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SPORT 
A kézilabdáért 
éJt 

Szakszervezetek 
az egészség 
megőrzéséért 

Szerda Délután öt óra. 
Szeged, városi Sportcsarnok. 
A lelátóról ntár csak egy 
ember hiányzik. Hiába vár-
tuk. nem jön többé. Végleg 
elhagyta a kézilabdapályák 
környékét. Nem idegeskedik 
már csapatáért, a textilmű-
vek kézilabdás lányaiért. 
Végleg megnyugodott. Nem 
kell fel-alá rohannia, intéz-
kednie, ezernyi telefonbe-
szélgetést lebonyolítania. 

Igazi sportember volt, aki 
életét a kézilabdára fordí-
totta, hiszen már tizenévesen 
megismerkedett az UTC-ben 
ezzel a játékkal. Huszonnégy 
évig társadalmi munkában 
igazgatta csapata életét, 
egyengette útját . Tevékeny-
ségét a legmagasabb szinten 
is elismerték. 

Szerda. Délután öt óra. 
Szeged, városi Sportcsarnok. 
Csend. Csak egy rövid hír 
töri meg a némaságot: a Bu-
daprint Szegedi Textilművek 
SE ügyvezető elnöke. Csorba 
Pál kedden agyvérzést köve-
tően elhunyt. Hétfőn lett 
volna 45 é.ves . 

Tenisz CSB 

Újabb 
JATE-siker 

Az első osztályú férfi te-
nisz csapatbajnokság alsó 
ágában szereplő csapatoknak 
igencsak mozgalmasan ala-
kul t ez a hét. A bajnokság 
őszi idényének mérkőzéseit 
gyorsított ütemben játsszák 
az együttesek, igy a hét vé-
gén befejeződik a küzdelem-
sorozat. A nagyszerűen sze-
replő JATE SC gárdája hét-
közben hazai pályán talál-
kozott a Paks csapatával. A 
szegediek ismét magabiztos 
játékkal szerezték meg a 2 
pontot, igy esélyesek a do-
bogós helyezésre. 

JATE SC—Paks 8:1. Férfi-
mérkőzés. Szeged. A hazaiak 
pontszerzői: Pongrácz, Vi-
rágh, Mári, Klivényi G., Csa-
nády, valamint a -'Pongrácz, 
Mári, a Klivényi G., Kanalas 
Gy. és a Csanády, Kovács 
párás. 

A JATE csapata szomba-
ton Kaposváron játszik, va-
sárnap délután 1 órakor az 
újszegedi ligeti pályákon a 
Sopron együttesét fogadja. 

Megbízatás 
Deák Gábor államtitkár, 

a z AlSJI elnöke megbízta 
Dénes Lajost, a MÉM Állat-
egészségügyi és Élelmiszer, 
ellenőrző Szolgálat főigaz-
gatóját, a Magyar Üszó Szö-
vetség elnökségének tagjá t 
az elnöki teéndök, Osváth 
Sámuelt, az AISH korábbi 
osztályvezető-helyettesét a 
főtitkári feladatok ellátásá-
val. 

Az ú j vezetők megbízó le-
v e l é t T i b o r T a m á s , a z 
AISH elnökhelyettese a csü-
törtök délutáni elnökségi 
ülésen adta át. 

Az szmt testnevelési és sportbizottsága a szegedi ha-
sonló szervezetével együtt tárgyalta meg az egészség meg-
őrzésének hosszú távra szóló programját. Horváth András, 
a sportbizottság titkára többek között válaszolt azokra a 
kérdésekre, amik kapcsán a Minisztertanács egy egész-
ségmegőrző programot dolgozott ki. Többek között meg-
vitatásra került, hogy mit lehet remélni egy ilyen akciótól, 
feladatsortól; mit tehetnek a szakszervezetek az egyes em-
berek egészségének megóvásáért a jelenlegi körülmények 
között. A résztvevők sa já t területük tapasztalatait össze-
gezték, s néhány javaslattal is éltek, amit Borbély Attila, 
a SZOT sportosztályának munkatársa fel is jegyzett. 

