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Secotex—Veszprém 
Az őszi bajnoki idény utol-

só mérkőzését játssza ma 
17.30-kor az újszegedi Sport-
csarnokban a Secotex Sze-
gedi Textilművek SE NB I-
es női kézilabda-csapata. El-
lenfele a középmezőnyhöz 
tartozó, s valamikor jobb na-
pokat megért Veszprém 
együttese lesz. A találkozó 
esélyeiről Les ti István edző 
a következőket mondta; 

— Jó, hogy vége az őszi 
idénynek, mert a sérültek és 

betegek száma vészesen 
emelkedik. Hang után Barna 
és Kocsis hagyta ki az e heti 
foglalkozásokat. Valószínű, 
hogy a következő összeállí-
tásban kezdünk; Borosné — 
Utasi, Szabó, Keczkóné, Kis-
pál, Gyimesiné, Kovács, A 
harmadik helyünk bármi-
lyen eredménynél már biz-
tos, de természetesen nyerni 
szeretnénk. Ugyanis a 4. he-
lyezettel szembeni három 
pont előny megnyugtatóbb 
lenne a tavaszi folytatáshoz. 

Glózei— 
Rába ETO 

lAmi napok óta várható 
volt, csütörtökre véglegessé 
vált: másfél éves időtartam-
ra szóló szerzódest. kötött a 
Rába ETO 1 abdanigócsapa-
tával Glázer Róbert, a 
Veszprémben szép sikereket 
elért szakember. Az új ve-
zető edzőt segítő stáb a kő-
vetkező hetekben áll fel. 
G lézernek valószínűleg 
nem okoz gondot a csapat 
gyors megismerése, mivel 
győri lako6 lévén rendszere-
sen láthatta leendő játéko-
sait. A tényleges munkát 
január 7-én kezdi meg 
Győrben. 

Kosárlabda NB I. 

Nem volt esély 
A férfi kosárlabda NB I-

ben hétközben is volt for-
duló, a Szeged SC csapata a 
bajnok ZTE-Heraklith ott-
honába látogatott, ahol 
semmi esélye nem volt. 

ZTK-Hrraklith—Szeged hC 
111-87 (57-43). Férfimerkő-
zés. Zalaegerszeg, 1800 néző. 
Vezette: Harsányi, Geréb. 

Szeged SC: WALK.E (23), 
Jankauskas (15/3), Veress 
(7), Guóth (8/3), JÁHNI 
(23/9). Csere: Dokmanovics 
(2), Antal (4), Simon (—), 
Kozma (—), Thuma (—). 
Edző: Guóth Iván. 

Sportműsor 
Kézilabda: 

NB I. NAK: Secotex—Veszprém, 
tíjsiexedil SpoTbcKarnoIk, 17.30. 

SZOMBAT 
Kosárlabda: 
NB II. Férfiak: Szöged: Pos-

tás— Loeruoooop. p i ros iskola , 
W. 

Sakk: 
Vtllámverseny, Adv Endre íkó-

zépisk . ko l l ég ium. la. 
Labdarúgás: 
Minifoci, újszefled] Spor tcsa r -

nok. 13 

Kék Mókus Kupa, lila iskola. 
8 — 2 0 . 

VASARNAP 
Sakk: 
Vlllámverseny. A d y BndreOcö-

zóplsk. ko l l ég ium. 8. 
Tollaslabda: 
OE I.: JATE—®aac, üjroJcuBi 

ál t . isik.. Mi 
Labdarúgás: 
Kék Mókus Kupa, lila iskola, 

8-C0. 

Á szegedi úszósport nagy éve 
Szalai Szilvia: Athén (és Barcelona?) meg egy dilemma előtt... 

Vasárnap este e Kom-
jádi uszodában a felnőtt 
bajnokság „lefújásával" 
a magyar úszók többsé-
gének befejeződött az 
idei versenyidény. A ki-
sebbség — tizenegy „sze-
rencsés" kiválasztott — 
néhány hétig még az ed-
digieknél is keményebb 
edzések elé néz, ők 
ugyanis január elején a i 
ausztráliai Perth városá-
ban világbajnokságon 
szerepelhetnek. 

Szegedi sportoló — 
kell-e mondanom? — 
nincs az utazó keretben. 
P e d i g . . . 

