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Először a legmagasabb osztályban 
NB l-be jutott a Szegedi Postás párbajtőrcsapata 

Sallaiés Mészöly 
még mindig 
őrizetben 

Csütörtök este Horváth 
János, a Belügyminisztéri-
um sajtóosztályánok veze-
tője közölte az MTI-vel: 
ezen a napon szükült az 
őrizetben tartottak köre. 
Az MTI által délután meg-
nevezett Sipos Tiboron, 
Piisztor Józsefen, Steiger-
wald Zoltánon, Varga Jáno-
son, Szabó Lászlón és Lebo-
niczky Imrén kívül már 
csupán Sallai Sándort és 
Mészöly Kálmánt tar t ja 
őrizetben u rendőrség, a 
többieket szabadon enged-
ték. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy tisztázták volna 
magukat, csupán semmi sem 
indokolja a további őrizet-
ben tartásukat 

Élmény-
beszámoló 

A szegedi ifjúsági ház és 
a Szeged SC közös rendezé-
seben ma, pénteken este 6 
órakor a Komócsin Z. tér 2. 
szám alatt Szöul '88 elneve-
zéssel élménybeszámolót 
rendeznek. Az est vendége 
Mizsér Attila olimpiai baj-
nok öttusázó és Knézy Je-
nő, a televízió sportriporte-
re. A beszélgetés közben a 
szöuli versenyekről video-
összeállítás látható, amit 
Petrovics Kálmán, a Szege-
di Olajbányász SE olimpi-
kon kajakozója készített. 

A Szegedi Postás SK NB I -be jutott párbajtörcsapa'a. Balról jobbra: Löki Norbert, 
Baltay Levente, Dudás Zoltán, Olsák János, Móritz Miklós, Várnai Ernő 

Toborzó 
A Szegedi Kender SE 

kajak szakosztálya vár ja 
azoknak az úszni tudó, 
1977—78-ban született lá-
nyoknak a jelentkezését, 
akik kedvet és tehetséget 
éreznek a sportág verseny-
szerű űzéséhez. Jelentkezni 
lehet: Dózsa György Ált. 
Isk. (Szt. György tér 7. sz.) 
tornatermében, keddi és 
csütörtöki napokban 17—18 
óra között, Nagy László 
edzőnél 

Kerékpáros 
világcsúcs 

A krllatszkojei fedett ke-
rékpáros pályán ú j világ-
csúcsot ert el a 100 km-es 
távon a szovjet Jur i j iLupo-
lonko. Az odesszai verseny-
ző 2:11:20.478 órára javítot-
ta a svájci Meisler 1987. ok-
tóber 28-án felállított 
2:11:47.555 órás rekordját. 
A csúcsjavítás után Lupo-
lenko edzője így nyilatko-
zott: 

— Mar régóta készültünk 
a csúcs megdöntésére, az 
utóbbi másfél hónapban kü-
lönösen erős edzéseken vett 
részt tanítványom. Az ál-
munk ezúttal teljesült. 

Vízilabda 
Szombaton 5 mérkőzéssel 

befejeződik a bajnokság 4. 
fordulójának küzdelemso-
rozata. Érdekesség, hogy a 
nagy meglepetésre még 
pontot sem szerzett Szeged 
SC a mezőny egyetlen száz-
százalékos csapatát, az Ü. 
Dózsát fogadja. 

A párosítás: KSI—BVSC, 
Szönyi út, 12.00 ó, E g e r -
Szolnok, Eger, 12.00, Sze-
ged— Ü. Dózsa, Szeged, 16 
óra 30, Szentes—Tungsram, 
S/.entes, 17.00, Vasas—OSC, 
Komjádi-uszoda, 18 15 

Évtizedekkel korábban — 
az 50-es évek közepétől a 
70-es évek első feléig — a 
Szegedi Postás SK vívó szak-
osztályát a kardozók fémje-
lezték, úgy mint örley Sza-
bolcs, az első junior világ-
bajnok, Magay Dániel olim-
piai bajnok, a későbbiekben 
pedig az Apró-fivérek, Dó-
zsa László, Kovács István 
— és még sorolhatnánk a 
neveket. Az élet persze ez-
után sem állt meg a postá-
soknál, a Jávorkai István 
edző-mindenes által dirigált 
szakosztálynál az utánpót-
lás, a fiatalok nevelésére 
mindig hangsúlyozottan fi-
gyeltek. 

