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„Eddig túl sok volt 
a lavírozó ember" 

Salán ki György a zárt rendszerek ellen 

Férfi kézilabda vb 

Áz éremesély 
megjátszása 

SPORT 
Ceombaton riadóstarttal 

hawtam ott egykori 
csapattársam, a csodálatos 
kapus, Badó Laci emléktor-
náját — ahol egy, a mezén 
és a nevében még „Vörös 
cs i l lag"-o t Viselő belgrádi 
csapat megmutatta, hogy a 
pontosan alkalmazott nyitott 
(3-2-1-es) vedek.ezés milyen 
hatékony még ma is —, 
hogy hazúerjelc az általam 
legjobbnak vélt svédek elle-
ni mérkőzésre. Így nem 
lattam a dijatadást, s csak 
a sajtóból értesülhettem a 
Ludanyi Marci által nevelt 
Fekete Robi sikeréről. Jó 
kezekbe került a díj, Robi 
előtt nagy jövő áll, ha él a 
tehetségével. 

Sajnos i f zu tán a Telesport 
'jóvoltából a mérkőzésből is 
csak élőképeket láthattam. 
A műsor olyan volt, mint a 

finom főzelék, 

eme gyermekélelmezési 
szörnyszülött, amit minden 
kicsi utál, az okos felnőttek 
mégis adják nekik, mert te-
le van vitaminnal. Ez a 
műsor is te le volt. 

A' ' Fradi-szurkoló mond-
hatta: miért csak ennyit ad-, 
lak í)-iirjak Csöpibüt'.' Az 
atletabarát: miért csak a 
két vágtaszámot láthattuk? 
A kézilabda kedvelői szerint 
pedig: cz igy vicc. A hoz-
zánk hasonló gazdasagi szu-
perhatalom. • Jugoszlávia, 
mely egyik legnépszerűbb 
dalaban vallatja a balkáni-
sagot, egyenesben közvettíi 
csapata összes mérkőzését, 
magyar kommentárral is, 
gondolva a határon túlink-
ra. 

Ennyit az összehasonlítás-
ról... 

Lehet, hogy a k a p c s o l g a -
tás diszkrét homályát hasz-
nálták fel az infarktusok 
számánajc ugrásszerű emel-
kedése ellen. Így a keserű 
pohárból sem jutott több. 
mint a mérkőzés utolsó 12 
perces nagy meneteléséből. 
A csapat egy fegyelmezett, 
precíz, nem túlságosan ki-
tolt, nyitott védekezéssel ta-
lálta szembe magat. amelyet 
átlövők, valamint egy, tár-
sait helyzetbe hozni tudu 
iranyitó hianyában képtelen 
volt attömő A rendszeresen 
eladott lábiiákkaí azután a 
k a p u n k i g nyargalva zicce-
reztek ltajasék. Ab irányító 
hiánya megérne, egy misét, 
egészen pontosan egy Misit 
(Kovács Mihályról van szó, 
aki egy színvonalában nem 
az eget nyaldosó olasz baj-
nuksagvTt hagyta ott a csa-
patot). Persze ez egy másik 
tötté'n'et — majd egy későb-
bi cikkben részletesen visz-
szatérek rá. 

Ezekkel a ziccerekkel kel-
lően bemelegítették a má-
sodik félidőben beálló Bí-
rót. aki ezek után lehúzta a 
rolót, és hathatós segítséget 
adva a lerohanásoknak, 
megszépilette a vereség té-
nyét. 

Hétfőn azután a fiúk a 
várakozásnak megfelelően 
legyűrték a modern védeke-
zéssel, lábbal, fejjel rendel-
kező, de fajsúlyban könnyű 
koreaiakat, s igy megtartot-
ták az esélyt az olimpiai re-
pülőjegyre. Mi több: tegnap 
a repülőjegyet (a románok 
legyőzésével) biztosították és 
éremesélyesekké léptek elő! 
Mert utazni jó .. . 

