
Expressz-utak 1967-ben 
Lapunkban már hfrt ad- rűen ls szervez utakat na-

tunk róla, hogy mennyi si- gyobb hazai és nemzetközi 
keres utazást szervezett az eseményekre, kiállításokra. 
Expressz Ifjúsági és Diák sportversenyekre. Júniusban 
Utazási Iroda 1966-ban. ÜJ és augusztusban nyári üdü-
programjuk, mely 1067-re lőtáborokat nyit a Balaton 
szól, hasonlóan bővelkedik mellett, 
lehetőségekben. Egynapos tű- Igen gazdag a külföldi 
rát terveznek Szegedről Gyu- program ls. A Szovjetunió-
iéra és Dunaújvárosba; ban júliusban Ungvár—Ver-
másfél-két napost Mohács— kovina. augusztus végén Ki-

Harkány—Siklós—Pécs— Jev—Odessza, július elején 
Bonyhád, Kecskemét—Ceg- Odessza; az NDK-ban júli-

léd—Szolnok—Hatvan— usban Potsdam—Liocse— 
Gyöngyös—Eger— Jászbe- Berlin—Drezda, Bad Sohan-

rény, Kecskemét—Dunaföld- dau—Drezda—Meissen—Kő-
vár—Balatonföldvár; három- nigstein—Ostron, Binz— 
napos túrát Szolnok—Mis- Sassnitz—Berlin; Csehszlo-
kolc—Aggtelek—Eger, Kecs- vákiában júliusban Beszter-
kemét—Dunaföldvár—Veszp- cebánya—Losonc—Rima-
rém—Zirc—Pannonhalma— szombat—Poprád—Lomnic— 

Visegrád—Nógrád verőce— Lőcse—Késmárk—Selmecz-
Budapest, Békéscsaba—Deb- bánya—Zólyom, Pozsony, 
recen—Nyíregyháza—Tokaj Besztercebánya—Zólyom— 
—Sárosoatak—Sátoraljaúj- Szliacs—Selmeczbánya az út-

helv—Miskolc útvonalon. A vonal, illetve az úticél. Bő-
belföldi utakat kívánságra a vebb felvilágosítást a KISZ 
megve más városaiból is In- Szeged városi bizottsága mel-
dítják. lett működő helyi Expressz-

Az Expressz alkalomsze- iroda ad. 

R Á D I Ó M Ű S O R 
Kossuth Rádió 

4.30 Hirek. Időjárás. 4.33 Hal-
asi tól reggeli* . . . Zenés műsor . 
1.00 Hirek. Időlárás. 5.30 Reg-
geli Krónika. 5.50 Falurádió. 0 00 

rafelvételelből. 13.25 Magyar nó-
ták. 18.50 Totóeredmények, lí.00 
Szilvesztert Krónika. 13.40 Ez ls 
történt 66-ban avagy ami az év 
zenei műsoraiból k imaradt ! 

KCU laauuiitn. a.ü'i r a iu i aum. v™ , , , » _ . « - n i T W | « 1 I u u 
Hirek. Időlárás. 0.30 Hírek. I d ® T á V ^ e n . 
Járás. 7.00 Reggelt Krónika TI. Himnusz u tána : Tánczene. 
7.15 Körzeti időjárás. 7.30 OJ 
kOryvek. 7.40 A budaoesti mo-
zik műsora. 3.00 Hirek. Idöta 

Petőfi Rádió 
4.36—7.58 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorával. Közben: 6.20-
ráa. 0 05 Műsorismertetés. 8.20 6.30 Torna. 10 00 A hét könnvű-
Lánvok. asszonvok. 8.4o Kátva ás tánczene! műsorából. 11.50 
és a krokodilus. Rádiójáték Magánvélemény — közügyben. 
gyermekeknek. 3.20 Orvosi t a 
nácsek. 9.25 Dallal-tánccal a vl 

