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Csak a Siófok érezheti magát páholyban (?) 
Szerda estére kiderül, melyik 

nyolc klub marad állva az 52. 
labdarúgó Magyar Kupában. Az 
bizonyos, hogy két helyet nem 
é l v o n a l b e l i e k bérelnek ki a 
negyeddöntőben, s ha a Szek-
szárd és a Békéscsaba is „oda-
figyel", megeshet, hogy csak 
négy hely lesz NB l-eseké! 

Ami a „forrpontot" jelentheti 
a nyolcaddöntő visszavágói so-
rán, nos ebből akad kettő is. A 
Megyeri úton valóban minden 
megtörténhet, mert az UTE van 
olyan jó karbanlévő kollektíva, 
hogy a ferencvárosiakat megtré-
fálja. Az első, Üllői úti 90 perc 
során 1-1-re végzett a két gár-
da, de akkor a zöld-fehéreknek 
kellett az eredmény után fut-
niuk... 

Ki tudná megtippelni a ba-
ranyai szupercsata végeredmé-

nyét? Pécsett lép gyepre a baj-
noki címvédő Kispest-Honvéd 
FC, amely az első két tavaszi 
fordulóban rúgott öt gól t , s 
egyet sem kapott. Mi ez, ha 
nem előkelő szereplés? Igaz, dr. 
Mezey György fővárosi legény-
sége erősen e lgondolkodhat 
azon, vajon a Bozsik-stadion-
ban lőtt egyetlen árva gól elég 
lesz-e az üdvösséghez a Pécs 
ellen? 

Siófokon azt mondják a szur-
kolók, most végre igazán neki-
lendül az „olajos"-gárda. Er-
re van lehetőség! A Bányász 
ugyanis vasárnap idegenben 
verte meg az őszi bajnok Vác 
FC-Samsung csapatát, s az első, 
a Veszprém elleni kupamérkő-
zésén is megnyugtatónak tűnő, 
k é t g ó l o s e l ő n y h ö z jutott a 
Balaton partján. Forró fogadta-

tásra számíthat az NB Il-es Bé-
késcsaba otthonában az MTK, 
amely a Hungária körúton 
2-1-re nyert. A „nem élvonal-
beliek" párosítása és az e l ső 
mérkőzések eredményei alapján 
szakértő legyen a talpán, aki 
helyes tippet ad a Bag-Baktaló-
rántháza, illetve Nagykanizsa-
Mohács visszavágóra. Legfel-
jebb gyanítható, hogy a szerdán 
otthon játszó Bag és Nagyka-
nizsa jut él a nyolc közé. A baj-
nokságban eddig nagyon csaló-
dott váciak a kupában kívánnak 
vigasztalódni, ám hogy a Hala-
dás V S E - G y ő r i Rába ETO 
párból melyik élvonalbeli várja 
majd a negyeddöntő sorsolását, 
ez is talány a javából! 

A nyolcaddöntő visszavágók 
műsora, és az első csaták „em-
lékidézője": 

Váci F C - S a m s u n g - S z e k -
szárd, Vác, 14.30 óra, első mér-
kőzés: l - l . Pécsi M S C - K i s -
pest-Honvéd FC, Pécs, 14.30, 
0 -1 , Békéscsaba-MTK, Békés-
csaba, 14.30, 1 - 2 , Bagi F C -
Baktalórántháza, Bag, 14.30, 
2 - 2 , N a g y k a n i z s a - M o h á c s , 
Nagykan iz sa , 14 .30 , 1 - 0 , 
Veszprém-Siófok, Veszprém, 
14.30, 1-3, UTE-Ferencváros, 
Megyei út, 17, l - l , Haladás 
VSE-Győri^ Rába ETO, Szom-
bathely, 1 7 , V l . 

Ha a két találkozó összesített 
eredménye alapján nem lehet 
eldönteni, melyik csapat a to-
vábbjutó, úgy 2 x 1 5 perces 
hosszabbí tás köve tkez ik , s 
végső esetben büntetőket lőnek 
a csapatok. 

Mi lesz veled, tornasport? 
Erre a kérdésre kerestem a 

választ a sportág egyik meg-
szállotjától, a 38 éves Bélteki 
Páltól, aki „civilben" a JATE-n 
testnevelő tanár, s aki több mint 
egy évtizede fáradozik Szege-
den azért, hogy - ha egyelőre 
nem is egyesületi szinten - élet-
ben tartsa kedvenc sportágát. 

- Annyi mindenről lehetne 
beszélni, azt sem tudom mivel 
kezdjem - indítja a társalgást 
Bélteki Pali. 

