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Új horgászegyesület 
alakult Szegeden 

Műsor 
Birkózás: 
Területi kötöttfogású ser-

dülőverseny, újszegedi Sport-
csarnok edzőterme, 10. 

Kézilabda: 
Hirlap Kupa mérkőzések az 

újszeged! Sportcsarnokban: 
Ceglédi KÖZGÉP—BÁCSÉP 
(férfi), 8. Üjkigyósi Tsz SK— 
Szarvasi Főiskolai Spartacus 
(férfi), fl. Békéscsabai Előre 
Spartacus—Kiskunhalas (női), 
10. Szentesi Kontakta-rH. 
Porcelán (női), 11. Szarvasi 
Főiskolai Spatacus—DÉLÉP 
(férfi), 12. Szegedi Volán— 
Üjkigyósi Tsz SK (férfi), 13. 

Röplabda: 
A megyei DST Kupa d5n-

lője. Ságvári E. gyakorló ál-
talános iskola tornaterme: 
Kőrösy Szakközépiskola-
Közgazdasági Szakközépisko-
la (lány). 8. Vedres I. Szak-
középiskola—Ságvári E. Gim-
názium (fiú), 9.30. Ságvári E. 
Gimnázium—Kőrösy Szakkö-
zépiskola (lány), 11. Kőrösy 
Szakközépiskola—Textilipari 

Szakközépiskola (fiú), 12.30. 
Közgazdasági Szakközépisko-
la—Ságvári E. Gimnázium 
(lány), 14. Helyosztó a 3—4. 
helyért (fiú), 15.30. Döntő 
(fiú), 16.30. 

NB*!. Nők: SZEOL AK— 
Kecskeméti MAV, SZEOL-
pálya, 9. 

Labdarúgás: 
Előkészületi mérkőzés: 

SZEOL AK—HMSE, Textil-
művek-pálya, 10. 

HÉTFŐ 
Labdarúgás: 
Radnóti-lictfők. Kispályás 

mérkőzések a gimnázium ud-
varán. Kozmosz—Szegedi 
Honvéd, 16.30, Kormányos. 
Elektormos—Alföldi Vendég-
látó. 17.30, Szekeres. FC 
ACCY—Junior, 18.30, Köböl. 
Posta—Építők, 19.30. Varga. 
Flamengó—Kiskundorozsma, 

20.30, Kubatovics. 

A szegedi olajosok népes 
táborában számo6 olyan dol-
gozó található, akinek ked-
venc időtöltése a horgászás. 
Ezért a korábbiakban önálló 
szakosztályt alakított, amely 
a Hermán Ottó Horgászegye-
sülethez tartozott. Az idő-
közben megnövekedett lét-
szám és a további fejlődést 
biztosító lehetőségek indo-
kolttá tették egy saját hor-
gászegyesület létrehozását, 
amelynek valamennyi OK-
GT-dolgozó tagja lehet 

A Nagyalföldi Kőolaj- és 
Földgáztermelő Vállalat és a 
Kőolajkutató Vállalat gazda-
sági és társadalmi vezetése 
által nyújtott támogatás, a 
Csongrád megyei tanács il-
letékeseinek, valamint a Her-
mán Ottó Horgászegyesület 

vezetésének hatékony segít-
sége lehetővé tette a Zsig-
mondy Vilmos Olajbányász 
Horgászegyesület létrehozá-
s i t Az a.akuló g j ülésen — 
tavaly novemberben tartot-
ták — többek között elhang-
zott, az egyesület elsősorban 
azt szeretné elérni, hogy a 
horgászást, a természetet 
kedvelő OKGT-dolgozók 
hasznosan töltsék szabad 
idejüket, a társadalmi együtt-
élés és a horgászerkölcs írott 
és íratlan szabályainak be-
tartásával kellemes környe-
zetben pihenhessenek. 

A kapott támogatás, a ta-
gok aktivitása biztosítja, 
hogy Szeged ú j horgászegye-
sülete megfelelő körülmé-
nyek között működhessen. 

Versenyben lenni 
a bajnoki címért! 