12.00 Zenekari muzsika. »3.05 Or. 
vost tanácsok. 13.30 Zenés bé-

l i g körűi. 10.00 Hírek. Hazai szélgetés a mátészalkai főldmű-
lanezemle. 10.10 Családi körben, vesszövetkezet cigányegyüttes® 
Fél cső főtt kukorica. 11.02 L - o . vei. 13.47 Vlzállásielentés. 14.00 
nard Warren hangverseny. 11.32 Hirek. Időlárás. 14 03 Petőfi út-
Mlről Ir a Társndalml Szemle Ján. Az Iflúságl Rádió műsora , 
decemberi száma" 11.42 Fúvós- 14.53 A Magvar Rádió ás Tel® 
zene. 12.00 Hírek. Nemzetközi vtztó gyermekkórusa énekel, 
tanszemle 12.13 A madarász. 15.02 HargversenvnaDtár . 13.17 
Részle'ek Zeller onerettléböl. Asconat Zenei Hetek. 1064. Köz-
13.06 A bt-dmestl színházak m ű - ben 10 00 Hfrek. Időlárás. 16.05— 
aora. ISM Orancval. Va-lav Ha- 16 26 Térkánvázlat a műveltség-
gel csehszlovák Író lelenete. rftl. 16 59 KMtők Játék köz.b-n. 
13.16 Hallgatóink flgvelméh"t Derűs Irodalmi összeállítás. 17.34 
13,18 Her.rv-k Szervns hes-dll l . Sz.fr.es néni muz-iva is no Hírek. 
Ar túr Rubinstein zongorázik. Totó. Idötórás. ís.io Kíváncsiak 
13 51 H1rdet.0osz.lot). 14 05 Néhánv Klubja. Az HIú-A-i Rádió mő-
oerc t i d o m á n v 14.16 Kóruso® sora 10 "n Részletek vignoe-ák-
dlvm. A Vác városi tanács nöl bél. 19 54 Jó r«tát. everekekl 
kara énekel. 14.20 A* úieszten- '0 00 T á n e r e - e 20.li Peer 
dó feladntnleól. 14.34 P«bln Cs- Gvnt - kísérőzene. 26.53 Nvlsd 
(tata gordonkázlk 15.00 H'rek. kl babám az a l t é t . . . E»v kis 
Időlárás 13.10 Falusi gondola- mapvar áll 7-ne — közbeeső 
tok. 13 15 Csak fintaloknavi 16 60 csevegéssel. 21.29 Az Asszony ás 
Még 34 ávl A Hétvége szllvesz- az Igazság. 12.00 Tánczene. 24.00 
tei i kiadása. 17.00-17.65 Hírek. —3 60 Azonos a Kossuth Rádió 
Időjárás . 17.55 Az 1966-os év oo® műsorával . 

T E L E V Í Z I Ó M Ű S O R 
H a r z a r televízió rábót. Kb. 21.35—24.06 Szllvesz-

í ev iz l? 'v idám* é r ó T c s ' ú z i a t ó V " 
^ ó d á b a n . ^h ' f i lme lF 3^ Iskota- , " ^ j ' ó " " „ J S Z 
televízió. Környezetismeret, az T t o ^ e r e t f i i m ó s s z e á U l J S 
ált. isk. III- oszt, részére. 4. l a n c z e p « nimogszeamtág. 
Levsnte v i z e i n . . . Tengerész- Jugoszláv televízió 
élet. Kisfilm. ílsm.) 5. Az er - 13.60: Vidám újévi utazás. 13.46: 
dók királya. Magyar természet- Egv sDortescménv közvetítése, 
film. 16.00 100 kérdés — 100 fe- 17.10: Hírek. 17.15: Gyermekmű-
lelet 16.55 Hírek. 17.00 Közklvá- sor. 17.35: Hol van. ml lehet? 
na t r a ! Ez a villa eladó. Magvar 17.55: Jugoszlávia Utjain. 18.10: 
film. 18.15 A tv telenti. 19.00 Dal az élet 18.23 Műsorismert® 
Estl mese. 19.13 Tv-hlradó. 19.35 tés. 18.30 Tv-ú1donsások. 18 45: 
Egy óra a párizsi Lidóban. Va- Szóban és kénekben. 19.10: Ope-
rlet®film. ao.,75 Nótaszó. 20.55 rat észlelek. 19.40: Hirdetések. 
Kapcsol 'uk a Rádió 6-os stúdió- 19.54: Jó élszakát. gyerekek! 
Ját- BUÉK. 19671 Részletek a 20 00: Tv-hlradó. 30.30: ÜJévi 
Rádió szilveszteri kabarémúso- műsor 

