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Tanmedence-avatás 
SPORT 

ÖKÖLVÍVÁS: 

Magyar-
ország-

Anglia 16:6 
Tegnáp este Londonban — 

hosszú idő után — ismét 
szorítóba lépett ökölvívó-vá-
logatottunk. A magyar 
együttes biztosan nyert. A 
mérkőzésen nem a hagyo-
mányos sorrendben kerül tek 
sorra a párok, ugyanis az 
angol televízió néhány súly-
csoport küzdelmét közvetí-
tette és elsősorban az esé-
lyesebbnek vélt angol ver-
senyzők mérkőzését vitte a 
képernyőre. 

Az eredmények: Pap í r -
súly: Gedó pontozással győ-
zött Abrams ellen. Ha rma t : 
Rácsai p. gy.' Cowdel ellen. 
Nagyváltó: Kovács II. p. v. 
Mawel ellen. Közép: Rap-
csák p. v. Speare ellen. Fél-
nehéz: Tari ellen döntő fö-
lénnyel nyert Knigt. Lég: Or-
bán S. p. gy. Hilton ellen. 
Pehely: Badari p. gy. Flinn 
ellen. Könnyű: Benczik d. f. 
gy. Gwilliam ellen. Kisváltö: 
Juhász p. gy. Dunn ellen. 
Közép: J a k a b p. gy. Odwell 
ellen. Nehéz: Réder p. gy. 
Mead -ellen. A végeredmény: 
Magyarország—Anglia 16:6. 

Vál t ísúlyban nem volt 
mérkőzés, míg a nagyváltó-
súlyban két pár lépett szorí-
tóba. 

Tegnap, szerdán délután ünnepélyes ke-
retek között adták át a szegedi Dózsa 
György Általános Iskolában az iskola és a 
KSZV SE ú j ka jak-kenu tanmedencéjét , 
valamint a kondicionálótermét. Az ünnep-
ségen megjelent többek között Forgó Pál, 
a Szeged városi tanács vb művelődésügyi 
osztályának vezetője. Mari Kálmán, a 
Csongrád megyei sporthivatal elnöke, Tóth 
András, a szegedi városi sportfelügyelőség 
vezetője és Ambróz" László - KSZV SE 
ügyintéző elnöke. 

Megnyitóként az iskola kisdobosainak 
énekkara két vidám számot adott elő, 
majd Oravecz Béla edző röviden ismer-

tet te a felszerelések használatát , működé-
sét. Aztán szavalat következett. Kecskés 
Antal iskolaigazgató mél ta t ta az ú j léte-
sítmény megépítésének jelentőségét. Meg-
említette, hogy a megyei sporthivatal 80 
ezer for int támogatást adott, a sportolók és 
vezetőik pedig jelentős ér tékű társadalmi 
munká t végeztek. A legtöbb társadalmi 
munká t végzők közül Oravecz Bálát, H a j -
dú Józsefet, Teimel Zoltánt, Bures Zol-
tánt, Ferenczi Lászlót, Poór Lajost és 
Szemenyei Zoltánt megajándékozták. 

Az ünnepség végén á megnyitó részt-
vevőit a Dózsa György Általános Iskola 
igazgatósága vendégül látta. 

Gondok a DELEP SC 
kézilabdacsapafánál 
Nyilatkoznak a játékosok 

Szegedi 
b Ú Y Ó L Ú s z 3 k 

sikere 

A DÉLÉP SC férf i kézi-
labdázói már évek óta az 
NB I l -es bajnokság élmező-
nyéhez tartoznak. Két évvel 
ezelőtt harmadik helyen zár-
ták a bajnoki szezont, 1972-
ben ötödikek, s most az idén 
is az ötödik helyen végez-
tek. A közelmúltban a csa-
pat néhány játékosa kereste 
fel szerkesztőségünket, s 
gondjaikról tá jékozta t ták a 
sportrovatot. 

Bárdos Ferenc szakosztályi 
t i tkár a felkészülés, az a la-
pozás m u n k á j á t vázolta. 

— Tavaly március else-
jén az erőnléti alapozással 
kezdődött a felkészülés A 
bajnokság előtt aztán a vál-
lalat jóvoltából Er fu r tba 
utazhat tunk. I t t teremben 
folytat tuk a felkészülést, s 
komoly NB l-es szintű edző-
par tnerokkal játszottunk. 
Szóval fe lmerül t annak a le-
hetősége is, hogy a ba jnok-
ság első három helyezett je 
közé kerülhetünk. Jól indult 
minden, hiszen a negyedik 
fordulóig az élen álltunk-
Közben többen megsérültek, 
s hazai pályán hároméves 
veretlenségi sorozatunk is 
megszakadt. 

