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S Z E G E D .

Világ Kupa-győztes
szegedi lányok

Kései reflexió az Oskola utcai házakról...
Kutyaólak

Szeptember 13-án a D M címoldalán
két k é p kíséretében néhány sor jelent
meg. mely szerint „A megújult házak
az Oskola utcában örömmel tölthetnek el valamennyiünket". Szóvá szeretném tenni, hogy nem osztozom ebben az osztatlannak ítélt ö r ö m b e n , s
ezzel a véleményemmel nem is vagyok
egyedül. Bár már a latinok megmondták, hogy de gustibuspon est disputandum (az ízlésekről nem kell vitatkozni). pár szóval mégis összefoglalnám. miért nem tudok csatlakozni a
cikk írójának
ujjéhangulaichozAz Oskola utca a középkori Palánkvárosrész tengelyeként sok mindenen
átesett, mint rendes e m b e r a gyerekkori betegségeken. Óriási tett volt
tőle. hogy magas fekvése következtében szerencsésen megúszta a nagyárvizet. így érhették meg a város legöregebb. módos polgárházai (XVII —
XIX. század) a nemrégen még ..fölszabadulásként" emlegetett világfordulást. A következő évtizedek nagy építészeti kísérletei — úgy tűnik —. csak
itt demonstrálödhattak Megszületett
a páros oldal sápatag színű, monoton
házsora (50-es évek), az Éva presszó
épülete (60-as évek), az Égó Arany
(70-es évek), az Oroszlán utca sarki
ház (RO-as évek), majd a 90-es évek
hajnalára megvalósult a nagy ötlet: a
megmaradt régi házak tetőterét kell
beépíteni.
Kérdezem tisztelettel:
1. Miért é p p ezekét kellett beépí-

a

teni 0 Akadt volna a városban elég
számban megfelelő szabad padlás.
2. Miért kellett a tető és a fölső
födém lebontása után három évig
várni az űj tető elkészítésével? Akkortájt még bőséges esők is előfordultak.
3. Ha már tetőtér-beépítés — miért
nem lehetett az ablakokat a tető síkjába fektetni, miért kellett kutyaólakból díszítósort rakni a házakra, fölborítva eredeti sziluettjüket? (S ha már
itt tartunk: a háztetők a macskák világa. nem a kutyáké...)
4. A fönt idézett cikk írója szerint
üdének emlegetett színeket én egy
kissé harsánynak ítélem, az élénk színek között is lehet finomabbakat találni. A homlokzatok inkább egyszerűnek m o n d h a t ó részleteinek — párkányok. nyíláskeretezések — szinte
pepitára tortént kifestésé bennem tejszínhabbal ékesített, túlszínezett sütemények asszociációját kelti, egy idősb
kollégám a cifrázott mézeskalácsokat
emlegette. Hátul, az udvar felőli rész
színkezelésében végképp talány, hogy
az egyes falfelületek miért é p p az adott
színűre sikeredtek.
5. Szükségszerű volt-e a hátsó.
Bajza utcai front lebontása? S számon
tartja-e valaki, hogy mennyi érték
pusztult el a fölújítás során? Tényleg
betonoztak le megtalált kutat? Hová
lett az egyik udvar szép kovácsoltvas
kerítése?
6. A
műemlékvédelmi
hatóság
egyetértett?
Most a Brauswétter-ház került

tetőtérben

sorra. Vajon hasonlóan jár? Remélem. hogy többek között a remekmívű,
rokokó ízlés szerint készített k a p u ,
zászlótartó és a monogramos stukkódíszek a kúrát megerősödve és szinte
megfiatalodva vészelik St...
S egy utolsó gondolat: ebben az
„egyszer talán" sétálóutcában biztosan
hentesüzletnek kell lennie? Az is kell.

de talán nerríéppitt. Mivolt? Könyv és
papírkereskedés, bútorüzlet, híres
órások, etc., hangulatos lámpák és.
cégérek, egymásra ráéró e m b e r e k .
Város. (Képeinken: fotó a múlt századból. azok a bizonyos kutyaólak, a
Brauswetter-házékei.)
Csegezi (Iván) Mónika
építész

Amikor tegnap délután három óra tájban megcsördült
a telefon, még nem sejtettem, hogy az év legnagyobb
szegedi sportszenzációját hallom majd. Németországból,
Ludwigshafenből ugyanis azt jelentette Kiss Gábor, a
Szegedi Építők SE női tekecsapatának edzője, hogy megnyerték a Világ Kupát.
Pedig pénteken még éppen hogy csak (negyedikként)
jutottak be a szombati döntőbe, ahol jugoszláv, román és
német ellenfelek vártak rájuk. Szombaton azonban szenzációsan küzdöttek a lányok-asszonyok. Az első pár —
Sáfránné (455 fa), Krecsenszki (426 fa) — megnyugtató előnyt szerzett. Bödőné (440 fa) és Csonka Zsuzsanna (387 fa) tartani tudta
az előnyt. A két utolsó ember
40 fa előnnyel nyugodtan
versenyezve feltette az i-re a
pontot, mert Tőrök (456 fa),
Vidácsné (440 fa) tovább növelték az előnyt, biztosan
szerezték meg a Világ Kupát.
Izgalmasan alakult a Világ Kupa egyéni versenye is.
Befejeztével határtalan volt a
magyar csapat öröme, hiszen
egyéniben Török Mariann
nyerte meg a Világ Kupát 900 Török Mariann egyéni Világ
fás teljesítménnyel.
Kupa-győztes

Szeged—Vasas
2-1 (1-1)

—C gy tűnik, az Oskola utca a városépítés állatorvosi lova. Ám Csegezi
(Iván) Mónika írása hasonló a maga műfajában — bár meggyózöw^r
désem. hogy jó szándék vezérelte. Vitakultúránk ellehetetlenülését hordozza. (Az ízlésekről vitatkozni badarság — mondja, ám mégis ezt
teszi.) Építész voltából, lokálpatrióta indulataiból és helytörténeti felkészültségéből is következnek cikkének kérdéses pontjai.
Tény. hogy az Oskola utca legkarakteresebb házai estek áldozatul a
kézivezérlés politikájának, tény. hogy kilóg(na) a régi képből az Éva
presszó épülete, az is igaz. hogy az Oroszlán utca sarkán álló posztmodern,
mór csíkozású építókockaház sem a múlt századi, immár csak régi
fotográfiákon és nosztalgiáinkban éló környezethez illeszkedik. Az elmúlt
évtizedek itthagvták bélyegüket, valamennyi joggal bírálható, de az
egykori közeg vissza nem állhhalő.
A kérdések fölvetése jogos és szükséges lenne a tervezés fázisában, a
döntést megelőzően, nyilvánosan, valódi vitákban. Egy építész ezt megteheti időben akár szakmai berkekben, akár a nyilvánosság elótt. Ez lehetne
a leghatékonyabb szűrőberendezés, a legbiztosabb garancia. Utólag okosnak lenni, élcelődni azért is méltatlan, mert a felújítás tervezője nem
válaszolhat - esetleg tervezői, szakmai érvekkel —. mert néhány éve
autóbalesetben meghalt. A kutyaólak mögött pedig — hasonlóak épülnek
a MALÉV-kirendeltség tetőterében is — emberek laknak majd, emberszabású négyzetmétereken.
A Brauswetter-ház értékei minden valószínűség szerint megmaradnak Köszönet érte Cs. M -nek. aki időben hívta fel erre a nyilvánosság
figyelmét. S bizakodjunk együtt a majdani sétálóutcában, ahol egyszer a
hentesüzlet helyén kisgalériák, kézmúvesmúhelyek. kávéházak várnak
bennünket.

Jól végződött az NB l-es labdarúgó-mérkőzés, győzött a
liczai csapat. Éppen ezért meglepetéssel észleltük, hogy a mérkőzés után fél órával a Sajtóház előtt mintegy háromszáz fiatal
kórusban üvöltötte: „Gyertek ki! Gyertek ki!" Nem tudtuk mire
vélni, vajon most miért hibásak az újságírók? — gondoltuk. Pár
percen belül kiderült, nem a mi fejünket követelik a srácok.
Küldötteik rendőri és rendezői provokációról beszéltek. Munkatársunk természetesen azonnal utánajárt az ügynek. Tényfeltáró
riportját holnapi számunkban olvashatják. (A Szeged SC—
Vasas labdarúgó-mérkőzésről tudósításunk a 8. oldalon.)

Visnyei harmadszor is
a legjobb
Nyugodtan leírhatjuk, ha október akkor Szegeden Pick Kupa
nemzetközi utcai futóverseny. Immáron hetedik alkalommal szólította versenyre az ország igazolt és
amatör futóit a Szeged városi ifjúsági és sportosztály, a Szeged SC
Teszt Klubja. A Széchenyi téren
már 16 órakor megkezdődött a
műsor. Be kell vallani, meglepően
sokan voltak kíváncsiak a több
mint háromórás látványosságra.
Nagy sikert arattak a gördeszkavirtuózok. nem kisebb tapsot kaptak a Tápai Topogó néptáncegyüt

tes tagjai sem. Mégis azt kell mondani, hogy a legnagyobb várakozás az ovimaratonit előzte meg
Két korcsoportban vágtak neki a
kicsik és picik a 192 méteres távnak. Az idősebbeknél Horváth
András győzött Szakái Román és
Csorti Ádám elótt.
A Széchenyi teret pedig egyre
jobban elözönlötték a bemelegítő
futók. A nevezési zárórára 370
résztvevő neve került a számítógépbe. Köztük a tavalyi címvédőké: Sági Ferencé és Visnyei Már(Folytatás a 10 oldalon )

Heti tévé- és rádióműsor
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A HÉT...
...KRÓNIKÁJA
Az INA iraki hírügynökség szerint az a tény. hogy a
Szovjetunió hajlandó katonákat küldeni az Öböl-térségben felállítandó ENSZ-crókbe, jelzi, hogy Moszkva még mindig nem tett
le régi á|ma megvalósításáról, vagyis egy tengeri kijárat megszerzéséről a Közel-Keleten. „Moszkva - tekintettel a térség fontosságára — a cári idők óta álmodozik arról, hogy valahogy bejusson
az Arab-öbölbe" — mondta az INA politikai főszerkesztője. Irán
megegyezett Szaúd-Arábiával, hogy a jövőben nem korlátozzák
iráni hívók zarándoklását a szaúdi szent helyekre. Egyúttal
bejelentette (A. A. Velajati iráni külügyminiszter által), hogy
nem vesz részt országa Irak oldalán egy esetleges háborúban. M.
el-Kadhafi líbiai vezető is amiatt panaszkodott, hogy a nyugati
csapatok szaúdi jelenléte miatt e szent helyek a zsidók és
keresztények fennhatósága alá kerültek. A korábban igen harcias, de az amerikai kommandóakció óta sokkal visszafogottabb
ezredes kezdeményezte, hogy Mekka és Medina fölött a jövőben
ne Rijadh gyakoroljon fennhatóságot.
Izrael tart egy újabb háborús konfliktustól,
teljes joggal,
hiszen hadserege immár méltó ellenfélre találna, nem úgy, mint
az 1968-as villámháborúban vagy "később... A Pentagon közölte,
hogy az U S A 170 ezer katonát állomásoztat a Perzsa-öböl
térségében.
A három balti köztársaság megfigyelői státust kért az
Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezleten. A kezdeményezést nyíltan csak Lengyelország és Norvégia, burkoltan
azonban számos más ország is támogatta. Lengyelországban
novtmber 25-ére tűzték ki az elnökválasztás elsó fordulóját; L.
Walesa ellenfele T. Mazowiecki jelenlegi miniszterelnök lesz, aki
„időbeli hátránnyal" indul, minthogy hetekkel Walesa után
jelentette bc elnökjelöltségre vonatkozó döntését.
A Horvátországban éló szerb kisebbség (amely a köztársaság lakosságának 12 százalékát teszi ki) Knin városában kikiáltotta függetlenségét, s a jövőben mint Jugoszlávia kilencedik politikai egysége kívánja képviseltetni magát szövetségi szinten.
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Kis János Szegeden ppBádiólelex
SZDSZ—Fidesz gyűlés lesz
hétfőn este a JATE bölcsészkar
auditórium
maximumában
(Egyetem u. 2.). Az önkormányzatokról beszélnek a ven-

dégek. Kis János, az M D S Z
elnöke és Tamás Gáspár Miklós országgyűlési képviselő,
majd válaszolnak a résztvevők
kérdéseire.

Keresztyénség
és demokrácia
Kelet-európai és egyesült államokbeli egyházi képviselők
tanácskozása kezdődött szombaton Mátraházán, a református lelkészüdülóben. A konfe-

renciát a Princetoni emberi jogi
szervezet ( C R E E D ) kezdeményezte, s a budapesti Megbékélés Közösség közreműködésével szervezték meg.

Nemzetközi támogatást
kérnek a kisgazdák
Viharos gyűlés
„A Rákosi-féle kommunizmus átment az Antali-féle
kommunizmusba!" „Antall József miniszterelnök a leghűbb
szövetségesét hátbatámadta és
ledöfte!" — egyebek mellett e
kemény szavak is elhangzottak
azon a viharos hangulatú rendkívüli kisgazdagyűlésen, amelyet szombaton a nagy indulatokat kavart alkotmánybírósági döntés értékelésére hívtak
össze Debrecenben. Cseh Sándor országos alelnök megnyitójában kettős nemzeti tragédiáról beszélt. Az egyik: az aradi
vértanúkra való emlékezés
napja, a másik 1990 ősze, amikor is veszni látszik nemzeti
ügyünk, az kisgazdaföldprogram — mondta.
A debreceni kisgazdagyülés
résztvevőinek egybehangzó véleménye szerint a kisgazdákon
kívül egyetlen párt sem tartotta
meg választási ígéreteit, s most
ezt az egy pártot is véleménye
megváltoztatására
akarják
kényszeríteni. Az európai jogrenddel ellentétesnek ítélték az
Alkotmánybíróság döntését, s
ezért a debreceni kisgazdák követelik: a kormány a három
koalíciós párt által már korábban egyeztetett földtörvényter-

Debrecenben
vezetet haladéktalanul terjeszsze a Parlament elé. Nem vagyunk hajlandóak fizetés nélkül távozni a koalícióból —
hangoztatták —, de, ha ezt a
kormány nem teszi meg. felkérik a debreceni demokratikus
ellenzék pártjait: együttesen
gyűjtsenek össze százezer aláírást és kezdeményezzék
új parlamenti választások kiírását.
A debreceni kisgazdagyülés
résztvevői végezetül felhívást
intéztek az európai nemzetek
parlamentjeihez,
kormányaihoz, a magyar közvéleményhez. Követelik a nemzetellenes
kommunista törvények azonnali eltörlését és a demokratikus jogrend megteremtését.
Kérik ehhez a magyar és a nemzetközi közvélemény, a parlamentek és a kormányok támogatását. Felhívják a nemzeteket. hogy a Magyar Köztársaság kormányát csak oly mértékben támogassák, amilyen
mértékben a Törvényhozási
munkája nem a kommunista
tulajdonhasználat
módját
akarja konzerválni, mint teszi
ezt napjainkban — fogalmaz a
Független Kisgazdapárt debreceni felhívása.
(MTI)

...SZENZÁCIÓJA
Szerda óta nincs sem Kelet-Németország,
sem NyugatNémetország. Mindkettő megszűnt. Egységes Németország van,
több mint 70 millió lakossal. Európa gazdaságilag legfejlettebb
országa addig az NSZK volt, ám kérdéses, hogy az elmaradottabb keleti területekkel való egyesülés után képes-e megtartanit
pozícióját. Annyi biztos, hogy a pénzvilág bizalmat szavazott H.
Kohlnak, a „nagynémet kancellárnak", s országának, amit
bizonyít, hogy az egyesülés után a német márka eddigi története
során a legkedvezőbb árfolyamot érte el az amerikai dollárhoz
képest.
A Szovjetunió visszafogottan üdvözölte a német egyesülés
tényét; bár a parlament hatályon kívül helyezte az NDK és
Szovjetunió között 1975-ben kötött barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződést. A német kormány bejelentette, hogy M.
Gorbacsov szovjet elnök novemberben Berlinbe látogat.
G. Bush Amerikai elnök üdvözölte, hogy Németország
teljesen szabaddá vált. J. Pérez de Cuellár ENSZ főtitkár
figyelmeztetett a németek megnövekedett felelősségére. W.
Járuzelski lengyel államfő bízik abban, hogy az egységes Németország nem él vissza a világ bizalmával. J. Samir izraeli miniszterelnök vegyes érzésekről beszélt. M. Thatcher brit kormányfő azt
hangsúlyozta, hogy a nyugat-európai szövetségesek (köztük a
németekkel) összefogva élték át a hidegháború nehéz időszakát.
F. Mitterrand francia elnök az európai egység elórelendítöjeként
beszélt Németországról és saját hazájáról. A legfurcsább üzenet
Irakból érkezett, minthogy az ottani külügyi szóvivő — végül is
saját logikája szerint érthető módon — egyenlőségjelet tett
SZOMSZÉDOK
Németország békés, valamint Irak és Kuvait erőszakos egyesítése közé. „ Kuvait visszanyerését ünneplő népünk üdvözli Németország egyesülését" — mondotta.
A szerdai ünnepnapon a berlini Alexanderplatzön mintegy
10 ezren tüntettek az egyesülés ellen. Autókat (nyugati gyártmáA nemzetiségi problemaA szlovákiai magyarok a
nyúakat) gyújtottak fel. vasdorongokkal és láncokkal verték be a
szállodák ablakait, szabályos utcai harcot folytattak a (lényegé- magyar nemzet részét alkot- tika szélesebb összefüggésekben nyugat-berlini) rendőrökkel. Többen a nézók közül is ják. Szlovákiában élnek, de ez ben történő elhelyezését Masemmi esetre sem jelenti azt, rian Calfa nem csupán azzal
megsebesültek.
alátámasztani,
hogy elmagyarosított
szlová- igyekezett
kokról lenne szó — állapította hogy a nemzetközi normák
....KOMMENTÁRJA
Magyarország novembertói fogva az Európa Tanács hu- m e g Marian Calfa csehszlo- fontosságát hangsúlyozta, haszonnegyedik „rendes" tagja lesz. Október 2-án Strasbourgban vák szövetségi miniszterelnök nem azzal is, hogy kijelenaz E T parlamenti közgyűlése egyhangúlag úgy foglalt állást. hogy az Új Szó című, pozsonyi ma- tette: „Szlovákia számára jobb
támogatja hazánk felvételi kérelmét. A T A S Z S Z szovjet hírügy- gyar nyelvű napilap szombati lenne, ha az ól érintő nemzetinökség (talán irigységből?) mindössze négy mondatot szentelt e számában megjelent interjú- ségi problémákat
Csehszlováténynek, kiemelve: „Magyarország az elsó közép- és kelet- jában.
kia és Magyarország
között,
európai ország, amely teljes jogú tagja lesz ennek a — huszonhászinten
oldaná
Calfa úgy vélekedett, hogy államközi
rom nyugat-európai államot tömörítő — szervezetnek."
a nemzetiségi kérdés megol- meg"... Ezzel Calfa világosan
Nem véletlen, hogy ugyanekkor külön beszámoltak Antall dásakor alapjában véve az ér- állást foglalt amellett, hogy a
József sajtóértekezletéről, aki ismételten kijelentette: 1991 vé- vényes nemzetközi egyezmé- szlovákiai magyarok sorsát ilgéig kilépünk a Varsói Szerződésből. A z UPI hírügynökség is nyeket kell figyelembe venni. letően vannak olyan kérdések,
sokkal nagyobb teret szentelt az esetleges magyar N A T O - A csehszlovák miniszterelnök amelyek
nem
tekinthetők
tagságot firtató kérdésre adott Antali-fejtegetésnek, mint annak
— paradox m ó d o n — „a Szlovákia legszűkebb belügyéa ténynek, hogy fölvettek bennünket az ET-be...
csehszlovák
specifikumok nek, hanem a Cseh- és Szlovák
Nyilván nem véletlen — de ha mégis az. akkor szerencsés! nagy ellenfelének"
nevezte Szövetségi Köztársaság, il—. hogy e számunkra kedvező határozattervezetet egy P.
önmagát. Ezalatt azt értette, letve a Magyar Köztársaság
Schieder nevű osztrák képviselő terjesztette eló (melyben egyébhogy országa most tér vissza kormánya közötti megegyeként végigkíséri Magyarország e századi történetét, sót. olyan
az általánosan
elfogadott, zést igénylik. Ez az álláspont
térképeket közöl, tanulmányában amely az 1918 előtti Magyarnemzetközileg
bevett,
kipró- nyilvánvalóan kiváltja majd
országot ábrázolja, benne a harmadára zsugorodott ország mai
bált
és
igazolt
módszerekhez
a azon szlovák körök heves táhatárainak kontúrjaival), s nem véletlen az sem. hogy Antall
madásait — az egyébként szlogazdaság
területén,
é
s
—
vélte
József beszédében ígéretet tett: hazánk konstruktív és példás
vák — Marian Calfa ellen,
Calfa
—
ugyanezt
kell
tennie
módon járul hozzá a területén belüli és kívüli kisebbségi problémák rendezéséhez. Emlékeztetett arra is. hogy ó volt az elsó a politikai életben is. Marian amely körök eddig is a délkelet-európai kormányfő, aki ellátogatott a N A T O központjába. Calfa szerint: „mély alázattal" szlovákiai szlovákok „elmagyarosítására" irányuló törekA jövó dönti el. hogy szerencsés „húzása" volt-e a magyar el kell fogadni a bevált elvediplomáciának, hogy e nagy jelentőségű pillanatot kihasználta a ket. Személyes véleményként vésekben vélték fölfedezni a
VSZ-től való, igen markáns magyar elhatárolódás újabb bizonyí- hozzátette: „egy bizonyos idő- problémák gyökereit.
Külön szólt Calfa az interszak" Csehszlovákiában is el
tására. s a NATO-hoz való közeledés demonstrálására.
Nyilvánvaló: vannak olyan politikai crók. amelyek szakér- fog telni, amíg létrejön az a júban a tervezett szlovákiai
tői. ha ránéznek ama Nagy-Magyarországot, s benne (ugyan fajta demokrácia, amit más nyelvtörvényről. Szerinte az
kontúrosan) a mai kicsit ábrázoló térképre, el sem tudják országokban az évszázadok lenne a legjobb, ha ilyen törképzelni, hogy ez az állam katonailag és politikailag semleges igazoltak. A szövetségi mi- vényt egyáltalán nem kellene
legyet). Nekik van igazuk?
niszterelnök
hangsúlyozta: hozni, hiszen külföldi példa is
k e v é s ' akad
rávonatkozik ez a nemzetiségi nagyon
Jelenleg azonban SzlovákiáSandi István kapcsolatokra is

