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Lemondott Somogyi Jenő 
és Bálint 

SPORT 
Áz USA 
rendezi 
a labdarúgó-
vb-t 

Hétfőn Zürichben a Nem-
zetközi Labdarúgó Szövetség 
(FIFA) titkos szavazás után 
úgy döntött, hogy az 1994-
es, a 15. világbajnoki dön-
tőt az Egyesült Államok 
rendezi meg. A szavazáson 
az Egyesült Államok Brazí-
liával és Marokkóval szem-
ben diadalmaskodott. 

Úszótanfolyam 

Hétfő délután Somogyi 
Jenő, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség elnöke telefonon 
felhívta az MTI Sportszer-
kesztőségét és közölte: 

— A kialakult helyzetre, 
valamint egészségi állapo-
tom megromlására való te-
kintettel lemondok a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség 
elnöki tisztéről. 

Az MTI munkatársa a 
döntés hátteréről bővebb 
információt is kért, ám 
Somogyi Jenő további in-
doklásra nem vállalkozott. 
Annyit hozzáfűzött, hogy 
elhatározásáról már levél-
ben, hivatalos formában 
értesítet te Deák Gábor ál-
lamti tkárt , az AlSH elnö-
két. 

A lemondás hal latán Bá-
lint László, a magyar lab-
darúgó válogatott technikai 

igazgatója, és Török Péter, 
az MLSZ főt i tkára is ha-
sonló döntésre jutott — ők 
is lemondtak tisztségükről. 

Bálint László indoklása 
így hangzott: 

— Kinevezésemet Somogyi 
Jenőnek köszönhetem, így 
az ő lemondását követően 
nem tar tom „sportszerűnek" 
azt, hogy marad jak . 

Török Péter nyilatkozata: 
— Ügy érzem, az MLSZ 

vezetése az utóbbi hetekben 
sokak kr i t iká jának céltáb-
lá ja volt. Ilyen helyzetben 
nem tudok és nem is aka-
rok tovább dolgozni. 

Az MLSZ lenöki teendőit 
Tisza László lá t ja el későbbi 
intézkedésig. Ó helyettesí-
tette az utóbbi hetekben a 
betegeskedő Somogyi Jenőt. 

Késő délután ismét csen-

gett a telefon az MTI Sport-
szerkesztőségében, s Török 
Péter azt a meglepő hírt 
közölte, hogy visszavonja 

lemondását. 
— Csak ma tudtam meg, 

hogy Somogyi Jenő lemond, 
s amikor az MLSZ-ben hal-
lottam a hírt, annyira a 
hatása alá kerültem, hogy 
úgy döntöttem, én sem ma-
radok tovább — mondta. — 
Később jelentkeztem az 
AlSH-ban, s megbeszéltem 
az ügyet Deák Gábor ál-
lamti tkárral . Megbeszélé-
sünk után lehiggadva ú j r a 
végiggondoltam a dolgot, s 
beláttam, e lhamarkodot tan 
cselekedtem. Ügy érzem, 
hogy megfutamodás lenne 
most lemondanom. Az én 
feladatom az adminisztrat ív 
ügyek vitele, s ezt a mun-
kát folytatnom kell. 

Repülősport 

Alföldi vitorlázó-
A Szegedi Tömegsport 

Egyesület július 11-töl ismét 
szervez 2 hetes úszótanfo-
lyamot gyermekek részére. 
A foglalkozások hétköznap 
este 6 órától negyed 8-ig 
lesznek az újszegedi Sport-
uszodában. Jelentkezni az 

egyesület i rodájában lehet földrajzi fekvése tet te lehe-
(újszegedi Sportcsarnok, fa- tővé, hogy hazánk vitorlázó-
ház) délutánonként 2-től 6 repülő központjává fej lődjön 
óráig. Szeged. Közel húsz éve, egé-

és női utánpótlás bajnokság 
Szegeden 

Időjárási adottságai fel-

Birkózás 

Gy uris és Bönde 
ezüstérmes 

A 81. kötöttfogású és szabadfogású birkózóbajnoksá-
got a z idén Dunaújvárosban, a Dunaferr Sportcsarnok-
ban rendezték. Az SZVSE sportolói közül a szabadfogású 
Gyuris Menyhért (90 kg) ezüstermet szerzett, Domonkos 
Róbert (180 kg) a hatodik lett. 

