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fc , : 

F o c i b a r á t s á g 
MAGYARORSZÁG-

GÖRÖGORSZÁG l - l (0-0) 
Népstadion. 3 ezur néafl. V.: 

sh.UTurr (izraeli); nokum. tva : 
Sfflíkuni-s (47. p). Ulioive Ucxrbo-
>dsz (T>2. p). 

Maj+yanTTNaáB: Hiszti P. — 
Kállai. Pintrir. LAmpCTWer. Kel-
l<y — Koznui. Déulri. Kovács 
E. (SzQkcrxsi), BojjnAr Gy. — 
Filwtier, Kovács K. (Kliprlcíi, 
Boda) . 

OiTPDorsaöfi: iNipacfoptilos/. — 
KaraKiturulu, HatzlmolísuaidJKZ, 
ndlBúmpJsz, MusztaíkkUs/. — 
Vuiiritsaasz. (Vl»hr«z), Ntotoll-
a.sz. D: napadopulaar.. Maran-
ROSZ (Ctfuftaz) — liorbokisz, 
rxinrút riaklisz (Zafclhesz). 

(ön) ironikus (?) meg-
jegyzéssel kezdte Bicskei 
Bertalan szövetségi kapi-
tány a két ország nagyválo-
gatoltjainak népstadionbe-
li összecsapása előtti 
„kedvcsinálóját": — Jobb 
lett volna, ha valamelyik 
vidéki városba, pl. Szom-
bathelyre vittük volna ezt a 
mérkőzést, mer t ez a né-
hány ezer ember, aki érdek-
lődésével megtiszteli ezt az 
összecsapást, ott legalább 
negyed- vagy fél házat je-
lentett volna. Igy viszont 
olyan érzésünk van, mintha 
zárt kapuk mögött rendez-
nék a mérkőzést — mond-
ta a kapitány, majd az össze-
állításra vonatkozó döntésé-
nek magyarázatával foly-
tat ta : — Csupán az volt a 
kérdéses, hogy a jobb olda-
li ék Fischer vagy Kiprich 
legyen. Hogy miért döntöt-
tem az Ajax támadója mel-
lett? Csaik annyit mondha-
tok, megérzés v o l t . . . 
Egyébként Kiprich is bizto-
san szóhoz jut, mivel Ko-
vács Kálmán auxerre-i ed-
zője kérte, hogy a csatár 
csak egy félidőt játsszon. 

Az első félidőben minden 
volt, csak foci nem. A szü-
netben kettós cserét hajtott 
végre Bicskei szóvetsegi ka-
pitány, s Szekeres azonmód 
gólt lőtt, ahogy labdához 
ért. A 47. percben 22 méter-
ről zúdította rá a balössze-
kötő helyéről, s a labda a 
kintálló Papadopulosz fö-
lött bevágódott a jobb fel-
ső sarokba (1-0). Aki azt 
hitte, beindul a magyar gé-
pezet, az gyorsan ráébredt, 
hogy téved, ö t perccel ké-
sőbb Kozma forintos labdá-
val indította — no nem já-
tékostársát, hanem a görög 
balszélsőt, Borbokiszt. ö 
ugyan lesen állt, de mivel 
ellenféltől kapta a labdát, 
a biró természetesen to-
vábbot intett, s Borbokisz 
14 méterről a kifutó Disztl 
mellett a kapu jobb oldalá-
ba gurított <1-1). A találko-
zó fülsiketítő — már 
amennyire 3000 nézótől 
ilyesmi kitelik — füttykon-
cert közepette fejeződött be, 
s a sajtópáholyban is egy-
mástól kérdezgették az ú j -
ságírók, mi szükség volt en-
nek a találkozónak a meg-
rendezésére. Az óriási rá f i -
zetés nyilvánvaló — a majd 
tucatnyi idegenlégiós haza-
repültetése, a világítás, a 
pályabér —, s a szakmai é r -
ték is erósen megkérdője-
lezhető egy olyan ország vá-
logatottja ellen, amely a 
vb-selejtező csoportjában 
2-15-ös gólkülönbséggel 
áll. 

