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Ünnepélyes díjátadás a Sajtóházban 

Vendégek: 
az év szegedi sportolói 

Labdarúgó MNK 

HMSE-Bp. Honvéd 
1-t (1-1) 

Labdarúgók 
kitüntetése 

„Barátság Érdeméremmel-
tüntették ki a Vietnamban 
vendégszerepelt magyar lab-
darúgókat. A Magyar Nép-
hadsereg válogatottja azon a 
nemzetközi mérkőzéssoroza-
ton vett részt, amelyet a vi-
etnami néphadsereg megala-
kulásának 35. évfordulója al-
kalmából rendeztek. A ma-
gyar labdarúgók ötször lép-
tek pályára, háromszor győz-
tek, két döntetlent játszottak. 
Hanoiban szombaton a viet-
nami—magyar barátság erő-
sítéséért a katonaválogatott 
minden tagja vietnami kor-
mánykitüntetést, „Barátság 
Érdemérmet" kapott 

Deckarm otthon 
Hónapokig tartó ápolás 

után a napokban újra otthon 
fogadhatta látogatóit Joachim 
Deckarm. a márciusi tata-
bányai EK - mérkőzésen sú-
lyosan megsérült NSZK-s ké-
zilabdázó. A 104-szeres -vá-
logatott játékost az orvosok 
először csak a karácsonyi ün-
nepekre engedték haza a 
hamburgi klinikáról, de ké-
sőbb kijelentették, hogy ha 
semmi komplikáció nem jön 
közbe., akkor a szilvesztert is 
családja köriben töltheti. 

A DPA munkatársa beszélt 
telefonon Deckarmmal, aki 
természetesen nagyon őrült 
a „szabadságnak", s kije-
lentette: 

— Újra aktív ember let-
tem! 

Deckarm gyógykezelését 
egyébként az ünnepek után 
egy rehabilitációs központ-
ban folytatják. 

Vásárhely, 6 ezer néző, 
vezette: Szávó. 

HMSE: Bugyik — Kántor , 
Magyar, Lancsa, Tóth — A n -
tal, Bálint dr., Feleki — Ná-
dasdi, Pethő, Nagy L. 

Bp. Honvéd: Menyhár t — 
Paróczai, Kocsis. Fejes, Var-
ga. Pál, Garaba, Kozma — 
Gyimesi, Weimper, Dajka 
(Gőgicz a 75. percben). 

A nagyszámú közönség 
hangos biztatásával indult a 
találkozó. A vásárhelyiek 
megilletődötten kezdtek, amit 
ki is használt a fővárosi NB 
l -es bajnokaspiráns . A 6. 
percben baloldali támadás 
után. Kozma beadását az 
ötösön álló Dajka kapura 

fejelte, a labda pedig Bo^ 
• gyik kezét ér in tve a hálóba 

hullott (0-1). 
A 39. percben egyenlítettek 

a hazaiak: baloldali táma-
dásnál Nádasdi a 16-os sar-
kának közeléből hatalmas: 
gólt ragasztot t a jobb felső 
sarokba ( l - l ) . A másodikrfél-
időben az eredmény már 
nem változott. 

Színvonalas, igazi kupa -
hangula tú mérkőzést vívott 
egymással a két csapat. A lá-
tottak alapján, a HMSE áll t 
közelebb a győzelemhez, de 
a csapat a döntet len ered-
ménnyel is biztosította. to-
vábbju tásá t az MNK-ban. 

* 
Üllő—SZEOL AK l - l (l- l) . 

Nagyar sport 79 

Nagy László felvétele 
Az év legjobb szegedi sportolóinak egy csoportja 

A Délmagyarország szer-
kesztőségéhek sportrovata eb-
ben az évben is megszavaz-
tatta Szegeden a sportközvé-
leményt, a szurkolókat, dönt-
sék el, ki volt 1979 legjobb 
szegedi női és férfi sportoló-
ja, melyik két csapat érde-
melte ki az elsőséget, illetve 
kit illet meg a legjobb edzői 
cím. A Sajtóház klubja teg-
nap, szombaton este bensősé-
ges, baráti hangulatú ünnep-
ség színhelye volt, a beérke-
zett szavazatok eredménye-
ként ekkor került sor a dí-
jak átadására. 

Az ünnepségen a Csong-
rád megyei pártbizottságot 
Czifra Pál, a városi pártbi-
zottságot dr. Veres Ferenc 
képviselte. Jelen volt Mari 
Kálmán, a megyei TSH el-
nöke. Borbély András, a vá-

rosi sportfelügyelőség veze-
tője. A szavazás végeredmé-
nyének ismertetése u tán az 
első helyezettek átvették a 
serlegeket, illetve dí jakat . 

