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Bródy, a sült krumpli és a tevék
A zöld karaván — és egyéb nyári történetek

Havi előfizetési díj: 1 0 1 + 2 0 forint
Ára: 5,30 forint

Szegeden

Két év múlva
vitorlázórepülő
Tegnap két rangos sporteseményre került sor Szegeden.
Igaz egyik sem vonzott sok nézőt. Különösen nem a most
befejeződött VIII. Alföld Kupa és I. női nemzeti vitorlázórepülő bajnokság díjkiosztó záróünnepsége. A másik eseményre már többen látogattak el márcsak kíváncsiságból is
— hiszen nem mindennap avatnak új pályát kicsiny országunkban. Városunkban pedig évtizedeket kell erre várni.
Egy szónak is száz a vége, a Móravárosi Kinizsi többet nem
albérleteskedik a Szabadság téren, hanem saját pályáján
fogadhatja — ha a hír igaz — mégiscsak a megyei I. osztályú
labdarúgócsapatokat.
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Nyáron bármi megeshet. Tegnap csak egy
percre néztem be a szerkesztőségbe, ezalatt kétszer
csengett a telefon. Először Nikolényi István volt a
vonal végén, és arról értesített bennünket, hogy a
ma esti koncert közreműködőinek sora egy újabbal
bővült: Bródy János is fel fog lépni. A másik
telefonáló egyik olvasónk volt, aki szenzációra
hívta fel figyelmünket: déli irányból tevekaraván
közelít Szeged felé!
Nosza, gyors telefon a fotósnak, Skodát nyergelünk, s már robogunk is Röszke felé. Még el sem
érjük a falut, amikor feltűnik az út szélén a különös
menet. A „szerelvény" hat tevéből és hat férfiból áll,
a hetedik (mármint ember) körülöttük
szaladgál;
videokamerával veszi a többieket. Megállunk, s egy
gyors kérdéssel késztetjük őket.
— Honnan jönnek?
A „Zöld karaván" — így nevezik magukat — Líbiából érkezett. Cáfolják, hogy kuvaiti menekültek lennének. Ali, Hoszszcin és Abdullah egymás szavába vágva, ám tört angolsággal
magyaráznak. Jól megértjük
egymást. Mind mondják, turistaútra jöttek, kelet-európai túrát tesznek, szeretnének ellátogatni Csehszlovákiába, Németországba,
Lengyelországba.
Céljuk az arab kultúra itteni népszerűsítése. Van közöttük tanár,
festő, miegyéb. Két hónapja indultak útnak, s4-5 hónap múlva
tervezik a visszatérést. Szegeden. a Napfény kempingben
fognak találkozni néhány kami-

onos barátjukkal. Egy hetet
akarnak itt eltölteni, s közben
népművészetüket is bemutatják.
— Jöjjön ki holnap a Napfénybe.' Énekelni fogunk és rajzolni.
Ahogy elnézem a szépen hímzett tevetakarókat, lesz is miért
odamenni. Innen a Balatonra
igyekszenek, ott is ellesznek tíz
napot.
— Van, aki autóval utazik;
van, aki busszal; van, aki repülővel. Mi tevékkel. Nincs ebben semmi rendkívüli. Barátokat
akarunk szerezni.
— Voltak nehézségeik az
úton?
— Nem, mindenhol
nagyon

kedvesek voltak hozzánk, nagyon kedvesek!
— Néhány hete két bahreini
turistával találkoztam majdnem
ugyanitt. Ők panaszkodtak,
hogy Jugoszláviában nem kaptak abrakot a lovaiknak...
— Nekünk
semmi
problémánk nem volt. Igaz, néhány
nehéz szakaszt teherautókon tettünk meg. Szerencsére a teve
igénytelen állat, hét napot is elvan anélkül, hogy enne vagy
inna valamit.
— Mennyi a napi adagjuk?
— Ügy 30-40 kilométer. Az
emberek szeretik a mi karavánunkat, mindenhol nagyon szívesenfogadtak
minket.
— Most gyalog vezették a tevéket. Nem ülnek föl soha a
hátukra?
— De igen, csak itt elég szűk
az út. A széles utakon fölülünk.
Ne haragudjon, mennénk tovább, a tevéink türelmetlenek.
Fölnézek a felettem tornyosuló dromedárra, de bizony az 6
jámbor szemében a türelmetlenség legkisebb jelét sem látom.
No, mindegy, egy karavánnak
végül is az a dolga, hogy haladjon, nem pedig az, hogy nyilatkozzon. Fotósunkkal bepattanunk a Skodába, s már robogunk is a város felé. Magdika
arról beszél, hogy kellene egy
képet csinálni a házak között is.
Engem elóbb visszavisz, aztán
megvárja őket a város peremén.
Amint azonban befordult a
Klauzál térre, felkiált:
— Üzemel a krumplisütő!
Mióta szeretném lefotózni!
Hirtelen parkolás, kipattanunk. -Vizsgálom a gyönyörű,
fekete, mozgatható kemencét.
„Sült krumpli, körözöttel — 38
Ft" — áll a táblán. S hát amint
oldalt nézek, ki üla sütöde mellett?
Maga
Bródy
János!
„Gyorsan, róla is egy képet!" —
súgom oda.
Ám elóbb az árus, aki mint
megtudom, egy svéd—magyar
kft. keretében süt itt.
— Csinálok magának is egy
adagot — biztat. — Tessék csak
kényelmesen fotózni!
S egy nagy, fekete kesztyűvel
a tűzbe nyúl, hatalmas darab
krumplit húz elő, alufóliába csomagolva.
— Libamájjal jó lesz?

— Kitűnő! — felelem, és csak
ámulok, mert azt hittem,
rósejbniről van szó. A hajában
sült krumpli az más, azt nagyon
szeretem!
Odalépek Bródyhoz, aki épp
kioszt néhány autogramot.
— Hallom, fellépsz vasárnap
este — tegezem le önkéntelenül.
— Ilyen gyorsan terjed a hír?

Dr. Nagy Sándor

Nacsa Zsuzsa

Szeged a vitorlázórepülők egyik vidéki bázisa. Szinte
minden évben megfordulnak itt a sportág hazai legjobbjai.
A külföldiek is érdeklődnek az itteni lehetőségek iránt. A
most befejeződött 14 napos versenyt a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség a Délvidéki A e r o Clubbal közösen rendezte. Kiváló eredmények születtek, csúcsok dőltek meg, s
Kárpát-medencében eleddig nem teljesített feladatot oldottak meg először csak a szegediek, majd a mostani verseny
két napján már 27-en: 750 kilométernél hosszabb távot
repültek meg a résztvevők. Közben sebességcsúcsokat
döntöttek és állítottak fel. Mindent összevetve Szegeden a
legkedvezőbbek az időjárási viszonyok az országban a
vitorlázórepüléshez. Ezért is döntöttek úgy a sportág hazai
szövetségének vezetői, hogy az 1992-es Európa-bajnokságot Szegednek kérik meg. Addig azonban van elég sok
tennivaló, hogy a jelenlegi repülőtéri körülményeken változtassanak. Ehhez pedig nagy társadalmi összefogásra,
vagy olyan szponzor megnyerésére van szükség, aki vagy
akik üzleti lehetőséget látnak nem csupán a vitorlázórepülésben, hanem a hazai légiforgalom beindításában is. Mindenesetre jövőre már a hazai bajnokság, valamint a nagy
nemzetközi verseny főpróbája lehet városunk. ( A szegedi
versenyről szóló részletes beszámolónk a 8. oldalon.)

Pályaavató
— hitetlenkedik. —Hiszen alig
egy órája írtam alá a szerződést.
— Ez egy jól informált lap!
Mit fogsz énekelni?
— Csak pár dalt. Nem én leszek a fő attrakció, csak amolyan
meglepetés. Igaz, ha te most
megírod, akkor a meglepetés
oda. Az István próbáira jöttem, s
gitárom mindig nálam van.
— És itt mit csinálsz?
— Reklámozom a céget. Erre
jártam, és kértem egy krumplit.
Azt mondják, ajándékba adják,
csak üljek le ide egy kicsit.
Elég furcsa reklámszerződés,
talán nem is felel meg minden
paragrafusnak. Igaz, engem
ugyanúgy lekenyereztek, azaz
pardon: lekrumpliztak,
mint
Bródyt.
Nyáron bármi megeshet. Még
az is, hogy sztori kerekedik a
címlapra.

Gyenes Kálmán felvételei

Tegnaptól új otthona van a Móravárosi Kinizsi 1925-ben
alapított labdarúgócsapatának. A bázisvállalat — Szegedi
Szalámigyár és Húskombinát — jóvoltából két év alatt nőtt
ki a földből az új létesítmény. Sándor Csikar utódai mint
fogadkoznak, jó szereplésükkel fogják meghálálni az pj
létesítményt. (Részletes tudósításunk a 8. oldalon.)

Márok Tamás
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Selyemhernyó veszély

...KRÓNIKÁJA
Természetes, hogy Kuvait Irak által történt annektálása uralja
a hét világpolitikáját és világsajtóját. Emellett csupán tényleges
súlyánál kisebb publicitást kapott a Pentagonale-cstícsérrekezlet
Velencében, ahol Ausztria. Csehszlovákai. Jugoszlávia. Magyarország és Olaszország (csúcs)találkozott. Hazánkat Antall
József miniszterelnök, s közeli rokona. Jeszenszky Géza külügyminiszter képviselte. Magyarország e fórumon is igyekezett
érvényt szerezni azon törekvésének, hogy a környező államokban élő magyar kisebbségnek mindenütt adják meg az emberhez
méltó élet lehetőségét.
Kuvait moszkvai nagykövetsége csütörtökön bejelentette,
hogy nem ismeri el az irakiak által létrehozott bábkormányt.
Ugyanakkor tudomásul vették, hogy az USA haditengerészeti és
légi egységeket küldött Szaúd-Arábiába. (Ez a hír valószínűleg
azt jelenti, hogy a nagyhatalmak már beleegyeztek egy esetleges
amerikai katonai intervencióba, ha Irak — étvágya nem csillapulván — Szaúd-Arábiára vagy az Emirátusokra fenné a fogát.)
Londonban azt hangsúlyozták, hogy semmi sem nyújthatna
Szaddám HuszeinncV. nagyobb segítséget, mint egy izraeli katonai akció, hiszen ez Irajk mellett sorakoztatná fel a jelenleg
megosztott arab országokat. Fidel Castro kubai elnök szerint Irak
megbüntetése csak ürügy az USA számára egy intervenció
törvényesftéséhez. melyet most a nemzetközi közösség is jogosnak tartana. A franciákra sokak szerint jellemző módon Roland
Dumas külügyminiszter a következő, túl diplomatikus nyilatkozatot tette: „A helyzetet komolyan kell vennünk, de meg kell
őriznünk hidegvérünket". J. Samir izraeli miniszterelnök kemény hangon figyelmeztette Húszéin urat. s arról szólt, hogy
országának megvan a képessége, szándéka és eltökéltsége,
önmagát megvédeni ha külső támadás éri.
Mind a csehszlovákok, mind mi. magyarok, kártérítést követelünk az NDK-tól — kereskedelmi veszteségeink miatt. A nagy
német egyesítést követően ugyanis a keletnémet vállalatok sorra
lemondják korábbi, velünk kötött szerződéseiket.

Az Arab Liga történetében
először a legmagasabb szintű
pánarab fórum többségei döntéssel élesen elítélte az egyik
tagállamot egy másik megtámadása miatt A Kairóba öszszehívott rendkívüli arab csúcsértekezlet határozata végső soron szentesítette a külföldi
erők szaúd-arábiai jelenlétét,
amennyiben
megtámogatta
Szaúd-Arábia és más öbölmenti államok intézkedéseit,
amelyeket a jogos önvédelem
érdekében hoztak

...SZENZÁCIÓJA

A Fiatal Demokraták Szövetségének szegedi csoportja és központi kampánvirodája tegnap, a
délelőtti órákban. Szegeden tartott gyűlésén megnyitotta az ötödik legnagyobb politikai párt
kampányát, a címben kiemelt jelmondattal. Az eseményre az ország minden részéből érkeztek
fideszesek. Deutch Tamás és Tirts
Tamás országgyűlési képviselők
mellett számos más választmányi
és frakciótag jött szombat délelőtt Szegedre. Elsőként a pártonkívüli Kapás Ferenc előadását
hallgatták, aki az ifjúság és a

Tőkés László nagyváradi református püspök Mcrcedessel
Sárospatakról Miskoíc felé tartott. Egy nyugdíjas kerékpáros
bácsi figyelmetlenül hajtott föl az útra. a sofór ütközött*vele.
majd félrerántotta a kormányt, s a Mercedes összetalálkozott egy
útmenti villanyoszloppal. Snassz.
Tudjuk, hogy nemcsak a Securitate és a Vatra Romaneasca
szervezetek fenyegetőznek, s kívánják az erdélyi magyarok
vezéralakjainak fizikai megsemmisítését, hanem — Goebbelset
meghazudtoló propagandakampányuk segítségével — sajnos, a
román nép egy része is immár így érez. Éppen ezért fontos, hogy
a világhíres tiszteletes súlyos balesete kapcsán magyar részről ne
merüljön föl az a verzió, mely szerint meglehet, hogy román
nacionalisták-soviniszták keze van az ügyben. Úgy tűnik, valóban egy olyan sajnálatos baleset történt, amely bármelyikónkkel
előfordulhat, ám most éppen Tőkés Lászlóval fordult elö. Mint
hírlik, sem a kerékpáros, sem a Mercedes vezetője nem fogyasztott alkoholt, tehát még erre sem lehet fogni a balesetet
(márpedig a román sajtó kedvenc megállapításai közé tartozik,
hogy a magyar férfiak állandóan isznak, a magyar hölgyek pedig
kurtizánok).
Jeszenszky Géza külügyminiszterünk a Szabad Európa Radiónak adott interjújában kijelentette: véleménye szerint Románia
arra törekszik, hogy minél több magyart kiutasítson országából.
Olyan állapotot szeretne előidézni, amely sokakat menekülésre
kényszerít, s a maradók pedig — megfélemlítve — előbb-utóbb
beolvadnak. Sajnos — mondotta —, arra a következtetésre kell
jutnunk, hogy a románok mindaddig nem érzik magukat biztonságban Erdélyben, amíg ott magyarok is élnek. (Márpedig —
ismervén az erdélyi magyarok élniakarását. túlélési képességeit
— a románok eszerint sosem fogják magukat biztonságban
érezni...)
A helyzet nem egészen kilátástalan: ezt bizonyítja, hogy a
Bukaresti Televízió magyar nyelvű műsorai egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek — nemcsak a magyar ajkú, hanem
a román lakosság körében is. A hétfői adás előtt a Libertate
kormánylap a következőt írta: „Lássuk, ma délután hogyan
fogják mocskolni a román népet Budapest ügynökei?"
...KOMMENTÁRJA
Indonézia 1967-ben függesztette fel kapcsolatait Kínával,
amely korábban egyik legközelebbi szövetségesének számított.
Azzal vádolta ugyanis a kínai kormányt, hogy támogatta az 1965ös kommunista puccskísérletet. Az összeesküvést leverték. Indonézia elnöke Szuharto lett. Kína sohasem ismerte el. hogy
köze lett volna az indonéz kommunistákhoz, pedig létszámát
tekintve a szovjet és a kínai után az Indonéz Kommunista Párt volt
a legnagyobb. Bármennyire is nagyra növelte azonban csápjait,
az államcsínykísérlet után betiltották: tagjai ellen hajtóvadászatot indítottak: mintegy félmillió indonéziai vesztette ekkor (nem
természetes módon) életét.
A héten indonéz iszlám csoportok azt követelték, hogv Kína
nyilvánosan is kérjen bocsánatot a múltban kifejtett tevékenységéért. Nem véletlen, hogv eppen most követelték ezt: hiszen Li
Peng kínai miniszterelnök szerdán az indonéz fővárosban.
Djakartában aláírta a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról
szóló megállapodást. ígéretet tett arra. hogy Kína sohasem fogja
kihasználni azt a tényt, hogy e hatalmas ázsiai szigetvilágban
kínai nemzeti kisebbségéi. ( A 180 milliós Indonézia 90 százaléka
az iszlám követője: 3 százalékuk kínai.)
Tekintve, hogy a tavaly júniusi vérengzés miatt Peking nemzetközileg elszigetelődött, diplomáciai áttöréssel ér fel a nagy
indonéz szomszéddal való „kibékülés". Nem elhanyagolható
szempont az sem. hogy a kambodzsai válság megoldására Djakartában több ízben folytak tárgyalások — többek közt az
indonéz kezdeményezésre —. amelyek szintén jelentősen befolyásolhatják Kína ázsiai pozícióit. Li Peng kifejtette: országa
támogatja a négy kambodzsai frakció találkozójának gondolatát
(az indonéz fővárosban). Ebből is látszik, hogy a kis népek —
mint amilyen a kambodzsai, vagy éppen mi — sorsát sokszor,
nagyon is sokszor a nagyhatalmak presztízsszempontjai határozzák meg.
v s s u i isrvaii

Az éves szabadságára utazó
George Bush még a Kennebunkportba tartó elnöki különgép fedélzetén kijelentette:
„nincs határozott jele annak,
hogy Szaddám Húszéin elkövetné azt az őrültséget, hogy
átlépje az iraki—szaúdi határt.
A zavaró az. hogy egy olyan
emberrel állunk szemben, aki
brutalitásáról és kiegyensúlyozatlanságáról ismert."

A The Washington Post
című amerikai napilap szombaton arról adott hírt, hogy Irak
rakétaindító állásokat telepített a megszállt Kuvait partjaira. Ezek a létesítmények a
„Selyemhernyó" elnevezésű,
hadihajók ellen bevethető kínai rakéták indítására alkalmasak. Amerikai katonai szakértők szerint a „selyemhernyók"
komoly veszélyt jelentenek az
Öbölben felvonuló nyugati haditengerészeti erőkre nézve.

Naponta mintegy 10 ezer
ember hagyja el az Irak által
megszállt Kuvaitot — jelentette szombaton a MENA
egyiptomi hírügynökség. A
menekülök fele kuvaiti, negyede egyiptomi, további negyede pedig más nemzetiségű
állampolgár. A menekülők
vagy az iraki hatóságok engedélyével távoznak Jordániába,
vagy illegálisan lépik át a kuvaiti—szaúdi határt.

Tekintélyelv helyett
szaktudást!
politika kapcsolatáról beszélt
volna, ha előadása nem csúszott
volna át saját személyének fontossága. s a budapesti politikai
menedzserképző tanfolyam szükségessége ecsetelésébe.
Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos Stratégiát kidolgozandó. a helyi és megyei
kampányfőnökök vesznek részt e
tanácskozáson, amelyen a jelöltállítással és a kampány technikájával kapcsolatos témák egyaránt
szerepelnek. Ma délelőtt. ÍOórától újabb, e témával kapcsolatos
előadásokat tartanak.

Rádiótelex
SZLOVÁKIA MEGVÉDI HATÁRAIT. A szlovák mi
niszterelnök élesen bírálta Antall József korábbi kijelentését
arról, hogy 15 millió magyar miniszterelnökének tekinti magát.
Vladimír Meciar pénteken este a szlovákiai Túrócszentmartonban azt mondta: „Azoknak, akik itt élnek, van saját kormányuk. mégpedig Prágában és Pozsonyban, nem pedig Budapesten". Arra is utalt, hogy — szerinte — Budapesten „megkérdőjelezik Trianont". Kijelentette: Szlovákia biztosítani fogja határainak sértltetetlenségét. gondoskodni fog azok megvédéséről.
(MTI)
MIÉRT? Bregovónál. az észak-nyugat-bulgáriai határállomáson újra több száz magyar kocsi torlódott össze, s egy részük

Apró apropó
Mindennapos eset; az emNem is nézték tovább anber az utcán járva rég nem nak. Komoly, felelős beoszlátott ismerősébe botlik.sak- tású dolgozó lett belőle —
kor beszélgetni kezdenek. munka nélkül. Napokon át
Történt velem ugyanez a mi- ült a helyén, senki nem kérte
nap. és amiről beszélgettünk, meg semmire, nem bízta meg
sajnos az is, még mindig min- semmivel, egy bármily jámdennapos eset.
bor szándékú fordítás elkészíIsmerősöm ifjú hölgy, a tésével sem. Hagyták unatJATE Bölcsészettudományi kozni, mígnem ó nekiállt a
Karán végzett, felsőfokú né- kötelezően letöltendő, és
met nyelvvizsgával rendelkeajándékba kapott szabadidót
zik. Az egyetem elvégzése
valami hasznos elfoglaltságután a vendéglátóiparban hegal kitölteni. Angol nyelvlyezkedett el. szállodaportáskönyveket cipelt be reggelenként, jellemzően a hazai viszonyokra. Majd áthelyezé- ként, tanult és magolt —
sek miatt összetűzése támadt volna. Csakhogy tanuló igyemunkaadóival, s hirtelen fel- kezetében a gépírónők — kikindulásból foglalkozást vál- nek szintén nem volt munkátott. Egy szegedi, igen jó juk - lefetyelése erősen akanevű élelmiszer-ipari gyárnál dályozta.
helyezkedett el. mint külkeMivel a teljes tétlenség álreskedelmi előadó.
lapotát — különös tekintettel
Életében új rendszer* sze- ifjú korára — nem tudta elvirint szerveződő napok követ- selni. felmondott. Szenvtelen
keztek. Szabott időben érke- szívvel hagyta ott a tizenegyzett munkahelyére, s szabott ezer forintos fizetését. Úgy
időben távozott. A köztes gondolta, ez nem pénz a semidőt — melyet munkaidőnek mittevésért. Amit vagy soknevez a \öznyelv
— színes, kal jobban, vagy hát, ugye,
sokrétű foglalatossággal töl- egyáltalán nem kéne megfitötte Eleinte dátumbélvegzetni.
zót csapkodott a gépírónők
Történt mindez az elmúlt
által elébe tuszkolt biankólaév szeptemberében, a pezsgő
pokra. később már a beérkezett konszignációkat is sorba gazdasági átalakulás idején.
rakhatta. Tartott mindez tán Történik mindez — minden
egy hétig. Akkor egyszerűen valószínűség szerint — ma is,
kikelt magából, s közölte, állítólag egy piacgazdálkodás
nem azért végzett egyetemet, és racionalizálódás felé metett le egy köztudottan ke- netelő gazdaságban.
mény nyelvvizsgát, hogy nyu(czégény)
szifülnek nézzék.

már 24 vagy még több órája várakozik a Jugoszláviába való
átkelésre. A szófiai magyar nagykövetség érdeklődésére az
illetékes bolgár szervek nem adtak egyértelmű magyarázatot a
bregovói kényszerű várakozás okairól. (MTI)
ANTITOTALITÁRIUS FÓRUM. A romániat Nemzetmentő Frontnak a lakossághoz intézett felhívása ellenére —
miszerint senki se menjen el az ellenzéki szervezetek kolozsvári
nagygyűlésére — pénteken mintegy ezer ember gyűlt össze
Kolozsváron. Az RMDSZ. a Nemzeti Liberális Párt. a Nemzeti
Parasztpárt, a Szociáldemokrata Párt, a Szabad Románok Világszövetsége, a Román Független Fórum és az Emberi Jogok
Ligája helyi szervezeteinek kezdeményezésére a nagygyűlésen
döntöttek a Demokrata Antitotalitárius Fórum megalakításáról.
A Fórum tízpontos kiáltványában az általános emberi jogok
mellett a nemzetiségek egyéni és kollektív jogainak biztosítása
szerepel az élet minden területén. (SZER/MTI)

SZOMSZÉDOK

A takaró neve: gazdasági csőd
A román lej sohasem volt keresett
fizetőeszköz. A román állampolgárokban is olyan fokú bizalmatlanság nyilvánul meg iránta, ami a földrészen is
egyedi jelenség. Mi rejtőzik e szindróma mögött?
A román belpolitikában érvényesülő
erővonalak arra utalnak, hogy minél
későbbre szeretnék kitolni a „szocialista" társadalmi tulajdon visszaszorítását. felszámolását. A hatalomátmentők a legnagyobb haszonélvezői ennek
az átmenetinek minősített, ellenben
minél hosszabbra tervezett időszaknak
A minőségi váltás, tehát a magántulajdon térhóditasa csak a nyilatkozatokban van jelen. Ezzel párhuzamosan
azonban ravasz „felvilágosító" munkát
folytat a hatalom szócsöve, a televízió,
valamint a kormányhoz közel álló újságok. Ki biztosítja a nyugdíjat? — teszik
fel a tragikomikus kérdést, érzékeltetvén. hogy a magántulajdon térhódítása
esetén az amúgy is nincstelen réteg
kerül majd nehéz helyzetbe. S nincs,
aki e demagógia ellen hatékonyan felvegye a harcot. Végeredményben az
Iliescu és Román kialakította politikai
struktúrában akad e folyamat legtöbb
kerékkötője — ez aligha véletlen. A
társadalminak nevezett tulajdon talajvesztésével ugyanis mindennemű politikai hatalomnak befellegzett a gazdaság felett. A tulajdonviszonyok meg-

bolygatása szolid és átlátszó kormányprogramot igényelne — nem belső (új)
határozatokat és politikai frázispufogtatásokat... Félnek is a magántulajdontól; nagyon jól tudják, hogy az ejnikai
kisebbség, valamint egy másik kisebbség. melynek lejáratása egyik céljuk (az
értelmiségről van szó. mely mindinkább radikalizálódik) csak a bevált,
monolitikus struktúra révén tartható
kordában.
„Ha a kormány holnap azt mondaná,
hogy minden magánintézményt eltöröl,
újra kitörne a forradalom. Ezért vagyok
én minden probléma ellenére derűlátó a
jövőt illetően" — mondta Andrei Plesu
filozófus, kulturális miniszter. Plesu
egyike azoknak, akit Iliescu és Román
gátlástalanul felhasznál céljai elérésében. A régi rendszer máskéntgondolkodója és kitaszítottja még nem érzi.
hogy hóhérmunkára van kiszemelve: a
mesterségesen előidézett papírhiány
miatt vele fogják kimondatni több ellenzéki (és kisebbségi) lap megszüntetését... Az előjeleket már tapasztalhattuk: a papíripari kombinátokban beindult a munkáselbocsátás, ennek egy
hónapon belül egyenes következménye
az újságpapír hiánya lesz. S a kulturális
tárca illetékese kell hogy elossza majd a
nemlétezó alapterméket... Szinte minden iparágban észlelhető a pangás A
kormány a végletekig feszíti a húrt

Arra játszik a takaró alatt, hogy amenynyiben elkerülhetetlen lesz a privatizáció. azt eszköznek használja fel majd a
magyarlakta vidékek etnikai valóságának megváltoztatására. Komoly történelmi tapasztalatokkal rendelkeznek
ezen a téren...