KŐKEMÉNY LOGIKA. - Csekély a hitele a lakosság szemében a szovjet kormányzatnak: sokaknak nem tetszik Gorbacsov
korlátlan hatalma; mások Nyikolaj Rizskov miniszterelnök menesztését követelik — ezt tükrözi egy pénteken közzétett közvéleménykutatás, amelynek eredményét az Interfax, független moszkvai
hírügynökség ismertette. A megkérdezettek 37,4 százaléka nem
helyesli azt a parlamenti döntést, amely gazdasági kérdésekben
korlátlan hatalommal ruházta fel Gorbacsovot. A moszkvaiak 53,6
százaléka egyetért az orosz föderáció parlamentjének azzal a döntésével, amely lemondásra szólította fel Rizskov kormányfőt. Az
egyetértők aránya más területeken még magasabb.
A Gorbacsov—Jelcin ellentét kapcsán az újság rámutat: a
legnagyobb tagköztársaság, az orosz föderáció parlamentjének döntése a szuverenitásról a Szovjetunió létét kérdőjelezi meg. A kőkemény logikával levont következtetés szerint ezzel a döntéssel —
amelynek egyenes következménye, hogy a Szovjetunió nem létezik
többé — nem létezhet szovjet elnök sem. (Renter/dpa)
SZOVJET IMPORTKORLÁTOZÁS. - Átmeneti importkorlátozás lépett életbe a Szovjetunióban október 15-étől az év
végéig. Mint a TASZSZ hírügynökség jelentette, a Magyarországról,
Cseh-Szlovákiából és Németország keleti tartományaiból (a volt
NDK-ból) származó termékek behozatalát — az élelmiszerek és
gyógyszerek kivételével — előzetes engedélyezéshez köti. A jelentés
szerint az engedélyezési kötelezettség azokra az árukra vonatkozik.
amelyeket az ez évi árucsere-forgalmi jegyzökönyvekben meghatározott kontingenseken felül akarnak behozni, s amelyekre a szerződést
szeptember 1-je után kötötték meg. A mostani rendelet által érintett
országoknak mind aktívumuk van a Szovjetunióval szemben, s az
intézkedés bizonyára ezt hivatott csökkenteni. Szeptember végére a
múlt év végihez képest 309 millió rubellal nótt a magyar fél aktívuma.
s annak összege jelenleg csaknem 1,1 milliárd rubel. (MTI)
DISCOVERY - START. - Sikeres volt a Discovery amerikai
űrrepülőgép szombati indítása. A száztonnás Discovery ötfőnyi
legénysége a start után 6 órával mesterséges holdat állított pályára,
amely a Nap körüli térséget tanulmányozza majd. Az Ulysses
napszondát az európai űrkutatási együttműködés keretében hozták
létre.
AMERIKAI KÖLTSÉGVETÉSI CSATA. - Az amerikai
törvényhozás és a kormány képviselői szombatra virradó éjjel is
folytatták a páratlanul kemény harcot a költségvetés körül. Amenynyiben nem születik megállapodás, keddtől leáll az amerikai államaparátus nagyobbik része. A képviselőház csütörtökön többségi
szavazással elutasította a saját vezetői és a kormány által kidolgozott
kompromisszumos költségvetést az elsejével megkezdődött új pénzügyi évre. A képviselők pénteken éjjel megszavazták az egyhetes
haladékot a költségvetés érvénybe léptetéséhez, ám George Bush
elnök megmakacsolta magát: közölte, hogy — törvényes jogával élve
— megvétózza a döntést. Ez azt jelenti, hogy keddtől (hétfő
ünnepnap az Egyesült Államokban) a létfontosságú szolgáltatások,
mint rendőrség, tűzoltók, orvosok stb., kivételével szünetelnek,
fizetés nélküli kényszerszabadságra mennek a közalkalmazottak,
leállnak az állami hivatalok és szolgáltatások.
LITVÁNIAI LENGYELEK. - A vilniusi vezetők elítélő nyilatkozatának közzététele után ült össze szombaton Vilniusban a
Kelet-Litvániában megválasztott parlamenti képviselők és tanácstagok kongresszusának második ülése. Ennek központi témája a
lengyel nemzeti-területi autonómia kinyilvánítása a vilniusi határterületen. A litván parlament és a kormány péntek este Vytautas
Landsbergis parlamenti elnök és Kazimiera Prunskiene miniszterelnök aláírásával közös nyilatkozatban fejtette ki, hogy elvi okokból
elutasítják a lengyel autonómia kikiáltását. — Megengedhetetlen,
hogy a szúk látókörű provincializmus és rosszakarat ártson a mi közös
Litvániánknak — hangoztatták a litván vezetők. A nyilatkozat a
litván helyzetet „destabilizáló törekvésért" a felelősséget a Szovjetunió konzervatív politikai köreire hárítja. (MTI)

Calfa: Államközi megoldások kellenek
ban olyan a helyzet, hogy a Marian Calfa csehszlovák kornyelvtörvényt nyilvánvalóan mányfó az Új Szónak adott
el fogják fogadni — mondta nyilatkozatában. (MTI)

„Válogatott"
román gyerekek
A g y e r e k e k e t annak idej é n e g y bukaresti bizottság
„válogatta ki", mert testi hib á v a l , illetve mentális bet e g s é g e k k e l születtek. Ors z á g s z e r t e helyi bizottságok
vizsgálták az újszülött, ill e t v e harmadik é v ü k e t betöltött g y e r e k e k e t , a k i k n e k
n e v e i t a bukaresti s z e r v h e z
küldték t o v á b b . Ott aztán
e l d ö n t ö t t é k : az apróság árv a h á z b a , vagy a „ m e n t h e t e t A közel 5 0 titkos gyermekl e n e k " k ö z é kerül.
intézményben — amelyek
közül hatot az amerikai forA z otthonokban azonban
gatócsoport felkeresett — a o l y a n g y e r e k e k is v a n n a k ,
román kormány szerint ösz- akiknek n i n c s e n e k veleszüszesen nyolcezer gyereket letett r e n d e l l e n e s s é g e i , iltartanak. ( A nyugati becslé- letve o l y a n kis e l t é r é s e k r ő l
sek szerint 4 0 e z r e t . ) A buka- van s z ó , a m e l y e k k ö n n y e n
resti v e z e t é s arra hivatkozik, o r v o s o l h a t ó k l e n n é n e k . A
hogy e z e k e t az o t t h o n o k a t g y e r m e k i n t é z m é n y e k
létét
m é g a Ceau$escu-rezsim alatt e g y é b k é n t a C e a u $ e s c u - é r a
alapították, az új rendszer- alatt teljes titokban tartotnek azonban nincs e l e g e n d ő ták: kis falvakban h e l y e z t é k
p é n z e arra. h o g y javítsa a el ő k e t , ahol a h e l y i e k úgy
bentlakók
k ö r ü l m é n y e i t , t e t t e k , mintha e z e k n e m is
vagy megszüntettesse az in- l é t e z n é n e k
tézményeket
(Reuter)

A romániai „gyermekotthonokban" t e n g ó d ó n y o m o rék, vagy súlyosan beteg gyerekek sorsáról mutatott be
riportfilmet p é n t e k e n este az
amerikai A B C televízió. A
film m e g d ö b b e n t ő képsorai
e m b e r t e l e n körülmények között tartott, nemritkán állatként kezelt, sokszor az éhhalál küszöbén álló gyereket
mutattak.
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Rabold el a gyerekedet!
Emlékeznek még a két asszony közé állított kisgyerek
meséjére? Mindketten perlekedtek érte. Az alant következő,
részleteiben némileg átigazított, de lényegében igaz történetekben nem anyák és álanyák, hanem a vér szerinti édesszülők
perlekednek gyermekeikért. A felbomló házasság kétszemélyes
poklában a gyerek sokszor a büntetés és a vak önzés eszköze
lehet. És lesz is. A hivatal és a törvény pedig óvatos. A mese
igazságos bírója annak az asszonynak ítélte a gyereket, aki nem
kapott utána. Aki féltette. Szimbolikus vég, csakhogy a szimbólumokba nem férnek bele a gyűlölet mérgével átitatott apró
részletek, amiken pedig nagyon sok múlik.

Aki hazafelé
menekült...
A barna, egészen rövid hajú
úr jó néhány évig külföldön élt
feleségével és kicsi gyermekével, a feketemunka ritka, bár
veszélyes adományával eltartva
a családot. Mígnem a nélkülözés, a túlzó reményeket gyorsan
leromboló idegen környezet
aláásta a férj s feleség szerelmét.
A fiatalasszony egy nap összepakol, s a gyerekkel együtt hazajön. Menekül. A férj szerint
szökik, aki azt is mondja, hogy
az illetó ország törvényei szerint
gyerekrablás történt. Két hónap
múlva követi feleségét, hazajön, apósával vagyonjogi vitába
keveredik, botrány botrányt követ, hivatalokkal veszekszik,
gyerekét jószerivel mégsem láthatja. Ekkor keresi meg a szerkesztőséget és meséli olyan elképesztő aprólékossággal az
életét, mintha nem is a sajátjával tenné.
Másodjára én megyek hozzá,
és megdöbbenve konstatálom,
hogyan dokumentálta a családi
botránysorozat minden egyes
részletét, levelektől a széttépett fényképekig, hivatalos iratoktól a magnófelvételekig.
Nem tagadom, megrettenek.
Ilyen ügyekben újságírónak
nincs keresnivalója. D e azt sejteni kezdem, hogy a gyereklátogatási joggal, s annak betartatásával valami nincs rendben.
Akár igazak a férfi állításai,
akár nem, a válási hercehurcák
szította gyűlöletben könnyedén és sajnos következmények
nélkül büntetheti közös gyermekükkel egyik szülő a másikat. Mármost, hogy mit szól
ehhez a gyerek? Vagy nem kérdezik meg, vagy durván manipulálják.

ajándékozza is meg a — csak
egyfelől — ifjú párt, aztán
gyorsan még eggyel. A fiatalasszony 25 évesen már iskolába
kísérgeti nagyobbik fiát. Az
első boldog négy év varázsát
azonban
gonosz
viharként
söpri el a hír, hogy a férfinak
szeretője van. Az asszonyka,
aki addig szerelmes kábulatban
figyelte férje minden mozdulatát, kezd kijózanodni. Keserűsége kíméletlen dacba csap át, s
amit a korai házasságért feláldozott — egyetemet, barátokat
és szabadabb életet — most
pótolni kezdi. A bűneit hiába
bánó férj kezéből kicsúszik az
irányítás, és megdöbbenve veszi észre, hogy feleségének
nem kell többé. Nem, semmilyen téren. Hiában építenek föl
időközben gyönyörű házat,
törpe fenyőkkel, pázsiton szaladgáló fajkutyákkal, hiába
gyönyörűek
a
gyerekek,
mintha megtörtént volna a jóvátehetetlen. A férfi egy nap
hajnalban keres meg, és zokogva meséli, hogy felesége

megint nem aludt otthon, és ó
ezért most elviszi külföldre a
gyerekeket, kiszökteti őket,
mert azt akarja, hogy ö is tudja
meg, milyen a magány, a kiszolgáltatottság, de csak azért
teszi, mert szereti a feleségét és
észre akarja téríteni. Két óra
hosszán keresztül beszél és sír.
Adjak tanácsot? Ugyan mit
mondhatnék. Szeretni nem lehet más helyett. Annyit megjegyzek mégis, ne alázza meg
magát. A gyerekszöktetést pedig nem akarom elhinni. Holott a férfi két hét múlva eltűnik
a két kisfiúval. Külföldról hívja
aztán a feleségét; ez még nyáron történt, most ősz van, anya
és a kicsik több mint két hónapja nem látták egymást. A
két ország között kiadatási
egyezség nincs.

Ötven napig
nélkülük

mígnem elérkezett augusztus
közepe, a jog'szerinti nyári két
hét ideje, a férfi el is vitte az 5
éves Zsoltot és a 3 éves Béluskát. Klára pedig — tanulmányútra — külföldre utazott. Hazatérve azonban azt látta, hogy
lakásából eltűnt egy rakás gyerekholmi, s játék: a jelek nyilvánvalóan arra utaltak, hogy a
férfi nem akarja visszahozni a
gyerekeket. így is volt. Az anya
hiába fordult gyámhatósághoz,
rendőrséghez és bírósághoz,
amíg jogerős döntés nincs,
mondták neki, bármelyik szülőnél jogszerűen tartózkodik a
gyerek. A dolog nem ettől volt
tragikus. Mert bizony a volt férjhez is hiába ment, hiába könyörgött többször is a panelház
zárt ajtaja előtt, az nem engedte
látni a kicsiket. A kétségbeesett
fiatalasszony ekkor fordult újságíróhoz. Én meg fölhívtam
jogi szakértőt, gyámügyes tisztviselőt, akik csak megerősítettek abbéli gyanúmban, hogy bizony van joghézag a gyerekelhelyezés akár félévig is elhúzódó
ügyintézésében, s igazából éppen a legkritikusabb időszakban
szinte minden a sokszor indulatokkal túlfűtött szülőkre van
bízva. A törvény, s a hivatal
óvatos, ami persze érthető: az
emberi rosszat nem javíthatja jó
paragrafus. Legfeljebb kordában tarthatja. S ha nem, megtörténhet az, ami Klárával, aki
hét hétig nem látta kicsinyeit.

Klára irodalomtanárnó, és a
második gyerekét szoptatta,
amikor házassága ismerős fordulatot vett. A kéretlen harmadik ezúttal a legjobb barátnő
volt. A férj elköltözött otthonról, s megkezdődött a válás indulatokkal, s eleddig fel sem
tételezett jellemvonásokkal teletűzdelt procedúrája, elsó fokon az asszony kapta a gyerekeket. A volt férj fellebbezett,
közben pedig, ahogy elóíratott,
A jogerős döntés napján telekéthetente látogatta gyerekeit. fonon beszéltünk. Másodfokon
megkapta a gyerekeket, fellebezésnek helye nincs. Ám se 6k,
sem a férj nincs sehol. Utóbbi,
úgy hallotta Klára, külföldre
utazott. Most mit tegyen? A
rendőrség nem intézkedik. Kérdem. mégis mire tippel. Talán a
nagymamánál vannak a gyerekek, de vele nem beszélnek, ha
bemutatkozik, nyomban lecsapják a kagylót. Végül megegyezünk, telefonálok én.

Kedves, öreges nói hang a
nagymamáé, a háttérből egyértelműen gyerekzajok hallatszanak. Kérdem, tud-e a jogerős
döntésről. Nem tud. A fiával
lehet-e beszélni? Nem lehet.
Nem tudja, hol van? Nem. Otthoni telefonszámát esetleg. Azt
sem tudja. Megmondaná, hol
vannak a gyerekek? Nem
tudja... Ennyi.
Két nap múlva Kláránál megszólal a kapucsengő, Zsoltika
beszél bele, mondja, hogy apa
hazahozta őket.
Ez az ügy talán rendeződik.
Bár semmi biztosíték nincs arra,
hogy két másik, egymást egykor
szerető emberrel ne történjen
meg újra. És újra.

...és aki külföldre
Ez a történet szöktetéssel
kezdődött és azzal is ért véget.
A kisváros gimnáziumának
matematikatanára
beleszeret
tanítványába és a lány szüleinek minden elővigyázatossága
ellenére egy kalandos éjszaka
elrabolta. Pedig a lovagkornak
vége, mégha a hatalmas szerelem hamarosan gyermekkel

Darvasi László

Gumievő nyestek meg a természetvédők
A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Hessen tartományi Wetelári
Természetvédelmi Központ között kialakult szoros kapcsolat alapján — német
meghívásra — hatodmagammal 10 napot töltöttem az NSZK-ban.
Jártunk például rögtön a megérkezés
után a Giesseni Egyetem
Vadbiológiai
Intézetében. A gazdagon ellátott intézet
sajátos kutatási témáját mutatta be: miért harapdálják a nyestek az autók gumialkatrészeit? A népautók országában az
Audi és a Mercedes gyárnak bizony
problémát okoznak a kicsinyke állatok
azzal, hogy a kocsik mintegy 2 százalékában anyagi kárt és ezzel balesetveszélyt okoznak. Természetesen az említett gyárak anyagilag segítik a kutatómunkát.
Az egyik legizgalmasabb program volt
az asslári szemétlerakó telep megtekintése. A telep szervezésében és mindennapi munkájában már megvalósult az
emberi igény, az akarat s a pénz összefogása. Ez természetesen a lakosság összefogását is jelenti
van igénvük,
tü

relmük, lehetőségük a
háztartásokban
keletkező hulladékok percíz
összegyűjtésére, feldolgozására, elhelyezésére vagy
hasznosítására.
Minden hulladékfajtát
külön gyűjtenek (papír, üveg, szervetlen,
szerves anyagok, fémek). Igy mód van
arra, hogy a megfelelő szerves anyagokból gyorsított eljárással komposztot készítsenek. hogy a papírhulladék 80 százalékát újra hasznosítsák, az üveghulladékra üveggyárak épültek, s a fémhulladékot is újra beolvasztják. A közelmúlt
hazai híreinek az ismeretében az is látható volt, hogy ebben a szisztémában
szinte nincs lehetőség arra. hogy a kommunális hulladék közé veszélyes anyag
kerülhessen (nem beszélve a többszázezres büntetés kockázatától).
Bárhol jártunk a 10 nap folyamán,
mindenütt látható volt. hogy a környezet- és természetvédelem a termelés „kalkulált"' része. Több helyen is felhívták a
figyelmünket arra, hogy
mezőgazdaság
tartósan csak a természetvédelemmel
összhangban lehet eredményes
Ennek érdekében itt tesznek is a műtrágyát csak

okkal használják, a gazdák a kötelező
profitérdekeltség mellett is biztosítják az
őshonos növényeknek és állatoknak az
élő helyet. Például a tartományban megvalósuló gyepprogramban az intenzíven
művelt táblák között érintetlen csíkokat
hagynak, vagy a legelőre csak megfelelő
számú állatot hajtanak ki.
Vajon mi magyarázza mindezt a kétségtelenül meglévő nagy tőkeerőn kívül?
Két olyan programpontunk is volt, amely
világossá teszi az okokat.
Jártunk az Obersuhli
Oktatóközpontban. Itt felnőttek irányításával, nagyon
gazdag információs anyag segítségével,
igazán jól felszerelt termekben folyik a
nevelömunka. S már maga a meghívásunk ténye, a meghívó szervezet léte
magyarázat a magas színvonalra. A
Wetzlári Oktatási Központ nagy élmény
a pedagógusnak. Innen irányítják a terület tanárainak továbbképzését. Szakembereiknek felkészültsége, a központ kísérleti eszközei, gyakorlókertje, információtechnikájuk számunkra egyelőre
elérhetetlennek látszik

Kép-zavar
Diákkorunkban nagy feladványnak számított — osztályozták is. ha jól emlékszem —, hogy mi a különbség talp
alattnyi föld és talpalatnyi föld között. (Akkor még kötelező volt Szabó Pál regénye.) Egy életre megtanultuk: a
talpunk alatti néhány négyzetdecimétert nem keverhetjük a
napkeltétől napnyugtáig tartó földszerző gyaloglással. Ez a
talp alattnyi föld jutott eszembe a tévé egyik szellemes
klippjét csodálva, melyben Nagy Feró és társai régi mozgalmi- és úttöródalokat tettek idézőjelbe fergeteges humorral. nagyszerű képi ötletekkel, eredeti felhangokkal. Abban látható egy képsor: a budapesti tanácsköztásrasági
emlékmű hatalmas matrózának félelmetes talpa alá szorítja
Feró a fejét — egy tojáshéjérzékenységű emberfej egy
rohanó óriás lába alatt. Élborzasztó és tragikomikus kép —
túlmutat önmagán. S valami egészen új szemléletet és
szellemiséget hordoz. Emlékeznek még a szakállas viccre:
Mikor mennek ki Magyarországról az oroszok? Majd ha az
Osztyapenko szobor lépést vált! (Ha-ha-ha). A lépésváltás
megtörtént. Az Osztyapenko-szobor ma is áll, egyelőre
átvészelte a múltkor még ellenzéki pártok szobordöntési
akcióit. N e m áll viszont több Lenin-szobor (mintha egyedül
ő lett volna bűnös hetven esztendő minden tragédiájáért).