Kick-box 
karate 

A Szeged SC kick-box ka-
rate szakosztályának ver-
senyzői az NSZK-beli 
Rohrdorfban nemzetközi 
egyéni bajnokságon indul-
tak. A szegediek szereplé-
sükkel nem vallottak szé-
gyent, hiszen a junioroknál 
iKozák Péter (69 kg) elsó. a 
felnőtteknél Rácz Attila 
(63 kg) és Gvuris Ibolya (50 
kg) második lett. 

Uj helyzet a Tisza Volánnál Pecsé£ kerult a mega"a,)odasrű 

Egyharmadára csökkent a vállalat nyeresége • Megvonják V e g l e g G S , h o c j y Q T l S Z Q " 
parti stadionban játszik 

a Fradi 

a sporttámogatást • Mi lesz a kézilabdásokkal, a salak-
motorosokkal és a táncosokkal? 

Elő Elemér, a Tisza Volán 
igazgatója csak nagyritkán 
látogatja a mérkőzéseket. 
Mégis, vállalata révén, szo-
ros kapcsolatban áll a spuri-

kat minden határ nélkül nö-
veljék, de még azt sem tűri, 
hogy ezek a támogatások a 
költségelemek növekedését 
kövessék. A nyereségcsökke-

Ez lenne az első lépés. A Jö-
vő évben _ miután ez a gaz-
dasági vállalkozás folyamato-
san hozza az eredményt — 
a vállalatnak még vala-

tal, milliókat áldoz a Tisza nés tehát tartós irányzat ma- mennyi pénzügyi támogatást 
Volán SC fenntartására. Ezt 
még 1989-ben a vállalat el-
bírta. Mi lesz az elkövetke-
ző években? Sokak szemében 
az egyesület kolonc. Szaba-
dulni akarnak tőle. Ugyan-
akkor patinás klubról van 
szó. Mit tegyenek? Szüntes-
sék meg a klubot? Az igaz-
gató döntésre határozta el 
magát; 

— Igazgató úr, fél éve egy-
szer már kikérték a dolgozók 
véleményét az egyesületi tá-
mogatásról. Ez a kérdőív 
mintha egyfelé akarta volna 
terelni a dolgozók válaszadá-
sát, azaz, hogy nincs szükség 
a Tisza Volán sC-re. 

— Ez a kérdőív csak any-
nyiban volt célzatos, hogy 
fel akartuk mérni a vállalat 
dolgozóinak véleményét. A 
meglévő állapotokon min-
denképpen változtatni akar -
tunk . . . 

— ... Egy témában, sze-
rintem, a kérdések többféle-
képpen is megfogalmazhatók. 
Lehet azokat úgy feltenni, 
hogy a kapott válaszok ob-
jektív képet mutassanak, de 
irányithatók is a feleletek a 
kérdezők akaratanak megfe-
lelően. 

rad. 

— Ezek szerint a nyereség-
ből az SC támogatása a 3-5 
százalékot jóval meghaladja 
majd. 

— Ez az; Most már ú j ra 
meg kell vizsgálnunk, hogy 
a 70 milliós nyereséget mire 
fordítjuk. Közben az SC-nél 
is nőnek a költségek, ami 
megítélésem szerint az idén 
11 millió forint körül mozog. 
Ez a vállalat nyereségének 
15-20 százaléka. Ennyit pe-
dig nem fordíthatunk a klub-
ra a jövő évben. 

— Azt mondja ezzel, hogy 

adnia kell, azonban 1991-től 
önállóan kell akkora' nyere-
séget termelnie, mely eltart-
ja a klubot. 

