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Sport, a zene nyelvén

A pásztorvölgyi tornacsarnok a sportolók széles körének otthona lehet
(Fotó: Szántó György)

FC Hatvan 
— Nyíregyháza: 

elhalasztva
Két nyíregyházi labdarúgó is 

szerepel az Olaszországban túrá
zó NB Il-es válogatottban, ezért 
elmarad a március 20-án esedé
kes FC Hatvan — Nyíregyháza 
bajnoki mérkőzés. A  találkozó új 
időpontja: március 30. szerda, 
16 óra.

Két Tanép-meccs
Az Egri Tanép NB Il-es ko

sárlabdázóira két hazai mérkő
zés vár a napokban. Ma 18 óra
kor a főiskola Leányka úti csar
nokában az OSC gárdáját fogad
ják. A  következő összecsapásra 
március 22-én, kedden 17 óra
kor kerül sor a körcsarnokban. 
Az ellenfél: az Államtudományi 
Főiskola.

Átigazolási stop
A Helasz értesíti a nagypályás 

labdarúgó-szakosztályokat mű
ködtető egyesületeket, hogy a 
még folyamatban lévő átigazolá
si ügyeiket legkésőbb március 
30-ig rendezzék. Mivel a hónap 
utolsó napjától új átigazolási sza
bályzat lép érvénybe, legköze
lebb csak júliusban kerülhet sor a 
játékosok klubcseréjére.

Futás az Egedre
Számos kezdeményezője van 

annak az Eged-hegyi futóver
senynek, amely március 30-án, 
vasárnap 11 órakor indul az egri 
körcsarnok elől. Nevezni a hely
színen is lehet, 9.30-tól. A z útvo
nalat nem határozzák meg a ren
dezők, „csak” fel kell futni az 
Egedre, majd vissza a sportcsar
nok elé.

Röplabda — fiúknak
Megalakult a Pásztorvölgyi 

Általános Iskolában és Gimnázi
umban az Egri Röplabda DSK, 
amely toborzót hirdet, elsősor
ban középiskolás fiúk számára. 
Hétfőn és szerdán este hatkor, 
pénteken pedig délután ötkor 
várják a jelentkezőket.

így folytatják...
Szerdán lejátszották a labda

rúgó Magyar Kupa negyeddön
tőinek első mérkőzéseit. A  visz- 
szavágókat április közepére írták 
ki, ám a pályaválasztók nem 
minden esetben ragaszkodnak a 
kitűzött időponthoz. A  visszavá
gók így következnek (zárójelben 
az első találkozó eredménye a 

álya választó szempontjából): 
iófoki Bányász — ESMTK- 

Hungaplast (0:0), Siófok, április 
13., szerda, 18 o Vasas — MTK 
(1:0), Fáy u., április 13., szerda, 
18. ÉTO FC Győr — Ferencvá
ros (0:3), Győr, március 29. 
kedd, 18 Kispest-Honvéd FC — 
Debreceni VSC (1:0), Bozsik- 
stadion, március 30., szerda 18.

Szeles amerikai állampolgár
Az újvidéki magyarnak szüle

tett volt világranglista-első teni
szezőnő, Szeles Mónika csütör
töktől amerikai állampolgár. A 
kétkezes ütéseiről is híres spor
toló nemrég tette le az állampol
gársági vizsgát a floridai Miami
ban. Szeles, aki az ellene elköve
tett tavaly áprilisi merénylet óta 
nem vett részt semmilyen verse
nyen. már kilenc éve el az Egye
sült Államokban. Azóta kitartó
an készült a szigorú vizsgára, 
amelyen édesanyjával együtt le
tette az állampolgársági esküt is.

A  pásztorvölgyi tornacsarnok 
ünnepélyes avatóján harmoni
kusan ötvöződött egymásba a 
sport és a zene. Minden bemuta
tott gyakorlathoz melódia tár
sult, amit gyakori ütemes tapssal 
jelezve, jó  szívvel tett magáévá az 
ifjúság. Ügy vette birtokába a 
nagyszerű létesítményt az intéz
mény diáksága, hogy lelkesen 
nyilvánította ki szeretetét.

A  házigazdák számára már 
nem volt teljesen újszerű a torna
termek méreteit messze meghala
dó, sportcsarnoknak is nyugod
tan nevezhető objektum. Mint 
Balázs Katalin testnevelő, mun-

A  Bélapátfalvi Építők NB l i 
es tekézői rangadót nyertek a 
második helyezett Lyukóbánya 
ellen, s ezzel a győzelemmel kar
nyújtásnyi közelségbe került az 
NB I.

