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Á Dózsa fiataljai az élen Súlyemelés 

SPORT 
Ma 

Szeged SC— 
Gyula 

Ma, szerdán délután fél 
3-kor a Tisza-parti stadion-
ban a Szeged SC NB II-es 
labdarúgócsapata az NB III. 
második helyén álló Gyula 
ellen lép pályára barátsá-
gos mérkőzésen. 

Radnóti hétfők 
A Radnóti hétfők VIII. 

fordulójának eredményei: 
Santorin—Fa Villa 7-2. Har-
lem—SZAK l - l . UB 40— 
Erirra 0-1. Radnóti—Hun-
garHotels 6-3 Alfa—SZÉSZ 
11-5. A táblázat állása. Har-
lem 13, Alfa, Radnóti, 
SZÉSZ 12, UB 40 8, SZAK 
7, Erirra 5, HungarHotels, 
Fa Villa 4, Santorin 3 pont. 

Az NB III-ban szereplő 
Szegedi Dózsa ifjúsági korú 
labdarúgói csoportjukban 
meggyőző szerepléssel őrzik 
első helyüket A legtöbb 
gólt rúgták, illetve a leg-
kevesebbet kapták a talál-
kozók során — a kilenc le-
játszott mérkőzés közül 8 
alkalommal győztesként 
hagyták el a pályát, egyszer 
pedig döntetlen lett azered-
mény. 

íme, a lejátszott találko-
zók és a szegedi gólszer-
zők: Gyula—Dózsa l - l (Ter-
hes) ; Dózsa—Kiskőrös 3-0 
(Juhász, Kéri, Kiss); Dózsa 
—Szentes 9-2 (Juhász 3, Dé-
zsi 2, Kéri, Gazdik, Farkas, 
Kovács); Kecskemét—Dózsa 
1-2 (Gazdik, Terhes); Dózsa 
—Szegedi VSE 2-0 (Gazdik, 
Opavszky); Mezőhegyes— 
Dózsa 0-6 (Opavszky 3, Vá-
ri, Juhász, Kovács); Dózsa 
—Csongrád 3-0 (Gazdik 3); 
Soltvadkert—Dózsa 1-7 (Ju-
hász 3, Gazdik, Opavszky, 
Terhes, Tamás); Mezöko-
vácsháza—Dózsa 1-5 (Gaz-
dik 2, Juhász 2, Opavszky). 
A házi góllövőlista állása: 
Juhász 10, Gazdik 9, Opavsz-
ky 6 alkalommal talált a 
hálóba. Az élcsoport: 

1. Dózsa 9 8 1 0 38- 6 17 
2. Gyula 8 6 1 1 25-11 13 
3. Békés 7 6 0 1 31- 7 12 

A Dózsa játékoiskerete: Opavszky Zsolt, Terhes 
Horváth Zsolt, Vágó Gábor, Norbert, Dézsi Balázs, Kiss 
Szarka Jenő, Hódi Mihály, G. György, Juhász Ferenc, 
Kovács János, Vári Miklós, Gazdik Attila, Farkas Zol-
Rácz Zsolt, Kéri Balázs, tán, Bali Zoltán és Balogh 
Tamás Attila, Cserép István, Zoltán. 

Horváth Attila országos 
csúcsot javított! 

Ma este 

Szeged SC—Szentes 
Hétközi mérkőzést játszik 

a Szeged SC OB l-es vízi-
labdacsapata, bajnoki talál-
kozón ma, szerdán a szom-
szédvár Szentesi Vízmű 
együttesével csap össze. 
Mint ismeretes, a hazaiak 
négy mérkőzés után pont 
nélkül állnak a táblázat 13. 
helyén, rosszabb gólkülönb-
ségével csak a KSI van mö-

göttük. A szentesiek ötven-
százalékos teljesítményükkel 
a 9. helyen tanyáznak. Visz-
szagondolva korábbi mér-
kőzéseikre, biztos, hogy a 
mostani is presztízscsata lesz 
a javából. 

A találkozó este fél 6 óra-
kor kezdődik az újszegedi 
Sportuszodában. 

Búvárúszás 

Balassa Judit második 
A serdülő és ifjúsági bú-

várúszók országos vidék-
bajnokságának Dunaújváros 
adott otthont. A versenyen 
12 klub, köztük az MHSZ 
Murena búvárúszói indul-
tak. A szegediektől különö-

Mindenfelől 
LABDARÚGÁS. Az EL-

SZO kispályás női torna 4. 
fordulójának eredményei: 
'Rózsa Ferenc szakközépis-
kola—Óvónők 1-0, Rizling 
(Mgtsz—624-es szakmunkás-
képző 4-1, SZOTE— Hun-
karHotels 2-0. 'A november 
2-i, 5. forduló párosítása: 
•F.LSZO—tt24-es szakmun-
kásképző (15 órától), Riz-
ling 'Mgtsz—600-as szak-
munkásképző '(16), óvónők 
•HungarHotels <17). 

