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kaphatja meg két hétre 
a részletes újvidéki, 
belgrádi, budapesti és 
műholdas műsorokat.1
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Én úgy képzelem, De érgyökeres kezedre forrasztod kezem,
ez a föld nem fal be minket, s elszállunk más csillag-ködökbe.
mi nem hullunk szájába nyöszörögve. JUH ASZ Ferenc
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A beavatott előtt végül m egnyílik az anyagi természet 
zűrzavaros és felületes, nyelveken, fajokon, nemzeteken  
nyugvó közössége fö lö tt az új egyetemes emberi közös
ség. A hermetikus hagyomány ezt az új „az isteni szel
lemben találkozó” közösséget logos-fajnak nevezi. A lo- 
gos-faj emberei Tothok és H erm ések és Bodhisattvák és 
tulkuk - Seht utódai. Számukra a közösség alapja nem  
faj, nyelv, nemzet, vér, hanem m ind ennél mélyebb és el- 
sődlegesebb: együtt vannak kezdettől fogva  az isteni szel
lemben, összekötve az örök szálaival, m egszentelve a logos 
misztériumában. A z emberi közösségek felbom lanak, nemcsak 
a halálban, hanem az időben is. M úlandó közösségek ezek, 
nem valódi egységek, csak az Egy tökéletlen másolatai. A  
nagy közösség, a logos-faj közössége: az egység az örök 
szellemben. Ez az abszolút, a valóságos, a meg- és fe lo ldha
tatlan: az ekklésia.

AZ EGYS'

meglelésében.

A szerk.

„Ki az az ember, akinek szíve olyan, mint a gyémánt? - 
Az az ember, aki élete folyamán a káprázatból felébredt, a 
kábaság homályát levetette, a bölcsességet és a tudást elérte, 
önmagát és a világot megismerte, annak szíve olyan, mint a 
gyémánt. Mert nincs semmi a földön, ami a gyémántot megsérthe
ti, sem kő, sem érc; éppen úgy nincsen semmi, ami a gyémánt 
szívet megsebezheti és elhomályosíthatja. ’ ’

*

Káin, Ábel, Seth neveken nem szabad személyeket, még 
kevésbé történeti személyeket érteni. A nevek éppen úgy, mint 
a szavak, csaknem kivétel nélkül spirituális esszenciákat jelöl
tek meg. Manu a hinduknál, Buddha, Bodhisattva, Tulku 
Indiában és Tibetben, Zarathustra Iránban, Tóth és Hermés 
Egyiptomban spirituális esszencia volt, nem pedig történeti 
emberi Én. A történeti ember ezeket az esszenciákat csak 
megszemélyesítette. Az esszenciák az emberekben inkarnálód- 
tak. Káin, Ábel, Seth inkarnációi pedig nem jelentették azt, 
hogy Adám és Éva gyermekeinek személyes, individuális Én
jei újra megszülettek, hanem azt, hogy ősi és örök szellemi 
esszencia valamely emberi lényben ismét földi alakot öltött.

*

Az Én a világon kívüli pontra való koncentráció útján az 
anyagi természetből kirepül és a világon kívül fe k v ő  ponton  

V_____________________________
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viadalban, az élet elkallódott értelmének a

m eg n yu g sz ik . 
Innen, erről a 

pontról a lé
leknek m ost már 

világos és kigyul
ladt betekintése van 
önmagába és a vi
lágba. M egszaba

dult. Mindazt, ami 
törtériik, megjelenik, van, 

ellenőrizni tudja. Van mértéke. Van logosa. 
M ert a logos az archaikus gö

rög nyelvén m értéket is jelent. A világon  
kívül áll és nincs érdekelve többé. Függet

len távlata van, és biztos mértéke. A  lélek 
önmagáról az anyagi term észetet lefejtette s az 

anyagból önmagát kiemelte.

A tudat földerengése nemcsak szemléletet jelent, ha
nem magatartást is, példát is, ideát is, ösztönzést is, vilá
gosságot is.

Ezúttal a szerző Scien-
tia Sacra (Szent
Tudás) című,
klasszikus
szépségű esz-
széjéből való — .------
gondolat-gyűjte
ménnyel ajándékozzuk meg lapunk olvasóit.
Segítse ó'ket a lélek kábaságának a leküzdésé-
ben, az anyagi és az égi ember közötti örökös

A K I M AGA SRA  M Á SZIK , M É L Y R E  E SIK



PETŐFI Sándor

NEMZETI DAL
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! -  
A  m agyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 
A  m agyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer, 
Kinek drágább rongy élete,
M int a haza becsülete.
A  m agyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk! 
Ide veled, régi kardunk!
A  m agyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot!
A m agyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket.
A m agyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

1848. márc. 13.

PETŐFI 1848-ban -  amilyennek Barabás 
Miklós lá tta

PETŐFI NAPJA
Korán reggel Petőfi maga m ellé vette a 

Pilvax-kör ifjú vezérkarát. „Lelkesedéssel s a 
sors iránti bizalommal” siettek a Pilvaxba, 
Jókai a kiáltványt olvasta fel -  „ én nemzeti 
dalomat szavaltam el; mind a kettő riadó 
tetszéssel fogadtatott” -  olvassuk tovább Pe
tőfi naplójában.

Innen indultak szakadó esőben az egyete
m ek felé. Az orvosi egyetem  udvarában Jó
kai ism ét felolvasta a kiáltványt.Petőfi elsza
valta a Nemzeti dalt. „Innen a mérnökökhöz, 
ezektől a seminariumba a jogászokhoz vonult 
a számban és lelkesedésben egyaránt percen
ként növekvő sereg. A seminarium csarnoká
ban elénk állt egy professzor, és ezt mondta 
nagy patkóssal:

-  Urak, a törvény nevében...
Többi szavát elnyelte a sokaság mennydör

g ő  kiáltása... Elkotródott. A jogászok rohan
tak ki az utcára, hogy velünk egyesüljenek. ’ ’ 

Ism ét a Kiáltvány, a 12 pont, a Nemzeti 
dal... „Fanatikus lelkesedéssel fogadták, s a 
refrénben előjövő esküszünk-öf mindannyi
szor visszaharsogta az egész sereg, mely a 
téren állt. ’ ’

Innen indult több száz egyetem ista élén 
Petőfi, Vasvári, Irinyi, Jókai -  a nyomdához.

Tizenegy óra lehetett. K ossuthék hajója 
útban volt Bécs felé.

Budán a H elytartótanács méltóságai -  ri
adtan tanácskoztak. Zichy Ferenc gróf ellen
ezte, hogy Petőfiéket m ost fegyveres erővel 
elfogni próbálják. Ehhez m ár kevés a Pes- 
ten-Budán állom ásozó katonaság.

A V árm egyeházán, a Pilvax szom szédsá
gában, Nyáry Pál alispán reggel m ég a vállát 
rándította, m ikor a csoport indulását je lentet
ték neki. „G yerekes dolog -  dörmögte. -  
E lm ossa az eső .”  11-kor, m ikor a nyomda 
előtt sereglő ezer em berről kapta a hírt, már 
elgondolkodott.

„Landerer nyomdája legközelebb volt hoz
zánk -  olvassuk tovább Petőfi naplójában - ,  
oda mentünk..., hogy a sajtót lefoglaljuk. 
Megtettük ezt a nép nevében, s a tizenkét 
pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezd
ték. Ezalatt kinn lelkesítő beszédeket tartot
tak... Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s 
ezrenként osztattak szét a nép között, mely 
azokat részeg örömmel kapkodta. ”

(Részlet MÁRKUS István:
Forradalom és szabadságharc 1848-49 

cím ű könyvéből)

A Pilvax Kávéház, a „Forradalm i csarnok”

BÁRHOL ÜL A FŐNÖK, OTT VAN A FŐHELY



Együtt a Nagy Sívó család

/ /

FŐSZEZONRA
VÁRVA

R okonok, jó  barátok ülnek össze kávézni Zentán, a NAGY SÍVÓ 
család barátságos kiskonyhájában kora délelőtt.

- Tudod, ma nem akad semmi különösebb, bokrosabb teendőm - 
mondja mosolyogva Ferenc, a házigazda. - A kora gyerekkorom is 
érdekelne? Nézd, az ötvenes évek elején Oromparton nagyon sokat 
kanászkodtam, ott is, meg a környező tanyavilágban is. Öten voltunk 
testvérek, édesapám halála után nevelőapa keze alá kerültem, de nem 
panaszkodhatok arra, hogy jaj, de nyomorúságos lett volna az az időszak. 
Aki törekedett, aki dolgozott, annak akkor is volt miből megélnie. A hat 
osztály elvégzése után bekerültünk ide a városba, elszegődtem inasnak a 
helyi vágóhídhoz. Ott gyűrtem a melót, időközben meg is szerettem a 
mesterséget, de nagyon. Az asztalosságot is megpróbáltam, de ahhoz 
nem volt kedvem.

- Akkor minden ment simán, mint a karikacsapás - szólok közbe.
- Jaj, dehogy! Megbetegedtem; legényember létemre meg akartam 

mutatni, hogy mit bírok. Félmeztelenül hurcoltuk be a húsokat a hűtőbe. 
Engem megfogott a nagy virtusság, flekk lett a tüdőmön, fél évi kórházi 
kezelésre szorultam. Átkerültem Verbászra, könnyebb beosztásba a dok
torjavaslatára. Virág- és konyhakertészetet tanultam ott, le is diplomál- 
tam. Visszatérvén csak a hentes szakmát választottam újból, úgy gondol
tam, hogy a kapát megtalálom bármikor, én mégiscsak hentesnek szület
tem!

- Sikerült visszaevickélni a szakmába? - firtatom a témát.
- Mivel jó  munkásnak bizonyultam, úgy 66-ban átmentem Csókára a 

húsgyárba. Egészen a nyugdíjaztatásomig maradtam ott; naponta jártam 
át, ez bizony jócskán megterhelő volt a számomra. Hol busszal, hol 
motoron, hol meg biciklivel ruccantam át, lehúztam vagy 25 kemény 
esztendőt a gyárban egyfolytában. Legborzasztóbb volt az állandó utazás, 
azt mondta a munkavezetőm, hogy őt nem érdekli, hol lakom, de

idejében ott kell lennem! Ha esett, ha fújt... Végül is szívbántalmak miatt 
nyugdíjaztak, betegnyugdíjba kényszerültem hát, sajnos.

- És a család?
- Van két fiunk, egy kislány meghalt hétéves korában, elképzelhető 

hogy mekkora tragédia ért bennünket! Télidőben házakhoz járogatunk 
disznót vágni, a nagyfiúnk, aki már nős, mindenben segít nekem. Jól 
kitanulta, elleste mellettem a szakma fortélyait, nagyon nagy segítséget 
jelent, együtt járogatunk a házakhoz. Sok a kuncsaft, néha annyi össze
jön, hogy alig bírjuk szusszal. Nagy kikapcsolódás a számomra az a 
három kvadrátnyi gyümölcsös a Kisrétben, a betonút mellett. Ha ráérek, 
levonulok oda dolgozgatni, friss levegőt szívni. Nincs megállás. Úgy 
látszik, megbecsülik a munkámat, ezért keresnek föl annyian. Ők mond
ják, nem én. Hallod, bárki bármit mond, a magam részéről meg vagyok 
elégedve eddigi sorsommal.

- Mert? - vetem közbe.
- Azt csináltam és csinálom is egész életemben, amit szívből megsze

rettem! Soha semmiféle más szakmáról még csak nem is álmodoztam... 
Úgy érzem, elértem mindazt, amit akartam, igaz, a sors beleszólt a 
számításaimba.

- Hogyan telnek-múlnak napjaid reggeltől estig?
Reggel legelső a kávé, aztán ellátom a jószágokat itt a ház körül

azután meg ha nincsen más, leruccanok a gyümölcsösbe. Az nekem az 
igazi kikapcsolódás! Munka is akad mindig, ha meg nem, akkor nézelő
d ik , beszélgetek a szomszédokkal. Bevallom őszintén, ha nem volna ez a 
kis maszekmeló, a nyugdíjból bizony nemigen jönnék ki... Úgy van ez 
valahogy, ha nem csurran, akkor cseppen. Sokan ismernek, fölkeresnek, 
még a tanyavilágból is hívogatnak szezon idején.

- Fárasztó a szakadatlan mászkálás?
- Őszintén szólva, nem mondhatnám, mert szeretem csinálni, élvezet

tel forgatom a csontozókést. Mert csodálatos ez
a szakma; a húshoz érteni köll, mindenkor 

ezt vallottam. Visszatérve a gyümölcsös
re, beterem ott minden a konyhára, a 

gyümölcsből meg pálinkát főzök.
- Valamikor én magam is állami 

helyen dolgoztam jó  25 esztendeig - 
veszi át a szót felesége. - A Jedin- 
stvó-ban gyűrtem az ipart a szabá
szaton, igen kemény munka volt az, 

rengeteget köllött cipekedni. Akkor 
még talán meg se éreztem, mert sok

kal fiatalabb voltam. Tudja, azt veszem 
észre most már, hogy annyira tönkrementek 

a kezeim, annyira fájnak a csontjaim, hogy nem 
bírtam tovább folytatni. Időközben valami kisebb szívinfarktus is elért; 
nyugdíjba kényszerültem, no meg korábban elütött egy répáskocsi is' 
akkor meg a lábam ment tönkre. így hát mindketten rokkant nyugdíjasok 
vagyunk aránylag fiatal korunkra. A nagyobbik fiunk megnősült, dolgo
zik, de ez a kisebb még iskolás. Föl köll nevelni és én is csak azt 
mondhatom, hogy ebből a kevéske nyugdíjból nem tudnánk meglenni, ha 
a férjem nem járna maszekolni! Mert annak idején én is megcsináltam 
mindent az égvilágon, úgy éreztem, hogy mindent bírok, annyira erős 
vagyok. Most meg azon idegeskedek, hogy lejjebb köll adni, nem 
haladok úgy... Ha elfog a szív, akkor le köll ülnöm. A kislányunk 
elvesztése is nagyon megviselt, azt nem lehet elfelejteni...

- Az a legfontosabb a jövőre nézve - mondja mély meggyőződéssel 
Ferenc -, hogy megmaradjon ez az egészségem, meg hogy föl tudjuk 
nevelni a kisebbik fiunkat és kivezessük az életútra. Ez a főcél; most 
még ő is éppen a hentesmesterséget választja, pedig alig kilencesztendős. 
Nézd, mi annak idején a kisebb vágóhidakon alaposan kitanultuk a 
szakmát a régi jó, belevaló mesteremberektől. Ma már másként van. 
Nincs akkora lendület, nem létezik többé igazi szakmaszeretet, úgy 
érzem.

- Ennyi megpróbáltatás, ennyire rögös életút után mire emlékszel 
legszívesebben?

- Eszembe ju t most egy vicces történet még inaskoromból. A főmester 
igen bandzsa ember volt; az én föladatom pedig az volt, hogy átfogjam a 
levágandó marha fejét; hát a főmester folyton csak énrám néz és éppen 
fejbe akarja kólintani a marhát! Akkor roppant megijedtem, elrohantam, 
a mester pedig utánam...

Előkerül még néhány derűs történet a régmúltból, felejtetvén jelen 
napjaink szűkösségét, keserveit, búját-baját legalább ideig-óráig...

MOLNÁR CS. Attila
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VETÉLKEDŐJE 
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Hetedik alkalom m al gyűjtötte egybe 
az oromhegyesi Petőfi Sándor M ű
velődési Egyesület a kanizsai köz
ség művelődési együtteseinek legi
dősebbjeit -  az ötvenen túliak kor
osztályát -  szellem es, szívet-lelket 
gyönyörködtető, a fiataloknak és a 
szakembereknek is sok újat, értéke
set mondó vetélkedőre.

Telitalálat volt a tém aválasztás: z 
pásztorélet. Tudnunk kell ugyanis, 
hogy a mi tájunkon a pásztorok 
őrizték meg a legértékesebb (szel
lemi és tárgyi) néprajzi, népm ű
vészeti hagyatékot. És hogy 
ennek a pásztoréletnek 
mennyi em léke m áradt 
fenn, bizonyítja az a gaz
dag, a pásztorélettel kap
csolatos tárgyakból és 
eszközökből rendezett ki
állítás, am elynek szám ta
lan darabját szívesen
m ondaná m agáénak bárm elyik m úzeum  néprajzi osztálya. (A helyzet 
ism erőit nem  lepte meg, hogy a leggazdagabb anyaggal az oromhe- 
gyesiek rukkoltak ki: hatvannyolc hiteles, eredeti tárgyat, kelléket 
vett szám ba náluk a zsűri -  a körm ölőkéstől vagy birkanyíró ollótól a 
tizenkét-széles díszes subáig...)

M aga a vetélkedő sziporkázóan szellemes dalos bem utatkozással 
kezdődött, am it akár a nyugdíjasok balladájának is nevezhetnénk -  
jókora adag akasztófahum orral élcelődtek önnön, cseppet sem virá
gos jelenük fö lött a csapatok rím faragói. A kötelező Petőfi-vers 
elm aradhatatlan velejárója ennek a vetélkedőnek; mintegy azt példáz
za, hogy népünk tudatába Petőfi jelenti a költészetet, sőt: az irodal
mat. (Az m ár a vetélkedő tem atikájából adódott, hogy a versválasztás 
tém ája a puszta, az alföld, a pásztorélet volt.)

Nagy érdeklődés kísérte a hagyom ányos női frizurakészítést: so
kan most láttak először hiteles m enyecskekontyot, koszorúba kö
tött hajfonatot. A toliból, prém ből, gyapjúból, bőrből készült m ozaik
képekben is az állattartás tükröződött, a pásztordalok pedig (egy-két 
sajnálatos kivételtől eltekintve) népdalkincsünk legértékesebb rétegé
ből merítettek, m integy annak tanúságául, am it korábban csak keve
sek, m ostanában egyre többen ism ernek fel, hogy a mi népzenénk 
semmibe sem m arad el a többi m agyar zenei dialektus népdalkincse 
mögött.

Érdekes babonás hiedelm eket hallottunk az állattartással kapcso
latban -  voltak közöttük olyanok is, am elyeket a versenyzők régi 
könyvekből bányásztak elő, de többségük a közelm últig élő ha
gyományból való - ,  és jókat derültünk a pásztoréletből merített 
anekdoták hallatán, am elyek hősei a vetélkedő részvevőinek úgyszól
ván szem élyes ism erősei voltak. Közben a bográcsok alatt, az iskola
udvaron már lángolt a tűz, és a záródal -  ...úgy jóllaktam  zsíros 
tarhonyával, m int a báró tekenős békával -  előre vetette a vetélkedőt 
követő gyakorlati értékelést: a részvevők és a vendégek a szó szoros 
értelm ében m agukévá tették egym ás főztjét -  azaz: am it főztek, meg 
is ették.

A végső rangsorolás szerint a házigazdák, az oromhegyesi pászto
rok ivadékai voltak a győztesek: 178,5 pontjukkal m essze kimagas-
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lottak a mezőnyből. Az őket követő tömör 
középmezőnyt az oromiak vezetik 162 

ponttal, őket követi a 160 pontos felső
hegyi csapat, majd háromszoros holt

versenyben osztják a negyedik he
lyet a tóthfalusiak,a kanizsaiak és 

a völgyesiek 159-159 ponttal. 
A sort az újonc kispiaciak és a 

martonosiak zárják 148, illet- 
ve 146 pontjukkal.

9 |  A jelenlevő szakem-
M  berek közül többen felve-mm

tették annak lehetőségét, 
hogy a vetélkedőt széle- 

| |  sebb körben -  akár egész
Vajdaságban -  meg lehetne 

(kellene) szervezni, hiszen 
az élet delén túljutott ver

senyzőknek szem m el láthatóan 
sok olyan érték van még a tar

solyukban, ami m egérdemli, hogy 
közkinccsé tegyék, tegyük. - sy
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I Inézést kérek attól a tisztelt olvasótól, aki ifjú korának vagy netalán 
társadalmi hovatartozásának következtében nem értené meg a címben fel

tűnte tett szót, de attól is, aki esetleg fejcsóválva veszi tudomásul, hogy íme, 
sajtónkban ismét meghonosodik az egykori jasszvilág eme, a régi időkben népsze
rű kifejezése. Mert, természetesen, írásomnak elejére egyszerűen az Éhség címet is 
odabiggyeszthettem volna, hiszen a két kifejezés ugyanazt, legalábbis majdnem 
ugyanazt a fogalmat fedi.

Csakhogy mégsem!
Az első világháború vége táján születtem, amikor még -  és utána még volt 

éhség. És természetesen csaknem mindent felfogva és átérezve éltem át a nagy 
világgazdasági válságot, amikor volt nagy munkanélküliség -  és éhség. Akkor már 
néha a mi udvarunkban, a mi utcánkban és környékünkön is fülembe hatolt egy 
idegenül hangzó, de mindinkább meghonosodott kifejezés: flamő... Mégsem ragadt 
meg bennem, mert a jassznyelv használata családi körben tiltva volt, el kellett hát 
ezt is felejtenem.

Az én életem azonban később túllépett a kispolgári keretek határain; rendőrségi 
zárkákban, börtönfalak között a pesti utcákon és az ágyrajárók világában alaposan 
át kellett élnem a fogalom jelentését és lényegét.

Flamó... minden korlátozás és korlát nélküli flamó, vagyis az éhezés minden 
formáját teljes valóságában élni ál...

Egyszer volt, hol nem volt... Valóban olyan régen volt, hogy már najdhogynem 
elfelejtettem. De az ördög nem alszik. A minap betérek a legközelebbi önkiszolgá
lóba és a kenyeres polcok üresen fogadnak... néhány vásárló tehetetlenül leejtett 
karokkal bámul az ürességbe... mert igaz, a piaci pékeknél még akad kenyér, de az 
nem barna, hanem túlfehér és az ára is ahhoz igazodik. Tovább lépek, kolbász után 
nézek. Amikor megpillantom a frissen odabiggyesztett árucédulát, lábaim belere
megnek. Elvonulok. A túlsó polc a növényteák valóságos halmaza alatt roskado
zik. Egy asszonyság egy doboz teát forgat a kezében, aztán tanácstalanul hozzám 
fordul: mondja szomszéd, jól látom én ezt az árcédulát, ennyi lenne valóban az 
ára? Jól látta és a tea visszakerül a polcra.

A közeli zöldpiacon egymásba ütközve kószál az olcsóbb árut kutató vásárló 
sereg. Van még mit venni, ha jut rá a pénztáréiból, akiknek meg semmire sem 
tellik, az meg sem jelenik a piacon. Ők sorban állnak a Vöröskereszt, a helyi 
közösségek és más szociális elosztó helyek tájékán. Az éhség réme már átlépett az. 
ő ajtajuk küszöbén. A többiekhez meg egyre inkább közeledik. Nem mindenkihez, 
meit most is vannak jómódúak, sőt gazdagok, mint egykoron, akinek szempupillá
juk nem tágul az éhség rémületétől.

De a többség tekintetében már felfedezhető az iszony...
Flamó... elnézést, mégiscsak flamo ante portás.

GAJDOS Tibor

A NYUGODT LELKIISM ERET M ENNYDÖRGÉS IDEJÉN IS ALSZIK



A radiesztézia lehetőség, de minde
nekelőtt emberi adottság, hogy 
felfedjük a magunkban és környe

zetünkben fennálló különféle sugárzá
sokat. Az em beriségnek nagy többsé
ge, kb. 70 százaléka rendelkezik azzal 
az adottsággal, hogy foglalkozzék - 
legalább saját szükségletére - radiesz- 
téziával. Huzamosabb, szorgalmas 
gyakorlattal ezt az adottságot tovább 
lehet fejleszteni.

Ahhoz, hogy hozzáláthassunk a mun
kához, egy csiiggőre van szükségünk. A 
csüggő többféle anyagból készülhet, de 
leggyakrabban használt rézből, esetleg 
üvegből, ezüstből készült csüggő. Az 
attól is függ, kinek melyik anyag felel 
meg legjobban. A csüggő súlya is sze
mélyenként eltérő (kb. 1-300 gr). Ha 
megtaláltuk a személyünknek legmeg
felelőbb csüggőt, azt természetes 
anyagból készült cérnára, vékony ma
dzagra akasztjuk (fehér vagy fekete szí
nű). A cérna hossza is személyesen 
eltérő. Legjobb ha 20-25 cm hosszúra 
hagyjuk, azzal, hogy használat közben 
megjelöljük (csomóval) a személyünk
nek leginkább megfelelő hosszúságot.

V é v
1. számú illusztráció

Ahhoz, hogy egyáltalán dolgozhas
sunk a csüggővel, optimális pszichikai 
erőnlétre van szükség. Amennyiben a 
munkát nem vesszük komolyan, nem 
koncentrálunk eléggé, a csüggőtől nem 
kaphatunk a valóságnak megfelelő vá
laszokat.

Először is meg kell tanulnunk, ho
gyan kommunikálunk a csüggővel. 
Ezt meg kell kérdezni a csüggőtől. 
Tehát, megkérdezzük „Hogyan fogsz 
válaszolni IG EN -nel?”  A kérdés után 
megvárjuk, hogy milyen mozgást vé
gez a csüggő (általában az órajárásnak 
megfelelő irányban történő mozgással 
adja az „igen”  választ, de ez is sze
mélyenként változhat.) Utána megkér
dezzük: „Hogyan válaszolsz „N EM ” - 
m el?”  (ez általában az előző válasszal 
ellentétes irányban történik).

2. számú illusztráció

Néhány alapszabály:
1. már a kezdetben meg kell tanulnunk, 

hogy a csüggőnek pontosan, értelmesen 
megfogalmazott kérdéseket teszünk fel, 
amelyre csak konkrétan lehet válaszolni (pl. 
úgy kérdezzük: „Mariska magas?” , nem 
pedig „Mariska magas vagy alacsony” ). A 
rosszul megfogalmazott kérdésre nem kap
hatunk pontos választ.

2. a kapott választ ellenőrizzük oly 
módon, hogy a kérdést megismételjük. 
Csak akkor teszünk fel új kérdést, ha 
biztosak vagyunk az előző kérdésre ka
pott válaszban.

3. a kérdéseket egy témakörből tegyük 
fel, ne ugráljunk témáról témára.

4. a csüggőtől nem kaphatunk pontos 
választ a jövővel kapcsolatban. Tehát a 
múltról és jelenről kell kérdezni.

5. a csüggővel ne dolgozzunk vonat
ban, buszban és általában olyan helye
ken, ahol az impulzusok nem tudnak 
kellően kifejezésre jutni.

6. a csüggővel olyan helyen szabad 
dolgozni, ahol már, a munka kezdetén 
leellenőrizzük, hogy nincsen káros su
gárzás (megkérdeztük a csüggőtől).

Ne csüggedjünk el, ha nem tudunk azon
nal kitűnően értekezni a csüggővel. A kísér
letet ismételjük meg többször, kitartóan és 
komolyan. Kezdetben nem ajánlatos 30 
percnél tovább társalogni a csüggővel, mert 
jelentős energiát használunk fel, azonkívül 
az összpontosítás sem elég mély és tartós.

A felsoroltak bizonyos alapszabályok a 
csöggő használatával kapcsolatban. Bő
vebb, részletes és helyes utasításokat Os- 
man Hasanpašić „Priručnik iz radiestezi- 
je ” c. könyvében találhatunk. Ezt azért 
jegyzem meg, mert szeretném, ha a kedves 
olvasó, amennyiben a téma érdekli, megfe
lelő könyvből sajátítaná el a radiesztéziát.

A csüggő felhasználása igen széles kö
rű. Segítségével megállapíthatjuk azokat 
a helyeket lakásunkban, ahol bizonyos 
káros sugárzások történnek (földalatti

víztől, naftától, ásványoktól, technikai és 
kozmikus sugárzásoktól). Ezek a káros 
sugárzások kihatással vannak egészségi 
állapotunkra, különösen ha a sugárzás 
azon a helyen történik, ahol az ágy van, 
vagy ahol legtöbbet tartózkodunk. Né
hány országban (Franciaország, Ausztria, 
de hamarosan Csehországban is) már 
előírásokkal szabályozzák, hogy az épí
tészetben, az építkezés kezdete előtt, ki 
kell kérni a szakember véleményét a 
káros sugárzásokkal kapcsolatban.

Radiesztéziával egészségügyi vizs
gálatot is végezhetünk. Segítségével 
igen könnyen és gyorsan megállapít
hatjuk, hogy egészségesek vagyunk-e 
vagy sem, de azt is, hogy melyik 
szervvel kapcsolatos a betegség.

Úgyszintén felhasználhatjuk a csüg
gőt arra is, hogy megtudjuk, melyik 
élelem felel meg szervezetünknek és 
melyik ártalmas, melyik orvosságra va
gyunk érzékenyek, hány cigarettát szív
hatunk el naponta jelentősebb mellékha
tás nélkül. De vizet is kereshetünk, az 
elveszett tárgyakat, sőt személyeket is 
könnyen meglelhetjük a csüggővel. 
Számtalan esetben már bebizonyosodott 
a csüggő archeológiái értéke is. Segítsé
gével nemcsak jelentős archeológiái he
lyeket fedeztek fel, hanem a megtalált 
tárgyak megközelítő korát is öregségét 
is megállapították már vele.

Az emberek egy része mosolyog, 
butaságnak tartja. Pedig az emberek 
néhány ezer évvel ezelőtt is használ
ták. A raiesztéziával, mint sok minden 
mással, az em ber és természet, az em
ber és kozmosz szervi és elválasztha
tatlan összefüggését, egységét b iz o - ' 
nyitjuk. A csüggő használatának elsa
játítása és gyakorlása is csak egyik a 
sok út közül, amely az embert vissza
vezeti a természet törvényének a meg
ismeréséhez és ahhoz, hogy ismét 
megtanuljunk a természettel, az anyag
gal, a kozmosszal harmóniában élni.

GALAM BOS Rózsa
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A LEPKE GYAKRAN ELFELEJTI, HOGY HERNYÓ VOLT



FORRÁS
OLVASÓKÖNYVEMBŐL

SZERÉMSÉGI ELÉGIA
S zerémi György történelmi művéből idé

zünk most, amely mű sommásan, miként 
magyarra fordított címe is mondja, „M a

gyarország romlásáról”  szól. Vonzó, a maga 
faragatlanságában is elbűvölő egyéniség mun
káját forgatjuk tehát. Vonzódni lehet hozzá, ha 
a szemtanú sokszor esetlen, nem egy ízben már 
misztikus és babonás vallomásaként és önvallo
másaként olvassuk, és el lehet utasítani, ha a 
történetíró kritikus szemével nézzük azt, amit 
leírt. A legszebbet róla Geréb László, egyik 
méltatója mondta, amikor „furcsa latin 
gubában első nép írónak’ ’ nevezte.

Életrajzáról keveset tudunk. Az 1490 körüli 
évek egyikében született Kamoncon-Kameni- 
cán, valószínűleg jobbágycsaládban, de mert 
Kamonc a magyar husziták központja volt vagy 
fél évszázaddal előbb, és szőlejéről, jó  szerémi 
boráról volt akkoriban nevezetes, nyilván 
György pap szülei is szőlőműveléssel foglal
kozhattak. Művéből kiolvasható, hogy 1505 és 
1510 között Gyulán élt, ellenben 1514-ben szü- 
Iővárásában volt, mert a fül- és a szemtanú 
tapasztalatait vetette papírra a parasztok harcai
ról. Papnak készülhetett az inkább még gyer
mek György: amikor Corvin János lánya meg
halt, „első énekes volt a parókiális templom
ban” . Főurak szolgálatát látta el, hogy II. Lajos 
király környezetéhez csapódjék: Lajos király 
első káplánjainak egyike volt például. Megpró
bálkozott 1521-ben Nándorfehérvárhoz hajózni, 
de Erdődnél járhatott még csak, amikor a vár 
elestét hírül vette. Majd Báthory Andráshoz és 
Tömöri Pálhoz közeledett, de nincs ott 1526- 
ban Mohácsnál a király kíséretében, mert „ő, 
hogy leikéből megértette és meglátta a magya
rok sok jogtalanságát és hűtlenségét, idejében 
visszatért Budára” . Káplántársai a királlyal 
együtt vesztek el. Lajos halála után Zápolya 
János szolgálatába szegődött, majd Ferdinánd 
királyhoz pártolt, és ezért Kassán szégyenfára 
akasztották koszorúját.

Művét valószínűleg az 1545 és Í547 közötti 
időkben írta, hogy azután 1548-ban a bécsi 
egyetemre iratkozzék. Itt nyoma vész, adat éle
tének további alakualásáról nem maradt fenn, 
művét Verancsics Antal gyűjteménye őrizte 
meg. Abból pedig szenvedélyes szerémisége 
világlik ki. Az, hogy az ő szemében mindig 
Kamonc felett kelt fel a nap, s akkor is ahhoz 
igazodott, amikor már nem láthatta. Ezért sirat
ta el szülőföldjét nosztalgikus elégiában törté
neti műve egyik mikrorészletében:

„Ezután jö tt a törökök császára hatszázezer 
emberrel Magyarországba, amikor az 1526. 
évet írták. Szerémsziget még ép volt, Szalánke- 
mén városában még laktak, Karom város még 
tele volt, Szalánkeméntől egészen Budáig az 
egyes városok is; a Duna folyó mellett mindkét 
part népes... Már napról napra közeledett a 
törökök császára a szerémi tartományhoz; meg
hagyta és megprancsolta a törökök főemberei
nek, hogy tüzet ne vessenek, hanem csak hó- 
doltassák meg a népet és a  várakat. Csak várat 
foglaltatott el erőszakkal; azután már mindenki 
le volt igázva. Sok várból elmentek, és üresen 
hagyták. Csodálatos dolog volt és hallatlan,
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hogy szabadon a törökök kezébe adták a vára
kat. így megszámláltuk a szerémi szigeten a 
várakat; elfoglaltak tizenhat várat, mint Zi- 
monyt, Szalánkemént, Péterváradot, Csereget,

Bánmonostort, Újlakot, Attyát, Szadát, Boro- 
hot, Valkóvárt, Erdődöt, Szentgergelyt, Szent- 
demetert, Rachiát, Kelpént, Baricsot, Barcazzót 
és másokat, úgyhogy a törökök császára nem 
bírta megtölteni a várakat török tisztekkel...”  
(Erdélyi László fordítása)

Mi sem természetesebb, hogy a pusztulás fő 
okát az árulásban jelölte meg a szülőföldjét 
vesztett György pap, akit Szeréminek szárma
zása miatt neveztek. Mindenki gyanús volt az ő 
szemében, éppen ezért inkább ítéletmondó, 
mintsem történetíró, ahogyan elvárnánk tőle. S 
hitt a csodában és a látomásban, de a várt 
csoda, a török legyőzése, elmaradt.

BO RI Im re

A KARIKATURA
M uszáj már a karikatúrákról is szólni ezen a 

helyen, mert hiszen naponta találkozunk vele az 
újságban, mint az események nélkülözhetetlen 

kísérő jelenségével. Ez teszi derűssé a legkomorabb 
dolgokat, s ajándékozza meg az embert azzal a fö
lénnyel, amely nélkül egyébként elviselhetetlen volna 
az élet. A karikatúra a véleménynyilvánítás leghatáso
sabb fegyvere, s mint ilyen, egyidős az emberiség 
történetével. Ott volt a római és a görög irodalomban 
írott szó alakjában, s még korábban a barlangrajzok 
között. Később a legkomorabbnak látszó szellemek is 
gyakran alkalmazták ezt a gyilkos mérget, a karikatú
rát mint a gúny kivédhetetlen eszközét, úgyhogy Leo
nardo se tudott másképpen védekezni kortársa, Miche
langelo magabiztosnak tűnő fölényével szemben csak 
azzal, hogy gúnyrajzával nevetségessé tette. S később 
a politikai élet nagyjait állította pellengérre a kartika- 
túra. A francia Briand-t, aki egy emberöltőn át irányí

totta Párizs politikáját, akárcsak az esernyős Chamber- 
lain-t Hitlerrel szemben, miközben az utóbbinál, orra 
alá rándított kurta bajuszával aligha volt hálásabb 
modellje a karikatúrának. Ilyen nagy nevek után kell 
előhozakodnom Léphaftéval, aki itt a közelünkben 
naponta teszi elviselhetőbbé megsemmisítő gúnyrajza
ival számunkra a reménytelen politikai helyzetet. Nem 
mintha a zsurnalisztika mindennapi gyakorlatában nem 
lennének jószemű, bátor és tájékozott, kitűnő tollú 
újságírók, magasan fölébe nőve céhen belül a vidék
nek, de az, amit Léphaft Pál művel rajzaival megsem
misítő fölénnyel, páratlan a maga nemében. Nem is 
csodálom, hogy az utóbbi időben Budapesten is favori
zálják, mert Major és Kelen óta nem termett ilyen 
szellemesen gúnyos karikatúra a magyar újságok ha
sábjain. Pedig ő maga nem is karikatúrának nevezi ezt 
a megsemmisítő művészetét, csak egyszerűen és szeré
nyen rajznak, mintha röstellné nevén nevezni a saját 
gyerekét. Külön kell megemlíteni tartózkodó magatar
tását Léphaft Pálnak, ahogy ő csak az újságokban 
jelenik meg a nyilvánosság előtt, s még egyszer sem 
olvastam, hogy valahol kiállítása lett volna, amiben 
pedig igazát nem szenvedünk hiányt. Úgy látszik 
szigorúan tartja magát a személytelenség kötelmeihez, 
amikor a mű beszél az alkotó helyett. Es Léphaft Pál 
művészete így is népszerű lett, ha nem is hangzanak el 
lelkes méltatások számos találóan leleplező rajzát kö
vetően, hogy a szövegben szereplő nagyságot ezzel a 
szótlan fölénnyel nevetségessé tegye.

HERCEG János 
(Az író hagyatékából)

A V É G É N  A KÖN NYŰ  T E R H E K  IS N E H E Z E K
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O tt voltam a m egnyitón. A kora délután 
még álmosnak tűnő kisváros a későbbi 
órákban megtelt élettel. A múzeum föld

szinti kiállítóterm e zsúfolásig megtelt látoga
tóval. Kovacev O lga m űvészettörténész - 
akinek oroszlánrésze van abban, hogy M ar
kulik életm űve részben feltárásra került - 
üdvözölte az egybegyűlteket, s m éltatta a 
művész hagyatékát. A két közeli jó  barát: 
M ilenko Ostorjic festő, a sm ederevói múze
um m unkatársa és D eák Ferenc író bensősé
ges, de elfogulatlan őszinteséggel em lékezett 
korán elhunyt kortársukra, az emberre, a m ű
vészre, akiről csak a „lelkiism eret hangján 
lehet beszélni” . Lajkó Félix hegedűm űvész 
saját szerzem ényének előadásával adózott 
M arkulik József szellemének.

A posztumus tárlat önm agáért beszél. 
M arkulik alkotásai a gondolkodó em ber szá
mára m egfejthetők. Egy bizonyos: ezek az 
opusok nem könnyed, felületes rutinszülem é
nyek. Komoly, filozofikus többértelműség, 
többarcúság a főbb jellegzetességük. Nem 
véletlenszerűek, nem is tudatosak, inkább a 
természetes, jó  ösztön, a belső sugallat és 
fantázia remekei. A kezdet, az indulás a 
tökéletes rajzkészségről, mesterségbeli tudás
ról árulkodik. Bizonyíték rá a korai korszak
ból (1952-1970) szárm azó ceruza-tusrajzok: 
Kisfiú portréja, Ö regem ber portréja, Faragó 
Endre portréja, Nana, pasztellképei (M ilenko 
Ostojic portréja, Önarckép), am elyeken a lé
lek rezdülései, az ábrázolt énje, sajátos ka
raktere látható a m űvész meglátásában. So
katmondónk az önarcképek, m agukon viselik 
M arkulik életszem léletét, árulkodnak szem é
lyéről, mi is vagyok, ki is vagyok? jelentés
sel. Külön figyelm et érdem elnek rajzsoroza
tai (1967-68): Az em ber és a repülőgép I. II., 
Csont, sebességváltó, Csontos em ber géppel, 
Az em ber és a gép I., II., III., Dinamitember, 
Komédiás, M adarak I., II., III., Harctér, V iet
nam... Azt a tehetetlenséget ábrázolja, am e
lyet a technika vívm ányaival szemben ér
zünk. M arkulik tudta, hogy a gép, bármilyen 
vas- vagy fém szerkezet, az em bert szolgálja 
ugyan, de vér, élet árán. A KO NSTRU K TI
VIZM US, ANGAZSÁLT M ŰVÉSZET, OP- 
ART (1968-1971) korszak m ár a „lázadó”  
alkotót mutatja. N em  is lázadás ez, folyam a
tos építkezés, továbblépés művészetében. 
Csak látszólag lép ki a realitás, a konvencio
nális, a klasszikus rend és érték kereteiből, az 
úgynevezett szép, kellem es, m agyarázó, az 
átlag em ber ízlését és értelm ét kiszolgáló 
bűvkörből. Nem kizárólag valam inek a taga
dásáról van szó, hanem a nyugtalan, kísérle
tező em ber művészi m esterségének áttételes 
folyamatáról. Itt már lappangott, elkezdődött 
Markulikban a ,,v icsor” önm agára, a világra,

a m űvészetre is, reagálás a dolgokra, amit 
így fogalm azott meg 1992 júniusában a Sár
garigó című versében: csattog a fogam / vi
csorítok rád/ m ostanában/ ez a mosolyom/. 
Vagy az erőlködés, önmarcangolás, kiábrán
dultság, a túlélés hendikepje a Haikulik - Ősz
1. versében: fácán röppen/ fegyver dörren/ 
földre zuhan a vadász/, Ősz 2. levelek/és 
le jek/ hullanak/ - sorokban. A Télitáj diag
rammja, Közlekedési baleset, Sertés, Csont, 
Vér, Cím  nélkül, Abortusz I. II., Kompozíció
I. II., Önarckép című képeken. M intha a 
nagy űrbe, a világmindenségbe folyna a vér, 
ékelődne be a csont. Ősanyag, őskép, ősálla
pot evilági gondolkodó által megalkotott mű- > 
vek.

KONCEPTUÁLIS ALKOTÁSOK (1973- 
tól: Fotográfiák - Szitanyomatok - Book art - 
M obil - Videó projektumok), nem kísérlete
zések, kész m űalkotások, magas röptű elkép
zelések realizálása. Létezik a mű a maga 
sajátos realitásában, a  többi a néző dolga.

VISSZATÉRÉS AZ ANYAGHOZ (1983- 
tól) periódusba tartozó képek, szobrok és az 
1992-ben keletkezett kiállításra előkészített 
munkák (képek, szobrok) M arkulik D éja vu- 
já t jelképezik (Önvallomások), ezáltal érteti 
meg velünk azokat: „Olyan világ ez, amely 
az alkotónak az örök ifjúságot ígéri, de a 
soha be nem érés árán: menetelés közben 
szétfoszlani, tűzijáték módjára elégni a min- 
denségben... M unkáimmal erre az általam 
föltételezett létállapotra próbáltam rájátszani 
rejtett torm ában, - m indenféle látványos fizi

kai rom bolás nélkül.”  Valahol, valamiben 
m égis elkezdődött, m egkezdődött, nem  látvá
nyosan, a rom bolás M arkuliknál... Hogy ere
deti volt-e, am it M arkulik József alkotott? 
Egyetlen „késői alkotóra, alkotására, nem 
mondhatjuk, hogy teljesen eredeti, hiszen 
m élyen a tudatukban ott élnek az elődök 
művei. A csantavéri születésű M arkulik Jó
zsef élete, ereje teljében, alkotói m unkájának 
a zenitjén hagyta el ezt a világot.

M ennyi m inden, m ennyi m unka maradt 
félbe. Idekívánkozik, am it 1991 őszén ír az 
Önvallom ásokban: „N ekem  csupán ahhoz 
van bátorságom , hogy m indenkit élni hagy
jak. Kell-e ennél több? (..)”  Sokkal többet 
tett, adott és hagyott ránk, m int gondolta. 
„K ell-e ennél több? (...)”  ím e, azoknak a 
névsora, akik nem  hagyták feledésbe merülni 
a nevét: Kovaöev Olga, Csernik Attila, H aj
nal Jenő, M arkulik Rózsa, M arkulik József, 
M arkulik Balázs, Szabó Angéla, M ilenko 
Ostojic, Szom bathy Bálint, Cindori M arija, 
Draginja Ram adanski és Szloboda János! 
Köszönet nekik!

BARANOVSZKY Edit
E szám unk FORRÁS anyagát M ARKU

LIK  József alkotásainak reprodukcióival il
lusztráltuk.

Markulik József (1935-1994) restrospektív 
kiállítása (1952-1994), 1995. február-júni
us, Zenta, Városi Múzeum.

i m a
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FORRÁS
PRO MEMORIA

KORAI VIRÁGZÁS
Febr. 24. - Délben fél órán át verseket olvasok föl az Újvidéki Rádió 

stúdiójában. Előbb-utóbb adásba kerülnek. Nem hiszem, hogy meghall
gatom, nem szeretem a saját hangomat; a tévében sem szeretem nem 
látni, hanem még hallgatni sem önmagamat. A szemrevételezést 
és a meghallgatást házam népe végzi és osztályozza.
Az is bosszant, ha más olvassa föl a versemet.
Némán, nyomtatásban kommunikálok csak 
önmagámmal.

Febr. 25. - Vérszemet kaptam: 
újabban igyekszem végig verselni 
a napokat. Némi szerencsével 
ez a foglalatosságom is 
eltarthat egy darabig.

Az este túlságosan is 
fényes- csillagábrákat 
mutat, fagyos éjszakát 
ígér. Nyugaton meglibben a 
Bereníké hajának ködölése.
Éjfélre azonban az egész 
fellegekbe burkolózik. A Sza 
hara melege segít rajtunk.
Igazság szerint fagyoskod- 
nunk kellene, meglenne rá 
minden esélyünk. A 
Nyugat azonban nem 
számolt a melegfront
tal.

Febr. 26. - Az éjszakai 
borulatból hajnalra eső, majd 
ismét időnap előtti tavaszunk.
Bosnyák háború, csecsen há
ború - most minden messze 
van. Az újságok mondják a 
magukét. Négy év után 
megengedem magam
nak, hogy nem figyelek 
oda. Versekben él a nem
zet. Nem is: költészetében.
Azt a kicsit szeretném még rá
rakni a versekre: hogy költészet 
legyen belőlük. Ez minden gon
dom, mással most már nem törődöm. Ez a nehéz.

Febr. 27. - Könyvek megjelentetésének támogatását célzó pályázatok. 
Érdekes fogásokkal építik le az itteni irodalmat. Az igazi írókat azonban 
nem határon túliak számára kiírt pályázatokon gyártják: a megszállottság 
önmagát szervezi meg külön papíron.

Könyvekre viszont szükség van, akárcsak eddig - ha rosszak is, ha 
beléjük sem néz senki, akkor is.

Febr. 28. - Húshagyó kedd. A Mohács előtti időkben itt, Bácsban (a 
mezővárosban) akkora karneválokat rendeztek, hogy még följegyzések is 
maradtak róluk. No, de ezt most már fújhatjuk. Időnk csudamód lepergett.

Ha Szenteleky Kornél történelmi ismereteit tekintve történetesen nem 
lett volna tabula rasa, vajon más irányt vett volna az itteni irodalom? 
Mennyiben módosult volna a helyi színezet elmélete?

Márc. 1. - Aktualitás a couleur locale-ban: a napokban nagy dúlás volt 
az újvidéki, Futaki úti katolikus temetőben. „Az ügynek nincs naciona
lista háttere” - állítják. Ettől a Fórum ház régi nagy inkvizítor antinacio- 
nalistái rémlenek előmbe. Az ő szemükben is ami kisebbségi volt és 
mozgott, az nacionalista volt. A többségit az ő éles szemük sem vette 
észre. Ez ilyen beugratós (temetőbe ugratós) játék.

Játsszunk újvidéki karnevált! (Helyi szokások szerint.)
Márc. 2. - Igen korai virágzás, ám kellemes látvány egy-egy virágba 

boruló fa.
A határon túli magyar szervezetek vezetői Pesten. A magyar kormány 

alapszerződést óhajt kötni boldog-boldogtalannak, erről folyik tanácsko
zás. Csupa Villon: csak a kétes biztos a szemüknek.

A nemzetközi jogi gyakorlatban ugyan ismeretlen az „alapszerződés” 
fogalma; ez valami új, kelet-európai dolog, egyelőre a kollektív fruszt
ráltság és szorongás ellenszerének tartják.

Márc, 3. - A tavalyi tóthfalusi értelmiségi csúcstalálkozó hozadé- 
kát összegező könyvbemutatóról elmaradt a „csúcsértelmi

ség” . Ilyenkor tűnik csak ki, milyen hasznos az, ha az 
ember nem tartja magát értelmiséginek, hanem valami 

másnak. Az értelmiség - azok a többiek! Akik nagy 
ábrándokat kergetnek, de hamar elfáradnak, és akkor 

fölhagynak vele. A nagy áb
rándot elcserélik egy má
sik, kisebbre, kézre esőbb
re.

Márc. 4. - P. hajnalban 
megérkezett Szegedről. 

