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ELPAZAROLT ÉVEK KikaPott az A 'ax 
Szerdán az UEFA-kupá- Mönchengladbach: Borús-

Szegedi EOL 

—Bcs. VTSK 

4:2 (2:0) 
Békéscsaba. Kórház utcai 

edzőpálya, 150 néző, vezette: 
Alföldi. 

SZEOL: Bencze — Hevesi, 
Vígh. Kozma III., Kisjuhász 
— (Török), Mészár (Szeghal-
mi), Varga, Birinyi, Antal, 
Vass, Jernei. Edző: Kontha 
Károly. 

VTSK: Gulyás (Oláh), — 
Csicsely, Bodó, Kiss, Hajas, 
Zahorán, Hancsók, Varga M., 
Bunda, Palotai, Turcsek. Ed-
ző: Lós József. 

Az első félidőben nagy fö-
lényben játszott a SZEOL, 
sorra teremtették a gólhely-
zeteket a csabai kapu előtt. 
A 15. percben Vass, 3 perc 
múlva Antal talált a háló-
ba, 2:0. Később Mészár a fel-
ső lécre emelte a labdát, 
nv.tH H°vesi e'ől mentett 
gólhelyzetben Oláh. A másik 
oldalon Bundának volt al-
kalma szénítésre. de száz-
százalékos helvzetben mellé-
fejelt. Szünet után az első 
neevedórn csabai fölénvt ho-
zott — eredmény nélkül. A 
másik oldalon viszont ké-
sőbb előbb Vass, maid Jer-
nei használta ki ügyesen 
helyzetét, és így a 75. nerc-
ben 4:0-ra vezetett.a SZEOL. 
A hajrá váratlanul izgalmas 
lett. a 78. percben Bunda 
szépített, majd 6 perc múlva 
a csabai Varga M. rúgott 
újabb gólt; 4:2. 

Amióta neve nem szerepel 
sem az első, sem a tartalék-
csapat összeállításában, men-
de-mondák, találgatások ke-
ringenek körülötte. Ennek 
idestova négy hónapja már. 
Van, aki tudni véli, a papa 
irányításával pesti „nagycsa-
pathoz" készül, van aki azt 
állítta, eltiltották. Egyik la-
tolgatás sem valós. Volt csa-
patánál, az ősz kezdetén fe-
gyelmi indult ellene, de mi-
előtt megkapta volna megér-
demelt büntetését — átiga-
zolták! Az érvényben levő 
szabályok ugyanis ezt lehe-
tővé teszik! 

Ladányi László, huszonöt-
szörös ifjúsági válogatott, a 
SZEOL volt labdarúgója, je-
lenleg sorkatonai szolgálatát 
töltve, egy hónapja a Kos-
suth SE megyei III. osztályú 
csapatában kergeti a labdát. 
Ebben nincs semmi különös, 
de ahogyan idáig jutott, ab-
ban már igen. Az üstökös-
ként induló tehetséges spor-
toló, mielőtt a csúcsra ért 
volna, a hullócsillagok gyor-
saságával került a sportág 
perifériájára. 

Meglepődött, amikor pa-
rancsnoka hívatta. Lázasan 
kutatott az előző napok ese-
ményeinek sűrűiében, nem 
követett-e el újabb fegye-
lemsértést? Mert előzőleg 
ilvesmi bizony akadt bőven! 
Töprengéséből az aitó csukó-
dása riasztotta fel. Csddái-
kozva nézett ránk. Kérdő 
tekintete mintha csak azt 
mondta volna: „Hogvan ke-
rültek ezek ide, miért van-
nak itt?" 

Miután helyet foglaltunk, 
közöltem vele jövetelünk in-
dítékát. Fes7<ttyez°tten. moz-
dulatlanul ült a széken, a 
cigarettát is 'ímmel-ámmal 
szívta. Vontatottan indult 
társalgásunk. Többnvire 
csak a kíváncsi kérdések 
röpködtek, tőle nehezen sza-
badult a szó. Később, pa-

A hé* végén Szegeden: 

Középiskolás 
megyei elöntők 

Többhetes küzdelmek 
után, a kézi- és kosárlabda-
sportágakban befejeződtek 
az országos középfokú isko-
lai bajnokságok megyei cso-
portmérkőzései. A Csongrád 
megyei tanács művelődés-
ügyi osztálya és a szakszö-
vetségek rendezésében a hét 
végén, szombaton és vasár-
nap, Szegeden kerülnek sor-
ra a megyei döntők találko-
zói. 