A bukaresti rádió péntek esti bejelentése szerint Simion Pop budapesti
nagykövet a magyar Külügyminisztérium illetékesei előtt kifejtette: Tőkés
László batesete körülményeiről magyarazatot kérnek; követelte, hogy a nagyváradi püspököt részesítsék „megfeleíó
ellátásban" és ezúttal aggodalmát is
kifejezte a történtek miatt. A román
diplomácia nem hazudtolja meg múltját... Ezt jelzi a legújabb Panorámaaffér is. A bukaresti rádió tálalása szerint: Romulus Neagu külügyminiszterhelyettes nyilatkozatának
közlését
„megtagadta" a magyar tévé. Ez a felvilágosítás a román hallgatóságnak szól.
Chrudinák Alajos szerint a román politikus kikötötte: szavait tilos kommentálni. értelmezni: nyilatkozata különben nem tartalmazott semmi újat. a
román álláspont gépies ismétlésében
merült ki. A kondukátor idejében sem
viselkedtek különben...
Pataki Sándor
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Kép—zavar
Persze, hogy zavar a benzingőz, az ólomszennyezés, a
búz — de zavar a szegénység, a sziszifuszi kínlódás, a
tehetetlenség is. Szeged lassan fuldoklik, önnön csapdájába
kerül. Milyen büszkeséggel emlegetjük ma is Lechner
Lajos európai szellemiségű, százéves sugaras-gyűrűs városszerkezetét. Párizs metropoliszával példálózunk, nem is
alaptalanul. Csakhogy ami évszázada, a fiákerek, lóvasutak. de még az elsó automobilok idején is korszerű és
jövőbelátó terv volt, az már szorongató kényszerűség. Mert
a lechneri koncepció nem fejlődött kellő ütemben, megfelelő elképzelések szerint, nem követte az idő lépésváltását.
Mára minden sugárút a belvárosba vezeti be a hihetetlenül
felszaporodott autóforgalmat — közöttük az egyre régebbi
hazai és keleti gépkocsiállományt —, ezzel kritikus szintre
emelik a levegó szennyezettségét, tönkreteszik a zöldfelületeket, fákat, s mint a statisztikák igazolják, megtámadják
az embereket, a gyerekeknek légúti megbetegedéseket
okoznak. S gyakran elviselhetetlen zsúfoltságot a parkolók
hiányában tilos helyeken is. A megoldás szinte lehetetlen,
maga a huszonkettes csapdája. Kitiltani a belvárosból az
autókat, buszokat lehet drasztikus adminisztratív intézkedés rendőri terrorral, kemény büntetésekkel, ám a problémát nem oldja meg. Részint tiltani csak akkor etikus, ha
lehetőséget teremtünk a választásra. Új parkolók, parkolóházak létesítésével a kényelmes és biztonságos várakozáshoz (mert újabban ez sem utolsó szempont!). Másrészt:
ismerve a belváros szerkezetét, rengeteg lenne az ott
lakóknak, a közintézményeknek, megannyi célforgalomnak a kivételes helyzete. Megoldás? Csak a fantázia birodalmában, egyelőre. Mert teszem azt. ha a külső körűt déli
szakasza a Nagyállomás magasságában egy új hídon össze
tudna kapcsolódni Újszegeddel, mentesülne a régi híd és a
környező utcák sora akár a teljes gépjárműforgalomtól.
Vagy — jó néhány nyugati példa igazolja — a terek.

avagy miféle süteményekkel traktálta a tőkés a dolgozókat?
Forog az idegen ebben a kánikulában.
— Gyere, menjünk be ide a Virágba!
Vajon jut-e e s z é b e a b e t é r ő i d e g e n n e k s hovatovább a helybélieknek is, mit j e l e n t e n e k a betűk a tér két
oldalán, egymással s z e m b e n : V I R Á G C U K R Á S Z D A .
Elvenni valamit mindig k ö n n y e b b volt, mint valamit visszatenni. E z e s e t b e n e g y betűt, — e g y H - b e t ú t . . .
Pedig ezt m e g kell tenni, e l s ő s o r b a n is ezt, hiszen ezt
parancsolja a város ipartörténeti múltja, a város igazságs z e r e t ő k ö z v é l e m é n y e . E n g e d t e s s é k m e g e g y rövid
visszapillantás a cukrászda múltjára.
A század elején történt. M é g m e s é n e k is szép:
három igazán s z e g é n y baranyasellyei leánytestvér megismert három, ugyancsak s z e g é n y ( t í z g y e r m e k e s családból való) bácskai testvérlegényt. A z ismeretség hosszú
idejébe beleszólt ugyan az e l s ó világháború, de a fiatalok kitartottak s a három Virágh testvér elvette a három
Gumilár leány'. A l e g i d ő s e b b fiú, G é z a , a fővárosban,
Kuglernél (ismertebb n e v é n G e r b e a u d ) tanulta ki a
cukrász szakmát. Két testvére közül József a k ő f a r a g ó
szakmát választotta, a fiatalabb Béla pedig jogot tanult a
szegedi e g y e t e m e n .

Mindenük közös vala
A cukraszdaalapító Virágh Géza
lelt. akinek közbeeső munkaállomásai voltak: Miskolc, Kolozsvár.
Szabadka.
Bártfa. Debrecen.
Vízakna, végül Temesvár. A Löffler-palotában működő cukrászdában telepedett meg. hol hamarosan
üzletvezető lett. A háború végével
idegyújtötte össze testvéreit, feleségeikkel együtt, munkát is adva nekik.
A hat személy együtt dolgozott,
együtt lakott. Biblikus kifejezéssel
élve: mindenük közös vala... A húszas évek elején már fölkerülhetett
a cukrászda fölé: CONFISERIE CONDITOREI VIRÁGH. Temesváron a hatosfogat két leánygyermekkel (Rózsa és Éva) is gyarapodott. Azonban a család nem akart a
román impérium alatt élni. A családfő. Géza. Szegedre jott át. ahol
megvásárolta a Klauzál téri Árvay
cukrászüzemet, teljes berendezéssel. A továbbiakban azonban nem
kísérte szerencse működését. A járványos spanyolbetegséget megkapta. vissza sem térhetett Temesvárra. egy héten belül elragadta a

halál. A hatrahagyott család mindent értékesített (a lakberendezés
kivételével) s Szegedre költözött, a
temesvári ház helyett a szegedi Szt.
György u. 16. sz. alá.
Az üzlet hamarosan újra megindult, Virágh Testvérek cím alatt.
József vette üt az üzem vezetését, az
adminisztrációs munkát, az üzlet
irányítását Béla, a közben leszerelt
tartalékos százados végezte. A család most is együtt maradt. Az aszszonyok végezték a főzést (az üzem
dolgozói részére is) a háztartási
munkát. A tanoncok, segédek a ház
alagsorában kaptak szállást és ellátást. Rindje János a legidősebb segéd reggelenként vezényelt:
— Fiúk....' Fölkelni! A; úr már
bement dolgozni....'
Az üzlet fölvirágzott. A két háború között már a főváros után. a
vidék elsó cukrászdájaként kezdték
emlegetni Virágh Béla rátermettsége (egy időben a szegedi sütőipari
szakszervezet elnöke is volt), kiváló
érzéke az újítások, finom készítmények iránt, nagyban segítette az

üzlet gyarapodását. Az ó tervezése
volt a város költségén létesített újszegedi Virágh-kioszk is. A második világháború után, súlyos orosz
forgságból. csak 1947-ben került
haza. A nehéz időkben is együtt
maradt családban Virágh József
volt az összetartó, sikeresen átvészelve a cukorhiányos, az általunk
jól ismert „melaszos" korszakot.
így nézett ki a helyzet 1950. február 8-áig. az „államosításig".
A cukrászdát a kommunista rezsim „tókés üzemnek" nyilvánította
s térítés nélkül vette át. hogy „árnyaltan" fogalmazzunk. Valójában
az történt, az volt az indokolás (!?).
miszerint nem voltak bejelentve a
tizen felüli alkalmazottak, mely
szám szükséges lett volna a „nagyüzemi rang"-hoz. Az igazság az,
miszerint 8 cukrászdái (üzemi) dolgozó mellett 5 családtagot nem lehet „alkalmazottként" minősíteni.
A tulajdonosok közismerten mindig emberségesen bántak az alkalmazottakkal. Jószívűségükről József Attila is beszámolt egyik, nővéréhez írt levelében. (E sorok írója
most is meg tudná mutatni azt a még
ez ideig megje.löletlen helyet (?)

ahol a kohó hónapokon keresztül a
Virágh cég vendégeként fogyasztotta az ingyenkávét s a süteményeket.)
Visszatérve
a szégyenteljes
napra: térítés nélkül államosították
a cukrászdát. Mai szemmel nézve
már egyértelmű, hogy nagyfokú
igazságtalanság történt. Nem tudom. milyen vagyonelvételnek nevezné a törvény, amikor a tulajdonost „ud+ariasan" felszólítják:
- Kérem, tessék a pénztártól elfáradni!
Mert így történt. Virágh József,
még az ottfelejtett kalapjáért sem
mehetett vissza cukrászdájába.
A család a meghagyott (ma már
negyedére
zsugorodott)
Szt.
György utcai házban továbbra is
együtt maradt, főfoglalkozásuk:
..rongyszónvegkészító bedolgozó".
Virágh József mint éjjeliőr esett
össze s halt meg. a többiek sem
érték meg az 1956-os forradalmat.
A remény táplálta beteg szíveiket,
hogy egyszer visszakaphatják emberi munkájuk gyümölcsét... Egymás után költöztek a szegedi óskertbe. a Belvárosi temetőbe, ahol
most együtt nyugszik, közös sírboltban a Virágh család összes tagja.

Melaszos hazugság
Szeged közönsége elótt nem kell
magyarázkodnunk, mit jelentett,
mennyiben járult hozzá a sáros hírnévéhez a Virágh-cukrászda. Elismerés illeti csupán a példamutató
családot, amely bebizonyította,
hogyan lehet semmiből, sok munkával maradandó vagyont létrehozni, s ma már törvénybe foglalt az
is. hogy a munka révén szerzett
töke. nem lehet bűnös szerzemény.
Tőke...!?
Hiszen mindig azt vágták a fejükhöz. hogy tőkések.
Csupán egy esetet említsek ezzel
kapcsolatban. Tanúja voltam a 60as években, amikor egy — a Tisza
Szállóban rendezett cukrászkiállításon a kiállított cukrászremekek mögött szerényen, egy külön kis félreeső asztalkán állították ki a legolcsóbb süteményféléket.' amelyek
összetétele a cukorínséges időkre
emlékeztetett (hogy honnan szedték. hocvan kreálták ezeket, nem

tudom), egy mellétett cédulán ezzel
a felirattal:
..A tókés Viragh-ceg ilyen süteménnyel traktálta a dolgozókat '"
A nehéz időkről fentebb már szólottunk. Ehhez a csúnya rágalomhoz csak Bálint Sándorunk aranyos
bölcsességét tudnánk hozzáfűzni:
„Akik gyalázkodnak, azok meakulpázzanak'
A jelenleg éló örökösök, négy
unoka közül egyikük sem akar beülni a cukrászdába, nem lép föl a
nehéz időben államunkkal szemben
anyagi követeléssel, annál is inkább. mert tisztában vannak azzal;
a mostani bővült üzem már nem a
régi. amelyet elvettek. Kisvirág oda
— nagy Virágh ide. az igazságot a
várható törvényrendelet fogja kimondani.
D e a család becsületét helyreállítani — ez városunk kötelessége!

C». Gv.

\ ui osközpontok alá kerülhet az átmenöforgalom és az ezres
nagyságrendű parkoló. S akkor még nem szóltunk a környezetkímélő gépkocsitípusokról, a kétüteműek kitiltásáról. mindezen törekvések támogatásáról.
Milyen szép is volt az elsó lakótelep építése idején a
szintén nyugatról imjjortált öflet: a magas házak között
keskeny utakra van szükség, csak a tömegközlekedési
járművek egyirányú mozgására és a szervizforgalom bonyolítására. A garázsok a lakótömbök peremén helyezkednek el. Itt parkol majd a magyar, elsétál a pompás parkok
árnyas lombjai alatt a szupermarketbe, miután bevásárolt,
kihozza a gyereket a bölcsódéból, időznek egy keveset a
játszótéren, majd vár az otthon melege. Am az autós
magyar kénytelen parkolóra vadászni a házak között,
némelyikre föl is festi kocsija rendszámát, páran legszívesebben fölhajtanának a nyolcadikra is. Hogy is juthat akkor
valakinek eszébe, hogy a belvárosból ki kellene tiltani a
magánautókat. Még gyalogolnunk kellene négv-ötszáz métert. még csökkenne a nép súlyátlaga. még esetleg jobb
levegőt is szív hatnánk.
De mi valahogy — bosszankodva, zsörtölődve — mégiscsak szeretjük a benzingőzt, a ködösítést. Mert ha nem így
lenne, hogyan élhetnénk naponta ebben a természeti,
szellemi és erkölcsi környezetszennyezésben. Tudjuk
ugyan, hogy a kocsin két pedál van, a gáznak és féknek, s
mi mégis egyszerre tapossuk mind a kettót. Papolunk a
környezet megvédéséről, de minden ilyen módszer bonyolultabb. drágább, nehezebben hozzáférhető. Szeretnénk,
ha túlsúlyos nemzetünk egészségesebben élne, ám minden,
a korszerű táplálkozáshoz szükséges termék, alapanyag
többszöröse a szalonnának, lecsókolbásznak. A rendszeres
testedzés, sportolás is a kiváltságosoké. Nyugati típusú
demokráciát hirdetünk, s képtelenek vagyunk elszakadni a
rendszerváltás elótti rendszer sztereotípiáitól. Ne nyugtasson meg bennünket, hogy ha pengeélen is, de őrizzük
fizetőképességünket, ne mondjunk le arról, hogy mi már
megváltoztathatatlanok vagyunk, ne legyen megnyugtató
számunkra, hogy Szeged légszennyezettsége átlagterhelés
mellett a megengedett határérték alatt marad, ne kényelmesedjünk bele Trabantjainkba. S ne képzeljük, hogy a
nagy hűhóval beharangozott négyütemű Trabant kapcsol
bennünket Európához. Attól az még Trabant. S biztos-e,
ha ez a kétütemű ország egyszer négyüteművé növi ki
magát, már odaállhat az európai verseny startjához. Egyáltalán nem. hisz képtelen lesz odakeveredni a parkolási
gondok miatt, ellentmondásos KRESZ-táblák között, a
zsúfolt városok fullasztó levegőjében
Tandi Lajos
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Parlamenti csemege
„paktummal" tálalva

Heti tévé- és rádióműsor
Ha az ember Romániában egy nagyobb tüntetés,
vagy zavargás után több újságot vásárol meg,
azokban egymásnak ellentmondó, de ténykent
kezelt adatokat talál. A kommentárok gyakran a
nemzeti érzelmekre apellálnak, és annyira indulatosak, mintha a sajtó maga is az események közvetlen résztvevője volna. így néha valóban azzá válik.
Hamar tovalett az a december
végi. sajtótörténetileg is egyedülálló eufórikus egység, amely a forradalom utáni romániai újságírást
jellemezte. Abban az időben a román lapok vezércikkei néhány
hétre egyetlen, bárhol megkezdhető. és folytatható verbális folyondárrá váltak, amelynek a forradalom csak eszmei és nem tárgyi témája volt.

Az MDF és az S Z D S Z április 29-én kötötte a sokféleképpen fogadott és kommentált megállapodását. A szerződés nem más. mint egy egyszerű kétpárti egyezség, amely
mindkét fél számára tartalmaz elónyös megoldásokat és
engedményeket, ahogyan az egy normális politikai alkuban
szokásos. Á konkrét szöveget több napilap ismertette, így a
'titkos paktum' minősítés nevetséges (egyébként pedig
nincs a világon olyan politikai vagy gazdasági tárgyalás,
ahova a megállapodás előtt újságírókat hívnának). Lehetőség szerint persze törekedni kell a sokpárti megegyezésre
(ahogy azóta ez már szokásos), de ez gyakran (mint a fenti
esetben az idő rövidsége vagy máskor a nézetkülönbségek
miatt) kivitelezhetetlen. A megállapodásban foglaltak végrehajtása is kétpárti ügy, ezért a parlamentben hatpárti
környezetben az egyezségre hivatkozni szerencsétlen dolog. Áz aláírás óta több mint három hónap telt él, s talán
megalapozottabb vélemény alkotható a végrehajtásáról,
ha időrendben áttekintjük azokat a kritikus pontokat,
melyek körül a vita kiéleződött.
A politikai események a várakozással ellentétben
időrend szerint úgy alakultak (lásd például a köztársasági
elnök választásáról szóló népszavazást), hogy az MDF
követelései már majdnem mind teljesültek, míg az S Z D S Z
követelései közül szinte még semmi. Talán az attól való
félelemnek, hogy az M D F így már nem teljesít, tudható be,
hogy az egyetlen eltérést az egyezségtói (ekkor még csak a
parlamenti vita szakaszában) az S Z D S Z követte el, mikor
is ragaszkodott a teljes önkormányzati törvény és kapcsolódó részei kétharmados többségű elfogadásához, holott az
egyezség szerint: 'Az önkormányzati törvénynél a kétharmados szabály kizárólag az alkotmányba kerülő rendelkezésekre vonatkozik, vagyis azokra, amelyek azönkormányzati rendszer szervezetének és működésének legalapvetőbb
szabályait tartalmazzák.' Megváltoztatott álláspontjukat
végig tartva, a szavazásnál a megállapodással ellentétesen
szavazva az S Z D S Z ténylegesen is megszegte a szerződés
IV/3 pontját.
A viszontvád a Pártatlan Tájékoztatási Bizottság
(PTB) létrehozásával kapcsolatos, amely a Televízió, a
Rádió és a Magyar Távirati Iroda pártatlan működésének
ellenőrzésére irányulna. Ez a kérdés a parlament előtt volt
és látszólag (a megállapodás ellenére) az M D F szavazatai
híján elvetette azt. Azonban ez nem az SZDSZ-javaslat
kategorikus leszavazásával történt, hanem a két párt 'alig
különböző' javaslata közül egyik sem kapta meg a szükséges többséget a rivális tábor ellenszavazatai miatt. A
megállapodás szövege szerint 'A PTB-nek 18 tagja legyen.
Egy-egy tagot a parlamenti pártok delegálnának, háromhárom tagot titkos szavazással választanának a TV illetve a
Rádió dolgozói. ...A bizottság operatív irányítást nem
végezhet, működése nyilvános, a beterjesztett panaszok
kivizsgálására szorítkozik, állásfoglalásai ajánlás jellegűek.'
Mi volt hát az a két értelmezési különbség, ami miatt
végül sem az MDF, sem az S Z D S Z elképzelése szerint nem
jött létre a PTB, és ami most a vita alapja? Az S Z D S Z
szerint a TV, ill. a Rádió dolgozói maguk közül választanak
képviselőt, míg az MDF szerint csak kívülállót választhatnak, hiszen elfogadhatatlan az, hogy a TV és Rádió
dolgozói saját maguk munkáját megítélve döntenének
arról, hogy pártatlanul, arányos képviseletet biztosítva
dolgoznak-e vagy sem. Továbbá az S Z D S Z szerint panaszt
beterjeszthet minden dolgozó is (pl. szerkesztő), míg az
M D F szerint nem, hiszen akkor az eredeti szándékkal
ellentétben ez egy munkahelyi döntőbizottságot (is) jelentene. Az e pontban (IV/l) kellően nem részletezett megállapodásnak mindkét értelmezés megfelel, megállapodás
(eddig) mégsem született, bár senki nem szegte meg a
szerződést.
A fenti finomságok mellett az igazi csemege mégis a
Televízió és a Rádió elnökének kinevezési rendjével kapcsolatos. A PTB tárgyalása során egy keddi napon az
SZDSZ-képviselók leszavazták (a Fidesz tartózkodott) azt
a kereszténydemokrata javaslatot, hogy a köztársasági
elnök a miniszterelnök ellenjegyzése mellett nevezze ki a
Televízió és a Rádió elnökét, míg a rákövetkező hétfón
Antall József előterjesztésében megszavazták szó szerint
ugyanazt. Mindez persze nem azt jelenti, hogy az SZDSZképviselók elbóbiskoltak volna, hanem azt, hogy más volt a
háttérszándék az elsó és más a második szavazás során.
Mivel az elsó vélt szándék nem valósult meg, a jelenség
ismertetésén túl találgatásnak nincs értelme, semmi sem
lenne bizonyítható.
A Parlamentben igazán mindennek megvan az oka,
legfeljebb nem kézenfekvő. Éppen ezért, ha például elitéló, gúnyos hangon arról olvasunk, hogy a képviselők egy
'pontosvessző helyett és' kitételen vitatkoznak, akkor
urambocsá' arra is gondolhatunk, hogy az újságíró felszínes
és nem érti a lényeget.
Póda Jenő