Ennek az áldozatos és tu-
datos munkának ezúttal sem 
maradt el az eredménye, a 
párbajtőrcsapat — Várnai 
Ernő (35 éves), Olsák János 
(26), Móritz Miklós (23), 
Ilaltay Levente (20), Lóki 
Norbert (17) — az egyesület 
ferfhártásu "Óta őlőször jutott 
fel az első osztályba. Kü-
löp is ^zóJni kell a 
Dudás Zoltánról, akinek fia-
tal kora ellenére, tudása 
alapján edzőként és ver-
senyzőként is nagy tekinté-
lye van társai előtt. A két-
szeres ifjúsági vidékbajnok 
(a felnőttek között 3. he-
lyezett), az 1987. évi sport-
s/erüségi dí j tulajdonosa 
évek óta a szakosztály leg-
eredményesebb vívója. 

A Szegeden rendezett NB 

Il-es csapatbajnokság moz-
zanatait Dudás István szak-
osztályvezetővel idéztük fül. 

— Fokozott szorgalommal, 
nagyon készültünk az erő-
próbára, mivel egy ilyen 
nagy jelentőségű versenyen 
lehet igazán lemérni, való-
jában milyen munkát is 
végzünk az utánpótlás-neve-
lés terén, összességében a 
szakosztályban — emléke-
zett az előzményekre. — Na-
gyon büszkék vagyunk ar-
ra, hogy sikereinket saját 
nevelésű vívókkal ér jük el. 
Ez olykor hátrányt jelent, 
de szerencsére ilyenről most 
nem beszélhetünk. Hogy mi-
ről is van szó? Ellenfeleink 
olyan első osztályú vívókkal 
„dicsekedhetnek", akik a 
budapesti csapatokba nem 
férnek be, így a tehetősebb 
vidéki egyesületek leigazol-
ják őket. Példákat is tudok 
mondani. A DMVSC-ben sze-
repel az öttusázó Szombat-
helyi Tamás, a volt román 
válogatott Szentkirályi Ist-
ván, a szentendreiek szí- ' 
neiben versenyez az ugyan-
csak öttusázó Pilhál György 
és Biró László, a DVTK 
együttesét erősíti a szintén 
öttusázó Pálvölgyi és Balas-
ka. 

A Szegedi Postás párbaj-
tőrözőit — messze a legfia-
talabbak a mezőnyben, a 
csapat átlagéletkora 23,6 év, 
de a teljesítményemen egy-
általán nem látszott meg 

— ez egyáltalán nem zavar-
ta, sőt, felpaprikázta. 

— Remekül vívtak a fi-
úk! — folytatta a gondolat-
sort Dudás István. — A 
Szolnoki MAV MTE ellen 
9:2, a Taurus-szal szemben 
9:0 volt az eredmény. Való-
sággal sziporkáztak a gyere-
kek, alig kaptak találatot! 
Következett a remek for-
mában levő, bajnoki címre 
pályázó DVTK. Ebbéli szán-
dékukat egy pillanatig sem 
titkolták, de ez minket hi-
degen hagyott. Magas szín-
vonalú, sportszerű, remek 
csatában nyertünk 9;4-re, 
mondhatni, fölényesen a ki-
tűnő ellenféllel szemben. 
Csapatunknak nem volt 
gyenge pontja, így kivétel 
nélkül mindenkit megillet az 
elismerés. Sikerünk értékét 
növeli, Szegeden több mint 
15 éve nem volt első osztá-
lyú vívócsapat! Igencsak 
vártuk ezt a bajnoki címet, 
ránk fért már, hogy egy 
kis reflektorfény a szakosz-
tályra is essen, hisaen .há-
romszor szinte csak hajszál 
választott el bennünket az 
NB I-be jutást jelentő első 
helytől. 

