
Á legfrissebb eredmények Rajtolnak az evezősök 
A Szegedi EAC evezősei a megalakított Csongrád me-

Fiatal 

bajnok 

Farkas Zoltán csak féléve 
foglalkozik a súlyemeléssel. 
Eddig egy versenyen indult, 
és sikerrel szerepelt: a se-
regszemle versenyek orszá-
gos döntőjében a váltósúlyú-
ak között .202 és fél kg-os 
teljesítménnhyel került a do-
bogó legfelső fokára. Meg-
szerezte az első aranyérmet, 
amit remélhetőleg még szá-
mos érem és tiszteletdíj kö-
v e t Farkas Zoli még nagyon 
fiatal, jövőre is serdülő lesz, 
mindössze 15 éves. Tehetsé-
ges és szorgalmas. A Szegedi 
Déri Miksa Gépipari Techni-
kumba jár , első osztályos 
tanuló. 

A tanítás u tán majdnem 
minden nap elmegy edzésre, 
és csak utána, délután u ta-
zik haza Sándorfalvára, 
ahol szüleivel lakik. Átlagos 
tanulmányi előmenetele: 
négyes. 

Figyelemre méltó még, 
hogy a Magyar Súlyemelő 
Szövetség nemrégiben edző-
táborba küldte. A hónap 
közepén utazik Tatára, ahol 
a legjobb fiatal súlyemelők-
kel együtt dolgozik ma jd és 
versenyen ia részt vesz, 

Budapesti KISTEXT— 
Szegedi VSE 3:1 (2:1) 

Nagy melegben Cserefal-
vy (Budapest) sípjelére a kö-
vetkező összeállításban kez-
dett a két csapat: KISTEXT: 
Kovács — Fekete I., Nagy L., 
Szőllősy — Hermán, Cser-
jés — Nagy Gy., Fekete II., 
Szemők, Kalmár, Pék. Sze-
gedi VSE: Nagy — Csigér, 
Karsai, Hájas — Juhász, 
(Szabó II.), Salánki — Viczi-
án, Kiss II., Bite, Sonkó, 
Majzik. 

A hazaiak léptek fel t á -
madólag, s mór az 5. perc-
ben megszerezték a vezetést. 
Viczián a tizenhatos vonalá-
ra cselezte magát, a rálőtt 
labda Fekete I-ről Majzik 
elé pattant, aki közelről a 
jobb felső sarokba lőtt. 0:1. 
A gól után továbbra is a 
hazaiak támadtak. A Vas-
utas fölény ellenére a KIS-
TEXT a 20. percben ki-
egyenlített. Egy veszélytelen-
nek látszó akciónál Szemők 
kihúzódott a balösszekötő 
helyére, s mintegy 25 mé-
terről az elalvó kapus mel-
lett nagy erővel a bal alsó 
sarokba lőtt. (Kapushiba 
volt.) A gól után a vendégek 
átvették a játék irányítását 
és a 25. percben megszerez-
ték a vezetést. Az előrevá-
gott labdával a tizenhatos 
sarkáról az ügyesen játszó 
Kalmár a bal alsó sarokba 
l ő t t 2:1. 

A 30. percben tűzijáték 
volt a vendégek kapuja 
előtt. Sonkó kapura lőtt a 
vé,dőkről kipattanó labdát 
Kiss II. ismét rálőtte, a lab-
da kapufáról Majzik elé 
pattant , akinek lövését Ko-
vács szögletre ütötte. Há-
romszoros gólhelyzet! Az el-
ső félidő utolsó negyedórájá-
ban mezőnyjáték folyt. 

A második félidőben a ha-
zaiaknál csere t ö r t én t J u -
hász helyett Szabó II. állt 
be. A kezdés utón Cserjés, 
majd nem sokkal később Fe-
kete II. közeli lövése centi-
méterekkel kerülte el Nagy 
kapuját . A másik oldalon 
Bite szépen adott a szabadon 
hagyott Kiss II. elé, SzöUősy 
azonban a tizenhatos vona-
la előtt kézzel a földre r án -
totta. A 25. percben Kiss II. 
ismét elfutott a szélen, a ti-
zenhatoson belül gólhely-
zetben felvágták, de a bíró 
sípja néma maradt. 

