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Meghalta kerékpár, 
éljen a kerékpár 

Solymossy István, a Sze-
gedi Építők-Spartacus ke-
rékpárosainak vezetője be-
ismerte: az volt a legszebb 
éjszakája, amikor álmában 
együtt versenyzett három 
kitűnő bringásuk, £zántó, 
Molnár, és Szabó. Ez a va-
lóságban, sajnos, soha nem 
jöhetett össze. Szántó Lu-
kács — a szakemberek sze-
rint az egyik legtehetsége-
sebb magyar kerékpáros — 
már évekkel ezelőtt megél-
hetési gondok miatt abba-
hagyta a versenyzést; Mol-
nár tavaly igazolt át a Szol-
noki Cukorgyárhoz; az már 
biztos, hogy jövőre öt kö-
veti Szabó Lajos is. 

— Pedig a Szántó, Mol-
nár, Szabó hármas még az 
olimpián is megállta volna 
a helyét! — jelentette ki 
Gémesi József, a szegedi ke-
rékpársport egyik megszál-
lottja — aki még mindig a 
legjobb magyar szeniorver-
senyzőnek számít — a meg-
szűnést, illetve a megalaku-
lást kimondó összejövetelen. 

Mindenki tudta, hogy szo-
morú bejelentést hall majd 
az éves eredményeket érté-
kelő értekezleten, de mégis 
bizakodtak. Napokkal ko-
rábban ugyanis kiszivárgott 
a hír. miszerint néhány lel-
kes ember jóvoltából még-
sem szűnik meg a megye-
székhelyen a kerékpársport 
Ehhez azonban ők tízen még 
kevesen vannak, támoga-
tókra van szükségük. De ne 
szaladjunk ennyire előre, hi-
szen Solymossy István is a 
régmúltnál kezdte szakosz-
tályelnóki beszámolóját. 

— A Szegedi Építők 1980-
ban vette át a kerékpáros 
szakosztályunkat. Tizenegy 
szezon után sajnos az utolsó 
beszámolómat tartom a 
klubnál. Mindenesetre kö-
szönettel tartozunk az Épí-
tő Szövetkezet elnökének és 
a dolgozóknak, hogy eddig is 
támogatták kedvenc sport-
águnkat. Mi eredményeink-
kel igyekeztünk meghálálni 
a szövetkezeti mozgalom 
anyagi segítségét. Az idén 
22 versenyen indultunk, a 
serdülő korú Buruzs Péter 
és az ifjúsági Csorvási Zol-
tán országos bajnok lett, 
Papp Zoltán és Szeles Zol-
tán pedig a dobogó máso-

dik fokára állt az ország 
legjobbjainak eredményhir-
detésén. Rajtuk kívül szám-
talan területi és kupaverse-
nyen szerepeltek kitűnően p. 
versenyzőink. A fiataíok 
mellett meg kell említenem 
két idősebb kerekest is: Gé-
mesi József és Misik Rezső 
időt, pénzt, fáradtságot nem 
kímélve készül, versenyez, 
támogat. Nagy segítségüket 
elsősorban a szegedi „drót-
szamarasok" érzik. 

Ennyi tömören a múlt. Va-
jon lesz-e jövő? 

Mindenesetre az ú j egye-
sület — Spartacus Kerékpá-
ros Sport Club Szeged — 
tíz alapító tagja — Fekete 
Imre, Fekete Imréné, Fekete 
Lajos (elnökhelyettes), Gé-
mesi József, Kiss Lajos, Mi-
sik Rezső, Solymossy István 
(elnök), Solymossy Istvánné, 
Verbovszki László, Veres 
Csaba (elnökhelyettes) — 
nagyon bízik abban, hogy 
találnak támogatókat. Vé-
gül is nem megalapozatlan 
optimizmusuk. Nyugat-Euró-
pában egyre népszerűbb a 
kerékpározás, s minden di-
vat eddig elérte hazánkat is. 
Miért ne lenne kis hazánk-
ban is népszerű a bringá-
zás? 

— Az idén abból fedeztük 
a költségeinket, hogy „el-
adtuk" Molnár Pétert. Az 
új klub pedig úgy kezdi 
működését, hogy Szabó La-
josért kér a szolnokiaktól 
200 ezer forintot. Nagy se-
gítségnek számit az is, hogy 
a megszűnt egyesületünk ve-
zetősége úgy döntött, ne-
künk ajándékozzák a felsze-
reléseket. Mi tízegynéhányan 
vállaljuk az áldozatot a túl-
élésért, de hosszú távon nem 
lehet így fennmaradni. Ezért 
kérünk mindenkit, aki tud, 
segítsen ra j tunk! Hátha el-
jön az az idő, hogy közpon-
tilag is belátják, az egész-
séges ifjúság neveléséhez a 
sport is hozzátartozik. En-
nek megvalósítása pedig tá-
mogatás, de még inkább 
pénz nélkül nem megy — 
mondta búcsúzóul, kissé 
megkeseredve az ú j kerék-
páros klub elnöke. 

