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Asztalitenisz EB 

SPORT 
Megérkeztek 
az igazolványok 

Az olimpiai napok sport-
akció igazolványai megér-
keztek a megyei és városi if-
júsági és sportosztályhoz. Az 
érdeklődök ma, kedden reg-
geltől a sportosztályokon 
megvásárolhatják az igazol-
ványokat, vagy március 27-
én, vasárnap a próbák hely-
színén. 

Labdarúgás 

Győzelmek 
Szolnok ellen 

Ismét szép sikert értek el 
a Szeged SC NB-s bajnok-
ságban szereplő ifjúsági és 
serdülő labdarúgói. Ezúttal 
szolnoki kortársaik ellen 
győztek hazai pályán. 

Eredmények: 
Szeged SC—Szolnoki MTE 

1-0 (0-0). Ifjúsági mérkőzés. 
Vezette: Bajnóczi. 

Szeged SC: Kadnár — Kó-
szó, Bóka, Nagy R., Csányi 
— Szekeres, Gréczi, Botlik 
— Ruzsáli, Szécsényi, Vass 
(Pintér). Edző: Portörő Gá-
bor. Góllövő: Szécsényi. 

Szeged SC—Szolnoki MTE 
2-1 (0-1). Serdúlőmérkőzés. 
Vezette: Varró. 

Szeged SC: Kopschitz — 
Raskó, Kovács, Illyés, Be-
csey — Kiss, Kun (Kaku-
szi), Szekeres — Hűvös, Kis-
pál, Pusztaszeri. Edző:Mösz-
mer Jenő. Góllövő: Kispál, 
Illyés (Szeged SC). 

Megyei II. osztály 

Á férfiak bronzért, 
a nők az ötödik helyért 

játszhatnak 

Sportáruház nyílt Szegeden 

Volt világbajnokok a tri-
bünökön, leendő Európa-
bajnokok a küzdőtéren — ez 
is jellemzője volt a párizsi 
asztalitenisz Európa-bajnok-
ság harmadik napi verse-
nyeinek, amikor befejeződ-
tek a csoportmérkőzések, és 
megkezdődtek a helyosztók. 
A sportág egykori nagyjai, 
hírességei közül mind töb-
ben érkeznek a kontinensta-
lálkozóra, így Boros István 
a 30-as évek magyar vb-
aranyérmes csapatának tag-
ja, a csehszlovák Ivan And-
readis, az angol Jonny 
Leach, a román Ella Cons-
tantinescu, a svéd Kjell Jo-
hansson és Jónyer István is 
nagy érdeklődéssel figyeli az 
eseményeket. Akad is látni-
való bőven, hiszen a 16 asz-
tal legtöbbjén kemény csa-
tákat vívnak a leendő Euró-
pa-bajnokok, s ebből a ma-
gyarok is igyekeztek kiven-
a részüket. 

Dicséret viszont csak a 
férfiakat illeti, akik a bolgá-
rok elleni 5:3-as győzelem-
mel bebiztosították csoport-
jukban a második helyet, s 
ezzel elődöntőbe jutottak. A 

Kriston—Harczi—Somosi 
trió ezúttal is nagy becs-
vággyal harcolt, kifiigástala-
nul adták elő a korszerű 
asztaliteniszt, s az eredmény 
nem is maradt el. „Ilyen je-
lentós javulást régen tapasz-
taltam férfi játékosainknál, 
nagyon örülünk jó szereplé-

süknek" — mondta Horváth 
Tibor, a küldöttség vezetője. 

Az asztalitenisz Európa-
bajnokság férfi csapatverse-
nyében Magyarország 5:1 
arányú vereséget szenvedett 
Svédországtól, így kedden a 
bronzéremért mérkőzhet. 

A nők viszont csalódást 
okoztak a csehszlovákok el-
len szinte teljesen megbé-
nulva játszottak — mindösz-
sze egy szettet nyertek — s 
a hollandoktól elszenvedett 
3:0-ás vereség után most 
újabb hasonló fiaskóval nem 
kerülhettek az elődöntőbe. 

Az Európa-bajnokság női 
csapatversenyében Magyar-
ország 3:0 arányban legyőzte 
Angliát, így kedden az 
NSZK-val mérkőzhet az 5. 
helyért. 

