
Hat új magyar film 
1967 első negyedének vál- Bálint Tamás, Szirtes Ádám, 

tozutoe programja hat új Mensáros László, Vri István, 
magyar Cilin bemutatóját Egy raélnámon beleszól a 
ígért. Fábri Zoltán új filmje, közügyekbe: ez a témája 
e >. Utószezon Rónay György Bán Frigyes Büdösvíz című 
Éjféli gyors című regényé- mulattató szatírájának, mely-
nek alapötlete nyomán ké- nek főhősét Nagy Attila 
•zült; lélektani tragikomédia kelti életre; partnered: Soós 
egy ember 20 éve szunnyadó Edit, Szemes Mari Az úri 
bűntudatáról. Főszereplők: Magyarország kisvárosi tár-
Pager Antal, Kőműves Bán- sadalmának érdekes kereszt-
ül >r, Rajz János, Szendrő metszete Szema Mihály Édes 
József, Kovács Károly, Ba- és keserű című alkotása. Fő-
lázs Samu, Básti Lajos, Tol- szereplők: Bara Margit, Sza-
nay Klári, Apor Noémi. Ré- káts Miklós, Kállai Ilona, 
nyi Tamas Sikátor című al- Páger Antal, Nagy Attila, 
Lotása egy faluról a főváros- Inke László, Szécsényi Tibor, 
ba került fiatalember és egy A bűnügyi filmek kedvelői 
fiatalasszony tragikus szerel- Berkasi András Sellő a pe-
ngéről szól; főbb szerepeit csétgi/űrűn című regényének 
Törőcsik Mari, Koncz Gá- filmváltozatát láthatják Mi-
bor. Horváth Sándor és Dégi hályfi Imre rendezésében. A 
István játssza. Fiatalok a kétrészes filmben Latinovits 
bősei Herskó János Hat nap Zoltán, Szabó Tünde, Kálmán 
a hét című filmjének. Fő- György, Pécsi Sándor, Vár-
szerepét — egy energikus, konyi Zoltán. Somogyvári 
melegszívű lányt — Nemén vi Rudolf, Ajtay Andor. Major 
Maria alakítja. Partnerei: Tamás játszik főbb szerepet. 

Készül 
a Tömörkény-emlékkiállítás 

.la minden sóhajtás egy 
szekerceütéssé válna, nem 
lennének a világon kaszár-
nyák, a sóhajok mind ösz-
szedöntenék — így foglal 
állást a háborús fegyverke-
zéssel kapcsolatban Tömör-
kény István Népek az or-
szág használatában című 
kötetében. 

lyet manapság már sehol 
sem látni. Ezeket a kora-
beli negatívokat most má-
soltatjuk le éa hívjuk elő 
Bemutatjuk továbbá azokat 
a halászattal, hajózással 
kapcsolatos használati esz-
közöket, melyeket maga 
Tömörkény István szedett 
össze; így a hajós emberek 

És ez lesz mottóként tab- levél formájú evezőlapátját 
lóra írt záró gondolata 
Közművelődési Palotában 
december 21-én megnyíló 
Tömörkény István-emlékki-
állításnak is. A nagy szege-
di író születése századik 
évfordulójának alkalmára 
tervezett kiállítási anyagot 
Tóth Béla író, a Somogyi 
Könyvtár munkatársa ren-
dezi, aki az előkészületek-
ről a következőket mon-
dotta: 

— Úgy szeretnénk bemu-
tatni Tömörkény Istvánt, 
mint embert, írót, régészt, 
ethnográfust és könyvtárost 
A kiállítandó anyag tehát 
széles területet ölel fel. A 
múzeum lépcsőjén felfelé 
haladva két oldalt, a fala-
kon, korabeli képeken Idéz-
zük fel az akkori emberek, 
váron és tanyavilégának 
hangulatát. Fent a kupolá-
ban kivilágított emléktáb-
lákat helyezünk el, köz-
tük az író életében megje-
lent 15 kötet könyvének ve-
tített tablóját ts. Olyan 
fényképeket és dokumentu-
mokat dolgozunk fel, me-
lyeket Tömörkény István 
úgy fél évszázada mint mú-
zeumigazgató készíttetett 
magának, s melyek azt a 
tanyavilágot mutatják, me-

és más hasonló értékes em-
lékeket. 