Serleget kapott az 1979. év 
legjobb női csapata, a Szege-
di Építők Spartacus röplab-
daegyüttese: két év után jö-
vőre ismét az NB I-ben sze-
repelhet; Villám Ildikó, a 
SZEOL AK kajakozója : a 
Szegedi Volán SC NB l-ben 

harmadik helyen végzett fér-
fi kézilabdacsapata; Szabó 
Miklós, a SZEOL AK orszá-
gos bajnokságot nyert csel-
gáncsozója és dr. Reményik 
László, az 1978—79-es b a j -
nokságban ezüstérmes Sze-
gedi Dózsa NB I l -es labda-
rúgócsapatának vezető ed-
zője. 

A dí já tadás t követően a 
megjelentek az estét barát i 
beszélgetéssel zárták. 

* MINDENFELŐL u 

Jelentkezési felhívás 
A Testnevelési Főiskola 

Továbbképző Intézete 1980 
őszén levelező tagozaton 
kétéves edzőképző tanfolya-
mot indít a következő sport-
ágakban : asztalitenisz, atlé-
tika, birkózás, cselgáncs, 
evezés, kajak-kenu. kerék-
pár. kézilabda, kosárlabda, 
labdarúgás, lovaglás, műug-
rás, ökölvívás, öttusa, rit-
mikus sportgimnasztika, 
röplabda, sakk, sportlövészet, 
súlyemelés, tájékozódási fu-
tás, teke, tenisz, tollaslabda, 
torna (női és férfi), úszás, 
vívás, vízilabda. 

Jelentkezhetnek azok a 
büntetlen előéletű, középfo-
kú iskolai végzettségű ma-
gyar állampolgárok, akik az 
edzői munkára egészségileg 
is alkalmasak, és a válasz-
tott sportágban megfelelő 

jártassággal rendelkeznek. 
Korha tá r : 18—45 év. 

Mivel a különböző sza-
kokra felvehető, ma jdan i 
hallgatók létszáma korláto-
zott, ezért nem jelentkez-
hetnek: kézilabda, kosárlab-
da. labdarúgás, röplabda és 
tenisz spor tágakban azok. 
akiknek m á r m á s spor tág-
ban edzői vagy szakedzői 
végzettségük van. A je lent-
kezők az egyéb fontos tud-
nivalókat meg tudha t j ák a 
Tájékoztató c ímű folyóirata 
ból, amelyet 1980. január 
1-től a lakóhely szerinti 
testnevelési és sportfelügye-
lőségeknél vehetnek á t az 
érdeklődők. Jelentkezni n 
Csongrád megyei tanács v b 
testnevelési és spor th ivata-
lánál lehet. (Szeged. Széche-
nyi tér 9.) 

K É Z I L A B D A 
S Z U P E R K U P A 

Már csak a helyosztók 
vannak- há t ra az NSZK-ban 
folyó férf i Kézilabda Szu-
per Kupa-sorozaton. Pénte-
ken este Dor tmundban ke-
rül t sor a két elődöntő ta-
lálkozóra, melyek közül az 
első, az NSZK—Jugoszlávia 
összecsapás hozott drámai 
csatát, hosszabbítást. A dön-
tő jogát végül a hazaiak 
harcolták ki, miután a hosz-
szabbításban egy góllal bi-
zonyultak jobbnak a jugo-
szlávoknál. 

NSZK—Jugoszlávia 20:19 
(7:7, 14:14). Legjobb do-
bók: Ehre t (7), illetve Ju -
rina (8). 

A másik találkozón Ro-
mánia meggyőző fölénnyel 
fektet te kétvállra a Szov-
jetuniót: Románia—Szovjet-
unió 17:14 (10:9). Legjobb 

dobók: Stinga (7). Illetve 
Anpilogov (5). 

B A L K A N T O R N A S Z -
B A J N O K S A G 

A junior Balkán tornász-
bajnokságon a fiúk verse-
nyében az aranyérmet a r o -
mán Emilian Nicula szerez-
te meg 57,20 ponttal, meg-
előzve . honfitársát , Molnár 
Leventét és a bolgár Zdrav-
ko Sztojanovot. Utóbbi ket -
tő pontszáma: 56,60, illet-
ve 55.80. 

A magyar sport legjobbjai 
1979-ben is számos világ- és 
Európa-bajnokságon szerepel-
tek. Az 1980. évi téli és nyári 
olimpiai játékokra készülők-
nél főpróbát is jelentettek az 
idei események. Az olimpia-
közeledte érződött már az év 
nagy sporttalálkozóin: sok 
új név, illetve főszereplő je-
lent meg, emelkedett a szín-
vonal, nagyfokú volt a riva-
lizálás. Az olimpiai sport-
ágak világ- és Európa-baj-
nokságai már az olimpiai fel-
készülés jegyében zajlottak, 
az országok — így mi is — 
az olimpiai felkészülés ér-
tékmérőjének számították. 