A mostani állapotok akár akkortájt is kiütközhettek volna, ha a
cikkezók indulatait történetesen
nem egyöntetűen közös irányba
szippantja a diktatüra megdöntése
utáni reménykedés. De, forradalom van. gondolták a szerkesztők,
és ennek hevében árnyalatnyinak
túnt a különbség, hogy a forradalom csak a diktatúrát törli-e el, vagy
a rendszert is megváltoztatja majd.
Egy új baloldali eró felbukkanására
pedig éppenséggel csak rosszkedvében, vagy akkor gondolt az ember,
ha az időközben megalakult Nemzeti Megmentési Front vezetőinek
múltjával és karrierjével foglalkozott. Az ideiglenesen kormányzó
NMF (akkori tagságában és középszintű vezetőiben nem azonos a
mostani kormánypárttal) vállalta,
hogy a választásokig helyettesíti —
ti. a hatalom gyakorlásában — a
megalakuló politikai szervezeteket.
A többpártiság jegyében azonban,
amint egy kommunista párt teljes
bukása után várható volt. csak ellenzéki pártok jöttek létre, baloldaliak nem. Ugyanígy, az újonnan
kiadott sajtótermékek, mint a
„Dreptatea" vagy a „Viitorul" (a
Nemzeti Parasztpárt, illetve a Liberális Párt napilapjai) csak az ellenzéki szemléletet tükrözték. A többi,
még a régi rendszerből létező újság,
miután átesett a már-már kőtelezővé vált címváltoztatáson, természetszerűen függetlennek nyilvánította magát. Am a független tájékoztatás próbája csak jóval később,
a március 19—20-i marosvásárhelyi
összecsapások után. és az áprilismájusi választási kampány során
következett be. Addigra a „mosoly-
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Társadalmi kórlapok

gós demokrata". Ion Iliescu által
vezetett
Nemzeti
Megmentési
Front, kihasználva a baloldali vákuumot, baloldali politikai mozgalomként, az előzetes ígéretek ellenére
benevezett a választásokra. A zavaros romániai belpolitikát jellemzi,
hogy a különösebb politikai árnyaláshoz nem szokott román nép Iliescuékat nem mint baloldaliakat, hanem mint a forradalom megtestesítőit szavazta meg, abszolút többséggel. A Front, ilyetén nyeregben,
felismerte, és kihasználta azt az eszményt, amellyel a közvéleményt
egyként az ellenzék, és az önrendelkezési jogait követelő magyar kisebbség ellen fordíthatja: az egységes nemzetállam ideáját. Ez olyan
deviáns belpolitikai helyzetet eredményezett, amelyben ellenzékinek
számít bárki, akárha pártatlan is,
aki a román nacionalizmus eszméivel nem rokonszenvezik.
A független sajtó számára a hatalmi politikához való viszonyulás
egyben tárgyilagossága megmérettetését is jelentette.
Mit jelent egy újság függetlensége? Nyilván nem csupán gazdasági önállóságot, hanem azt is, hogy
adott esetben tárgyszerű különvéleményt nyilváníthat kormánypártról
és ellenzékről egyaránt. E lapok
szellemiségét, ellentétben a pártlapokéval, nem valamely részvételükkel, — de legtöbbször anélkül —
leszögezett irányelvek határozzák
meg. hanem egy közös eszmeiség,
amely a szerkesztőség minden tagját külön is jellemzi, és amelyet
vállalva nagyobb árnyalási lehetőséggel végezhetik a tények tárgyilagos, de teremtő elemzését.
A romániai független sajtó esetében a neuralgikus pont a hatalmon
lévó párt és az egyedül általa alakított kormány tevékenységének kritikai elemzésében található. Normális esetben egy újság függetlenségét nem lehet azonosítani az ellenzéki beállítottsággal, hiszen létezhetik független kormánypárti lap is.

amely elfogadta ugyan a kormányzó
párt alapeszméit, esetleg még azok
megvalósítási programját is. de alkalomadtán az illető kormány hatalmi gyakorlatával nem ért egyet.
Romániában azonban a kormánypárti független sajtó éppúgy a hatalom szolgálatában van, mint a kormányzó párt elkötelezett sajtója.
Példaként: az „Adevárul" címii független bukaresti napilapban (a volt
központi pártlap, a „Scinteia"
utóda) fennállása óta egyetlen, a
kormány működését bíráló sor sem
jelent meg. pedig idóközben az Iliescu-kormány, helyenként még saját belátása szerint is, nagy hibákat
követett el. E lapok felhőtlen kormányszolgálata egy, a társadalmi
struktúrákat
újraközpontosító
törekvést takar. Romulus Vulpescu
NMF-szenátor parlamenti szavaival: „Előbb az egységes állam, aztánjöhet a demokrácia." Ha viszont
egy újság ebbéli különvéleményének hangot ad, az ellenzékinek,
sajátos értelmezésben az ország
ügyeit hányd el, vesd el módon
kezelő kozmopolitának számít. E
szemlélet volt az oka, hogy július
14-én a román fővárosba érkező
bányászok megakadályozták az
amúgy középvonalas, független
„Románia Liberá" másnapi megjelentetését.

A kényszerhelyzetek újabbakat
szülnek: a romániai magyar nyelvű
sajtónak is megvan a maga keresztje.
Ha az egységes nemzetállami elképzelésekbe nem fér bele a nemzetiségiek önrendelkezési kívánsága,
akkor azok, jogaik eléréséért kénytelenek a természetesnél erósebb
egységbe húzódni. A közösségteremtő egységnek ez a többlete
azonban, (a sajtóban is érezhető)
megítélési elhajlásokat eredményez
a nemzetiségi közgondolkodásban.
Az áttelepülési jelenség megítélésére, a fenti állapot deviációja
miatt, az erdélyi sajtóban csupán
érzelmes „helytállási" formulák

szolgálnak. Természetesnél erósebb egység alatt az az állapot értendő, amelyben a kollektív kisebbségi jogok és az általános emberi
jogok körének elméleti viszonya
felborul. Ez a viszony Románia esetében ?bban az értelemben is elméleti, hogy a gyakorlatban egyik jogkör sincs még meggyőzően biztosítva. Ugyanis, ha a legitim hatalom
az általános emberi jogok kizárólagos biztosításával igyekszik a nemzetiségi önrendelkezést megakadályozni, visszahatásként, ennek mértékében a nemzetiség kénytelen —
kollektív jogainak védelmében,
közössége egyéni jogait ezeknek
alárendelve — reagálni. Ilyen esetben hiába mondja ki bármely alapokmány, hogy mindenkinek joga
van ott élni, ahol akar, az erdélyi
kivándorlás más megítélés alá esik.
E jelenség egyik következménye
a kisebbségi sajtó társadalomkritikáját is érinti. A nemzetiségi kultúrára, kisebbségivé válása óta jellemző a közösségi elkötelezettség.
Ennek oka az, hogy érdemben múködó politikai fórum híján a kisebbségi terhek felvállalását a mindenkori alkotók tekintették feladatuknak. Csakhogy a nemzetiségi kultúrpolitika egyik szemléletmódja (a
múbírálatokban is észlelhető), ebből olyan értékrendet alakított ki,
amelyben a „helytállás", a „virrasztás" fogalma minósító elvvé vált, és
teljesítése szinte minden közkritikát
kizárt. A diktatúra megszűntével e
fogalmak — egy idóre — elvesztették metaforikus töltetüket, de megmaradtak a megítélések támpontjának. Erról árulkodik az a tény, hogy
a helytállás jelenlegi legfóbb szervezett vállalóját, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetséget, illetve annak működési gyakorlatát a magyar
nyelvú sajtóban egyáltalán nem éri
bírálat. Ahogyan a saját sajtójában
a nemzeti egységre törekvő rbYnán
kormánypártot sem. A hatás hasonló következményű ellenhatást
váltott ki.
Panek Sándor

A Duna Pozsonynál
Pozsony és Szlovákia máig egyetlen magyar nyelvű napilapja az Uj Szó. Tavaly
november 17. óta hetente két alkalommal
megjelenik a Nap címet viselő ellenzéki
kiadvány — a kezdeti lendületet a terjesztési gondok törték meg, jelenleg a tehetséges szerkesztőgárda külön terjesztőhálózat
kiépítésén fáradozik. Két új hetilappal is
számolhatnak az olvasni vágyók: Remény
címmei a katolikusok, Új Ut című kiadványukkal pedig a kommunisták igyekeznek
megnyerni a kegyeiket. Ez utóbbit Komáromban nyomják.
November 17. óta a pozsonyi Új Szó
független napilap. Az ezzel járó, közös
eredetű gondokról váltottam szót Pákozdi
Gertrúd és Zsilka László fószerkesztó-helyettesekkel, valamint Szűcs Bélával, az Új
Szó hétvégi mellékletének, a Vasárnapnak.
a szerkesztőjével. Ez utóbbi kettóról tudni
kell, s ez a szlovákiai magyar nyelvú közírás történelmi adaléka: 1968-ban eltávolították őket a pártból, különböző, technikai
jellegű munkahelyeken húzták meg magukat, s a nagy változások szeleként, a napilapok sorában egész Csehszlovákia-szerte az
Új Szó volt az első, melynek munkaközössége kezdeményezte rehabilitálásukat. Különben összesen kilenc munkatársuk „járta
meg" 68-ban; mindannyiuknak elégtételt
szolgáltattak.
^ ^
Naponta 95 — 100 ezer példányban jelenik meg az Új Szó. A nyolcoldalas, DMformátumú lapban a sűrítés módszerét alkalmazzák annak érdekében, hogy mindenről mindenkinek szolgálni tudjanak. A
kül- és belpolitika kezelése külön szervezési rendszert igényel: a hivatalos csehszlovák hírügynökség adását, felváltva ügyelik
a szerkesztők, azonnali nyersfordítást készítenek, amit ők élő fordításnak neveznek. s ez az anyag kerül a nyelvi lektorok
elé, akik stilizálják a szöveget. Ily módon a
szerkesztőségi titkárság és a rovatok között
beékelődve „él" a lektorátus.
Szerkesztőségi politikájuk mai erő-

vonalát magam fogalmaztam meg ily módon: konstruktív óvatosság... Mire is kell
hogy ügyeljenek? Az éledező szlovák nacionalizmus körülményei közepette úgy kell
szolgálni a felvidéki magyarság érdekeit,
hogy bármilyen nyomásnak ellen tudjanak
állni. Végül is: ők tudják felmérni, adott
helyzetben mi számíthat üdvözítő cselekedetnek. A pártállam szárnyai alól kibújva,
a közírók — az ottani viszonyokat tekintve
— mint a magyar kisebbség napi szószólói
koncentráltabb támadásnak vannak kitéve; egyrészt: a napi szolgálat nem teszi
lehetővé az örökös ellenzéki nimbuszának
megszerzését (ami igen hálás védőköpeny
lenne, csak félő, hogy az erdélyiek sorsára
jutnak: állandó védekezés közepette a jóindulatú kezdeményezések sorát magyarázni
kell a többség sovén támadásai miatt...)
Mindenesetre érdemes figyelemmel követni közléspolitikájuk eredményességét
— érzésem szerint a függetlenek (Új Szó)
és ellenzékiek (Nap) közösen lesznek képesek érdemlegeset fölmutatni a kisebbségi érdekvédelem terén.

Az Új Szó melléklete nyaranta 120 ezer,
az év többi időszakában 135—140 ezer
példányt ér el, egyik héten 24, másik héten
16 oldalon. Nyomásánál négy színt alkalmaznak. a szerkesztés egértelmúen az olvasmányosságot tekinti legfóbb elvnek.
Ezt úgy tudják megoldani, hogy nem tesznek elvtelen engedményeket — a minőség
rovására. Az erdélyi írókat, költőket sűrűn
közlik, s állandóan keresik a magyar—szlovák történelmi kiegyezés lehetőségére
utaló jeleket. Legutóbbi számunkban például Juhász Gyula egykori szakolcai tanítványai közül szólaltatnak meg egy úriembert, aki többek között azt állítja, hogy
maga is megdöbbenve hallotta az ötvenes
években: a szegedi költő több versét is
tiltólistára száműzték, „nacionalizmusa"
miatt — ó maga pedig azt állítja, hogy
Juhász tanár úrtól kisdiákként magas fokú

A kép 1975-twa készült egy sörgyári mankásról, skit
VácUv Ha veinek hívnak, s jelenleg a Cseh és Szlovák
Köztársaság elnöke
toleranciát tanult... S a következő számukban pedig Móra Ferenc-novellát ígérnek,
hogy csak Szegednél maradjunk. A Vasárnap, a magas példányszám ellenére, nulla
remittendával számol, s az Új Szó esetében
sem haladja meg az eladatlan példányok
százaléka az 1 —1,5-öt, ami minden magyarországi kiadvány esetében irigylésre
méltó lenne. Amit nem láthatnak előre: a
papír árának várható emelkedése milyen
hatással lesz a lap olvasóközönségére. Az
Új Szó jelenleg 1, a Vasárnap 2 korona.
Nincs kizárva a 100, illetve 50 százalékos
áremelkedés lehetősége...
...A Duna Pozsonynál különben szelíd,
csendes, megzabolázott európai folyónak
tűnik. A szlovák főváros kikötője meghitt
forgalmat bonyolít le — magyar, román,
jugoszláv, osztrák és csehszlovák zászlók
mellett szovjet és nyugatnémet lobogót
kezd ki a szél. Közép-Európa folyója árut
szállít, hordalékát itt még nem érezzük, bár
az Alpokból kilépve igencsak terhes lehet.
Talán a magyar alföldön építeni is kezd...
Pataki SMdor
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Tévé
AUG. 13., HÉTFŐ
BUDAPEST 1.

9.0ö. Képújság.
9.05: Tévétorna nyugdíjasoknak.
9.1 a Az .öreg". NSZK bűnügyi tóvéfllmsorozat: Séta a Tejúton
(Ism).
10.10: A Hét (ism.).
11.10: Delta (Ism.).
11.35: Képújság.
16.35: Képújság.
16.45: Déli videóújság.
16.5tt Képújság
16.55: Stírl — Hírek román nyelven.
17.00: A vadász fia. NDK kisfilmsorozat
Vll/7. A titokzatos herceg.
17.3a Szám-adás. Gazdasági negyedóra.
17.50: Katolikus híradó.
18.00: Kalendárium 1990. Ismeretterjesztő magazin.
18.45: Reklám.
18.5a Esti mese. Lolka és Bolka Spanyolországban. Lengyel rajzfilm.
19.0a Cimbora. Keszell Ferenc.
19.2a Reklám.
19.3a Híradó.
20.00: Reklám.
20.05: Néhány perc Kabos Gyulával,
ötletparádé I.
20.20 Pucéran és szabadon. Francia
filmvígjáték.
21.55: Reklám.
22.00 40 éves a Balettintézet.
22.40 A savas esó. Kanadai dokumentumfilm. Kénes felhők.
23.25: Híradó 3.

TV 2
Berkes Zsuzsával és Déri Jánossal
17.00 Képújság.
17.15: TV 2. Benne: Reklám, riportok,
Időjárás, zene.
17.45: Bummlll Telefonos játék.
18.00: A Financial Times heti üzleti híradója.
18.16: Gyerekeknekl Csip-csup csodák (Ism.).
18.42: TV 2
18.65: Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága. Francia tévéfilmsorozat. IX/7.
19.53: TV 2
20.00 Körzeti tévéstúdiók műsora.
20.55: TV 2
21.00 Híradó 2.
21.20 TV2
21.30 Telesport.
kb. 23.00 Napzárta.

AUG. 13., HÉTFŐ
BELGRÁD 1.

9 45: MúaorlemattaKáa. 9.50: Távánaplár. 10.00 A
titkot uigM. Sorozat. 10.30: Rajzfilm. 11.0.6: Nyári
program. 12.35: Zsabben a világ. Ooá.műsor. 13.15:
.SatHae". A marikai lilákfilm. 14.35: kxlal jegyzetek.
15.05: Sorozat gyarmatoknak. 15.35: Műsorismertetés 15.40. Hhak. 15.50 Ráadta ' « i | . 16.30: Magyar
híradó. 18.00 Hírak. 1010 Tévánaptár. 18.20: Számok át batűk. 18.40: hírek kafóldl turistáknak. 18.45:
DokumanTummúaor. 19.15: Rajzfilm 19.30: Távánapló
1. 20.05: Salamon fia. Dán dráma. 21.10 Horizontok.
21.40 Távánapló 2. 23.00 kirak küllők* turlatáknak.
22.05: Ráadát: Ritz. Fümaorozat. Az ördögi tzoroa.
Ook.Mm 1. 00.15: Kirak. 00.20 A kedd múaor lemettatáaa.

BELGRÁD 2.

18 40: Uúaonamatlatáa. 18.45: Távánaplár. 18 55: A
kák program a tangar. 19.30 Távánapló. 20.00 A
Tizak klubja. 20.50 hírek. 20.55: Khrálaaztott pillanat.
21.00 Fiknetklue. Jeráce Amerikai játáktllm 22.30
Esküdt szák. OokumaniumaaL 00.00 Halár nélküli
álom.

SUPER

8.00: Kirak. 8.30 Egyveieg 9.00. Kirak. 9.15: Egyvelag, óránkánt Nrakkal. 17.30 Nyári hlilámtoaazon.
19.30 Kirak. 19.45: Idólánc. 20.00 Egyveleg 21.00
Hollywood. Dokixrrentumeorozat. 22.00: Hírak. 22.15:
Turlstemagazln 22.45: A lotózáa világa. 23.15: Egyvatag 00.15: Kirak. 00.30 Egyvatag 01.30: Idólánc.
01.45—7.00 Egyvatag

TV 5

14.30 Olatz nyaNMMotyam. 15.00: Cll, vittzaiárát
nálkii. 16.00: Keletiek ét nyt^atiak. 16.55: Kérdések
a színházról 17.40: Jeartna d'Arc — Vardi oparája
(ramj. 20.00 VreezaiekiMáe az élatra. 21.00 A Harmadik Birodalom aulóezt ládája. 22.30 Images. Rajzfilm. 22.40: Kedvenc marhahúsukért Anakalnak.
Dokumentumfilm Dál-Etiópia lakóiról 23.10 Qaorg
Baaaktz — Interjú a leeKóvel

SAT1

8.30: Kirak. 8.35: Szomazádok (itm). 9.00: Kirak. 9.05:
Caraon át Caraon (Itm). 9.50: Utazóknak. 10.00
Kirak. 10.05: Táv*bolt. 10.30: Aki a leihókat ottromolta (iam.). 12.15: Szerencsekerák (ism.). 13.00 Táválóztde. 14.06: CasMr áa társai. Ra|zfHmeoiozat.
14.40 Carson áa Caraon. 15.30. Boazortáryl tzeretek. 15.55: TáváboiL 10.05: Oamal Boona. Weeiernaorozat 17.00 Kirak. 17.50 Hotel. Fllmaorozal. 18.45:
Kiradó 19.05: Szererx;eekerák. 20 00: Tórvető John,
az orvot tudor. Kórházsorozat. 20.55: Hírak. 21.00
Tájfun harknúveiet. NSZK-liercie-epanyol-oliez jáláktikn. 22.35: Kirak. 22.45: Uagazirvnúaor. 23.30:
Mama 100 ávee laaz. Spanyok-ltercls játákhlm. 01.05:
Iónra ló John. az orvoatudor (Iam). 01.55: Valláaoa
szemszögből

RTL

835: Telebutik (iam). 9.10: A Sprlaglialdak tórtánala (ram). 9.10 Gazdagok áa azápak (Iam.). 10.35:
Talabulik. 11.00 órültak háza (Itm.). 11.50 CtHlagtallár. 12.00: Játákvhow (Iam.). 12.30 klatazikuaok
délidőben. 13.00: Gazdagok áa azápak. 13.25: kaliforniai klán. 14.10: A Springllaldak tóttánete.
14.55: örüllek háza. 15.45: Kirak. 16.00: Tammy.
Családsorozat. 16.30: Idóulazók. Sci-fi sorozat.
17.10: Jálákshow. 1735: Kirak. 18.00: Dehracchio.
kritráaorozak 18.46: Hlrak. 19.10: A Oaorgaiown
wpúiógáp-anya hajó. 20.00: Alrwoil. Akciófilm.
J O i f t kirak. 2 1 3 0 dkanak afcseya. AmwfUi rne-
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AUG. 15., SZERDA

AUG. 16., CSÜTÖRTÖK

AUG. 17„PÉNTEK

BUDAPESTI.

BUDAPESTI.

BUDAPESTI.

BUDAPESTI.

Képújság.
Tévétorna nyugdíjasoknak
Autómánia. XIII/11. (ism.).
Tengerészkadétok, előre! Szovjet filmsorozat IV/1.
10.50 Mozgató. Torna mozgáskorlátozottaknak.
10.55: Képújság.
16.50: Képújság.
17.00: Pannon Krónika. Dél-dunántúli
hírek, Információk, események.
17.10: Hírek német nyelven.
17.15: A pécsi körzeti stúdió német
nyelvű nemzetiségi magazinja.
17.50: A rajzfilmek kedvelőinek.
18 00: Vastaps Kalmár Magdának.
18.30: Szám-adás.
18.45: Az utódok reménysége. A magyarországi zsidóság műsora.
19.05: Reklám.
19.10: Esti mese. Frakk. Hajrá vadmacskákl Magyar rajzfilm.
19.20: Reklám.
19.30 Híradó.
20.00 Reklám.
20.05: A polip. Olasz tévéfilmsorozat
XIII/12.
21.00 Reklám.
21.05: Stúdió'90.
22.05: .Vigyél magaddall..." Magyar dokumentumfilm.
23.00: Híradó 3.