Csak annyit tehetünk hoz-
zá: nagyon drukkolunk, 
hogy életben maradjon Sze-
geden a kerékpárspor t . . . 

Süli József 

A világ sportja 
A Minnesota állambeli St. 

Paul városába megérkezett 
az a két szovjet és két ame-
rikai fiatalember, akik ke-
rékpáron több mint 20 ezer 
kilométert tettek meg A 
„vegyes csapat" teljesítmé-
nyével bekerült, a furcsa re-
kordok könyvébe, a Guin-
ness Bookba. (AFP) 

* 

Barátságos mérkőzésen ta-
lálkozott a volt kelet-, illet-
ve nyugatnémet bajnok, a 
Dynamo Dresden és a Ba-
,yern München labdarúgó-
csapata. A 12 ezer néző előtt 
lejátszott rangadót nem kis 
meglepetésre 1-0 (0-0) 
arányban a drezdaiak nyer-
ték. (dpa) 

* 

Lemondott tisztéről Cla-
ude Bez, a francia Girondins 
Bordeaux labdarúgócsapatá-
nak elnöke. Az 50 esztendős 
klubvezető ellen pénzügyi 

Szépen tollasodnak Szege-
den a valutaüzérek. Ahogy 
tehetősödnek, úgy szereznek 
maguknak előjogokat, ural-
ják a Marx téri piaccsarno-
kot, a nagyáruházi passzázst, 
Jelentőségteljesen sétálgat-
nak, lobogtatják mindenki 
szeme láttára a pénzkötege-
ket. Egyik kezükben a jó ma-
gyar forint, a másikban a va-
luta. S ha a járókelő-piaco-
zó még mindig nem értené, 
mi végre az ő őgyelgésük, 
szólnak is, kérdezik is: „már-
ka?" „dollár?" Közlik az ár-
folyamot, az átváltható tétel 
összegét. Többségük békés, le 
is lép az első nem-re, vannak 
rámenősebbek (agitálnak, 
követik az embert), s jó né-
hányuk láthatóan igen bol-
dog a saját bőrében. Hiába, 
a pénz hatalom. Milyen jó is 
lehet degeszre tömött zse-
bekkel sétálgatni a sok csóró 
között! 

Elnézegettem a passzázsi 
válutázókat. Magabiztosak, 
nyugodtak, kedélyesek, lezse-
rek, s most már nem ők ke-
rülgetnek ám, mi térünk ki 
illedelmesen az útjukból (az 
uraknak, ha csak . . . nem 
éppen' hozzájuk indultunk. 
Egyébként a jugók -sem ga-
tyáznak már velünk, legfel-
jebb elvétve, alkalmanként, 
hiszen ott vannak kéznél ők. 
Nagy a forgalmuk ezeknek az 
„alkalmazottaknak", holtbiz-
tosán nyereségesek ők is, 
nemcsak a megbízóik. Ebbe 

Valutajelen-ség 
az üzletbe művészet belebuk-
ni. Eszükbe jutott-e már, 
hogy a passzázs másik végén 
található a vámhivatal — 
amely hivatalból üldözi pél-
dának okáért a 'valutázást? 
Hogy másra gondoltak? No, 
nem, azt azért mégse, a vá-
mos nyomozók kevesen van-
nak, mint a rendőrök, nincs 
hatékony eszközük e bűnözé-
si forma ellen. Azért történ-
het úgyszólván az orruk 
előtt. Azért bíráskodhat már 
kénye-kedve szerint a valu-
tázó. Ahol ő(k) van(nak), ott 
nem tanácsos fényképezni, 
videózni. Egyáltalán semmit 
sem kell csinálni, az üzletelé-
sen kívül. Mert könnyen le-
akaszthatnak egy pofont. 

Pedig van ám törvény, 
amely rá juk nézvést is köte-
lező. A devizakódex előírja, 
mit szabad és mit nem, mit 
és mikor kell tennünk a „de-
vizaértékeinkkel". Például az 
eredet vizsgálata nélkül elhe-
lyezhetünk bármennyit a 
számlánkon (8 napon belül), 
ki is vehetünk ugyancsak 
bármennyit, 90 napig ma-
gunknál is tarthatjuk, hiszen 
van rá kiviteli engedélyünk. 
Most emlékeztetnék a „devi-
zaellátmányunkra", de em-
líthetők az újsághirdetések 
(az isztan- és bécsi bávásár-

Vállalatok, 
vállalkozók, 
kistermelők, 
FIGYELEM! 