- Talán kezdd egy rövid át-
tekintéssel, hogy fogalmunk 
legyen, miként jutott erre a 
„szintre" Szegeden a torna. 

- Közel 20 éve szűnt meg eb-
ben a városban a férfi OB l-es 
tornaszakosztály, ahol örökös 
pénz- és teremhiánnyal küsz-
ködtek. Szegednek volt egy OB 
l-es női tornászcsapata is, akkor 
még Szeol néven, s bár óriási 
eredményeket nem ért el, rend-
szeresen indult az országos 
bajnokságban. Annak idején ott 
edzősködtem Nógrádi Laci és 
Nohel Gizi társaságában. A 
szakosztály átalakulását meg-
e l ő z ő e n még az volt a terv, 
hogy a Szeol Etelka soron épülő 
munkacsarnokában kapunk 
szépen fe l szere l t he lyet , 
azonban végül se felszerelés, se 
hely. Az akkori szakosztályel-
nökünk, Csonka Ixíszló igazán 
megtett mindent, azonban az 
átalakulást — gyakor lat i lag 
megszűnést - nem tudta meg-
akadályozni. Egyszerűen nem 
Yolt meg a kellő anyagi és do-
logi f e l t é te l . Még az addig 
vásárolt felszerelést is eladták. 
Az átalakulás idején Kővári 
Árpád volt a Szeol elnöke. 

- Úgy tudom, te még ezt meg-
előzően „kiléptél". 

Bélteki Pál és a „csokorra" való tanítványai közül hat 

- Otthagytam a szakosztályt, 
de a tornát azóta sem. Gyere-
kekkel kezdtem fogla lkozni , 
e lőbb általános iskolásokkal, 
később középiskolásokkal is. 
Ezekkel a fiúkkal, lányokkal az 
évek folyamán hol együtt sír-
tunk, hol együtt nevettünk. Ki 
szeretném hangsúlyozni: velük 
mindig az ún. „B" kategóriás 
versenyeken indulunk, amivel a 
nem egyesületi szintű küzdel-
meket jelzik. Itt néhány igen 
értékes eredményt könyvelhe-
tünk el. 

- Milyen iskolák tanulói ré-
szére tartasz edzéseket? 

- Az általános iskolák közül 
a Mádách, a Tarján IV. sz. le-
ánytanulói, valamint a makkos-
házi fiúk számára. De én edzem 
a srácokat az erdészeti szak-
középiskolában, a Csonka János 
Gimnáziumban és Szakközépis-
kolában, valamint a lányokat a 

Deák Ferenc és a Ságvári Endre 
Gimnáziumban. 

- Ez szép teljesítmény! Hogy 
álltok helyiséggel? 

- Általában az említett isko-
lák biztosítják a termet, kivéve 
a Madách esetében. Kezdetben 
itt is úgy volt, később azonban 
átmentünk a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola II. Sz. Gya-
korló Általános Iskola torna-
termébe. Sokat segített a felté-
telek megteremtésében úgy a 
főiskola, mint az általános is-
kola vezetése. 

- Az anyagi lehetőségeitek, 
gondolom, nektek is végesek. 

- Ezt jól gondolod. A Ma-
dách és a Tarján IV. esetében 
önköltséges rendszerben dolgo-
zunk. A szülői áldozatvállalás 
példamutató. A többi iskolánál 
a diáksportkör b iz tos í t ja a 
létfontosságú feltételeket. Ez a 
mez vásárlását, a terem- és az 

utaztatás költségeinek fedezését 
foglalja magában. 

- Az eredményekben miként 
jelentkezik ez a „gigászi" 
munka? 

- Az erdészeti szakközép-
iskola fiúcsapata a megye leg-
jobbja. Tavaly az országoson a 
10. hely környékén végeztek. A 
Széchenyi g imnázium leány 
gárdája szintén megyei legjobb. 
Négy éve országos bajnok volt, 
akkor még Tarján IV. Sz. Álta-
lános Iskola néven. A múlt év-
ben a Madách felsős lányaival a 

11.-III. korcsoportban országos 
bajnokságon 2. helyezést értünk 
el. Idén szinte mindegyik csa-
patom bekerült a területi dön-
tőbe, illetve a Madách csapata a 
városi döntőt nyerte meg. 

- Mit gondolsz, lesz-e valaha 
egyesületi szintű versenysport a 
torna Szegeden? 

