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Hatodszor a BEK-ért - kedvezőtlen előjelekkel 
Nem valószínű, hogy ezekben a napokban sokan irigyelnék 
Nyilasi Tibort , a Ferencváros labdarúgó bajnokcsapatának 
vezetőedzőjét. Az NB I. legutóbbi fordulójában, szombaton 

hazai pályán a Pécstől 2-0 arányú vereséget szenvedett 
a Fradi, s ezzel megszakadt hosszú időn át tar tó bajnoki 

veretlenségi sorozata. A kudarc soha nem párosul örömmel, 
de a mostani fiaskó talán a lehető legrosszabbkor jött , 

mert szerdán igen fontos erőpróba következik, az együttes 
megkezdi küzdelemsorozatát a BEK-ben, Pozsonyban 
a csehszlovák Slovan Bratislava ellen mutatkozik be. 

S nem elég a sikertelen bajnoki szereplés okozta 
sokkhangulat , a szakvezetőnek még egy kiadós 

sérüléshullámmal is meg kell birkóznia. 

- Nagyon soká ig b íz tam 
abban, hogy a legjobb össze-
állításunkban léphetünk pályá-
ra, de a hetek múlásával egyre 
inkább szertefoszlottak remé-
nyeink. Előbb Szergej Kuznye-
covról és Sorin Ciganról derült 
ki, hogy sokáig harcképtelen, 
aztán Fodor Imre és Nagy 
Zsolt dőlt ki a sorból, szomba-
ton pedig Vaszil Gyula és Gre-
gor József is megsérült, előbbi 
húzódást szenvedett , utóbbi 
pedig rúgást kapott a térdére -
mondta Nyilasi Tibor. - Közü-
lük Kuznyecov, Cigan, Fodor 
és Nagy semmiképpen sem 
játszhat, Vaszil és Gregor sze-
repe l te tése pedig egye lő re 
kérdéses. Még szerencse, hogy 
Lipcsei Péter és Páling Zsolt 
eltiltása csak a bajnoki mérkő-
zésre vonatkozott, így ők ott 
lehetnek a pozsonyi kezdő csa-
patban. 

A zöld-fehérek ma, kedden 
délelőtt kelnek útra, s délután a 
47 ezer néző b e f o g a d á s á r a 
alkalmas Slovan-pályán edze-
nek. Nyilasi azt ígérte, hogy 
közvetlenül a gyakorlás után 
hirdeti ki a kezdő tizenegyet, 
bár valószínűleg csak a „Gre-
gor vagy Schneider" dilemmát 
kell eldöntenie. Ezek alapján a 
várható összeállítás (gy fest: 

Balogh T. - Simon, Telek, 
Szekeres, Keller - Páling, 
Albert, Szűcs, Lipcsei - Gregor 
(Schneider), Wukovics. Ké-

szenlétben áll: Szeiler (kapus), 
Balogh G., Szenes és Vanicsek 
( m e z ő n y j á t é k o s o k ) , így áll 
össze a 16-os keret. 

- A Pécs elleni mérkőzés 
ismételten bebizonyította, hogy 
nagyon h i ányoznak sérül t 
kulcsjátékosaink, gondolok itt 
Kuznyecov ra , Fodor ra és 
Nagyra - folytatta Nyilasi. -
Ha nincs az a vereség, akkor 
most optimistább lennék, de 
persze a kedvezőtlen előjelek 
ellenére sem adjuk meg ma-
gunkat. Szeretnénk kiharcolni 
a továbbjutást , ám ahhoz az 
kell, hogy az első mérkőzésen, 
idegenben se ijedjünk meg a 
nagy feladattól , s bátortalan 
játékkal ne hozzuk magunkra 
az ellenfelet , amelyről nem-
csak nekem, hanem kollégáim-
nak is nagyon jó véleményük 
van. Úgy ítéljük meg, hogy já-

tékban, profi sze l lemben is 
előttünk járnak, s ráadásul ná-
luk nem kell he ten te ú j r a -
formázni a csapatot, amelynek 
egyik vezéregyénisége a több 
nyugat-európai klub figyelmét 
f e lke l tő Dubovsky . Ta lán 
mindennél többet elmondanak 
a S lovanró l a váci mes ter , 
Csank János kollegám szavai, 
ő úgy foga lmazo t t : ha nem 
lenne a pozsonyi futballistákon 
a Slovan-mez, teljesítményük 
alapján akár azt is godolhatná, 
hogy a holland szupercsapat, 
az Ajax képviselői vannak a 
pályán. 

