
ISlö. február 13. péntek D OL G OZ Ó K  L A P J A 4

Segéd-gépkocsivezetőket
budapesti telephelyre

gyakorlat nélkül felveszünk. Előnyben részesülnek 
katonaságtól leszerelt autójavító szakmabeliek. Gya
korlat megszerzése után jó kereseti lehetőséget bizto
sítunk.

Ugyanitt gyakorlattal rendelkező

gépkocsivezetőket 
és rakodómunkásokat

is felveszünk
Budapest különböző kerületeiben lévő telepeink és 
kirendeltségeink részére.

JELENTKEZÉS: Építőipari Szállítási V állalat 1. « .  
Szállítási Üzemegység (1. ÉPFU) Budapest III., Zay i 
u. 1—3. Forgalmi Iroda.

MEZÖGAZDASÄGI GÉPJAVÍTÓ VÄLLALAT 
Tata, Kocsi út 1. 
azonnali belépéssel felvesz 
ta tai telephelyre
autójavítóba MŰSZAKI ELLENŐRT, 
szőnyi telephelyre

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ KALKULÁTORT 
(erősáram ú szakmában) 
villanyszerelő és épületgépészeti 
képesítéssel FŐMŰVEZETŐT, 
hálózati villanyszerelőt,
érintésvédelm i vizsgával rendelkező MÉRŐT.
Jelentkezés a  fenti címen
Üzemvezető.

SZÖVETKEZETÜNK jó kereseti 
lehetőséggel alkalmaz 

NŐI MUNKAERŐKET,
FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT 
ÉS LAKATOS SZAKMUNKÁSOKAT 

Jelentkezni leh e t: DELTA Ktsz, 
Tatabánya, XlV-es akna - « 
Munkaügyi Osztály

A TATABÁNYAI FODRASZIPARI SZÖVETKEZET 
a  lakossági szolgáltatás érdekében

késes-műköszörűs 
részleggel bővíti
tevékenységét

Tatabánya III., Csarnok u. 18. sz. alatt.

V állatjuk
KÉSEK OLLÓK-MANIKÜR EGYÉB 

FELSZERELÉSEK 

KÖSZÖRÜLÉSÉT JAVÍTÁSÁT.

LAKOSSÁG RÉSZÉRE VÁLLALATOK FELÉ.

V fg 'JT  ig ény  be s z o lg á l ta tá s a in k a t

A Komárom megyei 
Ipari
Mclléktermékfeidoigozú 
és Építőanyagipari 
Vállalat 
ANYAG
GAZDÁLKODÁSI 
CSOPORTVEZETŐT 
KERES

Bé:ezés megegyezés 
szeri it.
Jelentkezés a 
KIMÉV Központ 
Személyzeti Osztályán, 
(Tatabánya I-,
Béke tér 1.)

FELVESZÜNK 
KAZÁNFŰTŐT 

* — ’•'D'TIYKAZAN 
"ÜTÉSÉRE.

338-as

"érezés megegyezés szerint 
BETON ÉS
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LÁBATLANI GYÁRA 

LÁBATLAN

Apróhirdetés
állás

Szövetkezetünk Jó kereseti lehe
tőséggel alkalmaz női munkaerő
ket, férfi segédmunkásokat és la
katos szakmunkásokat. Jelentkez
ni lehet: Delta Ktsz. Tatabánya, 
XIV-es akna, Munkaügyi Osztály.
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LIKAS

Másfél vagy kétszobás, központi 
fútéses szövetkezeti lakást vennék 
Tatabánya-Újvárosban. Telefon: 
73-33. 203

jármű

Jáva Ideál 50 cnt3-es motorke
rékpár eladó. Bármikor megtekint
hető. Csősz Miklós Aes, Pénzásós, 
Bem u. 35. 246

VEGYES

Esküvőre különleges menyasszo
nyi. vőlegényi, koszorúslány! ru
hák kölcsönzése. Vidékre Is! Bu
dapest vii., Akácfa u. 27. Tele
fon: 122-1(1. US

