
Izgalmas kosárlabda-mérkőzések 

K e c s k e m é t -
Szeged 
3:1 (2:0) 

Kecskemét, 1500 néző. Ve-
zette: Gerőházi. Kecskemét: 
Gór (Winter), Vincze (Fab-
ró), Fajt, Lutz, Kéri (Lan-
tos), Diósszegi, Gyifkó, Lódi 
(Jósa), Veres dr. (Kiss II.), 
Pasek (Bánhidi), Dobó (Ba-
latoni). SZEOL: Korányi (Gi-
licze) — Várhelyi III. (Ne-
mes), Tanács, Magyar, Kő-
vári, Molnár, Dávid, Mészár, 
Varga Tamon (Tihanyi), 
Vass. 

A két csapat előkészületi 
mérkőzése lendületes, jó ira-
mú küzdelmet hozott. Az el-
ső három percben — védelmi 
hibából —kapott két gól rá-
nyomta a SZEOL játékára a 
bélyeget. A második félidő-
ben a SZEOL feljött, s me-
zőny fölényt harcolt ki. A sze-
gedi csapat a mezőnyben 
aránylag tetszetősen játszott, 
azonban a csatárok nem vol-
tak veszélyesek a kapura. A 
Kecskeméti Dózsa elleni ta-
lálkozóból ismét az derült ki, 
hogy a csatársor változatla-
nul gyenge. A probléma te-
hát továbbra is a jó csatár-
sor megteremtése. A csapat 
erőnléte és lendülete külön-
ben jó volt. 

A kecskemétiek győzelmü-
ket gólratörőbb csatársoruk-
nak köszönhetik. A gólokat 
rúgták: Veres dr., Tanács 
(öngól), Balatoni, illetve Dá-
vid szépített tizenegyesből. 

A SZEOL holnap, szerdán 
a Szegedi Spartacussai ját-
szik edzőmérkőzést a Tisza-
parti pályán, délután fél 3 
órai kezdettel. Ez lesz a ba j -
nokság előtti főpróba, mert 
szombaton — mint arról már 
beszámoltunk — Pécsen ba j -
noki találkozóra áll ki a csa-
p a t 

Nem sikerült 
a Postásnak 

Budapesten folytatódtak 
az NB II-be jutásért folyó 
osztályozó mérkőzések. A 
Szegedi Postás férficsapatá; 
nak színeiben Kecskeméti 
F., Kecskeméti Gy., Pásztás. 
Mészéros, Pál Attila, Szé-
kelyhídi, Vass Sándor, Czi-
ner és Gém játszottak. 

Első mérkőzésüket a Kő-
bányai Söripar SE együtte-
se ellen vívták, s 63:58 
(34:25) arányú győzelmet 
arattak. A csapat formásán, 
lendületesen játszott. A má-
sodik mérkőzésen a VM 
Közért együttese ellen na-
gyon fáradtan kezdett a 
csapat s az első félidőt 40:18 
arányban elveszítette. A 
második félidőben kitűnően 
játszottak, de a nagy előnyt 
már nem tudták „befogni^" 
és 57:52 arányban vereséget 
szenvedtek. 

A legutolsó mérkőzésen a 
VM Közért legyőzte a Kő-
bányai Söripar SE gárdáját 
s így ő jutott vissza az 
NB Il-es ligába. 

A Szegedi Postás bal-
szerencséje elsősorban a 
szezon eleji erőnlét hiányá-
val magyarázható. így el-
veszett a lehetőség, — s az 
ú j évadban a megyei ba j -
nokságban kell úgy helyt-
állniok, hogy visszakerüljer 
nek az NB Il-es mezőnybe. 