A 36. percben a KISTEXT 
jobbösszekötője átjátszotta 
Hájast , akinek átadása Pék 

Atlétikai pontverseny 
A Csongrád megyei Atlé-

tikai Szövetségben nyilvá-
nosságra hozták a megyei 
atlétikai csapatbajnoki ver-
seny első fordulója után 
megállapított pontverseny 
á l lásá t Ennek meglepetése, 
hogy a SZEAC jól mozgósí-
t o t t mintegy 90 főnyi gárdá-

ja az összesített pontver-
senyben megelőzte az 
SZVSE-t A sorrend a kö-
vetkező: 1. SZEAC 424.1, 2. 
SZVSE 358, 3. MVSE 173.5, 
4. H. Textil 119.3, 5. Szentesi 
Vízmű 77, 6. Sz. Spartacus 
20, 7. Makód Sportiskola 7 
ponttal. 

elé került, aki a későn kifu-
tott Nagy mellett gyengén a 
kapu közepébe gurított 3:1. 
Az utolsó percekben a 
Vasutas lendületesen táma-
dott, de az eredményen szé-
píteni nem tudott. A kevés 
számú közönség előtt az 
SZVSE idei leggyengébb já -
tékát nyújtotta. Cserefalvy 
játékvezető közepesen ve-
zette a találkozot 

Matolay Jenő 

Szegedi Spartacus— 
Kun Béla SE 1:1 (1:1) 

Az NB III-as labdarúgó-
mérkőzést Szegeden, a Hu-
nyadi téri pályán játszották, 
200 néző előtt. A Spartacus 
összeállítása: Temesvári — 
Stefán, Papp, ördögh — Ge-
rendeli, Gábor — Bába, Ba-
logh, Csányi, Varga, Sóki. 
Csere: a második félidő 10. 
percében Balogh helyett Ba-
lek. 

Nagy iramban kezdődött a 
játék, mindkét csapat teljes 
erőbedobással küzdött. A 12. 
percben Bába elfutott a szé-
len és beadását Varga érté-
kesítette. 1:0 a Spartacus ja-
vára. A 35. percben történt 
az egyenlítés: Csermák a 
megtorpanó védők mellett a 
balsarokba lőtt. 1:1. A félidő 
utolsó percében Csermák a 
jobbszélen elfutott , az ötös 
sarkánál összecsapott Temes-
vári kapussal és a félegyhá-
zi csatár a földön m a r a d t 
A mentők szárkapocstörés-
sel szállították a kórházba. 

Szünet után mindkét fél 
nagy erőbedobással küzdött 
a győztes gólért, ekkor több 
kemény összecsapás történt. 
Az eredmény igazságos. 
Stefkovics játékvezető (Bé-
kés megye) Jól működöt t 

I f j . Burok Ferene 

Tegnap Djszegeden a 
SZAK-pályán játszották a 
megyei if júsági labdarúgó-
bajnokság egyik rangadó-
jellegű mérkőzését: 

Alsóvárosi MÁV— 
Ssegedi Építők 4:1 (1:0) 
Vezette: Nyiczók Ilona. 