A kötöttfogásúaknái ugyancsak szép szegedi siker 
született, Bönde Szilveszter (52 kg) szintén a .dobogó má-
sodik fokána állhatott. Péter István (74 kg) ezúttal a z ötö-
dik helyen végzett. 

Edberg Wimbledon hőse 
Hétfőn, a kora délutáni 

órákban még mindig nem 
tudta senki, hogy mikor fe-
jezik be az idei wimbledoni 
teniszbajnokságot, miután a 3. helyen kiemelt svéd 
vasárnap csak perceket le- Stefan Edberg négyjátszmás előrejelzések szerint minden déli 12 órakor kezdődik, 
hetett játszani. 

A délelőtti órákban ugyan 
egy negyed óráig ismét já t -
szani lehetett, de utána ú j -
ból az eső következett. A 
kora délutáni órákban az 
időjárás ismét lehetővé tette 
a játékot. A férf ipárosban 
így végre sikerült befejezni 
a mérkőzést, a címvédő 
Flach, Seguso amerikai ket-
tős 6:4, 2:6, 6:4, 7:6 arány-

küzdelemben, 4.6, 7:6 (7:2), i d ó k legnagyobb magyaror- további napokon — az idő-
6:4 6: aranyban legyőzte S Z i i g i v e r s e n y e l e s z a m o s t a - járástól függően — a külön-
a 6. helyen rangsorolt nyu-
gatnémet "Boris Beckert. 

A nöi párosban, ha nagy 
küzdelemben is, de a nyu- , 
gatnémet Steffi Gráf meg- SeídÜlŐ OB 
szerezte második bajnoki 
címét. A döntő eredménye: 
Gráf , Sabatini (nyugatné-
met, argentin, 3.)—Szavcsen-
ko, Zvereva (szovjet, 11.) 
6:3, 1:6, 12:10. 

Á TESZT-klub várja 
a triatlonistákat 

A szegedi TESZT-klub 
színeiben már korábban is 
versenyeztek triatlonisták, de 
a kapcsolatot az elmúlt na -
pokban tették hivatalossá, 
ugyanis megalakították szak-
osztályukat. Versenyzőket 
szívesen látnak körükben, 
érdeklődni lehet a 22-0H8-as 
telefonszámon Volford Lász-
lónál. 

Mint szakosztály, először 
vettek részt a TESZT-klu-
bok versenyén. Az elmúlt 
hét véeén Kiskunhalason 
rendezték meg a Haj tás el-
nevezésű vetélkedőt, ahol a 

követelmény 800 méter le-
úszása, 30 kilométer kerék-
pározás és 8 kilométer f u -
tás volt. A szegedi verseny-
zők kitűnően helytálltak, a 
nőknél Korsós Imréné nem 
talált legyőzőre, Molnár Ág-
nes pedig negyedik lett. A 
férf iaknál Jakócs György, 
Dezső Sándor sorrend ala-
kult ki. 

Budapesten, a Hajós Alf-
réd uszoda adott otthont a 
serdülő korcsoportú úszók 
országos bajnokságának, 
amin az 1972—73-ban szüle-
tett i f jú sportolók indultak. 
A Szeged SC kis létszámú 
és a korosztálynál zömmel gyors: 
jóval f iatalabb úszói igen m há l ; 

GÉPKOCSI VEZETÖ-
TANFOLYAM INDUL 

Július H-én 

AUTÓKLUB, SZEGED, 
Kossuth L. üft. 112. 
Telefon: 2«-l«c. 

Az Algyót 
Takarúkszíivetkezet 
gyakorlattal rendelkező 
BELSŐ ELLENŐRT, 
rövidesen megnyíló 
kirendeltség indításához 
KIRENDELTSÉG-
VEZETŐT, 
gyakor la tu l rendelkező 
BETÉTUGYINTÉZO 
munkatiá/sakat keres. 
Jrlentkrzi . l lehet: 
Algyö, Búvár u. 2. 
Telefon: «7-285. 
Szeged. Relek u. 23—25. 
Telefon: 24-3H. 