Mprfpgpn a w p g p r f r kcnár^ahrinoport 

Nehéz, de eredményes esz:enJ3 
A szegedi kosárlabda- kor maradhatunk benn, ha lett a kosárlabda NB II-ben 

sport idén jubilált. Húszon- mindkettőt legyőzzük. Pécs- három szegedi együttes vett 
öt évvel ezelőtt, 1941-ben re nem valami nagy önbl- részt. Közülük a Postás fér-
honosította meg Szegeden zalommal utaztunk el, mert fi- és a SZEAC női csapata 
ezt a sportot egy Budapest- vendéglátóink is a kiesés el- a hatodik helyen végzett, 
ről ide került fiatal vas- len harcoltak. Örási küzde- Mindkettő középcsapatnak 

lemben mégis nyertünk Pé- bizonyult. Ez utóbbit külö-
nösen a postások bizonyf-

utas, Tasnádi József. 
ö maga is játszott az 

SZVSE színeiben, sőt még 
néhány évvel ezelőtt is ak-
tív sportoló volt, az öreg-
fiúk csapatában szerepelt. 
Tasnádi József most a vá-
rosi kosárlabda-szövetség 
elnöke, ezenkívül a Csong-
rád megvei szövetségben is, 
mint társadalmi munkás 
működik. Amikor a napok-
ban találkoztunk vele és 

• u r r o T 
• f U j i i 

megkérdeztük tőle, mi a vé- csen és Budapesten ls, és estek a magasabb osztály-
leménye a szegedi kosara- ezzel bennmaradtunk... ból. Mivel a csapat együtt-
sok Idei szerepléséről, ró- Dr. Kovács Imre edző marad, komolv remény van 
viden a következőket vála- már a jövőre gondol: 
szólta: — 1967-ben nem akarunk felkerülnek. 

— Nehéz, de eredményes a kiesés ellen küzdeni, A postás fiúk és az egye 
esztendőnk volt. " ' ' 

fi Szeged! VSE 
sorsolása 

A Magyar Labdarúgók Szö-
vetsége kiadta az NB Il-es 
csoportok tavaszi sorsolását 
is. A küzdelmek itt március 
12-én kezdődnek és június 
18-án fejeződnek be. Szegedi 
szempontból az NB I és az 
NB II összehangolása sike-
resnek mondható, mert a 
SZEAC és a Vasutas csak 
egyszer, április 9-én játszik 
majd itthon, akkor mindkét 
csapatnak Szegeden lesz 
mérkőzése. 

A Szegedi Vasutas SE ta-
vaszi műsora a következő 
(az elölállók a pályaválasz-
tók): március 12: SZVSE— 
Gyula, március 19- KIS-
TEXT—SZVSE, március 26; 
SZVSE—Budai Spartacus. 

Április 2: Szolnoki MAV— 
SZVSE. április 9: SZVSE— 

u ^ , , ii Kiskunfélegyháza (ekkor lesz 
arra, hogv 1967 végén ismét Szegeden a SZEAC—Salgő-
TfillzatniltőAls . . , , , -

tarján mérkőzés is), április 
16: Mezőkovácsháza—Szeg® 

tották be. mert huszonkét 
mérkőzésükön tizenegyszer 
nyertek, ugyanannyiszor 
vesztettek és a kosárará-
nvuk is egvenlö: 
1476:1476... A Postás nöl 
gárdája idén vett részt elő-
ször az NB II-ben. A lá-
nyok a bajnoki hajrát nem 
bírták, többször váratlan 
vereséget szenvedtek, és kl-

Nagyon ezért erősítünk — mondta temista lánvok előtt is ko- dl'VSE ánrilis is- <Z7\rc:F 
W U / i e n - „crvllr rórócon _ A la-W- 1.. Zll A 1X..X . 8 P r U 1 S 23. b Z V S E — szurkoltam, hogy a SZEAC az egyik edzésen. — A baj- moly feladat áll. A jövő 

bennmaradjon az NB I-ben, nokság végén már játszott év végén az NB II csoport-
és ez az egyetemi csapat- nálunk Zöllei István és a jaiból az első négy fclke-
nak sikerült is... fiú bevált. A RadAóti gim- rfil az új klirású 1968-as 

Cegléd, április 30: Békéscsa-
ba—SZVSE. 

