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Megteremthetők-e 
a továbbélés lehetőségei? 

Lépéshátrányban a magyar sport 

Magánnyomozók 
a Szeged SC-nél 

SPORT 
Tenisz 

„Mesterek" 
tornája 
Szegeden 

„Ismét terebélyesedett a 
mozgalom. Az áprilistól no-
vemberig tartó szezonban 30 
versenyt rendeztünk, a részt-
vevők száma meghaladta a 
félezret, örvendetes, hogy 
egyre több vidéki játékos 
vesz részt a küzdelmekben, 
sőt, a határokon túlról, Ju-
goszláviából, Ausztriából és 
az NSZK-ból is érkeznek 
amatőr teniszezők" — ösz-
szegezte a tavalyi év ta-
pasztalatalt Hájos László, a 
Magyar Tenisz Szövetség 
amatőr bizottságának az el-
nöke. Amikor ezt mondta, 
már lezárult az idény — 
már ami a szabadban való 
játszás lehetőségét illeti —, 
ám a versenysorozat még 
nem ért véget. Hátra van 
még ugyanis a ..Mesterfona", 
amit a hét végén Szegeden, 
a Szöregi úti sporttelep fe-
dett teniszpályáin bonyolíta-
nak le. 

— Gondoltunk egy meré-
szet, s miután a pályakat 
fönntartó Sonnifero Kft. ve-
zetöjével. Molnár Tiborral 
— aki egyébként nagy te-
niszbarát — egyeztettük a 
tennivalókat, ugy döntöt-
tünk, fölvállaljuk a torna 
rendezését — mesélte nagy 
lelkesedéssel az egykori fo-
cista, a fehér sport szerel-
mese, Veres György, hogyan 
is került Szegedre e ran-
gos esemény. — A három-
naposra tervezett' versenyen 
a tavalyi ranglista első 16 
helyezettje és 8 páros indul. 

A torna pénteken este 6 
órakor kezdődik, szombaton 
és vasárnap reggel 8 órakor 
kezdenek a teniszezők. 

Hétfőn a késő esti órákba 
nyúlt az Országos Sportta-
nács ülése, amelyen Glatz 
Ferenc művelődési miniszter 
elnökölt. A testület megvi-
tatta a sportélet pénzügyi 
helyzetéről és az OSH 1990. 
évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést. 

A beadványhoz Tibor Ta-
mas művelődési miniszter-
helyettes, az OSH elnöke fű-
zött szóbeli kiegészítést. El-
mondta, hogy a sportfinan-
szírozásban kialakult tragi-
kus helyzetet a vezetés 
nem nézi tétlenül, így pél-
dául folyamatosan munkál-
kodik a Sporttörvény előké-
szítésén, amely a rendezés 
alapvető feltétele. Vélemé-
nye szerint azért juthatott 
idáig a magyar sport, mert 
az állam gyakorlatilag csak 
az élsporttal foglalkozott, a 
diák- és tömegsport háttér-
be szorult. Ügy érzi, jelenleg 
nincsenek meg azok az esz-
közök, amelyek segítségével 
a sport önerőből le tudná 
küzdeni a nehézségeket. 
Sürgette a sportlétesítmé-
nyek tulajdonjogának tisztá-
zását, mert ez elengedhetet-
len a megújuláshoz. 

Dr. Stark Antal művelő-
dési minisztériumi államtit-
kár megjegyezte; nemcsak 
a sport van válságos hely-
zetben, az egyetemeket, főis-
kolákat és a közművelődési 
intézményeket is fizetéskép-

telenség fenyegeti. Be kell 
látni, hogy nem jelent hosz-
szú távú megoldást a „kére-
getés". Fel kell mérni, hol 
van lehetőség pénzmegtaka-
rításra, létszámcsökkentésre, 
illetve bevételnóvelésre. 
Tisztázni kell a helyi önkor-
mányzatok, a vállalatok és 
az állam szerepét a sport-
ban. 

Dr. Frenkl Róbert, a Ma-
gyar Testnevelési Egyetem 
tanszékvezető egyetemi ta-
nára síkra szállt a realitá-
sok helyreállításáért, mert 
enélkül nem lehet megújul-
ni. Hogyan higgye el a szur-
koló, hogy az egyesületekben 
nincs pénz, ha a sportolók 
csillagászati összegekért cse-
rélnek gazdát? Ezek szerint 
bizonyos dolgokra mégiscsak 
van pénz... A klubok ön-
erőből is kezdeményezzék a 
megújulást, ne vár janak 
csak külső segítséget; 

Schmitt Pál, a MOB elnö-
ke kapcsolódott ehhez a gon-
dolatkörhöz, mondván „túl-
foglalkoztatottságot terem-
tettünk, indokolatlanul sok a 
„főállású" sportoló, s mellet-
tük az edzői létszám". 

