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Az ötvenedik ujév-köszöníés 
Kiss Ferenc nyugalmazott miniszteri tanácsos, a 

szegedi „erdő-ültető" nevezetes jubileumhoz érkezett 

el Újév napján. Most köszöntötte volna ötvenedszer 

a város polgármesterét, ugy, mint ahogyan TTi év-

századon keresztül minden újévkor megjelent a vá-

rosházán, hogy köszöntse Szeged mindenkori első 

Dolgárát. Hosszú esztendőkig köszöntötte Pálfy 

Ferencet, utana Lázár Györgyöt, majd Somogyi 

Szilvesztert. Daliás fiatalember volt, amikor elő-

ször jelent meg újévköszöntőként a polgármesteri 

hivatalban. Azóta ötven év tett el, megváltozott min-

den körülötte, megváltozott a város is, az emberek 

is, csak Kiss Ferenc lelke maradt fiatal. Fiatal 

maradt a szervezete is, még mindig ő a legfrissebb, 

a legmozgékonyabb szegedi. A köszönésben senki 

sem tudja megelőzni. De a munkában sem. Névleg 

már esztendők óta nyugalomba van, de rendületle-

nül dolgozik tovább, végzi növénytani és rovartani 

kutatásait, jelenleg a cserebogarak természetraj-

zát tanulmányozza. Az idén mégsem jelenhetett meg 

újévet köszönteni dr. Pálfy József polgármester-

nél, akit először üdvözölt volna újévi köszöntéssel 

a polgármesteri székben. Dr. Pálfy József valahogy 

megneszelte a jubileumot és — megelőzte Kiss 

Ferencet. <3 ment el hozzá és tolmácsolta előtte a 

város jókívánságait 

és Míívés&ef 
H E T I M Ű S O R 

Pre-Pénteken este: Ma éjjel szabad vagyok, 
mierbérlet 4. 

Szombaton délután: Félórás feleség. 
Szombaton este: Ma éjjel szabad vagyok. A. 

bérlet 23. 
Vasárnap délután: Fekete szivárvány. Délutáni 

bérlet 19. 
Vasárnap este: Ma éjjel szabad vagyok. 
Hétfőn este: Ma éjjel szabad vagyok. 
Kedden délután: Félórás feleség. 

„A legboldogabb ember" Vaszary Pirivel és 
ttózsahegyi Kálmánnal. Csütörtökön este szépen 
megtelt nézőtér előtt László Miklós színmüvét 
'álszották a színházban V a s z a r y Piroska és 
R ó z s a h e g y i Kálmán vendégszereplése alkal-
mából. A vendégjáték alkalmas volt arra, hogy 
két olyan művészt mosolyogjon, könnyezzen és 
tapsoljon a nézőtér, akinek művészete nem mes-
terség, de hivatás. V a s z a r y Piri Schöffer kis-
asszonya megrázó élmény, drámai erő és könnyes 
valóság, ami költészetté nő. R ó z s a h e g y i Kál-
mán a szent jóság álomképének adott tiszta han-
gokat a B. listás Hajnalka maradandó figurájá-
oan. A két nagy művészt lelkesen köszöntötte a 
nézőtér. — Kár, hogy a laza szerkezetű darab 
tempóját nem envhitétfe a keret: a vontatott elő-
adás. A két vendég: körül Garamv Jolán, Zilahy, 
iJeréky. Szabó, Radnai, Elekes és Szalma szor-
goskodott. 

A színházi iroda hirei 
Szenzációs premier van ma este a színházban: 

bemutatásra kerül a „Ma éjjel szabad vagyok" 
operettujdonság. 

Ma éjjel szabad vagyok, a legmodernebb jazz-
•rperett Főszerepeit: Major Kató, Szaplonczay 
Éva. Pécsi Ili, Garami Jolán, Huszár Baby, Gaál 
Sándor. Szilassy László, Fülöp Sándor és Szabó 
iátszák. 

Ma éjjel szabad vagyok, ma este premierbérlet-
ben. holnap, szombaton A. bérletben kerül színre. 

Ma éjjel szabad vagyok, mától minden este. 
Szombaton délután: Félórás feleség, filléres 

ielyárakkal. Raffav Erzsi, Gaál Sándor és Solthy 
Gvörsy felléptével. 

Vasárnap délután; Fekete szivárvány, mérsé-
kelt helyárakkal, délutáni bérlet. 

„Ma éiyl szabad vagyok" csak felnőtteknek. 
Csak felnőttek nézhetik meg a „Ma éjjel szabad 

vagyok" előadását. 

Smorí 
Budapesten 4:1-re győztek 

a kanadai hokkizók 
Budapest, január 3. A kanadai Winn ipeg 

Monarch jégkorong csapata diadalmas vándor-
utján, miközben Európa legjobb hokkicsapa-
tait 6:2, 9:0, 12:0 arányban verte, csütörtökön 
este a városligeti jégpályán mérkőzött a Buda-
pesti Korcsolyázó Egylet csapatával. A winni-
pegi Monarch 4:1 arányban győzött a BKE el-
len. A részidők eredménye 0:1, 2:0 és 2:0 volt. 