Május 7: SZVSE—Jászb® 
A szegedi egyetemisták náziumból most igazoljuk NB 1 B-be. Ide mind a két S V q F l s i . 

már több mint egy évtizede Láng Imrét, aki szintén te- csapat feljuthat, csak egy S z o l n o k i MTO mái?,? ?» 
a kosárlabdasport élvonalá- hetséges, jó játékos lehet be- kicsit jobb munkára és ki- Z ^ Z Z L y "í* 2 8 : 

ban szerepelnek, már sok lőle. Sajnos, legnagyobb ha-
sikért értek el, de még so- junk az, hogv a játékosa-
hasem küzdöttek olyan na- ink alacsonyak. Az országos 
gyon a kiesés elkerüléséért, kosárlabda-szövetség nyil-
mint most. Már-már úgy vántartása szerint átlagosan 
látszott, hogy jövőre az NB a mi csapatunk a legalacso-
II-ben lesz a helyük, ami- nyabb, ezen pedig — lég-
kor remek hajrával biztosi- alábbis egyelőre — nem til-
tották a bennmaradást. dunk segíteni . . . Egyébként 

Erről Dobó András, a SZE- idén is Faragó István volt 
AC legrégibb játékosa a kö- a „motorja" a csapatnak, a 
vetkezőket mondta: legtöbb kosarat pedig Hódy 

— Még két mérkőzésünk ' Szabolcs dobta, huszonhat 
volt hátra, mind a kettő mérkőzésen 476 pontot szer-
idegenben. Pécsen a PVSC, zett. Ö azonban eltávozott 
Budapesten pedig az Üjpes- tőlünk, a Bp. Honvéd, vagy 
ti Dózsa csapata ellen kel- a Csepel játékosa l e s z . . . 
lett kiállni. Tudtuk, csak ak- Az NB l-es SZEAC mel- i 

Harmadik és hatodik he!y 
Tegnap este nagy útról ér- vettek részt. Az utánpótlás 

keztek meg a legjobb sz® tornáját a fiúknál és a lá-
gedi és Csongrád megyei if- nyoknál is Budapest nyerte, 
júsági kézilabdázók: Moson- a délkeleti fiúcsanat holt-
magyaróvárról utaztak, ahol versenyben harmadik-negy® 
mint a délkeleti válogatott dik, a leánycsapat pedig ha-
tagjai országos teremtornán todik helyezett, utolsó lett. 

Vidéki sikerek 
a téli úttőrő-olimpián 
Pénteken véget értek a má- meg az elsőséget. A sakk-

sodik téli úttörő olimpia első versenyen a Zala megyei 
szakaszának versenyei. Asz- leánycsapat és a budapesti 
taliteniszben, birkózásban és fiúcsapat nyert, 
sakkban összesen 282 fiatal A téli úttörő olimpia be-
versengett egymással. Az út- . . . , február-
törő olimpia győztesei között f e j e Z 0 v e r s e n y e ' r f 
számos vidéki van. ban kerül sor. Február 16 és 

A birkózó-versen vek mind 19 között Sátoraljaújhelyen 

csit lelkesebb játékra 
szükség. 

Mctzger Károly 

Pénzügyőrök—SZVSE, június 
v a n 4: SZVSE—Kecskemét, júni-

us 11: Debrecen—SZVSE, jú-
nius 18: Martfű—SZVSE. 

A SERLEG 

A Szegedi VSE labdarúgó-csapata sportszerűen küx-
a hat súlycsoportjában vl- a legjobb síelők és szánkó- dötte végig az idei bajnokságot Az együttes az NB II. 
déki fiú győzött. A lesköny- sok találkoznak, a gyorskor- keleti csoportjában a legsportszerűbben játszott, ezért 
nyebb, a 32 kg-os súlycso- csolyázók bajnokságát pedig elnyerte a Magyar Ifjúság és a Népsport szerkesztőségé-
portban szegedi versenyző, február 26-án rendezik meg n e k serlegét. A szép ajándékért Kónya Károly szakosz-
Makovics József szerezte Budapesten. 

