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Az Edzett ifjúságért Vízilabda 

A mozgalom egyéves 
tapasztalatai 

Egy lépés előre 

Kajak-
kenu 

Szolnokon, a Vízügy SE 
versenypályáján szombaton, 
az 1000 méteres számok dön-
tőjében folytatódott az Ü. Dó-
zsa kajak-kenu válogatóver-
senye. 

Eredmények: Férfiak: K—1. 

1000 m : 1. Asztapkovics (Di-

namó Moszkva) 3:46.8 p, 2. 

Benkő (H. Honvéd) 3:48.2 p. 

3. Sztanity (Rába ETO) 3:49.6 

p. K—2. 1000 m : 1. Csapó— 

Svidró (SZEOL AK) 3:24.2p. 

K—4. 1000 m : 1. Roma-

novszky, Nagornij, Argyejev, 

Belszklj (Dinamó Moszkva) 

2.59.2. C—1. 1000 m: 1. Wich-

mann (MTK-VM) 4:03.2 p, 2. 

Atyipov (Dinamó Moszkva) 

4:04.0 p, 3. Hajdú (Miskolci 

VSC) 4:05.2 p. C—2. 1000 m: 

1. Frey—Buday (Bp. Hon-

véd, BSE) 3:41.2 p. 

Az edzett ifjúságért tö-
megsportmozgalmat Csong-
rád megyében koordinációs 
bizottság szervezi, fogja ösz-
sze, ad módszertani taná-
csot, valamint számoltat be 
intézményeket, üzemeket, 
sportegyesületeiket. iskolá-
kat a végzett munkáról. E 
szervezet legutóbb a mozga-
lom egyéves tapasztaltát 
összegezte. 

Csongrád megyében a 
sportrtiozgalom meghirdeté-
sét felkészülési időszak előz-
te meg. Ebben az időszak-
ban a sportmozgalom elő-
készítése érdekében a KISZ 
és a szakszervezeti aktívák 
tanfolyamokon, továbbkép-
zéseken vettek részt. De 
ugyanilyen formában tájé-
koztatták az iskolák neve-
lőtestületeit is. Ehhez nagy 
segítséget nyújtottak a me-
gyei. városi, járási pártbi-
zottságok és a pártalapszer-
vezetek vezetői. 

A bizottság egyértelműen 
megállapította, hogy 1977. 
májusától 1978. májusáig 
emelkedett a tömegsportban 
részt vevők száma, és a ha-
gyományos versenyek mel-
lett újabb kezdeményezé-
sekre is sor került. Ugyan-
akkor kitűnik az is, hogy 

még mindig nagyon sok az 
alkalomszerű résztvevő. Ke-
vés helyen törekedtek a 
rendszeres mozgáslehetőség 
biztosítására. Az is vilá-
gossá vált. hogy a dolgozó 
fiatalok nehezebben mozgó-
síthatók a rendszeres sport-
munkára. Ugyancsak hiá-
nyosságok mutatkoznak az 
adminisztráció terén is. 
Ebben közrejátszott az is, 
hogy kevés volt az egyéni 
teljesítménylap , így az 
MTSH a KISZ megyei bi-
zottságával közösen készí-
tett kollektív értékelőlapot. 
Az első év zárásakor na-
gyon sok hiányosan, vagy 
kitöltetlen lappal találkoz-
tak az értékelők. Az álta-
lános iskolák alsó tagoza-
tos nevelői pedig egyértel-
műen terhesnek ítélték a 
munkafüzetek bevezetését. 

