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Világversenyek Ezerből az elsők 

KPVDSZ-
bajnokságok 

Megyénkben hónapokon ke-
resztül bonyolították le a 
KPVDSZ Kupa tömegsport-
versenyeket, labdajátékok-
ban. A női kézilabdásoknál 
az I. csoportban a Csongrád 
megyei ÉLIKER, a második 
csoportban a Csongrád me-
gyei MÉK. a férfi kézilabdá-
soknál a Hungária Vállalat 
végzett az első helyen. 

Nagypályás labdarúgásban 
a Csanádpalotai ÁFÉSZ, kis-
pályás labdarúgásban pedig 
a Csongrád megyei MÉK és 
a Hungária Vállalat lett az 
első. A sok résztvevő miatt 
ezt az utóbbi bajnokságot — 
ugyanúgy, mint a női kézi-
labdát — két csoportban ren-
dezték. Négy csapattal női 
kispályás labdarúgó-bajnok-
ságot is kiírtak, s itt a Csong-
rád megyei ÉLIKER az első. 

A bajnokságok döntő mér-
kőzéseit szeptember 1-én, va-
sárnap Szentesen játsszák. 

A magyar női kosárlabda-
válogatott Cagliariban az 
Európa-bajnokság 7-es dön-
tőjében csütörtökön este le-
játszotta első mérkőzését — 
s a csehszlovákoktól 9 pon-
tos vereséget szenvedett. 

Csehszlovákia—Magyar-
ország 64:55 (35:34). Legjobb 
dobók: Dousova (27), Ptacko-
va (11), Polakova (9), illetve 
Kiss (16), Gulyásné (14), 
Hegedűsné (11). 

Az Európa-bajnokságon 
pénteken szünnap van, szom-
baton a magyar csapat Ro-
mániával mérkőzik. 

• 
A svájci Luzernben csü-

törtökön az előfutamokkal 
megkezdődött az I. női eve-
zős világbajnokság. A Rotsee 
pályáin a magyarok közül a 
bemutatkozás Ambrusnak si-
került a legjobban: ő az egy-
párevezősök futamában a 
második helyen végzett, s 
bejutott a középdöntőbe. 

A kormányos nélküli ket-
tesben Frohner és Jungi fu-
tamában csak ötödik lett, így 
a reményfutamba kerültek. 
Négypárevezésben a magyar 
együttes, miután a harmadik 
futamban a nyugatnémetek 

és a csehszlovákok mögött 
harmadik helyre került, csak 
a reményfutamban indulhat. 
Ugyanez a „sorsa" a ma-
gyar nyolcasnak is, az első 
selejtező futamban az NDK 
mögött második helyen vég-
zett. 

A VB pénteken a remény-
futamokkal folytatódik. 

* 
Az ökölvívó VB döntő me-

zőnyének kialakulása után 
most már „hivatalos", hogy 
Kuba megtartotta ökölvívás-
ban a müncheni olimpián 
kivívott világelsőségét. Igaz, 
a Szovjetunió ugyanannyi 
éremhez jutott mint a házi-
gazdák, de az érmek minő-
ségi elosztásában minden bi-
zonnyal kidomborodik majd 
a kérlelhetetlen K. O.-kirá-
lyokból álló kubaiak fölé-
nye. 

A sportág elismert nem-
zetközi szakértői most már 
azt vitatják, hogy vajon öt 
vagy hat aranyérmet tarta-
nak-e otthon a kubaiak. Hi-
szen az érmesek közé került 
nyolc versenyzőjük közül a 
harmatsúlyú Romero és a 
pehelysúlyú Alvarez (Badari 
legyőzője) kivételével min-

denki a világbajnoki cím 
várományosa. 