— Ügy tudom, ehhez kap-
csolódott — úgynevezett di-
vatos sz*h~sznílzttal élve — 
egy hág is. 

— Négy év óta Megyeri 
András az edzőnk. Most va-
lami összejött. Különböző 
személyi ellentétek miat t 
többen is leálltak, így Répá-
sy, Széli, Öhát és Kovács. 

— Megyeri Bandi jó já -
tékos volt — veszi át a szót 
Adamkovich István. — Pe-
dagógiailag azonban sok kí-
vánnivalót hagyott , tevékeny-
sége. Nem tudott eléggé bán-
ni az emberekkel . Szakmai-
lag meglátott dolgokat, de 
hosszú távon nem tudct t 
gazdálkodni velük. Mi „szu-
per amatőr" csapat va -
gyunk. Egymásért játszunk 
és a já ték szeretetéért. Talán 
ez okozza azt is, hogy egy ki-
csit érzékenyebbek vágyunk 
— jegyzi meg, ma jd sorban 
mindegyik játékos tesz hozzá 
néhány monda to t 

Dr. Csiszér Előd: — Meg-
becsülik a csapatot, de sze-
gény kis egyesület vagyunk. 
Felszerelési gondjaink is van-
nak. És úgy érzem, a sport-
kör elnöksége még mindig 
labdarúgás-centrikus. 

Répásy Zoltán: — Fájó, ' 
hogy a DÉLÉP SC vezetői, 
ha ki is jönnek egy-egy mér-
kőzésre, amikor vége van, el-
mennek haza. Még soha nem 
jöttek be az öltözőbe, egy 

gratuláció erejéig, esetleg 
azért, hogy megkérdezzék, 
van-e Valamilyen problé-
m á n k ? Gond, hogy a szak-
osztály ügyes-bajoa dolgait 
két nagyon elfoglalt ember 
vállalta el. Zilahy János és 
Bárdos Ferenc. Ha ők abba-
hagyják, nagy ba jban le-
szünk. 

Sári János : — Gyenge az 
utánpótlás-nevelés. Nincs if-
júsági csapatunk. Persze, ez 
e lmondható más együttes sk-
re is, hiszen a Volánon kí-
vül csak azért küldenek pá-
lyára „ificsapatot", hogy 
pontot ne vonjanak le a 
„nagyoktól". 

Tamás Géza: — Nekünk 
itt, Szegeden egymást kelle-
ne segíteni. Például a Vo-
lánban sokan vannak olya-
nok, akik nem férnek be az 
első csapat keretébe, de a mi 
gárdánkat erősítenék. 

A beszélgetés során az is 
kiderült,* hogy jövőre helye-
zéstől, eredménytől függetle-
nül ismét megpróbálnak 
ma jd előrelépni. Az már más 
kérdés, hogy érdemes len-
ne-e NB I B-be kerülniük. 
A játékosok egyöntetű véle-
ménye, hogy a jelenlegi gár-
dával nem. Viszont a klu-
bok összefogása segíthetne 
ezen a gondon is. 

Es mit mond az e d z ő ? 
A napokban érkeztek haza 

Potsdamból a szegedi búvár-
úszók, akik mint magyar vá-
válogatottak háromnapos 
versenysorozaton mérték ösz-
sze tudásukat szovjet, NDK-
beli és csehszlovák ellenfe-
leikkel. Mint köztudott eb-
ben a sportágban jövőre 
Potsdamban rendezik meg az 
Európa-bajnokságot , s ez a 
verseny egyben erőfelmérő 
küzdelem is volt. A magyar 
csapat legnagyobb ellenfelel 
a csehszlovákok voltak, akik 
a tavalyi EB-n a hatodik he-
lyen végeztek. Nagy sikernek 
számít, hogy a Szovjetunió 
és az NDK mögött a magya-
rok az értékes harmadik he-
lyet szerezték meg. mer t ez 
egyben azt is jelenti, esélyük 
van arra . hogy betörjenek a 
legjobb hat európai csapat 
közé. 

Külön örvendetes az, hogy 
a legjobb helvezéseket a ma-
gyar csapatból szegediek é r -
ték el. 