A munkahelyi testnevelés megyei referense e nagyon 
fontos terület jelenlegi helyzetét váz.olta. Többek között 
megállapította, hogy az utóbbi esztendőben a 80-as évek 
elején kialakult létszámnak csak fele vesz részt az 5-f0 
perces munkaközi tornában. Pedig a jelenlegi gazdasági 
körülmények éppen azt kívánnák, hogy a monoton mun-
kát szervezett mozgással szakítsák félbe, ezzel is elősa-
gitve a dolgozók nagyobb teljesítményének elérését. 

Kézilabda NB I , férfiak 

Vereség a főpróbán 

„Nem csak pénzhiány miatt 
nincs utánpótlás!" 

— vallja Pálmai Antal, a megyei kosárlabda-szövetség 

elnöke 

Nem sikerült a Tisza Vo-
lán NB l-es férfi kézilab-
dacsapatának a főpróba a 
vasárnapi IHF-kupa mérkő-
zés visszavágója előtt. A 
szegediek a fővárosban a 
Ferencváros ellen léptek pá-
lyára. 

FTC—Tisza Volán 18-13 
(8-7). 

Budapest, Népliget, 300 
néző, vezette: Falu, Ihász. 
Tisza Volán: GRANDJEAN 
— Vincze (1), Sándor I. (3), 
Sándor II., Borbás (2), Tóth 
(1), ZSÓDI (6). Csere: Hódi, 
Farkas I., Bárány, Réti. 
Edző: Lesti István és Szabó 
József. 

Sarusi Kis János átvette 
a sportszerűségi díjat 

Csütörtökön Párizsban, 
ünnepélyes keretek között, 
átadták a sportolók: 1986. 
évi nemzetközi Fair Play-
díját, amelyet két magyar 
kenus, Vaskúti István és 
Sarusi Kis János érdemelt 
ki. Az UNESCO székházá-
ban tar tot t díjkiosztó ün-
nepségen Amadou Mahtar 
M'Bow, az ENSZ Oktatási, 
Tudományos és Kulturális 
Szervezetének főigazgatója 
nyújtotta át a bronzból ké-
szült érmét Sarusi Kis Já-
nosnak. (Vaskúti István Szö-
ulban tartózkodik, az elő-
olimpiai vorsenyen, így 
nem mehetett el a dí ját-
adásra.) 

Jean Borotra, a Nemzetkö-
zi Fair Play Bizottság f r a n . 
cia elnöke meleg szavakkaL 
méltatta a magyar kenupá-
ros sportszerű gesztusát, 
amivel kiérdemelték a ki-
tüntetést. A montreali vi-
lágbajnokságon kölcsönadták 

tar ta lékhajójukat egyik leg-
nagyobb vetélytársuknak, a 
jugoszláv Ljubek—Nisovics 
párosnak. Akkor sem kérték 
vissza tőlük, amikor Xz ó 
hajójuk az előfutamoki so-
rán megsérült, s végül a 
jugoszlávok mögött végeztek. 

Sarusi Kis János a d í j át-
vétele titán megköszönte a 
fair play bizottságnak a 
megtiszteltetést. „Edzőink, 
vezetőink mindig a r ra sar-
kalltak bennünket, hogy a 
versenyzőtársakban nemes 
ellenfelet lássunk, ne ellen-
séget. Mi is győzni akartunk! 
Vaskútival Montrealban, de 
csak tisztán és méltó körül-
mények között. Azért nem 
haboztunk kölcsönadni tar -
talékhajónkat egyik legfőbb 
ellenfelünknek, mert egyen-
lő feltételek között akar tunk 
vetélkedni velük" — mondta 
a díjátadás utáni ünnepsé-
gen Sarusi Kis János. 