A megyei testnevelési 
sporthivatal rendszeresen in-
formálódott a városi sport-
felügy él ősegek útján a 
mozgalomban részt vevők 
számáról Í6. Egy év alatt 
megyénkben 158 ezer 162 
fiatal vett részt az Edzett 
ifjúságért-mozgalom ren-
dezvényein. A hónapok kö-
zül kiemelkedett 1977. má-
jusa és októbere. amikor 

I I 
Nem ezt vártam 

a játékosoktól..." 
Ismét átszállójegyet váltottak 

a SZEOL AK férfi kosárlabdázói? 
Amikor 1971-ben dr. Fara-

gó József, mint edző átvette 
a SZEOL SC férfi kosárlab-
dacsapatának irányítását, 
tudta, kemény fába vágja 
fejszéjét. „Trónra lépését" 
követően így fogalmazott: 
„Tudom és hittel vallom. 
Szegeden mindaddig gond 
lesz a kosárlabdasporttal és 
az edzővel, amíg nem alakul 
ki egy stabil, ütőképes gár-
da. Ez viszont nem megy 
marói holnapra. Evek kelle-
nek hozzá. Addig sok mérget, 
intrikát kell lenyelni, elvi-
selni. Sajnos, ez is az edzői 
foglalkozás velejárója." Azt 
azért talán maga sem hitte, 
mennyi vívódást, hány ősz 
hajszalat, álmatlan éjszakát 
okoz majd neki a későbbi-
ekben. 

Hét és fél év telt el az 
őrségváltás óta, de csapat, 
legalabbis olyan csapat, ami-
lyenről álmodozott — nem 
alakult ki i A szegedi kosár-
labdasport hatvanas évek 
vegén kátyúba rekedt szeke-
re alig haladt valamit elő-
re 1 Az említett időszak alatt 
a férficsapat háromszor ke-
rült fel az első osztályba, de 
egyévi vendégszereplés után 
mindig elköszönt az NB 
I-től. Az 1978-as bajnoki év 
tavaszi szezonjában látottak, 
tapasztaltak alapján — egy 
győzelemmel a táblázat utol-
só helyét foglalja el a csa-
pat — ismét a búcsúzás gon-
dolatával barátkozhatnak a 
kék-feketék játékosai. Ez 
egyben azt látszik igazolni, 
az eltelt évek kevésnek bi-
zonyultak ahhoz, hogy dr. 
Faragó József számottevő 
együttest formáljon. 

Mielőtt kérdésözönt zúdí-
tottam volna az edző nya-
kába, az 1972-es bajnoki év 
végén általa mondottakat 
idéztem neki: „Ha minden 
játékosom jobban odafigyel, 
minden egyes mérkőzésből 
lelkiismereti kérdést csinált 
volna, másként alakult sor-
sunk. Esetenkénti jobb hoz-
záállással, sportszerűbb ké-
szüléssel, lehet, hogy minr 
den más lenne ..." Az ak-
kor elhangzottak, sajnos, 
most is aktuálisak. Időszerű-
ek, de vajon miért? Nem 
megfelelőek a körülmények, 
nem kielégítőek A lehetősé-

gek? Nincs kellő számú és 
tudású játékos? önteltek, 
megelégedettek, vagy csak 
ennyire képesek? Netalán 
pusztán szórakozásnak te-
kintik, unaloműzésként fog-
ják fel a versenysportot? 

Az edző keserű, önbírá-
latként is felfogható fejtege-
tései előtt hadd álljon itt 
egy példa. Az egyik vesztes 
mérkőzés utáni, névnapot 
köszöntő rövid összejövete-
len valaki rákérdezett a já-
tékosokra: „Hova tűnt az 
egykori lelkesedés, miért 
nem figyelnek egy kicsit 
jobban arra amit csinálnak 
az edzéseken, a mérkőzése-
ken?" A nem is oly' régen 
még nagy reményekre jogo-
sító játékos adta meg a vá-
laszt: „Von értelme a lel-
kesedésnek? Kinőttünk mi 
már abból a korból, hogy 
plusz edzéseket végezzünk, 
hogy reggelente futkároz-
zunk. Megöregedtünk, meg 
különben is jó nekünk az 
NB nr 

Neim csak a kérdésre, sok 
egyébre is választ adott a 
22 éves játékos. Az edző 
éveken át pátyolgatta, védte 
kedvenceit — a jelenlegi 
csapat gerincét alkotókat —, 
mondván, ha kell, sarkukra 
állnak, nem hagyják cser-
ben! A jelekből ítélve nem 
egészen így történt. Megértő, 
olykor elnéző lojalitásáért 
mit kapott cserébe? A játé-
kosok a baráti jó szót. a 
fegyelmezés elmaradását ho-
vatovább természetes dolog-
ként fogták fel. A kapotta-
kért az edzéseken, a mér-
kőzéseken úgyszólván sem-
mit, vagy csak nagyon ké-
véset adtak viszonzásul. 

