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SZEOL AK— 
Bp. Spartacus 

A labdarúgó NB II-ben 
ina, vasárnap a 11. forduló 
mérkőzései következnek. Az 
é ' lovastól irimdÖ6Sze két 
pont tal e lmaradó SZEOL 
AK ellenfele a 8. helyen le-
vő Bp. Spartacus lesz. A fő-
városi szövetkezetiek 11 pon-
tot gyűjtöt tek, 15-15-ös a 
gólkülönbségük. A vidéken 
meglepetésekre ls képes, Pa-
licskó Tibor által i rányított 
Spartacus legutóbb a Ganz-
MAVAG-gal szemben győ-
zött. A javuló formát mu ta -
tó szegediek Budapestiről tér-
tek haza két ponttal, remél-
jük. ma ls folyta t ják a pon-
tok gyűjtését. Dr. Dunai Já-
nos vezető edző a szombat 
délelőtti edzés után kijelöl-
te a kezdő t izenegyet amely 
a következő Nagy — Hevesi, 
Hegedűs F„ Nahóczki. V. 
Tóth — Kozma II.. Kunszt, 
Repka — Kádár, Szeghalmi, 
Jernei. 

A villanyfényes mérkőzés 
délután 5 órakor kezdődik. 

Ma délután 
5-kor 

Volán SC— 
Debrecen 

A Volán SC NB l-es férfi 
kézilabda-csapata pénteken 
bravúros győzelmet aratot t a 
nagy rivális, Vasas ellen a 
Fáy utcában. A rövid tudósí-
t á s : Volán SC—Vasas 23-18 
(11-10). 

Volán: FARKAS — Lesti 
(5), Noel (1), Buday (4), Vár-
hegyi, DOBÓ (6), BARABÁS 
(2). Cs.: Bartalos Z., Oláh B. 
(2), Lele (1). Lukács (2), Ba-
ráth. 

Vasas: HORVÁTH — Gá-
dor (3), Mocsai (3), TAVASZ 
(6), Egervári, Kiss, Magyar 
(3). Cs.: Medgyesi, Várkonyi 
(2), Marton, Molnár, Kovács 
(1). 

Ma délután 5 órakor a 
szegedi csapat a bajnoki ta-
bella 2. helyén álló Debrece-
ni Dózsa ellen lép pályára. 

A bajnokság ál lása: 

Pénteken Szegeden, a Vá-
rosi Sportcsarnokban, a férfi 
és női egyessel folytatódott 
az országos asztalitenisz rang-
listaverseny. Délelőtt — a 
főtáblára jutásér t — vívott 
selejtezők során a DÉLÉP SC 
versenyzői sikeresen szere-
peltek, közülük Bénák, Mo-
hai és Kalmár kiverekedte a 
főtáblára jutást , az országos 
ranglista első 16 helyezett je 
mellé. További szereplésük 
azonban nem mondható sze-
rencsésnek, Bénák Tímártól 
és Ka lmár Kollártól 3-1 a rá -
nyú vereséget szenvedett, 
míg Mohait Rózsás győzte le 
3-0 arányban. így. mindhá-
rom szegedi fiú búcsút kény-
szerült mondani a verseny-

Ökolvivás 

nek. A legjobb 16 között Ta-
kács II. Marosffytól elszen-
vedett 3-0 arányú veresége 
jelentette a férfi egyes meg-
lepetését. 

A negyeddöntő lapzártáig 
lejátszott mérkőzéseinek 
eredményei: Börzsei—Bánkú-
ti 3-2, Tímár—Asztalos 3-1, 
Harangi—Marosffy 3-1. 

Az elődöntő egyik ágán 
Tímár ellen Harangi feladta. 
Tímár játék nélkül került a 
döntőbe, ahová a másik ágon 
Gergely várható. 

Női egyesben az esélyesek 
biztosan vették az akadályo-
kat, a küzdelmek lapzártáig 
csupán a nyolcaddöntőig ju-
tottak eL 

Hogyan lehetne javítani 
megyénk labdarúgását? 

Izgalmas 
összecsapások 

Szombaton este laozárta 
u tán fejeződtek be Szege-
den, a Rókusi Tornacsar-
nokban az ökölvívó Fel-
szabadulási Kupa másocYJc 
napi küzdelmei. A megje-
lent 12 szakosztály verseny-
zői kiélezett küzdelmet vív-
tak a döntőbe kerülésért. 