Felsorolni is sok lenne 
Pálmai Antalnak, a Mediké-
mia Ipari Szövetkezet elnö-
kének különböző, társadalmi 
munkában ellátott tisztsége-
it. A napokban ismét szapo-
rodott a vegyészkedéstől tá-
vol álló tevékenységeinek 
száma, elvállalta a Csongrád 
Megyei Kosárlabda Szövet-
ség elnöki feladatait. A 
sportághoz való vonzalma, 
rajongása késztette arra, 
hogy igent mondjon a felké-
résnek. 

Hogy honnan a kötődés? 
Mélyre nyúlnak a gyökerek, 
éltalános iskolás korában, 
Szekszárdon szerette meg a 
kosárlabdázást, s olyannyira 
jól művelte, hogy gimnazista 
korában tagja volt a magyar 
ifjúsági válogatott kereté-
nek. A gimnázium elvégzése 
után sikeresen felvételizett a 
szegedi egyetem természet-
tudományi karának vegyész 
szakára, így a kosarazást a 
SZEAC NB l-es csapatában 
folytatta. A későbbiekben a 
SZÉF együttesében játszott, 
majd a JATE gárdáját ¡rá-
nyitotta edzőként Az aktív 
játék befejezése után sem 
szakított kedvenc sportágá-
val, bár bokros teendői oly-
kor százfelé szólítják, jelen-
leg is a Szeged SC férfi szak-
osztályánál munkálkodik. 

— Sokat töprengtem, kell 
nekem ez az újabb teher a 
hátamra, ám a sportággal 
kapcsolatos megannyi szép, 
kellemes emlék felidézése 
mondatta ki velem az igent 
— magyarázta, miként is 
történt meggyőzése. — A ko-
sárlabdázást illetően nagyon 
sok gond van a megyében, 
elszomorító, hogy mindössze 
kél NB I-és és 'itégy NB II-
es csapatról tudunk, számot 
adni. • 13 

•'ti»« * iwr<»»y , 
— Említve a problémákat, 

bizonyára tudja, hogy a me-
gyei bajnoksag csak papíron 
létezik, a régmúlt időkben 
oly szépen virágzó középis-
kolás bajnokság erősen her-
vadozik, de a megyei szak-
szövetség munkájáról sem 
lehet szuperlativuszokban 
beszélni. 

— Bizonyára arra gondol, 
hogy olyan vízbe ugrottam 
fejest, amelynek nem ismer-

tem mélységét. Tájékozód-
tam mindezekkel, sőt, egye-
bekkel is tisztában vagyok, 
és mégis, vagy talán éppen 
ezért vállaltam a feladatot. 
A felsorakoztatott tenniva-
lók közül vegyük elsőként az 
általam legfontosabbnak vél-
tet, az utánpótlást. Szegeden 
elsorvadt az a fa, aminek 
gyümölcsével táplálkozhatna 
a sportág, nincs meg az ala-
pot jelentő tömegbázis! Di-
vat ma a pénzhiányra, a test-
nevelő tanárok egyéb elfog-
laltságaira hivatkozni. Jól 
tudom én is, mily rossz a 
gazdasági helyzetünk, de 
unos-untalan erre u t a l n i . . . 
Esetünkben nem, vagy leg-
alábbis nem mindig ez okoz-
ta a lemaradást. Kérdezem, 
a Szeged SC-nél, illetve elő-
deinél csak emiatt ragadt 
kátyúba az utánpótlás-neve-
lés szekere? Meggyőződé-
sem: nem! A nemtörődöm-
ség, a szervezetlenség, a szá-
monkérés elmaradása leg-
alább annyira közrejátszott, 
mint-az-anyagiak szűkös vol-

— Az elmondottakból kir 
cseng, határozott elképzelé-
sei vannak a jövőt tekintve. 
Hallhatnánk az új elnökség 
programtervezetéről? 

