
Gátőrház a Tiszán • * " — * 

A l i i határban, ahol a 
Maros a Tiszával találko-
zik. ott van Magyarország 
legalacsonj'abb tengerszint 
feletti pontja: nyolcvan alatt! 
Elhagyjuk elsö gátőrházun-
kat. az I l-est és tovább ha-
ladunk a határ felé. A ha-
tárőr ismerősként köszönti 
Forgó László vízügyi igaz-
gatót. Alig kődobásnyira ju-
goszláv katonák. Játszanak, 
seprűvel kergetik egymást 
őrházuk udvarán. Jóleső ér-
zés ilyennek látni két ország 
határpontját. Egv kis korcs 
kutya macskát üldöz: útle-
vél nélkül zavarassza ege-
résző rokonát egyik ország-
ból » másikba és vissza. 

Kagyogó t i s z t a s á g 

A szivattyútelep békés 
csendben fogadja a látogatót. 
Papp Pál. a telep gépésze 
katonásan jelent az igazga-
tónak. Elmondja a vízállást, 
a jelenleg folyó munkát és 
előre tessékel bennünket a 
gépházba. Bent mentegető-
zi: — Még nem takarítottunk. 

Ilyen rendben levő és ra-
gyogó tisztaságú gépházat 
még életemben nem láttam. 
A katona nem tudja így 
megtisztítani a fegyverét, 
mint ahogyan Papp Pál eze-
ket a gépeket. 

— Pedig öreg gépek — 
mondja —. ennél már csak a 
mindszenti idősebb. 

A gépeken ott a jelzés: 
Rökk Szilárd gépgyára 1902. 
A mindszenti szivattyútelep 
gépein az K194-es évszám ol-
vasható. A sárgaréz alkatré-
szek úgy csillognak, mint a 
tiszta háziasszony mozsarai 

— Miiven itt az élet? 
— Apám ls itt szolgált, én 

folytattam, a f iam is itt szol-
gál — mondja Papp Pál. 

A jövedelem felől kérde-
zősködöm. Kétezer forintot 
keres Papp Pál. ezenkívül la-
kást kap és két hold háztáji-
ja is van. A mindentől távol-
eső házban vil lany világít, s 
ott áll a szobában a televí-
zió, a rádió és a szokásos 
háztartási gépek. 

— Hogyan közlekedik? 
— Nyáron motorral, télen 

szánkóval. Van egy kis póni 
lovam. 

A szomszédos gátőr. Barna 
János meséli, hogy néha ösz-
szefogják Pappék póniját az 
ő nagy lovával. Legutóbb ls 
szörnyülködtek a röszkei 
asszonyok hogv „van szivük 
azt a kis csikót kocsiba 
fogni 1" 

(Mól a 6 0 0 m é t e r . g 

Ennyi Barna János gátőr 
birodalma. Barna Algyőről 
került hazánk „legutolsó" 
tiszai gátőrházába, az i ' l -
esbe. Kisebb gyermeke a 
nagymamánál lakik, az is-
kola miatt, de a nagyobbik 
fiú innen jár be Szegedre, 
az alsóvárosi általános isko-
lába. Mindennap három kilo-
métert gyalogol a gválai 
buszip Esőben, hóban és sár-
ban. A nyár, az jó. 

A gátőrház itt is meglepe-
tés. Tágas, tiszta. Barna fe-
lesége az irodahelyiségben 
pulóvert kötöget a fiának. 
Az istállóban hizóbikák. bor-
jak és egy fejős tehén. Az 
ólakban kisebb nagyobb ser-
tések röfögnek. mellettük 
birkák, az udvaron tyúkok. 
Az udvar is ragyog a tiszta-
ságtól. az ártezikút állandó-
an folyik. 

Barna megmutatja a gát-
őrház raktárát. Karóverő 
súlykok, ásók, lapátok, csá-
kányok, drótháló mögé ra-
kott üres zsákok. A háló 
egyik sarka nem zár rende-
sen. Az igazgató megjegyzi: 

— Így nem ..egérbiztos", ki 
kell javítani. 
Érdeklődöm Barnánétól, ho-

gyan élnek távol a várostól, 
falutól. Mosolvog az, asszony: 

— Októbertől áprilisig csak 
a varjak járnak errefelé. A 
legközelebbi szomszéd kilo-
méterekre esik. 

