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Junior ezüstéremmel indult 
A szegedi Jákó Csaba is tagja a második helyezett magyar csapatnak 

Péntek reggel 9 órakor 
eldördültek az első lövések. Az 
atlétikához és labdajátékokhoz 
szokott szem alaposan elcso-
dálkozhatott azon, hogy lő-
állások sorakoznak az Olimpiai 
Csarnok és a Körcsarnok pá-
lyáján, játékterén. Egy biztos, a 
szervezők szorgos munkájának 
nyomán ideális körülményeket 
teremtettek a 22. légfegyveres 
EB-re érkezett, 33 országot 
képviselő 428 sportlövőnek. 

Alaposan „bekezdtek" a 
résztvevők, hiszen a három-
napos verseny nyitányán rögtön 
hat éremkollekció talált gaz-
dára. A legfrissebbnek a junior 
fiú légpuskások bizonyultak, 
akik a 60 lövés után délre már a 
végeredményt is ismerték. 
Magyar szempontból nem a 
legjobban kezdődött ez a kon-
tinensbajnokság. A szám egyik 
nagy esélyese, Gáspár Olivér 
ugyanis elmaradt saját vára-
kozásától, így amellett, hogy 
elmaradt az egyéni siker, az 
évek óta ezüstérmes csapatot 
sem tudta az e lőre lépéshez 
hozzásegíteni. A BPLE 19 éves 
junior világ- és Európa-bajnoka 
főképpen első sorozatának (92) 
„köszönheti" az 584 körös 
végeredményét, amelynél - kis 
túlzással - álmából felkeltve is 
jobbat tud. 

- Ezt a te l jes í tményt a 
közepesnél is gyengébbnek 
lehet mondani. Egész egy -
szerűen ma nem ment a lövés. 
Nem titkolom, hogy szíveseb-
ben indultam volna a felnőttek 
között, mert a korosztályomban 
kimondatlanul is nyomaszt az a 
tény, hogy tőlem mindenki 
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Jákó Csaba újabb ezüstéremmel gyarapította 
Európa-bajnoki trófeáit. 

győzelmet vár - kommentálta denesetre az ötödik helyhez volt 
szereplését Gáspár Olivér. elegendő. Az EB első arany-

A pénteki teljesítmény min- érme Csehszlovákiába került, 

Dalimii Mejezchleba jobb 

utolsó sorozatával előzte meg 

svájci e l lenfe lét . A német 

címvédőnek, Karl-Georg Hep-

tingnek ezúttal be kellett érnie a 

bronzéremmel. 

Ami a csapatversenyt illeti, a 

c ímvédő német trió maga-

biztosan ismételte meg tavalyi 

manchesteri sikerét. A magya-

roknak megint a dobogó 

második foka jutott, miután a 

három versenyző három kö-

rönként lépcsőzetesen követte 

egymást. ( K i e f e r József 581 

körös teljesítményével szintén a 

legjobb tíz között - 7. helyen -

végzett az egyéniben, míg a 

szegedi Jákó Csaba 578-cal a 

15. lett.) A trió érme a 

magyarok első medálját hozta a 

budapesti EB-n. 

Junior fiú légpuska, egyéni, 

Európa-bajnok: Dalimil Ne-

jezchlebe (Csehszlovákia) 590 

(99) kör, 2. Currio Delbiaggio 

(Svájc) 590 (97), 3. Karl-Georg 

Hepting (Németország) 587 

(99). 

Csapat , E u r ó p a - b a j n o k : 

Németország ( K a r l - G e o r g 

Hepting, Torsten Krebs, 

Torsten Köhler) 1754 kör, 2. 

Magyarország (Gáspár Olivér, 

Kiefer József, Jákó Csaba) 

1743, 3. Jugoszlávia (Denis 

lmanovic, Stevan Pletikosic, 

Gorán Stojadinovic) 1741. 

Pályáról pályára -
eseményről eseményre 

SZOMBAT 
Kosárlabda. Az NB l-ben a 

nőknél Szeged SC-BSE rang-
adó lesz 11 órától az újszegedi 
Sportcsarnokban, míg a Szeged 
SC férficsapata (ugyanott) 17 
órakor a Soproni KC-vel talál-
kozik. 

Röplabda. A Szegedi DRE 
első osztályú női együttese 15 
órakor az Ajkát fogadja a Tabán 
iskolában. 

V íz i labda . Az újszegedi 
Sportuszodában 16 órakor 
kezdődik a Szeged SC-OSC-
Boniper OB l-es rangadó. 

Labdarúgás. A magyar és a 

román ifjúsági válogatott 13 
órakor csap össze Tápén. A 
Szeged SC NB Il-es gárdája fél 
11 -kor az albán Tirana SC-vel 
mérkőzik a Felső Tisza-parti 
stadion edzőpályáján. (A dél-
utánra tervezett KSC elleni 
előkészületi meccs elmarad!) 

VASÁRNAP 
Kézilabda. Az NB I-ben a 

Szegedi ESK női csapata a 
TFSE-vel játszik 17 órakor az 
újszegedi Sportcsarnokban. 

