
Négy szegedi kajakos 
a válogatott keretben 

Csak 

tizenegy gól 
Csak részben lett igazuk 

azoknak a szurkolóknak, 
akik a múlt héten arról be-
széltek, hogy a labdarúgó-
bajnokság elsó fordulójában 
sok lesz a döntetlen, és ke-
vés gól esik a mérkőzése-
ken. Sokan arra számítottak, 
hogy a sáros, nehéz talajon 
nemcsak a vendégek, hanem 
még a h„zai csapatok ts 
biztonsági játékra töreked-
nek. Ez jórészt így is tör-
tént, mégis az NB I-ben 
húsz gól esett. Az NB I B-s 
csatárok azonban hadUábon 
álltak a góllövéssel. Ennek 
az osztálynak kilenc mér-
kőzésén mindössze tizenegy 
gólnak tapsolhattak a né-
zők, ez pedig kevés. És még 
egj kis statisztika: a tizen-
nyolc csapatnak fele nem tud-
ta bevenni egyszer sem az 
ellenfél kapuját. 

Ez utóbbiak közé tartozik a 
SZEOL is. bár pontot hozott 
haza Pécsről, tehát sikerrel 
rajtolt. A labdarúgásnak 
azonban a gól a borsa-sava, 
a nézők elsősorban gólt 
akarnak látni a pályákon. 
Ilyen tekintetben csak a 
ZTE tűnt ki az NB I B első 
fordulójában, mert — mint 
ismeretes — játékosai há-
romszor találtak a Videoton 
hálójába. Különös érdekes-
ség, hogy vasárnapba SZEOL 
az újonc ZTE-t fogadja, és 
talán nem kiabáljuk el a 
dolgot, ha azt mondjuk: a 
találkozónak rangadó „íze" 
van . . . Most mindkét csa-
pat bizonyítani akar. A 
mieinktől gólt, illetve gólo-
kat várunk, a zalaegerszegi 
szurkolók pedig nyilván az 
egyik pontra számítanak, 
állandó jó formát remélve 
csapatuktól. 

A gólszegénység egyébként 
azt bizonyítja, hogy az NB 
I B-ben a mezőny rendkívül 
kiegyensúlyozott lesz. A hét 
végén sorra kerülő második 
fordulóban is nagy küzdel-
mek várhatók. A SZEOL— 
ZTE mérkőzésen kívül kü-
lönösen a közlekedési rang-
adó, az Előre-Szállitók ösz-
szecsapás Ígérkezik érdekes-
nek. Az Előre vasárnap 
Nagvbátonyban nyert, a 
Szállítók pedig a fővárosban 
fektette kétvállra az ózdia-
kat. Az Előre esetleges 
újabb győzelmével könnyen 
a táblázat élére kerülhet. 

Egy bizonyos: az erőviszo-
nyokat még nem lehet fel-
mérni az I B osztályban. 
Legalább négy-öt fordulóra 
van szükség, hogy a csapa-
tokról véleményt lehessen 
mondani, kialakuljon stabi-
labb helyzet a bajnoki táb-
lázaton. 

Mctzger Károly 

Ilyenkor télen a ságvári-
telepi új általános iskola 
tornatermében kezdenek a 
Szegedi Kender kajakosai, 
Oravccz Béla vezetésével. 
Amikor a terembe ellátogat-
tunk, szorgos munka folyt. 
A bordásfal mellett beszél-
gettem Vörös Teodórával, a 
Tanárképző Főiskola hallga-
tójával. Teodóra igen szép 
eredményeket vallhat ma-
gáénak. Régebben országos 
ifjúsági bajnokságot nyert, 
1968-ban pedig a vidéki baj-
nokságon lett első. 

