
llj szemléletű csapatot! 
Machos Ferenc az ifjúsági válogatottról 

Á hét sportolói 

Labdarúgásunk fejlődésé- egyes csoportokból a legte-

Egygólos 

vereség 

a kézilabda 

hetségesebb 15 játékost. Ezek 
a játékosok az országos te-
rületi döntőn (ahova már 
csak leszűrve kerül a leg-
jobb 90 játékos) bizonyítják 
rátermettségüket. 

A munka soron következő 
két állomása a képzés és 
foglalkoztatás. Ez tulajdon-
képpen a minden évben lét-

a mezőnyben történő fejjá-
ték szükségszerűsége, az 
akarati, erkölcsi tényezők 
előtérbe helyezése volt ezen 
u téren fo feladatunk. A cél-
nak megfelelően elméleti 
képzés formájaben kellő időt 
fordítottunk erre A gyakor-
lati tapasztalat azt mutatja, 
hogy fiataljaink rendkívül 
fogékonyak. Lemérhető az 

ben, a hullámvölgyből kiju-
tásban központi kérdés a 
fiatalság, az utánpótlás ne-
velése. Ezért kerestük fel 
Machos Ferencet, aki 1969. 
január 1-től az ország leg-
tehetségesebb fiatal labdarú-
góival foglalkozik, sokrétű, 
felelősségteljes, de nagyon 
szép feladatot tölt be mint 
ifjúsági szövetségi edző. A 
következő kérdésekre kér-
tünk tőle választ: 

— Mi a feladata, tevé-
kenysége önnek, mint if-
júsági szövetségi edzőnek? 

_ Hadd kezdjem azzal, hogy 
y í ? •% szívesen adok interjút a Dél-

* magyarországnak. mert úgv 
„ , , , . . . érzem. Szeged jelentős állo-
Kedden ujabb mérkőzésé- mása volt pályafutásomnak, 

kel játszottak le a francia- Sokat köszönhetek a város 
országi ferfl kézilabda VB- n . sportszerető közönségének 
A legjobb 8 köze került ma- a k i k megértően fogadták 
gyar válogatott ezúttal Ju- kezdő szereplésemet, biztata- szempontok, feladatok sze-
goszlaviaval játszott es 11:10 s u k k a l hozzájárultak ahhoz, 
(5:6) aranyban vereseget h o g y k e l l ő ö nbizalmat sze-

rezzek a magas követelmé-
nyekkel szemben. A kitűnő _ 
edzőre. Kalocsai Gézára és (Többek között a" sportoló mondhatom, hogy új szemlé-
az akkor tevékenykedő ve-
zetőségre. nagy szeretettel 
emlékezem. 

szenvedett. 

az új UEFA csapatot. 
Szorosan kapcsolódik eh-

hez a versenyeztetéshez, a 
hazai és nemzetközi mérkő-
zéseken való szereplés, az 
adott időszakban megszabott 

rint. 
Ellenőrzés alatt az egész-

ségügyi. nevelési és szakmai 
feladatok összességét értem. 

Hegkezdődött 

a műkorcsolyázó 

vi lágbajnokság 
Kedden reggel Ljubljaná-

ban megkezdődtek az 1970. 
évi műkorcsolyázó- és jég-
tánc-világbajnokság ötnapos 
küzdelmei. Elsőként a fér-
fiak 22 főnyi mezőnye mu-
tatott be három kötelező 
gvakorlatot. 

A magyar színeket a 15 
éves Vajda László képvise-
li. Rajtja nem túl jól sike-
rült, mert a három gyakor-
lat után a 19. helyen áll. 
Mögötte egy francia, egy ja-
pán és egy jugoszláv spor-
toló található még. 

Három kötelező gyakorlat 
után az élcsoportban a hely-
zet a következő: 

1. Nepela (csehszlovák) 
526,3 pont. 

2. Wood (USA) 524,7 pont 
3. Zöller (NDK) 504,2 

pont. 
4. Pera (francia) 499,9 

pont. 
5. Petkevich (USA) 488,6 

pont. 
6. Csetveruhin (szovjet) 

460,7 pont. 

19 Vajda (magyar) 385,4 
pont. 

A további három kötelező 
gyakorlatot szerdán reggel-
től mutatják be a férfi mű-
korcsolyázók. 

A tárgyra térve a felada-
tok sorrendje a következő: 
1. kiválasztás. 2. képzés. 3. 
foglalkoztatás. 4. versenyez-
tetés. 5. ellenőrzés. 

