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S P O R T 

A mai műsor 
Aszuiiicmsz. A Szegedi Textil-

művek országos jeliegu verse-
nye, lextumuveK Kulturális ter-
me, s ora. (Második nap.) 

birkózás. A Szegedi VSE or-
szágos leilegu Ujusagl kútütt-
logasu versenye, Vasutas-stadion 
tornaterme, 10 ora. 

kézilabda. Teremüajnuksag a 
Rókusi Tornacsarnokban, egész 
napon át. 

l j e le löu : Vidla—Felsőfokú Vas-
utlorgaimi Technikum ierll. 7.30. 
Rozsa Ferenc Gimnázium—Hód-
mezővásárhelyi Spartacus női if-
júsági, 8 óra. Textilművek— 
800. sz. ITSK II. ferf l i f júsági , 
8.20. H. Spartacus—Rozsa Ferenc 
Gimnázium női Ifjúsági vissza-
vágó. 8.30. Statisztikai Techni-
kum— Murahalml Gimnázium nól 
If júsági, 0.10. Hunyadi SE—Sz. 
Spartacus ferfl I. osztályú rang-
adó. 9.30. Mórahalom—Statiszti-
kai Technikum női Ifjúsági, 10 
ora. Sz. Spartacus—Hunyadi SE 
íeríi l. osztályú rangadó, vtsz-
szavágo. 10.20. Statisztikai Tech-
nikum—IÍJu Gárda női I. osztá-
lyú. 10.50. 824. sz. ITSK—Tisfca-
parti Gimnázium férfi i f júsági . 
11.10. I f jú Gárda—Statisztikai 
Technikum nőt I. osztály, 11.40. 

Délután: Tisza-parti Gimnázi-
um—624. sz. ITSK férfi if júsági, 
12 ora. OTP—Gázmüvek férfi. 
12.30. Tlpográtia—Orvoskar férfi. 
13 ora. Építők II.—Kender II. 
férfi. 13.30. Kábelgyár—Orvoskar 
fér f i . 14 Ora. Texti lművek II.— 
600. sz. ITSK női. 11.30. Radnóti 
Gimnázium II.—TOmörkénv Gim-
názium férfi i f júsági. 14.50. Gép-
ipari Technikum—Radnóti Gim-
názium férfi i f júsági. 15.20. 
024. sz. ITSK—Radnóti Gimná-
zium t r i . férfi i f júsági . 15 .30. 
Radnóti Gimnázium—Gépipan 
Technikum férfi if júsági, 16.20. 
Kinizsi—Textilművek női If júsá-
gi 16 .30. Rózsa Ferenc Gimná-
zium—Vasútforqalmi Technikum 
férfi ifjúsági. 17.10. Texti lmű-
vek—Kinizsi női if júsági. 17.40. 

Este ' Vasútforgalml Techni-
kum—Rózsa Ferenc Gimnázium 
ferfl Ifjúsági, 18.10. Dorozsma— 
Tömörkény Gimnázium nőt, 
18.40. Tisza-parti Gimnázium — 
Génipari Technikum rí. férfi 
If júsági. 19 óra. 

Sándorfalván 
játszanak 

Beszámoltunk már arról, 
hogy hét közben a SZEOL 
SC NB l -es labdarúgó-csapa-
ta tartalékgárdájával Kis-
teleken játszott előkészületi 
mérkőzést, mert a Tisza-par-
ti stadion pályái használha-
tatlanok. 

Hasonló, sorsra jutott most 
másik két szegedi csapat is: 
a SZAK és a Dózsa ma, va-
sárnap délelőtt, Újszegeden, 
a SZAK-pályán szeretett 
volna mérkőzni egymással , 
de ez a program is e lma-
rad. A pénteki nagy eső mi-
att az újszegedi pálya talaja 
ugyanis olyan nagymérték-
ben tönkrement, hogy azon 
jelenleg játszani nem lehet. 

Ezért a Dózsa kezdemé-
nyezésére Sándorfalvára uta-
zik a két együttes, ahol elő-
reláthatólag jó pálya várja a 
csapatokat. A Dózsa—SZAK 
mérkőzés Sándorfalván. ma 
délelőtt 10 órától lesz. 

