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Bonyodalmak egy turistaház körül A maratoni fáklyás futó 

Crossozók 
Kiskunlacházán rendezték 

meg az 1 országos felnőtt 
crúM-bajnokság harmadik 
fordulóját . A Szegedi Vo-
lán versenyzői sa jnos nem 
tudták megismételni az el-
múlt héten Kaposvárott , a 
meghívásos cross-vesrsenyen 
elért eredményüket , ahol a 
250 köbcentiméteresek f u -
tamában Horváth Pál 34 
induló közül tizeoik, az 500 
köbcentiméteres fu tamban 
pedig 34 résztvevő közül 
Kátai Albert ötödik. Daruzs 
Anitái a hatodik helyet sze-
rezte ímeg. 

Lacházán, az országos b a j -
nokságon a 23 fős 250-es 
mezőnyből Horváth a tizen-
egyedik lett. az 50(l-as f u -
tamban 13-an indultak, de 
mindössze nyolcan értek 
célba. A kiesett öt verseny-
zői motorhiba miat t kény-
szerült feladni a versenyt. 
Közöttük szerepelt Kátai es 
Darázs is, akik így a biztos 
ötödik, illetve nyolcadik 
helytől búcsúztak. 

Eredmények: 250 köbcen-
t iméter : 1. Kiss László (Bp. 
ZMK), 2. Mohácsi Jenő (Bp. 
Honvéd). 3. Banyai József 
(Videoton). 500 köbcentime-
te í : 1. Závodi István. 2. 
Szép András. 3. Kökénye ti 
György. Mindhármán a Bp. 
ZMK versenyzői. 

Táblázatok 
IFJÚSÁGI GERBER JÁNOS 
CSOPORT VÉGERFDMENYE 

1, Alsóváros 28 120- 25 46 
o Mindszent 26 64- 35 38 

Apá t fa lva 26 71- 45 33 
4. Szegedi Kender 78 67- 40 33 
5. METRIPOVO 26 72- 43 .13 
6. Makót TVSE 26 52- 33 31 
7. Sz. Kinizsi 26 47- 27 38 
8. noro / . sma 28 48- 16 26 
8. Sz. S p a r t a c u s 26 57- 30 25 

10. Szentesi K. 26 36- 60 24 
11. Sz. Pos tás 2", 36- 67 17 
12. Makói Spa r t . 36 26- 70 11 
13. Szöreg 26 16- 108 u 
14. Sz. Epitók 26 26- 97 i 

T A R T A L É K B A J N O K S Á G 
II. CSOP. VEGEREDMENVE 

1. SZEOL III. 22 137- 24 38 
2. DEFAG II. 22 47- 31 32 
3. S á n d o r i . II. 22 >3- 17 34 
4. Makói TVSE II. 22 55- 52 26 
5. Sz. Építők II. 22 80- 34 24 
8. Alsóváros Il.» 22 46- 12 18 
7. Sz. Kender III. 2i 31- 55 IR 
e. SZ. Pos lás II. 22 43- 82 17 
4. Deszk II. 22 37-104 IS 

1IC Sz. Texti l !! .•• 22 t l - 17 13 
11. Rílkló II. 22 28- 78 12 
12. Algyö II. 22 12- 85 12 

» Visszalépet t a tavaszi f o r d u l ó 
e r e d m é n y e i 0:0-lal e l lenlelet j a -
vára írva. 

•* Visszalépet t , a avaszl f o r d u -
" Visszalépet t , a tavaszt f o r d u -

ja vá ra i rva . 

A * VÁROSI T E K E B A J N O K S Á G 
ALLASA 

1. Epitök II . 
: SZAK i. 
7. Tervezők 
•'. SZAK II. 
5. R u h a g y á r 
<-. Pns .is 
7. M a k ó 
k. L' ' ' i llet 
9. V a s u t a s 

10. Épí tők I. 

44:28 14 
13:21 14 
46:I6 13 
ti :23 10 
38:36 10 
37 :37 
32:4fl 
21151 
23:41 
21:51 

Az M I S Budapest, Vll. 
kerületi tanacsától és annak 

termés zetbarát-szövetségé-
tól a napokban panaszos le-
vél érkezett szerkesztősé-
günkbe. Első olvasásra leg-
szívesebben elmarasztalná 
az ember a bepa na s/olya-
kat, az MTS Csongrád me-
gyei tanácsát, és a termé-
szetbarát-szakszövetséget. Is-
métlem, első olvasásra. Az-
tán elindul az újságíró a 
dolgok vegére járni. 

