
SZÉPEK... Párizsban az idén is megrendezik a hagyo-
mányos szilveszteri Mlss Franciaország országos szép-
ségverseny 1. Képünkön: tizenketten a döntő 30 részt-

vevője közül 

* 

ítélet, felmentés, 
kártérítés 

Lapunkban hosszabb cikk-
ben foglalkoztunk még a 
nyáron azzal, hogy a társa-
dalmi tulajdonnal való visz-
szaélést lepleztek le a föl-
deáki vízmütársulásnál. Az 
ügyet, első fokon a makói 
járásbíróság tárgyalta és ho-
zott most ítéletet. A rendőr-
ségi vizsgálat alapján meg-
írtuk, hogy Papp Istvánné, 
a vízműtársulat volt főköny-
velője sikkasztott, 202 ezer 
forinttal nem tudott elszá-
molni. Vele együtt előzetes 
letartóztatásban állt a bíró-
ság előtt Somorjai Ferenc, 
az Alsó-tiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság volt revizora is 
a társadalmi tulajdon folyta-
tólagos hanyag kezelése vád-
jával. Velük együtt a vád-
lottak padjára ült Krobák 
István, a vízműtársulat volt 
elnöke, mint a bűncselek-
mény elkövetésében társtet-
tes, részben bűnsegéd, továb-
bá Sándor Bódi Ferdinánd, 
az Alsó-tiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság pénzügyi főelő-
adója. ö t a társadalmi tulaj-
don hanyag kezelésének vád-
jával illették. A perben vád-
lottként szerepelt még Ván-
kay László és Szűcs János-
né, mindketten szegedi lako-
sok, az Alsó-tiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság műszaki 
tisztje, illetve főelőadója. 

Az elsőfokú bíróság hosz-
szabb targyalás után hozott 
az ügyben nem jogerős íté-
letet. Papp Istvánnét a tár-
sadalmi tulajdont részben 
társtettesként folytatólago-
san károsító sikkasztásért, 
illetve csalásért 6 évi sza-
badságvesztésre ítélték, s 
m e l l é k b ü n t e t é s k é n t 5 évre 

eltiltották a közügyek gya-

korlásától. A szegedi lako-
sú Somorjai Ferenc 10 hó-
napi szabadságvesztést ka-
pott, amelyet büntetésvégre-
hajtási munkahelyen kell le-
töltenie. Az ítélet elhangzá-
sa után szabadlábra helyez-
ték. Az idős, 73 éves Krobák 
István büntetése részben 
társtettesi, bűnsegéd! minő-
ségben folytatólagosan ká-
rosító sikkasztásért, csalá-
sért l évi szabadságvesztés, 
szigorított büntetésvégrehaj-
tási munkahelyen. 

A szintén szegedi, illetve 
tápéi lakosú Sándor Bódi 
Ferdinándot a társadalmi tu-
lajdon hanyag kezeléséért 
vonták felelősségre, s az el-
sőfokú bíróság az ellene 
emelt vádat jogosnak talál-
ta. Sándor Bódít ezért 6 hó-
napi szabadságvesztéssel súj-
totta a bíróság. 

Pappnét, Krobákot, vala-
mint az Alsó-tiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóságot az el-
sőfokú büntetőtanács köte-
lezte a földeáki vízműtársu-
lásnak okozott és eddig még 
meg nem térült kár, a té-
nyek alapján bizonyított 161 
ezer 630 forint egyetemleges 
megtérítésére. Vánkay Lász-
lót és Szűcs Jánosnét bizo-
nyíték hiányában felmentet-
te a társadalmi tulajdont fel-
bujtóként, bűnszövetségben 
károsító sikkasztás és jelen-
tős gazdasági kárt okozó csa-
lás, ileltve vesztegetés vád-
ja alól. Felmentésük ellen, 
illetve büntetésük súlyosbí-
tásáért fellebbezést jelentett 
be az ügyész. A vádlottak és 
védőik enyhébb büntetést, il-
letve més ténymegállapítást 

kértek. 

Új stadion épül Szegeden 

A legfrissebb 

eredmények 
Szerdán délután kellett 

volna lejátszani Grazban a 
3turm Graz—Vasas KK-mér-
cőzés visszavágóját. Az Idő-
'árés azonban közbeszólt. A 
meccs előtt a kijelölt játék-
vezető, az olasz De Marchl 
játékra alkalmatlannak mi-
nősítette a csaknem 20 cm-es 
hóréteggel borított pályát. 
Eredetileg úgy volt, hogy a 
katonaságot mozgósítják a 
íátéktér alkalmassá tételére, 
de ezt nem lehetett megva-
lósítani, s a mérkőzés így 
elmaradt. 

