
Uj utakon 
SPORT a magyar labdarúgás 

A területi bizottság munkája — Az edzésekről 
és az utánpótlásról — Pályákra lenne szükség 

Bajnokcsapat 

A legjobb 
kosárdobó 

üli 

Valaczkay Győző, az úttö-
rő-olimpián győztes Csong-
rád megyei fiú kosárlabda-
csapat, a Szegedi Tanárkép-
ző I. sz. Gyakorló Iskolájá-
nak középjátékosa öt mérkő-
zésen 220 pontot dobott, azaz 
mérkőzésenkénti átlaga 44 
pomt. A jó magasra nőtt fiú 
ezzel — egy hiján 50 pontos 
előnnyel — nagy fölénnyel 
nyerte a legjobb kosárdobók 
számára kiírt versenyt, s egy 
szép ezüstserleget kapott ju-
talmul. Különösen a döntő 
mérkőzésen, a Borsod megyei-
ek ellen volt elemében; ami-
kor is csapata 83 pontjából 
egymaga 75-öib (!) szerzett. 
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Fél év múlt el azóta, hogy 
az MLSZ mellett megala-
kult a területi bizottság, 
melynek elnökévé Kertes 
Mihályt, a Csongrád megyei 
Labdarúgó Szövetség elnökét 
választották. A területi bi-
zottság elsőként azt a fel-
adatot kapta, hogy állapít-
sák meg őszintén, mi a 
helyzet az országban a lab-
darúgósportban. Szerezzenek 
értékes tapasztalatokat, hall-
gassák meg a javaslatokat, 
kérjenek véleményeket, hogy 
mindezeket ,az MLSZ fel-
használhassa a magyar lab-
darúgás fejlesztésére, s er-
kölcsi alapjának megerősíté-
sére. 

Az elmúlt fél év tehát ez-
zel a munkával telt e l Tud-
juk jól. hat hónap igen ke-
vés ahhoz. hogy gyökeres 
változás következzék be a 
magyar labdarúgásban. De a 
„felmérés" tapasztalatai en-
nek ellenére érdekesek. 
Ezekről beszélgettünk Kertes 
Mihállyal. 

— Az elmúlt fél évben — 
mondta Kertes Mihály — a 
területi bizottság tagjai ta-
lálkoztak és megbeszélése-
ket folytatták a területek 
irányítóival és a sportegye-
sületek vezetőivel. Minde-
nütt örömmel fogadták az 
újszerű kapcsolat felvételét 
és kérték, hogy váljék ez 
tartóssá és rendszeressé. 
Öröm volt megállapítani, 
hogy az MLSZ elnökségének 
határozott vonalvezetése a 
fegyelem megszilárdítása ér-
dekében, valamint a sportág 
problematikus kérdéseinek 
megoldására hozott határo-
zatok kedvező fogadtatásra 
találtak a sportvezetők köré-
ben. Felajánlották együtt-
működésüket. s igényelték, 
hogy az MLSZ elnöksége 
hallgassa meg véleményü-
ket. Tapasztaltuk, hogy a 
magyar labdarúgás megúj-
hodása mindenkinek szív-
ügye, s egv jó szellemű él-
gárda megteremtéséért ké-
szek az emberek dolgozni és 
szerepet vállalni a munká-
ban. A továbbiakhoz ez szi-
lárd erkölcsi alapot ad. 

— A problémák gyökere 

— úgy látjuk — elsősorban 
szakmai és nevelési kérdé-
sekben jelentkezik. Nem 
volt nehéz megállapítani, 
hogy sok helyen baj. van az 
edzések színvonalával me-
todikájával. Sajnos, hallot-
tuk. hogy maguk a játéko-
sok se veszik komolyan az 
edzéseket. Gyakran marad-
nák távol indokolatlanul, 
vagy késnek. Az edzők szak-
mai és pedagógiai felkészült-
sége — esetenként, emberi 
magatartása is — több he-
lyen kifogásolható. Az edzés 
gyakran egyhangú, az ifjú-
sági és a felnőtt edzésanyag 
gyakran nem is különbözik 
egymástól. A 14 év körüli 
korosztály számára több já-
tékos jellegű foglalkozásra 
volna szükség, mint ameny-
nyi most van. Gond még 
ezenkívül: a segédedzők hiá-
nya. Ügy vélem, a fentiek-
ből mér levonható az á ta-
nulság; legfőbb ideje, hogy 
növeljük az edzőképzés szín-
vonalát, az anyagi juttatás 
mértéke pedig párosuljon a 
szákmai igényességgel. 