M N K-menetrend
Orvosolták a dadiak panaszát

A MEGYEI LABDARÜGÖ
SZAKSZÖVETSÉG elnöksége 
legutóbbi ülésén foglalkozott 
a dadi sportkör panaszával, 
melyet az elmaradt Kecskéd 
—Dad mérkőzéssel kapcsolat
ban adott be. Több érintett 
személy meghallgatása után 
az elnökség megállapította, 
hogy valóban mulasztások 
történtek a mérkőzés körül, s 
ezért méltányolta a dadiak 
panaszát, és a csapatot be
vette a labdarúgó MNK har
madik fordulójába.

Március 8 -án már ezt is fi
gyelembe véve folytatódik a 
Magyar Népköztársasági Ku
pa megyei selejtezője a har
madik fordulóval (miután 
kettőt már a múlt év végén 
lejátszottak), s ennek a páro
sítása a következő: Tatabá
nyai Vasas—Rákóczi SE, Ta
tabányai Cement — Tatai 
Spartacus, Tatai Textiles— 
Tatabányai Építők, Lábatla-

ni Építők — Komáromi Olaj- 
munkás, Kisbéri Spartacus— 
Bábolna SE, Tokod Üveggyár 
—Nyergesújfalui Viscosa, An
na völgyi Bányász—Sári sápi
Bányász, Csolnoki SE—Esz
tergomi Marógépgyár, Kop- 
pánmonostori Tsz SK—Toko- 
di Bányász, Dad—Nagyig- 
mánd. E fordulóban a Mo- 
csai Tsz SK, az Ácsi Kinizsi, 
a Dági KSK, a Süttő Építők, 
á Kecskédi KSK és a Kör- 
nyei MEDOSZ erőnyerő lesz.

A negyedik fordulót már
cius 15-én kell lejátszaniuk a 
továbbjutott csapatoknak. 
Miután ezen a napon az NB 
III-as együtteseknek már baj
noki mérkőzésük lesz, MNK- 
mérkőzéseiket március 18-án, 
tehát hét közben bonyolítják 
le. A negyedik forduló páro
sítása azoknál, akik erőnyerő
ként jutottak tovább: Mocsa 
—Ács, Dág—Süttő, Kecskéd— 
Környe.' A harmadik forduló-
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Minden negyedik dolgozó
Egy évtizeddel ezelőtt nem 

sok szó hallatszott a kisipari 
szövetkezetek sportjáról me
gyénkben; nem is nagyon 
lett volna miről beszélni, hi
szen ennek úgyszólván csak 
a csírája létezett. Az utóbbi 
években azonban m ár való
ban van szövetkezeti sport, s 
nemcsak az öt Spartacus 
egyesületben, hanem a ktsz-ek 
dolgozói között, a tömegesség 
alapján is. így aztán a múlt 
évi sportmunka összegezésé
nél, s  az ez évi feladatok 
megbeszélésénél volt miről 
számot adnia a megyei szö
vetkezeti bizottságnak.

A Spartacus egyesületek 
nagy múlttal, sok tapasztalat
tal ugyan most sem rendel
keznek, de tavaly m ár több 
sportágban figyelemre méltó 
eredményeket értek el. A 
kisbéri és tatai szövetkezetek 
labdarúgó és kézilabdacsapa
tai a megyei bajnokságban 
rangos ellenfeleknek számíta
nak, egyikük-másikuk már 
a helyezések sorsának eldön
tésébe is beleszól. (A Kisbéri 
Spartacus labdarúgó csapata 
például bronzérmet nyert a 
megyei bajnokságban.)

