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Egy kis 
előzetes 

A Szegedi VSE ceglédi 
testvércsapatával idehaza ta-
lálkozik vasárnap. Eddig a 
két együttes 19-szer találko-
zott bajnoki mérkőzésen. A 
mérleg döntetlen. Hat-hat 
győzelem mind a két részről 
és hét döntetlen eredmény, 
a gólarány azonban 27:23 a 
Cegléd javára. Ha csak a 
szegedi eredményeket néz-
zük, megállapítható, hogy az 
eddigi kilenc a'kalommal a 
vendégek csak egyszer nyer-
tek, még 19&3-ban. A többi 
négy SZVSE győzelmet és 
négy döntetlent hozott. 

A Csongrád megyei baj-
nokságban szereplő négy 
szegedi csapat közül három 
idegemben lép pályára, ér-
dekes módon a három fel-
került újonc lesz az ellenfe-
lük. A Kinizsi Mindszenten 
szerepel, ahol eddig már 
hétszer találkozott a hazai-
akkal. A mindszenti mérleg: 
3—3 győzelem mindkét rész-
ről és egy döntetlen. Az Al-
sóváros Vásárhelyen a Va-
sassal játszik, s ők hatszor 
mérkőztek a Vasas otthoná-
ban egymással. Érdekes, 
hogy az eddigi eredmények 
itt is döntetlent mutatnak, 
2—2 alkalommal volt eddig 
hazai és vendég győzelem, a 
többi döntetlen. Az újszege-
diek ellenfele van a legkö-
zelebb, nekik csak Tájiéra 
kell utazniuk . . . 

A negyedik szegedi csapat, 
az Építők itthon játszik. A 
Csongráddal ez lesz az első 
megyei mérkőzésük, mert 
eddig csak az NB III-ban ta-
lálkoztak. 

A járásiak közül a Kiste-
lek Szentesen vendégszere-
pel. a Dorozsma pedig Vá-
sárhelyen a MEDOSZ ellen 
áll ki. A Kistelek a Vízmű 
ellen 1964-ben nyert Szen-
tesen, a Dorozsma pedig 
még 1958-ban ért el egy dön-
tetlent Hódmezővásárhelyen 
a MEDOSZ-szal szemben. 

Harmal László 

Tegnap, szombaton két NB 
III-as labdarúgó-mérkőzést 
játszottak: 

Szegedi Spartacus—Kos-
suth SE 13) (2:0). Hunyadi 
tér, 500 néző. Vezette: Laj-
kó. Spartacus: Borbély — 
Stefin, Csányi, ördögh — 
dr. Janka, Balogh II. —Sán-
dor, Gerendeli, Véber, Gábor 
II„ Balek. Kossuth SE: 
Meiszter — Veres, Kasza. 
Tix — Csonka, Lukoviczki — 
Szőke, Vékony, Viczián,Son-
kó, Janiga. 

Végig szemerkélő esőben, 
nehéz talajú pályán találko-
zott a két csapat. A találko-
zó közepes iramú és gyenge 
színvonalú játékot hozott Az 
első félidőben a Spartacus, a 
második félidő első felében 
a Kossuth SE támadott töb-
bet, míg a hajrában ismét a 
Spartacus volt fölényben. 

Az első félórában mindkét 
kapu előtt akadt egy-két ko-
moly helyzet de a lövések 
célt tévesztettek. A hazai 
csapat a 39. percben meg-
szerezte a vezetést: a kapu 
előtt pattagott a labda, ami-
kor a tömörülő védők kö-
zött Sándor kiugrott és kö-
zelről a háló bal alsó sarká-
ba lőt t 1:0. Három perc múl-
va újabb gól esett Ismét 
Sándor kezdeményezett és a 
jobbszélső egyéni játék után 
a védőktől szorongatva a 
jobb alsó sarokba talált. 2:0. 