Ötórás várakozás a határon. 
Mostanában sokaknak ebben a 

várakozásban telik az élete. A nem
zetközi szankciók minél hosszabb tar

tama sokak számára egzisztenciális kérdés. 
Vannak, akik vagyonukat gyarapítják a 
csempészkedésből. A határátjáró ma már el

sősorban a várakozók munkahelye, egyéb 
híján. Talán magamnak is be kellene 

állnom a sorba, mintha csak egy Zbigni- 
í - ew Herbert-versben tenném. Ez jelent

heti ma a kollektivitást.
Márc. 5. - Létezhet-e akármelyik irodalom 

világméretű tehetségek híján? A világirodalom is 
hemzseg az alapjában tehetségtelen íróktól. Egy 
megadott, évszázados formára gyártanak valamit, 
s aztán ember legyen a talpán, aki végigolvassa. 
Mintha még mindig dolgoznának a középkori 
másolóműhelyek. És ha belegondolunk: milyen 
iszonyatos lehet e kavalkádban vidéki kiadvány 
szerzőjének lenni! Fia az ember közelről sem az, 

aminek gondolja magát... Ritka a kis irodalmaknál 
nevetségesebb valami.
Márc. 6. - Napok óta hűvös, már-már csípős idő, a 

levegőben látszik a lehelet párája, de nem fagy, úgyhogy 
fűtés nincs. Itt a tavasz. Az utcán rozmaringtövet árulnak, orgona

csemetét. Ha lenne orgonaligetem! Abban valószínűleg szatír lennék. 
Mint egy könyvben: faunus lupercus!

Márc. 7. - A Híd Irodalmi Díj odaítélése Cs. Simon István Szülőfalum, 
Terján c. könyvének. A megindoklás szövegét telefonba olvasom a 
szerzőnek. Már csak a méltatás megírása és az embléma átadása van 
hátra.

Egy régi „rettentő délután” kezdete a Fórum klubjában, a Rettentő 
délutánok rajzbeli megalkotójának részvételével. Az érdekes, hogy ő 
maga nem emlékszik már a Rettentő délutánokra. A klub üres, össze
vissza hárman vagyunk. Emlékezés azokra az időkre, amikor itt nem 
lehetett helyet kapni, értelmiségi értelmiségi hátán nyüzsgött. Ennek 
mindörökre vége. Tizenöt éve ütött rajunk a rothadás, itt, helyben.

Márc. 8. - A felejtés a túlélés egyik elfogadott módja. Hogy az 
emberek mit képesek felejteni! - Nemzetközi nőnap. J. E. az mondta: 
„komenista ünnep” . Napok óta szűkös nyelvi batyumban kotorá
szok; szavakat keresek, versekhez. De a versek egészben szakadnak az 
emberre, vagy sehogy. És akkor nincs vers, nincs költő. A vesztes simán 
veszít.

Márc. 9. - Történelmi felelősség - ez még annál is elenyészőbb ügy, 
mintha valakit a forgalmi rendőr von felelősségre az utcakereszteződés
ben, mert piros jelzésnél a zebrára lépett.

Márc. 10. - A túl korai tavasz napsütése és derült ege mögött valahol 
egy tomboló hóvihar lappang. Nem árt, ha tudunk róla, még ha semmit 
sem tehetünk ellene, akkor is. Ugyanis nincs jégkorszaki előrelátás.

BRASNYÓ István

AZ ORSZÁG TÖNKRETEVŐJE AZ ORSZÁG EGYIK GYEREKE



CSALÁDI MOZAIK

JUHASZ FERENC

A MINDENSÉG 
SZERELME
Részlet
... Mert kezdetben nem voltát te sem, 

csak a vágy volt a kocsonyás csönd, 
a köd-tiidejű, semmi-csontvázú,

jégvirág-gerincű állapot, 
kezdetben a Minden együtt lakott 

és mégis éreztelek és mégis tudtalak, 
robbanva tömi készültem feléd, ragyogva

vártalak,
de még csak reszketés, 
sejtelem
voltál te is, voltam én is szivemben, 
mégis tudtalak,
tündöklő« bennem az eleve-bizonyosság, 

hogy megszületsz gyöngéden,
s félelmetesen, 

mert hiszem, hogy van eleve-elrendelés, 
mert ehhez az értelem kevés 

és nem oly céltudatos a megismerés, 
az elhatározás, 

mint az órával mérhető idő, 
s az órával felfogható elektromosság...

GYÜMÖLCS

Hát elmúlt ez a nőnap is, mint annyi másik a letűnt 
évtizedek során, csak sokkal fakóbb volt a régieknél. Az 
a gyanúm, hogy hamarosan teljesen bele fog olvadni a 
hétköznapokba, s feledésbe merül, a szocialistának mon
dott éra annyi más ünnepével együtt.

Pedig az akkori jeles napok sorában talán éppen ez 
volt a legnépszerűbb, holott nem is volt munkaszüneti 
nap. Vagy éppen azért? Meg kellett jelennünk a munka
helyünkön, de már a kapuban ott ácsorogtak a szakszer
vezet által megbízott kollégáink a kötelező piros szegfű
vel. Azután, olyan tessék-lássék munka után dél felé 
kezdődhetett az ünnepség, kissé tréfás hangvételű ünne
pi beszédekkel, felköszöntőkkel, az ajándékcsomagok 
átadásával, szendviccsel, egyéb harapnivalóval, itókával.

Az ajándék általában nem volt valami nagy értékű, 
inkább csak olyan szimbolikus. Egyszer például egy 
üveg, émelyítően édeskés illatú kölnit kaptam, otthon 
mindjárt el is akartam dobni, de ötéves lányom elkunye- 
rálta. Könnyelműen neki adtam, azután volt mit szagol
nom; mind a tíz babáját éktelenül kiillatosította. Nem 
győztem szellőztetni.

A tehetősebb cégek értékesebb ajándékkal lepték meg 
a dolgozó nőket, kirándulásokra, esetleg külföldi kiruc
canásokra vitték őket. Akkor azok még nem voltak 
bevásárló körutak. Abban az időben még itthon is be 
lehetett vásárolni, ha volt rá pénz. És általában volt. Há 
nem is annyi, amennyit szerettünk volna, de jóval több, 
mint mostanában.

Az ajándéknál is többet jelentett azonban, hogy azon 
a napon, március 8-án mindenki kedélyes volt, az utcák 
tele voltak virágot cipelő nőkkel, férfiakkal, a virágáru
soknál sorba kellett állni, délutánra a legsilányabb csere
pes virág is elkelt. Óvónők, tanítónők, tanárnők annyi 
virágot kaptak, hogy alig tudták hazavinni. Volt, aki 
odarendelte férjét, mert kocsival kellett hazaszállítani az 
ajándékot, a sok virágot a szinte kötelező kristályvázá
val együtt. Mindig voltak ugyanis lobbizó anyukák, akik 
rábeszélték a többieket, hogy virág helyett közös pénzen 
inkább egy kristályvázát vagy porcelán kávéskészletet 
kell venni a tanárnőnek, de azért világot is vitt mindenki.

Ne feledjük: az önigazgatású szocializmus virágkora 
volt az. 6

Nem tudom, hogy csináltuk, de egész jól megvoltunk 
Röhögtünk ugyan a pártideológián, untuk az unalmas 
politikát dumákat, de azért lakást, gépkocsit, bútort, 
színes tévét vásárolhatott magának szinte minden olyan 
család, amelynek volt egy-két kereső tagja.

Pedig hol voltunk mi akkor is a fejlett Nyugathoz 
képest? Am a környező szocialista országokhoz viszo
nyítva mi voltunk a Janik, ez tagadhatatlan.

Szólásszabadságnak, sajtószabadságnak persze nyoma 
sem volt: szüntelenül tömjénezni kellett a rendszert, a 
pártpolitikát meg a kormányintézkedéseket, ezzel szem
ben olcsó volt a benzin, s a tengerre jártunk nyaralni, 
Szlovéniába síelni, s Szegedre is inkább szórakozásból 
ugrottunk át, nem pedig azért, hogy bevásároljunk toa
lettpapírból, olcsó kínai cuccból.

Tudom, hogyne tudnám: nem az akkori rendszer volt 
a tőről metszett Paradicsom, hanem ezek a mostani 
körülmények váltak olyan vigasztalanná, hogy most 
szépnek látjuk azt is, amit a maga idejében ajkbigyesz- 
téssel kommentáltunk.

Például azokat a régi nőnapokat, amikor mi, nők, 
szegfű és nőnapi ajándék helyett emancipációt követel
tünk a közéletben meg otthon is: tessék minket vezető 
posztokra állítani, tessék a féijeknek is mosogatni!

Vertük az asztalt, százalékokban mutattuk ki, milyen 
hátrányos helyzetben vannak a nők a közéletben, meny
nyivel kisebb az átlagkeresetük, mennyivel több a dol
guk a dolgozó nőknek, mint a férfiaknak.

Azután megtörtént, aminek meg kellett történnie, mert 
a világban megbillent valami, s mi akkorát csúsztunk 
lefelé, mint egy síbajnok az óriáslesikláson.

Szovány vigasz, hogy a féljek egy része most ott 
lábatlankodik a konyhában, mosogatásra adta a fejét, sőt 
a piacra is kijár.

Mit csináljon szegény, ha kénytelen egész nap otthon 
ülni?

Mivel még mindig nem hívták vissza a kényszersza
badságról. KISS Erzsébet

M IN D E N  NAGY CSA LÁDNA K VAN LEG A LÁ B B  E G Y  F E K E T E  JU H A
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„VISSZA MATUZSÁLEMHEZ!” -  AVAGY MIÉRT SZÜKSÉGES ÉTRENDÜNKÖN VÁLTOZTATNI?

BURGONYALEVES
60 dkg burgonya, 4 ek.(evőka- 

nál) olaj, 2 ek. pirospaprika, 2 apró 
hagyma, 2 ck. Graham-liszt, 1 pet
rezselyemgyökér, 1 sárgarépa, 1 
póréhagyma, kevés gumós zeller, 1 
csokor petrezselyemzöld vagy me- 
télöhagyma, 2 dkg reszelt sajt, 4 
ck. tejföl, szerecsendió, 3 I víz, ke
vés só.

A zöldségféléket, a hagymával 
együtt, apróra vágva, kevés vízen 
és olajon pároljuk. Megsózzuk. 
Amikor megpuhult, feleresztjük 
vízzel, forraljuk. Az apróra vá
gott petrezselyemzöldet vagy a me
télőhagymát beleszórjuk. A reszelt 
sajtot a tejföllel és a Graham-liszt- 
tel összekeverjük. Hozzáadjuk a 
forró leveshez. Szerecsendióval íze
sítjük.

PÁROLT SPENÓT
50 dkg gyenge spenót, 4 ek. ét

olaj, 1 ek. hagyma, 2 ek. rizsliszt, 
4-5 dl víz, só, szerecsendió, 1-2 ka
nál tejföl.

Az apróra vágott hagymát a 
megmosott, száraitól megtisztított, 
összeaprított spenótlevelckke] 
együtt olajon és kevés vízen 5 per
cig pároljuk. Tálalás előtt hozzáad
juk a tejfölt. Főtt vagy hajában sült 
burgonyaszeletckkel tálaljuk.

5-r A , . .A, . tu :  I I I I-----

KÖLESKÁSA
Egy 1 víz, 8 dkg köles, 2 ek. 

napraforgóolaj, kevés só.
A kölest megmossuk, forró vízbe 

habarjuk, puhára főzzük. Kenyér 
helyett használjuk.

KUKORICAGALUSKA
Fél kg kukoricaliszt, 5 ck. búza

korpa, 2 1 víz, 3 ek. étolaj.
A kukoricalisztet a forró vízbe 

keverjük. Habverővel folytonos ve
rés közben hozzáadjuk a búzakor
pát és az óimat. 1 óráig állni hagy
juk, azután kanállal tepsibe szag
gatjuk. Meghintjük túróval. Rövid 
időre sütőbe helyezzük, átmelegít- 
jük. Frissen fogyasztjuk.

SPÁRGATÖK 
KIRÁNTVA

1 kg spárgatök, 2 dl tejföl, 5 dkg 
reszelt sajt, 5 ek. liszt, 2 tojás, 4 ek. 
búzakorpa, 1 ek. majoránna, só.

A spárgatököt meghámozzuk, 
magjával együtt 3-4 mm-es szele
teket vágunk belőle. Enyhén meg
sózzuk és meghintjük majoránná
val. 10 percig pihentetjük. Két 
szelet közé kenjük a tejfölben elke
vert reszelt sajtot. Összeragasztjuk, 
bepanírozzuk, és forró olajban át
sütjük, megforgatjuk búzakorpá
ban.

Az élet meghosszabbításának egész titka: hogy meg ne rövidítsük. Móra Ferenc

Bemard Shaw „Vissza Matuzsálemhez!” című színművében hirdeti meg a Barna
bás testvérek (egy biológus és egy lelkész) „evangéliumát” :”  túlságosan rövid ideig 
élünk ahhoz, hogy saját életünk és az emberiség életének problémáit megoldhassuk... A 
polgárok és az államférfiak aggkori gyöngeségben vagy túltáplálkozásban meghaltak, 
mielőtt kinőttek volna az iskolai játékokból, a vad testgyakorlatokból, szivarozásból és 
pezsgőzésből. El fogunk pusztulni, amíg rá nem jövünk, hogy tovább kell élnünk”.

Shaw-hoz egy biológus, H. M. Böttcher is csatlakozik (és nincs egyedül), bizonyít
ván, hogy: az ember túlságosan korán hal meg. Nemcsak tovább kellene, hanem 
tovább is lehetne élnünk. Legalább 60 évvel rövidebb az életünk, ha azt a biológiai 
törvényszerűséget vesszük figyelembe, hogy az emlősök hatszor annyi ideig élnek, mint 
amennyi idő kifejlődésükhöz szükséges. Legszerényebb számítások szerint is az orvo
sok, a biológusok és a szociológusok szerint testi-lelki egészségben élhetnénk 120 évig. 
Nem csodaszer segítségével, hanem természetes élet- és táplálkozásmóddal. Mert 
életünket túltápláltsággal rövidítjük meg. Halász Henriknek is hasonló a véleménye: 
„Tudomásunk van róla, hogy 160 évet is megélt már ember. Mi az oka tehát annak, 
hegy a legtöbb ember ezen életkornak még a felét sem éri meg? Erre a természetgyó
gyász orvos válasza csak az lehet, hogy az emberiség természetellenes táplálkozása és 
életmódja az oka, amely teljesen ellentétes a természet által az embernek szánt táplálék- 
és életmóddal”. Hufeland az ember életének várható tartamát olyan hosszúnak 
mondja, amilyen hosszan élt csak valaha egy ember. Szerinte ez 200 év, minden 100 
esztendő alatti halált mesterségesnek és erőszakosnak tart.

A biológiai és más természettudományokkal is behatóan foglalkozó reformélet- és 
táplálkozásmódot folytató (vegetárius) Shaw pedig 300 éves emberéletet hirdet meg a 
Barnabás testvérek evangéliumában. Ez ésszerű is, ha figyelembe vesszük, hogy az 
ember - szellemi élete és képességei révén - minőségileg más lény, mint az állat 
Habár vannak biológiai meghatározói is, ezeket azonban előnyös vagy hátrányos 
módon akarata és értelme által messzemenően befolyásolhatja.

Igaza van Shaw-nak, az első lépés az egészséges, hosszú élet felé - az elhatározás, 
hogy sokáig kívánjunk, akarjunk élni. Annak felismerése, hogy tőlünk fiigg életünk és 
egészségünk, csaknem sohasem véletlen és nem végzetes, sorsszerű szerencsétlenség a 
betegség és a korai öregedés, az idő előtti halál, hanem természetes, logikus következ
ménye (testi-lelki) életünk és táplálkozásunk módjának. „A leggyengébb ember is a 
maga okos elméje által az életét hosszabbra nyújthatja a legerősebb oktalan állatnál 
is”. Nem szabad törvényszerűnek elfogadnunk - amit a találóskérdés is kifejez -, hogy 
az öregkori megrokkanás szükségszerű: „reggel négy lábon jár, azután hármon, 
délben kettőn, délután ismét hármon, késő este négyen. Mi az? Az ember”. (-)

TÖLTÖTT GOMBA
8 db nagyobb sampinyongomba, 

1 fej hagyma, 3 ek. összevágott pet
rezselyemzöld, 2 dk. étolaj, 3 dkg 
vaj, 3 dkg reszelt sajt, 2 ek. ka
kukkfű, 2 ek.korpa, só.

A gombát megtisztítjuk, szárát 
leszedjük, belsejét kivájjuk. A szá
rakat és a kivájt részeket apróra 
vágjuk. A hagymát a gombavagda- 
lékhoz adjuk. Sóval, vagdalt petre
zselyemmel, kakukkfűvel elegyít
jük, és az egészet megpároljuk. A 
gombák belsejét megsózzuk, és a 
töltelékkel megtöltjük. Olajjal ki
kent tűzálló tálba rakjuk, reszelt 
sajttal, vajjal, korpával meghint
jük, forró sütőben megsütjük. 
Nyers paradicsommal tálaljuk.

PETREZSELYMES 
BURGONYA

2 kg burgonya, 2 ek. olaj, 2 ek. 
Graham-liszt, 3 ek. vagdalt petrezse
lyemzöld, 1 1 víz, 1 ek. őrölt gyöm
bér, só. A vízben elkeverjük a Gra- 
ham-lisztet, a sót és az olajat, felfor
raljuk. A nyersen meghámozott bur
gonyát puhára főzzük benne. Hozzá
adjuk az őrölt gyömbért és az össze
vágott petrezselymet, valamint a fél 
citrom levét Reszelt zöldségfélével, 
reszelt céklával tálaljuk.

FŰSZERES 
TÚRÓSZENDVICS
20 dkg túró, 1 dl tejföl, 1 ek. 

étolaj, só, finomra vágott petrezse
lyem, majoránna, bazsalikom (1-1 
evőkanállal).

Az egészet villával összekever
jük, kcnyérszelctekre kenjük. Vé
kony szeletekre vágott hónapos ret
ket teszünk a túróra.

KUGLÓF
60 dkg Graham-liszt, 30 dkg ré

tesliszt, 1 dkg élesztő, 4 ek. méz, 
késhegynyi só, 5 dkg vaj, 1 tojás, 8 
dl tej, 5 dkg mazsola, 2 dkg man
dula, 2 dkg dió.

A tejben elkeverjük az élesztőt, 
mcglangyosítjuk. A lisztet, a mézet, 
a sót, a vajat, a tojást, a mazsolát 
belekeverjük. Sima tésztává dol
gozzuk. A vajazott, liszttel behin
tett kuglófformát megtöltjük félig 
tésztával, addig kclesztjük, amíg a 
tészta a forma széléig emelkedett. 
Forró sütőben 1 órát sütjük. Kibo
rítjuk és darált dióval, mandulával 
meghintjük.

BÚZAVÍZ
Egy csésze búza, 3 csésze víz.
A búzát 24 órára beáztatjuk 

(előzőleg meleg vízben megmos
suk). A búzavizet meleg vízzel hí
gítjuk. Mézzel, citromlével, na
rancslével ízesítjük.

KEVESET ENNI REGGEL, TÚL KEVÉS; KEVESET ENNI DÉLBEN, ELÉG; KEVESET ÉJJEL, TÚL SOK
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lezúduló esőben, és ha az elem ek csatájában a m elegfront diadalm as
kodna, akkor se érezzük m agunkat úgy, m int jegesm edve a trópusi 
kemencehőségben. Erre a célra leginkább m egfelelő a bőrkabát. Örök 
divat, most pedig még listavezető slágere is a tavasznak. Színben a 
melegbarna vezet, sőt az anyagokra, kiengészítőkre is je llem ző a 
bámulás. A világos- vagy sötétbarnába hajló tweedek, bőrrel kom bi
nálva, megbízhatóan vezetnek át a tavaszias télből a télies tavaszba, 
egyaránt viselhetők m unkába és hétvégi kirándulásokra, továbbá 
szabályozhatók is az időjárásnak m egfelelően könnyű blúzokkal, 
mellényekkel, sálakkal, vastag garbónyakú pulóverekkel. M egválni 
csak akkor érdem es tőlük - term észetesen átm enetileg - ha végképp 
biztosak lehetünk abban, hogy kitört a nyár. Addig azonban ne 
dőljünk be a csalóka tavasznak, jöhetnek  m ég hűvös napok - sajnos - 
májusban is.

M ióta az időjárás 
megbolondult, az 

öltözködésben is 
ide-oda tolódnak az év
szakok. Könnyen elő
fordulhat, hogy a meleg 

télikabát „átalussza’ ’ a te
let, és akkor kell magunkra 

kapnunk - ha csak pár napra 
is -, am ikor a tavasz váratlanul 

téliesre fordul. N em  könnyű al
kalm azkodni az időjárás kiszá
m íthatatlan szeszélyeihez, mivel 

a m egszokott átm eneti idősza
kok vagy eltűnnek, vagy fel

cserélődnek.
Pokoli nehéz kitalálni 

minden áldott reggel, 
hogy milyen szerelés
ben vészelhetjük át na
gyobb m egrázkódtatá

sok nélkül a  m inden
féle frontokkal sú

lyosbított napot. 
Célszerű tehát 

m indig kéz
nél tartani

egy
„bom 
b ab iz

tos”  
ö ltözé

ket. Fon- 
s, hogy 

„frontos”  le
gyen, vagyis véd

jen  a feltámadó 
széltől, ne ázzon át a 
m e g le p e té s s z e rű e n

RITKÁN KELL ANNAK ORVOS, AKI CSAK EGY TÁL ÉTELT ESZIK
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VEGTELEN 
ALATT

Ha reggel kitekintek a Kisház abla
kán, három ostorfám már fürdik, nyúj
tózkodik a friss levegőben. A középső 
áll hozzám a legközelebb, bütykös 
törzs-hegyén feketerigó-bejáratok. Sok
szor csodálom, amint lakói tollúkat 
borzolva ügyeskednek az ágain, sokszor 
ejt ámulatba égi, tiszta hangjuk. Órá
kig is elácsorognék az ablak előtt vagy 
a nagy fonott karosszékbe huppanva 
élvezném a Mindenség-élményt mada
raimmal, ágaimmal a Végtelen alatt, a 
föld közvetlen közelében, s mégis szár
nyaló léttudattal. Ha az emberekre 
hallgatok, fáim már csonkán meredez- 
nének a Kisház előtt. Elveszik a nap
fényt, mondogatják minduntalan. Saj
nos nem nyílt rá lelki szemük arra, 
hogy a fény madarakkal, lehajtó ágak
kal érkezik a legteljesebben.

Hívogat a kertem, úgy érzem, a vé
rembe ivódott, az életem szerves tarto
zéka lett, megrészegültem tőle, s hiába 
a józan figyelmeztetés: kerti szerszá
mokkal szabad csak érintenem. Kezem
mel bele kell túrnom porhanyós földjé
be, morzsolgatnom kell ujjaim között, 
be kell szívnom jellegzetes illatát.

Március van, kinn a kertben, ebben 
az isteni, tiszta, parányi világban hódo
lok a megújuló természet számtalan je
lének, miközben ostorfáim törzs-hegyén 
szólnak hozzám a madaraim.

(S.K.)

Im M S

KERTI MUNKÁK 
✓

MÁRCIUSBAN
ümölcstermő növényeink rügy- 

I  - r A  7 pattanás előtti lemosó jellegű 
y  permetezését megkezdhetjük. 

Legelőször az almafákat és a 
ribiszkét védjük legveszedelmesebb kár
tevőjük, a kaliforniai pajzstetű 
ellen. Már telepíthetjük a ribisz
ke, málna, szeder, köszméte 
bokrait. Megkezdhetjük 
őszibarackfák metszését.

A szamócaágyást tisztít
suk meg a leszáradt leve
lektől, az ágyás talaját 
lazítsuk fel.

Fejezzük be a szőlő 
nyitását, utána azonnal 
metsszük (ha még ezt nem 
tettük). Ezzel egy időben a 
tőkepucolást is végezzük el, 
ami a beszáradt, élettelen csonkok eltávo
lításából áll.

Folytassuk a két évnél idősebb, de még 
nem termő fák koronájának kialakítását. 
A cél, hogy nem túl sűrű, minden részé
ben jól bevilágított koronát kapjunk.

A rózsák takaróját távolítsuk el a növé

nyek tövéről, és kezdjük meg metszésüket, 
A lugasnak nevelt futórózsát csak ritkít
suk, az elhalt, elöregedett ágakat távolít
suk el.

Ha langyos és csapadékos az idő, 
vethetünk fűmagot, illetve létesít

hetünk új gyepet. Aki ezt a 
munkát már ősszel elvé

gezte, csak a terület folt
mentességét kell elle
nőriznie, mivel a téli 
fagy és a taposás követ

keztében előfordulhat, 
hogy egyes helyeken újra 

kell vetni. A pusztulást 
azonban talajkártevők is okoz

hatják. Ha igen, a magvetés előtt 
okvetlenül fertőtlenítsük a talajt.

Virágos erkélyládáinkat újítsuk fel. Az 
edényben található földre szóljunk friss 
virágföldet, majd az egészet jó  alaposan 
forgassuk át.

A szobanövények tavaszi átültetése is 
időszerű. Azokat a növényeket, amelyek 
kinőtték régebbi cserepüket, ültessük át 
nagyobbá és friss földbe.

Még hideg van. Ilyenkor nagy érték minden zöld nö
vény a lakásban. Sok ember figyelme fordul most az

edényben nevelt

TÖRPEFAK, A BONZAIK
felé. Ezeknek a nevelése rendkívül sok 

figyelmet, gondosságot követel, de meg
érdemlik, hiszen roppant 
látványosak. Nem csoda, 
hogy Távol-Keleten több 
évezredes kultusza van a 
bonzainevelésnek. A legér
tékesebb példányok akár 
kétszázévesek is lehetnek, 
és mint családi vagyontár
gyak szállnak az egymást 
követő generációkra.

Bonzait örökzöld vagy lombhullató nö
vényekből is lehet előállítani. A művészi 
célkitűzés: olyan növényegyüttest alkos
sunk, amely a szabad természet hangu

latát hozza be a szoba falai közé. A ké
pünkön látható erdeifenyő-fácska kb.

35-40  éves; lehet, hogy 
gondozója hegyi sziklák re
pedéséből emelte ki és te
lepítette át a lapos porcelán 
tálba. Gyökerei kiemelked
nek a mohával benőtt ta
lajból és torzságában is att
raktív; csavarodott, görbe 
törzse és a 
rajta levő 

üdezöld korona az élet 
viszontagságait átvésze
lő ember sorsát jelké
pezi. □

M IKOR A TŰZ A M EZŐN ÉG, A KOROM  A VÁROSBA SZÁLL
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EGY SZÍNÉSZRŐL, AKI MINDENKIT
MEGNEVETTETETT

O volt az a színész, aki a legkevesebb 
eszközzel a legtöbbet tudta elmon
dani. Kabos Gyula vonzásának a 

titka alighanem abban rejlett, hogy 
olyan típust személyesített meg, amely 
senki másban akkortájt nem valósult 
meg.

ÚJAT nem mondhatok róla: a vi
lágra vicsorító grimaszát nehéz el
felejteni/leutánozni, és az is örök
érvényű, ahogyan a fejét picinykét 
mindig félrehajtja, picinykét rézs
űt leszegi. Az az érzésünk tá
madhat néha, hogy a színész az 
emberiség valamennyi vétkező
jének a bűneit magára vállalja, 
be is akarja vallani s emiatt sze
mét a félig lehunyt pillák alatt 
a magasba emeli, elnéz valamerre 
messzire, egy pontra, amely mögött talán 
maga az atyaúristen üldögél és gyógyítja 
a nyáját. Kabos megérezte, hogy ebben a 
cudar világban veszélyes szembenézni vala
kivel. Tud/tudott ám maga mögé is pislanta- 
ni, mert az ember sohasem tudja, ugye, hogy 
honnan robog elő a végzet, melyik sínen 
gázolják el. A száját is gyakran összecsücsö
ríti, pedig nem bonbont szopogat s fütyürész- 
ni is ritkán támad/t kedve, ahhoz Gózon
Gyula értett a legjobban. A szavakat, szótagokat a nyelve hegyével tapo
gatja, dadog, mint aki nem tudja a szövegét, majd szélsebesen elkezd 
hadarni. Úgyszólván mindig hadar, sietős lehetett a dolga, sokat akart 
egy-egy filmben elmondani, többet néha, mint amennyit a szövegkönyvek
ben leírtak neki a szerzők, talán azt is megérezte, hogy élete nem lesz 
túlságosan hosszú.

A SZEMÉTBŐL ARANYAT
A színész, aki az elviselhetetlen szemétből is aranyat tudott csinálni, aki 

az egykori vicciparosok sületlen szövegeit, söntésillatú marhaságait vitte 
sikerre, elvégezvén Solymosi Elek magán színiiskoláját elszerződött vidék
re, de már 1913-ban a budapesti Király Színház tagjaként nevetteti meg 
a nézőket. Szerepelt a Vígszínházban, a Magyar Színházban és a kabaré
pódiumokon. Pályája során sűrűn előfordult, hogy drámai szerepben lépett 
a nagyközönség elé, de hiába az „elmélyülés” - a nézők végigkacagták azt 
az előadást, amelyben Kabos Gyula is szerepelt, pedig nem volt mindig 
mulatságos, ám nevettek rajta, mert megszokták, hogy ő a legnagyobb 
magyar pojáca. Színésztragédia - nem az első és nem is a legutolsó a 
rendben.

Az az igazság, hogy Kabos drámai 
színész szeretett volna lenni világéle
tében. Emberábrázoló gesztusokkal 
alakította Lopahint a Cseresznyés
kertben és Marmelado vöt a Bűn és 
bűnhődésben. A színházdirektorok 
nagy-nagy vétke, hogy nem szere
peltették Moliére-darabokban. A 
többség azonban mindig azon a 
véleményen volt, hogy Kabos 
született komédiás: a rövid tré
fák, pikáns történetek, amerikai 
hülyeségek, érzelmes operettek 
mestere, de huncut pillantása, 
csücsöri beszédmodora ezek
ben a műfajokban is bölcsel

mekről árulkodott. Megírták: 
„Kabos Gyula egy-egy tekintete, 

félbemaradt mozdulata az orosz szín- 
. játszás legnagyobbjaira emlékeztet!” A 8 

Órai Újságból a Bohózat egy párizsi szállo
dában premierje után: „Kabos Gyula az elő
adás primhegedűse. Ez a nagyszerű színész 
százegy színnel szerepelve mutatja be ne
künk Teodort. Az előadás minden epizódját 
a humor aranyával teszi csillogóvá és mulat
ságossá...

Olyan többletet adott a magyar mozifilm
jeiben, ami az alakításait - talán túlzás lenne 

azt mondani, halhatatlanná, de - legalább maradandóvá tette, mond
ták/írták. 1931 és 1938 között negyvenöt sikerfilmben szerepelt. Született 
Budapesten 1888. március 19-én, elhunyt New Yorkban 1941. október
10-én.

SZÍVÉBEN BÁNATTAL HALT MEG
A nácizmus tombolása elől 1938-ban elmenekült az USA-ba. New 

Yorkban diadalmámorban várták. Minden amerikai magyar szerette és 
rajongott érte, mert valamennyi mozifilmjét az Újvilágban is levetítették. 
Az lett a veszte, hogy nem akarta elfogadni az amerikai menedzserek 
segítségét - világéletében bizalmatlan volt mindenkivel szemben -, mert az 
hitte naivul, hogy a nevére betódulnak az emberek a színházba. Megtörtént 
az abszurdum. Kabos Gyula New Yorkban megbukott! Gyorsan elvesztette 
szerényke vagyonát, összeveszett - úgyszólván semmiségeken az amerikai 
magyar színészekkel és már Hollywood sem érdekelte. Egy olcsó bisztró
ban szívgörcs vette le a lábáról, hazavitték és a lakásán hányta le örökre a 
szemét. Hatalmas tömeg búcsúztatta a temetőben. Ó, igen. Megmond
ták/megírták: „Olyan szépen tudjuk mi, magyarok a temetést. Csak éppen 
élni nem hagyjuk egymást...”  BARÁCIUS Zoltán



Beáta, Katalin, Lea, 
Lídia, Lilla

ÚJVIDÉK
15.30 Műsorismertetés
15.35 Híradó szlovák nyelven
15.50 Híradó ruszin nyelven
16.05 Híradó román nyelven
16.15 Ismeretterjesztő műsor
16.45 Híradó I. magyarul
17.00 Híradó I. szerb nyelven
17.30 Sport
17.35 Kis hangverseny
17.50 Rajzfilm
18.00 Román nyelvű műsor
18.30 Dokumentumműsor
19.00 Híradó II. magyarul
19.30 Híradó II. szerb nyel

ven
20.10 Sport
20.20 Képezzük önmagun

kat!
Ismeretterjesztő műsor, 2. rész

21.50 Hírek magyarul
22.00 Zenés műsor
22.50 Híradó szerb nyelven
23.25 Sport

NS PLUS
20.00 Műsorismertetés
20.05 Zoo plusz
20.35 Ingatlantőzsde
20.45 Önök választották

Játékos vetélkedő
21.40 Filmtörténetek
22.15 Nagy kockázat

Amerikai játékfilm (1981)
Az ismert kábítószer-kereskedő 
házából néhány fiatalember öt
millió dollárt emel el. És meg
kezdődik a nagy hajsza! A csi
nos kis összeget meg szeretné 
szerezni a rendőrség, a tulajdo
nos és a hírhedt rablóbanda is.
A dzsungel kiismerhetetlen va
lamennyiük számára...

23.45 Zenés műsor

BELGRÁD1 1
6.20 Videoklipek
6.30 Reggeli műsor
9.00 24 óra
9.30 Iskolatelevízió

10.00 Hírek
10.05 Iskolatelevízió
12.00 Hírek
12.05 Déli hangverseny 

Új operacsillagok
12.40 Rajzfilm
13.00 Ott a távolban 

Műsor a külföldön élőknek
13.30 Válogatás az Iskolate

levízió műsoraiból
14.00 Rajzfilm
14.15 Válaszutak
14.30 Iskolatelevízió (ism.)
15.30 Hírek
15.45 Iskolatelevízió (ism .)
16.40 Műsorismertetés
16.45 Hírek albán nyelven
17.00 Híradó I.
17.30 Sport
17.35 Szerbia ma 

Tájékoztató műsor
18.20 Belgrádi műsor
19.05 Rajzfilm
19.10 Jó éjszakát, gyerekek!
19.27 Műsorismertetés
19.30 Híradó II.
20.10 Sport

20.20 A film évszázada 
A kaland 
Olasz film

22.55 Híradó III.
23.30 Sport
23.35 24 óra

0.05 Hírek

BELGRÁD 2
10.30 Videotext
11.00 Közvetítés a Szövetségi 

Képviselőház üléséről
A szünetben: sport

15.15 Műsorismertetés
15.20 Videotext
15.50 A cápák éjszakája

Amerikai film (1989)
Az ismert kalandor visszavo
nultan él egy mexikói halászfa
luban. A látszat azonban csal: ő 
évek óta azon gondolkodik, ho
gyan bosszulja meg fivérét, aki 
a cápák éjszakáján halt meg...

17.20 Hírek albán nyelven
17.30 Ismeretterjesztő mű

sor
18.00 Belgrádi műsor
19.00 Művelődési műsor
19.30 Híradó
20.10 Műsorismertetés
20.15 Fiatal zenészek verse

nye
A megnyitó közvetítése

21.15 Hírek
21.30 Tudományos interjú
22.05 Világvárosok

Művelődési műsor
22.50 Cetinje 

Riportfilm
0.00 Labdarúgás

Összefoglaló az EB-selejtező 
mérkőzésekről

1.00 Belgrade Evening Re- 
port

BELGRÁD 3
8.00 MTV

11.00 Hírek
11.10 Album 

Zenés műsor
11.55 Jó napot!
12.00 Hírek
12.10 Dél -  délután
13.00 Hírek
13.10 Dél -  délután
14.00 Hírek
14.15 Oda vezetlek, ahová 

csak akarod
15.00 Hírek
15.10 Műholdas műsor
16.00 Hírek
16.10 Filmsorozat
17.00 Zenés műsor
18.00 Jó  estét!
18.03 Hírek
18.10 Ha eljő a holnap 

Filmsorozat (ism.)
19.00 Hírek
19.20 Tükör
20.00 Hírek
20.10 A haszon ideje 

Ismeretterjesztő műsor
21.00 Hírek
21.10 Művelődési műsor
22.00 Hírek
22.15 M etróra várva 

Zenés műsor
23.00 Rockpizsama
24.00 A nap végén

Eseményösszefoglaló 
0.10 Ha eljő a holnap

Filmsorozat
1.00 Éjszakai műsor
5.00 MTV

MTV I
5.28 Műsorismertetés
5.30 Gazdatévé
5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte
9.00 Tízórai
9.05 Határváros

Francia-kanadai filmsorozat, 
78/57.:
A mennydörgés, fiai,

9.30 Tízórai 
Szolgáltató magazin

9.50 Játék
10.00 Gyerekszoba
10.50 Játék
11.00 Hírek. Időjárás
11.05 Humberto cirkusz 

Csehszlovák tévéfilmsorozat, 
XII/3.:
Carlo búcsúzik (ism.)

12.00 Déli harangszó. Időjá
rás. Hírek

12.05 Üzlet délidőben 
Gazdasági híradó

12.20 Welcomé to Hungary
12.50 Képújság
15.15 Műsorismertetés
15.20 Repeta -  Történelem
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Gubancok

-  avagy csintalan nyelvcsíntan
16.25 A kisasszony 

Brazil tévéfilmsorozat, 85, rész
17.00 Oscar Junior
17.15 Kölyökidő 

Kamaszodó kamaszadó
17.45 Útmutató 

Hitünk közös gyökerei
18.15 Üzlet 

Gazdasági híradó
18.30 Zsákbamacska
19.00 Fele királyságom 

Magyar kisfilmsorozat
19.10 Múzsa 

Kulturális hírműsor
19.30 Híradó. Időjárás. Mű

sorajánlat
20.08 Telesport
20.20 Háziasszony-karrier 

Cseh tévéfilm. Fsz.: Jitka Mo- 
lavcová, Jiri Menzel.
A napjainkban játszódó komé
dia olyan háziasszonyról szól, 
aki úgy érzi, írói vénával van 
megáldva. Éjt nappallá téve 
dolgozik a könyvén. El is ké
szül élete fő műve, de a kiadó 
mindig újabb és újabb igényt 
támaszt vele szemben. A sze
rencsétlen fiatalasszony nem 
veszi észre, hogy a könyve nem 
kell senkinek.

21.45 Bestseller
Vendég: Lőrincz L. László író, 
tudományos munkatárs

22.20 Csak nézünk mint a 
moziban...
Benne:
Büdösvíz
Magyar film (1967).

Lomboson öntözőkút fúrása 
közben gyógyhatású meleg víz
re bukkannak. Megindul a bü
rokrácia gépezete: a harc a tu
lajdonjogéit, a felhasználási le
hetőségért. Ezt használja ki 
Szombathelyi Félix (Nagy Atti

la), az ügyes szélhámos, aki 
még a becsületes, jóhiszemű 
képviselőt is megnyeri a tervé
nek. Úgy tűnik, Lombos köz
séget semmi sem menti meg a 
felvirágzástól.

0.25 BBC-híradó 
0.45 Képújság

MTV
14.40 Képújság
14.45 Műsorajánlat. Időjá

rás
14.50 Vendégvárók

Támogatások (ism.)
15.20 Ombudsnő 

Nőmagazin
15.50 Az én dzsungelköny

vem
Német ismeretterjesztő filmso
rozat:
Titok nyom nélkül (ism.)

16.10 Kuckó
16.30 Kisfilmek a nagyvilág

ból
A vadon vándora 
Ausztrál filmsorozat 
Bármi lehetséges 
Angol filmsorozat 
Kalandozás a növényvilágban 
Francia filmsorozat

17.55 Műsorajánlat. Időjá
rás

18.00 Körzeti híradók
Budapest, Debrecen, Pécs, Sze
ged, Szombathely

18.13 Magyarország ma 
Válogatás a körzeti stúdiók mű
soraiból

18.50 Sherlock Holmes és a 
primadonna
Angol tévéfilm, II/l. rész 

Sherlock Holmes, a híres de
tektív és elmaradhatatlan segí
tőtársa ezúttal Bécsben tűnik 
föl, ahol útjukat a híres operaé
nekes és az elbűvölő gazember 
keresztezi, sőt Holmes régi 
kedvesével is összetalálkoznak. 
És mindez még csak a kezdet, 
hiszen ha a gazembert nem ál
lítják meg idejében, akár világ
rengető katasztrófát is okozhat. 
A nyomozópárost Christopher 
Lee és Patrick MacNee alakítja.

22.40 Tetthely
Német bűnügyi filmsorozat: 
Véreshu rka-keringő 

Hansi nem folytatja apja 
mesterségét, inkább a kemény 
idegenlégiós életet választja. 
Egyik társa valami rejtélyes ok
nál fogva meg akarja ölni, de a 
fiú túléli a támadást. Kórházba 
szállítják, és véletlenül Marco 
felügyelővel kerül egy szobába. 
Ám nem sikerül felgyógyulnia, 
mert a gyilkos itt is utoléri. A 
felügyelő idő előtt elhagyja a 
kórházat, hogy kinyomozza a 
döbbenetes eset hátterét.

DUNA TV ü
8.00 Képes krónika

14.00 Lapozó
14.15 Szippancsok
14.35 Okavango - a vadon 

szíve
Gibraltári filmsorozat, 13/7. 
rész

15.25 Az elvadult ültetvény 
AngoJ ismeretterjesztő film

15.50 Észak állatvilágában 
A darvak tánca

16.10 Szórványsors 
Dokumentumfilm

17.00 Auguszta csókja 
Animációs film

17.10 Muzzy comes back
17.15 This is the Way
17.40 Staflik és Spagetka
17.55 Műsorismertetés
18.00 Híradó
18.15 Alamo I. (ism.)

Amerikai film (1986)
19.55 Dsida Jenő: A tó tava

szi éneke
20.00 Régiók 

Tudósítók stúdiója
20.45 Esti kérdés
21.00 Híradó
21.15 A pénznyelő 

Amerikai vígjáték (1986).
Ha valaki régi házat vásárol, 

nem árt, ha számít néhány meg
lepetésre. Az amerikai filmvíg
játék főszereplője, a lelkes fia
tal pár, nem sejti, hogy a kár
tyavár a frissen vásárolt házuk
hoz képest atombiztos búyó-

20.25 Ezredforduló
Külpolitikai műsor

21.00 Mizujs?
21.15 Kék percek

Rendőrségi hírek
21.25 Mindent vagy semmit!
22.00 Objektív 

Háttérműsor hírekről, esemé
nyekről

22.30 Időjárás. Hószolgálat

hely. Megpróbálják hát rendbe 
hozni az ingatlanközvetítő által 
háznak nevezett romhalmazt, 
amiből rengeteg bonyodalom és 
komikus helyzet adódik...

22.40 A törzsfőnök paradi
csoma
XIII/1. rész (ism.)

23.05 Karinthy Frigyes: 
Pitypang
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ÚJVIDÉK
15.30 Műsorismertetés
15.35 Híradó szlovák nyel 

ven
15.50 Híradó ruszin nyelven
16.05 Híradó rom án nyel 

ven
16.15 Ismeretterjesztő mű

sor
16.45 Híradó I. magyarul
17.00 Híradó I. szerb nyel 

ven
17.30 Sport
17.35 Gyermekműsor
18.05 Találkozások 

Ruszin nyelvű műsor
18.35 Rajzfilm
19.00 Híradó II. magyarul
19.30 Híradó II. szerb nyel

ven
20.10 Sport
20.20 Pan-lottó
20.25 Vajdaságon át
21.25 Hírek magyar nyel

ven
21.35 Falu is, város is: Ki 

kinda
22.05 Zenés műsor
23.10 Híradó szerb nyelven
23.45 Sport

NS PLUS
20.00 Műsorismertetés
20.05 Tapsi Hapsi

Rajzfilmsorozat
20.20 Ingatlantőzsde
20.25 Zenedoboz
21.45 Bujkáló

Amerikai film (1988)
Azt senki sem tudná meg

mondani, hogy Morén miért 
lett ökölvívó, mivel igen 
ügyetlen. Nem is léphet szorí- 
tóba, mert a maffiózók főnöke 
személyesen üldözi. Morén 
ugyanis hajlandóságot muta
tott arra, hogy a bíróságon 
tanúként jelenjen meg egy rá
zós ügy kapcsán...

23.20 Sport

BELGRÁD 1
6.20 Videoklip
6.30 Reggeli műsor
9.00 24 óra
9.30 Iskolatelevízió
9.45 A film története

10.00 Hírek
10.05 Iskolatelevízió
12.00 Hírek
12.05 Déli hangverseny
12.40 Rajzfilm
13.00 O tt a távolban 

Műsor a külföldön élőknek
13.30 Válogatás az Iskolate- 

levízió műsoraiból
14.00 Rajzfilm
14.30 Iskolatelevízió (ism .)
15.30 Hírek
15.45 Iskolatelevízió (ism .)
16.40 Műsorismertetés
16.45 Hírek albán nyelven
17.00 Híradó I.
17.30 Sport

17.35 Szerbia ma 
Tájékoztató műsor

18.20 Belgrádi műsor 
19.05 Rajzfilm
19.10 Jó  éjszakát, gyerekek! 
19.27 Műsorismertetés 
19.30 Híradó II.
20.10 Sport

í 20.20 Pan-lottó 
20.25 Pulzus
20.35 Lady Berlin 

Francia-kanadai filmsorozat 
IV/4. rész

21.35 Politikai magazin 
I 22.40 Híradó III.
23.15 Sport
23.20 Zenés műsor 

[ 23.50 24 óra
0.20 Hírek

BELGRÁD 2
10.30 Videotext
11.00 Közvetítés Szövetségi 

Képviselőház ülésről
A szünetben: autó-motor sport 

14.10 Műsorismertetés 
14.15 Videotext 
14.45 Hét nap délig

Angol játékfilm (1950)
Egy ismert angol tudós kö

veteli az angol miniszterel
nöktől, hogy azonnal szüntesse 
be az atombomba gyártását, 
mert ellenkező esetben aktivi
zálja a táskájában lévő atom
bombát...

16.50 Hírek albán nyelven
17.00 A pravoszláv vallás 

ábécéje
Ismeretterjesztő műsor

17.30 Alomház 
Ismeretterjesztő műsor

18.00 Belgrádi műsor
19.00 Álomház
19.30 Híradó
20.10 Műsorismertetés
20.15 Művelődési est
21.15 Hírek
21.30 Est csillagokkal
22.30 Fonál 

Tudományos műsor
24.00 A komédia napjai 

Riport
0.45 Belgrade Evening Re 
port

| BELGRÁD 3
8.00 MTV

11.00 Hírek
11.10 Album 

Zenés műsor
11.55 Dél -  délután
12.00 Hírek
12.10 Dél -  délután
13.00 Hírek
13.30 Oda vezetlek, ahová 

csak akarod
14.00 Hírek
14.15 Játékfilm (ism .)
16.00 Hírek
16.10 M űsor autósoknak 
16.40 Sport
18.00 Jó  estét!
18.03 Hírek
18.10 Filmsorozat
19.00 Hírek

19.20 Tükör
20.00 Hírek
20.10 Klasszikus zene
20.35 Szemtől szemben
22.00 Hírek
22.15 Sweet movie

Művelődési műsor
23.00 Alkonyzóna 

Filmsorozat"
24.00 A nap végén 

Eseményösszefoglaló
0.10 Filmsorozat
1.00 Éjszakai műsor
5.00 MTV

MTV 1
5.28 Műsorismertetés
5.30 Gazdatévé
5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte
9.00 Tízórai
9.05 Határváros

Francia-kanadai, 78/58. rész: 
Legyen világosság!

9.30 Tízórai 
Szolgáltató magazin

9.50 Játék
10.00 Sólyomszem
10.50 Játék
11.00 Hírek. Időjárás
11.10 Moselbrücki történe

tek
Német-osztrák filmsorozat, 
X /l. rész:

Günther versenytársra talál. 
Nagy sikert aratott az a német 
filmsorozat, amely a patinás 
borvidéken élő Zerfass család
ról, hétköznapjaikról, örömük
ről, bánatukról szólt. A néző 
örömére űjabb tíz epizóddal 
folytatódik a családregény, be
mutatva az egyszerű család 
minden tagját, akik valamilyen 
formában mindannyian szőlő
vel foglalkoznak.

12.00 Déli harangszó. Időjá' 
rás. Hírek

12.05 Üzlet délidőben
12.20 Képújság
14.35 Műsorismertetés
14.40 Mit ér az ember, ha

vidéki...?
14.55 Szemelgető 

Az elmúlt hét műsoraiból
15.45 Népzenei összeállítás 

Zenelánc; Nyitott stúdió
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Kormányváró 

Döntés után első kézből a ka
binet üléséről

16.30 A kisasszony 
Brazil tévéfilmsorozat, 86. 
rész

17.05 Tranzit
17.50 Zodiákus: Kos
18.15 Üzlet

Gazdasági híradó
18.30 Szó - Zene - Kép 

Műveltségi verseny
19.00 Barbapapa 

Holland rajzfilmsorozat 
Pötty kalandjai 
Angol rajzfilmsorozat

19.10 Múzsa 
Kulturális hírműsor

19.30 Híradó. Időjárás. Mű
sorajánlat

20.08 Telesport

20.20 Kisváros
Tévéfilmsorozat, XX/11.: 
Műlesiklás 

Zolnai és Mari Ausztriában 
összefut Járaival, aki a meg
gyilkolt magyar férfi ügyében 
nyomoz. Míg a fiatalok önfe
ledten élvezik a téli sport örö
mét, Végváron kirobban a hír: 
Schneider megszökött. Ráadá
sul a környéken felbukkan két 
ukrán is a veszélyesnek tűnő 
ládával...

jezve nem találta helyét az 
életben, így egyre lejebb csú
szott. Végül „ítéletvégrehaj
tó”  lett, majd pedig halott. A 
halálos lövést egészen közelről 
adták le rá. Szemtanú nincs. 
Illetve valaki a lakása ablaká
ból mintha szaladó fiút látott 
volna, de nem tud - vagy nem 
akar - személyleírást adni róla.

