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Áz első mérkőzés 
SPORT 

Magyar siker 
Párizsban 

Most bonyolították le Pá-
rizsban a már hagyományos 
Martini Kupa tőrvívóver-
senyt. Az indulók száma 
minden elképzelést felülmúlt, 
mivel közel háromszáz vívó 
lépett a pástra. A nemzet-
közi mezőny nagy küzdelmet 
vívott egymással, és a végén 
magyar versenyző. Szabó 
Sándor szerezte meg a győ-
zelmet. 

Végeredményben: 1. Szabó 
(Magyarország), 2. Talvard 
(Franciaország). 3. Kamuti 
L. (Magyarország), 4. Cour-
tillat (Franciaország). A leg-
jobb nyolc közé 5 francia, 2 
magyar és 1 olasz versenyző 
jutott. 

Három 
első hely 

Kecskeméten országos ki-
(rású szabadfogású birkózó-
versenyt rendeztek ifjúsági-
ak részére. Ezen a Szegedi 
VSE fiataljai megálltak 
helyüket, mert három első 
helyet és három helyezést 
szereztek. Győzött súlycso-
portjában, az 52 kg-osok kö-
zött Csillag István, a 70 kg-
osok között Dobó József és 
a 91 kg-osoknál Simon Gá-
bor. Második lett Horváth 
József, Vörös Béla. harma-
dik pedig Márki Dezső. 

— Végre foci! — hang-
zott innen is, onnan is va-
sárnap délelőtt a SZAK-pá-
lyan. Kellemes napsütés, a 
körülményekhez képest jó 
talaj, és igen sok kíváncsi 
szurkoló várta türelmetle-
nül, hogy elkezdődjön az el-
ső labdarúgó edzőmérkőzés. 
Nos elkezdődött, és láttunk 
küzdelmet, nagy lövéseket, 
szép cseleket és gólokat. 
Igaz, a játék még itt-ott dö-
cögött, sok kívánnivalót 
hagyva maga után. A labda 
nem mindig jutott oda, aho-
vá szánták, sokszor nem 
engedelmeskedett a lábnak. 
Ez most még megbocsátható, 
hiszen nem az eredményen; 
a mozgáson, a játókon volt 
a fő hangsúly. A jó forma 
még várathat magára. 

A szurkolók viszont már-
is nagy formában vannak. 
Kívülről „irányítottak", 
örülitek egy-egy szép ak-
ciónak, de bíráltak is. Hiá-
ba, a játék ellenállhatatla-
nul magával ragadja a lab-
darúgót és nézőit egyaránt. 

Mindkét csapat nagy lel-
kesedéssel vetette magát 
játékba. Feltűnt, hogy a 
SZAK-isták többsége igen 
jó erőben van. Stumpf dr. 
r.agv lövéseit, Hegyes dr., 
Pusztaszeri „okos" labdáit, 
Gábor ügyes cseleit elége-
detten nézték a szurkolók. 
Bosszankodtak is, mert sok 
gólhelyzet maradt kihasz-
nálatlanul — akár csak ösz-
szel. A csatárok mentségére 
szolgáljon, mindkét mind -
szenti kapus több, gólnak 
látszó lövést ls bravúrral 
hárított. Szünet után cse-
réltek a csapatok, és ekkor 
már nem volt olyan gördü-
lékeny a játék, mint az első 
félidőben. 

A Kürtösi dr. által irányí-
tott mindszenti csapat az 
utolsó húsz percig egyenran-
gú ellenfél volt. Á ha j rá t 
azonban már nem bírták 
erővel, elfáradtak. A mér-
kőzés végén elégedetten tá-
voztak a nézők, a játékosok 
és edzőik, mert a mérkőzés, 
melyet a SZAK l:0-ás félidő 
után 3:0 arányban nyert 

Jónyer és Klampár 
bravúrja Ostravában 

Metzger Károly felvétele 

Sokat támadott a SZAK, de a mindszenti kapusok jól 
vcdtek. Az első félidőben védő Lipták több. gólnak látszó 
helyzetet tisztázott. Képünkön éppen Biltsik elől kivető-
déssel szerzi meg a labdát. A kép jobb oldalán Kürtösi dr. 

meg. jól szolgálta a felké-
szülést. 

A SZAK-ban Tóth J. 
(Tóth P.) - Olasz, Nagy, 
Putyora (Mester) — Stumpf 
dr., Pusztaszeri (Frányó) — 
Szító, Héger (Déasi), Biltsik 

(Dinnyés), Hegyes dr., Gábor 
játszott. A gólókon Héger, 
Dézsi és Szító osztozott. A 
mérkőzést Spitzer vezette a 
tőle megszokott nyugodtság-
gal, határozottsággal. 

