
„ÁLLATI" t)GY. Ez a maiom láthatólag nem Ismeri a 
re utazz majommal! — szövésű állítólagos autósbölcsessé-

get. Reméljük, a rendőri figyelmeztetés hatásos lesz 

Diósgyőr (4.) —Videoton (3.) 1 

NB I B 
Győr (8.)—Előre (3.) 1 ! 
Sz.. MAV (S.)—Pécs (1.) 1 X 
Ozd (3.)—Eger (1.) I 2 
DVSC (9.)—Szállítók («.) 1 

NB II 
Nagybátony—Volán I x 

Olasz ba jnokság 
Juven tus (2.)— Cagliart (1.) 1 x 
Napolt (6.)-Milán (4.) 1 2 
Sampdorla (13.)—Roma (8.) x 1 
l ' ó imerkózések : 1 x 

Zárójelben a csapatok helye-
zési szamát Közöljük. Az NB Il-
iién most kezdődik a tavaszi 
ba.inoksag. Az JXB I-et és az 
NB 1 B-t tavasszal két csoport-
ban, 8. illetve s csapat részvéte-
lével bonyol í t ják le. 

Tizenöt éve is elmúlt, hogy 
a sok nagy csatát látott 
UTC-pályán az akkori edző. 
nél, Solymár Istvánnál je-
lentkezett egy halkszavú, 
csendes újszegedi fiú, hogy 
szeretne futballozni. S mint 
ilyenkor lenni szokott, sze-
relést kapott, és ettől kezd-
ve szorgalmasan látogatta az 
edzéseket. Havrincsák József 
1954-ben játszotta az első 
bajnoki mérkőzést az úttörő-
csapatban 

— Sokat köszönhetek el-
ső edzőmnek. Solymár Pista 
bácsinak, aki mindig nagy 
előszeretettel foglalkozott ve-
lem. 

S O R O K B A N 

SZAKÁLL VAGY NEM? Lehet választani. Lulu. a világ-
hírű angol pop-énekesnö férjével. Maurice Gibb-bel út mu-
sical főszerepére készül. Üi szerep — úi szakáll iel6zó-
val közösen próbálják kialakítani Maurice fizimiskáját. 
Az alsó képen a házipróbálkozás vége: csak a fél szakáll 

marad! 

DÉLMAGYARÖRS/ÁG 
PÉNTEK. 

1970. MÁRCIUS 13. 

Ma. pénteken kezdődik az 
asztalitenisz NB II küzde-
lemsorozata. Az első fordu-
lóban helyi rangadóra ke-
rül sor. a Szegedi Spartacus 
é s a Szegedi Kender nöi csa-
pata között. A találkozót ma 
a Kolozsvári téri általános 
iskolában. este 6 órakor 
kezdik. 

* 
A megyei kötöttfogású bir-

kózóbajnokságon egv kivé-
tellel a Szegedi VSE ver-
senyzői győztek. A bajno-
kok. 48 kg-tól felfelé: Nagy 
I.. Király. Pál. Horváth L., 
Temesvári. Kiss F.. Bodó, 
Dancsó. Csikós (mind 
SZVSE). Horváth S. (Szen-
tesi Kinizsi). 

* 
A Makói TVSE szabadfo-

gású birkózóversenyt rende-
zett serdülők részére, s ezen 
a hazaiakon kívül kecske-
métiek. mezőhegvesiek, szen-
tesiek. vásárhelyiek, szege-
diek. csongrádiak és szőre-
giek indultak. Meglepetés, 
hogy a Szőregi Rákóczi fia-
taljai három eiső helyet sze-
reztek: közülük Lippai. Ba-
logh és Ballá győzött súly-
csoportjában. A szegediek 
közül senki sem lett első. * 

A szegedi járásban befeje-
ződött a falust spartakiádok 
asztalitenisz csapatversenye. 
Férfiak: 1. Asotthalom. 2. 
Szatymaz. 3. Sándorfalva. 4. 
Pusztaszer. Nők: 1. Dóma-
szék. 2. Ásotthalom. 3. Zá-
kányszék. 4. Mórahalmi 
Gimnázium. A spartakiád 
egyéni és páros versenyeit 
vasárnap (március 15-én) a 
dorozsmai művelődési ott-
honban. délelőtt 9 órai kez-
dettel bonyolítják le. 