Több hozzászólás sürgette 
az adótörvény megváltozta-
tását és azt, hogy afc állam-
nak nagy nyereséget bizto-
sító szerencsejáték, a totó 
szolgálja a sport érdekeit. 

Kunos Péter pénzügymi-
nisztériumi államtitkár véle-

ménye szerint a sportveze-
tők egy része nem készült 
fel az új gazdasági helyzet 
adta körülményekre, ezért 
nem ismerik fel, s nem 
használják ki a gazdasági 
szabályozók biztosította elő-
nyöket. Az ú j helyzet ű j gon-
dolkodást kíván; 

Debreczeni János, az OSH 
közgazdasági főosztály veze-
tője is alátámasztotta, hogy 
több lehetőség rejlik a fi-
nanszírozási rendszerben, 
mint amennyit kihasznál-
nak. Kiemelte a helyi közös-
ségek fontos szerepét, s 
hangsúlyozta, hogy az álla-
mi újraelosztás helyett a he-
lyi forrásokból kell meríteni. 

Glatz Ferenc megítélése 
szerint a sportvezetés évek 
óta fáziskérésben van a 
gazdasági változásokhoz ké-
pest. A jelenlegi helyzetre 
már 1986—87-ben fel kel-
lett volna készülni. Most a 
legfontosabb feladat a pon-
tos helyzetfeltárás és a mű-
ködési feltételek biztosítása. 

A többórás tanácskozáson 
érvek és ellenérvek csaptak 
össze, a hozzászólásokban 
érződött a sportért való ag-
gódás, de az is hogy a szak-
emberek tisztában vannak a 
társadalom valós helyzeté-
vel. Légvárak építésére már 
nincs idő, szembe kell nézni 
a valósággal, s így megte-
remteni a továbbélés lehető-
ségeit. 

„Szívesen jöttem Fehérvárra" 
Meze/ György lett a Videoton-Waltham edzője 

Tudom, bizarr a címben 
felvetett gondolat, de bár-
mily furcsa és megbotrán-
koztató is a hír — igaz! 
Mielőtt valaki ú j fen t égbe-
kiáltó szenzációra gondol-
na, hadd nyugtassam meg, 
ezek a majdani „nyomozók", 
illetve védelm i feladatokat 
ellátó sportolók nem a klub 
belső dolgai után „szaglász-
nak", hanem a Szeged SC 
Vállalkozási Igazgatósága 
vagyonvédelmi üzletágának 
alkalmazottadként tényked-
nek majd . 

Nem másról., mint arról 
van szó, hogy a iklub mel-
lett önállóan működő igaz-
gatóság ilyen formában is 
igyekszik enyhíteni egzisz-
tenciális gondjait aktív 
sportolóinak. Köztudott, 
napjainkban mind kevesebb 
pénz jut a sportra, így az-
tán hamarosan aligha lehet, 
kell azon vitatkozni, hogy 
nálunk :ki az amatőr és ki a 
profi? A jelenleg sportból 
élő versenyzőnek — ha to-
vábbra is ki t.irt „státusza" 
mellett — nem sok lehető-
sége van választani: vagy a 
szakmájában dolgozik, 
vagy sportágához közeli 
(edző, szervezői) tevékeny-

séget folyta t A többség, ér t -
hetően, az utóbbi mellett 
dönt. 

A vállalkozási igazgatóság 
vezetője, dr. Kónya Sándor 
tájékoztatásul elmondta, ú j -
szerű munkálkodásuk jól il-
leszkedik a megújulási fo-
lyamatba, a távlatokat te-

kintve egy magánnyomozói 
iroda létrehozásának alap-
ját képezheti. Az érvény-
ben levő rendelkezések sze-
r in t elsődlegesen pénz és 
egyéb értékek, dokumentu-
mok őrzésére, szállítására, 
futárszolgálat teljesítésére, 
irodák, különböző létesítmé-
nyek, telephelyek vigyázá-
sára vállalkozhatnak. Ezek 
ilyetén felügyeletét a rend-
őrség képtelen ellátni — 
bizonyítják a betöréssoroza-
tok —, tehát mindenképpen 
jól jön egy i lyenfaj ta megol-
dás. Ezt a szolgáltatást kap-
csolják a korszerű biztonsá-
gi berendezések felszerelé-
sével, azok karbantartásával 
és megfelelő tanácsadással. 