Vasárnap délelőtt az Or-
szágos Középiskolás Kosár-
labda Bajnokság keretében 
két mérkőzésre került sor a 
Rókusi Tornacsarnokban. A 
Radnóti Miklós Gimnázium 
fiúcsapata a Kunszentmár-
toni Gimnáziumot, a leá-
nyok pedig a Bp. Eötvös 
Gimnázium együttesét fo-
gadták. 
Eredmények: 

Radnóti—Kuuszentmárton 
91:58 (46:22) 

A Radnóti Gimnázium 
összeállítása: Zöllei, Moldo-
vay, Elekes, Wirth, Ha-
raszthy, Csere: SzirányL 

Kunszentmártonban a 
Radnóti Gimnázium 12 pon-
tos vereséget szenvedett, te-
hát ennél többet kellett 
dobni a továbbjutásért. Ért-
hető, hogy a mérkőzés ilyen 
körülmények között idege-
sen kezdődött s a jó fiziku-

mú, gyors kunszentmártoni 
fiúk szorosan tartották az 
eredményt. De a 8 -9 . perc 
tá ján Zöllei és Elekes szép 
akciói révén már 6—8 pont-
ra növekedett a hazai csa-
pat előnye és támadó kedve 
is megjött. A második fél-
időben a vendégcsapaton 
már a fáradság jelei mutat-
koztak. 

Izgalmas és sportszerű 
mérkőzést vívott a két csa-
pat, melynek színvonala né-
hol az NB Il-es átlagot is 
meghaladta. A legjobb do-
bók: Moldovay 28, Elekes 
24, Haraszthy 17, Zöllei 16, 
illetve Schök 15, Balla 10. 
A mérkőzés legjobbjai Zöl-
lei (a mezőny legjobbja), 
Elekes, Haraszthy, Moldo-
vay, illetve Schök és Kanyó 
voltak. 

A Radnóti fiúcsapata győ-
zelmével továbbjutott a t i -
zenhatos döntőbe. 

Bp. Eötvös G.—Radnóti G. 
64:28 (41:13) 

Radnóti Gimnázium: Tóth, 
Kertész, Gunda, Bartal, 
Herczegh, Csertő, Tóth, Wol-
ford. 

Az I. korosztályú fővárosi 
csapatnak nem jelentett ne-
héz feldatot legyőzni a 
Radnóti Gimnázium II. kor-
osztályú csapatát. Annál is 
inkább nem, mert a radnó-
tista lányok bosszantóan 
rosszul dobtak kosárra. Ha a 
II. korcsoport bajnokságában 
szóhoz akarnak jutni, akkor 
jóval lelkesebb játékra és 
szorgalmasabb felkészülésre 
lesz szükségük. 

A tizenhatos döntőbe tehát 
az I. korcsoport küzdelméből 
a Bp. Eötvös jutott tovább. 

A két diákmérkőzést Ha-
lász (Szeged) és Mihályovsz-
ky (Budapest) vezette. Fel-
adatukat kifogástalanul lát-
ták el. 

A diáktalálkozók után ba-
rátságos felkészülési mérkő-
zésekre került sor: 

Szolnok—SZEOL 
66:49 (32:26) 

A női csapatok találkozó-
ján a hazai csapatban a kö-
vetkezők játszottak: Vígh, 
Schmidtné, Bánáthy, Mikus-
ka, Pesti. Csere: Istók. Re-
ményi, Izing, Pörzsalámi, 
Krajkó, Kiss. 

Mindkét csapat játékán 
látszott az idényelej i forma, 
eléggé lassú, vontatott játék 
folyt a pályán. A vendégek 
győzelmüket Janai jó játé-
kának köszönhetik. A leg-
jobb dobók: Cseh 13, Janai 
11, illetve Vígh 16, Pesti 8. 

SZEOL—Szolnok 
94:67 (43:32) 

A volt NB l-es férficsapa-
tunk a következő összeállí-
tásban játszott: Zöllei, Fara-
gó, Láng, Kisteleki, Schmidt. 
Csere: Kiss, Varga, Dobó, 
Korponai. 

A találkozó az elején ira-
mos küzdelmet hozott, ké-
sőbb azonban a játékosok ki-
fáradtak s a mérkőzés ella-
posodott. Láng kitűnően já t -
szott. A legjobb dobók: Kis-
teleki 20, Zöllei 12, illetve 
Káplár 23, Balogh 14. 