Beszélgetésünkkor dr. Fa-
ragó József nem utasította 
vissza a kérdéseket, nem til-
takozott az elhangzottak mi-
att. 

— A tavaszi szezonban 
sok mindenre fény derült. 
Nem ezt vártam a játéko-
soktól, nagyot csalódtam. Az 
indulásnál — mivel a baj-
nokság alatt nem volt vizs-
gaidőszak, nem voltak olyan 
problémák, amelyek gátol-
ták volna előzetes terveimet 
— azt kértem, helyezzék 
minden elé a kosárlabdázást, 
maximális erőbedobással 
csak erce koncentráljanak 

Nem így történt. A mérkőzé-
sek folyamán alig egy-két 
játékos volt elfogadható erő-
állapotban, a teljesítmé-
nyek messze elmaradtak a 
vártaktól. Hogy miért? Az 
edzéseken kívül senki sem 
hajlandó gyakorolni, futni. 
Az önképzés az én játéko-
saimnál ismeretlen fogalom! 
Megelégedett emberek be-
nyomását keltik, rájuk még 
az sem hat doppingolólag, 
hogy NB I-ben játszhatnak, 
de a jutalom is hidegen 
hagyja őket! Hiányzik belő-
lük a lelkesedés. Rossz ver-
senyzők, akaratgyengék! Mi-
ért nem fegyelmezem őket? 
Mivel és hogyan? Ha neta-
lán büntetnék, egyszerűen 
nem jönnének. 

Súlyos, vádló szavak. Rég-
óta ismerem az edzőt, de így 
kifakadni még nem hallot-
tam. Vívódik önmagával, a 
történtekből talán túl sokat 
is próbál magára vállalni. 

— Idestova harminc éve 
foglalkozom kosárlabdázás-
sal. Mindent alárendeltem a 
sportnak, olykor még a 
családi életemet is. Az én 
időimben, szerencsére, nem 
kellett hozzászoknom a so-
rozatos bukásokhoz. Most 
viszont, mindent összegezve 
úgy érzem, kudarcot vallot-
tam. Amióta szakvezetője 
vagyok a csapatnak, az a cél 
vezérelt, hogy a bajai, a 
kecskeméti, a pécsi példa 
alapjun kialakítsak egy jó 
csapatot. Nem megy . . . 
Egész embert kíván. en 
viszont munkahelyi elfog-
laltságom miatt a heti öt 
edzésnél képtelen vagyok 
többet vállalni. Pedig ezt a 
mostani gárdát, annak elle-
nére, hogy zömmel fiatalok, 
képesnek tartottam álmaim 
megvalósítására. Persze csak 
úgy, ha hajlandók lettek 
volna áldozatokra. 

Fél éve, amikor a csapat 
százszázalékos bajnokságot 
nyert az NB Il-ben, azzal 
bocsátották útjára, tegyenek 
meg mindent azért, hogy — 
ha netalán sor kerülne rá 
— emelt fővel búcsúzhassa-
nak . . . 

Az elmúlt félszezon alap-
ján erre aligha kerülhet 
so r . . . 

Gyürki Ernő 

több mint 26 ezren öltöttek 
sportmezt. A legalacsonyabb 
mutatót a nyári hónapok ad-
ták, mivel akkor mindösz-
sze 3 ezer 500-an vettek 
részt. Elgondolkodtató vi-
szont az, hogy jelvényt 
mindössze 47 ezer 500-an 
szereztek 

Valamennyi nagyvárosban 
megalakult a tömegsport-
mozgalom szervező bizott-
sága. Hódmezővásárhelyen 
jól látja el feladatát, á töb-
bi városban tevékenységü-
ket javítani kell. Különö-
sen a helyi segítségnyújtás-
ra kell a jövőben töreked-
ni. Komoly problémák van-
nak a községekben. 

