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LEVELEZŐ 

Színház, színház, színház... 
Számtalan levelet kapunk a 

színházüggyel kapcsolatban, 
amelyek többsége sajnos név, 
vagy lakcím nélküli. Sajátos 
megoldással élt, a bérelt szín-
házi helyének megnevezésével 
„írta alá" levelét az Uray I. 
bérlet egyik tulajdonosa. Aki 
nagyon akarja, azonosíthatja 
tehát. 

A többi között azt írja: „Az 
elmúlt hónapokban majd min-
dennap olvastunk, illetve olva-
sunk a színházunkban történ-
tekről. A múltban talán nem is 
foglalkozott a helyi sajtó ennyit 
a színházzal. Olvasunk a 
Ruszt-botrányról, Gregor-le-
mondásról, Pál-kommentár-
ról, de egyetlen sort sem a 
közönség, a bérlók véleményé-
ről!" 

A színház szolgáltató üzem, 
a közönség kulturális igényeit 
kiszolgáló intézmény. S mint 
ilyen, túrhetetlen, hogy 16, 
szerződést megszegó „vándor-
madár", mintegy 15 ezer bérlőt 
provokáljon, károsítson meg. 
Én, mint többéves bérló, tilta-
kozom magam és sok más régi 
bérló nevében az ilyen „ván-
dormadarak" és konjuktúralo-
vagok önzó, és a közönséget 
semmmibe vevó viselkedése el-
len. Éppen ezért kérem a bér-
lőket, hogy ne a ruhatárban 
vagy a dohányzóban mondják 
el véleményüket a színházunk-
ban dúló ügyekben, hanem 
használják fel minden befolyá-
sukat, hogy ennek a botrányso-
rozatnak véget lehessen vetni. 
Pl. jelentsék be a Szervező Iro-
dában, hogy nem kívánják bér-
letüket meghosszabbítani már 
most ez évadban, de a követ-
kező évben sem. Kíváncsi len-
nék, hogy Ruszt Úr beülne-e 
egy olyan színigazgatói székbe, 

aminek nincsenek meg a leg-
főbb alapjai: a Közönség?!" 

Mások — névvel, címmel — 
kérik, ne hozzuk nyilvános-
ságra nevüket. Népes család 
tagjai írták alá a következő so-
rokat: „Nem írtunk még újság-
nak semmilyen ügyben, de 
most nem nézhetjük szó nél-
kül, ami körülöttünk történik. 
Családunk 25-26 éve rendsze-
res színházlátogató és -bérló, 
de ilyen évadra nem emlék-
szünk (még a „mozi-korszak"-
ból sem). Aggodalommal fi-
gyeltük az összes cikket, mű-
sort. ami a színház eseményei-
vel foglalkozott, közben meg-
fogalmazódott bennünk né-
hány gondolat. Jó, ha ráter-
mett művészegyéniségek dol-
goznak itt, de miért csak Ruszt 
József jöhet szóba? Több 
nincs? Miért lett ebból ekkora 
„ügy"? Nincs okunk kétségbe 
vonni, hogy sokan kíváncsiak 
munkájára, vagy éppen miatta 
váltottak bérletet, de ez nehe-
zen mérhetó. Vegyes bérlet 
mindig volt — több is —, vevói 
is akadtak, hiszen egyetlen 
színházunk van, — volt? Az 
viszont konkrét tény, hogy eb-
ben az évadban akkora az ér-
deklődés az opera iránt (vélet-
lenül?), hogy az új bérlet (Bar-
tók) beindulhatott. Ide szerző-
dött Gulyás Dénes. A poros-
nak nevezett előadások telt há-
zakat vonzottak. Vendégmű-
vészeknek örülhettünk. Ez 
Gregor József érdeme, Gregor 
Józsefé, aki ideköltözött Sze-
gedre, szegedinek vallja magát 
negyedszázada. Ezer szállal 
kötődött ehhez a városhoz, a 
színházhoz (sose tudták elcsá-
bítani előnyös ajánlatokkal 
sem), a szemünk láttára vált 
világhírű, érett művésszé. Bár-
hol alkalmaznák, de megma-