Tóth Béla a Tömörkény-
életmű kiállítási feldolgo-
zásában közel ezer doku-
mentumot, fényképet hasz-
nál fel — kellő segítség 
hiányában, sajnos, egyedül. 
Bizony elkelne a múzeum 
hathatósabb támogatása, hi-
szen Tömörkény-centenári-
um lévén városi ügy egy 
ilyen kiállítás reprezenta-
tív rendezése, anyagának 
lehető legnagyobb mérvű 
gyarapítása. 

X. I. 

Híres festmények 
a bélyegeken 

A posta december 9-én. 
pénteken kiadja a „Magyar 
festők alkotásaiból" elneve-
zésű, 7 értékből álló bélyeg-
sorozatot és 10 forintos bé-
lyegblokkot. 

A bélyegeken Barabás 
Miklós, Benczúr Gyula. 
Szinyei Merse Pál és Mun-
kácsy Mihály 2—2 hfres fest-
ménye látható. (MTI) 

g | " L a a a 
A z év utolsó 
futballnapja 

Sok izgalomban, szurko-
lásban volt már részük az 
idén a magyar labdarúgás 
kedvelőinek, de a mai mű-
sor mindezeken túltesz. 
Innsbruckban egygólos 
előnnyel KK-visszavágót 
játszik a Tatabánya, a por-
tugáliai Bragában három-
gólos előnnyel lép pályára a 
KEK keretében a Győri 
ETO, itthon, a Népstadion-
ban pedig a2 Európa Kupá-
ért eddigi legnagyobb mér-
kőzését vívja a Vasas. 

SOROKBAN 
A Szegedi Építők bajnok-

ságot nyert ifjúsági labda-
rúgó-csapata a napokban 
tartotta évzáró összejövete-
lét, amelyen a szülők is részt 
vettek. A sportegyesület a 
játékosokat, valamint Tör-
köly György edzőt -s Mészá-
ros Sándor intézőt egy-egy 
emléktárggyal ajándékozta 
meg. 

* 
A Vasas—Internazionale 

mérkőzés Jugoszláviában ls 
felkeltette a szurkolók ér-
deklődését Újvidékről öt 
autóbuszt indítottak a mai 
találkozóra. A jugoszláv 

Szorgalmas fiatalok 
A Po»tás vívóiskolá iának életéről 

Nem forténak 
szünetel a kosarasok 

A Szegedi EAC NB l-es 
férfi kosárlabda-csapata 
nem tart téli szünetet Az 

A hagyományokban gaz- újabb intézkedést A jövő év 
dag szegedi vívósport az év elején elkezdjük a fiatalok 
elején nagy lépést tett előre versenybírói kiképzését, az ü t t hairában kitűnő 
a feljutás útján. Az SZVSE iskola létszámának a fél- *f^e

t4?J bztosítotti a 
és a Sportiskola egységes emelését és újabb szakok- S m a r a ^ s f ta érért a 
irányítással a Postás SK-ba tatót alkalmazunk. A városi körében a h a n s u -
tömörült Ez az intézkedés TS segítségével kaptunk m e* t™ 
a sportág erősítését szolgálta elektromos találatjelző gé- l a t ]f" * o v a c s 

t f Z t P ! t : , m e l r e k rést tart a felnőttek, és két gedessel fogadták. eddig is nagy mértékben e d z é s t a z ifjúságiak részé-
A megnövekedett szakosz- fokozta az érdeklődést és a re, de az ifik a felnőttek 

tátyban nagv lendülettel fog- versenyzés iránti kedvet foglalkozásain is részt ve-
tak hozzá a szakmai és ne- . , hetnek. A közelmúltban 
velól munka kiszélesítésé- _ Fiataljaink szorgalma- f i a t a lokat igazoltak. A ve-
hez. Az összevonás külónö- sak és fegyelmzettek. Az idei lük való foglalkozás a téli 
sen a vívóiskola munkájára jó eredmények alapján úgy időszakban a szakosztály 
gyakorolt kedvező hatást A látjuk- növendékeink közül e Syi k f ö feladata lesz. 