9 00 Képújság.
9.05: Tévétorna nyugdíjasoknak.
9.10—10.05: Szünidei matiné: Tévéegér. NSZK rajzfilm.
9.10: Hatmillió másodperc. Lengyel
filmsorozat, XIX/14. Az úton —
Tévéegér. NSZK rajzfilm.
9.40: Iroda a Piccadillyn. Angol filmsorozat, VI/6. A Dulverton : smaragd (ism.) - Tévéegér. NSZK
rajzfilm.
10.05: Linda. Tévéfilmsorozat, VII/5.
Tüzes babák (ism ).
10.55: Stúdió'90. (ism.)
11.55: Képújság.
17.15: Képújság.
17.25: Deli videóújság A szegedi körzeti stúdió műsora.
17.35: Správy — Hírek szlovák nyelven. A szegedi körzeti stúdió
műsora.
17.40: Sorstársak. A pécsi körzeti stúdió rehabilitációs magazinja.
18.00: A hét műtárgya. Pietro di Giovanni d'Ambrogio: Mária mennybemenetele.
18.05: Kórház a város szélén. Csehszlovák filmsorozat, XX/5. A válás (ism).
19.05: Reklám.
19.10: Esti mese. Varjú anyó meséi. Rókavadászat. Csehszlovák bábfilm.
19.20 Reklám.
19.30: Híradó.
20.00: Reklám.
20.05: Fanyar kanyar. Fehér József
nagyváradi humorista estje.
20.45: Reklám.
20.50: Gyémántdíjasok fesztiválja.
Belga zenés film.
21.15: Szemtől-szemben.
22.15: Mobil Nagydíj. Nemzetközi atlétikai verseny.
23.25: Híradó 3.

9 00: Képújság.
9.05: Tévétorna nyugdíjasoknak
9.10: Tengerészkadetok, elórel Szovjet filmsorozat. IV/2.
10 20: A láp élővilága. Angol kisfilm.
(ism.).
10.45: A savas eső. Kanadai dokumentumfilm. Kénes felhők (ism.).
11.30: Mozgató. Torna mozgáskorlátozottaknak.
11.40 Képújság.
16.05: Képújság.
16.15: Pannon Krónika. A pécsi körzeti
stúdió hírműsora. Dél-dunántúli
hírek, Információk, események.
16 25: Vilesti — Hírek szerbhorvát
nyelven. A pécsi körzeti stúdió
műsora.
16.35. Ijfúságl Asztalitenisz Világfesztivál. A döntők közvetítése a Budapest Sportcsarnokból.
17.50: A világ nagy városai. Franciamagyar dokumentumfilm-sorozat.
Varsó (ism ).
18.50: Reklám.
19.00 Gyermekhlttan.
19.05: Esti mese. Vízipók-csodapók.
Csibor bácsi csomagol. Magyar
rajzfilm.
19.15: Lottósorsolás.
19.20: Reklám.
19.30: Híradó.
20.00: Reklám.
20.05: Van, aki hidegen szereti. Olasz
film.
21.25: Reklám.
21.30: Képes nóták. Összeállítás DemJén Ferenc videóklipjeiből.
22.00: Hazai Tükör.
23.50: Híradó 3.

9.00:
9.05:
9.10
9.35:

TV 2
Endrei Judittal és Antal Imrével
17.00: Képújság.
17.15: TV 2. Benne: reklám, riportok,
időjárás, z©n©
17.45: Bummlll Telefonos Játék.
18.00 Telesport.
18.25: Gyerekeknek! Jetson család.
Amerikai rajzfilmsorozat. Astro
megjelenése.
18.47: TV 2.
19.00 A névtelen vár. Jókai Mór regényének tévéfilm-változata, VI/3.
A csapda (ism.).
20.04: TV 2. Benne: Hat ász. Popzenei
műsor.
20.30: Egy fejezel a magyar mozgásművészet történetébőál. Kállai
Lili 90 éves.
21.00 Híradó 2.
21.20 TV2.
21.30 Budapesti Tavasz Joachim Janor és Peter Schumann filmje.
22.15: TV 2. Benne: Nulladik típusú találkozások. Sci-fi magazin.
Kb.22.50 Napzárta.

Sugár Ágnessel és Déri Jánossal
17.00: Képújság.
17.15: TV 2. Benne: reklám, riportok,
Időjárás, zene.
17.45: Bummlll Telefonos játék.
18.00: Telesport.
18.25: Gyerekeknek! 1. Dixi. Hold. Magyar rajzfilm. 2. Aprónépé. Amerikai kisfllmsorozat, XII/6.
Hazaérkezés.
18.51: TV2
19.00 Zenésnyárlesték.BizetDzsamile.
A vígopera tévéváhozata (Ism.).
19.59: TV 2
21.10: Párizs mérték után (ism.)
21.00: Híradó 2.
21.20: TV 2
21.30: Országok, emberek, életek.
Anyám szerelmei. Lengyel film.
Kb. 23.05: TV 2 Napzárta.

AUG. 15., SZERDA

AUG. 16., CSÜTÖRTÖK

TV 2

ladrámá. 33.08: Hírak. 33.05: Kulturális magazin.
33.30:Playboy káté éjjal. 00.20: Pankráció. 00.55:
AinwoJf (ism.). 01.40 Aerobic.

AUG. 14., KEDD
BELGRÁD1.

9.45: Múeorltmerletát. 9.50: Naptár. 10.00: A tilkoa
azlgat. Sorozat. 10.30 Rajzfilm 11.05: Nyári program
12.35: Szórakoztató zenei múaor. 13.30: Thln Air.
Filmsorozat. 14.35: Oktatómútor. 15.05: Qyermekműaor. 15.35: Múaorlamartatóa. 15.40: Kirak. 15.50 Ráadás (itm). 16.30 Magyar hírek. 18.00: Kirak. 18.10:
Naptár. 18.20: Számok áa belük. 18.40: Kirek külföld
turistáknak. 18.45: Tudományos program 19.15: Rajzfilm 19.30 Napló 1. 20.00 lottóhúzás. 20.05: Takard
et az arcát. Filmsorozat. 21.00: kapcsoiásot program
22.10. Napló 2.22.40: Kirak küllóidl turistáknak. 22.45:
Ráadás: Ritz. Filmsorozat. Foíylsssufc a nevelátsal.
Sorozat. Az órdógl szoros. Dok.film 2. 00.55: Kirak.
01.00 A szerdai múaor ismer lelátó.

BELGRÁD 1.

BELGRÁD 1.

9.45: Múaorlamerletáa. 9.50 Naptár. 10.00: A titkot
sziget. Sorozat. 10.30: Rajzfilm 11.05: Myáti program.
12.35: Zágrábi kabaré. Dok.mútor. 13.15: Erzsébet
udvara. Filmsorozat. 14.35: Indiai jegyzetek. 15.05:
Benje. Zax ás a Kis herceg. Sorozat. 15.35: Műsorismertetés 15.40: Kirek. 15.50: Ráadás (ism.). 16.30:
Magyal híradó. 18.00: Hírek. 18.10: Naptár. 18.20:
Számok ás betűk. 18.40: Hírek külföldi turistáknak.
18.45: Útleírás. 19.15: Rajzfilm 19.30: Napló 1. 20.00:
Filmest. 22.45: Napló 2. 23.05: Hírek külföldi turistáknak. 23.10: Ráadás. Filmsorozat. Mi ketten. Az órdógi
szoros. Dok.-film 3. 01.20: Hírak. 01.25: A ctülórtóki
múaor ismertetése.

9.45: Műsorismertetés. 9.50: Naptár. 10.00: A titkot
sziget. Sorozat. 10.30: He-Man Rajzfilm 10.55: Rajzfilm 11.05: Nyári program 12.05: A kél , M \ 13.05:
Versenytutás Bombeyig. Filmsorozat. 14.35: Transznacionális társaságok. 15.05: Sorozat gyermekeknek.
15.35: Műsorismertetés. 15.40: Hírek. 15.50: Ráadás
(ism). 16.30: Magyar hitadó. 18.00: Hírek. 18.10:
Naptár. 18.20: Számok ás belük. 18.40: Hírek külföldi
turistáknak. 18.45: Dok.program 19.15: Rajzfilm.
19.30: Napló 1. 20.00: Politikai magazin. 20.50: Szórakoztató program 21.50: Napló 2. 22.10: Hfrek külföldi turistáknak. 22.15: Ráadát. Ali. Limcoln ás
Kipling. Dok.program 00.25: Hírek. 00.30: A pénteki
műsor ismertetése.

BELGRÁD 2.
19.30: Napló. 20.00: Sportszerda. Hírek. A Spliti Nyár
krónikája. Hitárnáikúli álom

BELGRÁD 2,

SUPER

SUPER

8.00: Hírek. 8.30: Helló Ausztria, helló Bécs! 9.00:
Kirek. 9.15: Egyveleg, óránként hírekkel. 17.30: Nyári
hullámhosszon 19.30: Hírek. 19.45: Idólánc. 20.00:
Egyvdeleg 22.00: Hírek. 22.15: Bepiílantáa. Európa
társadalmi, politikai kérdései. 23.15: Egyveleg 00.15:
Hírek. 00.30: Egyveleg. 01.30: Idólánc. 01.45—7.00:
Egyveleg

1930 Napló. 20.00 Szórakoztató kedd 21.00 Hfrek.
21.05: Kiválasztott pillanat. 21.10: A kokain áldozatai.
Amerikai jálákfllm 22.50 Videoboom 2320: A kultura
ájazakal programja: A keret nálküli kápernyó. 00.50
Határ nálküli álom

8.00 Kirak. B.30 Egyveiag 9.00 Hírak. 9.15: Egyveleg óránkánt hírekkel. 17.30 Nyári hullámhosszon
19.30: Kirak. 19.45: Idólánc. 20.00 Ultra sport. 22.00
Kirak. 22.15: Útra tporl. 00.15: Hitek. 00.30 Egyveleg 01.30 Idólánc. 01.45—07.00: Egyveleg

TV 5

16.05: Kirek. 16.15: 40 tok árnyékban 18.00. Kircskaratás. 19.00 Száp tájakon 1930: Kirek. 19.40:
Számok áa betók. 20.00 Teleszkóp. 21.00 Nem kall
álmodozni! Kalandoa magazin. 22.00 Táváhfredó
2235: llengeti muri. 2 3 3 0 Mondd el nekeml

SAT1

8.3.5: Szomazádok (iam). 9.00 Hírak. 9.06: Caraon áa
Caraon (iam). 9.50 Teeztetáe. 10.00: Kirak. 10.05:
Táváboit. 10.30: Tájlun-hadmúvala! (iam). 12.15: Szerenctakarák (itmj. 13.00 Táválózsda. 14.05: Catimir
áa társai. Rajztilmaorozal. 14.30: Pánzúgyek. 14.40:
Carson áa Caraon. 15.30: Boszorkányt szeretek.
15.55: Táváboit 16.06: Bonanzs 17.00 Kitek. 17.IO
Szomazádok (Iam). 1735: Autótoknak. 17,50: Mail
Houalon KiMaokozat 18.45: Kiradó. 19.05: Szerencsekerék. 20.00 Vidám vetálkedó. 20.30 Juaticla kis
halai Bírósági sorozat.20.55: Kirek. 21.00 A bábjátékos Francia filmvígjáték. 22.35: Kirak. 22.45: Magazin 23.15: V — A fóidónkívüii látogatók visztlátnek.
Sci-fi sorozat. 00.05: ATP-Tantszvarsanyak.

RTL

8.35: Telebutik (Iam). 9.10: A Springllaldak tórtárwle
(iam). 10.05: Gazdagok áa azápak (iam). 10.35: Telebutik. 11.00 Művészet áa üzenet (ism.) 11.05: J i tákahow. 12.30: Klasszikusok délidőben. 13.00
Gazdagok áa azápak. 1325: Kaliforniai klán. 14.10: A
Springllaldak tóttánete. 14.55: Botondot Idók. Amerikai családaorozat. 15.45: Hírek. 16.00: Már megint tel
16.30: Buck Rogets Sci-fi aotozat. 17.10: Játékshow.
17.55: Hírek. 18.00: Kaz et Co. Krimiaorozat. 18.45:
Hírek. 19.10: Knight Rider. Akciólilm-aorozal. 20.00:
Bakák a leányiniázelben Francia vigjilák. 21.35:
Kirak. 21.45: Explozív. 22.30 Filmklub — Berfly.
Amerikai játékfilm. 00.15: htotor Peycho. Amerikai
a t n ó 9»«tei. 0 1 J U Aerobic.

TV 2
Berkes Zsuzsával és Dömsödi Gáborral.
17.00. Képújság.
17.15: TV 2. Benne: reklám, riportok,
időjárás, zene.
17.45: Bummlll Telefonos játék.
18.00: Telesport.
18.25: Gyerekeknekl Ferdy. NSZK rajzfilmsorozat, XIII/6. Hebrencs
nyomában (Ism.).
18.50: TV 2. Kamerával a világban.
19.00: A Survlval sorozat 25 éve. Angol
dokumentumfilm.
19.53: Egy különös orvosi eset. Amerikai dokumentumfilm.
20.45: TV 2.
21.00: Híradó 2.
21:20 TV 2.
21.30: Napzárta.
Kb. 22.15: Néprajzi értékein. Az erdőháti szórómalom.
Kb. 22 20 Elcserélt szerelem. Vígjáték
(Ism.).
Kb. 23.45: TV 2.

TV 5
16.05: Hírek. 16.15: Előre, Asterix! Gyermekműsor. 17.00: Bárány himlő-hír adó. 17.30: A jóvendó
géniuszai. Vetálkedó. 18.00: Kincskeresás.
19.00: Autótok magazinja. 19.30: Hírek. 19.40:
Számok ás betűk. 20.00: Kúlónleges megbízott.
21.00: Nem kell álmodozni! 22.00: Tévéhíradó.
22.35: Varieté.

SAT1
8.30: Hírek. 8.35: Szomazádok (ism). 9.00: Hírek. 9.05:
Carson ás Carson (ism.). 9.50: Háztartás. 10.00: Hírek.
10.05: Táváboit. 10.30: A bábjátékos (iam). 12.15:
Szerencsekerék (iam). 13.00: Távátózsde. 14.05: Emlékezések Melmacra. Filmsotozat. 14.30: Egészságvádelem. 14.40: Carson ás Carson. 15.30:
Boszorkányt szeretek. 15.55: Táváboit. 16.05: Örült
Vednyugat. Weaternaorozat. 17.00: Hírak. 17.10:
Szomazádok. 17.35: Kettbarátoknak. 17.50: Majmok
bolygója. Ú| sci-fi sorozat. 18.45: Híradó. 19.05: Szerenctakarék. 20.00: Mtke Hammer. 20.55: Kitek. 21.00:
Senkinél nincs jobb. Olasz-trarcia-NSZK western.
23.00: Kitek. 23.10: ChatKy. Amerikai játákliím. 00.45.
káka Hammer (ism.).

RTL
8.35: Telebutik (ism). 9.10: A Springlieldek története
(itm). 10.05: Gazdagok át szépek (ism). 10.35: Telebulik. 11.00: Bolondos idók (itm). 11.50: Játékshow
12.30: Klasszikusok délidőben. 13.00: Gazdagok ás
szépek. 13.25: Kaliforniai klán. 14.10: A Springlieldek
története. 14.55: Bolondos idók. 15.45: Hírek. 16.00:
Knight ás Daye. 17.10: Játékshow. 17.55: Hírek. 18.00:
A kát lottályos detektív. Krimisorozat. 18.45: Hírek.
19.10: CHIPs. Krimisorozat. 20.00: A férfi, aki önmagát
üldőzta. Angol ptzichokrimi. 21.35: Hitek. 21.45: Stein
táváhirmagazin.22.15: A hiznanítónó. Olasz tzexviglilák. 23.25: Egy ztatu vórót poaziól lát. Frarcieofaaz kttrnl 01.10: New York őrangyala. Kiimrsorozal

Oli&í

"

BELGRÁD 2.

19.30: Napló. 20.00: Jugoszláv játékfilm. 21.30: Hírek.
21.35: A kák program: a tenger. 22.35: Klubest. 23.20:
Határ nálküli álom

SUPER

8.00: Hírek. 8.30: Egyveleg. 9.00: Hitek. 9.15: Egyveleg, óránkánt hírekkei. 17.30: Nyári hullámhosszon.
19.30: Hírek. 19.45: Idólánc. 20.00: Monté Christo lia.
22.00: Hírek. 22.15: Thika lángoló Iái. Ausztrál kalandfilmsorozat. 23.15: Keserédes, Filmsorozat. 23.45:
Egyveleg. 00.15: Hírek. 00.30: Idólánc. 00.45—7.00:
Egyveleg.

TV 5

16.05: Hfiek. 16.15: 40 fok árnyékben. 18.00: Kincskeresés. 19.00: Teleturisztika. 19.30: Hírek. 19.40:
Számok ás betűk. 20.00: Egászságáte! Orvosi magazin. 21.00: Nem kell álnxjdozni! 22.00: Tévéhíradó.
22.35: Hiányjelek. Irodalmi magazin. 23.50: Alice. Kulturális magazin liataloknak.

SAT1

8.30: Hitek. 8.35: Szomszédok (itm ). 9.00: Hírek. 9.05:
Carson át Carson (Ism). 9.50: Egészségvédelem.
10.00: Hírek. 10.05: Táváboit. 10.30: Senkinél nincs
jobb (ivn). 12.15: Szerencseketák (ism). 13.00: Távátózsde. 14.05: Perrine. Rajzfilmsorozat. 14.30: Főzőcske. 14.40: Carson ás Carson. 15.30: Boszorkányt
szeretek. 15.55: Táváboit. 16.05: Füstölgő coltok.
17.00: Hírek. 17.10: Szomszédok. 17.50: Egy Duke
titkán ját egyedül. 18.45: Híradó. 19.05: Szerencseketák. 20.00: T. J. Hooker. Halálos sztriptíz. 20.55: Hitek.
21.00: Nttkelodeon Amerikai |áták!ilm 23.00: Hírek.
23.10: A lételem órdógl köre. Krimisorozat. 00.00: T.
J. Hooker (ism).

RTL

8.35: Telebutik (itm.). 9.10: A Springlieldek története
(ism). 10.00: Gazdagok át szépek (itm). 10.35: Telebutik. 11.00: Frizuraótietek. 11.05: Explozív. 11.50:
Játékshow. 12.30: Klasszikusok délidőben. 13.00:
Gazdagok ás szépek. 13.25: Kalifornia! klán. 14.10: A
Springlieldek törtárwte. 14.55: Bolondos rdóák. 15.45:
Hírek. 16.00: A Munster család. 16.30: Buck Rogerv
Sci-fi sorozat. 17.10: Jálákshow. 17.55: Hírek. 18.00:
A kát fortélyos detektív. 18.45: Hfrek. 19.10: A hatmillió dolláros férfi. 20.00: A modell ás a detektív. 20.50:
Hírek. 21.00: Vadludak. Angol háborús film. 23.10:
Hírek. 23.15: A gyilkos halak bosszúja. Brazil-franciaamenkai akciófilm. 00.50: Úljál hullák szegélyezik.
Olasz-NSZK akcióthriller.

9 0 0 Képújság.
9.05: Tévétorna.
9.10—10.10: Szünidei matiné: — Tévéedgér. NSZK rajzfilm.
9.15: Hatmillió másodperc. Lengyel
filmsorozat, XIX/15. A nagy unalom — Tévéeaér. NSZK rajzfilm.
9.40: Férfi a háznál. Csehszlovák filmsorozat, W1. A „vízvezetékszerelő"
— Dbd-Szömy. Magyar rajzfilm.
10.10: A bolygó, ahol élnünk kell. Kanadai
dokumentumfilm-sorozat, Vl/4.
Háziállatok századunkban (Ism.).
10.45: Dalaink vége: csönd. Angol balettfilm (Ism.).
11.25: Képújság.
16.30 Képújság.
16.40 Déli videóújság.
16.50 Hírek román nyelven.
17.00—19.00: Péntek délután.
17.00: Évgyűrűk. Nyugdíjasok műsora
Kb. 17.30 Téka. Közhasznú információk.
Kb. 17.40: Harangsors. Riportfilm.
17.55: Reklám.
Kb. 18.00. Ablak. Közéleti szolgáltató
műsor.
19.00: Keresztény életkérdések.
19.05: Reklám.
19.10: Esti mese. A kölyökkutya és a
házipapucs. Szovjet bábfilm.
19.20: Reklám.
19 30: Híradó.
20.00 Reklám.
20.05: Apád, anyád idejöjjön!
20.35: Reklám.
20.40: Panoráma.
21.40: Van 5 perce?
21.45: Én vagyok Hamlet Angol film, 11/1.
22.40: Híradó 3.
23.00: Egy erkölcsös éjszaka. Magyar
film.
0.40 Mozgó Képek. A MOKÉP filmajánlata.
0.45—1.10: Folyton-folyvást folytassa! Angol filmsorozat (ism.).

TV 2
Radványl Dorottyával és Rózsa Péterrel
17.00: Képújság.
17.15: TV 2. Benne: Reklám, riportok,
Időjárás, Z6n©
17.45: BummlllTelefonos játék.
18.00 Telesport.
18.15: Gyerekeknek! A kiskutya kalandjai. Amerikai rajzfilmsorozat.
18.46: TV2.
19.00: T. J. Hooker. Amerikai bűnügyi
tévéfilm. A kapcsolat.
19.50 TV 2
20.00 Mit hoz a tegnap?...
21.00 Híradó 2.
21.20 TV 2
21.30: Atlétikai Grand Prix. Közvetítés
Berlinből.
22.00 Vörös madár. NSZK tévéfilm.
Kb. 23.00 TV 2 Napzárta.
Kb. 23.45: Virrasztás. Performance-találkozó Dunaújvárosban (ism ).
Kb.0.25: TV 2

AUG. 17„PÉNTEK
BELGRÁD 1.

9.45: Műsorismertetés. 9.50: Naptár. 10.00: A titkos
sziget. Sorozat. 10.30: Rajzfilm. 11.05: Nyári program.
12.35: Az én bolond szivem. Amerikai játékfilm. 14.10:
Az érzelmek doboza. 14.45: Tudományos program.
15.15: Gyermekműsor. 15.45: Műsorismertetés. 15.50:
Hírek. 16.00: Ráadás program (ism.). 16.30: Magyar
híradó. 18.00: Hírek. 18.10: Naptár. 18.20: Számok és
betűk. 18.40: Hírek külföldi turistáknak. 18.45: Bolondos, bolondosabb, bolondház. Humorisztikus sorozat. 19.20: Rajzfilm. 19.30. Napló 1. 20.00: A Cityben.
Filmsorozat. 20.55: Hazai show-program. 21.40: Napló
2. 22.00: A Dubrovniki Nyári Játékok krónikája. 23.00:
Hírek külföldi turistáknak. 23.05: Ráadás. Filmsorozat.
Santa Barbara. Filmsorozat. Terrorvízió. Show-program. 01.15: Extra ráadás. 02.15: Hírek. 02.20: A szombati műsor ismertetése.

BELGRÁD 2.

19.30: Napló. 20.00: A hál műsora. 20.45: Hírek. 20.50:
Kiválasztott pillanat. 21.00: Kérdezzék meg a Szóveisági Végrehajtó Tanácsol. 22.00: Egy szerző, egy film.
22.35: En a maestro.. Szot
Szovjet játékfilm. 00.05: Határ
nélküli álom.

SUPER

8.00: Hírek. 8.30: Egyveleg. 9.00: Hírek. 9.15: Egyveleg, óránkánt hírekkel. 17.30: Nyári hullámhosszon.
19.00: Nemzetközi slágerttűdió. 20.05: Egyveleg.
21.00: Koncettkülónlegesság 22.00: Hitek. 22.15:
Koncertkülőnlegesság 23.15: Srtub. 23.45: Egyveleg.
00.15: Hitek. 00.30: Egyveleg. 01.30: Idólánc. 00.45—
7.0: Egyveleg

TV 5

16.05: Hitek. 16.15: 40 fok árnyékban. 18.00: Kircsketesás. 19.00: Vakációutak. 19.30: Hitek. 20 00- Üzleti magazin. 21.00: Nem kell álmodozni! 22.00:
Tévéhíradó. 22.35: Filmklub: Rigolcha. 00.05: Kerevet.