Röplabda. Az SZDRE női 
együttese a Közgazdasági 
Egyetemet látja vendégül 15 
órakor a Tabán iskolában. 

Horgászhírek 
A Szegedi Hermán Ottó HE 

március 2-án megkezdi szoká-
sos tavaszi, szakaszos haltele-
pítését, amurt és pontyot helyez 
ki vizeibe. Ezért a Szilvás, a 
Fehérpart, a Keramit a Tejes és 
a Gumis nevű területeken a 
jelzett naptól március 15-én 
reggel 6 óráig általános tilalom 
lesz, tehát a parton horgász-
felszereléssel senki nem járkál-
hat, tilos a szoktató etetés és a 
mólók sem javíthatók ebben az 
időszakban. Március 28- ig 
változatlanul nem szabad éj-
szaka horgászni, azaz 22 órától 
hajnal 4 óráig nem lehet a 
parton tartózkodni. 

* 
A veze tőség továbbra is 

jutalmazza azokat a horgá-

szokat, akik az egyesület vi-
zeiből 10 kilogrammnál na-
gyobb harcsát fognak ki. A 
legnagyobbat kifogó horgász a 
jutalomengedélyen kívül ér-
tékes harcsázó felszerelést kap, 
ami az irodában megtekinthető. 

* 
Az egyesület v í z - és kör-

nyezetvédelmi bizottsága kéri 
azokat a mólótulajdonosokat, 
akik - a felszólítás ellenére -
még nem hozták rendbe 
balesetveszé lyes horgász-
helyeiket, sürgősen javítsák 
meg, vagy bontsák le a március 
30-diki ellenőrzésig. A gazdát-
lan, illetve rossz mólókat az 
ellenőrzést követően megszün-
tetik. 

Pótfelvételi 
Március 3-án 16-17.30 óráig 

pótfelvétel ire várja a nagy-
csoportos óvodásokat az 
Odessza II. Általános Iskola 
(Újszeged Hereke u. 2). 

Az ügyes mozgású gyerekek 

ugyanis szeptembertől a test-

nevelés szakosított tantervű 

osztályba járhatnak. 

Tavaszi futballrajt, 
kupacsatákkal 

Nagyszerű az idő, tavaszt 
idéző! Az időjárás-felelős tehát 
előrelátóan gondoskodott arról, 
hogy az 1992-es futballrajt 
ideális feltételek között va-
lósuljon meg. Szombaton és 
vasárnap ugyanis a Magyar 
Kupa legjobb 16 csapata közé 
kerülésért mérkőznek az együt-
tesek. Amint az már meg-
szokott, az élvonalbeliek csak 
ekkor kapcsolódnak be a 
kupakörforgásba. 

A 16 közé jutás egyet len 
mérkőzés alapján dől el . 
Amennyiben döntetlenre vé-
geznek a legénységek, úgy 
hosszabbítás következik. Ha 
ezután sem ismert a továbbjutó, 
büntetőket lőnek. A hét végi 
eseményeket követően hétfőn 
10 órakor az MLSZ tanács-
termében elkészítik a további 
sorsolást. A nyolc közé jutásért 
már oda-v isszavágó alapon 
csatáznak a klubok, még pedig 
március 4-én és 18-án. Ismert, 
hogy a Ferencváros-Veszprém 
őszi bajnoki csatát az MLSZ 
elnökségének döntése értel-
mében meg kell ismételni, és 
erre éppen jövő szerdán kerül 
sor. Feltételezhető, hogy a két 
NB l-es csapat túljut szombati 
kupaellenfelén, így március 
4-én a nyolc közé jutásért 
esedékes első mérkőzését nem 
tudja majd megvívni . A 
kupabizottság március 11 -ét 
jelölte ki a Ferencváros és a 
Veszprém számára az első ku-
pacsata megvívásának napjául. 

A Magyar Kupa-műsor a 16 
közé jutásért: 

Szombat: 

Hatvan-Deko-Ferenc város, 
Hatvan, 13.30 óra, vezet i : 
Bognár. Balmazújváros-
Veszprém, Balmazújváros, 
13.30, Hanyecz. Új Barázda 
TSZ SK-BVSC-NOVÉP, Mo-
hács, 13.30, Kincses. Csepel-
Kispest-Honvéd FC, Csepel, 
13.30, Stamler. Ibrányi SZSE-
Siófoki Bányász, Ibrány, 13.30, 
Marosvári. Pénzügyőr-UTE, 
Marczibányi tér, 13.30, Győr. 
Békéscsabai Előre FC-Tata-
bánya, Békéscsaba, 13.30, 
Varga S. 

Vasárnap: 

Ajkai Bányász-Haladás VSE, 
Ajka, 14, Lettrich. M i s k e -
Győri Rába ETO, Miske, 14, 
Tóth V. Szekszárd-ZTE, Szek-
szárd, 14, Herbály. Bag-Vasas, 
Bag, 14, Szi lágyi . Baktaló-
rántháza-Diósgyőr, Baktat-
lórántháza, 14, Puhl. Hódme-
zővásárhelyi LC-MTK, Hód-
mezővásárhely, 14. Fazekas. 
Olajbányász-Videoton-Waltha 
m, Nagykanizsa, 14, Vavika. 
III. ker. TTVE-PMSC, Hévízi 
út, 14, Molnár I. J. Celldömölki 
VMSE-Vác FC-Samsung, Cell-
dömölk, 14, Kovács i. 