néhány köztéri alkotás sorsára vár, mely már megpecsételődni látszik. Ugyanakkor Göncz Árpád köztársasági elnökünk ukrajnai látogatásakor megígérte vendéglátóinak,
hogy a hazánk területén elesett katonák emlékét ezután
ápolni, sírjaikat gondozni fogjuk. Merthogy — fogalmazta
meg — a halott katona nem ellenség. Éz már európai
emelkedettségre és gondolkodásra valló megállapítás. Közelít a spanyol példához, ahol az utókor közös mementót
emelt a polgárháború áldozatainak, függetlenül attól, melyik oldalon estek el. Talán ez a szemlélet és emelkedettség
segítette a spanyol népet ahhoz, hogy a diktatúra bukását
követően oly gyorsan és annyira látványosan képes volt
felzárkózni Európához. Példájuk számunkra is tanulságos.
Annak ellenére, hogy Szegeden, teszem azt a Széchenyi téri
két szovjet emlékműnek sorsát hamarosan dűlőre kell vinni
— a város központi tere nem privilegizált emlékhely, egy
végre a realitásokhoz közelítő történelemszemlélet nyelvöltése.
Az egykori ellenzék őszinte indulatból és némi propagandisztikus szándéktól vezérelve raktárba küldött szobrokat. Ám nem vallott nagy politikai realitásérzékre, hogy
helyükre mindjárt Trianon emlékművét igyekeztek újraépíteni. Mintha egyre jobban igazolná a történelem, hogy a
változások viharainak, átmeneti, forrongó időszakának
érzelmi-indulati töltései nem éppen alkalnlasak köztéri
szoborállításra. Egy-egy közösség — akár az egész nemzet
— konszenzusa hitelesíthet egy-egy vállalkozást, legyen az
egy kistelepülés parkba helyezett díszkútja vagy a nemzet
mártírjainak hatalmas emlékműve. Nem hiszem, hogy
olyan ötleteket kellene fölkarolni, mely szerint elég lenne a
szovjet emlékművek csillagait nemzeti címerre, cirill betűs
feliratait latin betűs magyar mondatra cserélni, s olcsón itt
állhatna a szegedi hősök emlékműve. A Gellérthegyen lévó
Szabadság-szoborról sem mosható le a legenda, mely szerint az a tragikus sorsú ifjú Horthy síremlékének készült.
A szegedi „libáslány" 1957-ben készült. Az előző
. évtizednél liberálisabb légkörben, megszabadulva a szocreál béklyóitól. Egy fiatal művész — Segesdi György —
jelentós tette lett ez a szobor, bár a város közönsége
sohasem fogadta be. Az első jelképekkel dolgozó, a görög
mitológiát újragondoló és a kor plasztikai nyelvén megszólaló emlékmű született. Legjelentősebb szobrászunk, az
Európa-szerte babérokat arató Varga Imre készítette a
legautentikusabb Lenin-ábrázolást és a vatikáni magyar
kápolna Mária Nagyasszonyát, a Kun Béla-emlékmüvet és
a Szent István-mementót, a partizánemlékmúvet és a Károlyi-szobrot, hogy csak néhányat említsek. Mindegyik hibáikkal és erényeikkel — ideológiai tartalmuktól függetlenül
is — kordokumentumok.
A szegedi asszonyalak mellére nemrégiben címkét
ragasztottak: Tej. Mosolyogtató ötlet az első esőig. Hasonlóan a pesti Váci utcán lévó Ferenczy Béni-fiúakthoz,
melynek fütyije fényes a kéznyomoktól. Tóth Valéria Tiszaparti szoborsétányt megelőlegező bronzlányainak talpa
alatt évek óta fütyül a szél. Ma már sejtem, nem egy talicska
földre vár, ahol megvethetné lábát, hanem korunk új
jelképére, az át-meg átvedló kaméleonra .
a ,
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Magyarok
A hazai közvéleményben az elmúlt évtizedek során különös
kép alakult ki a nyugati országokban élő magy arokról. A hivatalos
állaspont disszidenseknck, hazaárulóknak, majd a politikai légkör
enyhülésével „külföldre szakadt hazánkfiainak" nevezte őket. A
lakosság ezzel szemben úgy képzelte, hogy a nyugatra jutott
magyarok döntő többsége irigylésre méltó karriert csinált, dúsgazdag vagy legalább az átlagosnál nagyobb jómóddal rendelkezik. A
vélemény kialakításához hozzájárult a nyugatról hazalátogató
rokonok, ismerősök viselkedése is. Ezek az emberek a számukra
rendkívül kedvező valutaárfolyamok következtében magyarországi tartózkodásuk alatt olyan luxust engedhettek meg maguknak, amilyenről Nyugaton nem is álmodhattak volna. így sok
átlagos nyugati magyar kisember, aki talán hónapokig takarékoskodta össze az útiköltséget a hazautazáshoz, Magyarországon
egyszeriben milliomossá változott. Sokszor neki magának is tetszett ez a szerep, amit életéhen végre eljátszhatott, méghozzá
szülőföldjén a rokonok és barátok társaságában.
A valóság ezzel szemben sokkal szürkébb volt, mint az álomképek és a nyugati látogató
kénytelen-kelletlen
szerepjátszása, A milliomosokat és átlagon felüli vagyonnal rendelkező
személyeket nagyon hamar öszs^e lehet számlálni a nyugati magyarság tömegében. Akadnak
még valamivel többen jómódúak. a döntó többséget azonban azok a napi munkájukból
éló kisemberek képviselik, akik
egy küzdelmes élet alkonyán rászorulnak a nyugdíjra. Nem egy
akad közöttük, aki a külföldön
eltöltött évek, évtizedek után
ismét haza szeretne költözni.
Annál is inkább, mert az odakint kiutalt szerény összegű
nyugdíj sokszór éppen csak a
létminimumot biztosítja öreg
napjaira. Magyarországon pedig
ugyanebből az összegből sokkal
kényelmesebben megélhet.

A hazai újságolvasók közül
talán kevesen figyeltek fel arra a
rövid hírre, amely René Felber
svájci külügyminiszter magyarországi látogatásáról tudósított.
Á Svájci Államszövetség nem
ajánlott fel különösen nagy öszszeget a magyar gazdaság megsegítésére. a két miniszter szándéknyilatkozata azonban tartalmazott.néhány olyan mondatot,
amely rendkívül fontos a két
ország kapcsolatában, elsősorban pedig komoly változást jelent a Svájcban élő maroknyi
magyar csoport életében.
René

Felber

kijelentette,

hogy Svájc nem ellenzi többé a
kettős állampolgárságot.
Az a
magyar tehát, aki felveszi a
svájci állampolgárságot, mellette a magyart is megtarthatja.
Politikai menedékjogot többé
egyetlen magyar állampolgár
sem élvezhet Svájcban, végül
pedig a svájci állampolgársággal
rendelkező magyarok hazatelepülésük esetén megkaphatják
teljes svájci nyugdíjukat. Jelezte, hogy a nyugdíjkérdést rövidesen azoknak a magyaroknak az esetében is rendezni kívánják. akik Svájcban élnek, de
csak magyar állampolgárok és
eddig politikai menekültekként
tartózkodtak az országban.
Svájcban René Felber megállapítása szerint tízezer magyar
szerzett államjxrlgárságot és háromezer azoknak a száma, akik
nem svájci állampolgárok, hanem még mindig menekültekként élnek az országban, mint
magyar állampolgárok.
Az adatok nem egészen pontosak. A Svájci Menekültügyi
Szervezet 1983-as statisztikája
ugyanis összesen 16 ezer olyan
személyről tudósít, aki magyar
állampolgárként kapott az országban politikai menedékjogot. Amennyiben ezek közül
Felber adatai szerint tízezer időközben svájci állampolgárságot
szerzett, még mindig nem három, hanem hatezer a Svájcban
éló
magyar
állampolgárok
száma. Ez gyakorlatilag annyit
jelent, hogy él Svájcban hatezer
magyar, aki évtizedek óta (sokan 1956 óta!) az országban tar-

Oszi
napsütésben

Nyugaton
tózkodik, dolgozik, de nincs
svájci állampolgársága.
Ez alig érthető azok számára,
akik nem ismerik a svájci törvényeket.
Nincs jelenleg a földkerekségen még egy olyan ország, amelyikben az állampolgárság megszerzése olyan nehéz és körülményes lenne, mint Svájcban.
Hozzájárult a nehézségekhez
még az a gyakorlat is, hogy Svájc
nem nézte jó szemmel, havalaki
kettős állampolgár. Nyílt törvény ugyan nem létezett, amelyik határozottan megtiltotta
volna a kettős állampolgárságot,
de volt és van számos ilyen irányú rendelkezés, amelyet a hivatalnokok saját belátásuk szerint alkalmazhatnak. Ezek alapján az utóbbi években már szinte
általánossá vált a gyakorlat,
hogy a svájci állampolgárságot
kérvényező magyartól követelték. hogy mondjon le magyar
állampolgárságáról. Ha nem
volt hajlandó aláírni a nyilatkozatot. elutasították állampolgársági kérvényüket. Az egyéb nehézségek mellett maga ez az intézkedés is többeket visszatartott" a svájci állampolgárság
igénylésétől. Elsősorban éppen
olyan személyeket, akik valóban politikai menekültekként
érkeztek és ezért nem voltak
hajlandók lemondani magyarságukról

• •
A megígért, de még életbe
nem lépett intézkedés rendezni
fogja azoknak a magyaroknak a
sorsát, akik közül sokan az okmány szerint nem is magyarok
többé, mert vagy könnyelműségből, vagy félelemből lemondták magyar állampolgárságukról. Velük szemben most is hátrányosabb helyzetbe kerültek
éppen azok, akik idegen világban is magyarok maradtak, magyarok akartak maradni. A többiek eddig is utazgathattak Magyarországra a svájci útlevelükkel, amiért odahaza is tisztelettel bántak velük. Ók viszont a
menekültútlevelükkel mindenhová utazhattak, csak éppen

Magyarországra nem. Mert ha
mégis megtették, elvesztették a
menedékjogukat, bármikor kiutasíthatták őket az országból.
Ezentúl nem kell továbbra a menekültség hátrányaival élniük,
kiválthatják a magyar útlevelüket, de a nyugdíj kérdésében
még mindig hátrányban maradnak. Csak remélhetik, hogy az
ígéret szerint az ó problémájukat is megoldják.
A kérdés csak az. hogy mikor.

• •
A svájci órák ugyan pontosak,
de rendkívül lassan járnak. Az
ötvenhatos svájci magyarok közül pedig már sokan betöltötték
a nyugdíjas korhatárt és számuk
napról napra szaporodik. Ók is
dolgoztak évtizedeken át Svájcnak, kiérdemelték a nyugdíjat.
Talán sokkal szívesebben hazaköltöznének végre az idegen országból. melyet nem tekintettek
hazájuknak és ezt nem is tagadták. Nem próbálták a vizsgáztatóbizottságok előtt Teli Vilmos
unokájának szerepét magukra
erőltetni egy okmány kedvéért,
mint sok más társuk. Most megint ők vannak hátrányban
azért, mert nem hazudtak. Mert
elhitték, hogy a szabad, nyugati
világban nem kell hazudrti. szerepet játszani, mint a kommunista rendszerben, amelyikből
elmenekültek.
Felber miniszter magyarországi látogatása után egy kis remény felcsillan a lelkükben. Ha
már megindult egy folyamat, talán az ő helyzetük rendezése is
sorra kerül. Talán még megérik
azt a napot, amikor viszontláthatják szülőföldjüket. Talán a
miniszter urak tárgyalásai, jegyzékei, szerződései számukra is
lehetővé teszik, hogy hosszú
évek viszontagságai után hazatérhessenek és ha életükben
elűzték őket innen, legalább hazai földben nyugodhassanak.
Vezényi Pál
Zürich

Sivatagi divat
A divatba is betört az Öböl
menti válság: André Van Pier
amerikai divattervező New
Yorkban mutatta be a legújabb
közel-keleti konfliktushelyzet
által inspirált kollekcióját ,„4
sivatag divatja" mottóval.
Az amerikai zászlóval díszített háttér előtt a manökenek a
Szaúd-Arábiába
vezényelt
amerikai katonák egyenruháinak stilizált változatait mutat-

ták be: terepszínűre álcázott
együtteseket különböző sisakokkal.
A mester azonban — aki többek között Diana Ross, Madonna.
Elizabeth
Taylor és
Liza Minelli toalettjeit tervezi
— nem elégszik meg ennyivel.
Aranylaméba öltözteti képzeletbeli katonáit, mert ugyan mi
lehetne praktikusabb a sivatagban való álcázáshoz?

N

em kedvelem az olyan politikusokat. akik nem ismerik bé, hogy
kedvük tellett a hatalomra jutásban. A
sportolókkal ellentétben, akiket egyegy győzelem jobban megvisel a tucatnyi vereségnél, az ilyen politikusok
nemcsak, hogy hivatásszerűen képmutatók. de elmondhatják azt is magukról, hogy... Sajnos, a hatalom mai elitjét — állandó hivatkozási alapjuk — a
nép, de elsősorban (ezt jobban kedvelik) a nemzet emelte föl.
Mi sem természetesebb rendszerváltás után. mint az új hatalomra törők
közötti marakodás. Nincs is ebben
semmi kivetnivaló: aki kívül esett ezennel a hatalom kis és nagy varázskörein,
az még nem adja fel. be akar jutni, aki
bent van, az nem hagyja magát kiebru-

Somogyi Karoly ne felvétele

1990. október 7., vasárnap

„Labdázó fiúk
halálba merülnek"
>

Dokumentumkötet a vásárhelyi leventék háborús kálváriájáról
Különleges
olvasmány
a
Csongrád Megyei Levéltár kiadásában megjelent legújabb tanulmánykötet. Sem végigolvasni. sem elolvasásra buzdító
célzattal ismertetni nem lehet a
kötelezőnek elismert alapelv:
„Sine ira et studio" megsértése
nélkül. A vaskos, háromszáz oldalas kötet mindegyik lapja* —
még a „száraz" adatokat sorjáztató kimutatások, statisztikai
adatok, névsorok is mély érzelmeket keltenek. Megrendülés,
harag, részvét, hitetlenkedő csodálkozás, felháborodás hullámzik az olvasóban, pedig nem
Szolzsenyictn vagy Salamov sötétvörös sorait olvassa, hanem
tollforgatáshoz nem szokott
„egyszerű emberek" visszaemlékezéseit a háborúról, a hadifogságról. Közel fél évszázaddal
a II. világháború befejezése
után nyílhattak föl újra a háborús nemzedék még élő tagjaiban
a tanúságtevó emlékezés korábban szigorú kezek által lezárt
zsilipjei, s tör eló a lelkek mélyéről az átélt szenvedések, megpróbáltatások áradata. A XX.
század közepének Magyarországában újra érvényesült a görög
mitológia kreóni diszkriminációja: „De Polyneikést, mert elhullt vesztett ügyért / Ilyen parancs fut szét a város népe közt /
Hogy eltemetni, sem siratni nem
szabad..."
Ám a 80-as évek vége felé
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
Kreón hatalma
összeomlik,
markának szorítása gyengül, s a
még éló Antigonék elhantolhatják végre testvéreiket. A Hódmezővásárhely és Környéke Volt
Leventék és Hadifoglyok Baráti
Köre 1989 októberében
emléktáblát állított a Szent Istvántemplom falán a háborúban, hadifogságban elpusztult 130 bajtársa emlékére.
De nemcsak
ennyi történt. A hosszú nevű
„Baráti Kör" rövid története és
eddigi működése jól példázza,
milyen lelki, szellemi energiák
szabadulnak föl. s töltenek be
nélkülözhetetlenül fontos társadalmi funkciót, ha lehetőség
nyílik az ún. „civil társadalom"
kisebb-nagyobb csoportjainak
szerveződésére és működésére.
Nem kell hozzá más. csak polgári szabadság — s néhány rátermett, okos, szervezőkészséggel
megáldott ember. S hogy ilyenek mindig, mindenhol vannak,
bizonyság rá e most megjelent
dokumentumkötet keletkezéstörténete is. Pár évvel ezelőtt az
egyik volt levente és hadifogoly,
Tárkány Szűcs Imre — Farkas
Ferenc gimnáziumi tanár biztatására és segítségével — találkozóra hívta össze egykori bajtársait. A találkozást „emléktúra"
követte, majd létrejött a „Baráti
Kör", szervezőbizottság alakult
egy emléktábla fölállítására,
szerkesztőbizottság a visszaemlékezések, dokumentumok öszszegyűjtésére. S hogy a gyűjtőmunka és a kötetbe rendezés

Pillanatkép

Ami azt illeti...

dalni onnan. A nagy játszma szórakoztató és élvezetes is lehetne, a hivatkozási alapként élni hivatottak számára,
csakhogy egyelóre nem az.

Ha társadalmunk nem züllik ismét
bele egy. vagy több. rövidebb-hosszabb
diktatúrába — mert erre is vannak
esélyeink — akkor előbb, de inkább
utóbb a mostani ellenzékbe szorultak
többsége is megízlelheti a hatalomgyakorlás ízét. s azokkal együtt, akiknek
már egyszer nem volt savanyú a szóló,
szóval ha már az újabb és újabb elittek
leváltották egymást, de nem egészen, s
megszokták a kompromisszumokat:

nem amatőr módon, hanem nagyon is szakszerűen, „lege artis"
ment végbe, az a Herczeg Mihály érdeme, aki egy személyben volt egykori levente és kiváló helytörténeti kutató. A sorozatszerkesztő
Blazovich
László pedig felismerte, hogy
történelmünk fehér foltjainak
eltüntetéséhez milyen páratlanul értékes, a huszonnegyedik
órában összegereblyézett anyag
gyúlt itt össze, és vállalta a
szponzor szerepét, Gaál Endre
történész pedig a szerkesztésben
segített.
A kötet törzsanyagát a közel
ötven szerző visszaemlékezéseiből tematikusan
összeszerkesztett „Kollektív emlékezés"
címú fejezet adja. Végigkövethetjük a közel kétezer 16—18
éves fiú sorsának stációit a 44
szeptember végi „elvezényléstól" kezdve a hadi út magyarországi állomásain, harctereken,
fogolytáborokon át a hazatérésig. (Kitúnó szerkesztői truváj a
hadifogságot bemutató fejezetek groteszk ellenpontözása:
mottóként egy-egy idézet a
Genfi Egyezményből, aztán az
emlékezők tanúságtétele a valóságról: a fogolytét embertelen,
jogtipró, kegyetlen körülményeiről.)
Olvasás közben eltűnődhetünk a háború rémálomszerű
apokalipszisén, az embersorsok
kiszámíthatatlanságán, az emberi természet, a jellemek különbözőségén. Milyen titkos
törvény szabja meg. hogy kinek
sikerül a szökés, kit talál el a
golyó, kit visz el a felkktífusz, ki
gyógyul föl a legsúlyosabb betegségből is, ki és miért kerül
haza már 45 tavaszán, ki pedig
csak (s ez a többség!) 48 végén?
S a jellemek különbözősége!
Vörösmarty definíciója: „Ez
őrült sár, ez isten arcú lény"
sehol sem olyan érvényes, mint
a háború, a rabság extrém körülményei között. Itt aztán törvényszerűen lemállik a szocializációs máz, s kiderül, ki a derék,
a becsületes bajtárs, és ki a
rongyember.
A kötet „Dokumentumok"
címú zárófejezetében korabeli
falragaszok, újságcikkek, fogságnaplók, levelek, sót versek is
olvashatók.
A
dokumentumgyűjtemény
bábáinak jóvoltából a némaságra ítélt háborús nemzedék
még éló tagjai most nyilvánosan
is megszólalhattak, tanúságot
téve átélt szenvedéseikről, századunk történelmének legtragikusabb szakaszáról. Tanúságot
tettek a visszaemlékezók, de tanúságot tett e nemzedék tragédiájáról az a bajtársuk is,-aki a
szerkesztői felkérésre ezt a választ küldte: „A fogságomban
elszenvedett nyomorúságot szándékosan nem írtam le. Miért
bűnhődtem? Még ma sem tudom, amiért ifjú életem, fiatalságom oda kellett adnom."
Foldesi Ferenc

nos akkor mikor már kikaparták a magukét, talán rájönnek arra, ha többet
akarnak — nélkülünk, párton-, „nemzeten", de legfőképp hatalmonkívüliek
nélkül nem vihetik többre.
Addig, amíg meg nem ejtik a kiegyezést magukkal s velünk, az ország bizony nehezen kezelhető lesz. mert a
mindenkori indulatok manipuláihatóak: lesz szeretem — és nemszeretem
polgár, és egyéb felelőtlen megnyilvánulások. mint a zsidózás és a magyarkodás.
Hiába nem kérünk ebből, akkor is
kapunk belőle... D e hol is tartottunk?
Az idóben szolidan-szerényen előrehaladó gyorsvonat másod osztályú kupéjában lejegyezte:
Varga Iván

Heti tévé- és rádióműsor
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OKT.8., HÉTFŐ
BUDAPESTI.
8.50: Tévétorna
nyugcjíjasoknal
8 55:A HÉT (Ism.)
9.55 Delta (Ism.)
10.20:Képújság.
10.25—11.10:Ahol a halak sorban
állnak (Ism.)
1 6.40:Képújság.
16.50:Kovács Erzsi és vendégel a
Pesti Vigadóban.
17.35:Szám-adás. Gazdasági negyedóra.
1 7.50:Katollkus krónika.
18.00:Kalendárlum 1990.
18.45:Reklám.
18.50:Esti mese.
19.00:Cimbora.
19.20:Reklám.
19.30:Híradó.
20.00: Reklám.
20.05Családl kör.
21ŰO:Reklám.
21.05:Új Hullám.
21.55:Vanőt perce?
22.00.Budapestl Művészeti Hetek.
22.50:Híradó3.
23.05:BBC Híradó.