SAT 1

8.35: Szomazádok (ism.). 9.00: Hírek. 10.05: Táváboit.
10.30: Egy Duke ritkán jár egyedül (itm.). 11.20:
Füstölgő coltok (ism.). 12.15: Szerencserekák (ism.).
13.00: Távátózsde. 14.05: A valódi szellemirtók. Rajzfilmaorozat. 14.30: Utazóknak. 14.40: Carson ás Carson. 15.30: Boszorkányt szeretek. 15.55: Táváboit.
16.05: High Chaparral. 17.00: Hfrek. 17.10: Szomszédok. 17.35: Tesztelés. 17.50: Az Addams család
18.15: Mini Max. Krimikomádia-sorozat.18.45: Híradó.
19.05: Szarencsekerék. 20.0: Charlia angyalai. 20.55:
Hírek. 21.00: A guayanai tragédia. 22.50: Hírak. 23.00:
Az öreg puskát. Francia-NSZK krimi.

RTL

8.35: Telebutik (ism.). 9.10: A Springlieldek tóttánete
(ism.). 10.05: Gazdagok és szépek (ism ). 10.35: Telebutik. 11.00: Bolondos idők (ism.). 11.50: Játákslxwv
(ism.). 12.35: Klasszikusok délidőben 13 00: Gazdagokásszápek. 13.25: Kaliforniai klán 14.10: A Springlieldek története. 14.55: Bolondos idók. 15.45: Hírek.
16.00: Holmes ás YoYo. 16.30: Murphy papa. 17.10:
Jálákshow. 17.55: Hírek. 18.00: A kát fortélyos delek tiv. 18.45: Hírek. 19.10: Az A-csapet. 20.00: Harc a
maffia ellen. 20.50: Hírek. 21.00: Monter-Carlo. Amerikai minisorozat. 22.00.: Fccishow. 22.50: Hírek.
23.00: Vadludak II. Angol háborús film. 00.55: Egeit
hűs. Amerikai thriller.

6

Heti tévé- és rádióműsor

AUG. 18.. SZOMBAT

AUG. 19., VASÁRNAP

BUDAPEST 1.

BUDAPEST 1.

7.0—9.00: Napraforgó. A művelődési
főszerkesztőség magazinja.
9.00: Képújság.
9.05: Jo reggelt Istenemi Protestáns
yermek- ós ifjúsági műsor,
évétorna gyerekeknek
9.15: Harmadik emelet. Csehszlovák
Ifjúsági filmsorozat, VI/6.
10.25: A polip. Olasz tévófilmsorozat,
XIII/12. (Ism.).
11 .25: Panoráma.
12.25: Magazin cultural. A szegedi kör zetístúdió román nyelvű nemzetiségi magazinja.
12.55: Képújság
15.35: Képújság
15.45: Házi-barát. Filléres háztartás.
16.00: Mozgó Képek. A MOKEP filmajánlata.
16.10: A sztár és városa. Kovács József — Budapest.
16.55: Telespéort. Újpesti Dózsa—Ferencváros bajnoki labdarúgó
mérkózés. 19.05: Reklám.
19.10: Esti mese Misi Mókus kalandjai.
Magyar bábfilmsorozat.
19.20: Reklám.
19.30: Híradó
20.00: Reklám.
20.05: Vers mindenkinek
20.10: Magyar évszázadok. A második
bécsi döntés.
20.30: Könnyek az esőben. Angol tóvólilm.
22.10: Reklám.
22.15: örláng. Dok.film.
22.45: Híradó 3.
23.00—00.30: Montserrat Caballé
áriaestje. Budapesti Tavaszi
Fesztivál (Ism.).

8 00: A Biblia üzenete
8.05: Kémónymesék. óvodások filmmúsora. Benne: Csodálatos Ferdinánd. Lengyel rajzfilmsorozat.
Madártörténetek. Csehszlovák
rajzfilmsorozat.
8.30: Családi torna.
8.35: Ferdy. NSZK rajzfilmsorozat, XIII/7.
9.00 A csók. Norvég kisfilm (Ism.).
9.30: Ivanhoe. Angol rajzfilm (ism.).
10.20 Képújság.
15.10: Képújság.
15.20 Népzene zenekarra.
15.25: A kis mágus. Kanadai-lengyel
film.
17.00. Betúreklám.
17.05: Örömhír. A Református Egyház
negyedórája.
17.25: Kerék-bár. Utazási vetélkedő.
18.10: Reklám.
18.15: Delta.
18.45: Reklám.
18.50 Esti mese
19.00 A Hét.
20.00: Híradó.
20.15: Maupassant-történetek a képernyőn. Francia tévófllm.
21.45: Reklám.
21.50 Telesport.
22.50: Ecuadori pillanatok, 11/1. (Ism.).
23.10: Én vagyok Hamlet. Angol lilm,
11/2.
0.05: Képújság.
0.10—1.40: Rablás. Ausztrál lévófilm
(Ism.).

?

TV 2
Endrei Judittal és Dömsödi Gáborral
15.30: Képújság.
15.40: TV 2. Benne: reklám, riportok.
Időjárás, zene.
16.00: Vakáció. Kölyökldó, 4
16.3a Melyiket a 3 közül? Játékos vetélkedő.
17.00: Nyelvlecke. Sesame Street.
18.00: TV 2
18.25: Gyerekeknek. A Hupikék törpikék.
18.48: TV2.
19.0tt Város a tenger alatt. Amerikai tudományos-fantasztikus film.
20.28: TV 2
21.0a Híradó 2.
21.20: TV2
21.30 Napzárta.
Kb. 22.15: TS-Kupa. Tenisz torna Vidék—Budapest válogatott.
Kb. 22.55: A sas a nyerő. Brazil film
(Ism).
Kb. 0.35: Aludjon velünkl Virrasztó
Kasszlnó.
Kb. 2.15: Pllkington nyomában. Angol
tévéfilm.

AUG. 18.. SZOMBAT
BELGRÁDI.
9.15: Múson>nwf(•<«*. 9.20:: Naptár. 9 30: Ma|a, a
méhacarra. Coroial. 9.55: Ráadát (Itm.). 12.05: Filmtorozal (Itm). <3 00: Protogomena Drámasorozat.
14.30 Mark Twa'a titmclkluaiból: A tltokzatot I d a ^ n
Amerikai láléklllm. 15.00: A fenrrarloK tói <6.45:
Naptót. 17.00: Népzenei múaot, 17.30: A gyáva utca.
Filmsorozat. 18.20: A hetedik árzák. 18.30: Dok.mútor. 19.15: Relztllm. 19.30: Naptó 1 20.00: Orom
luspitárry át a ( í v í katonái Fileaorozat. 22.05: Naptó
3. 22.20: Sportszombat. 22.40: Hirek kúKMdl turistáknak. 22.45: Ráadát: Filmsorozat. 80 nap a F6ld körül.
Uesa az operáról. 00.55: Extra ráadás: Erotikus malók. 01.55: Hfrak. 02.00: A vasárnapi múaot Ismerte
lése

BELGRÁD 2.
Műsor,,merteiét Naptár Hogyan legyír* együtt?
Elóedát gyermekeknek. Sportprogram 19.30: Naptó.
20.00. Zenet est. 21.35: Tárca. 22.20: Futát a szerancsa után. Filmaorozat. 23.05: Határ nélküli álom.

SUPER
r.OO Firkádat. 10.00: Egyvetag 16.00: A nagy völgy
17 00: Vrdeódtvat. 17.30: Európai slágerlista 18.00
Hrek, 18.05: Ultra sport. 20.00: Hrek. 21.00: Szivárvány. Amerikai lilm. 22.45: Szürkület. 23.15: New York
kaput. Amerikai thriller. Egyveleg.

TV 6
16.05: Hrek. 16.15: Sport át szebedtdó. 17.00. Fiatál
szólisták vartanya. 18.30: A vonalok története. 19.00
A világ állatai. 19.30: Hrek. 19.40: Mtóaoda aata.
Show-műsor 21.00: Tangerl magazin. 22.00: Hradó.
22.35: A nagy sakktábla. Szórakoztató műsor.

SAT1
8.30. Cherire ar^yalal (Itm.). 9.25:
Horoazkóp.
9 30: Gazdasági lórum 10.05: Teieúzlet. <0.30:
Szellemüzók. Ra|zf!!meorozat. 11.00: Jim Jones törtenete (Ism.). 12.45: Fltnatone család. 11.15: Fuzzy.
Weslernsorozat. 14 05: Sherlock Hotmee á t (*
Watton. 14.40: Teletipp. 14.59: A lelkiismeret parancs. Amerikai jáláklilm. 16.30: Teletipp. 16.40:
Úldontágok a moziban 17.05: A világ legszebb
városai. 17.50: Fantázia sziget 18.45: Híradó.
19.05: Batman. 20.00: Stlngray. 21.00: Jaka é t
McCabe. 22.05. Tanot Bronvban. Amerikai tilm.
0.05: A halál oka: gyllkoaaág. Angol tllm.

TV 2

*

• •

P

AUG. 13., HÉTFŐ
KOSSUTH 8.05: Hangszemle. 8.20:
Nyitány. A hét irodalmi és zenei műsoraiból. 9.05—11.00: Napközben. 11.10:
Hagyományápolók. 11.34: A 22-es
csapdája — 13. 12.45: Házunk tája.
13.05: Klasszikusok délidőben. 14.05:
Most jelent meg. Világirodalmi könyvszemle. 14.35-Kettősök Lehár operettjeiből. 15.05: ó k huszonketten. Körkép
a Fővárosi Zeneiskolák életéből. 15.35:
Hazafelé. Versek. 15.40Suppé-múvek
fúvószenekarok tolmácsolásában.
16.00: Délutáni Krónika. 16.15. A Nyitnikék postája. 17.05: Eco-mlx. 17.30: Kozák Gábor József népi zenekara játszik.
18.00: Esti Krónika 18.30: Ráadás.
19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk, olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem
volt... 19.39: Dudás Juló emlékére.
19.50: Gong. 20.05:Szépítgetésnólküla
boldogult Nemzeti Színház erkélyétől...
21.05: Egy rádiós naplója. 22.00: Késő
estiKrónika. 22.30: Kék mezöbenötven
csillag. 23.05: Hegyek alján. Részletek
d'Albert operájábol.
PETŐFI 8.05: Kölyökrádió. 8.40 Ország-város-híresember. 9.00—13.45:
Nyári zene-szó. Benne: blokkmúsorok.
21.03: Zeneközeiben. 22.00 Híres történetek — nagy egyéniségek. 23.03:
Sporthíradó. 23.10: Colette Deréal ós
Engelbert Humperdlnk énekel.
B A R T Ó K 9.10 UJ kompakt lemezeinkből. 10.10: A hét zenemüve. 10.40
Fra Dlavolo.Részletek Auber operájából. 11.40: Szimfónikus zene. 12.30:
Francia kórusmuzsika. 13.00 Kilátó. A
MR világirodalmi hetilapja (Ism.). 13.45:
Régi magyar muzsika kertjel. 14.00 Asconal Ünnepi Játékok 1989. —3.15.35:
Takács Klára operafelvételelból. 16.05:
Kamarazene. 17.12: Viitasaari .Kortárs
Zenei Fesztivál — 1989.18.12: Uj lemezeinkből. 19.05: Spanyol nyelvlecke
kezdőknek. 19.20: Gitárral angolul.
19.35: Verdi: A trubadúr. Négyfelvonásos opera. 21.43: Purcell műveiből.
22.25: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót.
23.30 A het zeneműve. Brahms: B-dúr
zongoraverseny (Ism.).

9.00—12.00 Tóvómagiszter. A művelődési főszerkesztőség műsora.
TV 2 Berkes Zsuzsával és Antal Imrével
16.00 Képújság.
16.10 TV 2. Benne: reklám, riportok,
időjárás, zene. Teledoktor. Orvosi tanácsok.
16.50: Álljunk meg egy szóra!
17.00: Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága. Francia tévéfilmsorozat. IX/7.(ism.).
17.58: TV 2
18.15: Gyerekeknek!
AUG. 14., KEDD
18.49: TV 2
1 9.00: Bumbury, avagy hogyan léKOSSUTH 8.05: Hangszemle. 8.20: A
gyünk győzők. Angol tévéfilm.
tudomány világtérképe (Ism.). 8 .50: Kül21.05: TV 2
politikai figyelő. 9.05—11.00: Napköz21.10 La Sylphide. Angol balettfilm.
ben. 11.10: Postabontás. 11.35: A 22-es
21.30 Napzárta.
csapdája—14.12.45: Vllághírlap. NemKb. 22.15: Plazza Navona. Olasz film. zetközi sajtószemle, 13.05: KlasszikuFernanda.
sok délidőben. 14.05: Poggyász. 14.35:
Kb. 23.25: TV 2 Benne: Esztergom, az Dzsesszmelódlák. 15.05:tzredforduló.A
ezeréves város.
Rádiószínház Dokumentumműheiyének
műsora. 16.00 Délutáni Krónika. 16.15:
Kb. 24.00 TV 2
Szívesen hal Iga ttJ<. 17.05: Ólvastam valahol.. 18 .00 Esti Krónika. 18 .30. Ráadás.
19.05:Sportvllág 19.15: Láttuk, hallott i * .
olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem volt...
19.30 A pusztán — konoertváltozatok.
AUG. 19., VASÁRNAP
19.50 Hajszálgyökerek. 20.05: Domány
András műsora. 20.35: Operaslágerek.
BELGRÁD 1.
21.05: A London Starlight Orchestra filmzenét játszik. 21.28: Az Ifjúsági Rádió be9.75: Műtorl,merteié*. 9.30: Hrek. 9.35: Rajzfllmaotozal (Itm.) 10.00: Vatárnep déletótt gyermekeknek.
mutatója. Novemberi fagyos játék.
11.00: Mezőgazdasági műsor. 12.00: Komolyzenei
Hangjáték. 22.00. Késő esti Krónika.
pro^yam. 13.00: A kincset sziget. Filmsorozat. 14.00:
22.30:Zenekarl muzsika.
Hrek. 14.05: Vasárnap délután. 16.00: Tudományosismeretterjesztő sorozat. 17.00: Sportlilmclklus.
PETŐFI 8.05: Rémusz bácsi mesél
18.45: Ra|ztilm-sorozat. 19.10: Fortuna. 19.30: Naptó
8.38: A Senki-szigeti nagy kaland. Rát. 20 00: Ha majd egyszer bekopogsz ez ajtón. Filmdiójáték — 1. 9.00—13.45:Nyári zenesorozat. 21.05: Szórakoztató zenei műsor. 21.35:
szó. Benne: blokkműsorok. 14.00:
Naptó 2. 21.55: Sporltzemle 22.25: Hrek 22.30:
Ráadás: Ailo. altó Humorisztikua sorozat. Játékfilm.
Sokléle. 15.05: Csúcsforgalom. 17.00—
00.40: Hrek. 00.45: A héttői műsor Ismertetése
21.00 RádióMa. Beme: blokkmúsorok.
21.03: Hol volt az őshazánk? 21.13: Ró
BELGRÁD 2.
lünk van szól 21.20 Nóta-só. A rádióhallgatók kívánságaiból. 22.32: Derűre
7.30: Műsorismertetés. 7.35: Naptér. 7.45: Hrek. 7.50:
is derű. 23.03: Sporthíradó. 23 .10: ZeneRáadat (Itm.). 10.00: Me e holnapért. Játékfilm. 13.00:
Sporldétután. 19.30: Naptó. 20.00: Hrek kútfők* turisközelben a hallgató.
táknak. 20.45: Hrek. 20.50: Kiválasztott pillánál.
BARTÓK 9.10 A Bayonal Szimfóni21.00: Határ nélküli álom 22.30: Bizonyítások. 23.00:
kus Zenekar hangversenye. 10.15: A
Határ nélküli álom.
magyar nyelv szazadal. 10.30 A csecsemő. Elbeszélés (Ism ). 10.46: Clma
SUPER
rosa: A hiszékeny. Egyfelvonásos
7.00: Pirkadat. 10.00: Egyveleg. 11.00: Európai slágeropera. 11.45: Fanfárzene. 12.05: Zenelista. 11.30-. Vallási magazin. 13.30: Halló. Auszlria,
kari muzsika. 13.00: Hallgassuk újra!
halló Bácsi 15.00: Inra vagyon 15.00: Turltziikal maAnyám könnyű álmot ígér. 13.45: Zenei
gazin. 16.30: Német rryetvű magazin. 17.30: A világ
Tükör (Ism.). 14.15: Weelkes: ó gond,
holnap. 17.55: Hrek. 19.30: Vldeódlval. 20.00: Dundee
meg akarsz ölni. 14.20 Nagy siker voltl
ás t Culhsneok. 21.00: A törvény embere. Amerika!
A Liszt Ferenc kamarazenekar hangver tilm. 22.50: Bürke töménye.
senyel. 16.05: A kamarazene kedvelőinek. 16.47: Századunk zenéjéből.
TV 5
17.16:Opera-múvészlemezek. 18.30A
16.05: Hrek. 16.15: A természetes bolygó. Dok műsor.
MR szerbhorvát nyelvű nemzetiségi
17.15: Raiongok Iskolája. 18.00: Igy Is lehet mondani.
műsora Pécsről. 19.05: A MR német
19.00: 30 millió barát. 19.30: Hrek. 19.40: CharrpsÉlysées. 21.00: Sportmagazin. 22.00: Hradó. 22.35: A
nyelvű nemzetiségi műsora Pécsről.
locarnói filmfesztivál. 23.35: Fiad és barátai.
19.35: Haydn-müveiből. 20.31: Fúvósműhelyek. 21.00: Barokk muzsika.
SAT1
21.55:EllaFitzgeraldénekel - 1 , 2 2 . 5 9 :
Mese ez. gyermek...
8.05: Fünston* család (Ism.). 8.30: Bálimén (ism ).
9J0: Teletipp (ism.). 9.30: Újdonságok s moziben.
10.00: Sport. 10.30: A világ legszebb városai (Ism.).
10.55: Igy láttuk (ism.). >1.00: A lelkiismeret parancsa
(óm.). 12.40: Flinslona család. 13.10: Fantázia sziget
(lem.). 14.00: Tetetipp. 14.10: Fejecske, tejecske
JAl-ék. 14.35: Fuzzy. 15.25: Chrna Ooll. Amerikai tilm.
17.05: Juanrto barátja. Amerikai tllm. 18.45: Hradó
19.05- Hawk Sorozat. 20.00: Lázadás Mexikóban.
Amerikai western. 22.05: Vendég e slúdtóben. 23.05:
Deve. Angol lilm. 0.35: Sport.

RTL

RTL

8.00: Gyermekműsor. 9.35:Klack. 10.15: Léd é t a
gond. Meaétitm. 11.00: Altóé. Amerikai látáklllm.
12.30: Klasszikjaok dálidóben. 13.00: Fltnatone kótykók 13.25: C. O. P. S. Amerikai acl-ll-eorozet 13.50:
Mutánsok. Rajzfilmsorozat. 14.15: Játssz velünkl
14.25: Talkle Walkle. Francia sorozat. 15.15: Az Idegen. Sorozat. 16.05: Hegyi mentők. Sorozat. 16.55: Az
Angyd viaszatár. 17.45 Csodálatot évek. 18.15: Fa
wityazállodája. 18.45: Hradó. 19.00: Foclthcw. 20.15:
Harry Frlgg titkot háborúja. Amerikai-angol lilm.
22.00 Minden. temnS. vagyTI 23.00 Az alóénakes
Amerikai film. 0 15: A három muelákáe arotéua kalendfe NSZK szevtflm 1 35" Aeeobtf

8.00: Oyermekmüeor. 9.30: Rajzfilm. 9.40: Tíz kicsi
néger. NSZK gyemwklllm. 11.00: Lázadás Laranáében. Amerikai western. 12.25: Klasszikusok dálidóben. 13.00: Rajzfilm. 13.10: Az apám egy lóldónklvüll.
13.30: Flinslone kőhykók. 14.00: Di.Who. 14.25: Afrikai
kaland. Amerikai kalanfllm. 16.00: Szókimondó aszt„nnyság Olstz-francis komédia. 17.35: RJelt.
17..5: Művészet és küldetés. 17.50: Attika. <8.45:
Hradó. 19.05. Hammer. Jó utat. Sorozat. 19.30: Al
Mundy. Sorozat. 20.15: Mister Cory. Amerikai tilm.
21.45: Tevetukór. 2215: Késól kiadás. 22.30: Tulll
fruttr. 23 30: Tenisz 1.00: Rejtély agy holttest kórj.
t 45- Aerobic

AUG. 15.. SZERDA
KOSSUTH 8 05 Hangszemle 8 2 0
Exo-mlx. Gazdasági magazin (Ism.).
8.45: Levelekre röviden 9.05—11.00:
Napközben. 11.10. Népdalkórök és clterazenekarok. 11.35: A 22-es csapdája
— 15. 12.45: Törvénykönyv. 13.05:
Klasszikusok délidőben. 14.05: ötágú
síp. Irodalmunk a határokon túl. 14.35:
Fuvósátlratok. 15.05: Metronóm. Zenebarátok órája. 16.00 Délutáni Krónika.
16.15: Magatartásformák. 17.05: A véges végtelen. Előadás. 17.30 Az Állami
Népi Együttes zenekara játszik. 18.00
Esti Krónika 18.30: Raadás. 19.05
Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk, olvastuk. 19.30: Hol volt. hol nem volt...
19 40 Népdalok. 19.50 Gond. 20.05: A
külpolitikai rovat műsora 20 35; Nép-
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dalfeldolgozásokból. 21.05: Fejezetek
egy szalmatanár életéből. 22.00: Késő
esti Krónika. 22.30: Fiatalok stúdiója
23.05: Liszt művei gépzongorán. 23.27:
Lemezmúzeum.
PETŐFI8.05: Kölyökrádió. 8.40Kataposta A Kölyökrádió levelező műsora.
9.00—13.45: Nyári zene-szó. 14.00:
Floridából jöttem — 4. 15.05: Fiataloknak! 16.00 Idősebbek hullámhosszán.
17.00—21.00: RádióMa. Benne: blokk műsorok. 21.03: Közkívánatra! 22.19:
Rádiószínház. Nők, parasztudvaron
Hangjáték. 23.03: Sporthíradó. 23.10:
Ravl Shankar Budapesten (ism.).
BARTÓK 9.10: Iphlgenla Aulisban.
Részjetek Gluck operájából. 10.05: Magyar Irás. A MR Irodalmi hetilapja (Ism.).
10.50 Bartók kamarazenéjéből. 11.40:
A cambrldgei Kings Colege énekkara
énekel. 12.05: Zenekari muzsika. 13.00
Hallgassuk jijra! Anyám könnyű álmot
ígér. 13.41: Éneklő Ifjúság. 13.50: Zeneiskolásoknak — zeneiskolások muzsikálnak.
13.59:
Ella
István
orgonahangversenye. 15.29: Elisabeth
Schwarzkopf operalelvételeiből. 16.05:
Brahms: B-dúr zongoraverseny. 16.50:
Uj lemezeinkből. A portugál muzsika évszázadal. 17.42: A zsidónő. Részletek
Halévy operájából. 18.30: A MR szlovák
nyelvű nemzetiségi műsora Szegedről
19.05: Torontói Nemzetközi Kórusfesztivál — 1.20.29: Balettzene operákból.
21.14: Ujkompakt lemezeinkből. 22.23:
Kovács Béla klarlnétozlk, Szűcs Lóránt
zongorázik. 23.05: Egy könyv margójára.