Gy. E. 

Az ostravai nemzetközi 
asztalitenisz-versenyen a 
magyar férfi- és női csapat 
sikertelen szereplése után a 
nagy várakozással kísért 
egyéni döntők a női egyes-
sel kezdődtek. A román 
Alexandru a csehszlovák 
Vostovát is legyőzte, és 
megnyerte a bajnokságot. 

Ezután jött a „fő szám", a 
férfi egyes döntő — két ma-
gyar részvételével. Nagy já-
ték nem volt, inkább takti-
kai harc folyt minden pon-
tért. hiszen a két játékos 
nagyon jól ismeri egymást. 
Klampár—Jónyer (magyar) 
3:1 (19, 11, -7, 12). Rövid 
szünet után került sor a 
férfi páros döntőjére, s meg-
született az újabb magyar 
győzelem: Klampár, Jónyer 
(magyar)—Orlovski. Turai 
(csehszlovák) 3:0 (14, 19, 20). 

Annak ellenére, hogy a 
második és a harmadik játsz-
ma szoros eredményt hozott. 

a győzelem nem okozott túl 
nagy nehézséget Klampárék-
nak. Időnként úgy tűnt, 
hogy akkor csinálnak poént, 
amikor akarnak. Férfi pá-
rosban: 1. Klampár, Jónyer 
(magyar), 2. Orlovski, Turai 
(csehszlovák). 3. Pengtsson, 
Persson (svéd) és Neale, 
Taylor (angol). 

Nagyszerűen sikerült a 
folytatás is. A magyar ver-
senyzőket nem lehetett fel-
tartóztatni. A vegyespáros 
döntőben a Jónyer, Magos 
kettős igen értékes győze-
lemmel járult hozzá a si-
kersorozathoz. Vegyespáros, 
döntő: Jónyer. Magos (ma-
gyar)—Turai, Vostova (cseh-
szlovák) 3:2 (—18, 15, 21, 
—9, 19). 

Az ú jabb győzelem azt 
jelentette, hogy a magyar 
versenyzők három első és 
egy második helyezéssel bú-
csúzhattak Ostravától. 

Sportemberhez méltóan 
Értekezlet a CSLSZ-ben 

Portyára indulnak 

Hatvanan az asztal mellett 
A Csongrád megyei asz-

talitenisz szövetség Szege-
den II. osztályú minősítő-
versenyt rendezett, mintegy 
G0 indulóval. Legeredmé-
nyesebben Csikós Márta 
szerepelt, aki háromszor 
győzött. 

Nők. II. osztályú egyes: 1. 
Csikós (Szegedi Spartacus), 
2. Vikor A. (Szegedi Ken-
der), 3. Farkas (Sz. Kender), 
4. Szelesné (Sz. Kender). 
III. osztályú egyes: 1. Csi-
kós (Sz. Spartacus). 2. Vikor 
A. (Sz. Kender). Páros: 1. 
Csikós Márta, Rózsa Melin-
da (Sz. Spartacus), 2. Far-
kas. Vikor A. (Sz. Kender), 
3. Szelesné (Sz. Kender), 
Szűcs (Sz. Spartacus), 4. 
Járvás, Kiss (Hódmezővásár-
helyi Spartacus). 

Férfiak. I.. osztályú egyes: 
1. Rózsa Géza (Szegedi Tex-
tilművek), 2. Szemendri 
(SZEOL SC), 3. Halasi Gy. 
(Sz. Kender), 4. Szeles (Sz. 
Kender). III. osztályú egyes: 
1. Szeles Endre (Sz. Ken-
der), 2. Rózsa (Textilmű-
vek). Páros: 1. Szeles End-
re (Sz. Kender). Szemendri 
Sándor (SZEOL), 2. dr. 
Fenyvesi. Halasi Gy. (SZE-
OL), 3. Zsolczad, Vass (Tex-

Liebmann Béla felvétele 
Csikós Márta, aki sérülése 
után ismét játszott, és siker-
rel szerepelt az asztalitenisz-

versenyen 

tilművek). 4. Horváth, Rózsa 
(Textilművek). 

A győztesek szép tisztelet-
dijakat, a helyezettek pedig 
érmeket kaptak. 

S=0=R=0=K=B=A=N 
A Hollandiában, Bever-

wíjkben megrendezett sakk-
versenyen a nőknél a ma-
gyar Ivánka Mária győ-
zött, a mestereknél Adorján 
végeredményben a második 
helyre került a holland Tim-
man mögött, és Forintos ha-
todik lett. A nagymesterek 
csoportjában: 1. Korncsnoj 
(szovjet), 10. helyezett Len-
gyel Levente. 

