
Tervek és problémák 
a kézilabda-szövetségben 
A férfi- és a női kéziiab-

da-bajnokság tavaszi idénye 
eprilis ll-én kezdődik. A 
csapatok kihasználva a jó 
időt, a szabadban készülnek 
a közelgő mérkőzésekre. A 
megyei szövetségben beosz-
tották a jelentkezett csapa-
tokat, elkészítették a sorso-
lást és a rajttal kapcsolat-
ban' már csgkncm minden 
előkészületet megtettek. 

Uj csapatok 
A legutóbbi hivatalos órák 

idején ellátogattunk a me-
gyei szövetségbe, ahol dr. 
Basch András elnök tájé-
koztatott bennünket: 

— A megyei bajnokság 
tizenkét férfi- és tizenkét 
női csapat részvételével in-
dul. Üj csapatok is nevez-
tek: Csongrádon, ahol a ké-
zilabdázás még nem tudott 
gyökeret verni, női együt-
tes alakult, Szentesen pedig 
a Fáklya szervezeit női csa-
patot. A férfiaknál is tör-
tént változás: a Szegedi 
Spartacus, a Textilművek, a 
Dorozsma és a Makói ITSK 
a városi és járási bajnok-
ságból felkerült a megyei 
mc zőnybe. 

Szóba kerüli a szegedi 
NB Il-es csapatok helyzete 
is. Mint ismeretes, Szege-
den 1937-ben volt utoljára 
NB II-es nói kézilabda-
csapat. Tavaly a SZEAC 
megnyerte a megyei baj-
nokságot. az osztályozón 
második lett. s így beke-
rült az NB II-be. 

Erősítés kellene 
— Nagy örömet jelentett 

számunkra, hogy az Előre 
mellett idén a SZEAC is 

a magasabb osztályban sze-
repel — folytatta dr. Basch 
András. — Ahhoz azonban, 
hogy a SZEAC sikerrel áll-
ja meg a helyét, erősítés 

kellene. Kézenfekvő lenne, 
hogy mint felsőbb oktatási 
intézmény, a Szegedi Ta-
nárképző Főiskola támogas-
sa a SZEAC-ot. Ha a tanár-
képző csapatából a legjobb 
játékosokat átigazolnák, je-
lentékenyen megerősödne az 
NB Il-es csapat A Tanár-
képző Főiskola azonban ed-
dig elzárkózott a kiadatá-
sok e l ö l . . . 

Kevés a púi) a 

— , A Szegedi Előrénél di-
cséretet érdemel Ludányi 
Márton edző — vette át a 
szót Varga József megyei 
fótitkár. Ludányi testnevelő 
tanár az NB Il-es csapat 
magvát a Rózsa Ferenc 
Gimnáziumban alakította ki. 
A fiúk játéka és küzdeni 
akarása igen jó. Ez bebizo-
nyosodott legutóbb a téli te-
remmérkőzéseken is. A ta-
valyi gárda együtt maradt, és 
reméljük, hogy idén is meg-
állja a he lyét . . . 

Szegeden a Csongrád me-

gyei szövetség mellett kézi-

labdában a városi szövetség 

Tavaly is így kezdődött 
Az elmúlt év tavaszán a 

szegedi vasutas labdarúgócsa-
pat itthoni mérkőzése a Nagy-
hét/Dny ellen elmaradt a 
pálya használhatatlansága 
miatt. A következő mérkő-
aésre Jászberényben került 
sor, ahol a vasutas együttes, 
mjnt most a Nagybátonnyal 
szemben 2:0-ra vesztett. Az 
előkészületi mérkőzéseken 
mutatott jó játpk és a kima-
gaslá eredmények után re-
méltük, hogy Nagybátony-
ból legalább egy pontot ha-
zahoz a vasutas gárda. Ezzel 
szemben érthetetlenül igen 
©enge játékkal rukkolt ki. 
A támadósor ugyan sokat 
kezdeményezett:, de akciói 
bátortalanok, félénkek vol-
tak. Ezeket az erőtlen pró-
bálkozásokat a nagybótonyi 
kemény védelem rendre meg-
hiúsította. A szegedi együttes 
védelme is megingott a mér-
kőzés vége felé. Az utolsó 
negyedórában két súlyos vé-
delmi hibából esett a két gól. 

