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Tom  meglepetés ez MŰK nyitányán
M egyénkben Is m egkezdődtek az 

16«. évj labdarúgó MNK selejtező  
m érkőzései. A hagyom ányokhoz 
hűen, a nagy lelkesedéssel ját
szó alacsonyabb osztályú csapa
tok  több váratlan eredm ényt ér
tek el, — ég m áris öt m egyei 
bajnokságban szereplő csapat vett 
búcsút az MNK-tól.

a hazaiak kezdem ényeztek többet 
de m iután csatáraik ugyanolyan  
körülm ényesen építették támadá
saikat, mint a vendégek, maradt 
a gólnélküli döntetlen eredmény.

TATAI TEXTILES
—t a e d o s b a n y a i  Sp a r t a c u s

4:1 (1:1)

KISB&Bl SE
—B Á B O L N Á I m e d o s z

3 d  (3:0)

A legnagyobb m eglepetés Ászá
ron született meg, ahol a Kisbéri 
SE teljesen reális körülm ények  
között ütötte el a továbbjutástól 
a m egyei bajnokság bronzérmesét. 
A kisbériek szünetig nagy Ira
m ét diktáltak, gyors csatáraik  
többször zavarba hozták a vendé
gek védelm ét és Horváth, Sóvá
ri, valam int Fritz góljaival 3:0-as 
vezetésre tettek szert. Szünet után 
a Bábolna rákapcsolt, de a szer
vezetten védekező hazai csapat 
ellen csak szépítésre telt erejé
ből, Lahq* és Bóth góljával.

DADI a r a n y k a l á s z  t s z  s k
—TATAI SPARTACUS1» (1:0)

Dadon a községi csapat az első  
perctől kezdve támadőlag lénett 
tel, és a 30. percben M urcsik’ré
vén vezetést szerzett. Az utolso  
félórában a kifáradó hazai csa
pattól a Spartacus vette át a 
kezdem ényezést, de a dadl véde
lem erőfeszítéseit siker koronáz
ta: a pontatlanul lövő tatai csa
tárokkal szemben sikerült meg
tartaniuk az egygólos előnyt.

SALLAI SE
—ESZTERGOMI m a r ó  g é p g y á r  

1:1 (1:1)
Unyon a Sallai SE kezdett nagy

jendülettel, és már a 20. m ásod
percben a Marógépgyar hálójá
ban táncolt a labda Magyar lö 
vése  n /om án . A 27. percoen II- 
esből egyenlített az esztergomi 
csapat. A 35. percben újból ve
zetéshez juthatott volna a hazai 
gárda, de a m egítélt büntetőt el
hibázták. A második félidő nagy- 
iramú, változatos játékot hozott, 
több kihagyott gólhelyzettel, de 
az eredm ény nem változott. A 
Játék képe alapján m egérdem el
ten Jutott tovább a Sallai SE.

PILISCSEVI KSK 
—ANNAVÖLGYI b á n y á s z  

3d (0:1)
Pihscseven nagy érdeklődés kí

sérte az Annavölgyi Bányász sze
replését. A nazaiak nagy lelkese
déssel kezdtek, de helyzeteiket az 
első félidőben nem tudták értéke
síteni, sőt egy gyors ellentámadás 
végén a Bányász szerzett veze
tést. Fordulás után tovább tar
tott a hazai nyom ás, és a 70. 
percben már ők vezettek 2:l-re. 
Az utolsó tiz percben azonban 
kiütközött náluk a rossz erőnlét 
es a m eg-m egújuló Bányász tá
madások a 89. percben m eghozták  
az egyenlítő gólt. Ez azonban az 
Annavölgy számára kevés volt a 
továbbjutáshoz. Gólszerzők: Krl- 
zsák, Navratil illetve Kucsera, 
Házmán.

s z a k i  e l ő r e  t s z  s k
—ASZARI KSK 

2:3 (l:l>

Szákon a régi vetélytárs, Ászár 
vette fel a küzdelmet. A várako
zásnak m egfelelően mindkét csa
pat nagy erővel harcolt. A ha
zai csapat biztonságos játékra, és 
egyúttal a döntetlen elérésére tö
rekedett. Számítása bevált, mert 
a képzettebb vendégek ugyan 
többet támadtak, de mivel ezeket 
középen vezették, a tömörülő v é 
dők m ellett nem tudtak előnyre 
szert tenni. A gólokat Valkó, 
Lcteny#!, Illetve Végh T. és So
m ogyi szefezte.