A kiválasztás évenként a 
húsvéti szünetben, a megyei 
tornákkal kezdődik, össze-
sen 345 játékost láthatunk 
ezeken a tornákon, melyeket 
5 vidéki városban és Buda-
pesten rendeznek meg. 

Az 1970-ben megrendezés-
re kerülő tornán a kiírás 
értelmében az 1952. VIII. 1.. 
illetve 1953—54—55. évben 
született játékosok vehetnek 
részt. Ez tehát az alapja a 
további munkának. Az ifjú-
sági bizottság által megbí-
zott szakemberek, a csapatok 
edzőivel karöltve egységes, 
előre megbeszélt szempontok 
alapján választják ki az 

megismerése, magatartása, 
a kollektív szellem kialakí-
tása, a klubokban végzett 
munka mennyisége, minő-
sége. A munkahelyekkel, is-
kolákkal való kapcsolat meg-
teremtése, szülőkkel való 
kapcsolat kialakítása. Sport-
orvosi ellenőrzések, vizsga-
latok stb.) 

A húsvéti tornától kezdve 
egész évben tart a munka. 
Az év végére kialakul az 
UEFA csapat. Röviden az 
előkészítő munkáról ennyit. 

— Milyen eröt képvisel 
ma az UEFA csapatunk? 
Mindenekelőtt szeretném 

letű csapat kerül az UEFA 
tornára, és biztos, hogy min-
dent el fog követni a sikeres 
szereplés érdekében. 

— Milyen a programjuk? 
Az előbb felsoroltak mu-

tatják. hogy hol tartunk. A 
legfőbb feladat a csapat 
„összedolgozása", a játék-
ügyesség további fejlesztése. 
Az előző gyakorlattól eltérő-
en kétnapos foglalkoztatáso-
kat tartunk: az első napon 
a kívánt fizikai szint meg-
tartásával — az időszaknak 
megfelelően —, a másodikon 
technikai-taktikai edzések-
kel. mérkőzésekkel. Fonto-

megjegyezni: a mindenkor s a b b állomások: április 11— 
meglevő magyaros hagyomá-
nyok mellett, törekednünk 
kell arra. hogy kialakítsuk 
fiataljainkban a nemzetközi 
szintnek megfelelő helyes 
játékszemléletet. Az ütközé-
sek. közelharcok bátor válla-
lása. a kapuk előterében és 

Ha: kupanap 
A három népszerű nemzet-

közi európai labdarúgó-kupá-
ban (BEK. KEK és EVK) 13 
ország 24 csapata várja az 
újabb mérkőzéseket. A meg. 
oszlás: Angila: 4 csapat: 
Leeds U., Manchester C„ 
Newcastle U.. Arsenal. 
Olaszország: 3, Fiorentina. 
Róma. Internazionale. Bel-
gium: 2. St. Liege. Ander-
lecht. Hollandia: 2. Feije-
noord. Ajax. Lengyelország-
2. Legia Varsó. Gornik 
Zabrze. NDK: 2. Vorwaerts 

12-én nemzetközi torna 
Belgrádban. Május 2-án: 

Magyarország—Lengyelor-
szág találkozó Budapesten. 
Május 14-én: utazás Skó-
ciába. . 

A keret 18 tagú. Faragó 
Lajo6 a Bp. Honvéd volt ka-
pusa (jelenleg a Bp. Honvéd 
ifjúsági csapatának az edző-
je), és Markovits Tibor test-
nevelő tanár a segítőtársam. 
Faragó Lajos a kapusokkal 

Berlin. Carl Zeigs Jena. foglalkozik rendszeresen, 
NSZK: 2, Schalke 04, Hertha Markovits Tibor pedig a fi-
BSC. Torókorszag: 2. Gala- z i k a i felkészítésben segéd-
tasaraj. Göztepe Izmir. Bul- k e z ik . 
gária: 1. Levszki Szófia. Ju-
goszlávia: 1, Dinamó Zagreb. 
Portugália: 1. Academica 
Coimbra. Románia: 1. Dina-
mó Bacau. Skócia: 1. Celtic. Nevesebb játékc«ok szerin-

Ma. szerdán, az Anderlecht tem; Bencze kapus. Horváth 
és a Newcastle United kivé- balfedezet. Musha csatár, 
telével valamennyi egvüt- Gass csatár és Fehérvári 
tes pályára lép. A tét mind- csatár. Mind átlagon felüli 
három kupában a négybe képességű, a jövőt nézve a 
jutás. 