Alsóváros: Sinkó — Domon-
kos II., Szőke, Kovács I. •-» 
Várkonyi, Hajdú — Balla, 
Nagy, Szécsi, Kiss, Horváth 
II., (Vass). Edző Ábrahám 
János. Építők: Kenderesi L 
— Bódi, Molnár II., Tóth Z. 
— Dobó, Hudák — Major, 
Kenderesi II., Prágai, Szik-
szai. Farkas. Edző: Törköly 
György. Az első félidőben 
unalmas mezőnyjáték folyt, 
szünet után megélénkült a 
játék. Az Alsóváros egysége-
sebbnek bizonyult, s arány-
lag könnyen nyert a tarta-
lékosan kiálló Építők ellen. 
Góllövő: Nagy 2, Kiri, Vár-
konyi, illetve: Kenderesi II. 
(ll-esből.) A mezőny leg-
jobbja a még csak 15 éves 
Nagy Zoltán volt. Nyiczók 

Ilona játékvezetőnek ez volt 
az első mérkőzése. Nyugod-
tan, szinte hiba nélkül látta 
el feladatát, bár munkájá t 
nagyban megkönnyítették a 
játékosok, akik végig sport-
szerűen küzdöttek. 

Szombati NB l-es labda-
rúgó-mérkőzések eredmé-
nyei: 

MTK—Videoton 3:1 (1:1) 
Hungária úti- pálya, 4500 

néző. Vezette: Katona. 
A 16. percben gólt érték fi 

a hazaiak: Szuromi néhány 
méterről a bal sarokba lőtt. 
A Videoton a 39. percben 
Karsai révén egyenlített. 1 :L 
Szünet után az MTK fe l ja -
vult, a fehérvárlak védekez-
tek. A félidő közepén a 
szemfüles Szuromi megsze-
rezte a vezetést csapatának, 
majd a végeredményt is 
Szuromi állította be. A kék-
fehérek a helyzetek alapján 
megérdemelten nyertek. 

Vasas—Csepel Író (6ró) 

Csepel, 15 000 néző. Vezet-
te: Almási. 

A győztes gól a második 
félidő 22. percében esett: Ra-
dics jól ment el a szélen, 
beadását Fatér elvétette és 
Korsós 8 méterről a hálóba 
fejelt . A Vasas többet kez-
deményezett, és nagy küz-
delemben szerete meg a két 
pon to t 

hét végén vesznek részt idén 
először versenyen. Hat férf i 
és négy női evezőssel utaz-
nak el Győrbe, ahol június 
15-én és 16-án országos ki-
írású versenyt rendeznek. 

Üjság még, hogy megkez-
dődött a nyáron Szegeden 
sorra kerülő szabadtéri játé-
kok versenyének szervezése. 
A kiírásra eddig 430-an ne-
veztek, s így nagy küzdel-
mekre van kilátás. Ez lesz 
egyébként 1968-ban Szege-
den az egyetlen evezősver-
seny. Jövőre a nemrégiben 

gyei szövetség is rendez egy 
regattaversenyt, s ezzel a 
műsor gazdagabb lesz. 

Örömet okozott a szegedi 
evezősök táborában, hogy a 
szövetség felhívására a 
csongrádiak jelentkeztek, és 
minden remény megvan ar-. 
ra, hogy ezt a szép vízispor-
tot Csongrádon is megked-
velik. Mint ismeretes, a Sze-
gedi József Attila Tudo-
mányegyetem négy hajót 
a jándékba küld Csongrádra, 
hogy ott is legyen aktív eve-
zősélet. 

Sok kiállítás 
A labdarúgó NB III délke-

leti csoportjában és a 
Csongrád megyei bajnoksá-
gok mérkőzésein az elmúlt 
hetekben csak kevés kiállí-
tás történt. A fegyelmi bi-
zottságok tagjainak hosszabb 
időn át alig akadt dolguk. A 
legutóbbi fordulóban azon-
ban megváltozott a helyzet, 
sok labdarúgónak kellett idő 
előtt elhagynia a pályát. 

Az NB III-ban most sem 
volt kiállítás, de annál több 
fordult elő az alacsonyabb 
osztályban. A megyei felnőtt-
mérkőzésen kiállított Tóth-
mihály István (Dorozsma) 
féléves eltiltást kapott, Ba-
bovka Géza (Szentesi Vízmű) 
szigorú dorgálásban része-
sült, Tóth István (Szegedi 
Postás) kiállításával meg-
büntetettnek vették. Nádud-
vari Ferencet (Móravárosi 

Kinizsi) egy mérkőzéstől til-
tották el. 