Vasárnap ismét erőpróba 
vár a szegedi vasutasokra. Az 
1963-ban újra NB II-be ke-
rült jóképességű Gyula csa-
patát látja vendégül. A két 
együttes eddigi találkozásai 
mindig szoros eredményt hoz-
tak. Általában a pályaválasz-
tó győzött.' A gyulai együttes 
na©jábó l . ugyanaz mint a 
tavalyi volt, tehát összeszo-
kott "gárda. Az SZVSE csa-
patában három új játékos 
szerepelt a na©bátonyi mér-
kőzésen. Csordás, Bite és 
Sonkó. Vasárnap ezek a 
kulcsemberek sem álltak fel-
adatuk magaslatán. 

Tudjuk, hogy a csapatot 
nagy veszteség érte Kocsis és 
Zöldi távozásával, akik már 
NB I-os csapatoknál szere-
pelnek. Egy kicsit büszkék 
ts a szegedi vasutasok, hiszen 
mindkét játékos a saját ne-
velésük volt. 

Reméljük, hogy a nagybá-
tonvt vereség csak múló ki-
siklás marad az SZVSE idei 
szereplésében. Bízunk benne, 
hogy a közönség telkesítése 
vasárnap győzelemre segíti 
a vasutas labdarúgókat. 

Néhányan Szegeden az el-
múlt napokban rossz előjel-
ről beszéltek. Aggódnak, ne-
hogy folytatódjék a tavalyi 
sor Akkor Itthon a harma-
dik mérkőzésen a Budapesti 
Előre ellen csak döntetlen 
volt az eredmény. Nem volna 
jó, ha Gyula ellen ls ilyen 
eredmény születne. N a © 
szüksége van a szegedi 

együttesnek a két pontra, 
amit meg is szerezhet jó já-
tékkal, lelkes küzdeni aka-
rással. 

S. M. 

is élénk tevékenységet fejt 

ki. Szedő István városi tit-

kár főleg az alacsonyabb 

osztályú csapatok ügyeit in-

tézi. 

— A városi bajnokság cél-
ja idén is, hogy az újonnan 
alakult szakosztályoknak, 
valamint a megyei tartalék-
csapatoknak versenylehető-
séget nyújtson. Most folyik 
a szervezés és a tervek sze-
rint tíz-tíz csapattal ren-
dezzük meg a férfi- és a 
női küzdelmeket. Probléma 
merült fel, mert kevés a 
pálya, a kisebb szakosztá-
lyoknak pedig a költségve-
tés nem biztosít lehetőséget 
pályabérlésre. Ezen a téren 
szerintem csak egy megol-
dás lehet: mégpedig az, 
hogy ahol mód és lehetőség 
nyílik rá, nagyrészt társa-
dalmi munkával pályákat 
építsenek. 

Kitör Júlia 

Ka lmá r Ovörgy 

e l ő a d á s a 

Kalmár György, a hajdani 
kiváló labdarúgó, aki két 
évig Burmában állami edző-
ként működik, és egyévi 
munkássága után most sza-
badságra hazaérkezett Sze-
gedre, tegnap este az újság-
íróklubban előadást tartott. 
Nagyszámú közönség előtt 
beszámolt a burmai emberek 
életéről és részletesen is-
mertette az ázsiai labdarú-
gás helyzetét. Elmondta, 
hogy a szokásos ázsiai fut-
balljátékok Ifjúsági mérkő-
zéseit idén Tokióban rende-
zik meg, s a tornán, mint 
edző, ő is részt vesz. Bár az 
időjárás Burmában a nagy 
hőség miatt nehezen elvisel-
hető, a Távol-Kelet mégis 
felejthetetlen élményeket 
nyújt számára. 