Kis iskola — jó csapat 
A nemrégiben befejeződött 

szegedi teremkézilabda-baj-
nokságban a Szegedi Kórösy 
József Statisztikai Techni-
kum női csapata nyerte az 
elsó osztályú bajnokságot. 
A Tisza-parti iskola kézilab-
dásai már évek óta a me-
gyei I. osztályú szabadtéri 
bajnokságban vesznek részt. 
Bár tavaly csak közepesen 
szerepeltek a lányok, most a 
teremben kitettek magu-
kért. 

— A sikert elsősorban az-
zal magyarázhatom — 
mondta kérdésünkre Palás-
thy Pál, az iskola testnevelő 
tanára —, hogy több jó, 
gólképes játékosunk van. A 
teremben a legtöbb női csa-
pat csak egy góllövőre épí-
tett, egy embert viszont a 
kis pályán aránylag könnyen 
lehet semlegesíteni. Nálunk 
Boda, Nagy, Wolford és Pál-
it felváltva dobálták a gólo-
kat, sokszor valósággal lero-
hanták az e l l e n f e l e t . . . 

Szerintünk a siker másik 
alapja a lelkesedés, a sport-
szeretet. A játékosok közül 
például Nagy Ágnes tavaly 
végzett, most már dolgozik, 
de azért nem lett hűtlen 
csapatához, Tagja a vezető-
ségnek is, az intézői teendő-
ket látja el. 

legtehetségesebb játékosaink. 
Befejezésül pedig még 

annyit: mind a hazai, mind 
a nemzetközi mérkőzéseken 
arra törekszünk, hogy játé-
kosaink fokozatosan emelke-
dő teljesítményt nyújtsanak 
és a csapat eredményesen 
szerepeljen. Mindez egészsé-
ges önbizalmat ad és fokozza 
a teljesítőképességet, úgy-
hogy az UEFA tornára ma-

gasfokú-tel.iesítményképes 
csapatunk lehet. 

Bánfalvi József 

rehozott tataj táborban kez- előrelépés ezen a vonalon, s 
dődik. Ide már csak az ál- ez igen bíztató. A kezdemé-
talam kiválasztott 40 legjobb nyező kcszség magas szintre 
játékos kerül, A fizikai ké- emelkedése mindenkor az 
pességek, a technikai-takti- egyéni adottságokat veszi fi-
kai szint, a játékügyesség gyelembe. az egyén értelmi 
felmérése után. egész évben szintjének megfelelően. Az 
foglalkoztatjuk a játékosokat egyoldalú taktikai feladatok 
rendszeresen, és alakítjuk ki meghonosítása ifjúságunknál 

súlyos bűn. Káros hatásai 
nagyobb feladatoknál mutat-
koznak. Nem részletezem, de 
meg kell mondanom, hogy 
nagyon sok. komoly tehetség 
veszett el ennek következté-
ben. Még nem tartunk ott, 
hogy felelőtlenül kijelent-
sem hogy ifjúsági csapatunk 
(figyelembe véve az adott 
időszakot) sokat tud. De el-

A SZAK NB I-cs tekecsapatai a bajnokság első 
fordulójában biztosan győztek, s ezért a férficsapatból 
és a női csapatból is egy-egy versenyző bekerült a hét 
legjobbjai közé. 

Balról jobbra: dr. Szamosszegi Béla. aki a SZAK— 
Pécsi Gázmű tekemerközésen a mezőny legjobbja volt. 
Hódi Valéria, aki a SZAK—BKV Előre tekemérkőzésen 
455-ös eredményével nagyszerű egyéni eredményt ért el, 
Gitay Zoltán (SZVSE). aki az országos II. osztályú bir-
kózóbajnokságon győzött súlycsoportjában, Bárdóczky 
András (Postás), aki a SZEOL SC országos kardvívóver-
senyén győzött. 

Három első hely 
Vasárnap Debrecenben hét 

egyesület részvételével II. 
osztályú minősítő cselgáncs-
versenyt rendeztek, amelyen 
a SZEOL gárdája jól szere-
pelt. Az öt súlycsoportból a 
szegediek három első helyet 
szereztek. Győztek: Fekete 
Zoltán, Apró György és 

Körmöczi Alajos. Második 
lett Kókai Ferenc és Szabó 
Ödön, harmadik helyen vég-
zett Szabó László, Nádas Gé . 
za és Kiss Pál. A pontver-
senyt fölényesen nyerték a 
szegedi fiúk Debrecen és 
Miskolc csapata előtt. 

Játékosok, játékvezetők 
a labdarúgó VB-n 

A május 31-e és június 
21-e között Mexikóban sor-
rakerülő labdarúgó-világbaj-
nokság döntőjében a részt-
vevők egyike-másika „kis 
jubileumot" ünnepel. 