— A varjak mellett néha 
határsértők is megfordulnak 
a Tisza partján — veti közbe 
az igazgató, hogy ráterelje a 
f igyelmet Barna odaadó 
munkáiára. amellyel a határ-
öröknek is segítséget nyújt. 
A gátőr olyan társadalmi 
határőr is egvben. Szolgálata 
alatt eddig húsz határsértőt 
adott át a katonáknak. Ki-
tüntetései között is látni a 
..Közbiztonsági érem" ezüst 
fokozatát. 

A hat kilométeres gátsza-
kaszt mindennan bejárja. 
Ügvel. vigyáz a folyóra, irá-
nyítja az. építési munkákat, 
a vízőröket beosztja szolgá-
latra 

0 nostás se jór erre 

A gátőrházban nincs vil-
lany. Egy telepes rádió köti 
őket össze a nagyvilággal, 
mivel a postás sem jár ilyen 
messzire. Ha levelük érke-
zik. a faluban — Gválón — 
levő ismerősükhöz ad.ia be a 
kézbesítő, s az iskolás fiú 
hazafelé jövet benéz hozzá-
juk. van-e valami külde-
mény. 

A Papp Paliét is mi hoz-
zuk el, meg a csatornaőrét. 
a Ceglédi bácsiét. 

Ha néha beszélgetésre vá-
gyik az asszony. Barna elkí-
séri Ceglédiékhez. Ceglédiné 
a szomszédasszony, több ki-
lométeres távolságban. Ami-
kor híre ment. hogv Barná-
ék itthagyják a gátőrházat, 
Ceglédiné sírt és megjegyez-

— Ilyen jó szomszédasszo-
nyom se lesz egyhamar. 

Pedig évente kétszer-há-
romszor találkoztak. 

— Szórakozás? 
— Arról itten le kell mon-

dani. Az őrházat nem lehet 
elhagyni. 

— A fia mi szeretne lenni? 
— Vízügyi technikusnak 

készül. 
Indulunk visszafelé. A töl-

les oldalán megiegyzem a 
6000. métert jelző karót. Ed-
dig tarl Barna birodalma. 

Gazrtnirh István 

Csendélet 
A Tisza, a napfény, a 

zöld a nap minden órájában 
magához vonzza a pihenő, 
sétáló embereket. A pezsgő 
víziélet látványa nemcsak 
szórakoztat, hanem pihentet 
is. A vízparton elfoglalták 
helyüket a nap mint nap 
'ú jból szerencsét próbáló 
horgászok, akiket kíváncsi 

nézők vesznek körül. A Sze-
ged előtt elfolyó Tisza most 
már teljes szépségében pom-
pázik, hiszen itt van a sar-
kunkban a nyár. Képünk 
egy hangulatos részt mutat 
be a Tisza-partból. 

_ _ _ Továbbra is az élen S O R O K B A N 

R P Ü B T y r y x y 
Ferwagner 

megyei rekordja 
Az Újszegeden vasárnap 

megrendezett úszóversenyen 
a 100 méteres férfi pillangó-
úszásban Ferwagner Péter 
(SZEAC) 1:05.8-as idővel 
győzött, és ezzel új Csong-
rád megyei rekoiv tét 
A másodiknak beérk"". 
Becsei Béla (Hmv. MEDOSZ) 
ideje 1:06.8 volt. További 
jobb eredmények. 100 m 
serdülő leány mellúszás: 1. 
Ritter Edit (SZEAC) 1:28.8. 
50 m újonc leány gvors: 1. 
Balla Sári (SZVSE) 32.4. 100 
m serdülő fiú mellúszás: 1. 
G.venes András (SZEAC) 
1:22.6. 

A fegyelem 
érdekében 
A SZEAC labdarúgó-szak-

osztályának vezetősége fe-
gyelmi e lé állította Szekeres 
István labdarúgót, mivel 
többszörösen és megismétlő-
dően sportszerűtlen maga-
tartást tanúsított, s nyilvá-
nos helyen sportolóhoz nem 
méltó módon viselkedett. 