Elkészült a sorsolás 
A szegedi városi labdarú-

gó-szövetségben tegnap elké-
szítették az 1963. évi tavaszi-
őszi kispályás bajnokság 
sorsolását. A küzdelmeket 
Szegeden idén másodszor 
rendezik meg és a gyakorlat-
nak megfelelően ezúttal fel-
nőtt és diák csoportot ala-
kítottak ki. A mérkőzéseket 
hétfőnyi csapatokkal kézi-
labda-pályán, kézilabda-ka-
pukkal bonyolítják le. 

A diákok a tanévzárásra 
való tekintettel már április 
5-én kezdenek. Hét csapat 
nevezett, az elsö forduló mű-
sora a következő: Vasutfor-
galmi Technikum—Medikus, 

Közgazdasági Technikum-
Élelmiszeripari Intézet, OSC 
(Orvostudományi Egyetemi-
Ifjú Gárda. Az ipari tanulók 
csapata szabadnapos lesz. 

A felnőttek április 12-én 
rajtolnak. Ebben a csoport-
ban tizene© együttes szere-
pel. Az első forduló műsora 
itt a következőképpen alakul: 
Örás KTSZ-MAV Gépállo-
más, Cipész KTSZ—Bútor-
gyár, Autójavító—Tervező 
Szövetkezet, Divatszabó—600. 
sz. MEDOSZ, Elektromos 
KTSZ—Kábelgyár. A Fém-
feldolgozó az első fordulóban 
szabadnapos. 
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Szép sikerek a vívóverse-
nyeken. A SZEAC II . osztá-
lyú egyéni tőrversenyét 
Vinkler Póter (SZEAC) nyer-
te meg. 2 Várnagy (Pécsi 
VSK), 3. Benedek (SZEAC). 
Kecskeméten országos ifjú-
sági kardversenyen Poór Ist-
ván (Sz. Sportiskola) ©őzött. 
U©an i t t a Szegedi Postás 
fiataljai helyezéseket értek 
el: 2. Csonka. 4. Szirák, 5. 
Pakai. 6. Kovács lett. Pá-
kái nak és Kovács Gábornak 
ez volt élete első versenye. 

* 

Szegeden tegnap este 
megalakult a város új sport-
köre. a SZESE, a Szegedi 
Elektromos Sporte©esület. 
Az alakuló köz©úlésen el-
határozták. hogv n é © szak-
osztályt működtetnek, aszta-
litenisszel, röplabdával, sak-
kal és sportlövészettel fog-
lalkoznak. 

* 

Holnap, szombaton három 

megyei bajnoki labdarúgó-

mérkőzés lesz Szegeden. A 

Spartacus a Tcxtilművckkel 

a Hunyadi téren, a Ruha-

gyár a Dózsával a Juta-pá-

lyán. a SZAK a Nagylakkal 

Újszegeden találkozik. Új-

szegeden fél 4-kor, a másik 

két helyen 3 órakor kezde-

nek. 

A jövő vasárnap sorra 

kerülő SZEAC—Bp. Honvéd 

NB l-es labdarúgó-mérkőzés 

szünetében a Sportfogadási 

és Lottóigazgatóság totó-

tombolát rendez. A pályán 

me©ásárolt totószelvények 

tulajdonosai között három 

éitékes jutalmat sorsolnak 

kt. 

* 

A Szegedi VSE NB Il-es 

labdarúgó-csapata tegnap 

Gilicze — Juhász I. (Réti), 

Halász, Szécsi — Karsai, 

Csordás dr. — Tóth III., Bite 

(Kalmár), Vörös, Sonkó, Ju-

hász II . összeállításban a 

Szegedi Ruhagyár ellen 10:1 

(4:1) arányban nyert. 

TAVASZI SALÁTÁK 
Mozgalmas képet nyújt a szegedi Felszabadulás Termelőszövetkezet kertészete, 

amelynek üvegházait né©sz eresen hasznosítják egy év folyamán. A télen karalábét 
és piros retket neveltek, most pedig megkezdődött a salátaszedés. Csaknem száz-
ezer darabot szállítanak az elkövetkező két hét alatt az üzletekbe és exportra, áp-
rilisban pedig már paprika foglalja el a saláta helyét. 