Ritter Edit a 400 méteres 
víz alatt i úszásban 4:21.6 
mp-es ú j országos csúccsal 
a második helyet, a 100 mé-
teres búvárúszásban pedig 
53.6-tal két szovjet verseny-
ző mögött a bronzérmet sze-
rezte meg. Ugyancsak har -
madik helyen végzett a 400 
méteres búvárúszásban 4:05.6 
mp-cel dr. Kertai György, 
valamint a 4 x 200 méteres 
férfi váltó és a 4 x 1 0 0 méte-
res női váltó is. A férfiak 
váltóiéban bárom szegedi — 
dr. Ker fai Györgv, Kertai 
Péter. Benkő Árnád — a 
nőknél nedlg Ritter Edit és 
Renqei M*-iann úszott. Mtót 
Gyémánt Imre. a szegediek 
edzője elmondta, ez volt az 
első versenv. emelvén a ma-
gyar esana 'nak sikerült le-
győznie Csehszlovákiát 

Nehéz volt szóra bírni Me-
gyeri Andrást, a DÉLÉP SC 
kézilabdacsapatának volt 
edzőjét. Végül is sikerölt, 
hiszen ő a z egyetlen illeté-
kes, aki a csapat egész évi 
tel jesí tményéről véleményt 
m o n d h a t 

Bár szerződése ez év de-
cember 31-ig szól, az edző 
már november 15-én a jánlot t 
levélben közölte a sportklub 
elnökségével, a továbbiak-
ban nem óhaj t a szakosztály-
nál tevékenykedni. 

Hogy miér t? Erről beszél-
jen ő maga. 

— A tavaszi idény végén, 
a nyáron jeleztem, hogy év 
végén megválók a csaoattól. 
Kellő összhang hiányában a 
hangulat annyira megrom-
lott, hogy nem lát tam továb-
bi ér te lmét maradásomnak. 
A korábbiakban egy-két f iú-
val együtt játszottam. Az 
utóbbi időben közülük né-
hányan ar ra is jogot formál-
tak, hogy beleszóljanak a 
munkámba . Mérkőzések köz-
ben, de az edzéseken is sem-
mibe vették a szavam. Sa j -
nos, egyes játékosok többet 
képzelnek magukról, mint 
amennyi t valójában tudnak. 

— Nem akar ták megérte-
ni, tudomásul venni, hogy 
munka né 'küi még az NB II-
ben sem lehet megélni. Fe-
gyelmezési jogkörom úgy-
szólván nem volt. Legfel-
jebb azzal büntethet tem, 
hogy nem játszattam az i ' le-
tőt. Ennek viszont a csapat 
látta kárát . 

Az Igazsághoz tartozik az 
is. hogy tulajdonképpen sem-
mi nem köti őket az egyesü-
lethez — a sportszereteten 
kívül. Mindössze Gyovai dol-
gozik a cégnél. Azt is el kell 
mondanom, a szakos t ' l y v e -
zetés jóformán semmilyen 
segítséget nem adott. A ba j -

noki év folyamán csupán 
egy szakosztályi öss'ejövo'e" 
volt Senki meg nem kérdez 
te, van-e probl ímóm, vég-
zett munkám felől sem ér-
deklődtek. Ed7ős'.cödésem 
alat t az elnökségtől egyetlen 
edzésünkre sem jöttek ki. 
Teljesen magamra marad-
tam. Belátom, egyes dolgok-
ban hibáztam én is, de ilyen 
körülmények között ezen ne 
csodálkozzon senki. 

Közben előkerült az edzés-
napló, melyben pontos fel-
jegyzések tanúsí t ják, ki 
mennyit , és hogyan játszott. 

— Adamkovich István ka-
pus : egész évben jó á t l ig -
teljesílményt nyújtot t . Feke-
te József kapus: tavasrí hul-
lámzó játóka az őszi fordu-
lóban teljesen visszaesett. 
Kasper Dezső: képes volt 
egyedül eldönteni esy-egy 
mérkőzést. Alkalmank 'nti 
kedélyétől sok függött. Tá-
madásban nagy lend í tő ' rő 
volt. hiányát megérezte a 
csapat. Mucsi András: beteg-
ségéigl jól játszott, az ő 
eredményessége, tudása is 
nagyon hiányzott. R épási 
Zoltán: a legjobban tudott 

