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Kepes YIIÍG9ÍRADÓ Edzésben az Építők is 
SPORT 

SOROKBAN 
A Csongrád megyei termé-

szetbarát szövetség rendezé-
sében a II. tájékozódási vi-
lágbajnokságon, Svédország-
ban részt vett magyar válo-
gatottak, Hegedűs Ágnes és 
Horváth Attila ma. szomba-
ton délután 5 órától élmény-
beszámolót tartanak Szege-
den a Radnóti Gimnázium 
fizikai előadótermében. Dia-
vetítés is lesz. 

* 
A holnapi, vasárnapi Sturm 

Graz—Vasas labdarúgó Kö-
zép-európai Kupa-mérkőzés-
ről a Magyar Rádió helyszí-
ni közvetítést ad A grác: 

közvetítés időpontja azonban 
megváltozott: fél órával ko-
rábban, fél 4 órától kezdődik 

az adás a második félidőről. 
* 

A Balatonról tart előadást 
színes diafilmek vetítésével 
Lázi Lajos hétfőn este 6 órai 
kezdettel Szegeden az Ápri-
lis 4. útja 1. szám alatt levő 
Pedagógus Klubban. 

* 
Vasárnap Tápén lesz a 

szegedi járási ifjúsági aszta-
litenisz-bajnokság fiúk és lá-
nyok részvételével. A szín-
vonal érdekében csak igazolt 
versenyzők indulhatnak. 

* 

Az országos asztalitenisz^ 
szövetség által első ízbeM.i-
írt férfi NB I I I küadeli lei a 
jövő vasárnap, február í3-án 
kezdődnek. Ezt a küzd ílmet 
az országban hat csoportban 
bonyolítják le, s a bajnokok 
egyből bekerülnek majd az 
1970. évi NB II-be. Csongrád 
megyéből három csapat in-
dul. Az NB I I I első forduló-
jában a SZEOL Nagykőrösön 
az N. Kinizsivel, a Szegjedi 
Kábelgyár Orosházán az O. 
Kinizsivel mérkőzik. A Hód-
mezővásárhelyi MEDOSZ ott-
hon kezdi az idényt, a tava-
lyi megyei bajnokegyüttes a 
Kecskeméti Petőfit fogadja. 

A megyei labdarúgó-baj-
nokságban szereplő csapatok 
már megkezdték a felkészü-
lést az ú j idényre. A Szegedi 
Építők együttese a napokban 
látott hozzá a munkának. Az 
első edzésen a labdarúgók a 
Városi Fürdőben gyülekez-
tek, majd onnan a Tisza-
partra futottak. A futás mel-
lett úszás is szerepel az ala-
pozás műsorában. 

Az Építőknél nincs válto-
zás az edzők személyében. Az 
első csapatnál Palotai János, 
az ifjúságiaknál pedig Tör-
köly György maradt a szak-
vezető. Egyetlen játékosuk 
sem távozott el. ezzel szem-
ben tizenkét fiatalt igazoltak. 

Közülük hat még ifjúsági 
sorban van. a másik hat kö-
zött sincs azonban huszon-
egy évnél idősebb egy sem. 
Az „újoncok" ismeretlen ne-
vek. de azért jó teljesítményt 
várnak tőlük. 

A vezetőség elégedett a 
sorsolással. 

— Először a Szegedi Ken-
derrel találkozunk, majd az 
Apátfalva jön hozzánk, har-
madik mérkőzésünk pedig 
Dorozsmán lesz — mondta 
Kiss Ferenc szakosztályve-
zető. — Mivel a Kender a 
pályaválasztó, de mindketten 
a SZAK-pályán játszunk, 
ezért az első két mérkőzé-

sünk végeredményben a sa-
ját otthonunkban lesz. Sze-
retnénk sikeresen rajtolni, az 
első három alkalommal leg-
alább négy pontot remélek... 