Beszélgetés dr. Dunai Jánossal, a SZEOL AK 
vezető edzőjével 

* MINDEKHL01 
KANGSOR TÁJÉKOZÓ-

DÁSI FUTÁSBAN 
A Magyar Tájékozódási 

Futó Szövetségben elkészítet-
ték a szakosztályok 1978. évi 
rangsorát Hét különböző 
mutató alapján 72 klub sza-
kosztályát ragsorolták. A 
sorrend: 1. BEAC, 2. Pécsi 
VSK, 3. Egri Spartacus, . . . 
13. Hódmezővásárhelyi VSE, 
. . . 29. KSZV SE, . . . 34. Sze-
gedi Vízügyi SE. 

A DARNICHE. MAHE 
KETTŐS SIKERE 

Véget ért a 47. Monte-
Carlo nemzetközi autós 
rallyeverseny. Meglepetésre 
Stratos kocsijával a francia 
Darniche, Mahe ke'tős sze-
rezte meg a győzelmet A 
svéd Waldegaard, Thorselius 
páros végzett a második he-
lyen Ford Escorttal, míg a 
harmadik a finn Alen, Kivi-
maki duó lett FIAT 131 
Abarthtal. Nem kis meglepe-
tésre a sokáig vezető Mik-
kola, Hertz (finn, svéd) ket-
tős — Ford Escorttal —csak 
az 5. helyet szerezte meg. 

MOSER-PRÖLL 
NÖVELTE ELŐNYÉT 

Schruns-Tschagguns volt 
a színhelye az alpesi sí Világ 
Kupa női lesiklószámának. 
A győzelmet nagy fölénnyel 

az osztrák Moser-Pröll sze-
rezte meg, a további sor-
rend: 2. Nelson (amerikai), 
3. Epple (NSZK-beli). Az 
összetett pontverseny állása: 
1. Mose»-Pröll 180 pont, 2. 
H. Wenzel (liechtensteini) 
130, 3. Nádig (svájci) 119, 4. 
Epple 06. 5. Nelson 84. 
MCENROE FOLYTATJA. . . 

Philadelphiában, Egyesült 
Államok fedettpályás tenisz-
bajnokságán a 20 éves ame-
rikai McEnroe folytatja dia-
dalútját. A III. fordulóban 
az egykori wimbledoni gvőz-
tes Smithet győzte le 7:5, 
6:1 arányban, a negyedik 
fordulóban pedig honfitársa 
Pfister ellen diadalmasko-
dott 6:2. 7:6 arányban. 

ÜJABB REKORD 
A Birmingham City 1 

millió fontért vásárolta meg 
Trevor Francist, a Coventry 
City válogatott középcsatá-
r á t Ez az összeg újabb re-
kordnak számít a brit szige-
teken, az előző hivatalos 
„csúcsnak" Keegan 500 ezer 
fontos vételárát tartják, a 
Hamburger SV vásárolta 
meg a Liverpooltól. Francis 
24 éves, 12-szer szerene't az 
angol válogatottban és mint-
egy 300 bajnoki mérkőzésen 
120 gólt lő t t 

Hínusz 6 kiló=194 centiméter? 
Mátay Andreáról edzője, Erős Pál 

A sokat sejtető hír alig 
néhány napos: Mátay And-
rea, a montreali olimpiát is 
megjárt MAFC-os magasug-
rónő 191 centiméteres ered-
ménnyel győzött az atléti-
kai idénynyitón, az Olimpiai 
Csarnokban. Nem keveseb-
bel, mint öt centiméterrel 
javította meg eddigi egyéni 
rekordját, s a múltnak adta 
át Rudolf Erika még 1977-
ből való 190 centis fedettpá-
lyás csúcsát is. 

Az 1979-ben is még csak 
23. évét betöltő sportolót 
majd mindenki Ismeri, leg-
alább hallomásból. Edzőjét 
jóval kevesebben. Pedig alig-
ha akad bárki ls, ak i ' e lv i -
tat ja az ő érdemeit. Erős Pál 
komoly részvényese a világ-
színvonalú eredménynek, hi-
szen immár negyedik éve 
•gyütt készülnek. 

