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A Tisza-parti stadionban: Szeged SC—NYVSSC 

Kovács Ferenc 

„Kellemes finálét akarunk!" 
Kurucz István 

Döntetlen 
Barcelonában 

Csütörtök este a BEK-
gyöztes olasz AC Milán és 
a KEK-nyertes spanyol FC 
Barcelona között megkezdő-
dött a párharc u labdarúgó 
Szuper Kupáért. A barcelo-
nai találkozó 1-1-es döntet-
lennel zárult, így az itáliai 
együttes várhat ja nyugod-
tabban a decembér 7-én, 
Milánóban esedékes vissza-
vágót. 

FC Barcelona (spanyol)— 
AC Milán (olasz) l - l (0-1) 

Gólszerzők: Ámor (68. p ) , 
illetve van Basten (44. p. — 
1 l-esből). 

December 9. 

Év sportolója 
dijátadás 

A magyar sportújságírók 
az idén 32. alkalommal vá-
lasztják meg az év legjobb 
sportolóit. A szavazás már 
lezárult, most folyik az ér-
tékelés. 

A MUOSZ sportújságírók 
szakosztálya november vé-
gén nyilvánosságra hozza 
a végeredmenyt. 

A három-három legjobb 
nöi és férfisportolónak, csa-
patnak, valamint edzőnek 

„Háromesélyes a 
A vasarnapi fordulóval 

véget ér az NB Il-es lab-
darúgó-bajnokság őszi idé-
nye, teli pihenőre terhel-
nek a csapatok. Az már 
hetekkel korábban biztos 
volt, hogy a Szeged SC el-
sőként zárhatja a szezont, 
arra viszont szűkebb pát-
riánk a legpesszimistább 
szurkolója sem gondolt vol-
na, hogy a Dózsa a táblá-
zat legaljára csúszik. Ami 
a szegedi csapatok esélyeit 
illeti, megint csak a Tisza-
parti stadionban várható si-
ker, ahol a vendéglátók az 
NYVSSC-vel találkoznak. A 
lila-fehérek Szolnokra utaz-
nak, s hogy reménykedhes-
senek, 180 fokos fordulat-
ra lenne szüksége a min-
den téren gyengélkedő 
együttesnek. 

A mindvégig magabizto-
san menetelő Szeged SC — 
ilyen az élet — az utolsó 
előtti fordulóban éppen ri-
válisától, Kazincbarcikától 
szenvedte el első veresé-
gét! Mégpedig olyan össze-

az eímúlt két esztendőhöz csapáson, amely ötcsillagos 
minősítést kapott kollégánk-
tól. 

— Máskor is játszottunk 
már ennyire jól, sőt, job-
ban is, de aláértékelték tel-
jesítményüket, mert nem 
kaptunk ki! — így Kovács 
Ferenc mesteredző, amikor 
felidéztük a múlt heti rang-
adót. — Ez a meccsünk 
annyiban különbözött a töb-
bitől, hogy a tökéletesen ki-

helyzeteinkből 

hasonlóan ünnepélyes kere-
tek között a Budapest. 
Sportcsarnokban ad ják át a 
díjakat, ezúttal a tv-sport-
szombat műsora keretében. 
(Az időpont december 9., 
szombat, várhatóan 19.30.) 

MKOSZ-
közgyűlés — 
később 

Eredetileg november 26-
án, vasárnap rendeztek vol-
na a Magyar Kosárlabda dolgozott 
Szövetség közgyűlését, ez t x m t u d t u n k értékesí-
az időpont azonban ütközik - , 1 teni salat uevetlenseizunk. a népszavazas napjával. 
Ezért az MKOSZ közgyűlé-
sét egy héttel elnapolták, ar 

teni saját ügyetlenségünk, 
két esetben pedig a barci-
kai kapus bravúrjai miatt. 

ru december 3-án, vasárnap Iramúban, színvonalúban — 
10 30 orakor a Magyar Test- ezt hangsúlyoznám! — tobb 
nevelési Egyetem aulájában ilyen mérkőzésünk volt 
kerül sor. már-

F Á B Ó L Ö T K A R I K A 

— Következik az első kör 
utolsó mérkőzése, s búcsúz-
ni — ugye — csak nagyon 
szépen szabad ... 