OKT. 9..KEDD
BUDAPESTI.

BUDAPESTI.

6.3&BBC Híradó (Ism.)
7.00Flatal lány szigete.
8.25:Berlloz:
Fantasztikus szimfónia.
9.2Ő.Neuhauséknál.
9.50: Telelottó.
9.55:Mozgató.
10.05:KépúJság.
16.20:Képűjság.
16.30:Pannon Krónika
16.40:Hírek német nyelven.
16.45:Unser Blldschlrm.
Német nyelvű nemzetiségi magazin.
17.15Az animáció mesterei.
17.45:Szám-adás.
18.0aÚ| Reflektor Magazin.
18.50 Az utódok reménysége.
19.05:Reklám.
19.10:Estlmese.
19.20:Reklám.
19.30:Híradó.
20.00:Reklám.
20.05A Guldenburgok öröksége
7. rész.
20.50Reklám.
20.55:Sútdió'90.
21 55:Tanúságtevök.
22.35A Blues Brotheis Band
23.10.Híradó3.
23.25:BBC Híradó.

8.3&BBC Híradó (Ism.)
9 00:Tévétorna
nyugdíjasoknak
905:Képú]ság.
9.10-.Hármas csatorna.
10.1őAz utolsó sarj.
NSZK tévéfilm.
10.50:Stúdló '90 (Ism.)
11.50.Képú]ság.
16.25:KépűJság.
16.35:Déll vldeoűjság.
16.50:Madárszárnyakon.
17.20:Kórház a város szólén. Csehszlovák film (Ism.)
18.20:összeállítás magyar könnyűzenei előadóművészek vkJeokllpjelból.
18.45:Reklám.
18.50:Esf I mese.
19.00:Színházl estei.
19.20:Reklám.
19.30:Híradó.
20.00: Reklám.
20.05:Színházleste2.rész.MüllerPéter:
Szemenszedett Igazság. Bűnügyi komédia.
22.30:Híradó 3.
22.45ZDF Híradó

TV 2
Berkes Zsuzsával
ós Dömsödl Gáborral.
17.0aKép0Jság.
17.15:TV2.
17.45:Bumm!!l
18.0ŐA Financial Times heti üzleti híradója.
18.25;Gyerekeknekl
19.00:Káln nevetése. Francia tévét Hm
2. rész
2000:Kórzetl tévéstúdiók
műsora.
20.55:TV2.
21.00:Híradó2.
21.2aTV2.
21.30:Telesport.
23.00:TV 2. Napzárta.

OKT.8., HÉTFŐ
BELGRÁDI.

9.15: Htek 9.20: Tévénaptár 9.30 Rock-mesék Pt-oska
10.00. Iskolatelterizió 12.00 Hrek 1110 EWasztorták
— nézzék1 1430 Urak. 14.35 Ráadás program (Ism)
1630 Magyar híradó. 1555 Iskolatetevizió fiam) 1735
Hwvélország ma. 1836: Szánx* ét bel ÜL I&46: A
tenger. Dokumentumműsor. 19.15 Rajzfilm 1930. Távénapió. 20.00 Drámaeet. 21.06: Btzcnyitások Külpolitika
2135 Távémpló 21.55 Argó nyelvű hírek. 22.00 Ráadás program 030 kirak

BELGRÁD 2.

1 9 3 0 Téliénapié. 2 0 . 0 0 A ipon világa. 2 0 5 6 H I » I L
2100 Fiimakk*: A szenzáció. Amerikát játékfilm 2130
HatámálkCiif álom

OKT. 10., SZERDA

TV 2

r

Endrei Judittal és Dombóvári Gáborral.
17.00:Képújság.
17.15:TV2.
17.45:Bummlll
18.00:Telesport
18.25:Gyerekeknekl
18 47:TV2.
19.00:Szép Emó:,Két egyfelvonásos.
20.50:Néprajzl értékeink.
20.56:TV2.
21.00:Híradó2.
21.20:TV2.
21.30:Élj tovább nélküleml
22.30:TV2.
23.05:Napzárta.

OKT. 9„ KEDD
BELGRÁDI.

9.15 Hírek, 930 Tévénap tár 9.30 A Ida vüég. 10.00
Iskolaialevizió. 12.00 Hitek. 12.10 ElmJaaziották —
nézzék 14.30 kitek 14.36: Ráadás progam (iam)
1530 Magyar hitadÓL 16.45 kirak 1635 lekolatetevlzió
lém) 17.25: Horvátot az ég ma. 1835 Szántok áa bet A.
1845: Tudományoe progtam 19.15 Rajzfilm 19.36
Tévénapló. 20.00. Lotlóeaaoiás. 2035 lorca - e kóhó
halála 2135 Kapcaoláaoe magazin. 2235 Távénapió
2155: Angol rtyetvú hitek 23.00 Ráedáa program 1.10
Hitek.

TV 2

TV6

16.05: kitek. 1615 7-tól 7-te (iam) 17.15 Nói azemrt»l
17.45 Fózólecke. 18.00 Szép tájakorv 1830 Számok éa
bérük. 1850: Franciaajkiiek 19.00 kitek 19.10: Kiituále
magazin. 19.30: kitadó. 20.00 Hírek 20.05 A pont 21.00
kitek 2130 Szent eatei Varieté. 23.00 kitek 23.10
Teleobtakthr. 010 Vendégségen FtedhéL

EUROSPORT

630 Vfivás 930 Euobt 10.00 Vidám zenés spotv
egyveteg 12.00 Kerékpár. 13.00 Ausztrál loci 14.00
Légrekrobatika-vb, 14.30 Golf. 1630 Tenisz. 1600 Egy
nap aterrgspartorv19.00 Aktobet*a-vb (ism) 1930
kitek. 20.00 Baaebel. 2130 BéiáKMx 2230 Ököhrfvát
23.00 Amerika* egyetemi foci. 030 Hitek.

TV 2

BELGRÁD 2.

19.30: Távénapió. 2030c Szórakoztak Itedd. 21.00.
Hírek. 21.10 Oandvtow USA. Amerikai játékfilm. 2150
Videoboom 2330 Kerelnélküll képetnyó — A kuftúa
éjszakai progtamja 050 Hatáméáíll álom

SUPER

TV5

16.05: Htek 16.15 A pont Osm) 17.15 Nói tzemnte
17.45: Fózóiecka 18.08 Kanada óljain. 1638 Számok
éa betűk 1658. Ftateiaaikúek 19.08 Htek. 1615:
Kiituráis magazin 1938 Htadó. 20.08 Htek 20.05:
Külónteges megbizon. 21.00: Htek. 21.35: Az évszázad
menete. 23.00: Htek. 23.10. Car abbéi Z338 Aliee 0.10
K&ryvteártat

17.40.Magas vérnyomás — népbetegség.Riportfilm.
17.55:Reklám.
18.00 Ablak.
19.00:Ker esz tény életkérdések.
19.05:Reklám.
19.10Estlmese.
.
19.20:Reklám.
19.30.Hfradó.
20.00:Reklám.
20.05Angyalbőr ben.
21.05:Reklám.
21.10:Panoráma.
22.10:Válogatta a rendező. Andrzcj
Wajda. Nylrfallget. Lengyel film.
23.40Hfradó3.
2355:BBC Híradó

Endrei Judittal és Dombóvári Gáborral.
17.00;Képújság.
17.15:TV2.
17.45:Bumm!ll
18.00:Telesport
18.25:Gyerekeknekl
18.50:TV2.
19.00:Hurrá. van bórgyilkosunkl Amerikai film
20.28:TV2.
21.00:Híradó2.
21.20-.TV2.
21,3C:Operamagazln.
22.20Mapzárta.
23.05:Egy égetnlvaló ember. Olasz film
0.30::TV 2.

OKT. 10„ SZERDA

OKT. 11..CSÜTÖRTÖK

OKT. 12„ PÉNTEK

BELGRÁDI.

BELGRÁDI.

9.15 Htek 9.28 Tévénaptár. 938 Az Antilop hajó 9.15 Hrek 918 Tévénaplár. 9 38 Sorozat gyerakaknek.
visszatérése. Sorozat gyetekeknek 10.08 ékoielete-. 10 08 tskoiateievízió. 12.08 Hitek. 1118 Bmjtesztonik
viziói 1108 Htek 14.30: Hrek 14.35: Ráadás progam — nézzék! 1438 Htek 1435 Ráadás jxogiam r«m.)
fiam.) 1638 Magyar híradó. 16.45: Hrek 1555: hkoia- 1638. Magyar hiiadi 1645 Htek 1655 Sorozat gyetetetovizió (ém) 1715 htotváiország ma. 1815: Számok keknek. 1715 Horvátország ma. 1615 Számok éa betűk
ée betűt. 1845: Úlleítás. 19.15: Rajzfilm 19.38 Tévé- 18.45 Ookunertummúeor. 19.15 RejzHlm 19.38 Tévénapló. 20.08 Fittest. 22.45 Tévérapió. 23.05: Argói napló. 20.08 Poktikte magáz rv 2136: Erika vMtekozáaal
Film 2158 Távénapió. 2118 Angol nyelvű hírek. 2115
nyelvű hitek. 23.18 Ráarés progam 118 Htek
Ráadás program 825 Htek
1938 Tévénapló. 20.08 Varazdini barokk eelék 2138
BELGRÁD 2.
Hrek 21.48 Tudorttenyoa lórun. 23.08 Hatámteküi 1938 Tevérepkó. 20.08 Jvposzlávtevétem2138 Htek
était
2135 Tévékiálk'iás 21.45 Katóid szórakoztato miaor.
22.15 Hetámélkai álom

RTL

RTL

8.00. Hitek. 830: Oroazotazág 11 9 06 kitek 9.10
Egyveleg, óténkéni hitekkel 16.00: Fottó dót 17.00
Hűlimhoeszon 18.30: Kék éj. 19.38 Htek 19.45: Hólánc. 20.00 UUtaspott 2230 Htek. 22.15 Utrasport
0.15 Htek. 030c Kék éj. 130 Egyveleg

BUDAPESTI.
8.30:B8C Híradó (Ism.)
9 OOTévótoma.
9.05:Képújság.
9.10:Aszlányl Károly: Sötétkamra. Tévéjáték (Ism.)
10,35:GyómántdíJasok fesztiválja '89.
11,05:Kópú|ság.
16.2SXépűjsáa
16.35:Déll vldeoűjság
16.45:Hírek román rryelven.
17.00—19.00:Péntek délután
17.00:Évgyűíűk.
17.30:Téka.

Kudlik Júliával és Rózsa Péterrel.
17.00:Képújság.
17.15:TV2.
17.45:BLTnmlll
18 OaTelesport
18.25.Gyerekeknekl
19.00Az Igazság órája. NDK film.
20 00:NépraJzl értékeink.
2006:TV2.
20.30J<elet felöl"
21.00JHÍradó2.
21.20:TV2.
21.30Napzárta.
22.15£gy f llmrlporter emlékiratai.
22.45iZenós tévészínház. GJovaml Battlsta Pergolesl. A zenemester.)
23J20:TV2.

SUPER

800 kitek 830 Bepillantás. 9.00 Htok 9.10 Egyveleg,
óráiéért hitekkel. 16.00 Forró dói 17jOO: HAámhoszszon. 1830 Kék éj. 1930 kitek. 19.45 Hólánc. 20.00
Turistamagazm 2030 UNESCO-lejezetek 21.00 Távlatok 2130 Fókiaz. 2100 kitek 2115 UhESOO-lejezetek. 22.46: Távlatok. 23.16: Tuitlamagazin 23.45:
Fókcez. 015 kitek 030 Kék éj.

19.00-A hitről — gyerekeknek.
19.05£stlmese.
19.15Lottósorsolás.
19.20fleklám
19.30JHÍradó.
20.00fleklám.
20.05Derrlck.
21.05:Reklám.
21.1 OMesterdallamok.
21.35 A hét műtárgya.
21.40+azalTükör.
23.(X»líradó3.
23.15:BBC Híradó.

OTK. 11 „ PÉNTEK

RacNárryl Dorottyával
' és Déri Jánossal.
17.oa.Képújság.
17.15:TV2.
17.45:Bumm!!l
18.00: Telesport
18.25:Gyerekeknek!
18.51:TV2.
18.55:Norvógla—Magyarország Európa-bajnoki selejtező labdarúgómérkőzés.
20.50:TV2.
21.00:Híradó2.
21.20:TV2.
21.30.Napzárta. .Valahol Oroszországbaa.."
22.45:Felkínálom.
23.3Ő.TV2.

835: Tteebulé (ém) 918 A Sprfngfitedek tórterete
(Ism) 1818 A kéltonéhyotdetektív. 11.08 Csillagai lét.
11.18 Tetebufik. 1135 Kockázatos (ém) 12.05 Já835 Teáebiiik (lam) 930 A Sprlnglteidek története lékehowfiam)1135: Rendóraég (teentes. 13.08 Gaz(ém) 10.10 A kéttartályosdetektív. 1030 Művészei dagok ét szépek 1315: Kaliforniai kién 14.18 A
ás üzenet Osm.) 1130 CsiSagtaSét. 11.05 Teiebutá.
Sptingfieidek tórteneta. 1435 Gazdag ember, szegény
11.35: Kockázetoa (Ism) 12.05 Játokthow (iam) 1135: ember. 1548 Hrek. 1555: Akcfóllm-újdxéágok 16.45:
RenckStaégi (elentéa 13.00 Gazdagok éa szépek. 13.25: Kookézaloal 17.15: Játékshow. 17.45: Csilagtallét.
Kalitot ni ai klán 1410 A Springtoldektörtérrete.14.55: 1758 Hrek 1608 KteHarnite klán (Ism) 18.45 Hrek
Gazdag ember, szegény ember. 1540 Hrek 1555:
Kertchen 19.15: CHPs. 20.15: Qottichalk személyiségsBick Rogeta. 16.45 Kookézaloal 17.15: Játékshow
how-ja. 21.15 A modei ée e detektív 22.18 Stem
17.45: Csillagláüér. 17.58: kitek. 1800: Kaliforniai kién tevémagezln 2145: Htek. 2255 Csábitáe. Ameréte
(ém) 1845: kitek. Kertekén. 19.15: Kníghl Ridet. 20.15: játékfilm 035 Akli a múk utoléri. Francia krimi
A peddnglort 15S0«e vortel Angol kiint 21.45 Explozív. 2235 Hitek 2230 Filmklub. Nagyftáa 040 14SAT1
d&zéa az alibi iáén. Amerkai kémfitnv 1.50 Aaiotác.
SAT1
638 Htek 635: Szcmzédok fiam) 908 Htek 9.05:
830. Hitek 835 Szomezéd* (lem) 9.00 kitek 9.05
Szeratethajó (ém) 958 Háztartás. 10.08 Htek. 10.05
SAT1
Szeret etha|ó (ism.) 930 Utazóknak. 10.00 Htok. 10.05
Téuéboh. 1038 A korzikai árnyékában (ém) 1115
Tévébolt. 10.30. Ténooló azfv Osm) 1115: Szerencaeke- 830 kitek 835: Szomezédok (lam.) 9 06 kitek. 9.06
Szerencsekerék fiam) 13.08 Tévélózsde. 14.05: Szél ját
ték (iern) 13.00 Tévélőzacto. 14.05 Casmt áa lámái.
Szetetethaló (ém) 930 Tesztelés. 10.00 kitek 10.06:
e fűzek kózótt. 14.38 Egészségvédelem 14.48 Szere1430 Háztartás. 1440 Szeretethajó 1530 Kétem a
Tévébolt. 10.30 Postás Chrétel (ém) 12.15 Szerentethajó. 1538 Kérem e kővetkezői! 1555 Tévébott
kóverkazótl 1535: Tévébok 16.05 Darák Boona. 1730
csekerék (ém) 13.00 Tévélózsde. 14.05 Casimi éa
16.05 örült Vadnyugat. 1708 Htek. 17.18 Szomezékitek 17.10 Szomszédok. 1735: Tetmészelbaiáloknak
társai. 14.SO Pénzügyek. 14.40: Szetelelhajó. 1530
dok 1735 Kertbarátoknak. 1758 Majmok bolygója
17.50 Hoiet 18.45 Hitadd 19.06: Szerencsekerék 1930 Kérem a kóvetkazófl 1S.55 Tévébok 16.05: Brnanza
18.45 Htadó. 19.05: Szetencaeketék. 1958 Htek
Hírek 20.00 Tőrvetö John. az orvostudor 20.55 kitek
17.00: Htek 17.10 Szomszédok, 1735 Autósoknak
20.08 k4ke Hammet. 20.55 Hírek. 21.08 Piszkoe tétek.
21.00 Postás Christel. Némel népies Ilim 2230 A nap 17.50 Matt Houston. 18.45 Hitadó. 19.05 Szerencseke- Ausztrál játékfilm 22.45 A nap hitte. 2155: Utolsó Leó.
hitel. 23.00 kitek és sztork. 23.45 Éheégketesóben
rék 19.58 kitek 2030. Méalasppi. 20.55. kitek 21.00 Angolfilmvígéfék.0.35: Mke Hammer fiam.)
Indái játékfilm 110 Tórveső John, az onroaiudor (iam) A korzikai árnyékában. Angol kémfikn. 22.45: A raphitte.
3.00 Valéaoa szárazéitól (iam)
2155: Spiegel TV — Riport 2335: V — A főidőt* ívűi
látogatók vészeiéinek 0.15 Méslaeppl (ém)

SUPER

BUDAPEST 1.
6.40.ZDF Híradó.
7 .00A sárkány szíve.
7 S5:Tévótorna nyugdíjasoknak.
8 00:Menedzser Magazin.
9.00:Képú]ság.
9.05:Pestl erkölcsök.
11.50*tozgató.
12 OOKópújság.
l6.30Xépújság.
16.40Pannon Krónika.
16.60-JHÍrek szerbhorvát nyelven.
16.55Népzene zenekarra.
17.05Kuckó.
17.40A Perpetuum jelenti.
17.50Házvezet6(nó) képző.
18.05:Hármas csatorna.
18.50-.Rek lám.

BELGRÁD 2.

RTL

8.35: Telebutik fiam) 920 A Sprtngfitedek linánete Osm )
10.10. A kéttottelyoedetektív 11.00 Cat»agtaAe> 11.10:
Tetebuük 1135: Kockázetoa (lam) 1105 Játékshow
(Ism) 1135 Rendőrség jetentét KtMaorozaL 13.00
Gezdegok áa tzápek. 1335 Kai Sorul klán 14.10. A
SprtngMdek térláneta 14.55: Qazdag ember szegény
ember. 1540 Hitek. 1555 Az ktSutazék 16.45: Kockázakei 17.15 Jálákshow. 17.45 CeHeglallér. 17.50 kiiek
18.00 Kalilotnta klán (iam) 18.45 kitek Kárt tan. 19.15
Az A csapét. 20.15 AirwoH. 21.10 A lekete gyóngy.
Amerikai kalandfilm 2150 kitek 23.00 Ktitvélit magazin 2335: Playboy - káté ájjeL 015: Pankráció 030
Avwcil (iam) 135 Aerobic.

OKT. 11 „CSÜTÖRTÖK

608 Htek. 838 Heio, Ausztriai Hello. Bécsi 9.08 Htek
615: Egyveleg, óránként hítakkel 16.08 Fonó dról
1708 Hdlánboaszorv 18.38 Kék éj. 19.38 Hrek. 19.45
Hólánc. 20.08 Bepillantás 2038. Htek. elemzések
Ázsiáról. 21.08 Oroszország 11. 21.38 A Financial
Times üzlefi magazinja 22.08 Hírak. 2115: BeptHanláa
22.45 Htek Ázsiától. 23.15 Otoszotszág 11. 23.45
Financial Tímea 0.15 Htek. 0.38. Kék éj. 1.38 Hólánc.
1.45: Egyveleg

TV5

16.05: Hitet 16.15 Kúlóniegee megázott 17.15 N&
kzemmel 17.45: Fózóiecka 1808 LókhátfkS. 18.38
Számok ét betűk 1858 Ftanciaajkiak 19.08 Htek.
19.15 Kiituráks magazin. 19.38 Htadó. 20.08 Hrek
20.05 JeteradS. 21.00: Hrek 21.35: Színhézl ette. 23.48
Htek 23.58. Ex llbtia 0.48 Műrészét! magazin.

RTL

TV 2

BELGRÁDI.

615 Htek 918 Tteránaptár. 938 Vttán*ap«ány. 1808
bkdateievízvó 12.08 Htek 1118 Ekntiaszufták — nézzék) 1438 hírek 1435 Ráadás progam (Ism) 1638
Magyar Nradó 1635 Htek 1655 Iskoiatelevtzló (ém)
17.25 Hxvátonzág ma. 18^: Számok ée betGi 1645 Taxi
Fám 19.16 Rajzfitn 1938 Tévérapió 2008 Tökéletes
kémek 21.08 Jugoszláv show progam 21.45 Tterénapkó
2105 A ktisra magezirja. 23.05 Angol ryekrű hitek 2118
Ráadás progam 1.18 Hrek

BELGRÁD 2.

