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SPORT 
Labdarúgás 

A Szeged SC 
előkészületi 
mérkőzései 

A Szeged SC NÖ Il-es 
labdarúgócsapata a hét vé-
gi előkészületi találkozóval 
a formába hozás időszakába 
lép. A kék-fehér-feketék a 
bajnoki rajt ig itthon és ide-
genben sorozatban játsszák 
edzőmérkőzéseiket. 

A részletes program. 

Február 3., Tisza-parti 
stadion, 10 óra : Szeged SC 
—Szeged-Sző reg. 

Február 7., Tisza-parti sta-
dion. 14.30: Szeged SC—Tá-
péi ESK. 

Február 10., Makó . 10.30: 
Mák ól FC—Szeged SC. 

Február 13., Budapest, Me-
gyeri út, 13.00: Ü. Dózsa— 
Szeged SC. 

Február 15.. nudapcst , ü l-
lői ut. 14.00: FTC—Szeged 
SC. 

Február 17., Budapest, 
Salgótarjáni út. 11.00: 

MTK-VM—Szeged SC 
Február 21., Tisza-parti 

stadion, 14.00: Szeged SC— 
Makói FC. 

Február 24., Tisza-parti 
stadion. 10.30: Szeged SC— 
Csongrád. 

Február 28., Tisza-parti 
stadion. 15.00: Szeged SC— 
Szeged-Szőreg. 

Birkózás 
Az SZVSE birkózói a kö-

zelmúltban három versenyen 
vettek részt, va lamennyin fi-
gyelemre mél tó eredménye-
ket értek el. 

A Budapest Kupa serdüld 
szabadfogású országos viada-
lon Tóth János (a Széchenyi 
I. G imná z i um tanulója) ez-
úttal is válogatotthoz mé l tó 
teljesítményt nyúj tot t a 70 
kg-os súlycsoportban, A né-
pes mezőnyben legnagyobb 
riválisát, Czirákit (BVSC) a 
döntőben 9:6-ra legyőzte, így 
az első helyen végzett. Ed-
zője Benkő Gyula. 

Szombathelyen Haladás 
Kupa néven a jun ior korosz-
tálynak bonyolítottak le or-
szágos szabadfogású ver-
senyt. A szegediek közül 
Sándor László (130 kg) má-
sodik, Adam Attila (52 kg) 
harmadik . Mészáros Valter 
(57 kg) hatodik volt. 

Az úttörő „ A " korcsoport-
nak Soltvadkerten volt terü-
leti szabadfogású versenye. 
A z erőpróbán Bárkányi Zol-
tán edző tanítványai szépen 
szerepeltek. Első helyen vég-
zett Lengyel Roland, Csendes 
Zoltán, Szöghy Szabolcs és 
Somogyi Sándor, második 
lett Rédai Géza, harmad ik 
helyet szerzett Ijakatos Ta-
más, míg Szabó Tamás ne-
gyedik volt. Valamennyien 
indu lhatnak a Csepelen ren-
dezendő országos bajnoksá-
gon. 

Vízilabdós 
bizottságok 

Hivatalosan 1t elkezdték a 
munkát a Ma*var Vízilabda 
Szftvetsé* szakbizottságai. Mi-
után a testületek végleg össze-
álltak. hétfőn délután dr. Bod-
nár András, a szövetség elnöke 
kiadhatta a megbízóleveleket a 
bizottságok taglalnak, akik az 
alapszabály szerint megválasz-
tották tisztségviselőiket. 

Döntésük szerint a Játékveze-
tői bizottság elnöke Rajki Béla 
lett, aki a szövetség tiszteletbe-
li elnöke Is egyben. A blzoUság 
titkárává Eiró Róbert nemzet-
közi Játékvezetőt választották 
meg. 

A versenybíróság elnöke dr. 
Bánfay György, két helyettese 
nedlg Juhász György és Rutt-
ItaJ József. 

Az ellenőri bizottság tagjai 
Königh Györgynek szavaztak 
bizalmat, az elnök helyettese 
Samu Miklós, mlg a titkári 
teendőket Hajdúk Gyula látja 
el. 