A két egyesület képviselői 
telefonbeszélgetést folytattak 
a KK-bizottság jugoszláv al-
elnökével, Sztojanoviccsal, 
amelyben bejelentették, hogy 
február 15-re, vagy 16-ra ha-
lasztják a mérkőzést. 

A kupabizottság a február 
lö-i időpontot fogadta el. 
Váratlan, hogy az olasz baj-
nokság jelenlegi első helye-
zettje, a Cagliarl nem bírt a 
Wiener SC-vel, az olaszok 
ugyan győztek saját pályáju-
kon, de az Idegenben lőtt 
gól alapján a bécsiek kerül-
tek tovább. 

KK-eredmények: Cagliari 
—Wiener SC 2:1 (2:0). Pa-
lermo—Inter Bratislava 1:0 
(0:0). Az első mérkőzésen az 
Inter 3:0-ra nyert. 

A Közép-európai Kupában 
a legjobb nyolc közé került 
eddig: az Inter Bratislava, az 
Union Teplice, a Wiener SC 
és a Zseleznyicsar. A továb-
bi négy helyért az alábbi 
együttesek küzdenek: Vasas 
—Sturm Graz (az első mér-
kőzést a Vasas 4:3-ra nyer-
te), Hajdúk—Banyik Ostra-
va, Vardar—Admlra Ener-
gie, Atalanta—Crvena Zvez-
da. 

Mérkőzések a labdarúgó 
VVK-ért: Hamburger SV— 
Hibernian 1:0 (1:0). Leeds 
United—Hannover 96 5:1 
(2:0). 

Moszkvában kedden meg-
kezdődtek a Moszkva Kupa 
női kézilabdatorna küzdel-
mei. A magyar válogatott 
rosszul rajtolt, első mérkő-
zésén vereséget szenvedett 
az NDK csapatától 13:9 (6:4) 
arányban. Tegnap a máso-
dik fordulóval folytatták a 
tornát. A világbajnoki címet 
védő magyar válogatott ez-
úttal a korábbi világbajnok 
Románia ellen szerepelt és 
10:7 (7:4) arányban győzött. 

Jelentős sporteseményre 
ke-ült sor tegnap, szerdán 
Szegeden. Az eseményt a 
kisipari szövetkezetek Arany 
János utcai klubhelyiségében 
rendezték meg, s bár a részt-
vevők nem a győzelemért 
küzdöttek, az eredményt, 
amit elértek, mégis jelentős-
nek lehet elkönyvelni. 

A Szegedi Spartacus SC 
vezetősége már régebben 
foglalkozik új, korszerű sta-
dion megépítésének gondola-
tával, és ennek kapcsán ke-
rült sor az első jelentős elő-

rehaladásra. A szegedi ktsz-
ek elnökeinek részvételével 
megtartott értekezleten sok 
fontos ügyet megtárgyaltak. 

Az ú j sporttelepet egyéb-
ként Ságvári telepen, közvet-
lenül a körtöltésen kívül, a 
szabadkai országút mellett 
akarják megépíteni. Elkészí-
téséhez 1969 tavaszán kez-
denek hozzá. Legelőször a 
talajmunkát végzik el, majd 
a labdarúgó- és az atlétikai 
pálya megépítésére kerül 
sor. 

Részt vett a megbeszélé-
sen Regőczl Kálmán az 

OKISZ sportosztályának ve-
zetője is, aki az értekezlet 
után a következőket mond-
ta: 

— Rendkívül örülök an-
nak, hogy a szegedi kisipari 
szövetkezetek elnökei ilyen 
lelkesen és egyetértően ha-
tározták el a stadion meg-
építését. Az országos köz-
pontból minden támogatást 
megadunk — anyaglakat ls 
— azért, hogy Szeged váro-
sának minél előbb ú j sport-
telepe legyen. 

M. K. 

Kiesett a Postás—de hogyan? 
Befejeződött az NB II-es só mérkőzésnél még az idő- fel. Gyakori, hogy az ellen-

kosárlabda-csapatok bajnok- pontot is szigorúan előírják, fél visszavág, s az sem tör-
sága. Az elmaradt mérkőzé- még öt-tíz perces eltérést vényszerű, hogy az ldegen-
sek lejátszása után úgy ala- sem engedélyeznek. Köztu- beli győzelem után a csa-
kult a helyzet, hogy a Sze- dott, négy mérkőzés volt patnak otthonában a legyő-
gedt Postás férficsapata ki- még hátra a befejezés előtt, zött ellen győzni kell. Az 

amikor a köd miatt félbe- ilyen fontos helyzetben azon-
szakadt Diósgyőr—Ferencv-i- ban a bajnokság befejezése 
ros találkozót 10 nap múlva utáni időben játszott mér-