radt szegedinek, egyetlen hívó 
szóra visszajött, lelkesen több 
évre tervezve dolgozott. Ezt 
nem hangsúlyozzuk, mert meg-
szoktuk, hogy itt van? Éljen az 
igazság? — de milyen igazság? 
kié? Ruszt József soha nem 
kötódött igazán a városhoz, a 
színházhoz — több jel mutatja. 
Megjelenésekor azonnal szél-
nek eresztették a társulat tizen-
valahány tagját, akiket meg-
szoktunk, többet közülük meg-
szerettünk. (Ez akkor és most 
kit érdekelt — fontos valaki-
nek a közönség véleménye?) 
Elküldték óket, 6 pedig saját 
híveit hozta ide, s most ez a 
néhány ember ki is tart mel-
lette — szép tólük. Normális 
körülmények között még csak 
megértettük, de így? Ettól kell 
annyira meghatódni, hogy itt-
ott már hősökké avatják óket? 
Ennyire fontos lenne ez ne-
künk, hogy emiatt baráti kör 
alakul (Szeged-lakossága a kör-
nyékkel közel 200 000 - nem 
500), akár leállhat az egész 
színház? 

Elengednénk esetleg Gregor 
Józsefet, Pál Tamást másod-
szorra is? A közönség igenis 
ragaszkodik hozzájuk. Színhá-
zat szeretnénk, nem egymásra 
mutogatást, sok jó előadást 
Ruszt Józseffel vagy nélküle." 

Ugyancsak névvel, címmel 
ellátott levelet küldött, de csak 
a jelige („Hűséges bérlettulaj-
donos") nyilvánosságra hozá-
sát kéri az alábbi sorok írója: 
„Hosszú ideje figyeljük a szín-
ház körül dúló szégyenletes 
eseményeket. Nem szóltunk 
bele, mert nem láttunk a szín-
falak közé, nem tudtuk igazán, 
mi az oka a sok bonyodalom-
nak. Most már látjuk, hogy 
célzatos, a város kulturális éle-
tének ezt a részét is tönkre-

tenni akaró — tevékenység ál-
dozatai vagyunk. Utolsó csepp 
a pohárban az az intézkedés, 
amely megszabja azt, hogy pl. 
február végén önkényesen 
meghatározzák, hogy a Bemu-
tató I. köteles balettet nézni, a 
Bemutató II. az Egerek és em-
berek című darabot. Kérdem, 
milyen indoklással döntötték 
el, hogy ki, melyik darabot 
nézheti meg? (Feldobtak egy 
kockát?) Hosszú évtizedek óta 
vagyunk bérlettulajdonosok, 
nagyon szeretjük a színházat, 
őszintén aggódunk érte, végig-
szenvedtük a „mozi-korsza-
kot", szomorúak vagyunk, 
hogy napról napra újabb hibás 
lépésekkel akarnak eltántorí-
tani kedves (és egyre nehezeb-
ben megfizethető) szórakozá-
sunktól." 

A Fidesz regionális szerve-
zete viszont egy rendőrségi föl-
jelentés fénymásolatát küldte 
meg szerkesztőségünknek. Is-
meretlen tettes ellen rágalma-
zás és a választás rendjét meg-
zavaró cselekmények miatt tet-
tek feljelentést: február 4-éról 
5-ére virradóra adónyomtatvá-
nyokra (!) kézzel írt cédulákat 
ragasztott ki valaki a két szín-
házi épület és a Fidesz-iroda 
(Berzsenyi u. 3) környékén 
fákra, falakra. Ezeken (mint a 
szerkesztőségünknek megkül-
dött fénymásolatok is tanúsít-
ják), „rágalmazó megnyilvánu-
lásokat" olvashatni a Fidesz 
ajánlott képviselőjelöltje, Ka-
locsay Miklós ellen, aki a Füg-
getlen Színpad tagjai. 

Megjegyezzük, hogy ha-
sonló nyomtatványra írták azo-
kat a fenyegetéseket, amelyek 
miatt bombariadó volt a 
JATE-klubban, a Független 
Színpad Rómeó és Júlia elő-
adása elótt, január 30-án. 