— Az utánpótlás nevelése 
változatlanul vontatottan ha-
lad. Még ma sem ismerik 
sokan a jelentőségét. Talál-
koztunk olyan estekkel, hogy 
az ifik részére még felszere-
lést sem voltak hajlandók 
biztosítani. Nem kétséges, 
hátráltatja az ifjúságiak in-
tenzívebb nevelését a léte-
sítményhiány is, amely or-
szágszerte nagy gond. Az 
eredményesebb munka érde-
kében. bármily nagy anyagi 
áldozattal jár. szorgalmazni 
kell a labdarúgópályák és 
játékcsarnokok építését. 

— A beszélgetések soráéi 
felvetődött: több fiatalt kel-
lem: bevonni a szövetségek 
munkájába. Ez azonban nem-
csak a szövettégeken múlik. 
Többen elmondták, hogy a 
fiatalok nem nagyon igye-
keznek a sport területén tár-
sadalmi munkát végezni, 
holott nagy szükség volna 
erre. 

— A színvonal kérdéséről 
is sok szó esett, A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy fe-
lül kellene vizsgálni a me-

gyei bajnoki rendszert. De 
más területen js szükséges 
megnézni, heíyes-e a jelen-
legi megoldás. Egyre többen 
vetik fel azt a gondolatot 
hogy sok a csapat az NB I 
B-ben az NB U-ben é s az. NB 
i l l -ban is. Ez is oka a gyen-
ge nívónak. 

— Tapasztalatokat gyűj-
töttünk a sportegyesületek 
vezetéséről. Meg ma is van-
nak olyan egyesületek, ahol 
csak részben képesek eleget 
tenni szakmai és nevelői fel-
adatuknak. 

8. J. 

A szegedj városi labdarúgó-
mét vívott a bajnoki cím m 
EMERGÉ csapata. Meglepet 
szereplése, sokáig vezettek a 
pasztaltabb IKV szerezte ni 
ingatlankezelök bajnokcsapat 
ra): Komócsin Szilveszter ed 
Makra M„ Makra L. Mátrai. 
Oláh Ferenc, a csapatkapiiá 

Schrotl. Ba 

Melzger Karoly felvitele 

bajnokságban nagy kirrücl-
egszerzéséért az IKV és az 
és volt a gumigjáriak sikeres 
táblázaton, de végül is a *a-

eg az elsőséget. Képünkön az 
a látható. Alinak (balról johb-
ző, Kisistók. Harangozó. 
Dömötör, Sisák (guggolnak): 

ny. Varga kapus. Tóth. 
logh. Török 

Négy héttel a rajt előtt 

Á maratoni fáklyásfutó 

GÉPJÁRMŰ-

SZAVATOSSÁGI 

BIZTOSÍTÁS 
1970. H. félévi díja. 

A hó végéig pótlék-

mentesen fizethető. 

Befizetőlap, 

felvilágosítás 

fiókjainknak 

ÁLLAMI BIZTOSÍTO 

Az fdfei tizennegyedik ma-
ratoni futóversenyünknek 
egyik igen látványos aktusa 
lesz a viadalt megelőző ün-
nepség a Széchenyi téren, 
melynek során az oly sok 
sikert elért szegedi marato-
ni veterán gárda egyik tag-
ja meggyújtja a maratoni 
lángot a kandelláberben. 

Tavaly Temesvári Gyula 
volt a fáklyásfutó, az idén 
Szalma János lobbantja 
lángra a maratoni tüzet. 