Tegnap, szombaton este a 
Rókusi Tornacsarnokban 
rendezték meg az idei első 
NB-s mérkőzést Szegeden. A 
Szegedi Dózsa öklözöi mér-
ték össze tudásukat "a Kis-
kunfélegyházi Kun Béla 
SE-vel. Mint lapunkban 
korábban már beszámoltunk, 
a szegedi csapat a múlt év-
ben megrendezett délterületi 
ökölvívó-bajnokság megnye-
résével harcolta ki a maga-
sabb osztályban szereplés jo-
gát. A premier jól sikerült, 
hiszen az első csapatbajnoki 
mérkőzésen négypontos győ-
zelmet értek el a l i la-fehé-
rek. 

Telt ház előtt a papirsű-
b'ú Márta lépett először 
ringbe. Ellenfele, Tímár lát-
szólag gyengébb volt, mégis 
a piros-fehérek játékosa győ-

zött — a Dózsa edzője a 2. 
menetben bedobta a törülkö-
zőt, a légsúlyban azonban 
Martos pontozásos győzelmé-
vel kiegyenlített. Érdekes 
volt a harmatsúlyúak küz-
delme. Sitkei J. ügyesen 
harcolt, jobb volt e l lenfelé-
nél, mégis a 3. menetben ő 
került a padlóra és kiszá-
molták, noha a mérkőzés 
vezetője — helyesen — Sit-
kei J. karját emelte ma-
gasba, mert el lenfele soro-
zatosan szabálytalankodott. 
Igazán szép öklözést pehely-
súlyban láttak a nézők. Két 
képzett versenyző, Lő-
kös és Péntek összecsapása 
valóban ökölvívás volt: igaz-
ságos döntetlen született. A 
könnyűsúlyban Sitkei I. el-
lenfelét a 3. menetben le-

léptették, a kisváltósúly-
csoportos Engi pedig a 2. 
menetben kiütéssel győzött , 
a váltósúlyú Román el lenfe-
le az első menet után fe l -
adta a küzdelmet. Ekkor 
már l l :3 -ra vezettek a ha-
zaiak, de a nagyváltó-, kö-
zép-, és a félnehézsúlyűak 
küzdelmeit Sedró, Bat.vik. il-
letve Vazorka elvesztette. 
Sedró pontozással kapott ki, 
az. utóbbi két versenyző pe-
dig feladásra kényszerült. 
Végül a nehézsúlyú Pék— 
Cserháti összecsapás — a 
dózsás fiű néhány ütésvál-
tás után kiütötte el lenfelét 
— a szegediek javára dön-
tötte el a mérkőzést. 

Végeredményben: Sz. Dó-
zsa—Kiskunfélegyházi Kun 
Béla SE 13:9. 

A. S. 

A SZEOL-újoncok kislexikonja 

Száz esztendő legnagyobb 
versenye 

Jubileumra készülődnek a szegedi evezősök 

Csak kevés sportág dicse-
kedhet azzal, hogv száz éve 
virágzik, létezik. Szegeden a 
céllövészet és az evezés az. 
amelvik igen régen megho-
nosodott. A Polgári Lövész 
Egylet 1868-ban alakult meg. 
maid két évre rá a Szegedi 
Csolnakázó Egyletet hozták 
létre az Illető sportág régi 
barátai. 1870 óta foglalkoz-
nak tehát a városban az eve-
zéssel. 

A centenárium alkalmából 
az evezősök most visszaem-
lékeznek a megtett útra. Egv 
évszázad hosszú idő. annak 
eseményei igen 6zétágazóak. 
Az evezósélet leglelkesebb 
szegedi hive. Soós István az 
e lmúlt 10—15 év során fe l -
kutatta az emlékeket. Újság-
cikkekből. régi fényképekből 
és jegyzőkönyvekből gazdag 
gyűjteményt állított össze, 
amelvet a nyáron kiállíta-
nak. Emellett már hónapok 
óta szervezi a jubileumi ver-
senyt. Erre június 27-én és 
28-án kerül sor a • Tiszán.. 
Négyszáz indulóra számíta-
nak. és éDDen ezért került a 
rendezvény az ünnepi hetek 
eseményei elé. Félő ugyanis, 
hogy akkor nem lenne elég 
szállás a városban az evező-
sök reszére. 