- bárok -

Kissé meglepő, de 1983-
ig Szegednek első osztá-
lyú minősítésű kenusa 
nem volt. Ekkor egyszer-
re heten is elnyerték ezt a 
címet, ugyanis a szegcdi 
C VH-es egység a magyar 
felnőtt bajnokságon má-
sodik lett. majd egy év 
múlva első. Akkor az óri-
ási eredménynek számí-
tott. de mint Salánki 
György a csapat akkori 
tagja mondta — aki a 
Szegedi Olajbányász SE 
újdonsült ügyvezető elnö-
ke — ez ma már nála 
nem számít teljesítmény-
nek, díjazásra nem mél-
t ó . . . 

Salánki György (27 
éves) 1974-ben Kása Fe-
rencnél kezdte a kenuzást 
Szegeden. Serdülő korá-
ban. kettesben mindjárt 

bajnoki címet is nyert, 
azonban az ifik között 
óriási megtorpanás kö-
vetkezett — 1983-ban ta-

lált ismét magára. Uni-
versiádén harmadik, il-
letve negyedik lett. 1987-
ben négyszer állhatott fel 
a magyar felnőtt bajnok-
ságon a dobogóra. Ebben 
az évben elvégezte a jogi 
kart, a Szeged Városi 
ügyészségre került, majd 
bevonult katonának. 
Megbetegedett, a líp. 
Honvéd megvont tőle 
minden támogatást, s ez-
zel sportolói pályafutása 
végérvényesen meg tö r t . . . 

Salánki Györgyöt két-
fordulós közgyűlésen vá-
lasztották ügyvezető el-
nökké. Közös akaratból 
— elsősorban a verseny-
zők szorgalmazták —, 
került egy labilis hajóból, 
olyan székbe, mely szin-
tén nem életbiztosítás a 
mai magyar sportban . . . 

— Az elmúlt években az 
Olajbányásznál az volt a 
gyakorlat, hogy a verseny-
zőknek külön engedélyt kel-
lett kérniük, ha nyilatkozni 
akarnak, ha mondandójuk 
van. Ez a „nyíltság" a továb-
biakban is megmarad? 

— Határozott nem a vála-
szom. Mindenki szabadon 
nyilatkozhat. Ha valakinek 
problémája van, az mondja 
el nyugodtan, persze először 
házon belül kell rendezni a 
dolgokat. Nekem a bázisvál-
lalat, a Kőolaj Kutató Valla-
lat vezérigazgatója szabad 
kezet adott. 

— Eddig cz nem igy volt? 
— Korábban az ügyvezető 

elnök társadalmi munkában 
dolgozott, volt is felelőssége 
meg nem is. Most. amikor 
Orosházán több száz fizikai 
munkásnak kell megválnia 
munkahelyétől, azt hiszem a 
vezérnek nem a sport a leg-
nagyobb gondja. 

— Ha ez igy van. maga 
utan vonhatja, hogy egyszer 
a vállalat leépíti, visszafej-
leszti, netán meg is szünteti 
a sportegyesületet. Jelenleg 
mekkora költségvetést enge-
délyez a Kőolaj Kutató Vál-
lalat? 

— Tízmil l ió t . . . , de meg-
említem, az elvárás az, hogy 
önálló legyen az egyesület. 
Ma ezt kell megoldanom, 
mint ügyvezető elnöknek. 
Olyan profi klubbá kell ala-
kulnunk, amely az ered-
ménycentrikusságra alapoz-
va, bárkinek kiváló reklám-
hordozója lehet. 

— Ha önállóak lesznek, 
honnan teremtik elő azt a 10 
millió forintot, a m i t most a 
Kőolaj ad? Nem fél attól, 

Röplabda NB /. 

hogy eleve bukásra ítélték a 
klubot? 

— Nem így van, nem ez a 
cél. A kőolaj, mint szponzor, 
marad, de vállalkozásokba 
is kell kezdenünk. Ezentúl az 
edzők és versenyzők bérét 
mi fizetjük. 