A játékosok közül valószí-
nűleg a nyugatnémet Uwe 
Seeler, Schnellinger és Pelé 
viszi majd el a pálmát, hi-
szen mindhárman már 1958-
ban részt vettek VB-n, s 
nem hiányoztak az 1962-es és 
1966-os világversenyről sem. 
Jelenleg is biztos pontnak 
számítanak csapatukban. 

A játékvezetők között már 
kevés a veterán. A 30 jelölt-
ből talán csak a 41 éves ja-
pán származású, perui Artu-
ro Yamasaki számít annak, 
akinek 1962-ben Chilében 
volt a világbajnoki premi-
erje, a Magyarország—Ar-

gentína, az NSZK—Jugo-
szlávia és a Brazília—Chile 
mérkőzést vezette, ezenkívül 
partjelzőként működött még 
a Chile—Svájc találkozón. 
Négy évvel később Angliá-
ban is jelentős szerephez ju-
tott. többek között az Anglia 
—Franciaország mérkőzésen 
„fütyült", s határjelzőként 
segítette a vezetőbírót a Ma-
gyarország—Brazília és az 
Anglia—Portugália mérkőzé-
sen. 

A világbajnokságon a ma-
gyar játékvezetők közül 
Emsberger Gyula tatabányai 
bíró működik majd, aki 
1924-es születésű és az egyik 
legrégibb magyar FIFA-já-
tékvezető. Eddig több mint 
száz NB l-es mérkőzést és 
számos nemzetközi találko-
zót vezetett. 

— Kiket tart az UEFA 
keretben a legtehetsége-
sebb játékosoknak? l ^ s a k k 

Nagy érdeklődéssel vár ták a 
szegedi sakkozók az OB II 
vasárnapi 3. fordulójá t . A bai-
noki táblázat első helyén átló 
Bp. Pedagógus ós a második 
helyen álló SZVSE összecsapása 
k i tűnő sakk-csemegének ígérke-
zett. Az SZVSE-nek itthon 
győznie kellett, ha be akar ta 
hozni minimális egypontos hát-
rányát . A végig izgalmas mér-
kőzés szenzációs e redménnyel 
végződött, az SZVSE 10:4 a r ány -
ban legyőzte a Pedagógust , s 
ezzel a nagy ponta rányú győ-
zelmével az első helyre került . 

Győztek a szegedi sakkozók 
közül : Gergely, Széles. Dallos, 
Bereez. Árva, Rezsek és Juhász . 
Hat Játszma döntetlenül végző-
dött s csupán egy Játszmát 
nyer lek meg a pestiek. 

Bemuta t tuk a mérkőzés egyik 
érdekes já t szmájá t . amelyben 
Széles Károly pompás tisztáldo-
zattal rombolta szét ellenfele 
á l lását : 

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

mm . <• 

Metzgcr Karoly felvétele 

A „Slati" csapatának játékosai (balról jobbra): 
Eszter. Gyémánt Katalin, Boda Edit, Nagy Ágnes, Gaz-
dagh Rozália. Fekete Margit, Vasas Erika, Csercnyecz Er-
zsébet. Szerepelt még Martonosi Hajnalka, 

és Wolford Mária 

— Mi, lányok, jóban, rossz-
ban együtt vagyunk — 
mondta Nagy Ágnes. — Pe-
dig nemigen van lehetősé-
günk arra, hogy különöskép-
pen szórakozzunk. Éppen 
ezért jól esett, amikor az 
utolsó terembajnoki mérkő-
zés után az iskola vendégül 
látott b e n n ü n k e t . . . 

A Statisztikai Technikum-
ban iskolai sportkör műkö-

dik. A sportkör a TS-től 
anyagi juttatást kap, de 
emellett az iskola igazgatósá-
ga felszereléssel támogatja 
a kézilabdásokat. Két évvel 
ezelőtt kapufákat, tavaly 
pedig hálókat kaptak. Á 
technikum diákotthonának 
udvarában saját pályájuk 

Ma, szerdán SZEOL—Kos-
suth SE barátságos labdarú-
gó-mérkőzés lesz Szegeden, 
a Tisza-parti stadionban, 
délután 3 órai kezdettel. * 

Budapesten kezdte a baj-
nokságot a Szegedi VSE NB 
l-es férfi tekecsapata, és az 

Juhasz idénynyitón a BKV Előrétöl 
7:1, 5333:5097 arányú veresé-
get szenvedett. A Vasutasból 

1 Ilona Mártusz István ért el ki-
emelkedő eredményt, 884-es 
teljesítményével bekerült a 
forduló legjobb csapatába. * 

„Biz.tos, hogy Moszkva lesz 
az. 1976. évi nyári olimpiai 
játékok házigazdája" — írja 
a Tuniszi Sport című lap — 
Avery Brundage-nak, a 
NOB elnökének és számos 

8 DÉLMAGYARORSZÁG 1970. 
SZERDA, 

MÁRCIUS 1. 

van. Ezek is azt bizonyítják, olimpiai bajnoknak egybe-
hogy Szeged legkisebb lét- ' ' 
számú középiskolájában tö-
rődnek a sporttal, és ez 
nagyban hozzájárul a jó 
eredmények eléréséhez. 