Kyokushinkai karate 

Harangozóné 
bronzérmes 

Budapesten, a Honvéd 
Sportcsarnokban rendezték 
meg a kyokushinkai karate 
női magyar bajnokságát, 
melyen a Tápéi ESK kiváló-
sága, Harangozóné Kószó Il-
dikó az 52 kg-os súlycso-
portban magyar bajnoki 
bronzérmet szerzett. Edzője: 
Csikesz Péter. 

Tek-wan-do karate 

Felkészülés a vb-re 
Vasárnap, a kora esti 

órákban 20 fős küldöttséggel 
megérkezett Vásárhelyre a 
Koreai NDK tek-wan-do ka-
rateválogatottja, és március 
27-ig napi két edzéssel a 
magyar válogatottal közösen 
készül az Alföldi Porcelán-
gyár Erzsébeti úti sportcsar-
nokában az április 8—10. 

között Budapesten sorra ke-
rülő tek-wan-do világbaj-
nokságra. 

A Koreai NDK tek-wan-
do válogatottja Vásárhelyről 
elutazása előtt, március 27-
én délelőtt 10 órai kezdettel 
bemutatót tart a Kossuth 
Zs. Szakközépiskola torna-
csarnokában. 

Á Mórahalom a Balástya nyomában 

Már a nyitást követő órákban élénk volt az érdeklődés a bőséges árukínálattal rendel-
kező üzletben 

Régóta vajúdó óhaj vált 
valóra tegnap, hétfőn dél-
előtt Szegeden, ahol egy 
valóban minden igényt ki-
elégítő sportáruház nyílt a 
Bajcsy-Zsilinszky utca 25. 
szám alatt. A boltot Kriván 
Lajos, a Delta Kereskedel-
mi Vállalat igazgatója nyi-
totta meg, az ünnepélyes 
átadáson megjelentek a 
várcsi és megyei párt-, va-
lamint állami vezetés kép-
viselői, az ellátást biztosí-
tó gyárak, vállalatok veze-
tői. 

A ház, amiben az impo-
záns bolt helyet kapott, az 
IKV tulajdona. Alapterü-
lete 750, az eladótér 300 
r.égyzetmeter, az emeleten 
ái ubemutatót, kiállítást le-
het rendezni. Az átalakítás 
4,5, a berendezés 1 millió 
forintba került. 

A Delta Kereskedelmi 
Vállalat 340. Számú Junior 
Áruházában — ez a hivata-
los neve — a szó legszoro-
sabb értelmében minden 
meglelhető, ami a sporttal, 
a szabadidős foglalatossá-
gokkal kapcsolatos. Egy rö-
vid séta alkalmával szinte 
föl sem mérhető, mi min-
den található az ízlésesen 
elrendezett polcokon, mert 
mindenből bőséges a kíná-
lat. Lehet választani a gyer-
mek- és felnőttmelegítők 
arzenáljából, a női és férfi-
pólókból, divatcikkekből, a 
kcmpingfelszerelésekből, az 
extra igényeket kielégítő és 

Nemcsak sportcikkekből, játékokból is nagy a választék 

olcsóbb árfekvésű holmik-
ból egyaránt. Vannak túra-
sátrak, gumicsónakok és 
-kajakok, de szörf is vásá-
rolható. Az egyesületek 
sem panaszkodhatnak, kü-
lönböző színű és minőségű 
mezekből, nadrágokból vá-
logathatnak. A tenisz sze-
relmeseit sem éri csalódás, 
márkásabbnál márkásabb 
ütök és labdák állnak ren-
delkezésükre, de a síelni 
vágyók is megtalálhatják 
az igényüknek leginkább 
megfelelő sporteszközöket. 
Edzőcipőkben sincs hiány. 

Az iskoláknak sem kell 
most már az országot jár -

ni. helyben megvásárolhat-
ják a szükséges kézi súly-
zókat, bordásfalakat, svéd-
szekrényeket, medicinlab-
dákat, és minden egyebet, 
amivel változatossá - l ehe t 
lenni a testnevelési órákat. 
A horgászok ugyancsak 
dúskálhatnak, orsók, botok, 
és egyéb készségek sokasá-
ga vár ja őket. 

Kelsorolni lehetetlen a 
különböző árucikkek gar-
madáit, látni kell, miből 
lehet választani. Az üzlet 
hétfőtől péntekig reggel 9-
tnl este 6 óráig, szombaton 
reggel 9-től délután 1 órá-
ig tart nyitva. 