l Ab a t l a n i  e p i t Ok  
—s Ut t ö i  é p í t ő k  

0:0

Süttőn gyér érdeklődés mellett
két m egyei csapat játszott igen  
alacsony színvonalú m érkőzést. 
Az első félidőben a Lábatlan tá
madott többet, de csatárai pon
tatlanul adogattak. Fordulás után

Továbbjutott 
a Ferencváros

A Népstadion közönsége hat' 
van percen át most sem élvez
hetett többet a szép játékból, 
mint a szerdai „kísérleti mér
kőzés” 29 perce alatt, a «agy 
ködben. A Zaragoza a profi 
futball teljes fegyvertárával 
próbálta tartani az otthon 
szerzett előnyt Novak bünte
tőből elért gólja után végre 
az FTC-től néhány szebb meg
oldást, és újabb két hazai gólt 
is láthattunk. A Ferencváros 
tehát 3:ő-ra nyert — s így 4:2- 
es gőlaránnyal továbbjutott a 
VVK köve&eaő forckriójáfcan.

Szeles, hűvös Időben, m ély ta
lajú pályán játszották le Tar- 
dosbányán a m érkőzést. Az első 
félidőben egyenlő ellenfél volt a 
hazai csapat, és Murger vezető
gólját Krupánszki még kiegyenlí
tette. A m ásodik félidőben erő
sített a vendégcsapat, kiütközött 
jobb erőnléte, nagyobb technikai 
képzettsége és Murger valamint 
Varga 2 góljával biztosan nyert.

TATABANYAI VASAS 
—SZENDI KSK 

3:0 (1:0)

Szendén is egyenetlen, m ély ta
lajon Játszottak a csapatok. A 
Vasas támadásai vezették be a 
m érkőzést és az 5. percben Mau
rer m egszerezte a vezetést. A gól 
Után kiegyensúlyozott Játék folyt 
a két 16-os között, a kapukra alig 
ment veszélyes lövés. A mérkőzés 
utolsó perceiben élénkült a játék  
Irama és Fekete szabadrúgásából 
növelte előnyét a Vasas.

TATABANYAI ÉPtTOK
—BAKONYSARKANY1 KSK 

4:1 (3:0)

N agy Iramban kezdte Bakony-
sárkányon a játékot a m e g v l  
bajnokságot nyert Tatabányai 
Építők. Korszerű támadásokat ve
zetett és a kidolgozott helyzetek  
nagy részét értékesítette Is. Szü
net után lefékeztek a vendégek, 
ekkor már a Járási bajnokságot 
nyert hazaiak Is feljöttek, válto
zatosabb lett a játék, de a to 
vábbjutás kérdése egy pillanatig 
sem  volt kétséges. Gólszerző: 
Bognár 2, Georgi, Kovács, illet
ve Nyírén.

NAGYIGMANDI KSK 
—CSÁSZÁRI RÁKÓCZI t s z  s k  

3:3 (1:1)

Császáron a vendég Nagylgm ánd- 
nak termett babér. A mér
kőzés ugyan döntetlennel vég
ződött, de — mint azonos osz
tálybeliek  — a vendégek kerültek  
tovább, e3 erre egységesebb csa
pat) átékuklcal rá Is szolgáltak. A 
hazai gólokat Vagács, Fodor és 
Páncsél szerezte, míg a vendé
gek részéről Zeke, Bodis és Ró
zsa volt eredm ényes.