Mi közük van mindezek-
hez a sportolóknak? — kér-
dezhetné bárki. Az igazga-
tóság főként azokra gondol, 
akik — versenyáguk révén 
— megfelelő fizikummal, 
önvédelmi képzettséggel 
rendelkeznek, tehát képesek 
lilyen jellegű munka ellátá-
sára. Feladatuk — természe-
tesen fegyver nélkül! — a 
megelőzés, a védelem, adott 
esetben a fegyveres őrrel 
karöltve. 

A vagyonvédelmi üzletág 
szolgáltatásait, mint meg-
tudtuk, március elsejétől le-
het igénybe venni. A ho-
gyanról az igazgatóságon 
(Dózsa Gy. u. 2. s z , tel.: 
24-839) adnak bővebb felvi-
lágosítást. 

Tornádó Kiskundorozsmán 

Tollaslabda 
A JATE SC tollaslabdázói 

Budapesten a Zrínyi Kupán 
vettek rész t Eredmények. 
Serdülőik, leány egyéni: 
3. Szombati Szilvia. Páros: 

. 2 . Szombati Szilvia—Ma-
jor Márta. Fiúk, egyéni: . . 
3. Lengyel Csaba 

A döntő 
következik 

Október 20-án kezdődtek 
meg az országos Magyar If-
júsági Centrum Kupa (MIC) 
kispályás labdarúgóakció 
megyei selejtezői. Február 
közepéig befejeződtek a 
selejtező küzdelmei. A me-
gyei döntőre március 24-én, 
8.30-tól Vásárhelyen, a Met-
ripond szabadidőközpontban 
kerül sor. A fináléba jutott 
csapatok: 

Felnőtt nők: Gixer. 
Centrum. Kistelek. Ser-
düld f iúk: Bag. Szekkutas 
és az Aranycsapat If júsági-
ak: Vörö6 ördögök, Ciao Ita-
lia, Szegedi Rózsa F. Szak-
középiskola. Felnőtt férfi-
ak: Mezófölény, MAV TBF, 
JATE, Vágtázó HK. FTC, 
Vásárhelyi Po6ta, Tangazda-
ság, Mindszent, Sörpatika. 
Ez utóbbi 9 csoportgyőztes 
március 15-én Szegeden a 
Kisstadionban 8 órától kö-
zépdöntőt játszik, s innen 3 
csapat jut ma jd a megyei 
döntőbe 

Mezey György kedden már 
bemutatkozott a fehérvári 
csapatnál, s az első edzés 
után nyilatkozott. 

— Miként érintette a Vi-
deoton felkérése? 

— Engem is megdöbben-
tett Kaszás Gábor tragikus 
halála, át tudtam érezni azt 
is, hogy a klub milyen nagy 
veszteséget szenvedett. Gon-
dolkodás nélkül igent 
mondtam, mert ezt köteles-
ségemnek éreztem. 

— Ha nincs ez a tragikus 
eset, gondolt-e volna arra, 
hogy valamelyik magyar 
csapatnál vezető edző lesz? 

— Nem volt közvetlenül 
szándékomban, megítélésem 
szerint nagyon sok a ma-
gyar futballnak az olyan jel-
legű ellentmondása, amit 
egy-egy ember nem tud 
megoldani. Ez egy más ese t 
Még egyszer mondom, köte-
lességemnek éreztem, hogy a 
Videotonnál elvállaljam az 
edzői tevékenységet 

— Legutóbb azt nyilat-
kozta. hogy nyugodt körül-
mények között, tisztá lég-
körben szeretne dolgozni 
Ügy érzi, hogy ez most a 
Videotonnál adott? 

— Ez az általános jellegű 
véleményem nem erre a 

Kaszás Gábornak, a 
Videoton-Waltham lab-
darúgócsapata vezető 
edzőjének az elvesztése 
— a múlt héten halálos 
autóbaleset érte — ne-
héz helyzetbe hozta a 
székesfehérvári klubot 
Amint dr. Brávácz Ottó, 
az egyesület elnöke ked-
den az MTI munkatár-
sának elmondta, olyan 
szakembert kerestek az 
elhunyt utódának, aki 
képes azt a magas színvo-
nalú munkát folytatni, 
amely Kaszás Gábort 
jellemezte. A Videoton 
vezetése Mezey Györ-
gyöt (49 éves), a volt 
szövetségi kapitányt 
kérte fel erre a tisztség-
re, aki az első hívó szó-
ra igent mondott, a csa-
pat segítségére sietett. 
Mezey kedden, június 
3U-áig érvényes szerző-
dést írt alá, s amennyi-
ben jövőbeni elképzelé-
seik megegyeznek, hosz-
szabb távú együttműkö-
désről is szó lehet. 

