
Á labdarúgó NB I B sorsolása Edzők a SZEAC-nál 

m a i m ű s o r 

Kézilabda. Terembajnoksáf • 
Rókus i Tornacsarnokban: Elekt-
romos Ktsz—SZTK férfi (« óra). 
Konzervgyár—Tápé férfi (8.30), 
Hódmezővásárhelyi Spartacus II . 
—1Textilművek II. női (9 óra), 
SZEAC—H. Spartacus női L osz-
tá lyú mérkózés (9.20), SZEAC 
1L—Bőrösök női (9.40), H. Spar-
tacus—SZEAC női I. o. vissza-
vágó (10 óra), SZEAC—Hunyadi 
SE férfi I. o. (10.20), Fáklya-
Tipográfia férfi (10.50). Hunyadi 
SE—SZEAC férfi I. o. (11.20), 
Konzervgyár—Textilművek női I. 
oszt. (11.50), Bőrösök-Falemez-
gyár férfi (12.10). Textilművek— 
Konzervgyár női L o. (12.40), 
Tervező—Vízügy férfi (13 óra). 
Olajbányász—Kender férfi L o. 
(13.30), I f j ú Gárda—Tanárképző 
női I. o. (14 óra). Kender—Olaj-
bányász férfi I. o. (14.20), Ta-
nárképző—Ifjú Gárda női L o. 
(14.50), Tervező—Ojszentlván 
női (15.10). Sándorfalva—Sparta-
cus férfi I. o. (15.30). Gyufagyár 
—Épületgépész férfi (16 óra), 
Spartacus—Sándorfalva férfi I. 
oszt. (16.30), Tiszasziget—EMER-
GÉ n . férfi (17 óra). Kábelgyár 
—Épületgépész férfi (17.30). 

Vívás. A 16-17 évesek megyei 
bajnoksága. Gutenberg utcai Is-
kola. ( óra. 

A Magyar Labdarúgók 
Szövetségében elkészítették 
az 1969. évi NB I B sorsolá-
sát. Eszerint a bajnokság 
március 2-án kezdődik, és 
az első fordulóban a SZEAC 
Pécsen a Pécsi Bányász csa-
patával mérkőzik. 

Az első forduló teljes mű-
sora (az elölállók a pályavá-
lasztók) : Szolnoki MTE— 
Oroszlányi Bányász, Pécsi 
Bányász—Szegedi EAC, Győ-
ri Dózsa—Bp. Ganz-MAVAG, 
Várpalotai Bányász—Bp. 
Spartacus, Székesfehérvári 
M Á V Előre—Kecskeméti Dó-
zsa, Békéscsabai Előre—Mis-
kolci VSC, Zalaegerszegi 
TE—Székesfehérvári Video-
ton, Száll ítók (Bp.)—Özdi 
Kohász, Nagybátonyi Bá-
nyász—Bp. Előre. 

A SZEAC további mérkő-
zései a tavaszi idényben a 
következők. 

Március 9: SZEAC—Zala-
egerszegi TE. 

Március 16: Békéscsabai 
Előre—SZEAC. 

Március 23: SZEAC—Szé-
kesfehérvári M Á V Előre. 

Március 30: Várpalotai Bá-
nyász—SZEAC. 

Ápril is 8: SZEAC—Győr i 
Dózsa. 

Ápril is 13: Szolnoki MTE— 
SZEAC. 

Ápril is 20: SZEAC—Ganz-
M Á V A G . 

Ápril is 27: Bp. Spartacus— 
SZEAC. 

Május 4: SZEAC—Kecske-
méti Dózsa. 

Május 11: Miskolci VSC— 
SZEAC. 

Május 18: SZEAC—Video-
ton. 

Május 25: Oroszlányi Bá-
nyász—SZEAC. 

Jún ius 1: Özdi Kohász— 
SZEAC. 

Jún ius 8: SZEAC—Bp. Elő-
re. 

Jún ius 15: Nagybátonyi 
Bányász—SZEAC. 

Jún ius 22: SZEAC—Szál l í-
tók. 

A SZEAC a tavaszi Idény 
második felében játssza 
majd a legnehezebb mérkő-
zéseit, legalábbis a jelenlegi 
erőviszonyok alapján most 
ezt lehet megállapítani. A 
tizenkettedik fordulóban, 
má jus 18-án kerül sor ide-

haza, Szegeden a Videoton 
elleni mérkőzésre, ma jd utá-
na kétszer idegenbe utazik a 
csapat, az oroszlányi és az 
ózdi játék rendkívül küzdel-
mesnek ígérkezik. Tavasszal 
eggyel többet játszik idegen-
ben a SZEAC, min t idehaza. 

