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A Szeged SC pólósai már három pontnak is örülnének 

Egy kicsi (?) és egy nagy „falat" 
Az esti edzés már legalább 

húsz perce véget ért, de Kásás 
Zoltán még mindig a sátortető 
alatt csücsült. Nem az e lőző 
másfél óra merítette ki a 
mestert, hanem kizárólag a 
„kicsik" (ez a becézés Lihótzky 
Károly és dr. Kiss Lajos 
tanítványainak dukál) önfeledt 
játéka miatt vállalta a „túlórát". 
A pólóspalántákat figyelve a 
felnőtt gárda hét végi mér-
kőzéseiről, az esélyekről és a 
reményekről is nyilatkozott a 
kiváló szakember. 

- Egyáltalán nem bánom, 
hogy két hét szünet volt a 
bajnokságban - kezdte mon-
dókáját Kásás Zoltán - , hiszen 
a sérülteknek és a betegeknek 
így több idő maradt a rege-
nerálódásra. Csapó és dr. 
Dömsödi az ujjával bajlódott, 
Dongó és Rigó a vírusokkal 
küzdött, Molnárt egy vérvétel 
(pontosabban annak következ-
ménye) visel te me" R'^si-
hinnnek pc -
R 992-bcn tulajdonkc, , ... KCU-
den edzettünk először (!) teljes 
kerettel. A jelenlegi legjobb 
magyar csapat, a Tungsram SC 
a közelmúltban két napig 
Szegeden edzőtáborozott, és ez 
még akkor is a hasznunkra vált, 
ha az egymás elleni gyakorló 
mérkőzéseken nem tudtam va-
lamennyi játékosomat szere-
peltetni. 

- A hét végén viszont már 
újra bajnoki meccseken kell 
bizonyítaniuk Megyeriéknek. 

- Szombaton 16 órakor az 
újszegedi Sportuszodában az 

Vitán felül nagyszerűen s/<" "kozott két héttel P tt 
az a néhány száz szegedi szurkolo, : —r.rr>'-«» ,űrnap 

is kilátogatott az újszegedi Sportuszodába. A Szeged SC 
vízilabdázói persze igyekeztek is megfelelni a közönség 
elvárásának, hiszen előbb a meglehetősen vérszegény 

Bp. Spartacust „szórták meg" (14-8), majd Faragó Tamás 
együttesét, a BVSC-t is fölényesen verték (10-6). 

A két győzelmen túl az is örömet jelentett a pólóbarátoknak, 
hogy a két kapus, Scsegyerkin és Bólya, valamint Dongó, 
Török T„ Szabó Z. minden mozdulata arról árulkodott: 

a csapat (illetve a kulcsjátékosok többsége) jó formában van... 

OSC-t látjuk vendégül, és az eredménynek. Vasárnap az 
orvosegyetemisták ellen csakis „időtlen idők" óta veretlen 
a győzelmet tartom elfogadható Tungsram SC-t próbáljuk 

idegenben meglepni , és 
egyértelmű, hogy már egy pont 
megszerzését is hatalmas 
bravúrnak könyvelhetnénk el. A 
mai mezőnyben egyébként 
bárki bárkit megverhet, vagyis 
senkitől sem szabad megijedni. 
Mint mindig, most is sok múlik 
majd a fegyelmezettségen, és 
azon, hogy milyen százalékban 
használjuk ki az emberelőnyös 
helyzeteket. Jó lenne minél 
közelebb kerülni az ötödik 
helyhez... 

A Szeged SC sokszoros 
utánpótlás-válogatott játékosa, 
Szabó Zoltán is megerősítette 
edzője szavait: - A; OSC elleni 
összecsapásról „nincs mit 
tárgyalni", mindenképpen 
nyernünk kell. A Tungsram már 
lényegesen nagyobb „falatnak" 
ígérkezik, de valamennyien 
tisztában vagyunk azzal, hogy a 

'rt küzdünk... 