— Itt álljunk meg egy 
pillanatra. Ügy hallottam, 
hogy máris megvált több 
régi edzőtől. Ez lehet, hogy 
nem így van, de az biztos, a 
Szegedi Olajbányász edzői 
allasokra pályázatot irt ki, 
ami megjelent a sajtóban. 

— Minden edzővel és ver-
senyzővel ú j szerződéseket 
kötünk. Eddig senkit nem 
küldtem el, de aki maradni, 
vagy jönni akar, annak pá-
lyáznia kell. Kivétel ez alól 
az a három tréner — neve-
ket még hadd ne említsek —, 
akiket az öt válogatott ver-
senyző választott. 

— Akkor csak az ö helyük 
biztos? 

— Igy igaz. El akarom ke-
rülni a zárt populációt. Ed-
dig ugyanis nem volt egész-
séges vérátömlesztés. Ezt 
most megtesszük. 

— Igaz. hogy a hétszeres 
világbajnok és olimpiai 
ezüstérmes Csapó Géza neve 
újra felmerült? 

— Természetesen, ha akar, 
ö is pályázhat. A magánvéle-
ményem az, hogy kár lenne 
ilyen szakemberről egyszer 
s mindenkorra lemondani, 
de Géza most mással foglal-
kozik. Számítunk rá, s 
amennyiben beilleszkedik az 
itteni kollektívába, nem gör-
dítünk akadályt a visszatéré-
sére. Nem könnyű ember, de 
a kajakozáshoz ért. 

— Mégis hány edzővel 
akar dolgozni? i 

— Három fő- és 4 vagy 5 
másodállásúval. Csökkentjük 
a létszámot, ugyanis eddig 
túl sok volt a lavírozó ember, 
a túl nagy egyenlösdi ered-
ményeként. 

— Ebből azt is kiérzem, 
hogy nem elégedett az Olaj-
bányász sportolóinak telje-
sítményével. 

— Való igaz. A szegedihez 
hasonló lehetőséggel egyet-
len magyar klub sem rendel-
kezik: folyóvíz mindjárt a 
vízitelepnél, állóvizes pálya, 
egyetemek . . . Szóval ilyen 
lehetőségek mellett szeré-
nyek azok az eredmények, 
amelyeket eddig elértek. A 
sok arany- és ezüstjelvénytől 
nem kell úgy e l á ju ln i . . . 
Igaz van két Petrqvicsunk és 
egy Schneiderünk, de ők 
nem szegedi nevelésuek, és 
én ezt is hiányolom. Képzelje 
el, a klub 20 éves fennállása 
óta szegedi gyerek a város 
színeiben igazán nagy nem-
zetközi eredményt nem ért 
el. 

— Bohács. Boldizsár, aki-
ket a Bp. Honvéd vonultatott 
be és értek el a fővárosban 
ragyogó eredményeket, le-
szerelés után miért nem jöt-
tek vissza? 

— Mert fejlődésük nem 
volt biztosított, nem volt itt 
igazi szakmai team. Egyálta-
lán Szegednek kajakos szem-
pontból nincs vonzereje. Ki-
jelenthetem, ezután lesz; Ra-
cionalizálunk és az álered-
ményeket nem díjazzuk, vi-
szontt a kiugró teljesítmé-
nyeket jól megfizetjük. Egy-
általán a középszerűséget 
nem vagyok hajlandó to-
vább v i n n i . . . 

« Cs. Gát László 

Sikerült, amiben csak na-
gyon kevesen bíztak: a 12. 
férfi kézilabda-vb közép-
döntőinek második játék-
napján Ostravában a ma-
gyar válogatott nagy küzde-
lemben legyőzte az esélye-
sebbnek vélt rontán együt-
test. Így a magyarok akár 
éremért is játszhatnak a 
pénteken és szombaton ese-
dékes helyosztókon, ameny-
nyiben csütörtökön legyő-
zik a csehszlovákokat, a 
svédek pedig a papírformá-
nak megfelelően a románo-
kat. 

Magyarország—Románia 
24-21 (13-10) 

löoo néző. v.: Juk. Jeglics 
(mindkettő jugoszláv). 