mTködfés8 rmos? UMrtS * töVŐ év- AZ 1967. évi kosárlabda 
két csoportos tanfolyam ben már nemcsak a szegedi. NB I küzdelmei nagyon k»-
munkáját igyekezett elsősor- hanem a megyei és országos ran, már február 5-én meg-
bán megerősíteni. A két cso-
port kölcsönösen segíti egy-
mást A létszám jelenleg 65 
fő — kezdőkkel és haladók-
kal — melyből 30-an Jávor-
kai István, 35-en Tárkány 
Ferenc szakoktatók irányítá-
sával dolgoznak. 

Az iskola fiataljainak Idei 
eredményei igen biztatóak. 
A közelmúltban megrende-
zett felnőtt városi bajnok-
ságban többen indultak és 
jó eredményeket értek el. 
így Borbély Mária az 5., Po-
lányi Margit a «., Szekeres 
Éva a 8. és Török Klári a 
9. helyen végzett 

A serdülő bajnokságban 
is kielégítő eredmények szü-
lettek. A leánytőrben Gáli 
Ágnes, Gáli Éva, Börcsök 

Szegeden. 
* 

Beszámoltunk arról, hogy 
Eusebio Portugáliából Olasz-
országba akar távozni. Az 
olasz szövetség azonban ép-
pen most határozott, hogy 
1971-ig külföldről senkit 
sem lehet szerződtetni. így 
tehát Eusebio nem lesz az 
Internazionale játékosa. 

HOGYAN TIPPELJÜNK 
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Olast I. M t l i l ; 
Atalanta (13.1—Roma (8!) 
Brescia (lS.I-NapoU <*.) 
Cagltarl (J.)-Tortno (8.) 
Foggia (18.)—Mantova <3.1 
Juventus <2.1—Bologna (5.1 
Lazlo <15.1—Lanerossl (14.) 
SPAL (11.1—Mllon (10 ) 

Olasz II. osztály 
Oatanla <1S—13.>—Palermo (T.» x 
Novara (IT.l-Verona (lí.) 1 
AC Recgiana (16.)-

Messina (8.) 1 í 
AS Rege-ina (14.)—Padová K.) x 
US Saiernitana (il.V-

Catanzar-o (4.) x 1 
Sampdorla (3.1—Modena re.) I 

1141 
Francia bajnokéig 

Rennes (14.)—Lllh- (5.) s 1 
Pótraérkőzéselc 

Stade de Paris »«. ) -
Nlce (8.) 1 í 

Leni (S.)-Lyon (13) 1 
Záróleiben » csaoatok helye-

zési számát közőHük. 

Gombok 
- mostohán 

Tűt, cérnát sose hordott magánál 
az én édes egy kojnám. Otthon se 

volt neki varrókészlete, mint megrög-
•.ött agglegényeknek szokott, akik 
úuztartásukhoz ezt az alkalmatosságot 
vigasztalásra 6zoruló, magányos szép-
asszonyok szobájában lestek el. Asz-
s-ony nélküli házat vezetett az én 
komám, Teoftl is. Nem azért, mert 
korülte a nőket, vagy eljárt volna fe-
lette az idő. Sose volt annyi ideje, 
hogy ráért volna állhatatosan udva-
rolni, időt vesztegetni feleslegesen. 
Lefoglalták a mindenféle bolondos 
írások, az emberek és a változó élet 
tanulmányozásának konkrét és elvont 
jegyei. 

