
n ü n W RangaiíőSi a tornacsarnokban 

S í y fl i 
0 mai miisorból 

A s z t a l i t e n i s z . Szege-
di járási Hazafias Népfront 
Kupa verseny, tápéi kulturá-
lis otthon, 9 óra. 

K é z i l a b d a , Terembaj-
nokság a Rókusi Tornacsar-
nokban. Negyed 10-tól első 
osztályú mérkőzések: Dorozs-
ma—Sz. Honvéd férfi, Sz. 
Vörös Meteor—Hmv. Sparta-
cus női. Hmv. Helyiipar—Sz. 
Textilművek nöi, ÜTC—SZE-
AC férfi. Negyed 12-től tar-
talékbajnoki és alapfokú 
mérkőzések: Hmv. Honvéd 
II —SZEAC II. férfi. SZEAC 
III.—UTC II. férfi. Építők— 
Felsőfokú Élelmiszeripari T. 
férfi. Kender—Szőrme női. 

Falemezgyár—Konzervgyár 
férfi, Tiszasziget—Ifjú Gárda 
férfi. Bőrösök—Konzervgyár 
női. Negyed 3-tól Mórahalom 
—SZEAC I. o. női találkozó. 

Szombaton délután és este 
sok izgalmas mérkőzést ját-
szottak a Rókusi Tornacsar-
nokban. A teremkézílabda-
bajnokság harmadik forduló-
jában már tétre játszottak a 
csapatok. A kialakult erővi-
szonyokat figyelembe véve 
több rangadóra került sor. 
A szombati műsor nagy ré-
szében ifjúsági mérkőzések 
voltak. 

Ifjúsági fiúeredmények. 
Textilipari Technikum— 

Rózsa Ferenc Gimnázium 
22:20 (10:9). Vezette: Szend-
rei. Textiles: Mogyorósi — 
Nagygyörgy, Gyovai, Erdei, 
Raáb, Czuczi, Sárközi, Ba-
sits. Rózsa F. Gimn.: Vígh 
(Kolozsi) — Görbe, Szügyi, 
Pallagh. Kukucska, Szőke, 
Szögi. Kemény küzdelem. A 
textilescsapat majdnem vé-
gig vezetett, csak kétszer 
volt döntetlen az eredmény. 
Jó Játékvezetés. 

60(1. sz. ITSK—Gépipari 
Technikum 24:20 (12:13). 
Vezette: Szilvássi. ITSK:7,a-
jecz — Szula A., Nagy, Szu-
la M., Szémann, Dani, Zaty-
kó. Török. Gépipar: Sopr© 
nyi — Ábrahám Gy., Ré-
vész, Ábrahám J„ Almási, 

Székely. A nap legizgalma-
sabb rangadója. A technikás 
játékot az ITSK erővel pó-
tolta. Zajecz Miklós kitű-
nően védett. A kapus jó tel-
jesítményével nagyban hoz-
zájárult csapata győzelmé-
hez. A játékvezető elég sok 
hibával vezette a mérkő-
zést. 

Radnóti Gimnázium—Ti-
sza-parti Gimnázium 30:10 
(15:3). Vezette: Czikkely. 

Statisztikai Technikum— 
Vasútforgalmi Technikum 
26:23 (16:9). Vezette: Szil-
vássi. 

Radnóti Gimnázium IT.— 
606. sz. ITSK II. 27:22 
(12:10). Vezette: Hajdú. 

Rózsa Ferenc Gimnázium 
II.—Erdészeti Technikum II. 
17:16 (8:7). Vezette: Kómár. 

Gépipari Technikum III.—i 
600. sz. ITSK IIL 13:13 (6:4). 
Vezette: Pető. 

Ifjúsági női eredmények: 
Rózsa Ferenc Gimnázium 

—Vasútforgalmi Technikum 
11:7 (4:4). Vezette: Varga. 
Gimnázium: Tóth — Mészá-
ros, Bakos, Kaiser, Jancsó, 
Peták. Beinschroth, Pálin-
kás. Technikum: Rentka — 

Pribéli, Klenczner, Csillag, 
Beke, Frühwlrth, Papp. 
Majdnem mindig a győztes 
csapat vezetett 

Vasútforgalmi Tcchniknm 
II.— Ifjú Gárda II. 6:3 (3:1). 
Vezette: Czikkely. 

