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Ez évben február 4–5-én tartottuk meg
a Szegedi Szakképzési Napokat, ame-
lyek keretében – a hagyományoknak
megfelelôen – sportverseny is volt.

Kosárlabda:
A Lukács Sándor vezette Ifjak csapa-

ta: Bartucz Péter, Bucsai Csaba, Firbás
Nándor, Kocsis Tamás, Orbán Anita,
Wisnyovszki Károly 21:14-re legyôzte
az Öregfiúk csapatát: Balsai Miklós
(csapatkapitány), Gémesi József,
Holdampf Gyula, Sódar Pál, Szente
László, Szkalák Gyula, Zsibók András,
Pápai Gábor. Edzô: Kisteleki Péter

A gyôztes csapat legjobb dobója
Wisnyovszki Károly (14 pont), míg a
veszteseknél Gémesi József (6 pont)
volt.

Labdarúgás:
Résztvevô csapatok: EGERERDÔ Rt.,

csapatkapitány: Jung László; KEFAG
Rt., csapatkapitány: Sódar Pál; Kiss Fe-
renc Erdészeti Szakközépiskola, csapat-
kapitány: Halápi Nándor; NEFAG Rt.,
csapatkapitány: dr. Tóth Imre

A torna végeredménye:
1. KEFAG Rt.
2. EGERERDÔ Rt.
3. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközép-

iskola
4. NEFAG Rt.
A torna gólkirálya: Sódar Pál 9 góllal

*
Egészen sajátságos hangulata van a

minden évben megrendezett Szegedi
Szakképzési Napoknak. Külsô megfi-
gyelô azt látja, mintha olyan emberek
jöttek volna össze, akik évekig nem ta-
lálkoztak. Pedig lehet, hogy az elôzô
héten tárgyaltak vagy ültek végig szín-
vonalas vagy éppen unalmas szakmai
rendezvényt. A belépô úgy üdvözli a
vendéglátókat – s fordítva –, mintha
ötös találatuk lenne a lutrin. Egészen
különleges ez a találkozó. Már benne
vibrál az elsô délutáni sportverseny já-
tékos hangulata. Remélhetôleg ez az ér-
zés nem fog a csapatoknál presztízskér-
déssé alakulni, és a játék nem tolódik el
az egymásnak feszülés, a mindenáron
való gyôzelemért olykor túl hangos és
valóban játékos labdamenetektôl a
„csontzene” felé. A játékot a játékért
játsszák, a hangoskodás legyen a nézôk
dolga, a gézt meg a gipszet használja to-
vábbra is a stukkókészítô.

(A Szerk.)
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