Még az olimpiai év ele-
jén megállapodtunk Andreá-
val: én készítem fel Mont-
realra. Az ő sikeres szerep-
lése nyilván közrejátszott 
abban, hogy 1977-től már 
Rudolf Erika és Sámuel Edit 
is az én irányításomat igé-
nyelte. Az eredmények is-
mertek: Rudolf átvitte a 
190-et, Sámuel pedig 118-cal 
bronzé-met nyert az 1977-es 
fedettpályás atlétikai EB-n, 
a spanyolországi San Sebas-
Uanban. 

— Semmi különöset nem 
csináltunk — állította Erős, 
amikor Mátay ugrásszerű ja-
vulásának lehetséges okait 
firtattam. — Nagyon komo-
lyan edzettünk, ráadásul 
Andrea rettenetesen szigorú 
étrendet állított össze ma-
gának. Rájött ugyanis, hogy 
az előző évek 63 kilós ver-
senysúlyával nem juthat 
előbbre. Most viszont csak 
57—58 kilót muta ' a mérleg 
nyelve, amikor rááll. Az ú j 
csúcsot egyébként vártuk. 
Edzésen ugyanis többször 
egészen tisztán átvitte a 
190-et. A 194 centiméter csak 
1 centivel marad el az érvé-
nyes fedettpályás világre-
kordnál. Ezt ugyan minden 
bizonnyal rövidesen meg-
javítja a» olasz Simeoni, 
vagy a tavalyi fedettpályás 

idényt kihagyó NDK-beli 
Ackermann, ezt előrebocsát-
va is igen komoly eredmény-
nek értékelem a 194-et 

— Hogyan alakul pártfo-
goltja további programja? 

— Még egy hazai erőpró-
bát követően Ausztriában, 
majd Franciaországban mu-
tatkozik be. Azután már itt 
a nyakunkon a február végi 
fedet pályás EB, amelyre 
szintén Bécsben kerül sor. 
Andrea az egyetemen ötöd-
éves, a félévi vizsgaidőszak 
nem viselte meg, mivel 
már az államvizsgákra ké-
szül, • mint matematika-
fizika szakos tanárjelölt, 
gvakorló tanításokon vesz 
részt Nagyon örülnék, ha 
erőfeszítései kamatoznának 
a fedettpályás Európa-
bajnokságon. 

Jocba Károly 

K I Á L L Í T Á S 
— Az ÉVM Várati Mélyépítésfejlesztési 

Célprogram Bizottság 
— a Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő 

Vállalat 
— a Szegedi Tervező Vállalat 
— az ÉTÉ CronTád megyei C'oportja 
— az Éníte^ügyi Tá'ékoz'atási Központ rendezésében 

SZEGFŰÉN (KfGYÓ UTCA), A TECHNIKA 
HÁZÁBAN 1879. JANUÁR 31.—FEBRUÁR 5. 
között bemutatja 

Közműalagút — közműfolyosó 
című kiállítást 
* 

A kiállítás n y i t v a : naoonta 10 órától 18 óráig. Minden 
érdeklődőt szerettei vár a rendező bizottság. 

Még három hét, és folyta-
tódik az NB Il-es labdarú-
gó-bajnokság. A SZEOL AK 
a második helyről vária a 
véghajrát. Az idén Szege-
den készültek napi két ed-
zésssel a bajnoki szezonra. 
A napokban a Sportcsarnok-
ban látogattuk meg a SZE-
OL AK labdarúgóit. A dél-
előtti edzés után dr. Dunai 
Jánossal, a SZEOL AK ve-
zető edzőjével beszélgettünk 
visszakanyarodva az őszi 
szezon értékelésére is. 

— Tavaly júniusban két-
éves szerződést irt alá a 
SZEOL AK-nál. Eddigi 
munkája során hogyan si-
került hasznosítania Pécsett 
szerzett tapasztalatait? 