Üjházi L (Szegedi D.) 
ellenfelét, Szabót (Óbuda) 
már a 2. menetben lelép-
tet ték sérülés miatt . Gólyáik 
(Kun B. SE) ellen Kozma 
(DMTE) az első menetben 
feladita. Könnyűsúlyban 

Kosárlabda 

CSepregi (Békés) és Gar-
csiik (Óbuda) könnyen győz-
tek; ők a döntősök. Kisvál-
tósúly: J a k a b (BKV Előre) 
csak két percet töltött a 
szorítóban — Bátori (Óbu-
da) feladta a számára kilá-
tástalan küzdelmet. 

Csongrád megye három 
szakosztály versenyzőit in-
dította ezen a versenyen, s 
az előjeleik azt muta t ják , 
mindhárom együttesből lesz 
dobogós helyezett. 

A ma délelőtti döntő 9 
órakor kezdődik. 

SZEOL AK—Csepel 
82-64 (52-32) 

NB l -es női mérkőzés. Sze-
ged, Ságvári E. Gyakorló 
Altalános Iskola tornaterme, 
300 néző. Vezette: Prenker, 
Aranyosi. 

SZEOL A K : Molnár (18), 
Pálinkás (12), Remák (4), 
Lázár (20), Kertész (3). Cse-
re : Kiss (16), Balázs A. (—), 
Körmöczi (—), Sági (—), Hó-
sa (9). 

Az első öt percben mind-
két csapat játékosai kapkod-
tak, pontat lanul dobtak. A 
későbbiekben a SZEOL meg-

nyugodott, ötletes játékkal 
lepte meg ellenfelét és a 16. 
percben már 4S-16-ra veze-
tet t! Fordulás után is a sze-
gedi lányok voltak a kezde-
ményezők, jól védekeztek, 
ügyesen használták ki dobó-
helyzeteiket, ennek eredmé-
nyeként a 27. percben 63-38-
ra megugrottak. A ha j rá ra 
elfáradt a SZEOL, sokszor 
hibáztak a játékosok, de így 
is biztosan szerezték meg az 
igen értékes győzelmet. 

Labdarúgó NB I 

1. Tatabánya 
?. Debrecen 
3. Bp. Honvéd 
4. Szegedi V. 
5. Elektromos 
fi. Vasas 
7. FTC 
8. Rába ETO 
S. PMSC 

to. Bp. Spart. 
11. H. Szondi 
12. Szil asm. SK 

19 14 3 
19 14 2 
19 12 3 
19 11 2 
19 9 2 
19 10 -
19 8 2 
19 7 1 11 
19 C 2 11 
19 S 2 12 
19 < 1 14 
19 9 - 1 5 

501-423 31 
482-400 30 
563-485 27 
457-432 24 
409-381 20 
416-442 20 
434-434 18 
432-468 15 
453-513 14 
397-434 12 
391-460 9 
127-470 8 

Videoton—Vasas 2-1 ( l - l ) . 
Fáy utca. Gólok: Nagy (ön-
gól), Tieber, illetve Mül-
ler. 

MTK-VM—Rába ETO 1-0 
(1-0). Hungária körút, ve-
zet te: Makó. Góllövő: Burg 
(tizenegyesből). 

MAV Előre—Bp. Honved 
0-0. Székesfehérvár, vezet-
te: Tátrai . 

Diósgyőr—Salgótarján 1-0 
(1-0). Diósgyőr, vezette: Kő-
rös. Góllövő: Magyar. 

Tatabányai Bányász—Bp. 
Vasas Izzó 4-2 (0-1). Tata-
bánya, vezette: Hámori. Gó-
lok: Schmidt (2), Arany, 
Knapik, illetve Nagy, Var-
ga (tizenegyesből). 

Csepel—Haladás SVSE 5-0 
(0-0). Szombathely, vezet-
te: Palotai. Gólok: Somo-
gyi (3, kettőt 1 l-esből), Kö-
kény, Hangai. 

Ferencváros—Pccsi MSC 
4-1 (3-1). Üllői út, vezette 
Leuber. Góllövők: Pogány 
(2), Takács és Nyilasi, il-
letve Dárdai (11-esből). 