ASZTALITENISZ: 

haj tani a csapatért . Az ősz-
szel csak hellyel-közzol fe 'elt 
meg. Gera Tamás: bár min-
den mérkőzésen játszott, 
mégiscsak egv-két alkalom-
mal tudott elfogadhatót nyú j -
tani. Dr. Csiszér Előd: túlbe-
csülte képességeit. Tel j sít-
ménye nem volt egyszintben 
az általa képzelt tudással. 
Tamás Géza: sze-ény ren-
des játékos. Képességei 
a lapján többet vár tam tőle. 
Hevesi László: je 'en 'eg ka-
tona. Csak később tudott be-
kapcsolódni a közös munká-
ba, ez já tékán is meglát-
szott. A jelenleg muta to t tak-
nál többre képes. Sári János: 
lelkes, küzdeni tudó játékos, 
de technikailag nem eléggé 
képzett. Kurunczi I s tván: az 
utolsó két -három mérkőzés 
kivételével nem tudott elfo-
gadhatót nyúj tani . Széli Im-
re : egy-két mérkőzésen já t -
szott csak jól. Boldizsár Ti-
bor: tudása a lapján többet 
vár tam tőle. Varga László, 
Gyovai János. Óhát Imre, 
Albert Miklós, keveset já t -
szottak. 

Bagaméry László 
Gyiirki Ernő 

Váratlan győzelem 
Tegnap este Karlovy Va-

ryban bonyolították le a 
Csehszlovákia—Magyaror-

szág Európa Liga asztalite-
nisz mérkőzést. A CTK je-
lentése szerint a magyar 
együttes 5:2 arányú várat-
lan győzelmet aratott . Rész-
letes e redmények: 

-Gergely—Orlovski 0:2 
(—19, —20). Jónyer—Kunz 
2:0 (20, 11). VMagos—Grófova 
2:0 (11. 21). Gergely, Jónyer 
—Orlovski, Kunz 2:0 (10, 
14). Magos. Jónyer—Grofo-
va, Orlovski 1:2 (—14, 17, 
—17). Jónyer—Orlovski 2:1 
(20, —15, 20). Gergely—Kunz 
2:0 (13. 15). 

Munkaalkalmak 
/ 

A DELTA Kereskedelmi vá l la -
lat felvételre keres k i raka t i ab-
laktisztítót, vas-műszaki vagy 
háztar tás i felszerelés képzet tsé-
gű bolti fé r f i és nöi e ladókat , 
f izetés gyakor la t i időtől függő-
en, szegedi munkahe l lye l . Je -
lentkezés : Szeged, Gutenberg u. 
19. szám alat t levő kirendel tsé-
gen. 

Szegedi AFESZ felvételre ke-
^es élelmiszerbolti , vegyesbolti 
e ladókat , gyors- és gépírót , ké-
zilányt, takar í tónőt . Je lentkezni 
lehet Szent Is tván tér 3. 

A Szegedi Fonalfeldolgozó 
Vállalat, Tavasz u. 2„ fe lvesz: 
szövőnőket, kezi s ikkötő női 
és férf idolgozókat , be taní tás ra 
cérnagombkészí tö nőket , nyug-
dí jas asztalost és fé r f i segéd-
munkásoka t , va lamint éj jel iőr t . 

Pincegazdaság szegedi m u n k a -
helyre é j je l iőröket (nyugdí jas is 
lehet) vesz fel . Je len tkezés : 
Szeged, Tábor u. 3. sz., m u n -
kaügyi osztály. 

Pincegazdaság a szőregi pa-
lackozóba á l landó m u n k a r a f é r -
fi és nöi s egédmunkásoka t vesz 
feL Je len tkezés : Szőreg, Pa lac-
kozó üzem. 

Közgazdasági techni lo imot vég-
zett gépírónőt fe lveszünk. „44 
órás munka idő 33 128" jel igére a 
Sa j tóházba . 

Költségvetési szerv keres négy-
órás takar í tót . Je lentkezés dél-
előtt, Fe l támadás u. 29. szám 
alat t . 

DEFAG Falemezüzeme felvesz 
fé r f i - és női m u n k a e r ő t segéd-
és betanított munkakörbe . Böl-
csődei és óvodai el látást biztosí-
tunk . Je len tkezés : Szeged. Bu-
dapesti út L sz„ munkaügyi 
csoport . 