— Természetesen nyer-
nünk kell, de most sem 
lesz könnyül Nem, mert a 
nyíregyházihoz hasonló, zár-
tan védekező csapatok el-
len jó néhány hazai talál-
kozónkat végigkínlódtunk 
mar. Ha a mérkőzés ele-
jén nem sikerül gólt rúg-
nunk, nyilvánvaló, hogy el-
lenfelünk nem adja föl had-
állását, a mindenáron való 
védekezést. Ennek törvény-
szerű következménye a lát-
ványosnak aligha mondha-
tó játék, a küszködés. A 
csapat nevében ígérhetem, 
minden igyekezetünkkel 
azon leszünk, hogy játékban 
és eredményességben egy-
aránt emlékezetessé tegyük 
szurkolóinknak a finálét! 

— összeállítás? 
— Hál' Istennek sérült 

nincs, így a megszokott csa-
pat, tehát Leboniczky — 
Magyar, Bogdán, Szabó, 
Tóth — Kovács G., Takács, 
Kovács J. — Barna, Kun, 
Bárány kezd. 

A mérkőzés — Bogyó (Fa-
zekas, Kokaveez) vezeti — 
vasárnap délután 1 órakor 
kezdődik a Tisza-parti sta-
dionban. 

• 
A Dózsára, annak ellené-

re, hogy a szolnoki sem egy 
kiforrott csapat, nagyon ne-
héz feladut hárul. Akkor 
meg különösen „rázós" 
(meccs vár rá, hogyha 
nem lesz képes változtatni 
já tékfe l fogásán. . . 

— Alapos fejmosásban ré-
szesült a társaság kedden és 
pénteken is, mégpedig un-
nak. okáért, ahogyan vasúr-

Kovács Zoltán 

Koksz 

várhatók: „Nem 
hogy . . . " , „elég volt' 
már, hogy. . I", „a 

Most, hogy minden 
tiltás, fogadkozás, 
meg eskü ellenére 
ú jabb magyar spor-
toló doppingolt vala-
melyik sűlyemeló-
versenyen. a követ-
kező sporthivatali 
mondatkezdemények 
tűrhetjük! tovább, 

', „legfőbb ideje most 
sportszerető magyar 

közvélemény és az egész sporttársadalom 
elhatárolja magát attól, hogy . . . " , és: „a 
törvény teljes szigorával . . ." , és így to-
vább. és igy tovább. 

Ezt minden bizonnyal maga a sportha-
táság első embere mondja majd, s bár 
szavait kissé gyengíti, hogy a szöuli ki-
utazás előtt maga is tudott a tatai felké-
szülés során történt eesményekról (kok-
szoltak, nem is kevesen, nem is akárhogy), 
hangja nyilván hatarozott, magabiztos es 
derűtói aradó lesz, némi felháborodással. 
Mintha tán nem épp ő es volt főnöké-
nek agyalágyult ideológiája miat t — hogy 
ugyanis elszegényedő országnak szüksége 
van sportsikerekre, mert úgy könnyebb a 
nélkülözés — hajszoltak bele sportolókat 
a doppingolásba. 

Am ha már igy van, miért nem csinál-
ták végig? 

Talán most sem késő, ajánlatos rögvest 
nekilátni, az idő pénz. 

Mindenekelőtt doppingligát keli alakí-
tani. Ebben kizárólag olyan sportolók 
versenyezhetnének, akik a) legalább két 
éve. b) igen masszív dózisokat szednek. 
A nevezés további feltétele szerint mini-
málisan kétféle doppingszert kell hogy a 

sportoló használjon. A doppingolást szú-
rópróbaszerűen látszik ajánlatosnak meg-
ejteni, s ha a versenyző vizelete negatív 
— azaz szervezetében semmiféle tiltott 
szert nem sikerül kimutatni —. úgy reá 
többéves eltiltás, meghurcoltatás (anyagi, 
erkölcsi presszió, házasság totális szet-
züllése) kell hogy várjon. 

Meg nem engedett szert nem szedő 
sportolónak nincsen helye a magyar pá-
lyákon. Közösítse ki a kokszoló azt, aki 
nem kokszol, vesse magából ki a három 
fülű közösség azt, aki úgy gondolja, elég 
megizzadni, edzéstervet szerkeszteni, vég-
rehajtani, rápihenni, küzdeni, szenvedni. 