— Hogyne. Az elnökség-
ben olyan, sportot szerető, 
kedvelő emberek kaptak he-
lyet, akik valóban tenni 
akarnak azért,- hogy fellen-
düljön a kosárlabdázás a 
megyében, és rangot vívjon 
ki magának az élvonalban, 

a legjobbak között. Nem vi-
lágmegváltó tervekkel, mini-
mális programmal láttunk 
munkához. Életképessé kí-
vánjuk tenni az általános és 
középiskolás bajnokságot, 
mégpedig úgy, hogy eltün-
te t jük — megpróbáljuk el-
tüntetni — a megye térképé-
ről a kosárlabdázással kap-
csolatos fehér foltokat. Ne-
künk n i m az NB-s csapatok-
kal kell elsősorban törőd-
nünk, az alapot jelentő f ia-
talokat hátráltató gondokat 
akar juk felszámolni. Azon 
vagyunk, hogy a formát 
megtöltsük tartalommal, az-
az, a lehető legtöbb iskolát 
bevonjuk a bajnokságba, 
hogy legyen hol és miért já t-
szaniuk a gyerekeknek. 

— Ne vegye akadékosko-
dásnak, ellenkezésnek, de — 
ismerve a közeget — biztos, 
hogy lesz, lesznek, akik nyü-
gölödnek majd, amikor 
konkrét cselekvésre kerül 
sor. Az iskolákra gondo-
lok... 

— Számoltunk e z z e l . . . 
Sajnos, már a kezdet kezde-
tén igen sok kedvezőtlen ten-
dencia erősíti egymást, cél-
ba érésünk akadályoztatá-
sáért. Igyekszünk mielőbb 
feltárni az okokat, fényt de-
ríteni rá, miért a visszahú-
zódás. Kétlem, hogy csak a 
már emlegetett pénz lenne afc 
oka. Inkább a kényelem, a 
munkától való viszolygás az, 
ami visszatartó erőként h a t 
Szeretnénk szót érteni a klu-
bokkal az utánpótlás verse-
nyeztetéséért. Ha szükséges 
és igénylik, a korcsoportok 
átfedéséhez is hozzájárulunk; 
Nem szeretném elkiabálni, a 
jelekből ítélve, sikerül meg-
teremtenünk áfiyagi fedeze-
tét a bajnokságnak, .tehát a 
sokszor és sokak által emle-
getett legfőbb akadály — ha 
minden jól megy — elhárul. 
Kíváncsi vagyok, mi lesz 
majd az újabb kifogás? El-
gondolásunkon nem változ-
tatunk, mert hiszem, ezt tár-
saim nevében is mondha-
tom, elképzelésünk kivitelez-
hető, megvalósítható. A „csa-
pat" összetétele a garancia 
arra, hogy végigmegyünk az 
úton. 

Gyürki Ernő 

Sportműsor 
Röplabda NB I. 

Szegedi győzelem 
A Szeged SC NB l-es fér-

fi röplabdacsapata a Malév 
SC elleni visszavágót — a 
Duna Kupa sorozat miatt — 
hétközben játszotta. A küz-
delmes találkozón, a szege-
dihez hasonlóan, az első két 
játszmában a fővárosiak irá-
nyítottak. A folytatásban, el-
sősorban a fiatalok jó játé-
ka és a válogatott Melkvi 
kitűnő ütőteljesitménye dön-
tőnek bizonyult az értékes 
győzelem kivívásában. 

Szeged SC—Malév SC 3:2 
(—13, —4, 11, 10, 11). Buda-
pest. Vezette: Vaszily, Hu-
rák. 

Szeged SC: Magyar, MED-
VE, RACZ, Petheö, HUL-
MANN, Huszta. Csere: 
MELKVI, Bozóki, Polgár. 
Edző: Nyári Sándor. 

A Szeged SC csapata a hét 
végén Ausztriában, Bécsben 
vendégszerepel, a Duna Ku-
pa visszavágó . mérkőzéseit 
játssza. 

