
Tarka M O Z A I K Az edző a csapatról 

A „FELTÁMADT" LÁNY. Különösen ért véget a nemzet-
közi rendőrség, az Interpol nyomozása azzal a bejelentés-
sel kapcsolatban, hogy Jutta Schmidt Diemel 16 éves nyu-
gatnémet diáklány nyomtalanul eltűnt. Hetek óta óriási 
apparátus nyomozott a holtnak hitt lány után, amikor az 
olaszországi Messina egyik rendőre végre rábukkant. Az 
egyik bárban vígan italozott egy szakállas fiatalemberrel 
Képünkön: a „feltámadt" lány egy rendőrnő kíséretében 

A ZEBRA ELŐTT MEG KELL ÁLLNI! Váratlan akadály 
akadt a kelet-afrikai autóverseny résztvevőinek útjába: 
egy csapat zebra megállásra kényszerítette Ewart Walker 

és Anthony Levitán versenyzők kocsiját 

Ma: megyei 
mérkőzés 

A Szegedi Kender SE me-
gyei labdarúgó-csapata két 
héttel ezelőtt pénteken ren-
dezte meg a Csongrád me-
gyei bajnokság idei első mér-
kőzését, amikor a Szegedi 
Építők volt az ellenfelük. A 
gyáriak most, a harmadik 
fordulóban ismét pályavá-
lasztók, és ismét pénteken 
játszanak: a Kender—Alsó-
városi MÁV találkozó ma a 
SZAK-pályán lesz, délután 4 
5rai kezdettel. 

A legfrissebb 
eredmények 
Békéscsabán folytatódtak 

az országos ifjúsági labda-
rúgótorna területi mérkőzé-
sei: 

Bács megye— 
Csongrád megye 2:2 (2:0) 
Vezette: Barcs. Az I. fél-

időben kiegyenlített küzde-
lem folyt, a Bács megyeiek 
— kihasználva válogatot-
tunk védelmének megingá-
sait — kétgólos vezetést sze-
reztek. Szünet után csapa-
tunk szinte egy kapura ját-
szott, de csak kiegyenlíteni 
tudott Kozma két góljával. 

Békés megye— 
Szolnok megye 1:1 (0:0) 

Szombaton a Csongrád 
megye—Szolnok megye és a 
Békés megye—Bács megye 
találkozókat rendezik meg. 
Az első helyre Csongrád 
vagy Bács megye váloga-
tottja kerülhet, mindkét csa-
patnak 3 pontja van. 
8p. Ilonvéd—Makói Spartacus 

6:1 (1:1) 
Csütörtökön Makón játszott 

barátságos mérkőzést a Bp. 
Honvéd labdarúgó-csapata, 
ahol Kozma (2), Szurgent, 
Tóth K., Komora és Varga 
góljaival győzött 

A labdarúgó NB I B-osz-
tályában lezajlott az első 
hat forduló, tehát túl va-
gyunk a tavaszi szezon egy-
harmadán. A most kialakult 
bajnoki táblázat természete-
sen még nem tükrözheti 
pontosan az erőviszonyokat 

A SZEOL a táblázaton 
három győzelemmel, két 
döntetlennel, egy vereséggel 
jelenleg a harmadik he-
lyet foglalja el. 

Megkérdeztük Subits La-
jost, a SZEOL labdarúgó-
csapatának edzőjét, hogy 
az eddig lejátszott mérkő-
zések tapasztalatai alapján 
mik a tervei, elképzelései a 
jövőre vonatkozóan? 

— Elégedett-e a csapat 
eddigi teljesítményével? 