Asztalitenisz
Egri Á fész II .

— O rosháza I I .  18:0
NB Il-es női mérkőzés, Eger. 

Győztek: Fajcsák 4, Szabó Gy. 4, 
Inancsik K. 4, Szabó L. 4, ill. a 
Szabó Gy. — Fajcsák és a Szabó 
L. — Inancsik páros.

A  remek formában játszó egri 
lányok győzelmének jogosságá
hoz nem férhetett kétség. Az 
orosházi pingpongozok minden 
igyekezetük ellenére csak négy 
mérkőzésen csikarták ki a döntő 
játszmát.

Sakk
H eves — Salgótarjáni 

V ízm ű 7:5
OB Il-es mérkőzés, Heves.
Győztek: Bódi, Tóth A., Ju-

kaközösségi vezető elárulta, már 
egy hónapja, hogy bemerészked
tek az épületbe, amivel véget ve
tettek a felnémeti szűk eszten
dőknek. Már javában szervező
dik a program, amivel tartalmas
sá teszik majd a csarnok életét. A 
bő kínálat, a lehetőségek nagysá
ga egyelőre még át sem fogható 
részükről úgy igazából. A  testne
velők azt szeretnék, ha pedagó
gus kollégáik maguk is aktívan 
bekapcsolódnának a terem hasz
nálatába, de várják a hozzátarto
zókat, a barátokat, és feltehető
leg minden sportolni vágyó ér
deklődő előtt is nyitva az ajtó a

hász M., Tóth Sz. Remiztek: Bo- 
ricsev, Gacsó, Forgó, Tóth M., 
Veres, Kolláth.

A  vendégek kezdtek jobban, 
de jó  hajrájukkal a hevesiek 
mégis biztos győzelmet arattak.

Edelény — Füzesabony 
6 ,5 :5 ,5

OB Il-es csapatbajnoki mér
kőzés, Edelény.

Győztek: Gál S., Hajnal, Cza- 
kó, Gál P. Remiztek: Malik, Vá
mosi, Kelemen.

Teke
Lyukóbánya — Bélapátfalvi 

É pítők 2 :6  (2769:2853)
NB Il-es mérkőzés, Miskolc. 

Építők: Orosz 490, Fidarov 464, 
Molnár 472, Balázs 442, Vincze 
504, Bóta 481 fa.

Az első két helyezett küzdel
mét magabiztosan nyerte az Épí
tők, és így minden esély megvan 
rá, hogy bejusson az NB I.-be.

Frigória — H ódgép 
6 :2  (2945 :2874)

NB Il-es mérkőzés. Eger. Fri-

keddi délutánokon. A  Pásztor- 
völgyi Általános Iskola és Gim
názium az új tornateremmel egy 
iskolaéven belül vált teljessé, no
ha még készülőben vannak az in
tézet területén a szabadtéri 
sportpályák. Mindez együtt 
olyan kínálat, amire sokan lehet
nek büszkék. Az avatóünnepsé
get széppé tették a zenés sport- 
bemutatók. A  többi most már a 
tanárokon és a diákságon múlik. 
Nagyszerű lesz, ha élni tudnak a 
lehetőségeikkel.

gória: Gulyás 473, Nagy T. 496, 
Ipacs 495, Molnár A. 542, Pál 
444, Molnár Gy. 495 fa.

Remekül küzdött az egri gár
da, és a kezdeti hátrány ellenére 
végül biztosan győzte le a vendé
geket. Molnár Attila teljesítmé
nye messze kiemelkedett a me
zőnyből.

NB IU-as mérkőzések:
Petőfibánya — D ebreceni
ATC 5:3 (2413:2362)

Ld.: Kovács 446, Sarankó L. 
409, Lippai 399 fa.

Egri Á fész — Sajóbábony 
7:1 (2414:2324)

Ld.: Csömör 426, Bede 416, 
Jezoviczki 409, Urbán 401, Tóth 
G. 400 fa.

Egri Vasas — M átranovák 
6 :2  (2393 :2285)

Ld.: Tamasi 409, Fonád 404, 
Tóth I. 401, Bajzát 395 fa.

Sajóbábony — Egri Vasas 
2 :6  (2144:2250)

Ld.: Tamasi 393, Bakos J. 
387, Bajzát 385, Tóth J. 385 
fa.