Az Építők egyébként csak 
a tavaszi idényt játssza a 
SZAK-pályán, mert az új-
szőregi, volt KEAC-sportto-
lepen már majdnem elké-
szült az ú j pályájuk. A lab-
darúgó-pálya talaját füvesí-
tették, öltözőhelyiségek épül-
etek, a kerítés nagyobbik 
resze is elkészült, s már el-
határozták. hogy a pályaava-
tást az Építők napján, június 
1-én tartják meg. 

M. K. 

Á hét végi műsor Seregszemle 

SZOMBAT 

Asztalitenisz. A Szegedi 
EOL területi jellegű minősí-
tő versenye serdülők és ifjú-
ságiak részére, Felsőfokú 
Élelmiszeripari Technikum 
tornaterme, 3 óra. 

Labdarúgás. Barátságos 
mérkőzés: SZVSE—Szegedi 
Dózsa, Vasutas-stadion, 3 óra. 

Ökölvívás. A Dózsa Kupa-
viadal első napi versenyei, 
Rókusi Tornacsarnok, 6 óra. 
(A versenyen budapestiek, 
vásárhelyiek és szegediek in-
dulnak, mintegy ötvenen lép-
nek majd a szorítóba. Több 
súlycsoportban nagy küzde-
lem várható.) 

VASARNAP 

Asztalitenisz. A Szegedi 
Spartacus területi jellegű mi-
nősítő versenye felnőtt nőlc 
és férfiak részvételével, Ko-
lozsvári téri iskola, reggel 8 
óra. Szegedi járási ifjúsági 
és serdülő bajnokság, Tápé, 
Kölcsey téri iskola, 9 óra. 

Birkózás. 14, 15 és 16 éve-
sek területi seregszemle-ver-
senye (kötöttfogásban és sza-
badfogásban), Vasutas-sta-
dion tornaterme, 10 óra. 

Labdarúgás. Barátságon 
mérkőzések: SZEOL—Kecs-
keméti Dózsa, Tisza-parti sta-
dion, negyed 11. SZEOL II. 

—Kecskeméti Dózsa II., Ti-
sza-parti stadion, 12 óra. 

ökölvívás. A Dózsa Kupa-
viadal második napi, döntő 

versenyei, Rókusi Tornacsar-
nok, 10 óra. 

Torna, Megyei középisko-
lás női bajnokság, Tisza-
parti Gimnázium, 9 óra 

Vívás. A szegedi vívók Bu-
dapesten II. osztályú kard-
versenyen és III. osztályú női 
tőrversenyen vesznek részt. 

Holnap, vasárnap újabb 
seregszemle vetélkedő lesz 
Szegeden fiatal birkózók ré-
szére. A területi döntőn tu-
lajdonképpen hat versenyre 
kerül sor, mert három év-
folyam részére szabadfogás-
ban is lesz küzdelem. Bécs, 
Békés és Csongrád megyéből 
több mint száz indulóra 
számítanak. 

Lányok súlyzóval 

U e b m a n n Bé l a felvétele 

Sporthorgászok _ hal nélkül 
RENDEZNI A JOGOS SÉRELMET! 

A Tiszát és a Marost kivé-
ve érdemleges vizekkel nem-
igen rendelkezik a Szegedi 
Horgász Egyesület, noha a 
szómadat látszatra hízelgő. 
Eszerint 115 és fél kataszteri 
hold a saját kezelésű vízte-
rülete. Halak telepítésére al-
kalmatlan, haszontalan a 
Mihálytelek alatti holt Tisza-
ág. A Matyérből jövő mér-
gező hatású szennyeződés és 
a „kiégett" pocsolyás talaj 
miatt már kora nyáron fel-
fordul ebben a vízben a hal. 
S vajon a téglagyári kubi-
kokba telepítés kellő sikerrel 
járt? Az árterek lecsapolá-
sával, árkolásával mind sze-
gényebb a fogási eredmény a 
Tiszán, a Maroson. Mindkét 
folyóban az ivadék kis része 
marad csak meg. A téli ki-
kötő halállománya ugyancsak 
gyér. 