Jégtáblák között 
— át a Tiszán 

Sport vagy art istamutat-
v á n y ? . . . Ezen gondolkoz-
tam, amikor Schirilla 
György vasárnap délután a 
híd mellől, egy halászbár-
káról beugrott a Tiszába 
hogy az újszegedi oldalról 
átússzon Szegedre. Nagyon 
sokan figyeltük a veszélyes 
vállalkozást. Végig, a folyó 
par t ján és fenn a hídon leg-
alább húszezren álltak. 

Mindenütt felcsattant a 
taps, amikor Schirilla neki-
vágott a hömpölygő víznek. 
A zajlás igen erős volt. Az 
első izgalom akkor adódott, 
amikor a kísérő motorcsó-
nak a folyó közepén el-
akadt. Nem tudta tovább 
követni Schirillát, aki azon-
ban ezzel semmit sem tö-
rődve, egyedül folytatta út -
já t az egyre sűrűbben érke-
ző jégtáblák között. Mint-
egy négyszáz métert úszott, 
és mindannyian megköny-
nyebbültünk, amikor a Bel-
gyógyászati Klinika előtt 
partot ért. A lelkesen éljen-
ző tömeg sorfala között — 
fürdőnadrágban — a Bőr-
gyógyászati Klinikára futott, 
ahol fürdővel várták. 

A nagy sokaságon keresz-
tül törve, sikerült bejutnom 
a klinikára. 

— Nagyon jó volt a víz, 
az időjárás pedig egészen 
nyárias — jegyezte meg mo-
solyogva Schirilla György a 
fürdő után. Majd komolyra 
fordította a szót: 

— Bizony régen volt, de 
jól emlékszem r á . . . Gyer-
mekkoromban paralízist kap-
tam, és az egyik lábam bé-
na maradt. Az orvosok hosz-
szú időn át hideg fürdőkkel 
gyógyítottak, és a kezelés 

A Tisza közepén 

végül is eredménnyel járt. 
Akkor szoktam hozzá a je-
ges f ü r d ő k h ö z . . . 

Közben a tömeg még na-
gyobb lett a klinika előtt. 
Mindenki közelről akar ta 
látni Schirillát, aki nem-
csak kitartó futó, hanem az 
úszó jégtáblák között, ne-
künk. szegedieknek most 
bátorságát is bebizonyította. 
Érthető, hogy a klinikáról 
alig tudott elmenni. Na-
gyon sok fiatal kért tőle 
autogramot, sokszáz aláírást 
kellett adnia a szegedi sport-
barátoknak. Egyszóval: min-
denkinek tetszett Schirilla 
helytállása. Produkciója 
sport, de egyben, bizonyos 
fokig merész ar t is tamutat-
vány is volt. 

Metzger Károly 

Megkezdődött Szkopjéban 
a C-csoportban a Jégkorong 

Világbajnokság 

Nyolc egyesület 
a hirkőzóversenyen 

Hétfőn Szkopjéban a C-
csoportban megkezdődött a 
Jégkorong Világbajnokság. 
A nyitómérkőzésen Hollan-
dia 4:3 (2:0, 0:2, 2:1) arány-
ban győzött Dánia ellen, a 
második mérkőzésen Bul-
gária válogatottja meglepe-
tésre 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) 

arányban legyőzte Japánt. 
A nap harmadik mérkő-

zése a Magyarország—Svájc 
találkozó volt. A r a j t a 
magyar csapat számára na-
gyon rosszul sikerült: 
Svájc—Magyarország 11:1 
(3:0, 4:0, 4:1). 