Maradék Idejét két dologra fordí-
totta akkor ls, ha külföldre kevere-
dett: a múzeumok és a kocsmák lá-
togatására. Látott, hallott és írt. Sok-
szor az evésről is elfeledkezett, hát 
még olyasmiről, hogy a leszakadt ka-
bátgombját felvarrja! Ami éppen so-
ros volt leszakadni, azt szépen zseb-
re rakta. Rendszerint felöltőben ült 
asztalhoz ls valamelyik vendéglőben, 
ha énpen eszébe jutott enni. Olyan 
asztalhoz sosem telenedett. ahol már 
ültek. Többnvire tőle kérdezték, mint 
ahogv most ls egy 30 év körüli, elég-
gé csinos nő: 

— <5zabnd itt leülni? 
— Tessék — válaszolta lakonikusan, 

-'•s fel sem nézett a kérdezőre. Tá-
nyérja mellett a kiteregetett újságban 

böngészett, s közben egyforma száj-
mozgással rágott. 

— Ha szabad figyelmeztetnem, le-
szakadt a felső gombja — mondta 
egy idő múlva az asztaltárs. Bosszan-
totta ugyanis, hogy nem vesz róla 
tudomást sem a pincér, sem az én 
komám. 

— Igen? Hálásan köszönöm, kézit 
csókolom — nézett fel tányérja mel-
lól Teofil. s önkéntelen megtapogat-
ta kabátján a gomb helyét. 

— Elég régen leszakadhatott, ahogy 
látom — tette hozzá a nő. — Miért 
nem varratja fel? 

— Ugyan kivel? 
— Hát a feleségével, vagy a meny-

asszonyával, a húgával vagy az édes-
anyjával, nemde? 

— Egyedül élek, kézit csókolom, és 
egy gomb nélkül még vígan megva-
gyok . 

— Csakhogy ez már nem lezserség, 
hanem tunyaság — oktatta a nő mo-
solyogva. közben megrendelte ebéd-
jét. — Különben igaz is — folytatta 
—, a férfiak kezében nem áll jól a 
tű, csak ameddig katonák. Majd én 
felvarrom a gombját, ha megengedi. 

— Csak nem akar itt varrodát nyit-
ni az asztalnál? — hőkölt meg Teo-
m . 

— Hát ha tud ennél jobb helyet . . . 
szívesen szakltok rá időt, hogy ne le-
gyen ilyen elhanyagolt. Különben Éva 
vagyok — biccentette meg fiús frizu-
rás fejét a tányérja fölött. 

— Én meg Teofil, kézit csókolom. 
Nem bánom, legyen úgy, felugorha-
tunk hozzám — hagyta helyben a se-
gítőkész szándékot az én édes egy ko-
mám. Jó ebéd után lehetett már. ami-
kor telefonált otthonról, hogy mára 
ne várják riportját a marosi homok-
bányászokról, m e r t . . . 

— Mondja meg a főnöknek — vette 
rá a lódításra a titkárnőt —, hogy 
közben elapadt a Maros homokja, 
mert a lakosság is hazatálicskázza 
télire, zöldséget meg répát eltenni 
benne. 

— Jó viccei vannak, Teofilkám. Ki 
eszi meg ezt a tésztát? 

— A k k o r . , a k k o r mondja azt, 
hogy megfogtuk az isten lábát, mert 
tengernyi gyémántszemcsét, aranyrö-
göt és urániumot találtak a homok-
ban, s emiatt leálltak a folyó kotrá-
sával. A hűvös őszben tudós bizott-
ság bukdácsol most a víz alá, hogy 
felmérje a mérhetetlen gazdagságot, 
amely egyszeriben világhírűvé teszi a 
várost, Tegye még hozzá, szlvecském. 
hogy én is beálltam a bukdácsolók 
közé, és már a bőröm alá is gyémán-
tot dugtam. Majd erről írok in-
kább . . . 

— Mit ivott, Teofil, hogy ilyen ró-
zsaszínűeket beszél? 