- Azt megígérhetem, nem 
rajtam fog megbukni a gon-
dolat. Rengeteg múlik az iskolai 
vezetésen, a testnevelő tanáro-
kon. Összefogással, jóval több 
szakemberrel kb. négy év alatt 
el lehetne jutni versenyszintre, 
persze még csak a gyerekekről 
beszé l t em. Ezután jönne az 
anyagi oldal . A koncentrált 
felkészítés lehetőségét kellene 
megteremteni és akkor talán az 
én nyelvem sem lógna annyit a 
sok rohangálástól. A jelenlegi 
nél is hathatósabb támogatásra 
és összefogásra volna szükség! 
Talán egyszer eljön majd ennek 
is az ideje... - fejezi be tájékoz-
tatását Bélteki Pali, majd az 
óráját nézve , sűrű bocsánat-
kérések közepette rohan edzést 
tartani. 

PLGNICZKI JÓZSEF 

Petrovics 
második 

CSELGÁNCS 
Az UTE szombaton országos 

rangsorversenyt rendezett juni-
or c se lgáncsozók részére. A 
Szeged SC sportolói közül súly-
csoportjában Petrovics Milán a 
második. Farkas Attila, Szabó 
Csaba és Szabó István a har-
madik, Abel István a hetedik 
helyen végzett. 

Lépcsőre fel! 
Szombaton - ha csak néhány 

órára is - új sporthelyszínnel 
gazdagodik a város. A Centrum 
Áruház melletti „olajos" iroda-
ház 221 lépcsőjén fog ugyanis 
eldőlni, ki lesz a város legjobb 
lépcsőfutója. 

A kimondottan „panellakók-
nak'; kedvező versenyen bárki 
elindulhat, aki képes egy szuszra 
a 9. emeletre fölszaladni. Csu-
pán emlékeztetőnek - a tavalyi 
győztes 48 másodpercet szánt 
erre.' 

A 30 000 forint összdíjazású 
versenyen 6 kategóriában hir-
detnek győztest. Az edzetleneb-
bek sem fognak csalódni, mert a 
Hólabda fagyizó termékeivel, a 
Non Stop Grill pancerottiké-
szítményével (olaszos, hússal 
töltött fánk) és a D Lánc Kft. 
Drink 21 italával várnak min-
den indulót. 

A versenyre kilátogató néző-
ket - a Centrum Áruház kiraka-
tában elhelyezett - tévéken ke-
resztül tájékoztatják a törtcnc-

Továbbjutás drámai 
körülmények között 

Papiron SC Szeged-Tungs-
ram SC 1:3 (-5, -7 ,11 , -16) . 

Szeged , 3 0 0 néző, vezette 
Hurák, ifjú Kiss. 

Szeged: LAPSIN, Vámos , 
Rácz, Voronkov, Petheő. Csere: 
H U L M A N N , Polgár, Streze-
neczki, Szűcs. Edző: Nyári Sán-
dor és Nusser Elemér. 

A fővárosban biztosan nyert 
első mérkőzés visszavágóján a 
szeged iek álmosan kezdtek, 
míg a lámpagyáriak óriási len-
dülettel biztosan hozták az első 
játszmát. A folytatásban soroza-
tos cserék ellenére sem talált 
magára a Tisza-parti gárda. 
Rossz nyitásfogadások nehezí-
tették a szegediek helyzetét , 

míg a vendégek két idegen-
légiósa elemi erővel ütötte be a 
válogatott Magyar kitűnő fel-
adásait. A harmadik játszmában 
az izgalmak a tetőfokra hágtak. 
A lelkes közönség űzte-hajtotta 
a hazaiakat, akiknél hosszú sé-
rülés után a válogatott Hulmann 
eredményes támadójátéka for-
dulatot hozott. Óriási izgalmak 
közepette a hazaiak megnyerték 
a továbbjutásukhoz szükséges 
játszmát. A negyedik játékrész-
ben a Szeged cserejátékosait is 
szerepeltette, akik nem okoztak 
csalódást. A szegediek az egy 
megnyert játszmával továbbju-
tottak a Magyar Kupában. 

Buzgó nem lehetett „buzgó" 
ti,- • • ÖTTUSA 

Néhány napja még az olimpiára készülő magyar öttusázók, 
Fábián László, Káinoki Kis Áttila, Madaras Ádám, Martinék 
János és Mizsér Attila mexikói sikerének örülhettek a sport-
barátok. Kedden viszont egészen más jellegű „ügy" foglalkoztatta 
a sportág híveit: a felnőtt férfiválogatott vezető edzői tisztét Buzgó 
János helyett Pécsi Gábor, a juniorok szövetségi kapitánya vette át. 

