
Sz. Dózsa—DVSC 3:1 (2:0) 
A legfrissebb eredmények 

és sport 

Tíz éve 

•gy csapatban 

A Szegedi VSE tekecsapa-
ta kitűnően rajtolt az 1968. 
évi NB I-ben. Először Pé-
csett nyertek, majd idehaza 
az FTC-t fektették kétváilra. 
Az együttes legjobbjának 
eddig Slajchó Pál bizonyult, 
aki legutóbb az FTC ellen 
ütött 478-as eredményével 
bekerült a hét legjobb csa-
patába. 

Slajchó Pál tíz éve ját-
szik a Vasutas színeiben. 
Most különösen jól akar sze-
repelni, hogy csapata meg-
tartsa előkelő helyezését a 
bajnokságban. Emellett sze-
retne kijutni a májusban 
megrendezésre kerülő vas-
utas Európa-bajnokságra. 
Ha jó formáját továbbra is 
tartja, az Európa-bajnoksá-
gon komoly sikert érhet el. 

MNK-döntd 

A labdarúgó MNK-mérkő-
zések Csongrád megyei dön-
tőit április 4-én játsszák. A 
sorsolás szerint Fábiánse-
bestyénben lesz a Fábián-
sebestyéni SK—Hódmezővá-
sárhelyi MEDOSZ, Apátfal-
ván pedig az Apátfalvi SK 
—Szegedi AK mérkőzés. Mi-
vel a két pályaválasztó já-
rási csapat, a H. MEDOSZ 
és a SZAK pedig NB III-as, 
a szabályok értelmében az 
Apátfalván&k és Fábiánse-
bestyénnek — mint alacso-
nyabb osztályúnak — a dön-
tetlen eredmény ls elég len-
ne a továbbjutáshoz. 

A két mérkőzés győztesei 
bekerülnek az országos 128-
as nagydöntőbe. A nagydön-
tőben már az NB l-es, NB 
I B-s és az NB Il-es csa-
patok is részt vesznek. 

EPfTESI ANYAG. 
TÜZELŐ 

SZÁLLÍTÁSÁT 

rfndrlje meg 
Móra Ferenc Mgtsz. Bods-
kai u. 5. Telelőn i 14-222. 

Tegnap, szombaton Szege-
den, a Hunyadi téri sport-
pályán, háromezer néző előtt 
pompás tavaszias időben ke-
rült sor az 1968. év első NB 
Il-es labdarúgó-mérkőzésére. 
Az idénynyitó találkozó — 
meglepetésre — biztos sze-
gedi győzelemmel végződött. 

A két csapat a következő 
összeállításban kezdett: Sz. 
Dózsa: Bánfi — Csörögi, Ta-
nács I., Csanádi — Mada-
rász, Rernényik dr.,' Csordás 
dr. — Balogh, Széli I., Szlo-
vák, Boros dr. Debrecen: 
Ménes — Ráti, Heidrich, 
Nagykaposi, Varsányi — 
Laskai, Zi lahi— Cseke, Ve-
res Gy., Mózsa, Ráczi. 

Mezőnyjátékkal kezdődött 
a mérkőzés. A debreceniek 
később enyhe fölénybe ke-
rültek, de a Dózsa védelme 
biztosan rombolt. Az első 
említésre méltó esemény a 
11. percben adódott, amikor 
Balogh fejesét Ménes jó ér-
zékkel lehúzta. Nem sokkal 
később Boros dr.-nak volt 
helyzete. Változatossá vált a 
játék. A szegediek többször 
előreívelt labdákkal kísérle-
teztek, de ezeket a DVSC 
védői rendre hárították. A 
28. percben Boros dr. révén 
szögletet ért el a szegedi 
csapat A szögletet Szlovák 
küldte be. közvetlenül a ka-
pu elé,1 Ménes felugrott és 
a kapus kezéről 'a labda a 
hálóba pattant 1:0. Utána 
szinte szárnyakal kapott a 
szegedi csapat, és a fölény 
újabb góllá érett. A 33. perc-
ben a szegedi balszárny ve-
szélyes támadást vezetett és 
ennek végén Boros dr. ne-
héz szögből az ellenkező sa-
rokba lőtt. 2:0. A Dózsa ez-
után még jobban felnyomult, 
és most már uralta a me-
zőnyt A félidő utolsó per-
cében Boros dr. majdnem 
megismételte a második 
gólt, de nehéz szögből le-
adott lövése ezúttal „haj-
szállal" célt tévesztett 

A DVSC a szünetben cse-
rél t Mózsa helyett Veres L. 
állt be. 