BÁRSONYOS GYÖNGYE TSZ SK 
—KISBÉRI SPARTACUS 

2:2 (1:1)
Bársonyoson a járási II. osz

tályban szereplő hazaiak, a dön
tetlennel elüttötték a továbbjutás, 
tói az esélyesebb Kisbéri Sparta- 
cust. A nagyobb lelkesedéssel 
játszó hazaiak m egérdem elten ke
rültek a második fordulóba. Gól
szerzők: Kollár, Gábris, illetve  
Balom, Móricz.
KÍSIGMANDI HARCOS TSZ SK 

—KOMAROMI MEDOSZ 
2:1 (1:0)

Az Ácsi Kinizsi sporttelepén  
itszották Is a Komáromi 
jEDOSZ (Concóhát) —Kislgmánd
lérkőzést. A vendégek végig  
'lényben voltak és biztosan  
Vertek Csordás és Harum gól- 
ival. A concóhátpusztalak gól- 
it K elem en lőtte.
A Baj—Dunaalmás mérkőzésén  

vendégcsapat nem jelent meg, 
y  a baji csapat játék nélkül ju- 
itt a II- fordulóba.
A november 13-1 második for- 
iló  párosítása: P iliscsév—Sallai 
E, Lábatlan—Tokodl Üveggyár, 
aj—Tatai Textiles, Dad—Tataha
za! Vasas, Nagyigm ánd—Tataba- 
yal Építők, Szák—Kisbéri SE, 
ársonyos—Kisigmánd.

Portisch ötödik
A tunéziai Sousse-ben 

szerdán a 22. fordulóval be
fejeződtek a gakkvilágbajnoKi 
zónaközi döntő küzdelmei. As 
utolsó forduló játszmáiban a 
versenyzők között nagy tak
tikai harc volt, sok találkozó 
gyors döntetlennel ért véget. 
Portisch Lajosnak fél pont
ra volt szüksége a Reshevs- 
ky elleni játszmájában ahhoz, 
hogy biztosítsa helyét a to
vábbjutó hat versenyző kö
zött. Az amerikai Reshevsky 
nem kockáztatott, mikor lát
ta, hogy holtversenyben a ha
todik helyen végezhet Horttal 
és Stejnnel, s igy reménye 
van a továbbjutásra, a 14. 
lépésben felajánlotta a dön
tetlent. s azt Portisch Lajos 
elfogadta.

A zónaközi döntő végered
ménye:

1. Larsen; 2—4. Geller, Gli- 
eorics, Korcsnoj; 5. Portisch.

Harmadik helyen a sakk NB ÍLbeo

Röplabda

Végleg
az Eieklrouiluis 
Vasasé a serleg

A megyei röplabda szövet
ség a dorogi járási szövetség
gel karöltve az idén is meg
rendezte ünnepi villámtorná
ját. A kenyérmezői techni
kum tornatermében hat női 
és hat férfi együttes vetélke
dett. A csapatok játékkedvén 
látszott, hogy szívesen vesz
nek részt a hagyományos tor
sán.

A végeredmény: Nőknél: 
1. Tatabányai Bányász, 2. 
Eternit Építők, 3. Dorogi Bá
nyász, 4. E. Haladás, 5. Ko
máromi Textiles, 6. Tokodi 
Építők II.

Férfiaknál: 1. Elektronikus 
Vasas. 2 Dorogi Bányász, 3. 
Eternit Építők. 4. Dági KSK, 
5. Tokod II.. 6. MŰM Inté
zet.

A nőknél tehát a Tatabá
nyai Bányász védi egy évig 
a serleget. A férfiaknál az 
Elektronikus Vasas .ezúttal, 
harmadszor nyerte el a szép 
trófeát, s így az végleg a tu
lajdonába került.

A sakk NB II utolsó előt
ti fordulójában a Tatabányai 
Bányász a Szombathelyi Va
sas csapatát fogadta és 
10,5:1,5 arányban valósággal 
lelépte ellenfelét. Az idén 
ilyen nagyarányú győzelem az 
NB II-ben nem született. A 
bányászcsapatból Pocsai.
Szirmai, Szüts, Szabó, ör- 
dögh. Baráti, Bálványos, Fű
rész és Nagy Miklós nyert, 
míg Hornyák, Nagy József 
és Fekete döntetlent ért el.

Mivel e fordulóban a rivá
lis együttesek csak mérsékel
ten szerepeltek, a Bányász

jelentősen javított helyzetéit, 
s felnyomult a harmadik 
helyre. Az élmezőny állása: 
Bp. Nyugati 94, Győri MÁV- 
DAC 81,5, Tatabánya 80, Pé
csi Ércbányász 79,5, Zalaeger
szeg 74, Vasas Izzó 73,5 pont.