és a sokszoros kupagyőztes 
Real Madrid, a ^"-csoport -
ból a CSZK Moszkva és az 
olasz Ignis Varese jutott a 
középdöntőbe. A következő 
forduló mérkőzéseit március 
28-ig bonyolítják le, április 
9-én lesz a döntő, Szarajevó-
ban. 

* 
Nyolcvanhat éves korában 

Budapesten elhunyt Lovas 
Antal, a magyar hosszútáv-
futás múltjának egyik ' is-
mert alakja. Az első világhá-
ború éveiben nyert országos 
bajnokságot 2 mérföldtől 
kezdve felfelé a különböző 
távokon sokszor javított csú-
csot. Indult a londoni, majd 
40 éves fejjel — a maratoni 
futásban — a párizsi olim-
pián. s idős korában is rend. 
szeresen futott. 

Világos: Széles (SZVSE) 
Sötét : Hudy (Pedagógus) 

1. c4, c3, 2. Hf3. rií, 3. d4, r xd , 
4. Hxd4. Hfí , 5. Hc3. a t . í . Fg5, 
eí. 7. (4, hí , 8. Fh4, VbS, 9. 
Vd2, Vxb3, 19. Bbl, Va3, 11. 
Fx f í , gxf, 12. fS:. Va5, 13. fxe, 
fxe . 14. Fc4, VeS, 15. 8—0, 03, 
l í . Fxh5+!! , axb, 17. Bxb.5, ri3, 
18. exd. Vg5, 19. Vf2, es, 30. 
He4!, Vf4,» 21. Vei, V x f l + , 22. 
Vxf l , cxd, 23. Vfí. Bh7. 24. 
Bxb8, Bxb8, 25. Vc.->+. KdS, 26. 
Vxb8, Bb7. 27. Vf4, Bbl f , 28. 
Kf2. Fb4, 29. d í . F e l + , 30. KÍ3, 
Bb7, 31. Vf8+, Kd7, 32. HC5+, 
sötét fe lad ta ! 

67 éves korában várat lanul el-
h u n y t Varga István, megyénk 
egyik él jé tékosa. Évtizedeken át 
a makói csapatban látszott , 
ma jd 1958-ban az SZVSE-be le-
pett s ez év elején igazoltatta 
vissza magát a makói csapa t -
hoz. Mint csillagos elsőosztályú 
minősí tésű sakkozó főleg az or-
szágos csapa tba jnokságon szere-
pelt szép sikerrel . Vasárnap reg-
gel a megyei egyéni ba jnokság-
ra Indult el Makóról, de Sze-
gedre m á r nem Jutott el. Ver-
senyzői magata r tása pé ldamu-
tató volt, a mindig barátságos, 
kedves Pista bácsit mindenki 
szerette. Emlékét kegyelettel őr-
zik megyénk sakkozói. 

Világos: Ke7. Vh7. Bh3. Fdl (4) 
Sötét : KgS. Fh5, gyalog: f5 (3) 
Világos indul s a második 

lépésben mattot ad! (Zagoru jko 
feladványa.) 

A múlt heti fe ladvány megol-
d á s a : 1. Kc41 

M. K. 

hangzó véleménye alapján. * 
Befejeződtek Spanyolor-

szágban az ..A" és „B" cso-
port küzdelmei a férfi ko-
sárlabda BEK-ben. Az. ..A"-
csoportból a Slavia Prága 

D É L M A G Y A R O R S Z A G - A Magyar -zoc1all9ta Munkáspár t 
•"/rged varos: Dizottsagtnak napilapja - Főszerkesztő: F Nagy 
István - Szerkesztéses es kiadóhivatal Szeged Magyal Tanács-
köztársaság ut ja 10 te lefon: 13-535 13-003 - Felelős k iadó! 
Kovács László. - A lapot nyomla Szegedi Nyomda vál lalat . 
Szeged, Bajcsy-Zsil inszky «. 28 ( index: 29 053). — Előfizetési d í j 

hónapra 10 for int 


