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Vasárnap a Postás, kedden a HTVE 
lesz a Szeged FC ellenfele 

A" február 14-í bajnoki mérkőzéssel kapcso-
latban még semmi értesítés nem jött Szegedre 
a Haladástól, amely valóságos pályaválasztási 
színjátékot rendezett. Péntekig nem tudta Sze-
geden senki, hogy most már tényleg hol lesz 
a meccs. M a r k o v i c s Szilárd ügyvezető-el-
nök kijelentette, biztos tudomása van arról, 

hogy a meccs, minden ellenkező hírrel szem-
ben, Szombathelyen lesz és ezért a szegedi csa-
pat a szombathelyi mérkőzésre készülődik. Az 
nem jelent semmit, hogy á Haladás első ko-
moly kétkapus tréningjét február 2-án Sopron-
ban, az SzVSE ellen játsza. 

Ha sajái könyveié kioivasia, 
vegye Igénybe a 

Détmagyavovszág 
köicsönkönyviárái. Fiiiévekévi a legújabb könyvekéi oivashaija. 

Végleges: 
Szombathelyen lesz a 
Szeged FC — Ha adás 
mérkőzés 

Az enyhére fordult időjárás megkönnyítette 
a Szeged FG-uek a tavaszi szezonra való ké-
szülődését. A legnagyobb gondot a hó eltakarí-
tása okozta, ez a probléma megoldóditt az 
olvadással, kétségtelen azonban, hogy így is 
jelentős anyagi áldozatot követelt a vasárnapi 
meccs nyélbeütése. Le kellett takarítani az ol-
vadó havat, mert ellenkező esetben — a viz 
miatt nem lehetett volna játszani a sporttele-
pen. A munkálatok még folynak, a csapat el-
lenfelei a két ünnepnapra már megvannak: a 
Szeged FC vasárnap a Postással, kedden a 
HTVE-vel játszik barátságos mérkőzést. AJ 
mérkőzések délután fél 3 órakor kezdődnek. 

A játékosok pénteken is „dolgoztak": hosz-
szabb kondiciójaviló sétát tettek. Szombaton 
ujabb kondiciógyakorlalok lesznek. 

OTT-segély a Móravárosnak 
«— 1500 pengő a pályaépítésére — 

Jelentettük, a Móraváros uj sporttelep épí-
téséhez kezdett, azonban félbe kellett szakítani 
az anyagiak hiánya miatt. Tekintettel arra, 
hogy a pályaépítési munkálatok folytatásához 
szükséges összeget egyhamar nem tudták vol-
na előteremteni, a Móraváros az OTT-hez for-
dult támogatásért. A móravárosi csapat kérése 
ügyében vitéz dr. S h v o y Kálmán országgyű-
lési képviselő eljárt és most ugy értesülünk, 
hogy az MTE ügyében kedvező dó'ntés történt 
Budapesten. Értesülésünk szerint a Móraváros 
a pályaépítés folytatásához szükséges pénzt, 
1500 pengőt kap az OTT-tóI. 

Az összeg kiutalása nagv örömet okozott a 
Móravárosban, ahol azonban kijelentették,, 
hogy ez a pénz nem lesz elegendő a pálya fel-
építéséhez 

Szabadkára hívják a Vasutast 
Meleghangú levelet kapott tegnap a Vasutas 

Szabadkáról. A levelet a szabadkai vasutas-
csapat irta és abban Szabadkára invitálja a 
SzVSE-1. A szabadkaiak azt irják, hogy a 
meccset húsvétra, vagy pünkösdre tervezik és 
a két napon a Vasutas a Bácskával és az ot-
tani vasutascsapattal játszana. Tekintettel ar-
ra, hogy a szabadkaiak ajánlata kedvező, min-
den bizonnyal létrejön a megegyezés. 

— Biztosra vesszük, hogy a szabadkai kirán-
dulás létrejön — mondotta informátorunk —, 
hacsak a jugoszláv hatóságok nem gördítenek 
akadályokat utazásunk elé. Azért aggályosko-
dunk, mert a jugoszlávok proficsapalnak igen, 
amatőregyültesnek azonban nem szoktak be-
utazási engedélyt adnL 

Visszatért Szegedre az egyik' vízipóló játékos. 
Feltűnést kellett, hogy a vizipólóbajnokság be-
fejezése után több szegedi játékos Budapestre 
távozott, ahol a III. kerületnél helyezkedett 
el. A játékosok között volt P a p p Dénes, a 
SzUE kitűnő centerhaltja. Papp tsvozásával 
szinte pótolhatatlan veszteség érte a SzUE-t, 
amely egyelőre nem tudott helyéttesről gon-
doskodni. Az volt a terv, hogv valamelvik fia-
tal játékost „törik" be az első csapatba, ez 
azonban könnven hátrányt jelentelt vol na az 
együttesnek Ez a probléma most váratlanul 
megoldódott: Papp Dénes visszatért Szecedre 
és bejelentette a vezetőcégnek, hogy továbbra 
is a zöld-fekete színekben kíván sportolni. 
Papn kiielentette, hogy volt klubtársa, P u t -
n o k i - P u l j e r meg van elégedve helyzeté-
vel és továbbra.is'az újlakiak csapatában ma-
rad. A többi szegedi nagyszerű formában ját-
szik — az UTE-ban. 