A 61 éves Szalma János 
1928-ban kezdett atlétizálni. 
A debreceni stadion avatá-
sén, az 1934. évben indult 
először maratoni versenyen 
és ott 3 óra 3 perces idővel 
tizenharmadik lett. A követ-
kező évben a híres kassai 
nemzetközi maratonin már 
hatodik 2 óra 56 perccel, 
1936-ban pedig ugyanott a 
hét nemzet vetélkedőjén 54 
induló közül az ötödik lett. 
Legjobb eredményét Buda-
pesten 1930-ben érte el 2 

óra 52 perccel, amikor ls a 
magyar bajnokságon nyolca-
dikként futott be a célba. Ez 
az eredmény 30 évvel ezelőtt 
bizony elismerésre méltó, ko-
moly produktum volt. A 
felszabadulás után mindössze 
egyszer indult csak, 1964-ben 
a VIII. nemzetközi viadalon, 
— tiszteletből, majd szegre 
akasztotta a futócipőt. 

Fiatalabb éveiben felkészü-
lése soha nem volt rendszeres, 
mert mint mozdony fűtőnek 
igen sok vagon szenet kel-
lett betáplálni a „tűzparipa" 
gyomrába és rendkívül fá-
rasztó foglalkozása miatt he-
tenként csak egyszer jutott 
ideje az edzésire. 

Öt fogjuk látni egy hét 
múlva, július 19-én lobogó 
fáklyával a kezében délután 
fél 6 órakor a Széchenyi té-

Az augusztus 8-i bajnoki 
nyitányig csak rövid ideig 
lesz csend az élvonalbeli' 
labdarúgó-csapatok házata-

iján. A legtöbb NB l-es klub-
nál újra folytatják az edzé-
seket. 

A következőkben besaámo-
lunk arról, hogy mi újság 
a csapatoknál. Megjegyez-
zük: az összeállításokban na-
gyobb változások nem várha-
tók, mert most átigazolás 
nem lesz, csak a télen lehet 
majd frissíteni új játékosok-
kal az egyesületeknek. 

CSEPEL 
Keszthelyi Mihály edző jú-

lius 11-ig engedte szabad-
ságra játékosait. Július 18-án 
és 19-én Csehszlovákiában 
vesznek részt nemzetközi 
tornán. Július 25-én Csepe-
len. a gusztus 1-én pedig 
Bécsből játszanak az Admi-
raval. 

KOMLÓ 
A Ferencváros elleni győz-

tes MNK-mérkőzés utám jú-
lius 11-ig szabadságot kap-
tak a játékosok. Néhány ed-
zés után július közepén két 
hétre Lvovba utazik az • 
együttes. 

SALGÓTARJÁN 
Az elnökség közös meg-

egyezéssel szerződést bontott 
Marosvári Bélával, és az NB 
l-es gárda edzését már az új 
edző, Moór Ede irányítja. 
Változás történt a szakosz-
tályvezető személyében is. 
Marosvári edző egyébként a 
Budapesti VSC-nez szerző-
dött 

VASAS 
A budapesti piros-kékek-

nél is változás történt a 
szakvezetésben. A vezetőség 
szakfelügyelői munkakört lé-
tesített és erre Albert Józse-
f e t a csapat mesteredzőjét 
kérték fel, miközben szerző-
dését 1972. július l - ig meg-

hosszabbították. A Vasas ed-
zője Mackós Ferenc, az if-
júsági válogatott szövetség! 
kapitánya, a klub volt játé-
kosa lett. Az első edzést a 
héten, csütörtökön tartottak 
a Fáy utcai pályán, A hónap 
második felében Spanyolor-
szágban nemzetközi túrán 
vesznek részt 

MTK 
A héten Dunavarsányban 

már megkezdték az edzése-
ket Palicskó Tibor irányítá-
sával A kék-fehérek a hó-
nap végefelé egy kassai meg-
hívásnak tesznek eleget. 
Cehszlovákiában két mérkő-
zést játszanak. 