A 24 bajnoki címmel és 15 
hazai k u p a g y ő z e l e m m e l 
büszkélkedő Ferencváros ha-
todszor indul harcba a Bajnok-
csapatok Európa Kupájáér t . 
1963-ban már az első fordu-
lóban kiesett a török Galata-

saray ellenében, az 1965/66-os 
sorozatban két „körön" jutott 
túl, majd a legjobb négy közé 
ju tásér t a lulmaradt az olasz 
Internazionaléval szemben. Az 
1969/70-es kiírásban a máso-
dik ellenfél , az angol Leeds 
United je len te t te a végál lo-
mást, majd 1976-ban ugyan-
csak a második fordulóban a 
keletnémet Dynamo Dresden 
búcsúztatta a csapatot. A leg-
utolsó fellépés 11 éve, a mos-
tanihoz hasonlóan szeptember 
16-án és 30-án egy csehszlo-
vák együttes, a Bánik Ostrava 
ellen volt, az első fordulóbeli 
párharcból 5-3-as összesítéssel 
az ellenfél jutott tovább. 

Az FTC a BEK keretében 
eddig 18 mérkőzést vívott - a 
jelenlegi mester, Nyilasi Tibor 
öt összecsapásnak volt részese 
játékosként - , abból 9 győzel-
met aratolt, kétszer döntetlenre 
végzett, hét alkalommal pedig 
vereséget szenvedett , a gól-
arány 39:33. Idegenben csak az 
izlandi Keflavikot, a görög Pa-
nathinaikost, és a luxemburgi 
Jeunesse Esch-t sikerült le-
győznie. ugyanakkor Isztam-
bulból, Milánóból, Leedsból, 
Dresdábó l és Os t ravábó l 
e g y f o r m á n sú lyos (3 gólos 
vagy annál nagyobb arányú) 
vereséggel tért haza. Ezek sem 
kedvező előjelek... 

Itthon, és megint együtt a „csapat" 

Másfél hónapja, pontosan 
augusztus elsején kelt útra a 
mozgáskorlátozottak barcelo-
nai paraolimpiájára a „Három 
István", a két szegedi atléta, 
Bozsó István, Nagypál István 
és az őket Barkas gépkocsival 
kísérő Szabad István. A kiváló 
h o s s z ú t á v f u t ó k , a sz in t idő 
többszöri teljesítése ellenére 
sem kerültek az utazó csapat-
ba, ezért döntö t tek úgy, ha 
kétkeréken is, de e lmennek 
Barcelonába! 

Vállalásukat te l jesí tet ték, 
napi 100-120 kilométert kere-
kezve 23 nap alatt jutottak el a 
katalán „fővárosba." Kalandos 

és élménydús útjukat tegnap 
családi és baráti körben eleve-
n í t e t t ék fe l , ugyan i s a dél i 
órákban érkeztek vissza Sze-
gedre. Ahogyan Bozsó István 
elmondta, háztól házig - bi-
zonyság rá a kerékpár hiteles 
számláló órája - 2258 kilo-
métert tettek meg kétkeréken. 
Felidézve a paraolimpia törté-
néseit, szuperlatfvuszokban 
mesélt a látottakról és tapasz-
taltakról, a mozgássérült spor-
tolók heroikus, felemelő küz-
delméről, a sorstársaikért extá-
zisban szurkoló, a lelátókat 
zsúfolás ig megtöl tő nézőse-
regről. 

A Portál SE bajnoksága 
Négy fordulón jutott tűi az 

utóbbi évek legrangosabb, leg-
népesebb egyéni sakkversenye 
Szegeden. A jó szervezésnek 
köszönhetően soha nem látott 
mezőny - 43 fő - rajtolt az el-
múlt szerdán a Portál-klubban. 