Szünet után a vendégcsa-
pat sok támadást vezetett, 
két összekötője, Sonkó és 
Vékony révén, de a csatárok 
a döntő pillanatokban a leg-
jobb helyzeteket is elhibáz-
ták. A Kossuth SE fölénye 
után a 30. percben váratla-
nul a Spartacus ért el újabb 
gólt Balogh 25 méteres sza-
badrúgását a hatoson tisztán 
álló Gerendeli fejjel továb-
bította a hálóba. 3:0. Az 
utolsó tíz percben a hazaiak 
hajráztak. Ennek során me-
gint Sándor volt eredmé-
nyes: Gerendeli messziről 
kapura lőtt, a labda a felső 
kapufáról a mezőnybe visz-
szapattant és a jól helyez-
kedő Sándor 6 méterről a 
hálóba fe je l t 

A Spartacus helyzeteit job-
ban kihasználta, egységeseb-
ben játszott, és így megér-
demelten szerezte meg a két 
pontot. A találkozót elsősor-

mai műsor 
Labdarúgás . NB II : SZVSE— 

Cegédl VSE, Vasutas-stadion. 1 
óra (Bódts). Előtte SZVSE— 
SZEAC megyei t a r ta lékba jnoki 
mérkőzés . Megyei ba jnokság : 
Sz. Epltők—Csongrádi Petőfi , 
SZAK-pálya, fél 11 (Bálint). Tá-
pé—UTC. Tápé. 4 óra (Rácz J.>. 
Előt tük l f lbajnokl . I f júság i ba j -
nokság : SZEAC—SZVSE, külső 
SZEAC-pálya. negyed 11. Spar -
tacus—Kossuth SE, Hunyadi tér, 
há romnegyed 10. Textilművek— 
Szentesi MTE, texti les-pálya, 9 
óra . Szőreg—SZAK. Szőreg, 9 
óra . Városi b a j n o k s á g : Falemez 
—IKV. külső SZEAC-pálya. 4 
őra (Kuhn). Baktó—Bőrősök, 
Petőfi telep, fél 11 (Madarász). 
Text i lművek—Sándorfalva, texti-
les-pálya. fél 11 (Tóth F.). Fel-
sőfokú Vasútforgalmi Techni-
kum—Mórahalom. külső v a s -
utas-pálya , 2 őra (Csókásl). J u -
ta—Szőreg. Ju ta -pá lya , fél 11 

(Radnal). Postás—Algyő, külső 
Vasutas-pálya . 9 óra (Szabó J . ) . 

Birkózás. Déli területi fe lnőt t 
egyéni szabadfogású ba jnokság . 

ban Sándor Miklós kapu 
előtti határozottsága döntötte 
el. Sándor Károly, sokszoros 
válogatott csatárunk legfia-
talabb testvéröccse ezúttal 
kitűnő napot fogott ki, há-
rom gólt lőtt az ellenfél ka-
pujába. A Kossuth SE játé-
kosai nagyon akartak, de já-
tékukon meglátszott az ösz-
szeszokottság hiánya. 

Solti Mihály 
Szegedi Dózsa—Mezőhegye-

st Kinizsi 1:1 (1:0). Mezőhe-
gyes, 800 néző. Vezette: dr. 
Tóth. Végig a szegediek vol-
tak fölényben, de a csatá-
roknak nem volt szerencsé-
jük. Tutraj gólját Csordás, a 
hazaiak középicsa tára a mér-
kőzés végefelé egyenlítette kl. 

Szegeden a Rókusi Torna-
csarnokban két NB Il-es ko-
sárlabda-mérkőzést játszot-
tak, szép számú közönség 
előtt. 

SZEAC—Pécsi EAC 54:36 
(33:20). Női mérkőzés. Leg-
jobb dobó: Budavári 19, 
Vígh 13, Reményi 5, illetve: 
Moyzes, Szép 14—14. 

Szegedi Postás—Pécsi EAC 
66:61 (36:27). Férfimérkőzés. 

Legjobb dobó: Kecskeméti F. 
20, dr. Faragó 14, Kováts 12, 
illetve: Jelasics, Naumov 18 
—18. 