A számok (is) 
beszédesek 

Böngészgetem a Szeged 
SC egyik úszóedzőjétől ka-
pott statisztikát: 1990-ben a 
klub úszój a különféle kor-
osztályokban 13 érmet (5 
arany, két ezüst és 6 bronz) 
nyertek a magyar bajnoksá-
gokon. A nemzetközi verse-
nyeken — Luxemburgtól 
Heidelbergen át Firenzéig 
— ugyancsak jó néhány do-
bogós helyezést elcsíptek a 
lányok és a fiúk. Az sem 
mellékes, hogy a fenti ered-
mények — itthon és külföl-
dön egyaránt — számtalan 
uszodában ismertté tették 
Vida Csaba és Nagy Pál ta-
nítványainak (Könyves, 
Molnár, Pintér, Széli, Pálin-
kó, Bózsó és a többiek) ne-
vét. 

Szalai Szilvia. Erről a nem 
egészen 16 esztendős kis-
lányról mindenképpen illik 
külön is megemlékezni. Idén 
Franciaországban ifjúsági 
Európa-bajnok lett a 200 
méteres pillangóúszásban, 50 
„pillén" felnőtt, ifjúsági és 
serdülő magyar csúcsot 
(29.20) „repesztett", és sok-
sok érmet begyűjtött az 
„egyéb" kategóriába tarto-
zó versenyeken is. 

— Nyugodt szívvel kije-
lenthetem — kezdi az érté-
kelést edzője, Vida Csaba 
—, hogy 1990 volt Szilvi ed-
digi legjobb éve. Nagyon ér-
dekes, hogy tanítványom ál-
talában a páros esztendők-
ben ér el látványos sikere-
ket, míg a páratlan években 
rendszerint stagnálnak ered-
ményei. Nem az elégedetlen-
ség vagy a telhetetlenség 
mondatja velem, de idén 
még ennél is többet vártam 
a k i s lánytó l . . . 

— Slzilvi. mire emlékszel 
majd vissza legszívesebben 
1990-ből? 

— Az ifi EB, Franciaor-
szág örök élmény marad, és 
nagyon jól éreztem magam 
Firenzében is — válaszolja 
mosolyogva a szegedi úszó-
sport jelenleg legfénylőbb 
csillaga. — Arra is büszke 
vagyok, hogy Olaszország-
ban olyan nagyszerű úszók-
kal cseréltünk autogramot, 
mint például a 200 métetes 
gyorsúszás világcsúcstartója, 
Giorgio Lamberti. És még 
valami: a Deák gimnázium-

ban az igazgató és a tanárok 
is „irtó rendesek" voltak 
v e l e m . . 

Steve bácsi 

Mielőtt a (meglehetősen 
bizonytalan) folytatásról, a 
jövő évi tervekről ejtenénk 
néhány szót, szenteljünk egy 
kis időt „Steve" bácsinak, 
aki a nyáron Amerikából 
hazatérve valósággal berob-
bant a város úszóéletébe. A 
80 esztendős úr azonnal 
szárnyai alá vette Szilviát, 
és többször is kinyilvánítod 
ta: hozzá kíván járulni Sze-
ged úszósportjának újbóli 
fellendítéséhéz Nos, egészen 
novemberig semmi sem 
akadályozta a „patronálást", 
de néhány héttel ezelőtt 
Szilvi edzője é s a támogató 
összekülönbözött. Vida Csa-
ba lapunknak adott nyilat-
kozatában úgy fogalmazott: 
a szponzorkapcsolatnak egy-
szer s mindenkorra v é g e . . . 

Vida Csaba: — Nem akar-
tam megbántani ,f>teve" 
bácsit. Azóta már tisztáztuk 
a félreértést, és most ezúton 
is szeretnék elnézést kér-
ni... 

Szalai Ferencné, Szilvia 
édesanyja: — Pista bácsi 
sokat segített a lányomnak, 
komplett úszófelszerelést és 
ruhadarabokat is vásárolt 
neki. Ezért mindenképpen 
köszönettel tartozunk neki. 

Alexa István, Steve bácsi 
másik „védencének", Alexa 
Zsuzsának az édesapja: — 

Havonta 100 dollárral támo-
gatja lányom felkészülését. 
Hálásak vagyunk neki.., 

Steve bácsi: — Továbbra 
is segítem S/zilviát és a Sza-
lai családot, feltéve, hogy 
mindnyájan elutaznak Mün-
chenbe ... 