Licit — világrekorddal 
„Hölgyeim és uraim, a 47-es 

számú tétel következik. Rubi-

nokkal és gyémántokkal ékesí-

tett aranygyűrű. A licit 3 millió 

dollárral indul." A nem min-

dennapos ajánlat a Sotheby's 

legutóbbi ékszerárverésén, 

New Yorkban hangzott el. A 

cég észak-amerikai elnöke sze-

rint világrekordot felállítva kelt 

el, 4 és fél millió dollárt fizettek 

érte. A vevő ismeretlen. A mű-

értő és gazdag közönség sorá-

ban valaki felsóhajtott: — Ho-

gyan fizethet valaki ennyit egy 

gyűrűért, melyet az értéke mi-

att sohasem viselhet, hanem 

hazaviszi, és bezárja a páncél-

szekrényébe?! És egyáltalán 

miért adták el? 

Minthogy az árverés teljes 

kollekcióját a bolíviai Patino 

család szolgáltatta, a válasz a 

Sotheby's további információ-

jával lehet teljes. A gróf és a 

grófnó New Yorkban éltek, a 

Manhattan ötödik utcájában. 

Kevés emberrel érintkeztek. 

Ám minden este az úr szmo-

kingba, az úrnó pedig hosszú 

ruhába öltözött. Felvették gyű-

rűiket, az arany kézelőgombo-

kat, a karpereceket, a 

gyémánttal kirakott nyakéket, 

és így költötték el a vacsorát, 

gyertyafény mellett. 

1986-ban, a Párizs-Dakar 

autóversenyen, 24 éves korá-

ban meghalt a vagyon — közte 

az ékszerkollekció — egyetlen 

örököse. 

A gróf és a grófnó úgy dön-

tött, föladja a díszes vacsorát; 

az ékszerek ára jobban szol-

gálja a halott fiú emlékét, a 

pénzen létesített tudományos 

alapítvánnyal. 

A lady leányanya 

Kékvérű zabigyerek 
Marina Ogilvy gyermekáldás 

elé néz. Az anyai örömök azon-

ban korántsem osztatlanok fel-

menői körében. A lady ugyanis 

— mint a brit királyi ház tagja, 

V. György leszármazottja, 

Ogilvy lord és Alexandra her-

cegnő leánya, a trón huszon-

egyedik örököse — leányanya-

ként terhes. Márpedig az udvar 

a modern korban is ragasz-

kodna a szokáshoz: a királyi 

családba csak az érsek által ün-

nepélyesen celebrált házasság 

után születhetnek gyerekek. 

A helyzetet nehezíti, hogy az 

Napenergiából — vegyi energia 
Izrael legnagyobb tudomá-

nyos kutatóintézetében, a 

Weizmann Intézetben most 

próbálják ki azt az új kísérleti 

berendezést, amely a napener-

gia hasznosításával vegyi ener-

giát hoz létre. 

Az egyesült államokbeli ku-

tatók tervezte berendezés nap-

kollektorban nátriumfémet pá-

rologtat el. A nátriumgőzt az-

után egy vegyi reaktorba ve-

zetik, s ott az — lecsapódva — 

hót ad le. Ez a hó a reaktorban 

a metánt és a szén-dioxidot 

tiszta hidrogénné és szén-mo-

noxiddá bontja fel. E két 

utóbbi gáz szobahőmérsékle-

ten, a vezeték különlegesebben 

hatékony szigetelése nélkül is 

könnyen szállítható, s együttes 

energiatartalmuk jóval na-

gyobb, mint a kiindulási anya-

goké. Ott, ahol az így megkö-

tött energiát fel akarják hasz-

nálni, a hidrogént és a szén-

monoxidot eltüzelik. Ezáltal 

jóval több hőenergiához jut-

nak, mintha a folyamat kiindu-

lási anyagát, a metánt égetnék 

el. 

A kísérletnek az a célja, hogy 

olyan eljárást fejlesszenek ki, 

mellyel a napenergia gazdasá-

gosan szállítható nagy távolsá-

gokra. 