* 
Hétfőn délelőtt Leningrád-

ban megfelelő időben, jó jé-
gen, 8000 néző előtt folytat-
ták a női gyorskorcsolyázó 
EB küzdelmeit. Az 1971. évi 
összesített gyorskorcsolyázó 
Európa-bajnok: Nyina Sztat-
kevics (Szovjetunió) 2. Tyi-
tova (Szovjetunio), 3. Szer-
gina (Szovjetunió). 

Halálos baleset történt Szi-
lézia síbajnokságán. Urszula 
Szkodziak 15 éves lengyel 
női ifjúsági műlesikló baj-
nok egy lesiklóviadalon fá-
nak ütközött és a helyszínen 
meghalt. 

• 

A Mátrában befejeződött 
a VI. Téli Üttörő Olimpia 
országos sí- és szánkódöntőá-
nek háromnapos versenyso-
rozata. Az ország valameny-
nyi megyéjéből és a főváros-
ból mintegy 225 úttörőver-
senyző vett részt az olimpi-
án. A vasárnap este Gyön-
gyösön megrendezett záró-
ünnepségen bejelentették, 
hogy jövőre a VTT. Téli Üt-
törő Olimpia döntőit Kő-
szegen rendezik meg. 

Vasárnap ismét telt ház 
volt a CSLSZ-ben. Ezúttal a 
megyei első- és másodosz-
tályú csapatok edzői, vezetői 
jelentek meg az értekezleten. 
Nitsinger Gyula elnökölt, 
majd a szövetség vezetője 
tartott beszámolót. Beszédé-
ben kitért : az egyesületek 
közötti jobb kapcsolat miatt 
fontos volna évente legalább 
kétszer összehívni a csapa-
tok vezetőit. Megállapították, 
hogy az Apátfalva. Makói 
Spartacus. Szőreg, Szegedi 
Textil, Nagylak. Mártély, 
Nagymágocs nem küldött 
képviselőt. Értékelve a me-
gyei első osztály őszi for-
dulóját. kitűnt, hogy a ta-
vaszi első Móravárosi Kini-
zsi a bainok,ság közepén 
csupán a 10. helyet szerezte 
meg. A Szegedi Építők vi-
szont a középmezőnyből az 
első helyre tőrt. A Makói 
Spartacusnál, Dorozsmánál, 
Apátfalvánál és a Szentesi 
Kinizsinél ugyancsak fejlő-
dést tapasztaltak, a szebb 
napokat is megért szőregiek 
viszont ..stabilan", tavasszal 
és ősszel is a 14, helyen áll-
nak. 

Csökkent a kiállított játé-
kosok száma. Tavasszal 34, 
ősszel pedig 32 játékost kel-
lett leküldeni a pályáról. 

Csupán a H. METRIPOND-ból 
nem kellett kiállítani senkit, 
viszont a Szőregből és a Sze-
gedi Kenderből 5—5, az Al-
sóvárosból és a Szegedi Pos-
tásból 4—4, az Építőkből pe-
dig 3 játékost küldtek le a 
játéktérről. A szövetség úgy 
határozott, amennyiben nem 
lesz javulás, szigorúbban fe-
gyelmeznek. A sportszerűségi 
versenyben a METRIPOND 
végzett az első helyen, mö-
götte a Szegedi Kinizsi, majd 
a Makói Spartacus követke-
zik. Furcsa szabálysértés mi-
att (két játékos sportorvosi 
igazolását hamisították) két 
pontot kellett levonni a sző-
regiektől. de a játékosokat 
és az intézőt is megbüntet-
ték. 

A másodosztályban ősszel a 
Tápé megtartotta vezető he-
lyét. Algyőnél, Csanádpalo-
tánál és Deszknél javulást 
tapasztaltak. Ezzel szemben 
a Nagylak nagyot „zuhant" 
a tabellán: tavaszi negyedik 
helyéről a 10.-re került, ö r -
vendetesen csökkent a kiállí-
tások száma. Tavasszal 30-
an, ősszel pedig 22-en fejez-
ték be idő előtt a mérkőzést. 
Végezetül megállapították, 
a játékvezetők jól látták el 
feladatukat, ennek ellenére 
néhány csapat vezetője a 
gyengébb szereplés után a 
bírókban kereste a hibát. A 
szövetség vezetői kér ték: 
minden sportvezető arra tö-
rekedjen. hogy játékosai fe-
gyelmezetten, sportemberhez 
méltóan szerepeljenek. 

