
A konzervgyári példa 

A mozgó laboratórium, a véradó állomás autója nem 
először látogatta meg a konzervgyárat. Negyven-ötven 
jelentkezőre mindig számíthattak itt, a január 26-i vér-
iadáson azonban 102 dolgozó jelent meg, s 31 liter vér 
került a gondosan lezárt palackokba. Az üzem csaknem 

minden részéből jelentkeztek, a készáru-raktárból, a gyü-
mölcskonyháról, a hivatalokból, a TMK-műhely'oől. Az 
emberi segítőkészség különösen szép példáját adta Mezei 
János szocialista rakodó brigádja. Nehéz munkájukat 
megszakítva, a déli szünetben mind a tizenhatan megje-

lentek az orvosi rendelőben önkéntes véradásra, bár ezen 
a napon 16 órás, kettős műszakban dolgoztak. Megérdem-
lik, hogy nevüket ideírjuk: Mezei János, Juhász Mihály, 
Varga Imre, Herceg Sándor, Borbély Károly, Juhász Sán-
dor, Tóth Jószet, Paskai Antal, Bus András, Vidács Já-
nos. Farkas Áron, Kocsis András, Kovács István, Sebők 
András, Szabó János és Boldizsár István. 

A véradók bőséges uzsonna, feketekávé után Jó han-
gulatban folytatták munkájukat 

Somogyi Károlyné 

r s S S S A Pécs ellen kezd a SZEAC E n n u T 
H f U f l á 

Edzés 
Újszegeden 
Enyhe a tél, mégis fehér 

bundát, öltött magára váro-
sunk. Az újszegedi liget ha-
vas útjain az atléták mezeiz-
riek. Futók suhannak el a 
iák alatt, árnyékuk éles 
kontúrokat vet a januári 
estében megvilágított hóra. 

A Szegedi Spartacus gya-
loglói és maratonistái tarta-
nak alapozó edzést. Közöttük 
van Temesvári Gyula és 
Gyuricza János is. Nemcsak 
a két neves gyalogló, hanem 
szerényebb képességű futók 
is láthatók a társaságban. A 
futás után gimnasztika kö-
vetkezik, majd az atléták a 
Torontál téri melegvizű 
uszoda felé veszik az irányt. 

Temesvári Gyulát. aki 
már huszonöt éve atletizál, 
megállítjuk egy szóra: 

— December óta alapo-
zunk — mondja. — Mindig 
a szabadban vagyunk, heti 
öt alkalommal nyolc-tíz ver-
senyző jön ki az edzésekre. 
Elsősorban két nagy verse-
nyünkre, az idénynyitó már-
ciusi mezeire és a júliusi 
nemzetközi maratonira ké-
szülődünk. No és ott van az 
országos 50 km-es gyalogló-
bajnokság is, amelyen Gyu-
riczával együtt az első-osz-
tályú eredményre törünk. 
Mi, a Spartacus atlétái sze-
rényen sportolunk, de azért 
szeretnénk idén is jó ered-
ményeket elérni . . . 

Monostori Tibor 

S=0=R=0=K=B=fl=H 
A chilei nemzetközi lab-

darúgó-tornán a Buenos 
Aires-i River Plate l:l-es 
félidő után 2:1 arányban le-
győzte a csehszlovák váloga-
tottat 

* 
Az asztalitenisz NB n 

február 7-én kezdődik. Eb-
ben az osztályban idén a 
Szegedi Spartacus vesz részt 
A Spartacus edzője Bodó 
István lesz. A tavalyi gárdá-
val vágnak neki a küzdel-
meknek, csapatukban Bodó 
Istvánné, Csikós Erzsébet 
CsikÓ6 Márta, Kamocsay 
Mária és 2&ulán Ágnes sze-
repet 

• 
A Magyar Honvédelmi 

Sportszövetség Csongrád 
megyei Repülőklubja holnap. 
29-én, pénteken 18 órakor 
tartja vezetőség újraválasz-
tó taggyűlését a Honvédelem 
Házában (Szeged, Kossuth 
L. sgt. 29.) 