20.20 Európai anziksz 
Külpolitikai műsor

21.00 Töltsön velem egy 
órát!
Vitray Tamás műsora

22.05 Az akció fedőneve: 
Gomba
Angol tévéfilmsorozat, III/2. 
rész

22.55 Járványok
Ausztrál dokumentumfilm-so 
rozat, IV/1. rész:
A betegségek eredete

23.50 BBC-híradó 
0.10 Képújság

15.25 Képújság
15.30 M űsorajánlat. Időjá

rás
15.35 Grüss dich!
15.50 Repeta -  Irodalom

Mikszáth
16.20 A Noszty fiú esete 

Tóth Marival
Magyar film.

Noszty Ferit, az elszegénye 
dett, nagy múltú nemesi család 
sarját váltóhamisítás miatt el
tanácsolják a hadseregből. Az 
öreg Noszty nem hagyja cser
ben a fiát, szolgabírót csinál 
belőle. A karriert jó partival 
szaretné anyagilag megszilár
dítani. így akad rá a gazdag 
Tótékra. Ferinek sikerül a lány 
szerelmét megnyerni, de a há
zasságba a józan Tóth Mihály 
nem egyezik bele.

17.55 M űsorajánlat. Időjá
rás

18.00 Körzeti híradók
Budapest, Debrecen, Pécs, 
Szeged, Szombathely

18.13 Körzeti magazinok
18.50 Kriminális

Bűnügyi magazin
19.25 Kojak

Amerikai bűnügyi filmsorozat: 
Kár a srácokért 

Larry Melón egykor sporto
ló volt, aki a pályafutását befe-

20.55 „Idejében és panasz- 
mentesen”
Üzenet a nőknek a nőgyógyá
szati rákszűrés lehetőségeiről

21.40 Könyvvilág 
Könyvajánló műsor

22.00 Objektív 
Háttérműsor hírekről, esemé
nyekről

22.30 Időjárás. Hószolgálat
22.40 Környezetünk hírei
22.45 Hitel, Világ, Stádium

Gazdasági magazinműsor
23.35 NBA kosárlabda-mér

kőzés

DUNA TV
8.00 Képes krónika

14.00 Lapozó
14.15 Emlékképek (ism .)
14.30 Románc - Három hét

Angol játékfilm
15.20 Barokk zene barokk 

díszítéssel
15.35 Kölcsönadott élet 

Magyar film (1943). Fsz.: Mu- 
ráti Lili.

17.05 Erdőnjáró 
A Gazdakör szakmagazinja

17.30 Pumukli kalandjai
17.55 Műsorismertetés
18.00 Híradó
18.15 Alamo II.

Amerikai film (ism.)
19.35 Terényi Ede köszön

tése
20.00 Váltó 

Gazdasági magazin
20.45 Esti kérdés
21.00 Híradó
21.15 Lidérces éjjel 

Spanyol film (1989). Sz.: Juan 
Diego, Femando Guillen, Julié 
Delpy.

22.45 A II. világháború
(ism .)
26/9. rész:
Sztálingrád

23.35 Utassy József: Pohár
köszöntő



Ella, Gábor, Gabriella, 
Katalin, Olivér

ÚJVIDÉK
15.30 Műsorismertetés
15.35 Híradó szlovák nyel

ven
15.50 Híradó ruszin nyelven
16.05 Híradó román nyelven
16.15 Tudományos mozaik
16.45 Híradó I. magyarul
17.00 Híradó I. szerb nyel

ven
17.30 Sport
17.35 Rajzfilm
17.40 Újvidéki képeslapok
19.00 Híradó II. magyarul
19.30 Híradó II. szerb nyel

ven
20.10 Sport
20.25 Jelenlét

Magyar nyelvű művelődési ma
gazin

20.55 Hírek magyarul
21.05 Horgász magazin
21.50 Zenés műsor
22.50 Híradó III. szerb nyel

ven
23.25 Sport
23.30 24 óra
24.00 Hírek
0.05 Kínai filmek ciklusa

Vörös gyöngyök (1994)
A film főhőse ápoló egy 

pszichiátriai intézetben. Az ő 
gondjaira bízzák azt a fiatal 
lányt, akit helyhiány miatt az 
intézet vezetősége a pincében 
szállásol el. Jin Seng lelkiisme
retesen ápolja a beteget, közben 
mind közelebb kerül a lányhoz.

NS PLUS
20.00 Műsorismertetés
20.05 Talpraesett Tóm 

Rajzfilmsorozat
20.30 Ingatlantó'zsde
20.45 Top plusz 

Zenés műsor
21.45 Törvény Los Angeles

ben
Amerikai filmsorozat, 12. rész

22.35 Pro et contra 
Vitaműsor

23.30 Páncél
Amerikai film (1988)
Virginia könyvtáros, igazi 
„szakbarbár” : imád olvasni.
Egy napon a kezébe kerül az 
őrültnek tartott író, Malcolm 
regénye, amelyet harminc évvel 
korábban adtak ki. A könyv 
felütése után a regény szereplői 
megelevenednek!

6.20 Videoklip
6.30 Reggeli műsor
9.00 24 óra
9.30 Iskolatelevízió

10.00 Hírek
10.05 Iskolatelevízió
12.00 Hírek
12.05 Hangverseny délben 

Operamuzsika
12.50 Rajzfilm
13.00 Ott a távolban

Műsoy a külföldön élőknek
13.30 Álomház

Ismeretterjesztő műsor
14.00 Rajzfilm
14.15 Iskolatelevízió (ism.)
15.30 Hírek
15.45 Iskolatelevízió (ism.)
16.35 Műsorismertetés
16.40 Útkereszteződések
17.00 Híradó I.
17.30 Sport
17.35 Szerbia ma 

Tájékoztató műsor
18.30 Zenés kirakósdi 

Vetélkedő
19.05 Rajzfilm
19.10 Jó éjszakát, gyerekek!
19.27 Műsorismertetés
19.30 Híradó II.
20.10 Sport
20.25 Nyitott ajtó

Hazai filmsorozat, 25/18. rész
21.10 A filmgyártás első száz 

éve
Vetélkedő

22.15 Kornelije Kovac és 
vendégei
Zenés műsor

22.50 Híradó III.
23.25 Sport
23.30 24 óra
24.00 Hírek

0.05 Kínai filmek ciklusa: 
Vörös gyöngyök

BELGRÁD 2
14.50 Műsorismertetés
14.55 Videotext
15.25 Buckster 

Angol film (1965)
17.05 Albán nyelvű hírek
17.15 Bolgár nyelvű magazin
17.30 Pontos mérleg 

Gyermekműsor
18.00 Belgrádi műsor
19.30 Híradó
20.15 Művelődési műsor
21.00 Oroszok Szerbiában 

Dokumentumműsor
21.30 Hírek
21.45 3 „N”

A hét tudományos hírei. Tudo
mányos műsor

22.15 Homályos parancs 
Amerikai játékfilm

23.50 A komédia napjai
A színházi fesztivál krónikája 

0.05 Profi ökölvívás
1.35 Belgrade Evening Re- 
port

BELGRÁD 3
8.00 MTV

11.00 Hírek. Időjárás
11.10 Album 

Zenés műsor
12.00 Hírek. Időjárás
12.15 Dél -  délután
14.00 Hírek. Időjárás
14.15 Játékfilm (ism.)
16.00 Hírek. Időjárás
16.10 Filmsorozat
16.40 Sportműsor
18.00 Jó  estét!
18.03 Hírek. Időjárás
18.10 Filmsorozat
19.00 Hírek. Időjárás
19.20 Zenés műsor

20.00 Hírek. Időjárás
20.10 Játékfilm
22.00 Hírek. Időjárás
22.10 Fenntartott idő
23.00 Rejtett kamera. Al

konyzóna
24.00 Hírek

0.10 Filmsorozat
1.00 Éjszakai műsor
5.00 MTV

MTV 1
5.28 Műsorismertetés
5.30 Gazdatévé
5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte
9.00 Tízórai
9.05 Határváros

Francia-kanadai filmsorozat, 
78/59.:
Ami a szemnek láthatatlan

9.30 Tízórai 
Szolgáltató magazin

9.50 Játék
10.00 Egészség - betegség
10.50 Játék
11.00 Hírek. Időjárás
11.05 Dallas

Amerikai filmsorozat:
A múlt fuvallata 

Jacknek jó oka van, hogy ne 
térjen vissza Dallasba, és ezért 
Claytonnak és Raynek oda 
akatja adni közös vállakózásuk 
rá eső részét. Mark, bár tisztá
ban van azzal, hogy senki sem 
ígért végleges javulást, élete 
legboldogabb perceit Pamelával 
akarja együtt tölteni. Jockey 
aggódik amiatt, hogy olyan nő
vel kötött újabb üzletet, akit 
gyilkosságért köröz a rendőr
ség. (Ismétlés: este, 20.20-kor.)

12.00 Déli harangszó. Időjá
rás. Hírek

12.05 Üzlet délidőben
12.55 Képújság
13.00 Műsorismertetés
13.05 Gyerekeknek

Óz, a nagy varázsló; Bobobók; 
Kicsinyek képeskönyve; Japán 
népmesék; Garfield és barátai; 
Vízipók, csodapók; Mesék Má
tyás királyról; Állatportrék; 
Magyar népmesék

15.05 Muzzy comes back
15.10 This is the Way
15.30 Játékos bestiárium 

A-tól Z-ig
A bárány és a kos

15.45 Szia, kapcsolj!
Telefonos vetélkedő

16.00 Hírek. Időjárás
16.10 Üzlet
16.25 A kisasszony 

Brazil tévéfilmsorozat
17.00 Évgyűrűk 

Nyugdíjasok műsora
17.30 Téka 

Közhasznú információk
17.40 Ablak melléklet
18.00 Ablak

Közéleti szolgáltató műsor
19.00 Égből pottyant mesék
19.10 Múzsa 

Kulturális hírműsor
19.30 Híradó. Időjárás. Mű

sorajánlat
20.08 Telesport
20.20 Dallas (ism.)

21.15 Apropó
22.20 Az akció fedőneve: 

Gomba
Angol tévéfilmsorozat, III/3. 
rész

23.10 Aretha Franklin-duet- 
tek
Angol zenés film 

0.10 BBC-híradó 
0.30 Képújság

MTV 2
12.00 Szieszta 

Szórakoztató információs mű
sor Szegedről

14.10 Képújság
14.15 Műsorajánlat. Időjárás
14.20 Alpok-Duna-Adria
14.50 Mendelssohn: f-moll 

szimfónia vonószenekarra
15.30 Új Reflektor Magazin
16.00 Magyarország ma
16.30 Civil kurázsi
17.00 Felsőfokon
17.20 Énekelt vers
17.30 Rin-Tin-Tin 

Amerikai filmsorozat:
Scotty

17.55 Időjárás
18.00 Körzeti híradók
18.20 Öregberény 

Tévéfilmsorozat:
Az alapítvány

19.00 Borostyán
Olasz tévéfilmsorozat, 44/12. 
rész
Sergio és Andrea repülőgép- 
szerencsétlenség áldozata lett.
A hír hallatára Valerio szívro
hamot kap, és kórházba kerül. 
Leona továbbra is rögeszmésen 
gyűlöli Borostyánt, azt a r.őt, 
aki el akarta venni tőle a f i** 
Claudia ügyvéd barátja felhívja 
Leonóra figyelmét arra, hogy át 
kell vennie a társaság vezetését, 
nehogy csődbe menjen.

19.50 Konzerv
Raktárosa válogatja - például 
komédiát

20.25 XX. századi portrék 
Külföldi televíziók műsoraiból 
Joszif Brodszkij - Az őrjítő tér 
Angol portréfilm 

Joszif Brodszkij orosz költő 
1972 júniusában háromszori 
börtön, kétszeri elmegyógyinté
zeti fogság, három szívinfraktus 
után emigrált a Szovjetúnióból, 
és Amerikába telepedett le. A 
filmben megkapó egyszerűség
gel beszél ottani élményeiről, 
makacs túlélési vágyáról, küz-

vásról, amit az új környezet, az 
emigráns sors jelentett számára. 
1987-ben irodalmi Nobel-dijjal 
tüntették ki.

21.25 Megáll az ész!
22.00 Objektív 

Háttérműsor hírekről, esemé
nyekről

22.30 Időjárás. Hószolgálat
22.40 Kék percek

A legfrissebb rendőrségi hírek
22.45 Hálálj og

Dokumentumfilm, II/l. rész

M M A  TV .. ■
8.00 Képes krónika

14.00 Lapozó
14.15 Régiók

Tudósítók stúdiója
15.00 Regina révbe ér 

Német tévéfilmsorozat, X/8.: 
Haladni kell a korral

15.50 Különleges vasútvona
lak - Törökország-Tran- 
szeurópa-Ázsia

16.40 Frans Hals művészete 
(ism.)

17.00 Zenei pillanatok
17.10 Muzzy comes back
17.15 This is the Way
17.40 Rémusz bácsi meséi
18.00 Híradó
18.15 Fáklyák

öVcu film ( i 99-,/, lu 2. rész
18.55 Trauner 

Dokumentumfilm
19.10 Europolgárok 

Látogatóban Lámfalussy Sán
dornál

19.55 Öt perc Európa törté
netéből

20.00 Közép-európai maga
zin

20.45 Esti kérdés
21.00 Híradó
21.15 A rettegés percei

Finn kisjátékfilm
22.15 Kungfu mester

Francia játékfilm 
A kamaszkor nem egyszerű, 

főleg nem Ágnes Varda kegyet
lenül reális ábrázolásmódjában. 
Julient, mivel szülei Afrikában 
var.;.ak, a nagyanyja próbálja 
nevelni. A fiú azonban jobban 
érzi magát a játékterem világá
ban. Kedvenc játékprogramja a 
kungfu mester. A film termé
szetesen nem ilyen gyermek
ded, mint ez a történet: meg
szívlelendő mind felnőtt, mind 
ifjú korban.

delméről munkaeszközével: az 
angol nyelvvel és arról a kihí-

23.30 Ágh István: Széljegyző 
alkonya



ÚJVIDÉK
15.10 Műsorismertetés
15.15 Időszerű témák 

Szlovák nyelvű műsor
16.15 Rajzfilm
16.25 Tv-magazin 

Ruszin nyelvű műsor
17.30 Híradó I. szerb nyel

ven
18.00 Sport
18.05 Zenés műsor
19.00 Híradó I. magyarul
19.30 Híradó II. szerb nyel

ven
20.10 Sport 
20.20 Lottó
20.25 Halló, tévé 

Családi magazin magyar nyel
ven

21.25 Hírek magyarul 
21.35 Zenés műsor
22.05 Művelődési magazin
23.25 Híradó III. szerb 

nyelven
24.00 Sport

N i P L U i
20.00 Műsorismertetés
20.05 Rajzfilm 
21.10 Tudományos műsor
22.00 Zenés műsor
23.00 Mennyország 

Amerikai film (1991). Fsz.: 
Melanie Griffith, Don John
son.

Lili és Ben házassága nem 
valami rózsás. Láthatatlan fal 
választja el őket egymástól, 
amelyet egy tízéves kisfiú pró
bál meg ledönteni, aki vendég
ségbe érkezik hozzájuk. A fid 
gyermeki naivitással igyekszik 
segíteni nekik.

BELGRÁDI
6.50 Videoklipek
7.00 Reggeli műsor 
9.55 Műsorismertetés

10.00 Triptichon 
Ismeretterjesztő műsor

11.30 24 óra
12.00 Szerbia ma
13.30 Marketing-express
15.00 Hírek
15.05 Az Obrenovié-dinasz- 

tia bukása
Hazai filmsorozat, 9. rész 

(ism.)
16.15 A háború urai 

Dokumentumfilm-sorozat
17.15 Rajzfilm
17.30 Híradó I.
18.00 Tévésport
18.05 Zenés műsor 
18.51 Rajzfilm
19.10 Jó éjszakát, gyerekek!
19.30 Híradó II.
20.10 Sport 
20.20 Lottó
20.25 Játékfilm
22.05 Kulturális magazin
23.25 Híradó
24.00 Sport
0.15 A cape-i lázadó 
Dél-afrikai filmsorozat, 22.

Irén, írisz, Klára, 
Kristóf, Lucia. Mária

rész
1.00 Hírek

BELGRÁD 2 1
8.55 Műsorismertetés
9.00 Videotext 
9.30 Az én kedvencem há
ziállatom
Gyermekműsor 

10.00 Fekete parancsnokság 
Amerikai film (ism.)

11.35 Rajzfilm 
11.45 Ki tud többet?

Játékos vetélkedő gyerekeknek
12.20 Szaltan cár 

Gyermekfilm Puskin meséje 
nyomán

13.50 Mini show
14.20 Szerbia ma 

Dokumentumműsor
14.20 Ismerjük meg egy

mást
Szerbia helyi tévéközpontjai: 
Surdulica

14.50 Tévétörténetek 
Dokumentumfilm

15.20 Hét tévénap 
Érdekességek a jövő hét műso 
raiból

15.50 Ismeretterjesztő mű
sor

16.30 Pemont Proleter- 
Crvena zvezda
Kosárlabda-mérkőzés

18.00 Belgrádi műsor
19.00 SAT 

Műsor a közlekedésről, autós
portról, turizmusról

19.30 Híradó 
20.15 Kis hangverseny
20.30 Labdarúgás 

Vojvodina-Partizan (a mérkő
zés közvetítése felvételről)

22.00 Crvena zvezda-Becej 
(összefoglaló)

22.30 Hírek 
22.45 Komolyzene 
23.40 A komédia napjai

A színházi fesztivál krónikája 
0.25 Népzenei műsor

20.30 Üdvözlet Belgrádból
22.00 Hírek
22.10 Nyugat-Waikiki
23.00 Alkonyzóna 

Filmsorozat
24.00 Hírek
0.10 Filmsorozat
1.00 Éjszakai műsor 
Sport. Játékfilm. Divat

5.00 MTV

MTV 1

BELGRÁD 3
7.55 Jó reggelt!
8.00 Hírek
8.10 Filmsorozat (ism.)
9.00 Hírek
9.05 A reggeli kávé mellé

10.00 Hírek
10.10 Gyerekműsor
12.00 Hírek
12.10 Házikedvenceink
13.00 Hírek
13.10 Nagyító alatt
14.00 Hírek
14.10 Szikrácskák
14.30 Szórakoztató elektro

nika és számítógép
15.00 Hírek
15.10 Női történetek
17.00 Hírek
17.10 Filmsorozat
18.00 Hírek
18.10 Tévéklinika
19.00 Hírek 
19.20 Zenés műsor
20.00 Hírek
20.10 Áram nélkül

5.28 Műsorismertetés 
5.30 Gazdatévé 
5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte
8.00 Jó reggelt adj, Iste
nem!
Evangélikus ifjúsági műsor 

8.05 Inci, Finci és Kandúr 
Amerikai rajzfilmsorozat 
Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer a Világűr 
Francia rajzfilmsorozat 
Cápali és Cápeti 
Francia rajzfilmsorozat 

9.10 Számító délelőtt
11.00 Tengeralattjárók-acél- 

cápák
Német-ausztrál filmsorozat, 
IV/2.:
A nukleáris család

11.50 Napjaink
12.00 Déli harangszó. Időjá

rás
12.02 Képújság 
12.05 Barisnyikov az Ame

rikai Táncszínházban 
Balettfilm

13.00 RÉS
13.10 Műsorismertetés
13.15 Műsoroló
13.40 Elfogyasztott jövő

2. rész:
Csapdák és kiutak

14.15 Makedónok tava 
Ismeretteijesztő film

14.50 Az Amarillisz balla
dája
Angol film

A történet 1880-ban játszó
dik Új-Anglia partvidékén. A 
magányosan álló tengerparti 
házban egyedül tölti napjait -  
a település lakói által bogaras 
öreg hölgynek tartott -  Gene- 
va Reade. Férjét, az Amarillis 
kapitányát harminc éve ragad
ta el a tenger. Geneva azóta 
minden dagálykor kimegy a 
tengerhez, és valamilyen jelre 
vár. Amikor kificamítja a bo
káját, és nem kelhet föl az 
ágyból, megkéri a fiát, engedje 
hozzá a tizenegy éves unoká
ját, Jennyt.

16.20 Állatkerti séták 
Farkasok 

17.05 Gyümölcsoltó Boldog- 
asszony 

17.15 M árkás históriák 
17.25 Reklámjáték
17.30 Nyitott száj 

Politikai vita-show
18.30 Szerencsekerék 
19.10 Sebaj Tóbiás

Magyar gyurmafilm 
Pötyi és Ferkó 
Angol rajzfilm

19.30 Híradó. Időjárás. Mű

sorajánlat 
20.08 Telesport 
20.20 Arachnophobia

Amerikai thriller. Fsz.: Julián 
Sands

A kaliforniai kisváros ideá
lis helynek tűnik Ross Jen 
nings doktor és családja szá 
mára a zaklatott nagyvárosi 
élet után. Az egyetlen gondot 
az jelenti, hogy csaknem velük 
egyidőben másik „jövevény” 
is megtelepszik a városkában. 
A titokzatos nyoíclábú nagy
számú leszármazottja nyomá
ban hamarosan rémület lesz 
úrrá a kisváros lakóin, és arat 
a halál.

22.15 Demjén Ferenc le
mezbemutatója 

23.20 Halott virágok
Német film 

Alex egyhasngú életét nem 
mindennapi találkozás boly
gatja fel, amikor fölveszi az 
autóstoppos lányt a kocsijába. 
Hamarosan kiderül ugyanis, 
hogy a lányt titkos szervezet 
üldözi, ráadásul azt állítja ma 
gáről, hogy nem is létező em 
bér, csupán testet öltött szel
lem. A fiú elhatározza, hogy 
végére jár a talányos históriá
nak.

0.55 Képújság

MTV 2
5.55 M űsorajánlat
6.00 Palackposta 
6.45 Átfogó 
7.30 Gazdaképző

Gyógynövények
8.00 Patrin-Üzenet-Vorba 
8.25 Hrvatska krónika 
8.50 Unser Bildschirm 
9.15 Ecranul nostru 
9.40 Slovenski Utrinki

10.05 Nasa obrazovka 
10.30 Rondó

Nemzetiségi magazin
11.00 M űsorajánlat. Időjá

rás
11.05 Família Kft. (ism.) 
11.35 Népzenei magazin
12.00 Finn kockák 

Finn életmód
12.50 Olimpiai arcképcsar

nok
Papp László -  ökölvívás 

13.15 Válogatás a Televízió 
archívumából 
Május (tévéjáték, ism.)

14.20 M űsorajánlat. Időjá
rás

14.25 N atura magazin
15.00 Három kívánság
15.50 No, megállj csak!

Gyerekek és felnőttek kíván
ságműsora

16.00 M űsorajánlat. Időjá
rás

16.05 Autós magazin 
16.35 Janó és Bíbice

Belga rajzfilmsorozat
17.00 Sportműsor
19.05 Família Kft.

A Felvilágosítás címet vise
lő epizód középpontjában az 
ikrek szerelmi élete áll. Bizo
nyos jelekből ugyanis éde
sanyjuk arra a következtetésre

jut, hogy a két gézengúz sze
relmes. Felfedezését kétségbe
esetten meséli el a férjének, 
akivel elhatározzák, hogy ide
je  felvilágosítani a nagykama
szokat. De ki legyen az, aki 
felkészíti a fiúkat a jövőre? 
Hogyan, mit és mennyit 
mondjon el nekik?!

19.40 Környezetünk hírei 
19.45 Egy elsüllyedt világ 

képei
20.05 Friderikusz talkshow

Téma: Mit meg nem teszünk 
szerelmünkért?

21.20 Budapesti tavaszi 
fesztivál
A Magyar Rádió és Televízió 
Szimfonikus Zenekarának 
hangversenye 
A szünetben:

22.35 Nekem ne lenne ha
zám?
Egy operatőr honismereti so
rozata 

23.10 Haláljog 
Dokumentumfilm, II/2. rész

DUNA TV peSti:

9.05 Slapaj 
9.25 Nyelvőrző

10.00 Muzzy comes back
10.05 This is the Way 
10.25 Kerekek és lépések 
11.10 Ritmus
12.00 Déli harangszó. Mű

sorismertetés
12.05 A megsebzett bolygó 
12.35 Süsü, a sárkány ka

landjai
13.05 Radír 

3. rész
13.50 Hogyan került Eszter 

az asztalra?
14.00 Lapozó
14.15 Közép-európai maga

zin
15.00 Cimbora
16.00 Kölcsönadott élet

Magyar film. Fsz.: Muráti Lili 
és Borsovai Lengyel László

17.30 Tóm és Jerry  gyerek
korukban

18.00 Híradó
18.15 Utazás a félelembe 

Amerikai thriller
Mr. Graham amerikai fegy

verszakértő isztambuli külde
tése lejárt, legaör bis így hitte. 
A feleségével megváltották a 
jegyet a reggeli vonatra. Már 
csak kiadós vacsorára áhítoz
nak, amikor megjelenik a 
nagybetűs végzet, Kopeikin 
személyében, aki a török ren
dőrségnek dolgozik. De Gra- 
hamnek hamarosan bizonyíté
ka lesz arra vonatkozóan, hogy 
legalább három további kém
szervezettel áll kapcsolatban.

19.30 A Győri Leánykar 
Bartók Béla születésnap
já ra  rendezett ünnepi 
koncertjének közvetítése

21.30 Híradó
21.45 A francia forradalom

Francia-olasz-német-kanadai 
film, I-II

0.30 Sziveri János: Álom
polgárok



ÚJVIDÉK
11.40 Műsorismertetés
11.45 Gyermekműsor ma 

gyár nyelven
12.00 Tv-magazin román 

nyelven
13.00 Idegenforgalmi műsor
13.30 Szerbia ma -  vasárnap
15.30 Sport
17.51 Jugovié -  Partizán 

Kézilabda-mérkőzés
18.30 Rajzfilmsorozat
19.00 Híradó magyarul
19.30 Híradó szerb nyelven
20.10 Sport
20.20 Lottó
20.30 Az Obrenovic-dinasz- 

tia bukása
Hazai sorozatfilm, 10. rész

21.35 Mégis mozog 
Időszerű témák

22.20 Sport 
Magyar nyelvű műsor

23.10 Híradó szerb nyelven
23.45 Sport

n s  p l ü s
20.00 Műsorismertetés
20.05 Gyermekműsor
20.45 Beverly Hills

Sorozati! lm, 46. rész
21.45 Játékfilm
23.30 Dzseszz-impulzus

BELGRÁDI
6.50 Zenés klipek
7.00 Reggeli műsor
9.55 Műsorismertetés

10.00 Ki tud többet?
Játékos vetélkedő gyerekeknek

10.35 Zenei csúzda
11.35 Gyümölcsfáivá lakói 

Rajzfilmsorozat
12.05 Hírek
12.10 Tempó 

Zenés magazin
12.40 Rajzfilm
13.00 Az élet királynője 

Brazil filmsorozat, XV/4. rész
13.40 Rajzfilm
14.00 Szórakoztató vasárnap
17.20 Hírek
17.25 Őszi maraton

Orosz film (1979).
A film főhőse a gyenge jelle

mű Buzukin, aki senkit sem 
szeretne megsérteni, ezért min
denbe beleegyezik. Nem tud 
nemet mondani kollégájának, a 
dán professzornak, így regge
lente - tekintet nélkül saját 
egészségi állapotára - futni in
dul. Nem tudja visszautasítani a 
nők szerelmét, habár nős em
ber. Amikor elhagyja a fele
sége, végre elhatározza, hogy 
életét ezután senki sem fogja 
befolyásolni.

19.00 Rajzfilm
19.05 Új lottó
19.10 Jó éjszakát, gyerekek!
19.30 Híradó
20.10 Sport
20.20 Lottó
20.30 Az Obrenovic-dinasz- 

tia bukása
Hazai filmsorozat, 10. rész

21.40 És mégis mozog...

22.25 Zenés koktél
23.15 Híradó
23.50 Sport
23.55 A cape-i lázadó

Dél-afrikai filmsorozat, 23. rész 
0.40 Hírek

BELGRÁD 1
9.55 Műsorismertetés

10.00 Videotext
10.30 Folk és roll

Slágerlista
11.30 Honvédelmi műsor
13.00 Turizmus
13.30 A tudás hatalom 

Faluműsor
14.30 Szerbia ma -  vasárnap
15.30 Sportműsor
17.15 Jugovic -  Crvena 

zvezda
Kézilabda-mérkőzés

18.40 Rajzfilmsorozat
19.00 Az olasz labdarúgó-li

ga mérkőzései
19.30 Híradó a Crna Gora-i 

stúdióból
20.15 Zenés est
21.00 Hírek
21.15 Sportösszefoglaló
21.30 Műsorelőzetes
21.35 Gyanús

Angol film (1988)
A White család három tagja 

elhatározza, hogy az afrikai 
Okasnuga törzs területén felku
tatja a szerencse királynőjének 
templomát. A benszülöttek fog
lyul ejtik őket, így szemtanúi 
lehetnek egy áruló kivégzésé
nek is. Ők is hasonló sorsra 
jutnának, ha nem tűnne fel egy 
skót atyafi, aki jó ismerőse az 
Okasnuga törzs első emberé
nek...

23.00 Duna-fesztivál
23.50 A komédia napjai

A színházi fesztivál krónikája

BELGRÁD 3
7.55 Jó reggelt
8.00 Hírek
8.10 Filmsorozat
9.00 Hírek
9.10 A Hármas csatorna 
vendége

10.00 Hírek
10.10 Játékfilm
12.00 Hírek
12.00 Hírek
12.10 A vasárnapi ebéd mellé
14.00 Hírek
14.10 Játékfilm
16.00 Hírek
16.10 Erősíts fel!
18.00 Hírek
18.10 Klasszikus zene
19.00 Hírek
19.20 Zenés műsor
20.00 Hírek
20.10 Optimális forma
21.00 Hírek
21.15 Nem csak divat
22.00 Hírek
22.10 A kisréti szállás 

Hazai filmsorozat
23.00 Alkonyzóna 

Filmsorozat
24.00 Hírek
0.10 Filmsorozat

1.00 Éjszakai műsor
Ha nem jön álom a szemükre 

2.30 Játékfilm
5.00 MTV

MTV 1
7.18 Műsorismertetés
7.20 A varázskorona

Spanyol rajzfilmsorozat
7.50 „így szól az Úr!”

A Biblia üzenete
7.55 PC ábécé
8.30 Leporelló 

Vasárnap délelőtti magazin
11.00 „Jertek, imádjuk 

Krisztust”
Szent liturgia közvetítése a Ró
zsák terén lévő Szűz Mária ol
talma görög katolikus temp
lomból

12.10 Képújság
12.15 Gyerekeknek 

Kókusz; Johnson és barátai; Fo
xi Maxi; Családi fényképek; 
Klasszikus rajzfilmek

13.15 A kisasszony (ism.) 
Brazil tévéfilmsorozat, 84-87. 
rész

15.15 Delta
Tudományos híradó

15.45 Örömhír
Hitvallásunk

16.10 Walt Disney bemutatja 
A kis hableány
Amerikai razfilmsorozat 
Pluto és a pocok 
Amerikai rajzfilm 
Micimackó legújabb kalandjai 
Amerikai rajzfilmsorozat

17.15 „... az én váram” 
Lakáskultúra mindenkinek

17.45 Az 1848-49-es magyar 
forradalom és szabadság
harc emlékhelyei
Ráday Mihály és Katona Tamás 
műsora

18.25 Szerencsekerék
19.00 A Hét. Híradó. Időjá

rás
20.05 Vasárnapi vers
20.15 Uborka

Politikai saláta
20.35 Souvenir (Emlék)

Angol film (1987). Sz.: Chris- 
topher Plummer, Catherine 
Hicks, Michael Lonsdale, 
Christopher Cazenove 

Emst Kestner, a Wehrmacht 
hajdani katonája, több évtizede 
New Yorkban él. A régi fény
kép hatására elhatározza: meg
keresi azt a lányt, akibe Franci
aország megszállásakor szerel
mes volt. A városba érkezve 
megtudja, hogy a németek 
1944-ben szörnyű mészárlást 
végeztek a lakosság körében, és 
a lányt is megölték. A lelkiis- 
meret-furdalástól gyötört férfi 
váratlan lépésre szánja el ma
gát.

22.10 Bartók Béla 
tükrében
Kroó György műsora

23.05 Vízöntő 
New Age magazin

23.50 Képújság

MTV 2
7.00 Műsorajánlat
7.05 Vendégvárók

Támogatások (ism.)

müvei

7.35 Hol-mi?
8.00 Juli-suli
8.35 Muzzy comes back
8.40 This is the Way
9.00 Tévémagiszter

10.00 A magyar irodalom 
képes története
Tinódi Lantos Sebestyén

10.25 Mai hitvallások 
Nincs mis út

11.00 Mathias Rex 
Ismeretterjesztő film (ism.)

11.50 Felleg borult az erdőre 
Múlt századi nótaszerzők dalai
ból

12.20 A holt-tengeri teker
csek rejtélye
Holland dokumentumfilm

13.15 Műsorajánlat. Időjá
rás

13.20 Filmajánló
14.05 Hölloch-expedíció

Ismeretterjesztő film
14.30 Frédi és Béni

Amerikai rajzfilmsorozat
15.00 Karlszon a tetőről

Svéd filmsorozat, IV/3. rész: 
Kísértetek 

Öcsi osztálytársai csak akkor 
hiszik el Karlszon létezését, 
amikor meglátják a szekrény
ben. Egyre jobban tisztelik, 
mert a világbajnok Karlszon 
még a betörőket is megtréfálja, 
sőt ártalmatlanná teszi. Öcsi 
nővére, Bettina is látja Karl- 
szont a fiúval a vidámparkban, 
de még mindig kételkedik. Öcsi 
és osztálytársai kóbor kutyát 
találnak. Visszaviszik a gazdá
jához, és Öcsi barátságot köt a 
fiúval.

19.20 A Színházi Világnap 
előestéjén
Üvegcipő (vígjáték három fel
vonásban)
A veszprémi Petőfi Színház 
előadása, felvételről. Sz.: Költi 
Helga, Kézdy György, Antal 
Olga, Kiss T. István, Spányik 
Éva, Joós László, Papp Márta, 
Tóth Rita, Körösi Csaba, Udva
ri Emese, Láng Rudolf.

21.35 Telesport
22.30 Univerzum a kisváros

ban
Cselényi László filmje

22.55 Tabló 
Alapítók és alapítványok

DUNA TV
9.00 Hírek. Műsorismertetés
9.05 Benji

Amerikai filmsorozat, XII1/3.:
A vadászok napja

9.25 Popeye 
Amerikai rajzfilmsorozat

10.00 Sportképek
12.05 Kánon
12.35 Regina révbe ér 

Német filmsorozat, X/8.: 
Haladni kell a korral!

13.30 Kapcsok
14.30 Vasas-Dreher -  

Djurdjevac (horvát)
Női kézilabda-mérkőzés

16.00 Szép magyar liliom 
Sanzonoratórium

16.25 Postabontás...
16.40 Emlékképek -  régi 

híradók

15.30 Oroszlánszívű fivérek 
Svéd filmsorozat, V/3. rész:
A vadrózsák völgyében

15.55 RÉS
16.00 Sportműsor
17.10 Helló, világ!

Turisztikai magazin
17.55 Időjárás. Műsorajánlat
18.00 Álljunk meg egy szóra!
18.15 Utóirat: Szeretlek

Amerikai bűnügyi filmsorozat, 
X1II/13,:
A várakozás öröme

Dani a szokásos évi kötelező 
orvosi kivizsgáláson vesz részt. 
Ennek meglepő eredménye 
nemcsak Danit sokkolja, de ala
posan felkavarja Cody és Dur- 
ning lelkiállapotát is. Remélhe
tőleg ennek kárát mégsem a 
munka látja, hiszen a program 
keretében segíteniük kell a fia
tal nőnek rég eltűnt apja felku
tatásában.

19.05 Mackó apó meséi 
Angol bábfilmsorozat

16.55 Mozgó kép
17.30 Szippancsok
18.00 Heti hírmondó
19.00 A magányosság va

rázslója
Amerikai film 

Háború van. Az apák a fron
ton harcolnak, a fiúk egyedül 
maradnak. A tizenkét éves 
Wendall is nagyszüleihez kerül, 
amikor apja bevonul. A válto
zást sehogy sem tudja meg
szokni: zárkózottsággal, gorom
ba elutasítással próbálja a kül
világot kizárni életéből. A ma
gára kényszerített burok azon
ban megreped, amikor a háború 
szele még a fronttól távoli ame
rikai kisvárost is meglegyinti.

20.45 A zene arcai 
Chopin-Vukán: 12 Preludes Op. 
II/l.

21.30 Lidérces éjjel 
Spanyol film

22.55 Babits Mihály: Húsvét 
előtt
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ÚJVIDÉK
15.30 Műsorismertetés
15.35 Híradó szlovák nyel

ven
15.50 Híradó ruszin nyel

ven
16.05 Híradó román nyel

ven
16.15 Rajzfilm
16.30 Gyermekműsor ma

gyar nyelven
16.45 Híradó I. magyarul
17.00 Híradó I. szerb nyel

ven
17.30 Sport
17.35 Rajzfilm
17.45 Spektrum 

Szlovák nyelvű műsor
18.15 Rajzfilm
18.30 Sport
19.00 Híradó II. magyarul
19.30 Híradó szerb nyel

ven
20.10 Sport
20.20 Napjaink 

Magyar nyelvű magazin
21.20 Hírek magyar nyel

ven
21.30 Folklór

Magyar nyelvű zenés műsor
22.00 Zenés műsor 
22.25 A Beverly Hills-i

szaglászó
Amerikai filmsorozat, 12. 
rész

22.55 Híradó szerb nyel
ven

23.30 Sport

NS PLUS
20.00 Műsorismertetés
20.05 Nevetséges videó 
20.35 Ingatlantőzsde 
20.50 Műsorkalauz 
21.30 Játékfilm
23.05 NBA liga

BELGRÁD1
6.20 Zenés klipek
6.30 Reggeli műsor 
9.00 Dokumentumfilm
gyerekeknek

9.30 Iskolatelevízió
A pravoszláv vallás ábécéje 
(isin.). Az Újvidéki Televízió 
oktatőműsora 

9.45 Iskolanapjaim 
Mila Stanojevic-Bajford

10.00 Hírek
10.05 Iskolatelevízó
12.00 Hírek
12.05 Hangverseny délben 
12.50 Rajzfilm
13.00 Ott a távolban

Műsor a külföldön élőknek
13.30 3 „N”

Heti tudományos hírek. Isme
retterjesztő műsor (ism.)

14.00 Rajzfilm
14.30 Iskolatelevízió (ism .)
15.30 Hírek

15.45 Iskolatelevízió (ism.) 
16.40 Műsorismertetés
16.45 Zenés körhinta 
17.00 Híradó I.
17.30 Sport 
17.35 Szerbia ma
18.30 Zenés kirakósdi 

Vetélkedő
19.05 Rajzfilm
19.10 Jó éjszakát, gyere

kek!
19.30 Híradó II.
20.10 Sport
20.20 Tévédráma 

[ 21.45 A háború urai
Dokumentuinfilm-sorozat

22.45 A Beverly Hills-i 
szaglászó 
Filmsorozat

23.15 Híradó 
I 23.50 Sport 
I 23.55 24 óra

0.25 Hírek

BELGRÁD 2
12.35 Műsorismertetés
12.40 Videotext
13.40 Sport 
14.25 Játékfilm
17.20 Hírek albán nyelven
17.30 Valamivel több 

Ismeretterjesztő műsor
18.00 Belgrádi műsor
19.30 Híradó
20.15 Műveló'dési műsor
21.00 Indirekt 

Sportműsor
21.45 Hírek
22.00 Híd 

Műsor külföldik számára
22.45 Dokumentumműsor
23.15 Sport
24.00 Belgrade Evening Re- 

port

BELGRÁD 3
8.00 MTV

11.00 Hírek. Időjárás
11.10 Album
12.00 Hírek. Időjárás
12.15 Dél -  délután
13.30 Oda vezetlek, ahová 

csak akarod
14.00 Hírek. Időjárás
14.15 Játékfilm (ism.)
16.00 Hírek. Időjárás
16.10 Sportműsor
18.00 Jó estét!
18.03 Hírek
18.10 Filmsorozta (ism.)

| 19.00 Hírek
19-20 Zenés műsor
20.00 Hírek
20.10 Irodalmi műsor
20.30 Szórakoztató műsora
21.30 Zenés képeslapok
22.00 Hírek
22.10 Csak személyesen 

| 23.00 Válogatás a műholdas
műsorokból 
Filmsorozatok 

I 24.00 Hírek

0.10 Filmsorozat
1.00 Éjszakai műsor
Ha nem jön álom a szemére 

2.30 Játékfilm
5.00 MTV

5.28 Műsorismertetés
5.30 Gazdatévé

Kora reggeli magazin gazdál
kodóknak

5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte. Hírössze
foglaló

9.00 Tízórai 
9.05 Határváros
Francia-kanadai filmsorozat, 
LXXVIII/60. rész:
A prédikátor

9.30 Tízórai 
Szolgáltató magazin

9.50 Játék
10.00 Jogoskodó

Jogi és közigazgatási tanács
adó

10.45 Játék
10.50 Hírek. Időjárás
11.00 W alt Disney bemutat 

ja  (ism.)
12.00 Déli harangszó. Időjá

rás. Hírek
12.05 Üzlet délidőben
12.20 Képújság
14.45 Műsorismertetés
14.50 Zoom
15.20 Repeta -  Matek
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 A hely szelleme 

XII/12. rész
16.25 Természet- és vadvé

delem
Angol ismeretterjesztő Filmso
rozat, XX/20.:
Az ashdowni erdő története

17.00 Képhiba 
Igazándi 
Múlt-kor

17.45 Nyugodtan mondja
tok nemet
Kanadai rajzfilmsorozat

18.00 „Engedjétek hoz
zám!”
A hitről gyerekeknek

18.05 Válaszolunk... a nézők 
telefonjaira

18.10 Csellengők
18.15 Üzlet
18.30 Szerencsekerék
19.00 Az unatkozó király

lány
Francia rajzfilmsorozat 
Liza és Paul 
Német rajzfilmsorozat

19.10 Múzsa 
Kulturális hírműsor

19.30 Híradó. Időjárás. Mű
sorajánlat

20.05 Öt perc próza 
Marcel Proust: Az eltűnt idő 
nyomában -  Swann (részlet)

20.15 Színházi Világnap 
Képmutatók cselszövése

A Kolozsvári Állami Magyar 
Színház előadásának felvétele, 
két részben 

0.05 Korkép 
Magyarország jelenidőben

0.55 BBC-híradó 
1.15 Képújság

MTV 2
13.55 Képújság
14.00 Parlam enti Napló
15.00 Közvetítés a parla

ment üléséről
17.00 M űsorajánlat. Időjá

rás
17.05 Örvény

Kolumbiai tévéfilmsorozat,
VII1/3. rész 

A korábban könnyelmű, 
szoknyavadász Arturo félté
keny férfivá válik Alicia mel
lett. Különösen a gyanúsan vi
selkedő Barrera jelenléte hoz
za dühbe, aki szemmel látható
an ért a széptevéshez. Felesége 
és annak új ismerőse, a házas
ságban boldogtalan Griselda 
nem is sejti, hogy Barrera 
minden hájjal megkent, pénz
éhes emberkercskedő. Arturót 
féltékenysége és szenvedélyes 
temperamentuma sokszor úgy 
elragadja, mint úszót az ör
vény.

17.55 M űsorajánlat. Időjá
rás

18.00 Körzeti híradók
Budapest, Debrecen, Pécs, 
Szeged, Szombathely 

18.13 Magyarország ma
18.45 Telesport
19.00 Női kosárlabda rá já t

szás
1. forduló

21.00 Kézenfogva 
Riportfilm

21.25 Mindent vagy sem
mit!

22.00 Objektív 
Háttérműsor hírekről, esemé

nyekről '
22.30 Időjárás. Hószolgálat 
22.40 Kék percek 

Rendőrségi hírek
22.45 Unokáink is látni fog

ják
Osskó Judit műsora 

23.20 M ahler-Bernstein cik
lus

VII. szimfónia e-moll

DUNA TV
8.00 Képes krónika

14.00 Lapozó
14.15 Pufóka kalandjai 
14.25 Gazdakör

Műsor gazdálkodóknak 
15.10 A törzsfőnök paradi

csoma
Kanadai ismeretteijesztő film, 
XI1I/2.: Zaire, Anga-Gaga 
Tongolo 

15.40 Cimbora -  Tallózó 
16.30 Aprók tánca
17.00 Színházi Világnap 

Beköszöntő, műsorismertetés
17.05 Keresztutak 

A Kolibri Színház Bors néni 
című előadásáról 

17.45 Mese
17.55 Műsorismertetés
18.00 Híradó
18.15 Műsorismertetés, va

lamint a Világnapra ké
szült Kiáltvány fölolvasá
sa a stúdióból

18.20 Spiró György: Az im- 
posztor
A kolozsvári Állami Magyar 
Színház előadása három felvo
násban

21.00 Híradó
21.15 A másik színház
22.00 Hatásvadászok

Magyar játékfilm 
Egy vidéki színház fiatal, 

tehetséges rendezője, Ádám 
zenés darab bemutatójára ké
szül, minden lelkesedés nél
kül. A társulat tagjai, ha éppen 
nem játszanak vagy „tájol
nak” , szokásos életüket élik a 
színészházban vagy a klubban. 
A rendező egy este idős íróba
rátját hallja nyilatkozni a tele
vízióban arról, hogy drámájá
nak próbái már javában foly
nak Ádámék színházában. 
Másnap az is kiderül, az író 
halálos beteg, s utolsó kíván
sága, hogy megnézhesse a pró
bát.

23.40 Petőfi Sándor: Levél 
egy színész barátomhoz

I

mm®



ÚJVIDÉK 0.15 Hírek

15.30 Műsorismertetés
15.35 Híradó szlovák nyel

ven
15.50 Híradó ruszin nyelven 
16.05 Híradó rom án nyel

ven
16.15 Ismeretterjesztő m ű

sor
16.45 Híradó I. magyarul
17.00 Híradó I. szerb nyel

ven
17.30 Sport
17.35 Rajzfilm
17.40 Újvidéki képeslapok
19.00 Híradó II. magyarul
19.30 Híradó szerb nyelven
20.10 Sport 
20.25 Jelzések

Belpolitikai műsor 
21.55 Hírek magyar nyel

ven
22.05 Dokumentumműsor
22.35 Zenés műsor
23.05 Híradó szerb nyelven
23.40 Sport

NS PLUS
20.00 Műsorismertetés
20.05 Peter Pan 

Rajzfilm
21.10 Ez is élet 
21.50 Játékfilm 
23.30 Rave-o-lution

Video-techno magazin

BELGRAD 1
6.20 Zenés klipek
6.30 Reggeli műsor
9.00 24 óra
9.30 Iskolatelcvízió

10.00 Hírek
10.05 Iskolatelevízió
10.35 Rajzfilm
10.40 Iskolatelevízió
12.00 Hírek
12.05 Hangverseny délben
12.45 Rajzfilm
13.00 O tt a távolban 

Műsor a külföldön élőknek
13.30 Valamivel több 

Ismeretterjesztő műsor
14.00 Rajzfilm
14.30 Iskolatelevízió (ism .)
15.30 Hírek
15.45 Iskolatelevízió
16.45 Gyerekek, énekeljetek 

velünk!
Gyermekműsor

17.00 Híradó I.
17.30 Sport
17.35 Szerbia ma
18.30 Zenés kirakósdi 

Vetélkedő
19.05 Rajzfilm
19.10 Jó éjszakát, gyerekek!
19.30 Híradó II.
20.10 Sport
20.25 Időszerűségek 

Belpolitikai műsor
22.00 Komolyzenei műsor
23.05 Híradó III.
23.40 Tévésport
23.45 24 óra

BELGRAD 2
15.25 Műsorismertetés
15.30 Videotext
16.00 Játékfilm
17.20 Hírek albán nyelven
17.30 Egykor és ma 

Ismeretterjesztő műsor
18.00 Belgrádi műsor
19.30 Híradó a Crna Gora- 

stúdióból
20.10 Műsorkalauz
20.15 Kis hangverseny
20.30 Labdarúgás
21.30 Hírek
22.45 Az orvostudomány vi 

Iága
Ismeretterjesztő műsor

23.15 Hazai játékfilmek cik 
lusa

0.45 Belgrade Evening Re 
port

BELGRAD3
8.00 MTV

11.00 Hírek
11.10 Album 

Zenés műsor
11.55 Jónapot!
12.00 Hírek

| 12.15 Dél -  délután
13.00 Hírek
13.10 Dél -  délután 

| 13.30 Oda vezetlek, ahová
csak akarod

14.00 Hírek
| 14.15 Játékfilm

16.00 Hírek
16.10 Sportműsor 

| 18.00 Jó estét!
18.03 Hírek
18.10 Filmsorozat 

| 19.00 Hírek
19.20 Zenés műsor 

j 20.00 Hírek
20.10 Játékfilm 

| 22.00 Hírek
22.10 Fenntartott idő 

| 23.00 Filmsorozatok
Rejtett kamera. Alkonyzóna

24.00 Hírek 
0.10 Filmsorozat
1.00 Éjszakai műsor
5.00 MTV

MTV 1
5.28 Műsorismertetés
5.30 Gazdatévé

Kora reggeli magazin gazdál
kodóknak

5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte. Hírössze
foglaló

9.00 Tízórai
9.05 H atárváros

Francia-kanadai fdmsorozat, 
78/61. rész:
Tiszteld atyádat!