Dunaújváros—Zalaegerszeg 
l - l (0-0). Zalaegerszeg, ve-
zette Nagy B. Góllövők Kú-
ti, illetve Soós. 

Újpesti Dózsa—Békéscsaba 
3-1 (1-0). Megyeri út, ve-
zette Mohácsi. Góllövők: 
Fazekas (2), Budavári (ön-
gól), illetve Budavári . 

Sportműsor 
Asztalitenisz 
Országos ranglistaverseny. If-

júsági számok, újszegedi Sport-
csarnok. 6. 

Kézilabda 
NB I. Fér f iak : Szegedi Volán 

SC-Debrecenl Dózsa, újszegedi 
Sportcsarnok, 17. Előtte 15.30-tól 
Volán SC—Debreceni Dózsa if-
júsági mérkőzés. NB II. Közép. 
Nők: Konzerv SK-Váci Forte, 
Kisstadion, 10. Megyei bajnok-
ság. Nők: Konzerv SK n . -Mind -
szent. Kisstadion, 8.49. 

Ökölvívás 
Felszabadulási emlékverseny, 

Rókusi Tornacsarnok, 9. 
Teke 
NB I. Nők: D2LEP SC-Kőbá-

nyai Porcelán, DÉLÉP-pálya, 10. 
NB H. Férf iak: SZVSE-Mlskolci 
ÉMTE. SZEOL AK-pálya, 8. 

Tollaslabda 
Csongrád megye tizek bajnok-

sága. Apáthy-koliégtum torna-
terme. 8> 

Tömegsport 
Szegedi olajipari Ifjúsági na-

pok sportversenye (női. férfi két 
zilabda, kispályás labdarúgás), 
Ady tér. 9.30. 

Labdarúgás 
NB II. Középcsoport: SZEOL 

AK—Bp. Spartacus, Tisza-parti 
stadion. 17. Budafoki MTE—Sze-
gedi Dózsa, Budafok. 14. 

Megyei I. osztály: Apátfalva— 
SZVSE. Apátfalva, 14, Békés m. 
Jv. HODIKOT-Mindszent, Hód-
mezővásárhely. 10.30, Tóth F. Kis-
kundorozsma—Kistelek. Ktskun-
dorozsma. 14, Sípos. Szentesi Ki-
nlzsl—DÉLÉP SC. Szentes, 14. 
Szolnok m. Jv. Csongrád-Szente-
si Vízmű, Csongrád. 14, Bács m. 
Jv. Sándorfalva-H. Porcelán. 
Sándorfalva. 14. Börcsök. Szék-
kutas-Makói SVSE. Székkutas. 
14, Bodor. Az első csapatok mér-
kőzése előtt az If júságlak játsza-
nak. 

Megyei II. osztály: Csanádpa-
lota—Algyő, Csanádpalota, 14, 
Kormányos. Tiszasziget—Nagymá-
gocs, Tiszasziget, 14. K. Szabó. 
Szegvár—Földeák. Szegvár, 14, 
Varga. Fábiánsebestyén-Pitvaros, 
Fáblánscbestyén', 14, Veres. Alsó-
város—Mártély, Szabadság tér, 14, 
Molnár. Sz. Postás—Bordány, 
Postás-pálya. 10.30, Szécsl Z. Az 
első csapatok mérkőzése előtt az 
i f júságlak játszanak. 

Megyei III. osztály: Domaszék— 
Zákányszék, Domaszék, 14. Csó-
tt. Röszke—UHés, Büszke. 14. Sz. 
Fekete. Kübekháza—Puszi aszer. 
Kübekháza. 14. Szécsl A. B a k s -
Balástya, Baks, 14, Megyeri. Dóc 
—Pusztamérges, Dóc, 14, Magyar, 
öttömös—Forráskút, öttömös. 14, 
Szilágyi. Rúzsa—Asotftalom. Rú-
zsa. 10 45. Kovács M. Deszk— 
KSZV SE II.. Deszk. 14. Nagy J. 
Mihálytelek—Gyálarét. Mih.ályte-
lek. 14. Móra. Az első csapatok 
mérkőzése előtt az i f júságiak Ját-
szanak 

Az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának kezdemé-
nyezésére az elmúlt naook-
ban több lelkes, labdarúgást 
szerető és értő aktíva bevo-
ná-ával széles körű vizsgá-
lódás kezdődött a sportág 
megyei helyzetéről. A több 
hetes, mindenre ki ter jedő 
gyűj tőmunka összegező je-
lentése a megyei tanács vb 
jövő évi ülése elé kerül 
majd. Igv minden bizonnyal 
a sportegyesületek, sportkö-
rök, az iskolák, a sporttal 
kancsó'atos intézmények 
minden segítséget megadnak 
a ha tékon"abb munkához, 
hogv sikerüljön pontosan re-
gisztrálni a jelenlegi helyze-
tet. ennek ismeretében meg-
határozni a közeli és távo-
labbi jövőt. 