Magyarország: Bító — Borsos 
4. Gyorffy 2. S4 bálán 2. Kovács 
M. 1. PuUas 2,2. Lehel 3. cs.: dr. 
Hotfmann (kapus). Marosi 6, 
Iváncslik 1/1. Gyurika 3. 

Kománia: Cocuz — Berbere 
5/3, Dumitru 7. Mocanu 2, Ghi-
nrs . Zaharia í . Neogu 3, <«.: 
Buliban (kapus), Voineu 3. Li-
cu. Prisacaru: hétméteresek: 
4/3, iMetv:' 3/3. (kiállításod: 8 p 
min cikét oldaton. 

Mindkét együttes játéká-
ba sok hiba csúszott, ám az 
is feltűnt, hogy a jugoszláv 
sípmesterek — ellen létben a 
svédek elleni csoporttalál-
kozóval — most inkább a 
magyaroknak kedvezlek 
Ítéleteikkel. 

A magyar válogatott ta-
lán eddigi legjobb teljesít-

ményét nyújtotta, s igy rá-
szolgált a győzelemre. A ta-
lálkozó után Marosi László 
es Marian Dumitru vehette 
át a szervezők ajándékát, 
amelyet a két csapat leg-
jobb játékosának ajánlot-
tak fel. Jók: dr. Hoffmann, 
Kovács M., Marosi, Borsos, 
illetve Dumitru, Voinea. 

A magyar válogatott — 
amely a 6. helynél hátrább 
semmiképpen sem végezhet, 
s ezzel biztos résztvevője a 
következő olimpiának (1992, 
Barcelona) és vb-nek (1993, 
Svédország) — utolsó kö-
zépdöntő mérkőzését csü-
törtökön, 17.30 órakor 
játssza Csehszlovákia ellen. 
Szerdán ismét szünnapot 
tartanak. 

Továhi eredmények: 
1. középdöntő csoport: Cseh-

szlovákia—Franciaország 21-21 
(9-9). Svédország—Koreai Köz-
társaság 34-23 (ilí-7). 

A csoport állasa (Ostrava): 
1. Svédország 4 4 - - IU- 81 8 
2. Románia 4 3 - 1 97- 8S 6 
3. Magyarország 4 3 - 1 30- 88 6 
4. Csehszlovákia 4 1 1 2 87- 96 3 
5. Franciaország 4 - 1 3 78- 91 1 
6. D.-Korea 4 - - 4 95-116 -

2. középdöntő csoport: 
Szovjetunió—Jugoszlávia 21-22 

(11-8). Lengyelország—Izland 
27-25 (13-18). NDK—Spanyolor-
szág 25-20 (9-11). 

A csoport állasa (Pozsony): 
t. Szovjetunió 8 pont. a Spa-

nyolország 6. 3. Ju'-Swzlávia 4. 
4. NDK 4, 5. Lengyelország 2, «. 
Izland 0. 

Mindenfelől 

„Nagyon elkelne a siker" 
— mondja Nyári Sándor, a Szegedi Építők vezető edzője 
A férfi röplabda NB I-ben 

csütörtökön kezdődik a rá-
játszás, a negyeddöntőben 
két győzelem szükséges ah-
hoz, hogy továbbjussanak a 
csapatok. Á Szegedi Epitők 
SE Csepelen rajtol, ugyanis 
ellenfele jobb játszmaurá-
nyúval került elébük a 4. 
helyre, igy aztán a vasgyá-
riak a kedvezményezettek. 
Ami azt is jelenti, ha lesz 
harmadik mérkőzés —, Cse-
pelen játsszák. 

A szegediek éppen egy hó-
napja léptek utoljára pá-
lyára, akkor a fővárosban 
3:l-re legyőzték a Malév SC 
g á r d á j á t . Nyári Sándor v e -
zető edzőtől afelől érdeklőd-
tem, hogyan készültek a 
múlt évi bajnok elleni, nem 
teadélutánoknak ígérkező 
összecsapásokra? 