Hegbízott sportigazgató 
a Szeged SC-nél 

Labdarúgó NB II., Keleti csoport 

Vásárhellyel kezd 
a Szeged SC 

Két hete, hogy a Szeged 
SC elnöksége úgy döntött, 
az általa ki ír t pályázat kö-
vetelményeinek Buday Fé-
renc felel meg leginkább, te-
hát ó lesz a k lub sportigaz-
gatója. Igen ám, csakhogy 
időközben, a választott 
sportember — mielőtt va-
ló jában elfoglalta volna e 
posztot — meggondolta ma-
gát, visszalépett, nem fogad-
ta el a megbízatást. Ezért 
az egyesület vezetése elha-
tározta, a történteket a le-
hető legrövidebb időn be-
lül, rendkívül i elnökségi ülé-
sen vi tat ja meg. Időközben 
egy másik, a klubot igen-
csak érzékenyen érintő té-
ma, nevezetesen az atlétikai 
szakosztály versenyzőinek 
„lázongása" is napvilágot lá-
tott, tehát ez is terítékre ke-
rült. 

A tegnap dé lután kezdő-

dött, estébe nyú ló értekez-

leten e két ügy, és a gazda-

sági helyzet vázolása szere-
pelt a napirenden. Az ülés 
levezető elnöke — Széli Já-
nosnak, a k lub elnökének 
munkahelyével kapcsolatos 
külfö ldi ú t ja miat t — Far-
kas Zoltán, az egyesület el-
nökhelyettese volt. ö t kér-
tem meg, összegezze, való-
j ában mirő l is esett szó. 

— A legfontosabb kérdés 
az volt, hogy a sportigazga-
tói állással kapcsolatban ki-
alakult helyzetet megnyug-
tatóan elrendezzük, és meg-
beszéljük a teendőket. Ab-
ban á l lapodtunk meg, mivel 
Apró László — az ál lás vég-
leges betöltéséig — megbí-
zottként végzi az idevágó 
tennivalókat, erősítsük meg 
e pozíciójában. Abban ma-
radtunk, hogy most első-
sorban a k lub anyagi hely-
zetét kell megerősítenünk 
ahhoz, hogy láthassuk a jö-
vőt ű e v határoztunk, egy-
előre ú j pályázatot nem 
í runk k i ! 

Az atlétikai szakosztály 

gondjairól Farkas Zoltán el-

mondta, részletesen megtár-

gyalták a szakosztály mun-

ká járó l szóló beszámolót, az 

elnökséghez intézett leve-

leket. Most is kaptak egy 

levelet, amiben az edzők 

— Kelemen Béla kivételé-

vel — elhatárol ják magukat 

a korábban írottaktól, amik-

ben visszahívást kezdemé-

nyeznek. A lényeg, hogy a 

koncepciókat február végé-

ig, a következő elnökségi 

ülésig konkrétan kidolgoz-

nák. A munkatervet az ed-

zők á l l í t j ák össze. Tanács-

adó testület is létrejött, ez 

lesz hivatott eldönteni, bí-

rálni a végzettek milyensé-

gét. 

Lényegében, „d ióhé jban" 

összefoglalva, ez történt a 

rendkívül i elnökségi ülé-

sen, amire rövidesen vissza-

térünk. 
(gyürki) 

Autócross 

Hegőrizni az értékeket 
A szegedi Autófer M H S Z 

autóerossozói az utóbbi fél 
évtizedben az I. osztályú or-
szágos bajnokságban nem 
találtak legyőzőre. Csapat-
ban ötödször, míg egyéni-
ben hetedszer hódították el 
a bajnoki címet. Az utób-
biban Nagy Sándor nevé-
hez hat első hely fűződik. 
Szabó Péter eggyel dicse-
kedhet. Király Antal, az 1600 
köbcenti fölötti kategóriá-
ban Nagy Sándor mögött 
bronzérmes tett, Kovács 
Sándor pedig a kilencedik 
helyen végzett. A kiskategó-
riában Szabó Pétert negye-
diknek, Szabó Andrást ki-
lencediknek rangsorolták. 

