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Fájós vállal — két érem 
Amerc—Hun úszó OB 

Keddtől vasárnapig Bu-
dapesten, a Komjádi-uszo-
dában randevúztak az or-
szág legjobb „felnőtt" 
úszói. Mar amennyire fel-
nőttnek lehet titulálni 
Egerszegi Krisztinát, Rózsa 
Norbertet, vagy éppen a 
szegedi Szalai Sz i lv i á t . . . 

Az OB előtt mindenki bi-
zonyosra vette, hogy Darnyi 
és a többi „szöuli" éremtu-
lajdonos ezúttal is nemes-
fémhalmozó lesz, de abban 
csak kevesen remenykedtek, 
hogy a Szeged SC ifjúsági 
Európa-bajnoka több szám-
ban is dobogóra állhat. Nos, 
Szalai Szilvia (a képen) 200 
m-es gyorsúszásban a har-
madik (2.09.29), 100 pillan-
gón a második (1.04.27), míg 
100 gyorson (1.00.47) és 50 
gyorson (27.92) a negyedik 
helyen végzett. 

Vasárnap este telefonon 
egy villámértékelésre kértük 
fel Szilvia még Budapesten 
tartózkodó edzőjét, Vida 
Csabát. 

— Bar szégyenkezésre 
nincs okunk, én még ennel 
is jobb eredményekre szá-

István — „a tesi tanár" 
1025, Kárpát-medence. 
A szám véletlenül sem a postások szemével (és 

bringájával) bejárhatat lan földrajzi egység irányító-
számát jelöli, a hely azonban egyértelműen kis hazánk-
ra vona tkoz ik . . . 

Amint azt szombati számunk — egyik — „Képesség 
és rátermettség" című cikkében olvashatták. Európa 
ezen szegletében 1025 (bizony, ez évszám!) óta képeznek 
testnevelő tanárokat. Na, nem szerintünk, csupán a 
nyomda ördögének emlékezete szerint. Aki — mind-
nyájan tud juk — a legnagyobb történelemhamisító! És 
aki szemrebbenés nélkül képes akár 900 (!) évvel is 
vénebbnek kikiáltani (nem, nem a köztársaságot, csak) 
a diáksi nyargaló, futásmániás, fekvötámasz-centrikus 
tanárok k é p z é s é t . . . 

Most mégis azt javaslom, ezúttal bocsássunk meg 
neki! Mert képzeljék csak maguk elé: egy István nevű, 
javakorabeli „tanszékvezető", úgy a XI. század elején 
vizsgáztatja az i f jú t aná r j e lö l t eke t . . . 

Egy szigorlat, ahol a „lógyakorlat" és a lőgyakor-
lat alighanem összemosódott v o l n a . . . 

Ha lett volna (testnevelő) tanárképzés . . . 

R. J . A. 

mítottam. Sajnos, a „körül-
mények" nem nekünk ked-
veztek. A 200 m-es pillangó-
úszásban már el sem indul-
hatott tanítványom, annyira 

fájt a válla. Bővebben majd 4x100 m-es gyorsváltója 
otthon szeretném értékelni a (4:10.03) a negyedik helyig 
bajnokságot és az idei esz- jutott, míg Alexa Zsuzsa a 
tendöt. (00 m-es mellúszásban ha-

Az OB-n a Szeged SC todik lett. 

Egyik szemünk sír, 
a másik rí... 

Dunaújvárosban sem ta-
lált önmagára a Tisza Vo-
lán NB l-es férfi kézilabda-
csapata. Súlyos, hét gól kü-
lönbségű vereséget szenve-
dett. A találkozó után Zsódi 
Imrével, a szegediek irányi-
tójával beszéltünk : 

— Ügy érzem az első fél-
időben a játékvezetők más-
képp Ítélték meg a kapuk 
előtt a szabalytalansagokat, 
és ez a Dunaferrnek kedve-
zett. Nekünk hétméterese-
ket nem adtak meg a bírók, 
amiből aztán az ellenfél in-
dulhatott. Miután már 7-l-re 
vezetett a hazai csapat, kép-
telenek voltunk felzárkóz-
ni... 