Szupravezető mágnesek 
A Hamburgban épüló HERA 

gyorsítógyúrú számára Olaszor-

szágban készítették el a szuprave-

zető mágneseket. Mindegyik 9 

méter hosszúságú lapos fém mág-

nestekercs 24, egyenként 0,84 

milliméter átmérőjű huzalból, és 

mindegyik huzal 900 hajszálvé-

kony nióbium titán ötvözetű ve-

zetékből áll. Ahhoz, hogy a szá-

lak szupravezetővé váljanak, a 

mágneseket folyékony hélium-

mal mínusz 269 Celsius-fokra kell 

lehűteni. E mágnesekkel érik 

majd el azt, hogy a protonok a 6,3 

kilométer hosszúságú, kör alakú 

alagútban másodpercenként 50 

ezerszer körülrepüljenek, és a pá-

lyájukon maradjanak. 

Olaszország a világ elsó olyan 

országa, ahol ekkora feladat el-

végzésére alkalmas szupravezető 

mágneseket ipari méretekben 

gyártottak. 

apa, Paul Mowatt, nemhogy az 

arisztokráciának nem tagja, 

sót, mint a La Repubblica írja, 

proletár származású, nem tisz-

teli a brit hagyományt, egyéb-

ként alacsony, csúnya és po-

csék módon beszél. Foglalko-

zására nézve alkalmi fényké-

pész. Az egyetlen lehetőség te-

hát az abortusz lett volna. Lady 

Marina azonban sajátos módon 

válaszolt a család nógatására: 

eladta a sztorit a „Today" című 

lapnak. Rupert Murdock — aki 

a magyar sajtó iránt is érdeklő-

dik — százezer fontot fizetett 

Ogilvy kisasszony kizárólagos 

jogú interjújáért és nyilatkoza-

taiért. így tudta meg a szigetor-

szág, hogy lady Marina levelet 

írt a királynőnek, ám „Lillibeth 

nagynéni" — s ez a megszólítás 

talán a zabigyereknél is na-

gyobb megbotránkozást keltett 

— nem felelt kedvezően. A 

történelem ismétlődik: Marga-

ret hercegnő révén egy fotós 

(mégha rövid időre is) már be-

került az udvarba. Marina, úgy 

tűnik, inkább kiszállna onnan; 

a gyermeket és a fotólabor so-

tétkamráját választja. 

HATVANÉVES 
Petrovics Emil (sz 1930.) kétszeres Erkel-
díjas és Kossuth-díjas zeneszerző, a Zene-
művészeti Főiskola tanéra. 1986 óta az 
Állami Operaház igazgatója 

SZÁZTÍZ ÉVE 
született Fejér Lipót (1880-1959). száza-
dunk nagy matematikusa. Kossuth-díjas 
egyetemi tanár. akadémikus Az 
1899 - 1 9 0 0 tanévben Berlinben tanult, és 
figyelme a Fourier-sorok telé fordult 1900-
ban publikált tanulmányéban és több to-
vábbi értekezésébén fogalmazta meg 
klasszikus tételét, amellyel lerakta a trigo-
nometrikué sorok modem elméletének 
alapjait. 

NAGYSZÍNHÁZ 
19 órakor Rlgoletto (bértetszünet). 

KISSZlNHAZ 
19 órakor: Én és a kisöcsém (Radnóti 2. 
bérlet). 

MOZIK 
Korzó: délelőtt 10. délután 1, fél 4. há-

romnegyed 6 és 8 órakor: A szeralem 
tengere (színes, m. b. amerikai film. V 
helyár!). 

Fáklya: fél 3 órakor: Süsü. a sárkány 
(színes, magyar bábfilm), háromnegyed 5 
es 7 órakor: Imagine (amerikai film John 
Lennon életéről. IV. helyári). 

Betvároel (volt Szabadság): 3. negyed 6 
és fél 8 órakor: Órúiet (színes, nr.. b. fran-
cia—amerikai bűnügyi tllm. IV. hely ér!). 

Kamaraterem (Belvárosi mozi): 3 óra-
kor: Timur és csapata (színes, szovjet film.) 
negyed 6 és tél 8 órakor Monsieur hfre 
(francia tilm. IV. helyári). 

Balázs Béla Fllmtéka: (volt Szabadság 
mozi) fél 5. fél 7 és fél 9 órakor: A gazem-
ber (színes, szovjet film. II. helyéri). 

Klskóröéty halászcsárda: délután 4 és 
este 8 órakor: A forgatókönyv fantomja 
(szirtes, m. b. amerikai tllm. Csak 16 éven 
WOkeknakl). 