A mozgalom követel-
ményrendszerének teljesíté-
sét nagyban elősegítette a 
„Nyitott pálya"-akció. 
Csongrád megyében közel 
50 pálya ál l a lakosság ren-
delkezésére. Ennek ellené-
re a létesítmények kihasz-
náltsága nem megfelelő. Ja-
vítana a helyzeten, ha a 
sportpályákon szakember 
irányítaná a foglalkozáso-
kat. mint például a Ge-
dói általános iskolában, ahol 
Molnár Miklósné testneve-
ló tanár irányításával foly-
nak a hét végi foglalkozá-
sok. 

Szép eredményék szület-
tek a létesítményfejlesztés-
ben. Az elmúlt esztendő-
ben 19-cel gyarapodott a 
sportpályák száma. Elsősor-
ban a kispályaépítés a leg-
népszerűbb, de még az idén 
több erdei tornapálya épí-
tése is befejeződik. 

Az Edzett ifjúságért-moz-
galom szervezésében, nép-
szerűsítésében megyénkben 
a KISZ élen jár, 367 fia-
talt képeztek ki alapfokú 
sportszervezői tanfolyamon. 
De az úttörőmozgalomban i§ 
egyre többen kapcsolódnak 
be. Az 1977. évi negatív 
tapasztalatok után 1978-ban 
már jelentós eredményekről 
adhatnak számot. Az úttörő-
foglalkozásokon a rajveze-
tők irányításával az őrsök 
közötti bajnokság, az Ed-
zett ifjúságért-mozgalom kö-
vetelményének teljesítése is 
helyet kapott, sz úttörő-
olimpia versenyei előtt 
ebben vesznek részt a paj-
tások. 

A koordinációs bizottság 
beszámoltatta a Szegedi Vas-
utas Sportegyesület elnök-
ségét, hogy mit sikerült 
megvalósítani az egy évvel 
ezelőtt kitűzött célokból, 
hogyan segítették az Ed-
zett ifjúságért-mogalom ki-
bontakozását. A beszámoló 
alapján az egyesület min-
dent megtett azért, hogy 
minél többen kapcsolódja-
nak be a sportmozgalomba, 
a pályákat nemcsak a kö-
zépfokú intézmények ren-
delkezésére bocsátotta, ha-
nem a „Nyitott kapu"-ak-
cióban bárki hódolhatott a 
testmozgás örömének. Az 
egyesület 1977-ben több 
mint 8 ezer embernek szer-
vezett tömcigsportversenyt. 

A koordinációs bizottság 
megállapította, hogy az Ed-
zett ifjúsagért-mozgalom 
megyénkben pozitív vissz-
hangra, kedvező fogadta-
tására talált. Növekedett a 
rendezvények száma, a ha-
gyományos versenyeket na-
gyobb szervezettség és ér-
deklődés jellemezte. Figye-
lemre méltó javulás tapasz-
talható az üzemek sportcé-
lokra tervezett és fordított 
anyagi támogatásában, mind 
többen vállalkoznak önálló 
sportpálya építésére: az Al-
földi Porcelángyár, a makói 
FÉG, NKFV. a Pamutnyo-
móipari Vállalat stb. S ha 
a mozgalom irányításában, 
szervezésében résztvevők a 
meglevő hiányosságok meg-
szüntetésére törekednek, ak-
kor egy év múlva még ked-
vezőbb kép alakulhat ki a 
fiatalok rendszeres tested-
zéséről. 

Süli József 

Nehéz helyzetben a króni-
k á s . . . A SZEOL AK OB 
l-es vízilabdacsapata meg-
lehetősen mérsékelten szere-
pelt a tavaszi idényben, vi-
szont az őszről előrehozott 
fordulóban meglepő győzel-
met aratott a Komjádi uszo-
dában a Bp. Spartacus ellen. 
Az idei első győzelem az 
ötödik és a hatodik bajnoki 
pontot jelentette a szegedi 
kék-feketéknek. 