* 
A Szegedi Dózsa ökölvívói 

a jövő héten — mivel a 
CSB-merközesek során is-

mét szünet lesz — jugoszlá-
viai vendégszereplésre utaz-
nak. A Nagybecskereki 
(Zrenjanin) Bánát ökölvívó-
csapatának közelmúltbani 
szegedi és makói vendégsze-
replését viszonozzák. A lila-
fehérek két mérkőzést vív-
nak vendéglátóikkal: az 
egyiket Nagybecskereken, a 
másik találkozó színhelyét 
még nem határozták meg. * 

Péter Osgood. a Chelsea 
fiatal, válogatott középcsa-
tára. a Mexikóba tervezett 
angol együttes egyik tagja, 
két hétig nem játszhat és 50 
font büntetést fizet. mert 
február 11-én a Derby 
County elleni mérkőzésen 
tiszteletlenül viselkedett a 
játékvezetővel szemben. 

Tegnap, .csütörtökön este 
Szegeden az Építők-pályán 
játszott NB II-es mérkőzést 
az Sz. Építők és a Kecske-
méti Petőfi férfi tekecsapata. 
A hazaiak 8:2, 2448—2383 
arányban győztek. Legjobb 
dobók: Dencsik 426. Sötét J. 
424. Bunford 419. Martonosi 
409, illetve- Orbán 413, 
Gyebrovszki 413. 

Havrincsák József 

— Ügy halottam, van egy 
hobbid. Pontos kimutatáso-
kat vezetsz a csapat szerep-
léséről 

— Talán hobbi, talán csak 
az emlékek gyűjtése. 

Közben előkerült egy nagy 
füzet, amely sok-sok mérkő-
zés eredményét, csapatössze-
állítást és kivágott újságcik-
ket rejt magában, a Szege-
di Kender együtteséről. 

— Ha már ily.en pontos 
kimutatást vezetsz, bizonyá-
ra az is fel van jegyezve, 
mikor játszottál először az 
„egyben"? . . . 

Gyors lapozás és Jóska 
máris mondja: 1959. április 
26-án, Csanadpalotán. 

— Ha az emlékek közül 
választanod kellene, melyi-
ket választanád, mint leg-
kedvesebbet? 

— A kupameccseket! — 
válaszolt kapásból, és fel-
csillanó szemmel, a máskor 
oly szótlan fiatalemberből 
csakúgy ömlik a szó. — Fe-
lejthetetlen volt számomra, 
hogy mint egy szerény kis-
csapat játékosa, válogatottak 
ellen játszhattam. Az első 
mérkőzéseket nem is vettük 
egészen komolyan. Amikor 
pedig felcsillant a remény, 
hogy komoly erőt képviselő 
NB-sekkel öszekerülhetünk, 
elkapott bennünket is a „ku-
paláz", és egyre jobban ját. 
szőtt a csapat. így jutottunk 
el az emlékezetes Bp. Hon-
véd elleni meccsig. Ha ak-
kor egy kis szerencsénk van, 
a legjobb négy közé juthat-
tunk volna, de így is szép 
volt. 

— A 17. évet kezded a 
csapatnál. Túl vagy az öt-
századik bajnoki találkozón. 
29 éves vagy, meddig szeret-
nél játszani? 

— Ügy érzem, 3—4 évig 
még hasznára lehetek csa-
patomnak . . , 

Gyürki Ernő 

Előkészületi mérkőzések 
SZVSE— Makol Vasas 

3:1 (1:0) 

Kiszombor. 100 néző. Ve-
zette: B. Szűcs. A Kistext 
elleni vasárnapi bajnoki ta-
lálkozóra készülő vasutasok 
Kiszomboron játszottak elő-
készületi mérkőzést a Makói 
Vasassal, A szegediek a kö-
vetkező összeállításban kezd-
tek: Siniai — C6igér, Tóth 
II.. Háj as. Farkas, Kovács 
I., Kiss II.. Sonkó. Sándor, 
Kakas. Kun. A második fél-
időben játékhoz jutottak 