A Szegedi Hangszergyár pá-

lyázatot h i rde t á ruforga lmi t 
anyagbeszerzési osztályvezetői 
m u n k a k ö r betöltésére. Fel téte-
l ek : legalább 5 évi gyakor la t , 
Budapesten anyagbeszerzésben 
jár tasság. A pá lyáza toka t rész-
letes önélet ra jzzal , 1973 decem-
ber 10-ig, 0701. Szeged 1., P L : 
52. e lmünkre k é r j ü k . 

Hivatalscgédi teendők ellátá-
sá ra fér f i m u n k a e r ő t ke resünk 
az Állami Biztosító Csongrád 
megyei igazgatóságához. Je len t -
kezés : Vörösmar ty u . 7. Pénz-
ügyi osztályon. 

Felső- vagy középfokú végzett-
ségű, lehetőleg beruházási gya-
kor la t ta l rendelkező épületgé-
pész és mélyépí tő szakember t 
ke resünk beruházások előkészí-
téséhez és műszaki el lenőrzésé-
hez. Je len tkezés : Csongrád me-
gyei Beruházás i Vállalai, Szeged, 
Széchenyi tér 9. UI. em. 

A Csongrád megyei Beruházá-
si Váilalai gyors- és géplrúnőt 
keres felvételre. J e l en tkezés : 
Szeged, Széchenyi tér 9. n i . em. 
314. szoba. 

A Szegedi Közlekedési Válla-
lat felvételre ke res építőipari 
technikus t beruházás t ügyintézői 
gyakor la t ta l Je lentkezni lehet 
Zrínyi u . 4—8., személyzeti veze-
tőnél. 

Azonnali belépéssel konyhai 
bevásár lót felvesz a MAHART 
tápéi üzeme. 

Felvételre ke resünk 6 att . 
nyomású forróvlzes gáztüzelésű 
szabadtér i kazán ( thermokont i -
ner) kezeléséhez megfelelő ké-
pesítéssel rendelkező dolgozó-
kat . Je len tkezés : Délmagyaror-
szági Építő Vállalat Gépészeti 
Osztály, Szeged, Bocskai u. io— 
12. sz. 

DUNANTÜLI 
MEGYEI ALLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT 

pályázatot hirdet 
TERMELÉSI > 

osztályvezetői állás 
betöltésére 

Pályázhatnak 35—40 éves korig, műszaki egye-
temi végzettséggel építőipari szakon, vagy 
műszaki főiiskolai végzettséggel építőipari sza-
kon, 10 éves kivitelezési gyakorlattal , vagy 
építőipari technikumi végzettséggel 15 éves 
kivitelezői gyakorlattal rendelkezők. Fizetés 
megegvezés szerint, Szükség esetén lakást 
biztosítunk. 

A pályázatokat 
a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat Kiadóhivatalába, 
7400 Kaposvár, Latinca Sándor u. 2/A kér jük küldeni. 

A DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉII VÁLLALAT 

papírgyűjtő napokat 
rendez az alábbi helyeken és időpontokban: 

MA: 1973. december 6-án 2—5 óráig 
ŰJSZEGEDI IFJÜSAGI LAKÓTELEPEN 
(a hirdetőtáblával megjelölt helyen). 
1973. december 11-én 2—5 óráig 
TARJÁNTELEPEN 
(Budaiest i körúton a 30-as sz. házzal szemben). 
1973. (tecember 12-én 2—5 óráig 
TARJÁNTELEPEN 
(Budapesti körúton, 1—3-as sz. ház há ta mögött). 

A MÉH Vállalat tehergépkocsiia vár ja ' a lakásokban 
telhalmotóditt pap í rhn l ladékik átadóit. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a papírhul ladék átvétele az alábbiak 
szerint történik: 

Üjság (makulatúra), tiszta, gyűretlen, 
összekötözve: . 1,— Ft/kg. 
Vegyes papír (műanyag, kátrány, sta-
niol. zsírpapfrtól mentes állapotban): 0,40 Ft/kg. 
Nvomtatótt . nehéz (könyvek, füzetek, 
fedél nélkül): 0.50 F f k g . 
I romány 0.50 Ft/kg. 

Közöljük kedves Vendégeinkkel, hogy az 1973. 
* 

szilveszteri asztal» 
foglalási jegyek 
árusítását megkezdtük 

* n 
Kérjük, hogy igényeikkel üzletvezetőinket felkeresni 
szíveskedjenek: Hungária Ét terem-Bár. Royai Eszp-
resszó, Royal D inkb í r . Tisza Étterem-Eszpresszó, Égő 
Arany Eszpresszó, Alabárdos Étterem. 

I 


