoliti-
kánk a bűne. amely többek kö-
zött Illyés Gyulát is örök szilen-
ciumra ítélte e vonatkozásban. 
Internacionalizmusról idézett 
szavaiban talán még akkoriban 
sem lehetett volna kivetnivalót 
találni, de mondott ö mást is. 
olyat amit az akkori hatalom 
veszélyesnek tartott. Mi másért 
kellett volna tíz esztendeig ..pi-
hentetni" a „Szellem és erő-
szak" c. kötetét? Egy ebben 
szereplő gondolat akkoriban ir-
ritálóbbnak tűnhetett, neveze-
tcsen aZ. amikor Illyés megkér-
dőjelezi azt a közismert tételt, 
hogy ..a nemzeti ellentéteket a 
szpeia I i z m us nemzetközisége 
oldja föl." Napjainkban azon-
ban. amikor a hatalmas Szovjet-
unió minden eresztékében re-
csegni-ropogni kezd a nemzeti-
ségi ellentetek viharában, ez is 
igazolódni látszik. 

Van-e remény arra. hogy az 
internacionalizmus súlyosan 
komp rom i 11 á I ódo 11 eszméje 
kézzelfogható valósággá válik e 
térségben? Úgy tűnik, nap-
jainkban inkább a kérdőjelek 
sokasodnak, mert hiszen, ki ta-
gadhatná például, hogv az el-
lenzéki fiatalok. akik virággal 
mentek Prágába, bocsánatkérő 
gesztusként apáik tankokkal 
való bevonulása miatt, szándé-

kaik szerint a népek közötti 
testvériség eszméjét akarták 
megvalósítani. Csak az a prob-
léma. hogy egy megalázott, ren-
dőrkordónnal fegyelmezett 
néptől nem lehet bocsánatot 
kérni, sót még ismerkedésre 
sincs alkalom. legfeljebb a kö-
zös sorsvállalás közepette: a gu-
mibotok csattogásától kísérve 
vagy az előzetes letartóztatás-
ban. A következmények várha-
tók voltak: ezek a fiatalok a 
hivatalos hatalomtól mégkap-
ják a „Vencel téri garázdák" 
titulust és a büntetést, ráadásul 
diplomáciai bonyodalmak vi-
harfelhőjét sodorják a nagypoli-
tika egére. A hivatalos magyar 
külpolitika iszonyú nehéz hely-
zetbe kerül, hisz nyíltan vállalni 
velük a szolidaritást felettébb 
kockázatos, mert mi egy ..szö-
vetséges". „baráti" ország va-
gyunk. akiktől odaát nem ezt 
várják el. Na. de hogyan hagy-
hatná szó nélkül például a mun-
kájukat végző operatőreinket 
ért súlyos-atrocitásokat? 

V. I. cikkenek a Délmngyar-
ország augusztus 23-j számában 
közölt állásfoglalása („Amiért 
ott vernek, az ezentúl legyen 
szomszédunk belügye") min-
denképpen vitatható. Az elti-
port „prágai tavasz" semmikép-
pen sem lehet belügy, annál is 
kevésbé, mert az — nem nehéz 
észrevenni — itt folytatódik a 
mi mai mindennapjainkban is. 

Az idézett sommás megálla-
pítás pedig nem csupán a de-
mokrata nézőpontjából bírál-
ható. ahogyan ezt Ökrös Tamás 
teszi augusztu 26-ai „ellenvéle-
mény "-ében. hanem a nemzet-
köziség eszméje jegyében is. 
amelyet éppen a szocialista 
kommunista pártok tűztek zász-
lajukra anélkül, hogy megvaló-
sításának közelébe jutottak 
volna. 
(Részlet egy hosszabb írásból). 

Darvas Anna 

Üzenetek 
A ..Duci Pál. Retek u. 27." 

aláírással beküldött levcl cs 
cikk bevallottan névtelen. írója 
azt a feltételt szabja inkognitó-
jának megtörésére, hogy cikket 
közöljük: így akarja próbára 
tenni, valóban független-e poli-
tikailag a Dé lm agyarország. 

Üzenjük: politizálni csak nyílt 
sisakkal... Mi mindannyian ne-
vünket adjuk hivatásunkhoz. 

Dr. Nagy Sándor (Szeged) 
Tehetetlenek vagyunk c. írását 
köszönjük. Véleményének 
közlése ismétlés lenne lapunk-
ban. 

HATVANÉVES 

Nyikolai Rizskov (sz 1929). a Szovjetunió 
miniszterelnöke (1985 óta) 

NAGYSZÍNHÁZ 

este 7 órakor Aida (A Magyar Néphadse-
reg Napia alkalmából). 