(fesztbaum)

NB-s eredmények

A z NB I. küszöbén  
a Bélapátfalvi Építők

\ Az AGRO BETÉT ÉS HITEL BANK RT. ^  
(AGROBANK RT.)

PÁLYÁZATOT H IRDET
a Pásztói Iroda

IRODAVEZETŐ
munkakörének betöltésére.

Felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettségű, 
többéves banki gyakorlattal rendelkező 

szakemberek jelentkezését várjuk.
Előnyt élveznek,

akik pénzintézeti gyakorlatukat a hálózatban 
szerezték meg

és alapos nyelvismerettel rendelkeznek.
Az írásbeli pályázatot

(részletes szakmai önéletrajz, bizonyítványmásolatok) 
az AGROBANK Rt. Egri Területi Fiók 

3300 Eger Pf.: 5 címére kérjük elküldeni,
1994. március 25-ig bezárólag.

A  borítékra írják rá: „Pályázat”.
További információk dr. Bóta Józsefné banküzleti 

üzletágvezetőtől a 36/311-214 telefonszámon kaphatók.

tKIOSZj

[TEHER,
EGER

1 1—20 t-ig vállalja
bútor, homok, sóder, 
beton, tüzelőanyagok, 
fa-, raklapos áruk stb. 
szállítását!

^  Az AGROERT ^
értesíti termelőit, 

hogy a héjastökmag- 
termeltetési szerződést

Verpelét,
Kossuth u. 38. 

alatt lehet megkötni. 
Érdeklődni a 36/311-767  

vagy a 36/359-257  
telefonon lehet.

{ LOMTALANÉ N 
TÁSI 

AKCIÓ 
lesz

Eger városában 
1994. 

m árcius
21-29. között.

\

f  Közületek — iparosok 
- kereskedők, figyelem!

102 nr-es, teljesen új, 
frekventált helyen 

lévő helyiség 
irodának vagy 

üzletnek kiadó.
Érdeklődni a 

(36) 310-104 telefonon 
egész nap. 79194 

%  /

Röplabda Szuper Liga

M eggyőzően
Kordax-Eger—Palom a M aribor 

3 - 0  (10, 6, 6)

Női röplabda Szuper Liga
mérkőzés, Eger, 600 néző. V: 
Herpai, Simái.

Kordax: CZAKÓ, Tímár, Po
pova, Nagy, BÁRDI, VOJTH. 
Edző: Kosziba István.

Paloma: Prauhart, Lesnik, P. 
BLAZIC, V. Blazic, Gosak, 
Kraigher. Cs: Pustoslemsek. 
Edző: Dobinsek Edi.

A két csapat az utóbbi időben 
kétszer már találkozott egymás
sal, s akkor mindkétszer a szlové
nek győztek. A  visszavágásra 
nem is lehetett volna kínálko- 
zóbb alkalmat találni, mint a 
Szuper Liga hajrája, ahol immá
ron — köszönhetően az elmúlt 
hét végi kettős győzelemnek — 
nem kisebb a tét, mintsem hogy 
az Eger megismételje tavalyi 
eredményét.

A három játszma alig tér el 
egymástól. Például mindig a 
vendégek vezettek 1-0-ra, de 
még idejekorán jött a válasz, ami 
általában négy-öt pontos egri 
előnyt jelentett. Hellyel-közzel

azonos ütőerőt képviselt a két 
együttes, ám nyitásban és első 
labdaérintésben lényegesen jobb 
teljesítményt nyújtottak a házi
gazdák. No persze a pontos szer
vafogadásokból lehetett igazán 
támadásokat építeni, így a Kor
dax ütői kedvükre „püfölhették” 
a hálónál a labdát.

Volt ugyan, hogy Popovát ki
szúrták maguknak a mariboriak, 
ám a „lenyelt” nyitásokért a szer
vasarokból revansot vett az uk
rán játékos. Vojth volt a meccs 
legjobb embere, úgy nyitásfoga
dásban, mint centeijátékban — 
beleértve a sáncolást is — mini
mális hibaszázalékkal dolgozott.

A  bő háromnegyed óráig tartó 
találkozó végén a mindinkább a 
bajnoki rájátszásra hangolódó 
szurkolók — a csapatot és edző
jét éltetve — szűnni nem akaró 
ünneplésbe kezdtek.

Kosziba István: — Egy pilla
natra sem engedtük ki a kezünk
ből az irányítást. A  szurkolóknak 
külön köszönöm, hogy bár sima 
meccset játszottunk, végig buz
dították a csapatot.