Rózsa Ferenc Gimnázium 
II.—Sz. Előre 11:6 (3:3). V© 
zette: Tóth T. 

Az első osztályú mérkő-
zések közül a két NB Il-es 
férficsapat rangadóján az 
Előre nyert; 

Szegcdi Előre—Szegcdi 
Énítők 20:17 (11:8). Vezette: 
Czikkely. 

A teremkézilsbda-bajnok-
ság ma folytatódik. A mű-
sor már reggel 7- órakor 
kezdődik és este 10 órakor 
fejeződik be. 

Megkezdődlek 
az átigazolások 

December 15-ével megkez-
dődött a labdarúgó átigazolá-
si kérelmek benyújtása. Idén 
kedvezményesen csak az NB 
I-be most bejutott SZEAC, 
Eger. Szombathely és Komló 
igazolhat négy-négy játékost 
az NB I-nél alacsonyabb osz-
tályból. Egyet az NB I B-
ből, hármat pedig az NB II-
ből. vagy attól lejjebb. Itt 
nem számít, hogy egyesüle-
tük kiadja-e, vagy sem, a 
játékosok „villámmal" iga-
zolhatók. 

A SZEAC-nál eddig Zsiral 
kapus megszerzése vált is-
mertté. A tehetséges fiú a 
Ferencvárosból került Sz© 
gedre, az FTC kiadta, és iga-

zolása folyamatban van. Aa 
egvetemi klub vezetői a vil-. 
lámigazolásokikal kapcsolat-
ban egyelőre csak annyit 
mondanak, hogy három jő 
képességű játékossal már 
megegyeztek. 

Egyébként nemcsak a fel-
Jutó négy együttes akar erő-
síteni. A többi csapat is min-' 
dent megtesz, hogy játékos-
állományát megerősítse, il-
letve felfrissítse. Nagyobb át; 
igazolási hullám azonban nero 
várható, mivel a kiadatás éa 
a labdarúgóiénak ilyenkor 
rend szerint szükséges ú j ál-
lás biztosítása az átlépéséket 
megnehezíti. 

és a kalapács 

Mérlegen a maratoni verseny 
Az MTS Szeged városi Ta-

nácsa értékelte a tizedik sz© 
gedi nemzetközi maratoni 
versenyt, s egyben megjelölte 
a tennivalókat a jövő évi 
versennyel kapcsolatosan. 

Társadalmi esemény 
Az értékelő Jelentés meg-

állapította, hogy a versenyt 
a mostoha Időjárás ellenére 
is jól és szervezetten bony© 
litották le. Nagy eredmény-
ként könyvelhető el az akti-
vahálózat szélesedése mellett, 
hogy a szervezésben működő 
szervek, Szeged város társa-
dalma és a verseny útvona-
lán fekvő községek is magu-
kénak érzik. Így a viadal az 
ünnepi hetek keretében tár-
sadalmi eseménnyé nőtte ki 
magát 

A verseny 10 éve alatt si-
került olyan általános prog-
ramot kialakítani és lebony© 
lítoni. mely az összes szak-
mai előfeltételeket biztosítja 
és színessége ls megfelelő. A 
szervező bizottság is jól látta 
el feladatát, a kialakult 
„stáb" már alaposan felké-
szült a speciális verseny ren-
dezésében. Évekkel ezelőtt 
javasolták, hogy a verseny-
díjakat társadalmi úton kí-
séreljék meg előteremteni. 
Ebben az évben ezt várak© 
zást felülmúló siker koronáz-
ta. 

Nemzetközi tekintély 
örvendetes, hogy a rész-

vevők létszáma évről-évre 
emelkedik. Tíz évvel ezelőtt 
hat külföldi és huszonnégy 
magyar versenyző állt rajt-
hoz. a nyáron már tizenhat 
külföldi és negyvenkét ma-
gyar futó vett részt a küzd© 
lemben. Az idén már a Szov-
jetunióból is érkeztek ver-
senyzők. • Helyénvaló az a 
megállapítás, hogy a szegedi 

maratoni verseny hazánk-
ban az atlétika hosszútáv-
futó versenyágának legjelen-
tősebb nemzetközi versenye, 
melyet a sportág nagy ver-
senyzői is számontartanak. 