A Szegedi Ruhagyári SK 
női sakkversenyén tegnap 
ítiggőjátszmákat játszottak. 
A versenynek most van a 
„félideje". Továbbra is Já-
szai Gabriella, a Bp. Vörös 
Meteor mestere vezet 5 mér-
kőzésből szerzett 5 pontjá-
val, második Honfi Károly-
né mester (Bp. MAV Igazga-
tóság) 4 pont. A szegediek 
közül Liebmann Béláné (Sz. 
Ruhagyár) van az élcsoport-
ban 3 ponttal. 

A mai Magyarország—Ju-
goszlávia válogatott labdarú-
gó-mérkőzés előtt szombaton 
már két találkozót megren-
deztek: 

Jugoszláv utánpótlás—Ma-
gyar utánpótlás OK). Belg-
rád. 

Magyar B-válogatoti—SK 
Vojvodina 1:1 (0:0). Újvidék. 

A győzelmi emelvényen 

Vasutas-s tadion tornaterme, M 
óra. 

Kézilabda. NB rr f é r f i : Sz. 
Epltők—Szarvasi SC, Kisstadion, 
10 óra (Balogh). Előtte Sz. 
EMERGÉ—Sz. 651. sz. ITSK me-
gyei női. 9 óra (Dobóczki). Me-
gyei b a j n o k s á g : Textilművek— 
Mórahalom női, texti les-pálya, 
fél 10 (Farkas) . Textilművek— 
Tanárképző Főiskola férfi , tex-
t l les-pálya, fél 11 (Tóth). Do-
rozsma—Sz. Spar tacus férf i . Do-
rozsma, fél 10 (Szendrel). Kiste-
lek—H. Helyl lpar női. Kistelek, 
10 óra (Hetényl) . 

Teke. NB I nő i : SZAK—Győri 
Lenszövő, SZAK-pálya, 9 óra. 
NB II f é r f i : SZAK—Ceglédi Épí-
tők . SZAK-pálya. fél 12. Sz. 
Postás—K. Lombik, Postás-pá-
lya. II óra . 

Vívás. A SZEAC országos II 
osztályú férf i tőrversenye, Ady 
tért egyetemi épület, 9 óra. 

Sakk. Országos női verseny. 
Szegedi Ruhagyár , délután 4 
órától 8 óráig. 

A jugoszláviai Lelje varuskaban, Maribor Kozeleben 
vasutas Európa-bajnokságot rendeztek, női tekézőknelc. 
Ezen nyolc ország képviseltette magát. A népes mezőny-
ben négy magyar versenyző is részt vett, és végeredmény-
ben Sós Györgyné (Szegedi AK) szerezte meg a bajnoki 
címet 425 fával. Érdekesség, hogy Sósné utolsóelőttinek, 
harmincegyediknek dobott és egy fával előzte meg az ad-
dig vezető kecskeméti Meggyest Istvánnét. Ezzel szerezte 
meg az elsőséget, második Meggyesiné lett, a harmadik 
helyen pedig az osztrák Friderika Müller végzett. Felvéte-
lünk a verseny befejezése után, az ünnepélyes díjkiosztás-
kor készült. Az emelvény legmagasabb fokán Sós György-
né áll. 

Nevelni, nevelni, nevelni! 
— ez most egyik legfonto-
sabb jelszava szocialista 
sportmozgalmunknak. Az 
MTS Országos Tanácsának 
határozata rendkívül fon-
tosnak tartja, hogy a spor-
tolók sportbéli eredményei-
nek növekedése mellett min-
den sportegyesület és szak-
osztály fordítson igen nagy 
gondot a sportolók erkölcsi, 
világnézeti revelésére. 

A nevelési irányelveket 
amelyek lényegéről lapunk-
ban is több alkalommal ír-
tunk — az MTS Szeged Vá-
rosi Tanácsa — annak ide-
jén — eljuttatta a sport-
egyesületek elnökségéhez és 
tájékoztatta őket feladataik-
ról. Több mint fél év műit 
el azóta, érdemes megvizs-
gálni, hogy milyen lépések 
történtek a határozat meg-
valósulása érdekében. 

Lendületesebb 
végrehajtást! 