* 
A Szegedi Postás női tőr-

csapata.— amelyben kivétel 
nélkül serdülő korú spor-
tolók szerepeltek — a csa-
patbajnokságban a 6. he-
lyen végzett. 

Gy. E. 

Á pusztamérgesi homokon is versenyez 
az I. magyar maraton rallye 

A Mavndtours és a 4 WD 
Club olasz közreműködés-
sel terepjáró autós és rnoto. 
ros rallye-t rendez a jövő 
héten, november 1. és 5-e 
között Magyarországon — 
jelentették be Budapesten, 
a Trófea Vadászkert étte-
remben megtartott csütör-
töki sajtótájékoztatón. Ko-
vács Miklós, a Mavad ve-
zérigazgató-helyettese arra 
a kérdésre próbált választ 
adni, hogy miért vállalko-
zik egy utazási iroda, s egy 
szakosztály a hazánkban 
teljesen ismeretlen sportág 
meghonosítására oly mó-
don, hogy nyakába veszi az 
első verseny rendezésének 
minden nehézségét. Ervei 
elfogadhatóak voltak, 
Guido D'Amico, a ver-
seny olasz fővédnöke el-
mondta, hogy hazájában 
ez a versenyág igen 
népszerű, éppen ezért itt 
lesz yz olasz. Honda-csapat 
— amely a Párizs—Dakar 
viadalt az. idén megnyerte 
— közvetlen utánpótlása. 

A szervezők elmondták, 
hogy ilyen maraton rallye 
még soha nem volt Ma-
gyarországon November 
2-án a Hősök terén rajtol a 
mintegy 30 autós és 40 mo-
toros. Az 1500 kilométeres 
út első szakaszának megté-
tele után a rajthelyen lesz 
az első napi verseny célja. 
Másnap, november 3-án a 
mezőny Nagykőrös. Tisza-
kecske, Gyomaendröd, Oros-
háza érintésevei Szegedre 

érkezik. Aa első befutóra 16 
órakor számítanak. Novem-
ber 4-én a szegedi árvizi 
emlékműtől 7 órakor indul-
nak tovább a résztvevők, 
hogy az egyik legnehezebb 
szakaszon, a pusztamérgesi 
homokon túljutva Keszthe-
lyig jussanak el. November 
5-én az előbb megjelölt vá-
rosból rajtolnak majd, és 
délután 15 órakor a Hősök 
terére futnak be. 

Egyébként több kate-
góriában hirdetnek vég-
eredményt, az abszolút 
győztes ötnapos magyaror-
szági üdülést nyer vadásza-
ti lehetőséggel. H a magyar 
versenyző bizonyul a leg-
jobbnak, akkor ő öt napig 
Olaszországban pihenhet — 
de nem lebecsülendő a kü-

lönböző kategóriák dijai 
sem. 

Fenycres Jenőtől, a me-
gyei autó- és motorsport, 
valamint motorcsónak-szö-
vetség főtitkárától megtud-
tuk, hogy megkezdődtek a 
Szeged és környéki ver-
senypályának a kijelölése, a 
résztvevők fogadására is fo_ 
kozatosan felkészülnek, eh-
hez a munkához nagy se-
gítséget nyúj t a MAV 
Tours, a Hódgép Kupa in-
tézőbizottsága, a megyei 
sportrendezvény-iroda, va-
lamint a szegedi Kék Csil-
lag étterem Ez utóbbi 
egyébként több meglepetés-
sel is szolgál maid 

Süli József 

Közéletünk után 
a sport...? 

