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DAEWOO 

ÚJ ÚTON 
ven ti 

A Daewoo újjászületett! 

Új stílus. U| perspektíva, egy vadoriatúi. elkepesztöen eredeti Daewoo! Próbálja ki tesztvezetésen 
az új Daewoo Kalos modellt! 

Nyitott hétvége: november 23-24. - csak az új Daewoo márkakereskedőknél! 

Melyik van Önhöz legközelebb? 
Hívja a 06-30-30-30-360 telefonszámot, 
és segítünk Önnek Y r V ií DAEWOO 

Csaba Bélától búcsúzunk 

Október hónap csapata a Liss-HNKC 

Útban Európa felé A SZUE-s Máté remekelt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Zalaegerszegen rendezték meg 
az országos rövidpályás úszó vi-
dékbajnokságot. A viadalon rajt-
hoz álltak a Szegedi Úszó Egylet 
és a Szentesi Four Diamond 
sportolói is. A SZUE-sok közül 
különösen Máté Zsolt emelke-
dett ki, aki négy számban is első-

ként csapott a célba. Klubtársa, 
Zalai Zita, valamint a szentesi 
Máté Hunor is dicséretesen sze-
repelt. 

Nők, 1984-ben születettek, 50 m 
gyors: 3. Zalai Zita. '88:2. Szél Fride-
rika. 50 m hát: 84:3. Zalai Zita. '88: 
2. Szél Fnderika. 50 m mell: 2. Luk-
ács Lilla. 100 m gyors, '84:3. Lukács 
Lilla. 88:1. Szél Friderika. 50m pille, 
'84:1. Zalai Zita. 88:3. Szél Frideri-
ka. 100 m hát, 88:2. Szél Friderika. 
100 m pille, '84:1. Zalai Zita. 

Férfiak, 1980-ban születettek, 100 

m mell: 2. Máté Zsolt. 50m hát, '80: 
3. Fekete András. 200 m vegyes, '80: 
1. Máté Zsolt. 200 m hát, '80: 3. Fe-
keteAndrás. lOOmgyors, '80:1. Má-
té Zsolt. 200 m pille, '80: 1. Máté 
Zsolt, 2. Fekete András. 50 m pille, 
'80:2. Máté Zsolt, 3. Fekete András. 
100m hát, '80:3. Fekete András. '90: 
3. Gábe tamás. 100 m pille, '80: 1. 
Máté Zsolt, 2. Fekete András (vala-
mennyien SZUE). 100 m mell, 83: 
1. Máté Hunor (Szentes). 5 0 m mell: 
1. Máté Hunor. 200m mell: 1. Máté 
Hunor. 

Az Aventis Phanna Kft• - innovatív készítményeivel a hazai gyógyszerpiac kulcsszereplőre - növekvő 
gyógyszerismertetői csapatába keres orvoslátogató munkatársakat az ország egész területén. Feladata: 
gyógyszerismertetés és kapcsolattartás az orvosokkal a hozzá tartozó területen. Elvárásaink orvosi 
vagy gyógyszerészi végzettség, ¡6 kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, frontos, önálló 
munkavégzés, érvényes gépiármű-vezetői engedély. í. >n hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
angolnyelv-tudás, felhasználói szintű számítógépes ismeretek, kezdő szakemberek •• ienikezésére is 
számítunk! Amit kínálímk: versenyképes bér és egyéb juttatások, mobiltelefon, vállalati gépkocsi, 
folyamatos képzés. 

Pályázatát szakmai önéletrajzával együtt a megjelenéstől számított két héten Irelül kérjük a következő 
címre: Avenhs Pharma Kft., Szabó Magda HR-menedzser, 
1036 Budapest, Lajos u. 48-66., tel.: 454-5400, fax: 454-5405, -
e-mail: magda.szabo4faventis.com £ 

tai László, a Bp. Honvéd és a Fe-
rencváros válogatott labdarúgója 
vállát is Csaba tanár úr veregette 
meg dicsérően, egy-egy szép, a 
Vedres suli csapatában lőtt gólja 
után. Béla bácsi remek érzékkel 
fedezte fel minden tanítványá-
ban a tehetséget, s irányította 
olyan sportág felé, ahol a legtöb-
bet tudta kihozni magából. De a 
legügyetlenebb diáknak is jutott 
Béla bácsi dicsérő szavaiból, ha 
azt látta, az a fránya kölyök 
küzd, hajt, mozgósítja erejének 
minden tartalékát. 

Aztán ha kicsöngettek, s az író-

asztal fiókjába került a síp, Csaba 
tanár úr már barátjaként adomá-
zott minden diákjával. Országot 
járt, hegyet mászott, városokat 
barangolt be osztályaival, s arra 
tanított mindenkit: nyitott szem-
mel járjon ebben a furcsa világ-
ban, mert annyi szépség rejtezik 
földünkön. De az 1929-ben Kar-
cagon született Csaba Béla min-
dig Szegeden érezte igazán otthon 
magát. S bizony nem egyszer a 
vendéglő falait is megremegtette a 
nevetés, amikor Béla bácsi az 
érettségi találkozóra összegyúlt 
tanítványaival múlatta az időt. 