Történt má jus 29—30-án, 
hogy az MTS VII. kerületi 
természetbarát szövetsége és 
a nagybörzsönyi tanács 
Nagybörzsönyi Napokat 
rendezett a Bp. Elóre SC 
kisirtáspusztai menedékhá-
zánál. S mivel éppen azon 
a helyen az MTS Csongrád 
•n.egyei tanácsa kezelésében 
levő kulcsosház má jusban 
üres volt. a rendezők levél-
ben kérték a Csongrád me-
gyeieket. bocsássák azt ren-
d elikezés ük re. V á la sziev él ben 
a TS közölte, hogy a kért 
időpontban nem áll mód já -
ban, hiszen a felügyeleti ha-
tóság a tetőszerkezet veszé-
lyessége miat t a ház forgal-
mazását — a tel jes fe lú j í tá -
sig — szüneteltetni rendel te 
el. A Csongrád megyeiek 
ugyanakkor kér ték a nagy-
börzsönyi tanácsot, segítse-
nek építőipari kapaci tást 
biztosítani, hogy minél előbb 
újból üzemelhessen az emlí-
tett turistaház. A panasz-
levélben két kérdés vár t fe-
leletre? 

1. Ha a tetőszerkezet ve-
szélyes — a válaszlevél sze-
r int —, akkor miért hirde-
tik és üzemeltet ik? (A T u -
rista Magazin júniusi szá-
mában a Csongrád megyei 
szakszövetség a tur is taházat 
igénybevételre a j án l , a és 
rendszeresen kiadja.) 

2. Csak a budapesti VU. 
kerület i tur is ták és a nagy-
börzsönyi laKosok részére 
veszélyes ? 

Végül levélírónk szerint 
az MTS Csongrád megvei 
tanácsának illetékesei ne-
hezségeket támasztanak, sőt 
azzal jellemzi munkájukat , 
hogy körülbelül tíz. éve fel-
új í tást sem végeztek, mely-
nek . .eredményeként" a te-
tőszerkezet veszélyes. (Mi-
előtt véleményünket leírtuk 
volna, felkerestük a pa-
nasztevök szerinti illetékese-
ket : az MTS Csongrád me-
gyei tanacsát. és dr. Tóth 
Imrét , a Csongrád megvei 
Természetbarát Szakszövet-
ség elnökségi tagját.) 

Hogy képet kaphassunk a 
turistaházról, el kell monda-
nunk, csaknem 9(1 éves épü-
letről van szó. Az. MTS 1964 
óta bérli, sőt részleges fel-
új í tásokat végzett ra j ta . 
Üzemeltetése viszont a ter-
mészetbarát szakszövetség 
feladata. 

Levélírónk mint tényt 
közli, hogy a Turista Maga-
zinban a házat igénybevé-
telre a j án l j ák a Csongrád 
megyeiek. Idézet a Turis ta 
Magazin júniusi számából: 
Csongrád megyei Mozaik 
címmel. „A szakszövetség 
egy évre berbe vette a kis-
irtaspusztai turistahazat, me-
lyet bárki igenybe vehet — 
előzetes bejelentés a lap ján . 
(Szeged. Pf. 99)." — szol az 
újságcikk. Hogy megjelent, 

nem vitás. Hogy miként ke-
rült bele az egyéves bérle-
mény, nem tudni, mert a 
Csongrád megyeiek folyama-
tosan bérlik 1964 óta. Az 
üzemeltetéssel kapcsolatban 
tény, hogy hibás nyilatko-
zat, vagy téves közlés látott 
napvilágot, hiszen a tető-
szerkezet veszélyessége miatt 
a felújításig nem látogatha-
tó a kulcsosház. Hozzá kell 
tenni még. hogy a nagybör-
zsönyi találkozó má jus 29— 
30-án volt KisLrtáspusztan, a 
panaszlevél viszont a Tu-
rista Magazin júniusi számá-
ban megjelent nyilatkozatra 
hivatkozik. 

