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Újabb győzelmet aratott , s 
ezzel már a legjobb hat kö-
zött van a magyar női kézi-
labda-válogatott a csehszlo-
vákiai világbajnokságon. A 
selejtező második napján, 
péntken Chebben a C cso-
portban először a lengyel és 
a nyugatnémet együttes mér-
kőzött. A lengyelek egy gól 
különbséggel győztek, így 
biztosították helyüket a po-
zsonyi „hatok" között: 

Lengyelország—NSZK 16-15 
(5-8). 

Ezután következett a ma-
gyar és a kanadai csapat. A 
magvarok majdnem végig 
vezetve, végül is tizenhat gól 
különbséggel diadalmaskod-
tak, így biztos továbbjutók 
ebből a csoportból. 

Magyarország—Kanada 
26-10 (15-6). 

A hátralevő két mérkőzés 
vasárnap: Magyarország— 
Lengyelország. NSZK—Ka-
n a d a A két továbbjutó már 
megvan, Magyarország és 
Lengyelország. 

Labdarúgás 

Fölényes 
kübekházi 
győzelem 

A megyei I t l . osztályú labda-
rúRú-baJnokság IS. fo rdu ló jában 
néhány meclepó e redmény szü-
letett. Az élmezönyhöz tartozó 
Zákányszék Dóeon hagyta a 
ba jnoki pontokat , a listavezető 
Domaszék pedig csak klnkeser-
ves győzelmet tudott elérni a 
ruzool labdarúgók ellenében. 
Eredmények : Domaszék—Rúzsa 
1-0. Csengele—Kübekháza 1-8. 
Baks—Röszke 1-2. Dóc—Zákány-
szék 4-2. Öttömös—Ollés l - t . 
Forráskút—Pusztaszer 0-t. Pusz-
tamérges— Asot thalom 0-3. A 
Balástya szabadnapos volt. Az 
i f júságiak mérkőzése in ; Doma-
szék—Rúzsa 1-3. Csengele—Kü-
bekháza 3-2, Baks—Röszke 4-0. 
Dóc—Zákányszék 2-8. öttömös— 
Ütlés 0-3. Forráskút—Pusztaszer 
1-0, Pusztamérges—Asotthalom 
0-4 A Balástya szabadnapos volt. 

Emlékplakett 
futóknak, 
kocogóknak 

A Szeged városi testneve-
lési és sportfelügyelőség ál-
tal rendezett futón kocogó na-
pokon részt vettek emlékpla-
kettet kapnak. A dijakat hol-
nap, vasárnap délelőtt 10 és 
12 óra között vehetik át a 
jogosultak Ta r j án 100-as 
épületek mögötti részén; a 
101-es épület bejárat i h íd já-
náL 

Sportműsor 
KÉZILABDA 
Terem Kupa-mérkőzések az 

újszegedi Sportcsarnokban: 
Volán KISZ—Hungária (fér-
fi), 10. 600. sz. DSK I.—Ró-
zsa F. gimnázium II. (férfi), 
18.45. 600. sz. DSK II.—Rózsa 
V. gimnázium I. (férfi) 19.30. 

KOSÁRLABDA 
NB I. Férfiak. SZEOL AK 

—Vasas Izzó. úiszegedi Sport-
csarnok. 16.30, Bacsfay, Faidt. 
Előtte NB-s if júsági mérkő-
zés. 

LABDARÚGÁS 
Megyei I. osztály. DÉLÉP 

SC—Kinizsi Húsos, Szőregi 
út, 13, Bács megyei jv . 

Többszöri időpontegyezte-
tés után, végül a mesterfokú 
tornászbajnokság második 
napjának reggelén, a Tisza-
szállóban sikerült egy röpke 
óráig beszélgetnem az olim-
piai aranyérmes, kétszeres 
világ-, háromszoros Európa-
bajnok, Világ Kupa-győztes 
Magyar Zoltánnal. Az első 
pil lanatokban szerzett benyo-
másaim után zárkózottnak, 
bizalmatlannak tetszett. A 
körülötte keringő mende-
mondák. rosszízű kioktatások, 
kritikátlan rajongások után 
érthetőnek talál tam tartóz-
kodását, de egy dolog azért 
mégsem hagyott nyugodni. 
Csak azok lettek volna oko-
zói a csetepatéknak, akik 
félremagyarázták, kiforgat-
ták, megmásították bizalmas 
közlésnek szánt szavait? 