Az országos szövetség és a 
megyei szakszövetség bizto-
sítja az anvagi alapot a nagy-
szabású rendezvényre, ame-
lyen a hazaiakon kívül len-
gyei. NDK-beli és szovjet 
versenyzők indulnak. Egy bi-
zonyos: száz év alatt 60k viz 
folyt le a Tiszán, de ilyen 
nagy evezösversenvt még 
nem bonyolítottak le Szege-
den. 

A megvei evezős szakszö-
vetség rendező bizottságot 
hozott létre. 6 a napokban 

tartották az első ülést dr. 
Ormos Jenő professzornak, a 
szövetség elnökének vezeté-
sével. Elhatározták, hogv az 
első napon, szombaton a 
centenáriumi viadal lesz. va-
sárnap pedig felszabadulási 
versenyre kerül sor a hu-
szonöt éves jubileum alkal-
mából. Az is biztos, hogy az 
evezősök és kísérőik részére 
a József Attila Tudomány-
egyetem biztosít szállást. 

Nemcsak a szervezők, ha-
nem a SZEOL SC versenyzői 
is készülődnek a nagy nyári 

sporteseményre. November 
közepe óta edzenek. Az új-
szegedi Rózsa Ferenc sugár-
úti általános iskola tornater-
mében vannak, de mezei fu-
tás is bőven szerepel az ala-
pozás műsorában. Az erős 
mezőnyben győzelmet nem-
igen lehet maid várni a sze-
gedi fiúktól és lányoktól, de 
a felkészülés lendülete arra 
enged következtetni, hogv 
becsülettel helytállnak a ju-
bileumi vetélkedőn is. 

Melzgcr Károly 

Pontosan két hét múlva 
kezdődik a labdarúgó NB 
I-ben az egyidényes bajnok-
ság. A SZEOL csapata az el-
ső fordulóban, március 1-én 
Szegeden fogadja a Pécsi Dó. 
zsa együttesét. A kék-fehé-
rek alapos edzésekkel ké-
szülnek. Subits Lajos edző 
ugvancsak megmozgatta fiait, 
akik — ha fáradtan is — be-
csülettel „végigszenvedték" 
az edzéseket. Elsősorban a 
Tatán eltöltött két hét folya-
mán. A játékosok küzdeni 
akarása és az edzői munka 
(Subits tevékenységéről Ma-
ch06 Ferenc, az MLSZ Tatá-
ra küldött el lenőre is e l i s -
meréssel nyilatkozott) a ió 
szereplés garanciája lehet. Az 
átigazolással 23 játékos (10 
felnőtt é s 13 ifjúsági) került 
Szegedre. Közülük öten kap-
tak helyet a 18-as keretben. 
A „legnehezebb helyzetben" 
talán Bolya János van: a 
SZEOL kapus poszton a leg-
erősebb. Szorgalommal azon-
ban „mindent" elérhet a te-
hetséges. fiatal kapus. Ter-
mészetesen a többieknek 
sincs bérelt helyük, és ha 
egészséges verseny alakul ki 
a különböző posztokért, ió 
csapat lehet, a SZEOL. 

Az alábbiakban bemutat-
juk az öt újoncot: 

Jósa Miklós 
1942. április 9-én született. A 

18-ss keret öt újonca közül i5 
a rangidős. Viszonylag későn, 
17 éves korában kezdett futbal-
lozni: először a Bp. Vasas Di-
namó Igazolta. Innen vonult be 
katonának, s 1966-ban egy sze-
zont a Budapesti Honvédban 
játszott. Már nem „rrtal" gye-
rek. mégslncs NB l-es tapasz-
talata. bár nemzetközi rutinnal 
már dicsekedhet. Részt vett a 
Honvéd egyiptomi, szudáni és 
finnországi por tyáján, továbbá 
szerepelt a piros-fehéreknél 
Bécsben egy húsvéti tornán. If-
júsági válogatott kerettag is 
veit. A fővárosból a Kecskeméti 
Dózsához került , ahonnan a 
SZEOL igazolta. Jobbszélső. 