Érdekesek a statisztikai 
adatok. A tíz év során 141 
külföldi és 337 magyar futó 
állt rajthoz. A jubileumi 
versenyt Tóth Gyula (özdi 
Kohász SE) nyerte 2:22:44.6 
idővel. 

A győzelmek az elmúlt tíz 
év alatt a következőként osz-
lottak meg: Magyarország 5, 
Jugoszlávia 3, Ausztria 1 és 
az NDK ugyancsak 1 első he-
lyet szerzett. Tíz év alatt 12 
külföldi állam futói álltak 
rajthoz. Ezekből 9 európai. 2 
afrikai és 1 pedig amerikai 
állambeli volt Ausztria 4, 
Csehszlovákia 6. Dánia 5, 
Finnország 1, Jugoszlávia 10, 
Lengyelország 5, Marokkó 1, 
NDK 7, Románia 3, Szovjet-
unió, Tunisz és az USA 1 
alkalommal képviseltették 
magukat 

Tervek 
A Jövő évi verseny ugyan-

csak gondos felkészülést Igé-
nyel. és ezért már most el-
kezdődik a szervezőmunka. 
A XI. maratoni küzdelem 
időpontját — a szokásos rajt 
és célhely, útvonal és idő-
szak meghagyásával 1967 jú-
lius 23-ban állapították meg. 
Mivel a verseny nem lesz 
magvar bajnokság, szüksé-
gesnek látszik a magyar 
klubok részére az egyéni 
verseny mellett a csapatver-
senyt is kiírni. A Szervező 
Bizottság a XI. versenyre 
Angliából, Ausztriából, 
Bulgáriából. Dániából. Cseh-
szlovákiából, Jugoszláviából. 
Lengyelországból, az NDK-
ból, az NSZK-ból, Szovjet-
unióból és az USA-ból hív 
meg versenyzőket Külön 

meghívja ezenkívül a Kassal 
Lokomotív, a Karl-Marx-
Stadt-i és a szabadkai klu-
bok csapatait 

Az értékelő Jelentést hoz-
zászólások követték, majd 
megjutalmazták a maratoni 
verseny rendezésében, leb© 
nyolításában kiváló munkát 
végzett társadalmi munká-
sokat 

B. J. 

MEGYEI 
LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG 
1. SZEAC TI. 
2. SZKJVTE 
3. Sz. Dózsa 
4. SZAK 
B. Sz. Ecilők 
«. UTC 
7. Móraváros 
8. H Honvéd 
9. H. MED. 

10. Alsóváros 
11. H. Textil 
12. SZVSE n . 
13. Dorozsma 
14. Kistelek 
15. Sz. Vízmű 
18. Sz. Textil 

30 25 
30 20 
30 17 
30 12 
30 14 
30 12 
30 12 
30 10 
30 11 
30 
30 
30 

í 127:42 53 
6 41:28 44 
7 45:21 40 
4 41:18 38 
9 40:29 75 

11 50:42 31 
7 11 53:49 31 

11 9 42:40 31 
6 13 47:46 28 
8 13 35:51 26 

10 13 24:43 24 
9 14 47:54 23 
7 15 30:58 23 
8 16 28:62 20 
5 19 31:62 17 
6 20 25:68 14 

A svájci Tip című sportújság érdekes összeállítása Zslvőtzky Gyuláról 

Ez a táblázat a tartalékesa-
oatok. a SZEAC TT. és az SZVSE 
n . eredményeinek beszámításá-
val törtónt. A SZEAC II. nem 
Juthat félíebb az NB ITT-ba. he-
lyette lövőre — mint NB l-es 
eevestllet tar talékesaoata — az 
NB l-es tar ta!ékbalnoksáaba n 
vesz részt A SzeBedl VSE TI. 
lövő évben a meevel tar talék 
balnoksáebnn Indul. A Szegedi 
Texti lművek kiesett. 