A második félidő mind-
járt góllal kezdődött Rerné-
nyik dr. 22 méterről sza-
badrúgást lőtt, a debreceni 
védők kifejelték a labdát és 
Boros dr. kapásból, mintegy 
18 méterről, védhetetlenül a 
felső sarokba bombázott 3:0. 
Látványos, nagy gól volt! 
Egy ideig még a hazaiak 
kezdeményeztek, de később 
a DVSC átvette az irányí-
tást. A Dózsa védelme nagy 
munkát végzett és feladatát 
szinte hibátlanul látta el. 
Helyzet alig adódott a sze-
gediek kapuja előtt A 32. 
percben Széli I. helyett Tut-
rai áll be az Sz. Dózsába. 
(A levonuló szegedi játékost, 
aki jól játszott, a közönség 
lelkesen megtapsolta.) 

A debreceni csapat to-
vábbra is fölényben volt, a 
mérkőzés végére a hazai já-
tékosok szemmel láthatóan 
elfáradtak. A 36. percben 
Nagykaposi egyéni játék 
után szépített az eredmé-
nyen. 3:1. Utána megint 
Nagykaposi veszélyeztetett, 
lövését Bánfi bravúrosan 
védte. 

A Szegedi Dózsa a várt-
nál sokkal jobban játszott 
Védelme biztosan állt a lá-
bán, a csatárok ügyesen 
használták ki a helyzeteket, 
a mérkőzés nagy részében 
elöl tartani tudták a labdát 

Jók: Tanács I., Rernényik 

dr., Balogh, Széli I., Boros 
dr., illetve Heidrich, Nagy-
kaposi, Ráczi. Závodszky já-
tékvezető szinte hiba nélkül 
vezette a mérkőzést 

Tegnap Budapesten kétNB 
l-es labdarúgó-mérkőzés volt: 

Cjpesti Dózsa-
Tatabánya 1:0 (0:0) 

Megyeri út, 25 ezer néző. 
Vezette: Szilvási. 

Négy perc alatt két ragyo-
gó Ü. Dózsa-támadás hozta 
tűzbe a szép számú szurkoló-
tábort Szinte állandóan a 
hazaiak kezdeményeztek, 
mégis a 8. percben a Tata-
bánya ért el majdnem gólt, 
Szabó azonban elcsúszott a 
16-oson belül és oda lett az 
óriási helyzet Továbbra is 
a lila-fehérek irányítottak, 
de a szoros emberfogás el-
lenszerét nem tudták meg-
találni. A 36. percben csak 
a szerencse mentette meg 
Szentmihályi kapuját a gól-
tól. Baloldali szöglet után az 
előrehúzódott Juhos fejéről 
csak centiméterekkel szállt 
el a labda a bal felső sarok 
mellett. 

Az 56. percben cseréltek a 
hazaiak. Zámbót Nyíró vál-
totta fel. Ez azután fellelke-
sítette a lilákat, mert 2 perc 
múlva megszerezték a mér-
kőzés egyetlen, számukra 
győztes gólját: középen fu-
tott a labda, majd Göröcs 
átadásából Fazekas a kissé 
„elalvó" Gelei mellett 4 mé-
terről a jobb alsó sarokba 
nyomta a labdát (1:0). A 65. 
percben egyenlíthetett volna 
a vidéki csapat, Csernai lö-
vése azonban elgurult a ka-
pu előtt 
F-gyetértés—Csepel 1.-0 (0K» 

Soroksár, 8000 néző. Ve-
zette: Wottava. 

Az első esemény a 6. perc-
ben Losonczi ügyes átadása 
volt, de Kalmár elől Landi 
bravúrosan megkaparintotta 
a labdát Elég jó iramú, küz-
delmes volt a játék, a szín-
vonal azonban gyengének 
mutatkozott A kapuk előtt 
nemigen volt helyzet A 22v 
percben szöglet után Fa tér 
kiejtette a labdát, de az 
Egyetértés-csatárok elsza-
lasztották a lehetőséget A 
mezőnyben jobb volt a Cse-
pel. védelmében azonban 
Molnár túl sokat szabályta-
lankodott. Az Egyetértés 
nagy hibája volt hogy a 
csatárok nem tudtak gól-
helyzetet teremteni. 