Három hónapos szünet 
után a hét végén folytató-
dott a megyei II osztályú 
labdarúgócsapatok bajnok-
sága. Az éllovasok közül a 
Balástya és a Mórahalom 
egyaránt idegenben játszott, 
és mind a két együttesne;; 
sikerült megszereznie a szá-
mára igen fontos két bajno-
ki pontot. A harmadik he-
lyen álló Szegvár gárdája 
hazai pályán tudott győzni, 
igy továbbra is ez a három 
csapat fu t ja a versenyt a 
legjobb helyezésekért. 

Székkutas—Dllés 5-1 (2-0). 
Székkutas, 200 néző, vezette: 
Horváth (jól). Antal vezérle-
tével ilyen arányban is meg-
érdemelten győzött a minden 
csapatrészében jobb hazai 
együttes. Góllövők: Albert 
(2), Kenéz, Antal, Szántai, 
ill. Farkas (tizenegyesből). 

Italást> a—Kinizsi-Húsos 
4-3 (1-0). Szeged. Szabadság 
tér, 200 néző, vezette: Bába 
(jól). Érdekes, gólokban bő-
velkedő összecsapást hozott 
a két együttes találkozója, 
amelyen a hazai kapus in-
diszponáltsága miatt vesz-
tett a Kinizsi Húsos gárdá-
ja Góllövök: Gilicze (2), 
Földeák, Ménest, ill. Rácz 
(3). 

Alsóváros—Csany telek 1-0 
(1-0). Csongrád, 50 néző, ve-
zette: Oszlács (jól). A közsé-
gi csapat lényegesen többet 
támadott, de a helyzeteit 
nem tudta kihasználni, 
ugyanakkor a vendégek egy 
védelmi hibát követően el-
döntötték a két bajnoki pont 
sorsát. 

Algyő—Szatymaz 2-1 (2-0). 
Algyö, 300 néző, vezette: 
Kürti. A Szatymaz dolgozott 
ki több gólhelyzetet, de egy 
öngóllal és egy büntetőből 
szerzett találattal a hazaiak 
szerezték meg a két bajnoki 
pontot. A találkozón az a l -
győi Juhászt a játékvezető 
kiállította. 

Mórahalom—MKSE 2-1 
(2-0). Szeged, Kender-pálya, 
100 néző, vezette: Aczél. A 
mórahalmi csapat tulajdon-
képpen már az első félidő-
ben eldöntötte a találkozó 
sorsát. Szünet után eldur-
vult a játék, a játékvezető 
1—1 piros lapot is kiosztott, 
és ez rányomta a bélyeget a 
folytatásra. A mórahalmiak 
góljait Császár és Hevesi 
szerezték. 

Szegvár—Zákányszék 2-1 
(1-0). Szegvár, 300 néző, ve-
zette: Bánóczki. Az első fél-
időben Bartucz tizenegyes-
ből lőtt góljával szereztek 
vezetést a hazaiak. maid 
szünet után Vigh biztosította 
be a szegvári gárda győzel-
mét. Jó játékvezetés mellett, 

kemény mérkőzést láthatott 
a közönség. 

Ásotthalom—Csanádpalota 
3-1 (1-0). Asotthalom, 200 
néző, vezette: Bodó M. Jó 
iramú, küzdelmes mérkőzé-
sen a gólhelyzetek alapján a 
hazai csapat akár nagyobb 
különbséggel is nyerhetett 
volna. Góllövők: Bodor, Im-
ricskó, Pónusz, ill. Erdélyi. 

Szegedi Postás—Földeák 
2-1 (0-1). Szeged," Postás-pá-
lya, 200 néző, vezette: Mol-
nár. Ellentétes félidőket ho-
zott a találkozó, ahol végül 
is megérdemelt hazai siker 
született. 

Falusi dolgozók spartakiádja 
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Totónyeremények 

Szentesen rendezték meg 
a falusi dolgozók spartakiád-
jának megyei dontőjét há-
rom sportágban. 

Eredmények. 
Sakk Csapat: 1. Móraha-

lom 13, 2. Mindszent 12,5. 3. 
Pitvaros 12 ponttal. Egyéni: 
1. Tokaji Aános (Pitvaros) 4, 
2. Szabó László (Pusztaszer) 
3,5, 3. Juhász László (Nagy-
mágocs) 3 .ponttal. 