— Üszással kezdtem, 
majd tornával folytattam, 
és itt a kajakosoknál talál-
tam meg legjobban számítá-
somat, örömömet — mondta 
a versenyző. — Szeretném 
az utánpótlás-válogatottban 
tovább tartani helyemet, és 
az eddigieknél jobb ered-
m é n y i r e számítok. Ennek 
érdekében nagyon komolyan 
veszem az edzéseket... 

— Persze a tavaszi ered-
ményeimtől még sok min-
den függ — tette hozzá vé-
gül szerényen. 

Oravecz Béla edző el-
mondta, hogy a Tanárképző 
Főiskolán mindenben segíti 
Teodórát a jó eredmények 
elérésében. Mindig részt ve-
bet az edzéseken és nyáron 
a versenyeken ls indulhat. 

— Köszönet illeti még az 
Autójavító Vállalatot is a 
támogatásért — jegyezte meg 
utóbb az edző, — mert Adok 
János a vállalat ipari ta-
nulója. Fiatal versenyzőnk 

500 méteres és 1000 méteres 
távon indul, kenuban. 1967-
ben országos ifibajnokságot 
nyert Gera Sándorral pá-
rosban. Tavaly ősz. óta ifjú-
sági válogatott kerettag. Na-
gyon igyekszik, mert ebben 
az évben szeretne részt ven-
ni Moszkvában az ifjúsági 
Európa Bajnokságon . . . 

Flórián Imre is ott volt 
a Kender SE edzésén, ö a 
postán dolgozik. A kemény 
téli edzések mellett most az 
egyetemi felvételire készül. 
Az utánpótlás-válogatottba 
szeretne bekerülni, jelenleg 
a keret tagja. Lihegve ér-
kezett mellém és megjegyez-
te: 

— Nagyon várom a jó 
időt, hogy végre megint a 
Tiszán kajakozhassam! 

A ságváritelepi iskolából 
ellátogattam a Madách ut-
cai általános iskolába a 
SZEOL SC kajakosainak 
edzésére. Ott Kovács László 
az egyik legtehetségesebb és 
legszorgalmasabb verseny-
ző. Vele beszélgettem: 

— 1963-ban kezdtem el 
sportolni — mondta. — Az-
óta már nemzetközi verse-
nyen is győztem, most is az 
A-válogatott keret tagja va-
gyok. Sajnos tavaly nyáron 
tú'terhelés miatt sérült vol-
tam. és részben ezért nem 
sikerült kijutnom Mexikóba. 
De azért nem vesztettem el 
a kedvemet. Fiatal vagyok 
és a müncheni olimpián sze-
retnék bizonyítani . . . 

Ma.tolay Jenő 

Llebmum Béla felvétel* 

Sok leány látogatja a SZEOL tornaszakosztályának edzéseit 

Kezdenek a tekézők 
A téli szünet a tekézők-

nél is befejeződött, a hét vé-
gén már a bajnoki pontokért 
küzdenek a csapatok. Ez 
nagyon meglátszott a megyei 
tekeszövetség hétfő esti ülé-
sén, ahol mindegyik szegedi 
egyesület képviseltette ma-
gát. Az NB l-es SZVSE-től 
majdnem az egész csapat ott 
volt. 

— J ó sorsolást kaptunk — 
mondta Petrás Pál, aki az 
együttes egyik játékosa és 
egyben társadalmi edzője is. 
— Vásárnap idehaza kez-
dünk, az egyik újoncot, a 
Szombathelyi SE-t fogadjuk. 
Ellenük nyerni akarunk, 
mert a hazai pálya a mi 
sportágunkban igen nagy 
előny. A tavalyi összeállí-
tásban nem lesz nagyobb 
változás. Hegedűs, Slajchó, 
Bumford, Martusz, Komáro-

mi, Szécsi, no és jómagam 
já tszunk. . . 