Még fiatalabb szövetkezeti 
egyesület működik Komárom
ban és Tardosbányán. A tar- 
dosbányaiak a. járási vetélke
dőkön játszanak egyre jelen
tősebb szerepet, míg Komá
romban a Spartacus az úszás
ban vállalta el a gazda sze
repkörét. Stagnálás csak Esz
tergomban mutatkozik, ahol a 
múlt években országos sikere
ket elért cselgáncs együttes 
különböző okokból visszaesett. 
Az egyesület vezetői azonban 
Itt is megelégelték a kiala
kult áldatlan helyzetet, és a 
gondokon felülemelkedve 
több olyan intézkedést tet
tek, melyek hatására a szak
osztály ismét visszaszerezheti 
jó hírét.

Nemcsak a minőségi, ha
nem a tömegsportban is fi
gyelemre méltó fejlődés ta
pasztalható megyénk kisipari 
szövetkezeteiben. Természe
tesen nem mindben; de ahol 
a gazdasági vezetők és a szö
vetkezeti bizottságok szív
ügyüknek tekintik a sporttal 
való foglalkozást, ott a szá
mok egészen imponálóak. A 
múlt évben 56 kispályás lab
darúgó, 60 asztalitenisz, 4 ké- 
lilabda és 14 sakkcsapat vett 
részt a szövetkezeti bajnok
ságokon. A természetbarátok 
száma is megnőtt, 55-en m ár 
rendszeresen hódolnak ennek 
a szép és egészséges időtöl
tésnek. míg az alkalmi túrá
zók száma több mint 400 
volt.

A Spartacus egyesületekben 
és a tömegsport keretében 
rendszeresen sportoló szövet
kezeti dolgozók száma az össz- 
létszámnak 26,5 százalékát 
teszi ki, ami annyit jelent, 
hogy minden negyedik szö
vetkezeti dolgozó sportol va
lamilyen formában. (Az al
kalmi túrázók száma ebben 
nem szerepel.) Ezek után ért
hető, hogy az OKISZ sport
osztályának értékelése alap
ján a megyék között második 
helyen áll a Komárom megyei 
szövetkezeti sportmozgalom.

Az évzáró értekezleten 
ezért többen megérdemelten 
kapták meg a kiváló sport
munkáért járó jelvényt és 
oklevelet. Ugyancsak ez alka
lommal adták át a múlt év 
tömegsport versenyein győz
tes csapatoknak a díjakat. 
Sakkban és asztaliteniszben a 
Tatabányai Építők Ktsz, kézi
labdában a Tatai Faipari, 
kispályás labdarúgásban pe
dig a Tatabányai Delta Ktsz 
csapata őrzi egy évig a ván
dorserleget.

A„Kuba'a-istálló" rajtja
Szerdán este Sevillában 16 

fokos melegben, 30 000 néző 
előtt, villanyfénynél kerü’t 
sor a Spanyolország—NSZK 
barátságos válogatott labda
rúgó-mérkőzésre. Különösen a 
nyugatnémetek számára volt 
jelentős a 90 perc, hiszen Hel
mut' Schön edző képet kapott 
a VB-re készülő csapata je- 
'enlegi felkészültségéről, tor 
Tájáról.

A nyugatnémetek első 
, előadása” nem sikerült, 2 :0 
(2 :0 ) arányú vereséget szen
vedtek. Annál jobban jött ez. 
az eredmény Kubala László

nak, a spanyol válogatott szö
vetségi kapitányának, aki ez
zel a mérkőzéssel debütált 
tisztségében.

Hírügynökségi jelentések 
szerint a Beckenbauer és 
Overath nélkül, de az „ola
szokkal” : Schnellingerrel és 
Hallerrel játszó vendégek a 
mérkőzés nagy részében v é 
dekezésre szorultak. A kister
metű, fürge spanyol csatá 
rok egy percig sem hagyták 
nyugodni a nyugatnémet vé
delmet, amelyben különösen 
Schnellinger játszott feltűnő
en gyengén.

ban szembe kerülő csapatok
nál a továbbjutó még nem 
ismeretes, ezért itt az egyes 
küzdőpárokat sorsolták össze, 
mégpedig: Tb. Cement—T.
Spartacus—Tb. Vasas—Rákó
czi; Dad—Nagyigmánd—Tb.
Textil—Tb. Építők; Lábatlan 

—Olajmunkás—Kisbér—Bá
bolna; Üveggyár—Viscosa—
Koppánmonostor—Tokodi Bá
nyász; Csolnok—Marógépgyár 
—Annavölgy—Sárisáp. Ha az 
alacsonyabb osztályú csapat 
ju t tovább, akkor — függetle
nül a fenti sorsolástól — az 
lesz a pályaválasztó.

