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Holnap: Magyar válogatott— 
Sz. Volán SC 

show 
a Sportcsarnokban 

UEFÁ Kupa 

Henvéd-
bravúr 

Szerdán este Magyarország és 
Hollandia az európai labdarúgó-
kupákban még állva maradt két 
utolsó csapata, a Bp. Honvéd és 
az Ajax találkozott egymással az 
UEFA Kupa legjobb nyolc csa-
pata közé Jutásért. 

Népstadion. 15 000 nézd, V.: Ca-
sarin (olasz), sok hibával. 
Góllövök: Nagy (2), Lukács, 
Welmper (ll-esból), Illetve Clarké 
(l l-esből). 

Az első 45 percben még ruti-
nosan védekezett az Ajax. A má-
sodik félidőben (az 50. percben) 
megadta magát az Ajax védel-
me. Egy cselesen leguritott sza-
badrúgásra Kocsis érkezett, lö-
vése nem sikerült a legjobban, 
de egy védőről a Jó helyzetben 
levő Nagy elé perdült a labda, 
aki pár lépés után 12 méterről 
a kapu bal oldalába helyezett 
<1-01. A hollandok lestakt 'kával 
próbálták megfékezni a tüzesen 
próbálkozó Honvédot. A 83. perc-
ben Paráczal egy kitűnő beadása 
egv védőn megkattant. Nagy Is-
mét ott volt. ahol kell: levette 
o labdát, és az ötös vonalán be-
lülről ballal nagy erővel a Jobb 
felső sarokba bombázott (2-0). 
OJabb 5 perc múlva az önbizal-
mat knoott magyar egvüttes nö-
velte előnyét. Az alapvonal kö-
zelében megítélt Jobb oldali sza-
badrúgást Pál mintaszerűen, erő-
sen lőtte az ö'ösön belülre, a vé-
dők egvmást. zavariák. és s há-
tulról érkező Lukács 3 méterről 
kénvelmesen a kaou közegébe 
po'ozta a labdát (3-0). A hol 'an-
dok tizenegyessel szépítettek 
(3-1). A 88. percben Nagy 8 mé-
teres fejese alig kerülte el a ka-
put, maid egy perccel később a 
lé oson belül cselezgető Gylmeslt 
üverse akadálvozta. Ez Is 11-es. 
Welmper a bal alsó sarokba 
lőtte a labdát (4-1). 

A találkozóra ecvébként vésts 
rányomta a bélvcgét az erélyte-
len nagyon sokat elnéző olts? 
Játékvezető ténykedése, számos, 
a Honvédot sú j tó Ítélete. Szám-
talan durva belemenést „előé-
le t i" . szemmel láthatóan a hol-
landok pártlát foota, de ez sem 
seg'tett ra j tuk. Az Alax har-
madszor látszott a NéDstadton-
ban. de még nontot sem tudott 
szerezni. A visszavágón a várt-
nál kellemesebb helyzet vár a 
Hon vádra. 

Pénteken délután 5 órá-
tól kézilabda show-műsort 
láthatnak a nézők Szegeden, 
a városi Sportcsarnokban. 
Először Szegeden próbálkozik 
a Volán SC azzal, hogy ran-
gos sportesemény előtt a fia-
taloknak is produkáljon va-
lamilyen szórakozást a sport 
mellett. Ezúttal délután 5 
órakor discoműsorral kez-
dődik a kézilabda-show. Bu-
dapestről Arató András dise-
jockey és műsorvezető szó-
rakoztatja a közönséget, 
majd délután 6 órakor lép 
pályára a magvar A váloga-
tott és a Volán SC kézilabda-
csapata. A bemelegítéskor 
Riskó Géza, az Esti Hírlap 
és Bagaméry László, a Dél-
magyarország sportújság-
írója készít rögtönzött ripor-
tot válogatott és szegedi já-
tékosokkal, valamint a két 
csapat edzőjével. Faludi Mi-
hállyal és Kővári Árpáddal. 