No már most, ha nincs az 
a bizonyos bravúros győze-
lem, akkor egyértelmű az 
értékítélet. Dobjuk tehát 
sutba a „minden jó, ha a 
vége jó" közhelyszerű igaz-
ságot ós bízzuk magunkat a 
csalhatatlan számokra, azaz 
vessünk egy pillantást a táb-
lázatra! Nem, nincs tévedés! 
Esztendővel korábban is ha-
soló volt a helyzet, avval a 
különbséggel, hogy akkor 
négy gárda „büszkélkedhe-
tett" hat ponttal, most pedig 
csak három. A SZEOL AK 
tavaly is, most is a táblá-
zatot lezáró együttesek kö-
zött szerénykedett, az idén 
azonban jobb gólkülönbsége 
révén nem az utolsó, tizen-
kettedik, hanem az utolsó 
előtti, tizenegyedik helyen 
várja a folytatást. A teljes 
igazsághoz tartozik: az alsó-
házhoz tartozó további két 
csapat, a hétpontos Bp. Spar-
tacus és Szentesi Vízmű kö-
zel azonos pozícióból kezdi 
az őszi pontvadászatot. Esz-
tergomiék esélyét látszik nö-
velni a pályaválasztói jog, 
amelyet ellenlábasaik — 
Eger SE, Szentesi Vízmű, 
Szolnoki Vízügy — ellen gya-
korolhatnak. Az óvat06 fo-
galmazás oka: az eddigiek-
ben a SZEOL AK nem hasz-
nálta ki a hazai medence 
adta előnyöket. A Komjádi 
uszodában rendszerint kife-
jezetten jól játszott a csapat, 
hazai környezetben viszont 
csak sovány döntetlenekre 
futotta. 

Ha az eredmény egyelőre 

még nem is igazolja, botor-

ság lenne tagadni, az ű j ed-

ző, Debreczeny Pál egy jó 

szellemű együttest alakított 

ki az elmúlt hat hónapban. 

A játékosok már tudtak egy-

másért is küzdeni és öröm-

mel frjuk le, az említett idő-

szakban nem történt fegye-

lemsértés. Ez a tény pedig 

majdan az eredményes sze-

replés záloga lehet. 

Saját véleményünk papír-

ra vetése után Debreczeny 

Pállal, a SZEOL AK edzőjé-
vel ültünk le beszélgetni: va-
jon a szakember hogyan ér-
tékeli együttese szereplését? 

— Hazai környezetben ért-
hetetlenül mérsékelten szere-
peltünk, idegenben viszont a 
várakozáson felül 

— Kikkel elégedett, i kik 
okoztak csalódást? 

— Esztergomi, Molndr, 
Zámbó, Kiss dr. és Szittya 
végig egyenletes jó teljesít-
ményt nyújtott, a fiataloktól 
viszont többet vártam. Bozsó 
tizenkét mérkőzésen mind-
össze egy gólt lőtt, de Dudás, 
Lengyel és Kuczora is elma-
radt a várakozástól. 

— Véleménye szerint hány 
pont szükségeltetik a bent-
maradáshoz? 

— A meglevő tőkénkhez 
nyolc pontot kell gyűjtenünk, 
s akkor nyugodtan aludha-
tunk a 22. forduló előtt. 

— A közelmúltban meg-
rendezett országos ifjúsági 
kupán néhány tehetséges sze-
gedi fiatal nevét jegyezhet-
tük fel... 

— Igyekszem játéklehető-
séget biztosftani számukra a 
felkészülési időszakban. Első-
sorban rajtuk múlik, hogy 
mikor kapnak sapkát baj-
noki mérkőzés előtt. 

— Ügy hallottuk, az OB 
l-es csapatok közül a SZEOL 
AK a legfrissebb,,. 

