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Hogyan fogadták Szeged sportolói 

. az MDP sportprogramját 
Az egész ország sportolót 

faljes erőbedobással készülnek 
nz idei lonuoni olinipLAszra. 
Az egymást gyors egymásután-
ban követö tiuzai sportesemé-
nyek egyre növekvő nézőse-
rege is bizonyítja, h o g y a n é r a 
demokráciában a lakosság 
mind szélesebb rétegei for-
dulnak érdeklődéssel a sport 
le ié és egyre gyarapszik az 
üilcliv sportolók tábora is. A 
sport fonlos és nélkülözhetet-
len nevelűeszköz. Felismerte 
ezt 'a Magyar Dolgozók Pártja 
Ss, amikor programnyilatkoza-
tában leszögezte: »Az ifjúság 
egységes nevelése érdekében 
ii párt a testedzés tömegmoz-
galommá való fejlesztéséért, 
a munkás- és parusztiíjusAgra 
való ki (erjesztéséért, messze-
menő ál lami támogatásáért és 
irányításáért száll síkra.? 

A Nagyszerfedi 
Népi Sportbzottság 

tnemrégen készitette et az 
MDF n agy szege rh végrehajtó-
bizottságdnak sportprogramját, 
amely magában foglalja az 
nlgész szegedi és szegedkör-
nyéki sportélet nagyarányú 
Ifel endilesének és fejlesztésé-
nek tervét, hűen az MDP 
programjához. Varga Pál, a 
sportbizottság titkára igy tá-
jékoztat a program részletei-
rő l : 

— Célunk n tömegsporton 
keresztül a sport minden Agá-
nak népszerűsítése. Az üzemi 
dolgozók és if júmunkások 
egészséges testedzéssel bizto-
sítsák munka készségüket és a 
sportversenyek lendületét vi-
líyék át az üzemi munkaver-
senyekre Is, akárcsak a spor-
tul ó pnraszlifjuság a terme-
Jési versenyekre. Megtisztítjuk 
O sportéletet a reakciós, kor-
rupt elemektől és helyükbe 
íiulndó, szakszempontbúi meg-
felelő népi származású vezető-
kel helyezünk. Ilendszoresit-
iük a spoilla lujá rá sokat. Hend-
rvehoz/uK valamennyi szegedi 
li.'llerii'elí sportpályát, a meg-
rongállak helyén ujat építünk, 
elsősorban nz üzemi dolgozók 
száfnára. Tanyai s[>or!közpon-
túkat létesítünk. A sport se-
gítségévei ápoljuk nemzetközi 
kapcsolatainkat. Biztosítjuk a 
né r i származásig sportolóik to-
vábbképzését, esetleg a test-
nevelési főiskolára való héjú-
ié sát. Bevezetjük a sportfilm-
telőadásokat. 

A szegedi sportprogram je-
lentőségét természetesen má-
junk a versenyzők ismerték fel 
(leginkább. -> 

A futball 
mindezidáig a legnépszerűbb 
lömegsportág. Bakó Béla, a 
Szeged hatat válogatott ka-
pusa igy vélekenik: 

— A Magyar Dolgozóik Párt-
ja kezdettői fogva fcnnúlló hiá-
nyokat szüntet meg azzaj. hogy 
programjában a sport széles-
körű népszerűsítéséért, fejlesz-
téséért és támogatásáért száll 
sikra. Fokozottabb figyelmet 
keli fordiitani a minőségi sport 
kialakítására, a lömcgverse-
nyeken, népi vagv mezi! lábas 
hainokságoKon feltűnt tchetr.é-
Igeket lx? kell vonni az egye-
sületi életbe és minden esz-
közzel elő kell segíteni reilő-
(désüket Az ogvosütetek étere 
megfo leő vcetőkct let ! A l -' 
lani . Még valamit a sport ne-
velő hálásáról : a mezítlábas 
fjainokságokban teljesen elmo-
sódik a különbség munkás-, 

G a b o n a b e v á tás 
a Szegedi Földművesszövet-
kezelben, a vott Bartha-lélc 
raktárban, Szűcs-utca és 
Bcrc«énvl-ulca sarok. 

paraszt- és értelmiségi ifjú-
ság között, ami az egész néni 
demokráciának hasznára vá-
lik. 