A magyar-román 
másfél órával korábban 
Módosult a magyar-román kezdődik a két - 16 éves 

ifjúsági labdarúgó-válogatottak 
mérkőzésének mai időpontja. A 
tápéi sporttelepen 13 órakor együttes összecsapása. 

játékosokból összeál l í tott -

Tizenegy éve várja a hívást... 
Paragi Ferenc szegedi maratoni visszaemlékezése 

- Tulajdonképpen már az 
első szegedi maratoni szerve-
zésénél ott voltam, mint az 
egyik szövetkezet sportfelelőse 
- kezdte emlékeinek felidézését 
a napokban, a 71 éves Paragi 
Ferenc. — Ábrahám András is 
említette - vele készült ripor-
tunk január 23-án jelent meg (a 
szerk.) - annak idején a költsé-
gek és a lebonyol í tás nagy 
részét az OKISZ Sportosztálya, 
valamint a szegedi szövet -
kezetek vállalták. Hát így ke-
rültem egyre jobban bele a 
maratoni „sűrűjébe". A hatva-
nas évek közepétől már a szer-
vezőbizottság elnöke lettem, s 
egyre inkább átvette a rendezői 
szerepet a városi sportosztály. 

- Mint elnökre, gondolom, 
óriási szervezőmunka hárult. 

- Természetesen. Főleg 
társadalmi aktivistákkal oldot-
tunk meg minden munkát. Nem 
is tudom megállapítani, hogy ez 
könnyebb vagy nehezebb volt. 
Ha a költség oldaláról vizsgál-
juk a helyzetet, azt mondom 
sokkal kevesebbe került, mint a 
mostaniak. Ha az emberi lel-
kesedés felől közelítem meg a 
kérdést, akkor is azt kell meg-
állapítanom, hogy sokkal köny-
nyebb volt a régi szervezőknek. 

- Azt hiszem, egy lelkes stáb 

Húsz éven át nem volt olyan szegedi nemzetközi maratoni 
verseny, amelyen Paragi Ferenc ne lett volna a 

szervezőbizottság tagja. Aztán 1977-ben, a szövetkezeti 
elnökséget felcserélte a nyugdíjasok keserű kenyerével, s 
80-tól pedig még az eseményre meghívni is elfelejtették... 

Azóta a szegedi maratoni - tulajdonában lévő - igen értékes 
kép- és dokumentációs anyagának rendezgetése jelent 

kapcsolatot a nagy rendezvénnyel. Lopva azért az elmúlt 11 
évben is ott volt minden alkalommal a Széchenyi téren... 

nélkül nem lettek volna sikere-
sek a versenyek. 

- Sorolnám a neveket, csak-
úgy „kapásból": Ábrahám 
András, Csíkos Ferenc,Tóth 
István, Wiener Károly, idős 
Gallov Sándor, Kakuszi Ferenc, 
Temesvári Gyula, dr. Monos-
tori Tibor, Szabó László, sokat 
segítettek, nagy részt vállaltak a 

sikeres rendezésből. Mindany-
nyian egy-egy terület kitűnő 
ismerői voltak. A technikai 
feltételeket pedig a szövetke-
zetek biztosították. 

- Ha jól emlékszem, elnök-
sége idején alakultak ki az 
úgynevezett nemzetközi mara-
toni-barátságok. (A képen 
Paragi Ferencet közrefogjak a 
kassai vezetők - a szerk.). 

- Igen, rendszeres kapcsola-
tot alakítottunk ki Kassával, 
Debnoval, Karl-Marx-Stadttal 
és a holland Enschedevel. 

- Mi az az érdekesség ami 
örökre nyomot hagyott Önben ? 

- Soha nem felejtem el az 
angolok egyik legjobb mara-
tonistáját dr. Ronald Hill-X, aki 
óriási egyéniség volt, szinte 
tűzbe hozta két évben is a 
szegedi közönséget nagyszerű 
futásával, s idejével. Azt hi-
szem Tóth Gyula is örökre 
beírta nevét a szegedi maratoni 
aranykönyvébe, hiszen hétszer 
diadalmaskodott, ebből ötször 
egymás után. Még ma is mo-
solyt csal az arcomra például, 
amikor a külföldieknek szerve-
zett egyik programunk Szaty-
mazon őszibarack evő verseny 
volt... 

- Ezek után nem csodál-
kozom, hogy kicsit sértődött 
embernek erzi magát a mellő-
zése miatt. 

- Rosszul esik amikor a 
barátok azt kérdezik tőlem: mi 
van a maratonival. Tolakodni 
nem akartam soha. s ezután sem 
fogok. Az biztos, hogy óriási 
gazdasági - 20 évig voltam 
ipari szövetkezeti elnök - és 
szervezési tapasztalattal rendel-
kezem. Sőt, ami a legfontosabb 
időm is van bőven... 

Süu JÓZSEF 