M e g t ö r t é n t az NB I egész évi sorsolása 

A Szegedi EAC labdarúgó-szakosztályá-
nak vezetői tegnap Budapesten jártak, 
az MLSZ-be kaptak meghívót az NB l-es 
sorsolás kihirdetése alkalmából. A műsort 
egész évre állapították -meg, tehát megvan 
a tavaszi és az őszi idény sorsolása is. A 
vezetők a következő sorsolt porgramot ad-
ták át lapunknak: 

A SZEAC itthon a Pécsi Dézsa ellen 
mérkőzik először. A szegediek mérkőzései 
sorrendben a következők: 

TAVASZI IDÉNY: Március 14: SZEAC 
—Pécs; március 21: Újpest—SZEAC; már-
cius 28: SZEAC—Győr; március 31 (szer-
da): Bp. Honvéd—SZEAC; április 4: 
SZEAC—Vasas; április 11: Dorog—SZEAC; 
április 14 (szerda): SZEAC—Salgótarján; 

április 18: Komló—SZEAC; április 28: 
SZEAC—Csepel; május 9: SZEAC—Tata-
bánya; május 12: Ferencváros—SZEAC; 
május 30: SZEAC—MTK; június 6: Ózd 
—SZEAC. 

ÖSZI IDÉNY: Augusztus 1: Pécs— 
SZEAC; augusztus 8: Salgótarján—SZEAC; 
augusztus 15: SZEAC—Dorog; augusztus 
22: Vasas—SZEAC; augusztus 29: SZEAC 
—Bp. Honvéd; szeptember 12: Győr— 
SZEAC; szeptember 15 (szerda): SZEAC— 
Újpest; szeptember 19: Tatabánya— 
SZEAC; október 3: Csepel—SZEAC; ok-
tober 17: SZEAC—Özd, október 24: MTK 
—SZEAC; október 31: SZEAC—FTC; no-
vember 7: SZEAC—Komló. 

Mégis lesz 
szabálymódosítás ? 

Egyik decemberi számunk- kenti majd a „falképzés" le-
ban megírtuk, hogy a Daily hetcságét 
Mail című angol lap szerint 
a FIFA (a nemzetközi lab-
darúgó-szövetség) a lessza-
bályt meg akarja változtat-
ni. Utána azonban olyan hí-
rek keltek szárnyra, hogy az 
egészből nem lesz semmi, 
mert a cikk jórészt fantázia 
szüleménye vo l t . . . 

A nemzetközi sajtó azon-
ban azóta is állandóan fog-
lalkozik a labdarúgó-szabá-
lyok^ módosításának szükség- ^v~ashattuk: 

O Partdobás helyett a 
vonal mellől szabadrú-

gás lesz. 

OAz új büntetőterületen 
túlról nem szabad ha-

zaadni a labdát a kapusnak. 
A Népsport legutóbbi szá-

mában ezzel kapcsolatban 
hosszabb cikket írt, amely-
ben a lap helyesli a sza-
bálymódosítások tervét. Töb-
bek között a következőket 

szerűségével és ennek úgy 
látszik, meg lesz az eredmé-
nye. A Sun című angol új-
ság ezzel kapcsolatban most 
újabb, részletes adatokat kö-
zöl. Megerősíti, hogy január 
utolsó napjaiban Sir Stanley 
Rous, a FIFA elnöke fogad-
ja a brit labdarúgó-szövet-
ség küldöttségét, hogy meg-
vitasson velük egy új ter-
vezetet a játékszabályokkal 
kapcsolatban. A tervezetek 
az újság szerint a követ-
kező: 

OA lest a jövőben csak 
gólvonal és a jelenlegi 

büntetőterület (tizenhatos 
vonal) magasságában a két 
partvonalig meghossabbított 
vonal között fújják le. 

OA jelenlegi büntetőte-
rület tehát nem lesz 

érvényben, ezzel szemben 
minden szabálytalanságot, 
amely a pályának: az új ka-
puelőtti részén történik 
(mintegy mégegyszer olyan 
nagy területen, mint eddig), 
tizenegyessel torolnak meg. 