Újabb forduló 
asztaliteniszben 

Liebmann Béla felvétele 

A szegedi Pál György kétvállas győzelme előtt a Fodor 
István elleni mérkőzésen 

A Szegedi VSE vasárnap 
jól sikerült kötöttfogású bir-
kózóversenyt rendezett i f jú -
ságiak részére. Ezen nyolc 
egyesületből 58-an vettek 
részt. A tíz súlycsoportból az 
egriek négyben diadalmas-
kodtak, a szegediek két-két 
győztest köszönthettek. A 
legnagyobb küzdelem az 52, 
a 65 és a 75 kg-osok súlycso-
portjában alakult ki. Kitű-
nően birkózott Pál, Cseh, Sü-
megi és Farkas. 

48 kg: 1. Makovics László 
(Szegedi 624. sz. ITSK), 2. 
Szász Tibor (Sz. 624. sz. 
ITSK). 52 kg: 1. Pál György 
(SZVSE). 2. Komáromi Sán-
dor (SZVSE). 56 kg: 1. Han-
nus (Egri Berva), 2. Tóth Ist-
ván (Kiskunfélegyházi Va-
sas). 60 kg: 1. Lakatos András 
(Egri Berva). 2. Nagv Imre 
János (Sz. 624. sz. ITSK). 
65 ke: 1. Cseh Imre (Kiskun-
félegyházi Vasas), 2. Lapu 

Sándor (SZVSE). 70 kg: 1. 
Farkas István (Egri Berva), 
2 Benkő Gyula (Sz. 624. sz. 
ITSK). 75 kg: 1. Sümegi Ist-
ván (SZVSE), 2. Vincze Fe-
renc (Sz. 624. sz. ITSK). 81 
kg: 1. H. Szabó Sándor (Kis-
kunfélegyházi Vasas), 2. Kó-
szó Imre (Sz. 624. sz. ITSK). 
87 kg: 1. Takács István (Sz. 
624. sz. ITSK). 2. Reszta Mik-
lós (Sz. 624. sz. ITSK). Ne-
hézsúly: 1. Tóth Károly (Eg-
ri Berva), 2. Kósa Károly (Sz. 
624. sz. ITSK). 

A vasárnapi országos ver-
seny igen jó előkészület volt 
a megyei bajnokság előtt, 
mert a fiatalok most kemény 
erőpróbán vehettek részt. A 
megyei ifjúsági kötöttfogású 
és szabadfogású bajnokságot 
március 2-án Szegeden ren-
dezik meg a Vasutas-stadion 
tornatermében, szegedi, szö-
regi. makói, vásárhelyi, szen-
tesi és csongrádi birkózók 
részvételével. 

KEDD. 
1969. FEBRUÁR 25. 

Az asztalitenisz NB II-ben 
most került sor az idei har-
madik fordulóra, míg az NB 
III küzdelmei vasárnap kez-
dődtek. Ebben a fordulóban 
a szegedi csapatok ötven-
százalékos teljesítményt 
nyúj tot tak: kettő győzött, 
kettő pedig vereséget szen-
vede t t 

NB II f é r ő : 
Sz. Kender—Bp. Telefon-

gyár 14:1L Budapest. A 
gyári együttesből Bénák 
András mind az öt mérkő-
zését megnyerte, Fehér, dr. 
Vikor és Halasi pedig há-
romszor győzött 

NB II női: 
Bp. Hazai Fésűsfonó—Sz. 

Spartacus 10:6. Szeged. A 
szegediek közül Csikós Már-
ta és Kamocsay Mária 3—3 
mérkőzésen nye r t 

NB III férf i : 
SZEOL—Nagykőrösi Kini-

zsi 10:6. Nagykőrös. A SZEOL 
első bajnoki pontjainak szer-
zői: Szeles (4), Berger (3), 
Fenyvesi dr. (2), Bihari (1). 

Orosházi Kinizsi—Sz. Ká-
belgyár 9:7. Orosháza. A sze-
gedi csapatból Papp három-
szor, Bükk kétszer, Gaál dr. 
és Bálint egyszer győzött. 