ÜGYELETEK 
GYÓGYSZERTAR: Klauzál tér 3. szám 

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

BALESETI, SEBÉSZETI ÉS URO-
LÓGIAI: Ma a balesetet szenvedett szemé-
lyeket a II. Kórház (Tolbuhin sgt. 57.) veszi 
fal. sebészeti felvételi ügyeletei az I. sz. 
Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.) urológiai 
felvételi úgyeletet a II. Kórház tart. 

A balesetet szenvedett gyermekeket a 
kórház baleeeti sebészed osztályán, az 

egyéb sebészeli gyermekbetegeket a se-
bészeti klinikán lát|ák el 

ÉJSZAKAI ORVOSI: Este fél 6 órától 
reggel léi 8 óráig a felnőttlakosság rászéra. 
Szeged, Hunyadi János sgt. 1. sz. alatt. 
Telefon 10-100. 

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

GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 
ÜGYELET: Ma 19 órától holnap reggel 7 
óráig a FOl-Orr-Gégeklinika tan úgyeletet. 
Szeged. Lenin krt. 111., telefon 10-
233/1265-ós mellék. 

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

CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: 
Hétfőn 14 éa 17 óra, csütörtökön délelőtt 9 
és 12 óra közöli a Szent Mihály utca 1. 
szám alatt, telefon: 13-740. 

S. 0 . S. LELKISEGÉLY-SZOLGALAT 
Mindennap este 7 órától reggél 7 óráig 
Telefon: 11-000 

IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 54-773 
Minden munkanapon 6—16 óráig. 

l i d T Ml? Hol? Mikor? 
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A N a p kel 7 ó ra 0 0 p e r c k o r , é s n y u g s z i k 16 ó r a 5 7 p e r c k o r . 
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VIZALLÁS 
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MAGYAR TELEVÍZIÓ 
BUDAPESTI. 
Képújság 
Foglalkozása operator - GkJ-
seppe Rotunno - Angol Ilim -
(ism.) 
Az isztambuli vonat - Olasz-ma-
gyar filmsorozat - IV/4. rész (ism.) 

10.35: Képújság 
16.50: Képuiság 
17.00-1 g.OOPéntek délután 
17.00: Évgyűrűk - Nyugdíjasok műsoré 
Kb. 17.30: Téka - Közhasznú informá-

ciók 
Kb 17.40: Riportfilm 
17.55: Reklám 
Kb. 16.00 Ablak - Közéiéti szolgáltató 

múaor 
19 05: Reklám 
19.10: Esd mese - A lóvéién adóazadók 

- Szovjet raizttm 

19.20: Reklám 
19.30: Híradó 
20.00: Reklám 
20.05: Választási műsor — Pártonklvüliek 

Pártja - Baloldali Revízió Pártja 
20.15: Egyesteazórök-Zöld-klubban 
20.45: Választási műsor - Szociálde-

mokrata Párt — Kereszténydemok-
raták Szövetsége 

20.55: Reklám 
21.00: Hivatásból elégtelen - Kanadai tá-

véfilm 
21 50: Vers mindenkinek - Francois Vil-

lon: Ellentétek 
2155: XX századi portrék - Kúltóldi tele-

víziók műhelyéből — Az ember a 
filmek között - Alfréd Hitchcock -
Amerikai dokumentumfilm 

22.50: Hiradó 3. 

BUDAPEST 2. 
Tv 2 Kudlik Júliával és Rózsa Péter-
rel 

17 00 Képújság 
17.15: Tv 2 - Benne Riportok - Időjárás 

— Zene 
17.45: Torpedó-Telefonosjáték 
18.00: Telespori 
18.25: Gyerekeknek' - Tom éa Jerry -

Amerikai rajzfilm sorozat — (Ism.) 
— 1. Jerry a nagyvárosban - 2. 
Kacsakötőzö - 3. Búbánatos sze-
relem 

18 46: Tv 2 
19.00: Senki nem tér vissza — Alba de 

Cespedes — Magyarországon .Lá-
nyok" címmai 1939-ben megjelent 
— regénye alapján készült 
olasz-franciá-magyar filmsoro-
zat - IV/2 rész 

20.35: Tv 2 - Benne MESÉL A FILM-
HÍRADÓ. . 

