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Anglia pont nélkül Közlemény 
A Pille utcai vendéglő földká- retek érintése tilos és éli 

belét Aram alá helyeztük, a ve- lyes! 

Elhunyt 
Bodó Antal 

Bodó Antal, a Szegedi 
Lakóterületi Sportegyesü-
let alapítója szerdán reg-
gel súlyos, hosszan tartó 
betegség után, 53 éves ko-
rában elhunyt 

Életének nagy részét a 
sportmozgalomnak szen-
telte, ó alapította 1980-
ban az országban az első 
tömegsport jellegű egye-
sületet. Közismert egyéni-
ség volt a birkózósport-
ban. 1957-ben Munkás-
Paraszt Hatalomért Ér-
demérmet kapott 

Fáradtságot nem Ismerő 
munkával szervezte, irá-
nyította a tömegsportot, 
ha kellett vakolókanalat 
szorított erős ujjai közé, 
deszkát fűrészelt falat 
festett hogy minél szeb-
bé, otthonosabbá varázsal-
ja a Lakóterületi SE Le-
nin körúti edzőtermét 
vagy a teniszpálya kör-
nyékét. Fiaival is olyan 
szigorú és kemény volt 
mint önmagával szemben. 
Nem tanért lehetetlent! 
Tónit szigorú edzésmun-
kára fogta, aki a birkózó-
sportban országos bajnoki 
címek és a válogatott ke-
rettagság után eljutott a 
moszkvai olimpiára is. 

Egy évvel ezelőtt súlyos 
operáción esett á t Már-
már hittük valamennyien, 
hogy teljesen meggyó-
gyult. amikor szerdán reg-
gel jött a szomorú hír: 
Bodó Antal nincs többé! 
Hiányát még sokáig érez-
zük, de pótolhatatlanul 
nagy veszteség érte a ma-
gyar sportmozgalmat Is! 

B . L . 

A II. csoport 2. forduló-
jára tegnap került sor a 
labdarúgó Európa-bajnok-
ságon. Öriási érdeklődés kí-
sérte a délutáni összecsa-
pást, hiszen az EB-t megelő-
ző Időszakban mindkét részt-
vevőt esélyesként emlegették. 
Az első fordulóban mindkét 
együttes vesztesként hagyta 
el a pályát, így az a csapat, 
amelyik kikap, elveszti re-
ményét a továbbjutásra. 

H O L L A N D I A -
A N G L I A 3-1 (1-0) 

Düsseldorf, 65 ezer néző, 
vezette: Casarin. Gólszer-
zők: Van Basten (3), illetve 
Robson. 

Focirajongók körében az a 
szólásmondás járja, az az 
igazi csatár, akinek helyzet 
sem kell, mégis gólt tud lő-
ni. Nos, tegnap délután a 
holland van Bastennak há-
rom kapura lövése volt csak, 
de mindháromból gól lett. 
Azt hiszem, nincs olyan szö-
vetségi kapitány, aki ettől 
többet kívánhat egy játé-
kosától. Érdekes volt, hogy 
az angoloknak sem volt ke-
vesebb gólhelyzetük, sót 
még talán nagyobb lehető-
ségeik is adódtak, mint a 
hollandoknak, ám Linecker 
ma sem játszott csúcsfor-
mában, még az üres kapuba 
sem tudott betalálni. így 
egyenes következmény az 
eredmény ilyetén alakulása. 
Anglia ÉB-reményei szerte-
foszlottak. A hollandoknak 
még az ír csapat ellen kell 
bizonyítaniuk, mindenesetre 
a remény megmaradt 

Í R O R S Z Á G -
S Z O V J E T U N I Ó L-L (L-W 

Hannover, 40 ezer néző. 
Vezette: Aladren. Gólszer-
zők: Whelan, illetve Prota-
szov. 

Lehet-e nekünk, magya-
roknak a fotelban hátradől-
ve nézni olyan mérkőzést, 
ahol az ír csapat játszik? 
Ugye nem. Tegnap este is 
úgy nézhettük az frek játé-
kát, mint egyik jövendőbeli 
vb-ellenfelünket. De nem 
csak ezért lehet nyugtalan 

a szurkoló. Hanem azért, 
mert láthattuk, mit is tud-
nak a zöld ingesek. S ez na-
gyon nyugtalanító. A kiváló 
kondícióval rendelkező szov-
jet csapatot nemes egysze-
rűséggel lefutották, sokkal 
többet veszélyeztetve Dasza-
jev kapuját, mint Zaharovék 
az írekét. S a gól! Hát az 
aztán élményszómba ment. 
A 40. percben hatalmas be-
dobás szállt bal oldalról a 
szovjet 16-os vonalára. Whe-
lan kapásból, félfordulattal 
a bal felsó sarokba bom-
bázta a labdát, 1-0. Tehát 

nemcsak rohanni tudnak, 
hanem a gyors játék közben 
bravúros megoldásokra is 
képesek. A második félidő-
ben más felfogású szovjet 
csapat jött ki a pályára: 
iszonyatos erővel támadtak 
az egyenlítő gól megszerzé-
séért. S a 75. perc meg is 
hozta egyenlítő góljukat. Be-
lanov átemelését Protaszov 
vágta az ír hálóba, l - l . Ez 
maradt a végeredmény is. 
Ebben a csoportban szom-
baton Szovjetunió—Anglia és 
Írország—Hollandia mérkő-
zés lesz. Turi József 