A szegedi atlétika 

büszkeségét, dr. Tima Ferenc 
gyorsfutót, ara a SzEAC-bói 
került a budapesti Vasashoz, 
véletlenül találjuk Szegeden. 
Most jött Belgrádból, ahol a 
4x100-as magyar staféta ki-
váló eredményt ért el és más-
nap már utazik az olimpiai ké-
re tbe 

— Az allétfkai — mondja 
— a felszabadulás óla egyre 
nagyobb tömegeket vonz. Diá-
kok, munkás- és parasztifjak 
ismerték fel ennek a klasszikus 
sportágnak edző, kitartásra és 
akarni tudásra nevelő hatását 
és válnak művelőivé. Fonlos, 
hogy minden pályán, üzemi 
vagv falusi, tanyai pályákon is 
futópályák létesüljenek, a spor-
lolni vágyó Ifjúságot pedig 
megfelelő támogatásban, neve-
lésben részesítsék. 

Kosárlabda 
terén is szegedi tagja van nz 
olimpiai 'keretnek: Halász Já-
nos láviroai műszaki alkal-
mazóit 

— A kosarassport — mondja 
— napról napra közkedveltebb 
lesz. Nagy előnye, hogv télen 
is űzhető. Ez a sportág mu-
tatja fel a legtöbb női ver-
senyzőt is. INcrn ismeretlen a 
kosárlabua a falun sem, az 
üzemi csapatok pedig most 
vannak kifejlődőben. Á közön-
ség figyelme is egyre inkább 
a kosarassport felé fordul, 
ametvet még inkább fel fog 
lendíteni az. hogy vnlatneny-
nyi szegedi iskola tornatermét 
az MDP programjának kereté-
tien rövidesen helyreállít ják. 

Vívni 
régebben csak a lovagok szók-
lak és még néhány évvel ez-
előtt is kizárólag a kiváltsá-
gos osztályok fiai forgatták a 
lőrt, a kardot. 

— Most mdr a dolgozók; 
minden rétegéből találunk ví-
vókat — mondja Stibi Emese, 
a Posiás igen csinos és tehet-
séges női törvivója. — ennek a 
sportágnak talán leginkább van 
talaja magyar földön, hiszen 
12 ol impiai bajnokkal dicse-
kedhetünk. Eppén ezért azon-
ban szükséges lenne, hogy a 
rendkívül orága felszerelést — 
egy penge 21 forint — hozzá-
férhetővé tegyék a magukban 
tehetséget érző, de szegény-
sorsu hatatok számára, mint 
azt például Budapesten egyes" 
nagyüzemek és nz MNDSz te-
szik. Bízunk benne, hogv a 
Sportprogram végrehajtása 
ujabb neves versenyzők fel-
tűnését lógja eredményezni. 

A röplabda 
újszerű sport Magyarországion. 

— A jelek szerint ítélve 
azonban — mondja dr. Strnub 
F. Brúnó professzor, a SzEAC 
szenveaéiycs röplabdázója — 
hamarosan tömegsporttá fog 
kifejlődni. Különösen a pa-
rasztság kórében nagy az ér-
deklődés. hiszen nem kell 
hozzá más, csak egy há ló és 
egy labda. Ezt a már meg-
levő népszerűséget fokozza a 
sportprogram, amikor város-
ban, falun, tanyán egyaránt 
röplabdapályák építését szor-
galmazza. 

Úszóink 
ma már mindnyájan a Szak-
szervezeti MTE-ben tömörül-
nek. Csapó Gábor, a csapat 
kiváló fiu gj'orsuszója ezt je-
lenti k l : 

— Az ősszel négyszáz gyer-
mek tanult meg ingyen usznl 
az egyesületben. Ha igy foly-
tatjuk", az úszás rövid időn be-
lül Szegeden is ezrek sportja 
lesz. Fblzen a sportágban 
egyébként puha Irmok kelle-
nek, ezért az uszótehetségefc-
nek látszó munkásokat lehe-
tőleg mentesíteni kellene a 
legnehezebb fizikai munka alól . 