— Mi történik, ha a kft. 
különböző okok miatt nem 
termeli ki a 10-11 milliós 
nyereséget? • 

— 1991-től a mi támogatá-
sunkra, az előzőekben el-
mondottak miatt, nem kerül-
het sor. Mivel a vagyonunk 
fekszik kf t -ben , érdekeltek 
vagyunk, hogy sikeres le-
gyen. A vállalat egyébként a 
vagyona utáni nyereséget is valószínű, hogy félreértések-

Már napokkal korábban 
felröppent a hír, miszerint 
az FTC—Admira Wacker 
KEK-mérkőzést nem ren-
dezhetik meg az Üllői úti 
nályán. Ismeretes, a múlt 
heti bécsi találkozón a Fradi 
„ntvei" az pttani stadionban 
törtek-zűztak, belekötöttek a 
rendőrökbe, amiért az UEFA 
fegyelmi bizottsága súlyosan 
megbüntette a Ferencvárost: 
két soron kővetkező kupa-
mérkőzését nem játszhatja 
le Budapesten, a legközeleb-
bi helyszín minimum 150 
km-re kell hogy legyen a fő-
várostól. 

Bár napvilágot látott, 
mégsem volt egyértelmű — 

kivehetné, de nem teszi meg. 
Itt kell megjegyeznem, olyan 

° J \ S Z a V ° , l á n í 9 0 ° - b c n m c 9 - tevékenységeket adunk át, válik mind a három szakosz-
tályától? Azaz szélnek eresz-
tik azt a kézilabdacscpatot, 
amelyik feljövőben van, és 
népszerű, azt a salakmotoros 
gárdát, amelyik mind na-
gyobb nemzetközi sikereket 
ér el, és azt a táncklubot, 

melyek biztos piacokon 
nyugszanak, pontosan azért, 
hogy a kft.-nek hosszú távon 

re okot adó információk 
miatt —, november l - jén 
valóban Szegeden játsszák-e 
le a kérdéses mérkőzést? Az 
FTC irányítói tényleg Szege-
det találták a legalkalma-

is fennmaradjon a nyereség sabbnak, szándékukat hétfőn 
„termelése". Ha azok, akik- jelezték is a klub vezetői-
nek a kezébe adjuk a lehe- nek A testület gyorsan meg-
tőséget, élni tudnak vele, ak- vitatta az ajánlatot és úgy 
kor jobb lehet, ha viszont döntött, fölvállalja a kupa-ami a maga területén az or- n e m megfontoltan cseleksze- találkozó megrendezését. A 

l - . l — J . . . ^ a k k o r rosszabb lesz a megállapodásra — szentesit-
Tisza Volán sC-nek Azt sze- ve azt ~ tegnap délelőtt pe-
retném, hogy ebben a kisebb csét került. Ahogyan Cziffra 

— Nem zárom ezt ki ab-
szolút módon, végül is az SC _ , , 
részéről ezt kifogásolták. De e g y olyan megoldást, amely 

szágban meghatározó? 

— Több lehetséges megol-
dás felmerült, A klubnak 
van egy kialakult reklámér-
téke, a vállalat dolgozói kö-
tődnek az SC-hez, de sa já t 
bérükhöz is. És nyilván van 
egy határ, mi után a saját 
bérüket fogják választani. 
Azt szeretném, ha találnánk 

nem ítéli halálra az egyesü-
letet, de a mi költségeinket 
sem növeli. 

— Ez csak úgy lehetséges, 
hogy többé egy fillért sem 

— Eltelt jó fél év. a Tisza 
Volán továbbra is támogatta 
a klub három szakosztályát, 
a kézilabdásokat. a salakmo-
torosokat és a tancosokat. De 
mindegyiknél, a mai napig, 
azzal a tudattal dolgoztak, 
hogy bármikor az utcára ke-
rülhetnek. Mi a helyzet je-
lenleg? 

föltétlenül nem olyan fon-
dorlatos módon, gyilkos 
szándékkal állították össze a 
kérdőívet, mint amilyennek 
azt később betudták. Lehet, 
hogy befolyásolta a kérdése-
ket az összeállítónak a né- áldoznak a klubraj 
z e t e " — Megnéztük, az ország-

ban más vállalatok hogyan 
csinálták a mindkét fél szá-
mára megfelelő szakítást. A 
megoldás a gazdasági vállal-
kozás, melyet az sC-vel kö-
zösen hoznánk létre. Ennek a 
nyereségéből működhetne a 
klub. Ilyen kft. létrehozása a 
vállalat vagyoni hozzájárulá-
sával történne. Ez esetben 
70-80 százalékig mi nyúj ta-