Nohel Vilmossal, a 
szegedi autócrossozók szak-
osztályvezetőjével, értékelő 
beszélgetésünk elején sze-
mélyes kérdésről vál tottunk 
szót. Az országos szakszö-
vetség ugyanis a legered-
ményesebben működő k lub 
szakemberét kérte fel, le-
gyen az autócross szakág ve-
zetője. 

— Miért nem vállalta? — 
szegeztük neki a kérdést. 

— Megtiszteltetésnek vet-
tem a felkérést, de néhány 
napos töprengés után rá-
jöttem, ezt a sportágat vi-
dékről nem lehet irányíta-
ni. Ennyire egyszerű a fel-
kérés visszautasításának 
az oka — válaszolta, ma j d 
a sportág gondjairól szólt. 
— Véleményem szerint 
gyengébb lett a szín-
vonal azzal, hogy meg-
szüntették az O B Il-t. Elő-
fordult számtalan ba jnoki 
fordulóban, hogy selejtezőt 
sem tudtunk rendezni, mert 
kevés volt a résztvevő. 
Be kell látni , nagyon sokan 
csak hobbiból versenyez-
nek, az utánpót lásnak pe-
dig nem azonnal a mélyvíz-
ben kell megedződnie. Ezért 
javasoltam, hogy csakúgy, 
m in t korábban, most is le-

gyenek O B l-es és O B Il-es 
futamok. Sőt, az első osz-
tályban együtt indítsák el 
az 1600 köbcenti alatti és 
feletti autókat. Más-más 
színű ra j tszámmal lehetne 
megkülönböztetni a résztve-
vőket. 

— A technikai sportok 
korábban is igen költsége-
sek voltak. Hogyan állják a 
sarat a nehezedő gazdasági 
körülmények között? 

— A vál lalat i gondok 
minket is érintenek, szűkül a 
bázis lehetősége, bár 
az Autófer még mind ig nye-
reséggel dolgozik. Nehéz 
helyzet elé ál l í t az üzem-
anyag és az alkatrész árá-
nak gyakori változása. Sok 
mú l i k a jövőben azon, 
hogy fő bázisunk mel-
lett — amely igazán 
megadja a tőle telhetőt — 
milyen szponzorokat tu-
dunk megtartani. A Hun-
gária Biztosító tavaly is se-
gítségünkre volt, de az idei 
szerződésünk még nem köt-
tetett meg. Nagyon bizony-
talan a Hódgép, a Hódiköt , 
az Orosházi Üveggyár, a Vi-
deoton, va lamint a Medi-
kémia anyagi támogatása. 
Igaz, hogy még egyik sem 
utasított vissza bennünket, 
de a jelenlegi gazdasági 
helyzet nem sok jóval ke-
csegtet. Eddig is csak a költ-
ségek töredékét tudtuk ad-
ni sportolóinknak. Kiszámí-
tottam, hogy Nagy Sándor 
a kilenc Európa-bajnoki fu-
tamon va ló részvételéért 32 
ezer ki lométert utazott, csak 
ennek az üzemanyagköltsége 
116 ezer forint. Egyébként a 
hatszoros magyar ba jnok az 
öreg kontinens tízfordulós 
versenyén kilencedik lett. A 
legszebb eredményt a fran-
cia Nagydí jon érte el, me-
lyen második helyet szer-
zett. 

— A csapatbajnoki cím 
mellett az egyéni győzelem 

is szerepel az idén elérendő 
cé'ok között. Van-e lehető-
ség a nemzetközi megmé-
rettetésre? 

— Csak a versenyzőink 
lelkesedésében és áldozat-
vál la lásában bízva vágunk 
neki a mostani ba jnoki 
évnek is. Ilyen ered-
mények után csak egy 
célunk lehet, megőrizni 
értékeinket, és ba jnoki si-
kereinket. ö t versenyzőnk 
marad, Nagy Sándor és Ki-
rály Anta l a szövetség ál-
tal ki jelölt háromfős EB-n 
résztvevő válogatott tagja. 
Szabó Péter a nagykategó-
riában indul , Kirá ly Anta l 
is ú j motort épített a ko-
rábbi vázba. Szabó András 
1600 köbcentiméteres Golf-
motorra cserélte Ladá já t . 