Egy hónappal a rajt előtt 
Edzenek a SZAK labdarúgói 

AT 848 
S I I P E R NOVA 

Értesítjük a televíziót vásárló közönséget, 
hogv a közkedvelt, nagy teljesítményű 
AT 848-as KÉSZÜLÉK, 

a Magyar FAektrotechnikai Ellenőrző Intézet 
1970. I. 15. U—562. számú és a 

a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet 
1970. I. 26. 1II./1096—4. s z á m ú 

jogosítványa alapján 

ismét 
f o r g a l o m b a k e r ü l 

Köszönjük mindazok türelmét, akik előjegyzésükkel 
megvárták a készülék forgalombahozatalát. 
Kérjen színes ismertetőt a szaküzletekben, 
vagy közvetlenül a gyártól. 

ORION VEVŐSZOLGÁLAT 
Budapest 10. PL 84. 

H L .16 

Mindenütt mozgásban van 
már a labdarúgás. Az él-
vonalbeli labdarúgók már 
rövidesen kezdenek, idegen 
el lenfelekkel előkészületi 
mérkőzéseket vívnak. Az 
alsóbb osztályúak is igyekez-
nek fokozatosan mind erő-
sebb el lenfelekkel siettetni a 
felkészülés ütemét. Egy hó-
nap múlva elkezdődnek az 
NB I l l -ban is a bajnokság 
küzdelmei. Mint minden csa-
patnál. a Szegedi AK-nál is 
alapvető cél: ütőképes csa-
pat összekovácsolása. Január 
közepe óta tizennégy alka-
lommal végeztek vegyes ed-
zéseket, melyek főként futó-
gyakorlatokból és labdás já-
tékokból állottak. A kezdé-
sig több előkészületi mér-
kőzést biztosítottunk a csa-
pat számára, de ezekből a 
pálya használhatatlansága 
miatt még egyet sem tudtak 
megvalósítani. Így maradt el 
múlt szombaton az SZVSE-
vel a barátságos találkozó. 
De nem lehetett megrendez-
ni a héten műsorba iktatott 
Sz. Kinizsi mérkőzést sem. 

Dr. Dékány Géza edző tá-
jékoztatása szerint a február 
15-ére. vasárnapra lekö-
tött Szegedi Dózsa el le-
ni mérkőzést Sándorfalván 
tartják meg. mert en-
nek elmaradása már hát-
rányt jelenthet a csapat ki-
alakítására, összehangolásá-
ra. A március 15-i kezdésig 

előkészületi mérkőzéseik mű-
sora a következő. Február 
19-én SZVSE, 21-én Sz. Ki-
nizsi, 26-án Kossuth SE, 
március 1-én a Textiles, 
március 5-én és 12-én az 
Sz. Spartacus lesznek az 
edző partnerek. A tartalékok 
részére is gondoskodtak meg-
fe le lő felkészülési lehetősé-
gekről. Ezek a Mindszent, a 
Szöreg, az Sz. Kinizsi, a 
Textiles, a Postás és az Sz. 
Spartacus lesznek. 

Általános vélemény, hogy 
a piros-feketéknél az erősí-
tés jól sikerült. Több fejlő-
dőképes fiatal került a csa-
pathoz. Most legalább húsz 
olyan tudású játékossal ren-
delkeznek. akiknek egyfor-
ma. esélyük van a csapatba 
kerülésre. 

A játékosok erőnléte máris 
kielégítő, úgy látszik ebben 
idén nem lesz baj. A SZAK-
nál azt látni, hogy valami 
új kezdődött. Baráti a lég-
kör, bizakodó a hangulat. A 

labdarúgócsapat bizonyíta-
ni akar. Mint az edző m a -
gyarázta: „Minden igyeke-
zetünkkel a támadójáték fel-
javítására törekszünk. Sze-
rény célunk: a középme-
zőnyben megkapaszkodni. Jó 
játékkal szeretnénk „régi", 
lelkes közönségünket vissza-
szerezni". 