— Igyekeztünk a lehető 
leghatásosabban kihasználni 
a rendelkezésünkre álló időt 
— igy a szakember — Tíz-
napos mikrofelkészitéssel in-

dítottunk, ezzel az erő- és 
állóképességet próbáltuk 
konzerválni. A múlt héten 
Mátraházán voltunk, ahol 
napi három edzés volt a 
programban. 

— Megítélése szerint, mi-
ként sikerült a „kirándu-
lás"? 

— Nagyon fáradtan, de 
hál' istennek, sérülésmente-
sen érkeztünk haza! Az ala-
pos szakmai munka mellett 
„lelkizésre" is bőven jutott 
idő, éltünk is az alkalom-
mal. Tisztában vagyunk ve-
le, a Csepel lépéselőnyben 
van velünk szemben, ezt 
semmiképpen Sem hagyhat-
juk figyelmen kívül! Ellen-
felünk házatáján nagy a sí-
rás-rívás, mert játékmeste-
rünk, a csehszlovák ven-
dégmunkás Nősek szalagsza-
kadást szenvedett, hónapok-
ra harcképtelenné vált. 

— Nem a káröröm mon-
datja velem, de ezáltal vál-
tozik az esélyarány .. 

— Igy igaz! De hadd te-
gyem hozzá, nálunk egy éve 
történt hasonló eset Nusser 
Elemérrel. Kényszerű kivá-
lásával nem csak egy nagy-
szerű, meghatározó játé-
kost, hanem egy bajnoki 
évet is veszítettünk! Esé-
lyünket mindenképpen nö-
veli, hogy ismét csatasorba 
állt. ám az őszi szezonban 
csak perceket volt a pá-
lyán. Most viszont kezdó-
emberként dirigálja majd 
társait, nagyon remélem, a 
végső győzelemig! Mert ha 
valamikor, úgy most igazán 
ránk férne a siker . . . 

Bárhogy is végződik az 
első csepeli mérkőzés, ez 
az igazán fiatal, tehetséges 
gárda — amelyik a '86-ban 
szerzett bronzérem után is-
mét a siker kapujában áll 
—, megérdemli, hogy a 
szombati visszavágón (dél-
után 5 órakor lesz a lila is-
kolában) fergeteges bizta-
tást élvezhessen . . . 

(gyürki) 

ATLÉTIKA. Az ü (szegedi 
Sportcsarnokban nm előztek m<U 
a Csongrád megyei turemliaj-
nrtkságot. A korosoportonikénti 
gvöztesdk. gyermekek (1978-ban. 
'75-ben. '85-ban szüleijeitek), lá-
nyok. +3 ni futás: Kiss Georgi-
na (Csongrád). Szekeres Anba 
(SZVSE). Magyar ndikó (Mező 
I.). Magasugras: Virág Kiss Ág-
nes (Hódiak). Szekeres Anita 
(SZVSE), Műtő Andrea (Makó). 
Helyből távoJ'Ugná.s: Bajusz And-
rea (Hódiak), Tódor Zsuztia 
(Odessza II.). Gulyás Erasóbeit 
(Csongrádi. TömötUabda-dobás: 
Bajusz Andrea ((Kódiák). Pus-
kás litdlíktó (Makó), Mátó And-
rea. (Makó). Kuk . 40 m futás: 
Szarvas Gábor (Makó). Ratdu 
Zoltán ((Hódiak). Racker Péter 
(Makó). Magasugrás: Maszlag 
József (Csongrád). Koznua Zsolt 
(Hódiak), m l Balázs (HodUk). 
Helyből távolugrás: Maszlag 
József (Csongrád). liellán yi 
Csaba (Kistelek). Tóth Gábor 
(Csongrád). Tomöttlubda-dobás: 
Hatvani Zoltán (Kistelek). Tóth 
Gábor (Szatymaz), Kotymánd 
Kuind (saentes). 