1938 Tteténapkó 20.08 A hál nűeora. 20.45 HiterHOO
Kérdezzék meg a Szövetség Végehajtö Tanécscl -2108
Egy SZBTZÓ, egy Iter Srt^n Dáioswfievx: Az eö kél partija.
2135: Paper Star. Rm játekfián 805 VHanéjszaka

RTL

635 Tetebufik fam) 918 A Spnr^iettektörtenete(ém)
635: Tetebufik (iam) 918 A SprtngAted* tórterete (am.) 10.16 A kélfcxtteycsdesekfiv. 11.08 Ceüaglalter 11.18
10.18 A kél lortelyoa datektfv. 10.58 Fiizuraóttelek. Tteebutk. 1135: Kockázatot fam) 1105 Játekshov (ém)
11.08 CsJlagtalter. 11.18 Telebulik 1135 Kockázatos 1135 Rendőrség jetontos. 1388 Gtzdagok és szépek.
(ism) 1106: Játekahow (ism.) 1135 Rendőrségi jelentet. 1315 KaSkxntei kitel 14.16 A Springfitedektörtenete.145&
13.08 Gazdagét ée szépek. 1315 Ktefiomfte kién 14.18 Egészségügyi tteécack 1528 Egyszerűen átok 1548
A Springfitedektörtenete14.55 Gazdag antoer, szegény Hrek 1555 Muphy papa. 1545 Kockázatos117.15 Jéember. 1548 Htek 1555 kAxptoytörvénye1545 Koc- tekshow. 17.45 Cteáagtalér. 1755 Htek 1608 KaHomM
kázatos! 17.15 Játékshow. 17.45 CaJHegtaAér 1758: klán psm) 1645 Hrek Karthen 19.15 A boragotte ég
Htek. 18.08 Kateomiai kién fam.) 1845: Htek. Katfclen kutyék 20.15 hétc a maffia étén 21.05 Észak-nyc^trémer
19.15 A hatm Utó doHétosterfl.20.15: Mogsmboi Amenkai tortihúzás 21.15 Oyiácsség a hobbija. 2116 Sigte. 2105
kalandfilm 2118 Htek 1218 Az aranygyórtgy legendá- Htek 23.15 Zütőe zsaruk. Amerkai akckávlgáték 058 A
ja htongkongi-emetéal akciófilm 2356: Htek. 0.05 A ttokbt megéri nó Caztrák—olasz—spanyol eutexa 138
halál zsoldosai desz akciófilm. 1,35 Artied Htcfcock A halál angyala. Otosz krtml 4.05 AtagyverbotondAmertkai
bamUatja. Tókteetaa ietepiezév Ktknaotozat
(ttékfika 548 AMad htechoock bansaala. A hollak hwgla.
555 Aerobc.

SAT1
8.38 Htek 835 Szomszédok (lam) 9.08 Htek. 9 05
Szeratethajó (ism) 9.58 Egészségvédelem 10.08 Hrek
10.06: Téyébolt 10.38 Piszkoe játok (ism) 1115 Szerencsekerék psm) 13.08 Tévélózsde. 1485: Pánim. 1438
Főzőcske 14.48 Szeratethajó. 1538 Kérem a kővetkezői 1555: Tévébok 16.06 Füstölgő coltok. 1788 Htek.
17.18 Szomszédok 1758 Egy Otáca titkán jár egyedül.
18.46: Htadó. 19.05 Szerencsekerék 1958 Hrek 20.08
TJ. Hooker. 20.55 Hrek 21.08 Oytetoe szenvedély
Amenkai lartáziatilm 2148 A nap hitel. 2258 A tteteam
őrdőg kőre. 23.48 Filozófiai kkánddáa. 2355 TJJtookar. (ism)

SUPER

SAT1

8.38 Htok. 635- Szomszáctok Osm) 908 Hvfiu 805
Szeteiethajó fém) 958 Főzőcske 10.08 Hrek 1805
Tévébott 103a Egy Duke titkán jé egyedül f«a) 1118
Füstölgő coáok psm) 1115 Szetenaekerék fem) 1108
Tévéiózede. 1405 A velőd szeáemátök 1438 Ulezóknak
14.48 Szatetefiwjói 153a Kérem e kővetkezők 1555
Tévébott 1605 hV Cheperrek 1708 Htek 17.18 Szemszédok. 1735 Tesztelés 1758 Az Addemt eseted 1615
l«ni Max — evegy Msxweí Smerl Nhessflen kteancta 1645
Htadó 1905 Szerencsek eték 1958 Hrek 2008 Oatöe
angyalai 2155 Hrek 2108 Chertae ée Diam tománsa.
Amatecte szareánetfika2145 A nap hírek 23.08 Cbd 48
őrs Amerkai káné

SUPER
608 Htek 638 Financial Hmm. 9.08 Htek. 918
Egyveleg óténkéni hitekkel. 16.08 Fonó dót. 17.06 60a Hrek 638 Hrek kemmertárok Ázsiáról 908 Hrtet
hkiüémhos&zon. 1638 Kék éj. 1938 Htek 19.45: Hőiére. 615 Egyveleg óránkért hírekkel 1508 Fortö dók 17.06
20.08 'FümkkJo. Dániel Boon, a nyomkővelő. Amerikai hiilémhceszon 183a Kék éj. 1938 Hrek 19.45: Jtesntoe
western 2136 amlapeztori. 2100: Hitet. 2115: Long e belge Nemzetközi Fümteszfivékók 20.08 CocaCote EuJohn Sfiyet. 0.15 Htak. 038 Kék éj. 138 Időlánc. 1.45 rochert 20.38 Mac Heacáoom yidám műsora 21.08 KoncertkOcrtegseségok. 2108 Hrek 2115 F*> CO. 2115
Egyveleg
Késő éji koncert. 615 hárek 038 Kék éj. 138H5lánc. 1.45
Ggywteg
TV5
16.05: Htek. 16.15: Jetanidó (ism) 17.15 Nói szartu
TV5
mai. 17.45: Fózólecke. 18.08 Tteeturlsztlka. 18.38 16.05 Htek 1615 ElerteMe Osm) 17.15 N5 szarrmte
Számok és betűk. 18.58 Ftanciaajkúak 19.08 Htek. 17.45: Fózőtecka. 1608 30 millió barát 1838 Szárak és
19.15: Kuftuiális magazin. 19.38 Htadé. 20.08 Htak. betúlc 1658 TVÓkhál 1908 Hrek 1616 Kufiuréts maga
20.05: Ellenállás. 21.08 Htek. 21.35: Verteié. 23.08 zru
1938 Hradó 20.08 Htak 2805 Atörvényt«véberi
Htek. 23.16 Vtva 0.06. Észak—Dél. 0.35: Ftankolón 21.08
Hrek 2135 Atom vaneto 23.08 Hrek. 2118
területek.
Remekműtek veszélyben 815 Kűéxálls aktutetlésok

EUROSPORT

EUROSPORT

8.36 Vfvó-vb (ism) 9.36 Eurobic. 10.08 Kefékpár. 838 Tavast légiverseny. 638 Euobtc. 10.06 Egy nap
11.08 Bemutató sportkocsik vb-je. 12.08 Ausztrál a tengerparton 11.08 Kerékpár. 1108 Rimákue sportfoci.
13.08 ATP Tenisztorna. 19.00: Mobll-1 autó- és gimnasztika. 13.08 ATP Tenisztorna. 19.08 Hétvég
EUROSPORT
EUROSPORT
motorsport híradó. 19.36 Hrek. 20.08 ATP Tenisz. elózeus 19.30: Htek 20.08 ATP Tenisz torna 23.08
Vidám, zenés sportegyvteeg 1.06 Hrek.
838 Vívás. 9.30: Euobtc. 10.00: NemzetkOzi autó- éa 838 Wó-vb (ism.) 9.38 Etiobic. 10.00: Ritmikue tport- 22.30: Labdarúgás. 0.00: Kerékpár. 1.00: Htek.
gmnasztika 11.08 Német túrakocsi-bajnokság 12.08
motorsport 11.00: BiUátd-vb. 12.08 Baseball 13.08
ATP Tenisztorna. 19.08 Gótok Spanyolországból 19.38 Texasi légversenyek, 13 08 ATP Tenisz 1938 Hrek.
20.00: A világ «r
^"mutató sportkocsik
Hrek. 20.08 Ritrrakue tporlgbvétzlika. 21.08 Texasi
Az oldal a DM szerkesztőségében készült
togkrersery. 2100: Pankráció. 23.08 Motorsport 0.00. «b-r r "
' -Tarúgás. 0.08 HiHtek.
tek
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Heti tévé- és rádióműsor

OKT. 13., SZOMBAT

OKT. 14., VASÁRNAP

BUDAPESTI.

BUDAPESTI.

6.00:Falutévé.
6.30:BBC Híradó (Ism.)
7.00:Napraforgó.
9.00:KépúJság
9.05:Jó reggelt. Istenemi
9.10: Tévétorna gyerekeknek
9.15:Eduárd. Angol bábfilm (Ism.)
9.20:A Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola ének- és zenekarának hangversenye a Zeneakadémián (Ism.)
10.25A Guldenburgok öröksége (Ism.)
11.10:Panoráma (ism.)
12.10:Magazin cultural. Román nyelvű
nemzetiségi műsor.

8.00:A Biblia üzeneté.
8.05:Kéménymesék.
8.25:Család1 torna
8.30:Mof11, az utolsó k o a l a .
8.50:Varázsműhely.
9.05:Clmboraság.
9.40:0ng61. Kisjátékfilm.
10.1 5:Az Indiai s z ő n y e g tört é n e t e . NSZK k i s f i l m
(Ism.)
1 0.55:Eger —Vasas bajnoki
női r ö p l a b d a - m e r k ő zós
1 2.30:KópúJság.
1 3 . 4 5 : K é p ú Ság.
13.55:Kavaíkád.
1 5 . 3 0: E m l é k e k a m a g y a r
táncművészet
történetéből.
1 6.1 0:Betűreklám.
1 6 . 1 5 : C h r l s t a és C h r l s t o p h e .
Belga
dokumentumfilm.
1 6 . 4 5 : N e k e m ne l e n n e h a zám?
1 7.00:Reklám.
1 7.05:örőmhfr.
1 7 . 2 5 : K e r é k bár.
18.1 0:Reklám.
18.1 5:Delta.
1 8.45:Reklám.
1 8.50:Estl,mese
1 9.00.A HÉT.
20.00:Híradó.
2 0 . 1 5: M é g e g y l e h e t ő s é g .
Amerikai film.
2 1,50:Reklám.
21.65:Mikes Kelemen születésének 300. évfordulója.
22.35:Telesport.
22.50:KépúJság

13'45:Képújsáa
13.55:Bűvószparádé.
14.20:Felső frankhon kereskedői. Riport—dokumentumfilm.
15.00:Családom és egyéb állatfajták.
15.30:Betúreklám.
15.35 Arany János: Bolond Istók.
16.10;Házlbarát.
16.20:Kamera: Mozgóképek.
16.45:Reklám.
16.50:Mozgó Képek.
17.05:Szólaszív...
18.10:A Mátra nem hisz a szakembereknek.
19.05:Reklám.
19.10:Estlmese.
19.20:Reklám.
19.30:Híradó.
20.00:Reklám
20.05:Vers mindenkinek.
20.10:0rökségünk.
20.20:0scar-díjas filmek. Lábuk előtt
hever a világ. Amerikai film.
22.40:Reklám.
22.45:XX. századi portrék. Arthur Miller.
24.00:Híradó3.
0.15—0.40Folyton—folyvást folytassa!

TV 2

TV 2

6.00:Vlrradóra.
9.00:Agrotóvó.
TV 2.
Berkes Zsuzsával és Déri Jánossal.
14.00:Képú)ság.
14.15:TV2.
14.40: Útkereső.
15 05:TV2.
15.1 Ókeresztények.
16.02. TV 2.
16.25.Melyiket a 3 közül?
17.00:Sesame Street. Angol nyelvlecke
18.00Telesport.
18.25:Gyerekeknekl
19.00:Egy csók és más semmi.
21.14:TV2.
20.20:Rockstúdló.
21.00:Híradó2.
21.20: TV 2.
21.30:Napzárta.
Kb. 22.40:Családl szógyen. NSZK film.
0.45:TV2.

9.00—12.00:Tévémaglszter.
TV 2
,
Sugár Á g n e s s e l és D o m b ó v á ri G á b o r r a l .
1 4 00:KépúJság
1 4.1 5:TV 2.
1 4.35:Nyelvlecke.
1 5 . 0 0 : K á l n n e v e t é s e . Francia film.
1 5 . 5 5 : T V 2.
1 6.1 5:ÁIIJunk meg egy szóral
1 6 . 2 5 : T V 2.
18.25:Gyerekeknekl
1 8 . 4 6 : T V 2.
1 9 . 0 0 C s u r k a István: Majális. Dráma két r é s z b e n .
2 1 . 2 9 : T V 2.
2 1.50:Szeműnk
világa
mennyit ér? Riportfilm.
22.50:Napzárta.

OKT. 13., SZOMBAT

OKT. 14., VASÁRNAP

BELGRÁDI.

BELGRÁDI.

9J1' Tlvémptrt; 9.35: Maja.* méhscske. 10.00: Vabgaté,
az UoialaMzió programjaid. 1135: Hre*. 11.4ftFuua
a tzwancae ulárv rilm. 12JáC«*l*J lertmagazxi 14.30:
Mkl Mrtryei. Játékfilm fl*lalc*nalL 16.00: A lerrtarton
M6.1650: Krt*. 17.00: TértavAció. 1730, Nydazivú utc*
Hm. 18.20. A hettx* érzi*. 18.30: tértaiAcsó. 19.15c
RajzfAn 19.30: TtMknupki. 20.15: R n o o a aorazaL 21.05:
Horaori válatzlás*. Arwrtke jáfcikNm. 2235: TArtrapió.
2250: SpcxIazornbaL 23 10: Anga ryelxű hírek. Z3.15:
Raartáa progam 125: Krek. 1 3 0 ExVa 'áarlás pro^am
— Qocxlxy EranuaAa. Francia jáirtklilm

9.10 Cseh és szlovák nyelvi) krónika. 9.30: Krek.
9.35: Strumplék. 10.00: Vasárnap délelőtt gyermekeknek. 11.00: Mezőgazdasági program. 12.00: Komolyzenel műsor. 13.00: Dsktail. Film. 13.50: Krek.
13.55: Vasárnap délután. Játékfilm 17.00: The Caipethagers. Amerikai láléklilm 18.45: Rajzfilm. 19.10
Tévélortuna. 19.30: TévéAplö. 20.00. Szarkaslialégla. Film 21.00. Szórakcztalózenei műsor. 21.30.
Tévénaplő. 21.50: Sportszemle. 22.20: Angol nyelvű
hírek. 22.25: Ráadás program. 0.35: Krek.

BELGRÁD 2.

10.35 Krek. 10.40: Tévénaptii. 10.50: Ráadás program (ism) 13.00 Sportdélután. 19.30 Távénapló.
20.00. Jelacic-bén emiékezeiére. A zágrábi Filharmőnta koncertje. 22.00: Krek. 22.05 Nagy kalandok.
23.00 Halárnélkúll álom

TfeénaptJr. htogyan k w i t •g/ürt? EkSadé, gyermekéknek Sportprogram. 19.30.Távénapki 20.15:Zeneíetle.
21.45: Krek. 2150. Tkvéiarca. 2235 határaikat álom

BELGRÁD 2.

RTL
RTL

8.00 körtem. 835:
1015: Qadgal MCgyekS. 1045:
Barkkcaoéók múaűfa. 11.00: Az RTL FVn románál kegéryakcUta. 11.15 Az okmpía krtxrtsa. 1235: A lerfuu ferti
13.00 Az 6ahü*3k ottzágábarc 1325 C.O.PS. 13.50 A
hía w k a V * . 14.15 Ragazzi 1505 Daklarl 16.00 A
trtoaa-hag** vándorai. 16.55: Az angyal váazalár. 17.45:
A kalapács. 1515 A Fawtty Szákó. I&45 Kradó. 19.00
Srprt 20.15 A 3000 mérttádre hataza Amerkai akctúftn
22.00: Undert vagy aermvt? 23.15 A logadóanának * van
agy unok aűccaa. NSZK—olaaz—oaztfáfc erorikus IHmvig)4ták. 0.55 Daakjarta. NSZK—olaaz erotikus (ám 2.35 A
kátaá^eeaen betoiakockk. Amarkal akciófilm. 4.15 Éjszaka azaktmaay. Aranka Hm 5 3 0 Eió kapilány. 5 5 5
Aaretác

S.OO Lhta-taunebar 9.30 Ra|zlllm 9.SO Holle Anyó.
11.00: A hét 12.05: Klasszikus kívánságműsor. 12.35:
A kalapács (Ism) 13.00 Művészei és küldetés. 13.05:
Apám löktönkívúll. 13.30: A Munsler család. 13.55: A
gyerekek slágerlistája. 15.00 Clhria. NSZK tilm 16.45:
Német slágerek Drezdából. 17.45 A választások jegyében. 18.45: Kradó. 19.10: Különleges nap. 20.15:
KI nevet avágén? NSZK lilmvlgjálék. 21.45: A választási körkapcsolás lolylatásá. 22.00: A Der Spiegel
hnmagázinja. 22.35: Tuttl Ftuttl. 23.35: Crime Story.
0.25 PulaskL 1.10: Fawlly Szálló (Ism) 135: A Munsler család (Iam)

SAT1

SAT1

6.30. Charta angyala | s n | 9 2 5 Horoszkóp 9 3 0 Gazdaság tórum. 10.05 Tártbolt 1030 A valóri szeOanártók
(Mm) 1130 Charles és Duna románca. A r a r k a szerelmes rám (Ism) 1Z45 A FImuione család. 13.05 Shkkntfxry
lórtáneMk. 1355 Sherlock htámes áe Dr Watacn U 2 Q
FAzócake.,1430 Végsó tortáTy Vidám népazirtni) hátore
Wvcnásbav 16.00 Spsklnjn IV — Brámk. !630Heaznoa
luckwakik. 1540. Cytonságok á mozkbáíl 17r05 Atonrtazások. 1735 Krek. 1750 FarHáziaszIget 18.45: Kiadó.
19.05 SATI-kkri. 20.00 Sungey. 2055 Sport 2130 Jak.
áa ktoCabe. 2155 A nap hírei 22.06: Agyúk Coatobának.
Amerika akckktám 2355Csók a halál atórt Amarka krkr*
r 75 Caak 43 5 a (iam)

8.05: A FUntstone caalád (Ism.) 8.30: Fantáziasziget
(Ism) 9.20: F6zócske. 9.30 Öylonaágok e mozlkbaa
(Ism) 10.00 Sport 10.30. Alomutazások (Ism) 10.55:
Vallásos szemszögből. 11.00 Végső lorléty (Ism)
12.40 A Flintstone család 13.10 Batman. 14 00:
Szabadidős tippek. 14.10 Fejecske, tejecske. 14.35:
Sport 17.10 Fuzzy. lágy részeni aasz—spanyol
western. 18.45: Kradó. 19.05: Hawk 20.00: Oyengédaeg. Francia játéklilm 21.35: Krek. 22.00: Caevely a
torony alatt 23.15: Simon ét Látna. Angol 1lliwfg|áták. 0.40. Hawk (iam) I.SO Sport

SUPER

7.00 Egyveleg. 11.00- Coca-Coli európai slágerlista.
1130 Lében Konkrét 12.00. Egyveleg. 13.30 Hello.
Ausztriai Halló, Bécal 14.00. Egyveleg 1S.OO Inra
vagyon .. 15.30: Egyveleg. 16.00: Turltlamagazin.
16.30: E.R.F. 17 00. Egyveleg 1 7 3 0 A világ holnap
18.00: Financial rímes-hírek 18.30 Oroszországit.
19 OO Bepillantás. 19 30: Vldeodlval. 20.00 FHp OC
21.00 Az utolsó gép eínwm Arwikal politikai krlrrs
22.45: Egyveleg

7 3 0 Egrakeg 1500 A Vóróa PVrpnmeí 8m kaiarrlSm
1730 Vldecrtvat 1730: CccaCcáa euútai U j X u .
1500 Utrasport 20.05 Eró kapitány. 20.35 Pre vagy
hcáun 2130 Háromgaasoa o p a a 22.35 SzCfkiM zóna
2335 HaTMó ón*st Ararka k m 130 Egyvrtso

TV6
14.00 Oyon- és gópiróba|noksi« 1430 Mdervgíla
1530Jó fotót 16.05 Krek. 1615 A törvény nertben(*m)
17.15: A jóvendű géniuszai. 17.45 A világ Ösvényein. 19.00: Hitek. 19.10: Kuliurálls magszlrt 19.30
Svájci tévéhíradó. 20.00: Hírek. 20.45: öyots- és
géplróbajnokság. 22.15: Hírek. 22.50: Une lenebieute alfélre. Balzac-sorozat. 0.35: Hitek. 0.45: Komolyzene.

SUPER

TV6
16.05: Krek. 16.15 Thaiasaa (Ism) 17.15 Rajongók
klubia. 18.00: Nem kell álmodoznrl 19.00 Krek. 19.19:
Kulturális magazin. 19.30 Belga tévhlradó. 20.00:
Krek. 20.05: 7-ról 7-re. 21.00 Krek. 21.35: Filmklub:
Egy kis boldogság 23.10. Krek. 23.20: A mozi világa.
0.15: Cané Noír.