MOZIK 

Korzó: délelőtt 10 órakor, délután f . 
háromnegyed 6 és 8 órakor A híradó 
sztárjai (színes m. b amerikai film. III 
helyár') léi 4 órakor Dandin György, vagy a 
megcsúfolt férj (magyar film ) 

Fékfyi: fél 3 órakor Gondos boesok 
(színes amerikai raiztilm III helyár') há-
romnegyed 5 és 7 órakor James Bond. a 
magányos ügynök (színes, m. b amerikai 
bűnügyi film. V. helyár!) 

Belvárosi: 3. negyed 6 és fél 8 órakor 
Rendorakadémia III (színes amerikai bűn-
ügyi lilm. V helyár') 

Kamaraterem: 3 órakor Szóké indián 
Iszines NDK kalandfilm ) negyed 6 órakor 
Szélmolnar (színes mesesorozat) fél 8 Óra-
kor Love slory (színes amerikai film III 
helyár1) 

Balázs Béta Fllmtéka: tél 4 fél 6 és léi S 
órakor Egy kisebb isten gyermekei (szí-
nes. m b umerikaililm III helyár!). 

Kiskőrössy Halászcsárda (vídeo-
mozl): délután 4 ás este 8 órakor Ordóg-
hegy (színes, m b amerikai kalandfilm) 

Klköróssy Halászcsárda kert: esle 10 
órakor A magányos farkas (spines, m b 
amerikai film IV. helyár') 

Eve presszó: esle tél 9 órakor Tizedik 
áldozat (olasz—francia sci-fi) 

ÜGYELETEK 

GYÓGYSZERTAR: Klauzál lér 3 szám 
(13/57-es) Este 8 órától reggel 7 óráig. 
Csak sürgós esetben' 

BALESETI. SEBÉSZETI ÉS UROLÓ-
GIAI FELVÉTEL: Ma a balesetet szénve-
delt személyeket a II Korház (Tolbuhin sgl 
57 ) veszi fel. aebeszeti telveleli ügyeletei 
az I sz Sebészeti Klinika (Pécsi u 4 ). 
urológiai felvételi ugyelelet a II Kórház tart 

A balesetei szenvedett gyerekeket a kór-
ház baleseti sebészeti osztályán, az egyeb 
sebészeti gyermekbelegeket 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 
Teleion 10-100 

GYERMEKORVOSI: Munkanapokon 13 
órától másnap reggel lel 8 óráig, szomba-
ton. vasárnap és munkaszuneli napokon 
reggel léi 8 órától másnap reggel fél 8 óráig 
a Lenin krt 20 sz alatti körzeti gyermekor-
vosi rendelőben történik a surgos esetek 
orvosi ellátasa 

GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 
ÜGYELETEK: Ma esle 7 órától holnap 
reggel 7 óráig az Uiszegedi Gyermekkór-
ház. Odesszai krt 37. Telefon 22-655. 

FOGORVOSI ÜGYELET: Hétfotól pén-
tekig 22 órától reggel 6 óráig szombaton 
reggel 7 órától hello reggel 7 óráig Sze-
ged. ZoldS u 1 - 3 Telefon 14-642 

CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: 
Hétfőn délután 2 es 5. csütörtökön délelőtt 
9 és 12 óra között a Szent Mihály u 1 szam 
alatt, lelefon 13-740 

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

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

I Ö T Mi? Hol? Mikor? 
22.00: Hiradó. 22.30: Equinoke — kana-
dai film. 23.55: Vendégségben Frednél. 

O 0 

Tévé 
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BUDAPESTI. 

7 50 Tévélorna nyugdi|asoknak 
7 55 Kerek egy nap - NDK lévéWmso-

rozat - Vll/7 rész Csrtlagos eg es 
hétköznapok 

8 55 Kepuisag 
9 00 Az Országházból jelentjük . - Tu-

dósítás az Országgyűlés szeptem-
beri ülésszakáról 

17 05: Hírek 
17,10 Pannon Krónika - A pécsi körzeti 

slűdió hiradó műsora - Dél-dunán-
túli hirek. információk, események 

17 20 Vijesti - Hírek szerbhorvat nyelven 
- A pécsi körzeti studio műsora 

17 30 Harmas csatorna — Divatok és ge-
nerációk — IV — A nyolcvanas 
evek 

18 15 Négy nap tévéműsora 
18.20 Bébi és társai — Angol ismeretter-

jesztő rovidfilmsorozat - XV/6. 
rész 

18 5S Reklám 
19 05 Esti mese - Linda mesél - Török 

Sándor A szemtelen léggömb — 
Magyar meselilmsorozat 

19 10 Lollosorsolás 
19 20 Reklám 
19 30 Híradó 
20 00 Reklám 
20 05 A nevünk Vizin együttes - Nép 