9.30 Tízórai 
Szolgáltató magazin

9.50 Játék
10.00 Magad uram...
10.50 Játék

11.00 Hírek. Időjárás
11.05 Prága város panopti

kuma
Csehszlovák tévéfilmsorozat, 
X/7. rész:
Vakáció

12.00 Déli harangszó. Időjá 
rás. Hírek

12.05 Üzlet délidőben
12.55 Képújság
14.55 Műsorismertetés
15.00 Sorstársak 

Rehabilitációs magazin
15.15 Fűben-fában 

Természetgyógyászati maga
zin

15.30 Repeta -  Fizika
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Verselemzés

Babits Mihály: Csak posta .vol
tál

16.25 A kisasszony
Brazil tévéfilmsorozat, 88. 
rész

17.00 Dimenzió
Tudományos magazin

17.40 RÉS
17.50 Telis-televideó
17.55 „Veletek vagyok min

dennap...”
Katolikus krónika

18.15 Üzlet
18.30 Zsákbamacska
19.00 Gabo m adár 

Szlovák rajzfilmsorozat
19.10 Múzsa 

Kulturális hírműsor
19.30 Híradó. Időjárás. Mű

sorajánlat
20.10 M iért éppen Alaszka? 

Amerikai tévéfilmsorozat, 
29/23. rész:
Vadászkaland

Joel közvélemény-kutatást 
szervez Cicely lakosai köré
ben. Arra keresi a választ, va
jon miért olyan népszerű arra
felé a vadászat. Az eltérő véle
mények elgondolkodtatják, 
ezért úgy dönt, a legjobb, ha 
maga is kipróbálja, milyen á 
vadászat. Csatlakozik hát Hol- 
linghoz és Chrishez, elkíséri 
őket a legközelebbi útjukra. 
Közben Ed féltő törődésétől 
körülvéve - Ruth-Ann törött 
lába rendbe jön. •

21.00 Panoráma
A Külpolitikai Stúdió műsora

21.30 Stúdió ’95
22.20 A Nagy Dinnye 

Olasz-francia film (1993)
A Nagy Dinnye nem más, 

mint a gyerekeknek szóló kép
regény főhőse: szeretetre mél
tó, derűs lény, aki mindig ki
húzza a bajból a rászorulókat. 
Ezt a könyvet ajándékozza Ar- 
turo, a fiatal pszichiáter kis 
betegének, Pippinek. Kettőjük 
nehéz, gyötrelmes kapcsolatán 
át ismerjük meg a pszichiátriai 
osztály látszólag különös, va
lójában a külvilág változásait 
követő életét.

24.00 Éjjeli menedék 
0.30 BBC-híradó 
0.50 Képújság

MTV 2
8.55 Képújság

9.00 Közvetítés a parla
ment üléséről

16.30 M űsorajánlat. Időjá
rás

16.35 Eszterlánc
Érdekes tudnivalók 
Francia ismeretteijesztő soro
zat:
A kék bolygó II.

17.05 A Duna hercegnője
Német tévéfilmsorozat, XII/4. 
rész:
A felfedezés

17.50 Csízió
17.55 M űsorajánlat. Időjá

rás
18.00 Körzeti Híradók

Budapest, Debrecen, Pécs, 
Szeged, Szombathely

18.13 Körzeti magazinok
18.45 Telesport
18.55 Magyarország -  Svájc 

Olimpiai selejtező labdarú
gó-mérkőzés
Közvetítés az Üllői úti pályá
ról

20.50 Sajtóklub
Újságírók vitaműsora

21.25 M indent vagy sem
mit!

22.00 Objektív
Háttérműsor hírekről, esemé
nyekről

22.30 Időjárás. M űsoraján
lat

22.40 Környezetünk hírei
22.45 TS-sportvarázs

DUNA TV I I

8.00 Képes Krónika
14.00 Lapozó
14.15 Váltó

Gazdasági magazin

15.00 Tóm és Jerry  gye- 
rek-show

15.20 Életünket és vérünket 
a győzelemért
Angol sporttörténeti sorozat, 
XIV/7. rész

15.50 Észak állatvilágában
Finn filmsorozat, XXVI/25. 
rész:
A vándorsólyom

16.15 A II. világháború 
Angol dokumentumfilm,
26/10. rész:
Farkasfalka

17.05 Otthon 
Családi magazin

17.40 Mese
17.55 Műsorismertetés
18.00 Híradó
18.15 A M agyar Kabaré le

velező tagja
Rejtő Jenő estje

19.45 Varsó építészete
20.00 Gazdakör

Magazinműsor gazdálkodók
nak

20.45 Esti kérdés
21.00 Híradó
21.15 A magányosság va

rázslója
Amerikai játékfilm (ism.)

23.00 Mozgó kép
23.30 Sárga áspiskígyó

TERMELÉSI,
BEL- ÉS KÜLKERESKEDELMI Rt. 

MORAVICA

Termelési programjaink:
-  láncok,
-  felszerelések házi kedvenceink részére,
-  konyhai segédeszközök,
-  háztartási polcok,
-  rostélyok,
-  hőálló palackok.

Kereskedelmi programjaink:
-  kerámiaedények,
-  rozsdamentes edények és evőeszközök.

24340 MORAVICA, Pacséri út 67. 
Telefon: (024) 743-025 
Telefax: (024) 743-384



ÚJVIDÉK
15.30 Műsorismertetés
15.35 Híradó szlovák nyel

ven
15.50 Híradó ruszin nyelven
16.05 Híradó román nyel

ven
16.15 Ismeretterjesztő' m ű

sor
Magyar nyelvű műsor

16.45 Híradó I. magyarul
17.00 Híradó I. szerb nyel

ven
17.30 Sport
17.35 Kis hangverseny
17.50 Rajzfilm
18.00 Tv-objektív 

Román nyelvű műsor
18.30 Dokumentumműsor
19.00 Híradó II. magyarul
19.30 Híradó szerb nyel

ven
20.10 Sport
20.20 Képezzük önmagun

kat!
Ismeretterjesztő műsor

21.50 Hírek magyar nyel
ven

22.00 Zenés műsor
23.00 Híradó szerb nyelven
23.35 Sport

\ s  p u s  : ;
20.00 Műsorismertetés
20.05 Zoo plusz

Műsor házikedvenceink gon
dozásáról

20.45 Önök válsztották 
Vetélkedő

21.40 Filmtörténetek
22.15 Fordulat 

Francia-angol film (1976)
A film hősei a társadalom 

különböző osztályaihoz tartoz
nak. Mégis van bennük egy 
közös vonás: lopnak, csalnak, 
ügyeskedéssel próbálnak meg
élni. Csakhogy mindez fordít
va sül el...

24.00 Hard metál

BELGRAD I
6.20 Videoklipek
6.30 Reggeli műsor
9.00 24 óra
9.30 Iskolatelevízió
9.45 Televíziós óra

10.00 Hírek
10.05 Iskolatelevízió
12.00 Hírek
12.05 Hangverseny délben
12.45 Rajzfilm
13.00 O tt a távolban

Műsor a külföldön élőknek
13.30 Ismeretterjesztő m ű

sor
14.00 Rajzfilm
14.15 Útkereszteződések
14.30 Iskolatelevízió
15.30 Hírek
15.45 Iskolatelevízió
16.40 Műsorismertetés

16.45 Zenés körhinta 
Gyermekműsor

17.00 Híradó I.
17.30 Tévésport
17.35 Szerbia ma

Tájékoztató műsor
18.30 Zenés kirakósdi 

Vetélkedő
19.05 Rajzfilm
19.10 Jó éjszakát, gyere

kek!
19.27 Műsorismertetés
19.30 Híradó II.
20.10 Tévésport
20.20 A film évszázada 

Bevezető
20.25 Játékfilm
22.50 Híradó III.
23.25 Tévésport
23.30 24 óra
24.00 Hírek *

BELGRAD 2
15.15 Műsorismertetés
15.20 Videotext
15.50 Játékfilm
17.20 Albán nyelvű hírek
17.30 Ismeretterjesztő mű

sor
18.00 Belgrádi műsor
19.30 Híradó a Crna Gora-i 

stúdióból
20.10 Műsorismertetés
20.15 Komolyzene
21.30 Ismeretterjesztő mű

sor
22.00 Világvárosok 

Művelődési magazin
22.45 Riportműsor
23.15 Kulturális magazin
24.00 Labdarúgás 

EB-selejtezők
1.00 Beigrade Evening Re
port

BELGRAD 3
8.00 MTV

11.00 Hírek
11.10 Album 

Zenés műsor
11.55 Jó napot!

12.00 Hírek
12.15 Dél -  délután
13.00 Hírek
13.10 Dél -  délután
13.30 Oda vezetlek, ahová

akarod 
14.00 Hírek 
14.15 Játékfilm (ism.)
16.00 Hírek
16.10 Sport
17.10 Autósport
18.00 Jó estét!
18.03 Hírek
18.10 Filmsorozat (ism.)
19.00 Hírek
19.20 Zenés műsor
20.00 Hírek
20.10 A haszon ideje 

Ismeretterjesztő műsor
21.00 Hírek
21.10 Művelődési műsor
22.00 Hírek

22.10 Alkalmi társ
Stúdióbeszélgetés

23.00 Válogatás a műholdas 
műsorokból

24.00 Hírek 
0.10 Filmsorozat
1.00 Éjszakai műsor
Ha nem jön álom a szemére

2.30 Játékfilm
5.00 MTV

MTV 1
5.28 Műsorismertetés
5.30 Gazdatévé

Kora reggeli magazin gazdái 
kodóknak

5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte
9.00 Tízórai
9.05 Határváros
Francia-kanadai filmsorozat, 
78/62.:
A bosszú íze

9.30 Tízórai 
Szolgáltató magazin

9.50 Játék
10.00 „Női szakasz”
10.50 Játék
11.00 Hírek. Időjárás
11.05 Humberto cirkusz 

Csehszlovák tévéfilmsorozat, 
X1I/4.:
Új otthon

12.00 Déli harangszó. Időjá
rás. Hírek

12.05 Üzlet délidőben
12.20 Welcome to Hungary
12.50 Képújság
15.15 Műsorismertetés
15.20 Repeta -  Törté

nelem
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Világvédett lehetne 

Az utolsó tavasz: Szigetköz
16.25 A kisasszony 

Brazil tévéfilmsorozat, 89. 
rész

17.00 MoziVarázs
17.15 Cimbora
17.45 Utak, hidak

A Magyarországi Szabadke
resztény Gyülekezet bemutat
kozik

18.15 Üzlet
18.30 Zsákbamacska
19.00 Fele királyságom 

Magyar kisfilmsorozat
19.10 Múzsa 

Kultúrális hírműsor
19.30 Híradó. Időjárás
20.10 Magyarország -  

Svájc
Labdarúgó EB selejtező mér
kőzés
Közvetítés a Népstadionból

22.05 Telesport
22.20 A játéknak vége

Game over -  a játéknak vége.
A kifejezés -  amely a számí
tógépes gyermekjátékok kép
ernyőjén is megjelenik -  már 
közismert. Mi lesz, vagy mi 
lehet a játék vége? Ezt járja 
körül sajátos, groteszk, humo
ros formában az adás. Ez a 
produkció képviseli a Magyar 
Televíziót az idei Arany Rózsa 
fesztiválon, Montreux-ben.

23.00 Járványok
Ausztrál dokumentumfdm, 
IV/2.:
A láthatatlan hadak 

23.50 BBC-híradó 
0.10 Képújság

MTV 2
14.50 Képújság
14.55 M űsorajánlat. Időjá

rás
15.00 Vendégvárók

Étkeztetés a falusi turizmus
ban

15.30 Ombudsnő
Nőmagazin

16.00 Zöld béka 
Környezetvédelmi magazin 
gyerekeknek

16.20 A színház mindenese 
Sivó Emil 

17.05 Lyukasóra 
Mészöly Dezső műsora

17.50 RÉS
17.55 M űsorajánlat. Időjá

rás
18.00 Körzeti híradók

Budapest, Debrecen, Pécs, 
Szeged, Szombathely 

18.13 Magyarország ma
18.50 Sherlock Holmes és a 

primadonna
Angol tévéfilm, II/2. rész 

A detektívirodalom klasszi
kus figurája Sherlock Holmes, 
a pipájával, a nagyítójával és a 
kockás utazósapkájával össze-

22.40 Testvéri szeretet
Amerikai film 

Jud Taylor filmdrámája két, 
kérdést vet föl: egyfelől, jogy 
van-e az embernek a saját éle
te fölött rendelkezni, másfelől,

meddig teljed a testvéri szere
tet határa? Joseph Cybulkows- 
kit motoros száguldás követ
keztében végzetes baleset éri: 
fiatalon teljes bénaságra van 
ítélve. A fiatalember s; ctett 
öccsét, Leont arra kéri, szaba
dítsa meg a méltatlan vegetá 
lástól...

DUNA TV
8.00 Képes krónika

14.00 Lapozó
14.15 Szippancsok
14.35 Okavango, a vadon 

szíve
Gibraltári filmsorozat, XIII/9. 
rész

15.25 így élünk mi... a neve
lőotthonban
Az Oroszlányi Városi TV do
kumentumfilmje

15.55 Honthy Hanna 
Portréfilm

nőtt detektív. Természetesen 
most is valamennyi kellék vele 
van Bécsben, ahol a primadon
na különös esetét igyekszik 
megfejteni. A rejtély megoldá
sában legfőbb fegyverül a lo
gikát, a megérzést, a kitartó 
megfigyelést és az ebből le
vonható következtetést hasz
nálja.

20.25 Médiamix
21.00 Klip-mix 
21.15 Kék percek

Rendőrségi hírek
21.25 M indent vagy sem

mit!
Műveltségi vetélkedő

22.00 Objektív
Háttérműsor hírekről, esemé
nyekről

22.30 Időjárás. M űsoraján
lat

16.50 Észak állatvilágában 
Finn természetfilm, 26. rész: 
A skandináv hattyú

17.15 Muzzy comes back
17.20 This is the Way
17.40 Mese
17.55 Műsorismertetés
18.00 Híradó
18.15 Pacsirta 

Magyar filmdráma
20.00 Régiók 

Tudósítók stúdiója
20.45 Esti kérdés
21.00 Híradó
21.15 Kosztolányi Dezső 

Irodalmi összeállítás
22.25 A törzsfőnök paradi

csoma
Kanadai filmsorozat, XIII/2.: 
Zaire, Anga-Gaga Tongolo

22.50 Kosztolányi Dezső: 
Életre halálra



ÚJVIDÉK
15.30 Műsorismertetés
15.35 Híradó szlovák nyel

ven
15.50 Híradó ruszin nyelven
16.05 Híradó rom án nyel

ven
16.15 Ismeretterjesztő m ű

sor
16.45 Híradó I. magyarul
17.00 Híradó I. szerb nyel

ven
17.30 Sport
17.35 Gyermekműsor
18.05 Találkozások 

Ruszin nyelvű műsor
18.35 Rajzfilm
19.00 Híradó II. magyarul
19.30 Híradó szerb nyelven
20.10 Sport
20.20 Sorsjegyhúzás
20.25 Vajdaságon át
21.25 Hírek magyar nyel

ven
21.35 Falu és város: Srems- 

ka Mitrovica
22.05 Zenés műsor
22.50 H íradó szerb nyelven
23.25 Sport

NS PLUS
20.00 Műsorismertetés
20.05 Tapsi Hapsi 

Rajzfilmsorozat
20.25 Zenedoboz
21.45 Játékfilm
23.25 Sport

BELGRÁD 1
6.20 Videoklip
6.30 Reggeli műsor
9.00 24 óra
9.30 Iskolatelevízió
9.45 A film története

10.00 Hírek
10.05 Iskolatelevízió
12.00 Hírek
12.05 Hangverseny délben
12.40 Rajzfilm
13.00 O tt a távolban

Műsor a külföldön élőknek
13.30 Tudományos interjú 

Ismeretterjesztő műsor (ism.)
14.00 Rajzfilm
14.30 Iskolatelevízió (ism .)
15.30 Hírek
15.45 Iskolatelevízió (ism .)
16.40 Műsorismertetés
16.45 Zenés körhinta 

Gyermekműsor
17.00 H íradó I.
17.30 Tévésport
17.35 Szerbia ma 

Tájékoztató műsor
18.30 Zenés kirakósdi 

Játékos vetélkedő
19.05 Rajzfilm
19.10 Jó éjszakát, gyerekek!
19.27 Műsorismertetés
19.30 Híradó II.
20.10 Tévésport
20.20 Pan-Iottó
20.25 Pulzus
20.35 Filmsorozat

21.35 Panorám a 
Belpolitikai műsor

22.40 Híradó III.
23.15 Tévésport
23.30 Tévéposzter
23.50 24 óra 

0.20 Hírek

BELGRÁD 2
14.10 Műsorismertetés
14.15 Videotext
14.45 Játékfilm
16.20 Autósport
16.50 Hírek albán nyelven
17.00 A pravoszláv*, vallás 

ábécéje
Ismeretterjesztő műsor

17.30 Az álmodozások háza 
Művelődési műsor

18.00 Belgrádi műsor
19.30 Híradó a Crna Gora-i 

stúdióból
20.10 Műsorismertetés
20.15 Tudományos műsor
21.15 Hírek
21.30 Est csillagokkal
22.30 Tudományos fórum
24.00 Művelődési magazin 

0.45 Belgrade Evening Re-
port

BELGRÁD 3
8.00 MTV

11.00 Hírek
11.10 Album 

Zenés műsor
11.55 Dél -  délután
12.00 Hírek
12.10 Dél -  délután
13.00 Hírek
13.10 Dél -  délután
13.30 Oda vezetlek, ahová 

akarod
14.00 Hírek
14.15 Játékfilm
16.00 Hírek
16.10 Gyermekműsor
16.40 Sport
18.00 Jó estét!
18.03 Hírek
18.10 Filmsorozat (ism .)
19.00 Hírek
19.20 Zenés műsor
20.00 Hírek
20.05 Komolyzene
20.35 Szemtől szemben
22.00 Hírek
22.10 Filmtörténetek
23.00 Filmsorozat
24.00 Hírek

0.10 Filmsorozat
1.00 Éjszakai műsor
Ha nem jön álom a szemére

5.28 Műsorismertetés
5.30 Gazdatévé

Kora reggeli magazin gazdál
kodóknak

5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte
9.00 Tízórai
9.05 Határváros

Francia-kanadai filmsorozat,

78/63. rész:
Vadlovak

9.30 Tízórai 
Szolgáltató műsor

9.50 Játék
10.00 Ezüstkor
10.50 Játék
11.00 Hírek. Időjárás
11.10 Moselbrücki történe

tek
Német-osztrák filmsorozat, 
X/2.:
Üzleti praktikák

20.55 Friderikusz-show
22.25 Kisvilág 

Stúdióbeszélgetés
22.50 Hitel, Világ, Stádium 

Gazdasági magazinműsor
23.40 BBC-híradó
24.00 Képújság

m w  i  m m
15.30 Képújság
15.35 M űsorajánlat. Időjá-

12.00 Déli harangszó. Időjá
rás. Hírek

12.05 Üzlet délidőben
12.20 Képújság
14.35 Műsorismertetés
14.40 Mit ér az ember, ha

vidéki...?
14.55 Szemelgető 

Az elmúlt hét műsoraiból
15.45 Népzenei összeállítás 

Zenelánc; Nyitott stúdió
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Kormányváró 

Döntés után első kézből a ka
binet üléséről

16.30 A kisasszony 
Brazil filmsorozat, 90. rész

17.05 Körző 
Közép-európai kulturális ma
gazin

17.50 Palackposta
Válogatás a határon túli ma
gyar műhelyek műsoraiból

18.15 Üzlet
18.30 Kérdezz! Felelek
19.00 Barbapapa 

Holland rajzfilmsorozat 
Pötty kalandjai 
Angol rajzfilmsorozat

19.10 Múzsa 
Kultúrális hírműsor

19.30 Híradó. Időjárás
20.08 Telesport
20.20 Szomszédok

Teleregény

ras
15.40 Grüss dich!
15.55 Repeta -  Irodalom
16.25 Szindbád 

Magyar film
17.55 M űsorajánlat. Időjá

rás
18.00 Körzeti híradók

Budapest, Debrecen, Pécs, 
Szeged, Szombathely

18.13 Körzeti magazinok
18.50 Kriminális 

Bűnügyi magazin
19.25 Kojak

Amerikai bűnügyi filmsorozat: 
Jaj annak, aki szereti őt!

Robbie Austint, az alvilág 
egyik jelentős alakját megölik. 
Az ügyet Kojak hadnagyra 
bízzák, de ő átadja a munkát 
kollégájának, Róbert Crocker- 
nek, mert az özvegyhez, Ca- 
rolhoz korábban gyengéd szá
lak fűzték. Valójában csak né
hány randevúig jutottak el, az
tán abbamaradt a dolog. Kojak 
idejekorán kiismerte a hölgyet, 
és lelépett. Bár Crocker vezeti 
a nyomozást, Kojak figyelem
mel kíséri az eseményeket.

20.20 Úton 
Európa-magazin

20.55 Ütköző
Aktuális politikai vitaműsor

21.40 A reklámfilm történe
te

22.00 Objektív
Háttérműsor hírekről, esemé
nyekről

22.30 Időjárás. M űsoraján
lat

22.40 Környezetünk hírei
22.45 A csapda

Francia tévéfilm 
A történet a második világ

háborúban játszódik. Hőse a 
francia újságíró, aki Angliába 
szeretne eljutni a megszállt 
Franciaországból. Tervét úgy 
akarja keresztülvinni, hogy 
fölajánlja szolgálatát a néme
tekkel együttműködő kor
mánynak. És bár végső szán
déka titokban marad, szinte 
véletlenül kerül előbb a fran
cia rendőrség, majd a Gestapo 
karma közé.

DUNA TV
8.00 Képes krónika

14.00 Lapozó
14.15 Emlékképek... -  régi 

híradók
14.30 Késő

Magyar film. A főszerepben: 
Muráti Lili 

A világhírű sebészprofesz- 
szor szerelmes a fiatal színész
nőbe, de érzelmét nem meri 
bevallani neki, sőt rábeszéli, 
hogy menjen férjhez a kitűnő 
tenoristához. A felesége ag
gódva figyeli férje lelki vívó
dását. Annyira szereti, hogy 
képes volna lemondani róla, 
csak hogy a férfi boldog lehes
sen. A színésznő azonban sze
reti a férjét, és nem akar elvál
ni tőle. A visszautasítást köve
tően a professzor jelentkezik a 
frontra...

15.50 Stan és Pan az idegen
légióban 
Amerikai vígjáték

17.00 Kertgazda 
Kertészeti magazin

17.30 Pumukli kalandjai
17.55 Műsorismertetés
18.00 Híradó
18.15 A pénznyelő 

Amerikai filmvígjáték
19.40 Varsó építészete
20.00 Váltó 

Gazdasági magazin
20.45 Esti kérdés
21.00 Híradó
21.15 Tízparancsolat 

Lengyel filmdráma (1988)
A 7. parancsolat: Ne lopj!

22.10 A II. világháború 
Angol dokumentumfilm-soro- 
zat, XXI/10.:
Farkasfalka

23.00 Nagy László: Katona
lovak



Ákos, Árpád, 
Johanna. Kornélia

ÚJVIDÉK
15.30 Műsorismertetés
15.35 Híradó szlovák nyel

ven
15.50 Híradó ruszin nyelven
16.05 Híradó román nyel 

ven
16.15 Tudományos mozaik
16.45 Híradó I. magyarul
17.00 Híradó I. szerb nyel

ven
17.30 Sport
17.35 Rajzfilm
17.40 Újvidéki képeslapok
19.00 Híradó II. magyarul
19.30 Híradó II. szerb nyel

ven
20.10 Sport
20.25 Találkozások 

Magyar nyelvű művelődési 
magazin. Az est vendége 
Jónás Gabriella

21.25 Hírek magyar nyel
ven

21.35 Román nyelvű maga
zin

22.05 Zenés műsor
22.50 Híradó szerb nyelven
23.25 Sport
23.30 24 óra
24.00 Hírek

NS PLUS "
20.00 Műsorismertetés
20.05 Rajzfilmsorozat
20.45 Slágerlista
21.45 Törvény Los Angeles

ben
Amerikai sorozatfilm, 13. rész

22.35 Egy lépés az álomig 
Műsor a divatról

23.30 Élők temetője 
Amerikai film (1989)

A kiskorúak nevelőintézeté
be új tanárnő érkezik. Hama
rosan furcsa dolgokra figyel 
fel. Az intézetből sorra tűnnek 
el a fiatal lányok. A tanárnő 
nem hiszi el, hogy megszök
tek, ezért nyomozni kezd utá
nuk.

BELGRÁD 1 1
6.20 Videoklip
6.30 Reggeli műsor
9.00 24 óra
9.30 Iskolatelevízió

10.00 Hírek
10.05 Iskolatelevízió
12.00 Hírek
12.05 Hangverseny délben

12.50 Rajzfilm
13.00 O tt a távolban
13.30 Az álmodozások háza 
Ismeretterjesztő műsor

14.00 Rajzfilm
14.30 Iskolatelevízió (ism .)
15.30 Hírek
15.45 Iskolatelevízió (ism .)
16.35 Műsorismertetés
16.40 Útkereszteződések
17.00 Híradó I.
17.30 Tévésport
17.35 Szerbia ma 

Tájékoztató műsor
18.30 Zenés kirakósdi 

Vetélkedő
19.05 Rajzfilm
19.10 Jó éjszakát, gyerekek!
19.27 Műsorismertetés
19.30 Híradó II.
20.10 Tévésport
20.25 Nyitott ajtó 

Hazai filmsorozat
21.10 A filmgyártás első 

száz éve
Műveltségi vetélkedő

22.15 Zenés műsor
22.50 Híradó III.
23.25 Tévésport
23.30 24 óra
24.00 Hírek 

0.05 Kínai filmek ciklusa
Játékfilm

BELGRÁD2
15.05 Műsorismertetés
15.10 Videotext
15.40 Játékfilm
17.05 Albán nyelvű hírek
17.15 Bolgár nyelvű maga

zin
17.30 Pontos mérleg 

Gyermekműsor
18.00 Belgrádi műsor
19.30 Híradó a Crna Gora-i 

stúdióból
20.15 Filmmagazin 

Művelődési műsor
21.00 Dokumentumműsor
21.30 Hírek
21.45 3 „N”

Tudományos műsor
22.15 Mozimagazin
23.10 Profi ökölvívás
0.10 Belgrade Evening Re- 
port

BELGRÁD 3
8.00 MTV

11.00 Hírek
11.55 Dél -  délután
12.00 Hírek
12.10 Dél -  délután
13.00 Hírek
13.10 Dél -  délután
14.00 Hírek
14.10 Oda vezetlek, ahová 

csak akarod
15.00 Hírek
15.10 Műholdas műsor
16.00 Hírek
16.10 Filmsorozat (ism .)
17.00 Sport
18.00 Jó estét!

18.03 Hírek
18.10 Filmsorozat (ism.)
19.00 Hírek
19.20 Zenés műsor
20.00 Hírek
20.10 Játékfilm
21.40 Zenés műsor
22.00 Hírek
22.10 Műholdas műsor
23.00 Éjszakai műsor
24.00 A nap végén 

Eseményösszefoglaló
0.10 Filmsorozat

MTV 1
5.28 Műsorismertetés
5.30 Gazdatévé

Kora reggeli magazin gazdál
kodóknak

5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte. Hírössze
foglaló

9.00 Tízórai
9.05 Határváros

Francia-kanadai filmsorozat, 
78/64. rész:
Hidegvérrel

9.30 Tízórai 
Szolgáltató magazin

9.50 Játék
10.00 Ép testben...
10.50 Játék
11.00 Hírek. Időjárás
11.05 Dallas 

Amerikai filmsorozat, 223. 
rész:
A visszatérés 

A mély álomból ébredő Pa 
méla meglepődve látja Bobbyt 
a fürdőkádban. Bobby vissza
térése ezzel megoldódik, mert 
Pamela csak álmodta a tragé
diát. A történet visszakanyaro
dik ahhoz az estéhez, amikor 
Bobby meglátogatja Pamelát,, 
és bevallja neki: nem Jennát, 
hanem őt akarja feleségül ven
ni. Pamela boldogan igent 
mond, és együtt töltik az éj
szakát. A hírnek azonban nem 
örül mindenki a családból, fő
ként nem Jenna.
(Ismétlés: 20.20-kor)

12.00 Déli harangszó. Időjá
rás. Hírek

12.05 Üzlet délidőben
12.55 Képújság
13.00 Műsorismertetés
13.05 Gyerekeknek

Óz, a nagy varázsló; Bobobók; 
Kicsinyek képeskönyve; Japán 
népmesék; Garfield és barátai; 
Vízipók-csodapók; Mesék Má
tyás királyról; Állatportrék; 
Magyar népmesék

15.05 Muzzy comes back
15.10 This is the Way
15.30 Úton 

Európai magazin
16.00 Hírek. Időjárás
16.10 Üzlet
16.25 A kisasszony 

Brazil tévéfilmsorozat 91. rész
17.00 Évgyűrűk 

Nyugdíjasok műsora
17.30 Téka
17.40 Ablak melléklet
18.00 Ablak
19.00 Égből pottyant mesék

19.10 Múzsa
1 Kultúrális hírműsor

19.30 Híradó
20.08 Telesport
20.20 Dallas (ism .)
21.15 „Tíz év múlva ne ez a 

dal legyen”
22.05 Meghívó nélkül 

A művészvilág és a társadalmi 
élet pillanatai

22.30 Arany és vér 
Francia-spanyol film

11. Fülöp spanyol király 
uralkodása alatt expedíció in
dul a legendás El Dorado fel
kutatására. Ám a helyszínen az 
indiánok mérgező nyilai és 
járványok ritkítják a soraikat. 
Vezetőjüket, Guzman kor
mányzót azonban megszállott 
szenvedély hajtja az út folyta
tására. Úgy véli, az elégedet
lenkedő embereket csak a 
zsarnoki uralom fékezheti 
meg, noha maga is kezdi sejte
ni, El Dorado nem létező 
álom.

0.30 BBC-híradó 
0.50 Képújság

MTV 2
12.00 Szieszta
15.05 Képújság
15.10 M űsorajánlat. Időjá

rás
15.15 Rachmaninov: Ha

rangok
16.00 Magyarország ma
16.30 Segítőtárs

Hírek, tudósítások a sérült em
berek világából

17.00 Csodagyerekek ’94
17.30 Rin-Tin-Tin

Amerikai filmsorozat, 106/17. 
rész:
A hölgy és az orchidea

ügyvéd képviseli Leonát a tár
saságban. Kiderül, hogy Marta 
nővér családja gazdag és -  
Leona nagy megdöbbenésére 
-  kifizeti a butikot...

19.55 Világsztárok Buda
pesten

20.25 XX. századi portrék
Angol képzőművészeti film

21.25 Lég... lég... lég...
22.00 Objektív

Háttérműsor hírekről, esemé
nyekről

22.30 Időjárás. Műsorajánlat
22.40 Kék percek

Rendőrségi hírek
22.45 Aréna

Könnyűzenei magazin

DUNA TV
8.00 Képes krónika

14.00 Lapozó
14.15 Régiók 

Tudósítók stúdiója
15.00 Regina révbe ér 

Árapály
15.50 Zenei pillanatok 

Ondes martenot
15.55 Kincskeresésben a 

Bükk lábánál
16.15 Mű-terem-tés
17.00 Tánc 

Magyar rövidfilm
17.10 Muzzy comes back
17.15 This is the Way
17.40 Mese
17.55 Műsorismertetés
18.00 Híradó
18.15 Fáklyák

Svéd filmdráma, III/3. rész
19.15 25 év 25 percben 

Dokumentumfilm az Újvidéki 
Televízióról

19.40 Folkfesztivál Szent- 
békkállán

17.55 M űsorajánlat. Időjá
rás

18.00 Körzeti híradók
Budapest, Debrecen, Pécs, 
Szeged, Szombathely

18.20 Öregberény 
A feleség

19.00 Borostyán
Olasz filmsorozat, 44/13. rész 
Leona első intézkedése a tár
saság élén, hogy Borostyánt 
kiutasítja abból a házból, ahol 
Andréával éltek, sőt a butikból 
is ki akarja dobatni őket. Ám 
Cinziával úgy döntenek, felve
szik a harcot. Manettihez 
egyik nap elfogatási paran
ccsal állítanak be. Franz, az

20.00 Közép-európai maga
zin

20.45 Esti kérdés
21.00 Híradó
21.15 Szökés a halál elől

Francia bűnügyi film 
Remek francia színész-pá

ros teszi izgalmassá a bűnügyi 
történetet. Ezúttal a törvény 
két oldalán állnak: Girardot 
ügyvédnő, Claude Brasseur 
pedig az ügyfele, aki ellen az 
ítélet igazságtalan, jogerős és 
halálos. Az ügyvédnő mindent 
elkövet a vádlottért, akire guil
lotine vár.

22.55 Szabó Lőrinc: Valami 
fáj



ÚJVIDÉK
15.10 Műsorismertetés 

15 Időszerű témák
Szlovák nyelvű műsor

16.15 Rajzfilm
16.25 Tv-magazin 

Ruszin nyelvű műsor 
17.33 Híradó szerb nyel- 

ver?
.00 Sport
.05 Zenés műsor

19.00 Híradó magyar nyél
én
30 Híradó szerb nyelven 

.0.10 Sport
20.20 Lottó 

0.25 Cs . ádi magazin 
5 Hí - «igyar nyel

21.2a Zenéó műsor
22.55 Híradó szerb nyelven
23.30 Sport

1 JS
20, •''*> Műsorismertetés 
20. ■ Rajzfilm
21.05 Szórakoztató műsor
23.00 Játékfilm

e l g r á d  1
6.50 Videoklipek
7.00 Reggeli műsor
9.55 Műsorismertetés

10.00 Triptichon
Isme '»erjesztő műsor 

’ : . i  Jra 
í 2.00 Szerbia ma
13.30 M arketing express
15.00 Hírek
15.05 Az Obrenovié-dinasz- 

tia bukása
Hazai filmsorozat (ism.)

16.1" A kam era nem felejt
0~.

17.15 Rajzfilm
17.30 Híradó I.
18.00 Tévésport
18.05 Zenés műsor
19.00 Rajzfilm
19.10 Jó  éjszakát, gyerekek!
19.30 Híradó
20.10 Tévésport
20.20 L< tó
20.25 Játékfilm
22.05 Zenés műsor
23.05 Híradó
23.40 Tévésport
23.55 A cape-i lázadó

Dél-afrjkai filmsorozat 
0.40 Hírek

BELGRÁD 2
8.55 Műsorismertetés
9.00 Videotext
9.30 Az én kedvenc háziál
latom
Gyermekműsor

9.45 Játékfilm
12.10 Ki tud többet?

Játékos vetélkedő gyerekeknek

12.45 T arkabarka 
Gyermekműsor

13.05 Mesefilm
14.30 Ism erjük meg egy

mást
A városi televíziók műsora

15.00 Rockzene
15.25 M űsor a külföldnek
16.00 Hét tévénap
16.30 Sportdélután
18.00 Belgrádi műsor
19.00 Műsor közlekedésről, 

autósportról, turizmusról
19.30 Híradó
20.15 Szombaton este 

Komolyzene
21.45 Hírek
22.00 Labdarúgás
23.45 Zenei áttekintés

BELGRÁD3
7.55 Jó reggelt!
8.00 Hírek
8.10 Filmsorozat (ism.')
9.00 Hírek
9.05 A reggeli kávé mellé

10.00 Hírek
10.10 Gyerekműsor
12.00 Hírek
12.10 Házikedvenceink
13.00 Hírek
13.10 Nagyító alatt
14.00 Hírek
14.10 Szikrácskák
14.30 Szórakoztató elektro

nika és számítógép
15.00 Hírek
15.10 Női történetek
17.00 Hírek
17.10 Filmsorozat
18.00 Hírek
18.10 Tévéklinika
19.00 Hírek
19.20 Zenés műsor
20.00 Hírek
20.10 Áram nélkül
20.30 Üdvözlet Belgrádból
22.00 Hírek
22.10 Nyugat-Wáikiki
23.00 Alkonyzóna 

Filmsorozat
24.00 Hírek
0.10 Éjszakai műsor 

Sport. Játékfilm. Divat
5.00 MTV

MTV 1
5.28 Műsorismertetés
5.30 Gazdatévé

Kora reggeli magazin gazdál
kodóknak

5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte. Hírössze
foglaló

8.00 Jó reggelt adj, Iste
nem!
Ortodox ifjúsági műsor

8.05 Inci, Finci és Kandúr
Amerikai rajzfilmsorozat 
Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer a Világűr 
Francia rajzfilmsorozat 
Cápali és Cápeti 
Francia rajzfilmsozat

9.10 Csuda egy (bolond) 
délelőtt
Benne:
Életrevaló plusssz!; Szóki
mondó

11.00 Tengeralattjárók -  
acélcápák
Amerikai-ausztrál filmsorozat. 
IV/3.:
A tenger farkasa

11.50 Kisfilm
12.00 Déli harangszó. Időjá

rás
12.02 Képújság
12.05 Gömböcország

Angol balettfilm
12.35 Szomszédok (ism .)
13.05 Műsoroló
13.30 A kölcsönkapott Föld
13.55 Mákvirágok 

Szenvedély nélkül a szenvedé
lyekről

14.30 Napjaink
14.50 Arany hegedűk 

Ausztrál tévéfilm, II/l. rész
A történet az 1929-es gaz

dasági válság idején, a távoli 
Ausztráliában játszódik a far
mon, ahol a Balfour család 
kemény munkával küzd a 
megélhetésért. A munkában 
örömet találó családban legen 
daként él az a palota, amely a 
mama családjáé volt. Egyik 
nap azután nem várt levelet 
kézbesítenek számukra, és ez 
megváltoztatja életüket.

16.30 X-idő 
Vas taps

17.15 M árkás históriák
17.30 Nemzetközi stúdió
18.20 Esély...

A TS-Nagykarácsony folytató
dik

18.30 Szerencsekerék
19.10 Sebaj Tóbiás

Magyar gyurmafilmsorozat 
Pötyi és Ferkó 
Angol rajzfilmsorozat

19.30 Híradó. Időjárás. Mű
sorajánlat

20.08 Telesport
20.20 Extralarge

Olasz bűnügyi filmsorozat: 
Gyémántok 

Kisstílű csirkefogók veszé
lyesen nagy értékű gyémántok 
nyomára bukkannak a rosszul 
sikerült bankrablás során, és 
ezzel halálos veszélybe sodor
ják önmagukat, valamint a 
gyémántok valódi tulajdonosát 
is. Természetesen, ha kéznél 
van a különleges alkatú ma
gánnyomozó és szószátyár, ze
nebolond tanítványa, egészen 
más a helyzet... Bízhat a néző 
néhány kiadós pofon elcsatta- 
násában, de főképp a jó szóra
kozásban.

21.50 Oscar-díj ’95 
Az átadási ünnepség összefog
lalójának közvetítése Los An
gelesből, felvételről

23.25 Az éjszaka
1.55 Átverés 
Amerikai film

A Las Vegas-i kaszinókat 
fenyegető banda főnöke Parel- 
li, akire még sohasem sikerült 
ráhúzni a vizes lepedőt. Thurs- 
ton felügyelő végül sajátos 
megoldással próbálkozik, hogy 
térdrekényszerítse; a genszter

szeme láttára tartóztatja le a 
csinos, fiatal barátnőjét. A 
lány csak akkor szabadulhat a 
börtönből, ha vallomást tesz a 
szeretője ellen. Ám a leány 
egyelőre hallgat. Már három 
hónapja hallgat.

3.25 Képújság

MTV 2
6.40 M űsorajánlat
6.45 Átfogó
7.30 Gazdaképző
8.00 Patrin-Üzenet-Vorba
8.25 H rvatska krónika
8.50 Unser Bildschirm
9.15 Ecranul nostru
9.40 Srpski Ekran

10.05 Nasa obrazovka
10.30 Oltárok a plasztiká

nak
11.00 Família Kft. (ism.)
11.30 Régizene

Régmúlt idők tánczenéje
11.50 Finn kockák 

Finn életmód, III/3. rész
12.40 Olimpiai arcképcsar

nok
Takács Károly -  sportlövészet

12.55 Angliában jártunk , 
angolul tanultunk

13.25 Válogatás a  Televízió 
archívumából 
Öröklakás (tévéjáték)

14.25 M űsorajánlat. Időjá
rás

14.30 N atura magazin
15.00 Egy titokzatos férfi
15.50 M űsorajánlat. Időjá

rás
15.55 RÉS
16.00 Teleautó
16.30 Janó és Bibice 

Belga rajzfilmsorozat
17.00 Magyarország -  Por

tugália
Tenisz Davis Kupa mérkőzés

19.05 Família Kft.
19.40 Környezeti hírek
19.45 Picasso-k kalandjai
20.05 Kean

Francia színházi előadás, I-II 
rész

23.00 Művészek a leukémi-

ás gyermekekért
A Kép-Világ Alapítvány jóté
konysági estje

DUNA TV
9.05 Slapaj
9.25 Nyelvédesanyánk
(ism.)

10.00 Muzzy comes back
10.05 This is the Way
10.25 Kimba, a fehér orosz

lán
10.45 A préri pacsirtája

Magyar animációs film
10.55 Kerekek és lépések
11.40 Pletyka délutánja

Magyar ismeretteijesztő kis
film

12.00 Déli harangszó
12.05 Ameddig a harang 

szól
12.15 Bibliai történetek
12.25 A megsebzett bolygó

Ismeretterjesztő film, XIII/7.: 
Ahol a sivatag újra zöldül

12.55 Süsü, a sárkány ka
landjai

13.20 Radír
14.00 Lapozó
14.15 Közép-európai maga

zin
15.00 Cimbora -  Tallózó
15.50 M űsorajánlat
16.00 Késő

Magyar film. Fsz.: Muráti Lili
17.30 Tóm és Jerry  kölyök- 

korukban
18.00 Híradó
18.15 Az éden ösvényei 

Angol-ausztrál játékfilm
Á vadregényes csendes-óce

áni szigetre, az angol kolóniá
hoz fiatal szakorvos érkezik, s 
a jóképű, jellemes férfi azon
nal a nők bálványa lesz. A 
sziget őslakői is hamarosan 
megkedvelik, hiszen önzetle
nül ápolja betegeiket, ám ami
kor szerelembe esik fiatal ural
kodónőjükkel, néhányan szi
gorú megtorló intézkedéseket 
követelnek.

20.15 Az emberiség kaland
ja
Spanyol ismeretteijesztő film
sorozat, XIII/1.:
Egy szalmakalapos férfi

21.00 Híradó
21.15 B. B. King koncert 

Rick mulatójában 
Amerikai koncertfilm

21.55 Éjszakai rohanás 
Amerikai játékfilm

23.55 Páll Lajos: E se tánc?

DTV 21.55



Áron, Ferenc, Lipót, 
Mária, Orbán

ÚJVIDÉK
11.40 Műsorismertetés
11.45 Gyermekműsor ma

gyar nyelven
12.00 Tv-magazin 

Román nyelvű műsor
13.00 Turizmus
13.30 Szerbia ma - vasárnap
15.30 Sportdélután
18.30 Rajzfilm
19.00 Híradó magyar nyel

ven
19.30 Híradó szerb nyelven
20.10 Sport
20.20 Lottó

^0 .30  Az Obrenovic-dinasz- 
tia bukása 
Hazai sorozatfilm

21.35 Mégis mozog
22.20 Sport 

Magyar nyelvű műsor
22.55 Híradó szerb nyelven
23.30 Sport

NS PLUS
20.00 Műsorismertetés
20.05 Kismacskák 

Bábfilmsorozat
20.45 Beverly Hills 

Amerikai sorozatfilm
21.45 Játékfilm
23.35 Dzsessz

BELGRÁD 1 3
6.50 Zenés klipek
7.00 Reggeli műsor
9.55 Műsorismertetés

10.00 Ki tud többet?
Játékos vetélkedő gyerekeknek

10.35 Dokumentumműsor 
gyerekeknek

11.05 Egy lépés az álomig
Gyermekfilmsorozat

11.30 Gyümölcsfáivá lakói
Rajzfilmsorozat

12.00 Hírek
12.05 Hangverseny délben
12.35 Rajzfilm
13.00 Az élet királynője 

Brazil filmsorozat
14.00 Szórakoztató vasár

nap
16.45 Hírek
17.00 Játékfilm
19.05 Rajzfilm
19.05 Új lottó
19.10 Jó éjszakát, gyerekek!
19.30 Híradó
20.10 Tévésport
20.20 Lottó
20.30 Az Obrenovic-dinasz- 

tia bukása
Hazai filmsorozat

21.40 És mégis mozog... 
Időszerűségek

22.25 Zenés koktél
23.00 Híradó
23.35 Tévésport
23.40 A cape-i lázadó 

Dél-afrikai filmsorozat
0.25 Hírek

BELGRÁD 2
10.00 Videotext

10.30 Népzenei műsor
11.30 Honvédelmi műsor
13.00 Turizmus
13.30 Barázda 

Falumfisor
14.30 Szerbia ma
15.30 A sport csillagai
16.00 Bundesliga
16.30 Hazai sportese

mények, mérkőzések 
1830 Rajzfilmsorozat
18.55 Rajzfilm
19.00 Az olasz labdarú

gó-liga mérkőzései
19.30 Híradó a Crna Gora-i 

stúdióból
20.15 Zenés est
21.00 Hírek
21.15 Sportösszefoglaló
21.35 Játékfilm
23.00 Folklór

BELGRÁD 3
7.55 Jó reggelt
8.00 Hírek
8.10 Filmsorozat
9.00 Hírek
9.10 A Hármas csatorna 
vendége

10.00 Hírek
10.10 Játékfilm
12.00 Hírek
12.10 A vasárnapi ebéd 

mellé
14.00 Hírek
14.10 Játékfilm
16.00 Hírek
16.10 Pótsebesség 

Zenés műsor
18.00 Hírek
18.10 Amíg az angyalok al

szanak
Szülők magazinja

19.00 Hírek
19.20 Zenés műsor
20.00 Hírek
20.10 Optimális forma
21.00 Hírek
21.15 Nemcsak divat
22.00 Hírek
22.10 A kisréti szállás 

Hazai filmsorozat (ism.)
23.00 Alkonyzóna
24.00 Hírek 

0.10 Filmsorozat
1.00 Éjszakai műsor 
Sport. Játékfilm. Utiirat

5.00 MTV

MTV 1
7.18 Műsorismertetés
7.20 A varázskorona

Spanyol rajzfilmsorozat
7.50 „így szól az Ú r!”

A Biblia üzenete
7.55 PC-ábécé
8.30 Leporelló 

Vasárnap délelőtti magazin
11.00 Hazanéző
11.45 Feleki Kamill arcai 

Összeállítás archív felvételek
ből

12.00 Déli harangszó. Időjá
rás

12.02 Képújság

12.05 Gyerekeknek
Kókusz; Johnson és barátai; 
Foxi Maxi; Családi fényképek; 
Klasszikus rajzfilmek

13.10 A kisasszony (ism.) 
Brazil tévéfilmsorozat, 88-91. 
rész

15.10 Delta
15.35 Öröm hír

Az Evangélikus Egyház műso
ra

16.00 W alt Disney bem utat
ja
A kis hableány 
Amerikai rajzfilmsorozat 
Pluto és a madár 
Amerikai rajzfilmsorozat 
Micimackó
Amerikai rajzfilmsorozat 
(Ism.: hétfő, TV1 11.00)
17.05 Mesélő cégtáblák

17.35 Magyarországról jö 
vök -  kamerával

18.25 Szerencsekerék
19.00 A Hét. Időjárás. H ír

adó
20.05 Eörsi István: Iszonyú 

tél -  Katicabogaramnak
20.15 Amerikai rulett

Angol tévéfilm 
A politikai krimi-helyszíne 

London, ahol dr. Carlos Quin- 
tas latin-amerikai elnök külön 
utakon jár. A magányos férfit 
nemcsak a színes és zsongó 
város veszi körül, de az életére 
törő merénylők is. Az elnök a 
mellé szegődött csinos hölgy
ben inkább az álmai asszonyát 
látja, semmint az őrangyalát.