A női NB I — ahol a SZAK 
csapata indul — csak már-
cius végén kezdődik, de a 
férfi NB Il-esek a férfi NB 
l-esekkel együtt mór most 
a pályára lépnek. A második 
vonal csapatairól Török Ti-
vadar, a megyei szövetség 
elnöke a következőket mond-
ta: 

— Az NB II-ben Idén négy 
szegedi együttes indul, és re-
mélhető, hogy valamelyikük 
megnyeri a bajnokságot. A 
SZAK, az Építők, a Postás 
és az IKV közül az első for-
dulóban csak a SZAK szere-
pel idehaza, a többiek vi-
dékre utaznak. A SZAK a 
Bp. Cserzőt fogadja, és ket-
tőjük találkozója szombaton 
délután idénynyitó lesz Sze-
geden . . . 

B L K . 

Torna — kevés fiúval 
Merre tart a szegedi torna-

sport? A kérdés sokszor 
hangzott el az utóbbi évek-
ben, főleg a szakemberek, a 
sportvezetők vetették fel. 
Sajnos, a labdajátékok nép-
szerűsége mellett a közönség 
érdeklődése még nem olyan 
mértékű, ahogy ezt a sportág 
megérdemelné. Épp ezért ér-
demes bemutatni a jelenlegi 
helyzetet. 

Szegeden két egyesületnek 
van tornaszakosztálya. A 
Szegedi Postás „kiemelt", cél-
támogatott szakosztállyal 
rendelkezik, ahol Savanya 
Ferencné és Lalia András 
végzi a munkát. A SZEOL 
SC tornaszakosztályát Fonyó-
di György és Szabó Ilona ké-
szíti fel. Ezenkívül a Tanár-
képző Főiskolán, a központi 
sportiskolában és néhány kö-
zépiskolában foglalkoznak 
még intenzíven a tornasport-
tal. Szegeden az egyesületek-
nél csak női szakosztályok 
működnek. A tornászok szá-
ma az egyesületekben 70—80 
fő, közülük 18—20 az az ak-
tív versenyző, aki a kötelező 
szabadon választott gyakorla-
tokat be tudja mutatni. A 
Szegedi Postásnál felnőtt II., 
ifjúsági I I—II I . osztályú, a 
SZEOL-nál felnőtt II—III. , 
ifjúsági II., a tanárképzőnél 
felnőtt I I—II I . osztályú csa-
patok vannak. A központi 
sportiskola torna-szakosztá-
lyában korosztályos verse-
nyeket rendeznek, az 1954— 
58. évben született fiatalok-
kal foglalkoznak. (Lényegé-
ben a sportiskola hivatott 
arra, hogy az utánpótlást 
nevelje az egyesületek szá-
mára.) 

Tavaly a Szegedi Postás-
nál öten szerezték meg az if-
júsági ezüstjelvényt (Kovács 
Anikó, Greminger, Oskó, 
Ábrahám, Bicskei). Ezenkí-
vül a szegedi tornászlányok 
között még 20 ifjúsági bronz-
jelvényes is van. A Tanár-
képző Főiskolán a felnőtt 
kategóriában hárman szerez-
ték meg a II. osztályú, hatan 
pedig a felnőtt I I I . osztá-
lyú minősítést. 

Az eredményeket vizsgál-
va megállapítható: az előző 
évek színvonalához képest az A mai, szerdai szegedi ba- ződést írt alá, az Ice Follíes 
elmúlt esztendő lényeges fej- rátságos labdarúgó-mérkőzé- amerikai jégrevűhöz. 
lődést mutat. Főként a gya- sek: SZEOLr-SZVSE, Tisza- * 
korlatok nehézségi foka, ak- parti stadion, fél 4. SZAK- A belgrádi kiállítási csar-
robatikájának a színvonala Szegedi Dózsa, SZAK-pálya, nokban - amelynek nézőte-

fél 4. rén 5270-en férnek el — mar 
» minden előkészületet meg-

tettek arra, hogy a hét vé-
gén minden szempontból 
megfelelő lehetőséget bizto-
sítsanak a versenyzéshez az 

kuló szegedi gyakorlat a 
sportág erősödésére, hogy a 
szegcdi középiskolák újabban 
már kiadják tanulóikat az 
egyesületeknek. A kölcsönös 
segítség mindkét fél számá-
ra megtermi gyümölcsét An-
nál is inkább, meri nz egye-
sületekben jó nevelő munka 
folyik, s a sportoló diákok 
többsége jeles és kitűnő ta-
nuló. 