Némelyek hangzatos na-

gyotmondásától eltekintve 

nagyobbrészt szemét halat, 

kárászt, keszeget, törpehar-

csát mondhatott magáénak 

tavaly is a legtöbb szegedi 

horgász, kivéve a szerencsé-

sebbeket, akik különféle jár-

műveken „idegen" vizekre 

járnak az atkai komptól 

jelenség a horgászok jogos 
felháborodása. Ha azt vesz-
szük pedig, hogy 2142 tagot 
számlált tavaly a szegedi 
egyesület, s várhatóan ez a 
szóm rövid időn belül meg-
kétszereződik, akkor nagyon 
is érdemes odafigyelni annyi 
ember gondjára, szórakozá-
sának megszépítésére. A pén-
zükért megilleti őket a körül-
tekintő gondoskodás, hiszen 
alig másfél évtized alatt 45 

te a sok éves problémát, a 
vízterületi kisemmizettséget. 
Az „öregek" hadakozása lát-
tán elkedvetlenednek az ifjú 
szegedi sporthorgászok is, a 
tizen-évesek, pedig kis híján 
500 főnyi a táboruk, s övék 
a jövő. 

Az semmiképpen sem jár-
ható út, amit eddig a kény-
szerűség diktált: olyan szeny-
nyezett, állandó felfordulás-

A kajakosok télen b ke-
mény edzéseket végeanek. 
tornateremben készülnek fel 
a nagy nyári versenyekre. 
Képünkön a SZEOL női ka-
jakosai láthatók, akik erő-
gyűjtésként súlyzóval a ke-
zükben futnak a Madách ut-
cai iskola tornatermében. 

ről 220 forintra emelkedett s a l fenyegetett vízbe telepíte-
egy-egy horgász évi tagdíja. 
Az utóbbi négy év alatt 11.44-
en váltak meg egyesületüktől, 
és a mostani közgyűlésen is 
egyre mérlegelték: mire fel 
fizessék be a sok pénzt? 

A tavalyi taglétszám meg-
kétszereződését várni — ilyen 
mostoha körülmények között 
— csalóka ábrándnak tűnik. 
A valamivel jobb helyzetű 
másik szegedi horgászegye-
sülettel, a Spartacussal egye-
sülni sem volna célszerű az 
ismert okok miatt. A problé-
mát az sem oldja meg, hogy 
egyik egyesületből átlépnek a 
másikba, aztán ismét visz-
sza, s végül hátat fordíta-
nak a sporthorgászatnak a 
sorozatos sikertelenség ér-
zésével. A közgyűlésen fel-

Csongrádig, vagy azon túl. Az szólalok mindegyike — Mol-
1968-at lezáró küldöttköz- n á r László, Csermák József, 
gyűlésen a vezetőség is szo- Juhász Imre, Török Sándor, 
morúan hangsúlyozta, hogy Kothencz Dezső, Király Im-
hatáskörében nem tud újabb re, Szoboszlai István, Pribék 
vízterületeket szerezni, illet- Tibor, Bittó János, Gulyás 
ve a régebbieket, a nagyfai, a Tóth József, Oláh Ferenc, 

szúnyogosi és a Röszke alatti 

holt ágakat nem tudja visz-

szaperelni. 

E hadakozás és az illeté-

kes szerveknek a probléma 

agyonhallgatása miatt min-

ni ivadékot, vagy méreten 
alul alig kisebb halat, amely 
úgyis elpusztul, mielőtt ki-
foghatóvá növekszik. Ilyen 
terület volt pedig eddig a mi-
hólyteleki sárgaparti víz, ép-
pen ezért jól nézze majd meg 
az egyesület vezetősége, hogy 
idén hova, mit és mennyi 
halat telepít a rendelkezésé-
re álló százezer forintból. Ezt 
az összeget már olyan vízen 
kellene beruházni, amely 
maradandóan kamatozik. A 
szezon kezdete még odább 
van, addig lehetne ú j víz-
terület visszaszerzésével bol-
dogítani a szegedi horgászo-
kat. Le kell ülni ezen terüle-
tek bérlőivel, s az Országos 
Halászati Felügyelőséggel, a 
Magyar Országos Horgász 
Szövetséggel, hogy rendezni 
lehessen a régi és jogos sérel-
meket, mert a jelenlegi álla-
potok nem elégítik ki a két-
ezernél több szegedi sport-
horgász igényét. 