Itt eml í t jük meg, hogy a 
Szegedi Dózsa és a SZEAC 
vezetősége arra kérte az 
MLSZ-t, hogy a két csapat 
párhuzamos sorsolást kapjon. 
A Dózsa-pályát átépítik, 
ezért tavasszal sem lesz hasz-
nálható állapotban. Közős 
megegyezéssel a SZEAC baj-
noki mérkőzései előtt min-
dig a lila-fehérek játszanak 
ma jd NB Il-es ta lá lkozót 

Mivel a labdarúgó NB n 

első fordulóját az NB I B 

rajt ja után két héttel, tehát 

március 16-án játsszák, min-

den jel arra mu t a t hogy a 

Dózsa idegenben kezd, mert 

akkor a SZEAC Békéscsabá-

ra utazik. Az NB I I első for-

dulójában a Szegedi VSE ját-

szik majd idehaza. 

Az NB II sorsolását az 

M L S Z hamarosan kiadja. 

A SZEAC labadarúgó-
szakosztályánál — mint azt 
már megírtuk — idén Su-
bits Lajos az első csapat 
edzője. Rábay László a tar-
talékgárdánál működik , az 
„egy" segédedzője, valamint 
a harmadik csapat edzője 

Faragó Gyula. Az if júsági 

első csapattal Bánáthy Já-

nos dr. foglalkozik, az ifi 

„kettő", valamint a serdülő-

csapat edzői teendőinek el-

látásával pedig Baráth Já-

nost bízták meg. 

Áz iskolák sport-
élete 

Mérlegen a labdarúgás P a p p é s A d í e r v e z e t é s é v e l 

30 mérkőzés, 30 pont 
Adler Zsigmond, a vete-

rán edző és Papp László há-
romszoros olimpiai bajno-
kunk a Magyar Ökölv ívó 
Szövetség kérésére januártó l 
átveszi a válogatott csapat 
szakvezetését és irányítását. 
Papp és Adler húsz éve dol-
goznak együtt, Laci mint 
amatőr, mint profi is sokat 
köszönhetett mesterének. 

— A mexikói ol impia csa-
lódást okozott nekünk — 
mondja Papp László. — Pe-
dig a mai versenyzők Is tud-
nak „bunyózni", csak hiány-
zik belőlük a sport iránti 
igaz szeretet, az eredménye-
kért való lemondás. Szükség 
van a nehéz, kitartó edzé-
sekre, mert anélkül nincs 
s i k e r . . . 

— Örömmel Iátok munká-

hoz, ha úgy talál ják, hogy se-
gíthetek — mondotta Adler 
Zsigmond. — Nem kétséges, 
hogy a magyar ökölvívás 
erősen visszaesett, idő szük-
séges ahhoz, hogy megszün-
tessük a lemaradást. Éppen 
ezért abban az esetben nem 
lehet elvállalni az Irányí-
tást, ha egyik napról a má-
sikra sikereket várnak. 

A Papp— Ádler duó nem 
ígér gyors sikereket, a fő cél 
az 1972-es olimpia. Tervü-
ket öt pontban foglalták ösz-
sze. Ezek: a fizikai erő fej-
lesztése, a technika javítása, 
a légzéstechnika javítása, 
sok egyéni verseny rendezése, 
és a vidéki tehetségek felku-
tatása, részükre budapesti 
edzések biztosítása. 

Az MTS Országos Taná-
csa december végén meg-
vizsgálta az iskolai testne-
velési és sportmunka hely-
zetét. 

A kérdés napirendre tűzé-
se időszerű volt, mert az Is-
kolai testnevelés és sport 
célkitűzése, tartalma is ala-
pos változást igényel. Az 
oktatás az ország lakosságá-
nak 20 százalékára terjed 
ki, ezért egyre inkább nö-
vekszik az iskolában a test-
nevelési és sportmunka je-
lentősége is. Kiemelkedő 
helyet foglal el az egészsé-
ges nemzedék kialakításá-
ban, s hatással van az egész 
magyar sportmozgalom 
színvonalára. 