Serdülő B korcsoport (1975-
ben. 1976-ban, lD77-ben születet-
tek). láinvoík, 40 im fuitas: Joó 
Ju'diit (Makó). Hizó Anita 
(SZVSE). Gottlitób Rita (Csong-
rád). Magasugrás: Kertész Csil-
la (SZVSE). Tihanyi Petra 
(SZVSE1. Cznene Gabriella 
(SZVSE). Helyből távolugrás: 
Hajdú Mónika (Csongrád). Mu-
»a Melinda (Hódiak). Fócsik 
Edit (SZVSE). TónüjtUabda-do-
has- Pásztor Ágnes (Maku). 
Gaal Edina ((Hódiak). Szabó 
Ágnes (SZVSE) Fiúk. 19 m fu-
tás- spiller Csaba (Szatymaz). 
Kovács Gábor (Makó). Juhász 
Jácint (Maikó). Magasugrás; Ko-
pasz Attila (SZVSE). Jenéi Kor-
nál (SZVSE). Makó József 
(Csongrád). Helyből távolugrás: 
Remzsö Ferenc (Szeged SC), 
Kovács Gábor (Makó). Ujszász 
Ferenc (Csongrád). TömötUab-
da-dobás: Hegedűs Zoltán (H6-
diálk). Kunos Balázs (Hódiák). 
Kálmáh János (Csongrád). 

A íodettDátVás veterán orszá-
gos bajnokságon a 3900 méteres 
gyalog?ásban a szegedi Kun 
Sándor abszolút győztes lett. 

CSELGÁNCS. A Tisza Budó 
SE serdülő lánv versenyzői a 
jugoszláviai Zrenóaninban nő-
napi viadalon vettek részt, me-
lyen Kispál Brigitta (37 kg) 3„ 
Végh Eszter (34 kg) 5. lett. 

KARATE. KvoÉkush'Jikai kara-
te junior magyar bajnokságon 
SuTánvi Péter (72 kg) 2.. El-
hardt Gábor (80 kg) 3. lett. 
Mindketten a. Tupei,ESK ver-
senyzői-

KÉZILABDA. Meghíváson 
emlékverseny. Kiskunhalas, 
nők: Tanárképző—Kiskunhalas 
14-14 Tanárképző—Jaszberenyl 
Lehel 15-14. Áfor—Tanárképző 
27-J0 Tanárképző—Kiskunha-
las 14-12. A torna végeredmé-
nye: 1. Alföldi Poroalán, 2. 
Áfor, 3. Tanárképző. 

A Tornádó S E felkészülési 
féirfitomája. Eredmények: Tau-
rus—Volán ifi 28-24. Pincegaz-
daság—Tornádó 32-25. Tornádó— 
Va'án ifi 30-25. Pincegazdaság— 
Taurus 26-26. Taurus—Tornado 
30-24 pincegazdaság—Volán 
ifi 35-34. A végeredmény: 1. 
Taurus. 2. Pmoagazdásdg. 3. 
Tornádó. 4. Volán Ili. 

KOSÁRLABDA: Tanárképző 
—Békési Afesz 62-51 (35-:6). NB 
ll-és női mérkőzés. Békés, 100 
nezo. V.: Kertész. Balogh Ta-
nárképző' Fehér (41. sajti (8). 
Hoifmann (4). Thnar (6), Sze-

derkényi (18). Cs.: ÁROKSZÁL-
LÁSI (28). Fodor. Ballal. Szabó. 
Edző: Vér László. McgenőtteWB 
nélkül nyert a íőikkotás csapat. 

Sz. Postás—Bek esi Afesz 
96-58 (43-23). NI) Il-es íertumér-
kőzéa Békés. 100 néző. V.: Bé-
késé. SZ. Postás: Csanádv (12), 
VARGA (34), SCKNEIKER (24), 
Koncz (12). Pánczél (6). Cs.: 
Korcsok (0), Hakos, Grósz. F'd-
ző: Valaczikay József. Az óriási 
magassági fölényben játszó sze-
gediek ..félgőzzel" is fölénye-
sen nyertek a bajnokság utolsó 
fordulójában. Ezzel csoporti ok-
ban veretlenül az első helyen 
végeztek. A postasdk a rá-
játszásban az NB I-ért küzdhet-
nek. 