AUG. 16., CSÜTÖRTÖK
KOSSUTH 8.05: Hangszemle. 8.20:
Ez aktuális. 8.50: Külpolitikai figyelő
9.05—11.00: Napközben. 11.10: Népzenetár. 12.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.05: Klasszikusok délidőben.
14.05: Könyvszemle. 14.15: A népzene
megfertőzött... 15.05: Könyveim — barátaim. 16.00. Délutáni Krónika. 16.15:
Zenés beszélgetés — Forber Stolzról.
17.05: Agrármuhetyek. 17.30 Örökzöld
fllmmelódiák. 18.00: Esti Krónika. 18.30:
Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.15. Láttuk, hallottuk, olvastuk. 19.30: Hol volt,
hol nem volt. 19.40: Népdalok. 19.50.
Hajszálgyökerek. 20.05: Közvetlen
kapcsolat. 21.05: Romáin Rolland és a
muzsika. 22.00: Késő esti Krónika.
22.30: A visszavonulás művészete.
23.05jBrahms B-dúr zongoraverseny.
PETŐFI 8.05: Rémusz bácsi mesél. A
róka meg a héja. 8.34: A Senki-szigeti
nagy kaland. Rádiójáték folytatásokban.
9.00—13.45: Nyári zene-szó. 14.00—
16.30 Csodabogarak. Szilágyi János
műsora. 16.30. Hogy tetszik lenni?
17.00—21.00: RádióMa, benne: blokkmúsorok. 21.03: A kígyó pillantása.
21.25: Gramofonsztárok. 22.00: Boldog
születésnapot! 22.30: Közelebb a Naphoz. Zenés képek Ecuadorból. 23.03:
Sporthíradó. 23.10: A dzsessz története.
23.50: PappRókaés Bodnár Attila ének el.
B A R T Ó K 9.10: Barokk muzsika
10.20: Kavicsok. Örkény István novellájának rádióváltozata. 10.52: Zenekari
muzsika. 12.05: Cár ós ács. 13.00 Hallgassuk újral 14.12: A Frankfurti Rádió
szimfónikus zenekarának hangversenye. 15.25: Operaegyüttesek. 16.05:
Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 16.20. Zenekari muzsika. 17.57: Jacques Ibert műveiből. 18.30: A MR román nyelvű
nemzetiségi műsora Szegedről. 19.05:
A főszerepben: Székely Mihály — 5.
21.13: Romantikus kamarazane. 21.50.
Napjaink zenéje. 22.57: Rádlószínhkáz.
Perszephoné. Hangjáték.

AUG. 17., PÉNTEK
KOSSUTH 8.05: Hangszemle. 8.20:
Fűtól Iáig. 8.50: Külpolitikai figyeló.
9.05—11.00 Napközben. 11.10 Nép
dalok, néptáncok. 11.30. A Rádiószínház bemutatója. 12.46: Külpolitikai
arcképcsarnok. 13.05: Klasszikusok
délidőben. 14.05: Erről beszéltünk
14.40: ötágú síp. Irodaiunk a határokon
tői. 15.05: Magyar írás. A rádió Irodalmi
hetilapja. 15.50 Beszélni nehéz. 16.00
Délutáni krónika. 16.15: Hangoló. Zenei
magazin gyerekeknek. 16.44: Zeneiskolásoknak — zeneiskolások muzsikálnak. 17.05: Magyarországróljövök...
18.00: Esti krónika. 18.30: Ráadás
19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk, olvastuk. 19.30 Hol volt, hol nem
volt... 19.41: Népdalfeldolgozások vegyeskarra. 19.50 Gong. 20.05: PAF.műsor. 20.35: Szlmlónklus miniatűrök.
21.05: Kilátó. Az MR világirodalmi hetilapja. 21.50: Népdalok. 22.00 Késő esti
krónika. 22.30 Bécsi muzsika fúvósokkal. 23Ö5: Gráber Margit 95 éve
P E T Ő F I 8.05: Kölyökrádió 8.41. Ki
kopog? 9.00—13.45: Nyári zene-szó.
14.00: Mit üzen a Rádió? (Ism.). 14.40
Dobsa Sándor zongorázik. 15 05: Péntektől—péntekig. 17.00—21.00: RádióMa. 21.03: Népdalkórök pódiuma
21.25: Slágerről slágerre. 22.00 Máról
holnapra. 23.03: Sporthíradó
BARTÓK 9.10: Zenekari muzsika.
10-20: Nagyapám Richárd Wagner, dédapám Liszt Ferenc — 7.10.49: Kamarazenekarok felvételeiből. 11.36:Nlkola
Nlkolov operaáriákat énekel. 12.05:
Nagy mesterek kamarazenéjéből.
13 00: Hallgassuk újral — 5. 13.38:
Énekló Ifjúság. 13.48. Zenekari muzsika.
14 47: Érelcn Klelber vezényel — 3.
16 05: Édes anyanyelvünk (ism ). 16.10:

Az operaközvetítés tofytatása. 18.30 A
véges végtelen. 18.55: Muzsikáló természet. 19.05: A MR Csajkovszkij-ciklusa — 15. 20.30 Könyvszemle (ism.).
20 40: Ne menj iskolába fiaml Riport.
21.00 Wlttenl 0 Kamarazenei Fesztivál
— 1. 22.18: A Modern Rézfúvós Együttes játszik. 22.30 Részletek a Landen
Mandra Wanara c. jávai népi operából
23.00: Barokk muzsika.

AUG. 18.. SZOMBAT
KOSSUTH 8.10: Hangszemle. 8.30.
Családi tükör. 9.05: Jegyzet. 9.10 Színes népi muzsika. 10.05: Ismét a javából! Válogatás az elmúlt hét műsoraiból.
12.30 A mezőgazdasági rovat műsora.
13.05: Klasszikusok delkJóben. 14.10
Szaván logjukl 1 4 ^ 0 Mindennapi Irodalmunk. 14.50: Énekeljünk együtt!
15.05: Késel bujdosók... Versek. 15.10
U| Zenei Újság. 15.40: Szopránáriák.
16.00: A 168 óra. 17.30: Ünnepek zenéje. 18.00: Esti Krónika. 18.20: Szemle.
Tallózás hetilapokban és folyóiratokban. 18.45: Hol volt. hol nem volt...
18.50: Vasvári Pál dzsesszegyüttese
játszik. 19 05: 100 éve született Hunyady Sándor. 21.13: Zeneszerzők a
mikrofon előtt. 21.45: A bazsarózsa
szétszedése. Versek. 22.00: Késő esti
Krónika. 22.20: Sporthíradó. 22.35: Barangolás régi hanglemezek között.
23.05;>Hangverserry múzeum.
PETŐFI 8.05: Értékmegőrző. Gyermekváró Magyarország. 8.30: Népszerű
muzsika—világhírű előadók. 9.03: Ran devú Zelkl Jánossal. 11.03: Szombat
délelőtt. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta.
13.05: Daráló. Folytatásos ifjúsági történet. 13.35: Hangok és visszhangok.
14.00 Ábris vagy Ibrahim? Rádiójáték.
14.45: Magyarán szólva. 15.03: 20 év,
20 dal — 1. 16.30: A hanglemezbolt
könnyűzenei újdonságaiból. 17.03:4x4.
Játék. 10.03: Slágerlista. 18.33: Közvetítés az U. Dózsa—FTC bajnoki labdarú gó-mérkőzésről. 18.50: Ella Fitzgerald
énekel. 19.03: Szórakoztatózenei kaleidoszkóp — 6. 19.45: Gosperl magazin.
20.30 Körkapcsolás bajnoki labdarúgó
mérkőzésekről. 21.20 A Rádió Dalszínháza: Rákóczi. Daljáték. 23 03: Sporthíradó. 23.10: Tisztelet Jlmi Hendrix elótt
— 5.23.50: Virágénekek.
BARTÓK 8.20: Andreas Buschnakowskl Mendelssohn-műveket játszik.
8.54: Látogatás a berlini Deutsche
Operben. 10.00: Hangfelvételek felsőfokon. 11.25. Barokk muzsika — híres
előadók felvételeiből. 12.05: Mells
György operafelvételeiből. 12.30 Spanyol nyelvlecke kezdőknek. 12.45: Gitárral angolul. 13.00; Kívánságműsor
szombaton. 14.00: UJ lemezeinkből.
15.05: Lemezbörze helyett. 16.05. Kapcsoljuk a 6 -os stúdiót. Kb, 16.45: Hang
s z e r s z ó l ó k . 17.00: Uj kompakt
lemezeinkből (ism.). 18.00: Operarész letek. 19.05: Mindennap! irodalmunk
(ism.). 19.35: Zenekari muzsika. 21.19:
Ives Nat zongorázik — 1.22.14: Diszkotéka.

AUG. 19.. VASÁRNAP
KOSSUTH 8.30 Világóra. Külpolitika!
újságírók heti magaszinja. 9.05: Helyettem írták. 10.05: Énekszóval, muzsikával. 10.44: Az éló népdal. 10.54: Édes
anyanyelvünk. 11.05: Gondolat-jel.
12.20: Harminc perc alatt a Föld körül.
12.50: Jegyzet. 13.05: Radioton korongok. 13 .30. Szonda . Tudományos magazin. 14.10: Múvészlemezek. 15.05:
Feltámadás Makucskán Rádiójáték
16.05: A szülőföld muzsikája. 16.50. A
világlíra gyöngyszemel. 17.05: Kozmetikázás? Változások a Caolá-nál. 17.35:
Részletek a Boccaccio 70 című film zenéjóból. 18.00: EstiKrónika. 18.20: Komolyzenei lemezlovas. 19.05. Hol volt.
hol nem volt... 19.20 Remekírók hangszalagon. 20.18: A gyűjtő—gyűjtéséből
énekel, 21.05: Három szólamban. 22.00.
Késő esti Krónika. 22.25: Örökzöld dallamok. 23.05: Nagy mesterek — világhírű előadóművészek.
PETŐFI 7.03: A római katolikus egyház
félórája. 7 0 0 Vasárnapi orgona muzsika
8.03; AGyermekek szigete. Rádiójáték—
1. 9.03: A Senklszioeti nagy kaland — 3.
9.27: Katona Klári, Sztevanovity Zorán és
az Omega együttes felvételeiből. 10.20
Rózsetuz a Sárlgyöpön. Születésnapi
műsor. 11.08: Vasárnapi koktél. 12.03: Jó
ebédhez szól a rrita. 13.03: Stúdióvllág.
14.00 20 év. 20 dal — befejező rész.
15.03: Táskarádió. 16.00-21.14. Poptarisznya. 20.14—21.00. Gyöngy Pál zene szerzőre emlékezünk. 21.03: A kígyó
pillantása. 21.25: Társalgó. 22.20:
Dzsessz a 80-as években 23.03: Sporthíradó. 23.10: Szalagtárunk titkai — régi
dallamoK
BARTÓK 8.15..Komoly^nei kívánságműsor. 10.20: Uj Zenei Újság (Ism).
13.30 Kamarazene 14.10 S'ágerfikT**
— fllmslágerek. 14.46: A IvH ós Televízió
énekkarának legszebb hangversenyei ós
felvételei — 13.16.05: Agora Vasarnapi
vitaműsor a 33-as stúdióban. 17.00: Romantikus zene. 17.50 Csemlczky Miklós
művéből. 18.30 A MR szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsora Pécsről 19.05: A
MR német nyelvű nemzetiségi műsora
Pécsről. 19.35: Kari Böhm vezényli a Bécsi Fllharmonkus Zenekari 21.00 Világhírű vonósnégyesek — 6. 22.07:
Közvetítés a Budakeszi Katolikus Templomból. Erkel: István király. 23.07: A mjkincsrabló. Doxumentimműsor
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Magyar nemzeti
nyelvünk
és létünk
forrása

KAROL WOJTYLA

AZ ANYA

Négyszáz éves a Károli Biblia
Közelebbi és távolabbi múltunkból annyi mindenre kell
emlékeznünk és emlékeink fájóak. könnyesek, vádlók. Ha
volt is szép. dicső kezdet, reménység — mások miatt pusztulásba, kudarcba hanyatlott.

zik a Károli Bibliára, benne találja nyelvének forrását és azzal
fejezi ki nemzeti hitvallását
éppúgy, ahogy a határainkon
túli református templomok magyar gyülekezetei a 90. Zsoltár
szavaival vallják hitüket és ma-

Olyan emlékezésre hívom
olvasóimat. ahol az emlékezés
tárgya örömre, hálára indító.
Nem esett áldozatul ellenséges
erószaknak. Értékével, értékelésével kapcsolatban magunkban találhatunk vádoló hiányosságot. 400 évvel ezelőtt,
1590-ben Vizsolyban nyomtatták ki Károli Gáspár gönci református lelkész fordításában és
szerkesztésében
magyar nyelven a teljes Bibliát. Meghatározó jelentősége van ennek
minden magyar nyelven beszéló és gondolkodó ember számára. Olyan könnyed természetességgel megyünk el mellette, amilyen könnyeden belélegezzük a bennünket körülvevő levegőt, rá sem gondolva,
hogy nem élhetnénk nélküle.
Nem elfogultság és túlzás azt
állítani, hogy nemzeti nyelvünk
és nemzeti létünk éltető forrása
a Károli Biblia. A latin és német nyelv elnyomó és beolvasztó hatása alatt, a török hódoltság és állandó háborúk között magyarnak a mindenható
Isten akarata és annak eszköze
— a magyar nyelvű Biblia tartotta meg nemzetünket. Ezt a
megtartó erót próbálta volna
elpusztítani a prédikátorokat
és tanítókat felségsértés vádjával a Biblia megtagadására
kényszerítő pozsonyi vésztörvényszék és az ellenreformác i ó j E z a szemlélet él ma is. A
magyar nemzeti kisebbséget
beolvasztani igyekvő politika a
Bibliát és a bibliás vallásosságot tartja legfóbb ellenségének.
Vörösmarty. Kölcsey, Jókai.
Arany. Kossuth. Berzsenyi,
Ady, Németh László hivatko-

gyarságukat: „Tebenned
bíz'unk eleitől fogva
Uram..."
Károli
biblia-fordításához
egy csodálatos „elöljáró beszéd"-et írt. amivel olvasói elé
tárja a szent könyv olvasásának
felelősségét,
„ Az egész Szentírás bizonyságot tesz arról, hogy Isten az
embert avégre teremtette az ó
képére,
hasonlatosságára,
és
avégre váltotta meg az ó szent
Fia által, hogy ót és az örökkévaló voltát, bölcsességét, hatalmas mindenhatóságát,
igazságát és irgalmasságát az ember
megismerné,
és az ó teremtő
megváltó Urának
szolgálna...
Annakokáért az embernek az ó
életében azon kell mesterkedni,
hogy megtudva teremtésének és
megváltásának
végét
(célját).
arra igyekezzék, mivégre teremtett és megváltatott..
mindazáltal az oktalan állatoktól az ember semmit sem különbözik, ha
teremtésének végét nem tudja és
az ó termelésének végére nem
igyekezik..."
Bizony kiapadhatatlan életés erőforrás tárul fel a Biblia
olvasói számára, akik Isten és
önmaguk együttes megismerésének vágyával, imádságos lélekkel mindennapi lelki kenyérként veszik kezükbe és szívükbe.
fgy
váltak
céltudatossá,
harcra késszé, de nem magukra
támaszkodva hitünk és nemzetünk hósei, így találhatunk célt,
bizodalmat és erót. mert Jézus
azt mondta: „Az ég és a föld
elmúlnak, de az én beszédeim
soha el nem múlnak." (Márk
13:31)
Papp László
református lelkész

Egyházi hírek
L E N G Y E L H I T T A N T A N Í T Á S . A lengyel ökumenikus
tanács nyilatkozatban juttatta kifejezésre sajnálatát amiatt, hogy
a hittantanítás világi iskolákban való bevezetéséről egyoldalúan
csak a római katolikus egyház képviselőivel állapodott meg a
kormány és a tárgyalásokból kihagyták a tanácsot, illetve az
abban képviselt egyházakat. A tanács már két hónappal ezelőtt
kifejezésre juttatta nyugtalanságát a problémák miatt, amelyek a
hittantanítás nem megfelelő előkészítése miatt adódhatnak.
A nyilatkozat szerint a kisebb egyházak remélik, hogy a hittantanulásjogát az oktatási minisztérium minden gyermeknek biztosítani fogja, de kifejezésre juttatják kétségeiket, rnivel mind
láthatóbb jelei mutatkoznak a politikai kultúra hiányának,
amelyek az intoleranciára vezethetők vissza. Az Anna Radziwill
oktatási miniszterhelyettessel folytatott megbeszélésen megállapodtak abban, hogy a tanácsban részt vevó hét egyház és a
minisztérium közös bizottságot állít fel a hittantanításra vonatkozó különmegállapodás kidolgozására. Az egyházak képviselői
hangsúlyozták: erre nem lett volna szükség, ha bevonták volna
óket a kormány é,s a római katolikus egyház közti tárgyalásokba.
(MTI)
S Z Á Z H A R M I N C MILLIÓ H Í V Ő K Í N Á B A N . A Kínai
Államtanács egyházügyi hivatalának szóvivője szerint az 1,1
milliárd lakosú Kínában körülbelül 130 millióra tehetó a különböző felekezetekhez tartozó hívók száma. A Kínai Népköztársaságban százmillió ember vallja magát buddhistának, közel húszmillió hisz az iszlám vallásban, ötmillió protestáns és több mint
négymillió katolikus. Az ország nagyvárosaiban és tartományaiban több mint 40 000 szentély és templom található, s az imámok
és a papok száma meghaladja a nyolcvanezret. A nyolcvanas
évek eleje óta ismét engedélyezett vallási iskolákban és teológiákon ezrével képezik ki a fiatal papokat. Súlyos csapást mért a
Kínában működő egyházakra a Mao Ce-tung által kezdeményezett és vezetett „kulturális forradalom". 1966 és 1976 között a
vörösgárdisták sok szentélyt és templomot bezártak, megrongáltak, vagy teljesen leromboltak. A papokat, a szerzeteseket és az
imámokat falura száműzték és parasztként dolgoztatták. Az
1978-ban bevezetett reform, illetve a külvilág felé nyitás politikája a vallási tevékenység rehabilitálásához vezetett az országban. A szentélyek és a templomok nagy részét újjáépítették,
felújították és ismét megnyitották a hívók számára. (MTI)
CSAK L A S S A N A B E V Á N D O R L Á S S A L ! A Dél-afrikai
Köztársaság püspöki kara egy levélben óva inti a kelet-európai

A dal értelme
Nem ismertem magam olyannak, ahogy megénekelnek.
Éltem az emberek között, megosztva gondjaikat,
egyszerű tetteimmel, asszonyos gondoskodással,
amiről mindig fennhangon szólnak.
És amikor kitört a dal, és körül zengett, minta harangszó,
fölismertelek Téged a szavakban, bár rejtve kellett maradniuk,
mint a gondolatok mélyén a fénynek —
És amikor az ének megszakad,
jobban meghallom maid a gondolataimat.
Veled telnek-múlnak a napjaim, az emberek kőzött,
és lüktet a vérem szabályos ritmusa.
Nem adok neked más dalt. De azzal, ami elsőként újra csendül,
bennem, lelkem legmélyén együtt zeng az egész létezés —
ahogy megint e/suttogja ajkam,
elsuttogja örökké, ilyen tisztán, ilyen egyszerűen.
Balássy Péter fordítása

A pápa látogatása elé

Közeledik Szent István ünnepe; az általa alapított püspökségek templomait a pécsi négytornyú székesegyház látványa alapján képzelhetjük legjobban magunk elé. Ez
az egyetlen négytornyú templom KözépEurópában.

püspöki karokat attól, hogy híveiket támogassák abbéli szándékukban, hogy Dél-Afrikába bevándoroljanak. A levél megfogalmazására az adott okot, hogy a Dél-afrikai Köztársaság püspöki
kara értesült a kelet-európai „tömeges" bevándorlási kérelmekről. „A jelentós politikai könnyítések ellenére még nem érkezett
el az idó arra, hogy ilyen lépésektói a híveket ne kellene
felelősséggel eltanácsolni. Az apartheid ugyanis még nem tűnt
el. Aki most fehér emberként az országba érkezik, azt a
bennszülött helyi fekete lakosokkal szemben igazságtalan előnyökben részesítik. A fehérek iskolákat és lakásokat kapnak,
rendes orvosi ellátást — mindezek a feketéknek nem állnak
rendelkezésére." — így a Pretoriában nyilvánosságra hozott
szöveg. Általánosságban véve a bevándorlási hullámmal kapcsolatban a püspököknek semmi kifogásuk nincsen. Most azonban
az ilyen mozgás az apartheid megerősödéséhez járul hozzá. így
kérik a kelet-európai püspöki karokat, hogy közvetítsék híveik
felé ezeket a megfontolásokat, hogy azok ennek tudatában még
egyszer meggondolhassák kivándorlással kapcsolatos döntéseiket és lelkiismeretük szerint határozhassanak. (KathPress)
T Ö B B SEGÍTSÉGET A S Z E G É N Y E K N E K ! Amerikai
egyházi szervezetek ismét felemelték szavukat amellett, hogy az
ország legszegényebb népessége több segítséget kapjon. A
jelenleg is folyó költségvetési vitában kiemelten kell kezelni a
leghátrányosabb helyzetben élőket és az esetleges adóemeléseket igazságosabban elosztani. A Washington Postban megjelent
nyílt levélben a szervezetek megegyezést sürgetnek „a költségvetési deficit progresszívebb adóbevételekből és kiadáskorlátozásokból való csökkentéséről". Ezektől az intézkedésektói pénzeket remélnek, melyeket fontos munkaprogramokba lehetne
befektetni. A 100 aláíró egyházi intézmény között található a
„Catholic Charities" katolikus jótékonysági szervezet, a szociális
pasztoráció jezsuita szervezetének nemzeti irodája, valamint az
U S A nemzeti egyháztanácsa.
ELLENZÉKI P A P O K K U B Á B A N . Kubában ellenzéki
csoport alakult, amely le kívánja váltani a kommunisták uralmát.
A „Nemzeti Felszabadítási Mozgalom" nevű szervezet ebben az
igyekezetében a keresztény szociális tanítástól hagyja magát
lelkesíteni. New York-beli egyházi körök értesülése szerint a
csoport arra buzdítja a kubaiakat, hogy éljenek a véleménynyilvánítás. az egyesülés, a sztrájk és a tüntetés elidegeníthetetlen
szabadságjogaikkal. Hozzanak létre „felszabadítási szindikátusokat". s a fiatalok is szerveződjenek meg a városrészekben. A
mozgalom felszólította Fidel Castrót. hogy támogassa az általuk
kifejlesztett átmeneti megújulási programot és ismerje el a nép
jogát arra vonatkozóan, hogy sorsáról maga dönthessen. Az
információk szerint a csoportot kubai papok vezetik.