— Ezt soha sem mondtam 
— kapta fel fejét a hallot-
takra. — Lesznek, akik két-
kedve fogadják szavaimat, 
mégis ki je lentem: a torna a 
mindenem, ma még ez ha-
tározza meg életem. Na már 
most, a mindent tudni vélők 
természetesen arról az olda-
lamról is jól ismernek, hogy 
szeretek szórakozni. ígv igaz. 
Csakúgy, mint hasonló korú 
társaim, én is megfordulok 
itt-ott, de közel sem annyit 
és annyiszor, mint — kérem 
ezt a szót tegye Idézőjelbe — 
.Jóakaróim" mondják. Arra 
viszont nem szolgálok rá, 
hogy az évekkel korábban 
megesett dolgokat felhány-
torgassák, kiszínezve úgy em-
legessék. mintha ma vagy 
tegnap történtek volna. 

Beszélgetésünk ilyen fesze-
sen kezdődött. Ezért — látva 
keményedő vonásait. izzó, 
vibráló szemeit — jobbnak 
gondoltam más témák felé 
„lovagolni", mielőtt vissza-
vonulna. maeáha zárkózna. 

Magyar Zoltán az elmúlt 
évek során elkényeztetett 
bennünket , hozzászoktunk 
sikereihez. Nevét visszavon-
hatat lanul bejegyezték a tor-
natörténelem nagvkönwébe. 
Nemcsak eredményei, hanem 
személvéhez kötődő, róla el-
nevezett elemek is segítették 
ebben Kezdődött a Magyar-
vándorral, következett a még 
nehezebb változat, az orsó, 
majd a szökkenő-vándor. 

— TulaMonkénven miből 
áll eavedülállóan gazdag 
gyakorlata, szavakba lehet-e 
egyáltalán önteni? 

Társalgásunk kezdete óta 
először mosolyodik el. Ható-
ba túrva, rövid tépelődés 
után mondja . 

—í Könnyebbet is kérhe-
tett volna, körülményes el-
mesélni, de azért megpróbá-
lom. Orsóval kezdek, ami 450 
fok forgást jelent. A végén 
egvik kezemmel a bőrön, a 
másikkal a kápán támaszko-
dom. a hátsó végig-vándor 
következik, majd ismert, lát-
vánvcs elemek után jön a 
szökkenó-vándor. Ennek lé-
nvege. hogv páros körzést 
csinálok, közben mellső tá-
maszból hátsó támaszha 
szökkenek, úev, hogv oldal-
irányba haladva vegves fo-* 
gásba érkezem és ezután ke-
rül sor a már ismert Ma-
gyar-vándorra. 

— Elmondani is sok, nem-
hogy megcsinálni... 

— őszintén szólva túlságo-
san nem tetszik, féltem is 
tóle. Hosszúnak találom, ren-
geteg a buktató. 

Strasbourgban, a világ-
bajnokságon az akkor alig 
két hónapja összeállított gya-
korlatot kétszer is a .s írból" 
hozta vissza. Kétszer ls meg-
ingott, de végül is ..lóhosszal" 
verte ellenfeleit. Bámulatba 
e j tve a világot, csattanós vá-
laszt adott az itthoni kishi-
tűeknek. 

Amikor közlöm vele: a 
tomasnort szegedi hívei is 
áhítozva vál tók csodált gya-
korlatát — elkomorul az ar-
ca. 

— Bizonyára azt mondtak 
maid. becsantam 6ke+. mert 
nem mutatom be v ' taghai-
noki gvakoriatomat. Nem ér-
zem magam o'van formában, 
hogy erre vá'talkozni mentek. 
Egyszerűen elfogyott az erőm! 

Az őszi idény utolsó hazai 
mérkőzésére készülnek a 
Szegedi Dózsa NB Il-es lab-
darúgói. A lila-fehérek az 
előzetes várakozást felülmúl-
va, figyelmet érdemlő telje-
sítményt nyújtva, két mérkő-
zéssel a befejezés előtt 18 
pontot gyűjtöttek. Holnapi 
ellenfelük, a Dunakeszi VSE 
eredményeit tekintve, min-
den adott ahhoz, hogy to-
vább szaporítsák pontjaikat. 
Élni is akarnak a kínálkozó 
lehetőséggel, legalábbis ez 
csendül ki vezető edzőjük-
nek, dr. Reményik Lászlónak 
szavaiból. 