Az MNK versenykiírása 
szerint a megyei selejtezőt 
április 30-ig be kell fejezni. 
Ezért a szövetség az ötödik 
forduló időpontjául április 
2 2 -tőt, a hatodik forduló ter
minusaként pedig április 29- 
3t jelölte meg. A csapatok 
azonban — közös megegyezés
sel — korábbi időpontban is 
lejátszhatják mérkőzéseiket.

A megyei selejtezőkből (te
hát valamennyi megyéből) 
összesen 62 csapat ju t az or
szágos középdöntőbe. Itt csat
lakoznak hozzájuk az NB II 
és NB I B osztályú együtte
sek, tehát összesen 128 csa
pat veszi fel a küzdelmet. Az 
NB I-e.> csapatok csak a kö
zépdöntőből továbbjutott leg
jobb tizenhat együttessel ke
rülnek .össze, az akkor készült 
külön párosítás szerint. 
Döntetlen esetén, ha azonos 
osztályúak játszottak, a ven
dégcsapat jut tovább. Ha a 
különböző osztályúak mérkő
zése végződött döntetlennel, 
mindig az alacsonyabb osztá
lyú együttes a továbbjutó, 
még akkor is, ha pályaválasz
tó volt. Az MNK mérkózésso- 
rozat záró akkordja augusztus 
2 0 -án lesz, itt dől el a kupa 
sorsa.

A MEGYEI SELEJTEZŐ
mérkőzéseken mindé *• vonat
kozásban a megyei szövetség 
döntései, intézkedései érvé
nyesek. Ami a résztvevő já 
tékosokat illeti: a kupaküzde
lemben is az 1970. évi tavaszi 
bajnokság versenykiírása ér
vényes. A mérkőzéseken há
rom játékos (egy kapus és 
két mezőnyjátékos) cserélhető.

M k vannak..
A sportéletben Is rend - 1  

kívül megnövekedett az * 
újra való törekvés. Ez nem- # 
csak az edzésmódszerekre * 
vonatkozik, hanem például * 
az új sportszerekre és arra * 
is, hogyan iehet a  leghatá- t 
sosabban leküzdeni a  le- * 
vegő, vagy a víz ellenállá- « 
sát.

Ami az edzésekkel kap-  ̂
csolatos, az gyakran napi- * 
renden szerepel. Kevesebb 0 

szó esik azonban a másik * 
kettőről, pedig. . .  0

Az úszósportban az ame- * 
rikaiak kiszámították azt, 0  

hogy a vízben értékes szá- * 
zadmásodperceket lehet 0  

nyerni — borotválkozással, * 
A férfi úszók nemcsak az 0 

arcukat, hanem a lábukat, * 
karjukat és mellüket is 0  

rendszeresen borotválják és * 
ezzel a vízben csökken az 0  

ellenállás. Erre persze ha- * 
m ar rájöttek az ellenfelek 0 

is. Ma már a magyarok * 
előtt sem titok ez, ők is bo- 0 

rotválkoznak. Az eredmé- J 
nyék azonban még hiányoz- 0 

nak... *
A sportszerek modemi, 0 

zálása sem ismer határt, 0  

de ez csak a szabályokon * 
belül lehetséges. így került J 
néhány éve forgalomba a * 
híres üvegrúd, amely ru- 1 
galmassága révén szinte * 
„kozmikus” magasságba re -J 
piti a versenyzőket, s az J 
egész világon tért hódított J 
a  tartan elnevezésű mű- * 
anyagtalaj. A Népstadion-J 
ban tavaly már megvolt a j  
hazai premierje: az ugró-J 
helyeknél tartan-nekifutók J 
készültek. Most újabb tar- 0 
tan-tervek valósulnak meg: J 
Budapesten tenisz- és ko-  ̂
sárlabda-pályákat is ezzel * 
borítanak. Sok előnye mel- t 
lett a legnagyobb, hogy víz- J
álló. 0