Előkészületi mérkőzésen 

„Kiizzadt" győzelem 

Az OB I. állása 

1. Tungsram SC 16 1 -244-188 33 

2. Vasas-Plaket 11 4 2242-176 26 

3. IJTE 11 1 5234-174 23 
4. FTC-Törley 9 4 4223-190 22 
5. Szolnok 9 - 8207-193 18 

6. BVSC 8 1 8194-204 17 
7. Szeged 7 2 8198-186 16 
8. Szentes 7 2 8187-186 16 
9. Eger 5 2 10197-212 12 

lO.OSC-Boniper 5 - 12209-253 10 

11. KSI 3 1 13153-256 7 
12. Bp. Spartacus 2 - 15171-241 4 

Nagyobb 
elismerés 
Itáliában? 

A múlt hét végén zárult 
albertville-i téli ötkarikás játé-
kokon az olasz sportolók 14 
érmet, négy aranyat, hat ezüstöt 
és négy bronzot gyűjtöttek. Úgy 
tűnik, az Olasz Olimpiai Bi-
zottság vezetői elégedettek ez-
zel a mérleggel, hiszen máris 
azt fontolgatják, hogy jelen-
tősen emelik a medálszer-
zőknek járó anyagi elismerést. 
Az egyik, önmagát megnevezni 
nem kívánó szakember úgy 
nyilatkozott, hogy a jövő hó-
napban kerül terítékre ez a 
téma, s ha létrejön az egyezség, 
akkor a négy évvel ezelőttihez 
képest hozzávetőleg 50 száza-
lékkal növel ik a jutalom 
összegét. 

A jelenleg érvényben levő 
tarifák szerint az aranyér-
meseket fejenként 50 millió líra 
(41 ezer 660 dollár), az ezüst-
érmeseket 25 (20 ezer 830 
dollár), a bronzérmeseket pedig 
15 millió (12 ezer 500 dollár) 
líra illeti meg. 

Bár az albcrtville-i küldöttség 
legeredményesebb tagja a sífutó 
Stefania Belmondo volt, aki 
mindhárom medálból gyűjtött 
egy-egyet, mégis az alpesi síző 
Alberto Tombát említik példa-
ként, aki egy aranyat és egy 
ezüstöt vitt haza. Az albert-
vi l le- i ol impia férfi alpesi 
síversenyeinek legkiemelke-
dőbb alakja az elképzelések 
szerint majd 110 millió lírát (91 
ezer 660 dollár) tehet zsebre 
mostani szereplése elismeré-
seként. Rögtön hozzáteszik: ez 
sem túl je lentős ös szeg , f i -
gyelembe véve, hogy Tombá-
nak egyéni szponzori szerző-
dései révén évente több mint 
hárommillió dollár üti a markát. 

Már két labdának is örülnének 
a JATE SC labdarúgói... 

Gardi János vezetésével készülnek az egyetemisták 
- Mi a jég hátán is megélünk! 

- kezdi beszélgetésünket Tóth 
Károly, aki az elmúlt időszak-
ban az egyetemisták játékosa és 
szakmai irányítója volt, majd 
így folytatja. - Számunkra a 
szegénység nem újdonság, 
mivel az anyagiakban kiugróan 
jónak mondható 9l-es évben is 
csak 110 ezer forinttal gazdál-
kodhattunk. Az egyetemtől 
húsz, a Szegedi Gabonafor-
galmi Vállalattól tíz, míg az 
O r s z á g o s T á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i 
Igazgatóság sportpályázata 
révén nyolcvanezer forinthoz 
jutottunk. Sajnos, ez utóbbi 
egyszeri támogatás, így az idei 
évben erre az összegre nem 
számíthatunk. Kiadásainkra 
jellemző, saját stadion hiányá-
ban évi huszonötezer forintot 
fizetünk a Szegedi Postásnak 
pályahasználati díjként. 

- A piszkos anyagiak után 
térjünk át a csapatra. Gon-
dolom nem elégíti ki igényeiket 
a tizenöt mérkőzésen szerzett 
tizenhárom pont és a negatív 
gólkülönbség. 

- A játékosállomány egyéni 
képességeinek ismeretében az 
5-6. helyen szerettük volna a 
tavaszi rajtot várni. Ehhez ké-
pest a jelenlegi 10. hellyel ter-
mészetesen nem lehetünk elé-

A nevezéshez háromezer 
forint hiányzott... Csak 
a fanatikusok tartják 

életben... Filléres gondok„ 
Szponzorok keresése... Nap 
mint nap halljuk, olvassuk 

a híreket a különböző 
szakosztályok nehézségeiről. 