Labdarúgó Eger körzeti 11. osztály

Márkáz fordul az élen
A labdarúgó Eger körzeti II. 

osztályban lejátszották az ősszel 
elmaradt 13. forduló mérkőzése
it. A  Márkáz ugyan vereséget 
szenvedett otthonában az An- 
dornaktálya II.-tői, de ez a balsi
ker nem befolyásolta abban, 
hogy az első helyen kezdje a ta
vaszi szezont.

Eredmények: Andornaktálya 
II.- Szajla 5-0, Bükkszék — H e
vesaranyos 2-1, Dohánygyár 
Eger — Váraszó 2-5, Egerszalók 
— Mátraballa 5-0, Felsőtárkány 
II. — Demjén 1-1, Pétervására II. 
Verpelét 4-1, Márkáz — A ndor
naktálya II. 0-2.

A bajnokság állása:
1. M árkáz 13 9 3 1 35-12 21
2 . Verpelét 13 8 2 3 33-15  18
3 . Atálya II. 13 8 1 4  28-13  17
4 . P.vására II. 13 8 2 3 2 5 -14  16
5. Demjén 13  7 2 4  23-19  16
6. Bükkszék 13 6 3 4  26-25  15
7 . Váraszó 13 6 2 5 36-26  14
8 . Dohánygy. 13 5 4  4  25-21 14
9 . F.tarkanyii. 13 4  3 6 17-23  11

10. Egerszal 13 3 4  6  28 -30  8
11. Szajla 13 3 2 8 27-40  8
12. M ikófalva 13 2 4 7 16-36 8
13. Hevesar. 13 3 1 9 27-32  7
14. M .bá llá  13 - 3 10 8 -47  3
15. Nagyvisnyó visszalépett

Megjegyzés: a Pétervására II. 
és az Egerszalók csapatától 2-2 
büntetőpont levonva.

Dormánd, a csoportelső
A kézilabda Dobó-kupa idei 

versenyein hat női és tíz férfi 
együttes indult. A csoportmér
kőzések eredményei. Nők: Füzes
abony — MVSC 20:22, Novaj — 
Füzesabony 12:35, MVSC — 
Novaj 30:9, Egri TK — Sírok 
13:13. A döntőbe jutásért: Egri 
TK — Sírok 14:17. A döntőbe az 
MVSC és a Sírok került. Férfiak, 
I. csoport: Füzesabonyi D ózsa —

Egri KC 12:25, Dormánd — Egri 
DSE 20:20, Egri KC -  Dor
mánd 15:16, Gyöngyössolymos
— Füzesabonyi Dózsa 29:21, 
Egri DSE — Gyöngyössolymos 
21:22, Füzesabonyi Dózsa — 
Dormánd 22:27, Gyöngyössoly
mos — Egri KC 17:24, Dormánd
— Gyöngyössolymos 14:12. Az 
elsőséget ebben a csoportban a 
Dormánd szerezte meg.

Nemzetközi kereskedelmi vállalat 
terjeszkedik, 

ezért azonnali kezdéssel 
keres házaspárokat

Amennyiben Önök:
- d in am ik u s, m o d ern  h ázasp ár
- sz ívesen  do lg o zn ak  e g y ü tt h ázas tá rsu k k a l
- kedvüke t lelik a sok em berre l való 
k a p c so la tte re m té sb en
- készen  á llnak  egész M agyaro rszág  te rü le té n  sa já t 
szem élygépkocsijukkal u ta z n i
- legalább ére ttség ivel, jó beszédkészséggel 
ren d e lk ezn ek
- m ár rég ó ta  ö n á lló s ítan i sz e re tn é k  m ag u k a t, akkor

A mi ajánlatunk:
- a lapos b e ta n ítá s  fix fizetéssel
- önállósodási lehető ség  vállalkozói igazo lvánnyal
- te lje s ítm é n y o rie n tá lt csúcsbérezés
- á tlag o n  felüli, fo ly am ato s te lje s ítm é n y  ese tén  
válla la ti szem élygépkocsi m a g án h a szn á la tra  is.

Jelentkezésüket várjuk a RUDH Hungária Kft. címére:

Ü 9028 Győr, Fehérvári út 75.,
valamint időpont-egyeztetés céljából hívja fel 

Szalontai Katalint a 96/316-891-es telefonszámon.

_  ■

Fekete Zoltán
Téglalap