— Sikerült annyiban 
hasznosítanom a pécsi ta-
pasztalatokat, hogy megpró-
báltunk Szegeden ls szer-
vezett keretek között dol-
gozni. 

— Hogyan értékeli a csa-
pat őszi szerenlését? 

— Négy szakaszra bontot-
tam fel az eddigi munkát. 
Az első szakaszban öt mér-
kőzésből hét bajnoki pontot 
terveztünk. Ennek ellenére 
csak ötöt sikerült megsze-
reznie a csapatnak. Rúgtunk 
öt gólt. de kaptunk nyolcat! 
Eredményes szereplésünket 
nagyban gátolta, hogy au-
gusztus 10-én zárult le az 
átigazolási időszak. így 
Kunsztnak, Labáthnak. Na-
hóczkynak alig volt ideie az 
akklimatizálódásra. Ebben 
az időszakban ideges hangu-
lat uralkodott még a csapat-
nák hiszen három kiállítás 
is közbejött. Kozma II.. Ká-
dár és Forgács fejezte be 
hamarább a játékot a mér-
kőzés lefújása előtt. Ebben 
az időszakban nem volt a 
csapatnak gerince sem. Csu-
pán a kapus posztja volt 
biztos, nem sikerült viszont 
megtalálnom azokat a játé-
kosokat, akik megfelelően 
ellátják a középhátvéd, az 
irányító középpályás és a 
gólerős csatár szerepkörét 
Tehát ez az időszak a csa-
patépítéssel telt el. A máso-
dik szakaszban az újabb öt 
mérkőzésre nyolc pontot ter-
veztünk, melyből hetet sike-
rült megszereznünk. Tíz gólt 
rúgtunk, és hatot kapott a 
csapat. Legnagyobb gondot 
az okozta, hogy mindegyik 
mérkőzésen kaptunk gólt 
Ebben a periódusban azon-
ban Hegedűs Ferenc szemé-
lyében sikerült megoldanunk 

középhátvéd-problémánkat. 
A tizedik forduló után pozi-
tív lett (15-14) gólkülönb-
ségünk. A harmadik sza-
kaszban végre teljesítettük a 
tervezett nyolc bajnoki pon-
to t Egv mérkőzésen kap-
tunk gólt a BKV Előre el-
len, igaz. akkor hármat. Ez-
zel szemben hét gólt lőtt a 
csapat A negyedik szakasz-
ban négy mérkőzésből hat 
pontot terveztünk, ötöt si-
került elérni. Az utolsó 
mérkőzésen hazai pályán a 
Budafok ellen végre azt 
nyújtotta a csapat, amit már 
hosszú idó óta vártam. Je-
lenleg négypontos előnnvel 
vezet előttünk a Volán. Ti-
zenkilenc mérkőzés-bői há-
rom vereséget szenvedett a 
SZEOL AK. s ebből a há-
romból kettőt az első sza-
kaszban. tehát augusztusban. 
A félszezonban 65 78 száza-
lékos teljesítményt produ-
káltak a szegedi labdarúgók. 
Ezzel az eredménnyel azon-
ban bajnokságot nem le^et 
nyerni. Ennél sokkal több 
kell. Harminchét tétmérkő-
zést játszottunk ebben az 
időszakban, a tizenkilenc 
baínoki mellett tizenegy 
MNK. négy nemzetközi ku-
pa és három nemzetközi ba-
rátságos találkozót. Az 
MNK-ban a legiobb 32 kö-
zé került a csapat, a Nemze-
ti Bajnokságok Kunájában 
pedig továbbjutottunk. 

— Hány játékos szerepelt 
a csapatban az őszi baínoki 
fordulók során, a teljesítmé-

nyeket értékelve milyen 
rangsort állított fel közöt-
tük? 

