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Gyenge védelem 
biztos vereség 

SPORT 
Kispályás 
labdarúgó-
kupák 

Április 2-ától négy héten 
keresztül rendezik Mórahal-
mon az általános iskola ké-
zilabda pályáján a „Tavaszi 
Kupa'' elnevezésű kispályás 
labdarúgótornát. A mérkő-
zéseket minden hétfőn és 
pénteken délután fél 6-tól 
játszák majd a csapatok. 
Nevezni március 30-áig le-
het a művelődési ház igaz-
gatójánál, Gyuris Péternél. 
Cim: 6782 Mórahalom, Fel-
szabadulás u. 30. 

SZOTE Vándorkupa név-
vel április 14-én rendezik 
azt a kispályás labdarúgó-
tornát, melyre az egyetemi 
és főiskolai csapatok jelent-
kezését várják a Dóm tér 5. 
szám alatti Hallgatói Iro-
dán. A szervezők a legha-
marabb jelentkező 12 együt-
tes nevezését fogadják el 
100 forint ellenében. Egy 
csapatban egyébként 9 játé-

kos szerepelhet. 

Jégkorong C—vb 

Magyarország-
Belgium 11-0 " 

< Budapest Sportcsarnok. 
2000 néző. v.. Adam (ameri-
kai). Kölvig (dán), Studler 
(osztrák). 

Gólütők; Leleszi <2„ 23. p ), 
Kiss T. (17 ), pápai (25., 51), 
Ancsin L. (27., 50.), Ancsin J. 
(31., 52., 50.) és Dobos (53.). 

Magyarország—Francia-
ország 1-3 ( l - l ) 

Népstadion 17.00. Vezette-
Diakonowicz (lengyel). Ma-
gyarország: Brockhauser — 
Pintér —. Mónos. Mészöly, 
Limperger, Palaczky — Ma-
riási, Détári, Bognár — Ko-
vács, Petres. Franciaország. 
Martini, Silvestre, Casoni, 
Sauzée, Amoros — Ferreri, 
Pardo, Fernandez — Thibeuf, 
Cantona, Perez 

Mellre tett kézzel hallgatta 
a magyar csapat a Himnuszt, 
ám az elszánás kevésnek bi-
zonyult. Az eLső félidőben 
kiegyenlített volt a játék. 
Cantona hatalmas védelmi 
hiba után szerzett vezetést 
a könnyedén játszó vendé-
geknek a 28. percben. (0:1). 
A tévében ekkor Mészöly 
szólalt meg; „Lényegesen 
többet vártam Kovácstól, 
Détáritól, és Bognártól." S 
valóban a „két dudás" (Détá-

ri és Bognár) közül egyik 
sem muzsikált valami fénye-
sen. 

A gól után némelyest föl-
támadt a magyar gárda, ve-
szélyes támadásokat is veze-
tett. Kovács Kálmán a Bog-
nártól kapott átadást kapu-
fára lőtte. Pintér szabadrú-
gása után a labda Bognárhoz 
pattant, aki 13 méterről tü-
zelt, de Martini védett. Egy 
perccel később Kovács kiug-
rott, de erőtlenül tört kapura, 
és Amoros magabiztosan sze-
relte. A 39 perc meghoz-
ta a magyar egyenlítést. Ko-
vácsot ezúttal csak szabály-
talanul tudták szerelni a 16-
oson belül, s a jogos 1 l -est 
Pintér bebombázta (1:1). 

A szünetben néhány fran-
cia csere, nem sokkal ké-
sőbb Mészöly is változtat, a 
játék képe azonban alig vál-
tozott. „Azt mondtam a fiúk-
nak, az első 15 percben pró-
báljak lerohanni őket" — 

nyilatkozta a magyar kapi-
tány. Ám a 67. percben már 
a franciák vezettek- Perez 
mesterien középre nyesett 
labdáját (ismét) Cantona egy 
méterről befejelte (1-2). Mé-
szöly: „Nagy védelmi hiba 
volt, de még reménykedünk, 
csak 67 perc telt el." A fran-
ciák minden bizonnyal nem 
hallották ezt a mondatot 
(vagy csak nem értenek ma-
gyarul), a 71. percben ugyan-
is Ferreri beadását Sauzée 15 
méterről kapásból a magyar 
kapuba bombázta, (1-3). Mé-
szöly: „Ezt a gólt is el lehe-
tett volna kerülni, sajnos 
nagyon gyenge a védel-
münk." Ezek után a kapi-
tány még nagylelkűen meg-
engedett francia kollégájá-
nak Piatininek egy terven 
felüli cserét, a sérült Sauzée 
helyére Blanc állt be, az 
eredmény azonban már nem 
változott. 