A fegyelmi vizsgálat ered-
ményeként a szakosztály 
vezetősége Szekeres Istvánt 
három hétre mindennemű 
labdarúgó-játéktól eltiltotta, 
és utolsó f igyelmeztetésben 
részesítette. Amennyiben a 
játékos nem változtat eddigi 
életmódján, a legközelebbi 
vétség esetén az egyesület-
ből kizárják. 

Két héttel ezelőtt beszá-
moltunk arról, hogy a teké-
zőknél a SZAK NB l - e s női 
együttese és az NB Il-es 
Szegedi Postás csoportjában 
a táblázat élén áll. A hely-
zet azóta nem változott meg 
lényegesen, s a két csapat 
továbbra is tartja kitűnő 
helyezését. A SZAK-nak a 
kilencedik forduló után 54 
és fél pontja van. Ebben az 
osztályban második az. FTC 
51, harmadik a Bp. Előre 41 
és fél ponttal. A Postás ed-
dig 56 pontot szerzett, leg-
nagyobb riválisa, a második 
helyezett Ceglédi Építők 53 
és fél pontos. 

NB-s csapataink legutóbbi 

eredményei. NB I női: SZAK 
Kőbányai Sörgyár 8:0. 2528: 
2233. Szeged. A SZAK játé-
kosai egyénileg i.s helyt áll-
tak, közülük ketten beke-
rültek a forduló legjobb csa-
patába. A hét legjobb do-
bói a női NB I-ben: Sósné 
(SZAK) 462, dr. Szamosszegi-
né (SZAK) 453, Szi lassyné 
(FTC) 451 fa. NB l -es férfi-
eredménvek: Sz. Építők— 
Csepel SC 7:1, 2568:2405. 
Szeged. Győri ETO—SZVSE 
7:1, 2639:2606. Győr. A két 
NB Il -es férf iegyüttes va-
sárnap vereséget szenvedett: 
Z. Danuvia—SZAK 6:2, 
2546:2502. Szeged. K. Lombik 
—Sz. Postás 7:1, 2333:2258. 
Budapest. 

Átlétalányaink is 
rosszul startoltak 

A fővárosban vívták meg 130, távol: 4. Puskás 461. 5. 
női atlétáink az NB I B első Szigeti 451, súly: 4. Velkei 
fordulójának küzdelmeit. Itt 9 96. 6. Szegi 9.29. diszkosz: 
is erősen hiányoztak a ta- 4. Velkei 30.80. 5. Szegi 29.07, 

gerely: 5. Veres 30.26, 6. 
Szőke 29.64. 

Monostori Tibor 

nárképző főiskolások és a 
sérültek. A versenyek vég-
eredményben az MTK és a 
Bp. Építők elleni vereséggel 
fejeződtek be. Az eredmé-
nyek közül kiemelkedik a 
szegedi Marosváry Mária 
kettős győzelme. 

Pontversenyben: MTK— 
Csongrád megye 68:51. Bp. 
Építők—Csongrád megve 
62:55. MTK—Bp. Építők 
69:47 Megyebeli leányaink 
eredményei: 

100 m: 1. Marosváry 12.6. 
6 Puskás 14.2, 200 m: 1. 
Marosvárj' 26.8. 5. Nagy 28.4. 
400 m: 4. Lajos 63.R. 5. Nagy 
63.9. 800 m : 3. T ó b i á s 2:40.2, 
4. Chamilla 2:40.7. 80 m gát: 
4. Görbe 12.9, 5. Antalné 
14.5, 4x100 m: 1. Csongrád NB T 
megye (Puskás, Tóbiás, An- p TO % 
talné. Marosváry) 51.5, ma- Diósgytír ' ^ H o n ^ r á ^ n 
gas: 1. Görbe 150, 6. Szigeti Dorog <13)—Csepel (8) l 

A megyei teniszbajnoksá-
gon a férfiaknál a Szegedi 
VSE. a nőknél a Szentem 
Faklva versenyzői győztek. 
A férfiegyesben Széli Lász-
ló. a fórfipárosban a Széli, 
Csíkos pár lett a bajnok. * 

Az ifjúsági vívók megyei 
seregszemle döntőjét Széli 
Julianna (Szentesi MÁV, 
nöi tör). Bá.nky László (Szen-
tesi MÁV, férfi tőr) és Cson-
ka Miklós (Szegedi Postás , 
kard nyerte. 