Egyetértés-szöeletek vezet-
ték be a második félidőt a 
cseneli védelem azonban 
mindig biztosan rombolt A 
60. percben Sebes három vé-
dőt is kicselezett de aztán 
gyengén Landi kezébe lőtte 

a labdát A hajrában a cse-
peliek támadtaK többet Egy 
ellentámadás végén Górt 
Vellai a 16-oson belül fel-
vágta, a 11-est Sátori lapo-
san a jobb sarokba helyezte 
(1:0). Az eredmény azután 
már nem változott 

SZAK—Pécsi BTC 8:0, 
2493:2247 

A szombaton Szegeden 
megrendezett NB l-es női 
tekemérkőzésen a hazaiak 
fölényesen nyertek. Ilyen 
nagyarányú győzelem csak 
ritkán fordul elő ebben a 
sportágban. A SZAK-ból 
mind a hat játékos pontot 
szerzett: dr. Szamosszeginé 
438-at, Tompáné Berta Anna 
420-at, Hódi Valéria 416-ot 
Farkas Ilona 414-et, Sajtosné 
410-et, Jenei Erzsébet 395-öt 
ütött 

A vendégek legjobbja Ba-
loghné volt 393 fával. 
FŐISKOLAI MÉRKŐZÉS 
A héten megkezdődnek a 

főiskolás labdarúgó-bajnok-
ságok. A bajnokságban sze-
repel a SZEAC csapata is, 
amely az első fordulóban a 
Testnevelési Főiskola együt-
tesével mérkőzik. A találko-
zóra szerdán Szegeden ke-
rül sor. A főiskolás mérkő-
zés miatt a szerdára terve-
zett SZEAC—SZVSE barát-
ságos játékot csütörtökön 
rendezik meg. 

————t:-zr— 

^ípsz. 

Régi egyesület, 
űj remények 

A mai műsor 
Labdarúgás. NB l -es mérkő-

zés : SZEAC—MTK. Tisza-parti 
s tadion, fél 3 (Somlai). Előtte 
SZEAC—MTK ta r ta lékba jnoki , 
há romnegyed I. NB III-as 
idénynyi tó mérkőzések : SZAK— 
Mezőhegyesi Kinizsi. SZAK-pá-
lya, negyed 11 (öze). Kossuth 
SE—Kiskunhalasi MEDOSZ. Vas-
utas-stadion, fél 11 (Walflsch). 
Bará tságos mérkőzés : D o r w s m a 
—Kistelek, Dorozsma. 3 óra . 

AUétika. Szegedi városi me-
zei fu tóba jnokság . Fodortelep, 
a Tölgyes utca végénél, lé i 11. 

Kosár labda. NB Il-es női 
Idénynyi tó mérkőzés : SZEAC— 
Kiskunfélegyháza . Rókusi torna* 
csarnok, negyed 12. 

PönlabdH. NB l-es női idény-
nyi tó mérkőzés : Sz. Kender— 
Bp. VTSK, Rókusi tornacsar -
n o k . 1 óra . 

Teke. NB n - e s fé r f imérkőzé-
sek : Sz. IKV—Bp. Postás, Pos-
tás-pálya, lfl óra ( já tékvezető 
H- r r t t a i ) . SZAK—SzolnnM MÁV, 
SZAK-pálya. 11 óra ( játékveze-
tő Martonosl, Király) . 

Torna . Csongrád megyei egyé-
ni fe 'nő t t bMuokság. nők a 
Tanárképző Főiskola to rna te r -
mében . a f é r f i ak a Dóm téri 
gumt te remben . 9 óra . 

Vívás. A Csongrád megyei ví-
vószövetség országos L osztá-
lyt) kardversen v e és a Csong-
rád megvel középiskolás ba1-
nokság fii) tőrversenye . Rad-
nóti Gimnázium torna te rme. 9 
ó ra . 

S = 0 = R = 0 = K = B = A = N 
A Kiskunfélegyházi Vasas NB 

n - e s labdarúgó-csapatának Fe'e-i 
József az ú j edzője. Fejős a fé l -
egyházi c sapa tb -n sokáig já t -
szott. és a betegség miatt le-
mondot t Kanyó J ános helyet t 
le t t a szákvezető. 

A Szolnok megyei NB m - a s 
labdarúgó-csapatok Idén ls sokat 
u taznak. Szolnok és Záhony 
között oda-vttsza 470 k m a tá -
volság. d e messzire van Szol-
noktól Mátészalka ls, ahová 
szintén u tazniuk kell a Szolnok 
megyeieknek. 