II. János Pál pápa jövőre,
1991 augusztusának második
felében látogat Magyarországra, és jelen lesz a Szent Istvánnapi ünnepségeken is. Erre a
nagy jelentőségű e s e m é n y t
emlékeztetve szeretnénk bemutatni — műveinek tükrében
- a Szentatyát, mint költőt.
Karol Wojtyla költészete és
irodalmi munkássága immár világirodalmi viszonylatban ismert — és elismert. Amióta
pappá szentelték, műveit különböző írói álneveken —
Andrzej Jawien, A . J., Stanislaw Andrzej Gruda, Pjotr Jasien — publikálja. Vagyis teljesen különválasztja önmagában
a papot — a lelkipásztort (késóbbi krakkói segédpüspököt,
majd érseket) — s a költőt és
drámaírót. D e mint krakkói érsek, igazi mecénása volt az arra
érdemes írói-költói-tudósi tevékenységeknek, a krakkói érseki
rezidencián egyetemes

szellemű irodalmi kört tartott
fenn, ahol mindenki — m é g h a
nem is volt hívó — szabadon
elmondhatta véleményét, és
így termékeny viták, eszmecserék alakultak ki.
Hogy pápaként ír-e verseket
vagy más irodalmi munkákat,
nem tudjuk. Föltételezhetően
igen, hiszen a költó, a művész,
a Lélektől ihletetten, sohasem
tagadhatja meg küldetésének
ezt a vonását — karizmáját.
Karol Wojtyla (II. János Pál
pápa) válogatott irodalmi múvei — a nagy versciklusok, drámák és a keresztútról szóló elmélkedései — ez év ószén,
1990 októberében, a Zrínyi
Nyomda Kiadójának gondozásában kerülnek a magyarországi olvasók kezébe, A bennem növekvő Ige címmel, Balássy László összeállításában,
Fordítók: Balássy László és Balássy Péter. Ebből mutattuk be
a fenti verset.

„A Napbaöltözött Asszony"
A ugusztus 15. Nagyboh
n
dogasszony ünnepe —
olvassuk a katolikus naptárakban. Mit ünnepel ezen a napon
a katolikus egyház? Jézus
Krisztus édesanyjának, a Boldogságos
Szúz Máriának
mennybevitelét. Ezért is nevezi
latinul „assumptio "-nak, azaz
felvételnek ezt az ünnepet,
megkülönböztetve
Jézus
mennybemenetelétől, ami „ascensio"-!'elmenetel.
Jézus
ugyanis, mint a második isteni
személy, saját erejéből.ment
fel" az égbe, — amint az evangéliumokban, sót az Apostolok
Cselekedeteiben
olvassuk.
Mária mennybeviteléről nincs
szó a Szentírásban, de az efezusi zsinat idején, 325-ben
még élénken élt az a szájhagyomány, hogy Mária testét
megóvta az Isten az enyészettől és halála után testét is a
mennybe vitte. Miként? Erről
nem szól a hagyomány, csak
arról, hogy miután Máriát eltemették az apostolok, Tamás
nem volt ott. Mikor később
megérkezett, szerette volna
látni a Szúzanyát és kérte nyissák fel a sírt. Meglepetésükre
üres volt és csak illatos rózsákat találtak benne. Ezért
volta középkor szakrális művészetének kedvelt témája Mária
halála
és
mennybevitele,
ugyanakkor a triumfákj barokk
kor Mária mennyei megdicsőülését és koronázását ünnepli
és ábrázolja. Az ünnep az
előbb említett efezusi zsinat óta
él a keleti és a nyugati egyházban egyaránt. A keleti (ortodox
és görögkatolikus) egyház
azonban Mária elszenderülésének nevezi. Még ma is él
Máriapócson az ősi hagyomány. hogy a búcsúsok teme-

tői menettel és virrasztással
ülik meg.
Mi magyarok hamar megszerettük ezt az ünnepet, nemcsak azért, mert a kereszténységgel együtt ezt is át kellett
venni. Árpád megkeresztelkedett nemzetsége az országot,
vagyis önnön uraságát és a
királyságot a Szúzanya szimbolikus örökségének érezte és
vallotta. Ebben szerepet játszott még a pogány .Bódogasszony'-tisztelet, az archaikus Emese-hagyomány.
Ezt az ünnepet Szent István
királyunk
Székesfehérvárott
mindig nagy ünnepélyességgel
üli meg. összegyűlnek az ország nagyjai. 1015-ben ezen a
napon érkezik meg Gellért, a
velencei bencés szerzetes, aki
először fiának nevelője, majd
1030-ban csanádi püspök lesz,
a mostani szeged-csanádi püspökség elsó püspöke. Ugyancsak 6 mondott egy alkalommal ezen a napon beszédet a
királyi székvárosban a .Napbaöltözött Asszonyról", — utalván
ezzel a Jelenések Könyvének
12. fejezetére, amit a liturgia,
nem betú szerint Szúz Máriára
vonatkoztat. így igen sok templom búcsúsünnepe lett hazánkban, hiszen fia halála után
Szent István is ezen az ünnepen ajánlotta országunkat oltalmába és 1038-ban ezen a
napon hunyt el. A katolikus
egyházban ez ma is parancsolt
ünnep és a Magyar Püspöki
Kar is úgy rendelkezett, hogy
ekként tartsa meg a nép, annak
ellenére, hogy nem munkaszüneti nap. Jó lenne a lenti történelmi vonatkozások miatt, ezt
is azzá tenni.
(Á.I.)
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repülésben
a legjobb
szegedi,
dr. Nagy Sándor

Párizstól 150 kilométerre
van egy kisváros, Bcrric a neve.
Az ottani Spiridon Klub tagjai
közül nyolcan a romániai forradalom decemberi eseményei
alatt elhatározták a nyári szabadságuk egy részét arra fordítják. hogy Magyarországról indulva elfutnak egy Feketc-tengerparti román kisvárosig, amit
úgy hívnak Bcrcu. Összesen
2329 kilométért tesznek meg. s
közben felváltva futnak. Csütörtökön este érkeztek Szegedre. Annyira megtetszett a
város, a helyi Teszt Klub vezetőjének
kedvessége,
hogy
azonnal módosították tartózkodási idejüket, mert nem pénteken hanem tegnap reggel indultak útnak. Közben Volford
László, a Teszt Klub vezetője
összehozott egy beszélgetést a
csoport két tagjával Marie-To
Brunel-lel ésAnne
Vernet-tel.

van. A legfiatalabb 15. a legidősebb 68 éves. Valamenynyien tagjai vagyunk a helyi
Spiridon szabadidős klubnak.
Sok francia adakozott, most mi
is viszünk segélyt, s azt szeretnénk személyesen átadni. Nekünk élctelemünk a mozgás.
Közöttünk olyan is akad aki
sífutóként, aki sima futóként
vállalkozott már sok kilométer
megtételére. Közülünk öten
teljesítették a 100 km-es szupermaratoni távot. A 2 hét során naponta 120 km-t teszünk
meg. Egyelőre kellemes a közérzetünk. mindössze a folyadékfogyasztásunk nőtt meg —
mondta felváltva a francia
„sportmisszió" két tagja.

Tegnap reggel aztán felkerekedtek. délben már Makón üdvözölték óket. s aztán átlépték
Nagylaknál a magyar—román
határt. Abban egyeztünk meg,
— Társaságunkban 3 tanár, hogy itt Szegeden is érdemes
egy banktisztviselő, egy ku- lenne életre hívni a Spiridon
tató, 2 nyugdíjas és egy tanuló futómozgalmat.

Világcsúcs — aranyéremmel
A moszkvai sportlövő vb-n új világcsúccsal aranyérmet
szerzett a Vasvári Erzsébet. Göbölös Ibolya. Igaly Diana összetételű nöi skcetválogatott.

Világviszonylatban is kiemelkedő

eredmények

Az elmúlt két hét során tegnap reggel teljesen más célból
gyülekeztek a repülőtéri nagy hangár elé a VIII. Alföld Kupa és
az I. női nemzeti vitorlázórepülő-bajnokság résztvevői. Az
eredményhirdetés ünnepély es pillanatait tartották. Ki megkönynyebbülten; „már nem előzhetnek meg", ki bosszúsan, „de jó
Az eredményhirdetés után
lenne még néhány nap a korrigálásra" sorakozott fel. Ez
utóbbiak közé tartozott dr. Nagy Sándor, a legjobb szegedi dr. Hegedús Dezsőt arra kérszabadosztály ban induló repülős is, akit még az eredmény hirde- tük, a számokban kifejezett
versenyértékelést öntse szatés előtt „kaptunk el":
vakba.
Ismert, hogy a vitorlázóre— Sajnos, a verseny elsó sza- gépek, meg a repülősök átlagkaszában nem ment. Száraz, ban 47,4 órát töltöttek a leve- pülés az időjárás függvénye.
úgynevezett termikmentes volt gőben. Közben született leg- Szeged rehdkívül kedvező meaz idó. Ilyenkor bolyban va- alább hat rekord, de azok hite- teorológiai hely ennek a sportgyunk kénytelenek repülni, ne- lesítése még nem készült el. ágnak a szempontjából. Azok
kem meg ez nem fekszik. Egy- Többen érték el az I. osztályú az eredmények, ami k most születtek, az a Kárpát-medencészer már ütköztem — bennem minősítési szintet.
van a félsz. D e még akkor is
A szegedi verseny végered- ben szinte egyedülálló. Termédobogóra kerültem volna, ha ménye: nők: / . Zsolnai Rita szetesen kellett hozzá egy nagy
az egyik 750 km-es feladatnál (Malév) 7793, 2. Bolla Mária adag bátorság, vagy inkább
nem kell visszatérnem, és újból (Posta) 7786. 3. Ábrok Ágnes kockázatvállalás is. Mindenindulnom a reptérről.
(Malév) 7340... 6. Nacsa Zsu- esetre ez jó ajánlólevél Szegedzsa (Szeged). Szabadosztály: 1. ről a két év múlva itt sorra
Európa-bajnokságra.
Dr. Hegedús Dezső, a sze- Csordás Tamás (Malév) 9750, kerülő
gedi verseny főbírája, aki 2. Csaba Gábor 9630, 3. Kop- Amilyen jókat mondhatok az
egyébként civilben a Magyar pány György (mindkettő Cse- időjárásról, annyira nem diVitorlázórepülő Szövetség fő- pel) 9195. 4. dr. Nagy Sándor csérhetem az itteni feltételetitkára. elöször átnyújtotta a (Szeged),...
9.
Kerekes ket. Nem a repülésben dolgozó
szabadosztály 11. napi győzte- László...
11. Mihók
József... szegediekre értettem a bírálasének, a szegedi Mihók József- 13. Sipos József (valamennyi tot. mint inkább a városra,
nek az emléklapot, majd egy Szeged). Standard osztály: 1. mert nagyon elhanyagolták ezt
hosszú adatközlésbe kezdett. Laurínyecz Sándor (Békéscsa- a területet. Egyébként a DélviKi volt a legjobb, a leggyor- ba) 7064 , 2. Körmendi
László dék Aero Club kollektívája
sabb. a legfiatalabb, a legjobb (Öcsény) 6783. 3. Negró Kor- életrevaló társaság, és nagyobb
külföldi, a legjobb szegedi és nél (MSE) 6367 ponttal.... 15. feladatok elvégzésére is alkalígy tovább. Annyit azért sike- Eklics Gábor,'16. Farkas Imre, mas.
rült feljegyezni, hogy a két hét ...19. Tornyai József... 23. HuA házigazdák dicsérete után,
során több. mint 60 ezer kilo- nyadi
Kálmán
(valamennyi a helyi klub titkárát. Rácz Tamétert repültek a motor nélküli Szeged).
mást faggattam:

A Móravarosnak

uj otthona

Totóeredmények

Pluszmérkőzés:
14. Münster—Darmstadt

3-0
1-3
1-2
2-0
2-1
1-0
2-0
2-1
4-0
vasárnap játszák
vasárnap játszák
vasárnap játszák

— A pálya mindenképp. Az
épületeink semmiképpen. Huszonnégy évvel ezelőtt öt évre
húzták fel a barakképületet,
ahol a főhadiszállásunk van.
Két év alatt egy minden igényt
kielégítő kempinget szükséges
kialakítani. Szeretnénk szponzorokat találni, hiszen a kontinens legjobbjainak versenyében üzleti lehetőség is rejlik.
0 Mint a klub
vezetője,
mennyire elégedett a szegedi
versenyzők
mostani
eredményével?
— Korábban mindig volt dobogóra került szegedi. Most
nincs, de kárpótol bennünket
dr. Nagy Sándor sebességrekordja. amelyet néhány évig
biztos, hogy nem sikerül megdönteni.

van

zett. csak közvetett szabadrúgást adott. Góllövők: Mihalache, Takács Z. (2). Takács J..
Sallai, Szécsényi.

László doppingolt

Eintracht Frankfurt —Karlsruhe
Hamburg—Kaiserslautcrn
Mönchengladbach —Bochum
Wattenschcid—Wcrdcr Bremen
Freiburg—Mainz
Mannhcim — Osnabrück
Oldcnburg—Essen
Schalke 0 4 - B r a u n s c h w c i g
Stuttgarter Kickcrs-Blau-Weiss 90
Hannover—Fortuna Köln
Mcppcn—Schweinfurt

• Felmerül a kérdés, alkalmas erre a szegedi repülőtér?

A Szeged SC hat góllal felavatta a Horgosi úti pályát

Plovdivban, a 3. ifjúsági atlétikai világbajnokságon Ináncsi
Három évvel ezelőtt még a
Rita a hétpróbán ezüstérmet szerzett. A győztes a keletnémet
területet mély gödrök borítotBeatrice Mau lett.
ták. s nád termett, tegnap pedig zöld gyep. fehér kapuk,
piros korlátok fogadták azt a
félezer
labdarúgó-szurkolót,
aki kíváncsi volt a Móravárosi
A budapesti doppinglabora- tesztje is megerősítette a teszKinizsi pályaavató rendezvétóriumban pénteken végezték toszteron jelenlétét, tehát a
el az ellenőrző próbát László versenyző meg nem engedett nyére. Az öltöző folyosóján peCsaba maratoni kajakozó vize- teljesítménynövelő szerhez is dig Szabó Ferenc, a hajdani
alapítók meg éló tagja azok
letmintájún. amelynek
elsó nyúlt.
vizsgálata néhány napja pozitív
A
doppinglaboratórium tablójával jelent meg. akik
eredménnyel zárult, vagyis az egyértelmű vizsgálata nyomán megálmodták ezt a sportegyeanalízis doppingolást mutatott most már a kajak-kenu szövet- sületet. Tehát Móra város kétki nála. Az ilyen esetekben szo- ségnek kell lépnie. László szer épített labdarúgópályát.
kásos kontrollra került sor, és Csaba ügye a fegyelmi bizottAz öltözőben kinek másnak
az elemzés olyannyira elhúzó- ság elé kerül, és az anabolikadott. hogy csak szombaton dél- használaton rajtavesztett spor- a fényképe tekint a mai móraelőtt hirdették ki a „verdiktet". tolóra alighanem hosszú eltiltás városi focistákra mint Sándor
Eszerint
a
„B"
minta vár.
CsiLaré. A kép alatt meg csak
ennyi áll: „Kövessétek példáját". Sajnos az utóbbi időben
kevésnek adatott meg. hogy
magasabb osztályba kerüljön,
de
hátha az új pályán nagyobb
1. 1. FC K ö l n - D ü s s e l d o r f
M
lesz a játékkedv.
2. Baycrn München —Baycr Leverkusen
l-l
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

— A z elmúlt két hét nagy
terhet rótt valamennyiönkre.
Szerencsére segítséget kaptunk
a megyeszékhelyen. Sikerült
most is az Alföld Kupa rangját
megőrizni. Jövőre még nagyobb feladat előtt állunk.
Megrendezzük az EB előversenyét és a nemzeti bajnokságot.

Sallai János, a sportklub elnöke természetesen büszke és
boldog az új birodalmára. A
pálya 100x64 méteres. Körben
kétméter széles vörössalakos
atlétikai pálya szegélyezi a labdarúgó játékteret. Összkomfortos
öltözókomplexumban
még klubhelyiség is van. A tervek is megszülettek, ha a csapatnak jól megy. s közönség is
lesz. akár jövőre a pálya mellé
lelátót is készítenek

Hat góllal - kettőt Takács 2 (sötét mezben) szerzett - avatta fal a
Móravárosi Kinizsi pályáját a Szeged SC.

N o most nézzük a tegnapi
eseményeket. Először a nosztalgiamérkózésre került sor. A
régi Móraváros öregfiúk csillogtatták tudásukat az S Z V S E
öregfiúinak. Ez utóbbiak sokszor csak bámultak, hogy mit is
tudnak még a kinizsisek. mert
1-0-ás félidő után 3-1-re kikaptak a vasutasok. A gólszerzők:
Guti. Kakas. Limpek. ill. dr.
Szamosvölgyi Zoltán.
A fő attrakcióra 500-an voltak kíváncsiak. A kezdőrúgást
a 6 éves Fekete Árpád végezte
el. ami a nagypapának 2 ezer
forintjába került.
Szeged SC-Móravárosi
Kinizsi 6-0 (3-0)
Horgosi út. 500 néző. Vezette: Keresztúri (Szilágyi D . . Jenei).
Szeged SC: Tóth Z. - Bóka.
Bogdán. Mihalache. Pubhk -

Hegyeshalmi. Kovács J., Takács J. — Barha. Takács Z.,
Apró. A második félidőben játszott: Puskás. Csányi, Süli, Sallai, Bárány, K u n T .
Móraváros: Aradi — Samu,
Török. Deák. Szécsi — Szente.
Pipicz, Hegyesi — Király. Markó. dr. Cséffán. A második
félidőben játszott még: Bagdi
(kapus). Szalma.
Handler,
Plásztán, Miklós G . . Fódi.
Már az elsó 5 percben 2-0-ra
vezetett az N B l-es csapat. A
közönség a gólok fajtájának
mindegyikéből láthatott. Volt
fejes, egyéni akcióból születő,
bomba-gól. pöccintós. ajtókapu tárva és így tovább. A
hazai szurkolók csak egyet hiányoltak. hogy szerintük Bogdán első félidei szabálytalansága 1 l-est ért. D e Keresztúri a
szabálvkönvv szerint ítélke-

Szalai István edző a mérkőzés után csak ennyit mondott:
— A csapat nevében nyilatkozom, hogy nagy megtiszteltetésnek vettük a móravárosiak
meghívását. Egy új pályát nem
mindig avatnak. A z elsó félidőben próbáltam azokat játszatni
akik az egy hét múlva kezdődő
bajnokságban pályára léphetnek. A mérkőzés azt a célt
amiért létrejött elérte: a közönség szép gólokat, időnként szellemes megoldásokat láthatott.
Az összeállításból kiderül,
hogy új nevek is vannak a Szeged SC-nél. A választ kérdésünkre: honnan jöttek a labdarúgók. Zádori Gyula technikai
vezető adta meg.
- A balhátvéd Publik Rudolf a Vasasból van nálunk próbajátékon. Sallai Tibor hozzánk kerüléséről már megegyeztünk a Bp. Honvéddal —
kölcsönbe kaptuk. Egyébként
úgy tűnik pont kerül a Hurguly
ügyre is. Á Metriponddal már
szóban megegyeztünk.
800
ezer forintot fizetünk és Kovács Tibort kölcsönadjuk nekik
S. J.

Hirdetés — Keresztrejtvény

1990. augusztus 12., vasárnap
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Az égési
sérültekért

Aprócskák

ÉSZAKI városrészben lévő 1,5 szobás lakásom magánházra cserélem.
18 karátos CARTIER nyaklánc kar- „Értékegyeztetés V/2276" jeligére a
kötővel 40 gramm eladó. Telefon: 53- Vlctor Hugó u. 5. sz. Hirdetőbe.
396.
2+2 felújított lakás garázzsal vagy
ÉTI 25E gázkazán eladó. Dorozsma, anélkül eladó. Agyagos utca 12/B, ül.
emelet 7. ajtó.
Széksósi út 33. Telefon: 61 -282.

GARÁZSAJTÓ eladó. Érdeklődni: a
13-418-as telefonon, 8 óra után.
VIDEOTON lávszabályzós színes TV
eladó. Érdeklődni: a 21 -532-es telefonon, délelőtt 10 óra után.

SZEGED belvárosában mflködó kereskedelmi társaság titkárnó-Uzletkőtó kapcsolt munkakörre intelligens,
gépírni tudó munkatárs jelentkezését
várja. .Német nyelvtudás V/2267"
jeligére a Victor Hugó u. 5. sz. Hirdetőbe.

kesztőségünket arról, hogy
alapítványt hozott létre minden magyar állampolgárságú
égési sérült javára.
Az alapítvány elsőként egy
fiatal miskolci lányt. Szurdoki
Andreát segíti, akit hét éves
korában autóbaleset ért, és súlyos égési sérüléseinek következményéit mind a mai napig
viseli. Egyetlen esélye maradt,
ha kiutazik Brazíliaba, a vüág

OLCSÓ görög apartmanok, Katherini-Parálián augusztus 18-25-ig, au126-os Polski, PO rendszámú, igen jó gusztus 25-tól szeptember 2-ig 6.520
állapotban eladó. Érdeklődni: szom- Ft/fő reggelivel. A vízumok intézését
bat, vasárnap egész nap, Szeged, Sza - vállaljuk. Jelentkezni a 21 -964 vagy a
badsajtóutca 5.
22-849-es telefonon, Széchenyi tér

— férfi anyagmozgató
munkakörbe, 2 műszakos
munkarendbe.

Juttatásaink: albérleti hozzéjérulét.
ebédtérltét, múazakpötlék, célprémium.
Jelentkezni lehet: USZV Múezakl Kontekciúgyér, tzemélyzetl- munkaügyi éa bárosztály, Szeged Dorozsmai a 14.
Talelon 14-855/104-es mellék.

csatlakozhatnak, az Általános
É r t é k f o r g a l m i Bank 2 0 4 14010 számú csekkszámlájára befizetett legcsekélyebb
összeggel is.
Az alapítvány mindenkit
támogatni kíván, aki önhibáján kívül életre szóló égési sérüléseket szenvedett.

15.

Ingatlan

BELVÁROSI üzlethelyiséget keresek. .Butik V/2268 jeligére a Victor
TELEFONOS, 2+2-es, 72 m2-es la- Hugó u. 5. sz. Hirdetőbe.
kás +baktói kiskertet cserélek magán házra, vagy eladó. Telefon: 56-997.

86 négyzetméteres, 3 szoba, összkomfortot. kertes leválasztott családi
házrész eladó. Érdeklődni: szombat,
vasárnap. Szeged, Alföldiu. 37. Ki sék.

Lakás
BELVÁROSHOZ kőzeü két és félszobás. teraszos, társasházi lakás eladó. Gém utca 6. IV. I . Serfőző.
Telefon: 14-466.

Hl

TAKARÍTÓNŐT keretek déleléltl eiloglalttégra. Kitt Andotné. Szeged TelM u 8. Teleion
11-023.

Lakás
ÉPÜLÓ garzonlakás a Szivárvány
utcában eladó, Érdeklődni: 21270.
_____________

ÍHMESSEN

Mi lesz
a pártüdülőkkel?

SZATMAZON építési telek 450
n-öl. Délép garázs eladó. Érdeklődni: 20-872-es telefonon.