Szabadrúgás után nem 
lesz lesállás, ami csök-

lllCtl* 
© 

„Mi a magunk részéről a 
legmesszebbmenőkig kíván-
juk, hogy ezek a tervek 
megvalósuljanak a destruk-
tív játék megakadályozásá-
ra. Nem hisszük, hogy az 
egyébként nélkülözhetetlen 
lesszabály zónájának hátra-
tolásával a kapu közelében 
a védők még jobban tömö-
rülnének, mert a tizenegyes 
lehetőségének veszélye gon-
dolkodóba ejti majd őket." 

Az első mérkőzés 
Szegeden szombaton játsz-

szák az idei első labdarúgó-
mérkőzést: az Alsóvárosi 
MÁV csapata a SZEAC II-
vel méri össze tudásét a fel-
ső Tisza-parti stadionban 
délután 3 órai kezdettel. 

Az alsóvárosiak szombat 
este bált is rendeznek a MAV 
Petőfi Sándor művelődési 
otthonában. A farsangi bál 
teljes bevételéből az egyesü-
let részére felszerelést vásá-
rolnak. 

Grosics könyve 
harmadik kiadásban 

A Színes Sportkönyvtár 
sorozatban már harmadik 
nagypéldányszámú kiadás-
ban jelent most meg Grosics 
Gyula: Így láttam a kapu-
ból című könyve azóta, hogy 
a népszerű kapus az emlé-

HONORÁRIUM 
A honoráriumról folyt a diskurzus 

a kis orvos-társaságban. Nem az il-
legális borítékokról persze, ame-
lyekhez titokban jutnak egyesek — 
ezekről nem szokás beszélni —. ha-
nem azokról az apró-cseprő ajándé-
kokról, amelyekben a meggyógyított 
betegek őszinte hálája nyilatkozik 
meg. 

A kis társaság valamennyi tagjá-
nak volt ebben a témakörben el-
mondásra kínálkozó emléke. Virág-
bokrétákról, hálálkodó levelekről — 
az egyik fiatal orvosnő verses episz-
tolát kapott hálás betegétől —, ólom-
kristályokról, porcelán nippekről, rá-
dióin küldött nótákról, disznótori kós-
tolókról, gyümölcsküldeményekről, 
rég elhalt nagyapák emlékül megőr-
zött öreg tajtékpipáiról, naiv szöveg-
gel dedikált fényképekről, lakodalmi 
és keresztelői meghívásokról szóltak 
a történetek. 

A kis társaság legidősebb tagja, egy 
nyolcvan felé járó, régi vágású dok-
torbácsi. akinek nefelejcskék szeme 
aranykeretes szemüvegen át mosolyog 
a világra, csöndesen hallgatta a kol-
légák emlékezéseit Egyszer aztán, 
amikor már csaknem mindenki el-
mondta a magáét ő vette át a szót: 

— Azt hiszem, a legszebb honorá-
riumot mégis csak én kaptam, még 
pedig tegnap délelőtt, talán több. 
mint félszázados pályám utolsó és 
legnagyobb jutalmaként 

Kíváncsi várakozással fordultak fe-
léje. 

— Nézzétek, ez az — vett elő ko-
pott pénztárcájából egy selyempapír-
ba csomagolt forintost és egy autó-
busz vonaljegyet 

Azután ezt fűzte hozzá: 

— Sokat évődtetek már velem ré-
gi passzióm miatt, amiért vasárna-
ponként utazgatni szeretek ebben a 
mi budapesti világunkban. Találom-
ra felkapaszkodom egy-egy autóbusz-
ra és vonaljegyet váltva elmegyek 
vele a végállomásig. Útközben kihall-
gatom az Ismeretlen útitársak beszél-
getését. Nem is hinnétek, hogy mi-
lyen sok érdekességet tudok így meg 
az életről. Olykor magam is bele-
elegyedek a beszélgetésbe, elhullatok 
egy-két szómagat, aztán figyelem, 
ahogy csírázni kezd, majd kiterebé-
lyesedik. Az ilyen céltalan kirándu-
lásokon nagyszerűen kipihenem ma-
gamat, utána jobban ízlik a vasárna-
pi ebéd és a délutáni szunyókálás. 