ELÖNEVELT-
CSIRKEVASAR, 

szezonártól 3 Ft-tal 
olcsóbban. 3 hetes fehér-
tarka 22 Ft /db, amíg a 
készlet tart . 2 hetes kacsé 
37 Ft/db, díjtalan házhoz 
szállítás. 
Megrendelhető 
levélben ls. 
SIMON JENŐ MAKÓ, 
Kolozsvári u. 76. 690*1. 

VÁSZON- ES KÉSZRUHA-
VASAR! 

VÁSZNAK 
12 dlvatszínben 

90 Ft/m 150 cm széles, 
tengerészcsíkos 
és mintás vászonruhAk, 
blézerek szoknyával 
reklámáron. 
TILDA BOLT, SZEGED, 
HAJNÓCZY U. 29. 
Vasárnap ls nylitva 
8—11 óráig. 

Sikeres Sziki Tours Kupa 
Szegeden, a Sportcsarnok-

ban mintegy ezer néző volt 
kíváncsi a kitűnő rendezé-
sű Sziki Tours Kupa body-
building bajnokságra. A 
versenyzők között minden-
ki „dobogóra" lépett, aki 
számít a sportágban. Meg-
lepetés nem született, hi-
szen a Sziki Tours Kupán 
is a magyar bajnokok sze-
rezték meg súlycsoporton-
ként a győzelmeket. 

Eredmények: 68 kg: 1. 
Varga József. 75 kg: 1. Ko-
vács István. 82 kg: 1. Kun 
István. 90 kg: 1. Gerőcs 
Tibor. +90 kg: , 1. Vajas 
István. Női abszolút: 1. 

Szabó Ibolya (mind Bp. 
Spartacus). Szabó Ibolya 
egyébként az idei Európa-
bajnokságon bronzérmet 
nyert! 

A Lakóterületi SE jóvol-
tából a szegedi nevelőott-
honok gyerekei díjtalanul 
nézhették végig a látványos 
„bodyversenyt". Megható 
pillanata volt az eredmény-
hirdetésnek, amikor Szabó 
Ibolya az első helyért járó 
pénzdíjat felajánlotta az 
állami gondozottaknak. A 
közönség a „bemutató" vé-
gén vastapssal köszönte meg 
a rendezők igényes, hibát-
lan munkáját. 
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5 AUTÓFER 
rövid átfutási 
idővel vállalja 

t O IFA W 50. Star 200. 286 típ. tehergépkocsik, 
^ O Ikarus gyártmányú autóbuszok futó- és közép-
7 javítását, hatósági műszaki vizsgára történő fei-
J készítését, műszaki vizsgáztatását. 
^ Autófer Autójavító és Fémipari Vállalat, Szeged. 
^ Vásárhelyi P. utca 4. Tel.: 11-325. Telex: 82 355. 
> » » » » » » » » » » » » > 

Miskolc készül 
a salakmotor vb elődöntőre 

A hét végén Miskolc ad 
otthont a salakmotor-világ-
bajnokság elődöntőjének. A 
Borsodi Építők Volán SC 
népkerti pályáján 16-an 
mérik össze erejüket, köz-
tük a szegedi Kócsó Antal 
is pályára lép. A 10 órakor 
kezdődő verseny előtt már 
egy órával a rendezők szó-
rakoztató műsorról gondos-
kodnak, a 140 forintós (10 
éves korig ingyen) belépő-
jegy egyben tombolaként 

szerepel. A résztvevők: Kas-
per, Vandirek, Schneider-
wind (valamennyi csehszlo-
vák), Markó, Zaharov 
(mindkettő szovjet), Riss, 
Faltenmaier (mindkettő 
NSZK), Salvatelli (olasz), 
Sehatzer (olasz), Manev 
(bolgár), Balogh, Tihanyi, 
Adorján. Kócsó, Hajdú, Új-
helyi. Tartalékként a ma-
gyar Petrikovics és az 
NSZK-beli Trepkovics is 
készült az elődöntőre. 