Solti Mihály 

Ruttkay Zoltán 
Születésnapja: 1946. november 

12. Az újoncok közül talán az ő 
nevét ismerik legtöbben. A Bé-
késcsabai Agyagipar együttesé-
ben tízéves korában kezdte a 
labdarúgást. Középiskolai ta-
nulmányait Budapesten végezte. 
Így került a BVSC-be. Érettségi 
után Diósgyőrbe ment. ahol 1966-
ban már szerepelt az elsó csa-
patban. A vasgyáriaknál 75 al-
kalommal játszott NB l-es mér-
kőzésen. hfagy rut in ja valószínű 
Jól érvényesül ú j egyesületében 
is. Csatár. 

Kerekes György 
1946. Július 28-án született. A 

Budapesti Honvédban 1966—66. 
között négy alkalommal szere-
pelt mint balhátvéd. Anyaegye-
sületéből. a Jászberényi Vasas-
ból a Békéscsabai Elöréhez iga-
zolt, majd onnan a Honvédba. 
Külföldi pályákon a piros-fehé-
rek színeiben Játszott. Szíriá-
ban, Libanonban, Jugoszláviá-
ban. Ausztriában és Koreában. 
Háromszor került be az országos 
if júsági válogatottba. Hátvéd. 

Visszapillantás 

12 DÉLMAGYÁRORSZÁG 
VASÁRNAP. 

1979. FEBRUÁR 15. 

A TEI. 
Tiz évvel ezelőtt nehéz 

volt televíziót vásárolni. Ak-
kor ugyanis — ha még em-
lékezünk rá — a készüléke-
ket részletre nem adták, 
csak „kápé" lehetett a ke-
reskedőikkel tárgyalni. 

Akkor történt, hogv az 
egyik szegedi futixillbiró 
gondolt egv merészet. és 
bár televíziós készülékre egy 
fillérje sem volt. mégis el-
határozta. hogy vásárol ma-
gának egyet. Ilyen tájban, 
februárban. bejelentette, 
hogv bármikor hajlandó ve-
zetni. és ha kell. partjelző 
is lesz. Hét közben alapfokú 

ÉVÍZIÓ 
és diál.mérkőzések vannak, a 
hét végén pedig sok alaeso-
nvobb osztályú csapat ját-
szik. akadt tehát neki egy 
héten három-négy mérkőzés 
is. ahol működhetett . A bí-
rói pénzeket, húsz-harminc 
forintokat pedig eltette, és az 
év végén, karácsony előtt 
már ott volt a tévé a laká-
sában 

Akkoriban mondogatták 
játékvezető kollegái: 

— Ez a Feri jól „rákap-
csolt'' Egy televíziót fü-

tyült össze magának a m e i -
kőzéseken . . . 

M. K. 

Bánfalvi II. Géza 
Az együttes ben j ámin j a : 1952. 

Július 18-én született. A Szolno-
ki MAV csapatában 12 évesen 
kezdett focizni, ö t alkalommal 
országos Ifjúsági válogatott volt. 
ö ls szerepelt már külföldön: 
tavaly if júsági labdarúgótornán 
vett részt Koreában. NB l-es 
csapatban nem Játszott. Tavaszi 
szereplésétől függ, hogy el-
utazhat-e az Idei skóciai UEFA-
tornára. Csatár. 

Bolya János 
A 18-as keret tar talékkapusa. 

1947. április 28-án született. A 
Jász Dózsa megyei elsőosztályú 
csapatában barátkozott meg A 
védéssel. A labdafogás „mester-
ségét" 14 éves korában kezdte 
kitanulni. 19 éves volt, amikor 
a Kiskunfélegyházi Vasasba 
igazolták, ahol négy évig „por-
táskodott". Még nem szerepelt 
NB I-ben. 

Ács S. Sándor 
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