A tanórai testnevelés ép-
pen egy évszázad óta szere-
pel hivatalosan iskoláink-
ban. A felszabadulás óta 
rengeteget fejlődött, még az 
óvodákban is rendszeressé 
vált. Az elért ered-
mények mégis elmaradtak 
a kívánt színvonaltól, s a 
tanítás feltételeinek fejlesz-
tése sem tartott lépést a fel-
merülő szükségletekkel. 

Mi t kell tenni a fejlődés 
érdekében? — erre kere-
sett választ az MTS Orszá-
gos Tanácsának ülése. 

A tanácskozás abban látta 
a fejlődés lehetőségét, hogy 
javitani kell a tantárgy 
személyi-tárgyi, (létesít-
mény, felszerelés) szerveze-
ti és dokumentációs (tan-
terv, segédletek, folyóira-

A Szegedi Dózsa csapata. Al inak (balról |obbra): Mada-
rász. Károlyi , Tanács, Csanádi, Hegyes dr., Szlovák, Ba-

logh, guggolnak: Csordás dr„ Portörő, Bánfi , Kovács 

A Szegedi Dózsa lila-fehér 
gárdája három év alatt 
nagy utat tett meg. 1965-ben 
még a megyei csoportban, 
1966—67-ben pedig már az 
NB III-ban gyűjtögették a 
pontokat, azután bajnokságot 
nyerve kerültek az NB II-be. 

Az NB II-ben a csapatot 
átszervezték. Sok olyan játé-
kos került az együttesbe, 
akik még nem szerepeltek 
ebben az osztályban. De né-
hány rutinos, az NB I-et 
megjárt labdarúgót is iga-
zoltak, mint dr. Reményik, 
dr. Csordás, dr. Boros és 
Szlovák. A fiatalokkal való 
„keverés" szerencsésnek bi-
zonyu l t 

A bajnokság nyitánya 
meglepetéssel kezdődött A 
Jó hírű Debreceni VSC fe-
lett 3:1 arányú győzelmet 
arattak. Sajnos, a további 
mérkőzések már nem hoztak 
sok örömet a Dózsa számá-
ra. A hatodik forduló után a 
13., a nyolcadik és a tizedik 
forduló után pedig a 15. he-
lyen álltak. A tavaszi szezon 
vége felé kissé belelendültek, 
és az első „félidőt" 15 pont-
tal a 7. helyen zárták. 

Az őszi szezon elején Ja-
vul t valamit az együttes já-
téka, de még mindig nem 
volt kielégítő. Még a kiesés-
sel is számolni lehetett. Az 
idő múlásával azonban fo-
kozatosan meggyőzőbb lett a 
játékuk. A huszadik forduló 
után a 9. a huszonötödik 
mérkőzés után pedig már a 
8. helven láttuk őket. A ne-
héz helyzetben valójában az 

„utolsó" pi l lanatban a 3 4 
arányban győzelmesen vég-
ződött Gyula elleni találko-
zó és az ezt követő utolsó 
jászberényi döntetlen jelen-
tett kiutat a kiesés előL 

A mérleg végeredményben 
így fest: 30 mérkőzés elér-
hető hatvan pontból 30 pon t 
Egy-egy mérkőzésükre 14 
adott gól esik. 

Minden mérkőzésen ját-
szott Csanádi, vele együtt 
végig egyenletes teljesít-
ményt nyújtott : Tanács, 
Madarász, és dr. Csordás. 
De a többiek is mindent 
megtettek a minél jobb 
eredményekért Sportszerű 
helytállásuk dicséretes, 
egyetlen játékos sem került 
a kiál l í tás sorsára. 

A csapat munká jához az 
előző évekhez hasonlóan 
most is nagy segítséget 
nyújtottak a Megyei Rend-
őrkapitányság, a z egyesület 
és a labdarúgó szakosztály 
vezetői. Szakmai vonalon 
a sikeres szereplést Veres 
László edző Jó munká ja di-
cséri. 

A Dózsa-pálya talajának 
felújítása miatt a tavasszal 
is albérletbe kényszerül a 
csapat Szeretnének még 
két-három fiatal, tehetséges 

játékossal erősíteni. Az évi 

céliktűzés: a támadósor já-

tékának a feljavítása, mert 

e nélkül a jövö évben sem 

remélhetnek jobb eredmé-

nyeket. 
Solti Mihá ly 

Három építkezés 
Új sportlétesítményekről 

Szegeden kevés a sportpá-
lya, kevés a sportlétesítmény. 
Erről sokat beszélnek a vá-
rosban, s ezért adunk egy kis 
tájékoztatót arról, hogy je-
lenleg három sportlétesít-
mény is épül, a negyedikhez, 
a Spartacus-stadion építésé-
hez pedig idén kora tavasz-
szal fognak majd hozzá. 