Kézilabdában és kosárlab-
dában is négy-négy leány-, 
illetve fiúcsapat vív majd 
körmérkőzést, hogy eldönt-
sék, csoportelsőként melyik 
együttes jut az országos 
nagydöntő legjobb 24 csapa-
ta közé. 

Résztvevők. Kézilabda. Lá-
nyok: Kórösy József közgaz-
dasági szakközépiskola (Sze-
ged), Mórahalmi Postafor-
galmi Szakközépiskola, Fran-
kéi Leó szakközépiskola 
(Hódmezővásárhely), Hor-
váth Mihály szakközépiskola 
(Szentes). 

Fiúk: Rózsa Ferenc szak-
középiskola (Szeged), Kiss 
Ferenc erdészeti szakközép-
iskola (Szeged), 603. sz. ITSK 
(Szentes), Makói Kereskedel-
mi Szakközépiskola. 

Kosárlabda. Lányok: Rad-
nóti Miklós gimnázium (Sze-
ged), Bethlen Gábor gimná-
zium (Hódmezővásárhely), 
Közgazdasági Szakközépisko-
la (Szeged, Gutenberg u.). 
A negyedik résztvevő a Ság-
vári Endre gimnázium—Ti-
sza-parti gimnázium mérkő-
zés győztese lesz. 

Fiúk: Radnóti Miklós gim-
názium (Szeged), Fodor Jó-
zsef élelmiszeripari szakkö-
zépiskola (Szeged), Tisza-
parti gimnázium (Szeged), 
Bethlen Gábor gimnázium 
(Hódmezővásárhely). 

A kézilabda-mérkőzéseket 
az újszegedi sportcsarnokban 
játsszák. Kezdési időpont: 
szombaton fél 9-től 12 órá-
ig, délután 13 órától, vasár-
nap reggel 8 órától 12 óráig. 
Ünnepélyes eredményhirde-
tés fél 1-kor. A kosárlabda-
mérkőzéseket a Bebrits La-
jos vasútforgalmi szakközép-
iskola (Marx tér 14.) torna-
termében bonyolítják le. 
Kezdési időpont: szombaton 
14.30-tól 19 óráig, vasárnap 
reggel 8 órától 19 óráig. 

A találkozókat, a sport-
ágak népszerűsítéséért, mind-
két helyen díjtalanul tekint-
hetik meg az érdeklődők. 

rancsnoka biztató szavára, 
oldódott. 

Nyolc éve, tizennégy éves 
korában lett a SZEAC játé-
kosa. Korán felfigyeltek rá, 
meghívták az országos if jú-
sági válogatottba is. Komjáti, 
aki ma a Vasas NB l-es csa-
patának egyik biztos tagja, 
akkor nem rúgott labdába 
mellette! Szegeden, mert so-
kat volt távol a válogatottal, 
nehezen fért a „tűzhöz". Su-
bits Lajos edzőnél játszott 
először NB l-es mérkőzésen, 
Csepelen. Ekkor tizenhét 
éves volt. A várt folytatás 
azonban elmaradt. Pályafu-
tása alatt mindössze hatszor 
szerepelt első osztályú mér-
kőzésen! 

Első, jóvátehetetlen botlá-
sa 1971-ben történt. Spa-
nyolországban rendezték az 
ifjúsági válogatottak UEFA-
tornáját. Azért, hogy a ma-
gyar válogatottal kimehessen 
Espanába, abbahagyta közép-
iskolai tanulmányait! (Azóta 
sem végezte el a gimnáziu-
mot!) 

— Csábított a nagy lehető-
ség. Nem mindennap vehet 
részt az ember ilyen nem-
zetközi tornán — magyaráz-
ta lehoreasztott fővel, első 
zátonvra futását. 

— Nem volt. aki állH pa-
rancsol ion? Nem volt. aki 
meafoaia kezed, aki azt 
mondja, nem helyes. amit 
csinálsz? Szeleid, edződ hol 
voltak ekkor? 

Válasz nélkül maradt a 
Iterrteqirnöat Tnkább beszélt 
vélt Sérelmeiről, mint hi-
báiról. 

— Abban az időszakban 
minöont mesM , "m hogv be-
körüliek az első csanatba, 
méoaem vettek számításba. 
Vy.lrs rivörgv oHzőné). az 
i^B T B-hen is csak csere-
ként iutottam szóhoz. Kibé-
reltem a kis^zöot. 