A tanyai sportközpontokon lé-
tesítendő uszodák révén bizo-
nyára ujabb tehetségekkel 
gyarapodik majd a gárd&nk. 
De ránk, a városban is el-
férne egy fedettuszoda, mert a 
gőzfürdő kis medencéje netn 
pótolja az eddig egyedüli uj-
szcgcdl uszodát "Bizonyos, 
hogy az MDP programjának 
végrehajtása során errőt sem 
fognak megfeledkezni és ezzel 
tovább emelik a szegedi úszó-
sport amúgy is elismert szín-
vonalát. 

A tennisz 
hajdan szintén »urlr sport-
kzáinba ment. Horváth-Zsifcó 
I-Sszló, a SzEAC versenyzője 
elmondja, hogy az egyesület 
máris megkezdte a program 
végrehajtását, amikor ingven 
ütőket bocsájlolt a népi kol-
légisták rendelkezésére és ez-
ret u jabb rétegeket kapcsolt 
be ebbe a sportágba. 

— Az Országos Tenisz Szö-
vetség — folytatja — továbbra 
is felszerelési bocsájt azok-
nak rendelkezésére, akik ked-
vet éreznek magukban a já-
tékhoz. A kerületi bajnoksá-
gok egyes fordulóit a jövőben 
más-más városokban bonyolít-
juk le, hogy igy is egyre szé-
lesebb tömegek érdeklődését 
keltsük.fel. Legyen a tenisz is 
minden dolgozó sportja. 

Tekésök 
nagy számmai akadnak Sze-
geden. Barna József, a VAOSz 
nekeoszláiyának vezetője öröm-
mel közli, hogy a szegedi te-
kecgvesületeK száma már meg-
haladja a húszat. 

— Sajnos még kevés a pá-
lya — teszi hozzá. — A do-
hánygyárban azonban rövide-
sen tnoaern kettős aszfaltpá-
lya JétesúJ, a gázgyárban pe-
dig négyes pályát terveznek, 
amit a sportprogram szintén 
megvalósít majd Legutóbb Kis-
telek parasztsága jelentkezett 
tekecsapatával bizonyságául 

Amikor bevezették a tár-
gyalóterembe, szürke kis sap-
kát tartott a kezében. Szelíd 
kék szeme riadtan járt végig 
a kíváncsian ágasronó hallga-
tóságon. Az arcokra kiült az 
tegnlomtol ies várakozás, a 
szenzációéhség vigyora. Vér-
szagra gyül az éji vad — hi-
telt volna eszébe, ha valaha 
is hal 'ott volna Aranyról. 

Mert tudta jól. ml vár rá. 
hatvnnötéves korára. Hogyan 
követhetett oi ilyet? Mindegy 
volt. A tanács szigorú pa-
'•ngrafus-arccn! fog'ntfa cl a 
helyét és ő i l lemtudóan meg-
hajolt. Azután megkezdődött. 
Rossz volt mindent ételétől 
végéig elmondani, visszaemlé-
kezni a szörnyűségre. Elég 
volt egvszer. Az egyik birö rá 
is förmedi: 

— Elkövetni gvorsabban 
tudta, mint elmondani! 

Természetesen gyorsabban. 
V holmi kellelt. hogy ne verje 
fel az Isten hidege, amig a 
tanvákon kószál. A* asszony 
aludt, maradt még neki elég 
a ládafiában. Ruha kellett, 
hogv dolgozni tudjon, meg-
elégelte a csavargást, ősz fel-
iéi akart megjavulni, ü l t már 
össze-vissza ugv két évtizedet, 
aniig megöregedett. Most, ha-
lála előtt még jö lenne kis 
szabadság. Mert be kell val-
lania, szereti az életet. J ó 
lenne még kissé kószálni a 
kék ég. a puha. pll'eszerü I á 
ránvfe.lhftk alatt, megsimogatni 
a duzzadó kalászokat hűsölni 
a susogó lomho'k árnyán. Erre 
gondolt és görcsösen magá-
hoz szorította a sapkát. Észre 
som vette, már áradt belőle 
a szó is: 