* 

Megyei ifjúsági labdarúgó-
bajnokság. I. csoport: Épí-
tők—SZAK 2 : 1 . A z Építők 
jó játékkal nyert a rang-
adón, s még mindig n e m 
vesztett pontot. Dorozsma— 
SZEAC 1 : 5. SZVSE—H. 
Text i les 1 : 0. Text i lművek— 
H. Honvéd 6 : 1 . A l s ó v á r o s -
Szentesi Vízmű 3 :1. 

II. csoport: Tápé—SZEAC 
II. 1 : 2 . Ez is rangadó volt; 
a SZEAC még veretlen. H. 
Vasas—Sz. Spartacus 1 : 6. 
Vasútforgaimi Technikum— 
M. Spartacus 1 : 1 . H. AGí 
MEDOSZ—Csongrád ő l U 
Szőreg—Bőrösök 0 : 9 . 
sas—Sz. Honvéd 3 : 1 . 

Csak ötödik helyezés 
Budapesten most rendez-

ték meg az országos ifjúsági 
birkózó-bajnokságot. Ezen a 
szegediek a vártnál gyen-
gébben szerepeltek. Az 
SZVSE-ből Danesó Lajos 
érte el a legjobb eredményt, 
aki ötödik lett. A bajnoksá-
gon kívül a vasutas birkó-
zók a hét végén még három 
helyen indultak. Zircen III. 

osztályú felnőtt viadalon HeJ 
gyj Péter lepkesúlyban győ-
zött. Püspökladányban ser-
dülő-versenyt bonyolítottak, 
le. ahol Tóth Tibor lett első 
a könnjrűsűlyüak küzdelmé-
ben, Szentesen ifjúsági v i -
adalon Újházi Tibor, Török 
György és Tóth Zoltán nyert, 
súlycsoportjában az SZVSE 
birkózói közül. 

Hogyan tippeljünk? 

R Á D I Ó M Ű S O R 
SZERDA 

Kossuth Rádlu 
t.JO Hitek. 433 Hainullol rag-

ge.lo . . 3.011 Hirek. 3.30 Reggeli 
Krónika. 5.43 Falurádió. It.OO Ki-
tek 6.30 Hirek 7.00 Reggeli 
Ktunika II. 7.13 K ö r ú t i időjárás. 
7.30 t i köny rek. s.ou Hirek. 8.03 
Műsorismertetés 8.20 Ooereti-
rétzlelek. 8.33 Fogorvosi taná-
csok. 0.0' Isv írunk n t l . . . Ju-
ta 'mazol ' pálvamúvek Az Iflú-
sasl Rádió nuisora 3.20 Ooera-
reszletek. íono Hírek, lit.in Könz-
"(••'eenei híradó. 10.33 Nelvtnv 
cf.rc tudomány. 11 .no iskolai-a-
dui. II 13 Az AleksZandro-
együttes énekel. 11.27 A Szab' 
család. 11.37 Hallgatóink figyel 
ír.ébe! 12.C0 Hirek. 12.13 Ecsedi 
lakodalmas. 18.38 A budao.'SU 
színházak műsora. 13.00 Tör-
vénykönyv. 13.13 Ferencslk Já -
nos Liszt-műveket vezényel, ll.oo 
Hiiek. 14.03 Múnkásénekkarok a 
mikrofon elótt. 14.15 Lányok 
asszonvok 14.45 Dttűtánf frissí-
ti K ' Innv ize i 13.40 Isten ve-
leo »-'• Fnlvtntásos ré-
ti in if 00 Hi -ek. 16.13 Tánc-
zene '-..kl 1 17.05 F lkészüléi . . 
17.70 ttó-i híres énekesek műso-
rából Mattla BvtlsMnl énekel. 
17.40 Clttánvdalnk. 17.57 HRIIsh-
tólnk fittveimébe! I8.011 Mérkő-
zések nercről nercre 18.56 Hú-
szas stúdió. Az. Hiúsági Rádió 
körkaocsryiásos vitaestté — a 'á-
r.vrkt-oi -o 71 Jó éiszakát. «yc-
rolreki 20 on Esti Krénikn. 20.20 
t.3 eze- kilométer — rádióra 

-ive H e(l Ci ,ndolat. A 
- < l .aSa! m l laold 22.00 Hl-

nemzetközi 

kOrdósuk "8 20 I.aknlos Anlal 
néni zenekara látszik. László 
Annle és Aneval Sándor éne-
ke: "l (Kl Maav.tr muzsika 'H.Oo 

•••k. 0.10—0.25 A dzsessz ked-
'őlnek. 