I .ABDARCGAS . N B l l - e s s e r -
dülő mérkőzésen: Metripond 
SE—Szeged SC 1-6 (0-2). Szeged 
SC: Döbó — Kubát A.. Tanács, 
Kovács — Zomborl — Martuno-
si. Mahler. Turján — Kiss S.. 
M.-száros. Várszegi N. Csere: 
Tölcséres. Tóth. KamlósJ. Bdzö: 
Lórzi István. Góllövők: Marto-
nos! (2), Várszegi N.. Mészáros, 
Zámbori és öngól. Ifjúsági mér-
kőzésén Metripond SE—Szeged 
SC 1-5 (0-1). Szeged SC: 
Kopsdhitz—Krajczdr, Polon.kay. 
Nagy. Szilágyi — Gnéczl, Kis-
pát, Szeosenyi — Hűvös, Kun. 
Lévai. Cs.: Sziaibó. Sándor. Edző: 
Tóth Gtröző. Góllövők: Szécsé-
nyi (3, egyet 11-esből). Kun, 
Szabó. 

Nemzetközé mérkőzésen: Csó-
ka (jugoszláv)—Zákányszék 2-1 
(2-0). Bordány. 20o néző. V.: J a -
les (jugoszláv). Góllövők: Hun, 
Süli. ill. Széli. 

M á r c i u s 12-en kezdődik a 
R a d n ó t i hétfők k i s p á l y á s l a b d a -
r u g o - b a i n o k s i g . A k i e s e t t Erir-
ra és S o r b a tik a helyett a San-
tos es a BőkaJogó került be a 
KHes mezőnybe. A Szósz gárdá-
ja pedig Gabona név alatt foly-
tatja szereplését. 

A Szeged SC serdülő csapata ,a 
Majoros Aladár-tornán vett 
részt A Budai. TblekJ. Csonka. 
Ganz, Zsikó, Illés, Turján. Kom-
lóst Tímár. Svétecz. Rácz. Sisák 
összetételű csapat. Nagylaki 
Kálmán irányításával a 2. he-
lyet szerezte meg az NB-6 
MTK-VM mögött 

RÖPLABDA. Hétfon a román 
lúgosé sportiskola leiny roolab-
J S s a p a t a t fogadta á RadrióU 
gimnázium együttese Szoros 
mérkőzésen a szegediek 3 3-es 
votesestet szenveditek. 

SAKK. A megyei sakkbáiTlok-
ság első és második osztályában 
folytatod ott a bajnoki küzdő-
lem. Eredményék. Meayo: L 
osztály. 3. forduló: Sz. Dozsá 
ii.—Maku) SVSE II.. 9|3 (ifi . 
1 5 1 51. Csongrád -ezegedu Tex-
til '5:7 (1.5:1-5). M e g y e i Tonaai 
—Hód lkot 5:7 
forduló: szegedi TexUl-Mdeve 
Tanáés 6,5 5.5 (2.5.0.5). Mako> 
SVSE II.—Csongrád 5.5.8.5 <1.2). 
Szentes—Sz. Dózsa II. 1D.6A5 
(13). Megyei II. osztály har-
imadlk forduló: Morahalom-
ZAkánysaék 3 3, SzcGtd TexW 
II.—Pusztaszer 3:2. ULlos—sz-
^ U I L I U A : Junior-, ifiülági 
és serdüiönnérkőzések: Ezeged 
SC—BVSC 6-8 (l-l. 1-3. 2-4. 
•>-0) Góldobóik: Éliás. Balogh. 
Cztrok (2-2-2). Szolnok-Sze-
i í d 10-10. Szeged—BVSC H-9 
(2-2. 4-1. 3-4, 6-2). Léglobb gól-
dobó: Molnár G. (5). S * 0 1 ™ * -
Szeged 10-7. Szeged sC—BVSC 
9-8 12-5. 3-1. 2-1. 2-1). Itegjobb 
góldobók. Molnár t . . Mád. Ha-
lász. í-odor (2—2—2—2) i Szolnok 
—Szeged 7-15 