Szeged? München? 

A Szalai szülök ugyanis 
— ha az édesanya munkai-
vállalási engedélye időben 
megérkezik — a tervek sze-
rint jövőre Németországban 
dolgozhatnak. A kérdés csak 
az: Szilviával, vagy nélküle 
utazzanak? 

Szalainé: — A gyerektől 
semmiképpen nem szaka-
dunk el! Ha a müncheni 
úszóegyesület megfelel el-
képzeléseinknek, akkor Szil-
via ott folytatja az úszást... 

Vida Csaba: — Ha jól 
tudom, László Béla, a szak-
osztály vezetője, a napokban 
felkeresi Szilvi szüleit, hogy 
terveikről informálódjon. 
Augusztusban Athénban 
rendezik a felnőtt EB-t, és 
tízen már Szilvinek is lenne 
keresnivalója. Másfél év 
múlva pedig Barcelona ad 
otthont az olimpiának... A 
végső szót a szülőknek kell 
kimondaniuk ... 

Szalai Szilvia: — Az úszás 
miatt szívesen maradnék 
Szegeden, de természetesen 
anyuék döntenek majd. 

Reményeink szerint a le-
hető legjobban . . . 

Réthi J. Attila 

Vízilabda „Komjádi Kupa" 

Négy között a Szeged SC 
A napokban mindkét, mérkőzését leját-

szotta a .Szeged SC — 1970 után született 
jététkouokból alló — vízilabdacaapata a 
Komjádi Kupa középdöntőiében. A szegedi 
f iúk a Sportuszoda átalakítási munkálatai 
miatt az „oda-" és a visszavágót is ide-
glenben játszottak, és mindkétszer legyőz-
ték a szentesieket! 

Egy héttel ezelőtt 10-9 lett az eredmény, 
míg szerdán Szabó (5), Juhász (3). Prisztai 
(2 \ Török T. é s Megyei (1—1) góljaivaj 
12-9-re verték a (házigazdákat. 

Mint azt Papp István technikai vezető 
elmondta, a négyes döntőt jövő szombaton 

es vasárnap rendezik Budapesten, ahol vár-
hatóan a BVSC vagy az Újpest lelhet az el-
ső ellenfél. (A Tungsram a „szegedi" ágon 
jutott a négv közé.) Papp István egyébként 
már azt is nagy sikernek tartja, hogy az 
ismert okok miatt a pályaválasztási jogának 
feladására kényszerült csapat egyáltalán 
kivívta a döntős szereplést. „A vízmüvek-
nek a szakosztály nevében a nyilvánosság 
előtt is szeretném megköszönni, hogv két 
hónapig a SZUE-ban gyakorolhattunk" — 
fejezte be a rövid tájékoztatást a techni-
kai vezető. 

Tizenkét év után Szokol Lajos átadta helyét 

lói tájékozódtak 
A Szegedi Vasutas tájéko-

zódásifutó-szakosztálya rivá-
lis nélkül van évek óta a 
megyében. Szokol Lajos csa-
patával — úgy túsik — so-
káig nem konkurálhat egyik 
egyesület sem. hiszen olyan 
az utánpótlása, melyet bár-
melyik nagy klub szívesen 
látna. 

— A bajnoki pontok nyolc-
van százalékát a serdülő lá-
nyok — Kovács Ivett, Gor-
dos Mónika, Novai Magdol-
na — szerezték — sorolja a 
tényeket Szokol Lajos veze-
tő edző. — Az országos vál-
tóbajnokságot megnyerték a 
lányok, csapatban pedig a 
második helyen végeztek. A 
trióból kiemelkedett Kovács 
Ivett, aki a serdülők kö-
zött országos bajnok lett, az 
ifjúságiak mezőnyében pe-
dig a sprint ob-n értékes 
hatodik helyet szerzett. Nem 
véletlen, hogy ezentúl az 
utánpótlás válogatottban is 
szerepelhet. Itt szeretném 
megemlíteni, hogy a 60 ver-
senyzőnk közül 53-an mi-
nősítéssel rendelkeznek. 

— Tavaly a szakosztályok 
rangsorában az SZVSE a ki-
lencedik helyen végzett. Az 

•év végi elszámoláskor mi 
vártató? 