Ez mind nulla. 
Fel kell deríteni a mögöttes okokat: ir.i 

vezetett odáig, hogy a sportoló eltolja 
magától a doppingszert. £s milyen lehe-
tett az az ellenőrzés, amelyik lehetővé 
tette, hogy a sportoló kibújjon a dopping 
bezabáiásának kötelezettsége alól? Hol 
volt az egyesületi elnök, a szakosztályve-
zető. mit csinált ilyenkor az edző? És a 
sportorvos merre nézett, amikor a ver-
senyző a lefolyóba söpörte a szert? 

Ezért vásárolta a szakági szövetség ke-
mény dollárezrekért? 

A sportorvoslás tudománya már most 
lásson hozzá a hatékony munka megszer-
vezéséhez. Adjunk lehetőséget a hazai 
doppingélet kiválóságainak, kapjanak na-
gyobb erkölcsi elismerést, nézzünk fel rá-
juk. És büszkeség töltse meg lelkünket, 
valahányszor kinő egy tanítvány második 
orra is. Amikor kiserken egy lányka ba-
jusza. jó érzáisel nézzen azon végig edző. 
gyúró, orvos. 

Éljen a dopping. 

III 

nap és szerdán elvesztette a 
mérkőzést! — dohogott még 
pénteken délután is Kurucz 
István vezető edző. — Mér-
gelődöm, mert nem szak-
mai baklövés, hanem em-
beri gyarlóság, nem oda-
figyelés miatt kaptunk ki 
mindkétszer. Amelyik csa-
pat három napon belül két-
szer is ugyanazokat a hi-
bákat követi el, gólokat 
kap a kezdést követően 
a félidők elején (a 
DVTK ellen a 48., a Győr 
ellen a 3. percben), illetve 
egyenlítéseink után azon-
nal ismét vezetéshez jut az 
ellenfél, mi mást érdemel, 
mint vereséget! Így aztán 
hiába tesz meg mindent a 
csapat, erőfeszítése sem-
mivé válik! Helyze-
tünk ugyan nem adhat 
okot optimizmusra, mégis 
azt mondom, háromesélyes 
a szolnoki összecsapás; á 
hazaiak nem legyőzhetetle-
nek! 

— Kikkel óha j t ja a nem 
mindennapi fegyvertényt 
végrehajtani, mert már a 
pontszerzés is bravúr len-
ne a javából. 

— A védelem adott, te-
hát Csehó — Waszner, Po-
pol, Fábián, Kántor alkotja 
a hátsó sort, középpályán 
Batik, Kurucz, Gruborovics, 
Gerecz, Pikó és Kárász kö-
zül választok, míg elöl Fó-
rizs és Apró kap bizal-
mat. 

(gyürki) 

Elhunyt Tasnádi József 
Megint megfogyatkozott Szeged sporttársadalma, 

egy ízig-vérig sportember, a 77 eves Tasnádi József 
távozott az „örök játéktérre". Szellemes, olykor-oly-
kor zsémbes, de mé^is vidám, mókázásra mindig ha j -
lamos egyénisége emlékezetes, felejthetetlen színfolt-
jává vált a város sportéletenek. 

Kosarasként kezdte az SZVSE-ben, éveken át ját-
szott, később edzősködótt. Neki is nagy érdeme van 
abban, hogy Szegeden ma is van kosárlabdázás, na-
gyon sokat tett a sportág gvökereztetéséért. fejlődésé-
ért. A fiatalokat, Greminger Jánost. Faragó Józsefet, 
Szabó Lászlót, Bánhegyit — hogy csak egy pár nevet 
említsek —, fiaiként kezelte, szerette. Hasábot töltene 
meg azoknak a neve, akiket ő indított el a kosaras-
pályán. Kézilabdázott, röplabdázott is, de valójában 
semmilyen sportágtól nem idegenkedett. 

Idősebb korában is aktivan tevékenykedett, majd 
40 évig a Csongrád Megyei Kosárlabda Szövetség el-
nöke, irányította és szervezte a megyei kosárlabda-
életet; 60 éves korában rendszeresen játszott a megyei 
bajnokságban szereplő öregfiúk csapatában, s közben 
játékvezetősködött. önzetlen, lelkiismeretes munkáját 
számos kitüntetéssel honorálták. 