Petrtfi Rádió 
4.30—10.38 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorával. Közoen: 8.20-
6.30 Tor ra . 10.30—10.10 Hirek 
10.10-1159 Zenés műs ir 12.00— 
12.13 Hűek. 13.43 Időiárás- és 
v lzá lás iden tés . 14.00 Offenbacn: 
Höffmann mesőj. Háromfclvnná-
ses opera. Közben: 13.14—15.23 
Hírek tS..34 Fogorvosi tanácsok. 
17.00 Hírek. 17.03 Mérkőzések 

percről nercre 17.30 Hlrdetőosz-
lon. 18.00 Ml történt a n a í w i -
Iáéban? 18.15 Hazánk hírei. 18.20 
Cl lemezelnkb 51. 10.on Hirek. 
10.10 Jeanette MacDor.ald és 
Nelson Frldv filmdalokat éne-
kel. 10.23 Gazdaszemmel a naev-
5iláe mezőgszdtságárM. 19.38 
Zenekari muzsika »0.25 Köny-
vespolc. "0.45 Közvetítés Belg-
rádtól . Franco Gulli heaedű-
estle 21.30 Könyűz-nel híradó. 
22.13 Opera részletek. 22.37 Üae-
•őverset v-eredménv?k. 23.00— 
23.13 Hírek tdőiáráslelentés. 

1 I SAKK S I 

t e l e v í z i ó m ű s o r 

TV 
>á j j a r televízió 

17.30 Hírek 17.35 Anvacbörze. 
Trsri r .pcr tműsor . 18.10 A Ma-
cvar Hirdető műsora. 18.23 A 
laser 18.53 Költők - muzsiku-
sok Puskin. Lermontov vala-
mint CsalkovszkH és Muszorssz-
kli műveiből. 19.20 Esti mese. 
19.30 Tv-híradó. 19.30 A szasul-
dó rlDortrr elindul . . Szatf-
•-'kus trudplm! rtss'eáihtás Etton 
Ervin Ki-eh írásaiból. 20.30 Pa-
ral-ola 21.18 Prágai tavasz. A 
Prágai Szimfonikusuk Zenekará-
nak hanc-ersenve 22.00 Tv-hír-
adó. IT. kiadása. 

Jugoszláv televízió 
10.or Iskols-iv. 16.40 Orosz 

nyelvoktatás. 17.00 Angol nyelv-
oktatás. 17.30 Intermezzo 17.49 
Tiklak. Gyermekműsor 17.33 
Pionírok tv-stódlóla. 18.30 A tv 
lelenti. 18.45 Az ooera százado-
kon át. 19.15 Tv-oosta 19.40 Hir-
detések. '9.34 Jó éiszakát gyere-
keki 20.00 Tv-hiradó. 20.30 Já-
tékfilm. 22.00 Mozaik. Kultúr-
szemle. 22.40 Mit szeretekf 22.35 
Hirek 

komán televízió 
18.13 Leekisebblelnk műsora. 

18.35 Iskolások műsora. 19.90 A 
vlláR rai7fllmiskolálban. 19.30 
Goldoni: Két úr szo4Rá1a. Vlg-
1áték. A szünetben: Sakk és 
Tv-Dosta. 21.50 Hírek 

A kecskeméti Tóth László em-
lékversenyen tíz nagymester 
játszik. 

A kis létszámú verseny szo-
katlan nálunk, de azért a rö-
vid versenyeknek is van elő-
nyük. A hagyományos hastingsi 
versenveket is tízes létszámmal 
rendc7.ik s feltűnő, hogy itt 
sokkal kevesebb a döntetlen, 
mint azokon a versenyeken, 
amelyeken 18-20 vagy ennél 
töhb sakkozó játszik. 

A rövid versenyeken nem le-
het döntetlenekkel boldogulni, 
itt minden játszmában nyerésre 
keű látszania annak, aki jó he-
lyezést akar elérni. 