— Valóban így van. Július 
3-án Soltvadkerten egyhetes 
edzőtáborozás kezdődik. Vízi-
labdát nem viszünk magunk-
kal, viszont ki-ki kedvére 
úszhat, evezhet és horgász-
hat a közeli Petőfi-tóban. A 
soltvadkerti hét nap minde-
nekelőtt csapatépítési terve-
ket szolgál. Július 10-től ú j 
szakasz kezdődik a felkészü-
lésben. Tizedikétől 31-ig ha-
zai medencében a vízi alapo-
zás gyötrelmeivel fognak 
megismerkedni a játékosok, 
köztük a legtehetségesebb 
ifistáink, Márki, Rea, Szél-
pál /., Szelpál 11., Nagy J. 
és Szilágyi. Július 31— 
augusztus 6. között az Új-
pesti Dózsa vendégeskedik az 
újszegedi versenyuszodában, 
majd a hónap végéig Szen-
tesen és Szolnokon szeret-
nénk minél több edzőmérkő-
zést játszani. Szeptember első 
tíz napjában viszonozzuk a 
lila-fehérek szegedi látogatá-
sát. Szeptember 15-én pedig 
folytatódik a bajnokság, ami-
kor az Eger SE ellen vívunk 
sosrdöntő mérkőzést. 

Thékes István 

* MINDENFELŐL 
VILAS VAEATLAN VERESÉGE 

Az argent in Vllas, ak i t a har-
mad ik helyen emeltek k i Wimb-
ledonban. meglepetésre, kiesett. 
A ba jnok i címet védő svéd Borg 
könnyedén nyert. Eredmények : 
Borg (svéd)— McNamara (auszt-
rál) 6:2, 8:2, 6:4, Okker (hol-
laind)—Vllas (argentin) 6:3, 6:2, 
6:4. 
SENEKOWITSCH LEMONDOTT 

He lmut Senekowttsch, a világ-
ba jnokságon k i tűnően szerepelt 
osztrák válogatott szövetségi ka-
p i tánya lemondott tisztségéről. 

J O R A J T A F O P R O B A N 

Megkezdődött Barce lonában a 
jú l ius másod ik (elében Buda-
pesten sorra kerü lő j un io r vízi-
labda EB-t megelőző utolsó 
nagy nemzetközi torna, amelyre 
az NSZK-beli , a hol land, a szov-
jet, a svéd, a francia és a ma-
gyar csapat kapot t meghívást . 
A ny i t ónapon a magyar együt-
tes két győzelmet aratott. Ered-
mények : Magyarország—Svédor-
szág 7-3, Magyarország-Szovjet-
un ió 6-5. 

Mészöly a Vasas edzője 
A Békéscsabai Előre Spar-

tacus Sport Club elnökségé-
nek legutóbbi üléséről dr. 
Túrák Vince, a labdarúgó-
szakosztály elnöke a követ-
kezőket mondotta: Elnöksé-
günk helyt adott a Vasas ké-

relmének, hozzájárult Mé-
Bzöly Kálmán vezető edző jö-
vő év nyaráig szóló szerző-
désének felbontásához, ah-
hoz, hogy a budapesti csa-
p a t b a n f o l y t a ssa t o v á b b szak-

mai tevékenységét. 

Sportműsor 
Labdarúgás 

MNK-mérkőzések: Baks— 
Balástya, Baks, 17, Vincze. 

Kübekháza—Sándorfalva, 
Kübekháza, 17, Zsemberi, Ul-
lés—Mórahalom, Ullés, 17, So-
mogyi. Az első csapatok mér-
kőzése előtt az ifjúságiak j á t . 
szanak. Kossuth SE—DÉLÉP 

SC, Zalka-laktanya, 17, Sz. 
Fekete. Szőreg—Algyő, Sző-
reg, 17, Marosmenti. Deszk— 
Kiskundorozsma, Deszk, 17. 
Csóti. Mihálytelek—Alsóvá-
ros, Mihálytelek, 17, Bácskai. 
Sz. Postás—Kinizsi Húsos, 
Postás-pálya, 17, Szécsi B. 
Tápé—KSZV SE, Tápé, 17, 
Rácz. 