Lődl Ferenc 

Csapatok 
barátsága 

Nagyszerű küzdelmek 
színtere volt két hónapig a 
Rókusi Tornacsarnok. Külö-
nösen az utolsó hetekben, 
amikor a diákcsapatok dön-
tőire került sor. 

Az egyik legnagyobb ér-
deklődés a Gépipari Tech-
nikum—Radnóti Gimnázium 
csapatainak találkozóját kí-
sérte. Zúgtak a kereplők, 
szóltak a dobok, harsogtak a 
trombiták, s közel 500 diák 
torkából zengett a biztatás. 

Nagy küzdelem folyt a 
pályán a győzelemért, de a 
mérkőzés után nem esett 
egyetlen egy rossz szó sem 
a másik csapat ellen. Oka: 
jó barátságban van egymás-
sal a két iskola csapata. A 
barátság alapja: a Gépipari 
Technikum diákjainak — 
tornaterem hiányában — a 
Radnóti Gimnázium adott 
saját otthonában felkészülési 
lehetőséget a teremkézilabda 
bajnokságra. 

S így van ez már két év 
óta . . . Ezért izgulnak egy-
másért a két iskola diákjai, 
ha nem egymás ellen játsza-
n a k . . . 

K. 55. 
Futó Géza, Tóth Mihály, 

Nagy Mátyás, Tokaji Lajos, 

Mencz Nándor, dr. Musz-

ka Dániel, Gólya Im-

re, Cserovszki Pál, Lados 

István, Nádi Béla, Száraz 

den esztendőben visszatérő Pál, Deák István — feszeget-
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CSÜCSFORGAI.OM SAIGONBAN. A dél-vietnami fővá-
rosban a közelmúltban több merényletet is elkövettek 
magas állású személyiségek, az amerikaiak kiszolgálói el-
len. A világsajtóban többször elhangzott a kérdés: hogy 
lehet az, hogy az ilyen akciók résztvevői eddig általá-
ban sikerrel elmenekültek tettük színhelyéről. A kérdésre 
választ ad ez a felvétel, amely ízelítőt ad a katonai és 

polgári járművekkel zsúfolt Saigon csúcsforgalmáról 

PHANTOMOK GYAKORLATON. Ezekből a nehézbom-
bázókból már számosat lelőttek a VDK területe fölött. 
Az USA az agresszió támogatására 50 ilyen harcirepüto-
gép-tipus szállítását ígérte az izraeli kormánynak. A Mc-
Donell—Douglas amerikai repülőgépgyártó nagyüzem 
munkásai — itt készülnek a Phantomok — nemrégiben 
sztrájkba léptek. A sztrájkban részt vevő 17 ezer mun-
kás "kiesése a termelésből nagymértékben hátráltatta az 
izraeli, a japán, a nyugatnémet és legújabban az iráni 

megrendelések teljesítését is 

KÍSÉRLET — VÍZ ALATT 
Világszerte folytatnak kí-

sérleteket a tengerek titkai-
nak megismerésére és arra, 
hogy az emberi szervezet 
miképpen bírja ki huzamo-
sabb időn át a víz alatti tar-
tózkodást. Legutóbb szovjet 
kísérletről számoltunk be: a 
kutatók több napig tartóz-
kodtak a víz alatt, különböző 
méréseket, s egyéb feladato-
kat végeztek. A londoni 
egyetem egy kutatócsoportja 
is kísérletet folytat a tartó-
sabb víz alatti élet körül-
ményeinek megismerésére. 
Két diák, a húszéves Jeffrey 
Stuart és a 19 éves Peter 
Newman 24 órát töltöttek kí-
sérleti célból egy víz alatti 
célokra készült különleges 
plasztikgömbben. Képünkön: 
a két diák a kísérlet után 
kilépnek a plasztikgömbből. 

t 