A probléma fél év alatt nánk az alapot, magát a ve-
sem évült el. Sőt, azt hiszem, zetést az SC adná. Az ilyen 
súlyosbodott. Az eddigiekben fa j ta tőkebevitelt az igazga-
a vállalat nyereségének mint- tó tanácsnak kell jóváhagyni, 
egy 3-5 százalékát tette ki az No én ezt elő is terjesztet-
az összeg, amit a Volán SC tem, viszont többen azt 
támogatására fordítottunk, mondták, a vállalat ne mond-
Az utóbbi két évben viszont jon le a kft . javára a vagyon-
a vállalat nyeresége jelentő- tárgyakról, hanem egysze-
sen csökkent. A korábbi 200 rüen korlátozza vagy szün-
millió forint fölötti szintről tesse meg az egyesületnek 
70 millióra esett vissza. En- adott támogatását, 
nek egyrészt oka az az á r -
emelkedés,' ami bennünket — Vc£>uí IS ° tanács elfo-
ért. Ezzel párhuzamosan nem gadta az igazgató javaslatát? 
emelkedtek a személyszállí-
tási dijak, az áruszállítás — I 8 e n A kővetkező lépés-
piacán pedig erös árverseny b e n Ped»8 a k l u b vezetése is. 
van, ami az áruszállítási 
szolgáltatások többségénél az 
árcsökkenés irányába hat. Ez — Most folynak azok a 
egy tartós közgazdasági fo- munkák, melyek a cégbe-
lyamat A költségvetési hi- jegyzéshez szükségesek, s ha 
ány csökkentése és az állam- ^z kész, akkor ebben az év-
háztartás rendbehozatala ben létrehozzuk a Tisza Vo-
nem engedi, hogy a dotáció- ián Sportszolgáltató Kft.-t . 

II. Magyar MAYÁD Rali 
Már csak nrhány nap, s kezdődik a II Magyar MA VAU 

Rali, amelyen nőgykerék-meghaJtisu kocsik és enduro mutornk 
Indulnak. A MAVAD Tours. a iWD Club— l'udapest és az 
olasz DRV Trchnorrsina cég közös rendezvényén a inezöny 
kedden Budapesten rajtol, s szombaton ugyancsak a (óváros-
ban érkezik célba 

Tóth Géza, a MAVAD Rt. elnök-vezérigazgatója. Banyai 
István, a cég gazdasági igazgatója, a szervezőbizottság elnöke 
és L. Kelemen Gábor sajtófőnök szerdán a Trófea Vadászkert 
étteremben tájékoztatták az újságírókat a közelgő esemény-
ről. Elmondták, hogy a tavalyi 1600-zal szemben ezúttal már 
3000 km-es távot (ebből 1200 km gyorsasági szakasz) Jelöltek 
ki. A résztvevők, akik az ötnap»9 verseny során körbejárják 
Magyarországot, Debrecenben, Szegeden. Balatonföldváron és 
Sopronban pihenhetik kl az út fáradalmait. 

A viadal Iránt lényegesen nagyobb a versenyzők érdeklő-
dése, mint egy évvel korábban, most már 42 autó és 24 motor 
sorakozik fel a starthoz. Az olaszok és osztrákok mellett ma-
gyarok ls szrrencsét próbálnak, utóbbiak közül a legismertebb 
Zsembery Barnabás, aki az enduró, tehát a megbízhatósági 
túramo+nros EB-n idén az 5. helyen végzett kategóriájában. 

Az a.itósoknál 11 osztályba sorolják az indulókat, külön ér-
tékelik az amatőröket, és külön a profikat, mig a motoro-
suknál hét osztályban hirdetnek végeredményt. A négykrrekű-
eknél az abszolút győztes 30 000 forintos pénzjutalmat kap a 
Konzum Bank Részvénytáraaaágtól, mig a legjobb motoros a 
MAVAD Tuurt-nak, » MAVAD Kt. utazási irodájának a költ-
ségén üdülhet Magyarországon. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés szombaton késő este Bu-
dapesten, a Hotel Pentában lesz. 

szervezeti formában, ahol 
nem kell agyonadminisztrál-
ni a dolgokat, az életképes 
ötletek felnőnének, és pénzt 
eredményeznének, amivel az 
SC fennmaradhatna . . . 