A show-műsor tartogat még 
néhán., érdekességet, hiszen 
az ÉLIKER szegedi vállalata 
néhány meglepetéssel szolgál 
a közönségnek. Az ajándék-
csomagok mellett a két csa-
pat játékosai a kezdés előtt 
24 pettyes labdát — a iáté-
kosok aláírásával — dohnak 
a szurkolók közé a lelátóra. 
A Volán SC nedig 3 belépőt 
sorsol ki a jövő évi bajnoki 
találkozókra. 

A Magyarország—Sz. Vo-
lán SC kézilabda show-ra 
nem érvényesek a pálvabelé-
pők, a jegyeket 21 forintos 
egységáron ma reggel 8 órá-
tól a Volán Utazási Irodában 
szerezhetik be az érdeklődők. 
A belépők nem érvényesek. 
A Volán SC KlSZ-alapszer-
vezete a KMP megalakulásá-
nak 60. évfordulója tisztele-
tére rendezi a programot, 
melynek bevételét a vállalat 
lakásépítési alapjára utalja 
á t 

Hogyan lehetne 

Az ügyért 
A sport, s ezen belül a 

labdarúgás szeretete, az ag-
gódás a hogyan továbbért 
nekem is kezembe adta a 
tollat, hogy csatlakozzam a 
véleményt nyilvánítókhoz. A 
sajtóban eddig megjelent fej-
tegetések labdarúgásunk 
helyzetét a valós tények 
alapján elemzik. Hol szorít 
tehát a cipő? Milyen okokra 
vezethetők vissza megyénk, 
de egyben hazánk labdarú-
gósportjának vitathatatlan 
visszaesése, kátyúba kerülé-
se?! 

Társadalmi fejlődésünkkel 
együttjáró ellentmondások-
ban keresendők a problémák 
gyökerei. Nem szűkíteném le 
a kört, s csupán az iskolai 
testnevelés elhanyagolásában 
látom a döntő stratégiai hi-
bát! Persze ebben is van 
némi igazság. Gondoljunk 
csak a pedagóguspálya roha-
mos léptű elnőiesedésére, a 
megnövekedett követelmé-
nyekkel lépést nem tartó fel-
tételekre, s persze szemléleti 
kérdésekre is, hiszen iskolá-
ja válogatja. 

Abban valamennyi eddigi 
cikkírónak igaza van. hogy 
az alapoknál kell kezdeni. 
Az utánpótlás-nevelés a jö-

javítani megyénk labdarúgását ? 

érzett feleiősséggel 

Vasárnap este az évszázad mérkőzése 
a Vörös Csillag filmszínházban 

éve a Wembleyben 

Értesi t jűk tisztelt 
vásárlóinkat, hogy • 

8CT. ISTVÁN TÉRI 
PIACON 
SZOMBATONKÉNT 

416 
baromfit 

árusítunk 
Szeged és 
AKESZ 

vidéke 

1953. november 25-én az 
évszázad mérkőzésének ki-
kiáltott magvar—angol lab-
darúgó-mérkőzésen váloga-
tottunk 6-3-ra nyert a snort-
ág tanítómestereinek ottho-
nában. Hetvenkét órával a 
londoni találkozó előtt 1-2-ről 
kiharcolt keserves döntetlen-
nel végződött a magvar— 
svéd összecsapás, ugyanakkor 
az angolokat a FIFA-váloga-
tottja sem tudta térdre kény-
szeríteni. A 4-4-es eredmény 
azt is jelentette: az angolok 
megőrizték 90 éves hazai ve-
retlenségüket. A Wembley-
stadion gyepszőnyegén ilyen 
előzmények után aratott im-
ponáló győzelmet az a tizen-
egy, amely • a labdarúgás 
történetének egyik leg'obb 
csapata vo l t Az együttesben 
hat — Grosics, Bozsik, Ko-
csis, Hidegkúti, Puskás. Czt-
bor— klasszis kapott helyet, 
s ha közülük három jó for-
mában volt, úgy nem volt vi-
tás a végeredmény. Azon a 
ködös, huszonöt év előtti dél-
utánon Bozsik, Puskás és 
Hidegkúti voltak az „ügyele-
tes" prímhegedűsök. Hideg-

kúti Nándor három góllal 
járult a sikerhez, 31 évesen 
élete legemlékezetesebb játé-
kát nyújtotta. A sors ügy 
hozta, hogy másfél évtized-
del később úgyszólván na-
ponta faggathattam az em-
lékezetes 90 perc részleteiről. 