A kecskeméti verseny első 
fordulói azt bizonyítják, hogy a 
nagymesterek élesen nyerésre 
látszanak. 

Portisch nagymester az első 
fordulóban nompás győzelmei 
aratott az NDK ba jnoka ellen: 

V i l á g o s : P o r t i s c h 

Sötét: Pietzseh 
L dl, dS, 2. c4, es, 3. Hc3, Fe7, 

4. cxd, exd. 5. I f i , cG, 6. e3, 
Ff5, 7. Hge2. HfS. 8. Hg3. Fg6, 
9. Ii4í, hő. 10. Fd3, Fxd:i. 11. Vxd3, 
g6. 12. 0—0—0. Ha6, 11. Kbl. Va5,ll . 
Fg5. 0—0—0. 15. Hf51!, Vc7, 16. 
Hxo7+ Vxe7. 17. ctl , dxc, 18. 
Vc4, HC7. 19. Bhel, Bd3. 20. n i . 
Ve6. 21. HxdS, cxd. 22. Vc2. Bc8, 
23. B e l , Bc7, 24. Bc3! , Sö t é t fe l -
adta! 

A Magyar Beruházási Bank Csongrád megyei Fiókja 
(Szeged, Klauzál tél' 4.) pénzügyi, 111. 

beruházási előadói állást 
hirdet. Követelmény: legalább 3 éves gyakorlat, köz-
gazdasági technikum és mérlegképes oklevél. Közgaz-
dasági egyetemi végzettségűek előnyben. Jelentkezés 
írásban vagy személyesen fenti címen. 

xS. 78 087 

Világos: Kd7. Vc2. Hg2. g.v-o 
gok: g3. h5. (5) 

•Sötét: Kd4 ttvaiog: e6. (2) 
Világos indul s a harmadik lé-

pesben mattot ad: íE-dős G. fel-
adványa.) A műit heti feladvány i 
megoldása: 1. Vf6! 

* 
Az európai levelezési csapat-

bajnokság befejeződött. Az ed-
dig be nem felezett játszmákat I 
értékeléssel döntik el. Szeged 
csapatának második helyezés; 
biztosra vehető s igv városunk . 
sakkozói ősztől kezdve az eu- j 
róoai csaDatbalnokság .B" dön-
tőjében játszanak. | 

NB I/B 
Debrecen fl)—Komló f3) f 
Szállítók (10)—BVSC (2) » 
Oroszlány Í6)— 

Gstlt-MÁVAG (4) 1 * 
Eger (5)—Miskolc (7) t 

NB N 
Kecskemét (4)—Sz. MAV (1) x 
SZMTE (18)—Bp. Előre (2) X J 
Kaposvár (17)—Várpalota (1) 2 x 

Olasz bajnokság 
Napoll (3)—Inter fl) x 1 

13+1 
Atalanta 04)—Torino (13' f 

Pótmérkőzések 
Bresela (it—Snal (151 í 
Cagllarl (12)—Foggla (10) 1 

DÉL-MAGYARORSZÁG 
A Magyar Szocialista Munkás-
párt Csongrád megvei éa Szeeeő 
városi bl/ottsáca és a tanára 

lapia. 
Megjelenik hétfő kivételével 

mlndennan. 
szerkeszti s szerkesztő bizottság. 
Főszerkesztő: dr. Lóköa Zoltán, 

Szerkesztőség; 
Szeged. Magvar TanácskSztársa* 

ság útja 10. 
Telefon: 35-35. 30-03 

Etszakal telefon- 35-00 
Kiadja a Csongrád Megvei 

Lapkiadó Vállatat 
•elélő? klado: Kovács '.áazló 

Kiadóhivatal: 
-sed Maevat Tanácsköztársa-

ság dtia 10 
Telefon: 35-00. 31-10 

Beküldött kéziratokat nem ór-
tunk meg és nem adunk vissza.) 

A lapot nyomta 
« Szegedi Nyomda Szeged 

Ba'erv-V.sKtnazkv u 28 «z 

INDEX K »' 
I erjesztik o tjaongi s< ,n,« el 
postahivatalok Előfizetést J t j 
egy hónapra 12 Ft Kőftzetnető 
bármely Dostahjvatatná! és kó» 

feealtőaéL 
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