A magyar sportolók ered-
ményesen szerepeltek a világ 
legjobbjai elleni találkozó-
kon. A nyári olimpiai sport-
ágakat tekintve 159, a téli-
ben pedig 5 olimpiai pont az 
eredmény. Jó képet ad az 
érmek, a helyezések összesí-
tése is. A magyar sport 1979. 
evi eredménye a felnőtt, ju-
nior, ifjúsági és serdülő vi-
lág- és Európa-bajnokságo-
kon összesen 119 érem és 280 
1—6. helyezés. Tizenhárom 
világ- és 12 Európa-bajnoki 
címhez jutottak a magyarok. 

Az érmeket, helyezéseket 
sportágakra bontva kitűnik, 
hogy a világbajnokságokon 
14 sportág — közötte 10 olim-
piai — állt helyt, az Európa-

bajnokságon 15 sportág — 
közötte 9 olimpiai — hozta 
a sikereket. Magyar világ-
bajnokot 7, EB-győztest pe-
dig 8 sportágban avattak. Az 
érmek szamát és a' helyezé-
seket tekintve a súlyemelők 
viszik el a pálmát: 7 vb-ér-
met szereztek (ugyanennyi 
jött kajak-kenuban is)" és az 
1—6. helyezéseik száma 17. 
Az EB-összesitésben is a 
súlyemelők járnak az élen, 
11 éremmel, illetőleg 24 he-
lyezéssel, ez utóbbi azonban 
a könnyűbúvárok teljesítmé-
nyével azonos. 

A világ- és Európa-bajnok-
ságok mellett 10 érmet sze-
reztek a magyarok az Uni-
versiaden. A jövő szempont-
iából rendkívül figyelemre 
méltó az Ifjúsági Barátság 
versenyeKen elért eredmény. 
A szocialista országok leg-
jobb fiataljainak a nyári 
olimpia sportágaiban rende-
zett találkozóin 70 érem, 138 
helyezés az eredmény, kö-
zötte 21 győzelem. Az IBV-
ken megszerezhető 4342 
„olimpiai pontbői" pontosan 
500 lett a magyar fiataloké, 
ennél többet csak a Szovjet-
unió és az NDK érdemelt ki. 

Hosszú Idő után kerültek 
a magyar fiatalok a pont-
szám összesítésben az IBV-k 
.harmadik helyére. 

A MAGYAR SPORT 1979. ÉVI EREDMÉNYEI: 
1. 3. 3. 4. 5. s. összese* 

Világbajnokságok 13 30 17 28 36 u 13* 
Európa-baj nokságok 13 29 38 43 39 19 ÍM 
Universiade 4 • 3 3 3 — 3 « t 
IBV-k 31 16 33 35 a 20 133 
{Jsszeseh: 50 68 81 97 7* 59 433 

Értesf t jük kedves vásárlóinkat, hogy a 
208. mintaboltunk 
1979. december 27—január 10-ig 

l e l t á r o z 
Alföldi TÜZÉP Vállalat, 
Szeged. Csongrádi sgt. 12. 

Teehnikusmlnősltő 
tanfo lyamra 
és államvizsgára 
lehet jelentkezni 

a kiskunhalasi Mezőgazda-
sági Szakközépiskolába 
j anuá r 31-ig. üzemgazdasá-
gi és mezőgazdasági szer-
vizüzemi szakon. Jelentke-
zés) lapot és részletes tájé-
koztatást kérésére az isko-
la ad. 

BAJORHEGYT CSABA 

parkettás kisiparos 
Minden e szakmába vágó 

munkát vállal 
Egvben 
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog ú j évet kíván 
minden kedves megrendelőinek és ismerőseinek. 
Londoni krt . 22/B. 

A Szegedi Élelmiszer-
kiskereskedelmi Vállalat. 
Szeged, Kossuth Lajos 
sgt. 73. 113. sz. áruda 
feliratú 

bélyegző 
elveszelt 
használata érvénytelen. 

Fagymentes 

raktárhelyiséget 

palackos á r u k tárolására. 
Pincehelyiség nem 
megfelelő. 
Nagysága 60—100 négyzet-
méter alapterületű lehet. 

Kőbányai Sörgyár % 
kirendeltsége, 
Szeged. Hétvezér u. 76/B. 

Értesftjük a lakosságot, hogy az ESTIKE típusú 
campinggázlámpához. valamint a kétlángú 
camping pb-gázról üzemelő sportfőzőkhöz az 

alkatrészek 
megérkeztek 

A fent említett gázkészülékek javitását 
a Szegedi Építőipari Szövetkezet, Szeged, 
Lechner tér 9. sz. alatt i gázkészülék-javító 
részlegünknél végezzük. 


