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Hegőrizni a jelenlegi 
/ • / 

SPORT 

Úszás 

Szalai Szilvia 
országos csúcsai 

poziciot 
Kezdődik a vízilabda OB I. tavaszi idénye 

Szalai Szilvia 

Budapesten rendezték meg 
a serdülő úszók (1971—72-es 
születésűek) országos baj-
nokságát, melyen a Szeged 
SC kitűnősége Szalai Szilvia 
a 4 évvel idősebbek között 
három nap alatt hárorrl or-
szágos csúcsot úszott! Vido 
Csaba tanítványa mellett ki-
tűnően szerepelt Galambos 
Levente, Pintér Orsolya, 
Oláh Ágnes és Széli Anita 
is, akik teljesítették az 
aranyjelvényes szintet. 

Szalai Szilvia 100 m pillangón 
l:08.46-tal erle cl az ú j országos 
út törocsúésót , 200 méteren az 
u j a b b urszagos csúcs 2:28.is-cal 
született meg az e lőfutamban, , 
ma jd a diintohen Szalai Szilvia 
még ebből is lefaragott (2:28.09). 
Eredményeivel igazolta a válo-
gatók bizalmát, egyik biztos 
tag ja az Észak-Koreába készüld 
1BV-válogatottnak. 

Vlda Csaba taní tványai közül 
Szalai Szilvia. Pintér Orsolya és 
Széli Anita i f júsági a rany je lvé-
nyes, Széli Ágnes pedig ezüst-
jelvényes szintet teljesített . 
Lanka Péter taní tványai közül 
Galambos Levente és o l áh Ág-
nes If júsági a ranyje lvényes tel-
jes í tményt produkál t . 

Horgászati 
tilalom 

A Móra Ferenc HE az el-
múlt napokban haltelepítést 
végzett Salakos nevű vizén. 
Ezért az említett területen 
április 4-én, reggel 6 óráig 
általános horgászati t i lalmat 
rendeltek el. 

Kosárlabda NB I. 

Kikapott 
a Szeged S C 

DVTK—Szeged SC 62-60 
(32-31). Női mérkőzés. Mis-
kolc, 300 néző. Vezette: Hal-
mos, Geréb. Legjobb do-
bók: Dézsi (27), Aronné 
(17), M e g y e r i (12), i l l e t v e 
Tarczi (17), Verasztó (16), 
Berkó (12). Kitűnt: Dézsi, 
Aronné illetve Verasztó. 

A végig nagy küzdelmet 
hozó mérkőzésen balszeren-
csés vereséget szenvedtek a 
szegediek. 

* 

Ma, szerdán délután fél 
6 órakor a rókusi tornacsar-
nokban a JATE férflcsnpnta 
n MAFC együttesével ját-
szik a* országos egyetemi és 
föiskolni bajnokság kereté-
ben a legjobb 4 küzé jutá-
sért. 

Igen hosszú, több hónapos 
„téli álom'' után mától is-
mét bajnoki pontokért csa-
táznak az OB l-es vizi-
labdacsapatok. A Szeged SC 
együttese a 4. helyen vár ja 
a folytatást. A kék-fehér-
feketék nem tétlenül töl-
tötték a holtidényt, edzőtá-
borozáson vettek részt, ren-
geteg előkészületi mérkő-
zést játszottak magyar és 
jugoszláv csapatokkal. Pozs-
gay Zsolt vezető edzővel ön-
maga és a rábízott társaság 
kedélyállapotáról, remé-
nyeikről, terveikről és el-
képzeléseikről beszélgettünk. 

— Hogyan érzem magam? 
— ismételte a bevezető kér-
dést, s rögtön válaszolt Is 
rá : — Felemásan, vegyes 
érzelmek kavarognak ben-
nem, telve vagyok várako-
zással. Minden adva volt a 
zavartalan munkához, a fel-
készüléshez, de amitől fél-
tem, mégis bekövetkezett. 

Meditálva cigarettára 
gyújtott, mint akinek idő-
re lenne szüksége gondo-
latai rendezéséhez, holott 
„napra kész" a vélemé-
nyével, a végzettek rend-
szerezésével, azzal, hogy mit 
akar tavasszal megvalósíta-
ni. 