A második kérdésre a vá-
lasz: nemcsak a budapesti 
és a nagybörzsönyi lakosok-
nak veszélyes a tetőszerke-
zet, hanem még a Csongrád 
megyei turis ták sem látogat-
ha t ják a kulcsosházat! Tör-
tént ugyanis 1970 év végén, 
amikor az MTS illetékes fő-
revizora helyszíni szemlével 
egybekötött leltározást vég-
zett az említett háznál, és 
megállapította, a tetőszerke-
zet életveszélyes ezért üze-
meltetését a teljes fe lú j í tá -
sig szüneteitemi rendelte el. 
A szakvéleményt pedig, úgy 
gondolom, az MTS Buda-
pest, VII. kerületi tanácsa 
sem óha j t j a megvétózni. 

Aztán itt van a fe lú j í tás ' 
A szerződésben ugyan benne 
van, hogv a Csongrád n,e-
gyeiek fe lú j í tha t ják a házat, 
az MTS Csongrád megyei 
tanács viszont nem végez-
tethet felúj í tást , csupán 

karbantar tás t . A teljes 
megoldás csak abban az 
esetben várható. ha a 
Csongrád megyeiek tu la j -
donjogot szereznek az emlí-
tett turistaházba. Ettől azon-
ban a tulajdonos (Ipolyvidé-
ki Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság, Balassagyarmat) 
zárkózik el. 

Végül a levél megállapít-
ja, hogv a Csongrád megyei-
ek felúj í tást nem végeztek 
a házon, s ennek eredménye 
a tetőszerkezet veszélyessé-
ge. A levél első reszében 
éppen a veszélyességet pró-
bál ják cáfolni a budapesti-
ek. aztán viszont ők maguk 
ál lapí t ják meg, amit a TS 
elnöke válaszlevelében kö-
zölt. Felújí tást , igaz, a mai-
említett okok miat t nem vé-
geztek. de ne.7. lehet szó 
nélkül hagyni azt a 120 ezer 
forint ér tékű társadalmi 
munkát , amit a vil lanybeve-
zetéssel produkál tak a 
Csongrád megyeiek. Levél-
írónk említést sem tesz ar-
ról. milyen segítséget adtak 
ahhoz a munkához, melynek 
eredményeként az Előre SC 
menedékházába is villany 
került. Előfordulhat, hogv a 
kérés ellenére sem segítet-
tek a Csongrád megyeiek-
nek? Egy biztos: a tetőszer-
kezet ki javí tása után bizo-
nyára tovább üzemeltetik a 
kisirtáspusztai turi 'staházat a 
Csongrád megyeiek. S ha-
sonló megkeresésre nem kül-
denek majd elutasító választ 
— még Budapestre sem. 

Bagaméry László 

A nemzetközi maratoni f u -
tóversenyeinket közvetlenül 
megelőző ünnepélyes meg-
nyitónak minden évben ked-
ves színfoltja, hogy a sze-
gedi veterán mp.ratonisták 
egyike égő fáklyával a ke-
zében (a Széchenyi téren, a 
Tanácsháza előtti kandelá-
berben) meggyúj t ja a mara -
toni lángot. 

A választás az idén a 65 
éves Jnvanov Sándorra esett, 
aki mint asztalosinas. 16 
éves korában kezdett atléti-
zálni, és az SZMTE-ben 

mint középtávfutó ért el si-
kereket. Később az SZTK-ba 
kerül, és 26 éves korában 
indult el először a 42195 
méteres maratoni távon, 
mely egyben országos b a j -
nokság is volt. Nyolcadiknak 
érkezett a célba. Az 1934— 
1943. évek között minden 
magyar bajnoki viadalon el-
indult. és legnagyobb sike-
rét 1937-ben érte el. amikor 
negyedik lett. 1940-ben részt 
vett a hires kassai marato-
nin is. 

M. T. 

Nincs utánpótlás? 
Szombaton és vasárnap 

Nagykörösön rendezték meg 
a területi gyermek úszóbaj-
nokságot. A versenven 150-
en vettek részt. A szege-
diek három első, és több ér-
tékes második, valamint har-
madik helyet szereztek. 