22.00 Szülőföldem... 
Bemutatja: Faludy György

22.45 Klip-mix
22.55 Járványok

Ausztrál dokumentumfilm-SQ- 
rozat, IV/3.:
A fejlődés velejárói

23.45 Képújság

MTV 2
7.00 M űsorajánlat
7.05 Vendégvárók

Étkeztetés a falusi turizmus
ban

7.35 Hol-mi?
8.00 Juli-suli
8.35 Muzzy comes back
8.40 This is the Way
9.00 Tévémagiszter 

Közművelődési hetilap
10.00 A magyar irodalom 

képes története
Heltai Gáspár

10.35 Evangélikusok Keme
nesalján
Képek a celldömölki gyüleke
zet életéből

11.05 Iskolák a láthatáron
11.35 Elrejtett tájak 

Kamcsatkai cobolyvadászok
12.00 Sas Náci dalaiból
12.25 Andalúzia -  A mórok 

földje
Német útirajzfilm

13.10 M űsorajánlat. Időjá
rás

13.15 RÉS
13.25 Top 40 -  Slágerlista
14.00 Mesél a Filmhíradó

14.35 Frédi és Béni
Amerikai rajzfilmsorozat

15.05 Karlszon a tetőről
Svéd filmsorozat, IV/4.: 
Csiribiri csiribá 
Öcsi szülei és testvérei -  noha 
Öcsivel csodálatosnál csodála
tosabb kalandok történnek -  
még mindig nem hisznek 
Karlszon létezésében. A na
gyinál rendezett születésnapi 
ünnepségen azonban teljes va
lóságában láthatják a különös, 
repülő fiút. A szülők bölcs 
belátással véd- és dacszövetsé
get kötnek: senkinek sem szól
nak Karlszonról, nehogy meg
rohanják őket a kíváncsi újsá
gírók...

15.30 Oroszlánszívű fivérek
Svéd filmsorozat, V/4.:
A Katla barlang foglya

16.00 Győri Gardénia -  
Elektromos
Férfi bajnoki kézilabda-mér
kőzés

17.10 Gyerünk a moziba be
17.40 Napjaink

Apor püspök
17.55 Időjárás
18.00 Álljunk meg egy szóra!
18.15 Horison

Angol dokumentumfilm: 
Légiós gyilkos a mikroszkóp 
alatt

19.10 Mackó apó meséi
Angol bábfilmsorozat

19.20 Oxford-Cambridge 
evezős verseny
Közvetítés Londonból, felvé
telről

19.35 Budapesti Tavaszi 
Fesztivál
Záróhangverseny

21.25 Telesport 
Benne: Góóól....

22.55 Ezredvégi beszélgeté
sek

DUNA TV
9.00 Hírek. M űsorismerte

tés
9.05 Benji

Amerikai filmsorozat
9.25 Popeye

10.00 Sportképek
12.00 Déli harangszó. M ű

sorismertetés
12.05 Nótaszó 

Csárdák és csárdásnék
12.25 Regina révbe ér 

Német tévéfilmsorozat, X/9. 
rész:
Árapály

13.15 Intőkönyvem történe
te
Magyar ifjúsági film

14.20 Hans Christian An
dersen
Dán dokumentumfilm:
Egy igazi legenda

15.05 K utyaportrék 
A szibériai husky

15.40 Világtörténet
Angol ismeretterjesztő filmso
rozat, 15. rész:
Afrika az európaiak megérke
zése előtt

16.10 Postabontás
16.25 Emlékképek -  régi 

híradók
16.40 Kedves
17.30 Szippancsok
18.00 Heti hírmondó

19.00 Családi összeesküvés
Amerikai bűnügyi film 

A történet egyik szála két 
kis pitiánerről szól, akik pénzt 
csikarnak ki klienseiktől azzal 
a mesével, hogy telepatikus 
úton felkutatnak eltűnt szemé
lyeket. A másik szálon egy 
leendő örököst keresnek, akire 
több millió dollár vár — s aki 
mellesleg gyémánttolvajlásra 
specializálta magát, de ottho
nosan mozog az emberrablás 
területén is. A két történet ter
mészetesen az élemedett korú 
mester révén összeér.

20.55 Bizet-Scsedrin: Car- 
men-szvit

21.10 Könyörtelen idők 
Magyar film 

A második világháború vé
gén járunk, amikor a német 
hadvezetés még egyszer meg
kísérli, hogy föltartóztassa az 
előretörő szovjet csapatokat.
Öt magyar katona -  egy őr
mester és négy közlegény -  
már csak a túlélésben remény
kedik, mint a magyar katonák 
zöme. Szerencsés körülmé
nyek között egy pecséthez jut
nak, amellyel nyílt parancsot 
hamisítanak, s annak segítsé
gével kis felvakban próbálják 
átvészelni a háborút. A lapítás 
iskolája azonban csak addig 
semleges módszer, míg föl 
nem bukkan az első döntési 
helyzet.

22.40 Dal a pesti hidakról
22.45 Átváltozások

Kanadai ismeretterjesztő film
sorozat, IV/1.:
Az új alkímia

23.40 Csukás István: Teg
nap még hó esett

27



ÚJVIDÉK
15.30 Műsorismertetés
15.35 Híradó szlovák nyelven
15.50 Híradó ruszin magyar

nyelven
16.05 Híradó román nyelven
16.15 Rajzfilm
16.30 Gyermekműsor ma

gyar nyelven
16.45 Híradó I. magyarul
17.00 Híradó I. szerb nyelven
17.30 Sport
17.35 Rajzfilm
17.45 Spektrum 

Szlovák nyelvű műsor
18.15 Rajzfilm
18.30 Sport
19.00 Híradó II. magyarul
19.30 Híradó szerb nyelven
20.10 Sport
20.20 Napjaink 

Magyar nyelvű magazin
21.20 Hírek magyar nyelven
21.30 Ifjúsági műsor magyar 

nyelven
21.50 A Beverly Hills-i szag

lászó
Sorozatfilm

22.50 Híradó szerb nyelven
23.20 Sport

PLUS
20.00 Műsorismertetés
20.05 Nevetséges videó
20.50 NBA liga
21.50 Játékfilm

BELGRÁD1
6.20 Zenés klipek
6.30 Reggeli műsor
9.00 Dokumentumfilm gye
rekeknek

9.30 Iskolatévé
10.00 Hírek
10.05 Iskolatévé
12.00 Hírek
12.05 Hangverseny délben
12.50 Rajzfilm
13.00 Ott a távolban

Műsor a külföldön élőknek
13.30 Válogatás az ismeret- 

terjesztő' műsorokból
14.00 Rajzfilm
14.30 Iskolatévé (ism.)
15.30 Hírek
15.45 Iskolatévé (ism.)
16.40 Műsorismertetés
16.45 Zenés körhinta 

Gyermekműsor
17.00 Híradó
17.30 Tévésport
17.35 Szerbia ma
18.30 Zenés kirakósdi 

Vetélkedő
19.05 Rajzfilm
19.10 Jó éjszakát, gyerekek!
19.30 Híradó II.
20.10 Tévésport
20.20 Tévédráma
21.25 Dokumentumfilm
22.25 A Beverly Hills-i szag

lászó
Filmsorozat

22.55 Híradó
23.30 Tévésport
23.35 24 óra 
0.05 Hírek

BELGRÁD 2
13.50 Műsorismertetés
14.25 Videotext
14.25 Sport
15.40 Játékfilm
17.20 Hírek albán nyelven
17.30 Valamivel több 

Ismeretterjesztő műsor
18.00 Belgrádi műsor
19.30 Híradó
20.15 Művelődési műsor
20.45 Indirekt 

Sportműsor
21.30 Hírek
21.45 Dokumentumest
23.15 Híd

Műsor a külföldiek számára
23.40 Belgrade Evening Re- 

port
Hírek angol nyelven

BELGRÁD3 I
8.00 MTV

11.00 Hírek
11.10 Album
12.00 Hírek
12.15 Dél -  délután
14.15 Oda vezetlek, ahová 

csak akarod
14.30 Dél -  délután
15.00 Hírek
15.10 Filmsorozat (ism.)
16.00 Hírek
16.10 Sportműsor
18.00 Jó estét!
18.03 Hírek
18.10 Filmsorozat
19.00 Hírek
19.20 Zenés műsor
20.00 Hírek
20.10 Irodalmi műsor
20.30 Milliók szórakoztatása
21.30 Zenés képeslapok
22.00 Hírek
22.10 Csak személyesen
23.00 Filmsorozat
24.00 Hírek 
0.10 Éjszakai műsor

Sport. Játékfilm. Koncert
5.00 MTV

MTV 1
5.28 Műsorismertetés
5.30 Gazdatévé

Kora reggeli magazin gazdál
kodóknak

5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte. Hírösszefog
laló

9.00 Tízórai
9.05 Határváros

Francia-kanadai filmsorozat, 
78/65. rész:
Vád alatt

9.30 Tízórai 
Szolgáltató magazin

9.50 Játék
10.00 Gazdaságról, pénzről 

-  falunak, városnak
10.45 Játék
10.50 Hírek. Információk. 

Időjárás
11.00 Walt Disney bemutatja

(ism.)
12.00 Déli harangszó. Időjá

rás. Hírek
12.05 Üzlet délidőben
12.20 Képújság
14.45 Műsorismertetés
14.50 U.K. Today

Élet és események az Egyesült 
Királyságban

15.20 Repeta -  Matek
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Kisfilm
16.25 Vidéki Anglia

Angol ismeretterjesztő sorozat, 
104/6.:
A North Downs dombvidék áp
rilisban

17.00 Kapcsolj be!
Szamárfül
Meselánc
HANGOL-ka

17.45 Nyugodtan mondjatok 
nemet
Kanadai rajzfilmsorozat 
Maci Laci
Amerikai rajzfilmsorozat

18.00 „Engedjétek hozzám!” 
A hitről gyerekeknek

18.05 Válaszolunk a nézők 
telefonjaira

18.10 Csellengők 
Eltűnt gyerekek nyomában

18.15 Üzlet
18.30 Szerencsekerék
19.00 Gyereksarok

Az unatkozó királylány 
Liza és Paul

19.10 Múzsa 
Kulturális hírműsor

19.30 Híradó. Időjárás
20.05 Öt perc próza 

Molnár Ferenc: Az éhes város
20.15 Szeszélyes évszakok 

Szórakoztató magazin
21.10 Panoráma
21.45 A Kutyaházi 

Olasz-német-francia filmsoro
zat, 1II/1. rész

23.05 Korkép 
Magyarország jelenidőben

23.55 BBC-híradó 
0.15 Képújság

MTV 1
13.55 Képújság
14.00 Parlamenti napló
15.00 Közvetítés a Parla

ment üléséről
17.00 Műsorajánlat. Időjá

rás
17.05 Örvény

Kolumbiai tévéfilmsorozat, VI- 
II/4. rész

17.55 Műsorajánlat. Időjárás
18.00 Körzeti híradók 

Budapest, Debrecen, Pécs, Sze
ged, Szombathely

18.13 Magyarország ma
18.45 Telesport
19.00 Sportműsor
21.00 RÉS
21.15 Kékpercek

Rendőrségi hírek
21.25 Mindent vagy semmit! 

Műveltségi vetélkedő
22.00 Objektív 

Háttérműsor hírekről, esemé
nyekről

22.30 Időjárás. Műsorajánlat
22.40 Daniló Kiss

DUNA TV
8.00 Képes krónika

12.00 Lapozó
12.20 Első szerelem 

Norvég ifjúsági film
12.45 Kobold kópék 

Amerikai animációs film
13.05 Egy magyar nábob 

Magyar játékfilm
14.45 Pufóka kalandjai
15.00 Gazdakör 

Magazinműsor gazdálkodóknak
15.45 A törzsfőnök paradi

csoma
Kanadai ismeretterjesztő film
sorozat, XIII/3.:
Szenegál -  Badji, a tiszta

16.10 Aprók tánca
16.30 Cimbora -  tallózó
17.20 Dini, a kis dinoszau

rusz *
17.40 Mese
17.55 Műsorismertetés
18.00 Híradó
18.15 Melba

Ausztrál filmsorozat, VIII/1. 
rész

Melba Mellie volt az ausztrá
lok első világhírű operaénekes
nője. Ez a filmsorozat az ő 
regényes élettörténete alapján 
készült. A tehetséges előadónak 
kamaszkora óta mindig egyet
len vágya volt, hogy kivívja 
egy férfi elismerését.

19.00 Amerikai magyar élet
sorok
Riportfilm 

2u.uö Ritmus 
Könnyűzenei magazin

20.45 Esti kérdés
21.00 Híradó
21.15 „Apáink arcán”

Farkas Árpád vallomása életé
ről, költészetéről

21.55 M ár szlovákok vol
tunk...?
Magyar dokumentumfilm

23.10 Az emberiség ka
landja
Spanyol ismeretterjesztő film
sorozat, XIII/1.:
Egy szalmakalapos férfi

23.50 Farkas Árpád: Egy
szer majd arcom is elké
szül

Byti, bye, Larry! Bár a hatvankettedik életévében járó díva 
egyelőre tagadja, Hollywoon már tudni véli, kilátásban a 
válóper. Liz Taylor nyolcadik férje, a negyvenhárom éves 
Larry Fortensky három éven át nyújtott lelki támaszt világ
hírű nejének, de úgy tűnik, tovább már nem sikerül feledni 
a köztük lévő különbséget. Az egyik jó  nevű válőperes 
ügyvéd mostanában gyakori látogató a Taylor-házban, noha 
valószúnűleg nem okoz majd nagy gondot a válás anyagi 
rendezése, hiszen már a házasságkötés idején rögzítették, 
hogy a kapcsolat felbomlása esetén Fortensky nem számít
hat komoly „végkielégítésre” .
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ÚJVIDÉK
15.30 Műsorismertetés
15.35 Híradó szlovák nyel

ven
15.50 Híradó ruszin nyelven
16.05 Híradó rom án nyel

ven
16.15 Ismeretterjesztő m ű

sor
16.45 Híradó I. magyarul
17.00 Híradó I. szerb nyel

ven
17.30 Sport
17.35 Rajzfilm
17.40 Újvidéki képeslapok
19.00 Híradó II. magyarul
19.30 Híradó szerb nyelven
20.10 Sport
20.20 Jelzések 

Belpolitikai műsor
21.25 Hírek magyar nyel

ven
21.35 Dokumentumműsor
22.20 Zenés műsor
23.05 Híradó szerb nyelven
23.35 Sport

NS P L »
20.00 Műsorismertetés
20.05 Rajzfilm
21.10 Városi történetek
21.50 Játékfilm
23.30 Zenés műsor

BELGRAD 1
6.20 Zenés klipek
6.30 Reggeli műsor
9.00 24 óra
9.30 Iskolatévé

10.00 Hírek
10.05 Iskolatévé
10.35 Rajzfilm
10.40 Iskolatévé
12.05 Déli hangverseny
12.45 Rajzfilm
13.00 O tt a távolban
13.30 Válogatás az Iskolaté- 

vé műsoraiból
14.00 Rajzfilm
14.30 Iskolatévé
15.30 Hírek
15.45 Iskola tévé
16.40 Gyerekek, énekeljetek

velünk!
Gyermekműsor

17.00 Híradó
17.35 Szerbia ma
18.30 Zenés kirakósdi 

Vetélkedő
19.05 Rajzfilm
19.10 Jó éjszakát, gyerekek!
19.30 Híradó II.
20.10 Sport
20.15 Zenés műsor
20.25 Jelzések 

Belpolitikai műsor
22.00 Vidám est 

Zenés műsor
23.05 Híradó III.
23.40 Tévésport
23.45 24 óra
0.15 Hírek

BELGRAD 2
15.25 Műsorismertetés
15.30 Videotext
15.50 Játékfilm
17.20 Hírek albán nyelven
17.30 Egykor és ma 

Ismeretterjesztő film
18.00 Belgrádi műsor
19.30 Híradó
20.15 Kis hangverseny
20.30 Labdarúgás
21.30 Sportvilág
22.00 Hírek
22.15 Az orvostudomány vi

lága
Ismeretterjesztő műsor

23.15 Hazai játékfilmek cik
lusa

0.45 Belgrade Evening Re- 
port

BELGRAD3
8.00 MTV

11.00 Hírek
11.10 Album
12.00 Hírek
12.15 Dél -  délután
13.00 Hírek
13.10 Dél -  délután
14.00 Hírek
14.15 Oda vezetlek, ahová 

csak akarod
15.00 Hírek
15.10 Filmsorozat
16.00 Hírek
16.10 Sportműsor

18.00 Jó estét!
18.03 Hírek
18.10 Filmsorozat
19.00 Hírek
19.20 Zenés műsor
20.00 Hírek
20.10 Játékfilm
22.00 Hírek
22.10 Ki uralja a világot?
23.00 Filmsorozatok
24.00 Hírek

0.10 Éjszakai műsor
Sport. Játékfilm

5.00 MTV

MTV 1
5.28 Műsorismertetés
5.30 Gazdatévé

Kora reggeli magazin gazdál
kodóknak

5.50 Határtól határig
6.00 Napkelte. Hírössze
foglaló

9.00 Tízórai
9.05 Határváros

Francia-kanadai filmsorozat, 
78/66. rész:
Példamutató viselkedés

9.30 Tízórai 
Szolgáltató magazin

9.50 Játék
10.00 Munka, jog
10.40 Játék
10.50 Hírek, információk, 

időjárás
10.55 Prága város panopti

kuma
Csehszlovák tévésorozat, X/8. 
Szatócsballada /

12.00 Déli harangszó. Időjá
rás. Hírek

12.05 Üzlet délidőben
12.55 Képújság
14.55 Műsorismertetés
15.00 Sorstársak 

Rehabilitációs magazin
15.15 Segítség!
15.30 Repeta -  Fizika
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Verselemzés 

Kosztolányi Dezső: Ha negy
venéves

16.25 A kisasszony 
Brazil filmsorozat, 92. rész

17.00 Kalendárium 1995 
Ismeretteijesztő magazin

17.40 Tele-szák 
Horgászok műsora

17.50 Telis-televideó ’95
17.55 „Veletek vagyok min

dennap...”
Katolikus krónika

18.15 Üzlet
18.30 Zsákbamacska
19.00 Gabo madár 

Szlovák rajzfilm
19.10 Múzsa 

Kulturális hírműsor
19.30 Híradó. Időjárás. M ű

sorajánlat
20.08 Telesport
20.20 M iért éppen Alaszka? 

Amerikai sorozatfilm, 29/24. 
rész:
Panaszkodó fák

21.10 Stúdió ’95 
Kulturális hetilap

22.00 A Kutyaházi
Olasz-német-francia filmsoro

zat, III/2. rész
23.20 BBC-híradó
23.40 Képújság

M TV 2 1
8.55 Képújság
9.00 Közvetítés a Parla
ment üléséről

16.30 M űsorajánlat. Időjá
rás

16.35 Gyerekeknek
Érdekes tudnivalók 
Francia ismeretteijesztő film
sorozat 
Tárgyalás

17.05 A Duna hercegnője 
Német tévéfilmsorozat, XII/5. 
rész:
Rózsák ideje

17.50 Csízió
17.55 M űsorajánlat. Időjá

rás
18.00 Körzeti Híradók

Budapest, Debrecen, Pécs, 
Szeged, Szombathely

18.13 Körzeti magazinok
18.45 Tranzit

Közép-Európa világa
19.20 Magnum

Amerikai bűnügyi filmsorozat. 
Vegyes páros
Sz.: Tóm Selleck, John Hiller- 
man, Roger E. Mosley, Larry 
Manetti

20.15 Közhang 
Közvéleményen alapuló politi
kai show

21.00 Klip-mix
21.15 Környezetünk hírei
21.25 M indent vagy sem

mit!
Műveltségi vetélkedő

22.00 Objektív
Háttérműsor hírekről, esemé
nyekről

22.30 Időjárás. M űsoraján
lat

22.40 TS Sportvarázs

DUNA TV
8.00 Képes krónika

12.00 Lapozó

12.20 Első szerelem
Norvég ifjúsági film, VI/2. 
rész

12.40 Kobold kópék
13.05 K árpáthy Zoltán

Magyar játékfilm
14.20 Váltó 

Gazdasági nagazin
15.05 Tóm és Je rry  kölyök- 

korukban
15.30 Észak állatvilágában 

Finn természetfilm-sorozat:
A vörös hátú gébics

15.50 Életünket és vérünket 
a győzelemért 
Angol sporttörténeti sorozat, 
XIV/8. rész

16.15 A II. világháború 
Angol dokumentumfilm-soro- 
zat, XXVI/11. rész:
Vörös csillag, A Szovjetunió, 
1941-1943.

17.10 Bach: III. branden
burgi verseny

17.30 Mese •
17.55 Műsorismertetés
18.00 Híradó
18.15 Sátánkeringő Bécsben

Angol filmdráma (1989)
19.45 K urtág György: Já té

kok (részlet)
Kocsis Zoltán zongorázik

20.00 Gazdakör 
Magazinműsor gazdálkodók
nak

20.45 Esti kérdés
21.00 Híradó
21.15 Budapesti mesék

Magyar játékfilm (1987)
A háború végén a folyópar

ton felborítva fekszik egy sár
ga villamos. Elgyötört, ron
gyos, otthontalan emberek ve
rődnek össze egy csapatba, 
sínre rakják, hogy a remízbe 
juttassák. Útjuk nem könnyű, 
sok nehézséget kell legyőzni
ük. Valamennyiüknek megvan 
a maga külön drámája, mégis 
összefogja őket a közös akarat, 
hogy elérjék céljukat.

22.45 Gömöri György: Ver
sek (Naponta nyelvet...)

Kevin m ár nincs egyedül.' Kevin Costner még nem vált 
el a feleségétől, Cindytől, de azért nem tölti magányosan 
az estéit. Barátnője a vörös hajú, szép, arcú és alakú, 
huszonöt esztendős Angié Everhart, aki ez idáig elsősor
ban farmernadrág reklámozásával kereste a kenyerét.

Kim aggódik. Kim Basinger és Alec Baldwin nem min
den ok nélkül tekint aggodalommal a jövő elé. A negyve
negyedik évében járó, várandós filmsztár vérképe azt 
tükrözi, hogy sem a mája, sem a veséje nem működik 
tökéletesen. Túl sok méreganyag van a leendő anya szer
vezetében, mondja az orvos. Ami nem is csoda, annyi év 
ital, kábítószer és karrierhajsza után...

Nem kívánt vendég? Sylvester Stallone minden bizony
nyal jó benyomást akart tenni új barátnőjére, az osztrák 
Andrea Wieserre, amikor elhívta Rod Stewart születésnapi 
bulijára a Beverly Hills-i Tatou mulatóba. A baj csak az 
volt, hogy Rod Stewart nem írta fel Rambót a vendéglistá
ra. A gondos ajtónálló pedig ajtót mutatott az akciósztár
nak, aki sértődötten elkullogott a színről.
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5.15 A rabella  K iesbauer 
talk-show -ja (ísm.)

6.00 A lf (ism.)
6.25 T apsi Hapsi
6.45 Tóm  és J e rry
7.05 F lin tstone család (ism.)
7.50 A mi házunk  

Gyerekbetegségek
8.50 Petrocelli

Az ok: féltékenység
9.50 R oseanne (ism.)

10.20 B alesetek
Amerikai sci-fi

12.00 Szívtől szívig 
Rózsák és tüskék

13.00 C harlie  angyalai
14.00 A rabella  K iesbauer 

talk-show -ja
15.00 Dowling a ty a  nyomoz 

Halott a gyóntatószékben
16.00 L. A. Law 

Disznó fantázia
16.55 Tapsi Hapsi
17.25 T óm  és J e rry
17.55 Flin tstone család
18.25 M ost m indenki együtt! 

Buddy Holly üzenete
18.55 R oseanne
19.25 A lf
19.55 H íradó
20.15 Szívügy 

Amerikai krimi
22.15 É des bűn 

Szexuális magazin
23.10 W all S treet-i nő  

Olasz-amerikai krimi 
0.50 H írek
1.00 L . A. Law  (ism.)
1.55 H írek
2.05 K ungfu: A legenda folyta 

tód ik  (ism.)
2.55 Szívtől szívig (ism.)
3.40 H írek
3.50 K ettő  k e ttő  ellen (ism.)

7.30 Reggeli a SA T 1-gyel!
9.15 Szom szédok 

Megváltás
10.15 J ó  fo rm ában
10.45 Asszonyok!
11.45 N ém etország délben
12.00 A szerelem  útja i 

Keserű igazság
12.25 K aliforn ia nap  a la tt 

Különös ajándék
13.25 Falcon C rest 

Ördögi terv
14.25 M inden, csak nem szerelem
14.55 Időösvény 

A vadnyugaton
15.55 M acG yver 

Forró szerelem
17.00 Kockáztass!
17.30 Regionális m űsorok
18.00 M indent vagy sem m it
19.00 H írek
19.15 S porth írek
19.30 Szerencsekerék
20.15 A d isznó - Egy ném et k a r 

r ie r
A kilencvenes évek

22.15 95/12-es ak ta
23.00 Túl késő a hősöknek 

Amerikai háborús film
1.15 M acG yver (ism.)
2.10 Időösvény (ism.)
3.20 Falcon C rest (ism.)
4.15 K aliforn iái nap  a la tt  (ism.)
5.05 J ó  fo rm ában  (ism.)

6.00 Rajzfilm ek estig
20.00 Zöld a vetés (1945)

Sz.: Bette Davis, Nigel Bruce
22.00 Az ördög  k ap u ja

(1950)
Sz.: Robert Taylor, Louis Cal- 
hern

24.00 Hasfelm etsző J a c k  (1959) 
Fsz.: Lee Patterson

1.35 G örbe ég (1957)
Fsz.: Wayne Morris

3.00 A búvóhely (1934)
Fsz.: Robert Montgomery, Mau
reen O ’Sullivan

4.30 Az a rc  nélküli em ber (1935) 
Fsz.: Cyril Cusack

9.40 D r. W ho
10.15 Lou G ra n t

Kísérleti nyúl
11.10 Rosie O ’Neill esetei 

Az átok
12.10 Jeeves és W ooster
13.15 H agym aföld 

Amerikai film (ism.)
15.15 K ülvárosi körzet
16.10 C annon (ism.)
17.05 Rosie O ’Neill esetei (ism.)
18.00 H írad ó
18.20 K ülvárosi kö rze t (ism.)
19.15 C annon

A csodagyerek
20.10 Nyom nélkül 

Amerikai film
22.10 Spiegel tv
23.00 Gyikos m indennapok
23.55 Zenei m agazin

0.30 K am ikaze 
Francia film

8.30 A tlétikai m agazin (ism.)
9.30 E u ro sí (magazin)

10.30 M űkorcsolya vb (ism.)
12.30 M űvészi to rn a  Párizs- 

BercybŐl
14.00 Snooker
16.00 Snooker trü k k ö k
16.30 L ó u g ra tó  v ilágkupa H ol

landiából
17.30 M ountainb ike fedettpályás 

verseny
18.30 T ria l au tóverseny
19.30 E uro sp ö rt-h írek
20.00 Ökölvívás
22.00 N em zetközi m otoros m aga

zin
23.00 Snooker Sun Cityből
24.00 Lovaglás (ism.)

5.30 R T L -hírek
5.35 A tlan tisz  hőse
6.05 A fan tasztikus sárkányok  

világa
6.35 Lucky L uké
7.00 Reggeli m agazin
7.35 Egym ás közt (ism.)
8.05 Vészhelyzet
9.05 K ojak 

Kedves szomszédok
10.00 G azdag  és szép
10.30 H étköznapjaink
11.00 F o rró  nyerem ény (játék)
11.30 C saládi p á rb a j (játék)
12.00 Déli m agazin
12.30 A S pringfíeld-sztori
13.15 K alifo rn ia  klán
14.05 Gyilkosság a  hobbija

Gyónási titok
15.00 Ilona C hristen  

Beszélgetés: A gyerek nem ír tiéd
16.00 H ans M eiser 

Beszélgetés: Kövér kisbabák
17.00 Jeo p ard y  (vetélkedő)
17.30 Egym ás közt
18.00 G azdag és szép (ism.)
18.30 R obbanékony
18.45 H íradó
19.10 Robbanékony
19.40 J ó  idők, rossz idők
20.15 G yerekkereskedők 

Amerikai dráma
22.10 S te rn  tv-m agazin
23.15 G ottschalk-show
24.00 R T L  -  É jszaka i h írek  

0.30 R T L  -  É jszakai show
.30 K o jak  (ism.)
.20 Gyilkosság a  hobb ija  (ism.)

i.10 Ilona C hristen  (ism.)
4.00 H ans M eiser (ism.)
4.55 R obbanékony (ism.)

PRO 7
5.10 A rabella  K iesbauer 

talk-show -ja (ism.)
5.55 A lf (ism.)
6.20 Tapsi Hapsi
6.40 Tóm  és Je rry
7.10 Flintstone család
7.40 A mi házunk
8.40 Petrocelli 

Aki gyűlöletet vet...
9.40 R oseanne (ism.)

10.10 C harlie  angyalai 
Gyilkosság Las Vegasban

12.00 Szívtől szívig 
Piknik Acapulcóban

13.00 C harlie  angyalai 
Angyal forró keréken

14.00 A rabella  K iesbauer talk- 
show -ja

15.00 Dowling atya  nyomoz
15.55 L . A. Law

A cukrászok összetűzése
16.55 T apsi Hapsi
17.25 Tóin és J e rry
17.55 F lin tstone család
18.25 M ost m indenki együtt!
18.50 Roseanne
19.25 Alf
19.55 H írek
20.15 Különben dühbe jövünk

Spanyol-olasz film
22.15 Ö rdögűző II.

Amerikai fantasztikus film
0.10 H írek
0.20 R iporte rek  (ism.)
1.10 L. A. Law  (ism.)
2.05 H írek
2.15 V ilágok h áb o rú ja  (ism.)
3.05 Szívtől szívig (ism.)
3.50 H írek
4.00 Dowling a ty a  nyomoz

A prosti halála (ism.)

7.30 Reggeli a SA T 1-gyel!
9.15 Szomszédok 

Cl ive új ötlete
10.15 Jó  form ában
10.45 Asszonyok!
11.45 N ém etország délben
12.00 A szerelem  útja i 

Tökéletes csalás
12.25 K aliforn ia nap  a la tt 

Klassz srácok
13.25 Falcon C rest 

Sakkhúzások
14.25 M inden, csak nem  szere

lem
Mondj igent!

14.55 Időösvény 
A csodagyerek

15.55 M acG yver 
A halott vidék

17.00 Kockáztass! (vetélkedő)
17.30 Regionális m űsorok
18.00 M indent vagy sem m it! (ve

télkedő)
19.00 H írek
19.15 S porth írek
19.30 Szerencsekerék
20.15 W olff körzete 

A haramdik szem
21.15 Schreinem akers tiszteletlen 

show-ja
24.00 T he W hoopee Boys 

Amerikai vígjáték
1.35 M acG yver (ism.)
2.30 Időösvény (ism.)
3.25 Falcon C rest (ism.)
4.15 W olff körzete (ism.)
5.05 Jó  fo rm ában  (ism.)

6.00 Rajzfilm ek estig
20.00 Szép kis nőcske (1936) 

Sz.: Joan Crawford, Lionel 
Barrymore, Robert Taylor

22.00 Zsuzsa és az  Isten
Sz.: Joan Crawford, Frederic 
March, Rita Hayworth

24.00 M a élünk (1933)
Sz.: Joan Crawford, Gary Coo
per

2.05 C serbenhagyás (1935)

Fsz.: Clark Gable
3.35 T alálkozás F ranciao rszág

ban (1942)
Fsz.: John Wayne

9.50 D r. W ho 
| 10.25 Lou G ran t

Billie és a sztár 
I 11.20 Rosie O ’Neill esetei 

A hódoló
12.20 Jeeves és W ooster 

' 13.25 Nyom nélkül
Amerikai film (ism.)

15.15 K ülvárosi körzet
16.10 C annon (ism.)
17.05 Rosie O ’Neill esetei (ism.)
18.00 H írek
18.20 K ülvárosi körzet (ism.)

| 19.15 Cannon
Érdemtelen kitüntetés

20.10 Stacy lovagjai 
Amerikai film

21.55 Spiegel tv-extra
22.35 Die Zeit m agazin 

I 23.05 Szexuális m agazin 
0.05 M iért éppen Alaszka? 

Kései bosszú

PRO 7

8.30 M ountainbike verseny
9.30 Lovaglás

10.30 M űkorcsolya vb (ism.)
12.30 M otoros nem zetközi m aga

zin
13.30 Teherautó-verseny
14.00 Snooker E u ró p a  Liga
16.00 Tenisz (magazin)
16.30 E urofun  (magazin)
17.00 Hódeszka világkupa
17.30 Hóm obil-futam
18.30 E u rosport-h írek
19.00 Tenisz 

I 21.00 Ifjúsági labdarúgó  vb Nigé
riából

23.00 Snooker Sun Cityből
24.00 D arts

5.30 R T L -hírek
5.35 Rude ku tya és a  b an d ája
6.05 A fantasztikus sárkányok  

világa
6.35 Lucky Luké
7.00 Reggeli m agazin
7.35 Egym ás közt (ism.)
8.05 Vészhelyzet 

Meglepetés
9.05 K ojak

10.00 G azdag és szép
10.30 H étköznapjaink
11.00 F orró  nyerem ény
11.30 Családi p á rb a j (játék)
12.00 Déli m agazin
12.30 A Springfield-sztori
13.15 K alifornia klán
14.10 G yilkosság a  hobbija
15.00 Ilona Christen  

Beszélgetés: Szilikonbetét - idő
zített bomba a testben

16.00 H ans M eiser 
Beszélgetés: A házasságom po
kol volt

17.00 Jeo p ard y  (vetélkedő)
17.30 Egym ás közt
18.00 G azdag  és szép (ism.)
18.30 Robbanékony
18.45 H íradó
19.10 R obbanékony
19.40 Jó  idők, rossz idők
20.15 D r. Stefan F ran k  - Az 

orvos, ak iben  bíznak  a  nők 
Az abortusz

21.15 V árosi kórház 
A cél

22.15 A ren d ő rő rs  
Cserbenhagyásos gázolás

23.15 Gottschalk-show
24.00 RT L  -  É jféli h írek
0.30 R TL -  É jszakai show (ism)
1.30 K ojak  (ism.)
2.20 Gyilkosság a hobb ija  (ism.)

4.55 A rabella  K iesbauer 
show -ja (ism.)

5.40 A lf (ism.)
6.05 T apsi H apsi 
6.35 G adget felügyelő 
7.00 F lin tstone család
7.30 A mi házunk
8.30 Petrocelli

A maffia karmaiban
9.30 R oseanne (ism.)

10.00 Az utolsó vadászat 
Amerikai western

12.00 Szívtől szívig 
Tüzes hétvége

13.00 C harlie  angyalai 
Többé ne, Sam!

14.00 A rabella  K iesbauer 
talk-show -ja

15.00 Dowling a ty a  nyom oz 
A vacsoravendég

15.55 L. A. Law 
Öreg urak esete

17.00 Tapsi Hapsi
17.25 T óm  és J e rry
17.55 F linstone család
18.25 M ost m indenki együtt! 
18.50 R oseanne
19.25 A lf

A Rhonda nevű lány
19.55 H íradó
20.15 S uperm an  - Lois és C la rk  

ka land ja i 
Veszélyes forrás

21.10 Space R angers 
Az áruló

22.15 A szónok 
Amerikai fantasztikus film

0.10 Szerencsevadászok 
Amerikai western

2.10 L. A. L aw  (ism.)
3.10 H írek  
3.20 Édes bűn

Szexuális magazin 
4.05 H írek
4.15 Szívtől szívig (ism.)

7.30 Reggeli a  SA T 1-gyel!
9.15 Szom szédok 

Javíthatatlanul 
i 10.15 J ó  fo rm ában

10.45 Asszonyok!
11.45 N ém etország délben
12.00 A szerelem  ú tja i 

Vetélytársak
| 12.25 K alifo rn ia  n ap  a la tt 

Egy'férfi begőzöl
13.25 Falcon C rest 

A menekülés útjai
14.25 M inden, csak  nem  szere

lem
A rács mögött remegve 

I 14.55 Időösvény
17.00 K ockáztass! (vetélkedő)
17.30 Regionális m űsorok
18.00 M inden t vagy semm it!
19.00 H írek

I 19.15 S p o rth írek
19.30 S zerencsekerék

( 20.15 M ennyei szerető  
Amerikai vígjáték 

I 22.25 L a b d arú g ás  
| 23.10 In tr ik a

Olasz erotikus film 
0.45 A to jásfejűek  visszavágnak 

II.
Amerikai komédia 

2.15 M acG yver (ism.)
3.20 Falcon C rest (ism.)
4.10 M inden szerelem ... (ism.) 
4.40 L ab d arú g ás  (ism.)

ITNT

1.00 Napóleon (1954)
Sz.: Orson Welles, Yves Mon
tand, Jean Gabin

4.20 Ülő célpont (ism.)

6.00 Rajzfilm ek estig 
I 20.00 Az apokalipszis négy lova-

»(1961)
Sz.: Glcnn Ford, Charles Boyer 

| 23.00 Ülő célpont (1972)
Sz.: Oliver Reed, Ian McShane

10.00 D r. W ho
11.35 Lou G ra n t 

Fekete éjszaka
11.30 Rosie O ’Neill esetei 

Sírgyalázás
12.30 Jeeves és W ooster
13.35 Stacy lovagjai (ism.)
15.15 K ülvárosi körzet
16.10 C annon (ism.)
17.05 Rosie O ’Neill esetei (ism.)
18.00 H írek
18.20 K ülvárosi körzet (ism.)
19.15 C annon 

Apuka kislánykája
20.10 A ren d ő rn ő  

Francia film
21.55 Spiegel tv-in terjú
22.30 C harlie  M uffin 

Angol film
0.25 É jféli m agazin 
0.55 Spiegel tv-in terjú

9.30 H ódeszka világkupa
10.00 Teniszam agazin
10.30 Tenisz (Összefoglaló)
12.30 USA aerobicbajnokság
13.30 H óm obil fu tam  (összefogla

ló)
14.30 T ria tlo n  vb Új-Zélandból
15.30 A tlétikai m agazin
16.30 O lim pia (magazin)
17.00 F o rm a-1
18.00 N em zetközi m otoros m aga

zin
19.00 Teherautóverseny
19.30 E u ro sp o rt-h írek
20.00 F o rm a-1 nagydíj
21.00 Ökölvívás
22.00 P ankrác ió
23.00 F o rm a-1 nagydíj (ism.)

5.30 R T L -hírek
5.35 R obotzsaru
6.05 A fan tasztikus sárkányok 

országa
6.35 Lucky Luké
7.00 Reggeli m agazin
7.35 Egym ás közt (ism.)
8.05 Veszélyhelyzet
9.05 K ojak

10.00 G azdag és szép
10.30 H étköznapjaink
11.00 F o rró  nyerem ény (játékos 

show)
11.30 C saládi p á rb a j (játék)
12.00 Déli m agazin
12.30 A S pringfield-sztori
13.15 K aliforn ia klán
14.05 Gyilkosság a  hobbija
15.00 Ilona C hristen  

Beszélgetés: M erényletek áldo
zatai

16.00 H ans M eiser 
Beszélgetés: Jótékonysági tevé
kenység

17.00 Jeo p ard y  (vetélkedő)
17.30 Egym ás közt
18.00 G azdag és szép (ism.)
18.30 R obbanékony
18.45 H íradó
19.10 R obbanékony
19.40 J ó  idők, rossz idők
20.15 A fojtogató kézírása 

Amerikai thriller
22.00 C atm an - Veszélyes rem é

nyek
Amerikai akciófilm

23.50 R T L  -  É jszakai hírek  
0.20 É jszakai show
1.20 A sátán  szövetsége 

Amerikai horror
3.40 A csap a t (ism.)
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6.05 T r ió  n ég y  ö k ö lle l (ism .)
6 .50  G a d g e t  felügyelő
7.15 D en n is
7 .40  A lv in  és a  m ó k u so k
8.10  T u r b o  T een
8.35  S lim e r  és az  igazi szel- 

lem irtó k
9.05  Ő rü l t  s z ö rn y isk o la
9.30  T a z -M a n ia
9.55 B cc tle ju ice

10.20 M ex ik ó  leg g y o rsab b  ege
re

10.50 A n im an ia c s
11.20 T ó m  és J e r r y
11.50 T isz ta  b o sz o rk á n y sá g
12.20 P a r k e r  Lew is
12.50 S z u p e r, M r. C o o p er!
13.15 S u p e rb o y  

Idegen világ nyom ai
13.45 U tazás  a  te n g e r  m ély é re
14.45 T r ió  n ég y  ökölle l
15.40 M o z im ag az in
16.10 M e rill  s z ab a d c s a p a ta i  

A m erikai akciófilm
17.55 C o u s te au  k a p itá n y  ó c e á 

n i k a la n d o z á sa i
19.00 T ó m  és J e r r y
19.25 S im p so n é k
19.55 H íre k
20.15 N ő stén y  ö rd ö g  

A m erikai vígjáték
22.15 K é t m e g fo g h a ta tla n  

A m erikai akciófilm
0.20  H íre k
0 .30  S p a c e  R a n g c rs  (ism .)
1.25 Ö rö k k é v a ló sá g  

A m erikai film
4.15. H íre k
4 .25  C o u s te au  k a p itá n y  óceá 

n i k a la n d o z á sa i (ism .)
5 .10  H íre k
5 .20  S z u p e r,  M r. C o o p e r!

(ism .)

1
6.20 B lack , a  fek e te  v illám  

A jándéknapok
6.50  T offelék  

Arannyal telt fazék
7 .00  F én y lő  b a rá to k
7.15  B o b b y  v ilág a
7.45 G rim m y
8.15  J a m e s  B o n d  fia  

Jégszöm y
8.45 C o n a n , a  k a la n d o r
9 .10  S u p e rh u m a n  S a m u ra y

V eszélyes víz
9 .40  J á té k o k  v ilága

10.10 K o sá r la b d a
10.55 T é v é tra c c s
11.25 M en n y ei s z e re tő  (ism .)
13.30 K ék  ho ld  völgye 

A m erikai kalandfilm
16.00 M ely ik  ú t  vezet a  f ro n t 

ra ?
A m erikai vígjáték

17.45 H íre k
17.55 M illiós k e ré k
18.00 L a b d a rú g ó  B u n d cs lig a
19.30 S z e re n c se k e ré k
20.15 M in d e n t vagy  se m m it
21 .50  A z a ra n y to já s

Show
23.15 A P am ela -e lv  

Am . ero tikus thriller
1.00 M á g ik u s  tű z  

A m erikai film
3.50  R ö v id film m ag az in
4.50  L a b d a rú g á s  (ism .)

6.00  R a jz film e k  estig
20.00 U jjak  az  a b la k b a n  (1942) 

Fsz.: Basil R athbone, L ew  
Ayres

22.00 M este rség es  zö ld  (1973) 
Fsz.: Charlton  H eston, E dw 

ard G. Robinson
2 4.00  V eszé ly ez te te tt egyedek

Fsz.: R obert U lrich, Jobeth 
W illiam s

1.50 D r. X v issza té rése  (1939) 
Fsz.: H um phrey  B ogart, W ay
ne M orris

4 .00  A te s tlo p ó k  (1969)

8.50  K a la n d  a  te n g e r  m élyén  
A usztrál dokum entum film

9 .50  A z é lő  bolygó 
ó c e á n

11.00 U tazási m ag az in  
Szingapúr

11.30 T évés m ag a z in
12.10 S p iegel T v - in te rjú
12.50 A li b a b a  h é t  a rc a

O lasz  film
14.30 A re n d ő rn ő
16.10 T isz tg y á r  

N ém et film sorozat
18.00 H íre k
18.15 K a la n d  a  te n g e r  m élyén

(ism .)
19.15 A z é lő  b o lygó  (ism .)
2 0 .10  M a ig re t

M aigret és a különös tanúk
22.05  Spiegel T v
24.00  V a k  d ü h  

A m erikai film

ÉUR0SP0 R Î
8 .30  F o rm a -1 

Brazil nagydíj
9 .30  T e h e ra u tó v e rse n y

10.00 T r ia l  v e rsen y /Ö k ö lv ív ás
12.00 S n o o k e r  S u n  C itybő l
13.00 F o rm a -1
14.00 A tlé tik a i vb
16.00 M o to rk e ré k p á r  m ag az in
17.00 F o rm a -1
18.00 A u tó v e rsen y  

P árizs-B ercyből
19.00 T en isz
2 1.00  F o rm a-1
2 2.00  Ö k ö lv ív ás /F u n b o a rd

5 .35  P in o cch io
6 .00  L ila  h e rc e g n ő
6 .25  S h a rk y  és G eo rg e
6 .55  C a m p  C a n d y
7.15 T in i n in d zsa  tek n ő cö k
7 .40  K é t b u ta  k u ty a
8 .10  M ex ik ó i cow boyok
8.40  P la n e t  k a p itá n y
9.00  V issza a  jö v ő b e
9.30  P o w er  R a n g e rs

10.05 A k is  h a b le á n y
10.40 D isney  és tá r s a
10.55 G o o fy  és M ax
11.25 N y e re m é n y já té k
11.30 K a lifo rn ia i á lm o k
11.55 B e l-A ir  h e rc e g e
12.25 Ő rü l te k  h á z a
12.55 E g y rő l a k e ttő re  

A tévédrám a
13.25 K i i t t  a  fő n ö k ?

Kém  a könyvtárban
14.55 K n ig h t R id e r  

H alálos orchideák
15.55 A c sa p a t
16.55 F o rm a-1
18.15 R o b b a n é k o n y
18.45 H íre k
19.10 H alló ! (show )
20.15  S z á z ez e r  m á rk á s  sh o w
22 .00  H o g y a n , k é re m ?
23.00  P ro fi ö k ö lv ívás  

0 .15  R T L  -  S z o m b a t éj
1 .15 M eg szá llo ttság

A m erikai horror
3 .30  M o z itip p e k
3 .55  K n ig h t R id e r  (ism .)
4 .45  K i i t t  a  fő n ö k ?  (ism .)

PRO 7
6.05 U tazás a  tenger m élyére
6.55 K ara te  kölyök
7.20 Teddy R uxpin kalandjai
7.45 Kissyfur
8.15 Droopy
8.45 G adget felügyelő
9.10 Scooby Doo show
9.35 A törvényen kívüliek k irá 

lya
10.00 E gerek  hatalm a
10.30 B atinan
10.55 G arfield  és b a rá ta i
11.20 Sim psonék
11.50 S tan és Pan
12.20 Egy em ber A tlantiszról
13.15 Ben C ropp 

Ausztrál természetfilm
14.15 E m m eran

Öt perc emberiesség
14.25 A szerelem  könyve 

Amerikai vígjáték
16.00 Még m indig Jeannievel á l

m odom
Amerikai vígjáték

17.55 M atlock 
Gyilkosság az esküvőn

18.55 V ipera
A kártyás gyilkos

19.55 H íradó
20.15 A tenger ad választ 

Amerikai krimi
22.10 A Palm  Beach-i duó 

Az apa bosszút áll
23.10 Végső te r ro r  

Amerikai akciófilm
0.40 H írek
0.50 K ettő  ke ttő  ellen (ism.)
1.20 C supasz cella 

Angol film
2.40 H írek
2.50 M ozim agazin
3.15 Egy em ber A tlantiszról 

(ism.)
4.10 A mi házunk  (ism.)

6.10 Jam es Bond fia
6.35 Superhum an  S am urai 

Syber-Squad
7.00 C onan, a kalandor
7.25 Szam árfü l és ö rdögfarok
7.35 Időösvény
8.30 D olores lába

Német vígjáték
10.15 Idegen a vadnyugaton 

Amerikai western
12.20 L ány pizsam a nélkül 

Német vígjáték
14.00 B om banő 

Amerikai vígjáték
16.15 Szindbád aranyu tazása  

Amerikai kalandfilm
18.15 Szerencsekerék
19.00 H írek
19.15 L abdarúgás
20.15 T u tanham on  s ír ján a k  átka  

Amerikai kalandfilm
22.10 Talkshow
23.30 24 ó ra

0.05 M iklós és A lexandra 
Angol film

3.20 Szindbád  a ranyu tazása
(ism.)

5.05 Jó  fo rm ában  (ism.)

6.00 Rajzfilm ek estig 
I 20.00 A kővé vált e rd ő  (1936) 

Sz.: Humphrey Bogart, Bette 
Davis, Leslie Howard 

I 21.40 T eaház az Augusztusi 
Holdhoz (1956)
Sz.: Marion Brando, Glenn Ford 

I 23.55 Egyet a könyvnek (1948) 
Sz.: Ronald Reagan, Eleanor 
Parker

1.50 Ő rség a R ajnán  (1943)

Sz.: Paul Lukas, Bette Davis
3.55 Ifjúság (1935)

vox
9.40 NZZ form átum

10.25 Spiegel tv
12.15 Die Zeit m agazin
12.45 T isztgyár (ism.)
14.40 M aigret és a különös tanúk

(ism.)
16.20 Ali b aba  hét a rca  

Olasz film
18.00 H írek
18.25 Utazási m agazin - M oszkva
19.15 Airwolf 

Amerikai sorozat
20.15 V akm erő já tékok  

Amerikai film
22.10 Űzött emlékezet 

Francia-kanadai film
23.45 Szexuális magazin 
0.50 M ozielőzetes
1.20 Vak d ü h  (ism.)