EUROSPORT

EUROSPORT

900: Kerékpár. 10.00: Labdarúgás. 10.30 Mobll-1
autó- és motorsport híradó.11.00: Vldém. zané.
sportegyveleg. 13.00: Hétvégi músoralózates
1 3 3 0 Euroaport-aaombat 19.00: Teheiauiómonai•umok 20 00: Jachtvaraeny 20.15' Pankráció
21.45: ö k 6 M v á s 22 45 ATP Tentsi

9.00 Texasi lágivarsenyek. 10.00 Labdarúgás
10.30: Vízisívérserry. 11.00 A világ sportja. 12.00:
Ökölvívás. 11.00. Szállovát magazin 13.30 Euroaporl-vaaárnap. 19.00: Nemzetközi autó- á t motorsport 20.00 Labdarúgás Spanyolországból 22 OO
Taresz 0.15: Qoit

Rádió
OKT. 8., HÉTFŐ
KOSSUTH S OS: Hangszemle. 8.20:
Nyitány. 9.05—1 1.00: Napközben.
11.00: Hagyományápolók. 11.25: Cári
tisztek az 1848-as magyar forradalomról. 12.45: Házunk tája. 13.05:
Klasszikusok délidőben. 14.05: Most Jelent meg. 14.35: Népdalok. 14.55: Mezei
András versel. 15.05: A Norvég Koncert
Fóvőszenekar indulókat Játszik. 15.24:
Operaházi portrék. 16.00: Délutáni Krónika 16.15: Concertino Praga '90.
16.30: Nyltnikék. 17.05: Eco-mlx. 17.30:
Filmzene. 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.
Gong. 20.05: A feléledő város. 21.05: Az
Irodalom Igaz barátja. 22.00: Késő esti
Krónika. 22.30: Tajvan csak egy van?
23.05: Nagy mesterek, világhírű előadóművészek.
PETŐFI 8.05: Rivaldafényben. 9.03:
íróvá avatnak. 9.32: Slágerfilmek —
fllmslágerek. 10.15: Ope/ettnyHányok.
11.03: Hogy tetszik lenni? 11 .-35:
Gyöngy Pái szerzeményeiből. 12.00:
Nóták 13.03: Slágermuzeum. 14.00:
Kettőtől ötig... 17.00— 19.00: RádióMa.
17.30: Segíthetünk? 18.20: Böngésző.
19.03: Kölyökrádló. 19.30: Pop-reglszter 20.00: Garázs. 20.30: Cigánydalok.
21.03: Zeneközeiben. 22.05: Száz éve
született Buday Dénes zeneszerző.
23.10: Albumajánlat.
BARTÓK 9.10: Barokk zenei muzsika.
10.10: A hét zenemüve. 10.40: Két szonáta magyar előadóművészek tolmácsolásában. 11.17: Haydn operáiból.
12.05: Ottó Klemperer vezényel. 13.00:
Kilátó (ism) 13.45: IX. Nemzetközi Esztergomi Gitárfesztlvál 1989. 14.38: Richárd Strauss: Jntermezzo. Négy
közjáték. 15.01: UJ kompakt-lemezeinkből 16.05: Liszt: Krisztus oratórium.
18.05: Barokk orgonamuzslka. 18.30:
Népek zenéle. Görög zene. 19.35: Bemutatjuk a Magyar Hanglemezgyártó
Vállalat új lemezét. 20.27: Kritika két
hangra. 20.42: Carlo Bergonzl Verdl-árlákat énekel. 21.20: Helsinki Fesztivál
1989. 23.00. A véges végtelen (Ism.)
23.3a A hét zeneműve. Kodály: Hegyi
éjszakák (Ism.)

OKT. 9., KEDD
KOSSUTH S.05: Hangszemle. 8.2a Válogatott perceink. 9.05—11.00: Napközben. 11.10: Postabontás. 11.30:
Világostól Világosig. 13.05: Klasszikusok délidőben. 14.05: Poggyász. 14.35:
Dzsesszmelódlák. 15.05: Ezredforduló.
16.00: Délutáni Krónika. 16.15: Királyi
hétköznapok. 16.35: Ország-város-hlresember 17.05: Olvastam valahol.
18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás.
19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk.hallottuk, olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem
volt... 19.42: Népdalok. 20.05: Gyűlik az
Ólom. 20.35: Régi híres énekesek műsorából. 21.05: Budapesti Művészeti Hetek. 21.28: Az Ifjúsági Rádió bemutatója.
Cug és Szmog, a három törpe. Hangjáték. 22.00: Késő esti Krónika. 22.3a
Solymos Péter zongorázik. 23.4a Eric
Erlcson Reger-kórusokat vezényel.
P t T Ő F I 8.05: Rivaldafényben. 9.03:
Társalgó. 10.00: Operettkedvelőknek.
11.03: Mit üzen a Rádió? 11.43: Blblcl
Panna 12.00: Asztali muzsika. 13.03:
Popzene sztereóban. 14.00: Sokféle.
15.05: Csúcsforgalom. 17.00—19.0a
RádióMa. 19.03: Talpalávaló. 19.30:
Pop-regiszter. 20.0a A véges végtelen
(ism.) 21.03: Ragtime. Hangjáték. 21.19:
Nóta-só. 22.20: Mert megölhették hitvány zsoldosok. 23.03: Sporthíradó.
23.1 a Zeneközeiben a hallgató.
BARTÓK 9.10: RlmszklJ—Korszakov
operáiból. 10.0a Skót népdalok. 10.20
A magyar nyelv századal. 10.35: Nyitott
ablakok. 10.48: Szimfonikus zene.
13.00: Mlssa Agnostlca. Profán mise.
13.47: A Budapesti Koncert fúvószenekar felvételeiből. 14.25: Zenei Tükör.
14.54: Éneklő Ifjúság. 15.04: Cld. Rész
letek Massenet operájából. 16.05: Holland Fesztivál 1989.17.37: A debreceni
Kodály Kórus Kodály-műveket énekel.
18.0a Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor Szegedről. 18.20: Román nyelvű
nemzetiségi műsor Szegedről. 18.4tt
Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsor
Pécsről. 19.05: Német nyelvű nemzetiségi műsor Pécsről. 19.40: Operaegyüttesek. 20.06: Kamarazene hárfával.
20.51: Zenekari muzsika. 22.34: Magyar
zeneművészek a nagyvilágban. 23.14:
Az angyali vígasság. Glon Nándor klsregónyenek rádióváltozata.

OKT. 10., SZERDA
KOSSUTH 8.05: Hangszemle. 8.20:
Eco-mlx (Ism.) 9.05—11.00: Napközben. 11.10: Népdalkörök és clterazenekarok. 1 1 . 3 6 : Világostól Világosig.
13.05: Klasszikusok délidőben. 14.05:
ötágú síp. 14.35: Olasz filmek zenéjéből. 15.05: Metronóm. 16.00: Délutáni
Krónika. 16.15: Boldog születésnapot!
17.05: Éneklő Észtország. 18.0a Esti
Krónika. 18.3a Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk, olvastuk.
19.30. Hol volt, hol nem volt... 1 9 . 4 a Népi Játékdalok. 1 9 . 5 0 Gong — URH-n;
1 9 . 0 0 — 2 1 . 0 0 Közvetítés a NorvégiaMagyarország labdarúgó Európa bajnoki seleltező mérkőzésről — 21.05:
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Európa-stúdlő. 21.28: Erőtér. Sajó András hangjátéka. 22.00. Késő esti Krónika. 22.30: Fiatalok stúdiója. 23.05:
Magyar művészek operafelveteleiből.
PETŐFI 8.05: Rivaldafényben: Magyar
újdonságok. 9.03: Böngészde a zenei
antikváriumban. 10.05: Egy énekes —
több szerep. 10.50: Hajszálgyökerek.
11.03: Sárga tengeralattjáró. 11.40: KI
kopog? 12.00: Nótamuzsika 13,03: A
tegnap slágereiből. 15.05: Pihenőidő.
17.00—19.00 RádióMa 19.03: Kölyökrádló. 19.30 Pop-regiszter. 20.00: Gordlusz. 21.03: Közkívánatra! 22.00: őszi
vadászat. 22.44: Sanzonok. 23.03:
Sporthíradó. 23.10: Zenélő filmkockák:
Hegedús a háztetőn.
BARTÓK 9.10 Új lemezeinkből. 10.05:
Magyar (rás. 10 50: Szimfonikus zene.
12.05: Semlramis. Részletek Rosslnl
operájából. 13.00: Magyar színház a két
világháború között. 13.41: Sárospataki
diákdalok. 14.01: Magyar zeneszerzők.
14.39:Kétzongorás művek. 15.20Purcell: Arthur király, őtfelvonásos drámai
opera. 17.07: Zenekari muzsika. 18.00:
Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor Szegedről. 18.20: Román nyelvű nemzetiségi műsor Szegedről.
18.40:
Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsor
Pécsről. 19.05: Német nyelvű nemzetiségi műsor Pécsről. 19.25: Bécsi klaszszikus kórusművek. 19.35: Budapesti
Művészeti Hetek. 21.30 Szopránarlák.
21.55: Világhírű vonósnégyesek. 23.10
Mérték. Művészeti magazin.

OKT. 11..CSÜTÖRTÖK
KOSSUTH 8.05: Hangszemle. 8.20: Kék
|elzés — csillagokkal (ism.) 9.05—
11.00: Napközben. 11.10 Népzene tár.
11.25. A Szabó család (ism.) 13.05:
Klasszikusok délidőben. 14.05: Főidényi F. László: A medúza pillantása.
14.15: Ötágú síp. 14.35: Melis György
operettdalokat énekel. 15.05: Könyveim—barátaim. 16.00 Délutáni Krónika.
16.15: Etűdök sörösüvegekre. 17.05:
Agrárműhelyek. 17.30: Nóták. 18.00:
Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05:
Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk, olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem volt...
19.40: A Szlrtosz együttes Játszik.
19.50: Hajszálgyökerek. 20.05: Közvetlen kapcsolat. 21.05: Három szólamban.
22.00 Késő esti Krónika. 22.30 A Kemény-Iskola. 23.05: Schubert-művek.
PETŐFI
8 05: Rivaldafényben: Szlkora Róbert.
9.08: Népdalkörök pódiuma (Ism.) 9.30
Könnyűzenei stúdiónk ú] felvételeiből.
10.20: Operaslágerek. 10.50: Peres, poros Iratok. 11.25: Gramofonsztárok.
12.00: Nóták. 13.03: Nosztalgiahullám.
14.00: Lelátó. 14.30: A nevetséges
öregúr. Hangjáték. 15.05: Éder György
gordonkázlk, Nagy László nagybőgőn
játszik. 15.20: Slágerről slágerre. 16.00:
Találkozás a stúdióban. 17.00—19.00
RádióMa. 19.30: Pop-regiszter. 20.00:
Garázs. 20.30: A Bonanza Banzal lemezeiből. 21.03: Daráló (ism.) 21.33: Folkrock
Magyarországon.
22.05:
Rádiókabaré Kft. 23.03: Sporthíradó.
23.10 A dzsessz története. 23.50 Zenésjátékokból.
BARTÓK 9.10: Hármasversenyek.
10.20: Séta a sötétben. 10.44: Két kvintett. 12.05: Balettzene operákból.
12.30: Olasz muzsika. 13-pO Hallgassuk újral 14.00: Éneklő Észtország.
14.36: Kamarazene fúvós hangszerekkel. 15.05: Népdalkórusok. 15.20 Edita
Gruberová operaáriákat énekel. 16.05:
Csajkovszkij: A vihar-fantázia. 16.30UJ
Jugoton lemezeinkből. 16.55: KapcsolJuka6-os stúdiót. 18.00: Szlovák nyelvű
nemzetiségi műsor Szegedről. 18.20
Román nyelvű nemzetisegl műsor Szegedről. 18.40: Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsor Pécsről. 19.05: Német
nyelvű nemzetiségi műsor Pécsről.
19.25: Bemutatjuk kóruslemezünkej.
20.34: A Szkopjei Rádió Napja. 20 55: Uj
kompakt-lemezeinkből. 21.52: Napjaink zenéje. 23.18. Magyar színház a kAf
világháború között.

OKT 12., PÉNTEK
KOSSUTH 8.05: Hangszemle. 8.20 Fűtől-fálg (ism.) 8.50 Külpolitikai llgyelő.
9.05—11.00: Napközben. 11.10 Nép- •
dalok.néptáncok. 11.40:60 éves Harold
Pintér. 12.45: PAF-műsor. 13.05:
Klasszikusok délidőben. 14.05: Erről
beszéltünk. 14.40 Lakatos Sándor népi
zenekara Játszik. 15.05: Magyar (rás.
16.00 Délutáni Krónika. 16.15: Hangoló. 17.05: Magyarországról Jövök...
Í8.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás.
19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk, olvastuk. 19.30: Hol volt, hol nem
volt... 20.05: Mű-kereskedés. 20.36: A
Leöwey Klára Gimnázium énekkara Kodály-kórusokat énekel. 21.05: Kilátó.
22.00 Késő esti Krónika. 22.30: Barokk
muzsika — régi híres előadóművészek
PETŐFI 8.05: Rivaldafényben. 9.03: Kié
a mikrofon? 10.00 Kertbarátok műsora
10.05: Idősebbek hullámhosszán.
10.50 Hajszálg/ökerek (Ism.) 11.03: A
hanglemezbolt könnyűzenei újdonságaiból. 11.30: Tlp-top parádé. 12.00:
Nóták. 13.03: Pophuflám. 14.00—
16.65: Péntektől—péntekig. 17.00—
19.00: RádióMa. 19.03: Kölyökrádló.
19.30: Zenés hallomások és vallomások. 21.03: A Rádió Dalszínháza. Mellbea és Callsto s z e r e l m e . 2 2 . 2 1 :
Spanyol népdalok. 22.29: Szórakoztató antikvárium. 23.03: Sporthíradó.
23.10: Gospel magazin. 23.55. A KK'

UET barcelonai dzsesszegyútfes Játszik.
BARTÓK 9.10 ÚJ kompaktlemezeinkből. 10.04: Spanyol művészek opérafefvételelből. 11.04: Zenekari muzsika.
12.05: Vokális zene. 13.00 Rádiószínház. Urnő és komornák. Komédia. 14.04:
Manuel Barrueco spanyol művekel gitározik saját átiratában. 14.27: Janácek: A
sors. Háromfelvonsos opera. 16.05:
Édes anyanyelvünk (Ism.) 16.10 Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 18.00: Szlovák
nyelvű nemzetiségi műsor Szegedről.
18.20: Román nyelvű nemzetiségi műsor Szegedről. 18.40: Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsor Pécsről. 19.05:
Német nyefvú nemzetiségi műsor Pécsről. 19.25: Romantikus kamarazene.
20.35: Főidényi F. László: A medúza pillantása (Ism.) 21.00 Századunk zenéjéből. 22.00: Dlszkotéka (Ism.) 23.00
Opera-művész lemezek.

OKT. 13., SZOMBAT
KOSSUTH S.IC: Hangszemle. 8.30:
Családi tükör. 9.05: Az öngy llkosexpanzló.9.10:Szlnesnéplmuzsika. 10.05:lsmét — a Javábóll 12.30: Faluról—falura.
13.05: Klasszikusok délldobea 14.10.
Szaván íogjukl 14.20 Mindennapi Irodalmunk. 14.50: Énekeljük együttl
15.05: Az árvák kádlsa. Mezei András
versel. 15.10UJ Zenei UJság. 16.00 168
óra. 17.30: Ünnepek zenéje. 18.20:
Szemle. 18.45: Kataposta. 19.05: Magyar színház a két világháború kőzött.
21.34: Filmzene. 21.45: Pillanatnyi szélcsend. 22.00 Késő esti Krónika. 22.20
Sporthíradó. 22.35: Liszt művel gépzongorán. 23.05: Hangversenymúzeum.
PETŐFI 8.05: Értékmegőrző. Alapítvány. 8.30. Népszerű muzsika — világ
hírű előadók. 9.03: Hétvége. 10.30 Az
évszázad legszebb francia sanzonjai.
11.03: Szombat délelőtt. 12.00: Jó
ebédhez szól a nóta. 13.05: Daráló.
13.35: Hangok és visszhangok. 14.00:
Gépkatica. 14.45: Magyarán szólva.
15.03: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 17.03: A magyar
rock archívuma. 18.03: Körkapcsolás
bajnok! labdarúgó-mérkőzésekről.
19.03: Slágerlista. 19.33: Népdalest.
20.25: Kálmán Imre operettjeiből. 21.03:
A Lassúkezú. Erlc „Slowhand" Ctapton.
22.00: Illyés Gyula művel. 23.03: Sporthíradó. 23.10 Noktürn. Éjszakai csevegés.
BARTÓK 8.20: Wolfgang Rübsam
Bach-műveket Játszik. 9.11: Házy Erzsébet emlékezetes szerepel. 10.00
Hangfelvételek felsőfokon. 11.15: Vonós kamarazene. 12.05 Bende Zsolt
operaáriákat énekel. 12.30 Pop Words.
12.45: Komt mltl 13.00 Kívánságműsor
szombaton. 14.00: UJ lemezeinkből.
15.05: Lemezbőrze helyett. 16.05: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Kb. 16.45: Romantikus dallamok. 17.05: ÚJ operalemezelnkből. 18.00: Szlovák nyelvű
nemzetiségi műsor Szegedről. 18.20:
Román nyelvű nemzetiségi műsor Szegedről. 1 é.40: Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsor Pécsről. 19.05: Német
nyelvű nemzetiségi műsor Pécsről.
19 25: Wllhelm Furtwangler vezényel.
20.30 Mindennapi Irodalmunk. 21.00 A
Kolozsvári Magyar Opera története.
21.37: Rosslnl: Kis ünnepi mise. 23.01:
Az istenek szomjaznak.

OKT. 14., VASÁRNAP
KOSSUTH 8.30. Világóra. 9.06: Helyettem írták. 10.05: Énekszóval, muzsikával.
10.44: Az élő népdal. 10.54: Édes anyanyelvünk. 11.05: Gondolat-jel. 12.20
Harminc perc alatt a Föld körül. 12.50
Szondy-show. 13.05: Radloton korongok.
13.30 Szonda. 14.10 Múvészlemezek.
15.05: Béke llhakában. 16.05: A szülőföld
muzsikája. 16.50 A világlíra gyöngyszemel (Ism.) 17.05: Élet a Földön kívül 17.35:
A Btg City zenekarvacTyugatI filmzenéket
Játszik. 18.00 EstiKrónlka. 18.20 Komolyzenei lemezlovas. 19.05: Hol volt hol nem
volt... 19.20 Remekírók hangszalagon. ÉT
jen az egyenlőség. Eötvös József vígjátéka. 20.23: Emiekek szárnyain. 21.05:
Örökzölddallamok. 22^5: Családi krónika.
23.06: Lemezmúzeurv
PETŐFI 7J03: A római katolikus egyház félórája 7^3: Vasárnapi orgonamuzslka 8Ű5:
A háromfejű. Mesejáték. 8.45: Chanson az
őrangyalhoz. Dzsida Jenő versel 9.03: BerrutatjLk Soltész Rezső új lemezét. 9.45: A
Moravanka fivósegyüttes Jan Slabák feldolgozásaiból játszik. 10.00 Tabl Lászlóra
emlékezünk. 11.08: Vasárnapi koktél
12.03: Jó ebéctiez szólanóta. 13.03: Stúdk5vlláa 14.00: Veress Mkk&Aiáda titka avagy
asoknevűószereseseta 15.03: Táskaráad
16.00—21.0Q Poptartsznya 2U03: RÉC«me. 21.19 Tásalgói 22.16. Dzsessza 80-as
években 23.03: Sporthíradó 23.10 A denevér. Részletek Strauss operettjéből
BARTÓK 8.15: Komolyzenei kívánságműsor. 10.05: UJ Zenei Újság (ism.) 10.50
Eszperantó Híradó 11.00 b u ó p a hangversenytermeiből. 12.47: Madrigálok
13.00 Mezei Anckás versel. 13.05: Szemle.
13.30 Operagála 14 17: Körvtyűzene
Spanyolországban 15.00 Zenekari muzsika. 16.05: Agara 17.00 Unepek zenója
18.00 Szlo/ak nyelvű nemzetiségi műsor
Szegedről. 182QRománryeto) nemzetiségi műsor Szegecfről. 18.40 Szerbhorvát
nemzetiségi műsor Pécsről. 19.05: Német
rtyefvű nemzetiségi műsor Pécsről 19.25c
Dellbes: Lakrré. Három1elvonáso6 o p e r a
Közben- 20.17: A levelező oktatásról.
22.07: Dvorzsák kamarazenéjéből.
22.59: Nevek ürügyén.
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Szent Gellért, a csanádi egyházmegye aMorzsák
Bibliából
első püspöke
Államalapító királyunk, Szent István az államszervezet létrehozása mellett rendkívül sokat tett a magyar katolikus egyház
megszervezéséért is. Az általa alapított püspökségek közül 1030han került sor a marosi — későbbi nevén csanádi — felállítására, melynek székhelye Marosváron volt. A püspökség
megszervezésével és vezetésével Gellértet, a bencés szerzetest bízta meg.
Szent Gellért (Eredeti nevén
György) Krisztus után 980 körül született Velencében, a Sagredo patríciuscsalád gyermekeként. Szülei ötéves korában a
San Giorgo Maggiore bencés
kolostorba adták. Tanulmányait végezve öt esztendőt Bolognában töltött. Teológiai é s
tudományos
felkészültsége
mindenkiben tiszteletet ébresztett. Időközben édesapja egy
jetuzsálcmi zarándoklat során
életét vesztette. Gellért viszszatérve kolostorába, hamarosan annak apátja lett. 1015.
február végén azonban hajóra
szállt, hogy a Szentföldre menjen. Ebben az elhatározásában
döntő volt' az a vágy. ami a
középkor keresztény hívóiben
égett: látni azt a földet, ahol
Jézus élt. Hozzájárulhatott ehhez édesapja emléke, é s az a
tény is, hogy a San Giorgio
kolostor apátjaként szembekerült az egyházi -ügyekbe avatkozó velencei dogéval.
Útja során a Parenzo melletti
Szent András-sziget bencés
monostorában találkozott Razina pannonhalmi apáttal. Razina kérésének engedve Gellért
Magyarországra
jött: gondolván, hogy innen a Dunán folytatja útját. Több hetet töltött
Mór pécsi püspöknél, aki
Anasztáz pécsváradi apáttal
együtt arra igyekezett rábeszélni a müveit itáliai bencést,
hogy maradjon~áz országban,
és tehetségét fordítsa a magyar
nép teljes megtérítésének
szolgálatába. 1015 augusztusában
Székesfehérvárra is elvitték,
ahol bemutatták István királynak. István megbízta
Gellértet
fiának, Imre hercegnek nevelésével, s a tudós szerzetes elvállalta a feladatot. Hét éven át
volt a herceg nevelője, s valószínűleg az ó szellemi irányításával fogalmazták meg István