— Húsz játékos szerepelt 
a csapatban. Minden játé-
kost osztályoztam, így a 
következő sorrend aíakult 
ki: 1. Nagy István (19 mér-
kőzésből) 6,10, 2. Hegedűs 
(15) 5,93. 3. Jernei (18) 5.88, 
4. Kunszt (17) 5,81, 5. He-
vesi (18) 5,77. 6. Reoka (18) 
5,64. 7. Nahóczky (17) 5,64, 
8. Forgács (11) 5,63, 9. Szeg-
halmi (17) 5,62, 10. V. Tóth 
(17) 5,56, 11. Kozma II. (15) 
5,28. 12. Szalai (14) 5.16. 13. 
Kádár (14) 4,76. A házi gól-
lövő lista: 1. Jernei 7 gól-
lal, 2. Repka 5. 3. Szeghalmi 
4, 4. Forgács 3, 5. Hegedűs 
2. Egy-egy gólt lőtt: Kádár, 
Nahóczky. Petró. Nemes, 
Kunszt, négy gólunk pedig 
öngólból esett, ö t játékost 
állítottak ki az őszi bajnoki 
fordulókban. Nahóczkvt, Jer-
neit, Forgácsot, Kádárt és 
Kozma IL- t 

— Szegedre érkezése után 
azt nyilatkozta, közös erővel 
kell megvalósítani azt a céV. 
hogy a SZFOL AK ismét 
visszakerüljön a leqmaga-
sabb osztályba. Sikerült-e 
megfelelő partnereket talál-
nia? 

— Sokat léntünk előre, de 
még ennél is sokkal több 
kell. ha biztos NB l-es csa-
patot akarunk. Először is az 
alapvető feltételeket kett 
biztosítani. Szakmailag még 
jobban meg kell szervezni a 
munkát, és célirányosan a 
bainokság-a kell koncent-
rálnunk. Sok segítséget ka-
punk a megye és város ve-
zetőitől. ezt a gondoskodást 
továbbra is kérjük. 

— A félszezon után meg-
ismerhette a csapat játék-
ereiét. a labdarúgók hozzá-
állását. E tanasz'alatok alán-
ján sikerül-e hosszú időre 
biztos NB l-es csanatot ko-
vácsolnia Szegeden? 

— Alkalmasnak tartom a 
csapatot, hogv versenyben 
legyünk a bajnoki címért, 
sőt, hogy megnveriük a ba j -
nokságot is. Az NB I-re 
azonban még nem. Ahhoz, 
hogv megáll iuk a helyünket 
a legmagasabb osztályban, 
legalább 3—4 kész játékosra 
lesz szűkségünk. 

— Az őszi bajnoki talál-
kozólton hazai pályán csak a 
Budafok elleni mérkőzésen 
wrújtotta azt a csnnat. amit 
joggal elvár a közönség egy 
magasabb osztályba készülő 
gárdától. Miért? 

— Támadó, folyamatos 
játékra ez a csapat nem volt 
kénes. Ha kitámadtak, gólo-
kat kantak. És olvan kevés 
gólt rúgott a csatársor, hogv 
nem tudtunk versenyben 
lenni. Ezért látszott minden 
mérkőzés szoros küzdésnek. 
Nehéz vo't az átállás is. hi-
szen a SZEOL AK az NB 
I-ben védekező stítost iát-
szott, most pedig támadnia 
kell, gólokat kellene lőnie, 
hiszen bainoksóTa tör. 

— A bajnoki találkozók 
zömén stílus, karakter nél-
küli csanat benvo™ds<st kel-
tette a SZFOT. AK. Mi volt 
ennek az oka? 

— Hosszú idő telt el a 
csanatkc-esés ieevé^en. Já-
tékoshiánnyal küzdöttünk, s 
akik rendelkezésre álltak, 
azoknak ls meg kellett ta-
lálni a helyüket. Ez okoz-
hatta, hogy nem sikerült 
azonnal megfelelő stílust ki-
alakítanunk. 

— Kikkel volt elégedett a 
bajnoki mérkőzéseken. és 
kiktől várt többet? 

— Egyedül Nagv István 
teljesítményével voltam elé-
gedett, és talán Hegedűs kö-
zéphátvéd-játékát dicsérhe-
tem. A többiek? Mindenkitől 
többet vártam. 

— Hogyan ítéli meg sa-
ját munkáját; sikerült-e el-

képzeléseit valóra váltania7. 