8.30 Forma-1 
Brazil nagydíj

9.30 M otoros nagydíj. A usztráli 
ából

11.00 Ökölvívás
12.00 Snooker
13.00 Forma-1
13.30 Élő közvetítés a  Forma-1 

futam ról
14.00 M otoros nagydy
16.00 Funboard
18.00 Form a-1 Brazíliából
20.00 Ifjúsági labdarúgó  vb Nigé

riából
22.00 Forma-1
24.00 M otoros nagydíj A usztráli

ából

5.45 New Kids O n T he Block
6.10 W inspector
6.30 Bili és Ted csodálatos k a 

landjai
7.00 Klasszikus rajzfilm ek
7.05 M arina, a kis hableány
7.50 Goofy és M ax
8.20 Tóm  és J e rry
9.00 Bicikliző egerek  a M arsró l
9.25 T örténetek  a krip tábó l
9.55 Jó  reggelt, vasárnap!

10.00 Disney-délelőtt 
Aladdin

10.30 Életem , m int bébicsősz
10.40 Disney-délelőtt
10.55 Bonkers
11.25 Vissza a  m últba

Harc életre-halálra
12.20 T rópusi hőség 

A válási hercehurca
13.15 Ki i tt  a  főnök 

Esküvő kontra jéghoki
13.50 A teniszcsoda 

Amerikai sorozat
14.20 Csónakosok 

Amerikai vígjáték
16.40 M ennydörgés a  P a rad i

csomban 
Amerikai film

17.30 Form a-1 rip o rt
18.00 Form a-1 futam
20.15 B irkenhof és L erchenau 

Német dráma
22.15 Spiegel Tv
23.00 Késő esti kiadás
23.20 P ász to ró ra '

Erotikus magazin
0.15 Négyes csato rna 
0.50 Forma-1
2.50 Ilona C hristen  (ism.)
3.40 H ans M eiser (ism.)
4.30 Ki itt a főnök?
4.55 Robbanékony (ism.)

HÉTFŐ

5.05 Ben C roop
5.50 Alf
6.15 G adget felügyelő
6.40 A lvin és a  m ókusok
7.05 Flin tstone család
7.35 A mi házunk
8.35 Petrocelli 

A másik énem
9.35 R oseanne

10.05 M ég m indig Jeannie-vel 
álm odom

12.00 Szívtől szívig 
Hartland expressz

13.00 C harlie  angyalai
Csak a veszteseknek kell nyemi

14.00 A rabella  K iesbauer talk  
show-ja

15.00 A W altonok 
Az írógép

15.55 L. A. Law
16.55 Tapsi Hapsi
17.25 Tóm  és J e rry
17.55 F lin tstone család
18.25 M ost m indenki együtt! 

Szőkék előnyben
18.50 R oseanne 

Gonosz ujj
19.25 Alf
19.55 H íradó
20.15 A tenger ad  választ 

Amerikai krimi
22.10 Testközelség
23.25 T C  2000 

Amerikai sci-fi
1.05 H írek
1.15 L. A. L aw  (ism.)
2.10 H írek
2.20 S u p erm an  (ism.)
3.10 V ipera  (ism.)
3.55 H írek
4.05 C h arlie  angyalai (ism.)
4.50 Superboy  (ism.)

S A T  1
7.30 Reggeli a SAT 1-gyel!
9.15 Szom szédok 

Aláírásgyűjtés
10.15 J ó  fo rm ában
10.45 Asszonyok
11.45 N ém etország délben
12.00 A szerelem  útja i 

Tökéletes hazudozó
12.25 K aliforn ia  nap  a l j t t
13.25 Falcon C rest 

Szomorú igazság
14.25 M inden, csak nem  szere

lem
Szív van, lélek nincs

14.55 Időösvény 
Kemény öklök

15.55 M acG yver 
Szép barátok

17.00 Kockáztass!
Vetélkedő

17.30 Regionális m űsorok
18.00 M indent vagy sem m it 

Vetélkedő
19.00 H írek
19.15 S p o rth írek
19.30 S zerencsekerék
20.15 Egy b a jo r  R ügen szigetén 

Hívnak a hegyek
21.15 M i tö rtén t va ló jában? 

W olfgang Welsch -  NDK-sokat 
segítettem az NSZK-ba

22.10 Tetthely , a  kerítés 
Békaember

23.10 Ú jdonságok és tö rténetek
23.55 K u ltu rá lis  m agazin 

0.20 M acG yver (ism.)
1.15 Időösvény (ism.)
2.05 Falcon C rest (ism.)

6.00 R ajzfilm ek estig
20.00 S o m b rero  (1953)

Fsz.: Cyd Charisse, Ricardo 
Montalban, Pier Angeli

22.00 Eddie ap ja  udvaro l
Fsz.: Glenn Ford, Ronny How
ard

24.00 M icsoda felosztás!
Fsz.: Kenneth Connor, Sidney 
James

1.35 A nagyszerű  hé t halálos
b ű n  (1971)
Fsz.: Bruce Forsyth, Leslie Phil
lips

3.30 Az a  süllyedő érzés

9.55 D r. W ho
10.30 L ou G ra n t 

Cenzúra
11.25 Rosie O ’Neill esetei 

Halálos vírus
12.25 Jeeves és W ooster
13.30 V akm erő  já té k
15.15 K ülvárosi kö rze t
16.10 C annon
17.05 Rosie O ’Neill esetei
18.00 H írek
18.20 K ülvárosi körzet
19.15 C annon 

Lány kenuval
20.10 A te rro ris ta  vadász 

A Sauer-Krabbe ügy
22.00 Spiegel TV -m agazin
22.50 A irwolf

A kábítószer-kereskedők dzsun
gelében

23.45 H étköznapi r ip o r t 
0.15 Ű zött em lékezet

9.30 T ria tlo n  H aw aiiról
11.00 A tlétikai vb
12.00 Form a-1
13.00 M otoros nagydíj A usztráli

ából
14.00 B razil lab d arú g ás
15.00 Ifjúság i labdarúgó  vb
16.30 F u n b o ard  Párizsból
17.30 Form a-1
18.30 M otoros nagydíj A usztráli

ából
19.30 E u ro sp o rt-h írek
20.00 Speedw orld-m agazin
22.00 A legszebb gólok
23.30 Ökölvívás 

0.30 G olf

5.30 R T L  h írek
5.35 A m erika kapitány
6.05 A fan tasztikus sárkányok  

országa
6.35 L ucky L uké
7.00 Reggeli m agazin
7.35 Egym ás közt
8.05 Vészhelyzet
9.05 K ojak  

Halálbiztos üzlet
10.00 G azdag és szép
10.30 H étköznap jaink
11.00 F o rró  nyerem ény 

Játék
11.30 C saládi p á rb a j 

Játék
12.00 Déli m agazin
12.30 A Springfield-sztori
13.15 K aliforn ia  klán
14.05 Gyilkosság a hobbija

Aki utoljára nevet...
15.00 Ilona C hristen  

Beszélgetés: Munkahelyi szex
16.00 H ans M eiser 

Beszélgetés: A bokszolók és a 
nők

17.00 Jeopardy!
Vetélkedő

17.30 Egym ás közt
18.00 G azdag  és szép (ism.)
18.30 R obbanékony
18.45 H íradó
19.10 Robbanékony
19.40 J ó  idők, rossz idők
20.15 O ttó 

Német film
20.45 O ttifán tok
21.15 S onntag  és társa  

Tengerparti nyaralás
22.15 E x tra  RT L  

Magazin
23.00 10 perccel 10 előtt
23.30 Gottschalk-show
24.00 R T L  -  É jszakai hírek  

0.30 R T L  -  É jszakai show
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5.25 A rabella  K iesbaucr talk- 
show -ja

6.10 Alf
6.35 Scooby Doo show
7.00 E gerek  hata lm a
7.25 Sim psonék
7.55 A mi házunk 

Érvényes fogadás
8.55 Petrocelli 

Roy bácsi
9.55 Roseanne

10.25 A szerelem  könyve
12.00 Szívtől szívig 

A prémvadász
13.00 C harlie  angyalai 

Angyal mint médium
14.00 A rabella  K iesbauer talk- 

show-ja
15.00 A W altonok 

A csillagokban megírva
15.55 L. A. Law 

Az elveszett fivér
16.55 Tapsi Hapsi
17.25 Tóm  és J e rry
17.55 Flintstone család
18.25 M ost m indenki együtt!
18.55 Roseanne 

Álmai asszonya
19.25 A lf 

Ugrás a mélybe
19.55 H íradó
20.15 M indent, csak  gyilkosságot 

ne!
Aki erőszakot vet...

22.20 R iporte rek
23.15 K ungfu: A legenda folyta

tódik
Caine és a bandák háborúja 

0.10 A világok h áb o rú ja  
A gyilkos drog

1.00 H írek
1.10 L. A. L aw  (ism.)
2.05 H írek
2.15 Testközelség (ism.)
3.25 A Palm  B each-i duó  (ism.)

7.30 Reggeli a SA T 1-gyel!
9.15 Szom szédok 

A nagymama a gyilkos
10.15 Jó  fo rm ában
10.45 Asszonyok!
11.45 N ém etország délben
12.00 A szerelem  útja i 

Esküvői tervek
12.25 K aliforn ia  nap  a la tt 

Egy asszony vádol
13.25 Falcon C rest 

Késő bánat
14.25 M inden, csak nem  szere

lem
A megtört asszony

14.55 Időösvény 
Bestia a Sohóban

15.55 M acG yver 
Néma tanú

17.00 Kockáztass!
17.30 Regionális m űsorok
18.00 M indent vagy semm it!
19.00 H írek
19.15 S porth írek
19.30 Szerencsekerék
20.15 A. S.

Eltűnve
21.15 C hicago H ope K órház 

Eltört szívek
22.15 E m berek  az  újságcím ek 

m ögött
23.00 Spiegel tv
23.35 E m b er a h in tán

Amerikai krimi
1.30 M acG yver (ism.)
2.25 Időösvény (ism.)
3.25 Falcon C rest (ism.)
4.15 K aliforn iai nap  a la tt (ism.)
5.05 J ó  fo rm ában  (ism.)

Fsz.: W illiam Holden, June 
Allyson, Barbara Stanwyck 

I 24.00 A kép let (1980)
Fsz.: George C. Scott, Marion 
Brando, John Gielgud

2.10 A kerekes kereskedők 
(ism.)

4.00 Közigazgatási k íséret
(ism.)

P R O  7

VOX
10.00 Dr. W ho
10.35 Lou G ra n t 

Lóbolondok
11.30 Rosie O ’Neill esetei 

Az ajándék
12.30 Jeeves és W ooster
13.30 A te rro ris ta  vadász
15.15 K ülvárosi körzet
16.10 Cannon
17.05 Rosie O ’Neill esetei
18.00 H írek
18.20 K ülvárosi körzet
19.15 C annon

Vég'nélküli menekülés
20.10 Via M ala 

Német film
21.55 Tévés m agazin
22.35 N Z Z -form átum
23.15 H étköznapi rip o rto k  

0.10 N ők és férfiak
Amerikai-angol film

8.30 G olf (magazin)
9.30 M űkorcsolya

11.00 T áncverseny
12.00 A legszebb gólok
13.30 S peedw orld (magazin)
15.30 A krobatika
16.30 T eherautó-verseny
17.00 P ankrác iő
18.00 A legszebb gólok
19.30 E urosp o rt-h írek
20.00 USA aerobic bajnokság
21.00 Testépítő  vb
22.00 Ökölvívás
23.00 Snooker E u ró p a  liga

1.00 E u ro sp o rt-h írek

6.00 Rajzfilm ek estig
20.00 A kerekes kereskedők

Fsz.: James Garner, Lee Rémiek
22.00 Közigazgatási kíséret (1954)

5.30 R T L  h írek
5.35 A szupercsapat
6.05 A fan tasztikus sárkányok  

országa
6.35 Lucky Luké
7.00 Reggeli m agazin
7.35 Egym ás közt
8.05 Vészhelyzet
9.05 K ojak 

Dupla fenekű gyilkosság
10.00 G azdag és szép
10.30 H étköznapjaink
11.00 F o rró  nyerem ény
11.30 C saládi p á rb a j
12.00 Déli m agazin
12.30 S pringfield-sztori
13.15 K aliforn ia  klán
14.05 Gyilkosság a hobb ija
15.00 Ilona C hristen  

Beszélgetés: Kényszeres cselek
vések

16.00 H ans M eiser 
Beszélgetés: Tönkretett a bank

17.00 Jeopardy!
Vetélkedő '

17.30 E gym ás közt
18.00 G azdag és szép (ism.)
18.30 R obbanékony
18.45 H íradó
19.10 R obbanékony
19.40 Jó  idők, rossz idők
20.15 Balko 

Forró drót
21.15 R ockford 

Szerelem, drog, halál
22.15 Q uincy 

Versenyfutás a halállal
23.15 G ottschalk-show
24.00 R T L  -  É jszakai h írek

0.30 R T L  -  É jszakai show
1.30 K ojak  (ism.)
2.20 Gyilkosság a hobb ija  (ism.) !
3.10 Ilona C hristen  (ism.)

5.00 A rabella  K iesbauer 
talk-show -ja

5.45 A lf
6.10 Tapsi Hapsi
6.35 Tóm  és Je rry
7.05 Flintstone család
7.35 A mi házunk 

Táncosok szerelme
8.35 Petrocelli 

Halálos rodeó
9.35 A rosszallók kórusa

12.00 Szívtől szívig 
Varázslatok

13.00 Chalie angyalai
! 14.00 A rabella K iesbauer 

talk-show -ja
15.00 A W altonok 

A fiatal prédikátor
! 15.55 L. A. Law 

Bíró kísértésben
17.00 T apsi Hapsi
17.25 Tóm  és Je rry
17.55 Flintstone család
18.25 M ost m indenki együtt! 

Veszélyes csók
| 18.50 Roseanne

19.25 Alf
19.55 H írek

| 20.15 A látogatók 
Svéd film 

! 22.15 Édes bűn
23.05 Scirocco 

Olasz film 
0.45 H írek
0.55 L. A. Law  (ism.)
1.50 H írek
2.00 K ung Fu: A legenda folyta' 

tódik (ism.)
2.50 Szívtől szívig (ism.)
3.35 H írek
3.45 K ettő  ke ttő  ellen (ism.)
4.15 A m i házunk (ism.)

7.30 Reggeli a SA T 1-gyel!
9.15 Szom szédok 

Tapasztalt edző 
I 10.15 J ó  form ában 
I 10.45 Asszonyok!

11.45 Ném etország délben 
| 12.00 A szerelem  útja i 

Elvesztett játsztma 
I 12.25 K aliforn ia nap a la tt 

A partin derült ki 
| 13.25 Falcon C rest 

A bosszú angyala 
| 14.25 M inden, csak nem  szere

lem
Meztelen tények

14.55 Időösvény 
Évszázados kincs

15.55 M acG yver 
Vak bizalom

I 17.00 Kockáztass!
17.30 Regionális m űsorok
18.00 M indent vagy sem m it
19.00 H írek

j 19.15 S porth írek  
I 19.30 Szerencsekerék 
I 20.15 A hegyi orvos 

Légszomj 
|  21.15 H unter 

Rick fia: Ben 
|  22.15 95/1-as ak ta

Riporterek felderítésen 
| 23.00 A Z egység tám adása 

Ausztrál-hongkongi film 
0.40 M acG yver (ism.)
1.35 H u n ter (ism.)
2.25 Időösvény (ism.)
3.20 Falcon C rest (ism.)
4.15 K aliforniai nap  a la tt (ism.)

6.00 Rajzfilm ek estig
20.00 A bám ulatos C litterhouse 

d o k to r (1938)
Fsz.: Humphrey Bogart, Edward 
G. Robinson

22.00 Catlow  (1971)
Fsz.: Leonard Nimoy, Yul Brin-

24.00 Szenvedélyes híve 
Fsz.: Merle Obcron, Dennis 
Morgan, Rita Hayworth

1.40 É rtem  élj! (1952)
Fsz.: Peter Lawford, Jan Greer, 
Gig Young

3.00 Tökéletes idegenek 
Fsz.:  ̂Deborah Kerr

4.45 É rtem  é(j! (ism.)

9.55 D r. W ho
10.30 Lou G ra n t 

Fekete örökség
11.25 Rosie O ’Neill esetei 

Az emberrablás
12.25 Jeeves és W ooster
13.30 Via M ala
15.15 K ülvárosi körzet
16.10 Cannon
17.05 Rosie O ’Neill esetei
18.00 H írek
18.20 K ülvárosi kö rze t (ism.)
19.15 Cannon
20.10 S z tárok  és bárok  

Amerikai film
21.55 Spiegel tv
22.45 Gyilkos m indennapok
23.40 Zenei m agazin 

0.15 Férfiak  és nők 
Amerikai-angol film

8.30 Aerobic bajnokság
9.30 M űkorcsolya

11.00 Táncverseny
12.00 Testépítés
13.00 G ran ad a -D ak ar rali
14.00 Snooker E u ró p a  Liga
16.00 Snooker trü k k ö k
16.30 D íjugrató  világkupa
17.30 P ankráció
18.30 F o rm a-1 nagydíj
19.30 E u rosport-h írek
20.00 Ökölvívás
22.00 Nemzetközi m otoros m aga

zin
23.00 L abdarúgó  EB -selejtező

5.30 R T L -hírek
5.35 N am or herceg -  Az allan ti- 

szi hős
6.05 A sá rkányok  b irodalm a
6.35 Lucky Luké
7.00 Reggeli m agazin
7.35 Egym ás közt (ism.)
8.05 Vészhelyzet
9.05 K ojak

A nyomozók királya
10.00 G azdag és szép
10.30 H étköznapjaink
11.00 F orró  nyerem ény
11.30 C saládi p á rb a j
12.00 Déli m agazin
12.30 A Spingfield-sztori
13.15 K alifornia klán
14.05 Gyilkosság a hobbija

A hatalom próbája
15.00 Ilona C hristen  

Beszélgetés: Félős vagyok
16.00 H ans M eiser 

Beszélgetés: Családi titkok
17.00 Jeopardy  

Vetélkedő
17.30 Egym ás közt
18.00 G azdag és szép (ism.)
18.30 Robbanékony
18.45 H íradó
19.10 Robbanékony
19.40 J ó  idők, rossz idők
20.15 Ö t ó ra  félelem -  Túszejtés 

az óvodában
Német dráma

22.15 S tern  TV
23.15 Gottschalk-show
24.00 R T L  -  É jszakai h írek  
0.30 R TL -  É jszakai show
1.30 K ojak  (ism.)
2.20 Gyilkosság a hobbija  (ism.)
3.10 Ilona C hristen  (ism.)
4.00 H ans M eiser (ism.)

5.20 A rabella  K iesbauer 
talk-show -ja

6.05 A lf
6.30 Tapsi Hapsi
6.50 Tóm  és J e rry
7.20 Flin tstone család
7.50 A mi házunk
8.50 Petrocelli

Öt köbméter beton
9.50 R oseanne (ism.)

10.20 I rá n y  a lóverseny 
Amerikai vígjáték

11.55 Szívtől szívig
I 13.00 C harlie  angyalai 
j Három bűnös angyal 
| 14.00 A rabella  K iesbauer 

talk-show -ja 
| 15.00 A W altonok 

A szökevény 
| 15.55 L. A. Law  

A hatalmas egér 
I 17.00 Tapsi Hapsi 
I 17.25 Tóm  és J e rry  
I 17.55 Flin tstone család 
| 18.25 M ost m indenki együtt!

Vörös veszély 
J 18.50 R oseanne 

Fájdalmas vallomás 
| 19.25 A lf

Ha jön az anyós 
I 19.55 H írek  
| 20.15 A m erikai saolin 

Amerikai akciófilm 
| 22.20 K ockázatos üzlet 

Amerikai vígjáték
0.15 H írek
0.25 A rip o rte re k  (ism.)
1.15 L . A. L aw  (ism.)
2.10 H írek
2.20 Világok h áb o rú ja  (ism.)
3.10 Szívtől szívig (ism.)
3.55 H írek
4.05 C harlie  angyalai (ism.)

7.30 Reggeli a SA T 1-gyel!
9.15 Szom szédok 

Harcias kakasok
10.15 Jó  form ában,
10.45 Asszonyok!
11.45 N ém etország délben
12.00 A szerelem  útja i 

Az új főnök
12.25 K aliforn ia  nap  a la tt 

Kedves fiúk
13.25 Falcon C rest 

Phoenix a hamuból
14.25 M inden, csak nem  szerelem 

Halál az ágyban
14.55 Időösvény

Az államférfi becsülete
15.55 M acG yver

A Lacey nővérek
17.00 K ockáztass!

Vetélkedő
17.30 Regionális m űsorok
18.00 M indent vagy sem m it! 

Vetélkedő
19.00 H írek
19.15 S p o rth írek
19.30 S zerencsekerék
20.15 W olff körzete  

M entő lövés
21.15 Schreinem akers tiszteletlen 

show -ja
24.00 A p ap  felesége 

Olasz vígjáték
1.55 M acG yver (ism.)
2.50 Időösvény (ism.)
3.45 Falcon C rest (ism.)
4.35 M inden, csak nem  szere

lem (ism.)
5.05 J ó  fo rm ában  (ism.)

6.00 R ajzfilm ek estig
20.00 A titkos k e rt (1949)

Fsz.: M argaret O ’Brien, Dean 
Stockwell

22.00 Tőkéinken édes a  szőlő 
(1945)
Fsz.: Margaret O ’Brien, Edward 
G. Robinson

24.00 Zene m illióknak (1944) 
Fsz.: Margaret O ’Brien, Jose 
Iturbi, Jim my Durante, June

Allyson
2.15 U tazás M a rg a re té rt (1942) 

Fsz.: M argaret O ’Brian, Róbert 
Young

3.45 T őkéinken édes a  szőlő
(ism.)

10.00 D r. W ho
10.35 Lou G ra n t

A börtönújság
11.30 R osir O ’Neill esetei 

Itt a banda
12.20 Jeeves és W ooster
13.25 S z tárok  és bárok
15.15 K ülvárosi körzet
16.10 C annon (ism.)
17.05 Rosie O ’Neill esetei (ism.)
18.00 H írek
18.20 K ülvárosi körzet
19.15 Cannon 

Versenyfutás a zsákmányért
20.10 Az elnök elrab lása  

Kanadai film
21.55 Spiegel tv ex tra
22.35 Dei Zeit m agazin
23.05 Szexuális m agazin 

0.05 M iért éppen Alaszka?
Női dolgok

9.30 M űvészi to rn a  Párizsból
11.00 T ánc  verseny
12.00 L a b d arú g ó  EB-selejtezők
14.00 Form a-1 nagydíj
15.00 Tenisz (magazin)
15.30 O lim pia m agazin
16.00 Funboard
17.00 E urofun  (magazin)
17.30 P ankráció
18.30 A utóverseny
19.30 E uro sp o rt-h írek
20.00 K üzdősportok
21.00 P ankráció
22.00 L a b d arú g ó  EB-selejtezők
24.00 G olf

1.00 E u rosport-h írek

5.30 R T L  h írek
5.35 R ude kutya és b an d ája
6.05 A fantasztikus sárkányok  

világa
6.35 Lucky Luké
7.00 Reggeli m agazin 
73 5  Egym ás közt
8.05 Vészhelyzet
9.05 K ojak  

Kolumbiai hó
10.00 G azdag és szép
10.30 H étköznapok
11.00 F o rró  nyerem ény
11.30 Családi p á rb a j 

Játék
12.00 Déli m agazin
12.30 A Springfield-sztori
13.15 K aliforn ia klán
14.10 Gyilkosság a  hobbija
15.00 Ilona C hristen  

Beszélgetés: Szex az expartner- 
rel

16.00 H ans M eiser 
Beszélgetés: Csak a pénzemet 
akarta

17.00 Jeopardy!
Vetélkedő

17.30 Egym ás közt
18.00 G azdag és szép (ism.)
18.30 R obbanékony
18.45 H íradó
19.10 R obbanékony
19.40 J ó  idők , rossz idők
20.15 D r. Stefan F ran k  - Az 

orvos, ak iben  m inden nő  meg
bízik
Dr. Frank és az öngyilkos

21.15 V árosi kórház 
Az ugrás

22.10 A ren d ő rő rs  
Tévedés, zsaru

23.15 Gottschalk-show
24.00 R T L  -  É jféli h írek

0.30 R T L  -  É jszakai show
1.30 K o jak  (ism.)
2.20 Gyilkosság a hobb ija  (ism.)
3.10 Ilona C hristen  (ism.)
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5.05 A rabella K iesbauer 
talk-show -ja (ism)

5.50 A lf (ism)
6.05 Tapsi Hapsi
6.40 G adget felügyelő
7.05 Flintstone család
7.35 A mi házunk
8.30 Petrocelli

A lábomok ellenségei
9.35 Roseannc (ism)

10.05 V igyázat, szoknyavadász! 
Amerikai vígjáték

12.00 Szívtől szívig
Nem minden üveg, ami csillog

13.00 C harlic  angyalai 
Halál a szépségfarmon

14.00 A rabella K iesbauer 
talk-show -ja

15.00 A W altonok 
Vallási rituálé

15.55 L.A. Law  
Ügyvéd kalapács alatt

17.00 T apsi Hapsi
17.25 Tóm  és Je rry
17.55 Flintstone család
18.25 M ost m indenki együtt!

Új szerelem
18.50 Roseanne
19.25 Alf 

Tévés család
19.55 H íradó
20.15 S uperm an  -  Lois és C lark  

kalandjai 
Borzalmas hódoló

21.10 Space Rangers
22.15 Revans 

Amerikai akciófilm
0.10 H írek
0.20 A két ügyes zsaru  

Hongkongi krimi
1.50 L.A. Law  (ism.)
2.50 H írek
3.00 Édes bűn  (magazin)
3.40 H írek
3.50 Szívtől szívig (ism)

SAT 1
7.30 Reggeli a  SAT 1 -gyei!
9.15 Szom szédok 

Eltemetve, elfeledve
10.15 Jó  form ában
10.45 Asszonyok!
11.45 Ném etország délben
12.00 A szerelem  útja i 

Első reakciók
12.25 K aliforn ia nap a la tt 

Halálbiztos tőzsdetrükk
13.25 Falcon C rest 

Idegen a saját házában
14.25 M inden, csak nem  szere

lem
Ártalmatlan szerelem

14.55 Időösvény
15.55 M acG yver 

Az üzlet, az üzlet
17.00 K ockáztass
17.30 Regionális m űsorok
18.00 M indent vagy sem m it!
19.00 H írek
19.15 S porth írek
19.30 Szerencsekerék
20.15 G yereket a k a r  

Amerikai film
22.25 L abdarúgás 

24. kupanap
23.10 A szenvedély szégyentelen 

já ték a i
Olasz erotikus film 

0.40 Jayne  M ansfield története  
Amerikai tévéfilm

2.20 M acG yver (ism.)
3.30 Időösvény (ism.)
3.05 Falcon C rest (ism.)

6.00 R ajzrdm ek estig
20.00 A jó  föld (1937)

Fsz.:Paul Muni, Luise Rainer
23.00 S zem tanú (1960)

Fsz.: Jeffrey Hunter, Dennis 
Hoppcr

1.00 A rscne Lupin, a detektív

(1937)
Fsz.: Julies Berry, Gábriel Sig
norét

2.50 H erkules, Sám son és Odüsz- 
szcusz (1965)
Fsz.: Kirk Morris, Richard 
Lloyd

4.25 A sp á rta i g ladiátorok
Fsz.: Massimo Serato

V O X
10.00 D r. W ho
10.35 Lou G ran t 

Halk méreg
11.35 Rosie O ’Neill esetei 

A prosti
12.30 Jeeves és W ooster
13.35 Az elnök elrablása 

Amerikai film (ism.)
15.15 Külvárosi körzet
16.10 C annon (ism.)
17.05 Rosie O ’Neill esetei (ism.)
18.00 H írek
18.20 K ülvárosi körzet (ism.)
19.15 Cannon 

Veszélyes hasonlóság
20.10 Ivanhoe 

Amerikai film
22.10 Spiegel tv-in terjú
22.45 A bébiszilter

Francia-olasz-német film 
0.45 É jféli m agazin
1.15 Spiegel tv-in terjú

EÍIROSPORT
8.30 Teniszm agazin
9.00 E urofun  (magazin)
9.30 M űvészi to rn a

11.00 T ánc verseny
12.00 la b d a rú g ó  EB-selejtezők 

(ism.)
14.00 Nemzetközi m otoros m aga 

zin
15.00 Snooker E urópa  Liga
16.30 M otoros magazin
18.30 Lovaglás Párizsból
19.30 E u rosport-h írek
20.00 Lovaglás Párizsból
23.00 P ankráció
24.00 M otoros m agazin (ism.)

1.00 E u rosport-h írek

5.30 R T L-hírek
5.35 R obotzsaru
6.05 Pókem ber 5000
6.35 Lucky L uké
7.00 Reggeli m agazin
7.35 Egym ás közt (ism.)
8.05 Vészhelyzet
9.05 K ojak

10.00 G azdag és szép
10.30 H étköznapjaink
11.00 F o rró  nyerem ény (játék)
11.30 C saládi p á rb a j (játék)
12.00 Déli m agazin
12.30 A Springfíeld-sztori
13.15 K aliforn ia klán
14.05 Gyilkosság a  hobbija
15.00 Ilona C hristen  

Beszélgetés: Drog
16.00 H ans M eiser 

Beszélgetés: Ronda vagyok -  na 
és?

17.00 Jeopardy!
Vetélkedő

17.30 Egym ás közt
18.00 G azdag és szép (ism.)
18.30 Robbanékony
18.45 H íradó
19.10 Robbanékony
19.40 J ó  idők, rossz idők
20.15 F ran cia  bőr 

Amerikai thriller
22.00 A félelem a rca  

Amerikai thriller
23.50 R T L  -  É jszakai h írek 

0.20 É jszakai show
1.15 Az utolsó harcos 

Amerikai film
2.55 F rancia  bőr 

Amerikai thriller (ism.)
4.30 A csapa t (ism.)

SZOMBAT

6.05 T rió  négy ököllel (ism) 
6.50 G adget felügyelő
7.15 Dennis
7.40 Alvin és a m ókusok
8.10 T u rb o  Teen
8.35 S lim er és az  igazi széllé 

m irtók
9.05 Ő rü lt szörnyiskola
9.30 Taz-M ania
9.55 Betllcjuice

10.20 M exikó leggyorsabb egere
10.50 Anim aniacs
11.20 Tóin és Je rry
11.50 Igazi boszorkányság
12.20 P a rk e r  Lewis
12.50 Szuper, M r. Cooper!
13.20 Superboy

A fóldönkívüli visszatér
13.40 U tazás a tenger m élyére
14.45 T rió  négy ököllel
15.40 M ozim agazin
16.10 A sötét bosszúálló 

Amerikai kalandfilm
17.50 C ousteau kap itány  óceáni 

kalandozásai
18.55 Tóm  és Je rry
19.25 Simpsonék
19.55 H írek
20.15 Kuffs

Amerikai vígjáték
22.10 Gyilkosság lólépésben 

Amerikai-német thriller
0.25 H írek
0.35 Űrlovasok (ism.)
1.25 A sólyom 

Francia krimi
2.50 H írek
3.00 Cousteau kap itány  óceáni 

kalandozásai (ism.)
4.00 K ockázatos üzlet (ism.)

6.55 Black, a fekete villám 
Apja fia

7.20 Toffelék 
Aki másnak vermet ás

7.35 Fénylő b a rá to k
7.50 Bobby világa
8.15 G rim m y
8.45 Jam es B ond fia 

Szellemkastély
9.15 C onan, a ka lan d o r
9.40 Já ték o k  világa

10.10 K osárlabda
10.55 S uperhum an  Sam uray  

Syber Squad 
Kétszemélyes vacsora

11.25 G yereket a k a r  (ism.)
13.25 C atw alk
14.20 M inden, csak nem  szere

lem
Mondj igent!

14.50 Időösvény 
Két ördögi fivér

15.50 M acG yver 
Fekete folyam

16.50 M indent vagy sem m it
17.45 H írek
17.55 Milliós já té k
18.00 L abdarúgó  Bundesliga 

24. játéknap
19.30 Szerencsekerék
20.15 A langlois-i szőlősgazda 

Osztrák film
21.55 Az a rany to jás 

Vetélkedő
23.20 Veszélyes vágy 

Amerikai erotikus thriller
1.00 A M unitou 

Amerikai horror
2.40 U tasok 

Magazin
3.45 A szenvedély szégyentelen 

já ték a i (ism.)

Fsz.: George Kennedy, Eli Wal
lach

24.00 A Carey-végrendelet
Fsz.: James Cobum, Jennifer 
O’Neill

1.45 Páncélterem  (1962)
Fsz.: Derren Nesbitt

3.10 Gyilkos idő  (1955)
4.20 A Carey-végrendelet (ism.

6.00 Rajzfilm ek estig
20.00 A hosszú, hosszú vontató

kocsi (1954)
Fsz.: Lucille Ball, Desi Amaz

22.00 A ham is tanú  (1970)

vox
8.05 K aland a  tenger mélyén
9.05 Az élő bolygó

Angol dokumentumfilm-sorozat
11.00 Utazási m agazin 

Moszkva
10.45 Tévés m agazin
11.25 Spiegel tv-in terjú
12.05 Az öltöztető 

Angol film
14.00 Ruby és Oswald 

Amerikai film
16.15 Ördögfiókák k a rd d a l és 

tőrrel
Olasz film

18.00 H írek
18.15 Kaland a tenger mélyén

(ism.)
19.15 Az élő bolygó (ism.)
20.15 M aigret 

Maigret és a fantom
21.55 Spiegel tv
24.00 Egy férfi visszavág 

Olasz-francia-német film

8.30 Nem zetközi m otorsport
9.30 Nemzetközi hóm obilfutam  

Tundra
Összefoglaló

10.30 L abdarúgás
12.00 Ökölvívás
13.00 M űkorcsolya 

USA bajnokság
15.00 Tánc verseny Svédország

ból
16.00 Aerobic EB Szófiából
17.00 T estépítő  vb Svédországból
18.00 Pankráció
20.00 Lovaglás Párizsból
24.00 Tenisz W TA az Egyesült 

Állam okból

5.30 Pinocchio
5.55 Lila hercegnő
6.25 Sharky  és G eorge
6.55 C am p C andy
7.20 Tini nindzsa teknőcök
7.45 Kél buta kutya
8.10 M exikói cowboy ok
8.40 P lanet kapitány
9.00 Vissza a jövőbe
9.30 Pow er Rangers
9.55 Disney és társa

10.05 A kis hableány
10.40 Disney és társa
10.50 Goofy és Max
11.20 N yerem ényjáték
11.25 K aliforniai álm ok
11.55 Bel-A ir hercege
12.25 Ő rü ltek  háza
12.55 Egyről a kettőre 

Cody, amesés nagybácsi
13.25 Ki itt a főnök?

Nehéz búcsú
14.00 240-Robert
14.50 K ninght R ider 

Hamisjátékos
15.50 A csapat
16.50 Beverly Hills 90210
17.45 M elrose Place
18.45 H írek
19.10 Halló!

Frank Elstner-show
20.15 A jándékshow
22.00 Hogyan, kérem ?
23.00 Gottschalk-show
24.00 RTL -  Szom bat éj

1.00 Egy bizonyos ő rü le t
Amerikai akciófilm

2.20 Az utolsó harcos

VASÁRNAP

V O X5 .45  U ta z ás  a  te n g e r  m ély é re
6 .35  K a ra te  k ö ly ö k
7 .00  T e d d y  R u x p in  k a la n d ja i
7 .25  K issy fu r
7 .55  D ro o p y
8.25 G a d g e t  felügyelő
8 .50  S co o b y  D oo sh o w
9.15  A tö rv é n y e n k ív ü lie k  k i

rá ly a
9.40  E g e re k  h a ta lm a

10.10 B a tm a n
10.35 G a r f ie ld  és  b a rá ta i
11.05 S im p so n é k
11.30 S ta n  és P a n
12.00 E g y  e m b e r  A tla n tisz ró l
12.55 B en  C ro p p
14.00 E m m e ra n
14.05 T in é d z s e r  b o s z o rk á n y  

A m erikai víg játék
15.50 K a to n á k  

A m erikai víg játék
17.50 A d iag n ó z is : h a lá l
18.50 V ip e ra  

G engsz te rek  városa
19.55 H íra d ó
20.15  A s z u p e r

A m erikai víg já ték
22.00  A P a lm  B each -i d u ó  

Ö ngy ilkosság  volt?
23 .00  A z A n g y a lo k  v á ro s a  

A m erikai akciófilm
0.35  H íre k
0.45  K e t tő  k e ttő  e llen
1.15 H id e g  lá b a k

A m erikai víg játék
2.45 H íre k

6 .10  L a b d a rú g á s  (ism .)
7 .30  G r im m y  (ism .)
7 .55  S z a m á rfü l  és  ö rd ö g fa ro k
8 .00  J a m e s  B o n d  fia
8 .30  C o n a n , a k a la n d o r
8 .55  C a tw a lk  (ism .)
9 .45  D -n a p  -  1944. j ú n iu s  6. 

A m erikai film
11.35 S zen v ed ély  

A m erikai w estern
13.05 E z t s z e re tik  a  lán y o k  

O sztrák  zenés film
14.40 I t t  az  id ő  

A m erikai víg játék
16.05 S z in b á d  és a  t ig r is  s zem e  

A ngol kalandfilm
18.15 S z e re n c se k e ré k
19.00 H íre k
19.15 L a b d a rú g á s
20.15  G y ilk o s  a  tü k ö rb e n  

A m erikai tévéfilm
22 .10  T a lk sh o w
2 3 .30  2 4  ó ra  

0 .05  M a d á r i je s z tő  
A m erikai film

2.05 S z in b á d  és a  t ig r is  szem e
(ism .)

6 .00  R a jz fi lm e k  es tig
20 .00  R a j ta ,  u tas !  (1942)

Fsz.: B ette  D avis, Paul H en- 
reid , C laude  Rains

22.00  A m á lta i  só lyom  (1941) 
Fsz.: H um phrey  B ogart, M ary  
A stor, P e ter Lorre , Sydney 
G reensireet

24 .00  A k a s sz a ú ró  (1958)
Fsz.: Ray M illand , B arry Jo
nes

1.45 A s z e re te t  n a g y  á r a
Fsz.: Jose Ferrer, G ena  R ow 
lands

3 .15  Z ö ld  p a lo tá k  (1959)
Fsz.: A udrey  H epburn , A nt
hony Perkins

9.55  N Z Z  fo rm á tu m
10.40 Sp ieg el tv
12.30 D ie Z e it  (m agazin)
13.00 M a ig re t  é s  a  fan to m
14.30  Ö rd ö g f ió k á k  k a rd d a l  és 

tő r r e l  (ism .)
16.10 Iv a n h o e  (ism .)
18.00 H íre k
18.25 U ta z á s i  m ag a z in  

T unézia
19.15 A irw o lf  

A irw olfo t lelep lezik
20.15  A k i ö rö k ö ln i  a k a r ,  fizes

sen!
A m erikai film

22 .00  V ö rö s  é js z a k á k  
A m erikai film

23 .40  S zex u á lis  m ag a z in  
0.45  M o zie lő ze tes
1.15 E g y  fé r f i  v isszav ág  

O lasz  film  (ism .)

6 .00  M o to rv e rs e n y  M a la jz iá 
ból

9 .00  M o to rv e rs e n y  (összefog
laló)

10.00 L o n d o n  M a ra to n  
é lő  közvetítés

13.00 M a ra to n fu tá s  P á r iz s b a n
13.30 F la n d r ia  k e ré k p á r v e r 

sen y
É lő  közvetítés

16.30 L o v a g ló  v ilá g k u p a  P á 
riz sb ó l

19.00 T e n isz  W T A  to rn a  az  
U S A -bó l
É lő  közvetítés

20 .30  M o to rv e rs e n y  M a la jz iá 
ból (összefoglaló)

22 .00  I n d y c a r  A rizo n á b ó l 
É lő  közve títés

24 .00  Ö k ö lv ív ás

5 .45  N ew  K id s  O n  T h e  B lock
6.10  W in sp e c to r
6.35  B ili és T e d  c so d ála to s  

k a la n d ja i
7.00  K la ssz ik u s  ra jz fi lm e k
7.10  A rie ll , a  k is  h a b le á n y
7.50  G o o fy  és  M ax
8 .20  T ó m  és J e r r y
9 .00  B ic ik liző  e g e re k  a  M a rs 

ró l
9 .20  T ö r té n e te k  a  k r ip tá b ó l
9.50  J ó  reg g e lt, v a sá rn a p !
9 .55  D isn ey -d é le lő tt

A laddin
10.25 É le te m , m in t  b éb icsősz
10.40 D isn ey -d é le lő tt
11.55 B o n k e rs
11.25 V issza  a  m ú ltb a  

A m ásik  arc
12.20 T ró p u s i  hőség
13.15 K i i t t  a  fő n ö k ?
14.15 A ten isz cso d a
14.45 R o c k  a n d  ro ll m am a  

A m erikai v ígjáték
16.55 M e n n y d ö rg é s  a  P a r a d i 

c so m b a n
17.45 B ü rk e  tö rv é n y e
18.45 H íra k
19.10 W e stw rd e ic h
20.15  B irk e n h o f  és L e rc h e n a u  

N ém et drám a
22.15  S p ieg el tv
23 .00  K éső  es ti k id ás
2 3 .20  É d e n
23.55  K éső  e s ti  P lay b o y

AUTOTOTES magánvállalat
Kicsiben és nagyban kereskedünk, 

export-import tevékenységet folytatunk. 
Szabadkai kirendeltségünk telefonszáma 
(024) 52-314, telefaxszáma (024) 52-212.



SKANDI ' i

A római számokkal jelölt sorokban 
Tóth Árpád: Tavasz ébresztése című 
versének négy sorát rejtettük el. Meg
fejtésül ezt kell beküldeni.

EK ITTRIUM METSZŐ
ZENEI

FÉLHANG

FOGY

AGGSÂG

VÉGTAGJA

BELEHEL 

f -----

MENY
ASSZONY PÁNCÉLOZ

(ÉH.)

NITROGEN
KÉN
ÉS

ARGON

KIEJTETT
BETŰ

IGEKÉPZŐ

SZEMÉLYES
NÉVMÁS

1 .

MAGYAR
KÖLTŐ

OSZTRÁK
LABDARÚGÓ

CSAPAT
TERMÉST

HOZÓ

50 HAT-RAG

VISSZA:
GÖRBE
VONAL

HELYÉRŐL
LEVESZ

ZAKATOLNI BABONÁS
TÁRGY

ARZÉN
ÉS

BÓR

LÁTSZAT ÉSZAK

RÁHÁG

LÁTÓSZERV

LEKVÁR

CÉRNÁVAL
EGYMÁSHOZ

ERŐSÍT

„A”
MÁSSAL
HANGZÓ

ÓRIÁSI

. . KUKOC

ÖVEZ
(É.H.)

N.A.R.T.

TETEJÉRE
l y d p !

,A”  FOUTOER

LEL

IDEGEN
NŐI
NÉV

ESZTÉTIKUS

VRANJEI
VÁLLALAT

TETEJÉRE

RÉSZLET

NEWTON

. LÉGY

TARKA
PAPAGÁJ

UKRÁN
VÁROS

T —

VILLANÓ
FÉNYLÁMPA

BETŰREMLÉS

SZEMÉLYEMRE 

 ▼-----

KOPASZ

BIZTONSÁGI
TANÁCS

NAGYON
ZOKOG

u

IGEKÉPZŐ

ILYEN LAP IS 
VAN

A NYÚL 
HÍMJE

ZILAHY
REGÉNYE

ÖTLET

CSERE. LUXEMBURG

JOULE

MAGYAR
HEGYSÉG

CSUPOR HABARCS

OROSZ
URALKODÓ HAT-RAG

EGYHAN
GÚNAK TART

E NAPON

INDULATSZÓ

LITER

HITELESÍTEM

Az ötödik számban közölt Skandi ke
resztrejtvény megfejtése: (I.) Tóth Enikő; 
(II.) I/'meze Lilla; (III.) Egerszegi Krisztina; 
(IV.) Gór Nagy Mária; (V.) Komlós Juci; 
(VI.) Psota Irén; (VII.) Kim Basinger; (VIII.) 
Liza Minnelli.
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FEJTORO

r
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TAVASZKOSZOIVT#
Kosztolányi Dezső Tavaszelő című versének né

hány sorával örvendjünk az új tavasznak!

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része; 13. Mozi! 14. XI. századi 
pogánylázadás vezetője; 15. Rostmályva; 16. Az idézet második 
része; 18. Pályaudvar, röv.; 19. Görög eredetű női név; 20. Szűk 
hely kemencés házakban; 21. Hónaprövidítés; 22. Ad acta; 23. 
Pottyant; 24. Tiranai fizetőeszköz; 25. Hatalmaskodó ember; 26. 
Könyörögve kér; 27. Ősi mezopotámiai város; 29. Néma falu! 30. 
Részben megtilt! 32. Ausztria határai! 34. Fecskefark! 35. Bolgár 
hegycsúcs; 36. Tűzálló anyag; 37. Volt válogatott olasz labdarúgó 
(Roberto); 38. Páratlan vázlat! 39. Azonos betűk; 41. Túlfűszere
zett; 42. Allé szélei! 43. M agyar színész, rendező (István); 45. A 
hidrogén és a bérillium vegyjele; 47. Olasz labdarúgócsapat; 49. 
Máltai, svéd és uruguayi autók jelzése; 50. Veszteség; 51. Ötvened
rész! 53. A panasz szava; 54. Hajít; 56. Szoboravatás kelléke; 58. 
Forrásban van! 62. Fennhatóságot gyakorló; 65. Iskolai elmaraszta
lás; 66. Heves megyei község lakója.

FÜGGŐLEGES: 1. Ritka női név; 2. Vonalzó; 3. Szezon; 4. 
Mechanikus; 5. Római 56-os; 6. Antennatípus; 7. Tusika; 8. Norvég 
sarkkutató (Fridtjof, 1861-1930); 9. Méhkas része! 10. Elektroence- 
falogram, röv.; 11. Gondban van! 12. Kéziszerzám; 17. Lengyel 
közigazgatási terület; 21. Gyerünk már! 24. Dúr jellegű hangsor; 25. 
Kintről; 26. Drezda folyója; 28. Halászeszköz; 30. Az idézet harma
dik része; 31. Egészen apró darabokra; 33. Az idézet befejező része; 
35. Lenhajú; 40. Tromf; 43. Világrész! 44. USA-beli biológus, 
őslénykutató (Henry, 1857-1937); 46. Békanyelven szól! 48. Ablak
keret! 51. Felka szlovák neve; 52. Megszab; 55. Kút pereme; 57. A 
földtörténeti ókor befejező szakasza; 59. Épületszámy; 60. Kristályos 
halogénelem; 61. Helyrag; 63. Vércsoport; 64. Cin.

- ' j

REJTVENYSZIGET
Az üres hálózaton belül egy kacskaringós vo

nallal körülhatárolt rejtvény található. Alakja kö
zéppontosan szimmetrikus. A meghatározásokat 
számozás nélkül, de folyamatosan közöljük.

VÍZSZINTES:
Kicsinyítő képző * Kassák Lajos lapja volt * keresztül * 
kapus bánata! * kevés szereplőt foglalkoztató színmű * a 
nyelvtudománynak a rokon értelmű szavakkal foglalkozó 
ága * mozgatóerő közlése távoli tárgyakkal * tartalék * 
állóvíz (ékezet hiány) * vasútmodell típusa * AAAAA.

FÜGGŐLEGES:
Vállalati takarék * ukrán nemes, sorsáról Liszt írt zene
művet (Iván) * Dél-Indiában élő dravida népcsoport * 
svájci francia író (Claude) * vízelvezető * Szergej Gera- 
szimov filmje * ... Risi; olasz film rendező * teniszjátsz
m a * énekkar tagja * szerepet művészien megformál * 
...-relief; féldombormű.

/ /  / /  /

AZ ELOZO SZAMBÁN KÖZÖLT

Skandi: Halkítsd le a televíziót, mert nem 
hallom a szomszédok veszekedését.

>
Csinszka:
Nézz, Drágám kincseimre, 
Lázáros, szomorú nincseimre, 
Nézz egy hű, igaz élet sorsára 
S őszülő tincseimre.

Feketítsd be!: Elefánt

A TUDATLANSÁG NEM  M ENTSÉG



NEVESSÜNK

A FUVAR
A gazdag pesti polgár korholja a ko

csisát.
-  Tóni, maga tegnap este megint fe

kete fuvart csinált.
-  Pardon, nagyságos úr -  feleli a 

kocsis - ,  szőke volt...

NYARALAS
Két asszony beszélget a közeledő nyárról.
-  Mindkettőnknek nem telik az idén 

nyaralásra. Csak az egyikünk megy el.
-  Na és melyikőtök marad itthon?
-  Még nemtudom, de én semmi esetre sem.

TRÓPUSON
Két gyarmati katona beszélget a pa

rancsnokról:
-  El sem tudom képzelni, hogyan képes 

a kapitány moszkitóháló nélkül aludni.
-  Pedig egyszerű. Részegen fekszik le 

s amíg ki nem józanodik, nem érzi a 
szúnyogcsípést. Aztán meg azok rúgnak 
be a vérétől annyira, hogy már nem 
tudnak csípni.