helyzetre vonatkozik. Ezt a 
feladatot azért vállaltam, 
mert tisztelem Kaszás Gá-
bor emlékét, aki tanítvá-

nyom volt. Továbbá tiszte-
lem azokat a fehérvári já-
tékosokat is, akik 1988 őszén 
a tönkrevert magyar válo-
gatott segítségére voltak, 
szinte reménytelen helyzet-
ben lehetetlenre vállalkoz-
tak. Továbbá azt is figye-
lembe vettem, hogy a Vide-
oton mindig támogatta a 
magyar válogatottat. Ezen-
kívül a fehérvári csapat a 
vidéki labdarúgás hallatla-
nul értékes bázisa. Egv ilyen 
helyzetben egészen másként 
festenek a megítélések, mint 
amiről korábban beszéltem. 

— Mennyire ismeri a Vi-
deotont, és mik a tervei? 

— Mindig szimpatikus 
volt a Videoton számomra, 
figyelemmel kísértem sze-
replését még külföldön is. 
Vannak ú j arcok, de idővel 
őket is megismerem. A há-
rom hónap alat t segítőtár-
saim Egervári Sándor és 
Pálinkás András lesznek, de 
továbbra is számítok a ko-
rábbi pályaedző, Hartyáni 
Gábor munkájára . Június 
30-áig kötöttünk szerződést, 
de ha úgy látom, elképzel-
hető, hogy továbbra is Fe-
hérváron maradok. 

Akik figyelemmel követ-
ték az újszegedi Sportcsar-
nokban lezajlott téli terem-
ikézilabda-torna mérkőzé-
seit, bizonyára feltűnt ne-
kik, hogy Tornádó SE ne.ven 
új csapat is bemutatkozott a 
küzdelemsorozaton. Ha vi-
szont figyelmesebben szem-
ügyre vették, láthatták, .r.ői 
és férfiegyüMesében dorozs-
maiak játszanák, a kispadon 
pedig a sportág berkeiben 
jól ismert edző, Ács Géza 
üldögélt. 

A szakember tehát nem 
változtatott csapatot, csu-
pán a név lett más. A Hód-
gép ottani gyáregysége — a 
bázásvállalat — ugyanis 
megszűnt. „Örököse" a Tor-
nádó Jármű és Gépgyártó 
Kft. lett, amely „szárnyai" 
alá vette az egyesületet. 
Ügyvezető igazgatója, Bene 
Lajos elmondta, túl azon. 

hogy szereti a sportot, meg-
kapó Volt számára, a tele-
pülésen mennyire ragasz-
kodnak a kézilabdázáshoz. 
Látva, tapasztalva a lelkese-
dést, úgy gondolta, tartozik 
annyival a községnek, hogy 
életben maradjon a sportág. 
Ezért lehetőséget adnak a 
szakosztályoknak, mégpe-
dig oly formában, hogy 
azok a kft .-n belül megter-
melik azt az összeget, ami 
működéséhez elengedhetet-
len. 

Az ügyvezető igazgató azt 
is megemlítette, szívesen ál-
doz a sportra, de egy felté-
tellel. A támogatást csukák-
kor elvezhetik a dorozsmai-
ak, ha minőségi reklámhor-
dozót adnak cserébe, azaz 
legalább az egyik csapat, 
vagy a női, vagy a férfi ősz-
től az NB II-ben játszik! 

r 

Uj főtitkár, új kapitányok 
A Magyar Tenisz Szövet-

ség elnökségi ülésén Sauska 
Istvánt (43) választották 
meg főtitkárnak az ezt a 
munkakört eddig betöltő 
Zentay Ferenc helyére. A 
Davis Kupa-csapat kapitá-

nyának Pintér Andrást, a 
Levi Strauss Kft. ügyvezető 
igazgatóját, a Federation 
Kupa csapat kapitányává 
Machán Róbertet választot-
ták meg. Mindkettőjük ki-
nevezése egyéves időtartam-
ra érvényes. 

Kétszer a Koreai Köztársaság ellen? Comaneci mama vádjai 
Miután az NB l-es lab-

darúgócsapatok l igájának 
keddi ülésén az érdekeltek 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 
magyar válogatott „terven 
felül" pályára lépjen Szöul-
bam, igencsak valószínűnek 
tűnik, hogv má jus 2-án es 
5-én a Koreai Köztársaság 
és Magyarország két barát-
ságos találkozót vív. 