Sikeres beugrás 
Ezt a kifejezést, hogy si-

keres beugrás inkább csak a 
színpadi világban használ-
ják. de előfordul a sportban 
is. Ilyesmi történt legutóbb 
NB l-es tekemérközésen, 
amikor a SZAK nöi együtte-
se a veszprémieket fogadta. 
A szegediek közül Jenei Er-
zsébet megbetegedett, he-
lyette Sajtos Istvánné állt 
be, aki már nem tagja a csa-
patnak, csak ritkán vesz 
részt edzésen, de kijár a 
mérkőzésekre. Sajtosné szí-

vesen vállalta a játékot. 
Beugrása jól sikerült: 398-
as eredményével pontot szer-
zett, és így jelentősen hoz-
zájárult a 7:l-es győzelem-
hez. 

még: Turcsán. Szalai és Ko-
vács II. Az SZVSE góljait 
Kiss II.. Farkas ' és Sándor 
szerezték. A vasutasok játé-
kán látszott a kétkapus ed-
zések hiánya. 

SZEOL II.—Sz. Dózsa 
1:0 (0:0) 

A Tisza-parti stadion kül-
ső pályán, szakadó esőben, 
irreális talajú pályán ját-
szottak a csapatok előkészü-
leti mérkőzést. Az NB II-es 
Dózsa — mely a találkozót 
a vasárnapi Ceglédi VSE el-
leni bajnoki mérkőzésre való 
felkészülésnek szánta — 
ilyen összeállításban állt ki: 
Jáger (Bánfi) — Pataki. Bí-
ró, Madarász (Reménvik dr.). 
Hegyi Dezsöfi. Szikora. Ma-
gyar T.. Veress Gy.. Csordás 
dr.. Szekeres. A játék két-
szer 30 percig tartott. A 
győztes gólt az NB l-es csa-
pat keretébe tartozó Ruttkay 
szerezte. 
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f -gy hónapra 80 torina 

VB I ^ ^ ^ , 

ErrHSHq; H Ű S É G A K L U B H O Z 
Pécs (2.)— Csepel (3.) 1 x 

Tarka M O Z A I K 

ISMÉT A DIVATRÓL. . . A farsangi mulatság egvik fény-
pontja: Párizsban a bakugras. Kiderült, hogv a miniszok-
nya itt is előnyt ielent. A hosszú estélyibe öltözött höl-

gyek viszont ezúttal nem bakot ugrottak, hanem 
— bakot lőttek 

Rajtolnak az NB lll-asok 

SPORT 
Á Kossuth SE az első fecske 

Tápé 

továbbjutott 
Tápé—Szegedi Kender 3:0 

(2:0). MNK-mérkőzés, Tápé, 
vezette Spitzer. Tápé: Nagy 
— Karai I., Miklós I., Vin-
cze, Szendrei, Miklós II., 
Tóth J„ Kocsis (Terhes), Ka-
rai II. (Pigniczki), Győri, 
Cseh. — Szegedi Kender: 
Magda (Gyürki) — Ábra-
hám, Hegyes, Teleki (Ma-
gyar), Krecskai, Meggyesi, 
Havrincsák, Sós, Ördög. Ba-
ta, Tóth Sz. (Bucsek). A 
hatalmas tócsákkal tarkított 
irreális talajon a Tápé min-
den részében felülmúlta a 
körülményesen játszó Ken-
dert. Góllövő: Tóth J., Cseh, 
Szendrei. Jók: Nagy. Miklós 
I., Vincze. illetve "legyes, 
Havrincsák. 

Hogyan 
tippeljünk? 

A hét végén már az NB 
III-as labdarúgó-bajnoksag-
ban is megkezdődnek a küz-
delmek. A merkozesek sorát 
a Kossuth SE együttese 
nyitja meg. A szegedi csa-
pat. a megváltozott sorsolás 
miatt, szombaton délután 3 
órakor új otthonában. az 
Ady téri pályán fogadja a 
Békéscsabai Agyagipar SE 
gárdáját. 