— Szerintem tartani tud-
juk a kilencedik helyün-
ket. Számításaink szerint 
néhány ponttal többet gyűj-
töttünk mint tavaly, pedig a 
nyolcvan szakosztály között 
terepadottságokban a közép-
mezőny végéhez tartozunk. 
Szerencsére gondjainkon 
enyhített, hogy többször el-
utazhattunk hegyvidéki ed-
zőtáborba. 

— Lehet-e reálisan előre-
lépést tervezni? 

— A felnőttekre nem szá-
míthatunk, hiszen becsüle-
tesen bejelentették többen, 
hogy munkahelyi elfoglalt-
ságuk mfatt minden edzést 
már nem vállalnak. Meg kell 
őket érteni, hiszen nálunk 
egy fillért sem kapnak, csak 
kedvtelésből sportolnak. En-
nek ellenére jövőre néhány 
ponttal többet szedhetünk 
össze, de erről inkább kol-
légámat, Gera Tibort kér-
dezze, ugyanis ő lesz he-
lyettem a vezető edző. 

— Ön majdnem a semmi-
ből hozta fel a vasutas tájé-

kozódásif utó-szakosztályát, 
sikereket ért el. Most még-
is úgy döntött, befejezi az 
edzősködést. 

— Olyan régóta csinálom, 
hogy éppen ideje egy kicsit 

pihenni. Tizenkét éve min-
den estémet a pályán töl-
töttem, higgye el, belefárad-
tam. Most viszont a szak-
osztály eljutott odáig, hogy 
utánpótlásedzóihk minősé-
get produkálhatnak. Tehát, 
nyugodtan átadhatom a vál-
tóbotot. Persze a szakosz-
tálytól nem búcsúzom el, 
hiszen vezetőként fogok dol-
gozni. 

A beszélgetésbe itt kap-
csolódik be Gera Tibor, aki 
ezentúl vezető edzőként dol-
gozik az SZVSE tájfutói-
nál: 

— Nem egy évre szeretném 
átvenni a csapatot, hosszú 
távra tervezek. Minden-
esetre jövőre legalább 20 
bajnoki pontot el kell ér-
nünk. Elsősorban a serdü-
lőkre és ifjúságiakra számi-
tok, de nem mondok le a 
felnőtt női csapat jó sze-
repléséről sem. Azt hiszem, 
elsősorban úgy lehet előre-
lépni, ha feltöltjük az összes 
utánpótlás-kategóriát, és ez-
által nemcsak egy-két kor-
osztályt „futtathatunk". Eh-
hez viszont szükséges lenne 
az egyesület nagyobb támo-
gatása. 

Cs. G. L. 

Még nem vívódik a szegedi vívóélet 
Az utánpótlás-nevelés egyik bázisa a Postás 

Valamikor megszokásból, 
napjainkban pedig a szük-
ség miatt panaszkodnak a 
sportolók, a csapatok. Azt 
hiszem, nehéz lenne a kettő 
közötti különbséget lezongo-
rázni. Ott tartunk, hogy a 
stabilnak vélt klubok is — 
egyik napról a másikra — 
válságos helyzetbe kerülhet-
nek. Az anyagiak miatt a ví-
vás sincs rózsás helyzetben 
megyénkben. Dudás István, a 
megyei vívószövetség titká-
ra, a Szegedi Postás szak-
osztályvezetője a beszélgeté-
sünk során említette, hogy 
éppen a napokban beszélt 
a HVSE edzőjével, aki szo-
morúan mondta: „Jövőnk 
teljesen bizonytalan!" 

Hát a Postásé? — tettük 
fel az első kérdést. 

— ígérettel bírunk a bá-
zisvállalat igazgatónőjétől. 
Eddig is biztosították sze-
rény működésünkhöz a fel-
tételeket. Mi mindig tud-
tuk, meddig ér a takarónk, 
és meddig nyújtózkodha-
tunk. 

— Gondjaik, mint tudom, 
mégsem anyagi jellegűek? 

— Szakemberhiánnyal 
küszködünk. Vivóedző olyan 
ritka, mint a fehér holló. 
Kénytelen voltam már ta* 
valy a fiamat trénerként 
foglalkoztatni, pedig még 

csak harmadéves a tanár-
képző főiskolán, versenyző-
ként gyújthetné a Postásnak 
a sikereket. Elhatároztuk, az 
év elején két versenyzőnket 
beiskolázzuk a segédedzői 
tanfolyamra, de vívásból 
nem indítottak képzést, ö t 
helyett három — Jávorkai 
István, Móricz Miklós és 
Dudás Zoltán — edzőnk 
van, így egy szakemberre 
25-30 gyerek jut. A sportág 
iránt ugyanis elég nagy az 
érdeklődés. 