Utolsó útjára hétfőn délután I órakor kisérik, a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 

- K> e -

Tömegsport 

A Hedosz bővíteni 
szeretné a kört 

Medosz, akkor Székkutas 
is. Az előbbi agazati szakszer-
vezet ugyanis minden Jelentős 
rendezvényét e Békés megye 
ha tárában levő községben ren-
dezi. A napokban például az 
idei sportévet ér tékel ték az 
előbbi telepiilesen. Kováes La-
jos, a Medosz megyei t l tkara és 
Vöneki Milialv sportfelelős fel-
elevenítette a tíz hónap tömeg-
sport történéseit . Kovács Lajos 
először is megköszönte a meg-
hívott társadalmi akt iv is taknak 
a munká já t , síit el ismerte, hogy 
nélkülük lehetetlen volna az 
embereke t megmozgatni . Vöne-
ki Mihály pedig nagyvonalak-
ban összefoglalta a rendezvé-
nyeken tör téntekét . Kezdte az-
zal, hogy a téli sportágak közül 
a tekét, a teniszt, az asztalite-
niszt es a skeet lövészetet 
anyagiak h iányában nem tar-
tották meg. Kálikban és lövé-
szetben a megyei győztesek az 
országos vetélkedőn is elindul-
tak, s nem is eredménytelenül , 
hiszen ké t ezüstéremmel tér-
hettek haza. A legjelentősebb — 
csakúgy, mint közel hűsz esz-
tendeje — a szekkutasi tömeg-
sport nap juk volt, amelyen 
igaz. hogy „esak" hétszázan 
versengtek, de közel 2 ezren 

fordul tak meg a sporttelepen, 
ö t sportág 18 versenyszámában 
osztottak é rmeket . Az érdeklő-
dés pedig azt bizonyította, 
hogy helyes volt immáron má-
sodik alkalommal meghirdetni 
a családos hétvégét. Evröl évre 
u jabb é.s u j abb támogatok je-
lentkeznek, most például a 
szekkutasi összejövetel látvá-
nyosságát, a megyei autö- mo-
torsport szövetség által össze-
állított program színesítette. 

A Medosz megyei vezetői a 
jövőre vouaikozoaii ket f i s 
pontot említet tek. Az egyik, 
hogy a hagyományokhoz híven 
1890 tavaszai) megrendezik a 
diákok sportvetélkedőjét , a 
másik pedig, hogy Székkutason 
utolso szombat ján Ismét meg-
ta r t j ák az Intmáron népünne-
péllyé valt rendez vényükét . V 
község vezetői is kifejeztek 
együt tműködési szándékukat . 
Még egy fontos dolgot említett 
Kováes Lajos, mégpedig azt, 
hogy nyitot tabbak szeretnének 
lenni. Ezért vá r j ák a tsz-ek ér-
deklődését és bekapcsolódását , 
hogy igazi mezőgazdasági sport-
nap és -találkozó legyen 1990 
augusztus utolsó szombat ján 
Székkutason. 

Ahol a nincs parancsol 
Mu Magyarországon nem a 

legnépszerűbb sportágak kö-
zé tartozik a kerékpár. A lo-
gika úgy kívánja, hogy ez-
után azzal folytassuk: bezzeg 
régen. Hát igen. Valamikor 
Szegeden öt egyesületnek 
volt kerékpáros szakosztálya. 
A ma is működő Szegedi 
Épitők Spartacus most már 
egyedül van a megyénkben. 
De azt hiszem, több mint 
100 kilométert kell utazni 
ahhoz, hogy egy másik szak-
osztályra leljünk. Ellentmon-
dásosnak érzem a helyzetet, 
ugyanis az Alföldön szinte 
minden házban, minden csa-
ládnak van kerékpárja, még-
pedig ném is egy. A tiszán-
túli körverseny pedig immá-
rom 33 éves múltra tekint 
vissza. 