A bonyodalmak még min-
dig nem jutottak nyugvó-
pontra a Kossuth SE-nél. 
A szorgos utánjárás ellenére 
sem érkezett meg még há-
rom jó játékos igazolása, s 
ezért lehetséges, hogy nem 
az eddig összeszokott gárda 
lép pályára. Ahogy lehetett, 
kihasználták a felkészülési 
időszakot. A 20—21 éves 
fiúkból álló játékosgárda 
lelkes csapatnak bizonyult 
az elmúlt időszakban. Tech-
nikai téren azonban még né-
hány játékosnak sokat kell 
javulnia, ha NB III-as szin-
ten akar játszani. Természe-
tes. akad több ügyes labda-
rúgó is. Hogy milyen lesz a 
csapat, a soron következő öt 
mérkőzésen válik el igazán. 

A szombati tizenegyet az 
edző a következő keretből 
állítja össze: Kovács. Szilá-
gyi (kapusok). Horváth. Bó-
di. Űjszegi. Majnik. Benke, 
Paksi. Dalkó. Szécsi. Mate-
isz. Szetei, Juhász. Sebők. 
. „Lelkes játékkal. tisztes 

eredményt szeretnénk elérni 
az első mérkőzésen" — 
mondta Nyári Tibor edző 

A SZAK NB III-as gár-

dája csak vasárnap lép pá-
lyára. Ellenfele idegenben a 
bajnoki csoport újonca, 
Csongrád lesz. 

A csongrádi csapatok min-
dig kefnény ellenfél hírében 
állottak, és arra számítanak 
a SZAK berkeiben, hogy ez 
az idén sem lesz másként. 

Felkészülésük nem sike-
rült a legjobban mert ál-
landóan pályagondjaik vol-
tak. A kezdőcsapatot ezért 
máig sem tudták kellően ki-
alakítani. mivel elmaradtak 
a kétkapus játékok. Nincs 
meg az együttesben a szük-
séges összeszokottság sem. 
Az erőnlét még csak meg-
nyugtató. de a mór vázolt 

okok miatt technikai és tak-
tikai téren alig tudtak va-
lamit végezni. 

A játékosokban különben 
nagv az elszántság. Fogad-
koznak. hogv az egvik pon-
tot elhozzák Csongrádról. Dr. 
Dékány Géza edző a kezdő 
csapatot még nem tudta 
megjelölni, csak a keretet 
közölte: a kapuban: Tóth 
István és Varga; a hátvéd-
sorban Meggyesi. Nagy, 
Olasz. Sándor: a fedezetsor-
ban Csanádi. Dézsi. Puszta-
szeri. Stumf: a támadósor-
ban pedig Biltsik. Dinnyés, 
Gábor. dr. Hegyes. Héger, 
Szi tó és Vass László várnak 
játékra. 

Rangadó a nyitányon? 
A kosárlabda NB II-es 

bajnokság tavaszi idénye 
március 15-én kezdődik. A 
két csoportra „szűkített" 
bajnokság sokkal nagyobb 
feladatot jelent a résztvevő 
csapatoknak, mint a koráb-
bi. 

Szegedet a SZEOL férfi-
csapata képviseli a bajnok-
ságban. A felkészülést már 
januárban megkezdték. és 
azóta rendszeresen heti há-
rom edzést tartanak. Minden 
játékos lelkiismeretesen ké-
szül. Zöllei István például 
három hetet töltött Tatan a 
válogatottal. A Szegedi Pos. 
tásból átigazolt Kecskeméti 
Ferenccel a csapat átjagtna-
gassága nőtt. 

A formába hozó időszakban 
a csapat több edzőmérkőzést 
játszott. Hódniezővásárhe-
l y e a elnyerték a Hírlap Ku-
pát. csak a Kecskeméti Pe-
tőfitől szenvedtek vereséget. 
A csapatnak sokat javult a 
védekező játéka, ami bizto-
síték lehet a jó eredmények 
eléréséhez. 

Az első bajnoki mérkőzés 
Szegeden lesz. vasárnap dél-
előtt negyed 12 órakor a Ró-
kusi Tornacsarnokban. El-
lenfél: az NB I-böl kiesett 
Diósgyőri VTK. Már ez az 
első mérkőzés is sorsdöntő, 
a bajnokság végső sorrend-
jének kialakulását befolyá-
solhatja. Ezért lenne szükség 
a közönség biztatásara — 
már az első mérkőzésen is. 