Oarr inchát . a világhírű brazi l 
Jobbszélsőt 90 napos bör tönbün-
te tésre Ítélték, mer t válása u tán 
egyál ta lán nem törődöt t felesé-
gével és nyolc g y e r m e k é v e l 

A lengyel súlyemelők közül a 
nehézsúlyú Wojcek az ország-

Budapest i Autójaví tó Vál-
lalatnál lekötött 1 db 
Moszkvics személygépkocsi 
te l jes felúj í tási 

kapacitásunkat 
átadnánk 

azonnali tel jesí téstel . 
MEK Szeged. Deák F. u . 22. 

b a n e lsőnek é r t el 5M kg-os 
e redményt . 

* 
Me- ikóban nagy lelkesedéssel 

készü 'nek az idei ol impiára és 
az 1970. évi l abda rúgó vi lágbaj-
nokságra . Máris számos pálya 
v á r j a a VB csapatai t . Az olim-
piát a rendezők a l abdarúgás 
ezempon'Jából főpróbának te-
kint ik, az olimpiai labdarúgó-
torna a l án ján készülnek m a j d 
fel a v i lágba jnokság lebonyolí-
tására . 

A megyei aUéttkal szövetség 
ve r s enyb f r ' képző t an fo lyamán 
sikeresen vizsgázott Boros Sán-
dor . Bódl István. Domonkos 
Crsz»áv Forgó Zoltán. Kókai 
I á sz ló . Korpádl Má 'yás . l á - r l ó 
Józsefné. P á v ó Árpád. R-'-dei 
Károly Szabó Ferenc Tóth Sán-
dor és Vajasdi Nagy Károly A 
tanfolyam előadója Beke Ró-
bert . Szabó László és dr . Szabó 
László, vezetője d r . Monostori 
T ibor volt. 

Lyonban ápri l is IT-e és 24-e 
között ke rü l sor az idei asztal i-
tenisz Európa Bajnokságra . A 
benevezet t m a g y a r versenyzők 
a következők: Beleznay, Börzsei. 
Jónye r Rózsás és Klampár . Kó-
czlán Eva, J u r i k Gvuláné. P a p p 
Angéla és Kisházi Beatr ix. 

Egyesült Vegyiművek 
BUDAPEST 

12 DÉL-MAGYARORSZÁG 
VASÁRNAP, 

1908. MÁRCIUS 17. 

JOGHURT SZÁLLÍTÁS za-
var ta lan btztosítása érde-
kében k é r j ü k a kedves 
vásárlókat , hogy az 

üres üvegeket 
soron kívül 

váltsák vissza 
a bol tokban. Átmeneti 
üveghiány mia t t a Joghurt 
szállítást csak úgy tud-
juk biztosítani. 

Szegedi Tejüzem 
xDK. 4790. 

Garan tá l t f a j t á j a 

rőxaofS 

és 

Rózsa Cawtina 
Délalföldi Kísérleti In-
tézetnél. Szeged. Alsó-
kikötő so r 7. 

XS. 143 948 

Szeged legrégibb sport-
egyesülete, a SZAK még a 
múlt század utolsó évében 
alakult. Közel hetven év 
folyamán sok lelkes sport-
ember működött közre a 
sportkör vezetésében, akik 
közül Bástyái Holczer Tiva-
dar a legismertebb. Nevét 
még mostanában is emle-
getik Szegeden. Főleg a hú-
szas években az ő vezeté-
sével és anyagi támogatá-
sával országos viszonylatban 
is kiemelkedő eredményeket 
értek el a SZAK verseny-
zői. 

A régi atlétikai gárdából 
a diszkoszvető Tranger, a 
vágtázó Ottovay és a ma-
gasugró Orbán országos vá-
logatottságig vitte, a labda-
rúgók közül Solti Mihály 
kétszeres nagyválogatott 
volt. Később, a negyvenes 
években Baróti Lajos és 
l aka t Károly került a 
SZAK NB l-es labdarúgó-
csapatából a magyar A-
válogatottba. De az utóbbi 
években is akadt válogatott 
versenyzője a nagy múltú 
egyesületnek: a tekézö Sós 
Györgyné, Vargáné Oláh 
Anna és Szamosszegi Bélá-
né többször is becsülettel 
helyt állt a legjobbak kö-
zött. Szamosszeginé tagja 
az Európa-bajnokságra ké-
szülődő válogatott keretnek. 