Bútorszövetek, 
kárpítofkellékek 

legolcsóbb Árban 
V a r g a M i h á l y n * ! , S r a á p . 

A Szeged FC készülődése 
a tavaszi szezonra 

A Szeged FC vezetősége még egy utolsó kí-
sérletet tesz, hogy túrát szerezzen csapatának 
és ezáltal elhárítsa a klub felől az egyre nö-
vekvő anyagi nehézségeket. A vezetőség meg-
bizta P e t ő Györgyöt, a klub pénztárosát, 
utazzon Budapestre és folytasson tárgyalásokat 
T i b o r Gézával, de keressen fel több más 
sportfunkcionáriust is. A vezetőségnek Pető 
delegálásával az a célja, hogy a még rendelke-
zésre ál ló szabad terminusokat kihasználja. 
Ha azonban januárban és február elején nem 
sikerülne túrát biztositani, Pető gondoskodjék 
arról, hogy Tibor közbenjárásával április 7-től 
28-ig turnmeccsei legyenek az együttesnek. Ez-
alatt az idő alatt szabad a Szeged FC. Nincs 
kizárva, hogy ebben az ügyben F á b i á n Pál, 
volt PLASz-kapitányt keresik meg, aki Pá-
rishan sportirodát nyitott. 

Ismeretes, a Szeged FC-nek és a főiskolai vi-
lágbajnokság rendezőbizottságának az volt a 
terve, hogv február 10-én egy Szeged FC—Fő-
iskolai válogatott meccset rendez Szegeden. 
Most ugy értesülünk, hogy az érdekesnek ígér-
kező mérkőzést későbbi időpontra kell elhalasz. 
tani, mert február 10-én a KEAC-nak kupa-
mérkőzése van a Soroksár ellen. 

Miért stagnál Szegeden 
a p ng-pong sport 

A sportra ránehezedő gazdasági válságot elv-
ben a pillanatban talán a ping-pong sport érzi a 
legjobban. Ennek a népszerű játéknak most van a 
szezonja, mégis alig észrevehető mozgolódás ész-
lelhető ebben a sportágban Szegeden, ahol kétség-
telenül a vidék legjobb játékosai vannak. Ezt az 
élet'elen mozgolódást a gazdasági bajokon kivül 
azzal is magyarázzák, hogy a ping-pong sportnak 
nincsen szegedi központi szervezete, amely megfe-
lelően irányitaná a játéknak ugy az -anyagi, mint 
a sportrészét. Ezzel, a hosszú idő óta napirenden 
levő problémával kapcsolatban kérdést inléztünk 
dr. C s á n y i Andráshoz, a KEAC kiváló ping-
pongjátékosához és szakosztályvezetőjéhez, aki a 
következőket mondotta: 

— Hogy nem tudjuk azt produkálni, amit tő-
lünk méllán elvárhatnak, annak elsősorban a rossz 
gazdasági viszonyok és a szervezetlenség az oka. 
Ezen, sajnos, egyelőre nem áll módunkban segí-
teni. Nincs pénzük az egyesületeknek, nem tudnak 
versenyeket rendezni, ami a fejlődés és a népsze-
rűsítés szempontjából elmaradhatatlanul szüksé-
ges. A vezetést illetően az a baj, akik elvállalnák 
az irányítást, nem megfelelőek, akik pedig erre 
alkalmasak lennének, nem érnek rá ezzel foglal-
kozni. Ez az oka annak, hogy a ping-pong-szövet-
ség déli kerületét egyelőre nem lehet megalakítani. 

— Szegeden csak a KEAC és a SzAK foglalko-
zik ping-ponggal. Minden elfogultság nélkül meg 
lehet állapitani, hogv ez a két klub a mostoha vi-
szonyok között is kitűnően dolgozik — a trénin-
geken, mert a versenyzés szinte bizfos deficitet 
jelentene. Ennek ellenére ugy a SzAK. mint a 
KEAC igyekezni fog a szezonban eleget tenni és 
meg fogta kísérelni a versenvrendezést is és azit, 
hogv játékosait vidéki mérkőzéseken szerepeltetni 
tudja. A fejlődés szempontjából kívánatos volna, 
ha még két-három ping-ponpklub alakulna Szege-
den, hogy legalább egymás között vetélkedjenek. 

Gál Mn«da: válogatott. G á l Magdát a ki-
váló ping-nongozót bevá'ogat'ák abba a rsa-
natba, amely a magyar színeket a londoni vi-
lágbajnoki versenyen képviselni fogja. 