VIDEOTON 
Már a hét elején, hétfői: 

edzésbe állt a fehérvári 
együttes. A bajnokság meg-
kezdése előtt kétnapos auszt-
riai kirándulást terveznek, 
Burgenlandban fognak sze-
repelni. 

PÉCS 
A tavaszi idényben kitű-

nően szerepelt pécsi játéko-
sok szabadsága 8-án ért vé-
giét. A csapat kerete a régi. 
a vezetésben sincs változás. 
Az egyedüli probléma a Me-
csek alján most az, hogy el-
fogadják-e a Dózsa nevezé-
sét az Európai Vásárvárosok 
kupájára. (A beosztást és a 
sorsolást az 1970—71. évre 
Luxemburgban augusztus 
5-én készítik el.) 

DUNAÚJVÁROS 
Ök is a héten kezdtek. Jú-

lius I9-én az NDK első osz-
tályában szereplő Eisenhüt-
tenstadt együttesét látják 
vendégül, A játékosok közül 
Formaggini és Csepecz sérü-
léséből felgyógyultak. 

SZOMBATHELY 
Fehérvári Alfréd edző pén-

teken tartotta az első edzést. 
A felkészülés során erős el-
lenfelekkel mérkőznek, hogy 

A mai műsor 

ren. 
Monostori Tibor 

Labdarúgás: Nyári Totó 
Kupa-mérkőzés: Szegedi Dó-
zsa—Szarvasi SC, Hunyadi 
tér. 5 óra (Nyári). Megyei I. 
osztályú bajnokság: Móra vá-
rosi Kinizsi—Apátfalva. Cse-
repes sor. negyed 11 (Ződi). 
Előtte ifjúsági mérkőzés a 
két klub ificsapata között. 
Megyei II. osztályú bajnok-
ság: Deszk—Nagymágocs, 
Deszk. 5 óra (Sütő). Baktó— 
Damjanich SE, új-petőfitele-
pi pálya (Füge sor), 10 óra 
(Spitzer). Szegedi járási baj-
nokság: Űjszentiván—Móra-
halom, Űjszentiván, fél 6 
(Takács II.). Kübekháza— 

ADÁSVÉTEL 
MB !•*•-<• Skoda 6/e-
mílygepkorat eladd. Jó-
Mka u. 40 , leled csen-
86. 
Kiadó CX rendszámú 
Nlra ktsbues fcs Wart-
burg de Luxé kiutalás 1 
hónapon bellii kiváltha-
tó. Szeged. Baktó, 
Hegyközség u. 9. 
CT rendszámú Trabant 
személygépkocsi eládó. 
Érd : Bocskai II. 1. sz., 
udvarban. 
Reglsegnek számító bú-
torok (ág)', székek, szek-
rény. asztal stb). va-
lamint képrámák eladók. 
„Régiség 9000" jeligére 
a Sajtóbazba. 

Konyhabútor, városi 
gáztűzhely, kétszemélyes 
rekamié, baromajtós 
szekrény eladó. Károlyi 
u. 2/b. II emelel 4. 
CP-s Trabant eládó. 
Megtekinthető 12-én 
Vedres u. 6. Vekerdl. 
kétssemélyee rekamié, 2 
fotel, asztál, 4 szék, fa-
llpolc eládó. Szél utca 
59 a. Szántó. 
Pisninn eládó. Szeged, 
Párizsi krt. 43., C-lép-
cso. II. emelet 1. 
Menyasszonyi ruha hosz-
szú eladó. Osztrovozky 
u. 17. 
Tollfelvásárlás! Hívásra 
érte megyek. Telefon: 
18-278. I 
Eladó hálószobabútor 
matraccal. Hullám u. 

á. Fülöpcknél. 

Kukorica kifogástalan 
minőség, nagyobb té-
telbon kapható. Házhoz 
szállítjuk. Tompa u. 3. 
Simea Elise 1300-as 
személygépkocsi lgénves-
nek eladó. Szeged, Cson-
ka u. 16. 