Az MTS Szeged városi el-
nöksége ellenőrzése során 
megállapította, hogy 9 sport-
körnél kibővített elnökségi, 
illetve szakosztályi ülésen a 
nevelési irányelveket meg-
tárgyalták. Több sportkö-
rünk szűkebb körű elnökségi 
ülésen foglalkozott a tenni-
valókkal és hozott megfelelő 
határozatot A sportköreink 
jó részében azonban nem 
foglalkoztak fontosságának 
megfelelő színvonalon a ne-
velési irányelvekkel, sőt még 
olyan sportegyesületek is 
akadtak, ahol nem is tűzték 
napirendre. 

Az ellenőrzés során az is 
kiderült hogy a sportegye-
sületek többségében az el-
készült munkatervek általá-
ban felületesek és nem biz-
tosítják a jó nevelő munkát. 
Jól átgondolt minden szem-
pontból megfelelő munkater-
vet csak a Vasútforgalmi 
Technikum készített 

Kapcsolat a KISZ-
szervezettel 

A nevelési irányelvek meg-
valósításáért sokat tehetnek 
sportegyesületeinkben a 
KISZ-szervezetek. Ezen a té-
ren Szegeden kedvező a 
helyzet A sportkörök jelen-
tős részében — 52 sportkör-
ből 29 sportkörben — már 
a korábbi évek során meg-
valósították azt a helyes 
alapelvet hogy a sportkör 
elnöke, vagy az elnökség va-
lamelyik tagja egyúttal az 
intézeti, vállalati KISZ-bi-
zottság sportfelelőse. Ez a 
tény különösen az oktatási 
intézményekben jelent rend-
kívül kedvező kaposolatot a 
KISZ és a sportkör között 
mert így a KISZ komoly 
szerephez jut a sportkör te-
vékenységében. Igen jó pél-
da erre a Felsőfokú Vasút-
forgalmi Technikumban, a 
Tanárképző Főiskolán, a kö-
zépiskolák közül a Radnóti 
Miklós Gimnáziumban, a 
Vasútforgalmi Technikum-

R Á D I Ó M Ű S O R 
VASÁRNAP 

Koí-suth Rádió 
8.06 Hírek. 6.10 Kellemes va-

sá rnapo t ! Közben: 6.26—6.36 Hir-
detőoszlop. 6.56—7.15 Műsoris-
mertetés. 8.00 Hírek. 8.10 Car-
men . Operarészletek. 8.50 Edes 
anyanyelvünk. 8.55 Táncdalok. 
8.19 Babszem. Rádiójá ték gyer-
mekeknek . 10.(10 Vasárnap dél-
előtt. 11.57 Hallgatóink f igyelmé-
be. 12.00 Hírek. 12.10 Jó ebéd-
hez szol a nóta. 12.40 Közdol-
gokról. 12.50 Msztyiszlav Rosztro-
povlcs gordonkázik . 13.07 Rá-
dlolexikon 13.37 Opereétdalck. 
13.80 A XX. század nagy írói. 
14.30 Tűnő fa lak sárguló pla-
ká t ja i . Zenés összeállítás. 15.00 
Hírek 15.07 Zenéről — versről. 
16.20 Hirek. 16.25 Közvetítés a 
Magyarország—Jugoszlávia vá-
logatott labdarúgó-mérkőzésről , 
a Népvtndlonból. Közben: 17.15 
—17.25 Könnyűzene. 18.15 Nóta-
csokor. 19.00 Hírek. 19.15 Ric-
hárd Tucker énekel. 19.36 Bencze 
Márta . Richárd Anthony, Udo 
Jü rgens énekel. 20.21 Pereg, pe-
reg a film . . . 21.26 Közvetítés 
Moszkvából, a konzerva tór ium 
nagyterméből . Hangverseny 
Sosztakovlcs 60 szüle tésnapján. 
Közben: 22.00—22.20 Hírek. 22.57 
Komlóssy Erzsébet, Leslie Ug-
gams énekel. 23.35—0.25 Corelll— 
ITOndel-hangverseny. Közben: 
24.00—0.10 Hírek. 