A kubaiak az érmek szá-
mában már felülmúlták 
szenzációs müncheni sike-
rüket. hiszen az olimpián öl. 
éremhez jutottak. Havanná-
ban pedig már nyolchoz. A 
hazai ökölvívók félelmetes 
erejét bizonyítja, hogy eddi-
gi 15 mérkőzésükből mind-
össze hármat veszítettek el, 
22 győzelemmel végződött 
mérkőzésükből 6 kiütéses, 6 
pedig döntő fölény miatt 
korábban ért véget. A Szov-
jetunió 8 érmével ugyan-
csak felülmúlta a müncheni 
hármat. Eddig 24 mérkőzést 
nyertek meg a szovjet ököl-
vívók Havannában, kettőt 
kiütéssel, hatban pedig dön-
tő fölény vagy sérülés mi-
atti leléptetéssel lettek győz-
tesek. 

Az eddigi küzdelmek alatt 
28 ország 219 versenyzője 
esett ki és a müncheni olim-
piai bajnokok közül egyedül 
Gedó mondott búcsút a küz-
delmeknek. Kuznyecov, Cor_ 
rea, Parlov és Stevenson 
minden bizonnyal megvédi 
világelsőségét. 

A szegedi pólósok doyenje 
Rácz Béla 

Már korábban, az OB l-es 
vízilabda-bajnokság indulása 
előtt írni akartam róla. 
Nemcsak azért, mert már 
tíz éve csapatkapitány, még 

Ökölvívó VB, Havanna 

csak azért sem, mert ő az 
egyetlen „bennszülött", azaz 
tősgyökeres szegedi a SZE-
OL együttesében. Egyénisé-
ge, emberi magatartása, át-
lagon felüli játéktudása for-
dítja felé a figyelmet. Nem 
utolsósorban az, hogy 35 
éves kora ellenére is csapa-
tának egyik legjobbja volt 
RÓC2 Béla. 

annyira fejlődött, hogy más-
hol is felfigyeltek rá, s ami-
kor 1959-ben bevonult kato-
nának, a Bp. Honvéd leiga-
zolta. Két évig játszott a 
Honvéd OB l-es csapatában, 
majd Tatabánya következett. 

Rövid kitérők után 1963-
ban tért haza Szegedre, a 
SZEAC-hoz. Tíz hosszú év 
következett az OB II-ben. 

Tavasszal kérésére maradt Csapatának vezéregyénisége, 
el a riport. „Ne vágjunk a 
dolgok elébe!" — mondta. 
Kérte, várjuk meg a különö-
sen számukra izgalmasnak 
ígérkező, nagy küzdelmeket 
tartogató, bajnokság végét. 
Azóta sok víz lefolyt a Ti-
szán, a bajnokság is véget-
ért. A sok izgalom mellett 
— mind a SZEOL csapatá-
nak, mind a város sportked-
velőinek — örömet is hozott; 
a pólósok teljesítették válla-
lásukat, bent maradtak az 
első osztályban. Ezek után 
már nem volt akadálya, 
hogy megszülessen ez az 
írás. 

Vízilabdázóról lévén szó, 
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— Utoljára kérdezem: — Ki kezdte a verekedést? 

Magyarország nyerte 
a kézilabda Kohász Kupát 
Kis bonyodalommal kez-

dődött Ózdon a férfi kézi-
labda Kohász Kupa harma-
dik, utolsó napja. Szerdán 
ugyanis az NDK B—Jugo-
szlávia mérkőzés a vihar 
miatt félbeszakadt, s emiatt 
a szervezőknek „menet köz-
ben" kellett változtatniok 
csütörtökön délelőtt u torna 
kiírásán. A megállapodás 
szerint az első napi két 
győztes — Magyarország és 
Jugoszlávia — csütörtökön 
az 1—2. helyért, a másik két 
csapat az NDK B . és Cseh-
szlovákia a trófea 3—4. 
helyéért mérkőzött. 

Az első helyért lejátszott 
találkozón a magyar csa-

pat különösen második fél-
idei jó játékával 19:13 (9:9) 
arányban legyőzte az olim-
piai bajnokokkal, világbaj-
noki bronzérmesekkel felál-

feleleveníteni húsz év sike-
res sportpályafutásának ked-
ves emlékeit. 