Cs. Gát László 

Atlétika 
Az SZVSE gyaloglói az 

NDK-ban, Magdeburgban 
nemzetközi versenyen vet-
tek részt. Az 5 km-es távon 
Szabó Tünde (I. korcsoport) 
27:41.00 perccel, Pesti Mó-
nika (II. korcsoport) 26:22.00 
perccel a második helyen 
végzett. A férfiak 10 km-es 
versenyet Lengyel Gábor 
(I. korcsoport) 54:46.00 
perc alatt teljesítve, első-
ként é r t célba. 

Lászióné, a klub gazdasági 
elnökhelyettese elmondta, 
nem csinálnak titkot abból, 
hogy ez a próbálkozásuk 
egyfajta üzleti vállalkozás, 
amihez egy más irányú meg-
mérettetés is járul. 

Nem másról, mint az em-
lékezetes Vasas elleni mér-
kőzésen történtekről van 
szó, amiért az MLSZ súlyo-
san elmarasztalta az egyesü-
letet. No már most — gon-
dolva az NB I-re — az ak-
kor tapasztaltak birtokában 
akarják bizonyítani, a klub 
igenis képes kényes, nehéz 
feladatokat is megoldani! A 
szerteágazó, igen kemenynek 
ígérkező munka szervezésé-

hez máris nekiláttak, s a 
tegnapi, első megbeszélésen 
részt vett Magyar Zoltán, az 
FTC technikai vezetője is. 
Így aztán kapóra jött, hogy 
megkérdezzem, miért Szege* 
det választották? 

— Több szempont is köz-
rejátszott abban, hogy a Ti-
sza-parti város mellett dön-
töttünk — válaszolta. — Lé-
nyeges volt, hogy a világítás 
megfelel tévéközvetítésnek, 
így az eredeti időpontban, 
este fél 6-kor kezdhetünk. 
Az sem mellékes, hogy Sze-
ged viszonylag közel van a 
fővároshoz, tehát szurko-
lóinknak nem okoz különö-
sebb gondot az utazás. Tu-
domásom szerint a városban 
és környékén szeretik a 
Fradit, és a Pestről érkező— 
nagyon remelem, sportsze-
rűen viselkedő — szurko-
lóinkkal együtt buzdíthatják 
majd csapatunkat. 

— Bejárta a stadiont, lát-
ta állapotát, hallotta a vé-
leményeket. A környezet, a 
körülmények megfelelnek az 
UEFA előírásainak? 

— Először is szeretném 
megköszönni a szegedieknek, 
hogy vállalták a házigazda 
szerepet. Nagy gondot vettek 
a nyakukba, rengeteg tenni-
valójuk lesz, hiszen kötetre 
való előírásnak kell eleget 
tenniük. Vannak aggá-
l y a i m . . . Sajnos nincs meg-
felelő, fedett sajtóterasz, a 
kapuk mögötti állóhelyi „le-
látók" csupasz dombok . . . 
Esős időben balesetveszé-
lyes, kifogásolhatja az 
UEFA ellenőre. Mást nem 
tehetünk, bízunk, nem csi-
nál ügyet belőle. Minthogy 
abban is bízunk, jól előké-
szített rendőri felügyelettel, 
megfelelő rendezői gárdával 
az esetleges rendbontás — 
ami nagyon nem hiányzik — 
megakadályozható. 

(gyürki) 

— Mikor alapítják a kft.-t? 

F A B Ö L Ö T K A R I K A 

Kovács Zoltán 

Kongresszusi széljegyzet 
Néhány napig két-

százötven sportszak-
ember tanácskozott 
nálunk a 23. AGFIS-
kongresszuson, és mi, 
mint házigazdák, azt 
(könyvelhetjük el 

J f l L legnagyobb siker-
ként. hogy köfülük 
egy sem értett ma-

gyar nyelven, így fogalmuk sem volt ar -
ról, hogy miféle sportviták folynak vezető 
magyar sportlapokban, vezető lapok 
sportrovataiban. 