— Korábban szinte min-
den esztendőben volt Csong-
rád megyében is országos 
bajnoki forduló. Tavaly Vá-
sárhelyen találkoztak az au-
tócrossozók, s az idén? 

— Nem vá l la lunk ver-
senyrendezést. Az ú j szabá-
lyok olyan követelményeket 
á l l í tanak, melyeket nem tud-
juk teljesíteni. Például zárt 
emelvényeket kellene felál-
l í tani a versenybíróknak, 
30 ezer forint kauciót 
kérnek a versenyt rendezni 
akaró egyesülettől. I lyen 
pénzünk pedig nincs. 
A legújabb pénzügyminisz-
teri rendelkezések ugyanis 
csak nehezítették helyzetün-
ket. Olyan rendelet szüle-
tett, ha év végén megtaka-
rítás van, akkor az az ösz-
szeg adóköteles. Elkerülhe-
tetlen, hogy ne marad jon 
pénzünk, hiszen j anuá rban 
kell k ivá l tanunk a licenc-
igazolványokat . . . 

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetségben elkészítették a 
sportág NB II-es ba jnok i 
küzdelemsorozatának tava-
szi sorsolását. A magyar 
labdarúgás második vonalá-
nák együttesei márc ius 4-én 
lépnek először pályára a 
bajnoki pontokért, a záró, 
30. fordulót jún ius 3-án bo-
nyol í t ják lle. Mindkét cso-
portban egy a lka lommal 
(március 24., 19. forduló) a 
megszokott vasárnaptól el-
térően szombaton küzdenek 
az együttesek. 

A labdarúgó N B I I . Kele-
ti csoportjának tavaszi mű-
sora: 

16. forduló, március 4., 14.30: 
Baja—Nyíregyháza. Szolnok— 
Salgótar ján , E g e r — D ó z s a , 

Kecsíkienvét—Kazincbarcika, 
DVTK—BVSC. D. Kinizsi—Mező-
tú r , Szegeti SC—Metripond, 
Szarvas—DMTE. 

17. forduló, március 10., 14.30: 
Nyíregyháza—Kecskemét, már-
cius HL. 14.30: Kazincbarcika— 
D. Kinizsi, BVSC—Szolnok, 
DMTE—DVTK. Salgótarján— 
Eger, Mezőtúr—Sziarvas. Mot-
ripond—Baja. Sz. Dózsa—Sze-
gőd SC. 

18. forduló, március 18., 15.00: 
Szeged—Salgótarján, Baja— 

Sz. Dózsa, Kecskemét—^Metri-
pond, D. Kinizsi—Nyíregyháza. 
Mezőtúr—Kazincbarcika, DVTK 
—Szarvas. Szolnok—DiMTE, 
Eger—BVSC. 

18. forduló, március 24., 15.00: 
Metripond—D. Kinizsii. Szarvas 

—Kazincbarcika. Nyíregyháza 
—Mezőtúr. BVSC—Szeged SC. 
DVTK—Szolnok. DMTE—Eger. 
Sz. Dózsa—Kecskemét, SaJgó-
tairián—Bata. 

20. forduló, április 1„ 16.30: 
Kazincbax cika—N y fregyháza, 

Kecskemétr-Sajgötarján, sze-
ged—DMTE, Baja—BVSC, Szol-
nok—Szarvas. D. Kinizsi—Sz. 
Dózsa. Mezőtúr—Metripond. 
Eger—DVTK. 

21. forduló, április 8., 16.30: 
szarvas—NyíregyJiáza. Salgó-

tarján—D. Kinizsi, Metripond— 
Kazincbarcika. Sz. Dózsa—Me-
zőtúr. DVTK—Szeged. Szolnok 
—Eger. BVSC—KSC. DMTE 
—Baja. 