— A körülményeket fi-
gyelembe véve igen. Igaz, 
az első öt mérkőzésen a 
tervezett 7 pont helyett 
csak 6-ot szereztünk. De ha 
figyelembe vesszük. hogy 
új csapatot kellett összeko-
vácsolni, mondhatni ismeret-
len játékosokból, s ezt a fel-
adatot a mostoha időjárás 
és a rossz pályaviszonyok 
közepette kellett elvégezni, 
így a 66 százalékos pont-
szerzést megfelelő ered-
ménynek tartom. Hazai pá-
lyán 100 százalékos a tel-
jesítmény. Tény, hogy a 
ZTE ellen gyengébb játékkal 
nyertünk, de akkor még a 
csapatkeresés időszakában 
voltunk. Vidéken 33 száza-
lékos a pontszerzés. Ezt 
gyengének tartom, elsősor-
ban a békéscsabai „kisiklás" 
rontja le az eredményt. 
Most, hogy a csapat kiala-
kult, az eredmények foko-
zását tűzhetjük ki célul. A 
következő öt mérkőzésen 8 
pont megszerzése a cél. 

Változtat-e a csapat já-
tékrendjén? 

— Ha megfelelő szélsők 
állanak rendelkezésre, fel-
tétlenül. Véleményem sze-
rint játékunk most sem 
mondható védekezőnek, hi-
szen a lehetőségekhez ké-
pest a szélső hátvédek fel-
futnak a támadások segíté-
sére és a középpályások is 
képesek csatárszerep betöl-
tésére. 

A tavalyi csapatból itt-
maradtak miért nem jönnek 
számításba az első csapat 
összeállításánál? 

— Három játékosról be-
szélhetnénk elsősorban. De-
zsőfi lassú lett. Jelenlegi kö-
zéppályásainkat jobbnak 
tartom. Csömör és Vörös 

esetében: mindkettő képzett 
labdarúgó, de játékfelfogá-
suk véleményem szerint el-
üt a korszerű labdarúgástól. 
Sajátmaguknak játszanak 
inkább, mintsem a csapat 
érdekeinek megfelelően. 
Mindketten kaptak már né-
mi lehetőséget .Ha a tarta-
lékcsapatban bizonyítanak, 
úgy az első csapat összeál-
lításánál is számítok rá-
juk. 

Milyen összeállítást ter-
vez vasárnapra, és milyen 
eredményt vár a Szolnoki 
MTE ellen? 

— Mészár és Tamon sé-
rült. Valószínűleg Székely 
játszik Szolnokon. M-'-s vál-
toztatást nem tervezek, és 
az egyik pont megszerzésé-
re számítok. A játékosok 
ennél többet ígérnek. 

Hernádi Gyula 

Viüámverseny 

Szegeden minden évben megrendezik a város sakko-
zóinak egyéni villámbajnokságát. Ezen egy mérkőzés leg-
feljebb tíz percig tarthat. A villámversenyen mindenki 
pillanatok alatt lép, s így a teremben a sakkórák katto-
gása izgalmas hangulatot ad a küzdelemnek. 

Az idei szegedi sakk-villámbajnokságot most bonyoT 
lították le, és azon — meglepetésre — a még csak 16 éves 
Gergely László (SZVSE) győzött. Képünk jobb oldalán 
a győztes látható 

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

Reflektorfényben 
Érdemes küzdeni 

A legutóbbi NB l-es női 
röplabda-mérkőzésen a Sze-
gedi Spartacus a Bp. Petőfi 
ellen már 2:0-ra vezetett, 
amikor a harmadik játszmá-
ban a budapestiek már 14:4-
es előnyre tettek szert, és 
csak egy pont kellett volna a 
játszma megnyeréséhez. Ak-
kor azonban fordult a kocka. 
A Spartacus rákapcsolt, egy-
másután szerezte a pontokat 
és hamarosan kiegyenlítette 
a nagy hátrányt! Végül a 
Spartacus 17:15-re megnyer-
te a harmadik játszmát és 
ezzel 3:0 arányban a mérkő-
zést is. 

A Szegedi Postás—Szegedi 
Kender megyei labdarúgó-

VILAGŰRVISELET. Berlinben nagyszabású tavaszi divat-
kiállítás nyílt, amelyen — mint képünkön látható — már 
a világűrviselet is helyet kapott. A világűrviselet különben 
így vagy úgy jelentkezik a világvárosokban rendezett di-
vatbemutatókon. Ügy véljük azonban, hogy a berlini „űr-

modell" viselése nem válik általánossá a fiatalok 
körében sem 

PÉNTEK, 
1969. ÁPRILIS II 

mérkőzésen az első félidő 35. 
percében történt a követke-
ző eset: a postások egyik vé-
dője hosszan előrevágta a 
labdát, és úgy látszott, hogy 
az a Kender kapusának biz-
tos zsákmánya lesz. A szur-
kolók biztatására azonban 
Lakatos, a balszélső villám-
gyorsan ráfutott a labdára, 
elcsípte és a kifutó kapus 
mellett a hálóba vágta. Ez-
zel a góllal pedig a Postás 
győzött. 