— Most, vasárnap szintén felka-
paszkodtam egy autóbuszra. Meg 
sém néztem a számát, örültem, hogy 
üres ülőhelyet találtam rajta, közvet-
lenül a kalauz-trónus mellett. Szem-
közt velem két helyes apróság ült 
igen illedelmesen. Egy takaros kis-
lány és egy eleven szemű fiúcska, öt-
hat évesek lehettek. Nyilván testvé-
rek. Csinos vasárnapi ruha rajtuk. 
Lábukon ragyogóan tiszta sárga cipő. 
Télikabátom külső zsebéből előkotor-
tam az odakészített viteldíjat, a vo-
naljegy árát. Forintosom nem lévén 
tíz- és húszfilléresekből tevődött ösz-
sze a forint. A pénzt két ujjam köz1 

szorítva nyújtottam föl a csinos arcú, 
fiatal kalauznőnek, aki matatott va-
lamit kis pultján, majd letépett a 
tömbről egy jegyet és nyújtotta fe-
lém. Kesztyűtlen ujjaim a kis papír-
darab alatt valami keménységet ész-
leltek. Nézem, hát egy forintos érme 
van alatta. 

— Forintos is volt az apró között? 
— kérdeztem csudálkozva. 

— Tessék csak eltenni — mondta. 
— Tévedés lehet, nekem nem volt 

forintosom — akadékoskodtam. — 
Vagy talán több aprót adtam? 

— Tessék csak eltenni — biztatott 
újra, majd a szemközt üldögélő gye-
rekekhez intézve a szót: — Látjátok, 
ez az a doktor bácsi, aki anyukát 
meggyógyította. 

— Ereztem, hogy elpirulok, kezem-
ben pedig áttüzesedik az alumínium 
érme. Szinte égette a bőrömet Mi is 
történt velem? Borravalót kaptam? 
Megvesztegettek? Mit kell most ten-
nem? Kínos zavaromban hol a forin-
tosra pislogtam, hol a kalauznő most 
már valóban ismerősnek tűnő, mo-
solygó arcára, hol a két gyerekre, 
akik tágra kerekedett szemükkel kí-
váncsiskodtak felém. Aztán már nem 
is égetett a forint, de itt, belül, a szi-
vem táján támadt valami nagyon rit-
kán érzett, kimondhatatlanul jóleső 
melegség. Már tudtam, hogy orvosi 
pályám legnagyobb és legszebb jutal-
mát kaptam most meg, hiszen hálás 
betegem vendégeként utazhatom végig 
a megszépült útat 

Szelíden simogatta a kopott érmét, 
majd gondosan visszacsomagolta a 
selyempapírba. 

M a c a r Laszio 

kezetes magyar—jugoszláv 
mérkőzés hatodik perce 
után búcsút vett a játéktól, 
s megírta visszaemlékezéseit. 
E kötetben — mely elé 
Barcs Sándor írt előszót — 
a 88-szoros válogatott Gro-
sics Gyula 25 éves labdarú-
gó pályafutásának érdekes 
és tanulságos állomásait, iz-
galmas pillanatait ismerhet-
jük meg. Ezek között sze-
repelnek olyan események, 
mint a wembley-i 6:3-as di-
adal vagy a tizenötödik hel-
sinki aranyérem kivívásának 
fegyverténye. 

Maros László, az ismert 
sportújságíró dolgozta fel 
színes, regényes életrajzzá és 
mégis hasznos sportkönyvvé 
Grosics Gyula feljegyzéseit. 

k i v o n a t 

A MAGYAR FORRADALMI 
MUNKÁS-PARASZT 

KORMÁNY 
37/1962. (IX. 29.) számú 

rendeletéből 
a közúti közlekedési 

szabálysértésekről 

„a gépjármű hatósági 
jelzéseinek visszavonása 

14. cikk. 
1. Á rendőrhatóság a 

gépjármű hatósági jel-
zéseit visszavonhatja, 
ha: 
e) az üzemben-
tartó a kötelező szava-
tossági biztosítási díjat 
az esedékességet köve-
tő 60 napon belül nem 
fizeti be." 