(márok) 

Teke NB I. 

Gyakorlatilag bajnok az Építők 
Rangadót játszott tegnap 

délelőtt a Szegedi Építők NB 
l-es női tekecsapata, a táb-
lázat második helyén álló, 
a tőle mindössze egy pont-
tal lemaradó BKV Előre 
gárdáját fogadta. A mind-
végig szoros, izgalmas csa-
tát az ismét remeklő Ví-
dácsné, valamint Huszka és 
Vecseri jóvoltából — persze 
a többiekre sem lehet pa-
nasz — a házigazdák nyer-
ték. 

— Gyakorlatilag mar baj-
nokok vagyunk, matemati-
kailag viszont még lehet 
megtepetés, ám nagyon bí-
zom, ilyenben nem lesz rét 
szünk — utalt az esetleges-
ségre Tót Zsolt vezető ed-
ző, közvetlenül a sikerükkel 
végződő mérkőzés után. — 
Az utolsó fordulóban — 
mar csak az a meccsünk 
van — Zalaegerszegen gu-
ntunk, a másik ellenlába-
sunk. az FTC pedig jön a 
Postáshoz. Nekünk veszte-
nünk, a fradistáknak győz-
niük kellene, hogy helyet 
cseréljünk a táblazaton. Em-
beri számítás szerint erre 
aligha lesz mód, azaz ki-

Cyenes Kálmán felvétele 
A gyakorlatilag ismét bajnok Építők csapata, a rangadó 

után 

zartnak tartom, hogy ve-
reséget szenvedjünk. 

Különösen akkor, ha ké-
pesek lesznek őrizni remek 
formájukat az építősök, akik 
hetek óta jobbnál jobb tel-
jesítményekkel rukkolnak 
elő. 

Sz. Építők SE—BKV Elő-
re 5:3 (2632:2544). Női mér-

kőzés. Szeded Pontszerzők: 
Vidáesné 481. Huszkáné450, 
Vecseri 447, ill. Szőke 448, 
Sebestyén 441. Kovácsné 
434. 

Ifjúságiak: BKV Előre— 
Sz. Építők 3:1 (816:774). 
Pontszerzők: Ferenczi 433, 
ill. Ötott 400. 

Minden sportvezető tudja, hogy kis hazánkban a válasz-
tások után sem lesznek jobbak a sport anyagi kondí-
ciói. Változatlanul keresni kell azokat a lehetősége-

ket. amelyekkel sikerül a talpon,maradást biztosítani, mind az 
cl-, a diák-, mind pedig a szabadidósportban. Szinte naponta 
hallunk szponzori szerződéskötésekről, amelyek egy-egy 
sportág, szakosztály,' egyesület fennmaradását szolgálják 
Szűkebb pátriánkban is keresik a sportvezetők azokat a 
lehetőségeket, amelyekkel biztosítani tudjak a megye sportjá-
nak jövőjét. 

A napokban a megveszek helyen az Egészséges Szegedért 
Alapítvány elókcszító bizottságá-
nak három tagja: dr. Gyórfy 
László, a Dégaz igazgatója. 
Horváth András, a városi ifjúsági 
cs sportosztály vezetője. Vörös 
Pál, a megyei Zöldért vezérigaz-
gatója beszélt kezdeményezésük 
lényégéről. 

Az alapítók az UNESCO köz-
gyűlésének 1978-as kiáltványából 
indultak ki. amikor az elmúlt év 
végén meghirdették az Egészsé-
ges Szegedért Alapítván} t. Neve-
zetesen: „Minden emberi lénynek alapvető joga van a testne-
veleshez e> a sporthoz, amelyek lényegesek a személyiség 
teljes kibontakoztatásához". 

— Alapvető célunk a város diak- es szabadidősportjának 
kibontakoztatása, fejlődési feltételeinek javítása. Szeret-
nénk hozzájárulni ahiioz. hogy a város minden polgára jobb 
feltételek, gyarapodó lehetőségek között növelje fizikai 
teljesítőképességét, s aktívan megőrizze egészségét. Szeret-
nénk. ha a testkultúra is jobban kapcsolódna Szeged hagyo-
mányosan nívós kulturális életéhez — jelentette ki Horváth 
András. 