A Szegedi Kender tarta-
lékcsapatából négy játékost 
állított ki a játékvezető: Kő-
szó István, Kopasz Imre és 
Fehér István két-két mérkő-
zésen nem szerepelhet, 
Nagygyörgy Lászlót pedig 
egy találkozótól tiltotta el a 
fegyelmi bizottság. A baktói 
tartalékegyüttesből Makra 
Mihály szigorú dorgálásban 
részesült, a Postás Il.-ből 
Murányi János egy soron kö-
vetkező alkalommal nem 
j á t szha t 

Az Ifjúságiak közül WáW-
tott Császár György (Móra-
városi Kinizsi) két találko-
zón, a serdülők közül kiállí-
tott Lénárd László (H. ME-
DOSZ) egy találkozón nem 
vehet r é s z t 

Európa Bajnokság 
Tegnap este Rómában 

rendezték meg a labdarúgó 
Európa Bajnokság döntő 
mérkőzéseit 

A harmadik helyért : Ang-
lia—Szovjetunió 2ró ( Í rót 

Az első helyérts 
Jugoszlávia—Olaszország 

1:1 (1:0, 1:1). Kétszer tizen-
öt perces hosszabbítás sem 
hozott döntés t ezért a két 
válogatott hétfőn este újból 
megmérkőzik a bajnoki cí-
m é r t 

Ezeréves község 
— fiatal sportélet 

Pusztaszer régi, történel-
mi múlttal rendelkező tele-
pülés, több mint ezeréves. A 
község sportélete ezzel ellen-
tétben még nagyon fiatal. 
K é t é w e l ezelőtt alakítottak 
• pusztaszeriek labdarúgó-

Rég! emlék 

Érettségi bizonyítvánnyal és ügyviteli gyakorlattal 
rendelkezők részére 

2 éves lovoloző tagozatot 
szervez a makói Közgazdasági Technikum. A meg-
szerezhető technikumi oklevél képesített könyvelői, 
statisztikusi és tervezői képesítést ad. Tájékoztatót és 
jelentkezési lapot kérésre az iskola küld. 

M. 26 410 

A SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI 
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET 

pályázatot hirdet 
1968. AUGUSZTUS 1- BELÉPÉSSEL 

1 igazgatóhelyettesi 
állásra 

Pályázhat egyetemi végzettségű biológi-kémia sza-
kos tanár, aki legalább 10 éves tanítási gyakorlattal 
rendelkezik. 

Fizetés a 110/1966. MM. utasítás szer in t 

A pályázathoz csatolni kell: legmagasabb végzettség-
ről szóló oklevelet vagy hiteles másolatát, részletes — 
eddigi munkahelyeket is feltüntető — önéletrajzot. 

A pályázatot 1968. június 22-ig kell az intézet igazga-
tójához, Szeged, Marx tér 7. beküldeni. 

xDK. 473. 

Mérkőzések hét közben 
A héten szerdán folytatód-

nak a labdarúgó Magyar 
Népköztársasági Kupa küz-
delmei. A csapatok most 
már a 16-os döntőbe ju tá-
sért játszanak. Csongrád me-
gyéből már csak a Szegedi 
VSE áll a kupában, s a vas-
utasok ellenfele a Kecske-
méti Dózsa lesz. Mivel a 
Kecskemét NB I B osztályú, 
Kecskemét NB I B osztályú 
a szegediek ju tnának tovább. 
Az MNK-találkozó szerdán a 
Vasutas-stadionban délután 
5 órakor kezdődik. 