Felkérjük a szövetkezeti és 
magántu la jdonban levő gép-
kocsik és motorkerékpárok 
üzembentartóit, hogy a kö-
telező szavatossági biztosí-
tás j anuár 1-én esedékessé 
vált dl j ".t — saját érdekük-
ben — mielőbb fizessék be. 
Felvilágosítást f iókjaink ad-

nak. 

Á l l a m i b i z t o s í t ó 

A labdarúgó NB III 
beosztása 

A labdarúgó NB I I I dél-
keleti csoportját idén is a 
Csongrád megyei szövetség 
szervezi. Az MLSZ elkészí-
tette a beosztást, s így a kö-
vetkező tizenhat csapat in-
dul: Csongrádi Petőfi, Hód-
mezővásárhelyi MEDOSZ, 
Makói Vasas, Szegedi Építők, 
Szegedi Honvéd, Újszegedi 
TC (Csongrád megyeiek), Ka-
locsai Honvéd, Kalocsai Ki-
nizsi, Kiskunfélegyházi Va-
sas, Kiskunhalasi MEDOSZ 
(Bács megyeiek), Békéscsabai 
Honvéd, Békéscsabai VTSK, 
Mezőkovácsházi Petőfi, 
Orosházi Kinizsi (Bé-
kés megyeiek), Jászberé-
nyi Vasas és Mezőtúri Hon-
véd (Szolnok megyeiek). a 
bajnokság március 14-én kez-
dődik. 

Fényképkiállítás 
Csongrád megye elmúlt 

húsz esztendejének sportéle-

téről áprilisban Szegeden 

fényképkiállítást rendeznek. 

Kérik, hogy akinek birtoká-

ban fénykép van, amely ér-

dekes eseményt, vagy régeb-

bi sportolókat ábrázol, küld-

je be a megyei TS-hez, Sze-

ged, Rákóczi tér címre. A 

képeket a beküldő nevének 

megjelölésével kiállítják, és 

később visszaküldik. 

A Várpalotai Szénbányásza-

ti Tröszt 

férfi 
munka-

erőt 
vesz fel 13—45 éves korig 

mélyszinti bányamunkára . 

Kedvezményes munkásszál-

lást és napi háromszori ét-

kezést biztosítunk. 

Nős és családfenntartók 

évente 64 mázsa ahydrált 

szenet kapr ak térítés nélkül . 

Útiköltséget felvétel esetén 

megtérítünk. 

Felvételhez szükséges: 

munkakönyv , két hétnél 

nem régibb tanácsi Igazo-

lás és katonakönyv. 

Jelentkezni lehet folyama-

tosan a Várpalotai Szén-

bányászati Tröszt Munka-

ügyi Osztályán. K. K 

DÉL-MAGYARORSZÁG 
A Magyar Szocialista Munkás-

párt Csongrád megyei es Szeged 
városi bízott* agának lapja. 

Megjelenik hétfő kivételével 
mindennap. 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Főszerkesztő: dr. Lőköa Zoltán 

Szerkesztőség: 
Szeged* Magyar Tanácsköztár-

saság Otja 10. 
Telefon: 35-35. 30-03 

Éjszakai telefon: 35-06 
Kiadja a Csongrád Megyei 

Lapkiadó Vállalat 
Felelős kiadó: Kovács László 

Kiadóhivatal: 
Szeged, Magyar Tanácsköztár-

saság útja 16. 
Telefon: 35-00, 31-10. 

(Beküldött kéziratot nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza.) 

A lapot nyomja 
a Szeged) Nyomda vál la lat 

Szeged. Kárász u. 0. 
" TNDEX 25 053 

Terjesztik a Csongrád megyei 
postahivatalok. Előfizetési dli 
egv hónapra 12 Ft. Előfizethető 
ha* mely postahivatalnál és kéz-

besítőnél. 