Petőfi Rádió 
7.30 Az uni tár ius egyház fél-

órá ja . 8.00 Népi muzsika. 8.25 
Gazdaszemmel a nagyvilág me-

zőgazdaságáról. 8 40 éOska bácsi 
lemezesladája . 9.10 Operakala-
uz. 10.10 Tánczene. 11.08 A ma-
gyar költészet századal. A fel-
világosodás költól. 11.25 Walter 
Giesrking két zongoraversenyt 
játszik. 12.30 A mai olasz szín-
ház. 12.40 Lawrence Tibbett éne-
kel. 13.04 Achmed és a tevehaj-
csár . Mesejáték. 14.03 Táskará-
dió. 15.03 Mit hal lunk a Jövő 
héten? 15.33 Népdalok, népi tán-
cok. 12.47 Vízállásjelentés. 16.00 
Magyar Utok a vikingek ú t j án . 
16.20 Fültórő. 17.20 Szirmai Al-
bert emlékére . 18.10 Zenekar i 
muzsika. 19.05 A Hanglemezbolt 
könnyűzenei ú jdonságai . 19.25 A 
színfalak mögött . 19.45 Br l t ten : 
Mennyegzől kan tá ta . 18.55 Jó 
é jszakát , gye rekek! 20.00 Hírek. 
20.10 De Fal la : Rövid élet. Két-
felvonásos opera. 21.30 Magasle-
sen. 21.50 Slágerről slágerre. 22.56 
Galoppverseny-eredmények . 23.00 
-23.15 Hírek. 

HÉTFŐ 
Kossuth Rádió 

4.30 Hírek. 4.32 Hajnal tól reg-
gelig . . . 4.45 Falurádió . 5.00 Hí-
rek. 5.30 Reggelt k rónika . 8.00 
Hírek. 8.30 Hírek. 7.00 Reggeli 
krónika II. 7.15 Körzeti időjá-
rás. 7.30 ÜJ könyvek. 8.00 Hí-
rek. 8.05 Műsorismertetér . 8.15 
Operettrészletek. 9.10 Színház! 
élet a Dunán túl. 9.23 A hét 
e lőadóművésze: Hans Knapper ts -
busch. 10.00 Hírek. 10.10 Óvodá-
sok műsora . 10.30 Népi muzsi-
ka. 11.00 Iskolarádió. 11.35 Mo-
zart-dalok. 11.57 Hallgatóink fi-

gye lmébe! fí.OO Hfrek. 12.15 
Tánczenei koktél . 13.00 A buda-
pesti színházak műsora . 13.03 
Hlrdetőoszlop. 13.18 Lammer -
moori Lucia. Operarészletek. 
14.04 Válaszolunk hal lgatóink-
nak. 14.18 Kóruspódium. 14.29 
Mart lny: Fantázia Zerkovi tz-me-
lódlákra. 15.00 Hírek. 15.15 Ma-
gyar muzsika. 15.55 Édes anya -
nyelvünk. 16.00 Harsan a kü r t -
szól 16.39 Népdalaink nyomá-
ban. II. 17.00 Hírek. 17.14 Emil 
Sauer hanglemezfelvételeiből. 
17.45 Van ú j a n a p alatt . IB.00 
Húszas stúdió. 19.00 Esti k rón i -
ka. 19.25 Sporthíradó. 19.35 A Rá-
diöszinház bemuta tó j a : A nagy 
tükör . Rádiójáték. 20.51 Hírek. 
20.56 Zenés est ha t tételben. 22.00 
Hírek. 22.20 Kilátó. 23 20 Opera-
részletek. 24.00 Hírek. 0.10—0.25 
Csárdások. 