Döntetlen, 13 lépés után 
Csütörtökön, a Portisch— tett az asztalhoz. Portisch 

Nunn sakk világbajnok-jelöl- az előző négy fordulóban 
tek páros mérkőzésének 5. megszerezte a továbbjutás-
játszmájában már mindkét hoz szükséges három pontot. 
versenyző nyugodtan ülhe-

A G Y U L A I G Y Ó G Y Ü D Ü L Ő S Z Ö V E T K E Z E T 
az üdülök harmadik ütemére 

T A G S Z E R V E Z É S T H I R D E T 

Az építkezés 1988-ban kezdődik, s 1990-ben fejeződik 
be. A szövetkezetnél évi 28 napos (2X14) egy- és más-
fél szobás üdülési jog vásárolható. A jog irányárai: 
85, illetve 100 ezer Ft + 3 ezer Ft tagdíj és 1000 Ft 
biztonsági alap. Érdeklődés és felvilágosítás: 

Gyula. Rábai Miklós utca 2. 5700, tel.: 62-039 
(66), üdülőszövetkezet; Budapest, Karinthy Fri-
gyes utca 22. 1111, tel.' 851-072, COOPHOTELS, 

s nyolcadik alkalommal 
versenyezhet a sakkvilágbaj-
nok-jelöltek között most a 
kanadai St. Johnban. Az an-
gol John Nunnt már nem 
bénította a tét, igy minden 
adot t volt egy érdekes, íz. 
galmas játszmához. Mégis 
másként történt. A harma-
dik összecsapáson már ját-
szolt Grünfeld-megnyitáshoz 
tértek vissza a nagymeste-
rek. A további lépések is kí-
sértetiesen hasonlítottak a 
hétfői játszmára. Ahogy ak-
kor is, most is a 13. lépés-
ben — mintegy félórás já-
ték után — állapodtak meg 
a döntetlenben 

Atlét ika: 
Pályaavató gere lyhaj l tó-ver-

seny, Tisza-part i s tadion, 16. 

SZOMBAT 
Birkózás : 
Szabadfogású országos egyéni 

jun io rba jnokság , Vasutas Sport-
csarnok. 13. 
Kézi labda: 

Megyei ba jnokság . Fé r f i ak : 
Pincegazdaság—JATE, Eu. Fö-
isk. ú(szegedi pá lyá ja . 10. 

Labdarúgás : 
NB III . : Kun B. SE—Sz. Dó-

zsa, Kiskunfélegyháza, 14, Ha j -
dú. 

Megyei I. osz tá ly : Fábiánse-
bestyen—Mindszent. Fábianse-
beslyén, 14, Kovács. Tápé—Szö-
reg. Tisza-part i stadion. 14. Gu-
ti. Elómérkózést a z I f júságiak 
já tszanak. 

Megyei II. osz tá ly : MKSE— 
Szegvar. Kertész u„ 14, Bánócz-
ki. Asoltbalom—Üiiés. Asottha-
lom, II. Bodó. Elómérkózést az 
i f júság iak ja tszanak. 

Megyei III. osz tá ly : Szatymaz 
II.—'Tápé II.. Szatymaz. 14. Szé-
csi. IKV—Magyarcsanád. Sza-
badság tér , 14 10. Szász. 

NB-s serdülő- és i f júság i ba j -
nokság: szeged SC—Ozd. szó-
regi üti stadion. 12 és 13.30. 
Kérdő. ili. BajriOczt. 

VASÁRNAP 
Birkózás : 
Szabadfogású országos egyé-

nt jun iorba jnokság , Vasutas 
Spor tcsarnok, 9. 

Kézi labda: 
1HF Kupa visszavágó: Tisza 

Volán SC—VIF „G. Dimit rov" 
Szófia, újszegedi Spor tcsarnok. 
18. N'B L Nök: Budapr int Sze-
gedi Text i lművek SE—Bp. 
Spar tacus , újszegedi Spor tcsar -
nok, 10 Megyei ba jnoksag . Nők : 
JATE—Csongrád. Ady tér . 10. 