22 18 4 i«58:i394 40 újrajátszatták hétközben. Ha kőzés eredménye soha nem 
22 45 7 i84i:H3o 37 a labdarúgásban ennyire vi- lehet a kívülállóknak meg-
"2 14 8 1455-1403 is S-Váznak a sportszerűségre, nyugtató. Különféle mende-
22 40 12 t3S.i:i467 32 m| indokolja a kosárlabda- mondáknak lehet alapja. 
2* s 14 4335:1476 30 sportágban ezt a lazaságot? Okot adhat a sportszerűség 

A világért sem akarunk kétségbe vonására, tagadá-
vádolni, valami rosszat fel- sára. Mert az a valóság. 

esett az NB II-ből. Íme a 
bajnokság végeredménye: 
1. Sz.-féh. 22 19 3 1602:1363 41 
2. Csőszerelő 
3. Táncsics 
4. Pécsi P. 
5. BEAC 
6. Bála 
7. PEAC 
8. GEAC 
9. Hp. HSC 

iu kö**. Kcy. 22 « 16 1355:1536 28 tételezni, vagy a gyanú ár- hogy a sportéletben sem elég 
12. Szekszárd 22 5 17 1273:1427 27 nyékát kelteni. A tény azon- tisztességesnek lenni, hanem 

Sajnos, nem jött ki a lé- b a n az> b°8y április 27-én a annak ls kell látszani. Azaz: 
„p , ebhe'n az évben azeevüt- pécsi csapatot otthonában kerülni kell a félreérthető 
pcs cuuc az «vwu az ^ ^ l e a Gödöllői EAC helyzeteket. 

58:46 arányban, azaz 12 Hogy ki a ludas ebben az 
pontkülönbséggel. S ugyanez esetben, ki felelős a történ-
az otthonéban vereséget tekért, ml nem tudjuk. Erre 

kőzést először megnyerték, szenvedett csapat idegenben a Magyar Kosárlabda Sző-
de bírói műhiba miatt újra- legyőzte a bajnokság befeje- vétség válaszát várjuk, 
játszották Az újrajátszásra z é s e u t á n k 6 t n a P P a l a 8Ö" Nagymúltú, szép, nemes ha-

döllől egyetemi csapatot gyományú sportágról van 
63:60-ra. szó. Nem szabad a hitelét 

Ismét hangsúlyozzuk: sem- r o n t a n i . . . 

22 8 14 1355:1484 30 
22 8 14 1264:1378 30 
22 7 15 1445:1534 2) 

tesnek. Háromszor szenve-
dett 1 pontos, háromszor pe-
dig 2 pontos vereséget. A 
Székesfehérvár elleni mér-

azonban a tavaszi szezon be 
fejezte után egy hónappal (!) 
került sor, amikor már a Bánfalvi József 

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

Ujabb aruk érkeztek 
az „ARANYPÓK" divatáru szaküzletbe 

Széchenyi tér 14. 
Női, férfi és gyermek divatkötöttáruk, pulóverek, kardigánok, 
fehérneműk, divatsálak, kendők, harisnyák, zoknik, 
kesztyűk, nyakkendők, kalapok és még sokféle ajándékozási cikkek 
nagy választékban kaphatók. 

Hasznos ajándék nagyobb öröm! 
Karácsonyi ajándékot „ARANYPÓK" divatáru 

szaküzletből vásároljon! 

Szerezzen örömet! Ajándékozzon! 

szegedi játékosok többsége m t rosszat nem tételezünk 
szabadságon volt. Így termé-
szetesen a bajnokságra törő 
Székesfehérvártól vereséget 
szenvedtek. 

Ez utóbbi eset mellett sem 
szabad elmenni szótlanul, de 
van ennél még érdekesebb 
is. Az történt, hogy a szo- A Magyar Ökölvívó Szö- zott Lengyelország együttese 
vétség a bajnokság befejeze- vetseg elnöksége ülést tar- ellen. A mérkőzés egyetlen 
se után két nappal későbbre fo^ amelyen foglalkozott gólját a 36. percben Savoy 
is engedélyezte a ké t ' e lma- Badari Tibor, Szabó Gyula, lőtte 11-esből. Előzőleg a 19. 
radt mérkőzés, a Gödöllői Kajdi János, Gáli István és percben a lengyelek megsze-
EAC—Pécsi EAC találkozó G u i u László ökölvívók fel- rezhették volna a vezetést, 
lejátszását. A szegedi csapat |ebbezési ügyével. Az elnök- de Deyan 11-esét Andradu. 
szempontjából ez a mérkő- s é g a f t.gyelmi bizottság ha- az argentin kapu s szögletre 
zés fontos volt. Ugyanis, ha tározatát valamennyi ökölví- védte, 
kikap a PEAC, akkor u esik v ó r i változatlanul helyben- * 
ki, a Postás ellen elért ered- hagyta, így a fegyelmi hatá- A brazil labdarúgó-váloga-
mények figyelembevételével. r o z a t jogerőssé vált. Az el- tott három nap alatt két 