Nemrégiben érdekes sport- léke is megtalálható a 
tárgyú könyv került a könyvben: a fénykép, amely 
könyvpiacra. Szepesi György az egyik Budapesten já t -
és Pluhár István írta meg szőtt magyar—osztrák mér-
élményeit. Szerelmünk a kőzésen készült még a ha r -
mikrofon címmeL A Magyar mincas évek derekán, s 
Rádió jelenlegi és régi sport- azon Pálinkás József, a ha j -
riporterének sok színes írá- dani válogatott szegedi ka-
sát tartalmazza a kötet, pus nyilatkozik a rádiónak, 
amelyben fényképek is szép- Az őt kérdező riporter te r -
számmal vannak. mészetesen Pluhár István, 

A Tatabányán élő és most aki most, a kötet megjelené-
már sokat betegeskedő, se után egy példányt becso-
nyugdíjas Pluhár Pista bá- magolt és postára adott Pá -
csi egyik legkedvesebb em- linkás Józsefnek. 

Pálinkás most Kisteleken 
él, ott, ahol sportpálya-futá-
sát ha jdan elkezdte, az OTP 
tisztviselője. Érthető, hogy 
nagyon megörült az a jándék-
nak. Az egyik mérkőzésére 
emlékeztette, amikor sérül-

Másnap, csütörtökön ket- ten is jól védett a magyar 
tős labdarúgó-műsort bonyo- válogatott kapujában. S 
lí tanak le a Tisza-parti sta- mint ahogyan ezt ilyenkor 
dionban. A SZEAC ellenfele illik, a figyelmességet Pál tn-
az Aradi UTA lesz, amely a kás József gyorsan viszo-
román NB I-ben, az ottani nozta. Egy nagy üveg kiváló 
élvonalban szerepel. A nem- — gyógyszernek is beillő — 
zetközi összecsapás előtt ta r - kisteleki bort küldött Tata-
talékbajnoki mérkőzést vív bányára, régi, betegeskedő 
a SZEAC és a Ferencváros spor tba rá t j ának . „. 
második csapata. Ez a já - M. K. 
ték a zöld-fehérek kérésére 
maradt el és csütörtökön 
kerül lejátszásra. A talál-
kozók háromnegyed 4 óra-
kor és fél 6 órakor kezdőd-
nek. 

csapatot, amely először a 
szegedi járási alapfokú baj-
nokságba nevezett. Ott 
sikerrel megállták a helyü-
ket, és ezért idén m á r a j á -
rási L osztályban indulhat-
tak. 

Ezzel — ahogy mondani 
szokás — nagy fába vágták a 
fejszét. Nem az erőviszonyo-
ka t illetően, mer t a maga-
sabb osztályban jó közepesen 
szerepelnek, hanem azért, 
mer t sokat kell utazni. A 
csapat vezetője, Kisznér 
Sándor erről a következőket 
mond ja : 

— Pusztaszer nagyon tá-
vol esik Szegedtől, ezért so-
kat kell utaznunk. Ha a 
Csongrád megyei bajnokság-
ban játszanánk, kevesebb 
kilométert tennénk meg, 
mint a jelenlegi körülmények 
között. Községünk három 
termelőszövetkezete, különö-
sen a Petőfi Tsz nagy segít-
ségünkre van. Legtöbbször 
az ő teherautójukkal u ta-
zunk . . . 

Eddig a sportszerűség te-
kintetében nem merültek f f i 
különösebb panaszok a pusz-
taszeriekre. A három héttel 
ezelőtt játszott mérkőzésükön 
azonban két játékosukat ld 
kellett állítania a játékveze-
tőnek, és mindkét labdarú-
gó eltiltást kapott. 

J ó hír ezzel ellentétben, 
hogy a községi tanács a 
sportkör kérésére nemrégi-
ben ú j területet adott a lab-
darúgóknak. A mostani pá-
lya mély területen fekszik, 
ta la ja rossz, ezért volt szük-
ség másikra. Az ú j pályát 
még az idén elkészítik. 