Különös érdekesség, hogy 
Holczer Tivadar egyik 
munkatársa Prágai Ferenc 
még most is aktívan részt 
vesz a sportkör irányításá-
ban. A 75 éves sportember 
61 éve (!) tagja a Szegedi 
AK-nak, jelenleg gazdasági 
vezető. Amikor vele beszél-
tünk, tréfásan megjegyezte: 

— Régebben rendszerint 
akadt olyan versenyzőnk, 
aki országos rekordot tar-
tott, atlétáink és kerékpáro-
saink is voltak. Most nin-
csenek rekordereink, hacsak 
jómagamat nem számítom 
annak . . . Nem hiszem, hogy 
lenne az országban olyan 
sportvezető, aki régebben 
működne egy sportkörnél, 
mint én. Csak az a baj, 
hogy ilyen csúcseredményt 
nem tartanak nyilván. A 
több mint hat évtizedes 
munkámért azonban meg-
kaptam a megbecsülést, 
mert a sport és testnevelés 
érdemes dolgozója jelvény-
nyel tüntettek k l . . . 

Nagy Miklós, a városi ta-
nács pénzügyi osztályának 
vezetője, a SZAK elnöke a 
következőkben számolt be 
a;. egyesületről: 

— Jelenleg labdarúgóink, 
úszóink, tekézőink és ter-
mészetjáróink vannak. Az 
utóbbi években kosárlabda-
szakosztályunk is működött, 

Gázöngyújtó 

töltését, javítását 
vállalom. Györf i , Ba t thyány 
U. 3. Xk. 4777 

de anyagi nehézségek í.áatt 
ezzel a sportággal az idén 
nem foglalkozhatunk. Pedig 
fiatal kosarasaink mindig 
megnyerték a megyei férfi-
bajnokságot. Sajnos anyagi-
ak tekintetében nem a leg-
jobban állunk, és ez prob-
lémákat okoz. Kevés a pár-
toló tagunk. A tagság szá-
mának növelése a közöny 
miatt, sajnos nem igen le-
hetséges . . . Igyekezünk az 
anyagiakat úgy előteremte-
ni, hogy a labdarúgó-mér-
kőzéseket lehetőleg olyan 
időpontban rendezzük, ami-
kor más találkozókra Sze-
geden nem kerül sor. Re-
méljük, a csapat sikerre! 
szerepel és a bevétel a ta-
valyinál nagyobb lesz . . . 

Szó esett arról, hogy mi-
ért szűnt meg a konsárlab-
da- szakosztály. 

— Mindenekelőtt azért, 
mert az egyesület nem tud-
ta megalapozni feltételét a 
szakosztálynak. Htártyzott 
az anyagi bázis és általában 
a dolgozók részéről az igény. 
Feltételek nélkül pedig egy 
szakosztály fenntartását nem 
lehet állami támogatással 
megoldani. . . 

A nehézségek miatt azon-
ban nincs csüggedés a 
SZAK házatáján. A remé-
nyekre első sorban a teké-
zők adnak komoly alapot, 
akik már bajnoki mérkőzé-
seket játszottak. NB l-es 
női és NB Il-es férfi-csapa-
tuk jól rajtolt és szinte biz-
tosra vehető, hogy mindket-
tő osztályának élcsoportjá-
ban végez. A labdarúgók 
vasárnap kezdenek az NB 
III-ban, és ott is bizakodó a 
hangulat. És hogy soroljuk 
tovább: az úszó-szakosztály 
tagjai mind gyermekek, de 
máris akad közöttük komoly 
tehetség, néhányan már in-
dultak budapesti versenyer 
és megállták a helyüket A 
tavasz közeledtével meg-
mozdultak a természetjárók 
is. Legutóbb értekezletet 
tartottak, amelyen megtár-
gyalták az idei túrák lebo-
nyolítását. Az egész orszá-
got bejáró túrákon közal-
kalmazott dolgozók és azok. 
családtagjai csoportosan 
vesznek majd részt. 

Metzger Károly 

J ó műszak i á l lapotban levő 

2 db 
Csepel-Diesel 
tehergépkocsi 

pótkocsival együt t eladó. 
Megtekinthető a Csongrád 1 

megyei AUatíorgalml Vál-
lalat Szeged. Horgost út 
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