Amirő l a legtöbb szó esik 
ilyen tekintetben Szegeden, 
az talán a fedett uszoda, 
amely Újszegeden a volt 
UTC-pálya helyén épül, és 
a város egyik nevezetessége 
lesz. Az építkezésről Kal-
már Ferenc dr„ a városi ta-
nács tervosztályának vezető-
je a következőket mondta: 

— Az uszoda építésénél a 
munka most kielégítően ha-
lad. Jelenleg a kitámasztó 
p i l l é r eke t én f t i k . a z é n ü ' e t 

oldalfala készül. Az ívalakú 
vasrácsos tetőszerkezetet az 
egyik barcsi üzemben rendel-
ték meg. A vasanyagok érke-
zését már várjuk, mert ha 
megérkezik, az építők nagy 

lépést tehetnek előbbre. Az 
épület hossza megközelíti 
majd a száz métert, és hogy 
csak néhány adatot mond-
jak : a medence ötvenszer 
huszonegy méteres lesz, tor-
natermet is építenek, az ezer 
nézőt befogadó lelátón nyolc-
százán ülhetnek, kétszázan 
pedig ál lhatnak. Mint érde-
kességet említ jük, a lelátó te-
tején a televízió részére sín 
készül, amelyen mozgó ka-
merával do lgozha tnak . . . 

Mint már megjegyeztük, az 
uszoda az UTC-pálya helyén 
épüL Az UTC — azaz ú j ne-
vén a Szegedi Kender SE 
— viszont az újszegedi ken-
dergyár mögött kapott terü-
letet sporttelep építésére. Ott 
már pompás épület emelke-
dik, amelyben klubhelyiség, 
öltöző, fürdő és gondnoki la-
kás is van. A labdarúgó-
pálya talaját füvesítették, el-
készült a röplabda- és a kézi-
labdapálya is. 

— A sporttelep 90 százalé-
kában már elkészült — 

S=0=R=0=K=B=A=N 
Az 1968. évi labdarúgó NB 

T-ben közvéleménykutatás 
alapján a Bp. Honvéd szurko-
lótábora bizonyult a legsport-
szerűbbnek, második a Fe-
rencváros, harmadik a Tata-
bánya. A szegediek a tize-
dikek, utolsó a Diósgyőr. 

Az Ifjúsági seregszemlén 
elért j ó szereplésért az MTS 

országos tanácsa háromezer 

forint juta lomban részesítet-

te a szegedi Radnót i Gim-

náz ium kézilabda-szakosztá-

lyá t 

1 2 DEL-MAGYARORSZÁG 
VASÁRNAP , 

1969. J A N U Á R 5. 

F igye lem! 
A kötelező 
gép járni üssavatossági 
biztosítás 

1969, éri díja 

janw'r hóban 

AUTÓSOK' V pótléhmente*en 

M O T O R O S O K ! f j ^ h e t a 

Felvilágosítás, befizetőlap fiókjaiknál! 

Állami Biztosító 
U K . I 

mondta Mayer Tibor, a Ken-
der SE ügyvezető elnöke. — 
A legnagyobb hiány, hogy 
még nincs vízvezeték. A lab-
darúgópálya, a kézilabda- és 
a röplabdapálya már várja 
a fiatalokat. A futballpályát 
füvesítettük. Ügy tervezzük, 
hogy az ifjúsági és a serdülő 
labdarúgó-csapatunk tavaszi 
mérkőzéseit már az ú j ottho-
nában játssza, az első csapat 
azonban csak az őszi idény 
kezdetétől veszi birtokba a 
pályát. Nyáron tartjuk majd 
az ünnepélyes avatót, addig 
az építők nyilván minden 
munkával elkészülnek . . . 

Ha már az építőkről van 
szó, meg kell említeni a 
Szegedi Építők ú j sporttele-
pét is, amely szintén Újsze-
geden készül, a régi KEAC-
pálya helyén. Itt is készen 
már az öltöző. 