Dunaferr—Tisza 
Volán SC 30-23 (17-10) 

A széthullás előtt(?) álló 
Secotex NB l-es női kézi-
labda csapata a bajnokaspi-
ráns Építőknél vendégeske-
dett. Az első délidőben még 
tartotta magát a szegedi 
gárda, a szünet után viszont 
hiányzott az a plusz ener-
gia, amit a létbizonytalan-
ság vont el a lányoktól. 

Hungalit-Építők— 
Secotex 22-19 (10-9) 

Népliget, 200 néző. Vezet-
te: Belső, Jancsó. 

Secotex: Borosné — Uta-
si 1, Gát 2, Keczkóné 3, Kis-
pál, Gyimesiné 2. Kocsis E. 
2. Csere: Bodor (kapus), Mo-
kosné 1, Szabó 8. Edző: Les-
ti István. 

Kiállítások: 8, ill. 8. perc. 
Hétméteresek: 5/5, ill. 6 4. 

Tyson útban a trón felé 
Magyar idő szerint vasár-

nap hajnalban a New Jersey 
állambeli Atlantic Cityben 
megrendezett nehézsúlyú 
ökölvivó összecsapás előtt, 
az ellenfelek, az amerikai 
Mike Tyson (24) és a nála 2 
évvel idősebb jamaicai Alex 
Stewart napokkal előbb hoz-
zákezdtek a szócsatához. 
Tyson a mérkőzés előtt is 
fennen hangoztatta: „Én va-
gyok a legjobb!" Aztán na-
gyon hamar bebizonyította, 
hogy valóban ő a jobb — 
legalábbis ezen a napon. Re-

kordidő, 2 p 27 másodperc 
alatt ellenfele fölé kereke-
dett, s pontosan 20 másod-
perccel töltött kevesebb időt 
a kötelek között, mint leg-
utóbbi „fellépésekor" Henry 
Tillman ellen. 

Bár az összecsapás nem a 
világbajnoki koronáért 
folyt, Tyson számára mégis 
óriási volt a tét. Győznie 
kellett ahhoz, hogy újból 
megmérkőzhessen az elvesz-
tett világbajnoki címért 
Evander Holyfielddel. 

Teremtorna 

Tápéi győzelem 
A Csongrád Megyei Lab-

darúgó Szövetség és a mó-
rahalmi sportkör színvona-
las ifjúsági labdarúgótornát 
rendezett, melyen a Tápé, a 
Mórahalom, a Zákányszék, 
az Ásotthalom, az Ullés, a 
Csengele, a Sándorfalva és a 
Postás-utánpótlás csapatai 
vettek részt. A rögtönzött 
bajnokságot a tápéiak nyer-
ték, a döntőben ugyanis 6-2-
re legyőzték a mórahalmia-

kat. A harmadik helyért a 
Postás és a Csengele já t -
szott, a szegediek nyertek 
5-4-re. A legjobb játékos 
Heim Tamás (Csengele), a 
legmegbízhatóbb kapus pe-
dig Bubori Róbert (Móra-
halom) lett. A legtöbb gólt 
Bessenyei Jenő (Tápé) sze-
rezte. A CSLSZ egy hét 
múlva ú jabb tornát rendez 
nyolc serdülő együttes ré-
szére. 

Totóeredmények 
A totó 49. heti játékszelyényén szereplő mérkőzések 

helyes t ippjei: 1, x, 2, x, x,"*l, x, 2, 1, x, 1, x, x, x. 

Újra a Miláné 
a Világ Kupa! 