Az előkészítő bizottság körülbelül egy hónappal ezelőtt, 
több mint száz vállalatnak, intézménynek küldte el az 
alapítvány okirattervezetét. Nyilatkozatot vártak, hogy részt 
kívánnak-e venni e nemes kezdeményezésben. Az alapító 
tagság feltételeként minimálisan 100 ezer forint vagyoni 
hozzájárulást kértek, a nem alapítóktól pedig értékhatár 
nélkül, köszönettel vennének minden anyagi támogatást. 

— Minden fillérre szükség van. mert ma a sportban szinte 

Sok kicsi, sokra megy 
Egészséges Szegedért 

Alapítvány 

minden kevés pénz soknak számít — érvelt Vörös Pál. majd 
így folytatta. — A magyar gazdaságnak nagy szüksége van az 
egészséges fiatalokra. A gyerekek testi nevetését biztosító 
feltételeket egyértelműen javítani kell. Véleményem szerint 
a vállalatok szívesebben adnak egyszer adományt, minthogy 
rendszeresen „fejjék" óket. 

A vállalatok, intézmények dolgozóinak, ezenbelül a fel-
növekvő ifjúság egészségének sportolás utján történő meg-
őrzése és javítása minden munkáltatónak és érdekképvise-
leti szervezetnek erdeke. Vajon hajlandóak-e a gazdasági 
egységek ilyenfajta áldozatvállalásra, hiszen napjainkban se 

szeri, se száma uz alapítványok-
nak. A különbózó nemes célokra 
fordítandó pénzkéréseknek. 

— Amikor elvállaltam ezt a 
nemes feladatot, abból indultam 
ki. hogy a sport mindenfélekép-
pen az egészséges életmód részé. 
Valamennyiünk közös céljának 
kell lenni, hogy minél edzetteb-
bek legyenek gyerekeink, mun-
kabíróbbak dolgozóink — vette 
át a szót dr. Gyórfy László. — 
Néhányan már hosszú ideje szor-

galmazzuk. hogy központilag meg kellene határozni, hogy 
egv-egy vállalat nyereségéből mennyit köteles a sportra 
fordítani De addig, amíg nincs ilyen törvény, addig tenni is 
kell valamit. Ezért vállalkoztunk az alapítvány meghirdeté-
sére Véleményem szerint adottak a lehetőségek, hogv 
elképzeléseink megvalósuljanak. A legfontosabb, hogy le-
gyen szervezeti mozgató. Ez nálunk adott a Szegedi Szabadi-
dós Sportszövetség személyében. Másodsorban sikerüljön 
egy biztos anyagi bázist kialakítani. Hát ez utóbbi a nehe-
zebb. Végül is ezért kérjük a sajtón keresztül a vállalatveze-
tőket. Úgy gondoljuk, hogy ezzel nemcsak néhány vállalat-
nak kell szívügyének tekinteni a sport támogatását, hanem 
az alapítvány révén mindenki anyagi lehetőségének megfele-
lően kisebb-nagyobb összeggel hozzájárulhatna a szegcdi 
sportélet támogatásához. Ez ügyben vállalatvezető társaim 
lelkismeretére apellálnék. Hiszen rajtuk múlik, hogy a 
tervezetben lefektetett céljaink mennyire valósulhatnak 
meg. 

Süli József 

A Szeged SC vezetősége az alábbi felhívást jut-
tatta el szerkesztőségünkbe, amit — kérésük szerint — 
az alábbiakban közlünk. 

Tisztelt Városatyák! 
Kedves Tanácstagok! 

Mint a város élsportját képviselő versenyzők, a 
Szeged SC sportolói, tisztelettel fordulunk Önökhöz, 
kérésünk teljesítéséért. 

Sportolói pályafutásunk további alakulasa. az. 
hogy egyáltalán versenyezhetünk-e az elkövetkezen-
dőkben. az igen tiszte.lt Tanácstagokon (is) múlik Önö-
kön, hiszen a pénteki tanácsülésen szavazatukkal dön-
tik cl. hogy egyesületünk, a sport megkapja-e az elen-
gedhetetlenül szükséges pénzbeli plusz támogatást, 
vagy nem! Tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy sze-
gény az országunk, szegény a városunk. Milliónyi 
helyre lehet, kell költeni a pénzt, mégis kérjük ö n ö -
ket, ne utasítsák el kérésünket, támogassanak bennün-
ket, szavazzák meg a sportra kért összeget. 