A fejlődéssel tehát elége-
dettek lehetünk, de az elért 
eredményekkel sajnos még 
nem. Szegeden még mindig 
nem áll azon a fokon a tor-
nasport, mint például Pé-
csen. Debrecenben. A felsze-
relés hiánya mindkét egyesü-
letnél kiütközik. (Kevés a 
talajszőnyeg, filcszőnyeg pe-
dig nincs. Az utóbbi külö-
nösen hátrányos, mert ma-
gasabb szintű versenyeken 
filcen kell dolgozni.) A te-
remkérdés, a zene megoldá-
sa is probléma. 

Az MTS városi tanácsa 

szívügyének tekinti e sport-
ág fejlődését. Ennek is kö-
szönhető egyrészt, hogy a ne-
hézségek ellenére aktív, lel-
kes munka folyik a szakosz-
tályokban. Savanya Ferenc-
nével és Fonyódi Györggyel 
beszélgetve megtudtuk, hogy 
városi szintű ifjúsági váloga-
tott létrehozását tervezik. 
Más városok válogatottjainak 
meghívásával pedig a feszti-
vál műsorába óhajtanának 
bekapcsolódni. A sportágat 
népszerűsítő bemutatók ren-
dezése, valamint pontozó bí-
rói tanfolyam szervezése is 
szerepel a programban. Sze-
retnék, ha az egyesületek is 
jogot kapnának arra, hogy 
egész fiatalkorú sportolókkal 
foglalkozhassanak. (Ez eb-
ben a sportágban rendkívül 
fontos.) S természetes, ott 
szerepel az elérendő felada-
tok között az aranyjelvényes 
szintek, a jobb minősítések 
megszerzése is. 

H . J . 

S=0=R=0=K=B=A=N 

emelkedett, a műszabad-

gyakorlatokban pedig jelen-

tős helyet kaptak a modern 

gimnasztikai elemek. Előse-

Készülődés a maratonira 

A csepeli idénynyitó mezei 
futóversenyen a felnőtt fér-
fiaknál Huszár (SZVSE) ha- _ 

gítette a fejlődést az indu- todik lett, a serdülő fiúknál atlétikai Európa-játékok 
lási jogosultságról szóló sza- a SZVSE csapata a Dunaúj- résztvevői számára. A mű-
bálymódosítás is. Az elmúlt Y&TOS f * C,8®**51 m ö g ° " j 9 soron 14 férfi és Si női szám 
hetekben megrendezett kö- £ ™ a d l k ^ S 2 e r e Z t e -erepeh s 23 országból 184 

zépfokú iskolai bajnokságok * 

különösen szembetűnő ]e- H a n a M a s k o v a a 

gyeit mutatták a fejlődésnek. Európa-bajnok csehszlovák 

J ó hatással volt az a kiala- műkorcsolyázónő profi szer-

férfi és 95 női versenyzőt 
neveztek. A kimutatás sze-
rint 102 olyan atléta és at-
létanő lesz ott Belgrádban, 
aki mexikói olimpián is 
rajthoz állott 

A Szegedi Nemzetközi Ma-
ratoni Verseny szervező bi-
zottsága megtartotta ez évi 
első értekezletét, az MTS 
Szeged Városi Tanácsának 
helyiségében. 