A SZEOL úszóinak ered-
ményei: Lányok: 100 m 
gyorsúszás: 2. Hoffmann 
1:18.5. 100 m hátúszás: 2. 
Hoffmann 1:26.4. 100 m pil-
langóúszás: 3. Horváth 
1:31.4. 200 m gyorsúszás: 3. 
Hoffmann 2:53.6. 200 m pil-
langóúszás: 2. Horváth 
3:29.5. 400 m vegyesúsz.ás: 3. 
Horváth 6:57.2. Fiúk: 100 m 
pillangóúszás: í. Gyimesi 
1:16.5. 200 m pillangóúszás: 
1. Gyimesi 2:51.8. 1500 m 
gyorsúszás: 1. Gyimesi 

21:55.4. 200 m gyorsúszás: 2; 
Gyimesi 2:42.4. 400 m gyors-
úszás: 2. Gyimesi 5:22.9. 

* 
A jó helyezéseknek és 

győzelmeknek van egy szép-
séghibája : ebben a korcso-
portban mindössze négy 
versenyzőt tudott indítani a 
szakosztály. Az utánpót lás 
erősítésre szorul. Ezért a 
SZEOL úszószakosztálya tan-
folyamot indít hatéves kor-
tól. úszni még nem tudó lá-
nyok és fiúk részére. Kérik, 
főleg olyanok jelentkezzenek, 
akik a tanfolvam után ver-
senyszerűen is szeretnének 
úszni. Jelentkezni lehet min-
den hétfőn délelőtt " óra-
kor az újszegedi versenv-
uszodában Debreczeni Pál 
edzőnél. 

Események sorokban 

Remekeltek a Murénások 
A hét végén két rangos 

búvár-úszóbajnokságon is si-
kerrel szerepeltek a szegedi 
MHSZ Murena klub ver-
senyzői. Szombaton Csepe-
len, a Budapest-bajnokságon 
— versenyen kívül — Za-
lányi Sámuel két szamban is 
első lett, Balla Sarolta pedig 
országos csúcsot úszva vég-
zett az első helyen. (Ezt a 
csúcsot Egerben megdöntöt-
ték.) 

Másnap Egerben került 
sor az először kiírt országos 
i f júsági bajnokságra. Kel-
lemes időben 8 szakosztály 
70 versenyzője állt raj thoz. 
A szegediek itt is remekel-
tek. Demeter Andrea a 25 
méteres búvárúszásban meg-
javította az országos felnőtt 
és if júsági csúcsot. Kertai 
Péter a 400 méteres készúlé-
kesszamhan alapcsúcsot úsz-
va lett első. Igen örvendetes 
és biztató a szegedi fiatalok 
előretörese. A felnőttekével 

azonos, illetve jobb eredmé-
nyek igazolják az edzéseken 
végzett rendszeres és inten-
zív munkát . 

Júl ius végén a miskolci 
Málvi-tavon rendezik az or-
szágos feinőttbajnokságot. A 
Muréna búvárai — eredmé-
nyeik a lapján — bizakodva 
nézhetnek a verseny elé. 

A szegedi versenyzők bu-
dapesti eredményei: Nők: 25 
m búvárúszás: 2. Balla 14.6. 
400 m készülékes búvár-
úszás: 1. Balla 6:11.0. Fér-
fiak: 40 m búvárúszás: 1. 
Zalányi 21.1 800 m készülé-
kes búvárúszás: 1. Zalányi 
11 :04.6. 

Egri eredmények: Lányok: 
25 m készülék nélküli bú-
Várúszás: 1. Demeter 12.9, 
ú j országos felnőtt és i f j ú -
sági csúcs. 2. Balla 13.6. 400 
m készülékes búvárúszás: 2. 
Balla: 6:08.4 Fiúk: 400 m 
készülékes búvárúszás: 1. 
Kertai P. 5:31.8. 

Mesterhármas 

Sportszerűek 
A Csongrád megyei Lab-

darúgó Szövetség minden 
evben sportszerúségi ver-
senyt ír ki a csapatoknak. 
Ebben az évben az NB III 
délkeleti csoport jában a Bé-
késcsabai VTSK letl az első 
a Sarkad és a SZAK előtt. 
Érdekesség, hogy a bajnoki 
táblázat utolsó helyen vég-
zett Kossuth SE itt is se-
reghajtó. A megvei első osz-
tályban a H. METRIPOND 
végzett az első helyen. A 
bajnok Makói Spartacus a 
második helyre szorult, ha r -
madik a Szegedi Kender. 
Utolsó lett az egyébként lel-
kes. de nem mindig sport-
szerű Apátfalva csapata. Az 
if júsági „Gerber János" cso-
portban Makói Spartacus. 
Szegedi Építők, H. METRI-