— Sokan úgy vélik, köny-
nyű mérkőzés vár ránk. Ne-
cem viszont más a vélemé-
iyem. Félek az ilyen jellegű 
•sszecsapásoktól, mert éppen 

•;zek a biztos győztes mecs-
'seknek elkönyvelt találko-
'ók okozzák a legtöbb gon-
lot. Természetesen nyerni 
ikarunk, meg kell szerez-

nünk a két pontot, hogy ed-
digi szereplésünkhöz méltóan 
búcsúzzunk hazai közönsé-
günktől. Nagyon nagy csaló-
dást jelentene, gondolom, 
nemcsak nekem, ha nem 
győznénk. A vasárnapi mér-
kőzésről szólva e lmondtam a 
játékosoknak, azért mert • 
táblázat al ján foglal helyet a 
hullámvölgyben levő Duna-
keszi, nehogy lebecsüljék el-
lenfelünket, mert az elbiza-
kodottság megbosszulhatja 
magát. 

Az edző megjegyezte, a ke-
retben nincs változás, a szo-
kásos keret készül — Tóth, 
Pozsár, Ződi, Bíró. dr. Emó-
di. Magyar, Németh, Nagy, 
Pócsik, Pipicz, Ladányi, Csö-
mör, Szamosszegi, Kun, Ka-
nász —, amelyből valószínű-
leg az a tizenegy kezd, ame-
lyik a Szőnyi úton. 

A mérkőzés délután 1 óra-
kor kezdődik. 

Vivát 

Magyar Zoltán a szeren 
Ériékes SZEOL AK-

helyezések (Hozzá tehet jük utólag: pár lene. Mindegy, csinálom, 
órával később erről meg is ameddig egészségem engedi, 
győződhettünk, kétszer is le- A nemzetközi versenyeken A SZEOL AK női tőrözől A kardozók Ferenez Péter, 
esett kedvenc szeréről, a 16- egy szeren, a lovon elérem én férfi kardvívói igen ér té- dr. Tekulics András, Felletár 
ról!) Versenyről versenyre a nevem mellé kalkulált pon- k e s helyezéseket értek el a Emil, Gellért Akos és Dósa 
utaztam, edzésre alig jutott tokát — remélem még sokáig, napokban lezajlott NB Il-es Béla összeállítású együttese, 
időm, nem tudtam megfele- Pedig sokszor úgy érzem ma- csapatbajnokságon. figyelembe véve, hogy ta-
lően készülni. Márpedig egy gam, mint egv citrom, amit A női tőrözők Benczédí valy került föl a második 
mesterfokúra is készülni kell. addig csavarnak, amíg egy Zsuzsa, Deák Sára, Jamnicz- osztályba, nagyszerűen helyt-

— Ezek szerint így vagy csepp is jön be lő le . . . ki Éva, Dobronovszki Győr- állt, a harmadik helyen vég-
úgy, de rangsorolja a verse- ^ gyi, Papdi Katalin és Tóth zett a csapatbajnokságban. 
nyéket A mesterfokút nem m e gaoDDenesem oeierojtot- M d r i ű összeállítású csapata Ha az Egri SE ellen nem 
tartja fontosnak? ™ a h„ „ P w " u w í ? a z ötödik helyen végzett a szenvedtek volna vereséget, 