Petőfi Rádió 
4.30—7.59 Azonos a Kossuth 

Rádió műsorával . Közben: 6.20— 
6.30 Torna. 10.00 Zenekari m u -
zsika. 10.34 Isten veled, Gulszári . 
Regényismertetés . 11.09 Caterlna 
Valente vendége voltam. 11.40 
Ü j eszközökkel régi kincsek 
nyomában . 11.55 Fültörö. 12.55 
Gazdaszemmel hazánk mezőgaz-
daságáról . 13.10 Könnyűzene 
Gyöngy Pál müveiből . 13.47 Víz-
állásjelentés. 14.00 Kettőtől ha-
tig . . . 18.00 Hírek. 18.10 Hans 
Knapper t sbusch Wagner-felvéte-
leiből. 18.32 Utazás a XVII. szá-
zadi Magyarországon. 18.52 Népi 
muzsika. 19.30 Jó é jszakát , gye-
r e k e k ! 19.35 Közvetítés a Zene-
akadémiáról . A Magyar Állami 
Hangversenyzenekar és a Buda-
pesti Kórus hangversenye. Köz-
b e n : 20.15—20.35 Esti k rón ika IL 
21.55 Verbunkosok. 22.25 A hét 
e lőadóművésze: Hans Knapper t s -
busch. 23.00—23.15 Hírek. 

T E L E V Í Z I O M Ö S O R 
Magyar televízió 

8.45 Iskola-tv. Kémia (középlsk. 
I. o.). — 9.15 Orosz nyelv (kö-
zéplak. ni—IV. o.). — 9.40 A 
Képzőművészeti Múzeum ter-
meiben. Hat Rodin-szobor a 
múzeum gyűj teményéből . Közve-
títés Moszkvából. — 10.10 A di-
noszauruszok országában. T.en-
gj-el ra jzf i lm. — 10.20 Gyere ve-
lünk. csináld velünk, csináld 
lobban! Az Intervizió műsora . — 
II.00 Tüskevár . I f júság i tv-íilm-
sorozat. IV. rész. (Ismétéls.) -
11.35 Támadás a k i rá ly ellen . . . 

Sakktanfo lyam gyerekeknek . — 
t2.flio A művészet világából. — 
15.13 A póru l já r t pszichiáter. 
Popeye-sorozat. — 15.20 Szép 
Ernő: Május . Tv-játék. — 16.20 
Magyarország—Jugoszlávia válo-
gatott labdarúgó-mérkőzés köz-
vetítése a Népstadionból. — A 
szünetben: A Magyar Hirdető 
műsora . — 18.20 Mozlvlzió. A tv 
f l lmkrón iká ja . - 18.40 Cirkusz 
mindenhol . Filmösszeállítás. — 
19.00 Kik azok a magyarabok? 
— 19.25 Tv-szőttes. Népzenei mű-
sor. — 19.45 Esti mese. 20.00 Tv-

híradó. — 20.20 Irodalmi képes-
könyv. Dür renmat t : A baleset. 
— 21.20 Spor thí rek . — 21.30 Ran-
devú Sopotban. Zenés lengyel 
f i lm. — 22.20 Tv-híradó - 1. ki-
adás. 

Jugoszláv televízió 
9.20 Hírek. 9.30 Népi muzsika. 

10.00 Fa luműsor . 10.45 Ezer mi-
ért. 11.30 Sorozatfi lm gyerme-
keknek . 12.00 Hfrek. 12.10 Vasár-
napi tv-konferencia . 13.10 Nép-
szerű tudományos fi lm. 13.40 Ml 
és a tudomány . 14.10 Népdalok 
és népi táncok. 16.20 A Magyar-
ország—Jugoszlávia labdarúgó-
mérkőzés közvetítése Budapes t -
ről. 18.20 Hírek. 18.25 Karaván . 
18.55 Tv- já ték . 19.54 J ó é jszakát , 
gye rekek ! 20.00 Tv-hlradó. 21.00 
Hirdetések. 21.05 Kívánságok 
nyomában . 22.05 Tv-hlradó. 22.35 
Leleplezett város. Sorozatf i lm. 

Román televízió 
8.00 Reggeli torna . 8.10 Gyer-

m e k e k n e k . 11.15 Szimfonikus 
hangverseny . Délu tán : Sporthír -
adó. 18.30 Távbeszélgetés. Szó-
rakozta tó műsor . 21.45 Telesport . 