Kihasználni 

A Labdaház teniszstadi-
onban felnőtt- és napközis 
rendszerű gyermek tan fo-
lyam kezdődik. Jelentkezni 
a helyszínen (Üj-Rókus, Tó-
part utca) lehet, délutánon-
ként 4 órátóL 

Totózóbnak 
25. HÉT 

OLASZ N OSZTÁLY 
L Arezzo (20.) — 

Brescla (8.) végeredmény x 2 
i. Arezzo (20.)— 

Bresc-ifl (12.) I. félldfi 
eredménye z x 

3. Padova (10.)— 
Bari (7.) végeredmény 1 1 

A Padova (19.)— 
Bari (11.) I. félidő 
eredménye x 1 

L Trleattna (10.)— 
Cremonese (6.) 
végeredmény x 2 

6. Triestina (15.)— 
Cremonese (8.) 1. félidő 
eredménye x 1 

7. Sambenedettcae (ti.)— 
Udlnese (11.) 
végeredmény 1 1 

A Sambenedettese (18.) — 
Udinese (6.) I. félidő 
e redmenye 1 x 

A Atalanta (3.)— 
Mosslna (12.) 
végeredmény 1 1 

10. Barlet ta ( H ó -
Bologna (1.) 
végeredmény 2 2 a . Lazlo (4) — 
Taranto (15.) 
végeredmény 1 1 

12. Lecce (2.) — 
Panna (9.) 
végeredmény 1 x 

a . Modena (18.)— 
Genoa (16.) 
végeredmény 1 x 
Pútmérkózések: 2, 2, x. 

RÉGI HOLMIT 
H A G Y A T É K O T 
veszek 
N Y I T V A 9 - 1 8 Ó R Á I G . 

A kongresszusi központ-
ban megtartott pedagógus-
napi ünnepségen az AlSH és 
a Magyar Diáksport Szövet-
ség meghívottjai között ott 
volt Lalia András, a Szegedi 
Textilipari Szakközépiskola 
vezető tanára, a diáksport-
kör elnöke, s átvette munká-
ja elismeréséül a Sportér-
demérem ezüst fokozatát 

* 
Az elismerés átvétele után 

a Népsport munkatársának 
arra a kérdésére, hogy 
„Diáksportunk új szervezeti 
formája részese abban, hogy 
ilyen szép elismerésben ré-
szesült?" a következő vá-
laszt adta Lalia András: 

— Igen, hiszen a „házon 
belüli" lehetőségek, a peda-
gógus alkotó területe nagy-
ban megnőtt. Ezt aztán tar-
talommal megtölteni — már 
emberi tényező. 

Hallhatnánk bővebben ar-
ról, hogyan érvényesíti ezt 
konkrétan az iskolájában? 
— erre a választ már a na-
pokban itt a Sajtóházban 
kaptuk meg a kitüntetett 
pedagógustól. 

— Az óraközi szünetet a 
legtöbb kollégámmal ellen-
tétben nem a tanáriban, ha-
nem általában a folyosón, 
az udvaron töltöm. Sokat 
kell foglalkozni a gyerekek-
kel. Nem a sportköri délutá-
nok, tömegsport-foglalkozá-
sok megtartása kívánja a 
legnagyobb erőfeszítést, ha-
nem a szervezés, a meggyő-
zés, a helyes életmódra ne-
velés. Vallom, hogy nem-
csak a maroknyi élsportoló 
gyerekekkel kell törődni, 
hanem az iskola összes tanu-
lójára érvényes sportmun-
kát kell tervezni. Szinte 
minden tanévben kitalálok 
valami úgynevezett „csalit", 

kek. A magunk mögött ha-
gyott tanévben például az 
osztályok között pontver-
senyt hirdettünk, amelynek 
lényege, hogy az osztályból 
ahány tanuló valamilyen he-
lyi, városi, vagy éppen me-
gyei sportrendezvényen részt 
vett, az a közösség pontjait 
gyarapította. Az ügyetlenek 
is ugyanannyi pontot tudtak 
szerezni, mint az élsportolók. 
Valamikor tíz évvel ezelőtt 
nyertem egy serleget, azt 
ajánlottam fel vándordíjnak. 

Lalia Andrással 21 éve is-
merjük egymást. Két év 
megszakítóssal — amikor a 
SZEOL-nál főállású utánpót-
lás labdarúgóedző volt — a 
szegedi Textilipari Szakkö-
zépiskolában tanítja a test-
nevelést. Ez talán már fel-
jogosítaná arra, hogy sok-
szor csak bedobja az óráján 
a labdát. .. 