Egy héttel ezelőtt kezdtük el „felfedező" körutun-
kat a megyei I. osztályban szereplő labdarúgócsapatok 
„aranybányájában". Az első komolyabb „leletre" a mó-
rahalmi Födi Zsolt személyében bukkantunk, de ifem 
sokáig kellett kutatni egy másik — hasonlóan gólerős 
cs — általában „csillogó" érték után sem. 

A Szegedi VSE 22 esztendős, ballábas büszkesége. 
Puskás Tibor vasárnap óta őszi gólkirálynak val lhat ja 
m a g á t . . . 

A tokiói Nemzeti stadion-
ban tegnap csapott össze a 
Világ Kupáért az olasz 
BEK-győztes AC Milán és a 
paraguayi Libertadores 
Kupa-első Olimpia Asuncion. 

A találkozó előtt tisztázó-
dott, hogy a kisebb sérülé-
sekkél bajlódó Marco van 
Basten és Ruud Gullit vál-
lalja a játékot. 

A balszerencse azonban 
nem kerülte el az európai 
csapatot, hiszen a 22. perc-
ben Paolo Maidini óriásit 
esett, és három perc múlva 
kiderült, nemcsak súlyos 
zúzódásai, de válltörése is 
van . . . 

A 43. percben Gullit jobb 
oldalról beküldött labdáját 
Rijkaard a felhőkbe emel-
kedve, négy Olimpia-védő 
gyűrűjéből fejelte Almeida 
hálójába (1-0). 

A 61. percben Van Bas-
ten kapott remek labdát a 
jobb oldalon. Sorra cselezte 
ki a védőket, a 16-oson be-
lülre verekedte magát, köze-
li lövése egy paraguayi lab-
darúgót érintve, a kapufát 

érintette. A „lecsorgó" labdát 
Stroppa játszi könnyedség-
gel küldte a „helyére" 
(2-0). Négy perc múlva Van 
Basten mintha lemásolta 
volna a második gól előtti 
alakítását. Üjra a jobb ol-
dalról startolt, lövése ú j fen t 
a kapufáról pat tant kifelé, 
és a remek ütemben érkező 
Rijkaard fejese ismét a há-
lóban kötött ki (3-0). 

Az AC Milán az első 
együttes, amely egyik évről 
a másikra meg tudta védeni 
a kupát, előtte hasonló bra-
vúr más gárdának nem si-
került. 

— A Milán sokkal jobb 
csapatmunkát mutatott, mint 
mi — összegezett a találko-
zó lefújása után Cubilla. — 
Ez döntött. A Milán játéka 
szerintem ideálisra sikere-
dett. Csalódott vagyok, de 
kifogásokat nem akarok ke-
resni. 

Frank Rijkaard nyilatko-
zata: 

— Egy kicsit fáradt va-
gyok, de ez egy kényelmes 
érzés most. Nagy öröm szá-
momra, hogy ismételtünk... 

Általános közvetítő iroda a 
Dugonics téri totózóban. 
December 24-ig magán-
személyeknek ingyenes, 
december 31-ig mindenki-
nek 50 % kedvezmény! 

Nyitva tartás: hétfőtől— péntekig 9—17 óráig, 
szombaton 8— 11 óráig. 
Rajtunk keresztül mindent, mindenkit kereshet, kínálhat. 
T e l e f o n o n i s ! T e l e f o n o n i s i 

26-494 

Arcok a megyei I. osztályból 

Puskás, a kapusriogató 
u masiniszta i i 

Telepátia. így hívják azt a 
képességet, ha valaki „ér-
zékfeletti" módon szerez tu-
domást egy másik (térben 
vagy időben)) távol levő 
ember gondolatairól. Nos, a 
hét eleje óta biztosan tu-
dom, hogy a vasutasklub 
ügyvezető elnökével, Halász 
Antallal együtt azon keve-
sek közé tartozunk, akik 
eme rendkívüli képesség csí-
rá já t magukban hordják. 
Történt ugyanis, hogy szinte 
percre egy időben jutott 
eszünkbe az SZVSE bal-
szélsőjének neve, mint olyan 
játékosé, akinek feltétlen 
szerepelnie kell sorozatunk-
ban. 