L A K Á S 

Szeptember 1-tól búto-
rozott szobát keresünk 
két rendes, zeneművé-
szeti főiskolán tanuló 
lény részére. Fürdoszo-
ba-hasznalat szükséges 
„Főiskolás 8998" Jel-
igére a Sajtóházba. 

Eladó odesszai L emele-
tt szóvetkezeti lakás. 
Leveleket „Garzon 8851" 
Jeligére a Sajtoüazba, 

Értelmiségi testvérpár 
keres külön bejáratú al-
bérleti szobát. „Augusz-
tus 1-től 9017" Jeligére 
a Sajtóházba. 
Magános tdós nö üres 
szobát keres. „Megegye-
zünk 9015" Jeligére a 
Sajtóházba. 

INGATLAN 

232 n-ól házhely el-
ádó. Szeged, Pancsoval 
u. 19. 

Piachoz közeli haz el-
add. Dorozsma, Kun u. 
5 . SZ. 

Fél ház eládó. Szentml-
hálytelek. Felszabadulás 
u. 19. 

Tál Jövedelmez* 680 n-b) 
kert részben málnával, 
artézi kúttal, teljes fel-
szereléssel eladd. vagy 
haszonbérbe kiadd, újsze-
geden, Kertész u. 16. sz. 
Értekezni ott, vagy 
Lechner tér 15. 

E G Y É B 
Gyílmölcsöskcrt felesbe 
kiadd. Újszeged, ROzsa 
Ferenc sgt. 83. 
Nssj gyakorlattal gép-
jármtl-elöadó állást vál-
toztatna mezőgazdasági 
gépszerelő szakmával 
tsz-be gépkocsivezetőnek 
ls. „1375 8927" jeligére 
a Sajtóházba. 
Azonnali belépéssel feT-
veszünk műkövest, aki 
önt és farag. „Piros 
szegfű" 165 423 Jeligére 
a Hirdetőbe. 

Grerek gondozását vál-
lalom. ..Megbízható" — 
155 338 Jelieere á Hir-
detőbe. x 
Zongora gyakorlásra 
bérbe vehető vagy el-
adó. Rózsa F. sgt. 7., 
II. emelet 1., este. 
ilivatasoa gépjármúveze-
tól Jogosítvánnyal ren-
delkező fiatal gépéaztech-
nikus állást keres. — 
„Leszerelt" 8977. Jeligé-
re a Sajtóházba. x 
Parkettszegély lécet, par-
kettát minőségi kivitel-
ben a : készítőnél. Faesz-
tergályos. Bal fasor 47. 

Ficsúr névre hallgató 
vörösbarna tacsl kutya 
elveszett. Kérjük ma-
gas Jutalom ellenében 
leadni. Szabadkai u. 
35. ss. x 

Tiszasziget. Kübekháza. 4 
óra (Bálint). Szatymaz—Do-
maszék, Szatymaz. fél 5 (Tóth 
I. Ferenc). Spartakiád mér-
kőzés: Rúzsa—Kisteleki 
ÁFOR. Rúzsa, fél 5 (Kuhn). 

Barátságos labdarúgó-mér-
kőzés az árvízkárosultak ja-
vára: Röszke—Szegedi Ru-
hagyár, RÖ6zke. fél 5 (Her-
czeg). 

Tenisz. A megyei egyéni 
és párosbajnokság második 
napi küzdelmei, újszegedi te-
niszpályák, egész napos já-
tékidő. 

Vízilabda. OB Il-es mérkő-
zés: SZEOL SC—Bp. Építők, 
újszegedi Torontal téri uszo-
da, 12 óra. 