— Ezt soha sem tudtam 
megtenni. A tanárnak állan-
dóan meg kell újulni. Lehet, 
hogy szeptembertől például 
egv új ösztönzőrendszert 
dolgozunk ki, de a mostanit 

'*tns. hogv továbhf°ileset-
jük. Azt a keretet oedi",, 
amelyet az MDSZ meghatá-
raaoű, nekünk testneveiőfc-

Tenisztanfolyam a „házon belüli 'lehetőségeket 
nek kell tartalommal meg-
tölteni. S ehhez sok ötlet, 
idő és energia kell. Végül is 
mindez a gyerekektől vissza-
sugárzik. 

A hatvanas évek elején a 
testnevelőket még „bukfenc-
mestereknek" tartották. A 
legtöbb jó tanulói igyekez-
tek felmentetni, hogy az 
úgynevezett „torna" ne 
rontsa le a gyerek jegyét. 
Most milyen helyet foglal el 
a testnevelő a tantestület-
ben? 

— A diákok körében a 
testnevelő a népszerű taná-
rok közé tartozik. A tantes-
tületekben nőtt a szakunk 
presztízse, de még mindig 
nem a végzett munka ará-
nyában ismernek el bennün-
ket. Hogy a fiataloknak 
ilyen rossz a fizikai állapo-
tuk. az végül is a ml ,s-»a- , 
Wunk lebecsülését is tükrözi. 
Sajnos a sport, a mozgás, 
nem népszerű a tanulók kö-
rében. S ebbe nem nyugod-
hatunk bele. Ezen feltétlenül 
változtatni kell. 

Fdrösködött főállásban ás 
mellékfoglalkozásban is. Mi-
lyen az iskolák és az egye-
sületek kapcsolata? 

— A sportegyesületek és 
az iskolák kapcsolatát lehet-
ne javítani. Különösen a 
kluboknak kellene jobban 
odafigyelni, szorosabbra fűz-
ni a kontaktust Valamikor 
a Délép röplabdásaival ala-
kítottunk ki gyümölcsöző 
együttműködőt. Most a Bu-
daprint Szegedi Textilművek 
kézilabdacsapatával van fej-
lődő kapcsolatunk. Az a leg-
nagyobb baj, hogy a sport-
körök a készet várják. Sze-
rintem egy testnevelőnek ér-
demes edzősködni is, hiszen 
z ott tapasztaltak az iskolai 

munkában kamatozódnak. 

Megérkezett az EURÓPA UTAZÓCIRKUSZ Szegedre, 
a Szatymazi utca—Búvár-tónál levő területre! 

ELŐADÁSOK: június 16-án, 19 ónakor; június 17-én 
és 18-án 16 és 19 ónakor; június 19-én délelőtt 
10 és 16 órakor. — Kiváló artisták, artistanők és eg-
zotikus vadállatok a porondon. Műsorunk attrakciója 
a külföldről hazatért Ádám, az illúziók nagy mestere, 
nők eltüntetése a porondom. B leopárd megjelenése. 
Jegyek a helyszínen és a város központjában, a pos-
tánál levő pénztárkocsinál elővételben és előadások 
előtt válthatók! Mindenkit szeretettel vár a cirkusz 
vezetője és artistái! Az utazó állatkertet egész nap 
meg lehet tekinteni, személyenként 10 forintért. 

A SZEGEDI VÍZMÜVEK ÉS FÜRDŐK VÁLLALAT 
1988. június 17-én, pénteken, 17 órakor 
a sziksóstói fürdő Puszta-pajtájában 

lakossági tájékoztatót tart 
a sziksóstói üdülök és kiskertek vízellátásának 
lehetőségéről. 

Minden érdeklődőt szívesen látunk. A tájékoztatóra 
érkezőknek belépőt nem kell váltaniuk. 

A DÉL-ALFÖLDI PINCEGAZDASÁG 

palackozott termékeit 
engedményes áron árusítja 

Helye: Szeged. Gutenberg utca 23., szikvizüzem. — 
Nyitva tartási idő: péntek délelőtt 10—17 óráig, szom-
baton délelőtt 9—12 óráig. 

A Cs. M.-l GMV körzeti üzeme, Szeged, 
magas kereseti lehetőséggel 

betanított m u n k á s " 1 ^ toros 
a Tisza Malomba. 

Jelentkezés: Szeged, Vám tér 6., munkaügyi 
csoportnál. 

Építkezők, f i g y e l e m ! 

Ha tartósat ós szépet akar, akkor keresse fel • 

Mindszenti Áfész kőfaragó üzemét, 
ahol különböző méretű, 

FÉNYEZETT MÁRVÁNY PADLÓBURKOLATBÓL és 
FARAGOTT MÁRVÁNY FALBURKOLATBÓL 

IGÉNYÉNEK megfelelően tud választani 
Várjuk a kedves é"deHődőW 

Mindszent, Kossuth utca 56., vagy í'.szu utca 2. szám 
a la t t — Telefon: 17, vagy 87. 