A napokban kirobbant 
bundabotrány meglepte a 
magyar sportközvéle-
menyt. Persze csak azért, 
mert e r re éveket kellett 
várni. Igaz, közéletünk 
botrányai sem kerültek 
még néhány évvel ezelőtt 
nyilvánosságra. Ha végre 
eljutottunk oda, hogy ex-
ponált vezetők telekügy-
leteitől, visszaéléseitől 
hangos a napi sajtó, mi-
ért ne kerülhetett teríték-
re a magyar labdarúgás 
ls? Már-már azt hittük 
a Szegedet nem érinti a 
rendőri vizsgálat, áttéte-
lesen mégis részesülnek 
be lő le . . . 

— Pataki Tamástól, a 
Szeged SC vezető edzőjé-
től mit is kérdezhetnék 
most. Ki véd Debrecen-
ben? 

— Tóth Zoltán! És 
megmondom őszintén na-
gyon mellbevágott Lebo-
niczky Imrének ez az 
ügye. Én kezdeményez-
tem. hogy Szegedre ke-
rüljön. a z t hiszem nem is 
csalódott benne senki. 
Egyetértek azzal, hogy 
tiszta vizet kell végre ön . 
teni a pohárba, meg kell 
tisztítani a magyar lab-
darúgást! Az is lehet, 
hogy nem szimpatikus 
amit mondok, de akinek 
nincs va j a füle mögött, 
annak nem kell rettegnie. 
Mi örülünk annak, hogy 
megtisztítják a magyar 
labdarúgást a kóros kinö-
véseitől. Persze ezt a köz-
életünkben is el kell vég-
re kezdeni! Ez a megtisz-
títás vonatkozzon íöntről-
lefelé. és v i szon t . . . De 
egy biztos. A tisztogatást 
következetesen kell végre-
hajtani! 

— Emlékszem arra az 
időkre, amikor Végh An-
tall. meghurcolják azért, 
mert a Miért beteg a ma-
gyar futball? cimű köny-
vében külön fejezetet 
szentelt a bundáknak. 
Miért most dőlt ki a liszt 
a zsákból? 

— Azért, mert nagyon 
sok embernek érdeke volt, 

'hogy ne kerüljenek nap-
világraa dolgok. Egy biz-
tos, én megteszek min-
dent a vizsgálat érdeké-
ben, hogy besegíthessek 
abba a törekvésbe, hogy 
a jövőben tisztává válik 
a magyar labdarúgás! 

— Hozhat ez a most 
kirobbant, de tengeri kí-
gyót sejtető tabula rasa, 
érezhető és jó irányú vál-
tozást? 

— Véleményem szerint, 
h o z h a t . . . 

* 

— Hogy fogadták Le-
boniczky Imre őrizet be-
vételét a szakosztálynál? 
— aki válaszol, Horváth 
Kálmán, a Szeged SC lab-

darúgó szakosztályának 
igazgatója. 

— Mindenképpen meg-
lepetéssel. Akkor már 
volt információnk, hogy 
vizsgálják az NB l-es 
mérkőzések eredményeit. 
Az biztos, hogy a Szeged 
SC semmilyen bundamér-
közésbe nem keveredett! 
Ügy gondoljuk, hogy két 
évre visszamenőleg vizs-
gálják a mérkőzéseket, 
vagy pedig közvetítőként 
kérhették fel arra, hogy 
rendezzen le mérkőzést! 

— Most lehet megkér-
dőjelezni az egész magyar 
futball félpn'fivá, profivá 
hizlalt létét. Most lehetne 
visszaszorítani a teljes 
amatörizmusba, és kiven-
ni belőle a pénzt! Ezt vi-
szont gondolom, éppen 
azok nem akarják, akik 
nagyon jól élnek, ebből a 
nagyon rossz magyar fut-
báliból? 