Külön kiemelést érdemel, 
hogy az aktív tábla melletti 
játéktól korábban visszavonult 
levelezési mester, dr. Kárpáti 
Zoltán újra játszik egyéni ver-
senyen. Dr. Tarnai Karcsi bá-
csival együtt Szeged sakkmúlt-
jának meghatározó egyéniségei 
a város jelenlegi sakkéletét je-
lentő Portál SE tagjai. 

Szentesről vállalja a szerdai 
és pénteki átjárást Vlagyimir 
Volosin. a kitűnő OB l-es má-
sodik táblás sakkozó. 2320 
É lő -pon t j áva l ó és Herpai 
József, valamint Bezdán Tibor 
(2310) a torna fő esélyese. 

A korosz tá lyos EB-n is 
helytállt Apró Adrián és Csiz-
madia László az országos elő-
döntő második helyezettje, if-
júsági aranyjelvényes sporto-
lók számára egy ilyen verseny 

nagy lehetőség a régi erőviszo-
nyok alakítására. A szombati 
harmadik és negyedik forduló 
Adrián számára óriási sikert 
hozott, legyőzte dr. Berecz Ár-
pád és Papp László mesterje-
lölteket, a nyári Fesztivál Ku-
pán legjobb szegedi sakkozó-
kat. Csizmadia Laci pedig Her-
pai József elleni győzelmével 
okozott meglepetést. 

A ve r seny eddigi sza-
kaszában remekül „kijött a lé-
p é s " Fodor Gábornak, aki 
m a x i m á l i s négy pon t j áva l 
egyedül vezet. 

A második-harmadik helyen 
a régi ságváris Bezdán Tibor és 
az új Apró Adrián áll 3,5 pont-
tal. A hárompontosak csoport-
jában tizenegyen „lihegnek" a 
három dobogós nyomában: Ba-
rát, dr. Berecz, Csikós, Csiz-
madia, Herpai, Kovács, Mol-
nár, Papp L., Sipos, Tornyai, 
Volosin. 

A verseny nagyobbik része 
- öt forduló - még hátra van. 

BI.ÁZSIK ZOLTÁN 

Sportoktatói tanfolyam indul 
A Csongrád Megyei Sportigazgatóság az 1992/93-as tanévre 

sportoktatói (segédedzői) tanfolyamot indít. Az alábbi sportá-
gakra várják a tanulni vágyókat: birkózás, judó, karate, kézilabda, 
kosárlabda, röplabda, tájékozódási futás, tenisz, úszás, vízilabda. 

Az érdeklődők a jelentkezési feltételekről felvilágosítást kap-
nak, illetve a jelentkezési lapot beszerezhetik a Csongrád Megyei 
Sportigazgatóságon (Szeged, Stefánia 6., telefon: 62/12-632, 22-
707). Jelentkezési határidő: szeptember 18. 

„Tollastoborzó" 
A J A T E SC to l l a s l abda 

szakosztálya kedden 16.30 és 
18.30 között (Rókus II. Ált. 
Isk. tornaterme), valamint szer-
dán és pénteken 17 és 19 óra 

között (Arany János Ált. Isk. 
tornaterme) toborzót tart 9-12 
éves gyerekek részére. Az ér-
deklődők Tary Gábor edzőt 
keressék. 

Anyagi gondok a céllövőknél (is) 

Jákó Csaba junior EB-bronzzal 
„doppingolt" a felnőtt OB előtt 

Barcelonában jártak... 
Itthon a paraolimpiára kerekező szegedi },csapaf 

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Az elmúlt hét végén Jákó 
Csaba (a Városi Lövész Klub 
versenyzője) csapatban Gáspár 
Olivérrel és Nagy Zoltánnal 
(Bp. LE sportolói) a Szófiában 
megrendezett junior sportlövő 
Európa-bajnokságon - a Cseh 
és Szlovák SZK válogatottja, 
va lamin t Németo r szág 
legjobbjai mögött - a kisöbű 
sportpuska összetett számában 
a dobogó harmadik fokára áll-
hatott. A siker hátteréről és 
még néhány aktuális kérdésről 
Csaba edzőjével, Andrássy Ár-
páddal beszélgettem. 