Vasárnap délelőtt került 
sor a középfokú iskolák me-
gyei szintű egyéni és csapat 
asztalitenisz versenyére. A 
közel 30 fő versenyző jó fel-
készültségről tett tanúságot. 
Eredmények: 

Női csapatok versenyében 
az első helyet a Szegedi Tö-

mörkény Gimnázium együt-
tese szerezte meg. 2. Szen-
tesi Horváth Mihály Gimná-
zium, 3. Szegedi Radnóti M. 
Gimnázium. A férficsapatok 
versenyét a Szegedi Erdé-
szeti Technikum nyerte. 2. 
Vasútforgalmi Technikum, 3. 
Szentesi Ipari Szakközépis-
kola. 

A női egyéni verseny 
győztese Vikor Anikó, a Rad-
nóti Miklós Gimnázium ta-
nulója lett. 2. Machnitz 
Györgyi (Tömörkény Gim-
názium), 3. Rózsa Erzsébet 
(Szentesi Horváth M. Gim-
názium), 4. Farkas Beatrix 
(Szegedi Tömörkény G.), 5. 
Farkas Katalin (Szegedi Tö-
mörkény G.), 6. Nagy Ágnes 
(Radnóti). 

A férfi egyéni verseny 
győztese Borsi (Erdészeti 
Technikum), 2. Bordás (Vas-
útforgalmi Technikum), 3. 
Kürti (Szentesi Horváth M. 
Gimnázium), 4. Barsi (Erdé-
szeti Technikum), 5. Szalay 
(Vasútforgalmi Technikum), 
6. Mackó (Vasútforgalmi 
Technikum). 

Somogyi Károlyné felvétele 

Schirilla „kint van a vízből". Mellette Vass József regi 
szegedi maratonista 

S = 0 = R = 0 = K = B = A = N 
Az Üjpesti Dózsa labdarú-

gó-csapata vasárnap Varsó-
ban játszotta a Vásárvárosok 
Kupa első mérkőzését a Legia 
Varsó együttesével. A lila-
fehérek nagy küzdelem után 
idegenben is győzni tudtak 
1:0 (0:0) arányban. A ne-
héz talajon a hazaiak kezd-
tek jobban és szünetig sok 
helyzetük akadt. Szünet után 
feljavult a Dózsa és a befe-
jezés előtt három perccel Du-
nai II. a győztes gólt is meg-
szerezte. A visszavágóra hol-
nap, szerdán kerül sor Bu-
dapesten. 

A brazíliai Nációnál lab-
darúgó-csapatának két játé-
kosa párbaj t vívott. A 24 
éves középcsatár Lio és a 23 

esztendős hátvéd Berto egy-
szerre rajtolt motorkerék-
párján, miután egymás mel-
lett elhaladtak, hátrafordul-
va adták le pisztolylövései-
ket. Két lövés Lio motorját 
találta, a harmadik pedig a 
játékost, akit kórházba vit-
tek. Berto elmenekült a 
rendőrség elől. 

Barátságos labdarúgó-mér-
kőzés eredménye: Makói 
Spartacus—Kossuth SE 3:2 
(2:2). Makó, Maros menti 
pálya. Az első negyedórában 
fölényben volt a hazai együt-
tes, utána egyenlő erők küz-
delmét lehetett látni. Góllö-
vő: Máté, Vékony, Koczkas 
II., illetve: Dupsi (2). 

így kellett volna tippelni 
Párizsban most bonyolítot-

ták le a már hagyományos 
Monal Kupa nemzetközi pár-
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Az 1 
rölve. 
8. Atalanta—Lanerossi 
7. Bologna—Juventus 
8. Milán—Fiorentina 
9. Roma—Napoli 

10. Cagliari—Inter. 
11. Varese—Pisa 
12. Genoa—I.azio 
13. Reggiana—Bari i i-o 
14. Brescia—Foggia 1 3:2 
15. AS Reggina—Monza 1 4io 
16. Catania—Perugia 1 1:0 

Csak a 11 és 10 találatos szel-
vényekkel lehet nyerni. A hal-
mozott jutalom átkerül a 9. 
hétre. 

Ezen a héten, mivel csak 11 
mérkőzés szerepelt a totóban, a 
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