POND a sorrend. A „Mada-
rász Mihály" csoportban a 
SZEOI, II.-t a Csongrádi SC 
és a Szegedi VSE követi. Az 
előbbi csoportban a Szőreg, 
az utóbbiban Tapé csapata 
került az utolsó helyre. A 
serdülőknél szintén két cso-
port volt. Itt a SZAK es a 
Szegedi Kinizsi csapata volt 
a legsportszerűbb. A megyei 
másodosztályban a ba jnok-
ságot nyert Csanádpalota 
végzett az első helyen. A 
tar ta lékbajnokság második 
csoport jában a SZEOL III. 
lett az első. Az NB-s tar ta-
lékbajnokság nyolc csapata 
között első az Sz. Dózsa II., 
második a SZAK II. Utolsó 
helyen a Szegedi Kender II. 
végzett. 

A SZEOL kajak-kenusai 
szombaton és vasárnap Bu-
dapesten, valamint Dunaú j -
városban álltak raj thoz. Az 
újpesti öbölben rendezett 
verseny világbajnoki váloga-
tó, míg a dunaújvárosi , mi-
nősítő verseny volt. Ha-
raszti Gábor bravúros tel je-
sí tményt produkált , hiszen 
a C—1 500, 1000 és 10 000 
méteren is a legjobbnak bi-
zonyult. Raj ta kívül Villanyi 
Gizella tel jesí tménye di-
csérhető, aki szombaton Bu-
dapesten K—1 női ifi 500 
méteren második helyezest 
é r t el, másnap viszont mér 
Dunaújvárosban ült hajóba 
és ú j abb ezüstérmet szer-
zett. délután pedig már 
visszautazva Budapestre a 
K—I női ifi 2 ezer meterefi 
lett második. 

Raj tuk kívül az újpesti 
öbölben harmadik helyen 
végzett, a SZEOL 4-e.s ha-
jója (Kovács. Flórián, Pusz-
tai, Makra) K—4 férf i fel-

Haraszti Gábor (SZEOL), 
három szám győztese 

nőtt ezer méteren. Pusztai 
vasárnap a dunaújvárosi 
K—t ezer méteres férfi fel-
nőtt versenyt, is megnyerte, 
Karácsonyi Katalin pedig a 
K—1 női felnőtt 500 méte-
res fu t amban cT-ozött. 

B. L. 

u 

„Öregfiúk versenye 
A Szegedi Városi Teke 

Szakszövetség után a Csong-
rád megyei Teke Szövetség 
is megrendezte az „öregfi-
úk" megyei versenyét Szege-
den, a SZAK negyes pályá-
j á J L 

A megyei vers én y jobb 
eredményeket hozott, mint a 
városi egyéni bajnokság: 1. 
Rácz J a k a b Szegedi Építők 
439 fával. 2. Hegedűs Gyula 
Szegedi Postás 424. 3. Bózó 
Béla Szegedi Ruhagyar 404. 

A Szegedi Építők SC lab-
darúgó-szakosztálya i f júsági 
korban levő fiatalok részére 
játékostoborzót tar t pénte-
ken délután 4 órakor az Épí-
tők Szőregi úti pályáján. 
Jelentkezni lehet Pikó Lász-
ló intézőnél. 

A bécsi vívó-világbajnok-
ságon tegnap, kedden szün-
napot tartottak. Még három 
versenynap van hátra. Ma a 
nói tőrcsapat elömérközéseit 
rendezik, a döntőre holnap 
kerül sor. Holnap egyébként 
elkezdődnek a párbajtőrcsa-
pat elömérközései is. En-
nek döntőit pénteken vívják. 
A 34. vivő-világbajnokság a 
párbajtörazök csapatkiizdel-
meivel fejeződik be. A tele-
vízió a csütörtöki és a pén-
teki döntőkről mindkét na-
pon este háromnegyed tíz-
kor ad közvetítést. 

* 

A nyugatnémet Bernhard 
Nermerich, az NSZK atlét i-
kai bajnokságán az 50 km-
es gyaloglásban 4:05:39.6 
órás ered mennyek a világ 
legjobb idejét érte el ezen a 
távon. Teliesitménye értékét 
növeli, hogy a távot akkor 
teljesítette, amikor a hőmé-
rő higanyszála — napon — 
50 fok körül j á r t ! 