Q Szegei! Atlétikai Klub 
elnöksége 

Beszámolt a Délmagyarorsz&g ar-
ról , hogy az újesztendő alkalmából 
bástyái Holtzer Tivadar megjelent a 
SzAK klubhelyiségében, ahol meleg ün-
neplésben részesítették. Ezzel kapcso-
latban bástyái Holtzer Tivadartól a kö-
vetkező sorokat kaptuk: 

Tény az, hogy újév napján a régi szokásban volt 
újévi üdvözlést felelevenítettem és azon kötelesség-
szerűen megjelenvén, az üdvözlések elhangzása után 
részletesen foglalkoztam 35 éves egyesületem múlt-
jával és jelenével, sőt a jövőt illetőleg is leszögez-
tem álláspontomat 

Körülbelül három hónap előtt tényleg lemondot-
tam a SzAK elnökségéről és az inditó okot újévi 
beszédemben is megismételtem. Az inditó okom az 
— amely mellett ki kell tartanom —, hogy a 35 
éves SzAK sportpresztizse érdekében — akár ve-
lem, vagy nélkülem — az egyesület vezetését csak 
akkor látom biztos kezekben, ha régi munkatársaim 
és pedig Kardos Mihály, Grósz Marcel, Mindszenthy 
Lajos, Bauer Zoltán, Börcsők János, Váli Lajos, 
Gyovai D. József és a többiek visszatérnek. De az 
ellen a leghatározottabban tiltakozom, liogy a mi 
fészkünkbe kakuktojás csempésztessék be, ellen-
egyesület tagjai állítsa össze a SzAK tisztikarát, 
akármilyen sportkorifeus is az illető. 

A SzAK 35 éves sportmultja bizonyos kötelezett-
séggel jár a volt tisztikari tagokra. A mi demokra-
tikus alapokon álló egyesületünket — amelyet a 
magasabb társadalmi körök nem méltányolnak, 
ami bár jól esne és hiuságunkat, ami nem nagymér-
vű, ki is elégítené — sajnos a magasabb, az intel-
lektuális társadalmat a demokratikus sportágak ne;n 
igen érdeklik, — de a mi célunk a tömegnevelés éa 
ez a testi kultura ideális hivatása. 

A közgyűlés és a fogadalom volt munkatársaim 
részéről van hivatva a SzAK-ot régi dicsőséges múlt-
jának pozíciójára emelni. Minden reményem meg-
van, hogy a piros-fekete szinek hivatott hivei aa 
1935 évben együtt, egy táborban, odaadással, ügy-
szeretettel és áldozatkészséggel fognak működni aa 
magyar testi kulturán keresztül a 35 éves Szegedi 
Atlétikai Klubban. 

Bástyái Holtzer Tivadar. 

Hesser és Lukács szereplése Lilieben. Hesser 
Tibor, a Szeged FC Franciaországba távozott 
trénere, á l landó összeköttetést tart fenn klub-
jával, jóllehet, differenciák vannak az elma-
radt tura miatt. A Szeged FC-hez most inté-
zett levelében arra mutat rá, m i volt az oka aa 
Ol impique Liliétől való távozásának és m i in-
dította őt arra, hogy az utolsó helyezett S. O . 
Montpellierhez szerződjön trénernek. Hesser 
levelében többek között azt irja, lehetetlen volt 
dolgoznia a harminckéttagu vezetőség irányi-i 
tása mellett. Ezek mindegyike évente körűibe * 
lül 2000 pengőt fizet a klubnak, ezért joguk vau 
az ügyvitelbe egyénenkint is beleszólni. Hes-
ser az Ol impique Lil le idei gyenge szereplés 
sének legfőbb okát a Lukács—Simonyi-affér-
ban látja. A pozícióharc miatt a csapat egyen-
súlya megbomlott és a fegyelmezetlenség is 
felütötte a fejét. A két játékos kibékítésére irá-i 
nyúló akció Simonyi magatartásán megbukott, 
bár Lukács, a volt szegedi futballista ha j landó 
volt „békét" kötni. Simonyi, ak i az Att i lának 
volt a futballistája, odáig ment, hogy egy nyil-
vános botrány rendezésére tett „ajánlatot" Lu-
kácsnak, aki azonban ezt visszautasította. Si-
monvinak az volt a terve, hogy igy valamelyi-
kükét a klub elbocsátja. Hesser szerint a haro 
még mindig dul a két magyar futballista kö-
zött. 

Az atlétikai szövetség déli kerületének intéző-
bizottsága pénteken este 7 órakor ülést tart. Aa 
ülésen fontos ügyek kerülnek megvitatásra. Fő-
leg az előkészületi munkálatokat beszélik meg, 
hogy március l-re, amikor V a d a s Iván, az uj 
tréner Szegedre érkezik, kész tervezetet kapjon 
kézhez. A központ 400 pengős segélyének felhasz-
nálását is ezen az ülésen beszélik meg. 

A farsang első bálja a Szeged FC január 19-én 
megrendezendő álarcos jelmezes bálja lesz. Ez a 
bál méreteiben jóval felül fogja múlni a legutóbbit. 

A Vasutas ifjúsági birkózó csapata vasárnap 
résztvesz a Budapesten megrendezendő országos 
ifjúsági bajnokságokban, szenior csapata pedig aa 
alagi vasutasbajnoki versenyen induL 