• 
Két éve ú j edző Bundzsák 

Dezső került a SZEOL csa-
patához. Ladánvit számítás-
ba vette az első csapat kere-
ténél, de fogyatékosságaira is 
felhívta figyelmét. Arra — 
és ezt szinte kivétel nélkül 
valliák volt edzői —, hogy 
rúeótechoikáia messze elma-
rad egyéb képessége'tői. hogy 
bőven akadt csiszo'nivalója. 

Tudomásul vette, helyesel-
te az intő tanácsot, mégis a 
rosszat követte. Nte°ielentek 
az ilvenkor elmnraöh«tatlan 
vállveregető „ióbarátok", és 
a fehér asztal mellett súg-
ták: „Helyed van a kezdő 
csanatban! Te vagy a leg-
iobb közéonálvás!" Igazságát 
keresve, a fegyelmezett ed-
zés-, többtaimunka helyett 
egyre sűr>"hb°n nézett a 
korsó fenekére. Kimarado-
zott. A közmondásos korsó 

pedig addig jár ama bizo-
nyos kútra, mígnem hordozó-
ját „véletlenül" rajtakapták. 
Megbüntették, de nem hasz-
nált neki! Később, Kontha 
Károlynál sem volt szeren-
cséje. Pedig ismét számítás-
ba vették az első csapatnál! 
Most már, mint katona kö-
vette el sorozatos fegyelem-
sértéseit, mind a laktanyá-
ban, mind labdarúgóként. 
Többször is megfenyítették. 
Sokszor volt „utolsó lehető-
ség" annak bizonyítására, 
hogy megváltozik. Elnézőek 
voltak vele. Talán éppen ez 
volt a baj, éveket pazarolt el 
felelőtlenül. Most viszont be-
telt a pohár, nincs tovább! 
Megvonták tőle a korábbi 
kedvezményeket, nem tarta-
nak rá igényt a SZEOL-nál. 
Ezért is került a megyei III. 
osztályú csapathoz. 

— Amit eddig csináltam, 
helytelen volt, csak károm 
származott belőle. Ezután 
másként lesz! — mondta 
őszinte határozottsággal. 
Nem ígérgetett, nem fogad-
kozott, 4rzi, fölösleges vol-
na 

— Szeretsz te egyáltalán 
focizni? Akarsz igazán jó já-
tékossá válni? 

Felkanta fejét, váratlanul 
érte a kérdés. 

— Akarok, nersze. hogy 
akarok! — szakadtak fel be-
lőle a kétségbeesett szavak, 
mint aki valóiában most 
döbbent rá. egyszer, s min-
denkorra becsukódhat mö-
götte a kapu. 

• 
Túl gyorsan, túl fiatalon 

jutott odáig, hogy „leírják", 
végleg elfelejtsék. Talán 
meglepően hangzik, de ebben 
nemcsak ő a hibás! Egy sa-
lát nevelésű labdarúgó — 
akikből a S7EOL-nál oly 
kevés található az első csa-
patban! — a perifériára ke-
rült. Oda, ahonnan fenntar-
tásokkal. előítéletekkel, ké-
telkedésekkel teli út vezet 
vissza. Kérdés, lesz-e ereje 
megharcolni visszafelé ezt 
az utat — vagy ottragad? 

Nemcsak raita möiik . . . 
Györki Ernő 

ban állva maradt 16 csa-
pat megkezdte a küzdelmet 
a legjobb nyolc közé jutá-
sért. 

Eredmények: 
Torino: Juventus—Ajax 1:0 

(1:0). 50 000 néző. Góllövő: 
Daniani. Különösen szünet 
után sokat támadott az Ajax, 
de az olasz védelem jól állt 
a lábán. 

Prága: Dukla Prága— 
Twente 3:1 (3:0). 7000 né-
ző. Góllövők: Dvorak, Kru-
mich, Nehoda, illetve Jeu-
ring. A Twente 1 l-est is hi-
bázott. 

Belgrád: Partizan—FC 
Köln 1:0 (0:0). 15 000 néző, 
Góllövő: Vukotics. A Par-
tizan a 81. percben lőtte a 
győztes gólt. 

sia Mönchengladbach—Za-
ragoza 5:0 (4:0). 12 000 né-
ző. Meglepetés a spanyql 
együttes ilyen nagyarányú 
veresége. 