NB-s találkozók — ser-
dülők: BVSC—Szeged SC 
3-2 (l-l). Szeged: Temesvá-
ri — Horváth, Vér, Major, 
Tóth (Pálfy) — Kubát, Ba-
logh, Tölcséres — Bucholcz, 
t'olonkay, (Mádi (Fekete). 
Edző: Balogh Attila. A sze-
gedi gólszerzők: Bucholcz, 
Mádi. Ifjúságiak — BVSC— 
Szeged SC 0-1 (0-1). Sze-
ged: Kopshicz — Krajczár, 
Komáromi, Nagy, Illyés — 
Kiss, Czirák, Kun, Szekeres 
— Kószó, Heidrich. Edző: 
Tóth Győző. Góllövő: Kun. 

SAKK. Az OB II. kereté-
ben a Szegedi Dózsa a 
Nyíregyházát fogadta. A 
„hazai pálya" lélektani elő-
nyét felhasználva győztek a 
szegediek. Csikós Mihály, 
(Blázsik Zoltán, Bartos 'Fe-
renc, Gazdik 'Attila, Fcren-
czi Béla és Tóth Péter múl-
ta felül ellenfelét, mig Kiss 
Tibor, Bezdán Sándor, Ma-
gyar János és Buza István 
döntetlent ér t el. A függő-
ben maradt játszma is 
pontosztozkodást ígér. 

ATLÉTIKA. 'A szöuli pa-
raolimpián Antal Andor ed-
ző tanítványa, Nagypál 
István (a Szegedi VSE 
sportolója) az alábbi helye-
zéseket ér te el — 1500 mé-
teres síkfutásban 4. hely 
4:52,48 perces idővel; 5000 
méteres terepfutásban 5. 
hely 21:10.40 perces idővel. 

ÖKÖLVÍVÁS. NB Jl-es 
csapalmérkőzésen: Kapos-
vári Dózsa—Szegedi Dózsa 
20:8. A négy újpesti öklöző-
vel megerősített kaposvári-
ak megérdemelt csapatgyő-
zelmet arat tak. Kovács Pál 
tanítványai az ifjúságiak 
találkozóin még állták a 
sarat (elöl a szegedi fiúk) — 
harmatsúly: Beleznai p. gy. 
Orsós ellen, könnyűsúly 

Gémes döntő fölénnyel ve-
szít Laczkó ellen; kisváltó-
súly: Széli p. gy. Szvath el-
len: nagyváltósúly: Tu-
nyogit kiüti Fekete. Ekkor 
4:4 volt a találkozó állása. 
A kaposvári sikert a felnőt-
tek biztosították be. Lég-
súly: Balogh feladással ve-
szít Arvai ellen; harmat-
súly: Nemeth ellenfele nem 
jelent meg a szorítóban; 
pehelysúly: Szálkái feladta 
a Karika elleni összecsa-
pást; könnyűsúly: Lehoczki 
ellenfele, Czigány átesett a 
súlyhatáron. A 8:8-as ál-
lást követően, a többi hat 
súlycsoportban csak kapos-
vári győzelem született. 
Kisváltósúly: Vass p. v. 
Laczkó ellen; váltósúly: 
Papp döntő fölénnyel vészit 
Antics ellen; nagyváltósúly: 
Csernúk feladta a Szabó el-
leni találkozót; középsúly: 
Mitrofanov p. v. Schubert 
ellen; félnehézsúly: Várhe-

lyi feladta a Füzesi elleni 
találkozót; nehézsúly .Be-
csei nem állt ki Sári ellen. 

TERMÉSZETJÁRÁS. A 
Szegedi Pedagógus Fáklya 
Természetbarát Egyesület 
november 5-én Beretzk Pé-
ter-emléktúrát szervez a 
szegedi Fehér-tóhoz. A 
résztvevők 9.45 órakor gyü-
lekeznek a Marx téri autó-
busz-pályaudvaron, ahon-
nan a szatymazi temetőig a 
helyközi járattal lehet utaz-
ni. Onnan a kb. 2 km-es 
gyalogutat túravezetők irá-
nyításával lehet megtenni a 
kilátóig. Az ünnepi meg-
emlékezésre és koszorúzás-
ra 11 órakor kerül sor. Utá-
na a kilátóból — szakembe-
rek tájékoztatása mellett — 
megtekinthető az őszi ma-
dárvonulás. Aki teheti, hoz-
zon távcsövet. Visszaút a 
szatymazi temetőtől 12.40, 
13.05, vagy '13.30 órakor, 
autóbusszal. 