Az értekezleten értékelták 
a tavalyi verseny tanulsága-
it, majd megtárgyalták a jú-

A hét sportolói 

Ezen a héten már két szabadtéri sportág versenyzője 
is képviselteti magát képsorunkon. Egy-egy asztaliteni-
szezo és cselgáncsozó mellé labdarúgó és kerékpáros is 
bekerült a hét legjobbjai közé. 

KépUnkön balról jobbra: dr. Vikor Sebestyén, aki a 
Kender NB Il-es asztalitenisz-csapatában az egriek el-
leni találkozón mind az öt mérkőzést megnyerte, Vár-
helyi III . Péter, aki a SZEOL labdarúgóinak idénynyitó 
pécsi mérkőzésen a csapat egyik legjobbja volt. ifj. 
Szabados Ernő (Postás), aki az év első megyei kerckpá-
ros-bajnokságán az ifjúságiak között, a legnépesebb me-
zőnyben bizonyult legjobbnak, ugyanaznap pedig a me-
gyei ifjúsági birkózóbajnokságon második lett, Erdélyi 
Endre (SZEOL) országos II. osztályú egyéni cselgáncs-
bajnok. 

DÉLMAGYAR0RS7ÁG 
SZERDA, 

1969. MÁRCIUS 5. 

lius 20-án megrendezendő 
X I I I . Szegedi Nem :e*.kö/i 
Maratoni Versennyel kapcso-
latos teendőket. A verseny 
színvonalának, nemzetközi 
jelentőségének emelése ér-
dekében előterjesztett javas-
latok után a bizottság úgy 
döntött, hogy a következő 
külföldi országok maratoni 
futóit hívja meg: Ausztria, 
Anglia, Bulgária. Belgium, 
Csehszlovákia, Kassai Loko-
motív, Jugoszlávia. Szabad-
kai Szpartak, Lengyelország, 
NDK, Gerai Lokomotív, 
Szovjetunió, Kijevi Spartak. 
Ezenkívül meghívást küld a 
bizottság Szeged testvérváro-
sa, Odessza maratoni futói-
nak is. A teljes magyar él-
gárda meghívásán kívül kü-
lön név szerinti meghívást 
küld Tóth Gyulának, Sütő-
nek és még néhány iaemel-
kedő magyar futónak. 

A szervező bizottság ülését 
követően Tóth András, az 
MTS Szeged Városi Tanácsá-
nak elnöke tájékoztatást 
adott az idei feladatokról, 
előkészületekről. Azután az 
aktivisták lelkes közreműkö-
désének elismeréséül jutal-
mazásban részesítette Amb-
rózi László, Rubinfalvi Mi-
hály, Földi Imre, Varga Zol-
tánná, Gacsó Lajos, Vass 
Jccsef, Csikós László, Csi-
kós Lászlóné, Németh Lász-
ló, ifj. Gallov Sándor, Ká-
sa Mária, Gallov Sándor, 
Gsllov Sándorné, Szegfű Ibo-
lya és Temesvári János ren-
dezőbizottsági tagokat 

^ s a k k 
A megyei egyéni bajnokság 

megrendezése évről évre nehe-
zebb feladat elé állítja a me-
gyei sakkszövetséget. Tavaly 
több megyében meg sem ren-
dezték az egyéni versenyt, mert 
az 8—10 napi munkakiesést je-
lentett volna a versenyzők szá-
mára. 

A megyei sakkszövetség az 
idén is szombati és vasárnapi 
játéknapokkai tudta lebonyolí-
tani a versenyt, s fgy azon a 
szegedi sakkozók mellett a vi-

telnek bizonyult. A hat órai já-
tékidő leteltével az SZVSE ve-
zet 6:5 arányban. Az értékelés-
re kerülő Papp—Demeter játsz-
mában a szegedi játékos nye-
résre áll. Győztek a szegedi csa-
pat tagjai közül: Berecz, Tár-
nál, Hollósy, Árva és Bihari. 