A KK-ÉRT 
Szerdán este Innsbruck-

ban szerepelt a kétszeres 
KK-győztes Tatabánya: 
SW Innsbruck—Tatabánya 

4:1 (2:1) 
2500 néző. Góllövők: Metz-

ler (16. perc). Koncilia II. 
(41. perc), Kiiess (54. perc) 
és Oberacher (70. perc), il-
letve Csapó (14. perc). Fo-
kozatosan kidomborodott az 
osztrákok nagyobb tudása. 
Ezzel a győzelemmel az Inns-
bruck átvette a vezetést a 
táblázaton. 

INNEN - O N N Á N 
A szegedi járási asztalite-

nisz-bajnokságot Szegeden 
bonyolították le. Csapatban: 
1. Asotthalom I. (Nyerges 
Károly, Lázár István, Hor-
váth Lajos, Borsi László), 2. 
Asotthalom II., 3. Kistelek, 
4. Szatymaz. Női csapat: 1. 
Zsombó. Férfi egyéni: 1. 
Horváth Lajos (Ásotthalom), 
2. Takács (Mórahalom), 3. 
Forró (Mórahalom). Női 
egyéni: 1. Kádár Anna 
(Zsombó), 2. Bajkánné 
(Zsombó), 3. Terhes (Zsom-
bó). Férfipáros: 1. Csipak, 
Takács (Mórahalom). 

A SZEOL és a Szegedi 
Postás országos I. osztályú 
kardvívó-versenyt rendezett, 
amelyen az ország különbö-
ző részeiből huszonötén in-
dultak. Az élcsoport vég-
eredménye a következő: 1. 
Nagy István (Egri Dózsa), 2. 
Ferenc Péter (Szegedi Pos-
tás), 3. Sohajda (Egri Dózsa), 
4. Polgár (Csepel SO, 5. Pá-
kái (Szegedi Postás), & Szi-
rák (Szegedi Postás). 

A szegedi serdülő és i f jú-
sági vívók vasárnap Szolno-
kon lépnek pástra, ahol az 
évjáratok közötti bajnoksá-
got bonyolítják le. Szegeden 
legközelebb december 8-án 
lesz vívóverseny, amikor az 
Sz. Postás országos III. osz-
tályú női tőrviadalt bonyolít 
le a Gutenberg utcai szakkö-
zépiskola tornatermében, 
délelőtt 9 órai kezdettel. 

Befejeződtek az 1974. évi 
teke NB II. küzdelmei. Az 
utolsó fordulóban a SZAK 
férficsapata Budapesten szép 
eredményt ért el: Vasas Ika-
rus—SZAK 4:4. Legjobb do-
bó: Fogarassy (466), Márkus 
(436), illetve: Borbély (452), 
Herczeg (442). Mint arról ír-
tunk, a SZAK férfi tekézői 
már az utolsó előtti forduló-
ban bebiztosították bent-
maradásukat az NB Il-ben. 
A sikeres idényzárással to-
vább javított helyezésén az 
együttes. 

ellenőrt 
k e r e s Szeged k ö r n y é k i 

ÁFÉSZ. 

P á l y á z a t o k a t : „Mér l egké -

pes 4528/12" je l igére k é r -

tük a S a j t ó h á z b a leadni . 

November 28-án és 29-én, 19 órai kezdettel, 

a Tisza Étteremben 

vadvacsorát 
rendezünk. 

Minden kedves vendégünket szeretettel várjuk. Asztal-
foglalás az üzletvezetőnél. Telefon: 11-371. 

X HUNGARHOTELS 

Ajándékozzon a 

Pécsi Kesztyűgyár 
legújabb termékeiből. 

Most nagy választékban kapható a 

20 évesek boltiában 
(Széchenyi tér 5.) 

Férfi marhanappa zakó 
46-tól 52 méretig 

2910,— Ft 
Sertésvelúr a l j 
több színben 

300,— Ft 

Férfi sertésvelűr zakó 
46-tól 52 méretig 

2100,— Ft 
Nappaalj több színben 

450,— Ft 
Női borjúnappa kabát 

46-tól 50 méretig, 
divatszínekben 

3490,— Ft 

ÉRTESÍTJÜK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT. HOGY A 

Munkaruházati boltot 
Szeged, Marx tér 17. 

december 2-án (hétfőn) reggel 8 órakor nyitjuk meg. 

KÖZÜLETEKTŐL 

munka- és védőruhákra (minta után) előrendelést felveszünk. 