Elérkezett a tormábahozás 
időszaka. Labdarúgócsapata-
ink mind több tréningmér-
kőzést játszanak, általában 
az edzők és nézők megelé-
gedésére. Néhány együttes 
— mint arról már lapunk-
ban korábban beszámoltunk 
— portyára utazik, vagy 
utazot t 

Annyi bizonyos, hogy a 
Csepel labdarúgói Távol-
Keletre utaznak, hogy mi-
kor, még nem tudják. A 
tervezett program valószí-
nűleg változik. Egyelőre úgy 
tűnik: Indonéziában hat 
mérkőzést játszanak, majd 
két ízben Iránban, egyszer 
pedig Bombayben és Athén-
ben is pályára lépnek. Kül-
földi hírügynökségtől érke-
zett jelentés szerint Auszt-
ráliában is vár ják a csepeli-
e k e t 

Vasárnap már Peruban le-
hetett volna a Bp. Vasas 
együttese, de a vízumok ké-
sése és a bizonytalan prog-
ram miatt meg a Fáy ufc 

cában játszottak edzőmérkő-
zést. Sajnos, a túrát intéző 
menedzser nem tudta a vég-
leges menetrendet, ami to-
vább szaporította a portya 
nehézségeit A piros-kékek 
vezetői azonban megnyugta-
tásként közölték: dél-ameri-
kai út juk nem marad el. 
Valószínűleg február 9-én 
vagy 10-én indulnak. Előbb 
két alkalommal az Adria 
par t ján Mostárban játszanak 
a Zseljezsnyicsar, ma jd az 
Olympia Ljubl jana ellen, s 
csak ezután repülnek Pári-
zson keresztül Limába. 

Az eredeti program sze-
rint vasárnap a Rába ETO 
elutazott Jugoszláviába. Kor-
sósék Abbáziában készülnek 
a bajnokságra. Háromna-
ponként szeretnének pályá-
ra lépni a győri zöld-fehé-
rek. A Górnik Zabrze (Szu-
sza Ferenc csapata) ellen 
már lekötöttek egy mérkő-
zést, ezután pedig több ju-
goszláv együttessel mérkőz-
nek. A portya február 15-én 
ér végei. 

Horgászok „panasznapja7 

A Szegedi Horgász Egye-
sület vasárnap reggel 8 órá-
ra hirdetett 1970. évi ren-
des küldöttközgyűlését az 
egyetem Ady téri épületének 
nagytermében háromnegyed-
órás késéssel kezdték meg, 
Hely már nem mindenki-
nek jutott. Csoportokba ve-
rődve sokan állni kénysze-
rültek. A nagy érdeklődés 
ellenére Gilde Ferenc titkár 
beszámolója nyúlfarknyi ter-
jedemű volt és mondandó-
ja sajnos, meg sem közelí-
tette azokat a problémá-
kat, amelyek a szegedi hor-
gászok mintegy 2500 fős tá-
borát foglalkoztatják. A be-
számoló nem tükrözte azt, 
hogy egy választott vezető-
ség és egy választmány kol-
lektív munkájával készült 
volna. A közgyűlésen nem 
vett részt, nem képviseltet-
te magát a Csongrád megyei 
Halászati Felügyelőség és a 
szegedi Kossuth Halászati 
Tsz sem. Érdektelenségük 
érthetetlen. Avagy talán sej-
tették, hogy ez a közgyűlés 
panasznappá változik? 

Lényegében az volt. A 
padsorokat megtöltő és az 

így kellett volna tippelni! 
1. FIORENTINA—ROMA 2:2 X 
2. FOGGIA—TORINO 1:0 1 
:I. LNTORNAZIONALE—VERONA 1:0 T 
4. .TUVENTUS—CATANIA 5:0 1 
5.I.ANEROSSI—BOLOGNA 0:0 X 
TI. LAZIO—MILÁN 0:1 2 
7. SAMPDORIA—CAGLÍARL 0:0 X 
8. VARESE—NAPOLT 1:1 X 
9. DERTLIONA—RCGGIANA TÖRÖLVE 

10. LECCO—TRENTO 2:0 1 
11. LEGQANO—UTLLNESE 0:1 2 
12. ROVERETO—ALESSANDRIA 0:0 X 
13. TREVISO—PARMA 1:0 1 
14. SOTTOMARINA—PRO PATRIA 1:2 2 
15. Solbiaieso—PADOVA L:Í X 

A totó januar 31-1 5. sz. fo-
gadaisi hetene beerkezett 

1 566 845 darab fogadási szelvény. 
Tájékoztató jellegű számok a 

nyereményekről : 
13 találatot 74 fogadó ért el, 

ezek szelvényenkénti nyeremé-
nye 8232,— forint. 