— Semmit. Ha ennél jobb szöveget 
tud, akkor tálalja fel azt No, szia! 
— tette le a kagylót, s attól fogva, 
mint jó házigazdához illik, csak Évá-
val foglalkozott 

— Hát igen . . . , milyen feledékenyek 
— állapította meg csöndes morgással 
másnap reggel, amint ismét be akar-
ta gombolni ruagán a felöltő felső 
gombját — Ügy van ez, mint volt, 
ráadásul az alsó is lóg, el akar hagy-
ni. No, gyere, te is! — szakította le 
az alsó gombot is, és beletette a zseb-
be, a másik gomb mellé. Most már 
még szembetűnőbbé vált Iezsersége. 
mert csak a középső gomb funkcio-
nált S akinek ez szemet szúr legkö-
zelebb, az úgyis ki akarja majd vet-
kőztetni Teofilt az ő vonzó tunyasá-
ságából . . . 

ÍJÖD1 FERENC 

i , „ kezdődnek. A SZEAC-nál versenyeken is ellnditha- j a n u á r t i z e d i k é n k e z d i k 
tönk. meg a felkészülést az új 

Solti Mihály bajnokságra. 

A bajnokság kovácsai 
Gulyás Ferenc egy éve a SZEAC labdarúgó-szakosz-

tályának az intézője, bár már régóta tevékenykedik a 
sportéletben: 1958 óta a Csongrád megyei ifjúsági lab-
darúgó-válogatott kapitánya. Most, hogy a SZEAC baj-
nokságot nyert, megemlítették neki tréfásan: itt lenne az 
ideje, hogy mint kapitányt előléptessék — őrnaggyá. . . 

Gnlyás 
Ferenc 

szurkolók tegnap utaztak át Mária, Huszka Ágnes és Tóth 
Anikó, a fiútőrben pedig 
Rácz Zoltán, Motika Dezső, 
Párdóczki András és Motika 
Gábor tűntek ki. 

Az egyik edzésnapon fel-
kerestük a postások vívóter-
mét, ahol kedves jelenet 
fogadott bennünket 16 fia-
tal párosával felállva, pat-
togó vezényszóra vívómező-
ben szorgalmasan gyakorolt 
„Ezek a fiatalok a jövő ígé-
retei" — jegyezte meg az ed-
zést vezető Jávorkai István 
szakoktató, majd az iskola 
helyzetéről, gondjairól és 
célkitűzéseiről a következő-
ket mondotta: 

— Tudjuk, hogy minden 
sportban életet és jövőt Je-
lent a jó utánpótlás, ezért 
nagv számban kapcsoljuk be 
a fiatalokat a vfvósportba. 
Egyéni adottságaikat a ki-
képzésnél a legmesszebbme-
nőkig figyelembe vesszük. 

— A fejlődés fokozása ér-
dekében tettünk néhány 

— Előttem töb-
ben nyilatkoztak 
arról, hogy mire 
emlékeznek visz-
sza a legszíve-
sebben, melyik 
mérkőzésre, vagy 
éppen melyik gól-
ra. Én az egész 
idei bajnokságra 
nagy örömmel 
gondolok vissza, 
mert a csapat 

szép sikert ért el, 
bajnokként jutott 
vissza az NB I-be. 
Igaz, az egész 
évben csak két-
szer álltunk az el-
ső helyen, de az 
a munka, amelyet 
a játékosok és mi, 
vezetők a mély-
pontról kezdtünk 
el, mégis meg-
hozta a gyümöl-
csét. 

— Nagyon sze-
retek a csapattal 
utazni, mindegyik 
mérkőzésen ott 
vagyok. Mint a 
SZEAC intézője 
és a megyei iflvá-
logatott kapitá-
nya már az egész 
országot bejár-
tam. Idén külön-
ben nagy utat 
tett meg a csapat 
nemcsak a mér-
kőzésekre — sok 
t.ávoll helyre kel-
lett eljutni —, ha-
nem a bajnoki 
táblázaton ls. Bi-

zonyára sokan 
emlékeznek még 
arra, hogy a ta-
vaszi idényben 
volt, amikor az 
utolsó helyen áll-
tunk . . , 

— Mostanában 
sokan kérdezik 
tőlem, hogyan 
erősítünk . . . Erre 
egyelőre csak az! 
tudom mondani, 
hogy több jóké 
pességű játékossal 
tárgyalunk. Meg-
jegyzem: alapta-
lan az a hír 
amely elterjedt s 
városban, hogy 
Tichy hozzánk 
jön. Egyébként, 
sok tárgyalási 
folytatunk és né-
hány napon belül 

nyilvánosságra 
hozzuk az átiga-
zolásra kerülő já-
tékosok névsorát 
Az eddigi tizen-
nyolcas keretre 
azonban továbbra 
is számítunk. 