Úszás. Nemzetközi verseny 
olasz és magyar résztvevők-
kel a vasutasnap alkalmá-
ból. újszegedi uszoda. 5 óra. 
A műsor sorrendben a kö-
vetkező: 100 m férfi gyors, 
100 m női gyors, 100 m gyer-
mek fiú hátúszás, 100 m férfi 
pillangó, 100 m női pillangó. 
100 m serdülő leány gyors. 
100 m férfi hátúszás. 100 m 
női hátúszás. 100 m gyer-
mek fiú pillangó. 100 m férfi 
mellúszás. 100 m női mell-
úszás. 100 m gyermek leány 
hát. 400 m férfi gyors. 400 
m női gyors, 100 m serdülő 
fiú mellúszás és váltók. 

már a rajtra jó formában le-
gyen a csapat A vezetőség 
remét i. hogy a nazai mér-
kőzéseken sok néző lesz. A 
sérültek. Szarka. Szóké. Ho-
molya, Balogh és Rátkai 
rendbe jöttek. Változás a já-
tékosállomány b n itt sincs. 

GYÖR 
A Rába ETO-nál a nyári 

pihenő július 13-ig tart Egy-
időre felkeresik majd a tatai 
edzőtábort, augusztus 2-án 
Győrben az osztrák Eisen-
stadt együttesét fogadják. A 
hírek szerint Mészáros József 
edző őszre 5—6 fiatallal bő-
víti a keretet, így próbálnak 
ütőképes gárdát összehozni. 

TATABANYA 
A játékosok ott is holnap, 

hétfőn jelentkeznek, majd 
két héten át naponta kétszer 
tartanak edzést Tárgyalnak 
arról, hogy július 19-én Ta-
tabányán szerepeljen a szír 
katonai válogatott, amely fel-
keresi hazankat, majd július 
26-án a Vojvodina ellen sze-
retnének jálszani Újvidékén. 

FERENCVÁROS 
A hónap közepén kezde-

nek. A zöld-fehérek vala-
mennyi mérkőzésüket most 
is a Népstadionban rendezik. 
Tárgyaltak az ellenfelekkel, 
hogy pénteken játsszanak, 
de ezt a javaslatot senki sem 
fogadta el. Kalocsai Géza dr 
edző állandóan figyelte a 
mexikói világbajnokság ese-
ményeit. és a mérkőzéseken 
látottakat saját csapatánál 
igyekszik hasznosítani. To-
vábbra is számít az utóbbi 
időben feltűnt fiatalokra. 

B E . H O N V É D 
Preiner Kálmán edző két 

dátumot adott játékosainak. 
Az első csoport július 10-én 
kezdett. a második viszont, 
akik most nősülnek — Pusz-
tai. Molnár és Pál — 14-ig 
kaptak szabadságot. A baj-
noki rajt előtt nemzetközi 
mérkőzéseket és hírverő 
mérkőzéseket is játszanak. 

ÚJPESTI DÓZSA 
Baráti Lajos edző július 

16-ára hívta össze a csapatot, 
és — mint ismeretes — a li-
la-fehérek 26-án MNK-mér-
kőzést játszanak Szegeden a 
SZEOL-lal. Az edző biztos 
abban, hogy a SZEOL-lal 
szemben továbbjutnak. 

DIOSGYOR 
Miskolc-Tapolcán 13-án 

edzőtáborozással kezdenek. 
Tátrai Sándor edző vélemé-
nye csapatáról: „Tizennyolc 
játékost szerepeltettem ta-
vasszal. és most is minden-
kire számitok, aki hajlandó 
becsülettel dolgozni. 

SZEGED 
Szerdán, július 15-én tart-

ják az első edzést Subits La-
jos vezetésével. Utána 21-én 
a Dunaújváros vendégeként 
hazánkba érkező NDK-beli 
együttes, az Eisenhüttenstadt 
lesz idehaza csapatunk el-
lenfele. Mint már előbb em-
lítettük. július 26-án, vasár-
nap Szegeden az Újpesti Dó-
zsával játszik MNK-mérkő-
zést a SZEOL. Szó van ko-
moly formában egyetemi 
igazolásokról. Neveket azon-
ban még nem hoznak nyil-
vánosságra. mej-t az egye-
temre jelentkezőknek felvé-
teli vizsgát kell tenniök. 

M. K. 

VASÁRNAP, 
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