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Dlusztus Imre 
a Dózsa elnöke 

Az egyesületi törvényből 
fakadóan, mivel két évvel 
ezelőtt tartottak közgyűlést, 
tegnap a klub legmagasabb 
fórumára jöttek össze a Sze-
gedi Dózsa FC-nél. Az egye-
sület 62 tagja közül 45-en je-
lentek meg, akiket dr. Maj-
zik István levezető elnök kö-
szöntött. Ezt követően Ma-
darász Mihály ügyvezető el-
nök adott számot az elmúlt 
két esztendő történéseiről. 
Beszédének vezérfonalát az 
e g y e s ü l e t e k r e n e h e z e d ő 
anyagi he lyze t t ag la lása 
adta. A klub második számú 
vezetője számba vette azokat 
a változásokat, amelyek az 
eltelt 24 hónap alatt sokszor 
válságos helyzeteket is te-
remtettek. Ezek kivédésének 
egyik reményteljes hajtása 
lett a Lóczi István edző ve-
zette jelenlegi fiatal labdarú-
gógárda. Kiemelte azokat a 

kezdeményezéseket , ame-
lyeknek az anyagi helyzet 
javítása volt a céljuk. Jelen-
leg ezek közül már csak a 
T o p o r I s tvánné veze t te 
Egyenruházati Bolt van meg 
- de az sem sokáig. Végül az 
ügyvezető elnök bejelentette 
az e lnökség l emondásá t , 
megköszönve a betegség mi-
att távollevő Bors Győző, 
eddigi társadalmi elnök, ál-
dozatkész munkáját. 

A Cziráki László vezette 
jelölőbizottság javaslatát az 
új elnökségre a jelenlevők 
egyhangúlag elfogadták. En-
nek értelmében az új társa-
dalmi elnök Dlusztus Imre, 
lapunk főszerkesztője lett. 
Az ügyvezető elnöki tisztet 
változatlanul Madarász Mi-
hály látja el. Az elnöksé tag-
jai: Bors Győző, dr. Majzik 
István, Tanács Mátyás, Vár-
szegi Sándor és Vér György. 

Labdarúgó NB I. 

Vasas-Videoton-Waltham l - l (0-0) 
Fáy u., 4000 néző. V: Szilágyi. 
Gólszerzők: Sirinbekov (85.), illetve Sallói (46.). Sárga lap: 

Mészöly (76.), Gubucz (82.), illetve Takács (34.), Hausner (84.). 
Piros lap: Pecha (86.). Jók: Sirinbekov, Mészöly, Gubucz, 

illetve Sallói, Takács, Czéh 
Vasas: Babócsy - Gubucz, Juhár, Mészöly, Pecha - Teodoru 

(Nagy T. 59.), Sirinbekov, Tuboly, Galaschek - Zvara, Claude 
Videoton-Waltham: Tőkés - Molnár, László, Bekő, Vadász 

- Kuttor, Czéh, Salacz, Takács (Hausner 67.), Sallói, Horváth 
(Dubecz). 

Három standardjátékos nélkül... 
Ma, 14 órától: SZVSE-KTE 

ennyi sérültünk lesz, s lassan 
már mindössze egy csapatra 
való játékosunk vár bevetésre. 
Jelenleg dr. Tóth és Süli sárga 
lap miatt nem já tszhat , míg 
Szabó Gyula sérült.Még sze-
rencse, hogy Csányi meggyó-
gyult. 

- Akkor pedig nagyon nehéz 
dolguk lesz az NB Il-őt is meg-
járt KTE-vel szemben. 

- Nagyon jól tudjuk, hogy a 
csoport egyik legrut inosabb 
csapatával játszunk szombaton 
14 órától, ennek ellenére győ-
zelmet várunk. 

- Az összeállítás? 
- Dr. Tóth János edző való-

színű, hogy a következő össze-
állítású csapatot küldi pályára: 
Demeter - Paksi, Kun L., Csá-
nyi - Krajcár, Pikó, Nagy Sz., 
Simon, Takács - Illyés vagy 

Az NB III-ban újonc Szege-
di VSE labdarúgócsapata elfo-
gadható sorozat után hullám-
völgybe került. Az elmúlt há-
rom fordulóban három veresé-
get szedett össze. 