zene 
20 15 Lengyel Menyhért Tihamér — Té-

véjáték 
21 15 Reklám 
21 20 Az Országházból |élenl|uk -

Összefoglaló az Országgyűlés mai 
napiáról 

21 50 Ökölvívó világbajnokság — Közve-
títés Moszkvából, felvételről 

22 30 Híradó 3. 
2 2 4 5 - 2 3 0 0 Tévétukbr - Dr Szecskő 

Tamás jegyzete 

BUDAPEST 2. 
Tv 2 Radványi Dorottyával és Dom-
bóvári Gáborral 

17 00 Képújság 
17 15 Tv 2 - Benne Reklám - Időjárás 

— Riportok — Zene 
17 45 Mozaik — Telefonos játék 
18 00 Telesport 
18 25. Gyerekeknek' - Rakoncátlan lel-

nőttek — Holland filmsorozat — 
VI/4. rész A rejtély - ism. 

18 49: Tv 2 
19.00. Hyppolit a lakáj (1931) - Magyar 

lilm — FF — ism 
20 13: Tv2 — Benne Magyarmecske — A 

pécsi körzeti slűdió műsora 
2100 Híradó 2 
21 20 Tv 2 - Benne Nézze meg az 

ember1 

21 30 Nézoponl - A Művészeti Főszer-
kesztőség műsora 

22 00 Telesport - Labdarugó kupanap 
kb. 22 50 Tv 2 - Napzarta 

Rádió 

KÜLFÖLDI TÉVÉADÓK MŰSORÁBÓL 
BELGRÁDI. 

16.30: Magyar hiradó. 17.15: Hiradó I. 
17.30: Füstlakók. 18.05: Idegenforgalmi 
és közlekedési műsor. 18.20: Rajzfilm. 
18.25: A Guldenberg család. 19.10: Hi-
rek 19.15: Rajzfilm. 19.30: Híradó. 20.00: 
Panoráma. 21.00: Nagy inyesmesterek 
kis titkai. 21.05: Szürrealista sikerlista. 
21.50: Híradó. 22.15: Éjszakai program: 
benne: ALF — komédiasorozat — Bűn-
ügyi történetek 

BELGRÁD 2. 
15.15: Éjszakai műsor Ismétlése. 17.15: 
Rajzfilm. 17.30: Körzeti műsor. 18.00: 
Belgrádi műsor. 19.30: Hiradó. 20.00: 
Macbeth. 21.30: Huszonnégy óra. 22.10: 
Alkotók, müvek és..., 22.40: Folkdiszkó 
- zenés műsor. 

SKY 
14.50: Változó világ. 15.45: Szerelni -
filmsorozat. 16.15: Fiatal orvosok -
filmsorozat. 17.00. Rock'show. 18.00: 
Eurosport benne: Autó- és motorsport 
18.30: Széllovas magazin. 19.00: Röp-
labda. 20.00: Kerékpárverseny. 21.00: 
Autóverseny. 22.00: Ausztrál futball. 
00.00: Röplabda. 

SUPER 
16.30: Kívánságműsor. 18.30: Slágerkö-
zelkép. 19.30: The Lloyd Brldges Show 
— filmsorozat. 20.00: A harmadik ember 
(amerikai bűnügyi tilm). 22.00: Fogd és 
fuss (amerikai bűnügyi film). 23.00: Kon-
certkülönlegességek. 00.00: Hirek, egy-
veleg. 

TV 5 
17.30: Konyhatitkok. 18.00: Vetélkedő. 
18 30: Pihenőidő. 19.40: Magazinműsor. 
20.00: Ezt látni kell! 21.00: A világ végén. 

KOSSUTH 
8.20: Ez aktuális 8.50: Külpolitikai fi-
gyelő. 9.00-11.00: Napközben (Élő). 
11.05: „Énekeltem én: Tóth Jánosné '. 
11.25: A Szabó család - ism. 12.45: 
Válaszolunk hallgatóinknak. 13.00: 
Klasszikusok délidőben. 14.05: Külpoli-
tikai műsor - ism. 14.35: Fűvósátiratok. 
15.00: Szóról szóra — Zenés irodalmi 
magazin. 16.00: Tizenhat óra - Hírma-
gazin. 16.15: Vedd át a dalt! 17.00: Kör-
nyezettanulmány - Antal Éva riportja a 
nevelési segélyről. 17.30 Hamarosan 
halljuk óket - Bruno Canlno, Antonio 
Bellista és Ivar Mikashoff zongoraművé-
szek. 18.05: Láttuk hallottuk, olvastuk -
Művelődés- ás muvelódéskritike. 18.30: 
Esti Magazin. 19.15: Lottósorsolas! 
19.23: Sportvilág. 19.40: Népdalfeldol-
gozások fúvósötösre. 19.50: Nemes-
kürty István: Daliás idők - Szabó B. 
István könyvszemléje. 20.00: Háló -
Ferge Zsuzsa. Gáspár Sarolta és Havril 
Erzsébet műsora. 21.00: Társalkodó-
nők, hírnökök, besúgók — Karaktersze-
repek, karakterSzereplök az operaszín-
padon - III/2. rész. 22.00: Hírvilág. 
22.30: Külpolitika és többpártrendszer. 
23.30: Weiner: Csongor és Tünde -
szvit. 