Export-import bonyolítás, képviselet, piackutatás 
VOLKSWAGEN DÍZEL 2, ill. 3 éves, vámkezelt, 

1 tonnás kisteherautók azonnali átadással 
forintért vásárolhatók, lizingelhetök, bérelhetők. 

Érdeklődni: Szeged, Tisza Lajos krt. 2—4. 
Telefon: (62) 14-763,14-411/120,121,122-es mellék 

lóbulik), továbbá megjegyez-
hető, hogy a valuta fekete 
árfolyamokról szóló tévé- és 
laphírek számunkra fonto-
sabbak, és informatívabbak, 
mint az Öböl-válság. Mert, 
ugye,* nincs mindannyiunk-
nak nyugaton élő sógora, vi-
szont lehet/van számlánk, 
amire, tudjuk, az eredet vizs-
gálata n é l k ü l . . . 

Valutázik az egész ország, 
az állam is abból él, illetve 
ez túlzás, mondjuk úgy, ége-
tő szüksége van devizabevé-
telre. Ezért egyfelől legalizál-
hatóvá teszi a feketén szer-
zett valutát, másfelől termé-
szetesen tilt ja a magánsze-
mélyek közötti devizaforgal-
mazást. A nagy ' szükségben, 
talán, jó is lenne ez így, 
ahogy van, ha mindenki csak 
mértékkel és szolidan feke-
tézne. Ez azonban amennyire 
elképzelhetetlen, annyira ne-
vetséges is. óhata t lanul (ki-
alakul(t) azok köre, akik 
ebből élnek, 'akikre már a 
jogász szakemberek is azt 
mondják, bűnözők, akik már 
nem férnek bele a mi, vagyis 
a köz meglehetős engedé-
keny morál jába Ahogy hal-
lottam, a büntetőjog — vo-
natkozó passzusaival elítéli a 
valutázást is — eredendően 
csak a jogilag és erkölcsileg 
elítélendő cselekményt elkö-
vető kisebbség ellen haté-
kony, formailag tehát a valu-
tázás esetében alig hatásos, 
hiszen mindannyian űzni 
kényszerülünk. 

Akkor szedjék ki közülünk 
az arcátlanokat, hogy ne ala-
kulhasson ki ez a hovatovább 
sakk-matt helyzet, hogy vi-
szonylag békésen és méltó-
sággal vészelhessük á t ezt a 
(nem tudom hány) deviza-
szük esztendőt. Sajna, ható-

V 
Technológiai szerelő Kft. 

keres 
mérle^épes végzettségű 

főkönyvelőt 
lőállásba. Német nyelvtu-
dás előnyben. A szakmai 
önéletrajzot tartalmazó 
pályázatokat .Sürgős 
3951/12" Jeligére a Sajtó-
házba kér/ük. _ 

\ JT 

A Tisza Halászati TSZ 
kedvezményes tisztított, belezett, mélyhűtött 

KECSEGE VÁSÁRT 
hirdet, amíg a készlet tart. 
283 Ft/kg helyett 220 Ft/kg áron. 
Értékesítés az Oroszlán utcai halszaküzletben a hivatalos nyitva-
tartási Időben és a TSZ Központi telepén (Tápé, Kórós sor 83.). 
héttőtől péntekig, 8—14 óra között. 

ságok er re sem igen képesek 
jóllehet minden iparszerű fe-
ketézőről tudnak. Az a baj , 
hogy ezt rá juk bizonyítani 
nem tudják. Tettenérés, tanú 
nincs, a házkutatások rendre 
eredménytelenek. Csak a na-
gyon buták fázhatnak rá oly-

• kor-olykor, profik már alig. 
Ezt bizonyítja B. úr esete, 
akit, az akkor még virágzó. 
Cserepes sori piacon igazol-
tattak kora délelőtti órán. 
8500 DM-et találtak nála, s 
jelentkezett két tanú is, akik 
látták feketézni B. urat. Rá-
adásul csak 5 ezer DM-ről 
volt valutakiviteli engedélye, 
az is más valutanemről szólt. 
Hát igen, magyarázta B. úr, 
két napja jár t Bécsben, ott 
váltotta á t á pénz t . . . . a 3500-
at meg véletlenül hozta el 
otthonról, az nem is az övé, 
hanem az élettársáé. B. úr 
bécsi út já t két tanú bizonyí-
totta, az élettársa pedig be-
mutatta a '3500-ról szóló pa-
piruszt. Igaz^ a,z engedélyt 
Véletlenül B úr lebukása 
napján adta ki az OTP,, de 
hogy pontosan hány órakor, 
azt már nem tudhatták meg 
a nyomozók. Ki tudja miért, 
a takarékpénztár a váltás 
időpontját is a devizaszámla 
titkos adatának minősítetie. 
A piacon talált két tanú nem 
ismerte, B. úr mennyit vál-
tott, milyen árfolyamon, 
mekkora címletekben. B úr 
profi volt, pénzénél is ma-
radt. Épp csak bocsánatot 
nem kértek tőle . . 