Mindkét eset azt bizonyít-
ja, hogy nem szabad egy-
könnyen feladni a küzdel-
m e t Az akarat, a lelkesedés 
a sportoló számára majdnem 
mindig sikert jelent! 

Mint ismeretes, a labda-
rúgó NB III-ban ebben az 
évben két szegedi csapat, a 
Kossuth SE és a SZAK sze-
repel. A két együttes hol-
nap, szombaton találkozik 
egymással. A Kossuth SE 
idei hazai mérkőzéseit eddig 
Szőregen rendezte, de a he-
lyi rangadó most Szegeden, 
a Vasutas-pályán lesz. A 
Kossuth SE—SZAK össze-
csapás szombaton délután 4 
órakor kezdődik. 

* 
A KISZ járási bizottsága 

szervezésében községi csa-
patok részvételével ebben az 
évben is megrendezik a kis-
pályás labdarúgó-bajnoksá-
got. A benevezett 19 csapa-
tot három csoportba osztot-
ták. A tavaszi-őszi rendszerű 
bajnokság első fordulója áp-
rilis 13-án lesz. Az őszi idény 
szeptember 7-én kezdődik. * 

A hét végén kezdődik az 
OB l-es vízilabda-bajnokság, 
amelyben a fővárosiakon kí-
vül Szolnok és Eger csapata 
is indul. Az OSC látszik a 
legerősebbnek, de a tavalyi 
bajnok Ferencváros és a 

Szolnoki Dózsa is beleszól-
hat az elsőség kérdésébe. A 
bajnokságot új szabályok 
szerint bonyolítják le. Meg-
szüntették a büntetőponto-
kat, ezért nem lesz olyan sok 
négyméteres dobás. Gyor-
sabb játék alakul majd ki, 
mert 45 másodpercen belül 
akciót kell végrehajtani. . * 

A Szegedi Dózsa—Szegedi 
VSE labdarúgó-mérkőzésen a 
Dózsa csapatából kiállított 
Héger dr.-t az MLSZ fegyel-
mi bizottsága egy mérkőzés-
től eltiltotta. A balszélső 
ezért vasárnap Budafokon 
nem játszhat. 

HOGYAN TIPPELJÜNK? 
Ganz-MAVAG (12.)— 

Videoton (2.) X 2 
Szolnok (10—11.)— SZEOL (S.) X 
Várpalota (8.)—Előre (7.) x 1. 
Békéscsaba 114.)— Szállítók (9.) 1 
ZTE (4.)—Pécs (8.) 1 
Oroszlány (6.)—Kecskemét (1.) x 
Jászberény (7.)— 

K1STEXT (4.) 1 X 
Pénzügyőr (3.)—Szolnok (8—9.) I 
E V T I C (14 . 1—SKSE (10.) 1 X 
Kazincbarcika (16.) — 

Borsodi Bányász (12.) x 2 
Bologna (11.)—Cagliari (2.) x 2 
Napolt (8.)—Fiorcntina (1.) 2 
Varese (12.)—Inter. (5.) 1 2 
Púimé i közt s e x : x 1 

Kézilabda-sorsolás 

A falu védelmében 
Megkezdődött a megyei 

labdarúgó-bajnokság, s a 
mérkőzésekkel kapcsolatosan 
több levél érkezett szerkesz-
tőségünkbe. Közülük Faragó 
András tanár (Kiskundorozs-
ma, Kossuth út 54. szám 
alatti lakos) írása különös 
figyelmet érdemel. A levél 
így szól: 

Megindultak a Csongrád 
megyei labdarúgó-bajnokság 
küzdelmei. Érdemes feltenni 
a kérdést: miért csak 14 csa-
pat vesz részt ebben a baj-
nokságban? 