- H a így gondolta félre- n a « » ? « * " ' « » • bajnokságban. Eredményeik: most ezüstérmesek lennének, 
ért. Rangsorolni sokfélekép- •>ezésaJ e n n y l t ™>ndott S Z E O L A K _ S z o l n o k i m A v Eredményeik: SZEOL A K -
pen lehet, kell is. de készü- — Ugye most azt gondolja, 9 : 2 > S ZEOL AK—Özdi Ko- Csatornázási Művek SE 9:3. 
letlenül, ráhangolás nélkül vádaskodom. Ne vegye an- hász 9:5, SZEOL AK—DVTK SZEOL AK—Orosházi Spar-
mindenkor veszélyes belefog- nak se maga. se más. Nem 8 : 8 ( t a i á la ta ránnyal a SZEOL tacus 8:8 (találataránnyal a 
ni. Nem szoktam hazárdi- annak szánom. Higgye el, g y ^ t ) Csepe l -SZEOL AK SZEOL győzött). SZEOL AK 
rozni. Egvetlen versenvt sem tornászni, edzeni akarok, de 9 ; 7 E G T Í S E _ S Z E O L AK9:5. —Gödöllői EAC 9:2 Egri SE 
vehetek félvállról, tehát a békességben. . . A z N B p b e a ^ j ü t . _ s Z E Q L A K 9:7. Ozdi Ko-
szegedit sem. A torna nem 
egv atlétikai bemutató, ahol 
mondjuk gerellyel akkorát 
haiítok — kisebbet vagv na-
gvobbat —, amekorra az el-
sőséghez szükséges. Hibázha-
tok én is. legfel tebb kevesebb 
pontot karok, de ha netalán 
a gyakorlat közben elszámí-
tom magam és a gvenge erő-
állapotom miatt elvétem a 
fogást — az életemmel já t -
szom! 

Miközben mondia a ma-
gáét, nagy erőfeszítéssel 
ugvan. de visszafogia kitörni 
készülő indulathullámait 
Enyhültebben, kesernvés ízű-
vé vált szavakkal folytatja. 

— Érzem, valamiért, még 
nem tudom mi lesz az. ismét 
én leszek a hibás. Lehet, 
hogv éppen a most kővet-
kező versenyek esetleges 
gyengébb eredményei miatt. 
Mert szereplési lehetőség bő-
ven sorjázik, csak edzeni 
nem tudok úgy, ahogyan kel-

Gyürki Ernő tese jutott feL hász—SZEOL AK 9:3. 

41földi Rulialiáz 
(Lenin kit. Sí.) 

karácsonyi 
a jánlata 
Férfi ballonhuzatos télikabát 
Férti műszőrme bunda 
Női nyúlszőrme bunda 
Női szövet télikabát 

1800,— Ft-tól 
1600,— Ft-tól 
3800,— Ft-tól 

2000.— Ft-ig 
3200,— Ft-ig 
4200,— Ft-ig 

1800,— Ft-tól 2500,— Ft-ig 

fl Patyolat 
új szolgáltatása! 
Értesít jük ügyfeleinket, hogy 

1978. december 5-tol 
rendszeresen, minden héten, keddi napon a kihelyezett 
tábláknál 

— Bordánvban a piactéren 8-tól 9 óráig, 
— Zíombón a tanácsháza előtt 9.30-tól 10 30 óráig, 
— Forráskúton a onstaépü'et me'lett 11-től 12 óráig, 
— Balá tyán az ABC-áruháznál 12.30-tól 13.30 óráig 

a SZ"R,CM PATTOTAT V A M.ATAT MOZGÖ-FEL-
VF.VÖ V77 TTF. Vé"I"»e«lfa várta a községek lakólt. 
Előre történő fizetéssel, 7 napos vállalással 

— MOSÁST, 
— VEGYTISZTtTAST 
— és SZÖNYEGTISZTlTAST végzünk. 

Kedves ügyfeleink 
vegyék igénybe ú j szolgáltatásainkat. 

B Patyolat 
áj szolgáltatása! 
Értesítjük ügyfeleinket, hogy 

1978. december 7-iől 
rendszeresen, minden héten, csütörtöki napon 
a kihelyezett tábláknál 

— Eperiesen a tanácsháza mellett 8-tól 9 óráig, 
— Fábiánsebestyénen a pia-téren 9.30-tól 10.30 óráig, 
— Nagymágocsort a piactéren 11-től 12-ig, 
— Székkutason a művelődési ház mellett 12.30-tól 

13.30 óráig 

a SZEGFŐI PATYOLAT VÁLLALAT MOZGÓ FEL-
VEVŐ ÜZLETE, r é p k o c l j a vá r j a a községek lakott. 
Előre történő fizetéssel, 7 napos vállalással 

— MOSÁST. 
— VEGVTISZTITAST 
— és SZÖNYEGTISZTlTAST végzünk. 

Kedves ügyfeleink, 
vegyék igénybe ú j szolgáltatásainkat. 