— Tavaly ősszel a labda-
rúgópálya füvét megerősítet-
tük, egyes helyekre gyeptég-
lákat raktunk — mondta Er-
dei János, a Szegedi Építők 
SC elnöke. — Vál la latunk 
vezetősége minden támoga-
tást megad, hogy sportoló-
ink minél előbb otthonra ta-
láljanak. A társadalmi mun-
ka is jelentős, továbbra is 
számítunk sprtolóink és a 
Csongrád megyei Építőipari 
Vállalat többi dolgozójának 
segítségére. Két évvel ez-
előtt tekepályát építettünk, 
most pedig elkészül a sport-
kombinát is. Mi is nyáron 
vesszük majd birtokunkba az 
ú j p á l y á t . . . 

A Kender és az Építők pá-
lyájával kapcsolatban meg-
jegyzésünk: mindkettő kiesik 
a várostól, de a városfejlesz-
tést figyelembe véve, ú j 
sporttelepet beljebb má r nem 
lehet létesíteni. 

M. K. 

tok) feltételeit Jobban Jo»-
son érvenyre benne a test-
nevelés egészségvédelmi és 
testedző jellege, s az élet-
ben, de különösen a honvé-
delemben jelentős fizikai 
cselekvőképesség kifejlesz-
tése, a sportolás Iránti kedv 
és képzettség kialakítása. 
Természetes, mindez függ-
vénye az óraszámnak, a 
gvakorlás lehetőségének. 
Függ a pedagógus módsze-
rétől, a nevelőképzéstől, a 
létesítményektől és azok 
felszerelésétől, s természete-
sen, több más tényezőtől. 
Abban azonban egyet kell 
érteni Bíró Mihá lynak, az 
MTS elnökhelyettesének 
megfogalmazásával, hogy az 
előrelépés érdekében a jö-
vőben az oktatásban jobban 
alapozni kell a tanulók 
meggyőzésére, a motiváció-
ra, az élményszerűségre, a 
játékigényre. A tanulókban 
mindenekelőtt kedvet kell 
ébreszteni a rendszeres és 
önkéntes testedzéshez, spor-
toláshoz. Az elbírálásnak 
továbbra ls azonos értékű-
nek kell maradnia, a többi 
tantárgy érdemjegyével. 

Az eredmény természete-
sen függvénye az óraszám-
nak ia. A jövőben egysége-
sen minden iskolafokon heti 
2 testnevelési órában kell a 
testnevelési tantárgy óra-
számát megállapítani. A he-
ti 2 testnevelési óra általá-
nossá válása után fokozatod 
fejlesztéssel kell megterem-
teni annak feltételét, hogy 
1980. utan lehetővé vá l jék 
az óraszámok emelése, a 
felsőoktatási Intézmények, 
ben pedig minden évfo-
lyamra történő kiterjeszté-
se. 

Az óraszámok emelései 
még hosszú évek várakozá-
sának lesz a gyümölcse. 
Addig is azonban nyerhe-
tünk Időt a testnevelési és 
sportmunkára. Általánossá 
lehet tenni például a tan-
órák, a műhely és labora-
tóriumi foglalkozások kö-
zötti tornát (testnevelési 
perceket). Szélesíteni lehet 
a játékos foglalkozásokat* 
testedzesi lehetőségeket a 
napközikben, a tanulószobák-
ban és a kol légiumokban. 

A középfokú iskolai sport-
élet a tanácskozáson Ismét 
nagy szerepet kapott. Az 
elmúlt évek visszaesése 
után már érezhető a jó ki-
bontakozás. Biztosan öröm-
mel fogadják az intézmé-
nyek az előadó eme kijelen-
tését: a tanulók tömegeinek 
sportfoglalkoztatását első-
sorban az iskolán belül kell 
biztosítani, a sportban te-
hetséges tanulókat pedig 
tervszerűen kell a sportis-
kolába, az iskolán kívül i 
sportegyesületekbe Irányí-
tani. A középfokú Iskolai 
sportot úgy kell fokozatosan 
fejleszteni, hogy az után-
pótlás nevelés egyik pillére 
legyen. 

A felvetett gondolatok a 
sokoldalú vitának csak egy-
egy részterületeit képezték. 
E cikk ezért csak a gondo-
latok összefogására, kieme-
lésére szorítkozott, s annak 
érzékeltetésére, hogy az is-
kolai munka fejlődéséből a 
testnevelő tanárokra is sok 
ú j feladat háruL A vita kü-
lönben sem ért véget, mert 
az MTS OT határozata 
alapján a megyéknek is el 
kell készíteniök a maguk 
fejlesztési tervét és meg-
vizsgálniok az iskolai test-
nevelési és sportmunka 
helyzetét. 

B. J . 
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