Amióta csökkentették a 
létszámot, azóta sokszor vi-
tatkozunk a kérdésen. 
Csongrád megye területileg 
nem a legkisebb megyék kö-
zé tartozik, miért kell akkor 
elzárni egyes csapatoktól azt 
a lehetőséget, hogy magasabb 
osztályban szerepeljenek? 

A létszámcsökkentés an-
nak idején — gondolom — 
a színvonal emelkedése ér-
dekében történt. De vajon 
emelkedett-e a izínvonai ? 
Ügy vélem, s akik e bajnok-

ság küzdelmeit figyelemmel 
kísérik, egyöntetűen vallják: 
nem. Ehelyett az történt, 
hogy kevesebb mérközés-
szam kevesebb bevételt ho-
zott, s hosszú, holt időt je-
lentett. Anyagilag ez súlyos 
megterhelést jelent. De ezen-
kívül állandó rettegést is, 
mert még e csekély 14-es 
létszámból is a kiíráson túl-
menően, ha a megyei NB 
III-as csapatok a kiesés sor-
sára j u t n a k , m a g u k k a l rán-
tanak megyei csapatot'is. 

Mindezek a gondok a falu-
si sportköröket érintik leg-
jobban, mert ők azok, akik 
egy-két kivétellel a legtöbb 
bajjal és nehézséggel küzde-
nek. Igaz, ezek a tények má-
sok előtt is ismertek. Azt is 
tudom, hogy az 1969. évre 
kiírt bajnokságon most már 
változtatni nem lehet. De a 
jövő tervezésénél jó volna, 
ha e bajnokság színvonalát 
megfelelő létszámú, azaz 16 
csapat biztosítaná a közsé-
gek és városok sportkedvelői-
nek örömére. 

Az NB I B tavaszi műso-
ra április 13-án kezdődik. A 
szegedi színeket ebben a li-
gában a Szegedi Előre férfi-
csapata képviseli. A tavaszi 
műsoruk a következő: 

I. forduló (április 13.): 
Nyíregyházi Kinizsi—Szege-
di Előre. II. forduló (április 
20.): Szegedi Előre—Video-
ton. III. forduló (április 27): 
Pécsi Dózsa—Sz. Előre. IV. 
forduló (május 4.): Sz. Előre 
—Váci Fonó. V. forduló (má-
jus 11.): FTC—Sz. Előre. VI. 
forduló (május 18.): Sz. Előre 
—Székesfehérvári MÁV. VII. 
forduló (május 25.): Szondy 
SE—Sz. Előre. VIII. forduló 
(június 1.): Sz. Előre—DVTK. 
IX. forduló (június 8.): BNA 
—Sz. Előre. X. forduló (jú-
nius 15): MGM Debrecen— 
Sz. Előre. XI. forduló (jú-
nius 22.): Sz. Előre—Csömöri 
TSZ SK. 

A hét végén az NB Il-es 

kézilabda-ligában is megkez-
dődnek a bajnoki küzdelmek. 
Szegedről csak a Tanárkép-
ző Főiskola női csapata vesz 
részt a küzdelemben. Sorso-
lásuk a következő: 

I. forduló (április 13.): 
Tanárképző—Kőbányai Sör-
gyár SE. II. forduló (április 
20.): Kiskőrös—Tanárképző. 
III. forduló (április 27.): Ta-
nárképző—Bp. KÖZÉRT. IV. 
forduló (május 4.): Hódme-
zővásárhely—Tanárképző. V. 
forduló (május 11.): Tanár-
képző—Makó. VI. forduló 
(május 18.): Szentes—Tanár-
képző. VII. forduló (május 
25.): Tanárképző—Bp. Ti-
pográfia. VIII. forduló (júni-
us 1.): Cegléd—Tanárképző. 
IX. forduló (június 8.): Ta-
nárképző—Békéscsaba. X. 
forduló (június 15.): Tanár-
képző—Bp. Telefongyár. XI. 
forduló (június 22.): Martfű 
—Tanárképző. 
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