Vegyen részt 

IBUSZ 
fársasufazósa 'nkon I 
Ertesftiük kedves utasain-
kat. hoav az 1967. évi ke-
leti társasutazásaink prog-
ramja megérkezet t! Rész-
letea felvilágosítás: 

IRUSZ. Szeged, 
Klauzál tér 2. szám 

DK. 625 

-Az akarat szobrát lehetne 
megmintázni róla. Emlék-
szem — volt vagy tiz éve 
—, amint a kiskunfélegyházi 
Sportgimnázium kapujában 
egymásba botlottunk: edzés-
re ment egy ócska melegítő-
ben, amelyen nehéz volt el-
dönteni, melyik a bejárata. 
Biccentett a fiatalabb kö-
szönésére, s mint valami ra-
koncátlan kutyát, húzta ma-
ga után a hét és fél kilós 
kalapácsot. Ez a kép jutott 
eszembe, amikor tavaly egy-
szercsak tele voltak az új-
ságok az ő nevével. ' 

Klim, a kalapácsvetés 
olimpiai bajnoka ezt mond-
ta: „Elképesztő világcsúcs!" 
A L'Equipe című lap ezt ír-
ta; „Zsivótzky ezzel a világ-
rekordjával biztosította he-
lyét minden idők legnagyobb 
dobóatlétái között." És svéd 
kollégánk, a Dagbladet sport-
rovatában így kommentálta 
Zsivótzky világcsúcsát: „A 
magyar kalapácsvető felad-
ta a leckét — lehet róla vi-
tatkozni, hogy hol van az 
emberi teljesítőképesség ha-
tára, ha van ilyen egyálta-
lán?" 

Zsivótzky Gyula két éve 
még halálos beteg volt, s 
1965. szeptember 4-én 73 

FELHÍVÁSI 
MAV. AHomácfőnökséee. Szeged felvesz férfi dol-
gozókat vonatfékezői, női dolgozókat jegy vizsgálói 
munkakörbe. Életkor: 18—35 éves. 
Jelentkezni lehet Szeged Állomás Személyzeti és 
ügyviteli Csoportjánál. Reggel 8 órától délután 16 
órá 30-lg. k. 15. 773 

Sertésvágók, j figyelem ! 
HÚSFÜSTÖLÉST Oskola u. 15. sz. alól 
Áthelyeztem Honvéd tér 8. sz alá 
Reggel 7-től este 7-ig P 

JOÓ IMRE 
lakás Április 4. útja 27. fdsz. új épQlet I. sz. 

k. 15 828 

Karácsonyra 
küldjön virágot BUDAPESTRE 

az 

Országos Virágszolgálat 
útján 

Megrendelhető a helyi virágüzletekben. 

4326 Mh. 

Felvételre keresünk csökkent munkaképességű igaz© 
lássál rendelkező 

férF-nö! munkaerőket azonnalra 
Csökkent munkaképességűnek számít: minden 55. 
évét betöltött nő. vagy 60. évét betöltött férfi — or-
vosilag ieazolt csökkent munkaképességű — két 14 éves-
nél fiatalabb gvermek gondozását végző anya. 
Jelentkezés: Siketek és Csökkent Munkaképességűek 
Ktsz. Szeged, Attila u. 11. sz. 

^ « X.S.616 

Értesítjük T. ügyfeleinket, hogy az 

év végi zárlati munkák 
miatt az 

Országos Takarékpénztár szegedi fiókjai 
1966. december 19-től 23-ig 
8 órától 13 óráig 

rövidített pénzt ár szolgálatot 
tartanak. 

DK. 

méter 74 centiméterrel fan-
tasztikus világrekordot állí-
tott fel. 

A betegágyban húsz kilót 
fogyott. Sokáig az ls kétsé-
ges volt, hogy életben ma-
rad-e? De ha megkérdezte a 
sebészt, csak ennyit akart 
tudni; „Folytathatom majd?" 

Aztán két téglával elkezd-
te az edzéseket. Óvatosan, 
arra ügyelve, hogy mit szól-
nak a műtéti hegek. Az 
olimpiai csapatban fenntar-
tották a helyét. 

Tokióban a2 eredményhir-
detéskor mogorván állt a 
dobogóra. „Csak" ezüstér-
met szerzett. Mindezt több 
mint háromhónapi kórházi 
ápolás és három műtét után. 