A 13 találatosok közül 42 fo-
gadó a plusz 1 mérkőzés ered-
ményét is eltalálta. Nyeremé-
nyük a jutalommal együtt 
13 604.— forint. 

A 12 találatosok 199,—, a 11 
találatosok 23,— forintot, a 10 
találatosok pedig 9,— forintot 
nyertek. (MTI) 

álldogáló több száz jelenle-
vő felmérgelődve távozott, 
jelentős részük a pénzügyi, 
költségvetési beszámolót már 
meg sem hallgatta. E ponto-
kat ugyanis a beszámolótól 
széttagolva akkor terjesztet-
ték elő, amikor a legtöb-
ben már belefáradtak a ta-
nácskozásba, s akik még ma-
radtak, azok apatikusan sza-
vaztak, hogy mielőtt mehes-
senek haza egy vasárnap 
délelőtt elvesztése után. 

A fonák helyzeten és han-
gulaton némileg változtatott 
Szabó Károlynak, a Magyar 
Országos Horgász Szövetség 
elnökének felszólalása. A 
hallgatóság tőle tudta meg, 
amit eddig is tudott, hogy a 
horgászok szövetségbe tö-
mörítése mindeddig antide-
mokratikus keretek között 
folyt. A demokratikus cent-
ralizmus elve mind a mai 
napig nem érvényesült, te-
hát ú j alapszabályt sürget az 
idő. Jellemző, hogy a MO-
HOSZ közgyűlését tavaly 
decemberben tartották, a 
szegedi horgászokét pedig 
most. Kérdés: milyen kül-
döttközgyűlés volt ez, a kül-
dötteket hova küldik és mi-
nek, ha szavukat már nem 
hallathatják felsőbb fóru-
maikon? A horgászok évi 
befizetése pedig — amellyel 
tagsághoz, illetve jogokhoz 
és kötelezettségekhez jutnak 
— esztendőről esztendőre 
emelkedett eddig, és már az 
idén is. Az összeg, most 16 
kilogramm 17 forintos ponty 
ára. 

A problémák forrása, hogy 
az ország öt nagyvárosa kö-
zül csak a szegedi horgá-
szoknak nincs megfelelő víz-
területük. Kivéve a folyó-
vizeket, a többi vízterület 
50 százaléka használhatatlan, 
szennyezett, vagy. szennyező-

dik, haltelepítésre alkalmat-
lan, az onnan kifogott hal 
húsának íze rossz, élvezhe-
tetlen. Közel tíz éve folyik 
már a sziszifuszi perleke-
dés az úgynevezett „Szúnyo-
gos", az atkai holtág „visz-
szaszerzésére", a szegedi 
horgászok által is bérlésre, 
hasznos használatra. Ez nem 
megy a MOHOSZ tényleges 
segítsége nélkül, ha ott ezt 
egyáltalán akar ják. Ha a 
probléma megoldása nem 
megy, akkor számítani le-
het, hogy a szegedi horgá-
szok száma mind erősebben 
megcsappan. Ilyen jelenség 
már most is tapasztalható, 
pedig kielégítő vizek mel-
lett a természetnek ezek a 
kedvelői lehetnének már 
akár ötezren is. Többnyire 
a horgászcikkek jellenlegi 
luxusára távolról sincs 
arányban az országosan nagy 
tömegeket érintő szabadidő-
mozgalom célkitűzéseivel. 

A horgászetika ellen vé-
tőkről ezúttal nem tudtunk 
meg semmit, csupán azt, 
hogy a társadalmi ellenőrök 
egvikét-másikát . tettlegesen 
is bántalmazták a vizparton, 
A közgyűlésen szenvedélye-
sen felszólalt: Csányi József, 
Bodri Imre, Mencz Nándor, 
Tokaji Béla, Nagy Ferenc, 
Király József, Simon Mi-
hály, Pálfi Balázs, Imre Jó-
zsef, ördögh Mátyás, Király 
János, Aradi Mihály, Do-
monkos László, a vízvédelmi 
felügyelőség képviseletében 
pedig dr. Szépfalusi Jó-
zsef. Az elnöklő dr. Szek-
szárdi János végül több kér-
désre igyekezett válaszolni, 
majd szavaztatott. „Tartóz-
kodtak", vagy a témákban 
ellenszavaztak, akik — éspe-
dig tömegesen — a közgyű-
lés befejezése előtt jóval 
elmentek. 
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