Senki sem v i t a t j a : hazánk-
ban a labdarúgás a legelter-
jedtebb snortág. Szinte átfog-
ja az egész országot, kapcso-
latban van ma jd minden csa-
láddal. A benne uralkodó 
rend. fegyelem, szakmai szín-
vonal közvetlen hatással van 
a sportunk egészére. Kü-
lönleges helyzete jelentős 
kisugárzással van a többi 
sportágra, s egy-egy sport-
egyesületnek a sportmozga-
lomban elfoglalt helyére. 

Igen, komolyan kell ven-
ni ezt a sportágat, sokkal 
komolyabban, mint tegnap, 
vagy tegnapelőtt. A szóra-
kozási lehetőségek bővülé-
sével, ennek a „ ju t ta tásnak" 
is feüődni kell. s nem á r t 
legalább az európai színvo-
nallal lépést tar tani . Hogy 
miiven a bajnoki rendsze-
rünk, hogy klubcsapataink 
hegyan ál l ják meg a nem-
zetközi kupákban a helyü-
ket, sok függ attól. hogy 
milyen az utánpótlás-neve-
lés. a kiválasztódás, s a fel-
felé á ramlás az alacso-
nyabb osztályból a maga-
sabb felé. Megyénkben is 
nagy várakozás előzte meg 
az OTSH labdarúgásra 
vonatkozó állásfoglalását. 
Hiszen nálunk is a labda-
rúgás a legnépszerűbb 
snortág: jelenleg 101 egye-
sület, 81 szakosztálya 156 
csapatában közel 6000 iga-
zeit labdarúgó sportol a 
szövetségi bajnokságokon. 
Ezen túl több ezerre te-
hető a tömegversenveken, 
a lapfokú bajnokságokon, kü-
lönböző tornákon rendsze-
resen Vagy alkalomszerűen 
résztvevők száma. Négy év 
telt el a sportág irányel-
veinek megjelenése óta. 
Azóta nőtt a labdarúgó-szö-
vetség tekintélye, javul t a 
mérkőzések színvonala és 
fegyelme, a legtöbb szak-
osztályban tervszerűség ér-
vényesül, s még az is el-
mondható, hogy több gon-
dot fordí tanak az utánpót-
lás nevelésére. Minden esz-
tendőben sikerül több és 
több fiatal labdarúgócsapatot 
szervezni. Az idén a me-
gyei I. osztályban szerep-
lőknek két serdülő gárdát 
kellett a bajnokságban sze-
repeltetni. A színvonal azon-
ban e lmaradt a kívántaktól , 
r.em sikerült kialakítani egy 
biztos NB l-es megyei csa-
p l to t , s az NB-s együtte-
sek száma is m á r több éve 
stagnál. Mindössze Vásár-
hely előbbre lénése ör-
vendetes. A CSLSZ elnök-
sége a stagnálás, Illetve 
visszaesést a szakmai mun-
ka gyengeségében lát ja . 
De nem megoldott az ál talá-
nos és középiskolákban sem 
ez a sportág. Kevés ál-
talános iskolai tanár tekin-
ti szívügyének a labdarú-
gást. Több esztendőn át 
egyetlen egy középiskolai 
szakosztály működött a 
megyénkben. Nagyon hely-
telenül a legfiatalabbakkal 

azok foglalkoznak, akik, vagy 
még nem szerezték meg az 
edzői képesítést, vagy a 
bizonyítványukon még alig 
száradt meg a tinta. 

Mindezekkel úgy gondol-
juk, nagyon sokan tisztá-
ban vannak, lá t ják a hibá-
kat. csakúgy, mint megyénk 
vezetői, akik elrendelték a 
Csongrád megyei labdarú-
gás átfogó vizsgálatát. 