22. forduló: április j l „ 16.30: 
Nyíregyháza—Metripond. áp-

rilis 315., 16.30: Mezőtúr—Salgó-
tarján, Kazincbarcika—Sz. Dó-
zsa, Szeged—Szolnok. Baja— 
DVTK, Kecskemét—DMTE. D. 
Kinizsi—BVSC, Eger—Szarvas. 

23. forduló, április 22., 17.00: 
Sz. Dózisa—Nyíregyháza. Szol-

nok—Baja. Sajgótarján—Ka-
zincbarcika. BVSC—Mezőtúr, 
Eger—Szeged, DVTK—Kecske-
mét. DMTE—D. Kinizsi, Szarvas 
—Metripond. 

24. forduló, április 28., 17.00: 
Nyíregyháza—Salgótarján, Ba-

ja—Eger. április 28.. 17.00: Sze-
ged—Szarvas (17.30), Mezőtúr— 
DMTE, Kaztinefbandkia—BVSC, 
Kecskemét—Szolnok, Metri-
pond—Sz. Dózsa. D. Kinizsi— 
DVTK. 

25. forduló, május 2., 17.00: 
BVSC—Nyíregyháza, szarvas— 

Sz. Dózsa. Salgótarján—Metri-
pond, DMTE—Kazincbarcika 
DVTK—Mezőtúr, Szodnok—D. 
Kinizsi, Ege—Kecskemét, Sze-
ged—Baja (17.30). 

26. forduló, május 5., 17.00: 
Nyíregyháza—DMTE, (május 6., 

17.00: Sz. Dózsa—Salgótarján, 
Mezőtől—Szolnok, Kazincbar-
cika—DVTK. D. Kinizsi—Eger, 
Metripond—BVSC, Baja— 
Szarvas, Kecskemét—Szegdd. 

27. forduló, május 13.. 17.00: 
DVTK—Nyíregyháza, Szarvas 

—Salgótarján, Szolnok—Kazinc-
barcika, Eger—Mezőtúr, Baja-
Kecskemét, szeged—D. Kinizsi. 
BVSC—Sz. Dózsa, DMTE—Met-
ripond. 

28. forduló, május 20., 17.00: 
Mezőtúr—Szeged. Nyíregyhá-

za—Szolnok. Metripond1—DVTK, 
Kazincbarcika—Eger, Salgó-
tarján—BVSC, Kecskemét-
Szarvas, Sz. Dózsa—DMTE. D. 
Kinizsii—Baja. 

29. forduló, május 27., 17.00: 
Eger—Nyíregyháza. DMTE— 

Salgótarján. DVTK—Sz. Dó-
zsa. S zeged—Kazincbarcika, 
Baja—Mezőtúr. Kecskemét—D. 
Kinizsi, Szolnok—Metripond, 
Szarvas—BVSC. 

30. forduló, június 3., 17.00: 
Sz. Dózsa—Szolnok, Salgó-

tarján—DVTK. D. Kinizsi— 
Szarvas, Mezőtúr—Kecskemét. 
Metripond—Eger. BVSC—DMTE. 
Nyíregyháza—Szeged. Kazinc-
barcika—Baja. 

Osztályozó mérkőzések: jú-
nius ».. 10., 16.. 17. 

Két egyesület lett 
a P M S C - b ő l 

Viharos vezetőségválasztó 
közgyűlésen vitatták meg 
hétfőn este Pécsett a P M S C 
jövőbeni működésének lehe-
tőségeit. Az egyre szűkü lő 
anyagi lehetőségek, de főleg 
a vál lalat i támogatások el-
maradása miat t több szak-
osztály működtetése vá l t bi-
zonytalanná. Erről szólt be-
számoló jában Sági Sándor, 
&z egyesület ügyvezető elnö-
ke. A túlélés érdekében a 
férfi és női kézilabda, vala-
m in t a labdarúgó szakosz-
tály má r korábban bejelen-
tette kiválását, melyhez az 
elnökség hozzá is járult . 