Kucsmakrími — Hát — mondta reszelős hangon kezdett, hogy azt mondja, a homlok-
az öreg minden jót! Menjenek üreg-gyulladás miatt... izé... most ál-
csak! Illetve... Maga, Szittya jöjjön landóan... De ekkor valami idegen 

Kemény hideg volt, csikorgó fagy. 
Északi szél süvöltözött, s baljóslatú-
an beledudált a kályhákba ls, ami-
kor Szittya Lipótot, az Északszek-
csői Trancsírozó Tröszt legszerényt® 
lenebb alkalmazottját tettenérték. 

A dolog így történt: Lipót egy ba-
rátjával, Kamásli Elekkel rúgtatott 
kifelé az üzemből, jóval a többiek 
és két óra után. öltözékük, az egy-
szerű télikabát, kucsma, csizma, egy-
általán nem volt feltűnő, sőt végső-
soron feltűnő viselkedésük sem volt 
az, hiszen emberemlékezet óta min-
dig ilyenek voltak ók. Táska — mint 
Idős Rehák Edömér konstatálta — 
egyiküknél sem volt. A porta köz-
szeretetnek örvendő cerberusa azon-
ban valamit mégis megorrontott, s 
azt mondta a vörösen duruzsoló dob-
kályhának: no, nol Aztán hűséges 
hexensuszával egyetemben kibice-
gett a fülkéből. 

— Na, Edi bácsi, nézzen meg ala-
posan, holnapig nem lát — kedélyes-
kedett Szittya Lipót —, ámbár lát-
hatja. nincsen nálunk semmi, csak 
egymás kezét fogjuk, hehehe! 

Idős Rehák el ls küldte volna őket, 
mit állassa, ugye, a hidegben a dol-
gozót, de valami szemetszúrt neki. 

be még egy percre, beszédem lenne 
magával. 

— Mit akar? Elmegy a buszom! — 
rikkantotta Szittya. — Majd máskor, 
szakikám. legközelebb... 

De aztán csak rágondolta magát, 
látván a cerberusi makacsságot, és 
bedübögött a portásfülkébe. 

— No, mondja! 
— Hát, hol is kezdjem — bizonyta-

lanodott el az idős Rehák, félszem-
mel egyre csak a kucsmát „stírolva". 
— Már régen meg akartam kérdezni 
magától valamit! 

jött, és az öreg odafurakodott az 
ajtóhoz, hogy eligazítsa a dolgát. A 
szeme azért Lipóton állt, mert akkor 
már bizonyos volt a gyanúban, s kü-
lön örült a szíve, hogy a fickót az 
ajtóból be, a kályha felé szoríthatja. 

— Izzadj csak, engem nem versz át, 
édes komám — gondolta, míg az 
igazgató hollétéről tájékoztatta a jö-
vevényt, jó hosszan nyújtva az el-
mondandókat. Azután lassan, nagyon 
komótosan ismét a picifejű Lipóthoz 
fordult. 

Szittya Lipót konok orcáját akkor-
— És pont most javult meg a me- ra már zsírosan öntötte el az iz-

móriája, édesapáni, amikor a legjob- zadtság. Pontosabban szólva: Izzadt-
ban sietnék?! — csattant fel Lipót, a 
picifejű. Kezét a kilincsre tette. — 
Ki vele gyorsan, ha annyira fontos. 

— Arról van szó — fogott mondó-
kájába az öreg, de hiába matatott a 

ságosan csordult végig rajta a zsír. 
A valódi, közönséges magyar sertés-
zsír. Merthogy a szerénytelenségéről 
híres trancsírozósegéd tömény zsír-
szalonnával tömködte ki a kucsmá-

következő gondolat után. hamarabb J^t 
rátalált az asztalon a doboz ciga-
rettára. — Gyújtson rá — nyújtotta 
barátilag. 