Hogv mi volt az aranvesa-
pat hat évig tartó diadal'VHá-
nak titka? Nem volt titka, 
a z a z . . . Abban az időben 
még ranela volt a címeres 
meznek. Se szeri, se száma 
nem volt a kiválóan kénzett 
játékosoknak, minek követ-
keztében csupán az egyenle-
tesen jó teljesítmény jelen-
tett belépőjegyet a váloga-
tottba. Hidegkútinak például 
Szusza, Szilágyi I., Palotás és 
Csáki voltak többek között a 
vetélytársai, de hasonlóan 
sok jelentkező volt a többi 
posztokra is. Az ötvenes 
években a magyar labda-
rúgók mindenre képesek vol-
tak a sikerért. Ha teszem azt, 
Kispesten délután 4 órakor 
kezdődött a Honvéd edzése, 
akkor 2 órakor már foglalt 
volt a lábteniszpálya, a fü-
vön pedig javában egyérin-
tőztek Bozsikék. Tizenöt-

tizenhat évesen évente 80— 
85 tétre menő mérkőzést vív-
tak, nem csoda tehát, ha 
Puskás 18. Kocsis pedig 19 
évesen már sokszoros válo-
gatott volt. Hidegkúti emlé-
kezéseinek refrénje minden-
kor így hangzott: „Mi. ha 
kellett, meghaltunk egymá-
sért a nálj'án. Nem azt mon-
dom, hogv mindenki r á f o -
gott a másikért, de a zöld 
gyenen csak a játékra össz-
pontosítottunk." 

Huszonöt esztenttoie a mér-
kőzés rádiós közvetítése miatt 
nem mentem iskolába — osz-
tályfőnöki megrovásban ré-
szesültem. Hasonló magyar 
focisiker alkalmával, én is 
szívesen írnám alá fiam in-
t ő j é t . . . 

Thékes István 
Az évszázad mérkőzésének 25. 

évfordulójára a Moziüzemi Vál-
lalat november 26-án, vasárnap 
este fél 9-kor Szegeden, a Vö-
rös Csillag filmszínházban 35-
40 perces filmen levetíti a lon-
doni magyar-angol S-3-as labda-
rtigómérkőzést. Kiegészíti! film-
ként bemutat ják még a „Kerek 
labda nyomában" és a „Népsta-
dion" című filmeket. Mától már 
a filmszínház pénztárában árusít-
ják a jegyeket. 

vő eredményesebb labdarú-
gásának kulcsa, de legalább 
ilyen fontos a felépítmény 
— a felszínre került tehetsé-
gek további sorsa, nevelése, 
az élsportig bezárólag. 

Meggyőződésem, ma sincs 
kevesebb — talán inkább lé-
nyegesen több — szunnyadó 
kis Bozsik, Sándor, Puskás, 
Kocsis. Grosics stb. tehet-
ség. Hogy ezek felszínre is 
kerüljenek, és ne kallódja-
nak el, ebben feltétlenül 
nagy szerepe van az iskolá-
nak, pedagógusnak és sport-
szakembereknek, a sportot 
szerető társadalmi aktívák-
nak és szülőknek egyaránt. 

E folyamat már megindult, 
hiszen a tömegsport kibon-
takozása, az igen jelentős 
mérvű társadalmi erőfeszítés, 
pl. a kispályaépítési akció-
ban (Csak Szeged járásban 
több mint 15 kispálya léte-
sült az utóbbi 3-5 évben!), 
jelentős lépést jelent, hogy a 
tehetségek valóban felszínre 
is kerüljenek, illetve a jobb 
lehetőségek arányában ki-
bontakozhassanak. Sainos a 
helyi társadalmi erőfeszíté-
sek már korántsem elégsé-
gesek ahhoz, hogy pl. torna-
termet építsünk, márpedig a 
hosszú téli időszak kiesése 
komoly és pótolhatatlan hát-
rányt okoz a felkészítésben. 