Az utolsó fordulóban, no
vember 19-én azonban ne
héz feladat vár a Bányász 
sakkozóira, mivel Pécsett vív  
a harmadik hely eldöntése 
szempontjából fontos mér
kőzést. A Tatabánya számá
ra már a döntetlen is sikert 
jelentene.

Minden lépest alaposan megfon'oltak a Bányász 
sakkozói, hiszen a pontokra nagy szükség volt.

ÁLLÁS

A SZ1M Esztergo
mi Marógépgyár 
azonnali felvételre  
keres közgazdasági 
technikumi érett

ségivel, m érlegképes 
könyvelöl képesí
téssel és több éves 
gyakorlattal rendel
kező férfit vagy női 
könyvelési csoport- 
vezetői munkakör
be. Jelentkezni le 
het a gyár sze
m élyzeti osztályán.

_______2132
Tata Városi Ta

nács Végrehajtó 
Bizottsága t a ta -  
kertvárosi település 
végén az M 1-es 
nemzetközi út és a 
leendő korszerű 
benzinkút m ellett 
„Szerviz Á llom ás” 
m egépítésére vá l
lalkozót keres. Je
lentkezés : Tata,
Városi Tanács VB, 
Tata I., Kocsi n. 2.

2107

A 18. sz. Autó
közlekedési Válla
lat keres építész
mérnöki képesítés
sel és 5 éves gya
korlattal létesítm é
nyi főmérnököt, 
közlekedési üzem 
mérnöki, vagy gé
pészmérnöki ké
pesítéssel fejleszté
si csoportvezetőt. 
Fizetés m egegye
zés szerint, lakást 
biztosítani nem  tu
dunk. Ajánlatokat 
kérjük a szem ély
zeti és m unkaügyi 
osztálynak cím ezve. 
Tatabánya L, Csa
ba u. 19. bekülde
ni. 2198

VEGYES

Értesítés. Eszter
gom Városi Tanács 
kórházának Igaz
gatósága értesíti a 

hozzátartozókat, 
hogy az esztergomi 
kórházban a beteg
látogatási időt az 
alábbiak szerint ál

lapítja m eg: 1367
decem ber 1-tők 
Szerdán és pénte
ken 15—1« óráig, 
vasárnap és ünnep
napokon 14—16 ó lá 
ig. Egyben kérjük  
a kedves látogató
kat, hogy a fenti 
beteglátogátási időt 
tartsák be, mert a 
fenti időpontokon  
kívül m ás időpont- 
•ban látogatást nem  

engedélyezünk. 
Kórház igazgatósá. 
ga. 2199

Fiatal tanárnő
központi fűtéses
albérleti szobát ke
res „Sürgős” Jel
igére a kiadóba.

213«

Nagy m ennyiségű
szabványtégla után

járás nélkül be
szerezhető az esz
tergom i földm űves- 
szövetkezet Irodájá
ban. Esztergom, Vö
rösmarty u. 5. sz. 
T elefon : 63.

2158

4  B U D A P E S T I  V E G Y I M Ű V E K
pályázatot hirdet állami gazdaságok, termelőszövet

kezetek és kísérleti gazdaságok szakemberei részére, 
olyan sikeres vagy kiváló mezőgazdasági eredmények 

bemutatására, melyek a Budapesti Vegyiművek által 
gyártott, vagy kísérleti engedélyeztetés alatt álló növény
védőszerek hatékonyságát, gazdaságosságát tanúsítják.

P á ly a d í ja k :  1 db I. d íj 10000 Ft,
2 db II. díj 5000 Ft,
3 db III. díj 3000 Ft.

A pályázati szándékot a Budapesti Vegyiművek Igazgatóságá
hoz (Budapest IX., Kén u. 5.) kell beküldeni, az eredmények 
bemutathatósága előtt legalább 1 hónappal.

A pályázatok lezárási határideje: 1968. október 31.
A pályázatok eredményének kihirdetésére és a pálya- 
díjak kiosztására 1968. december 31-ig kerül sor.
A pályázat részletes feltételeiért, illetve további fe l
világosításért kérjük az érdeklődőket, forduljanak 

Telefon: a gyár technológiai főosztályához.

476-127 B udapesti Vegyi etsűvek Igazgatósága