Hogy miért maradt el a tiltások hat hónaptól két évig nemzetközi mérkőzést játé 
GEAC—PEAC talalkozó, azt terjednek szőtt Rio de Janelróban. Az 
nem kutatjuk. Módfelett kü- A MÖSZ elnöksége a váló- NSZK eUeni mérkőzés után 
lönösnek tart juk azonban, g a t 0 t t keret irányítására és kedden este 60 000 néző előtt 
hogy a kosárlabdasportban vezetésére Papp Lászlót és Jugoszlávia válogatottja el-
a hajrájában elő- Adler Zsigmondot kéri fel. len léptek pályára Peléék. 

Ez a találkozó is döntetlen 
eredménnyel végződött: Ju-

Argentína válogatott lab- gnszlávia—Brazília 3:3 (1:1). 
Labdarúgásban, e különösen darúgó-csapata Argentíná- a 7. percben Dzsajics be-
népszerű sportágban az utol- ban 1:0 (1:0) arányban győ- adását Szpaszovki értékesí-

tette. (1:0.) A 39. percben 
a gólhelyzetben levő Pelét 
Paulovics buktatta, a tizen-
egyest C. Alberto lőtte a há-
lóba. (1:1.) A 48. percben 
Dzsajics a jugoszlávok szá-
mára szerezte meg a veze-
tést. (2:1.) Aztán nagy fö-
lénybe került a brazil együt-
tes. A 60. percben Rívetino 
egyenlített, a 65. percben pe-
dig Tostao átadását Baba 
lőtte a hálóba. (2:3.) Már úgy 
tűnt, hogy a brazil csapat 
megnyeri a mérkőzést, ami-
kor a 90. percben Szpa-

Glmnázium csapata 47:25 szovszki beadásából Bukal 
(20:13) arányban győzött a egyenlített. (3j3.) 
Szegedi Közgazdasági Teeh-

fordulhat Ilyen: egy kiesés 
szempontjából fontos mérkő-
zést később játszanak lc. 

A R a d n ó t i 
a v á r o s i b a j n o k 

Befejeződött a Középisko-
lás Országos Kosárlabda-
bajnokság férfi I. korcso-
portjának Szeged városi 
fordulója. Az utolsó nap 
eredményei: Radnóti Gim-
názium—Gépipari Techni-
kum 102:34 (52:20). Ságvárt 
Gimnázium—Vasútforgalmi 

Technikum 70:11 (34:3). A 
végeredmény: 1. Radnóti 
Gimnázium, 3 győzelem. 2. 
Ságvári Gimnázium 2 győ-
zelem. 3. Gépipari Techni-
kum 1 győzelem. 4. Vasút-
forgalmi Technikum. A 
győztes csapat legjobbjai: 
Zöllei, Kertész, Moldovay, 
Harasztliy Elekes és Wirt 
voltak. 

Elismerés illeti dr. Fara-
gó, Heiszig, dr. Kovács és 
Tasnádi játékvezetők kifo-
gástalan szereplését. 

Megkezdődtek a Középis-
kolás Országos Kosárlabda-
bajnokság női II. korcso-
portjának küzdelmei is. Az 
első találkozón a Radnóti 

* 
Mctiiap. pénteken dr. Lakat 

nikum ellen. A legjobb do- Károly, a ma*var olimpiai lab-
dar-g -válogatott és a Ferene-bók Tóth M. (21), Gunda 

(14), Bartal (8), illetve Ré-
vész (15), Molnár (10) vol-
tak. 

város caepat-nak ertzíjs *'miny-
beszámolól tart az UJazegedl 

ár mber 7. r- " ott-
honban détut'n 6 órai kr-det-
tel. Fzen kisfilmeket is bemu-
tatnak. 
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— Előfizetési du egy nőnapra 19 forint. 

Rendelje meg 

pakekoste -szükségletét 
december 24-re, 25-re és 31-re 

Ibalya presszónkban 
(Üjszeged, Odessza). Kiskereskedelmi árak: 

Rendelésfelvétel december 21-én, Illetve 28-án az üzletvezetóneL 