Valóban problémát jelent 
a sportirányítás kettőssége 
(Iskolai vagy egyesületi), s 
Így sokszor a két bába közt 
elvész a gyermek. A közép-
iskolák és sportegyesületek 
kapcsolatában — kevés ki-
vételtől eltekintve — még 
hatékonyabban jelentkeznek 
ezek az ellentmondások. 

Hibák csúsznak be a te-
hetségként kiszemelt gyer-
mekek további útját illetően 
is. Az országos kezdeménye-
zés a tehetséges labdarúgó-
jelöltek kiemelésére csak 
részben jár eredménnyel, 
sokszor a felsőbb szintű 
sportvezetők helytelen szem-
lélete folytán. Egy konkrét 
példa erre: Iskolámból an-
nak Idején egy 8. osztályos, 
valóban tehetséges labdarú-
gógyereket „alacsony terme-
te" miatt nem vettek szá-
mításba a válogatók. Azóta 
már a felnőttcsapatban nyújt 
kiváló teljesítményt és ön-
zetlenül szereti a labdarú-
gást. Az élsport számára 
azonban már elveszett, s 
gondolom, nem ő az egyedü-
li a megyében, az ország-
ban. 

Való igaz, hogy labdarúgó-
sportunk fellendítésének ügye 
a sportszerető szülők, peda-
gógusok, egyesületi szakem-
berek és társadalmi aktivák, 
a felsőbb szintű sportirányí-
tó szervek közös felelősségén 
nyugszik. Nem véletlen tet-
tem első helyre a szülők fele-
lősségét, mert a döntő prob-

lémát a tehetségek felszín-
re jutásában, a labdarúgás 
— s egyáltalán a sportolás — 
megszerettetésében, az után-
pótlás biztosításában éppen a 
szülők döntő többségének 
helytelen életszemléletében, 
hozzáállásában látom. Sajnos 
ezek a problémák városon-
falun egyaránt egyre inkább 
sűrűsödnek. Az egyre gaz-
dagodó kulturális, szórakozá-
si lehetőségek, a szülők több-
ségének túlzott anyagias 
szemlélete, negatív példája 
egyre több fiatalt von el a 
sokszor áldozatot, lemondást 
is követelő aktív sportolás-
tól. Sajnos ott tartunk, hogy 
magam is csak a serdülők-
nél és az idősebb játékosok-
nál tudok maradéktalanul 
érvényt szerezni annak az 
elvemnek, hogy a labdarúgó-
pályára csak az menjen, aki 
valóban szereti is a labda-
rúgást, örömét és szórakozá-
sát is megtalálja ebben a 
játékban, és tud örülni, lel-
kesedni a kis eredmények-
nek is. de a kudarcokat ls 
el tudja viselni. Ez az elv 
lehet hogy naivnak tűnik, 
de községi szinten az aktív 
labdarúgók többsége nem 
kap. hanem áldoz azért, hogy 
sportolhasson, s nem jut jog-
talan anyagi előnyökhöz. 

Az edzői munka színvona-
lának emelése reális köve-
telmény, azonban a szakmai 
ismeretek mellett legalább 
olyan fontosnak tartom a 
fiatalokkal való foglalkozást, 
a pedagógiai, nevelési mun-
kát. Hiszek — s gondolom 
ebben nem vagyok egyedül 
— a sport jellemformáló 
erejében. A sportot szerető 
és űző ember személyiség-
tulajdonságai is gazdagab-
bak, magán- és közéletében, 
a munkában is kiegyensú-
lyozottabb. 

Véleményem szerint a va-
lóban társadalmi sportveze-
tők (edzők, intézők, szakosz-
tályvezetők, a „mindenesek") 
erkölcsi és anyagi elismeré-
se sincs mindenütt a helyén, 
A helyi vezetés szintjén és 
szemléletében is jó néhány 
községben helyére kellene 
tenni, hogy a sportolás, a 
testedzés, az ifjúság fizikai 
felkészítése valamennyiünk 
közös ügye. 

Úgy vélem, megyénk, de 
hazánk labdarúgósportjának 
fejlődése, a kátyúból való ki-
jutás csak úgy várható, ha 
a legalacsonyabb szintű 
egyesületektől a legnagyob-
bakig bezárólag mindenütt a 
magyar labdarúgás ügyéért 
érzett felelősséggel — helyes 
szemlélettel — mindenki a 
maga frontján megteszi a 
szükséges , lépéseket, beleért-
ve az irányító testületeket, 
szerveket is. 