Faragó Gyula 

sen Balassa Judit tett ki 
magáért, három szám után 
kétszer a dobogó második, 
egyszer a harmadik fokára 
állhatott Ugyancsak dicsé-
retet érdemel a gyerek kor-
osztályú Savanya Norbert, 
aki a serdülők között két 
számban megjavította az 
országos gyermekcsúcsot. 

Az MHSZ Murena Szeged 
Klub versenyzőinek helye-
zései, ifjúságiak, lányok, 
búvárúszás, 50 m: . . . 6. 
Balassa 22,8 mp. 100 m: 
. . . 3. Balassa 51,53. Uszo-
nyos úszás, 100 m: . . . 4. 
Balassa 51,82, . . . 8. Nagy 
55.40. 200 m: . . . 4 . Balassa 
1:49.85. 400 m: . . . 2. Ba-
lassa 4:04.30. 800 m: ... 2. 
Balassa 8:19.94. 

Fiúk, búvárúszás, 50 m: 
. . . Horváth 21.12. Uszo-
nyos úszás. 100 m: . . . 4. 
Horváth 49.91. 400 m: ... 
6. Horváth 4:18.60. 

Serdülők, fiúk, uszonyos 
úszás, 100 m: ... 10. Sa-
vanya 55.57, 200 m: ... 8. 
Savanya 2:00.98 (új orszá-
gos gyermekcsúcs, régi Sa-
vanya 2:01.40). 400 m: ... 
5. Savanya 4:16.81 (új or-
szágos gyermekcsúcs, régi 
Savanya 4:17.14). 

A szegedi versenyzőket 
Gyémánt Imre és Mityókné 
Ginczinger Edit edzők ké-
szítették fel. 

' I ' 

Debrecenben rendezték 
meg az NB II-es csapatbaj-
nokság 2. fordulóját, ame-
lyen a Szeged SC a DHSE-
vel mérte össze erejét. A 
kék-fehér feketék Gazda Z., 
Horváth A., Bulik P., Har-
mos T., Juhász M., Mand-
zák Cs., Kucsora P. és Illés 
J. összeállításban 7741 pon-
tot értek el, szinte megis-
mételve az első forduló 
eredményét (akkor 7746 
pont volt a teljesítményük) 
A Debrecen 7688 pontot tel-
jesítve fejezte be a ver-
senyt. 

Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott ezúttal is Horváth 

Attila. Hetek óta ta r t ja jó 
formáját , s az országra szóló 
eredmény nem maradhatott 
el. A Kerek István (OBSK) 
által régóta tartott szakítási 
csúcsot 128,5 kg-ról 130 kg-
ra javította az ifjúsági kor-
csoport 67,5 kg-os súlycso-
port jában. Horváth a csa-
patbajnokságon 282,5 kg-ot 
ért el (130; 152,5), amely el-
ső osztály feletti felnőtt tel-
jesítménynek felel meg! 
Rajta kívül — a szegediek 
közül — a 100 kg-os súly-
csoportban versenyző Illés 
János 345 kg-os (160; 185) 
összteljesítménye érdemel 
figyelmet. 

Faragó Gyula 1929-ben 
született Soltvadkerten. Ti-
zenévesen lett a helyi klub 
igazolt labdarúgója, majd a 
nagy hírű MTK igazolta so-
raiba. 1952-ben került a Sze-
gedi Honvédhoz. A tehetsé-
ges védőjátékos Sípossal és 
Mednyánszkival vetélkedett 
a 2-es és a 3-as számú me-
zért, ám egy előkészületi 
mérkőzésen súlyos sérülést 
szenvedett. A Honvéd meg-
szűnése után a jogutód Ha-
ladásban bontakoztatta ki 
képességeit. Az NB II keleti 
csoportjában 1955-ben baj-
nokságot nyert együttes tag-
jai közül Baráth, Cziráki és 
Faragó szerepelt mind a 
harminc mérkőzésen. A tő!e 
megszokott alapossággal ké-
szült az 1956. évi küzdelem-
sorozatra, amikor villám-
csapásként érte a cukorbe-
tegségét megállapító diag-
nózis. Visszavonulása után 
1957-től közel negyedévszá-
zadon át edzőként foglal-
kozott a SZEAC és jogutód-
jai futballistáival. 1963 őszén 
az NB l-es csapat szakmai 
munkájá t irányította. A hű-
ség az élet más területén is 
jellemezle. 1954. január 
I-jétöl haláláig a Szent-
Györgyi Albert Orvostudo-
mányi Egyetem gazdasági 
igazgatóságán pénzügyi 
szakemberként főelőadói be-
osztásban tevékenykedett 

Emlékszel 1963 január já -
ra, amikor az ifiből előlé-
pett társaimmal, négerrel, 
Linkával és Gyifkóval, az 
újoncoknak kijáró, legron. 
gyosabb szerelésben, a Fel-
ső Tisza parti stadion sa-
lakos edzőpályáján megje-
lenítettük a madárijesztőt? 