— A nyáron valamennyi 
pólósom rendelkezésemre 
állt, a télen már közel sem 
volt így. Jött a vizsgaidő-
szak, a különböző iskolai 
elfoglaltságok miatt szin-
te soha nem volt teljes a 
keret. Grajczár és Boros 
után Tóth Arnold is bevo-
nult katonának, és ami 
bosszantó, ketten Szegeden 
teljesítenek szolgálatot, még-
sem számithatok rájuk. 

— Mi van a tehetséges 
fiatalokkal? — szakítottam 
félbe kesergőjét. 

— H m . . . a fiatalok — 
dörzsölgette átlát, s köz-
ben nagyot szippantott a 
fústrudacskából. — Az if-
júsági csapat a Budapest-
bajnokságban szerepel. Cé-
lunk, hogy bekerüljön az el-
ső osztályba, ezért nem 
akartam megbolygatni a 
gárdát. Végül mégis ezt a 
megoldást kellett választa-
nom, a legtehetségesebbeket 
az első csapathoz szólítot-
tam, mert hat-hét emberrel 
nem lehet taktikai variáció-
kat gyakorolni. Sajnos, sé-
rülések, betegségek is köz-
rejátszottak abban, hogy 
nem egyforma a játékosok 
edzésszintje. 

— Emiitette, hogy elfog-
laltságok miatt volt olykor 
hiányos a keret. Az okok 
között örvendetzs is talál-
ható azért. Nemde? 

— Való igaz, annak csak 
örülni lehet, ha valakit, va-
lakiket az a megtiszteltetés 
ér, hogy meghívják vala-
melyik válogatott keretbe 
— válik derűsebbé a szak-
vezető — Tóth István a 
nagyválogatott edzéseit lá-
togatja, Török Béla —, aki 
februárban sikeresen állam-
vizsgázott a JATE jogtudo-
mányi karán, s azóta tel-
jes odaadással, nagy aka-
rással dolgozik —, Döm-
södi József és Rigó Szil-
veszter az Universiadéra 
készülő keret tagja. Juhász 
Gábor. valamint Kárász 
László, az ifjúsági. Csapó 
István pedig az IBV-válo-
gatottba kapott meghivást. 
Ugye. csupa jó hír, és még-
is félek egy k i c s i t . . . 

— Éspedig miért? 
— Kontrasztos a kép. Ta-

valy nyáron tiszta, éles volt, 
most v i szon t . . . 

— Hg lehetne, egy ki-
csit világosabban — próbá-
lom előcsalogatni az edző-
ből — véleményem szerint 
felesleges — aggódásának, 
borúlátásának miértjét, 

— Mit tagadjam, zavaró-
an hatott ránk a mostani 
átszervezést, a közgyűlést 
megelőző mentle-monda. J á -
tékosaimnál egzisztenciális 
gondok merültek fel, bi-

zonytalansági tényezők ke-
rültek felszínre. 

— Ügy veszem ki sza-
vaiból, hogy veszélyben fo-
rog a vízilabdások, azaz a 
csapat léte, nincs aki me-
nedzselje a szakosztályt. 

— Létünk talán nincs 
megkérdőjelezve, tény vi-
szont, hogy egy-két pólós-
nak munkahelyet kellett 
változtatnia, ami kedvezőt-
lenül érintette őket. Szeren-
csénkre biztató jelek is van-
nak, patrónusaink, a kábel-
gyár és a paprikafeldolgozó 
vállalat törődnek velünk, 
nagyon sokat köszönhetünk 
nekik, próbálják megolda-
ni problémáinkat. 

— Az említettek, meglá-
tása szerint, mennyiben be-
folyásolják a csapat telje-
sítményét? 

— Miután, ha nem is tel-
jes mértékben, de rende-
ződtek dolgaink, nagyon re-
mélem, mindenki csak a 
bajnoki küzdelmekre kon-
centrál. Valamennyien egyet 
akarunk: megőrizni a 4. 
helyet! Mondom ezt annak 
ellenére, hogy — erőnket te-
kintve — egyelőre számunk-
ra a 6—8. hely valamelyike 
a reális. Nem szabad, hogy 
bárkit is megtévesszen a hét 
hazai mérkőzés. Jön hoz-
zánk az FTC, a Vasas, a 

Spartacus, a Tungsram, te-
hát gyakorlatilag nem is 
lesz olyan óriási előny a ha-
zai pálya. Ami biztos, jó 
mérkőzéseket láthatnak 
majd szurkolóink. Apropó 
nézők! Tudomásunk szerint 
a Sportcsarnok igazgatósá-
ga, a Sportuszoda vezetője 
azon fáradozik, hogy mi-
nél kulturáltabb körülmé-
nyeket biztosítsanak a szur-
kolóknak. A sátorbontás 
után, az utca felőli olda-
lon, ha ideiglenes is, de le-
látó épül! 