Az öt területen vizsgáló-
dó bizottságot Mari Kál-
mán, az MTSH vezetője 
fogja össze. Megkértük, t á -
jékoztasson bennünket az 
átfogó és jelentős munká -
ról : 

— A fő célunk, hogy meg-
határozzuk: megyénk lab-
darúgása hogyan tud előbb-
re lépni. A nagy általános-
ságból kiindulva elsősor-
ban sajátos, megyénkre jel-
lemző kérdéseket vizsgá-
lunk. A munka megkezdő-
dött, mégpedig öt terüle-
ten: az utánpótlás-nevelés 
helyzete; bajnoki rendszer és 
szakmai kérdések; a sze-
mélyi feltételek biztosítása: 
a bázis és a sportegyesület 
kapcsolata; az anyagi és 
létesítményhelyzet. Szeret-
nénk meghatározni, hogy 
megyénk hány NB-s szak-
osztályt tud megfelelően 
szerepeltetni, hogyan szol-
gálják ki az alacsonyabb 
osztályú csapatok a minő-
ségi szakosztályokat, az is-

kolai bajnokságok, kupáit 
mennyire töltik be az u tán-
pótlás-nevelésben és k ivá-
lasztásban szerepüke t Az 
ismeretek bir tokában sze-
retnék egy öt évre szóló 
fejlesztési tervet készíteni, 
de meghatároznánk fe lada-
tainkat az elkövetkezendő 
10—15 évre is. A konkré t 
fel táró munká t régi l ab-
darúgást szeretők. bevonásá-
val végezzük, de nemcsak a 
sportszervek véleményére 
vagyunk kíváncsiak, hanem 
szertnénk a közvéleményt is 
bekapcsolni. November kö-
zépáré írásban összegezzük 
a tapasztaltakat , m a j d az a 
nyilvánosság elé kerül . Bí-
zunk abban, hogy ez az 
egyedi kezdeményezésünk, 
amelv az országban még 
sehol sem volt, m a r a d é k -
talanul betölti szerepét, s 
előbbre lendül megvénk lab-
darúgása — mondot ta az 
MTSH vezetője. 

A rendelkezésünkre álló 
lehetőségekkel mi is szeret-
nénk élni, ezért a következő 
hetekben v á r j u k olvasóink 
leveleit, javaslataikat . Ezek 
minden bizonnyal hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy megta-
láljuk a sportág fejlesztésé-
re irányuló legcélravezetőbb 
megoldásokat. A lehetősége-
inkhez mérten, cikkek for-
májában közrebocsátjuk a 
hozzánk beküldött észrevéte-
leket. 

Süli József 

Budafokon játszik 
a Sz. Dózsa 

A Szegedi Dózsa NB II-es 
labdarúgó-csapata ma. vasár , 
nap • délután Budafokon lép 
pályára a bajnoki pontokért. 
Vendéglátójuk, az MTE Ki-
nizsi szintén 11 pontot gyűj-
tött. az élcsoporthoz tartozik. 
A lila-fehérek, annak ellené-
re, hogy dr. Rcmónyik Lász-
ló vezető edzőnek összeállítá-
si gondjai vannak, bíznak a 
pontszerzésben. Az edző el-
mondta. Pipiezre betegsége 
miatt nem s támíthat . helyet-
tese Németh lesz. A csapa-

tot érzékenyen érintő közép; 
csatár kiválása mellett az 
sem hat megnygutatóan, 
hogy Kanász az utóbbi m é r -
kőzéseken igen mérsékelten 
játszott. Ezért könnyen meg-
eshet. hogy őt a bal szélen 
Szamosszegi vál t ja fel. 

A tervezett összeállítás! 
Tóth—Zödi. Biró, Emődi dr.. 
Nagy — Pócsik, Ladányi, 
Németh. Csomor — Veres, 
Kanász, vagy Szamosszegi. 
Csere: Pozsár, Kun. 

Sportudvar — 
társadalmi munkával 

n o a. Sindor felvétele 
Bitumenes sportudvart a v a " a k te~nan, szombaton az ú j -
szcredl Móricz Zitarrond Al ta ' á -os Iskolában. A Közúti 
Építő Válla 'at E~yctértés szocialista br igádja készítette tár-
sadalmi munkában (értéke több mint százezer forint) az 

iskola 250 gyermeke örömére 