— Poroszkáljatok vissza a 
szertárba Rezső bácsihoz, és 
kérjetek tőle tisztességesebb 
göncöket — utasítottál mo-
solyogva. Hogy miért épp ez 
az epizód jutott az eszem-
be? Talán a2ért, mert több 
tulajdonságod is tettenér-
hető. Leginkább embersé-
ged, hiszen Szűcs Rezsó 
szertárost az. úttörő II. tag-
jai is Faternak szólították. 
Te mindenkinek megadtad 
a tiszteletet. Nem volt 
olyan kilátástalan mérkőzé-
sünk, amelynek szünetében 
felemelted volna hangodat. 
Keresztnevünkön szólongat-
va, akkor is biztattál, ami-
kor mi „orrvérzéses" han-
gulatban gubbasztottunk az 
öltöző padján. Ami pedig a 
szerelésváltást illeti 
Gyuszi, t e tudtad, hogy a 
tartalom is feldúsul, ha a 
forma nem sajnálnivalóan 
szegényes?! Igaz is, mindig 
frissen vasalt ingben, tiszta 
és jól szabott öltönyben je-
lentél meg közöttünk. 

A hatvanas évek közepén 

elváltak útjaink. Azt köve-
tően ellenfélként léptem át 
a Felső Tisza parti stadion 
kapuját . Kapcsolatunk mi t 
sem változott. Barátságunk 
nem, beszélgetéseink témája 
annál inkiább. Az utóbbi 
időben foci helyett szíve-
sebben váltottunk, szót csa-
ládtagjainkról. Te lányodról 
és két unokádról, én f iam-
ról beszéltem. A kétszavas, 
rettenetes hírt Palotai „Csu-
titól" hallottam. Kevéssel 
utána Mészáros Karcsi erő-
sítette meg, ma jd nagy ne-
hezen kibökte: „Gyuszinak 
csak barátja volt, ellensége 
egy sem ..." Azon a pénte-
ken telefonáltál a munka-
helyedre, hogy ne várjanak, 
mert rosszul ér/ed magad. 
Aztán két nap múltán, im-
már földi pályafutásod isi 
véget ért. Nem volt köny. 
nyű, hiszen kéz-, láb- és 
arccsonttörést is szenvedtél 
többek között. Az utóbbi 32 
évben pedig a halálodat 
okozó cukorbetegséget is el 
kellett viselned. 

Sit tibi terra levis — Le-
gyen neked könnyű a föld, 
Gyuszi. 

* 

Faragó Gyulát november 
4-én, pénteken 13 órakor a 
szegedi Dugonics temetőben 
helyezik örök nyugalomra. 

Thékes István 

KISTERMELŐK, PALÁNTANEVELÓK! 

FÓLIÁZÓK! 

Fól iasá t rakban a lka lmazható 

szórófejeket és öntözőautomatikákat 
mutatunk be 
1988. november 3—4-én 

vállalatunk telephelyén. 

A bemuta to t t szórófejek a helyszínen 
megvásárolhatók. 

Minden érdeklődőt szeretet tel várunk . 

A G R O K E R Szeged 
alkatrészosztály 
Szeged, Dorozsmai út 33. 
Tel.: (62) 61-855. 

JKisterm élők, 
szövetkezetek, 

figyelem! 

A Domaszéki Szőlőfürt Mg. Szakszövetkezet 

megkezdte a vetőméretű burgonya értékesítését. 
Kapható Giilbaba és Boro típusú fajta, 11—, 

illetve 13 Ft/kg-os áron. 

Az idén először ér tékes í tünk 

vírusmentes technológiával előállított minigumókat 

1,50 Ft /db áron az alábbi választékból: 

Desiré, Ótottrózsa, Somogyi kifli, Beáta. 

Érdeklődni lehet Kónya Andrásnál a 84-125-östelefonszámon, 
vagy Kazi Tibornál a 84-022 telefonszámon, illetve személye-

sen a szövetkezet felvásárlótelepén. 