— Most dobtam el — horkant rá 
mérgesen Lipót, és széjjelrántotta 
magán a kabátot. Az arca verítékben 
úszott. Kutya meleg volt bent a 
portán, de az öreg, mintha semmit 
sem tudna erről, még székkel is 
megkínálta. Épp a sugárzó kályha 
mellett 

— Ugyan, legalább a kucsmáját te-
Á kucsma. Ez a Szittya a legnagyobb gye le — udvariaskodott atyai jóin-
szájú. viszont a legkisebb fejű embe- dulattal a portás. — Fölizzad az em-
rek közé tartozik, s lám, most meg ber, aztán megfázik. No, de milyen 
mekkora kucsma dagad a nyaka gu-
móján. Aztán meg. mifóle ócska 
szőrboglya ez? Mintha a kutya szá-
jából szedték volna ki, onnan is 
csak erőlködések árán. 

szép, formás kucsma ez. Mutassa 
csak! Bizony nekem is elkelne már 
egv hasonló! 

Szittya Lipót ekkor egyszeriben 
megváltozott Hátrált, és hebegni 

A helyzet nem szorult különösebb 
kommentárra. Edömér bácsi azonban 
még korainak tartotta, hogy mester-
detektív szimatát s egyben a mér-
gét is kiadja. Hagyta, amolyan macs-
ka-egér játék módjára, hogy remény-
kedjen még egy iciri-picirit ez a 
zsírosbödön. Már nem is tartotta fon-
tosnak, hogv beszélgetéssel hitegesse, 
csak hümmögött, ki-kinézett az abla-
kon, s vizslatta, hogyan törli zseb-
kendőjével a homloka környékét. S 
mint a macskának játszadozás után 
az egérhús. neki is édesebb lett a 
diadal, amikor végül is Szittya Lipót 
megtört, s megszólamlott, kongó han-
gon, miként a hazajáró lelkiismeret. 

Bár kérdéses, hogy az a bizonyos 
lelkiismeret szokott-e káromkodni? 

SIMÁI MIHÁLY 

tályvezető, valamint két játékos: Halász Antal csapat-
kapitány és Bite János a napokban utazott fel Buda-
pestre. 

Ma, Szilveszter napjának estéjén a serleget Jó inni-
valóval töltik meg a csapat labdarúgói, és — bizonyára 
most is a sportszerűség határain belül — együtt örülnek 
majd az 1966-ban elért sikereknek. Megfogadják: jövőre 
is becsületesen küzdenek, hogy újabb serleget nyerjenek. 
Utána a tiszteletdíj az egyesület vitrinjébe, a sok emlék 
közé, a Vasutas-stadion irodájába kerül. 

\ Képünkön Bite János (balról) és Halász Antal látható. 

= S = 0 = R = 0 = K = B = A = N = 

A Szegedi Postás SK hét Dombóvári nem akarta meg-
közben úttörők részére m® újítani. A KTE új edzője 
gyei jellegű vívóversenyt Németh József lett 
rendezett. Harmincan indul-
tak. Leány tőr: 1. Huszka 
Ágnes,, 2. Czabai, 3. Debr® 
ceni (mindhárom Sz. Postás). 
4. Kurucz (Makói VSE). Fiú 
tőr: 1. Motika Gábor, 2 
Heine, 3. Bodai, 4. Palotás 
(mind Sz. Postás). -* 

A Csongrád megyei kosár-
labda szövetség Szegeden 
serdülők részére tehetségku-
tató tornát rendezett. Ezen 
tizennyolc szegedi és hot 
hódmezővásárhelyi csapat 
összesen 240 játékossal vett 
részt. Az utánpótlás bizta-
tóan játszott. A fiúknál és a 
lányoknál is a SZEAC csa-
pata végzett az első helyen, 
második a hódmezővásárh® 
lyi Bethlen Gábor gimná-
zium együttese lett. 

* 
Az NB ITI-as balnokságot 

nyert Kecskeméti TE labda-
rúgó-csapatától Dombóvári 
András edző eltávozik. Tá-
vozásáért — a hfrek szerint 
— az egyesület nem marasz-
talható el, mert a szerződési 
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Teriesztik a Csongrád megvei 
postahivatalok Előfizetési dti 
i ' ív hónapra 12 Ft Előfizethető 
bármely postahivatalnál és kéz-

besítőnél. 

FI DÉL-MAGYARORSZÁG Szombat, 1966. december 31. mi Nimíi 
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