Négyen ülünk az elnök 
dolgozószobájában. Halász 
Antal, dr. Tóth János (a 
csapat játékos-edzője). Pus-
kás Tibor és jómagam. A 
téma természetesen a 15 
mérkőzésen húsz gólt szer-
ző, jókötésű csatárremény-
ség (aki mellesleg gépjár-
mű-üzemellátó a MÁV-nál) 
és az őszi idény . . . 

— Üjszentivánon kezdtem 
el focizni — emlékszik visz-
sza a közel 190 centiméter 
magas labdarúgó —, majd 
ifista koromban — részben 
„iskolai kényszer" hatására 
— a „szveséhez" igazoltam. 
Talán furcsa, de eleinte a 
mindenkori ellenfél ii hh 
szélsőjét próbált >m 

re tenni", ám néhány éve 
már csak a balszélen hasz-
nosítom magam. A váltást 
persze egyáltalán nem bán-
tam meg, mert a góllövés 
mégiscsak nagyobb élveze-
tet nyújt , mint a „bekke-
lés". ' ' " ' 

# Mit tartasz legnagyobb 
erényednek és hibádnak? 

— Azt hiszem, a2 átlag-
nál mindenképpen gyorsabb 
vagyok (100 méteren 11,2 
másodpercet fu t ! — R. J. A.), 
és hála eddigi edzőimnek, 
Szajler Lászlónak, Simái 
Zoltánnak, Holler Ferenc-
nek és dr. Tóth Jánosnak, a 
cselezőkészségem is renge-
teget fejlődött. Ugyanakkor 
fejjátékomon és a jobb lá-
bamon még van mit „korri-
gálni". 

9 Tavaly csak húsz találko-
zón léptél pályára, és 22-
szer zörgetted meg az el-
lenfelek hálóját. Az idei 
bajnokságban alighanem 
messze túlszárnyalod ezt 
a t e l j e s í tmény t . . . 

— Legalábbis minden esé-
lye megvan rá — szól közbe 
a mester, dr. Tóth János. — 
Az őszi idény megítélésem 
szerint „Pusinak" és a csa-
patnak sem sikerült rosszul. 
Csupán két ponttal vagyunk 
h' 'murádra a listavezetőtől, 

és bízom benne, hogy Csa-
nádi, Süli, Lipták, Széli, Tö-
rök, Schachinger és a többi 
játékos is szeretne néhány 
hónap múlva az NB III-ban 
játszani! 

— Ehhez a klub termesze-' 
tesen minden anyagi és er-
kölcsi támogatást megad a 
f iúknak — kapcsolódik be 
a beszélgetésbe Halász An-
tal. — És remélem, hogy rö-
vid időn belül a Szeged SC-
vel is megállapodunk egy 
kölcsönösen előnyös „játé-
kosáramlásban", hiszen 
mindkét egyesület érdeke, 
hogy a tehetséges fiatalok a 
nekik legjobban megfelelő 
osztályban bontakoztassák 
ki képességeiket 

0 Erről jut eszembe, a Sze-
ged SC-ben már játszott 
néhány NB l-es mérkő-
zést egy Puskás nevű 
fiú. 

— így igaz — válaszolja 
mosolyogva Puskás Tibor. — 
István öcsém már ott van 
a „tűz közelében", és min-
dent megteszek ma jd azért, 
hogy belátható időn belül 
együtt „melegedjünk". Addig 
is szeretnék a nagy nyilvá-
nosság előtt köszönetet mon-
dani szüleimnek, edzőimnek, 
az egyesületnek, mert nél-
külük nem is álmodozhatnék 
minderről . . . 

Rétbi J. Attila 