A viták kiindulópontja az, hogy a Nép-
sport eddigi főszerkesztőjét. Király Fe-
rencet sa já t munkatársai titkos szavazás-
sal megbuktatták, a sporthivatal jelenlegi 
vezetője, Tibor Tamás már ki is rúgta. A 
továbbiakban a vita — amint az magas 
intelligenciájú emberek között lenni szo-
kott —. azzal folytatódott, hogy a meg-
buktatott letehetségtelenezte az ellene sza-
vazókat sót némelyiket lepiásozta. Az 
intellektus jegyében zajló nyilatkozatvál-
tás azzal folytatódott hogy a másik tá-
bor állította: Király odudörgolődzott Be-
reezhez, Lakatoshoz, és akkor kezdte ki a 
Kisgyemst. amikor annak apja már rég a 
politikai süllyesztőbe zuhant. (Gyenes J. 
amúgy szintén nagy formátumú szakíró, a 
sportlap főszerkesztő-helyettese, épp ó tu-
dósította egyik hetilapunkat a nemzetközi 
tanácskozásról. Első mondata még ma is 
fülembe cseng, olyan eredeti képpel in-
dít : „Jó érzés, hogy hazánk a nemzetközi 
sportdiplornáciának nemcsak vérkeringé-
sében van benne, hanem időről időre ar-
ra is lehetőségünk nyílik, hogy annak fő 
ütőerén tartsuk kezünket.") 

Mint az a nyilatkozattömegből jól ki-
tűnik. nem lett volna semmi gond. ha 
Király megkapja Tibor Tamástól a maj -
dan megalakítandó sportlapok részvénv-
társasagának vezérigazgatói székét csak-
hogy nem így tö r t én t mer t azt Tibor Ta-

más még időben odaajándékozta az egy-
kori angyalföldi párttitkárnak, az OISH 
menesztett főnökének. Deák Gábornak. 

Csupa nagy formátumú ember. 
Merthogy szellemiségük mély rétegeiből 

következően, egyik sem hajlandó lemon-
dani a hatalom, rt., hivatal, űjság vezető 
pozíciójáról, ta lán a legjobb volna vala-
mennyit meghagyni abban. A költségve-
tés terhére, kellene emelni egy elképesz-
tő méretű irodaépületet — nagyon saját-
ságos, hogy minél kisebb méretű az illeti 
tő, annál nagyobb szoba, asztal. épület 
kell neki, ám most ne fukarkodjunk —, 
kiosztanák maguk között a szerepeket. 
Egyik lapot kapna, a másik hivatalt, a 
harmadik trösztöt, a negyedik párt t i tkár 
lenne, majd ha ez megtörténik, kivülröl 
betapasztani az ajtókat, és elvágni az 
összes városi telefonzsinórt. Így békésen 
civakodhatnának, rendelhetnének papírt, 
nyomdát. intézkedhetnének, magukhoz 
rendelhetnél? egymást, egymást lefaszin-
gerezhetnék, ahogyan a mozgalomban 
szokták — naná, hogv mindegyik onnan 
keveredett mostani helyére —. majd este-
felé hivatali gépkocsin szállítanák őket 
haza. ahol aztán nyugovóra is térhetnek. 
Lennértek beosztottjaik, leszúrhatnák őket 
— ecsém, mit csináltál, n it mondok én 
majd a központban, minden az én válla-
mat nyomja, így nem mozdul el az ország 
—, sőt címkézhetnének, persze, az az egy 
nemi menne: ezek ma mind reformerek, a 
szakma legjobbjai. 

Legyen ehhez elegendő bizonyíték az 
idézett mondat, meg a tizenegy olimpiai 
arany, aminek járulékos következménye-
ként gyerekek tízezreinek nem jut egy 
fakó mez é« egy szakadt tornacipő. 
Űgvhoey fáradjanak a kartáirak ma jd «Z 
épületbe, döntsék el a karanténban, ki-
nek mi jut, kiből mi lesz. mekkora em-
ber. hogy ezzel a civakodásra! már ne 
terheljék ezt az amúgy i9 meggvengült 
országot. 