H.-Kiskundorozsma—Makó, 
Széksósl út, 10. 

Tenisz: 
El só osztályú CSB. alsó ág. 

Fér f i ak : JATE SC—Sopron, ú j -
szegedi ligeti pályák, 13. 

Vízilabda: 
Országos se rdú lóba jnokság : 

Szeged SC—U. Dózsa, újszegedi 
Sportuszoda, II 

Labdarúgás : 
NB II. : Szeged SC—Komlói 

Bányász. Tisza-part i stadion. 14. 
Elómérkózést 12 órától a Sze-
ged SC ifi II. Sandor ía lvaval 
játszik. 

Megyei 1. osztály: Tisza-Uj 
KSK—Aeü. Föisk. Üjszent iván. 
14. J akus . Bordány—Szentes, 
Bordány. 14. Magyar. Kiskundo-
rozsma—Makó, Kiskundorozs-
ma. 14. Mihály. Sz. Tanárképző 
—Sándorfalva. Kisstadion, 10.30, 
Tóth. Kistelek—SZVSE. Kislelek, 
14. Nagy. Apátfa lva—Nagymá-
gocs, Apátfalva. 14, Barna Elö-
merkőzest az i f júság iak já tsza-
nak. 

Megyei II. osz tá ly : Alsóváros 

Mórahalom, Szabadság tér . 14. 
Pozsár. Algyő—Kinlzsl-H.. Al-
gyó, 14, Keresztúri . Csanytelek— 
Zákányszék. Csanytelek. 14. T a -
kács. Sz. Postás—Balastya. Pos-
tás-pálya . 14. Kispál. Székkutas 
—Csanádpalota. Székkutas . 14. 
Maroti. Földeák—Szatymaz, Föl-
deák, 14, Fereczi. Elómérkózést 
az i f júságiak Játszanak. 

Megyei III. osz tá ly : For ráskú t 
Kiskundorozsma II., For ráskút , 
14, Kormányos. Rúzsa—Tömör-
kény . Rúzsa. 14. Száraz. Doma-
szék—Pusztamérges. Doma-
szék, 14. Kiss. öt tömös—Opusz-
taszer, Ottomös. 14, Pataki . Eló-
mérkózést az i f júságiak já tsza-
nak . 

A „B" kategóriájú 
D É L - M A G Y A R O R S Z A G I 
M É H N Y E R S A N Y A G - H A S Z N O S Í T Ó V Á L L A L A T 

pályázatot hirdet 
nyugdíjazás miatt megüresedő 

műszaki igazgatóhelyettesi 
munkakör betöltésére. ® 
A munkakör 
1988. január l-jén tölthető be. 
• 

A műszaki igazgatóhelyettes tevékenységi köre: — be-
ruházási. fejlesztési, újítási, műszaki tervezési, gépek 
és berendezések üzembe helyezési, karbantartási, fel-
újítási, energia- és anyaggazdálkodási, munka- és tűz-
védelmi tevékenység vállalati szintű irányítása. 
A munkakör betöltésének feltételei: szakirányú egye-
temi végzettség, legalább ötévi, szakterületen töltött 
vezetői gyakorlat, egy idegen nyelv (angol vagy né-
met) ismerete, erkölcsi és politikai feddhetetlenség, 
legfeljebb 50 éves életkor. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahe-
lyének, beosztásának megnevezését, jövedelmét, eddi . 
gi munkahelyeinek és tevékenységeinek felsorolását, 
részletes önéletrajzát, iskolai végzettségét tanúsító ok-
iratainak másolatát. Bérezés: megegyezés szerint. A 
pályázatokat október 20-áig kell benyújtani a vállalat 
személyzeti osztályára, 6720 Szeged, Bocskai utca 8/B. 