— Ezek szerint nincsenek 
utánpótlásgondjaik? 

— A szóvetseg változatla-
nul utánpótlásbázisként tart 
számon bennünket. Leg-
utóbb két aranyjelvényes — 
JLóki Norbert (BVSC). Ha-
lász Attila (OSC) — igazolt 
nagyobb fővárosi klubhoz. 
Száz vívóval. foglalkoznak 
edzőink. Kevés a felnőtt-
korú versenyzőnk, azok is 
szinte kivétel nélkül diplo-
mások, vagy hamarosan 
azok lesznek. 

— Az eredményekről is 
hallhatnánk? 

— Nincs szégyenkezniva-
lónk! A felnőtt párbajtőrcsa-
pat — dr. Várnai, Olsák, 
Strohner, Móricz, Kass, Du-
dás —- az első osztályban 
küzd. Tőrben és kardban a 
másodosztályban szerepelünk. 

Az előbbiben a 3., míg az 
utóbbiban a 4. helyen vé-
geztünk. Sok tehetséges fia-
tallal foglalkozunk. A ser-
dülőkorú vívóink már a fel-
nőttek versenyén is helyet 
követelnek maguknak. Az 
ifjúsági és serdülő korosz-
tályban kitűnő párbajtőr-
csapatunk van. Lovászi Gá-
borról, Sági Péterről, Eper-
jesi Tamásról. Szigeti Csa-
báról, Kiss Tiborról még so-
kat hallhatnak a sportág 
iránt érdeklődók. A tórö-
zóknél a serdülő Máté And-
rás emelkedik szorgalmával 
és tehetségével társai fölé. 
A kardban Karácson Zsolt 
viheti sokra. Hacsak az 
újabb áremelések miatt nem 
kerülünk mi is válsághely-
zetbe 

A napokban dr. Balázs 
István országos minősítő 

párbajtőr-emlékversenyt 
rendezett a Szegedi Postás. 
Az 54 résztvevő közül a 16-
os főtáblára hat szegedi ke-
rült. A nyolcas döntőbb dr. 
Varnai Ernő és Strohner 
Ferenc verekedte be magát. 
Végül a két Postás vívó 
döntötte el az első hely sor-
sát is: Strohneré lett az 
arany-, Várnaié az ezüst-
érem 

Süli József 

Jutalmazás 
Tegnap 34-en —. akik a 

diák-, a szabadidős- és a 
versenysportban kiemelke-
dő munkát végeztek — a 
Szeged Városi Polgármesteri 
Hivatal ifjúsági és sportosz-
tályától a Városháza Klub-
jában baráti összejövetelre 
szóló meghívást kaptak. 
Horváth András osztályve-
zető értékelte Szeged 
idei sporteredményeit, ame-
lyekkel most sincs szégyen-
kezni valója a városnak. A z 
egyre nehezedő körűimé 

nyek ellenére országos >aj-
nokokat, a nemzetközi szín-
téren remekül helytálló sze-
gedi klubokat é s versenyző-
ket jegyezhettünk fel. Kül-
földi sportolókat megmoz-
gató rendezvényeknek volt 
házigazdája a sportosztály 
é s a szakszövetségei. Végül 
a gazdasági bizonytalanság 
miatt csak nagyvonalakban 
vázolta a jövő évi feladato-
kat Horváth András, aki az 
összejövetel végén jutalma-
kat nyújtott át 

Sakk 

Villámverseny 
Szombaton déltől másnap 12 

óráig villám sakkversenyt ren-
deznek az Ady Endre középis-
kola' kollégiumban (Közép fa-
sor 23.). Nevezni ma az M-43Ő-
as telefonon lehet Herpál Jó-
zsefnél , valamint holnap a ver-
seny szinhelvén. A szervezők 
kérik az indulókat, hogy egy 
sakkórát mindenképpen vigye-
nek magukkal. egyébkint a 
Magyar Sakkszövetség villám-
versenyekre vonatkozó szabá-
lyai az irányadóak. A helyezet-
tek pénzjutalomban részesül-
nek. 