— Klim élete legjobb ered-
ményével győzött ellenem, 
bár nem volt szégyen ki-
kapni tőle, de valahogy úgy 
éreztem, hogy nem bírom 
elviselni. A negyedik dobá-
sig én voltam az élen és 
már elsőnek éreztem ma-
gam. Gyűlöltem az esőt, az 
én balszerencsémet... 

— Az esőt? 
— Igen. Akkor még nem 

voltam olyan erőben, hogy 
az időjárással is versenyez-
ni tudjak. Csak a dobáshoz 
volt elég erőm. Azokhoz a 
versenyzőkhöz tartozom, 
akik főképp technikájukkal 
érvényesülnek. Kilencvenöt 
kilós vagyok, és a kalapács-
vetéshez szükséges aránylag 
kis testsúlyomat a jó tech-
nikával ellensúlyozom. Ma-
gasságom és hosszú karom 
esőben nem tudom kihasz-
nálni. Különösen akkor nem. 
ha a dobóhely Vizes, fel-
ázott. Ilyenkor az erősebb 
ellenfélé a győzelmi esélv. 

— És az Európa-bajnok-
ságon? 

— Hát ez megint fájt 
Klim megint győzött ell© 
nem. Biztosabban dobott, 
jobban felkészült a nagy 
versenyre. Nem veszítettem 
el azonban a kedvemet és 
már megkezdtem az alapo-
zást 1967-re. Mindennap kö-
rülbelül három órát edzem. 

Már sok versenyen indul-
tam, négy világrészben jár-
tam, csak egyedül Ausztrá-
liában nem. Nem hagyom 
fel a versenyzést, sőt, sz© 
retném túldobni az eddigi 
világrekordomat. 

Radnóti LAszlé 

Sláger-
karnevál 

a Liget 
Élteremben 

december 19-én. hétfőn es-
ti- 8 órakor . 
Fellépnek) 

N Í V F T H JÓZSEF, 
a rlót táucdalfesztlvál 
hoh'nzettte. 
NAGY KATI, 
az 1966. évi budapest i 
fesztivál kedve íce. 
LABOCH GfRARD, 
olasz tenorista. 

Korf»-« l : 
RONAT EGON. 
humoris ta 

Időben biztosítsa asztalát 
az özlet"» ' r tőnA l . Kttflnő 
étrl»k. Italok, hangulatos 
zene. 
Belépőd© 18.- F t . 

Csoneréd mecvaf 
VMl-lat 

KISZ Szervezete 
XS. 640 

A Járás! Altalános Ktsz 
Sár.dorfalván azonnali be-
lépéssel felvesz 

építéax-
technkunt, 

aki kivitelezésben, számlá-
zásban és fölmérésben (ár 
'as K. 621 

DÉL-MAGYARORSZÁG 
A Mafva t Sznrtattsta Munkái* 
tá r - Csonerád meevel ét 

várost blzottsA-s ts a -anáca 
(•Pia. 

Meetetenlk notfő kivételével 
m l r d e n n s o 

Szerkeszti a szerkesztő blznt tsá* 
főszerkesztő nr t őkőa Zoltán. 

Szerkesztőséé: 
tzeeed Ma«n-ar Tan trekőztársa. 

sáe őtta 10 
Telefon: 136-35. tsa-os 
Elszakal telefon: 135-08 

Kiadta a Csone.ad Meevel 
bankiadé Válla.at 

Felelős v - r t s - K < ár* László 
Kiadóhivatal: 

szeeed T* , , -skőztársa. 
sáe őtta 18 

Telefon: 135-00. 131-18. 
Beküido:t Kéziratokat nem flrw 
(Ink mee és nem adunk vissza-! 

A laoot nv-imta 
* Szeeedl Nvomda 9reved. 

Batnsv 7s.nr.szvv u 29 sz' 

I N ' T X "9 '«> 

''eriesztik a Csonerao meevel 
lustahlvatalok EZ tfizetes: dll 
ev h o m o r a 12 ' t Előfizethet i 
ármely p o r ' h n t-unál és ltéz» 

besltőnéá. 

1 2 DÉL-MAGYARORSZÁG Vasárnap, 1966. december 25. 