— De régen is volt, ami-
kor először úsztam Ricsó bá-
csinál, azaz Faragó Sándor-
nál — emlékezett vissza a 
kezdetre, az uszodában Mu-
kinak becézett csapatkapi-
tány. — Mint minden gye-
rek, én is fociztam, édes-
apám szerette volna, hogy 
focista legyek. Másként ala-

pét. A legjobb góllövő a 
magyaroknál a Vass fivérek 
voltak: Károly öt, Sándor 
pedig négy gólt lőtt, a ju-
goszlávoknál Kavisevics 4-
szer talált a magyar hálóba. 

A 3—4. helyért lejátszott 
mérkőzésen az NDK B-válo-
gatottja nagy harcban gvő-
zött 21:19 (12:12 18:18. 19:19) d á t ö r á k i g d o b á i t u n k kapu-
arányban Csehszlovákia el- ra, míg csak ki nem fagy-
len, s lett 3. 

A Szeged és Vidéke ÁFÉSZ KISZ-szervezcte a 
Bocskai utca 8/B szám alatt, levő klubjában 
1974. szeptember 1-én és ezt követőleg minden 
vasárnap délután 4 órától 

DICH-JOCKEV-f rendez 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

RENDEZŐSÉG 

ra, míg csak ki nem fagy-
tunk a vízből. 

Míg ezeket mondja, több-
ször is szóba kerül első ta-
nítómestereinek neve, akik-
re húsz év távlatából is 
nagy-nagy tisztelettel, szere-
tettel emlékezik. 

Mint annyi más úszónál, 
őnála is hatott a labda von-
zása, végleg átpártolt a 
pólósok táborába. Szegeden 
akkor mar nem volt első 
osztályú csapat, de az mit 
sem számított. Játéka oly-

Acs. S. Sándor felvétele 

A bajnokcsapat. Állnak (balról jobbra): Szabó (Ságvárl-
telep), Fürdők (Gedó), Vlneze (Rókus), Erányó (Dugo-
nics utcai), dr. Molnárné edző, Nagy (újszegcdi Mező 
Imre iskola), Kormányos (Tanárképző 2. sz. gyakorló), 
Pclsőczi (Földműves utcai Hámán Kató iskola), guggol-
nak: Bullás (Hámán), Börcsök (Dugonics), Tulkán (Tar-
ján 1. sz.), Boros (Mező), Kovács (Mező), Márton (Dugo-
nics). Nincs a képen, de a mindszenti Hegedűs is ját-

szolt a csapatban 

többször gólkirálya volt. 
Csakúgy, mint társai, ő is 
mindent megtett azért, hogy 
minél előbb visszakerüljenek 
az első osztályba. Végül ls 
tavaly, 21 évi szünet után 
teljesült a hőn óhajtott 
vágy, OB l-esek lettek. 

Az emlékek sok szép él-
ménnyel kirakott útján a 
múltból a jelenbe értünk. A 
jelenbe, amelyről örömmel, 
jólesően beszél Rácz Béla. 
Nem csoda, hiszen, mint csa-
pata doyenje is az egyik leg-
jobb átlagteljesítményt nyúj-
totta, hátvéd létére 13 gólt 
dobott, mindössze két mér-
kőzésen nem szerepelt, sérü-

Szegeden az 1973—74. évi 
tanévben ötödször rendezték 
meg a Gedó Kupa városi út-
törő labdarúgótornát. A baj-
nokságot 12 résztvevő közül 
a tápéi általános iskola 
együttese nyerte. Mint min-
den évben, a csapatok leg-
jobbjaiból válogatottat állí-
tottak össze Szegedi United 
néven, és ez a csapat idén is 
elindult a Pajtás Kupa küz-
delmeiben. A szegediek a kar-
cagi területi döntőn a Deb-
receni Sportiskola mögött 
másodikok lettek, és mint a 
területi döntő legjobb máso-
dik helyezettjei, bekerültek a 
Balassagyarmaton sorra ke-
rült országos döntőbe. 