A Csongrád Megyei 
Lapkiadó Vállalat 

GYORS-GfíPlRNI TUDO, 
ADMINISZTRÁCIÓS 
MUNKÁBAN JÁRTAS 
DOLGOZÓT KERES 
AZONNALI 
BELÉPÉSSEL. 

Jelentkezés 
a Sajtóházban, 
a vállalat főkönyvelőjénél. 
(SZEGED, 
Tanácsköztársaság ú t ja 10.) 

Válogasson 
a Szegedi Tömegsport SE 
júliusi ajánlataihói: 

— aerobic 
— aerokondl 
— női kondi 
— erősítő kondi 
— asztalitenisz 
— kara te 
— teniszoktatás 
— úszótanfolyam 
— teniszbérlet 
— sportnapközi 

Érdeklődjön a Városi 
Sportcsarnokban 
hétköznap 14—18 óráig 
a 13-331-es telefonon. 

Vállalatok, közületek, anyagbeszerzők, figyelem! 
VÁLLALATUNK SZEGEDI RAKTÁRHÁZA 
(SZEGED, FONÓGYÁRI ÜT 8.) 

kedvező áron kínál Önöknek: 
2 részes munkaruháka t , munkanadrágukat , melles-
nadrágokat , női, hakfisküpenyeket nagy választékban! 

( p t J M o c 
^•inltKIOgLMi vAu«i.«T V 

és szen pontosan 1971. óta a nak, hogy megoldja a 
Csongrád Megyei Repülő- adatokat, 
klub sorozatban rendezi a Az alföldi bajnokságon a 
rangosabbnál rangosabb ha- férfiak s tandard osztályban 
zai és nemzetközi versenye- — 15 m-es fesztávolságú vi-
ket. A Bajai úti MHSZ re- torlázórepülők indulnak — 
pülöteren mast ismét jelen- és szabad osztályban — 15 
tas eseményekre kerül sor, méter feletti a fesztávolság 
július 6. és 17. között ott bo- — mérik össze felkészültsé-
nyolít ják le a Vll. alföldi vi- güket. A nők csak a s tan-
torlázórepülö és az V. női dard osztályban versenyez-
utánpótlás bajnokságot. A nek. Az első helyezettek el-
repülöbemutatóval egybekö- nyerik a Szeged Kupa és az 
tött ünnepélyes megnyitó Alföldi Kupa vándordí jakat . 
holnap, szerdán délelőtt 9 (Az előbbi védője a szegedi 
órakor lesz. Az érdeklődők Mihók József.) A mostani 
lá that ják majd a híres mo- bajnokságon a szegedi 
toros műrepülő négyes köte- klubot a szabad osz-
léket, amelynek két tagja, tályban Mihók József, és 
Podolcsák András és Rácz Tombácz Jenő, a s tandard-
Tamás, szegedi. A megnyitót kategóriában Molnár Géza, 
ejtőernyős ugrás és sárkány- valamint Gyöngyösi Gyula, a 
repülő bemutató is színesíti, nőknél Domonkos Anna és 

A versenyről Csikós Jó- Nacsa Zsuzsanna képviseli. 
zsef, a Csongrád Megyei Re- A megnyitó résztvevői 
pülőklub t i tkára adott t á jé - nagy jelentőségű, sport törté-
koztatót. Elmondta, a rangos neti pil lanatoknak lehetnek 
vetélkedőn a hazai élgárdát tanúi, most ad j ák m a j d á t 

ban győzött a Fitzgerald, jg k ] u b képviseli, mellettük a nagy társadalmi összefo-
Ja r ryd ausztral, svéd duo külföldi sportolók is indul- gással épült ú j hangárt , ami 
e " e n - nak, így Ausztriából, az a szegedi repülősport továb-

A férf i egyes dontojeben N s Z K - b ó l és Csehszlovákiá- bi fejlődését szolgálja. Az 
ból várnak repülőket. Az első versenyszám szerdán 

A Sándorfalvl 
Magyar—Lengyel Barátság Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet állattenyésztési főágazatit 

v á l l a l k o z á s b a a d 
6 db, egyenként 600 négyzetméter alapterületű, 
korszerű technológiával felszerelt 
baromfinevelőt, broilercslrkc-ncvelés céljára. 
• 

Érdeklődni: a helyszínen, vagy a 62/73-111 telefonon. 