- Elégedett a fiúk helyezé-
sével? 

- A srácok nemzetközi ered-
ményei alapján, azt hiszem, tő-
lük mindenki hasonló helye-
zést remélt, (gy nekem is elé-
gedet tnek kell l ennem. Azt 
azonban el kell mondanom, 
előkelőbb helyen is végezhet-
tek volna, ha a versenyt nem 
óriási szélben, hidegben, egy-
szóval: irreális körülmények 
között rendezik. 

- Ugye ezzel nem azt akarja 
mondani, hogy a riválisok jobb 
körülmények között léphettek 
lőállásba? 

- Természetesen nem! Min-
denki hasonló feltételek között 
tüzelhetett, de egyáltalán nem 
mindegy, milyen lőszerrel. A 
mieinknek anyagi lehetóségek 
hiányában nem állt rendelkezé-
sükre olyan töltény, amellyel át 
lehetett volna lőni a szelet , 
ezér t ők a h a g y o m á n y o s , 
„lágy", nem túl gyors golyó-
kkal álltak, illetve feküdtek lő-
állásba. A lőszerek közötti kü-
lönbség három-négy centimé-
tert is j e len the te t t egyet len 
célzásnál, és ez a tény már be-
folyásolta a végeredményt. 

- Ez annyit jelent, a „muní-
ció" miatt a magyarok nem is 
szállhattak harcba az ara-
nyért? 

- Jelen esetben igen, bár 
tulajdonképpen a szeles időjá-

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Jákó Csabától a felnőttbajnokságon is érmeket remél edzője 

rásra is fel lehet készülni. A mi 
lőtereinket azonban úgy épí-
tették, hogy az időjárás viszon-
tagságainak a legkevésbé le-
gyenek kitéve a versenyzők. 
Ettől függetlenül, még egyszer 
szeretném hangsúlyozni, na-
gyon örültem a kontinensbaj-
nokságon elért harmadik he-
lyezésnek. 

- Manapság anyagilag 
ménnyit ér egy EB-bronz? 

- Csabának a szövetségtől 
egy jelképes összeget, de az 
egyesületünket az OTSH az 
eredményesség alapján dotálja, 
(gy gyakorlatilag az ő sikerét a 
többiek élvezhetik. 

- Térjünk át a következő 
időszak feladataira. Legköze-

lebb milyen versenyen indul-
nak a szegedi céllövők? 

- Szeptember végén 20 fős 
csapattal utazunk Budapestre, 
a fe lnőt t ba jnokság ra . Még 
mielőtt megkérdezné, azelőtt 
elmondom, a fiatal sportolókat 
e l sősorban tanulás i , mene-
dzselési szándékkal visszük, de 
Jákó Csabá tó l és Szakonyi 
Gerdától már érmeket remé-
lek. Számukra ez lesz az év 
legfontosabb versenye, mivel 
itt kell bizonyítaniuk, helyük 
van a felnőtt válogatott keret-
ben. 

- Kettejük közül kinek lesz 
nehezebb dolga? 

- Mindenképpen Gerdának, 
hiszen az ő riválisai közé tar-

tozik Joó Éva és Fórián Éva, 
akiket ugye nem kell bemu-
tatni. Csabának többek között 
Záhonyi Attilával, Bereczki 
Sanyival és Vári Zsolttal is 
meg kell küzdeni a dobogós 
helyekért. Róluk csak annyit: 
ők sem arról h í resek, hogy 
sűrűn lőnek „tököt"... 

- A gyengébb olimpiai 
szereplés miatt lesznek sze-
mélyi változások a válogatott 
háza táján ? 

- Az 1992. évi o r szágos 
közgyűlésünket a közeljövő-
ben tartjuk, ezért erre a kér-
désre inkább ezt követően tér-
nék vissza! 

CSONKA LÁSZLÓ 