Gondoljanak arra, ha nem teszik. Szegeden nem-
csak az élsportnak, de a szabadidő- és tömegsportnak 
is befellegzik! Egy esületünk élvonalbeli, NB I es szak-
osztályok, csapatok szűnnek meg. gyermek- és felnőtt-
versenyzők mehetnek, amerre látnak! Egy tollvonással 
az elmúlt és majdani évek dicső eredményeit, munká-
ját semmisíthetik meg! Kérjük, nc tegyék! Jussanak 
eszükbe tehetségei gyermekeik, unokáik, akik most a 
Szeged SC szineiben versenyeznek . . . Megvonják tőlük 
(is) a lehetőséget, ha elutasítják a tanács ránk szánt 
pénzbeli támogatását. 

Tudjuk, ezt nem teszik meg, ezért ezúton is kö-
szönjük, hogy gondoltak, gondolnak ránk! 

ősz inte tisztelettel: 
a Szeged SC sportolói 

Holnap a lila iskolában 

Ismét az II. Dózsa 
az ellenfél 

A férfi röplabda NB I. 
1—4. helyéért küzdő csapa-
tok közül mát- csak a Sze-
gedi Építőknek és az Új-
pesti Dózsának kell meg-
mérkőznie az első körben. 
A másik ágon a Nyíregyhá-
za—Kecskemét párharcból a 
nyírségiek kerültek ki győz-
tesen, tehát az első helyért 
játszhatnak. Hogy ki lesz el-
lenfelük, az már a holnapi, 
szegedi mérkőzésén tisztá-
zódhat, ugyanis a l i la-fehé-
rek lépéselőnyben vannak, 

mert_ két győzelemmel ren-
delkeznek. 

A „szégéűíék a holnap, 
pénteken délután 5 órakor 
kezdődő, lila iskolában ját-
szandó összecsapásra — aho-
gyan mondták — nyugodtan 
készülnek. Nekik ugyanis 
most már nincs miért ide-
geskedniük, annál inkább 
ellenfelüknek, igy aztán ők 
az összecsapást felszaba-
dultan várhatják, aini re-
mélhetően játékukon is 
meglátszik majd. 

Új sportegyesület 
Szegeden 

A bírósági bejegyzést kö-
vetően űj sportegyesület 
kezdte meg működését Sze-
geden. A Kézilabda és Sza-
badidős Sportegyesület — 
röviden KSZSE — megala"-
kulásakor kézilabda- és sza-
badidős sportcsoportokkal 
kezdte meg a munkát. Cél-
ja elsősorban a diákok és 
a kedvtelésből sportolók 
számára biztosítani a rend-
szeres mozgási lehetőséget. 

Az új sportegyesület tár-
sadalmi elnöke Szabó József 
tanár, a Juhász Gyula Ta-

nárképző Főiskola adjunk-
tusa. Ügyvezető igazgató 
Toókos György, a számvizs-
gáló bizottság elnöke Ken-
derest Sz. Mihály. Az önel-
látó klub elsősorban tag-
dijakból fedezi kiadásait, ké-
zilabdázói átmeneti jelleggel 
a Széchenyi István Gimná-
ziumban tartják foglalkozá-
saikat, hétfőn, kedden és 
csütörtökön fér öttől hat órá-
ig. Az egyesületbe jelent-
kezni és a munkába bekap-
csolódni Fodor Zoltán ed-
zőnél lehet. 

Totózóknak 
Bundesliga I. osztály 

1 Nürnberg (10.)—I. í'C Köln (3.) 
2 Kafserslautern .(17.)—Uerdíngen (12.) 

Bürujesliga II osztály 
3 Bayreuth (20 )—Schalke 04 (5.) 
4. Hertha BSC (1.)—Blau-Weiss 90 (12) 
5. Kassel (16.)—Duisburg (7.) 
6. DarmStadt (17.)—Meppen (8.) 
7. Münster (15.)—Unterhaching (19.) 
8. Fortuna Köln (14.)—Freiburg (10.) 

Olasz B liga 
9. Avellino (12.)—Parma (5.) 

10. Cagliari (3.)—Torino (2.) 
11. Foggia (9 )—Brescia (15.) 
12. Fisa (1.)—Ancona (C.) 
13. Triestina (10.)—Pescara (4.) 

+ 1 

Bundesliga I. osztály 
St. Pauli (8 )—Frankfurt, (4 ). , 
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