Fejessaláta-óriások 

t m 
t |§g 

Az üvegház ontja a primőrt 

Kár a benzinért W UJ FILM m 

Bizony kár. Kár volt a 
benzinért: a pénzért, az ener-
giáért, amit ebbe a filmbe 
öltek. Pedig a célpont nem 
volt rossz. Valóban van egy-
fajta autómánia, amibe bele 
lehet és bele is kell lőni. 
Bencsik Imre forgatókönyve 
azonban rosszul célzott.. Sőt 
nagy a gyanúnk, hogy való-
jában még célpontja sem 

volt. Pusztán a levegőbe lö-
völdözött. 

Mit is lehetett volna várni 
ettől a filmtől? Bírálatot, sza-
tírát, leleplezést. Közéleti he-
vületet és mondanivalót. 
Annak a jelenségnek a bírá-
latát például, hogy az autó 
sokak számára nemcsak e©-
szerűen közlekedési eszköz, 
hanem filozófia és magatar-
tás. Azt a helyzetet, amely-
ben az autó élettartalommá 
változik, céllá és értelemmé 
válik. 

Ehelyett, vagy a hasonló 
problémák felvetése helyett 
mit kaptunk? Igénytelen és 
tartalmatlan szalonvig játé-
kot a harmincas évek ma-
gyar vígjátékainak szintjén 
és színvonalán. Sablonokat, 
ezerszer elkoptatott, lejára-
tott fordulatokat. Unalmat s 
valami elképesztő igénytelen-
séget. 

ö t apró történetet láttunk 

a filmen. Egyikben sincs sem-

mi különös izgalmas. Még ta-

lán a morcos vállalatvezető-

nek és sofőrjének a történe-

te a legérdekesebb és a leg-

többet mondó. Ez sem tud 

azonban elszakadni a többi 

novella előadásának felszí-

nességétől és felületességétől. 

Éppen ezért a feldolgozásban 

nem bontakoznak ki a témá-

ban rejlő lehetőségek. 

A vártnál Bán Fri©es, a 

film rendezője is kevesebbet 

nyújtott. Ügy látszik, nem te-

hetett mást, beletörődött a 

forgatókönyv igénytelenségé-

be és a filmet fölényes ru-

tinjával csinálta meg. 

A sablonszerepekben a szí-

nészek sem nyújthatták te-

hetségük, emberábrázoló ké-

pességük javát. Mégis a leg-

többet az egész együttesben 

ők adták. Főképpen Major 

Tamás szigorú vállalatveze-

tője tetszett, de fölülemelke-

dett a film színvonalán Sin-

kavits Imre, Kállai Ferenc, 

Pécsi Sándor és Szemes Mari 

játéka is. 

ö . l . 

A Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet kübek-

házi kerülete felvételre keres állandó munkára 

vezető szakácsnőt, gépkarbantartót, két fogalost. 

éjjeliőrt, növendékmarha-gondozót, 6 hónapra 

kisegítő szakácsot. 

Jelentkezni lehet f. hó 23, 24, 25-én a kübekházi 

kerületben, a kerületvezetőnél. Ütiköltséget felvétel 

esetén térítünk. Autóbuszmegálló a kübekházi úton 

levő „Aranykereszt"-nél. 
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Vass Éva a száguldó színésznő szerepében 

Új rendelkezés ez építőipari javító 
kisiparosi tevékenységről 

Az épitésü©i miniszter — 
a könnyűipari miniszterrel 
e©etértésben és a KIOSZ 
meghallgatásával — új ren-
delkezésben szabályozta és a 
szakemberek szélesebb köré-
re terjesztette ki az építő-
ipari javító kisipari tevé-
kenységet. Eddig ugyanis 
csak a kőműves- és ácsmes-
ter, v a © kisiparos végezhe-
tett a lakosság részére kü-
lönböző építőipari javító 
munkákat. A Ma©a r Köz-
löny idei évfolyamának 17. 
számában megjelent új ren-
delet azonban már lehetővé 
teszi, hogy ne csak az ipar-
igazolvánnyal rendelkező 
kisiparosok, hanem azok a 
kőművesek, ácsok és vízve-
zetékszerelők is végezhesse-
nek javításokat, akik a já-
rási, a városi, v a © a me-
gyei tanács ipari osztályától 
javító kisipari működési en-
gedélyt kapnak. 