Buzgó József, aki tavaly október 3-án lett a válogatott veze-
tő .edzője (mint ismert, a szövetségi kapitányi posztot nem 
töltötték be, az elvi irányítást dr. Török Ferenc elnök hatáskörébe 
utalta az elnökség - a szerk.) így látja a történteket: 

- A mexikói edzőtáborozás során felszínre kerültek azok a 
problémák, amelyek korábban nem jelentkeztek ilyen „tömege-
sen." Úgy éreztem, hogy az én szakmai munkámra nem tart igényt 
dr. Török Ferenc, csupán „samesznak" kellek. Nem tudtam tevé-
kenyen részt venni a munkában, pedig én nem egyszerű végrehaj-
tónak jöttem vissza a sportágba. Mexikóban úgy döntöttem, nem 
folytatom tovább a vezető edzői munkát, felállók. Nyugodt, ki-
egyensúlyozott emberként kívánok élni, s nem kívánok megha-
sonlani. Megegyeztünk, kedden reggel még beszélgetünk a lovar-
dában, de nem volt rá szükség, mert egyértelművé vált, hogy nem 
tudunk tovább együtt dolgozni. Semmiféle harag, rossz érzés 
nincs bennem, ezért is ajánlottam fel a távozásomat. 

A sikeres szöuli olimpia után már egyszer elváltak útjaik. Ezek 
után tavaly októberben mégis elfogadta az újabb felkérést. Pedig 
tudta, mire vállalkozik. 

- Valóban..., ma már tudom, hiba volt. De annyira szeretem az 
öttusát, hogy félretettem mindent. 

Hallgattassák meg a másik fél, dr. Török Ferenc, a MOSZ 
elnöke is: 

- Buzgó kérésére közös megegyezéssel bontottuk fel a megálla-
podást. A válogatott vezető edzője az olimpia végéig Pécsi Gábor, 
az UTE vezető edzője, a juniorválogatott kapitánya lett. 

Miért váltak el útjaik Buzgóval? Ő azt mondja, nem volt szük-
ség a szakmai munkájára. 

- Ezt csak ő érezte így, nem tudok rá mást mondani. Ma sem 
értem, mi bántja Buzgót, mert konkrétumokat nem tudott felsorol-
ni. Az „alapállás" az volt, hogy közöttünk nem mellérendeltségi a 
viszony. Talán ez bántotta őt. 

Pécsi Gábor, a válogatott új vezető edzője így nyilatkozott az 
MTI munkatársának: 

- Már korábban is többször segítettem a válogatott felkészí-
tését. Dr. Török Ferenc megkeresett, hogy szüksége van a mun-
kámra. Nem mondhattam nemet. A versenyzők miatt sem, de a 
megtiszteltetés miatt sem. 

Magabiztos győzelem 
KOSÁRLABDA N B II . 

sekről. Továbbá közönségcsalo-
gatónak szánják az Active- és 
Levis-termékekből összeállított 
divatbemutatót, valamint a Hó-
virág gyermeknéptáncosok mű-
sorát. 

Érdemes lesz tehát szomba-
ton 10 óra környékén ellátogat-
ni a Centrum Áruházhoz, mert 
itt mindenki nyerhet - nincse-
nek favoritok - hiszen a lépcső-
zés igazi „népi" sportágnak 
számít... 

A Szegedi Postás férfi kosár-
labdázói az elmúlt napokban 
hazai pályán fogadták a Nyí-
regyházi MGFSE együttesét. 
Már az első percekben az tör-
tént a játéktéren, amit a sze-
gediek akartak, így a fordulásig 
a magassági fölényben játszó 
hazaiak húszpontos előnyt har-
coltak ki. Szünet után a jelentós 
e lőny birtokában a könnyel-
műsködő vendéglátók játékába 
sok hiba csúszott, de még így is 
nagy különbségű győzelemmel 

sikerült visszavágniuk az őszi 
75-72-es nyíregyházi vereségért. 

Szegedi Postás-Nyíregvházi 
M G F S C 84-53 (44-24) 

Férfimérkőzés, Szeged, 200 
néző. Vezette: Weidinger, Rát-
vay. 

Szegedi Postás: Lukács (10), 
Búzás (22 /9) , Varga (18/3) , 
Velcsov ( - ) , Schneiker (19). 
Csere: dr. Csanády (4), Hányi 
(4), Tarnai (4), Fehérvárx (3), 
Kiss ( - ) . Edző: Va laczkay 
József. 

A Szeged, Moszkvai krt. 19. sz. alatti telken 

saját tulajdonként felépülő 
üzlethelyiségek és irodák leköthetők 
Szegeden, az Oroszlán u. 3.1. em. 1. sz. alatt. 

Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 8-18 óra 
között. Telefon: 20-236. 