.A. sapka. 
— Arvagyerefc voltam és 

béres lettem az ura súgnál. A 
méltóságos ur mindennap csir-
két, minden héten liizót vága-
tott, négylovas hintón járt. én 
ké.lhotcs kenyeret ropogtattam. 
Nem monaom kérem, ízlett és 
lehet, hogy bűnös is vottam, 
mikor egy napon a gazdasz-
szony háta mögött elcsentem 
egy * zsírosbödönt. Akkor a 
csendőrök nagyon megvertek 
és már láttam, hogy nem ér-
demes becsületes embernek 
maradni. Később nem találtam 
munkát. Végre a városban 
gyárba kerültem. Kevés volt 
a bér, sztrájkoltunk. Elitéltek. 
A börtönben azután rabtár-
saimtól megtanultam, hajtván 
lehet a kirakatban tevő árut 
oénz nélkül is megszerezni. 
Sokáig jól éítem, a rendőrség 
nemigen háborgatott ugylát-
szi'k csak az ártatlanokat csuk-
ják le — gondoltam. — Már 
nem tudtam abbahagyni. Dc 
kérem, soha nem bántottam 
senkit. Szeretem az é l e te t . . . 
Sokat ültem és mindig olvan 
jó volt szabadulni. Szeretem 
az é l e t e t . . . — molvogta és 
szen vedéi vesen morzsolgatta 
ujjai között a sapkát 

— No és hogy volt az ak-
kor a Faltával? 

— Az asszony felélzredt. Ha 
kiabál, végem, isméi nem kezd-
hetek dolgozni. íajoolt halta 
volt ná lam Sikoltást hallot-
tam, vakiában sújtottam az 
ágv felé. hogv megiiedjen.'EI-
hal'gatott, odanyúltam. ine'cg 
folyadékba markoltam. Vér, 
vél"! Eldobtam mindent, kiro-

hantam a hideg éjszakába. — 
Nem ón leheltem, én szeretem 
az lélete(t — nyugtattam ma-

'gam. Nem mertem visszanézni 
Sokáig nem találtak rám, mun-
kába álltain, felismerlek. Itt 
vagvok. 

Fizuién már nem sokat bc-
TWélt. ítélethirdetéskor a sze-
me sem rezdült. Csak a sap-
kát markolta meg erő sebben. 

— Kór keffve!met? 
— Nem, kérem. Nenf aka-

rok több börtönt látná. 
De valami egyre kal impálta 

a srive tá ián: 
— Szeretem az ó l e l e t l . . . 
. . . A nézők izgatottan, a kö-

zelgő fejedelmi látványosság 
reményében egymást "verve 
tolongtak kifelé." 

A börtön udvarán fázósan 
topogtak a túrák, az üfivész és 
a kíváncsiak. Sötétedett, hi-
deg szél fujt. Az öreget két 
fegyőr vezette elő. felén ott 
ült a kis szürke sapka Meg-
oldották bilincseit, levette a 
sanfcát, magához szorította. 
Mégegvszc* végighallgatta az 
ítéletet, kissé unta is már 
Szinte hálásan nézett nz 
ügyészre, amikor az intett az 
örspar a ncsnokn a k. 

A homokzsákok előtt letér-
depeltették és hátrafűzték a 
kezét, de még benne vott a 
sapka. Előtte négv fegyőr a 
miská'át vizsgálta. Többét nem 
látott, mert fehér k e n d ö v e i 

bekötötték a szemét. 
Azulán eldöraütt a sortűz. 

A 'kendő vörös lett és ő arccal 
előrezuhnnva megízlelte az 
anyaföldet. 

A sapka kiesett kezébő l . . . 
Kttvcsúi László 

annak, hogy a föld dolgozói 
is megkedvelték ezt a sjwrt-
ágat, amely legjobb ulor. vaq 
áttoló, hogy tömegsporttá vál-
jon. 