nevében az Imre herceghez
szóló „Intelmeket".
1023-ban Gellért
Bakonybélbe vonult vissza, hogy ott
remeteéletet éljen. Néhány évig
elmélkedhetett és dolgozhatott
itt. Ebben az időszakban több
teológiai művet írt. ezek azonban sajnos elvesztek. Szent
Gellért munkái közül egyedül a
később keletkezett „Deliberáció". vagyis az „Elmélkedés a
három ifjú himnuszáról" című
latin nyelvű bibliamagyarázata
maradt ránk. Ebben az ószövetségi Dániel próféta könyvének azt a himnuszát kommen- Csanád vármegy e címere. 1761. Szent Gellért ábrázolasa Csanád
vármegye XVIII. századi címerén
tálja, melyet a Nabukodonozor
király által tüzes kemencébe Gellért a Vazul-fíak trónutódlá- ményeit. A legenda szerint a
vettetett három ifjú énekelt.
sát támogatta,
s megtagadta pesti révhez igyekező Gellért
1028 táján Szent István újra Aba Sámuel megkoronázását. püspök megállt kísérőivel Dióigényt tartott Gellért szolgálata Az elűzött Péter III. Henrik don. ahol misét mutatott be.
ira. Ajtony vezér legyőzése után német császár segítségével — Ezután megjövendölte, hogy
Gellértet bízta meg, hogy az 1044-ben a ménfői csatában még aznap mártírhalált halnak.
Ajtony által egykor birtokolt te- megverte Aba Sámuel seregét. A Duna partjára érve találkozrületen szervezze meg az új püs- Aba Sámuel meghalt, s Péter tak a lázadókkal, akik kőzáporpökséget. Ennek élére 1030-ban visszakerült a trónra. Politikája ral é s fegyverekkel fogadták
első püspökként Gellért került. miatt azonban az ország főurai óket. Gellértet fel vonszolták a
Ó tíz szerzetessel együtt látott és főpapjai ismét szervezkedni Kelenhegyre (a mai Gellértmunkához.
Egyházmegyéjét kezdtek ellene. 1046-ban elha- hegyre), itt egy talyigára kötözhét fóesperességre osztotta. A tározták. hogy hazahívják a ték és letaszították a hegyről.
papi utánpótlás biztosítására száműzetésből Vazul fiait. Gel- Mivel még mindig élt. mellét
káptalani
iskolát
létesített, lért püspöktársaival elindult dárdával átütötték, koponyáját
melynek élére Valter magisz- Székesfehérvárról, hogy az or- pedig szétverték egy kövön. A
tert állította. Templomokat szág határán fogadja a hazatérő hagyomány
1046.
szeptember
építtetett, s püspöki székesegy- Andrást és Leventét. Az or- 24-ét tartotta Gellért halála napházat. Nemcsak a még pogány szágban azonban megmozdul- jának. Ezért miután 1083-ban
magyarok megkeresztelésében tak a néptömegek is. Ez a Vata szentté avatták, ezt a napot
járt elöl. de fáradhatatlanul vezette pogánvlázadás egy- nyilvánították
ünnepének.
küzdött az egyház által eret- szerre fordult a feudális rend, Vannak azonban olyan újabb
neknek bélyegzett tanok hirde- és a katolikus egyház ellen. történeti kutatások, melyek
tői ellen is. Ugyanakkor lelkes Gellért püspököt Vata lázadói szerint 1046. augusztus 29-én
terjesztője volt Szűz Mária tisz- ölték meg.
halt meg Szent Gellért. Holtteletének.
testét ideiglenesen Pesten teA Szent Gellért életéről szőlő
mették el. Innen később átszálrészletesen
Szent István halála után uno- nagyobbik legenda
lították Csanádra.
kaöccse.
Orseolo
Péter leírja a püspök halálának körül( 1 0 3 8 - 1 0 4 1 ) került az ország
trónjára. Gellért helyteleníSzent Gellért megmaradt ereklyéi ma Velencében. Bolotette Péter ténykedését. Azon- gnában. Prágában. Győrött és Szegeden találhatók. A csanádi
ban Aba Sámuel ( 1 0 4 1 - 1 0 4 4 ) egyházmegye védőszentjének jelenleg Szegeden lévó ereklyéjét
királyságának is ellenzője volt. a velencei pátriárka adományozta a Fogadalmi templomnak
mert az csak felesége révén állt 1930-ban. amikor azt felszentelték.
rokonságban az Árpád-házzal.
Giczi Zsolt

Én és a Bárány
Almomban láttam a Bárányt. Nem sírt, csak a vérét hullatta.
Hideg a világ, mint a kockakő, rossz kalandok ne kísértsenek.
D e játszani hívott a Bárány, én meg csak álltam, néztem rá, nem
akartam elhinni, hogy nekem is lehet.
dal
Nagy László felvételei

A Biblia egyik kulcsszava a M E G T É R É S .
A Pál-fordulás és a tékozló fiú megtérése gyakran elhangzó fogalom. Tartalmazza az önvizsgálatot, önkritikát,
a tévedés, a rossz döntés szégyenét és leggyakrabban egy
elvétett, megrontott kapcsolat helyreigazításának igyekezetét, az élet folytatásának normális mederbe terelését.
De míg általában az ember rideg és kegyetlen bíróként
áll „a megtérővel" szemben, addig a Biblia Istennek, az igaz
bírónak hosszú tűrését, megszánó, gyengéd szeretetét és a
menny nagy örömét mutatja fel igazsága mellett, sót segítő
közreműködését a hazatalálás megkönnyítésére.
Isten arra adta Szövetségét, a 10 parancsolatot választott népének, hogy azáltal medret készítsen az ember élete
számára itt a földön és örökkévalóság teljessége felé tartva.
De ezt nemcsak egy szám szerint kis népnek adta, hanem
példának minden nép számára. „Kevés az. hogy nékem
szolgám légy a Jákób nemzetséginek megépítésére, é s
Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek
is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
(Ézsaiás 49:6)
Amikor ennek a rendeltetésnek nem felelt meg Izrael,
mert a szomszédos pogány népek kultuszát, a természetkultuszt vette át. így megrontotta szövetségét Istenével —
odadta óket ellenségeik kezére, hogy nyomorgassák óket és
prófétákat küldött ilyen üzenettel: „Ha megtérsz az Úrhoz,
a te Istenedhez és hallgatsz az ó szavára teljes szívedből és
teljes lelkedből, akkor visszahozza az Úr a te Istened a te
foglyaidat és könyörül rajtad! (V. Mózes 30: 2—3)
A szövetségi húség megromlása leginkább a pogány
feleségek hatására következett be. így történt Akháb király
esetében, mikor felesége Jezébel 450 Baál és 400 Asera
(termékenység isten) prófétát tartott. Ezekkel szemben
Illés próféta a Kármel-hegyen rendezett megrázó istenítélettel (1. Királyok könyve 18. rész) bizonyította Izrael
Istenének élő valóságát £s hatalmát, hogy visszatérítse
népét.
Isten kedvesének, szerelmesének, jegyesének, menyasszonyának nevezi népét, melyről gondoskodik úgy, hogy
hiánya, kifogása nem lehetett, mégis hűtlenné, paráznává
vált. Próféták sorát állította, hogy figyelmeztesse, szabad
akaratukból megtérésre hívja óket. D e ók „makacskodtak,
pártot ütöttek ellened, törvényedet hátuk mögé vetették:
prófétáidat is meggyilkolták, akik bizonyságot tettek ellenük. hogy óket tehozzád térítenék" (Nehémiás 9:26). A
több kisebb mértékű figyelmeztető ítélet után a 70 esztendeig tartó babiloni fogság ítéletes korszaka következett be.
Az ítélet jogosságát elismerő szavait fogalmazza meg a
próféta: „Megvertél engem, rtiint a tanulatlan tulkot. Téríts
meg engem, és megtérek, mert te vagy az én Istenem...
Azután hogy megtérítettél engem, megbántam bűneimet,
és miután megismertem magam... szégyenkezem és pirulok" (Jeremiás 31:18). A reformáció korában, a törők
hódoltság idején a magyar prédikátorok ezekre az Igékre
hivatkozva ébresztették a hitet és bátorítottak megtérésre:
„Többé nem támaszkodik Izrael maradéka az ót nyomorgatókhoz. hanem támaszkodik az Úrhoz. Izrael Szentjéhez
hűségcsen: a maradék megtér. Jákób maradéka az erős
Istenhez." (Ézsaiás 10:20—21). „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ó vállán lesz.
és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek,
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének; Uralma
növekedésének és békéjének nem lesz vége..." (Ézsaiás
9:6-7).
Papp László
református lelkész
(Folytatjuk)
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Csapatmentő lehet a két pont
Megszokott csapatát küldhette pályára Szalai István a Szeged SC
vezető edzője, ugyanis a sérüllek vállalták a játékot. Sót egy új játékos is
bemutatkozott a hazaiaknak, Árki személyében. A másik táborban kicsit
féltek a találkozótól,
hiszen emlékeztek arra az ominózus
osztályozóra,
amikor a rendőrségnek kellett kimenekíteni a Vasas játékosokat a Felső
Tisza-parti
stadionból.

Lélektani előny.'
Vajon kihasználja ezt a Szeged SC? Mindenesetre a szurkolók
megadták az alaphangot: „Mocskos Vasas!" - skandálták már jóval a mérkőzés
előtt. Erre persze egyáltalán nem volt szükség, sót sokkal
bizsergetóbben
hangzott, amikor a „Hajrá Szeged!" rigmusokat énekelték
így kezdődött. Vajon hogyan
folytatódik?

Szeged SC—Vasas 2-1 (1-1)
Felső Tisza-parti stadion, 4 ezer néző. Vezette: Pillér (Puhl,
Fekete).
Szeged SC: Leboniczky — Hurguly, Bogdán. Mihalache,
Puhlik — Kovács J., Árki, Sallai, Keincnes — Takács Z., Apró.
Edző: Szalai István.
Vasas: Hámori — Zentai, Gubucz, Klink — Duró, Turbék,
Linka, Biics, Tuboly — Hídvégi, Bárányi. Edző: Mészáros
Ferenc.
Csere: Kemenes helyett Hegyeshalmi a szünetben. Hídvégi
helyett Zvara az 57., Kovács J. helyett Szécsényi a 65., Linka
helyett Sas a 83. percben.
Gólszerzők: Apró a 27., Árki (öngól) a 32., Sallai a 80.
percben.
3. perc: Sallai p o m p á s labdával ugrattajcj. Aprót, akinek lövésébe Hámori belevétödött, a labda Takács elé
pattant, de a kapu torkából
mentettek a Vasas védők.
10. perc: A p r ó remekül
hozta magát helyzetbe a 16oson bérül, megkísérelte G u buezon átemelni a labdát, de
az „esernyő" nem jött össze,
így a centcrhalf felszabadíthatott.

40. perc: A p r ó e g y bal oldali b e d o b á s után gyönyörűen forgatta m e g védőit,
majd ballal 13 méterről alig
lőtt mellé.
61. perc: D u r ó 18 méteres
lövését biztosan védte Leboniczky.

70. perc: A tizenhatos sarkánál D u r ó végezhetett el
szabadrúgást, csavart labdáját a szegedi kapus óriási bra- gárda, igaz viszont az is, hogy
vúrral tornázta ki a bal felső a játékosok rengeteg elemi hi27. perc: Ismét csak A p r ó sarokból.
bát vétettek, amiből aztán inkerült helyzetbe a tizenhato80. perc: Sallai 18 méterről dulhattak a Vasas akciók. Szeson belül. RcmeTül Förclult le lövésre szánta el magát. A rencsére a Szeged SC-nek van
őrzőjéről, nem gondolkodott labda Turbék lábán megpat- egy Bogdán Istvánja, aki
sokat, ballal 13 méterről a tant, e z megtévesztette Há- szinte minden vendégtámaj o b b alsó sarokba lőtt, 1-0.
mori kapust, aki már csak dást megszűrt. Amikor kimozdult helyéről megtörtént a baj.
3 2 . perc: Turbék a jobb maga m ö g é nyúlhatott, 2-1.
oldalról ívelt a szegedi kapu
e l é , Leboniczky é s két hazai
v é d ő egymásra várt az ö t ö s ö n
belül, majd a labda szerencsétlenül pattant Árkiról saját kapujába, l - l .
37. perc: Takács 16 méterről leadott lövése a v é d ő k b e n
elakadt, a m i r S á l l a í szerzett
m e g , de a jobbnál j o b b helyzetet kihagyta.

86. perc: Bárányi lövésébe
A második félidő igen
Lebonicky b e l e v e t ö d ö t t , s így unalmas játszadozással keza labda elhagyta a veszélyes dődött. Ezt Mészáros e d z ő
zónát.
unta m e g leghamarabb, be91. perc: Szegedi kontrát küldte Zvarát, aki egyszerik ö v e t ő e n Hegyeshalmi az ol- ben karmestere lett a Vasasnak. Szerencsére a legmeledalhálóba lőtt.
Mindkét e g y ü t t e s a z o n o s g e b b pillanatokban Lebofelfogásban kezdte a mérkő- niczky, a szegedi kapus minzést. a Vasas és a Szeged is dig résen volt. A hazaiak látkét támadóval állt egymással hatóan kontrákra építették
s z e m b e n . A hazaiak kezdtek taktikájukat, ami kicsit vejobban, f ő l e g A p r ó révén szélyesnek tűnt, hiszen az eltöbb ígéretes támadást is ve- lenfelet túlzottan magukra
zettek, de csak a 27. percben húzták, de végül is e z a stratésikerült gólt szerezniük. A z gia hozta m e g győzelmüket.

39. perc: Jobb oldali szögletet Takács csúsztatta a
hosszú sarok f e l é , amit Hámori bravútpsatL t o l t ' k i , de
pontosan B o g d á n e l é , a szegedi v é d ő viszont kapu fölé e l s ő fél órában szemre is tetJók: Bogdán,
szetősen játszott a Tisza-parti Apró, ill. Bárányi,
fejelt.

Az edzők
/ /

Leboniczky,
Zvara.

mondták

Apró az első szegedi gólt lövi

Gyenes Kálmán felvétele

A szegediek legjobbja:

Bogdán István
N e m először, s nagyon
r e m é l j ü k , n e m utoljára érd e m e l t e ki a s z e g e d i e k kapitánya, h o g y ismét ő szerepeljen a z o n a h e l y e n ,
amit m i n d e n e g y e s alkal o m m a l az általunk legjobbnak vélt játékosnak
s z e n t e l ü n k . B o g d á n István
a tegnapi "meccsen áthatolhatatlan, m e g k e r ü l h e t e t len sziklaként állta útját a
Vasas próbálkozásainak,
úr volt a l é g t é r b e n , d e a
f ö l d ö n s e m tudták átjátszani. R e m e k ü l h e l y e z k e dett é s n e m c s a k saját területén o l d o t t a m e g nagyszerűen feladatát, ha kellett
oldalra is kisegített. A 9 0
perc során szinte szünet
nélkül m a g y a r á z o t t , dicsért. biztatott, ha szükségét látta, o l y k o r k o r h o l t . . . bennem,
hogy nem
nye— Sikerült
visszavág- rünk, az egyenlítő gól után
bíztam
sikenunk, s ennél aligha lehet is töretlenül
mert
közvetlen
nagyobb
boldogság!
— rünkben,
mondta ö r ö m m e l sugárzó közelről tapasztaltam azt az
ami tárarccal a m é r k ő z é s után. — óriási elszántságot,
saimból
sugárzott.
És ami
Az élet nagyon nagy igazlényegtelen:
ságtalanságának
éreztem ugyancsak nem
emberként
volna, ha a Vasastól
ismét a közönség egy
bennünket,
kökikapunk,
hiszen
helyzete buzdított
sem volt. Fel sem
merült szönet érte!

A mérkőzésről Cs. Gát László
és Gyiirki Ernő tudósított.

Szalai István:
Mészáros Ferenc:

Szeged S C - V a s a s SC 2-1
(1-0). Szeged.
Szeged SC: Tóth (Kopshitz)
— Krajczár. Bóka. Paksi. Csányi — Puskás. Kószó. Gréczi.
Illyés - Tölcséres (Kispál).
Süli Edző Portöró Gábor

A találkozót szinte végig támadó szegediek megérdemelten
nyertek.
Gólszerzők:
Gréczi. Puskás (1 l-esből), ill.
Szilveszter. A
szegediektől
Bóka. Puskás és Tóth nyújtott
átlagon felülit

További
eredmények
Dcbrcccn—Siófok
l-l.
Újpest —Honvéd 1-2. Veszprém— Vidcoton-Waltham 22. Tatabánya-Pécs 2-1. Békéscsaba-Vác 0-1. FTC—
MTK-VM 4-0. V o l á n - R á b a
ETO 3-2.

A Secotex Szegedi Textilművek
SE törte meg az újonc Alföldi Porcelán diadalmenetét a nói kézilabda
NB I-ben. Lesti István, a szegediek
mestere kissé tartott a vásárhelyiektől, hiszen az újonc gárda értékes
„skalpokat" szerzett az elmúlt négy
fordulóban
A mérkőzés elsó perceiben gyorsan kétgólos vezetést szerzett a Secotex, de ez úgy tűnt kissé elbizakodottá tette őket. Előbb egyenlített a
Porcelán, majd a vezetést is megszerezte. A pillanatnyi zavart szerencsére hamar levetkőzték a Tiszapartiak. A kissé egyoldalúan megítélt szabálytalanságok ellenére 3-4
góllal — 25. perc 11-7 — vezettek a
vendégek. Az első félidő utolsó
perce elemi hibáktól hemzsegett,
amit a Porcelán használt ki eredményesebben, s így „mindössze" 3 gól
előnnyel várta a Textil a folytatást.
A második játékrészben ismét
megnyugtató szegedi gólokat jegyezhettünk fel, miközben Hang
bravúrt, bravúrra halmozott. A 35.
percig a Textil 3 góljára a Porcelán
kettővel válaszolt, s ez a négygólos
előny egész a találkozó végéig megmaradt a vendégeknél. Gólokban
pedig nem volt hiány. Mindkét csapat idegesen, sok hibával játszott és
védekezett. A Secotex győzelme
egy pillanatig sem forgott veszélyben, mindössze az volt a kérdéses,
hány gólkülönbség lesz a két csapat
eredménye között.
Lesti István a látottakat így értékelte: — Arra számítottam, hogy
jobban védekezik a csapat, s gyengébb lesz a támadó játékunk. Ilyen
egy nói csapat edzőjének a sorsa:
pont fordítva jött be...
A mérkőzés jegyzőkönyve:
Alföldi Porcelán—Secotex Szegedi Textilművek 22-25 (10-13)
Vásárhely, 500 néző. Vezette: Taizs, Zavaczki.
Porcelán: BARTHA - Dukai 2,
KATKÓ 715. SIPTERNÉ 4. Csordás 4, Fábiánné, Csábi 1. Csere:
Czeglédi, Tóth. Bartucz 3. Edző:
Tibai József.
Secotex: HANG - Utast 4,
SZABÓ 11 (6), Keczkóné2, Kispdl,
Barna 2 (1), Kovács 3. Csere: Gát 1,
Németh 2, Virincsik. Edző: Lesti
István.
Kiállítások: 4, ill. 0perc. Hétméteresek: 715, ill. S/7.

Röplabda NB I

A TFSE nyert
Felemás szezonkezdet után
(vereség a Közgazdasági Egyetemtől, győzelem a Miskolc ellen) szombaton délután hazai
környezetben is bemutatkozott a
Szegedi
Diák
Röplabdázók
Egyesülete. A szegedi lányok azt
a TFSE-t fogadták a Tabán iskolában, amelyik eddigi 2 találkozóján ugyancsak 50 százalékosan
szerepelt.
Ducsai Géza tanítványai az
elsó játszma elvesztése után a
másodikban 15:2-re lemosták a
fővárosiakat, majd „magától értetődően" 11 ponttal vesztették el
a harmadik szettet... Nikolényi
Gábor, a szegcdi juniorok edzője
meg is jegyezte, hogy ekkora formaingadozás a férfiaknál csak 4-5
meccsenként szokott bekövetkezni.
Hallatlanul izgalmas végjátékban, 2:2 után a „minden ütés
pontot ér" című idegháborút a
TFSE bírta jobban és végül 15:12re nyerte a döntő játszmát.
SZDRE—TFSE 2:3 (-11. 2 . 4 .
10, -12). Nói mérkőzés. Szeged,
Tabán iskola, 100 néző. Vezette:
Szabó, Policsányi.
SZDRE:
LEISZTNÉ,
Bezdán, Simon, Csókást,
Balázsik,
DOBOS. Csere: Bernátli, Komáromi, B. Tóth. Edző: Ducsai
Géza.
R.J.A.