— NB l-es követelmény-
szintű edzésmunkával kezd-
tük a felkészülést Ebből a 
terhelésből aztán vissza kel-
lett venni. A csapatnál az 
alap-állóképesség már meg-
felelő szinten van, most már 
csak technikailag kell javí-
tani. Ügy érzem, elképzelé-
seimet sikerült valóra vál-
tanom a csapatnál. 

— Milyen a közösségi 
szellem, sikerült e megszi-
lárdítania a fegyelem kérdé-
sét? 

— Az első 8t mérkőzés 
után sikerült megfékezni az 
indulatokat Néhányan a 
kezdetkor kimaradtak, eze-
ket a játékosokat megbün-
tettük. Olyan kirívó, emlí-
tésre méltó fegyelemsértés 
nem fordult elő. 

— Reális célkitűzésnek 
tartja már 1979-ben a ma-
gasabb osztályba kerülést? 

•.— H á t . . . Az első nvole 
mérkőzés után már eldől, 
hogy fel tudunk-e kerülni 
a legmagasabb osztályba. 
Aztán ott megrr-óbálni benn-
maradni. és egyáltalán olvan 
légkört teremteni a szakosz-
tálynál. hogv hozzánk iga-
zoljanak majd a tehetséges 
labdarúgók. 

— Milyen a sérültek álla-
pota, sikerült-e a bajnoki 
szünetben játékost igazolni-
uk? 

— Pann Imrét Kunszent-
mártonról igazoltuk, de lé-
nyeges erősítést jelent szá-
munkra, hogy Kozma III. 
meggyógyult, és a csapat 
rendelkezésére áll. Kádár és 
Zámbori még később kap-
csolódhat a munkába. Sza-
lainak krónikus Achilles-ín 
fáidalma van. nem tudott 
telies ért: kékei részt venni m 
felkészülés munkájában. 

— Még három hét. éa 
folyta'óiik a bajnoki küzde-
lem. Milzien nroqram szerint 
készülnek a bajnokságra? 

— Január 2-án kezdtük as 
alapozást. Ezután három hé-
tig délelőtt tornatermi, dél-
után szabadtéri edzésekkel 
készültünk. A tornaterem-
ben főleg erő-, ügyesség- éa 
gvorraságfetlesztő gyakorla-
tok dominálnak. A felkészü-
lés folyamán 54 edzés sze-
rerei a programban, kilene 
előkészületi mérkőzéssel. 

— Milven a kapcsolatuk 
a szegedi közönséggel, mit 
tesz az egyesület, hogy a 
szurkolókkal megszerettesse 
a csapatot? 

— Sajnos, a Tisza-parti 
stadionra nem lehet rámon-
dani, hogy oroszlánba"1 ang. 
Olyan távol van a közön-
ség a já féktértől. hogv nem 
tud egvütt élni a játékkal. 
Hogv megismerték f ö l d i á -
inkat a szurkotok, több ösz-
szetövetelt. találkozót szer-
vezünk. Ismét mo^rt1 enik 
maid p">gvcdéveovént a 
SZEOL AK-híradó is. 

— Képesnek tartja-e a 
cranntot. hooy behozza a 
Volán SC négypontos elő-
nyét? 

— Feltétteoűl. Hazai pá-
Iván meg kell vernünk a 
nagv riválist, sót nteg a Dó-
zsa is bpsegíthet nekünk, hi-
s-en a fővárosiak nenv-sak a 
Tisza-parti stadionba, de a 
Hunvadi téri pályára is el-
látogatnak. 

— 1980-ban lejár a szerző-
dése. Hogyan tovább, meg-
hossznbMria-e szegedi tar-
tózkodását? 

— Szeretem ezt a várost. 
Bízom benne, hogy sikerül 
ütőkénes NB l-es csanatot 
k'alakítanunk. s ha látom, 
hogy van értpime a munká-
nak. én sem fogok innen el-
kívánkozni — aztán nevet-
ve hozzátette —. remélem 
nem lesz fordítva, hogy en-
gem zavarnak. 

Bagaméry László ' 