Nem maradnak le az asz- * 
taliteniszezők, a magyar já- , 
tékosok megismerkedtek J 
egy nyugatnémet cég új , 
gyártmányaival. A narancs- J 
sárga színű labdák a feke- t 
te asztalon (ez is új) orvo-J 
si vélemény szerint meg- 1 
nyugtatóbbak a szemnek. J 
mint a fehér. Edzéseken J 
már használnak kétszínű J 
labdákat (egyik fele piros.J 
a másik sárga), amelyekkel * 
jobban megfigyelhető a z , 
úgynevezett „fals” ; s az ér- * 
des felületű Labdákkal; 
könnyebben lehet megta- J 
nulni a nagyon hatásos t 
nyesést és pörgetést. *

Ez a helyzet ma, és hogy t 
mit hoz a holnap?

0

Hírek a Tatabánya 
portájáról

Előbb a Honvéd, 
aztán a Vojvodina

A tatabányai labdarúgó 
szurkolók vasárnap már „faj
súlyosabb” ízelítőt kapnak a 
játékból: délután fél 3 órai 
kezdettel ugyanis a TBSC NB 
I-es csapata a Bp. Honvéd 
együttesével játszik barátsá
gos mérkőzést.

Jövő szerdán, vagyis febru
ár 18-án pedig m ár rangos 
nemzetközi mérkőzést is já t
szik a Tatabánya, mégpedig az 
újvidéki Vojvodina csapatá
val.

Mindkét találkozó előtt elő- 
mérkőzés is lesz. Február 15- 
én a TBSC II. a Bp. Honvéd 
tartalékaival játszik (három
negyed 1 órai kezdettel). 18- 
án pedig a Vojvodina elleni 
mérkőzés előjátékaként
ugyancsak a tatabányai tarta
lékcsapat a KOMÉP SE ellen 
lép pályára.

Szurkoló gyűlés
Két nappal az NB I-es rajt 

- ’ott. február 26-án csütörtö
kön este 6 órai kezdettel a 
Pánvász sTrtotthonban szur
koló gyűlést rendez a klub ve
zetősége. A felkészülési mun
káról, a csapat formájáról, — 
s általában mindarról, ami 
ilyenkor a labdarúgás rajon

góit érdekli — dr. Lakat Ká
roly mesteredző tart előadást. 
Utána a szurkolóké lesz a 
szó: feltett kérdéseikre Bü- 
decs József, az egyesület el
nöke és dr. Lakat Károly vá
laszol.

Széles körű 
tagtoborzás

A Tatabányai Bányász el
nöksége széles körű tagto
borzást indított, és már az 
első napokban száznál több 
sportkedvelő jelentkezett
egyesületi pártoló tagnak. A 
toborzás tovább folytatódik, s 
a klub vezetősége jogosan bí
zik ennek sikerében, hiszen, a 
tagok jelentős kedvezménye
ket kapnak a sportrendezvé
nyeken. Mégpedig rangos ese- 
ménveken, mivel nemcsak N ° 
X-es labdarúgó csapata, ha
nem két kitűnő kézilabda 
együttese és több más sport
ágban is élvonalbeli eárdái 
vannak a Bányásznak. Ezek 
mérkőzéseit Dedie általában 
a rendes belépőd)’’ feléért lá
togathatták az „t fas
ts'. \  belóoósi szá-Hrirot a 
vállalatok, üzemek hivatalok 
■>s más itjtézménvek snortfe- 
lelőseinél lehet bejelenteni, 
de megtehető ez a klub elnök- 
ségénél is.