Asztalitenisz. Csapat: 1. 
Asotthalom I. (Barsi László, 
Nyerges Károly), 2. Fábián-
sebestyén I. (Czimbalmos 
Endre. Kósa Pál), 3. Asott-
halom II. (Barsi József, Hor-
váth Lajos). Egyéni. Nők: 1. 
Szamosköziné Vőneki Ágnes, 
2. Perényi Szilárdné, 3. Ju-
hász Jenőné (mindhárman 
balástyaiak). Férfiak: 1. 
Barsi László (Asotthalom). 2. 
Nyerges Károly (Ásottha-
lom), 3. Czimbalmos Endre, 
Varjas Béla (Fábiánsebes-
tyén). 

Teke. Csapat: 1. Sándor-
falva (Nagy Ferenc, Nagy 
László. Maszlag István. 
Maczkó Mihály) 519, 2. 

Nagyér (Kulcsár Mihály. Ferenc) 470 fával. Egyéni: 1. 
Börcsök Sándor, Szirbik Maszlag István (Sándorfal-
László, Kulcsár Kálmán) 51«. va) 140. 2. Korom József 
3. Rúzsa (Móra Sándor, Tóth (Mindszent) 137, 3. Kulcsár 
Róbert, Sólya Sándor, Lomb Mihály (Nagyér) 134 iával. 

Újrajátszott mérkőzésen 

Gyulai S E - S z . Paprika 2-2 
(0-1) 

Gyula, 200 néző vezette: 
Uhrin. 

Paprika SC: Kékes-Szabó 
A. — Judik, Ónozó, Molnár-
né, Ólmosi, Kovács, Faragó, 
Bolba, Kiss Z., Fodor, Péhl. 
Edző: Szamosvölgyi Zoltán. 

Mint ismeretes, az ősszel 
1:0-ás gyulai győzelemmel 
végződött mérkőzést a sze-
gedi csapat megóvta, s a 
szövetség újrajátszást ren-
delt el. 

Az idényeleji színvonalú, 
de végig küzdelmes mérkő-
zésen a szegediek már 2:0-ra 

Sportfogadási és Lottó 
Igazgatóság tájékoztatása 
szerint a totó 12. játékheté-
nek végleges adatai a kö-
vetkezők : 

13 plusz 1 találatos szel-
vény 1 darab, nyereménye: 
6 993 670 forint, 13 találatos 
szelvény 2 darab, nyeremé-
nyük egyenként 3 496 835 fo-
rint; 12 találatos szelvény 
69 darab, nyereményük 

egyenként 101 358 forint; 11 
találatos szelvény 1026 da-
rab, nyereményyük egyen-
ként 6816 forint: 10 találatos 
szelvény 10 875 darab, nye-
reményük egyenként 965 fo-
rint. 

A kifizetés időpontja 20 
ezer forint alatt március 26-
tól, 20 ezer forint felett már-
cius 31-tól. 

Kispályás labdarúgás 
A Pedagógusok Szakszer-

vezete Csongrád Megyei Bi-
zottsága és a JATE Sport-
bizottsága Szegeden rendez-
te meg a megyebeli pedagó-
gusok idei kispályás labda-
rúgó-bajnokságát. Az öt csa-
pat részvételével lebonyolí-
tott torna döntőjében Szeged 

város csapata gólkülönbség-
gel szerezte meg a bajnoki 
címet Makó együttese előtt. 

Végeredmény: 1. Szeged 
város (Várkonyi, Protity, 
Bokor, Zoltánfi, Tari, Boros, 
Országh, Urbán, Galambos), 
2. Makó, 3. Bebrits L. 
Szakk., 4. Juhász Gy. Ta-
nárképző Főiskola, 5. JATE. 

is vezettek, de a hazaiaknak 
sikerült az egyenlítés. 

Góllövő: Fodor 2-t. 
Így az őszi szezon vég-

eredményeképpen a Paprika 
SC a gyulai csapat előtt ma-
radt, és a szerzett egy pont-
tal a Tipográfia együttesét 
is megelőzve az 5. helyen 
végzett. 

A tavaszi szezon nyitó-
mérkőzésén, március 26-án, 
szombaton a Paprika együt-
tese Budapesten, a László 
Kórház ellen lép pályára. 

Szerdán 

Szeged SC— 
Dorozsma 

A Szeged SC NB Il-es lab-
darúgócsapata holnap, szer-
dán délután 3 órakor a Ti-
sza-parti stadionban edző-
mérkőzést játszik a Kiskun-
dorozsma ellen. 