Terhes Sándor tehetséges fiatal játékos, hitvéd. Rá-
bay László edző így nyilatkozott róla: „ ö a Jövő em 
bere , . ." 

Terhes 
Sándor 

— Nyolcszor 
játszottam a csa-
patban, zömmel 
a tavaszi szezon-
ban. Idén nem 
ment úgy a játék, 
mint ahogy sze-
rettem volna. 

Igaz, nagyon sok-
szor voltam sé-
rült s ez vissza-
vetett a fejlődés-
ben, valószínű, 
magam sem ké-
szültem fel olyan 
komolyan a mér-
kőzésekre, mint 
ahogy kellett vol-
na . . . 

— Én is a sze-
gedi nevelésű já-
tékosok közé tar-
tozom. Itt kezd-
tem az úttörők 
között öt évvel 
ezelőtt. Most 19 
éves vagyok, és 
nagyon örülök, 
hogy nekem is 
van egy kis ré-
szem a csapat el-
ső helyezésében. 

— Alapos felké-
szüléshez kezdek 
a jövő szezon-
ban, sokkal ko-

molyabban 
szem a munkát 
mint eddig. Sze-
retnék még job-
ban hasznára len-
ni csapatomnak. 

— Tápén lakom 
a szüleimnél és az 
AKÖV-nél dolgor 
zom. Köszönöm 
az üzem vezetői-
nek és dolgozói-
nak azt a segítsé-
get, mellyel a fel-
készülésben támo-
gattak. Tudom, 
nehéz feladat 
előtt állunk a 
következő évben. 
Érezzük a felelős-
séget ígérjük: 
hogy tehetsé-
günkhöz mérten 
mindent elköve-
tünk, hogy váro-
sunknak továbbra 
is legyen NB l-es 
csapata. 

Legkedvesebb 
ajándék 
egy fénykép, 
a Fénykénész Szövetkezet 
műtermeiből. Kérész u. 7., 
Széchenyi tér 7.. Lenin krt. 
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Meghívjuk kedves vendé-
geinket ma este 8 órakor a 

Sárkány 
Etteremhfti 

-•egt-endezendő 

diaxnóloroH 
vaenorára 

Közreműködik: SZŰCS 
SÁNDOR magvarnóta-éne-
kes. kísér: C'ZIJrOR PAL 
és zenekara. 

Csongrád megyei 
Vendéglátó Vállalat 
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O T L - M A G T A H O R S Z A G 

A Magyal Szorlaltsta Munkáé-
pár- Csongrád megvei és szeged 

várcst btzoitséza éa * -anica 
lanlá. 

Kegletenik 0*1 fő kivételével 
mlndennao 

szerkeszti a szerkesztő Mzottsás 
Főszerkesztő' dr « ők»* ZoltáX. 

Szerkesztőségi 
-Ízesed Magvor Tanéeskőztiroá. 

sás dtla M 
Telefon SS-15 Sé-SB 

Slezakal telefon: ss-ea 
K iada a Csongrád Megye) 

Lapkiadó Vállalat 
Telelő-; kiadó- K e ars t.Marii 

Kiadóhivatalt 
Szeaed M w a - Ta n - skőz tá res . 

sás dtla lé 
Telefon: 83-óé M-lé 

(BekOIJrttl kéziratokat nem 8é. 
ZÖPk mer ós neon edttnk viasza.t 

ő laoot nvnmta 
* Szegedi Nvomda Szeeed 

Balcsv z«Mie«r>r» o t* sz 
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