- Nem akarom a bizonyít-
ványt magyarázni, de ha ebben 
a sportágban is pontozóbírók 
lennének, akkor egyetlen egy-
szer sem kerültünk volna ki 
vesztesen. Dehát a labdarúgást 
is gól ra j á t s s zák , mi pedig 
mindannyiszor 1 -0-ra marad-
tunk alul - magyarázta tegnap 
Kónya Zoltán technikai vezető. 

- Gondolom, nem így kép-
zelték el az eltelt hét fordulót. 

- Nem vagyunk elkesered-
ve, inkább elszántabbak let-
tünk. Sajnos, több olyan ténye-
ző játszott közre, amit előre 
nem is tudtunk bekalkulálni. 
Ki gondo l t a pé ldáu l , hogy Popovics, Puskás. 

Szegediek a dobogón 
Néhány nappal ezelőtt Kis-

teleken meghívásos lábtenisz-
versenyt rendeztek, melyen a 
váci Néveri, Kovács, Nóvák 
összeállítású csapat bizonyult a 
legjobbnak. A második helyen 
a szegedi Bronner, Spitzer, Bo-
ros trió végzett, míg a bronzér-
met a Török, Varga, Juhász 

(ugyancsak szegediek) hármas 
vehette át. 

* 
A közel jövőben háromfős 

csapatok részvételével kezdő-
dik a megyei lábteniszbajnok-
ság, melyre október 15-ig a 
364-800-as telefonszámon Pig-
niczki Jánosnál lehet jelent-
kezni. 

Az „életben maradást" az önkormányzat is segítette 

Fél éven át a nemzetközi porondon 
Lapsinnak orosz feladó lesz a vetélytársa? 

Rájuk je l lemzően semmit 
sem akartak a véletlenre bízni 
a szegediek, ezért a szokásos-
nál jóval hosszabb felkészülés 
után váiják most a nemzetközi 
megmérettetést. 

- Az elmúlt bajnokságban 
és kupában szerzett ezüstérme-
ink köteleznek bennünket az 
újabb figyelmet keltő eredmé-
nyekre, a dobogós helyezésre -
indokolta a már nyár elején el-
kezdett tréningezésüket Nyári 
Sándor vezetőedző. - Nagyon 
oda kell figyelnünk mindenre, 
mert bárminemű visszalépés 
hátatfordításra készteti szpon-
zorainkat , ami számunkra a 
biztos „halált" jelenti. Ezért is 
döntöttünk úgy, a bajnoki év 
végén csak dobogós helye-
zésértjár prémium! 

- A csapatra váró megeről-
tető sorozat nemcsak fizikai, de 
pszichés terhet is ró a röplab-
dásokra. Bizonyára ezt sem té-
vesztettétek szem elől... 

- Mostanában sűrűn játéko-
saim emlékezetébe vésem, a 
kizárólagos szakmai munka 
mellett lelkileg is fel kell ké-
szülniük az ú jabb sebesség-
vál tásra . A Szuper Ligában 
Kaposvár szintű, vagy még 
„szigorúbb" ellenfelekkel csa-
tázunk a sorozatmérkőzéseken. 
Megtörténhet, hogy ezeken a 
feszült légkörű összecsapáso-
kon „szétszedik" a társaságot, 
minek köve tkez t ében meg-
bomlik az egység. Jómagam 
abban bízom, hogy - az esetle-
ges olykori „pofonok" ellenére 
- olyan plusz energia szabadul 
fel a játékosokból egy-egy si-
keresen megoldott feladat után, 
mely tartást ad majd a gárdá-
nak. Ebbéli munkámban na-
gyon sok segítséget kaptok tár-
samtól, az edzések többségét 
irányító Nusser Elemértől és 
dr.Csiszér Előd főorvostól, aki 
a sérültek pátyolgatása, gyó-
gyítása mellett terheléses vizs-
gálataival is ügyel a csapat erő-
állapotára. 