A napokban lebonyolított 
döntőt a szegedi fiúk veret-
lenül nyerték. Az első he-
lyért vívott mérkőzésen a 
Szombathelyi Savaria ellen 
4:2 (2:0) arányban bizonyul-
tak jobbnak. Ezzel, mint baj-
nokok, meghívást kaptak egy 
szeptemberben Budapesten 
megrendezendő nemzetközi 
úttörőtornára, valamint jövő 
tavasszal romániai vendég-
szereplésre utazhatnak a leg-

jobb szegedi fiatal labdarú-
gók. 

Érdekesség, hogy a győztes 
csapat edzője, szervezője már 
öt év óta dr. Molnár Mik-
lósné, a gedói általános is-
kola testnevelő tanárnője, 
aki idén is rengeteg idejét 
áldozta fel azért, hogy minél 
jobb együttest tudjon kiala-
kítani. Fáradozása nem volt 
hiábavaló, mert szereplésük 
ezúttal teljes sikerrel járt. A 
Pajtás újság vándordíjáért 
több mint ezer együttes mér-
kőzött, s közülük lettek el-
sők a szegediek. Az United 
eddig mindig indult a kupá-
ban, mindig ott volt a dön-
tőben, kétszer harmadik, egy-
szer-egyszer pedig negyedik 
és ötödik lett. 

Az idei sikerhez hozzájá-
rult dr. Kalocsai Géza edző. 
megyei szakfelügyelő, vala-
mint a SZEOL SC és a Sze-
gedi Dózsa SE vezetősége. A 
két klub szerelés kölcsönzé-
sével és azzal segített, hogy 
saját serdülőiket edzőmérkő-
zésekre állította ki a Szegedi 
United ellen. 

M. K. 

Könnyűbúvár EB 

hol randevúzzon vele az ú j - lése miatt, 
ságíró, ha nem az uszodá- — Aki valaha is sportolt, 
ban? A megbeszélt időre az tudja igazán értékelni, 
pontosan érkezett, akár csak mit is jelent első osztályban 
átadásai a medencében. A játszani. Különösen akkor, 
perzselő napsugarak elől az ha ily* sokáig kellett rá vár-
árnyas fák alá húzódtunk, ni. mint mi is vártunk. Húsz 

éve tartozik szorosan éle-
temhez a medence világa. 
Sok-sok várakozás után vég-
re teljesült ré"i kívánságom, 
szülővárosom OB l-es csapa-
tában is szerepelhettem. 
Számomra talán ezért ls ér-
tékesebb. felemelőbb ez az 
év a többinél. 

Nálunk a harminc év fe-
letti snortolóra könnyen rá-
sütik: kiöregedett! Ha valaki 
eléri ezt a kort, igen sokszor 
felteszik a kérdést: meddig 

Potsdamban rendezték a 
könnyűbúvárok VI. Európa-
bajnokságát. A nagyszabású, 
jól sikerült, élénk érdeklő-
déstől kísért versenyen 14 or-
szág közel 160 búvárúszója 
állt rajthoz. Az EB-n Ma-
gyarország válogatottja is 
részt vett. Válogatottunkban 
négy szegedi búvár, Ritler 
Edit, dr. Kertai György, Ker-
tai Péter és Benkő Árpád is 
helyet kapott. A magyar csa-
patból kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott dr. Kertai, 
nyolc számban indult, öt or-
szágos csúcsot úszott. 

Magyarország csapata a kö-
vetkező e redményeke t ér te el. 
Búvárúszás . Nők; 35 m : . . . 3 , 

Fodor . 400 m : . . . 4 . Pallagi. ÍM 
ni : . . . 5 . Pallagi, 6. Ritter. Fé r -
fiak. 50 m : . . . 3 . Kovács, 4. dr . 
Kertai. 100 m : . . . 5. dr . Ker ta i , 
6. Kovács. 40o m : . . . 5 . dr . 
Kertai. 1500 m : . . . 1 1 . Benkő . 
800 m : . . . 5. Kemecsei , 6. d r . 
Kertai . 