— Ez óriási ellenállásba 
ütközne. Szerintem vagy 
a teljes amatőrizmust kel-
lene bevezetni, vagy az 
igazán komolyan gondolt 
profizmust! Azt a profiz-
must, ahol a teljesít-
mények és az elvárások 
előnyben vannak. tehát 
ilyen mérkőzésekért, amit 
most láthat a közönség, 
ne lehessen olyan pénze-
ket kifizetni, amelyek ir-
ritálóa1: . . 

Bagaméry László 

Vízügyisek 
találkozója 

A Szegedi Vízügyi SE tö-
megsport bizottsága no-
vember 8-án baráti találko-
zót szervez azoknak a volt 
sportolóknak, akik az el-
múlt években, évtizedben az 
Atiközig, Ativiz.ig vagy a 
Vízügyi SE (kis- és nagypá-
lyás) labdarúgócsapatában 
játszottak. A találkozó az 
emiitett napon délután 4 
órakor az újszegedi Sport-
csarnokban, illetve este 6 
órakor az Ativizig terme-
lési központjában (Irinyi J. 
utca 1. szám) lesz. Jelent-
kezés és bővebb felvilágosí-
tás Kurucz Gyulánál, tele-
fon: 12-320. 

Minikosárlabda-
megnyitó 

A Csongrád Megyei Ko-
sárlabda Szövetség ma, pén-
teken délután fél 3 órai 
kezdettel rendezi meg Sze-
geden, a József Attila su-
gárúti ú j gimnáziumban az 
országos minimozgalom nyi 
tányát. Ezen a rendezvé-
nyen a kosárlabdát szerető 
fiatalok, szülők és más é r -
deklődők jelenlétében ad ják 
át a mozgalomban részt ve-
vőknek a meghirdetett a j á n -
dékokat. A hivatalos meg-
nyitó és aktuális tájékozta 
tó után az érdeklődök meg-
tekinthetik az 1988. évi 
amerikai profi kosárlabda-
döntőről készült filmet. 

A Csongrád Megyei 
Lapkiadó Vállalat 

érettségizett 
gyors- és gépírót 

keres, 
azonnali belépéssel. 
Jelentkezni a Sajtóház titkárságán. 

Közlemény 
Egyetemi ó s főiskolai felvételi vizs-
gákra előkészítő levelező tanfolyamo-
kat indítunk magyar, történelem, mate-
matika. fizika, biológia, kémia, földrajz, 
angol, német ós orosz tárgyakbóll (Ide-
gen nyelvekből államvizsga-előkészítő 
is.) Kérjen tájékoztatót! Címünk: Pallas 
Felvételi Előkészítő Munkaközösség 
Budapest. 4 Pf.: 126.1364. 

A felújított POSTAKOCSI c s á r d á b a n 

1988. november 5-én, 19 órakor 
vacsorával egybekötött 
műsoros estet tartunk. 

Asztalfoglalás a 62/73-146-os telefonon. 

Kisszövetkezet 
nehéz fizikai munkára 
jó kereseti lehetőséggel 
MUNKATÁRSAKAT KERES. 
Azonnali belépéssel. 
Jelentkezni: ÉK —KÓ Kisszövet-
kezet. Szeged. Vidra u. 3.. mun-
kaügy. 

Középfokú gépipari végzettséggel, 

vagy vasipari ismerettel rendelkező 

munkavállalókat keres felvételre 

minőségi ellenőri 
munkakörbe, két műszakos munka-

helyre a Kéziszerszámgyár Szegedi 

Leányvállalata. Szeged. Kigó u. 38. 

t ^ f A U T Ó F E R 
Q U w í z ® í rövid átfutási 

idővel vállalja 
- IFA W 50, STAR 200,266 típusú tehergépkocsik, 
— Ikarus gyártmányú autóbuszok 

javítását, hatósági műszaki vizsgára történő 
felkészítését, műszaki vizsgáztatását. 

AUTÓFER Szeged, Vásárhelyi Pál u. 4 
Telefon: 11-325. Telex: 82-355 
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