Hogy honnan tudom mindezt? 
Mert egy lehettem azok közül, 
akik négy évig az ő osztályában 
tanulhattak, s akit a Kárász ut-
cán, húsz évvel később is széles 
mosollyal köszöntött Csaba Béla. 
S bár holnap, pénteken délután 3 
órakor a Belvárosi temetőben 
utolsó útjára kísérjük szeretett 
tanárunkat, én mégsem köszö-
nök el tőle. Mert tudom: ránk, 
egykori tanítványaira most is fél-
tő gonddal figyel valamelyik felhő 
mögül. Aztán sípja harsan, nincs 
pardon, kezdődik az óra. És szor-
gosan nyomják a fekvőtámaszo-
kat azok a dundi kis angyalok. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Orvoslátogatókat keresünk! 

Asztalos ) udit csapatkapitány a kupával, miközben Puskás László (balról), az Aranyoroszlán ét terem 
ügyvezetője Farkas József vezetőedzőnek gratulál. Fotó: Miskolczi Róbert 

A Klauzál téren a közelmúltban 
nyílt Aranyoroszlán étterem 
másodszor adott ot thont a ha-
gyományos díjátadó ünnepség-
nek. Az októberi serleget ezúttal 
a vásárhelyi női kézilabdacsa-
pat, a Liss-HNKC érdemelte ki. 

A vásárhelyi élvonalbeli női kézi-
labdacsapat, a Liss-HNKC októ-
berben és november elején fan-
tasztikus teljesítményt nyújtott: 
hat meccsen mindössze egy pon-
tot veszített. A sorozat a múlt hó-
nap 12-én a Pécs elleni hazai győ-
zelemmel kezdődött és csak a 
bajnoki szünet miatt szakadt 
meg. Négy siker után következett 

a Vasas elleni iksz, majd a létfon-
tosságú találkozón az újabb dia-
dal az Esztergommal szemben, s 
az őszt - a bajnokság végén - az 
európai kupaszereplést jelentő 5. 
helyen zárták. Ezért vehették át a 
kék-sárgák a hónap teljesítmé-
nyéért járó kupát, melyet lapunk 
és Puskás László ajánlott fel. 

- Köszönjük, Jiogy ránk gondol-
tatok - mondta Farkas József ve-
zetőedző - , és a jövőben is igyek-
szünk megfelelni az elvárások-
nak. Bár a csapat vásárhelyi szí-
nekben lép pályára, többen egy ki-
csit szegedinek is érezzük magun-
kat, hiszen a megyeszékhelyen 
élünk. A szurkolók buzdítása is 
ezt tükrözi, és nagyon jó hallgat-

ni, amikor rázendítenek: „Hajrá, 
Szeged, hajrá, Vásárhely!" 

Pedig volt, amikor nem ilyen 
lelkesen skandáltak a B-közép 
tagjai, s az első két meccs után 
azt kérdezték: „Hol van a csa-
pat?" A talányra azóta az idő és az 
elért eredmények frappáns vá-
laszt adtak. A fordulópontot a 
harmadik összecsapás hozta, 
amikor - igaz, kínkeservesen és 
rossz játékkal, de - végre nyerni 
tudott a Liss-HNKC. Ezt a Vác 
bánta. A győztes találatot, mely 
az utolsó másodpercekben szüle-
tett, a „cséká" Asztalos ludit je-
gyezte, aki válogatott kerettel is 
dolgozott másfél héten keresztül. 

I . P . 

Döbbenten fogadták a hírt a ma-
gyar cselgáncsozók: az egykori ki-
váló versenyző, edző, sportvezető 
az utolsó gáncsot nem tudta kivé-
deni, a gyilkos kór legyőzte Csaba 
Bélát. Olyan kiváló embertől kö-
szönnek most el sporttársai, aki 
nem csak bajnoki címeivel büsz-
kélkedhetett, hanem azzal is, 
hogy Szeged városában ő honosí-
totta meg a cselgáncsot. Csaba 
Bélától leshette el a dzsúdó fogá-
sait Ipacs László, a sportág első 
magyar Európa-bajnoki érmese, s 
ki tudná megmondani hány kivá-
ló versenyző köszönheti még a 
tanár úrnak, hogy egy-egy ver-
seny után felállhatott a dobogó 
valamelyik fokára. 

De nem csupán a cselgáncster-
mekben mély most a gyász. Sze-
ged pedagógusai attól a kollégá-
juktól búcsúznak, aki egy legen-
dás szegedi testnevelő tanár-
nemzedék tagjaként diákok ezre-
ivel szerettette meg a sportot, 
előbb az erdészeti technikum-
ban, majd 1959-től harminc 
éven át a Vedres István Építőipari 
Technikumban és Szakközépis-
kolában. Ki gondolná, hogy a ne-
ves humorista Nagy Bandó And-
rás Vedres diákként még birkózó 
tudásától volt híres, hogy Pusz-

Orvoslátogatókat keresünk! Tel.: 454-5400 