ÁLLATTANI ISMERETEK
-  Gyerekek -  kérdi osztályától a tanító

néni - ,  ki tudná megmondani, hogy hívják 
azt az állatot, amelyiktől még az oroszlán 
is fél?

Móricka jelentkezik:
-  Oroszlánné!

A H H H H H I

ORVOSOK
Orvos a kartársának:
-  Nekünk, orvosoknak, nagyon sok el

lenségünk van ezen a világon.
-  Hát még a másikon!

VIZIT
-  Na, hogy érzi magát ma? -  kérdezi 

betegét az orvos.
-  Köszönöm, doktor úr, elég jól. Már 

csak a légzéssel van bajom.
-  Majd azt is megszüntetjük.

-  Mi történt veled? Egerekkel foglalkoztál, s 
most vénségedre orszlánnal kezdesz?

-  Hja, öregem, sajnos, a szemem m ár nem a 
régi...

HASONLÓSÁG
A középiskolás osztály a londoni vár

börtönt tekinti meg. Mary így szól a barát
nőjéhez:

-  Nézd, az egész terem tele van kínzó
eszközzel!

-  Igen, kicsit hasonlít az iskolánkra.

-  Az akváriumot engedélyezték, de a fűrész
halat nem!

M ár megint ez az undok kígyó!

-  Na emberek, most pedig mindenki moso
lyogjon!

ESZMECSERE
Szabó a feleségéhez:
-  Neked mindig más véleményed 

van!
-  HáPistennek! Különben egyikünk

nek sem lenne igaza.

MENEKÜLÉS
Az egyik olasz játékvezető így dicseke

dett az őt meginterjúvoló újságírónak:
-  Amikor Rómában a mérkőzés után 

elhagytam a stadiont, több százan kezet 
csókoltak nekem.

-  Olyan jól bíráskodott?
-  Dehogyis! Püspökruhába öltöztem, 

hogy kimenekülhessek a szurkolók közül.

ORVOSI TANACS
Kétségbe esett anya panaszkodik az 

orvosnak:
-  Doktor úr, a fiacskám lenyelte a 

toliamat. Mihez kezdjek most?
-  Kénytelen lesz ceruzát használni!

HÁZ
-  Maga nagyon sokat dohányzik!
-  Átlagosan negyven cigarettát szívok 

naponta.
-  Sok! Abból már házat is vehetett volna
-  Maga nem dohányzik?
-  Nem, soha.
-  Van háza?
-  Nincs.
-  Na, látja! Nekem van!

Q\2&>
A JÓKEDV AZ EM BER SZÁRNYA



NEVESSÜNK

PAPP Gábor

MEGOPERAL TAK
Születésnapomra m erő tévedésből nem virágot kaptam, hanem  sérvet. Őszin

tén szólva, szolidaritási lakást vártam, de a tme elönigazgatta annak, akinek 
már van lakása, és én mehettem  a tmasz-ba! Adócsekket is csak a 

szom szédba vitt a postás, m inthogy szerény személyi jövedelm em  nem lépte át 
az alsó határt. M aradt tehát a sérv.

Mitől kaptam sérvet? Félrelépés kizárva. Én nem lépek félre. Mindig 
egyenesen járok. M ég csak nem  is szamárköhögéstől -  az orvosok szerint 
ugyanis ettől is lehet sérvet kapni , hanem emeléstől. Az utóbbi időben 
ugyanis nagyon szeretek emelni, szinte szenvedélyem mé vált. A m últkor 
például a rajtalapomat akartam felemelni, m int az illetékesek a cukor, az étolaj 
és a többi luxuscikk árát. De nem  bírtam  (állítólag nem vagyok rá illetékes), sőt 
erőlködésemben sérvet kaptam. Ekkor rettenetesen m egijedtem. Féltem, hogy 
elpatkolok, s rögtön telefonáltam  a mentőkért. Am ikor beültem a mentőkocsi
ba, megnyugodtam. M ost m ár jó  helyen vagyok -  gondoltam. -  Meg van 
m entve az életem.

A kórházban az orvos m egállapította, hogy többrendbeli köldök- és lágyék
sérvem van. És m egkérdezte, hogy m itől kaptam. A fizetésemelési kísérlettől, 
mondtam.

Sorban vártunk az operációra. Én a tizenharm adik voltam. Am ikor sorra 
kerültem, nagy félelem fogott el. Azt m ondták, ne féljek, más is túlélte már.

Feltettek a m űtőasztalra, s kinyújtottak, m int egy kecskebékát. Lekötözték 
kezem, lábam. E laltattak , és m űteni kezdtek. Szakszerűen. Nem éreztem 
sem mit, csak végül egy nagy pofont. Pofonvágtak ugyanis, hogy felébredjek.

-  Van egy kis cérnája? -  kérdezte tőlem az asszisztensnő.
-  Cérnám?! -  lepődtem  meg. -  Tán kiszabták az alsónadrágom? -  villant át 

az agyamon a gondolat. -  Lehetetlen, hiszen nincs is rajtam.
-  Nincs -  hebegtem  nagy fájdalmamban, m ert m ost m ár sajgott minden 

porcikám.
Az orvosok nagyon szidtak valakit. Annyit kivettem a szavukból, hogy 

elfogyott a finom, juhbélből készült vékony cérnájuk, amivel operáció után 
bevarrják a sebet. Ezért kérdezték tehát, hogy van-e cérnám.

Már kezdtem izgulni, hogy nem  tudnak bevarrni. Valahonnan azonban 
kerítettek cérnát; igaz, vastagabbat, G -húr vastagságút, vagy tálán m ég annál is 
vastagabbat, és bevarrtak vele.

Kezdtem gyógyulni és fertőződni.
Szakszerűen.
Véletlenül, m ert m inden három ezer em ber közül csak egy fertőződik meg 

sérvoperációban -  a tizenharmadik!
Term észetesen m egint felvágtak. Kiöblítettek, és újra bevarrtak. De most 

már finom cérnával, és néhány hét múlva- haza szállítottak.
M egint kezdtem gyógyulni és fertőződni.
M ost m ár bizonytalanul éreztem  magam. A szom szédok azonban azt 

mondták, hogy tartsak ki.
A m entőkocsi ism ét beszállított a kórházba. Az ovosok megnézték a sebem 

és elkezdtek m ycinezni. Streptomycint, erytromycint, aureom ycint és fenemy- 
cint nyom kodtak belém. Term észetesen újból felvágtak, kiöblítettek és bevarr
tak.

Azóta egyfolytában tisztulok.
Óva intem felebarátaim at az emeléstől, m ert könnyen úgy járhatnak, m int 

én. Vagy ha éppenséggel nem tudnak lemondani eme szenvedélyükről, s netán 
beszállítják őket egy kórházi tmasz-ba, feltétlenül vigyenek m agukkal spárgát 
vagy madzagot.

BOGDANFI Sándor

SZEMPONTOK ÉS EGYÉB PONTOK
Hiába akarod megjavítani az emberiséget, ha nincs 

hozzá alkatrész.

Vannak munkásérdekek, de vannak érdekmunkások is.

Szánalmas az a szabadságharcos, aki már csak az évi 
szabadságért harcol.

A szolgálatról olykor kiderül, hogy csak szolgaság.

Az emberi szervezetnek nagyon árt az emberi szervezet
lenség.

Az egyik ember célja a mindennapi munka, a másiké a 
mindennapi munkakerülés.

Az alapelveket fektessük le, elvtársak, a titkárnőt hagy
ju k  békén.

A színházban a súgó mellett besúgó is dolgozott.

A közgazdaság gyakran közmarhaság.

Előléptetni hátulról is lehet.

SZUCSImre

KRITIKUSI 
BUZGALOM

A kritikus buzgalmának 
olykor párja nincs, 
pályaképet rajzol ott is, 
ahol pálya sincs.

SHAKESPEARE 
UTÁN

„Szó eszme nélkül 
mennybe sose hat”  -

az is lent marad!

SO K  IG A Z  SZ Ó T  M O ND AN AK A TR ÉFÁ BA N
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foltok, sehol egy csatorna, a légnyomás pedig 70 higanymilliméter helyett 6. Mindenki 
tévedett? A Marson vannak tűzhányók, hegyek és völgyek, hatalmas folyómedrek. De 
a folyómedrek ma szárazak. És sehol semmi zöld. A hatalmas Nagy Szirtisz, amit 
addig mindenki zöldesnek látott, egyszerűen egy sötétvörös mélyföld az északi 
szélesség 10. és a keleti hosszúság 70. foka körül. Általánosságban összesen három 
alakzat maradt meg a távcsöves térképekből: a sarki jégsapkák, a Nagy Szirtisz (csak 
kipirosodott) és az Olümposz hegy. Az az eddig ismert legnagyobb hegy, hósapkával a 
tetején, alapjánál 500 km átmérőjű és 77 km magas. Ha valahol még székelnek a görög 
istenek, akkor ott; az méltó hozzájuk. Hová tűntek a csatornák? Hová tűntek a 
tengerek?

Hová tűntek a zöldeskék foltok, amelyekben növényzetet sejtettek? Nem tudjuk! A 
csatornákról azt hiszik, hogy csak optikai csalódások voltak, ami meglehet, bár 
néhányat annak idején le is fényképeztek. És hogyan lehettek nagy zöldeskék foltok 
optikai csalódások? Hogyan nézhette eddig mindenki zöldeskéknek a Nagy Szirtiszt, 
ha sötétvörös?

A MARSLAKÓK ÁLCÁZZÁK MAGUKAT?
Nem csoda, hogy néhány regényíró arra gondolt; a marslakók álcázzák magukat. (A 

Mariner-9 megérkezésekor napokig porvihar volt, és az Olümposzon kívül semmi sem 
volt látható. Húsz nappal később a Mars-3 leszállt, de adása 20 másodperc után 
megszakadt.) Rejtélyes magyarázat a rejtélyre, de egy ábrával meg is cáfolhatjuk. Ezen 
a mért marsi légnyomás látható; persze csak néhány évenként mérték. 1963 táján 
hirtelen esik le: de már az első Mars közelébe érő szonda indítása előtt lent van. Nem a 
rakétáinktól megijedt marslakók festették valahogyan sivatagira a bolygójukat, hanem 
mi mértünk korábban hibásan. Hasznos lesz majd megérteni, mi vezetett félre annyi 
embert.

Tisztázásra 1976-ban elküldték a két Viking-szsondát, amelyek elemezni tudták a 
talajt, baktérium-féle életet keresve. Egy műszer szerves anyagot keresett, és nem 
talált! A holdtalajban viszont tudott szerves anyagot találni (ott valószínűleg a napszél 
hatására keletkezik egy kevés). Egy másik pedig három különböző kísérlettel nézte, a 
marstalaj fel tud-e venni és le tud-e adni széndioxidot, ami a Mars levegőjében 95 
százalék. A földi talajban ezt baktériumok teszik.

Két kísérlet pozitív eredményt adott, olyat, amilyet a 
tervezők eredetileg élet jelének gondoltak. Utólag 

már nem annyira, mivel a gáz akkor is kisza
badult, ha a talajt 90 C-ra felmelegítették. A 
földi baktériumokat az elölte volna, meg 
különben is, ha szenes anyag nincs ott, 
hogyan lehetne baktérium? Egyelőre arra 
gondolnak, hogy maga a talaj aktív kémiai
lag. De annyi biztos, hogy valamit nem 

értünk. Nem ártott elküldeni a következő 
űrhajót; nem is kapkodták el tizenhat év alatt.

VAN-E 
ÉLET A 

MARSON?

H arminc éve még a tudomány is komolyan vette a marslakók lehetőségét. A 
Marsnak van légköre, vize, és csak annyira hideg, mint az Antarktisz. Távcső
vel az általában vöröses bolygón zöldes vagy zöldeskék foltokat láttak, melyek 

lehettek tengerek vagy növényzet; a marsi évszakokkal még változott is színük és 
formájuk. A légnyomást a fénytörésből a földi ötödére becsülték, más mérésekből 
kicsit alacsonyabb adódott. A sarkokon látszott a jég. A hőmérsékletet a távcsőben a 
bolygó képére tett kis hőelemmel lehetett mérni.

Nekikezdtek a bolygó távcsöves térképezéséhez. Csakhogy távol is van, meg az ő 
légköre is zavar. Az első foltot Huyghens találta, 1969-ben; egy nagy zöldeset 
elnevezett Nagy Szirtisznek, a líbiai Szirtisz-öbölről. 1858-ban a római Secchi rajzolta 
az első igazi térképet. Azután 1877-től Schiaparelli kezdte rajzolni a Marsot.

Sajnos, rajzolni kellett, mert a levegő örvénylése miatt a fényképezés ideje alatt 
minden elmosódik. Csupán 15 évenként, s mindössze néhány hétig látszott a legjobb 
kép, mikor a Mars 55 millió kilométerre került a Földhöz! Schiaparelli zöldes sötét 
vonalakat látott, amelyeket olaszul „canali” -nak hívott. Angol fordítói „canal” -t írtak. 
Ez angolul mesterséges csatornát jelent, a természetes csatorna „channel” . Olaszul 
nincs különbség. Innen az angol nyelvűek azt gondolták, hogy Schiaparelli már az 
értelmes életet is megtalálta.

Percival Lowell amerikai diplomata fellelkesült, és az arizonai Flagstatban csillag- 
vizsgálót alapított a Mars vizsgálatára. A csillagda azóta is rendszeresen ad ki 
marstérképeket. Lowell idején számos új csatornát találtak, és, ami izgalmas volt, 
csatornák kereszteződésénél zöldes foltokat. Bizonyára ezek a sivatagos bolygó városai 
vagy mezőgazdasági telepei. Tyihov orosz csillagász 1916-ban a pulkovói csillagdában 
színszűrőkkel igazolta, hogy a csatornák és tengerek színe azonos. Általában azt 
gondolták, hogy a nedves helyen növő növényzetet látjuk. Tyihov 1955 táján Kazahsz
tánban az ottani tudományos akadémia asztrológiai kutatásait vezette, és a zöldeskék 
foltok gyors változásaiból kollektív betakarítási kampányokra következtetett. Ekkor 
indultak el az első űrrakéták.

AZ ELTŰNT ÉLET
Azóta sok űrszondától kaptunk képeket és adatokat a Marsról. Szinte nem is 

hasonlítanak arra, amit a Földről láttunk és mértünk. Sehol növényzet, sehol zöldes

HÚSZEZER EVES TAVASZ?
A fényképeken folyómedrek látszanak. A geológusok esküsznek rá, hogy víz mosta 

ki őket. De a Marson folyékony víz nem lehet, a ritka levegőben rögtön elpárologna.
Nos, sűrűbb levegőben folyhatott a víz. Egy érdekes ötlet szerint a Marson a mi 

jégkorszakaink és felmelegedéseink helyett sivatagi hideg és párás meleg korszakok 
váltakoznak. Az ok ugyanaz: a bolygók tengelyeinek kis ingadozásai. Melegítsük fel 
egyszer a Marsot! Akkor elpárolog a talajba fagyott víz. A sűrűbb vízpára több 
meleget tart bent, még több víz párolog ki, és egy idő után már annyi pára lesz, hogy 
már a folyékony víz is megmarad. A meglangyosult Marson megjelennek a folyók, és 
kinőhet a növényzet.

Nem tudjuk, eléggé fel tud-e ehhez melégedni a Mars, de ha igen, akkor úgy 
nagyjából ötvenezer évenként körbejár az élet és a halál. Nálunk állítólag csírázott már 
ki néhány éves mag; nem lehetetlen, hogy húszezer év halott tél után újra ki-kihajt az 
élet. Ha így van, akkor meg is találhatjuk a szunnyadó életet. De akkor miért nem 
találtak a műszerek szerves anyagot? Ha viszont nincs így, akkor húszezer éve sem 
folyt víz a Marson. De valamikor folyt!

A HALDOKLÓ BOLYGÓ
A Marsban Földünk jövőjét láthatjuk; majdnem ilyen lesz méhány milliárd év 

múlva. Belseje kihűlt, kérge megvastagodott. Nem mozognak rajta kontinensek, nem 
megy le belsejébe az elhasznált anyag és nem jön fel helyette új. A geológusok 
biztosak, hogy a kéreg már vastag és merev, különben nem nőtt volna akkorára az 
Olümposz tűzhányója.

Mivel a belső meleget a radióaktív anyagok bomlása kelti, minden bolygó lassan 
hűl, ahogyan az urán fogy el, de a kisebbek gyorsabban. Ha a Mars anyagában 
arányosan ugyanannyi az urán, mint a földünkön, akkor ki tudjuk számítani, mikor volt 
ugyanolyan állapotban, mint a Föld ma. Az eredmény kétmilliárd év. Minden bi
zonnyal akkor sűrű levegője volt, folyói és tengerei; a folyók nyomait ma is láthatjuk. 
De keletkezett-e élet rajta?

Valószínűleg. A Földön 3,7 milliárd éve már volt, és amennyire tudjuk, a Marsnak 
is megvolt minden feltétele, ami az élethez kell. De akkor mi lett vele?

SZÁZ HALLOM ÁS NEM  ÉR FEL EGY LÁTÁSSAL



GÁL LÁSZLÓ

MÁRCIUS
Elm últ a tél, nincs m ár hideg, 
az erdőben patak siet, 
azt üzeni csobogása: 
jön  a tavasz nem sokára.

Felébred a tölgy ott alant 
s a csúcs is a felhők alatt, 
a  széllel dalra kapnak, 
dalolgatnak a tavasznak.

ÉDESANYÁM
Anyukám  haja sima. Szelíd a 

hangja. Zöldeskék a szeme. Jó
szívű és megértő. Ő nekem  m in
dennél többet ér. Nagyon szere
tem.

PLOHL Ádám 2.b
Ivó Lola Ribar 

Általános Iskola, Szabadka

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Édesanyám nak barna a haja. 
Nagyon sokat dolgozik. Jószívű. 
Engem  nagyon szeret. Segít és 
jó ra  tanít. En nagyon hálás va
gyok ezért. Jó tanulásom m al 
igyekszek öröm et szerezni neki.

SZAJKÓ Attila 2.b
Ivó Lola Ribar 

Á ltalános Iskola, Szabadka
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Egyszer az uraság katonáival 
az erdőben vadászott. M eglátták 
a katonák Ludas M atyit, s Döb- 
rögi úrhoz vezették.

M egkorbácsoltatta a  fiút, m ert 
az nem adta oda neki a lúdját. 
Ludas M atyi azt m ondta, hogy 
három éven keresztül fogja ezt 
visszafizetni Döbrögi úrnak. E lő
ször ácsnak adta ki magát, és azt 
m ondta az uraságnak, hogy a kö
zelben levő fák túl vékonyak az 
építéshez. Becsalta hát D öbrögit 
az erdő mélyére, és ott jó l ellátta 
a baját.

A sok korbácsütéstől m egfáj
dult az uraság háta, úgyhogy or
vost kellett hívatnia. Ludas M a
tyi újra álruhába öltözött, s har
m adszor is sikerült félrevezetnie 
a dölyfös Döbrögit.

SZALMA Norbert 4.e
8. Vajdasági Roham brigád 
Általános Iskola, Szabadka

NAGY FARKAS Tünde 7. osztály
Ady Endre Általános Iskola, Kishegyes

HOGYAN T0\ vM M & jr  #

A nyolcadik osztály vége felé járunk, és én még mindig nem 
döntöttem el: hogyan tovább.

Ugyanis már sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyek. Végül 
mégis úgy határoztam, hogy tanárnő leszek. Zene- vagy talán rajzta- 
námő. A zene közel áll hozzám, ugyanis már 8 éve járok a szabadkai 
Zeneiskolába. Nagyon jól megy, hála tanárnőmnek és szorgalmam
nak, vagy talán a zene iránti szeretetemnek. Nagyon szeretném, ha 
felvennének a középiskolába, mert ez a vágyam. Szeretem a gyereke
ket, szeretek velük foglalkozni és úgy érzem, hogy ez a szakma áll 
hozzám a legközelebb. Ha tanárnő leszek, minden tudásomat a 
gyerekeknek fogom adni, bár tudom, hogy köszönet nem lesz érte. A 
gyerekek nem akarják megérteni, hogy tanáraik, szüleik a legjobbat 
akarják.

Szüleim nagyon szerették, ha színésznő vagy orvos lenne belőlem. 
Sokáig nem bíztak abban, hogy valamikor majd tanárnő lesz a 
lányuk, de most már belátták, hogy ezt nekem kell eldöntenem. A 
négyéves középiskola után egyetemre szeretnék járni, ami remélem, 
sikerül majd.

Tudom, nem rossz, ha valaki iskolázott, de mégis felteszem ma
gamnak a kérdést: hogyan tovább.

Remélem, jól választottam, és szeretni fogom a szakmámat, s 
szívvel, lélekkel fogok dolgozni

NAGY OLAJOS Tím ea
Đuro Salaj Általános Iskola, Szabadka

AZ ÉN ÉDESAPÁM
Apukámat Siflis Zoltánnak hívják. 

Termete középmagas, haja és szeme szí
ne fekete. Édesapám sokat segít, ha vala
mit nem értek. Mindig ellát tanácsokkal. 
Elvisz nyáron fürödni, télen korcsolyáz
ni. Ha kérünk tőle valamit, mindig meg
próbálja megvenni. Ha ideges, kiabál, és 
én ezt a természetet örököltem tőle. Sze
retem, mert mindent megtesz értünk.

SIFLIS Ágota 4.e 
8. Vajdasági Rohambrigád 
Általános Iskola, Szabadka

UGRIBUGRI 
KISELEFÁNT

Ugribugri édesanyja a folyó felé 
ment. Meglátta, hogy kisfia nyakig 
szutykos. Odaszaladt a folyóhoz. 
Ormányát teletöltötte vízzel, és hó
fehérre mosdatta Ugribugrit.

PROBOJČEVIĆ Stipan 2.b 
Ivó Lola Ribar Általános 

Iskola, Szabadka

A PISZKOS 
ELEFÁNT

Egyik délután a kiselefánt homo
kozni ment. Mikor anyja meglátta 
piszkos fiát, nagyon dühös lett. 
Gyorsan vízért futott. Úgy teleszívta 
magát, hogy aztán alig tudott elcam
mogni a folyótól. A kiselefánt meg
sejtette, hogy miben sántikál éde
sanyja. De hiába hátrált, nem bírt 
elmenekülni. Az anyja lelocsolta.

PO ZSÁR Krisztián 2.b 
Ivó Lola Ribar Általános 

Iskola, Szabadka

DOGÓ, A PISZKOS 
ELEFÁNTBÉBI

A tisztáson játszadozott Dogó, az 
elfántbébi. Jobban mondva saraskod ott. 
Meglátta ezt anyukája. Nagyon dühös 
lett. Elszaladt vízért a folyóra. Megtöl
tötte ormányát, és visszament csemeté
jéhez. Dogó megsejtette anyja szándé
kát. Mivel nem szerette a vizet, így 
futásnak eredt. Anyja azonban utolérte, 
s lelocsolta. Dogó újra tiszta lett.

HICSIK Andrea 2.b 
Ivó Lola Ribar Általános 

Iskola, Szabadka

HICSIK Andrea 2,b, Ivó Lola Ribar 
Általános Iskola, Szabadka
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SZAJKÓ Viola 2,b, Ivó Lola Ribar 
Általános Iskola, Szabadka

APRÓ Tímea 2.b, Ivó Lola Ribar 
Általános Iskola, Szabadka

AKI NEM  KERES BARÁTOKAT, AZ A SAJÁT ELLENSÉGE



V olt egyszer egy szegény ember. Nagyon sok gyermeke Azt mondja magában: „Dehogy mértek ezek borsót! Hiszen
volt, már talán a számukat se tudta. Avval kereste a itt pénz van!”  
kenyerét, hogy a Drávára járt halászni. Egyszer ahogy 

kiment a Drávára, kihalász a vízből egy karikás valamit. Kezébe
vette, nézegette, hazavitte. Gondolta, hogy otthon a gyerekeknek 
lesz mivel játszani. Ahogy a gyerekek játszottak vele, az mindig 
fényesebb lett. Egyszer csak látta, hogy aranykarika. Összeszed
te a cókmókját, a karikát egy ruhába göngyölte, s felment a 
királyhoz. A kapunál megállították, nem akarták beereszteni.

-  Mi járatban van, kend? - kérdezik.
-  Hoztam a királynak ajándékot, azért akarok felmenni! - 

mondja az ember.
Arra felengedték. Mikor az aranykarikát átadta a királynak, 

azt kérdezte tőle:
-  Honnan való ez az aranykarika? Hol vetted?
-  Fölséges király, nem vettem én ezt sehonnét: halásztam a 

Drávában, és ott fogtam.
A király elfogadta az aranykarikát, de megparancsolta, hogy 

adjanak a szegény embernek ezüstöt meg papírpénzt, amennyit 
csak elbír. A szegény hétrét görbült, olyan sok pénzt kapott.

Mikor hazaért, az egyik fiát elküldte a bátyjához, hogy kérje 
el a mérőt.

Azt mondja a bátyja a gyereknek:
-  Ugyan, minek nektek a mérő, mikor még egy falat kenyere

tek sincsen!
A gyerek nem szólt semmit. A bátyja a mérőt előbb szurokkal 

jól kikente, úgy adta oda. Mikor a pénzt megmérték, a gyerek 
visszavitte a mérőt, de sem otthon nem látták meg, sem ő nem 
vette észre, hogy egy ezüstpénz a szurokba beleragadt.

Kérdezi a bátyja a gyereket:
-  No, mit mértetek vele?
Azt mondja a gyerek:
-  Borsót!
Tudta is a gyerek, hogy mit mértek! Nem előtte csinálták! 

Mikor már a gyerek hazament, az idősebb testvér akkor nézte 
meg a mérőt. Hát látja, hogy egy ezüstpénz van a szurokba 
beleragadva.

Azon nyomban szaladt az öccséhez, hogy mondja meg neki, 
hol szerezte azt a sok pénzt. A felesége is vele ment. Gondolta a 
szegény ember, megtréfálja a zsugori testvérét, aki olyan rideg 
volt mindig hozzá. Azt mondta, hogy úgy lett a pénz, hogy 
macskát vittek a királynak, mert annyi ott az egér, hogy még a 
királynak is a fülét rágják.

Rávágja erre tüstént a bátyja felesége:
-  No, ember, vegyünk mi is macskát!
Azt mondja a szegény ember figyelmeztetőül:
-  Ángyomasszony, ne vegyen sokat, mert megkarmolja!
De az nem hallgatott rá. Hazamentek, minden vagyonukat 

eladták, a pénzükön meg macskát vettek. Egy nagy kocsi macs
kát vittek a királyi várba.

Kérdezik a kapunál a katonák:
-  Hová mennek kendtek?
-  A királyhoz!
-  Mi járatban?
-  Hát macskát hoztunk neki!
-  Nem mennek el rögtön kendtek a dolgukra? -  mondják a 

katonák. -  Csak nem akarnak a királynak macskát vinni?
De az ángyomasszony elkezdte ám a beszédet, hogy hallották, 

hogy itt olyan sok az egér, még a király fülét is rágják, és a 
múltkoriban csak egy macskát hoztak ide! Az ide nem elég! Ők 
hoztak egy egész kocsival.

A katonák alig eresztették be őket. De mégiscsak beeresztet
ték.

Mikor a király elé értek, el sem mondták, hogy miben járnak. 
Azt hitték, olyan nagy örömöt okoznak neki. Egyenesen kiol
dozták a sok zsákot. A rengeteg éhes, dühös macska meg csak 
neki a királynak, karmolta, tépte, az meg nem tudott hová 
menekülni előlük: jajgatott, ahogy a száján kifért! Beszaladtak a 
testőrök, alig tudták a sok macskát agyonverni meg kikergetni. 
Akkor aztán az embert is jól megverték és kikergették.

Mehetett az ember a feleségével haza. Sosem lettek többé 
gazdagok.

PRIBiCKI Magdolna 2.b, Ady Endre Általános Iskola, Kishegyes
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PÍSÁK Xénia 2.b, Ady Endre Általános Iskola, Kishegyes

LÁSD A SAJAT TÉVEDÉSEIDET



MÚLTIDÉZŐ
VIDÉKÜNK KÖZÉPKORI

HATALMASKODÓI
IVÁNYI ISTVÁN városmonográfiájában arról ad 

hírt, hogy nemcsak Szabadka legrégibb (1391. 
évi) említésének dokumentuma, de néhány ké

sőbb keletkezett középkori írásos emlékünk sem 
tünteti fel városunkat kedvezőbb megvilágításban.

Az 1391. május 7-én kibocsátott oklevél tanú
sága szerint Loconczi István macsói bán, Bodrog 
vármegye ispánja a vármegyében elszaporodott 
tolvajok és gonosztevők megfékezésére közgyű
lést tartott, s egy Zabatkainak (Zabotkainak?) 
mondott Ágoston tolvajról (furem Agustinum...) is 
ítélkeznek. Rajta kívül se szeri, se száma a bűn- 
cselekmények, a jogtalanságok elkövetőinek. A 
tolvajokat, útonállókat, rablókat, gyilkosokat és 
más gonosztevőket az előírt büntetés kiszabása 
végett jegyzékbe veszik. Ha közülük valaki az 
igazságszolgáltatás színe elől távol marad, fej
vesztésre és mindennemű birtokuk, javaik elvesz
tésére ítélik. „Hogy pedig a gonosztevők száma ne 
növekedjék -  bárcsak egészen kiírtatnának az 
országból -  megbízást adunk arra, hogy bárhol és 
bárkinél, akár várakban és városokban, akár sza
bad királyi és királynői helységekben, vagy neme
si birtokokon, ezen fent írt gonosztevőket, vagy 
közülük egyenként bármelyiket, bárki és bárhol 
fölleli, ezentúl mindenki fölhatalmazást nyer, hogy 
őket megölje, fölakassza vagy bármilyen kínzás
nak alávesse, javaikat és bárminemű dolgaikat 
magának megszerezze és megtartsa. A fent írtak 
nemzetségéből vagy rokonságából soha senki sem
miféle pert nem indíthat azok megölése és holmi
jaik elvétele miatt azokkal szemben, akik őket 
megölik. Ezenfelül mindenki, akár nemes ember, 
vagy bármilyen más állású legyen, ugyanazon 
büntetésnek teszi ki magát, ha a fent írt gonoszte
vőket befogadja" -  szól a szigorú ítélethozatal. 
(Magyar Országos Levéltár, DL 78060. Kapocs 
Nándor fordítása). Az 1428. évi oklevélben 
(amelyben Szabadkát már mezővárosként említik) 
a kalocsai káptalan értesíti Zsigmond királyt, 
hogy a szabadkaiakat a Töttös László birtokain 
okozott károkért megintette (MÓL, DL 80188). 
Ugyanis Katha-i Mihálynak, a jászok és kunok 
bírájának Szabadkára helyezett tisztviselői és né
pei a Duna közelében levő néhány településen 
garázdálkodtak és az összes háziállatot elhajtot
ták. A kalocsai káptalan tudósítása és fenyegetése 
egyáltalán nem félemlítette meg a szabadkaiakat, 
mert sok évtizeden át továbbra is hatalmaskodnak, 
rémületben tartják a távolabbi helységek birtoko

sait és jobbágyait. Az 1429. évi oklevélből (MÓL, 
DL 12168) a szabadkai királyi hospesek (telepes 
jövevények) és lakosok, másfelől a vastoroki népek 
és jobbágyok között kölcsönösen elkövetett gaztet
tekről (fosztogatás, rablás, akasztás, verekedés, mar- 
haelhajtás és más gonosztett) értesülhetünk. Az aláb
biakban magyar fordításban közzétett 1436. április 
19-i oklevél a madarasi, tavankúti és szabadkai 
lakosok a báthmonostori uradalom birtokain (Töttös 
László tulajdona) gyakorta elkövetett különféle ká
rokról és sérelmekről számol be. Mátyás királynak is 
voltak kifogásai a szabadkaiak viselkedései ellen: 
1458-ban arra figyelmezteti őket, hogy hagyják bé
kében a kun lakosságot, ne kényszerítsék őket átköl
tözésre a többi kunok közé (MÓL, DL 88331). Az 
1499. január 7-i oklevélben (MÓL, DL 88830) 
többek között arról olvashatunk, hogy Szabadka 
várnagyai bántalmazzák és sértegetik Kathymar bir
tok jobbágyait, néhányukat kifosztják, vagy erősza
kosan átköltöztetik Madaras birtokra. A július 15-i 
keltezésű dokumentumban (MÓL, DL 88840) pedig 
megtudjuk, hogy a szabadkai várnagyok Madaras 
mezőváros jobbágyaival együtt fegyveresen rátá
madtak Mathushaza jobbágyaira és elhajtották házi
állataikat. Az 1505. július 28-án keletkezett oklevél 
(MÓL, DL 88931) Szabadka várnagyának hatalmas
kodásáról ad hírt: a Bodrog megyei Gara birtok 
jobbágyaitól ökröket és lovakat hajtott el.

A mohácsi ütközet előtti évekből is maradtak 
fenn írásos emlékkeink a hatalmaskodásokkal 
kapcsolatban. Az 1517. október 28-án kelt okle
vélből (MÓL, DL 89104) kitűnik, hogy a szabad
kai Zabo Lukács és a Warda-i család között 
voltak „bizonyos” erőszakoskodások, perek. Az 
1519. januárjából származó írásos dokumentum
ban Wardai-i Ferenc erdélyi püspök arról panasz
kodik, hogy a szabadkai vámagy Madaras mező
város jobbágyaival rátámadt Kaghmar nevű birto
kára és számos ökröt és egy lovat tulajdonított el 
(MÓL, DL 89130). Különösen érdekes számukra 
az egyik 1525-ben keletkezett oklevél, amely azt 
tartalmazza, hogy a Sulyok István és Balázs kezén 
levő Zabathka várkastélyt közel másfél ezer Bács 
megyei jobbágy három napon át „fegyveresen” 
ostromolta és elfoglalta (MÓL, DF 252642).

Hozzátehetjük, hogy a különböző hatalmasko
dásokat (gonosztetteket) törvény szabályozta. Em
líthetnénk pl. Zsigmond király 1435. évi, Albert 
király 1439. évi, Mátyás király 1486. évi, II. 
Ulászló 1492. és 1514. évi dekrétumait.

Végül újabb fordításban közreadjuk a Zsig
mond király halálának megelőző évébe, a már 
említett 1436. április 19-i, szegedi keltezésű okle
velet:

,,A császár úr személyes parancsára
Zsigmond, Isten kegyelméből mindig dicsőséges 

római császár és Magyarország, Csehország, Dal
mácia, Horvátország stb. királya, hívünknek, a 
nagyságos Gwth-i Orzag János zarándi ispánnak 
és kunok bírájának üdvöt és kegyelmet!

Felségünk elé járult hívünk, a nagyságos Bath- 
monostora-i Thithews László, udvari vitézünk, és 
panaszosan előadta nekünk, hogy arról tudósítot
ták őt, miszerint Madaras, Thoankwtha és Zabath
ka nevű birtokainkon lakó népeink és jobbágyaink 
gyakorta követnek el különféle jogtalanságokat az 
előterjesztő említett Bathmonostora, Mathyasha- 
za, Zenthgywrg, Borsod, Kathmaar, Pathola, Ga
ra, Thothy, Baracka, Baczkwtha, Arán, Pongracz, 
Kayan, Thymek, mindkét Waya, Wayacz, Zembech 
és Laak birtokon lakó jobbágyaival, valamint a 
többi, az említett Bathmonostora és Maysa nevű 
birtokainak tartozékain lakó népekkel és jobbá
gyokkal, és különféle károkat és sérelmeket okoz
nak, és minden módon ártanak neki, az előterjesz
tő sérelmére, és említett jobbágyainak igen nagy 
kárára. Ezért szigorúan megparancsolva elrendel
jük hűségteknek, hogy jelen levelünk vétele után a 
mondott birtokainkon lakó említett jobbágyaink 
részéről, akikről a kérelmező azt állította, hogy 
vele, illetve említett jobbágyaival szemben vétke
sek, az említett jogtalanságok, károk és ártalmas 
dolgok ügyében a kérelmező és fentírt jobbágyai 
által előadott bizonyítékok és törvényes dokumen
tumok alapján minden jogot adjatok meg a pana
szosnak és említett jobbágyainak, és szolgáltassa
tok nekik teljes igazságot és elégtételt felségünk 
személyében, és a jelen oklevél által rátok ruhá
zott jogoknál fogva, az igazságosságnak megfele
lően. Úgy és olyképpen, hogy a kérelmező és 
említett jobbágyai ne legyenek kénytelenek ez ügy
ben igazságszolgálgatás megtagadása címén fe l
ségünknél panaszt tenni. Ha kegyüket el akarjátok 
nyerni, másként ne cselekedjetek ebben az ■ügy
ben! Ezt az oklevelet, miután elolvastátok, adjátok 
vissza annak, aki bemutatta nektek!

Kelt Szegeden, a Szent György mártír ünnepét 
megelőző csütörtökön (április 19.), az Úr 1436., 
magyar királyságunknak 50., római királyságunk
nak 26., cseh királyságunknak 16., császárságunk
nak pedig 3. évében". (Magyar Országos Levél
tár, DL 80558. Trostovszky Gabriella fordítása).

Befejezésül annyit, hogy az oklevelet Kapocs 
Nándor már korábban lefordított magyarra (Ka
pocs Nándor - Kőhegyesi Mihály: Katymár és 
környékének középkori oklevelei a Zichy okmány
tárban. Baja, 1983. 139-140).

M A G Y A R  L ászlóAz 1436. évi oklevél

E G Y  D O L O G  IS M E R E T E  JO B B  A N EM  ISM E R É SN É L



MÚLTIDÉZŐ BMí

MIKOR IS VOLT?
M ÁRCIUS 23. Josip Jelacic báró altáborna
gyot kinevezik horvát bánná és zágrábi főhad- 
parancsnoknak (1848).M ÁRCIUS 24.Kolozs- 
vár városa a helybeli szűcsök céhének érdekeit 
védi az idegen szűcsökkel szemben. A magyar- 
országi céhek első említése (1369). M ÁRCIUS 
25. Mária Terézia oklevélben rögzíti a Budára 
áthelyezett egyetem jogait, kiváltságait és ala
pítási jövedelmeit. A volt jezsuita vagyon egy 
részéből létrehozza az alsó- és középfokú isko
lázás és az új akadémiák létesítésére szolgáló 
Tanulmányi Alapot, 3 690 000 Forint tőkével 
(1780) * Jugoszlávia csatlakozik a Háromhatal
mi Egyezményhez (1941) * Franciaország, 
Olaszország, a Német Szövetségi Köztársaság 
és a Benelux államok képviselői Rómában 
egyezményt írnak alá az Európai Gazdasági 
Közösség (Közös Piac) létrehozásáról (1957). 
M ÁRCIUS 26. Madách Imre befejezi Az em
ber tragédiája című drámáját (1860) * Újvidé
ken szerb népgyűlés. Követeli a Rauch bán 
politikája ellen írt cikkei miatt egyévi állam
fogházra ítélt Svetozar Miiedének, a Szerb Li- 
beralista Párt vezetőjének szabadon bocsátását 
(1871). M ÁRCIUS 27. I. Mátyás megerősíti a 
zágrábi egyházi nemesek kiváltságait (1470) * 
A szlavóniai Medvevárban menekülés közben, 
tüdőbajban meghal Janus Pannonius pécsi püs
pök, a latin nyelvű humanista magyar világi 
líra megteremtője (1472) * Szerb nemzeti gyű
lés Újvidéken, az országgyűléshez szóló felirat
ban nemzeti létük elismerését és azt kérik, 
hogy belső ügyeiket anyanyelvükön intézhes
sék; kérik továbbá a feudális viszonyok felszá
molását a határőrvidéken (1848) * Percei Mór 
tábornok serege felmenti a szerb fölkelők által 
ostromolt Péterváradot (1849) * Katonai puccs 
Jugoszláviában. A tisztikar megdönti a kor
mányt és lemondatja Pál régensherceget, II. 
Péter király átveszi a királyi jogkör személyes 
gyakorlását (1941). M ÁRCIUS 28. Német-ma
gyar katonai megbeszélés a Jugoszlávia elleni 
hadműveletekről (1941). M ÁRCIUS 29.1. Má
tyás szentesíti a tolnavári országgyűlés végzé
seit. Egyebek között általános hadbavonulást 
rendel el a török ellen, a mozgósítás időpontja 
május 29., időtartama 3 hónap, a gyülekezési 
hely a Szerém megyei Pétervárad (1463) * Az 
osztrák-magyar közös minisztertanács részleges 
mozgósítást rendel el Szerbia ellen (1909) * 
Bárdossy magyar külügyminiszter utasítja a 
belgrádi magyar követet, hogy nem hivatalos 
formában közölje a jugoszláv külügyminiszter
rel: német támadás várható Jugoszlávia ellen, 
hacsak Németország nem kap biztosítékot arra, 
hogy az ország nem fordul ellene Görögország 
megtámadásakor (1941) * Kormányrendelet 
megtiltja, hogy zsidók háztartásában nem zsi
dót alkalmazzanak; megszünteti a zsidók sajtó, 
színművészeti, filmművészeti kamarai tagságát; 
megtiltja, hogy zsidók állami hivatalt töltsenek 
be; elrendeli, hogy a zsidók megkülönböztető 
sárga csillagot viseljenek; közzé teszik a rende
letet, mely szerint eltiltják a külföldi rádióadá
sok meghallgatását, a rendelet megszegői 6 
hónapig tartó elzárással büntethetők (1944).

M ÁRCIUS 30. III. Károly rendeletben szabá
lyozza a Magyarországon nyomtatott és az 
országba behozott könyvek cenzúráját (1721) 
* Teleki miniszterelnök üzenetet küld Lon
donba és Washingtonba. Közli: Magyaror
szágot csak a Jugoszláviában élő magyar ki
sebbség védelme készteti beavatkozásra, ha 
viszont a német támadás következtében Ju
goszlávia nemzeti alkotóelemeire bomlik, a 
már nem létező Jugoszláviával szemben nem 
köti az örök barátsági szerződés * A magyar 
minisztertanács elutasítja a német kormány 
kívánságát, hogy megszájló csapatokat küld
jön Szerbiába (1941). M ÁRCIUS 31. Szerbia 
elfogadja Bosznia-Hercegovinának a Monar
chia általi annexióját (1909). Á PR ILIS 1. M e
galakul az első tetrachia; Pannónia ura Galeri- 
us császár lesz. Székhelye: Sirmium (293) * A 
Legfelső Honvédelmi Tanács ülésén Teleky 
miniszterelnök javaslatára úgy határoz, hogy a 
magyar honvédség csak akkor támadja meg 
Jugoszláviát, ha az mint állam részekre bom
lik, ha a magyar kisebbség veszélyeztetett he
lyzetbe kerül, ha a magyarlakta területek a 
német támadás következtében senki földjévé 
válnak (1941). Á PR ILIS 2. A longobárdok 
népe megüli a húsvéti ünnepet, majd elhagyja 
Pannóniát és Észak-Itáliába költözik. Nyo
mukban az avarok elfoglalják Pannóniát is 
(568) * Megnyílik a karlócai szerb nemzeti 
kongresszus. A magyarországi és a horvát- 
szlavónországi szerb többségű területekből 
önálló beligazgatással rendelkező szerb vajda
ság szervezése mellett foglal állást (1861) * A 
német hadsereg megkezdi a Jugoszlávia elleni 
felvonulást Magyarország területén * A londoni 
magyar követ táviratilag jelenti, hogy magyar- 
ország területéről kiinduló Jugoszlávia elleni 
támadás esetén Nagy-Britannia megszakítja a 
diplomáciai kapcsolatokat az országgal; ha Ma
gyarország csatlakozik a támadáshoz, akkor 
számolnia kell Nagy-Britannia és szövetségesei 
hadüzenetével (1941). ÁPRILIS 3. A császár 
szolgálatában álló szerb határőrcsapatok felége
tik és kirabolják Kecskemétet (1707) * Király
női rendelet: Mária Terézia a Habsburg Monar
chia egész területén eltiltja a kuruzslók műkö
dését (1773) * Percei tábornok serege beveszi 
Szenttamást, a szerb ellenállás katonai központ
ját (1849) * Teleki Pál magyar miniszterelnök 
hajnalban öngyilkosságot követ el * A magyar 
kormány^ elrendeli a részleges mozgósítást 
(1941). Á PRILIS 4. Az 1735 augusztusában 
Összeült rendkívüli bíróság ítéletet hirdet a Bé
kés megyei parasztfelkelők elleni perben. Ti
zennégy vezetőt, köztük Pero Segedinac kapi
tányt, személy szerint, négy vádlottat sorsolás
sal halálra ítélnek és még aznap kivégeznek, 68 
vádlott ítélete sáncmunka (1736) * A sajkás 
kerület szerb határőrei feliratot terjesztenek az 
uralkodó elé. Évente összeülő nemzeti gyűlést, 
a szerb nemzetiség elismerését, iskolákban, 
községi ügyekben szabad nyelvhasználatot kér
nek (1848) * A Budapesti Büntető Törvényszék 
elrendeli József Attila: Döntsd a tőkét (1931) 
című verseskötetének elkobzását (1933).
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EZEN A TÁJON... 
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GARAS M árto n  (Újvidék, 1885. május 18. - 
Budapest, 1930. június 26.): filmrendező. 1906- 
ban színiakadémiát végzett. 1907-től a Magyar 
Színházban játszott. 1911-ben Berlinbe utazott, 
Reinhardt berlini, társulatánál szerepelt, 1912-ben 
Budapesten az Új Színpad tagja. Berlinben for
dult a filmrendezéshez. 1915-ben Janovics Jenő 
kolozsvári filmstúdiójához szerződött. 1916-tól 
1921-ig Budapesten az Astra, az Uher, a Hungá
ria és a Corvin filmgyárban rendezett. 1921-től 
Németországba költözött. Németországi tartózko
dását 1924-ben megszakította és Budapesten a 
Papának igaza volt című vígjátékot rendezte a 
Belvárosi Színházban. A magyar némafilmgyár
tás egyik jelentős alakja. Előszeretettel vitt filmre 
irodalmi alkotásokat. Németországi működéséből 
Columbus (1926-27) című filmje volt kiemelke
dő. Ismertebb filmjei: Telemrehívás (1915); A 
kormányzó (1915); Éjféli találkozás (1915); Há
rom hét (1917); A hieroglifák titka (1917); Küz
delem a múlttal (1917); A papagáj (1917-18); a 
100 000 koronát ruha (1918); Karenina Anna
(1918); A szerető (1918); Barbárok (1918); Fél
testvérek (1918); Sapphó (1919); A lélekiilomár
(1919); Névtelen vár (1920); Sárga árnyék
(1920); Littlefox (1920); New York express-kabel
(1921).

G E R B E R  Frigyes (Mitrovica, 1850. novem
ber 18. - Salgótarján, 1897. december 15.): bá
nyamérnök, bányaigazgató. Tanulmányait Frei- 
bergben végezte. 1882-től a salgótarjáni bányák
nál dolgozott. 1889-től 1897-ig a salgótarjáni 
szénbányák igazgatója és az itteni barnaszénbá
nyászat kifejlesztője. Modern aknák és tárolóüze- 
mek létesítésével a bányák termelését rövid idő 
alatt megsokszorozta.

B A JIĆ , Isid o r (Kúla, 1878. július 10. - Újvi
dék, 1915. szeptember 15.) zeneszerző, zenetu
dós. A gimnáziumot Újvidéken végezte, a buda
pesti Zeneakadémián szerzett oklevelet (Koessler 
Jánosnál). Mint az újvidéki Szerb Főgimnázium 
tanára (1901-től) megszervezte a gimnáziumi 
ének- és zenekart, amelynek hangversenyei fe
lülmúlták az amatőr előadások színvonalát. 1903- 
ban megindította a Srpski muzički listet és a 
Srpska muzička biblioteka partitúra-sorozatot, 
majd 1909-ben megalakította Újvidéken a zeneis
kolát. A Szerb Dalárdák Szövetségének egyik 
megalapítója volt.

Terjedelmes életművéből kiemelkedik a ro 
mantikus és verisztikus opera-elvek szintézisére 
épült operája, az Ivó, Semberija fejedelme 
(1911), továbbá a Kompozíciók albuma, számos 
romantikus zongoram iniatűr és a ragyogó virtu
ozitás szellemében komponált zongorára írt 
Szerb rapszódia; Szerelmes dalok énekhangra és 
zongorára, a biedermeier románcok egy fajtája. 
Mivel szerzeményeinek nagy része, főként azok, 
amelyeket énekdarabokhoz szerzett, népi szel
lemben fogantak, nagyrészt népdaloknak tartják 
őket: Jesen stile, dunjo moja (Itt az ősz, galam
bom), Srpkinja (Szerb lány), Zračak viri (Fény
sugár villan) stb. Zenéjének alapjellegzetessége 
a dallamgazdagság, ezért még a kompozíciós 
technikájában mutatkozó bizonyos hiányosságok 
ellenére is Vajdaság egyik legkedveltebb zene
szerzője lett.

É L N I ANN YI, M IN T  LÁ T N I



MIT MUTAT A

I
«3

3
z
h ű

- »  

>  
o

LEÓN MARSHALL MEGNYOMTA az ócska gépkocsi gázpedálját. 
Idejében hazaérni, ez most a cél. Helénnek nem szabad megtudnia, 
merre csellengett, mert ha megneszeli, hogy az adónak szánt összeg 
felét elköltötte, szedheti a sátorfáját. Helén mindent megtud.