— Egerbsn kezdenek, mit 
vár az összecsapástól? 

— Kérdés, ilyen időben 
lesz-e egyáltalán mérkőzés, 
ugyanis nyitott uszodában 
van a találkozó. Minden-
esetre, hogy szokjuk a kör-
nyezetet, kedden Hódme-
zővásárhelyen játszottunk. 
Egerben semmiképpen sem 
szabad kikaprtunk! Az első 
öt mérkőzésre nyolc pontot 
terveztem. Az ötödik f o r j 

duló után szünet követke-
zik a válogatott programja 
miatt, utána jönnek a ke-
mény csaták. Ezért fontos 
nekünk nagyon, hogy ezek 
előtt megerősítsük jelenle-
ki pozíciónkat. S ha így 
lesz, nagy baj már nem le-
het! 

Gyürki Ernő 

Szatymazon 

Á rendező ököllel 
„rendezkedett" 

Ritka esemény — sze-
rencsére — kavarta fel 
megyénk labdarúgását az 
elmúlt napokban. Szaty-
mazon ugyanis olyan tör-
tént, amelyre még a 
CSLSZ sok mindent meg-
ért titkára, Gyólai János 
sem emlékszik az elmúlt 
öt év távlatából. Igen. 
megverték a bírót. Sze-
rencsére a büntető tör-
vénykönyv módot ad a r -
ra, hogy a labdarúgópá-
lyán történteknek a bíró-
ságon legyen folytatása. 
De nézzük, mi is tör-
tént a Szatymaz—Móra-
halom megyei II. osztá-
lyú labdarúgó-mérkőzéí 
70. percében. Erről a leg-
illetékesebbet,- a sértet-
tet, Kispál Róbert já-
tékvezetőt kérdeztük meg. 
A szegedi Radnóti Miklós 
Gimnázium negyedikes 
tanulója az Április V út-
ján lévő Ortutay kollégi-
umban lakik. Három év-
vel ezelőtt vizsgázott a 
labdarúgás szabályköny-
véből, korábban a Kiste-
lek csapatában rúgta a 
labdát, ó sz óta a megyei 
II. osztályban dirigál. S 
ez volt a negyedik mér-
kőzése ebben az osztály-
ban. Ennyit elöljáróban 
mindenesetre le kellett 
írni. Hiszen egy játékve-
zetői hivatása eleién já-
ró fiatalemberről, de 
ugyanakkor már bizonyos 
tapasztalatokkal rendel-
kező „sípmesterről" van 
szó. 

— Tehát a 70, perc-
ben járt az óra. Mi tör-
tént a pályán? 

— Gulyás János móra-
halmi játékos buktatta el-
lenfelét, Takács Józsefet. 
Mielőtt még a szabályta-
lankodó lahdanínórot- fet 
tudtam volna mutatni a 
jogos sárga lapot, asza ty-
mazi játékos a kezében 
lévő labdát teljes erővel 
Gulyáshoz rúgta. Ekkor 
a mórahalminak sárga, 
míg a szatymazi játékos-
nak piros lapot mutattam 
fel. 

— Ahogy a nagykönyv-
ben meg van írva. 

— Igen, ez látszott 
mindkét játékoson 
is. hiszen Gulyás 
nem is reklamált, s Ta-
kács is egyből az öltöző 
felé ment, látszott, hogy 
megbánta cselekedetét. 
Miközben a hazai játékos 
ballagott le a pályáról, lá-
tom. hogy egy karszala-
gos rendező siet befelé. 
Először szétnéztem, 
hogy talán valaki megsé-
rült, vagv mj történt a 
pályán, de amikor a kö-
zelembe ért, elkezdett 
sértegetni, majd ököllel 
nyakon ütött. Olyan vá-
ratlanul ért, hogy i'elsem 
ocsúdtam. Rögtön hármat 
sípoltam, természetesen 
véget vetettem a mérkő-
zésnek. 

— Volt-e folytatása 
az esetnek? 