A tenniszszövetség közgyűlése. 'A tenniszszövef-
ség közgyűlése nem hozott lényeges változást a 
kerület vezetőségében. Ismét dr. Kogutowitz Ká-
roly lett az elnök, az előadói tisztet újból dr. 
Csermák Ernőre ruházták. A kerület legfontosabb 
szervének, az intézübiznftsáirnnk- s> következők a 
tagjai: dr. Szen »Györgyi Aíbertné, Makk Ferenc, 
Rohonyt Lajos. Bauer Sándor, dr. Orosz Sándor,-
R'étt Károlv. dr. Geisz Gábor. 

Kerékpárosok! 
Eisörendii kerékpárokat engedményes ár-

mos* ífM"o3etre a d p m * R , ,miHa ' 4 í alkatrészeket 

árban kaphat Szánté Sándor ná% » Szeged, (Kiss D palota) Kiss u. 2. 

Atfavoritok győztek a pénteki KISOK-kosáilab-
defordulón. A KISOK-kosárlabdabajnokság pén-
teki fordulóján megrendezett meccseket a favorit 
reálgimnázium együttesei nyerték meg. Eredmé-
nyek: Reálgimnázium b)_Főreál 10:17 (21:9), gól-
dobók: Bárdi (20), Kiss (11) Karácsonyi' (1), 
Schauer (2), illetve Hollóssy II. (8), Érdy (6) és 
Keményffy (3). Jók: Bárdv, Gyalogos, illetve Hol-
lóssy. Reálgimnázium aj—Felsőkereskedelmi n) 
94:4 (32:2), góldobók: László (32), Lohoczky (2«), 
Tátray (13), Honthegyi (18), illetve Szabó (2) és 
Herneczky (2). Jók: László, Szabadkai, illetve 
llerneczkv. 

A díákfutballisták állandóan szerepelhetnek 
a DLASz-egyesületekben? Jelenlelte a Délnm-
gyarország, a társadalmi 'egyesületek körében 
mozgalom indult meg annak az érdekében, 
hocv a Kisok-meccseket ne szombaton, hanem 
csütörtökön rendezzék meg. Ezt azért szeret-
nék a .társadalmi egyesületek, mert ebben nz 
esetben Kisok.-kerettegjaik minden nehézség 
nélkül szerepelhetnének az'alosztálv bajnoksá-
gáért. Az akcióval kapcsolatban az egyik sze-
gedi vezető kijelentette, hogy egyes testnevelő 
tanárok támogatják az akciót, de vannak olvn-
nok is, akik nem szivesen látják, ha a diákok 
a társadalmi egyesületekben futballoznak, sőt 
van Szegeden olyan inlézct is, amely megtil-
totta diákéinak a társadalmi egyesületekben 
való szereplést. A sok akadály ellenére — mon-
dotta informátorunk — megvan a remény ar-
ra, hogy a megegyezés létrejön és Szegeden is 
ugyanaz lesz a helyzet, mint Budapesten, ahol 
a diákok vasárnanonkint a társadalmi egvesü-
letekben játszanak. 

Pálinkái: a Kisteleki TE trénere. A Kisteleki 
TE vezetősége felkérte P á l i n k á s Józsefet,, a 
Szeged FC válogatott kapusát, vállalja el az egy üt« 
tes trenirozását. A játékos, miután erre megkap-
ta a Szeged FC vezetőségének engedélyét, elvál-
lalta volt csapatának a tavaszi szezonra való elő' 
készítését. Pálinkás amatőralapon trenírozza, a 
KTE-t. Természetese« a iréaerség nem gátolja 
meg Pálinkást abban, hogy a Szeged FC tréning-
jein résztvegyen, mert Kisteleken az edzések szer-
dán és pénteken lesznek. A KiTE nagy reményei-
ket fiiz Pálinkás trenerségéhez. 

Budapest I. 

11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgllat. 12: 
Déli harangszó. 12.05: Sch. Solt Etel és Ker-
gos Postászenekar. 16 óra lő : llarsá-
nvi Gizi mesél. 17 óra: Mit üzen a rádió. 
17.30: Kalmár Rezső szalonötösének . műsora., Í3 
óra 20: Az Országos Légvédelmi Parancsnokság 
közleménve. 18.45: Rácz Aladár cimbalmozik, zon-
gorán kiséri Rácz Aladárné. 19.10: Földi Mihály 
elbeszélése. 19.10: Az Operaház tagjaiból alakult 
zenekar. Vezényel Dohnányi Ernő. Strauss .lános-
hangverseuy. 21: Rádióbál. Rendező: Bánóczy 

Budapest II. 

17 óra; Hanglemezek. 17 óra 50: "A földmű-
velésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. 
18.40: Kisléghi-Nagy Déucs dr. előadása. 19.23i 

Külföld. 

Milánó. 20 óra 40: Musszorgszki.f: Godunov 
Borisz. — Radio Paris. 21: Bartók Béla és Szé-
kely Zoltán szonáta-estje. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF, 

Nyomatott a kiadótulajdonos DélmajryarorszAg 
Hirlap- és Nvomdavállalat Rt-nál, Szeged, 

Felelős üzemvezető: KLEIN SANDOB. 