21.00: Híradó 2. 
21.20: Tv 2 
21.30: Napzárta 
22.15: Fred Zinnemann-sorozat - Délidő 

— Amarikai westernfilm — (1952) 
- ( F F ) 

Kb. 23.40: Tv 2 

KÜLFÖLDI TELEVÍZIÓK MŰSORAIBÓL 
ÚJVIDÉK 

17.00: Híradó. 17.20: Vajdaaégon át. 
17.50: Idó az Időért. 18.15: Tévémaga-
zlnban. 19.15: Rajzlllm. 19.30: Híradó. 
20.00: Törvény Los Angeleébén — tévé-
filmsorozat. 20.50: Belgrád ba|noka — 
Nemzetközi ökölvívó-mérkőzés. 22.20: 
Híradó. 

BELGRÁDI. 
6.30: Gyermekműsor. 9.00: Oktatómú-
eor. 10.00: A kóbor kutya - tévéfilmso-
rozat. 10.35: Iskolatetevfzló. 12.40: Agó-
nia és eksztázis - amerikai létékllTm. 
17.00: Híradó. 17.20: A számtan törté-
nete - Ismeretterjesztő műsor. 5. rész. 
18.45: Muppet Show - szórakoztató 
bábműsor. 19.15: Jó éjszakát gyerekek! 
20.00: Törvény Los Angelesben — ame-
rikai tévéfilmsorozat 20.55: Szórakoz-
tató zenés műsor. 22.00: Pénteken -
művelődési műsor. 23.05: Éjlel Is, nép-
pel lé: benna: Édes otthon. Éjféli hhré-
eok — amerikai film. Városok Los Angé-
láé — dokumentumfilm. 

BELGRÁD 2. 
14.45: Éjjel is, nappal le. - Ism. 17.00: 
Híradó. 17.15: Re|zfllm. 17.30: Körzeti 
mütor. 18.00: Belgrádi műsor. 19.30: 
Hiradó. 20.00: Crna Gora a XX. század-
ban. 20.45: Huszonnégy óra. 21.25: Ur-
odlsezea 2001. - amerikai játékfilm. 
24.00: Casanova - olasz játékfilm. 
2..30: Az Easregyéjsrsks virága - olasz 

játékfilm. 4.40: Hollywood tündökléaa 
é l nyomorúsága — amerikai játékfilm. 

SUPER 
16.00: Forró drót 18.30: Zenét műsor. 
18.30: Slágerstúdió. 19.30: Idólénc. 
20.00. Áll| mellém! - koncertkülönle-
gesség 21.00: Amerikai földalatti. 
22.10: Kék é|. 00.10: Egyveleg. 

TV 5 
17.15: Varieté. 17.45: Fózólecke. 18.00: 
Számok ét betűk. 18.20: Inclflncl fantá-
zia. 18.35: Pihenőidő. 19.00: Jövők -
tudomány eredményei. 19.40: Csillogó 
papiros. 20.00: Nicaragua, vörös és fe-
kete. 21.00: Világútlevél. 22.30: Carmen 
- francia film. 00.15: Varieté. 

SAT1. 
15.30: Tévébolt 16.05: Psrsdlae - egy 
férll, egy colt, négy gyerek - western-
sorozat 17.10: Szomszédok. 17.50: Az 
Addams család — vigjétéksorozat. 
18.15: A hibbantak - komédiasorozat 
19.05: Szerencsekerék. 20.00: Charlle 
angyalai — krlmleorozat 21.00: A kis 
bestiák - amerikai fllmvig|áték. 23.00: 
Futó szerelem - NSZK játékfilm. 

RTL PLUS 
16.30: Myrphy papa — családsorozat 
17.10: Jétékshow. 17.45: Játssz velünk! 
18.00: Dr. marcus Welby — családsoro-
zat. 19.15: A dicső páros - krlmlsoro-
zat. 20.15: Két príma bogárhátú mindent 
felderít - NSZK vígjáték. 22.00: Él|en 
Neumannl - NSZK játékfilm. 23.30: Ha-
noi Hilton — amerikai háborúsfilm. 