— Szerencsére nem, 
rögtön odajött az egyik 
partjelző, s bementünk 
hármasban az ötözőbe. 
Amikorra elkészültünk, 
már szinte senki sem volt 
a pályán. A magáról 
megfeledkezett embert 
pedig a jelenlévő rendőr 
elkísérte. Ma sem értem 
az indítékot, hiszen nem 
volt olyan ítéletem, amely 
a mérkőzés eredményét 
egy kicsit is befolyásolta 
volna. A Mórahalom 3-0-
ra biztosan vezetett, s tel-
jesen tiszta gólokat rúg-
tak. 

— Gondolt-e az ügy to-
vábbvitelére? 

— N e m i s t u d o m . M i n -
denesetre tanácsot kérek. 
De n<5 biztos, hogy én 
nyugodt lelkiismerettel 
veszek ezután ls sípot a 
kezembe. 

A sportmérkőzéieken 
előfordulható legdurvább 
és legel ítélendőbb vétsé-
get Balázs Illés szatymazi 
lakás követte el, aki még 
mellé a sportkör rende-
zői karszalagját Is visel-
te. Tehát nekj kellett vol-
na ügyelni a rendre, az 
indulatok megfékezésére, 
pedig — mint a fentiek-
ből kiderült — még saját 
macának sem tud paran-
csolni . . . 

Süli József 

Munkatársakat keres 
(a munkakörökről bővebb felvilágosítást nyújt hétfőn 8—18.30 
óráig, szerdán 8—18.30 óráig és szombaton 8—12 óráig a 
Csongrád Megyei Munkaügyi Szolgáltató Iroda, Szeged, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 4. G720, telefon: 12-833/130 és 133) 
FELS0FOKÜ végzettséggel: 
Belső ellenőr 

Alföldi Porce lángyár 
Fejlesztő mérnők 

Alföldi Porce lángyár 
Tervező-elemző közgazdász 

Alföldi Porce lángyár 
KÖZÉPFOKÚ végzettséggel 
vagy SZAKKÉPZETTSÉGGEL; 
Adminisztrátor 

NIVO Ipari Szövetkezet 
Asztalos 

NtVO Ipari Szövetkezet 
Autószerelő 

Belker. Szállítási Vállalat 
Városgazdálkodási Vállalat 

Autóvillamossági szerelő 
Belker. Szállítási Vállalat 

Delső számlaellenőr 
Városgazdálkodási Vállalat 

Bérelszámoló 
Fonalfeldolgozó Vállalat 

Csőszerelő-hegesztő 
Szalámlgyar és Húskombinát 

Elektroműszerész 
Szalámigyar ós Húskombinát 
Szegedi Tejüzem 

Elektronikai szerelő 
Szegedi Konzervgyár 

Esztergályos 
Szegedi Vas- és Fémöntöde 
Varosgazdáikadási Vállalat 

Fémfestő 
Ikarus Leányvállalat 

Fémfestő csoportvezető 
Ikarus Leányvállalat 

¡Forgalmi könyvelő 
Városgazdálkodási Vállalat 

Géplakatos 
Kéziszerszámgyár 

Gépszerelő lakatos 
Szalámigyár és Húskombinát 

Gépíró 
NtVO Ipari Szövetkezet 

Gyors- és gépíró 
Medikémia ipar i Szövetkezet 

Kalkulátor 
Paprikafeldolgozó Vállalat 
Szegedi Konzervgyár 

Karosszérialakatos 
Szalámlgyar és Húskombinát 
Városgazdálkodási Vállalat 

Kazánkezelő (K/3) 
Belker. Szállítási Vállalat 
Ojszegedi szövőipari Vállalat 

Kereskedelmi rak tá ros 
Szegedi Tejüzem 

Kőműves 
Városgazdálkodási Vállalat 

Lakatos 
MAV Vontatási Főnökség 
Szegedi Kenderfonógyár 
Szegedi Vas- és Fémöntöde 
Városgazdálkodási Vállalat 

.Marós 
Kéziszerszámgyár 

Meós (műszaki átvevő) 
Belker. Száll. Vállalat 

Minősége l lenör 
Szegedi Kencjerfonógyár 

Raktárkezelő 
Szegedi Tejüzem 

Raktáros 
Medikémia Ipari Szövetkezet 

Statisztikus 
Medikémia Ipari Szövetkezet 
Szegedi Konzervgyár 

Számlázó-gépíró 
Medikémia Ipari Szövetkezet 

Szerszámkészítő és forgáesoló 
művezető 

Szegedi Vas- és Fémöntöde 

Szó vő 
Fonalfeldolgozó Vállalat 

Targoncavezető 
Szegedi Tejüzem 
Szegedi Vas- és Fémöntöde 
Városgazdálkodást Vállalat 

T i tkárnő 
Medikémia Ipari Szövetkezet 

Vcgyészlaboráns 
(gyártásközi cll.) 