Egyébként a múlt hét végi, 
passzázsi pofozkodók, spray-
vel támadók közül két férfi 
ellen sem a valutázás, hanem 
garázdaság és könnyű testi 
sértés vétségének alapos gya-
n ú j a , miatt indult eljárás. 
Mindkettejük" Süntet'éTt elő-
életű, devizavétségröH!), ön-
bíráskodásról, lopásról szól-
nak priuszaik Tekintsük B 
urat, meg őket is az össznépi 
valutázás nem kívánatos je-
lenségének — mondják a 
bölcsek. Jó, tekintsük, amíg 
pofonjaik nem fájnak, át 
nem vágnak. 

Mag Edit 

•H-TúashOi.» 

AUTÓSISKOLA 

Szeged, Kossuth L. sgt. 29. 
Csak 3000 Ft hozzájárulással 
„B-C" kategóriás jogosítványt 
szerezhetsz sorköteles-
tanfolyamainkon. 

T e l e f o n : 1 4 - 1 4 4 , 2 1 - 2 6 0 . 

KereseX 

A TOP TRAVEL UTAZÁSI 
IRODA 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATA 
6 napos utazás ISZTAMBUL-
BA. Dec. 3—8-álg. dec. 17— 
22-élg. 4900 Ft. Jelentkezés: 
TOP TRAVEL. Párizsi Áruház. 
Telefon: 21-396. 

visszaélés miatt hatósági el-
járás indult. (AFP) 

* 
Berti Vogts. a német lab-

darúgó-válogatott szövetségi 
kapitánya öt, volt NDK-beli 
játékost hívott meg kereté-
be. A világbajnoki címvédő 
'december 19-én Stuttgart-
ban Svájc ellen játszik ba-
rátságos mérkőzést. (AFP) 

női modelleket, 

akt- és reklámfotó 

készítésére. 

Telefon: 
11-104. 

VIDEÓ GARÁZS 
KÖLCSÖNZŐ 

Nyitva: mindennap 13— 
20 óráig. 

Műsoros videókazetták. 
Videómagnók szervizelése. Javí-
tása, szőnyegtisztítók kölcsön-

zése, szombaton és vasárnap is. 
Északi városrósz. Ág u. 2. 

errao Szeged, Bocskai u. 10—12. 

Telefon: 22-133/129 
K F T 

Szaküzletünkben korszerű csőszerelési anyagok, kazá-
nok. szelepek, szabályzók nagy választéka kapható. 
ROMANTIK és RADAL-PANEL radiátorok teljes színvá-
lasztéka megrendelhető! 
S z a k t a n á c s a d á s , t e r v e z é s , k i v i t e l e z é s . 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—16 óráig. 

kedd, csütörtök 8—17 óráig. 

Asztalitenisz — 
amatőröknek 

Szombaton reggel 9 órától 
a mórahalmi általános isko-
la tornacsarnokában asztali-
tenisz-versenyt rendeznek 
amatőröknek. A szervezők 
három — serdülő, ifjúsági és 
felnőtt — kategóriában ír-
ták ki a versenyt, melyre a 
kezdés előtt fél órával a 
helyszínen lehet nevezni. 

I N T E R G L O B Á L S Í T Ú R A 

DONOYALY (Csehszlovákia) 7 nap 
Fürdőszobás elhelyezés 
Teljes ellátással: 5800 Ft/fő 

TurislaeUielyezés 
Teljes ellátással: 4800 Ft/fő 

Időpont: 1900. dec. 1 5 - 2 2 . 

Információ: I N T E R G L O B Á L Iroda Szeged. Tisza L. krl. 47. IV. em. 

Teleion: 23-211/242. 

RANK XEROX 
fénymásológépek 

értékesítése, márkaszerviz, 
kellékanyag-forgalmazási 

™ kedvezmény! 
RX 1 025/Z típus 
4 0 0 0 0 0 iMlyett 

2 9 9 OOO Ft! 
Papírméret" A/4—A/3-lg, kicsinyít, nagyít, 16 másolat/sec. 

R X 6 0 0 7 A/4-es másoló 85 000 Ft. 
R X 6 0 2 6 28 másolat/sec., papírméret A/4—A/3-ig, 

zoom-tartomány 50%—200%-lg. Színes m/solat (piros, 
kék, zöld, barna) kiválasztható 4500Ö0 Ft. 

MEGBÍZHATÓ OLCSÓ ÜZEMELTETÉSŰ GÉPET AKAR? 
VÁLASSZA A RANK XEROX MÁRKÁTÍ 

Áraink az áfát nem tartalmazzák. 

VEX 
KFT 

Szeged. Csongrádi sgt. 106. Telefon & fax: (62) 12-491. 

" f 