PETŐFI 
8.05: Rivaldafényben: Fényes Szabolcs 
slágerei 9.05: Idősebbek hullámhosz-
szán. 10 05: „Hajszálgyökerek ' — Indó-
házak Zágrábtól Gyimesbükkig - ism. 
10 20: Operaslágerek. 10.50: Peres, po-
ros iratok — Iskolán kívüli művelődés 
1945 után Szatmárban. 11.05: A Napköz-
ben tanácsadó műsora nyugdijasoknak. 
11.25: Ray Connlff együttese látszik. 
12.10: Muzsikánál nincs Jobb barát. 
13.05: Nosztalgiahullám — Solomon 
Bürke. 14.30: Láthatatlan múzeum -
„Ajándékbolt a Süveg Czukorhoz". 
14 50: Kovács Andor nótákat gitározik. 
15 05: Kapcsol|uk a 6-os stúdiót (Éló) — 
Cimbalomművészek pódiuma — Szói-
lós Beatríz |étszlk. 15.20: „Az én apukám 
egy olyan hires bohóc volt ". 16.10: A 
könnyűzene legszebb szerelmes dalai. 
- 111/1. rész. 17.05: A mi üteénk. 17.30: 
Gordíusz. 18.30: Pop-regiszter. 19.05: 

Jut eszünkbe 19.30: A Poptarisznya 
dalaiból 20.20: Drót - Telefonos in-
terju-müsor. 21.05: A kolorádóbogár -
Rákosy Gergely regényének rádlóválto-
zata - ism. 21.40: A Magyar Rádió Ka-
rinthy Szinpada - Szegedország játékai 
- ism. 23.10: Sporthíradó. 23.20-0.14: 
A dzsessz világa. 

BARTÓK 
9.08: Szimfonikus zene. 10.20: „Hogy 
szolgálhassak én neked..."' — Trubadúr 
költök versei. 10.56: Shirley Verrett ope-
raáriákat énekel. 11.15: Üj lemezeinkből 
- A Janácek Kamarazenekar játszik. 
12.05: Romantikus zene. 13.00: Hallgas-
suk újra! — Mi már akkor tudtuk... — 
Borenlch Péter dokumentumműsora — 
ism. 13.40: Bodza Klára népdalfelvéte-
lelböl. 14.00: Magyar művészek opera-
felvételeiból. 14.41: A Délnémet Rádió 
szimfonikus zenekarának hangverse-
nye a Baden-Baden-! Gyógyszálló Béna-
zet termében - (Az 1987 december 18-
án megtartott hangverseny felvétele). 
16.05: Kompakt-lemezeinkből - Gidon 
Krémer hegedül. Marta Angerich zongo-
rázik — Beethoven: Három szonáta. 
17.00: Opera-müvészlemezek. 17.40: Új 
kamarazenei felvételeinkből. 18.30: In 
limba materna — A Magyar Rádió román 
nyelvű nemzetiségi műsora Szegedről. 
1905: A Magyar Rádió és Televízió 
szimfonikus zenekarát Lehel György ve-
zényli. 19.44: Csang Gjan-Ji operaáriá-
kat énekel. 20.26: A Concentus Hungari-
cus hangversenye a Pesti Vigadóban. 
21.46: Napjaink zenéje - A MOL ütő-
hangszeres együttes hangversenye a 
Flandriai Fesztiválon. 23.04: Rádiójáték-
Szín — A népvezér. 

SZEGED 
Szentes 66.29 MHz - Szeged 94.9 MHz 

1989 szeptember 29,, péntek 
5.55: Műsorismertetés, hírek, meteoro-
lógie, útinform. 6.00: Krónika (Kossuth). 
6.15: Hirek. tudósítások a Del-Altöldról 
- az ügyeletek jelentik. 6.30: Hirek. lap-
szemle (Kossuth) — Miről ir a Békés 
Megyei Népújság, a Petófi Népe. a 
Csongrád Megyei Hírlap és a Délma-
gyarország. 645: Reggeli párbeszéd. 
700: Krónika (Kossuth), sport. 7.25: 
Körzeti Időjárás-jelentés. 7.30: Dél-al-
tóldl hirek, tudósítások, programajánlat. 
Musorunk tartalmából: — Lear király — 
bemutató a Szegedi Nemzeti Színház-
ban. - Szedd és vidd almaakció. - Neb-
ülés Békéscsabán a környezetvédelem-
ről. — Könyvajánlat. — Hétvégi sport és 
programajánlat. 
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