Ezt szenvedélyes v i tában 
támadták a többi szakosz-
tály képviselői. A végleges 
döntésben szavazást rendel-
tek el, miközben többen tün-
tetőleg k ivonul tak a terem-
ből. A közgyűlés — 13 el-
lenszavazattal — mégis meg-
szavazta a különválást . így 

az említett három szakosz-

tály a továbbiakban P M S C 

néven működ ik , m íg a súly-

emelő, a kajak-kenu, a ke-

rékpár, a sakk, az úszó és 

v íz i labda szakosztály ú j 

sportkört alkotva a Pécsi 

Sport K l u b (PSC) köteléké-

ben. 

Hirdetésfel vétel 
a Victor Hugó u. 5. szám alatt is. 

Hétfőtől csütörtökig 

8 - 1 5 . 3 0 óráig, 
pénteken 8—12 óráig, 

szombaton 8—13 óráig. 
Várjuk kedves ügyfeleinket. 

ITT NEM KELL SORBAN ÁLLNI! 

Szabadpiac 1992-től? 
Az Európai Labdarúgó Szovetseg (UEFA) ikemény sza-

vakka l fogalmazott levelet kapott a z Európai Gazdasági 
Közösség (EGK) végrehajtó bizottságától, amelyben a tes-
tület az idegenlégiós labdarúgók számát korlátozó sza-
bá ly felfüggesztését kéri a közös piaci tagál lamokban. 

Martin Bangemann közös piaci bizottsági tag sürgeti 
annak , a nemzeti szövetségek és az UEFA által hozott 
szabálynak az eltörlését, amely há romban korlátozza a 
k lubokban szerepeltethető „vendégmunkás" labdarúgók 
számát. Bangemann szerint tárgyalásokat kell folytatni 
annak érdekében, hogy az EGK 12 tagországának profi 
labdarúgói korlátozás né lkü l vál la lhassanak munká t , azaz 
sportolhassanak egy másik tagál lamban. Ez az intézkedés 
megfelelne annak a brüsszeli közös piaci döntés szelle-
mének, amelynek értelmében az 1992-től egységes piac 
egyben biztosítja a z á l lampolgárok szabad utazásának és 
munkavá l la l ásának a jogát is a nyugat-európai integrá-
ción belül. 

Az UEFA a levél tar ta lmát a közel jövőben Stockholm-
ban megrendezendő, rendkívül i ülésén v i ta t ja meg. 

Régi órát, csillárt, 
tölcséres gramofont, 
porcelánfejű babát, 
régiséget stb. 
VESZEK 
Szeged, József A . sgt. 29. 
(Szt. Miklós u. s a r o k . ) 
Nyitva: 9—18 óráig. 

A Sándorfalva és Vidéke ÁFÉSZ 
bé rbeadás ra fe l k í ná l 

egy d b üz le the ly iséget . 

Az üzlethelyiség címe: 
Sándorfalva, Szabadság tér 2. 

(vegyes Kultúrcikküzlet). 
Alapterülete 59 m ; . 

A bérlettel kapcsolatos je-
lentkezéseket 1990. február 
20-ig kell benyújtani. A bér-
leti jog elnyerése versenytár-
gyalás formájában történik. 

Jelentkezés és felvilágosítás 

Sándorfalva, Szabadság tér 2. 

Telefon: 73-511. 

KÖZLEMÉNY 
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Csongrád Me-
gyei Adófelügyelőség Kisteleken 1990. február 2-ától 
kihelyezett ügyfélfogadást tart az alábbiak szerint: 
Kistelek — Ügyfélfogadás a Művelődési Házban 

minden pénteken 8—14 óráig 
(első ízben február 2-án, 
utolsó alkalommal március 23-án). 

Kérjük, hogy a fenti helyen és időpontban keressék 
szolgáltatásunkat. 

Szeretne kényelmesen járni? 
Szegeden, a Klauzál tér 7. szám alatti Parfümériában 

már most kaphatók Scholl szandálok 
minden méretben. 

Egyéb ajánlatunk: 

Apolló gyártmányú női és férfi Scholl papucsok, 

Massipunkt és Pedisan gyógypapucsok. 

Telefon: 62/21-747. I J ; W : . 
KERESKEDEi-M 
úúLALAT 

» 