Uszonyos úszás. Nők. 400 m : 
. . . 8 . Lukács. 300 m : . . . 7 . Lu-
kács. 100 m : . . . 7 . Ritter. 1500 
m : . . . 8 . Lukács. Férf iak . 400 
m : . . . 1 0 . Kertai P., 15. Benkó. 
200 m : . . . 8. dr . Kertai. 100 m : 
. . . 4 . dr . Kertai. 1500 m : . . . 1 1 . 
Benkő. 

4xlOo m-es női vá l tó : . . . 5 . 
Magvarország (Ritter, Lukács , 
Pallóéi . Fodor) . 4x100 m-es fé r -
fi vá l tó : . . . 5 . Magyarország 
(Itétsán, Kertai P., Kovács, dr . 
K e r t a i . ) 

A csapatverseny végeredmé-
n v c : 1. Szovjetunió 539 pont , í . 
NDK 451 pont , 3. Magyarország 
318,5 pont . 

kult. Szinte egyik napról a 
másikra a „vizesek" közé még? Tudom milyen kelle-
csöppentem, ott is ragadtam, metlen, rossz érzést vált ki 

ló jugoszláv csapatot, s ez- Tél volt. Úszni járó baráta-
zel megnyerte a Kohász Ku_ immal elmentem a fürdőbe, 

ahol Ricsó bácsi mindjárt 
kezelésbe vett, a későbbiek-
ben úszót faragott belőlem. 
A SZAK-ban kezdtem, majd 
az SZVSE-ben Prágai Béla 
bácsinál folytattam. Kezdet-
ben a póló nem nagyon iz-
gatott, de ahogy telt-múlt 
az idő. egyre jobban csábí-
tott. Edzéseken alig vártuk, 
hogy a „nagyok" végezzenek, 
mi is kézbe vehessük a lab-

e kérdés, különösen akkor, 
ha a sportoló pályafutása 
végéhez közeledik. Szándé-
kosan nem kérdeztem Rácz 
Bélát, ő viszont kérdés nél-
kül is mondta: 

— Ameddig hasznára va-
gyok társaimnak, csapatom-
nak, játszom. Ügy érzem, je-
lenleg helyt tudok állni, ele-
get tudok tenni az OB l-es 
játékosokkal szemben tá-
masztott követelményeknek. 

— Hogy meddig? — néz 
rám sejtelmesen, moso-
lyogva, majd rövid gondol-
kodás után gyorsan hozzáte-
szi: — Nem tudom. Min-
denesetre lövőre még nagyon 
szerelnék iátszani a fiúkkal. 
Annál is inkább, m«rt véle-
ményem szerint ieazán jó 
sze"emű. eevmásért küzdeni 
tudó csapattá váltunk az el-
múlt két év alatt. 

Mi mást tehetnénk ehhez, 
mint azt, legyen még sokáig 
öve a 2-es számú sanka, jö-
vőre is ontsa a gólokat! 

Gyürki Ernő 

Értesítjük a megye lakosságát, hogy 1974. augusztus 
28-tól szeptember 20-ig folyamatosan 

szövőlepke elleni 
permetezést végzünk 
a KPM Csongrád megyei Igazgatóságának 

útjai mentén. 
Az alkalmazandó szer Sevin 85 WP., amely méreg mé-
hekre, állatokra és emberre veszélyes. A kezelt terü-
let legeltetése, kaszálása vagy bármilyen növényi ter-
mék elszállítása és felhasználása TILOS! 
Az ebből keletkező károkért szövetkezetünk felelőssé-
get nem vállal. 

A védekezés pontos időpontját és a varakozási időt az 
utak mentén kirakott plakátokon tüntetjük fel. 

Domaszéki Béke Szakszövetkezet 