Sokkal változatosabb 
mondatokra akkor sem 

számítottam, amikor a megyei 
II. osztályban szereplő JATE 

SC labdarúgóinak 
mindennapjairól 

faggatóztam. 

gedettek. Elsősorban a védel-
münk volt „szel lős", de a 
csatáraink sem büszkélked-
hetnek az őszi teljesítményük-
kel. Ebben a társaságban sokkal 
több van, s ezt be fogjuk bi-
zonyítani. Ennek érdekében új 
edzővel készülünk, hiszen né-
hány napja volt játékosunk, 
Gardi János vezetésével készü-
lünk. 

- Milyen okokra vezethető 
vissza a gyengébb szereplés? 

- Tudom, nem szerencsés 
dolog sérülésekre hivatkozni, 
de tény: az őszi mérkőzéseken a 
legjobbnak ítélt focisták közül 
négyen is a korlátot támasz-
tották. Az edzéslátogatottsággal 
is voltak gondjaim, de ebbe 

bele kellett törődnöm, hiszen 
sportolóinknak egyetemi vagy 
főiskolai elfoglaltságaik voltak. 

- Kik azok a labdarúgók, 
akik magasabb szintű bajnok-
ságban is megállnák a helyü-
ket? 

- Bíró Zsolt, Molnár Tibor és 
Baranyai József kiugróan j ó 
idényt tudhat maga mögött. Ok, 
a Szeged SC-t kivéve, bár-
melyik Csongrád megyei csa-
patban megállnák a helyüket. A 
többiekről csak annyit: ug-
rásszerű fejlődés várható tőlük. 

- Mennyiben módosult a 
keret? 

- Nagy érvágást jelentett 
Litauszki Zoltán és Jagicza 
Péter tásozása. Pótlásukra hat 
jó képességű játékost igazol-
tunk, így várhatóan nagyobb 
harc lesz a csapatba kerülésért. 

- Hogyan tovább? 
- A zuhanyhíradó szerint 

együttesünket az önfelszámolás 
veszélye is fenyegeti, mivel a 
JATE ez idáig senkitől sem 
kapón támogatást. így elkép-
zelhető. a tollaslabdázók után 
mi is kénytelenek leszünk 
visszalépni. Ennek elkerüléséért 
keressük azokat, akik támo-
gatni, finanszírozni tudnának. 
Már két labdának is örülnénk... 

CSONKA LÁSZLÓ 

Az olimpia előtti utolsó főpróba 
A péntektől vasárnapig tartó felnőtt és junior 

légfegyveres Európa-bajnokság több lesz egy 
„egyszerű" kontinensbajnokságnál. Ez lesz 
ugyanis - az áprilisi előolimpiai versenyt és a 
júniusi koronglövő EB-t leszámítva - a 
barcelonai olimpia előtti utolsó jelentős főpróba, 
az utolsó világverseny a sportágban. Ráadásul a 
légfegyveres számok az ötkarikás műsorban is 
szerepelnek, sőt, a futócél lövőknél csak a 
látványosabb 10 m-en hirdetnek végeredményt 
Barcelonában. 

Éppen ezért érthető, hogy rekordszámú 
nemzet, 33 ország küldte el versenyzőit a 
budapesti EB-re. Még akkor is figyelemreméltó 
az adat, ha csak a magyar, a csehszlovák és a 
német csapat teljes. Viszont olyan, sportági 
szempontból egzotikus országok is szerepelnek a 
nevezési listán, mint Ciprus, San Marino, 
Monaco. A konkurenciát növeli ugyanakkor, 
hogy a három balti állam, valamint Horvátország 
és Szlovénia már önálló csapattal vehet és vesz 
is részt a bajnokságon. 

LABDARÚGÁS 

A Szeged SC labdarúgói 
felkészülésük újabb állomá-
saként az NB III.-as kiskő-
rösieket fogadták a Felső Ti-
sza-parti stadionban. A vára-
kozásnak megfelelően a hazaiak 
kezdeményeztek többet az első 
percekben, és ennek ered-
ményeként már a 10. percben 
Vancea révén vezetést szerez-
tek. Ezt követően továbbra is a 
hazaiak maradtak támadásban, 
de csak a helyzetek kidol-
gozásáig jutottak. A második 
játékrészben az addig jobbára 
védekező kiskőrösiek kétszer is 

középkezdésre „szólították fel" 
a vendéglátókat, akik csak a 
találkozó vége előtt tudták 
győzelmüket bebiztosítani. 