A Ruhagyár Budapesten Ját-
szott a Belkereskedelmi Minisz-
térium csapatával. A befejezett 
játszmák után a budapesti csa-
pat vezet 7,5:8,5 arányban, az l ó ga t j á k k i a 18 fős váloga-
nv<i,bnl..c>.., " ZA ti...,, , , *-* " 

Az USA-ban, a Georgia 
állambeli Covlngtonban meg-
rendezett autóversenyen egy 
kocsi 290 km-es sebességgel 
a nézők közé rohant. 11-en 
meghaltak, 46-an súlyosan 
megsebesültek, az autóver-
senyző sértetlen maradt 

* 
Mexikó labdarúgó-váloga-

tottja március 16-án kezdi 
meg a felkészülést európai 
vendégszereplésére. Huszon-
hat játékosból áll pillanat-
nyilag a keret, s az előké-
születek folyamán ebből vá-

értékelésre kerülő egy játszma 
déki játékosok _is részt tudtak döntetlen lesz. A szegedi csa-

pat egyetlen győztes pontját venni. A verseny rendezésében 
és zökkenőmentes lebonyolitá-
sában Faggyas László végezte a 
legnagyobb munkát. 

A bajnoki cimet Széles Ká-
roly (SZVSE) nyerte el hatal-
mas fölénnyel. Nagy elméleti 
tudással felvértezve, ötletekben 
gazdag játszmákban győzte le 
ellenfeleit. 

A verseny végeredménye: 1. 
Széles Károly (SZVSE) 10 pont, 
2. Bihari Mihály (Szentes) 7,5, 
3. Bihari János (SZVSE) 7. 4. 
Papp László (SZVSE) 6.5, 5—6. 
Balogh Sándor (Szentes) és Var-
ga István (Makó) 6—6. 7. Dal-
los Tibor (Ruhagyár) 5,5, 8. 
Szűcs István (Hódmezővásár-
hely! 4.5. 9. Paksi Imre (Hód-
mezővásárhely) 4. 10. Petró Jó-
zsef (Ruhagyár) 3,5 nonttal. 

Az első négy helyezett beju-
tott "7 országos bajnokság elő-
döntőjébe. 

• 
A megyei csanakba tnokság va-

sárraoi. 4. fo*-di*TO»4„a't mé-'tó-
z-v-i: Hődmrzővásárheivl MF-
D O S 7 - " N H A V . 0 TT.. TT. 

—L-nOflipt, FalpTrp'peí-—Makói 
S R P T - T O K . S „ N R * 9 F U S I I . 

—Hódmezővásárhelyi Textil, 
W 

Az NB II vasárnapi, 3. for-
dulóján az SZVSE a Mátraaljai 
Bányász cgauatát latta vendé-
gül. A jő erőkből álló gyöngyö-
si csapat nagy cllcnálást fej-
tett ki, váratlanul erős cllcn-

Ozsvárt szerezte. 
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Világos: Kh3, Val, FbC (3). 
Sötét: Khl , Ha3, Fabl, gya-

log: f6 (4). 
Világos indul s a második lé-

pésben mattot adl (Guldelli fel-
adványa.) 

A múlt heti feladvány meg-
oldása: 1. Kh7! 

tottat. A mexikóiak európai 
programja: április 6: Portu-
gália, április 10: Luxemburg, 
április 16: Belgium, április 
23: Spanyolország, május I : 
Svédország, május 6: Dánia, 
május 8: Norvégia. 

* 
A Corinthians—Sao Paulo 

mérkőzés után óriási bot-
rány tört ki a szurkolók kö-
zött. A nagy tülekedésben, 
verekedésben 70-en 16 méter 
magas lelátókról ugráltak 
le, egy brazil futballdrukker 
meghalt, 150 megsebesült. * 

Az asztalitenisz NB II-ben 
és NB III-ban csak már-
cius 20-án és 21-én lesz a 
következő forduló. Addig 
egyéni versenyeket rendez-
nek. 
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