Medikémia Ipari Szövetkezet 
Vil lanymotor-tekercselő 

Szegedi Kenderfonógyár 
Villanyszerelő 

Kéziszerszámgyár 
Szegedi Kenderfonógyár 
Újszeged! Szövőipari Vállalat 

VI«-, gázszerelő 
Belker. Szállítási Vállalat 

Vízvezeték-szerelő 
Szalámigyár és Húskombinát 
Szegedi Text i lművek 
Városgazdálkodási Vállalat 

SZAKKÉPZETTSÉG né lkü l : 
Anyagmozgató 

Ikarus Leányvállalat 
Arukihordo 

Szegedi Tejüzem 
Cérnázó 

Fonalfeldolgozó Vállalat 
Etelkiosztó 

Szegedi Tejüzem 
Faipari gépmunkás 

NtVO Ipari Szövetkezet \ 
Ifűtőtérl á rumozgató 

Szegedi Te jüzem 
Jegyvizsgáló 

MAV Körzeti Üzemfőnökség 
Kézi horgoló (bedolgozó) 

Fonalfeldolgozó Vállalat 
Kluhtakar i tó 

Szalamígyár és Húskombiná t 
Kocsirendező 

MAV Körzeti Üzemfőnökség 
Konyhai segéderő 

Szegedi Konzervgyár 
Orsózó 

Fonalfeldolgozó Vállalat 
Por tás (férfi) 

Belker. Szállítási Vállalat 
Szivattyúkézclő 

Szegedi Konzervgyár 
Takar í tó 

Belker. Szállítási Vállnlnt 
Medikémia I p a n Szövetkezet 
Szegedi Te jüzem 

ü z e m i segédmunkás 
Szegedi Te jüzem 

Varrónő 
Fonalfeldolgozó Vállalat 

Vonatvezető 
MAV Körzeti Üzemfőnökség 

WC-takari tó 
ÜJszcgedl Szövőipar! vá t l a l a t 

BETANÍTOTT MUNKA: 
Bútoripari Szövetkezet 

SEGÉDMUNKA: 
Városgazdálkodást Vállalat 

Közlemény 
Dr, Zcntai Gabriel la belgyp-

gyász-anaesteziolögus szakorvo» 
magánrendelésé t megkezdte. 
Akupunktúra» kezelés, f a j d a l o m -
csillapítás. Hondcl: hét lón és 
csütör tökön. 17-tól 19 óráig 
Gyap j a s Pál u. 15-17. Te le fon ; 
18-914. 

A Tisza Volán alábbi 
feliratú bélyegzője 
1887. március 16-án 

elveszett: 
TISZA VOLÁN 
Teherforga lmi 
Üzemegység 
Szeged 11. Üzent 

31. 
A bélyegző használata 
a fenti időponttól 

érvénytelen 

Férfi 
szövött ós hurkol t 

r ö v i d u j j ú i n g e k 

széles választékával 
v á r j u k vásár lóinkat 

a d iva tá ru-
osztat) ou. 

SZIGID 
NAGYÁRUHÁZ w 

Kerti gépeket 
ajánlunk 

ROBI 55 ROTATOR 12 000 Ft 
FÜNYlRÓ (benzines) 11 900 Ft 
FŰNYÍRÓ (benzines) 6 750 Ft 
FÜNYlRÓ (villanymotoros) 5 500 Ft 
SZIVATTYÚ 3 950 Ft 
M E R Ü L O S Z I V A T T Y Ü 3 430 F t 
HÁTI PERMETEZŐ 18 1 1 370 Ft 
I í A T I P E R M E T E Z Ő 5 1 770 F t 

az emeleten, 
a HÁZTARTÁSI OSZTÁLYUNKON, 

Gyorsított OTP-ügylntézés! 
Telefon: 62/25-233/48 mellek. 