Munkaalkalom
A SZOTE Tüdőgyógyászati Tanszéke (Deszk, Alkotmány u. 36.)
professzori titkárnői állást hirdet.
Feltételek: perfekt gépírás, angol
nyelvtudás legalább alapfokon. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni augusztus 14-étől lehet 8—
9 óra között a 71 -411 -es telefonszámon, vagy személyesen a tanszékvezetőnél.
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A Tápéi Háziipari
Szövetkezet
könnyű kézi munkára

bedolgozókat
vesz fe!l
*

Jelentkezni lehet:
Tápé,
Régész tér 8.
export osztályán,
vagy a 26-288-as
telefonon.

AZ UNIÉP Építőipari Kisszövetkezet kedvező kereseti lehetőséggel
felvesz kőműves, asztalos, festőbrlgádokat. továbbá szak- és
A Németh-kormány koráb- latok elvégzésére. Termé- segédmunkásokat. Jelentkezni és
ban úgy határozott,hogyaBa- szetesen lehet, hogy az elem- érdek lódnl lehet az UNIÉP Napos út
SZÖGI István kisiparos szobafestő
7. sz. alatti telepén. Telefon: 25e r e d m é n y é r e 257.
szakmunkásokat felvesz állandó, il- latonaligai és Balatonföldvári zések
letve alkalmi munkára. Jelentkezni: volt pártüdülőket 1990-ig ér- támaszkodva is az eladás melSzeged. Hargitai utca 12. Vasárnap tékesíteni kell. Az eladás erői- | tt dönt majd a kormány, ám
A SZÉSZ
e
10—15 óráig.
t e t é s é v e l azonban az új a z így előkészített akció már
a Csongrádi sgt. 2. sz. alatti

Munka

\r

Betrlts Lajos Szakközépiskola ós Kollégium

felvesz:
takarítónőt,
konyhalányt,
asztalost, portást
és 4 órás ápolónőt délutánra.
Jelentkezés:
Szeged. Marx tér 14.

Rejtvény

Vízszintes: 1. EGY ÉRDEKES MEGÁLLAPÍTÁS ELSŐ RÉSZE (ZÁRT BETŰK: D.
L). 14. Mostohaszülő. 15. Berlin folyója. 16.
Görög eredetű női név latinos változata. 17.
„.vonalak; a földmágnességi térképen az azonos clhajlású helyeket összekötő görbék. 18.
Hegycsoport a Gerecse keleti részen. 19. Mózes öt könyve. 21. Tamási .„; az Ábel trilógia
írója. 22. Gyarló páros betűi. 24. Mely időben?
26. _ Vegas. 28. Távirati ö. 29. Mély meggyőződés. 31. Francia színésznő (Marié Jósé). 33.
Torza végén! 34. Fajta. 36. Verkli, régiesen. 39.
Bortároló eszköz. 41. Apró darabokra tör. 42.
Nagy dél -amerikai hegység. 43. Rövid ária. 45.
Afrikai állam polgára. 47. Elem! 48. Dániához
tartozó sziget (Als). 50. Bcjglitöltelék. 51. A la urencium vegyjele. 53. Persona non...; nem kívánatos személy. 55. ...-fut; rohangál. 56.
Katonai tömb. 58. Kis súly. 60. Régi magyar
férfinév származéka, családnévként is használatos. 61. Héber legendák gonosz szelleme. 62.
Megpofoz. 64. Volt válogatott labdarúgó (Sándor). 65. Háztartási eszköz.
F ü g g ő l e g e s : 1. A M E G Á L L A P Í T Á S
FOLYTATÁSA (ZÁRT BETŰK: T. L). 2. Hidegerdélyi szél. 3. Beiktatási ünnepség. 4. Invitáló szó. 5. Kis Olivér. 6. Önt a pohárba. 7.
Őrlőüzcm. 8. Orosz biokémikus volt (Alekszandr). 9. A nátrium vegyjele. 10. Kisbérhez
tartozó község. 11. Takaréktűzhely, régies szó-

tulajdonosok áron alul juthattak volna az értékes ingatlanokhoz.
(A
két
üdülőkomplexumról eddig
még vagyonbecslés sem készült.) Elképzelhető az is, hogy
az állam más módon—bérletbe adás, társaság alapítás, stb.
— még jobban is járna, ezért
most szakértői bizottság jön
létre a gazdaságossági vizsgá-

nem járhat az „elkótyavetyélés" veszélyével. Rövidesen
j a vaslatot dolgoznak ki az
üdülők átmeneti hasznosítására is, hiszen azok fenntartása sok pénzt emészt fel.
a legendás hírű ingatlanok
iránt nagy az érdeklődés, a
vállalkozók nagy része Aligát
és Földvárt az idegenforgalom
szolgálatába szeretné vonni.

R e c e p t
neve. 13. _. da Vinci;a képzőművészet egyik gén iusza. 20. Fogasra tesz. 23. II. uralkodó a Habsburg dinasztiából, Mária Terézia fia. 25. Otíliát
is, Otmárt is becézik így. 27. Hozzáértés. 29. Fagyos. 30. Tutaj eleje! 32. Alattomos, képmutató.
34. Három-, háromszoros, idegen előtagként. 35.
FuL 37. Alegkisebb ütőerejű kártya a tarokkban.
38. Évi párja! 40. Kodolányi János író szűkebb
hazája. 44. Lombtalan. 46. Álom vége! 49. _ Zwcig; a Sakknovella írója. 51. Istállói szerszám. 52.
Davis;amerikai táncos, énekes. 53. Beckctt hasztalan várt hőse. 54. Hangulat, itt névelővel 55.
Szoboravatáskor lehuiL 57. Hamlet híres monológjának kezdő szavai (To Be). 59. Fákkal szegé-*
lyezett utca. 60. Olajág is jelképezi. 61. A
MEGÁLLAPÍTÁS HARMADIK, BEFEJEZŐ
RÉSZE (ZÁRT BETŰK: E, L). 63. Jelkulcs. 65.
Fél perc!
Schmidt János
Beküldendő: vízszin tes 1., függőleges 1. és 61.

MEGFEJTÉSEK — NYERTESEK
Az augusztus 5-én megjelent rejtvény helyes
megfejtése: AZ EMBER EGY-KÉT ŐSZ
SZALAT KIHÚZ, NAPOK MÚLTÁVAL
LESZ HELYETTE HÚSZ.
Könyvjutalmat kaptak (amit postán elküldünk): Nagy János (Anna u. 11.), Bajor Ibolya
(Sárosi u. 2.), Nagy Fercncné (Zöldfa u. 1.), Ki rály Csabáné (Tápai u. 27.), Fodor János (Osval 12. A rakéta-hajtóanyagok összefoglaló kola u. 18.X Horváth Imre (Kigyóu. 2.X

á.

FEHÉR Lada Samara, másfél éves
eladó. Érdeklődni: 22-171 -es telefonon. Igényesnek megfelelő.

NAGYMÉRETŰ garézat bérelnék hoauabb
Idóte, a O/Angyvlrég u. környékén. .Súrgűa
12411" jeligére a Sajtóházba.

Egyéb

Jármű

TELEFONOS tanya eladó és ugyanitt
kétütemű Wartburg. Érdeklődni: a
73-576-os telefonon.

Jármű

SZOBAFESTŐ, mázoló szakmunkásokat állandó és alkalmi munkára
Albertet
azonnali belépéssel felveszek. Érdekl e g h í r e s e b b p l a s z t i k a i s e b é - 3 SZOBÁS kertes, központi fútélődni: a 25-9 5 5 telef onon.
széhez, Dr. Ivo Pitanguy pro- ses házat bérelnék Balástyán, Kisfesszorhoz,
aki
Gina teleken, Szatymazon, Forráskúton
Üllésen.
Telefon:
Lollobrigidának, Kennedy vagy
DOROZSMA központjában Köjál álfeleségének és sok más világ- 06/11566533. vagy Csépke Imre.
tal engedélyezett 30 m2-cs helyiség
hírességnek az arcát új jávará - Balástya. Tanya 368. sz.
AZ USZV MŰSZAKI
kiadó. Vitorla utca 7. szám.
zsolta.
KONFEKCIÓGÁYÁR
Ingatlan
FELVÉTELT HIRDET
A z Álláskereső vállalta,
MEGBÍZHATÓ szegedi nénit kerehogy
megszervezi
Szurdoki
— varrógóp-műszePETÓFITELEPEN 2,5 szobás masünk kislányunk mellé napi 2 órára.
Andrea kiutazását, s előte- gánház, 250 n-ől telekkel készrósz,
—
varrónő,
—
Telefon: 81-615, este.
remti a műtét költségeit Ala- pénzért eladó, vagy 2 szobás, gaponyvahajtogató, —
pítványához, mely nyitott, rázsos lakásra cserélném. Érdekelszedő, — szabász, magánszemélyek, közületek is lődni: Május 1.U. 50.16 órától.
KIADÓ garázst vagy üzlethelyiséget

SILVER Cross iker sportkocsi, barna
eladó. Érdeklődni: Kukovecz Nana u. keresek telefonlehetőséggel bérbe.
14. II. 4.19—20 óráig.
Ajánlatokat: Csűri Imre Szeged, Tarján széle 6/B,fsz. 1 „délelőtti órákban.

RÖSZKEhatárában 400 n-öl barackfákkal, szilvafákkal beültetett gyümölcsös átadó. Víz, villany van. Még
bérlemény, később megvásárolható.
„70.000 Ft V/2267" jeligére a Victor
Hugó u. 5. Hirdetőbe.

Egyéb
14 nm-M Qzlsth*)yii4g kl»dá, nettog
Érdeklődni: Szöged. SziVog. út 45. 7-én é*
12-én egétz nap.

TABÁN utcai, 0. emeleti, 1 +2-cs, te- KÉTkómúvest és 4 segédmunkást fel Az Álláskereső című heti- MÁSFÉL éves fehér 190 D Mercehermentes, telefonos lakás eladó. Ér- veszek, Hajdú László kőműves meslap
levélben tájékoztatta szer- des extrákkal eladó. Érdeklődni:
deklődni: 29-133-as telefonon.
egész nap, 62-56-989.
ter, Szigony utca. 8.

Adásvétel

ÖNTÖTTVAS széntüzelésű kazán és
50 darabból álló .Arany" könyvtár eladó. Érdeklődni: a 61 -179-es telefonon.

Apróhirdetések

AKCIÓ!

Üvegboltjában,
1990. augusztus 13—18-lg
különböző méretű ós minőségű
üvegeket

engedménnyel
értékesít

Nyitva: 6— 15 óráig. Telefon: 62/13-484.

A z oldal a DM s z e r k e s z t ő s é g é b e n k é s z ü l t
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Röviden

1990. augusztus 12., vasárnap

Füzethajsza
Bőr szeptember még meszsze van, és a gyerekek nem
gondolnak az első becsöngetésre, a papír- és írószerboltokban már föltűntek azok a
szülők, akik tülekedés nélkül
szeretnének hozzájutni az iskolaszerekhez. Ám ha füzeteket
keresnek,
tekintetük
egyre nyugtalanabb lesz• • •
Az idén történt először,
hogy nem érkezett meg a papírboltokba a minisztérium
és a Piért tájékoztató kiadványa, amely az iskolakezdéshez szükséges eszközök listáját adta közre. Elmaradt az
évenként szokásos tájékoztató is, amelyet a Piért a boltvezetőknek tartott a tanévkezdés előtt. Vagyis a papírboltosok csak a rutinjukra hagyatkozhatnak a szükséges
írószerek összegyűjtésekor.

„Jöjjön el a Te országod"...

D e hiányzik olyasmi is,
amit nem. vagy csak nehezen
tudnak pótolni. Az első osztályosoknak nem tudnak betűés szóképkártyát,
kivágómintát, hurkapálcát adni. A rajztábla — bár tízszeresére drágult — ugyancsak
hiányzik,
itatóspapírt évek óta nem láttak.

Nincs füzölap, fűzótü, tollhegyet nem gyártanak, az olcsó radír pedig megszűnt létezni. A hiányzó eszközöket
csak drágább külföldiekkel
Az
igazi
érdekességet tudják pótolni — ha tudják.
azonban az jelenti, hogy a
A KGST-piac működését
papírgyár megszüntette a kö(és
bezárását) is megérezték
zépnagyságú füzetek
gyártáa
boltban.
írószereket minsát, ezért a szülők — és kédenki
ott
vásárolt,
a boltihoz
sőbb a tájékozatlan tanárok
képest
néha
töredékáron.
előírásait követő gyerekek —
hiába keresik a boltokban a
A régebben szokásos akcimegszokott középméretű fü- óra sem érdemes várni. Ami
zeteket. Helyettük csak az ed- az Ápisznak sikerül Budapesdig „franciakockásként"
is- ten, arra a Piértnek nincs
mert nagyságúakat
találják, pénze: nem lesz
30százalékos
amelyek nemcsak nagyob- árleszállítás. A Tanácsköztárbak, de természetesen drá- saság úti boltban azért három
gábbak is, mint közepes test- hete 40 százalékkal olcsóbban adják az iskolatáskákat
véreik.
— még maradt néhány.
Minderről Zvolenszki
Jánosné, a
Tanácsköztársaság
A boltvezető becslése szeúti Delta papírbolt vezetője rint egy gyerek iskolába indítájékoztatott. A szülők talán tása — táska és tolltartó nélmegtakaríthatják maguknak kül — körülbelül ezer foa fölösleges mérgelödést, ha rintba kerül az idén...
nem keresik tovább azt, ami
nincs.
Ny. P .

Rapszodikus
A bemutató címe nagyon találó. Magyar Rapszódia. A
Liszt-betét is megvolt, s az előadás is rapszodikusra sikerült.
Összetett műsor volt ez. Tímár Sándor műszaki vezetó már
korábban is többször hangsúlyozta, hogy a nagyzenekar akadályozza az autentikus folklórinterpretációt. A szegedi szabadtéri bemutató is alátámasztotta ezt, egy kitétellel. Nemcsak a zenekar volt az akadály.
Berki Lászlóék a maguk stílusában, amúgy cigányzenekarosan
lekísérték a tánckart. Más kérdés, hogy a két önállóan előadott zeneszám végképp nem ezt
a stílust kívánja... A kis zenekart (Kolompos),
inkább az
elsó részben foglalkoztatták,
ahol is — teljesítették feladatukat.
Külsőségek. Az elsó és hoszszan tartó döbbenetet a díszlet
okozta. Bakó József egészen
egyedi szemszögből vizsgálta a
„Magyar Rapszódia" témakörét: e szemléletben békésen
megfért egymás mellett a székelykapu és a rikító napraforgófej. Amúgy nem.
Tánc. Szabályos, hagyományos szerkezetű koncertmúsort
láttunk. Az egyes számokat

Háttérben a választási plakát:

Mindenfajta
középméretű
füzet gyártása megszűnt: a
kockás, vonalas és dolgozatfüzeté egyaránt. A régi kis
szótárfüzetre sem érdemes vadászni.
Az iskolák tehát
hiába adják ki a „kötelezően
beszerzendő"
taneszközök
listáját.

Lovassy Zoltán felvételei

Napsütés

Az előadás. Ez az Állami —
nem az az Állami. Egyéni színt
Szakács Domonkos és Végső
Miklós mert és tudott vinni a
műsorba, nem szabad elfelejteni, hogy mind a ketten tagjai voltak Zsuráfszki Zoltán

kéne...

Országszerte napos idó lesz. Az északi, északnyugati szél . „Nincs se hideg, se meleg tömege! Másfél méteres (!)
főként szombaton napközben élénkül meg többször. A víz a házunkban, tegyenek va- „dugót" kellett kirobbantani a
legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 9,14, a legmagasabb nappali lamit!" — telefonált a szer- csőből — mondta; csak írja
hőmérséklet ma 25,30 fok között várható.
kesztőségbe tegnap délelőtt meg keményen: a lakók miatt
10 óra körül a Hont Ferenc volt a „kellemetlenség ". Nem
utca 22/A alatti tízemeletes képesek ezeket a hulladékokat
panelház egyik lakója. Mint a szemétledobóig
elvinni, kékiderült,
végső
elkeseredésényelmesek,
s
lehúzzák
a véAz új rendszámtáblák, me- dig vegyesen futnak majd egyben
fordult
hozzánk,
miután
cén.
lyek az európai szabvány más mellett régiek és újak, s a
kedvelók végigtelefonált néhány karszerint készülnek, már elvétve különlegességeket
tízezer forintért egyéni rend- bantartó vállalatot, amelyek
Délutánra — péntek este
felfedezhetők közútjainkon.
Augusztus 6-a óta az új gép- számtáblát is megrendelhetnek közül egy vállalta volna a óta először (akkor zárták el a
munkát, de túlterheltség mi- csapokat) — mosni, mosakocsik már így kerülnek forga- a Köhémnél.
lomba. A három betűt és a
(Ha gépkocsim volna, és hó- att (tíz helyre kell kimenniük, kodni és főzni is tudtak a ház
három számjegyet, valamint a bortom, sajátos megkülönböz- s csak három kocsijuk van), két szélső szelvényének (kb.
magyar színeket és a felségjelet tetésként ezt íratnám újdonsült csak hétfőn. A szennyvízel- 40 lakásról van szó) lakói,
feltüntető hosszúkás táblára rendszámtáblámra: I V I - 0 0 1 . ) vezető csatorna eldugult.
akik főleg gyermekeik miatt
való teljes átállás végső határvoltak kétségbeesve.
ideje 1995. december 31. AdVarga Iván
A helyszínen néhány önkéntes igyekezett kisöprúzni
Egyszóval a dolog happy
a lépcsőházból a felszökött, enddel zárult. Anélkül, hogy
koszos, trágyaszagú lét, mi- az esetből különösebb tanulegyüttesének... A képzettség
közben két marékkal szórták ságokat vonnánk le, megálla(technikai, szellemi) területén
a klórmeszet, hátha elkerülik píthatjuk, hogy a „nem renóriásiak a különbségek az együta fertőzést. Sok telefonálás és deltetésszerű használat", s a
tes tagjai között. Jó példa erre a
&2COCOI UABAOTEM jtTtU*
futkározás után végre sike- karbantartás hiánya ismét tavirtuskodásáról is ismert kalotaszegi legényes. A szólót táncoló
rült találni egy segítőkész és lálkozott a szűkös anyagi lefiúk közül senki nem volt képes
vállalkozó szellemű férfit, aki hetőségekkel. Amin mi — e
úgy felépíteni és előadni a rövid
a szombat délelóttjét felál- kis haza szerény igényű lakói
szólót, hogy meggyőzze a nézőt:
dozva, gyors tempóban elvé- — igazából meg sem lepő„Hidd el, hisz látod, hogy én
ennél sokkal többet tudok, de
gezte a munkát. Három ha- dünk.
sajnos most csak erre volt lehetalmas felmosórongy,
eldobtőségem és időm!" Érdekes volt
ható
pelenkák,
vattabetétek
Beatnik-piknik
—
nosz•
P. L.
azt is megfigyelni, hogy a szólótalgiakabaré,
újszegedi
számok így is messze jobb minőszínpad, este fél 9.
ségűek voltak, mint az együttesek; ám még az ezeket táncolók
A Móra Ferenc Múzeum
is beleolvadtak a csoportos tánkiállításai (Roosevelt tér 1coknál (sóvidéki,
csongrádi,
3.): Lucs-képgyújtemény,
szatmári, kalocsavidéki, kalotaPatika-kiállítás, Móra-emszegi) a kiegészítő táncosok
lékszoba. Természettudoszürke tömegébe. Sajnos, a Szemányi gyűjteményünk legged
Táncegyüttes
Nyisztor
szebb darabjai, Vinkler
György csoportjából résztvevő
László grafikái.
táncosok gyengébb technikai
képzettsége is föltűnt.
Fekete Ház (Somogyi u.
13.): Céhek, céhemlékek
Végezetül. Az előadás így is
Csongrád megyében, Bánagyon tetszett a közönségnek.
lint Sándor-emlékkiállítás.
Legnagyobb tapsot a Borica
Vihart aratva..., Buday
gyermekcsoport (Szeged TáncGyörgy élete és művei.
együttes), valamint a nagy
ügyességet igénylő üveges és boSzegedi
Vár
(Móratos táncok bemutatója kapta.
park): Szeged múltja, jelene, jövóje.
Csűri Ákos
Varga Mátyás színháztörténeti kiállítása (Bécsi
krt. 11/A).
Ifj. Lele József néprajzi
gyűjteménye
(SzegedMegalakult a Délmagyarország Kft. Tagjai: e lap
Tápé, Vártó u. 4.)
újságírói, a szerkesztőség dolgozóiból szerveződött
Kass Galéria (Vár u. 7.):
Délmagyarország Újságíró Egyesület és a Dél-Francia
Kass János grafikái, John
Halas kiállítása.
Nice-Presse-Invest.
(x)
Horváth Mihály utcai
Képtár: szegedi képzőművészek nyári tárlata.
JATE-aula
(Dugonics
téri egyetem): A szocialista
irrealizmus gyöngyszemei
II.. avagy talált tárgyak egy
letűnt korból.

Új

rapszódia

semmiféle „Magyar Rapszódiatematika" nem kötötte össze,
pusztán az, hogy egymás után
következtek. A népszerű, táncosberkekben
slágerszámba
menő mezőségi dialektus vaiáakamarási anyaga szólószám
volt, okkal, hiszen az igen gazdag lépésanyaggal rendelkező
táncból könnyűnek tűnik egy
tíz-húsz páros, látványos számot
készíteni. A produkcióba négy
(!) észak-magyarországi anyagot szerkesztettek. Az elsó félidőben láthattunk egy tyukodi
kamaratáncot; a másodikban
aztán egy látványos, nagy sikert
arató hortobágyi pásztortáncot,
egy zempléni karikázót. végezetül pedig egy szatmári táncot —
finálé gyanánt. A három táncost
foglalkoztató tyukodi közvetlenül a nagy létszámú cigányzenekari produkció után következett, s ez a körülmény — érzésem szerint — gátolta, hogy a
szép kamaratánc kiteljesedhessék.

Lakni

rendszám

y

V ® /

Látnivalók

Ki mivel

?

DÉIMASMORSZáS

Bartók Művelődési Központ. B galéria: Kalmár
Márton szobrászművész kiállítása.
Bálind István vajdasági
festőművész kiállítása az Ifjúsági Házban.

4.

Politikai n a p i l a p
Főszerkesztő: Dlusztus Imre
Főszerkesztő-helyettes: Sulyok Erzsébet
Kiadja a C s o n g r á d M e g y e i L a p k i a d ó V á l l a l a t . F e l e l ő s k i a d ó : Kispál
Antal. — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged, Tanácsköztársaság
útja 10., Sajtóház 6 7 4 0 . - T e l e f o n : 2 4 - 6 3 3 . T e l e x : 8 2 - 2 8 2 . T e l e f a x : 13130. — A lapot n y o m j a : S z e g e d i N y o m d a , S z e g e d , B a j c s y - Z s i l i n s z k y
utca 28. 6 7 2 0 . Igazgató: Suranyi T i b o r . — Terjeszti a M a g y a r P o s t a .
E l ő f i z e t h e t ő a p o s t a h i v a t a l o k n á l é s k é z b e s í t ő k n é l . E l ő f i z e t é s i díj eg
h ó n a p r a 101 Ft - a vasárnapi l a p o k k a l együtt 121 Ft. I S S N 0 1 3 3 - f l ~