Az NB I állása

— Csapatom valamennyi játékosa nevében köszönöm a
nagyszerű közönség biztatását. Úgy érzem, a két pont
megszerzése mellett erkölcsi győzelmet is arattunk. Ezért a
— Két nagyon rossz csapat
sikerért mindenki mindent megtett. így most azokat is dicséret
közül a szerencsésebb nyert!
illeti, akik nem léptek pályára.

A tartalékcsapat is győzött

Eltört a Porcelán

Győzelmi öröm a mérkőzés után

8 6 11 18-6 13
1. Honvéd
v»c
8 6 1 1 13-7 13
8 5 2 1 13-9 12
3. Tatabánya
4. Ferencv áros
8 5 1 2 17-5 11
8 2 6 - 7-5 10
5. Veszprém
6. Siófok
8 2 5 1 8-6 9
7. Kába F.TO
8 4 - 4 15-12 8
8. Szeged
8 3 2 3 6-10 8
9. Békéscsaba
8 3 1 4 10-9 7
10. Újpest
8 3 14 13-14 7
11. Vasas
8 3 14 13-15 7
12. Pécs
8 3 - 5 6-8 6
13. Dcbrcccn
8 1 4 3 4-9 6
14. MTK
8 2 1 5 9-14 5
15. Videoton
8 1 2 5 8-15 4
8 . 1 - 7 4-20 2
16. Volán
Tegnapi eredmény a megy'ei 1. osztalybol:
Fábiánsebespén-Zdkányizék 4-110-01
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Ultitörténetek 3 leosztásban
II. A talonmáriás

f '

A máriást „király-játszma" néven
már a századforduló elótt is játszották
hármasban, de ez még nem volt az
igazi, mert lapot csak kelten kaplak. A
talonmáriás néven ismertté vált valódi
hármas játék feltehetőleg a XX.
század első évtizedeiben alakult ki,
nem sokkal az ulti megjelenése elótt.
Nevél onnan kapta, hogy a három
játékosnak járó 10— 10 lapon kívül
még maradt két lap, a talon.
Az oszló 5—5 lapot osztott
mindhármuknak, aztán félretette a
talont, és kiosztotta a maradék 5—5
lapot is. Az első helyen ülő játékos
egyedül játszott a másik kettő ellen.
Ezt a hátrányát azzal egyenlítette ki,
hogy ó dönthette el, hogy melyik szín
legyen az adu. Megnevezte az adut,
majd fölvclle a talont. Ezzel 12
kártyája lett, melyből a számára
legkedvezőbb 10-et megtarotta. Két
nélkülözhető kártyát lelett egy újabb
talonba, majd kihívóit az első üléshez.
A leteti talonhoz a másik két játékos
nem nyúlhatott.

\

„ De hát ön nem tudja mi az a rágalom"
Bartolo: Gregor József és Basillo: Szakály Péter

A talonmáriásban már nyerési
fokozalok is voltak. A sima nyeréshez
elég volt az egyszerű ponttöbbség.
Kétszercsen az a fél nyerte meg a
játékot, amelynek 100 vagy több
pontot sikerült összegyűjteni. Az
összes ütés
megszerzéséért
háromszoros díjazás járt. Ez utóbbit
német eredetű szóval durchmarsnnk,
azaz átvonulásnak hívták. A bátrabb
fél fokozhatta a nyeremény összegéi
azzal, ha a jálék elején bemondta,
hogy 100-at vagy durchmarsot kíván
teljesíteni. A Ix mondott 100 díja már
négyszeres, a durchmarsé pedig
hatszoros volt. Ezzel azonban a
kockázat is megnőtt, mert a bemondó

Gyorshirdetések

félnek, ha nem teljesítette a százat
vagy durchmarsot, négyszeresen
vagy hatszorosan kellett fizetnie, még
ha pontlöbbsége voll is.
A máriásokai az első ütéshez való
kijátszáskor, illetve ráadáskor
mondták be. Százas vállaláskor csak a
bemondó fél jelenthetett máriást, de
az is csak egyet. A csendes százhoz
viszont bármennyi máriást fel leheteti
használni.
A talonmáriás mindaddig nem
keltelte fel a kártyaszakírók
figyelmét, míg el nem kezdték
ultimóval játszani. Ez a játékalakzat
nem
eredeti
fejlemény a
talonmáriásban: megvolt már előtte a
tarokkban és az alsósban is. Ultimót az
teljesít, aki az utolsó ütést a legkisebb
aduval viszi haza. Ez a tarokkban a
pagát néven ismert l-es tarokk, az
alsósban és a talonmáriásban pedig az
adu 7-es. A talonmáriásban az ultimó
díjazása a 100-éval egyezett meg.
Az ullimóval játszott talonmáriást
az új játékalakzatról ulti mári- ásnak,
majd röviden ultinak kezdték hívni.
Ezl a játékot elsőként G J. Potter írta
le 1 9 3 0 - a s kiadású f ü z e t sorozatában, A kártyajáték
művészetében.
Antíg csak az első helyen ülő
játékos vehette föl a talont, addig az
ulti az alsós árnyékában meghúzódó,
másodrendű kártyajáték maradt. Az
élre akkor tört, amikor az első helyen
ülő játékos által bemondott aduszínt
és vállalkozást érvényteleníteni
lehetett magasabb egységértékú
bemondással. Ez azonban már a
rablóulti korszaka.
(Folytatjuk)
Zslgrl Gyula

Lakás

SÜRGŐSEN eladó 48 nm-es lakás
Szeged, Gyöngyvirág u. 4/B. VI. 17.
Jogadicsné. Továbbá tanya Mórahalom, VII. k. 211. Nagysziksósi iskoláJármű
nál, Vörös Lászlónál. Érdéklódni: a
tanyán egész héten, Szegeden vasár2 éves Opel Kadett 1003 eladó. Ér- nap 18 órától,
deklödni: Szeged, Május 1. u. 25.
1990. október 12—19-lg

SVÁJCI
VACSORAESTEK
a Hungária
Étteremben.

Nagy László tolót

.Hogyha izgatóan peng a pénz" -

Figaro: Gyimesl Kálmán ós Almavlva: Réti Csaba

jBejfoény Csattanó a lexikonban!
Az üdülni induló házaspár hatalmas
bőröndökkel, kimerülten érkezik a
pályaudvarra.
— Kár, hogy nem hoztuk magunkkal a lexikonokat — sóhajtja a feleség.
— Nagyon vicces — dörmögi a nem éppen
tréfás kedvében levő férj.
Mire az asszony: Vízszintes /., 57., függőleges 31.
V Í Z S Z I N T E S : 1. A c s a t t a n ó e l s ő r é s z e
(zárt b e t ű k : Y , E). 14. Shindo K a n e t o rendezte japán film. 15. Történelmi f o l y ó Libanonban. 16. N ó g r á d m e g y e i k ö z s é g . 18. A p r ó
szemcsék tömege. 19. Oír rovásírás. 20. Belgrád rcsze! 21. Fed. 25. A hidrogén, az urán és az
ittrium vegyjele. 27. K o v á c s egyik dolga. 30....
Hansson; svéd költő volt. 31. Messze van Jeruzsálemtől! 33. Szabadcsapathoz tartozó elenálló. 35. Kis Atanázia. 37. Számos. 38. Japán
város Nagaszakitól északkeletre. 39. Ide-oda
futkos.42. ...tarda; túzok. 43. Idegen Anna. 44.
Nagy számban gyülekezik. 4 7 . Ének. 48. A gerincesek egyik osztályába tartozik. 51 . Tonnasúly, röv. 54. Generátor fejleszti. 55. Ákoska.
5 7 . A c s a t t a n ó m á s o d i k része. 62. Áruválaszték. 63. Gyermekbetegség.
FÜGGŐLEGES: 1. G ö r c s o l d ó gyógyszer. 2.
... Bcarzot; olasz labdarúgóedző. 37Mi okból? 4.
A jód, a bór é s a szén vegyjele. 5. Sasszeg, tájszoval. 6. Jajveszékelő. vTskóciai grófság, Hamilton a s z é k h e l y e . 8. S z ö r n y e n k e d v e s
mescalak! 9. N é m e t k o m p o n i s t a , f i l m z e n e szerző (Wilhelm). 10. V o l u m e n , röviden. 11.
Ajakos virágú
szén és a tantá
t o s . ! 7. Hagymaszél

24. Napszállta utáni. 25. Ideszálllíttat. 26. Ingrid Thulin az egyik főszereplője e svéd filmnek.
28. Vajdasági székhely Lengyelországban. 29.
Özön. 3 1 . A c s a t t a n ó h a r m a d i k , b e f e j e z ő
része (zárt b e t ű k : A , J). 32. Utolsó egyede is
elpusztul. 34. Falszcrű sziklatörés a Bükkben.
36. Olasz távirati iroda. 37. Filmoperatőr, rend e z ő (Sándor). 40. Idegvégződés! 41. Bágyadt.
45. így is becézik Gergelyt. 46. Oroszországi tó
Novgorod közelében. 49. Gazdaságáról ismert
ókort országból való. 50. Japáni őslakók. 5 2 .
Járomlta fogott. 53. Olasz autómárka. 54. Fél
zsák! 56. Színész (András), 58. Spanyol exkirályné. 59. A z ittrium és a lutécium vegyjele.
60. Csak részben praktikus! Középen ketyegő!
Schmidt János
Beküldendő: vízszintes l.cs 57., függőleges
31.sor.
MEGFEJTÉSEK — NYERTESEK
A szeptember 30-án megjelent rejtvény helyes megfejtése: A G Y Ö N G E E M B E R E K E T
EPP OLY KÖNNYŰ MEGNYUGTATNI,
MINT MEGIJESZTENI.
Könyvjutalmat nyertek, amit postán elküldünk: Dr. V a d á s z K á r o l y n é (Csongrádi sgt.
5 9 . ) , T e r h e s A n d r á s ( T i s z a L a j o s u. 6 8 . ) ,
C s o n k a Pál (Tas u. 3 3,), Fehér László
(Agyagosu. 24/B), B o r s I s t v á n n é (Veres ács u.
5 2 0 , N é m e t h S á n d o r (Dugonics ter 7.).
A megfejtéseket postai levelezőlapon kérjük
beküldeni a megjelenéstől számított hatódig
napig. Címünk: 6 7 4 0 Szeged, Tanácsköztársaság utja 10.

Az ételeket készíti: Jan
Lüthy, a svájci szakácsválogatott kapitánya.
Asztalfoglalás a 21-211
telefonon az üzletvezetőnél.

„HungarHotels"

Ingatlan
300 n-öl építési telek eladó Zsombou
a Kossuth utcában. Érdeklődni: Zsombó, Rákosi Jenő u. 11. sz., vagy munkaidőben a 61-045-ön.
TANYA, lakható, eladó. Vasútállomástól balra 200 m. Ószeszék 117.
Biczókék.
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Heti tévé- és rádióműsor

Visnyei harmadszor is
a legjobb
(Folytatás az 1. oldalról.)
Iáé. Az előbbi időközben bevonult
katonának.*s így az Ú. Dózsából
átigazolt a Kossuth KFSE-be. A
szakemberek esélyeskent emlegették Balázs Dénesi, a Salgótarjáni KSE ifjúsági vb í . cs EB 4.
helyezettjét. Nem kisebb név az
atléták világában Bohács Zsolté
sem. aki korábban 10 ezer méteren az ifjúsági vb-n nyert aranyérmet. Ismét eljött Szegedre Iván
Kirgizon Odesszából, hogy javítson tavalyi 4. helyén.
A női mezőny sem volt gyengébb. Visnyei Márta (SZVSE) ha
félős, most igazán reszkethetett
volna, hiszen rajthoz állt az 1980as moszkvai olimpia 800 méteres
bajnoka Naáezsda fllizarenko is.
A rajtolok között láthattuk a székesfehérvári Ózéné Sipka Ágnest.
aki itt Szegeden már egyszer 1986ban, a harmadik Pick Kupa versenyen győzni tudott. Tavaly a 2.
volt.

elfogadható, hogy utolsónak futott a célba, de óriási tapsot kapott.
Rátérve a versenyre. Rögtön az
elején egy hatos bolv haladt a mezőny élén. Sági. Balázs. Molnár
(BVSC), a szovjet Bulianov és
Kirgizov és a finn Myohanen Mika
szinte egyvonalban darálta a métereket. A hídon átérve már csak
hárman — Sági. Balázs, Buhanov
— futottak az élen. Igaz a többiek
még ekkor nem estek ki az első
helyért folytatott küzdelemből. A
Népkert soron azonban már
egyértelművé vált. hogy a tavalyi
győztes Sági és a szovjet Buhanov
között dol el az első helyért járó 6
ezer forint sorsa. A színháznál a
szovjet atléta tunt frissebbnek, de
Sági szorosan a nyomában haladt.
A Dugonics térre, majd a Kárász
utcára is szorosan egymás mellett
fordultak. Az ajándékbolt előtt
azonban Sági ritmust váltott, s méterekkel megelőzve ellenfelét futott át elsőként a célon. Közel egy
perccel később érkezett a térre
Balázs Dénes harmadiknak, Iván
Kirgizovval a nyakán. A szovjet
versenyző ismét csak negyedik
lett. Férfi futókat megelőzve 28.kéitt érkezett Visnyei Márta. Utána
nem sokkal azonban az olimpiai
bajnok Olizarenko „vágtatott" át a
célvonalon, majd Özéné Sipka
Ágnes következett a gyengébb
nem rangsqrában.

A rendezők igazán precízen tartották az előre beharangozott
programot. Amint megszólalt a
tanácsháza harangja. 18 órát jelezve, elindult a 370 résztvevő.
Elöl az igazoltak, utánuk hosszan
kígyózva az úgynevezett amatőrök. Köztük Jugoszláviából egy
család, amelynek legfiatalabb
tagja az ötéves Jánosi Bihor. de
nővére is mindössze a 10. évét
tapossa. A legidősebb résztvevő
pedig az 1918-ban született Kiss
A verseny végén megszólalGyula volt. Tőle talán még az ,is tattuk a győzteseket.
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Csendes megemlékezés Aradon
A tizenhárom iradi tábornok vértanúhalc.'ának
141.
évfordulóján töbi ezer ember
gyűlt össze az arai'/' emlékmiinél csendes megi mlékezésre.
Hogy e gyásziim ep valóban
csendesen zajlott le, azt nem
csupán a közvei en környéken és a városba i készenlétben álló több száz rendőr biztosította, de a ron íniui politikai szervezetek ] elhívásai is
erre buzdítottak
A román
kormány az aradi prefektúrán keresztül ai ra kérte a
megemlékezóket
ne legyen
magyar zászló a /: elyszínen és
ne énekeljék a m igyar Himnuszt. Ezen — koi ábbi szokásokkal ellentétes - kérésnek
mindenki eleget i rt, s a több
ezer ember néma főhajtással
tisztelgett a vértanúk emléke
előtt. Az ünnepségnek — melyen a magyar ko mányi Katona Tamás kiiItv yi államtitkár és bukaresti
nagykövetünk, Rudas Em > képviselte
— egy ökumeniku > istentisztelet adott olyan keretet, amely
megóvott
mindé nkit
attól,
hogy a háttérbe n érezhető
szélsőséges indula'ok ürügyre
találjanak.
(Részletes
aradi
beszámolónkat
hétfői
számunkban
olvasha'ják.)
B. T.
(Németh Gyí rgy felvételei)

Sápi Ferenc: — A legkeményebb
verseny ez volt. amin eddig elindultam. A közönség elragadó volt.
Nagyon jólesett a taps. a biztatás.
Ellenfelemel nem ismertem, tulajdonképpen ő diktálta szinte végig a
kemény tempót. Igy már tudtam:
úivonalcsúcs lesz! Nagyon könynyúnek éreztem magam, a végén
biztos voltam a győzelmemben.

Visnyei Márta: — Futásra ideális volt az időjárás. Nagyon erősen
kezdtem, tartottam a szovjet versenyzőtől. Jól számítottam, kellett
is az előny, hiszen ha együtt futottunk volna, biztos lehajráz. A jövő
hétvégen a franciaországi Reimsben maratonin indulok, arra jó
erófelméró volt ez a verseny.
Süli József

Es Marha Bernát...
maradt lakatosemberrel, de
távozásakor nagyot rúgott
annak ülepébe és magára
csapta az ajtót. És Marha
Bernát boldog részegségben
töltötte a napokat, heteket,
hónapokat, egészen addig,
amíg végül egy boldog reggelén elvesztette a szekrény
kulcsait.
Bernát szédelgett. ájuldozott a fájdalomtól. Cremikém. kincsem — dadogta
holdkórosan maga elé. HáMarha Bernát kezdte jól rom nap. három éjjel kongtak léptei a csendben, aztán a
érezni magát.
Erre a nyugalomra és bé- negyedik napon összeroskére vágyott egész életében. kadva süllyedt a karosKétségbeesetten,
B ü s z k é n dülöngélt a k i s v á r o s s z é k b e .
utcáin részeg önbizalommal alig-alig. de a jövőre gondolt:
taposva a virágágyásokat. a szomorú menetelésre újból
Otthon várja á gitár, kinyitja munkahelyről munkahelyre,
a szekrényt, jó éjszakát kíván barátságosan fárasztó beszélés önfeledten dúdolgat neki getésekre a szomszédokkal,
egy soha el nem játszott dal- linzerdélutánokra munkatárlamot. Fia várta az ajtóban. saival. szesztclen. nikotin— Apa. szeretnek megta- mentes józanságra cs a parókára. amivel feleségét visznulni gitározni!
— Szó se lehet róla! Előbb szaédesgethetné.
majd én — és szó nélkül ottÉs Bernát nem bírta tohagyta fiát.
vább. zsebéből előhúzott
Fia még aznap elköltözött. húrral megfojtotta ma'gnt.
Ekkor a szekrényből egy
Másnap Bernát gyanakvóan szereltetett fel a szek- húr pattanása hallatszott...
rényre még egy biztonsági zárat az egyetlen barátságban
Ördög Ottó

Októberi gyertyák

Marha Bernát megvásárolta élete álmát, a csodasárga akusztikus gitárt. Legféltettebb kincseként őrizte
zárt szekt ényajtók mögött.
— Elete megváltozott Cremonával. Munkahelyét otthagyta. egyre kevesebbet
evett, rászokott a dohányzásra. töménytelen szeszt
ivott, feleségét két hét alatt
megkopasztotta. Szomszédjaival összeveszett, rokonait
levélben küldte el a fenébe.

Aerocaritas-sorsolás
"Kisorsolták a nyári A e r o c a r i t a s - a k ció nyereményeit p é n t e k e n , a Neumann János Számítógéptudományi
Társaság helyiségében.
Közispiert. hogy az A e r o c a r i t a s
Közúti és Légi Mentőszolgálat ez év
nyarán akciót indított pártolótagságának növelésére. Belépési nyilatkozataikat

benzinkutaknál és g y ó g y s z e r t á r a k b a n
is terjesztették, s ezek kitöltői. illetve
beküldői között most h á r o m d a r a b
Citroen gépkocsit sorsoltak ki. A Citroen A X személygépkocsit B e n k e István budapesti, a Citroen BX-et K o t a
S á n d o r városföldi, a C i t r o e n mikrobuszt N e m e s J á n o s tatai lakos nyerte,

Az indián nyár

vége?

Eleinte változóan felhős idő lesz. legfeljebb n é h á n y helyen záporral.
Nyugat felöl f o k o z a t o s a n megnövekszik a felhőzet, és f ő k é n t a D u n á n t ú l o n
v á r h a t ó e s ö . zápor. A m e g é l é n k ü l ő , helyenként m e g e r ő s ö d ő délnyugati szél
k é s ő d é l u t á n a D u n á n t ú l o n északnyugatira fordul. Helyenként köd képződik. A
v á r h a t ó legalacsonyabb reggeli h ő m é r s é k l e t 6—11, a legmagasabb nappali
hőmérséklet 17—22 fok között alakul.

Megalakult a D é l m a g y a r o r s z á g Kft. Tagjai: e lap
újságírói, a s z e r k e s z t ő s é g d o l g o z ó i b ó l

szerveződött

D c l i n a g y a r o r s z á g Újságíró E g y e s ü l e t é s a D é l - F r a n c i a
Nice-Presse-Invest.

(x)

DÉLMftöMORSZáfi

Egy csokor vörös 1 ardvirág, a
talapzaton vázában pár szál
szegfű és margaréta, köröttük
gvertyák sokasága — lángjuk
ezen az estén a nemzet emlékezete. A Himnusz közös eléneklése után a turulmadár széttárt

szárnyai alatt dr. Bratinka József
országgyűlési képviselő (MDF)
niohdott ünnepi beszédet az egybegyúlteknek. A Szózat hangjai
után a hallgatóság elhelyezte a
kegyelet és a megemlékezés virágait a hősi emlékműnél
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