* 

Nemzetközi kézilabda 
kupaverseny-sorozatot ren-
deznek a Szegedi Ünnepi 
Hetek alkalmából Újszege-
den. a Kisstadionban. Júni-
us 23. és 25. között hét női 
együttes (Csepel, DVSC, Bor-
sodi Bányász. BVSC, Kis-
kunhalasi MÁV, Szeged és 
Szabadka), valamint négy 
férficsapat (Csepel. Bp. Va-
sos. Szegedi Volán és a Par-
tizán Zen ta) körmérkőzése-
ken döntik el a végső sor-
rendet. 

* 

A Tour de" Francé kerék-
párverseny 14. napján bu-
kott spanyol L u i s Ocana or-
vosai közölték, hogy betegük 
négy-öt nap múlva hagyhat-
ja el a kórházat . Vetélytársa, 
a rendkívül szimpatikus bel-
ga Edd.v Merckx — aki 
szintén bukott, de szerencsé-
sen — ki je lentet te : remélem, 
megnyerem a versenyt, de 
örömöm nem les/. teljes, 
mer t ilyen körülmények kö-
zött a győzelem nem valódi 
győzelem. Nagyon sa jnálom 
Ocanát. 

Miami Beachból jelentik: 
Jimmy EUis menedzsere sze-
rint Ellis legyőzi Mtihamad 
Alit. A Clay—EUis összecsa-
pásra Július 26-án Houston-

ban kerül sor. A kijelentés-
re Clay szokása szerint 
„emeltebb hangon" vála-
szolt. Mim mondotta: miért 
lennék ideges? Izgalomra 
semmi ok egy ilyen könnyű 
mérkőzés előtt! 

* 

Az előzetes híresztelések-
kel ellentétben az Európa 
Kupa-gvőztes Ajax világhí-
rű csatára, Johann Cruyff 
nem távozik Amszterdamból. 
A napokban hétéves szerző-
dést irt alá az Ajaxnál . 

* 

A Brazíliában lejátszott 
Brazília—Ausztria barátsá-
gos labdarúgó-mérkőzés után 
— amely 1:1 arányú döntet-
lent hozott — általános meg-
állapítás. hogy nem kényez-
tették el a találkozó 100 ezer 
nézőjét a játékosok. Az oszt-
rákok kezdettől fogva véde-
keztek. s a világbajnoki for-
májuktól elmaradt brazil 
csatárok nem birtak a ven-
dének védelmével. 

A .90 perc lényegében Pe-
le ünneplése körül zajlott le, 
akinek ez volt utolsó előtti 
mérkőzése. Hatalmas fel-
iratok ékesítették a Morum-
bi-stadiont: „Pele. a futball 
géniuszaT' A mérkőzés után 
Sao Paulo állam elnöke 
aranyórát és egy csekkfüze-
tet adott át a „fekete 
gyöngyszemnek", az osztrá-
kok ajándéka egy ..korona". 

Pelé a mérkőzés után ki-
jelentette: — Igen. körülbe-
lül ilyennek gondoltam tá-
vozásomat. Minden grandió-
znsság nélkül, de úgy. hogy 
gólt lövök. F.z sikerült! Bol-
dog vagyok, hogy nem sérül-
tem mea. Nagyon rendesek 
voltak a- osztrák fiúk. szin-
te hozzám sem értek. Re-
mélem. hogy július 18-án, 
Jugoszlávia ellen, valóban 
utolsó válogatott mérkőzése-
men pontosan ilyen boldog 
másfél órám lesz. Aztán jö-
het a végleges „adieu". 

-
A SZAK labdarúgóinak 

edzését július 1-től ismét dr. 
Dékány Géza irányít ja . A 
'átékosállománvban itt is 
lesz változás. Héger Zol+án 
a Szegedi Dózsába, Puszta-
szeri Miklós pedig a Szegedi 
Kenderbe kérte átigazolását. 
A hírek szerint a távozás 
gondolatával foglalkozik 
Tóth István kapus és dr. He-
gyes Tibor is. Ezzel szem-
ben a piros-feketéket erősí-
ti Rajcsányi (SZEOL), és 
Balogh (Sz. Dózsa). A k lub 
tárgvalásokat folytat még 
több. magasabb osztályú já-
tékossal. de döntés egyelőre 
nincs. 