Labdarúgó 

tartalékbajnokság 
A mai műsor 

Labdarúgás. NB I I : Sz. Dózsa 
—Bp. Goldberger. Hunyadi tér . 
fél 6 (Fáth). Előtte Dózsa—Ken-
der tar talékbajnoki , háromne-
gyed 4. NB III: Kossuth SE— 
Szarvasi Spartacus. Vasutas-sta-
dion. 10 óra (Bognár). SZAK— 
Szentesi KMTE. SZAK-pálya, fél 
6 (Losonczi). Előttük i f lbajnoki : 
a stadionban SZVSE—Spartacus. 
Újszegeden SZAK—SZKMTE ne-
gyed 3. ma jd SZAK—SZKMTE 
tar ta lékbajnoki . háromnegyed 4. 
Megyei ba jnokság : Móravárosi 
Kinizsi—Mindszent. Ady tér. fél 
5 (Sári). 

Csapataink idegenben: a SZE-
AC az Üjpesti Dózsával mérkő-
zik Budapesten, a Dorozsma 
Hódmezővásárhelyen, a Postás 
Makón a TVSE-vel. a Kistelek 
Csongrádon, a Kender Szente-
sen szerepel. 

Atlétika. Csongrád megyei fel-

nőt tbajnokság, második nap . 
SZEAC-stadion, 9 óra. 

Kézilabda. NB Il-es mérkőzé-
sek az újszegedi Kisstadionban: 
Sz. Építők—Makói VSE férf i . 10 
óra (Ambrus). Szegedi TK—Kis-
kőrösi Vörös Meteor női. 12 óra 
(Berényl). Megyei bajnokság. 
Kisstadion: Sz. Kender—Kiste-
lek férfi , háromnegyed 9. SZTK 
—Sándorfalva férfi 9 óra. 

Modellezés. Megyei repülőgép-
modell-bajnokság. szegedi köz-
forgalmi repülőtér, reggel 8 óra. 

Röplabda. NB n nöi : Sz. Spar-
tacus—Diósgyőri VTK, Tisza-par-
ti gimnázium udvara. 10 óra. 

Vízilabda. OB n : SZEAC—Bp. 
VTSK. újszegedi uszoda, 11 óra. 

Víváa. Szegedi Postás—Szabad-
kai Szpartak nemzetközi vívó 
csapatverseny, mind a négy 
fegyvernemben. Postás vívóte-
rem. 9 á ra . 

I . c s o p o r t 
1. Sz. Dózsa 
2. H. MEDOSZ 
3. SZEAC III. 
4. Sz. Spartacus 
5. SZVSE 
6. Alsóváros 
7. Sz. Kender 
8. SZAK 
9. SZKMTE 

n . csoport 
6 39: 4 12 1. Sz. Postás 6 26: 5 11 
6 17:10 10 2. MTVSE 6 20: 9 10 
8 21:17 9 3. Szőreg 6 21: 8 8 
5 17:13 7 4. Tápé 5 18: 8 7 
5 16: 6 6 5. Sz. Kender III. 6 17:13 6 
7 10:12 5 6. Baktó 6 14:13 6 
6 14:24 3 7. Sz. Falemez 6 26:18 4 

6:15 8. Algyő 6 14:26 < 
5 6:15 2 9. M. Spartacus 5 8:20 2 
6 4:43 — 10. Textilművek 6 3:47 — 

DEl-MAGVARORSZAQ - A Magyar Szocialista Munkáspár t 
Csongrád megyei es Szeged v á r o s bizottsága és a tanács napi-
lapja. — Szerkeszti a szerkesztő bizottság. — Felelős szerkesztő: 
F. Nagy l i tván Szerkesztőség és kiadóhivatal : Szeged. Magyar 
Tanácsköztársaság út ja 10. Telefon: 19-533. 18-003. - Felelős kiadó: 
Kovács László. — A lapot n y o m j a : a Szegedi Nvomda. Szegedi 
Bajcsy-Zsilinszky o. 28, (Index 29 05 3) — Előfizetési dl] egy hó-

nap ra 18 for int . 