. A motorversenyzők 
szempontjából dr. Woltne® 
László rendőrszAzados nyilat* 
közlik: 

— Legfcözelcbhl terv ö n t 
hogy a szegedi motorsportot 
a Szabadságharcos Szövetség 
égisze alá vonjuk be. Igy fo-
kozottabb á l lami támogatás te-
szi majd lehetővé, hogy cgyn* 
többen induljanak a versenye-
ken. Elősegíti ezt az is, hogjj 
a NIK nicgikezdle az olcsó kis-
motorok gyártását. A közeljö-
vőben nagyobb csíjlaglurákal 
rendezünk, amelyek ulán ki-
v i lógatjuk a versenyzésre al-
kalmas résztvevőket. Az MDP 
sportprogramja fogja megte-
remteni a Pálft-pái.ván az or-
szág második motorversenypá-
lyát. Igy válik majd lehetővé 
nagyobb nemzetközi versenyek 
rendezése .is Szegeden. 

A kerékpársport 
terén — folytatja a századét 
— még a nyáron megrendez-
zük a gyermekversenyt, való-
szín üteg az ipari vásár kereté-
ben. A versenyre már százá-
val jelentkeztek Ilven ritka 
eseményen kivüi aligha nép-
szerűsíthet más egy sjxirlágat. 

A cól'övők 
ugyancsak a Szabadságharcot 
Szövetség keretében működ-
nek. A Vasutas-stadion mel-
lett ú j jáépül t lőtér lobotövé 
lette énnek a sportágnak fej-
lesztését ís és a szegedi ver-, 
senyzök az országos verseny-
ben a negmii 'k helyen végez-
tek. A céllövészet* mindenki 
számára hozzáférhető loszfc 
mert a szövetség ingyen pus-
kát, löszért bócsájt rendelke-
zésre. 

Igy fogadták Nagyszöged 
sportolód a Magvar DolgozóK 
Pártjának nyilatkozatát és így 
Láttak hozzá a program gya-
korlati végrehaj táshoz. K 
népi demokrácia virágzó or-
szágában tehát valóban vi-
rágzó sportélel fog kint akut ah 

0 va'suk az egvesiüésY 
konires«7us nnvaoftíl 
Az Egyesülési Kongresszus 

megmutatta népünk felemel-
kedésének útját. A Kongresz-
szu*» anyagit a Magyar Dol-
gozók Pártia minden párt-
munkásának, pártbizal;niián.i!% 
minden népnevelőnek, agitá-
tornak és pártunk valamennyi 
tagiának Ismernie kelt. El kell 
juttatni pártunk programját és 
pártunk vezetőinek döntő je-
lentőségű kongresszusi békéi-
déit a dolgozón széles réte-
geihez. A Kongresszus anyag* 
maradandó értékű uímutata% 
nme|\v.t minden öntudatos dol-
gozónak át kell tanulmáj, 
nyoznia és meg kefi őr izn ie 

A következő füzetekre hív-
juk fei a dolgozók igyelmét: 
Rákosi MátváS: A Magyar Dol-
gozók Pártjával az érős. vi-
rágzó Magvarországért; Szaka-
sits Árpád: Harcban a mun-
késárulókkai a iminkásegysóg. 
ért: Farkas Mihály: Erős, egy-
séges marxista-leninista Tárt-
ért; A népi demokrácia uttón 
a szocializmusért, Gerő E r n ^ 
Raik Itá.szló, Révat .Tőzse£ 
Vaida Imre hozzászólásai; K 
rvártta! a népért. Kádár János, 
Marosán György, Kossá István 
hozzászólásai: Á Magvar Dol-
gozók Pártjának programnyi-
latkozata ós szervezeti sza-
bálvzafa. 

Mindég" 1k füzet Ára dar«-
bonként 50 M ér. 

Az anyag tanulmányozási* 
hoz clnofoku és haladé vezér-
fonalakat Ls bocsáilottunk H , 
30 filteres árban. Kapható a* 
MDP-szervezeteklxm és • 
Szikrn-bizomínvosoknál. 

x Mindent I akarékosságl 
Könvvre • Hun-ária edény-
hózban, Tisza Lujáiritórui í>-j. 