O 0 Rádió 
KOSSUTH 

8.20: A tudomány határain. 8.50: Külpo-
litikai figyelő. 9.00-11.00: Napközben 
(Éló). 11.05: Népdalok, néptáncok. 
11.32: Beszélgetés - Vaazlll| Sukaln 
elbeszélése. 12.30: Pártok választási 
műsora. 12.45: A Föld, amelyen élünk. 
13.00: Klasszikusok délidőben. 14.05: 
Erről beszéltünk - A Magyar Rádió 
körzeti stúdióinak műsoraiból. 14.35: 
Daloló, muzsikáló té|ak. 15.00: Magyar 
iráa - A Rádió Irodalmi hetilapja. 15.50: 
Isten törött csellója, hallgatok - Tóth 
Arpéd versel. 16.00: Tizenhat óra. 18.15: 
Hangoló. 17.00: Ovoei tanácsok. 17.06: 

Atérsadalom peremén. 17.30: Filmzene. 
18.05: Létluk, hallottuk, olvastuk - az 
Irodalomról. 18.20: Levelekre röviden. 
18.30: Eltl Magazin. 19.15: Pártok vá-
lasztási műsora. 19.40: Zoborvldékl 
népdalok. 19.50: Gong. 20.00: Európáét 
a magyar tudomány. 20.30: Régi hfreé 
énekesek műsorából. 21.00: Kilátó - A 
Rédló világirodalmi hetilapja. 21.45: Hal-
szálgyökerek. 22.00: Hírvilág. 22.30: 
Mérleg. 

PETŐFI 
8.05: Az Izraelita felekezet negyedórája. 
8.20: Rivaldafényben: 9.05: Tea hármas-
ban (Tolnai Klári, Lendval György). 
10.00: Kertbarátok műsora. 10.05: Idő-
sebbek hullámhosszán. 11.05: „ó, ó, ó 
nagymamái..." 12.10: Nóták. 12.53: Édes 
anyanyelvünk. 13.05: Pophullém. 
14 00-16.55: Péntektói péntekig (Éló). 
1705: Kölyökrédló. 17.30: Ötödik se-
besség. 18.30: Pop-regiszter. 19.05: Ga-
rázs. 19.35: Zenés hallomások éa vallo-
mások (Éló). 21.05: Újdonságainkból 
21 30: Cigányfélóra. 22.00: Népdelkörök 
pódiuma. 22.30: „Ahogy ml zenélünk". 
23 10: Sporthíradó. 23.20-00.14: Késő 
eetl könnyűzene. 

BARTÓK 
9.15: Mshlaer: VI. (Tragikus) szimfónia. 
10.31: Zengjen a muzsikai 11.01: Zene-
kari opersrészletek. 12.05: Scheldt: 
Szvit battaglla (Csata-szvit). 12.15: Sze-
gedi énekkarok Bárdos Lajoe-kórusmü-
veket énekelnek. 13.00: Hallgassuk ú|ral 
13.49: Andrea Segovla gitározik. 14.23: 
Mozart: Don Glpvannl — Kétfelvonáeoé 
opera. 16.05: Újraolvasva. 17.44: Bal-
lada — Borisz Paazternék vertei. 17.49: 
Petrovics Emil müveiből. 18.30: A Gordt-
usztól kérdezték... 19.05: Dallamok nyo-
mában. 19.35: Zenekari muzsika. 20.30: 
Rádióhangversenyekről. 21.00: Felejt-
hetetlen hangversenyek. 22.32: Barokk 
muzsika. 23.27: Zenei panoráma. 

SZEGED 
február 10., szombat 

8.00-10.00: Alföldi TOkór. A tartatom-
ból: Hírek, tudóaltésok. Idó|áréajelen-
té*, lapszemle. A munkavállalói réezvé-
nyesség lehetőségei. Gazdasági csőd 
— politikai virágzás? — beszélgetés a 
pártok képviselőivel. Roflexológle. A ro-
mániai szlovákok helyzetéről. A romá-
niai magyar színjátszás jövőjéről — In-
terjú Sinka Károly színházigazgatóval 
Szerkesztő: Merik István. 16.00-18.00: 
A 94,9 MHz-ee szegedi URH adón: Szol-
gáltató múaor. 