Ádám Jenő 
Bordány 

BOLTNYITAS SZEGEDEN! BOLTNYITAS 

Ho?nap, NOVEMBER 24-EN de. 10 ÓRAKOR 

N Y t L I K 
• 

újonnan 
M B W I I I I átalakítóit 

Rádió-villamossági 
szaküzlete Szegeden, 
a Klauzál iér 2. sz. alatt. 

Nyitva: naponta 8-tól 16 óráig, szombaton 8-tól 13 
óráig. 

BOLTNYITAS SZEGEDEN! BOLTNYITAS 

Munkaalkalmak 

KÖZÜLETEK, MAGÁNOSOK, FIGYELEM! 

A Szeged városi Beruházási Vállalat Sze-
ged, Felsőváros III. ütemének építési te-
rületén lebontásra kerülő ingatlanokat 

versenytárgyalás 
útján 1978. november 25-én 9 órakor értékesíti. 

A versenytárgyaláson m»gvá'árolt énüle-
tek bontási anyaga után 2090 Ft óvadékot, 
míg a további összeget a versenvtárgvalá-
son ismertetett és megkötött szerz idősben 
foglalt határidőn belül csekken kell befi-
zetni. 

Az épületet a bontási szerződésben foglalt 
határidőig le kell bontani. 

A versenytárgyalás találkozási helye: 
Szeged, Halász u.—Kereszttöltés u. sarok. 

A Szegedi Mérlcgkészitő ós Ja-
vító Ipari Szövetkezet gépkorsi-
vezetőt azonnali belépéssel fel-
vesz. Jelentkezni lehel: Boldogít 
Zeltánnénál, Szeged, Lengyel u. 
25. sz. x 

Nagy gyakorlattal rendelkező 
gépírót keresünk felvételre. Je-
lentkezéseket : „Kifogástalan he-
lyesírás 2333 12" Jeligére a Sajtó-
házba kérünk. * x 

Felvételre keresünk statisztikai 
előadót, közgazdasági érettségi-
vel. Jelentkezni lehet: FÜSZSRT-
központ, munkaügyi osztály. 
Szeged, Sóhordó u. 5. x 

A Szeged I. Téglagyár azon-
nali belépéssel felvesz női és 
férfi segédmunkásokat , valamint 
2 motorszerelőt, 2 lakatost, 1 
esztergályos szakmunkást , to-
vábbá 1 kazánkezelőt, 2 nchéz-

és kflnnyügép-kezotőt. Jelentkez-
ni lehet a helyszínen — Szeged, 
Bajai út 2-4. 8-16 óráig. X 

A Hungária Szálloda és Étte-
rem Vállalat felvételre keresi 
szakácsot, szobalányt, kézilányt, 
gépkocshtfsérőt. mosogatót, ta-
karítót, felirót. Jelentkezni lehet i 
Royal szálló munkaügyi osztá-
lyán. X 

Szegedi nagyvállalat gyakor-
lott munkaszervezőt keres fei-
vételre. Bérezés a 1V1S76. MÜM 
sz. rendelet szerint történik. Je-
lentkezéseket: ..Felsőfokú képe-
sítés 2184/12" Jeligére a Sajtó-
házba ké r jük . x 

Raktári segédmunkásokat , ko-
csikísérőket és adminisztrátort 
alk . imaznnk. AMTORA-ÜVÉRT 
Vállalat, Szeged. Fonógyári úti 
Kereskedelmi Raktárak. x 

C K A T E G Ó R I Á S V Á L L A L A T 
— szegedi székhellyel — 

főkönyved állás 
betöltésére 
PÁLYÁZATOT HIRDET. 

Pályázati fettétel: közgazdasági egvetemi vagy pénz-
ügyi és számviteli főbko'ai vétzetteég. 5-8 éves főköny-
velői gyakorlat. Jelentkező eket írásban kérjük, „ön-
életrajz szükséges 1258 12" jeligére a Sajtóházba. 