HÉTFŐ 
Jugoszláv televízió 

6.40 Iskola-tv. 14.50 Iskola-tv. 
18.55 Hírek. 17.00 Kis világom. 
17.25 Rajzf i lmek. 17.40 Hol van, 
ml l ehe t i 17.35 Műsorismertetés . 
18.00 Tv-újdonságok. 10.15 Népi 
muzsika. A tudomány és ml. 
19.15 Heti sportszemle. 19.40 Hir-
detések. 19.54 Jó é jszakát , gye-
r ekek ! 20.00 Tv-hlradó. 20.30 IVi-
ca Ivanac : Skorpió a mérleg je-
gyében. Tv- já ték . 21.30 zene i 
műsor . 21.45 Távlatok 22.10 Tv-
híradó. 

ban és az Erdészeti Techni-
kumban folyó munka 

A KISZ és a sportkör szo-
ros kapcsolata azért is sze-
rencsés, mert a nevelő tevé-
kenységet a sportkör a KISZ-
szervezet keretein belül 
ha j t ja végre, közvetlen el-
lenőrzés és segítség mellett 
S mindezeken kívül dicsé-
rendő és követésre méltó az 
a törekvés is, melyet az 
SZVSE labdarúgó-szakosztá-
lyánál láttunk: a szakosztály 
maga alakította meg tagjai-
ból a KISZ-szervezetet. 

Együttműködés 
az iskolákkal 

A sportkör és az iskola 
kapcsolata az oktatási intéz-
ményekben kézenfekvő, s az 
együttműködés általában jó-
nak mondható. Az intézmény 
sokszor és különféle módon 
segítséget nyújt a sportkör-
nek. Bonyolultabb azonban 
a probléma a társadalmi 
sportkörök és az iskolák vo-
natkozásában. A diáksporto-
lók kikérése nem történik 
mindig a megfelelő szabá-
lyok szerint, s vannak isko-
lák, amelyek mereven elzár-
kóznak a sportolók kiadása 
elől. Sajnos, társadalmi sport-
egyesületeink az iskolákkal 
kapcsolatos feladataiknak 
csak részben tesznek eleget. 
Az iskolai magatartásról, ta-
nulmányi eredményről a 
szakosztályi vagy edzői ér-
deklődés, sajnos, ritka jelen-
ség. Hasonlóéul ritka a sport-
körök tájékoztatása a diák-
sportolóknak a szakosztály-
ban végzett munkájáról, pe-
dig az iskolák számára ez 
sem közömbös. 

A helyes kapcsolatra is 
akadnak azért jó példák. 
Többek közt: a Szegedi Pos-
tás vívó- és kosárlabda-szak-
osztálya rendszeres megbe-
szélést tart az iskolák veze-
tőivel, s ezenkívül meg a 
szülőket is tájékoztatják a 
diáksportolók sportköri tevé-
kenységéről és magatartásá-
ról. Hasonló jó példaként 
említhető a Szegedi Kender 
és a Spartacus röplabda-
szakosztálya is. 

A többség... 
örvendetes, hogy a spor-

tolók fegyelmi helyzete az 
utóbbi időben javult. A szak-
szövetségek tájékoztatásából 
megállapítható, hogy a spor-
tolók ellen súlyosabb fegyel-
mi eljárások nem voltak. A 
sportköri elnökségek is meg-
erősítik, hogy sportolóink 
többsége munkahelyén, ta-
nulmányaiban és társadalmi 
tevékenységében is helytáll. 
Egyes iskolai sportkörök pe-
dig a társadalmi munkavég-
zésében egészen kiemelkedő 
tevékenységet folytattak. 

Megnyugtató, hogy egyre 
több intézmény vezetője is-
meri fel a sportolók nevelé-
sének fontosságát, s találko-
zunk olyan helyekkel, ahol 
külön is figyelemmel kísé-
rik a sportolók munkahelyi 
és közéleti magatartását. 
Rendkívül fontosnak tartjuk 
ezt, mert a sportoló fegyel-
mezettségével nemcsak a 
munkahelye dolgozóinak vív-
hat ja ki megbecsülését, ha-
nem magánélete rendezett-
ségével egyben ifjúságunk-
nak is jó példát mutathat. 

K. Gy. 
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DÉL-MAGYARORSZÁG 
A Magyar Szocialista Mun kár-
párt Csongrád meg.rel és Szeged 

városi bizottsága és a tanács 
lap ja . 

Megjelenik hétfő kivételével 
m indennap 
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