Az ú j rendelkezésnek 
megfelelően a kőműves és 
az ács javító kisipari mű-
ködési . engedély kiadásának 
fontos feltétele, h o © a ké-
relmező legalább kétéves 
szakmunkás-gyakorlatot iga-
zoljon, ha pedig korábban 
volt már iparigazolványa, 
akkor be kell mutatni az 
iparigazolvány megszűnését 
bizonyító h&túrozatot, vagy 
az iparlajstrom-kivonatot. A 
vízvezetékszerelő javító kis-
iparosok tevékenységi köré-
nek és a működési engedély 
kiadási feltételeinek tekinte-
tében a kisipar gyakorlásáru 
vonatkozó általános rendel-
kezések érvényesek. 

Az ú j rendelet azonban 

most részletesen előírja, 

milyen javító munkákat vé-

gezhetnek el működési en-

gedéllyel a kőműves és az 

ács kisiparosok. Többek kö-

zött a kőműves bármely 

épületen készíthet, javíthat: 
cserélhet belső vakolatot, 
vagy hideg burkolatot. Föld-
szintes épületen homlokza-
tot is vakolhat vagy végez-
het faldörzsölési, sártapasz-
tási és pacsekolási munká-
kat. Rendbehozhatja a cse-
répfedést, javíthatja a ké-
ményt, a lépcsőt, továbbá 
ablakot, ajtót is vághat a 
falba, ha a nyílás fesztávol-
sága az 1,2 métert nem ha-
ladja meg. Ezenkívül kisebb 
kémény nélküli házakat, 
pajtát, kerítést, járdát is 
építhet, vagy kemencét, tég-
lakályhát is rakhat. A mű-
ködési engedéllyel rendelke-
ző ács általában elvégezheti 
a fapadló-burkolatok cseré-
jét, javítását, földszintes 
épületen a palafedés átraká-
sát, a tetőlécezést, üres fe-
délszékben egyes szarufák 
kicserélését, valamint ajtót, 
ablakot ácsolhat és elkészít-
heti, lebonthatja a pince 
vagy a padlás falépcsőjét. 
Természetesen kisebb fa-
épiiletet, górét, kamrát, fa-
kerítést is készíthet, javít-
hat. 

Az ű j rendelet a megjele-
nés napján már életbe lé-
pett. (MTI) 

Bükk faforgács 
kor l á t l an menny i s égben 
k apha t ó a Szegedi Ecset-
és Sep rűgyá r . Cserzy Mi-
h á l y utca 33//M telepén. 
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DÉL-MAGYARORSZÁG 
A Magyar Szocial ista MunKas-

párt Csongrád megye i és Szeged 
városi b í zo t t *agának lap ja . 

Meg je len ik hé t f ő kivételével 
m i n d e n n a p . 

Szerkeszti a szerkesztő b izot tság 
Főszerkesztő : dr. Lőkös Zo l t á n 

Szerkesztőség: 
Szeged. Magyar t a n á c skö z t á r -

saság ú t j a 10. 
Tele fon : 35-35. 30-03 
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K i ad j a a Csongrád Megyei 

L a p k i a d ó Vá l l a la t 
f e l e l ő s k i a d ó : Kovács Lász ló 

K l a d óh l ' o u a l : 
Szeged, Magyar Tanácsköz tár-

saság ú t j a 10. 
Te le fon : 35-00. 3i-io. 

(Bekü ldö t t kéz iratot nem ő r z ü n k 
meg és nem a d u n k vissza.) 

A lapot n y o m j a 
a Szegedi N y o m d a Vál la la t 

Szeged. Ká r á s z u. 9. 

I N D E X 25 053 
Terjesztik a Csongrád megye i 
pos tah iva ta lok . Előf izetési d í j 
egy h ónap r a 12 Ft. E lő f izethető 
b á rme ly pos tah iva ta lná l és kés-

b esi tőnél . 
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