A napokban a hagyomá-
nyoknak megfelelően most is 
novemberben vontak mérle-
get a Szegedi Építők Sparta-
cus kerékpárosai. Solymossy 
István szakosztályvezető a 
szép eredmények mellett ar-
ról beszélt, ami a szivüket 
nyomja. Éles kontrasztként 
ötlött a szemünkbe, hogy ti-
zenévesek mellett főleg 00 
éven felüliek foglaltak he-
lyet az asztaloknak A szak-
osztályvezető a gondokat 
ecsetelte. Az egyesület el-
nöksége a kerékpáros szak-
osztálynak 480 ezer forintos 
költségvetést hagyott jóvá, 
amely önmagában is 50 ezer 
forinttal kevesebb, mint az 
19£p-as volt. De meg a ren-
delkezésre álló összeget sem 
költhettek el, mert ténylege-
sen csak 300 ezer forintbol 
gazdálkodhattak. Az egész 
évet a takarékosság jelle-
mezte, 25 versenyen való 
részvételt álmodtak meg. de 
mindössze 18-on állhattak 
rajthoz. Mint a vezető hang-
súlyozta, a versenyeken való 
részvétel pedig nagyon fon-

tos. Igaz, a nincs nagy úr! 
Technikai sportág leven, még 
a műszaki problémákkal is 
meg kell küzdeni. A kerék-
párok elhasználódtuk, a pót-
lásuk a szűkös anyagiak és 
az alkatrészellátás közvetí-
tők út ján történő biztosítása 
miatt nem minden esetben 
megoldott. 

A szövetkezeti kerékpáro-
soknak nincs szégyenkezni-
valójuk. A kipötyögtetett fo-
rintok ellenére sem játszot-
tak statiszta szerepet a 18 
versenyen. Eredményük 
alapján a 70 fős országúti vá-
logatott keretbe került Csor-
vási Zoltán, Ábrahám Gá-
bor, Nagy András (ók vala-
mennyien aranyjelvényes 
sportolók), Molnár Péter és 
Szabó Lajos. Egyébként 
Molnár Péter, Pápi Zoltán és 
Szabó Attila másodosztályú 
minősítést szereztek. Május-
ban Lengyelországban Mol-
nár Péter a legjobb külföldi 
versenyzőnek járó különdíjat 
kapta. Október elején pedig 
Kárpátalján szovjet, lengyel 
és csehszlovák versenyzők 
előtt nyerte meg a körver-
senyt. A Csongrád megye— 
Vajdasag hagyományos ösz-
szeesapáson három szakasz 
utan a szegediek csapatban a 
második helyen voltak, de az 
utolsó etapban irreális kö-
rülmények között estek visz-
sza a hatodik helyre. Mind-
ezek ellenére solymossy Ist-
ván szomorúan jegyezte meg, 
hogy a tavalyi eredmények 
mégiscsak jobbak voltak az 
ideinél, igaz, akkor nem kel-
lett ennyire takarékoskod-
niuk. Végül szólt még két 
szeniorversenyzőjükről, Gé-
mest Józsefről és Misik Re-
zsőről, akik minden hazai és 
nemzetközi versenyen ra j t -
hoz álltak, s a legtöbbször az 
1—7. hely valamelyikén vé-
geztek Természetesen költ-

ségeiket sajat maguk fizet-
ték. 

Dr. Papos László ügyveze-
tő elnök szavait élénk tet-
szésnyilvánítás kísérte. Elő-
ször is megköszönte a ver-
senyzők szüleinek anyagi tá-
mogatását, másodsorban pe-
dig kifejtette, hogy az orszá-
gos szövetség mostohagye-
rekként kezeli a vidéki szak-
osztályokat. A szövetség 
szolgálat jellege abszolút 
nem domborodik ki. Enélkül 
pedig a magyar kerékpáros 
sportban nem lehet előbbre 
lépni. A Szegedi Építők 
Spartacu tíz éve foglalkozik 
válogatott szintű versenyzők-
kel, de ennek elismerése meg 
mindig várat magára. 

Az összejövetelnek voltak 
szivet melengető motívumai 
is. Először is Palmal Antal, 
a Medikémia elnöke egy ver-
senykerékpárt ajánlott fel a 
következő évre a Szegedi 
Épitők Spartacusnak. Misik 
Rezső, az Elektromos szövet-
kezet dolgozója pedig Boruzs 
Péternek nyújtott át egy gar-
nitúra kerékpárosmezt. Ko-
rábban ugyanezt tette Géme-
si József. Dombi Mihály, az 
egyesület elnöke pedig négy 
versenyzőt pénzjutalomban 
részesített. 

HŐSZIGETELÉS 
Családi házak tetőtér-, 
padló-hőszigetelése 
polyuretán habbal. 
Előhőszigetelt csövek, 
szendvicspanelek 
gyártása. 

Érdeklődni: 
Makó, Járandó 118 
Telefon: 65/11-610. 