— Az ázsiai túra ötlete 
részben Tom Lawrence 
rrtérkőzes-menedzseré, de 
természetes, az EB-selejte-
zők elé néző válogatottunk 
számára minden erőpróba 
hasznos — mondta Czékus 
Lajos, az MLSZ ügyvezető 
igazgatója. — Ha a dél-ko-
reai szövetség elfogadja fel-
tételeinket, akkor folytatód-
nak a tárgyalások. 

Ismert, június 2-án egy 
másik vb-dóntos, Hollandia 
lett volna ellenfel, ám az a 
mérkőzés meghiúsult 

Javában szervezik a Vi-
deoton-Waltham gépkocsi 
balesetben elhunyt vezető 
edzője. Kaszás Gábor csa-
ladjának megsegítésére a jó-
tékony célú mérkőzést (már-
cius 13.). Ezen tervek sze-
rint a magyar valogatott egy 
olyan csapattal mérkőzne, 
amelyben Kaszas Gábor ta-
nítványai lépnek pályara 
Erre a 90 percre Nyilasi Ti-
bor egykori válogatott já-
tékos is jelezte részvételi 
szándékát. Mint mondta; 
bármelyik csapatban szíve-
sen rhezbe öltözne. Igaz, a 
Videoton-Waltham is fontol-
gatja egy szintén jótékony 
célú összecsapás rendezését. * 

Március 10-én Rómában 
készítik el a labdarúgó EB 
magyar érdekeltségű cso-
portjának ménkózésbeosz-
tását. Ismert, Magyarország 
Olaszországgal, a Szovjet-
unióval, Norvégiával és Cip-

russal szerepel egy csoport-
ban. A fontos „egyezkedés-
re" Berzi Sándor, az MLSZ 
főtitkára és Mészöly Kál-
mán szövetségi kapitány 9-
én utazik el az oJasz fővá-
rosba. A megbeszéléseken 
ott lesz östreicher Emil, ez 
ismert magyar származású 
menedzser is. 

* 

A Petres Tamas kontra 
Videoton-Waltham szerződés 
ügyében az MLSZ illetékes 
bizottsága nemrégiben ugy 
döntött, hogy a fehérvári 
klub nem követett el szer-
ződésszegést. A csatár a szö-
vetség álláspontja szerint to-
vábbra is a Videotori-Wal-
tham szerződtetett labdarú-
gójának tekintendő. Ezzel 
Petres Tamás nem -értett 
egyet, s megfellebbezte a 
döntést. Az MLSZ fellebb-
viteli bizottsága előrelátha-
tólag március 13-án hoz vég-
leges döntést. 

„Lányom éleiét öt éven át pokollá tette a volt diktá-
tor fia" — nyilatkozta a Reuternek Alexandrina Comaneci, 
az ötszörös olimpiai bajnok tornásznó, Nadia Comaneci 
édesanyja. Alexandria Comaneci szerint abban, hogy a 
, tornászkirálynő" hazájából az elmúlt év végén az Egye-
sült Államokba távozott, nagy szerepe volt a 39 éves Nicu 
Ceausescunak. Mint az édesanya elmondta, Nadia 1976-
ban vált a diktátorfiú „fixa ideájává". Az akkor 14 éves, 
a montreali olimpián három aranyérmet nyert tornászlányt 
istenkent tisztelték hazajában. Pályafutása befejezése után 
az olimpiai, világ- ós Európa-bajnok versenyzőt az i f jú-
sági miniszter Nicu Ceausescu koreográfia, és tornatanár-
nak nevezte ki, s nem sokkal ezután kezdődött Nadia 
kálváriája. 

— Fizikailag és pszichikatlag is terrorizálta a lányo-
mat, teljesen a saját szórakozásának rendelte alá őt — 
voltak a mama kemény szavai. — Gyakran volt az. hogy 
Nicu részegen hozzánk telefonált, és arra kötelezte Nadiát, 
hogy üljön autóba, s utazzon 300 kilomévert hozzá, Sibiu-
ba. Többször előfordult, hogy a lányom teste és arca tele 
volt kék foltokkal, véraláfutasokkal, amikor hazajött. Egy-
szer még a kezéről a körmöket is letépte Nicu. Megtiltot-
ta Nadiának, mással barátkozzon. 

1988-ban Girrianeci elköltözött otthonról, s fiútestvé-
rénél, Adriannal lakott. Ez a tette már a szökés előkészí-
tését jelentette 