Az AGROBER Szegedi Irodája felvesz 

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐT, 
valamint 

ÉPÍTÉSZ SZERKESZTŐT. 
Jelentkezni: Mérey u. 6/B szám alatt lehet. 

ni, amin 60 gép és pilótája böző kategóriák pilótái 
vág neki a különböző távok- emelkednek a magasba. 

Dobogós helyezések 
A Szeged SC úszóinak 

eredményei. 
Lányok. 50 m mell: ... 

3. Alexa (1975) 35.57. 4x100 
m gyorsváltó: ... 3. Sze-
ged SC (Pintér, Széli A„ 
Szalai, Alexa) 4:11.55. 50 m 

5. Alexa 28.4. 50 
5. Pintér 31.78 

szép eredményeket értek el, (megyei serdülő és if júsági 
ké t számban is dobogóra csúcs). 4x200 m gyorsváltó: 
állhat tak. Alexa Zsuzsa az . . . 5. Szeged SC (Alexa, 
50 m-es mellúszásban lett Széli A., Simon, Szalai) 
harmadik, a 4x100 m-es 9:13.6. 100 m gyors: . . . 6. 
gyorsváltó szintén bronzér-
mesként végzett. Pintér 
ugyancsak kitet t magáért, 
jó időeredményekkel é r t e 
el pontot érő helyezéseit, 
alig marad t e l az if júsági 
Európa-bajnokságra való 
kiutazáshoz szükséges szint-
től. 

W 

Elő és tisztított 
halféleségek 

bő választékával várjuk kedves vásárlóinkai 
szegedi halszaküzleteinkben, az új, nemrég 
megnyílt Szilágyi utcai és az Oroszlán utcai 
régi boltunkban. 

Pontybelsőség ugyancsak mindkét helyen kapható, 
üzleteinket munkanapokon reggel 8-tól 16, szombaton 
8-tól déli 12 óráig t a r t j u k nyitva. 
Ne feledjék, a z egészséges táplálkozáshoz elengedhe-
tetlenül hozzátartozik a rendszeres halfogyasztás! 

Tisza Halászati Tsz, Szeged 

Szalai 1:01.35 (új megyei 
gyermek, serdülő é s ifjúsá-
gi csúcs). 50 m pillangó: . . . 
6. Pintér 30.69. 200 m gyors: 
. . . 6 . Szalai 2:12.89 (me-
gyei gyermek, serdülő, if-
júsági és felnőtt csúcs). 100 
m hát: . . . 6. Pintér 1:08.05 
(megyei serdülő, ifjúsági és 
felnőtt csúcs). 

Totótájékoztató 
A 27. totófogadási héten 5 nyereményük egyenként 

darab 13 plusz 1 találatos 10 016 forint, 11 találatos 
szelvény volt, nyereményük szelvény 7746 darab, nye-
egyenként 1 573 970 forint, 13 reményük egyenként 581 fo-
találatos 1 darab, nyeremé- rint, 10 találatos szelvény 
nye 1 124 264 forint, 12 talá- 69 157 darab, ezek egyenként 
latos szelvény 449 darab, 98 forintot érnek. 

ÉPÍTKEZŐK, ÉPÍTTETŐK, 
A KÖZÜLET ÉS A LAKOSSÁG 
RÉSZÉRE 
VÁLLALKOZUNK: 

DARUZÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 
(6—30 tonna teherbírású autódarukkal) , 

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK KÖLCSÖNZÉSÉRE 
(LY—80—115 P, BO—2621, P—603 típusú kotrógépek, 
T—174, IM—840 típusú rakodógépek), 

FÖLDMUNKÁK TELJES KÖRŰ ELVÉGZÉSÉRE 
(pincetömbök, házalapok kiemelésére, mindennemű 
fö ldmunkák elvégzésére; szűrőkutas, vákuumkutas t a -
lajvízszint-süllyesztésre; csősajtolásra 1000 m m átmé-
rőig). 

Szolgáltatások megrendelhetők: 
DÉLÉP. SZEGED. BOCSKAI UTCA 10—14. 6721. 

gépészei osztály, ügyintézők: Mátyás Mihály, te-
lefon: 62/61-422/187 mellék. — Daruzási mun-
káknál : Veverka István, telefon: 62/23-787, t e -
lex : 82 439. 

I m* Sm^.-