Mintegy tizennégy hónappal ezelőtt ismerkedett meg vele, amikor 
a munkaközvetítő embere elküldte a nő házába. Helén az.1 mondta, 
hogy a férje halála után a ház elpiszkolódott, lásson munkához, 
vakarja le a koszt a bútorokról. León nem szeretett dolgozni. Három 
napnyi munkát egy hét alatt végzett el.

Nem sokkal később a 38 éves fiatalember az. oltárhoz vezette az 50 
éves matrónát. A ház Helen kezébe csúszott át, megkapta a férje után 
az életbiztosítást is. El lehetett tartani a fiatal hitvest, de Leont sem 
ejtették a fejére. Az. esküvő előtt azt követelte, hogy Helen halála 
után örökölje a házat, az életbiztosítási összegből pedig havonta 
legalább ötezer dollár üsse a markát. Helen mindenbe beleegyezett, 
León pedig úgy vigyorgott örömében, mint egy hiéna. A lejtőn 
azonban nincs megállás. León enyves kézzel nyúlt bele a nő pénztár
cájába és kitöltött egy olyan csekkel is, amelynek nem volt fedezete.

-  Ha ez még egyszer megtörténik -  mondta Helen - ,  ha megtu
dom, hogy a lóversenypályákat látogatod, a küszöbre dobom a 
bőröndödet és mehetsz, ahova akarsz.. Megértetted?

Helen a pénzt az ékszerei alatt őrizte egy dobozban.

0
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HELEN ALUDT MAR, amikor hazaérkezett. A szobában a gáz 
szaga

érződött. Ha használat után nem csavarták el szorosan a villany
melegítőt, kisebb mennyiségű gáz szabadult fel. Igen, ha... nem 
gondolkozhatott tovább, mert az asszony magához tért. Felébredt.

-  Megint lóversenyen voltál, mi?
Vacsora után felálltak az asztaltól. Helen egy ideig szemmel 

tartotta Leont, majd elmerült az olvasásba. Ez az a pillanat, amikor 
elemelhetem a pénzt, gondolta León. Lelki szemei előtt megjelent 
Szent Apollo, az a ló, amely holnap elsőnek tépi át a célszalagot. 
Elrohan a lóversenypályára, felveszi a pénztárnál a nyereséget és 
három óra előtt elhelyezi az összeget Helen ékszeresdoboza alatt. Ha 
a nyereményből marad is valami, megiszik valahol egy sört.

-  León, holnap van a szülinapod -  mondta Helen lefekvés előtt. 
-  Vettem neked valami nagyon szép és drága dolgot...

Másnap, ebédnél, León megjegyezte:
-  Henry nem boldogul egyedül azzal a dög kocsival. Az én 

segítségemre szorul már megint. Te csak feküdj le nyugodtan.
A nő ásított és nem nézett Leonra.
-  Ébressz fel, ha hazaérkezel, akkor megkapod a szülinapi aján 

dékot. Tudod, takarékoskodtam. Az a nyavalyás adó. Ma ötkör 
elküldtem postán a pénzt. Erről nem szabad megfeledkezni.

León nagyot kortyolt a kávéból s ijedtében majdnem lenyelte a 
csészét. Kínos mosollyal az arcán mondta:

-  Igazad van, szívem. Neked mindig igazad van. Az adóról nem 
szabad megfeledkezni.

N
A VERSENYLOVAKAT éppen a pályára vezették, amikor León 

megérkezett a stadionba. A Szent Apollo lovasa magabiztosan mo
solygott, de már a start után egyszerűen kirepült a nyeregből. León a 
halálra gondolt. Szerencséje volt és nem ütött el senkit a gépkocsijá- 

ü  val. Már az autóúton száguldozott hazafelé. Na most aztán vége a 
gyö2ngyéletnek. Ha Helen megfulladna abban a gázban... Mit kell 

N tehát tenni? Besurranni a hálószobába és meglazítani a csavart a 
villanymelegítőn, olajra lépni, majd visszatérni a házba és mindent elhelyezni 
eredeti állapotába. A szomszéd lesz a tanú, aki látta, hogy a villanymelegítő 
„ereszt".

Visszatérni a gázzal telt szobába? Semmi vész! Vásárolunk egy gázálarcot. 
Igen... az aranyos még alszik. Az ablak nyitva. León azonnal becsukta és az 
asszony mellé lépett. Mélyen aludt, tehát altatót vett be. León óvatosan csavarin- 
tott egyet a villanymelegítőn, majd szinte rohanva tette meg az utat a drugestore- 
ig. Mintegy negyvenöt percig beszélgetett Henryvel -  az alibiről sem szabad 
megfeledkezni! majd megindult hazafelé. Felhúzta a gázálarcot és belépett a 
hálószobába. Helen halott volt. Ismét megszorította a csavart a villanymelegítőn, 
de a gáz tovább szivárgott. O. K„ ha a rendőrök belépnek a házba, azonnal 
elhúzzák az orrukat. Az asztalkán megpillantott egy karlonocskát. Szülinapi 
gratuláció, aha. A kartonon Helen szálkás betűi: „Boldog születésnapot, León!"

León a padlóra ejtette a kartonocskát, mert felfedezte az ajándékot. A csoma
gocskáról leszakította a zsineget. Egy acélból készült lovacska. A ló vállán egy 
gomb, amelyet León azonnal megnyomott. A ló feje elmozdult és ebben a 
pillanatban fellobbant a rejtett öngyújtó lángja. León néhány ezred másodperccel 
a hatalmas robbanás előtt arra gondolt, hogy éppen ilyen öngyújtóról álmodo
zott...
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KOS (III. 21 -  IV. 20.)
Szerelem: Akaratossággal nem sokra megy ezen a héten. Az észérvek sem 

biztos, hogy hasznosak. Mi lenne, ha az érzelmekkel próbálkozna? Partnere 
ugyanis kedveskedésre vágyik! Hivatás: Az. utóbbi időben túl sokat vállal és 
egyre merészebben kockáztat. A vége előbb-utóbb kudarc! Addig álljon le 
amíg nem késő. Környezetével szemben lehetne bizalmasabb!

BIKA (IV. 21 -  V. 20.)
Szerelem: Ne szégyellje bevallani partnerének, hogy mi az, ami ezek

ben a napokban bántja. 0  biztosan talál megoldást, és átsegíti a nehéz 
napokon. Ne higgye, hogy egyedül kell megoldania a közös gondokat1 
Hivatás: Lehetőleg hagyjon a feladatokból a kollégákra is. Igaz, hogy az 
van tökéletesen megoldva, amit ön csinál, de az ereje véges, misok mer 
ezalatt unatkoznak.

IKREK (V. 21 -  VI. 20.)
Szerelem: Addig jár a korsó a kútra, amíg eltörik. Addig feszíti ön is a 

húrt, amíg egyszer csak elszakad és akkor hiába minden bűnbánat de 
hiába a sok-sok ajándék is. Partnere, ha bedühödik, bizony fákéinál 
hagyja. Hivatás: A munkahelyén nem kellene minden pletykába beleárta
nia magát. Még kevésbé kellene a kollégáit összeugrasztania Ettől 
egyáltalán nem lesz tekintélye.

RÁK (VI. 21 -  VII. 21.)
Szerelem: Boldogan teljesíti partnere minden kérését. Csak arra gondol, 

hogy másokért mit tehet, saját érdekeit háttérbe szorítja. Hivatás: A héten 
aligha tudnak olyan feladatot kínálni, amellyel a kedvében járthatnának 
Egyáltalán nincs kedve a munkához.

OROSZLÁN (VII. 22 -  VIII. 22.)
Szerelem: Lelkiismerete most azt súgja, amit egész évben elmulasztott 

egyetlen estén, vagy néhány nap alatt nem lehet jóvátenni. Hivatás: 
Munkatársait cserbenhagyva most megint csak saját érdekeire gondol és 
nem törődik a közösséggel. Ne csodálkozzon, ha megfagy a levegő 
amikor belép kollégáinak a szobájába.

SZŰZ (VIII. 23 -  IX. 23.)
Szerelem: Mindent elkövet, hogy partnerét elkápráztassa, de ne feledje- 

nem a csillogó ajándék, hanem a jó szó és kedvesség az, amire ő 
leginkább vágyik. Ne iukarkodjon ezekkel se! Hivatás: Vigyázzon a leírt 
és kimondott szóra, mert kellemetlen helyzetbe kerülhet. Csak olyasmit 
írjon le, amiről meg van győződve, hogy igaz, és ami nem sért másokat!

MÉRLEG (IX. 24 -  X. 23.)
Szerelem: Nem érzi jól magát a család körében. Úgy érzi fölösleges 

időpazarlás az egész, sokkal hasznosabb lenne, ha a munkájával törődhet
ne. Hivatás: Amikor viszont a munkahelyén van, ezer fölösleges dologgal 
köti le magat, és az érdemi munka egyre csak halasztódik. Ezer kifogást 
talál, ami miatt nem jut előbbre, ami akadályozza.

SKORPIÓ (X. 24 -  XI. 22.)
Szerelem: Szívébe most beköltözik a szomorúság. Maga sem érti miért 

de úgy érzi: hiányzik valami (valaki) ahhoz, hogy teljes legyen az élete.' 
De ezt így még önmagának sem meri megfogalmazni. Hivatás: A családi 
kötelezettség elől a munkába menekül. Minden percet kihasznál hogy 
elszökhessen a kötelező együttlétek elől. Leginkább egyedül érzi magát 
jól ezekben a napokban.

NYILAS (XI. 23 -  XII. 21.)
Szerelem: Apróbb szerelemi csalódás miatt fáj a szíve. Vagy azért 

szomorú mert egyszerre nem lehet két helyen. Márpedig a szíve most 
ketfele húz. Még akkor is, ha ez ellen hangosan tiltakozik. Hivatás: A 
munka olyan gyógyír, amely feledteti a lélek fájdalmát. Sok Nyilas
szülött veti bele magát közösségi vagy jótékonysági tevékenységbe, hogy 
„hasznos” lehessen.

BAK (XII. 22 -  I. 19.)
Szerelem: Megbékél a világgal, békét köt önmagával is. Átadja magát a 

családi örömöknek. Hivatás: Mivel szívében béke van, a kollégáival is 
sokkal jobban ki tud jönni, mint máskor. És fele idő alatt kész a munka!

VÍZÖNTŐ (I. 20 -  II. 20.)
Szerelem: Ajándékokkal próbálja pótolni az egész évben fukar kezekkel 

mért szeretetet. Partnere, családja örül a sok értékes meglepetésnek, de 
annak még jobban, hogy most végre a körükben van, és rájuk mosolyog. 
Hivatás: Vannak dolgok, amiket talán önnek sem kell értenie. És vannak 
titkok, amiket azért nem árulnak el a felettesei, mert tudják, hogy képtelen 
magaban tartani.

HALAK 01. 21 -  m .  20.)
^ ejy ! em\. Miért lázadozik a sorsa ellen? Valóban olyan rossz dolga 

van; Más örülne, ha ennyi kedvességgel venné körül a partnere. Ha 
“ í ! ™  “gy f°g hozzá, hogy „ez nekem úgysem sikerül” , akkor kár is 
nekikezdenie. Ez az emberi kapcsolatokra, barátságokra is érvényes! 
Hivatás: Megpróbál kibújni a kötelezettségek alól, de csak mások kárán 
lehetséges!

AM ILYEN AZ IDŐK, OLYANOK A SZOKÁSOK



AZ ÖREGSZÜLE
A  ferde szemű, mongolos pil- 

lantású, aprócska asszonyka 
kicsi házának tükörfényesre 

suvickolt ablakában egy reggelen 
„Ezen ház eladó”  fölirat jelent meg 
szálkás, ákombákomos-reszketeg be
tűkkel.

Hetek múltával jöttek-mentek az ér
deklődők, ki tanyáról, ki faluból, fiata
lok vagy középkorúak, komoly vagy 
komolytalan szándékú vevők, gazda
gabbak, szegényebbek a tetszetős, ki- 
csi-fehérke házikó szemrevételezésére.

Annus néninek azonban, úgy tűnt, 
nem volt túl sürgős továbbadni kis 
hajlékán.

- Majd csak eljön egyszer az igazi 
vegő, ne féljetek - mondogatta gyak
ran a szomszédoknak, meg saját ma
ga bátorítására is talán, mert a kicsi
ke, szaladós, vesszővékony öregszü
le mindenkit letegezett. Könnyen te
hette, hiszen csak pár hetipiac vá
lasztotta el kilencvenedik életévétől.

- Meglátja, megbánja még Annus 
néni, hogy így elherdálja a házat a 
feje fölül, akár az a macska, amelyik 
kilencet kölykedzik...- csóválták fe
jüket a minden lében kanál, izgága 
szomszédasszonyok.

- Azt írta a család külországból, 
hogy csak adja el szüle bátran azt a 
viskót, jobb lesz magának idekint 
velünk együtt. Semmire semmi 
gondja nem lesz, majd vigyázgat a 
dédunokákra!

- Nem fél attól, hogy végtére 
mégis kisemmizik? Kicsavarják 
majd, mint a citromot. Történt már 
ilyesmi. De ezért a házáért öreg nap
jaira csak eltartaná valaki - győzköd
tek a partos farú, szenteltvizet prédi
kálok.

- írták már azt is, hogy előbb- 
utóbb úgyis magára roskad az a put
ri. No, én éppen ezért. az utóbbi 
szóért kaptam föl nagyon a vizet...

- Ugyan miért? - nyújtogatták 
nyakukat a nyanyák.

- Méghogy putri! A másik leve
lükben már azt írták bocsánatkérő- 
leg, hogy ők nem akartak megsérte
ni. Láthatjátok ti is, minden eszten
dőben kitapasztottam eddig, ősszel 
meg bemeszeltem ragyogó fehérre, 
hogy csak úgy világított a fala, akár 
a porcukor...

- Az már szentigaz, de mégis ki
biggyesztette a hirdetőpapírt!

- Kiraktam bizony, mert nem hagy
tak békén, erőltették, mint a kutya azt a 
bizonyost. Eljárogatok én még most is 
a házakhoz takarítgatni, mosni, vasalni, 
ti is tudhatjátok. Nem vagyok én még 
annyira elesett, megélek a jég hátán is. 
Alig győzöm a munkát, annyi van. Mit 
gondoltok, ha nem becsülnének, akkor 
is hívogatnának vajon ennyien? De én 
mégis világot akarok látni!

Egy napon csakugyan bezörgetett 
az igazi vevő.

Annus néni azonnal megérezte, 
hogy komolyak a szándékai, s annak 
rendje-módja szerint alkudoztak, 
megalkudtak, megegyeztek.

A kicsi, szaladós öregszüle, mielőtt 
útilaput kötött volna a talpára, minden 
szívbéli szomszédasszonyától könnyes 
búcsút vett abban a szent meggyőző
désben, hogy soha többé nem találkoz
nak már ebben a kacifántos életben...

Elperegtek a kánikulás hónapok, 
és Annus néni szinte újjá- születve, 
fürge járásával újfönt megjelent a 
városka utcáin-terein.

- Hát magát miféle szél hozta 
vissza? - pillogtak rá kíváncsiskodva 
a pletykás szomszédok.- Tán csak 
nem tellett ki az esztendő?

- Hagyjátok el! Nemigen hallot
tam én ottan a fülemnek kedves
értelmes szót; mindenki karattyolt a 
maga nyelvén, senki szájából nem 
hallottam, hogy adj’ Isten, jó napot, 
vagy jó  estét. Még azt se, hogy van 
ke’, hogy aludt, mit álmodott An
nus néni. No ezért. Vettem idehaza 
egy másik házacskát, és most egy
másnak adják a kilincset a régi ös- 
merősök; ki mosni hívogat, ki főz
ni, takarítani, vagy éppen meszel
ni... De nem sajnálom cseppet se, 
hogy elkoncsorogtam, így legalább 
belekóstolhattam abba a csudacifra 
nagyvilágba...

MOLNÁR Cs. Attila

A 7 NAP KAMARAGALÉRIÁJÁNAK

KIÁLLÍTÁSA
Ismét m eghívja a szabadkai m űvészetkedvelő közönséget szerkesztőségünk: a 7 NAP  

kam aragalériájában 1995. március 22-én (szerdán) 12 órai kezdettel megrendezik  
M ILE TASIC tárlatát. A mai idők ihletésében született alkotások kiállítását PETAR  
VUKOV író nyitja meg. Várjuk hát az érdeklődőket a régi városháza félem eletén levő  
kam aragalériánkban!

A 7 NAP SZERKESZTŐSÉGE

UTO LSÓ  BÚCSÚ  
EGYKORI KOLLÉGANŐNKTŐL,

BABARCI M ÁRIÁTÓL  
(1949- 1995)

A 7 NAP SZERKESZTŐSÉGE

yumol«
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HOMLOKZATDÍSZÍTÉS ÉS -FESTÉS, 
HŐSZIGETELÉS, HIDEG ÉS MELEG BURKOLÁS...
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EGÉSZÍTSE KI CSALÁDJA RUHATÁRÁT!

TÚL SOK TANACS ÖSSZEZAVAR



TERMESZEI, TECHNIKA, TUDOMÁNY

Gyík m inden m éretben és színben, futás, 
ugrás és m ászás közben... M égsem  bur- 
leszkről van szó, hanem  az am erikai Berke
ley Egyetem  legújabb vizsgálatáról. Zooló
gusok és biológusok figyelik  és tesztelik a 
különféle gyíkok tulajdonságait, túlélési 
esélyeit, védekezési ösztöneit és veszély 
esetén bevethető fegyvereit. M indehhez kü
lönleges, e célra kifejlesztett készülékek se
gítségével m érik a futási sebességüket, ug
rásuk m agasságát és kapaszkodás közben 
kifejtett erejüket. Ez utóbbit úgy határozzák 
meg, hogy a gyík „derekára”  óvatosan rá
kötnek egy darabka fogselym et, az állatot 
sima felületre helyezik, ami például a gyí
kok életében a m indennapos, kőfalon törté
nő m ászást m odellezi, m ajd azt az erőt m é
rik, am elyet a gyíknak a felületről való 
elhúzásához kell k ifejteni. Az első látásra 
szokatlannak tűnő gyakorlat célja minden 
látszat ellenére nem  a szórakoztatás, hanem 
a gyíkok törzsfejlődésének a különböző faj
ták kialakulásának és fennm aradásának be
ható tanulm ányozása.

TEJFOG, MINT

SUGÁRZÁSMÉRŐ
A kémiai Nobel-díjas professzor, Linus Pauling 

annak idején javasolta a Harvard egyetem orvosai
nak: gyűjtsenek tejfogakat, hogy megvizsgálhassák, 
mennyire épül be a gyerekek csontjába a föld feletti 
atomkísérleteknél keletkező radioaktív sugárzás. Ak
kor több tízezer tejfogat és felnőttektől kihúzott fogat 
gyűjtöttek össze, és csak a tejfogakban észleltek 
radioaktivitást. A hír óriási felháborodást keltett az 
amerikai közvéleményben, és előkészítette a talajt a 
kísérletek leállításához.

Hasonló vizsgálatot kezdeményeztek, ezúttal Né
metországban. „Kérjük, segítsenek a tejfogak gyűjté
sében”  -  szól az orvosok felhívása. A müncheni 
Ottó Húg Sugárbiológiai Intézet széleskörű vizsgála
tot folytat. Megmérik a fogak stronciumtartalmát, 
amiből következtetni lehet arra, hogy a szervezetet 
milyen mértékű sugárzás érte. A radioaktív stronci- 
um az atomerőmű normális működésekor keletkezik, 
üzemzavar esetén kikerülhet a levegőbe, és onnan a 
táplálékláncon át az emberi testbe juthat.

A stroncium-90 kémiailag a kalciumhoz hasonló ve- 
gyület. A testben beépül a növekvő csontokba és a 
tej fogakba. A testbe beépült radioaktív anyagokról a 
tejfog sok mindent elárul, így az indikátor szerepét is 
betöltheti, mert a benne kimutatható radioaktivitás jelzi 
azt a mennyiséget, amennyi a fog kifejlődésének idején a 
többi csontba is beépült. A csontokban a stroncium-90 
több évig is megmarad, és sugárzást fejt ki a környezeté
re, aminek következtében vérszegénység, csökkent ellen
álló képesség, végső soron rák is kialakulhat.

A tejfogak vizsgálatával sokkal pontosabb képet 
kaphatunk arról, vajon mekkora az atomerőművek 
körzetében élők sugárterhelése. Ezért Németország
ban a fogyasztóvédő szervezetek és a környezetvé
dők egyaránt kampányt folytatnak: teijesztik a felhí
vást, melyben orvosok kérik szülőket, hogy vegye
nek részt a vizsgálatban, és dátummal, a lakhely 
megnevezésével ellátva küldjék be a gyerekek tejfo
gait. Az említett intézet egyébként Oroszországban 
és Ukrajnában is folytat hasonló munkát -  ott a 
csernobili katasztrófa hatását mérik.

AGYKUTATÓ

ELEKTRÓDKÖTEG
A freiburgi egyetemen olyan eljárást fejlesztettek 

ki, amely első ízben teszi lehetővé, hogy az agykéreg 
több neuronjából külön-külön, de egyidejűleg akciós 
áramot vezessenek el. A kutatóknak sikerült harminc 
mikroelektródot úgy összefogniuk, hogy csúcsaiknak 
egymástól való távolsága csak 160 mikrométer le

gyen -  ekkora távolság mintegy öt neuron szélessé
gének felel meg. Egyúttal azt a műszakilag nagyon 
nehéz feladatot is megoldották, hogy a harminc mik- 
roelektród jelzéseit harminc külön csatornán figyel
jék  és értékeljék. E harminc jel ugyanis nem függet
len egymástól. A kiértékelésre persze számítógépet 
használtak.

Ezzel a többszörös elektróddal m ost majmok látó
kérgét vizsgálják. Az egyedi elektródokhoz képest 
ennek az elektródkötegnek megvan az az előnye, 
hogy vele közvetlenül követhetővé válnak térben és 
időben azok a folyamatok, amelyeket az ingerület a 
látókéregben kelt.

MIKOR JELENTEK 
MEG

A HORMONOK?
Az élővilág fejlődésben a hormonok valószínűleg ha

marabb megjelentek, mint a magasabb rendű állatok és 
növények, s a fejlett egyedeknek sokkal több szervében 
kimutathatók, mint eddig gondoltuk. Erre a megállapí
tásra egyesült államokbeli kutatók jutottak azután, hogy 
az agyban, a májban és a herékben is kimutattak inzu
lint. Sőt rovarokból, férgekből, egyysejtű állatokból, 
gombákból és baktériumokból szintén elkülönítettek 
olyan vegyületeket, amelyeknek a tulajdonságai az inzu
linéra jellemzők. Ugyanezekben a szervezetekben továb
bi olyan anyagokat is kimutattak, amelyek más hormo
nokkal, így az endorfmokkal vannak rokonságban, vagy 
éppen azonosak velük. Minthogy némely növényi anyag 
-  például több alkaloid -  ugyancsak megkötődik az 
ember és az állat hormonreceptorain, bizonyos rokonság 
lehet közöttük és a hormonok között.

Ezek a felismerések a hormonok kialakulásával és 
szerepével kapcsolatosan új föltevésre vezettek. Eszerint 
a hormonok a törzsfejlődés során olyan anyagokból 
fejlődhettek, amelyek a sejtnövekedést, a sejtdifferenciá
lódást és ezáltal a szövetképződést is szabályozzák. A 
hormontermelő mirigyek pedig csak később jelentek 
meg a fejlődés folyamán.

MIKROSEBÉSZETI VAKBÉLMŰTÉT

Az NSZK két kórházában a férgnyúlvány kivéte
lére két olyan eljárást próbálnak ki, amely csak egy 
kicsiny, a köldöktől egyébként is eltakart heget hagy 
maga után. A csupán részleteikben eltérő két eljárás
sal a vakbelet nem úgy távolítják el, hogy a hasat 
megnyitják, hanem akként, hogy -  mint az endosz
kópos vizsgálatokban -  a hasfalon egy kicsi szúrt 
nyílást hoznak létre. Mialatt ezen keresztül a féreg
nyúlványt kiemelik, a nyílást egy hüvely tágítja, s az 
a műtét után ismét összehúzódik. Az új eljárást azért 
sikerült kidolgozni, mert sokat fejlődtek azok a 
módok, amelyekkel az endoszkópokat nemcsak a 
szervek megtekintésére, hanem a vérzések elállításá
ra is alkalmassá tették. Ezt addig csak a has megnyi
tásával tudták elvégezni.

A két új eljárás nem alkalmazható akkor, ha 
heveny gyulladásról van szó, vagy ha a féregnyúl
vány falában keletkező üszkös gyulladás átfúrodik.

A SPORTOLÁS CSÖKKENTHETI

A VÉRCUKORSZINTET
A sportolástól nemcsak az általános erőnlét 

javul, hanem a cukorbetegekben csökkenhet a 
vércukor átlagos mennyisége is. Az alsó-auszt
riai Laab in Waldéban, a cukor- és egyéb 
anyagcsere-betegek rehabilitációs központjában 
végzett egyik kísérletben 183 cukorbajos vett 
részt. Légzésgyakorlatokat, a gerincoszlopuk 
„lazítására”  szolgáló kéz- és lábgyakorlatokat 
végeztettek velük, és sétákat is kellett tenniük. 
A betegek 70 százalékának állapota határozot
tan javult, vércukorszintjük átlagosan 16,5 szá
zalékkal csökkent.

KEMÉNV VÍZZEL 
AZ INFARKTUS ELLEN
Svédországtól Dél-Afrikáig számos kutató vizsgálta az összefüggést egy-egy terület ivóvizé

nek keménysége, valamint a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozások száma között, és 
mindenütt ugyanarra az eredményre jutottak: a lágyabb vizű területeken magasabb, a 
keményebb vízzel ellátott körzetekben pedig rendre alacsonyabb volt a szívinfarktusban és az 
agyi érbetegség következtében elhunytak száma. E betegségek lefolyása ráadásul kevésbé volt 
súlyos ott, ahol kemény vizet ittak az emberek.

E jelenséget elsősorban a kalcium és magnézium magas koncentrációjával magyarázzák, s a 
kutatók úgy vélik, hogy ezek jótékony, védelmező hatást gyakorolnak a szívizomra, illetve az 
érfdlskrs«

A mosásnál mosópor- és pénzpocsékolást előidéző kemény víznek tehát megvan a maga jó  
oldala is, sőt a „keményvízűek”  kimondottan örülhetnek a hírnek, hiszen mosásnál lágyíthat
nak vizet kedvükre, míg a keményítősnek egyelőre technikai akadályai vannak.

Akiknek konyhájában lágy víz folyik a csapból, azt tanácsoljuk, hogy gyakrabban fogyassza
nak ásványvizet, és alkalmanként esetleg magnéziumos pezsgőtablettával pótolják az ivóvízből 
hiányzó fontos elemet.

CSAK A HELYÉN TALÁLOD MEG A DOLGOT
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A VADONBA TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS

Börtön helyett lakatlan szigetre száműzték azt a 
két alaszkai indián fiatalembert, akik baseballütő
vel megtámadtak egy pizzakihordót, súlyos hal
lás- és szemsérülést okozva neki. Ügyük annak 
rendje és módja szerint a bíróság elé került. Miu
tán a tlingit törzsbői származó támadók bevallot
ták tettüket, biztos börtön várt rájuk, amikor a 
sors másképp intézte a dolgot. A tlingitek képvi
selője ugyanis arra kérte a bíróságot, hogy börtön 
helyett engedélyezze inkább Adrián és Simon 
indián szokások szerinti megbüntetését. A bíró -  
példátlan módon -  beleegyezett az eljárásba.

A törzs székhelyén, Klawockban összeült a 12 
tagú vének tanácsa és két napon át vitatkozott az 
esetről. Végül kihirdették az ítéletet: a bűnösök
nek lakatlan szigeten kell a jövőben élniük.

TEKERJ AZ ÉLETÉRT
A biciklizés és az aktív szexuális élet kü

lönösen hosszú ideig „konzerválja”  egy ti
beti falu lakosait. Egy kínai női magazin 
jelentése szerint Dongkong legidősebb lako
sa 142 éves és 188-an lépték túl 130. életévü
ket. 1942 óta áüítóiag nem volt haláleset a 
faluban, a civilizációs betegségek, a rák  
vagy az infarktus ismeretlenek. Mivel több 
mint 50 éve senki sem hunyt el, gyermekek 
viszont születtek, a lakosok száma az 1942- 
ben regisztrált 680-ról m ára 6224-re nőtt.

A BARBIE
FEKETELISTÁN

A világszerte kislányok milliói által imádott Bar
bie baba Kuvaitban nemkívánatos személy lett. Be
tiltották, mivel a kuvaiti egyházi hatóságok úgy 
ítélték meg, hogy veszélyt jelent a gyerekek szexuá
lis fejlődésére. Egy nemrég kibocsátott vallási dek
rétum értelmében Barbiet ezentúl tilos forgalmazni.

A kifogás elsősorban a baba „éretten nőies 
formái” ellen merült fel, amelyekkel egy gyerek 
-  így az indoklás -  nem tud mit kezdeni, s ezáltal 
káros hatással van szexuális fejlődésére.

Barbie 1959 óta uralja a játékpiacot világszerte, 
s azóta 700 millió példányban talált ifjú gazdákra.

A dráma
nyelve

Jób Dániel, a Vígszínház egykori rendezője, majd 
Igazgatója a természetes beszédet kívánta a színé
szektől. Egyszer azt magyarázta Karinthy Frigyes
nek, hogy a drámában mindig a lehető legtömöreb
ben kell beszéltetni a színészt Karinthy ellenérve az 
volt, hogy az nem költői és gyakran nem is világos. 
Szemléltető példát is rögtönzött Jóbnak:

-  Bemégy az étterembe, a pincér az asztalodhoz 
lép, és megkérdi: Mit hozhatok? Te azt mondod: 
Főzeléket O megkérdezi: Feltéttel? Te felelsz: Fel
tétlenül. Szegény pincér törheti a fejét, hogy feltét
lenül feltéttel vagy feltét nélkül kéred a főzeléket. 
Aztán folytatja: Sör tetszik? Te mondod: Igen. 
Barna? Világos. A pincér megint nem tudja, mit 
akarsz: világos sört kérsz vagy világos, hogy bar
nát Na, mit szólsz hozzá?

Jób felállt:
-  Megadom magam.

a\22£>

SZOBONYA Mihály felvétele

VILÁG

DOHÁNYOSAI,
MOST EGYESÜLJETEK!

Vágni lehetett a füstöt az olaszországi Riccionéban 
tartott harmadik nikotinista világkongresszuson, melyen a 
világ „bagósainak” szószólói a dohányzás szabadságának 
kiharcolása, illetve az „udvarias dohányzók” és a toleráns 
nem dohányzók közötti bákás együttélés” előmozdítása 
volt a cél.

Olaszországban egy doboz cigaretta árának 72 százaléka az 
államkincstárt gazdagítja - mondotta Giuüano Bianucci, a 
konferencia egyik szervezője, aki szerint már csak ezért sem 
kellene megtiltani oly sok helyen a cigarettázást. „Már ott 
tartunk, hogy a magánélvezetből közbűntény lett" - tette 
hozzáa a szervező.

A dohányosok „egyenjogúságáért”  küzdő itáliai 
egyesület 20 ezer tagot számlál, 11 százalékban nem 
dohányzót.

ÚJRATELEPÍTETT
FARKASOK

A húszas években mint nem kívánt ragadozót 
minden teketória nélkül lepuffantották a Yellowsto
ne Park valamennyi farkasát. Hetven évvel ökésőbb 
pedig visszatelepítik őket az USA leghíresebb ter
mészeti területére.

A washingtoni kormány áldását adta arra, hogy az 
elkövetkező három évben 30 szürke négylábú vadászt 
visszatelepítsenek a parkba. Sem a természetvédők, 
sem a farmerek nem boldogok a döntés miatt. Az 
állattenyésztők attól tartanak, hogy a farkasok megti
zedelik majd a nyájaikat. A belügyminisztérium -  a 
környezetvédők legnagyobb sajnálatára -  a farkaso
kat nem nyilvánította veszélyeztetett fajtának.

A visszatelepítéskor minden farkast nyakörvvel 
látnak el, hogy folyamatosan megfigyelhessék őket.

FMNRUN-LELET
Francia kutatók a közelmúltban Kanada arktikus vidé

kén egy csontvázra bukkantak, amelyről kiderülhet, hogy 
a Franklin-expedíció egyik tagjának földi maradványa.

A Sir John Franklin által vezetett expedíció -  összesen 
150 ember -  az Északnyugati átjáró felkutatására indult és 
1848-ban nyomtalanul eltűnt. Ez több mint egy évszázadon 
át foglalkoztatta a kutatókat. Néhány évvel ezelőtt már 
rábukkantak három jégbe fagyott holttestre, s megállapították, 
hogy halálukat ólommérgezés okozta, ugyanis az expedíció 
élelmezését szolgáló konzerveket ólommal forrasztották le.

SZILÁRDAN?
RUGALMASAN?

Akiknek elég erős és egyenes a gerincük, 
keményen kiállnak nézeteik mellett még a 
legszigorúbb kritikával szemben is, nem 
mondanak le elveikről. Ön mennyire tartja 
magát saját felfogásához fontos (vagy éppen 
csip-csup) ügyekben?

KÉRDÉSEK • VÁLASZOK
I. Hogyan hat önre egy törökös-keleti palota 

zárt udvarának, díszes falainak látványa? Lát 
benne valami titokzatosat?

a) Igen, látok (I); b) Nem, semmit (3); c) 
Talán egy keveset (2)

II. Melyik étkezést hagyná el könnyűszerrel?
a) A reggeli nyugodtan elhagyható (5); b) Az

ebédet (2); c) A vacsorát (3)
III. Milyen szempontok vezérlik önt egy cipő 

megvételénél?
a) A cipő kivitele, külseje (1); b) Az, hogy 

mennyire érzem kényelmesnek (3); c) Az ára 
(5)

IV. Hogyan vélekedik a szokásokról?
a) Jó, ha vannak megszokott dolgai, cseleke

detei egy embernek (3); b) Arra jók a szokások, 
hogy eltérhessünk tőlük (1); c) Fontosak, felté
ve, hogy nem egykönnyen adja fel őket az 
ember (5)

V. Melyik hintóba ülne be?
a) Egylovas kocsiba, melyet fekete ló húz

(4); b) Két fehér paripa vonta hintóba (0)
VI. És melyik kocsi mellett fényképeztetné le 

magát?
a) Az egylovas mellett (0); b) A két fehér ló 

mellé állnék (4)

ELEMZES
10 pontig: Ön időről időre újragondolja és 

megváltoztatja az alapelveit. Legyen szó vitáról 
vagy fontos döntésekről, szereti megtartani rugal
masságát, hajlékony gondolkodásmódját, és nem 
akarja, hogy elvek fogságába merevedjen. De 
vajon nem rejlik-e emögött csekélyke szorongás 
attól, hogy szilárdan ki kell állnia nézetei és 
elhatározásai mellett? Néha nem ártana kissé kö
vetkezetesebbnek, elviekben szilárdabbnak lennie!

11-20 pontig: Véleményalkotása legtöbbször 
két szélső pólus között ingadozik. így vannak 
dolgok, amelyek egyáltalán nem érdeklik, más 
ügyek viszont rendkívüli módon foglalkoztat
ják. Ez utóbbiak mellett harcosan kiáll, és jól 
érzékelhetően arra vágyik, hogy helyességüktől 
másokat is meggyőzzön. Ilyenkor szilárdan tart
ja magát és egyértelműen kinyilvánítja: nehéz 
eltéríteni döntésétől. Nem hagyhatna „lógni” 
legalább olykor másokat, ahelyett, hogy maka
csul állásfoglalásra késztetné őket?

21 és annál több pont: Alapelvei mellett 
minden körülmények között kitart, ezek az ön 
számára a mérték megjelenítői. Még ha szemé
lyes áldozatába kerül is, nem fél attól, hogy 
lemondjon fontos érdekei képviseletéről. Mások 
ellenkezését nem veszi figyelembe, azt sem 
bánja, ha magányosan halad életútjának akár 
hosszan tartó, meredek szakaszán. Ha a több
séggel kell szembeszállnia, a támadásokra fel
vértezettnek érzi magát. Érdemes-e vajon sebe
ket elszenvednie, csak azért, hogy csorbítatlanul 
megóvja gerinces jellemre irányuló becsvágyát?

4 a
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BUDAPEST ■ BELGRÁD
KERÉKPÁRVERSENY

A verseny össztávja 502 kilóméter lesz és 
a részvevők, 12 országból több mint 100 
kerékpározó, május 26-tól 28-ig három sza
kaszban teszik meg az utat, mégpedig három 
szakaszban: Budapest - Szekszárd, Szekszárd 
- Kikinda és Kikinda - Belgrád.

Ebből az alkalomból egy régi fényképet 
közlünk. A helyszín: Budapest, Hősök tere.
A versenyrajt előtt (1959 májusában) Gyula 
Károlynak, az Újvidéki Rádió riporterének 
Djordje Vuksan, a jugoszláv kerékpáros-vá
logatott tragikus sorsú tagja, az újvidéki 
Szerb Népszínház balett-táncosa nyilatkozik. 
(A kitűnő sportoló a „nagy sebesség őrültje 
volt.”  Nemcsak kerékpárját hajtotta gyorsan, 
hanem Mercedes gépkocsiját is. Tette ezt 
nem a versenypályán, hanem Újvidék utcáin 
és a környező utakon is. Egy este a pétervá- 
radi meredek lejtős úton szintén nagy sebes
séggel hajtott, elvesztette uralmát a gépkocsi 
felett és a helyszínen életét vesztette. A mel
lette ülő utas súlyos sérülésekkel túlélte a 
balesetet.) Milán Panic, a válogatott legfiata
labb tagja (1992-ben Jugoszlávia kormányel
nöke volt) hallgatja a nyilatkozatot. Somogyi 
Pál, a Jugoszláv Kerékpáros Szövetség szak
vezetője szintén a beszélgetőkre figyel, Ve- 
selin Petrovié, a későbbi szövetségi kapitány 
pedig elmereng, úgy látszik, ő már a közeli 
rajtra gondol.

A Budapest-Belgrád versenyt először 
1947-ben rendezték meg, majd 1958-ban és 
1959-ben is tartottak versenyt.

^   /

SAKKFELADVÁNY
K O T O V - SZABÓ 

(Zürich, 1953)

VILÁGOS: K b l, V a 4, Bb3, H c l,  He6 
Gyalogok: a3, b2, c4, d5, e4, f3 (11) 
SÖTÉT: Kg8, Vg2, Bh2, Fc3, Hd7 
Gyalogok: a5, c5, d6, e5, f4 (10) 
Világos lép és nyer

A múlt számban megjelent 
feladvány megfejtése:

1. Ff6+ Kf6; 2. Vb4+ Kg7; 3. f6+ Kh8; 
4. f7 Be6; 5. Hf5+ Hh7; 6. Vh7+H Kh7; 
7. B hl

SPORT
K O Z E P C S A T A R

A belgrádi két rivális klub, a Partizán és 
a Crvena zvezda szemet vetett Darko 
Kovacevicre, a zrenjanini Proleter kö

zépcsatárára, aki az 1993/94. évi bajnoki 
idény nagy felfedezettje, és néhány évre hű
séget esküdött a Crvena zvezdának.

Nálunk a klubok akkor is vásárolnak já té 
kost, am ikor nincs rá szükségük. Az a véle
mény, hogy jobb, ha a „nagy tehetség”  ott ül 
náluk a kispadon, minthogy a másik klubban 
rúgja a gólokat. Darkóra azonban ezúttal 
nagy szükség volt a piros-fehéreknek.

Nenad Bekovic, a Partizán igazgatója 
nemrégen elégedetten nyilatkozott, hogy az 
átigazolási időszakban Darko Kovacevic ki
vételével minden tervezett játékost m egsze
reztek. Lehet, hogy ezúttal az idősebb Nenad 
Bekovic titokban örült is annak, hogy a 
Crvena zvezdával szemben alulmaradt a D ar
ko Kovacevicért vívott harcban, hiszen a 
vajdasági fiú szerződtetésével éppen fiának 
terem tett volna veszélyes versenytársat. Az 
ifjú Nenad Bekovic az országos bajnokcsa
patban a középcsatár posztjára pályázik.

Am ikor ezt szóbahozták, az idősebb B eko
vic csak legyintett, azt állítva, hogy fia sok
kal jobb  és mellette Darko Kovacevic még 
labdába sem rúghatna.

Jelenleg azonban másképpen állnak a dol
gok. Az ifjú Bekovic sérülés miatt sokat 
kihagyott és verekednie kell a középcsatár 
posztjáért, mert a téli szünetben igazoltatott 
játékosok közül az egyik ontani kezdte a 
gólokat, és igényt tart arra, hogy a csatársor
ban játsszon. Tum bakovic edző következete
sen kitart a sérüléséből felépülő Bekovic 
mellett, és továbbra is a középcsatár posztján

szerepelteti, jó llehe t a Partizan-szurkolók 
többszáz főből álló csoportja hétről hétre 
D am ir Őakarnak követeli ezt a posztot. Tum 
bakovic em lékeztet arra, hogy annak idején 
Sava M ilosevicért is hasonló harcot kellett 
folytatnia az elégedetlen szurkolókkal. Seho
gyan sem m ent neki a já ték  és a szurkolók ki 
akarták zárni a  csapatból. Az edzőnek lett 
igaza. Sava M ilosevic m agára talált és a Parti
zán gólzsákja, nélkülözhetetlen játékosa lett.

Nos, nehéz teher nyom ja az ifjú Bekovic 
vállát. Abban a klubban focizik, am elyekben 
apja az igazgató. H a rosszul m egy neki a 
já ték , nem csak saját m agát, hanem  a szakve
zető édesapját is kellem etlen helyzetbe hoz
za. M ásrészt az ifjabb Bekoviétól mindenki 
elvárja, hogy édesapját is felülm úlja, aki 
előbb a zrenjanini Proleterben, később a Par
tizánban, majd a jugoszláv válogatottban, kar
rierje végén pedig a francia bajnokságban is 
góllövő játékos hírében állott. Az ifjú Bekovic 
testalkatra olyan, m int édesapja volt. A z első 
feltétel tehát adott, m ár csak az „öreg”  játékát 
kell hoznia, illetve túlszárnyalnia. S akkor 
minden rendben lesz. (gy. k.)
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A LEGNEHEZEBB PERCEIBEN
FORDULJON HOZZÁNK...

FI D l IC IJ A
TEMETKEZÉSI M A G Á N VÁ LLA LA T

KOMPLETT TEMETKEZÉSI FELSZERELÉS 
SZÁLLÍTÁS A SÍRHELYIG BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN 
TEMETKEZÉSI SZERTARTÁS, BÚCSÚZTATÁS 
FIZETNI LEHET RÉGI DEVIZATAKARÉKKAL IS

# # * # *

SZABADKA, MATIJA GUBEC U. 2. 
ÜGYELETES TELEFON: (024) 56-069 
ÜZLET: (024) 22-991 
M U NK AIDŐ : 8-TÓL 18 ÓRÁIG 
SZOMBATON: 8-TÓL 14 ÓRÁIG 
VASÁRNAP: 8-TÓL 12 ÓRÁIG

FORDULJON HOZZÁNK

BIZALOMMAL
8SSS grad

SUBOTICA
/  /  / /

EPITO-, MŰSZAKI KIVITELEZŐ, 
TERVEZŐ-, ÁRU- ÉS INGATLAN- 

FORGALMAZÓ VÁLLALAT
2 4 0 0 0  S Z A B A D K A ,

B O R IS  K ID R IC  U . 10/B

T E L /F A X :024/51-061

Finommechanikai és 
elektrotechnikai szerviz 

J ó t á l l á s s a l  j a v í t :
író-, számoló-, könyvelő gépet, sokszorosítót, printereket, 
monitorokat, tasztatúrát, mindenféle típusú festékszalag fris
sítését, telefont, üzenetrögzítőt, telefaxot, házi komputereket, 
rádiót, magnót, CD-lemezjátszót, autórádiót, Bagat és más 
típusú varrógépet, vállalja különféle riasztóberendezések 
szerelését házba, lakásba, üzlethelyiségbe. Ezenkívül felvá

sároljuk az üzemképtelen komputereket, videókat. 
Munkaidő: 8-16 óráig 

Szabadka, Stipan Mukic u. 14.
Telefon: (024) 26-061

zrno -  mag ÁRÜFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ 
MAGÁNVÁLLALAT t.f. 

Szabadka, Vladimir Djanic u. 64.
Tel.: 024/28-741, Telefax: 024/23-071 
LJUTOVO, Tel: 024/767-197

- MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÉS ÚJRATERMELÉS
- NAGY- ÉS KISKERESKEDELEM
- EXPORT-IMPORT 
SZEMÉLYESEN GYŐZŐDJÖN MEG 
KÍNÁLATUNK ÉS SZOLGÁLTATÁSUNK 
MINŐSÉGÉRŐL

'7 m n  FÖLDMŰVESSZÖVETKEZET
^  SZABADKA, Vladimir Djanic u. 64.

Tel: 024/28-741

- MEŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÉS KOOPERÁCIÓ
- NÖVÉNYTERMESZTÉS
- ÁLLATTENYÉSZTÉS

G u llive r
JÁTÉmGYKERESKEDÉS

- JÁTÉK - ILLATSZER
- BIZSU
- KERÁMIA
- AJÁNDÉKTÁRGYAK 
CSAK KERESKEDŐKNEK!

Szeged, Guttenberg u. 12. 
Nyitva: H -  P: 8 -  18 Sz: 8 -  12

AKKUMULATOR
12 V: 34, 45, 55, 66, 97, 
110,135,140,180 Ah

Becse 
Tito marsall u. 72.
Tel.: (021)813-585 

7-15

VOJVODINA COOP
P éterréve  

Tóth Sándor magánvállalata
Minden, ami a növénytermesztéshez és 

állattartáshoz kell, 
egy helyen megvásárolható:

-  növényvédő szerek,
-  vetőmag 

-  tápok és adalékok,
-  festékek

gazdag választéka kedvező áron!
Telefon: (021) 803-075

„SUBOTICA”
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET RT.

S Z A B A D K A ,  I V A N  M I L U T I N O V I C  U . 1 2 3 .
KOMPLETT ALLATI 
TAKARMÁNY ÉS 
- ADALÉK VALAMENNYI 

HAZIALLATNAK
D.D.D. PROGRAM
FERTŐTLENÍTŐK:
DESU-KÉSZÍTMÉNYEK

- KAROS RAGCSALOK IRTÁS A: 
SURADIOLON -
CSALI MÉRGEK

- ROVARIRTÓ SZEREK:
AZACID, N O V O C ID  II...

TEL.: (024) 23-933, TELEX: IS -136, 
TELEFAX: (024) 26-736

M  $ m \ ■i, $ ;

A M IL Y EN  A HANG, OLYA N A V ISSZH A N G



ESCOM
ELEKTRONIKAI 

TERMÉKEKET ÁRUSÍTÓ 
SZAKÜZLET

500 ÚJ TERMÉKKEL BŐVÍTETTÜK 
ÁRUVÁLASZTÉKUNKAT!

- SPECIÁLIS KÁBELEK,
- CSATLAKOZÓK,
- ANTENNAEGYSÉGEK,
- ÜVEG BIZTO SÍTÉKO K ÉS
- ERŐSÁRAMÚ TECHNIKA.

Címünk: Boris Kidric u. 53. (a piacnál) 
2 1220  BECSE

Tel./fax.: 021/818-653

T E R M E L Ő K !
BIZTOS TERM ES, MAGAS HOZAM  -  AZ ÚJVIDÉKI 

HIBRIDKUKORICÁKKAL!

NS-420
A z Újvidéki M ezőgazdasági K utatóintézet középkorai hibridkukoricá
ja  igen jó . T erm őképessége 12 t/ha. Jellem zője a m egbízható szárszi
lárdság, a jó  ellenállóképesség a növényi betegségek kórokozóival 
szemben. R övid tenyészideje szavatolja az N S-420 hibridkukorica 
szárazságtűrő képességét.

SEM EN A R STV O  dd 
Novi Sad, Bul. O slobođenja 7. 
Tel: 021/26-022;
Fax: 021/29-373

Institut za R atarstvo i povrtarstvo 
Novi Sad, M. G orkog 30.
Tel: 021/614-933;
Fax: 021/622-212

VAJDASÁGI BANK Rt. 
SZABADKAI FŐFIÓKINTÉZET
Csekkjét nem használhatja bankkártyája nélkül, ám 
kártyáját most használhatja csekkje nélkül. A VAJDA
SÁGI BANK Rt. megkezdte a VOBCARD kölcsönkár- 
tyák kiadását, amelyekkel készpénz nélkül kölcsönre 

vásárolhat,

VA JDA SÁG I BANK Rt., 
A  VALÓ DI ÉRTÉK BANKJA

BIZTOSÍTSON NÁLUNK!

55 NOVI S A D ”
BIZTOSÍTÓ- es  

VISZONTBIZTOSÍTÓ-INTÉZET 
„SUBOTICA” FŐKIRENDELTSÉG

TARTÓS JELLEGŰ BIZTOSÍTÁS

AKI FECSEG NEKED, FECSEG RÓLAD IS
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