Szeged SC-Kiskőrös 
3 - 2 ( 1 - 0 ) 

Felső Tisza-parti stadion. 200 
néző. Vezette: Bába. 

Szeged SC: Nagy Zs. - Kun, 
Mihalache, Wágner, - Sallai, 
Puskás, Radulescu, Takó, 
Takács J. - Vancea, Takács Z. 

Cserék: Dobó (kapus), Kiss, 
Miklós, Újvári. 

Legközelebbi felkészülési 
mérkőzésüket szombaton a 
Felső Tisza-parti stadionban 
14.30-kor a KSC labdarúgóival 
játsszák a szegediek. 

Kosárlabda NB / . 
/ 

Ujabb bravúrra 
készülnek a lányok 

Knábel (sötét mezben) tábla alatti határozottságára, 
ponterősségére most is nagy szükség lesz 

A női kosárlabda NB I. 
rájátszásában a Szeged SC 
csapata az 5 -8 . helyért vívja 
csatáit. A lányok az alapbaj-
nokságban a 8. helyen vé-
geztek, ezért a párharcokban 
először mindig idegenben lép-
nek pályára. Legutóbb a BSE 
együttesével Budapesten ta-
lálkoztak, ahol nem kis meg-
lepetésre 10 pontos győzelmet 
arattak. Bravúr ez a javából, 
mégpedig azért, mert előzőleg 
kétszer is vereséget szenvedtek 
a fővárosiaktól. 

A szegediek nem a legjobb 
előjelekkel várták az össze-
csapást, Zsemberi egész héten 
betegeskedett, ám vállalta a 
játékot, nem így Csapó, aki 
kisebb bokaműtétje miatt nem 
szerepelhetett . A társaság, 
fittyethányva a baljós elője-
leknek, olyan játékkal rukkolt 
elő, amelyről mestere, Domokos 
Mihály álmodik. Knábelék 
határozott védekezéssel, egy-
séges csapatjátékkal lepték meg 
ellenfelüket és nemcsak lel-
kesedtek, küzdöttek, hanem -
nem elhananyagolandó szem-
pont! - j ó l is kosaraztak! 

A holnapi visszavágóra bi-

zakodva készülhet az együttes, 
amelynek minden esélye meg-
van arra, hogy minél előkelőbb 
helyet foglaljon el a táblázaton. 

A 2l-est a szerencseszámók 
között jegyezzük, a Szeged SC 
férficsapata viszont másra 
emlékezhet e számról, vasárnap 
ugyanis sorrendben huszon-
egyedszer szenvedett vere-
séget... A zömmel tehetséges 
fiatalokból verbuválódott 
csapat, sajnos, nem tud meg-
birkózni az NB I. követel -
ményeivel, hiába játszik olykor 
biztatóan, hőn óhajtott e lső 
győze lmét nem képes meg-
szerezni. Most ismét olyan 
ellenfél, a táblázat 5. helyén 
álló Soproni KC gárdája látogat 
Szegedre, amelynek aligha 
jelent majd akadályt a Molnár 
Csaba vezetőedző által dirigált 
csapat legyőzése. A fiúk, mint 
az eddigi fordulók során, ezúttal 
is csak a tisztes helytállásban 
reménykedhetnek. 

Mindkét mérkőzés szombaton 
lesz az újszegedi Sportcsar-
nokban, a nők délelőtt II, a 
férfiak délután 5 órakor ját-
szanak. 

Albán focisták Szegeden 
Nem tudni, mikor fordult elő, amikor albán klubcsapat átlépte a 

határt. Éppen ezért különös jelentőségű az a tény, hogy a Tirana 
Sportklub futballcsapata tegnap Szegedre érkezett, és szombaton 
délelőtt fél 11-kor az Etelka sori pályán barátságos mérkőzést 
játszik a Szeged SC együttesével. 