- A holtidényben, ahogy 
hallottuk, a Papíron SC-nél is 
volt jövés-menés. Kik távoztak, 
illetve kik az új fiúk ? 

- Kezdeném azzal , hogy 
Rücz László elment Kaposvár-
ra, ott edz, ám a hivatalosan 
érte járó 600 ezer forintból egy 
fillér nem sok, de még annyit 
sem lát tunk. Az át igazolási 
lapját természetesen nem írtuk 
alá, nem lesz akadálya viszont, 
hogy megtegyük, ha átutalják a 
pénzt . Borhy András o lyan 

Történelmi évad lesz a mostani az MRSZ életében, honi 
csapatok ugyanis először vesznek részt a Szuper Liga 

küzdelmeiben. A férfiak mezőnyében hazánkat a bajnok 
és kupagyőztes Kaposvári Somogy SC és a bajnokságban 

valamint kupában ezüstérmes Papíron SC Szeged képviseli. 
A Nyári-legénység október 7-én 17 órakor az osztrák bajnok 
Wien Donaukraft ellen az újszegedi Sportcsarnokban kezdi 

menetelését, s a folytatásban is - közkívánatra! - valamennyi 
liga- és KEK-mérkőzését ott játssza. 

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Egy-egy jól időzített Vámos-leütésre a ligamérkőzéseken is 
nagy szükség lesz 

klub felé kacsingat, ahol ko-
moly szerephez juthat. Kívá-
nom neki, találja meg önmagát 
és számításait. Új játékosunk a 
24 éves, 193 centiméter magas, 
többszörös román válogatott 
Pricop Radu. Befe jező , ütő 
röplabdás, ő komoly erősítés, 
nagy reményeket fűzök játéká-
hoz. Négy évi törökországi 
„vendégmunkáskodás" után 
hazatért Melkvi Zoltán, akinek 
nagy tapasztalata mindenkép-

pen hasznára lehet r é g i - ú j 
klubjának. 

- Van-e valós alapja és 
mennyi annak a híresztelésnek, 
miszerint a játékmester Lap-
sinnak hamarosan vetélytársa 
lesz... 

- A szó legszorosabb értel-
mében igaz a hír, valóban hoz-
ni akarunk egy újabb orosz fel-
adót , aki Lapsint versenyre 
készteti! Köztudott, igaz csak 
szűkebb körben, hogy szipor-
kázni is képes feladónk igen 

sokszor saját hangulatának rab-
ja, s olykori megnyilvánulásai-
val demoralizálja társait. Erősí-
tési szándékunkat figyelmezte-
tésként is fölfoghatja... 

- A ligamérkőzések után, 
igaz majd fél év múltával, baj-
noki összecsapásokon kell 
helytállniuk a Papíron SC röp-
labdásainak. Milyen helyezése-
ket tart elfogadhatónak a veze-
tőedző? 

- Nagyon elégedett lennék, 
ha a l igában az 5 -6 . he lye t 
„megcsípnénk". Legfontosabb 
számunkra, hogy a Kaposvárt 
megelőzzük, mert akkor a paly 
off-ban mienk lenne az l -es 
rajtszám! Aligha kell ecsetel-
nem mit jelent ez, hiszen az 
előző pontvadászatban a so-
mogyországiak éppen velünk 
szemben kamatoztathatták en-
nek előnyeit. A bajnokságról 
még korai beszélni, hiszen feb-
ruár végéig csak nemzetközi 
mérkőzéseken sze repe lünk . 
Ezeken négy külföldi is pá-
lyára léphet, ezért aztán bőven 
lesz időm és alkalmam lemér-
ni, melyikójük mire képes. A 
bajnoki küzdelmekben közülük 
csak ketten já t szha tnak , így 
kénytelenek külön harcot vívni 
csapatba kerülésükért. 

- A napokban vált közis-
mertté, hogy a Szuper Ligát 70 
ezer schillinggel támogatni 
szándékozó osztrák szponzor 
visszalépett... Hogyan érintette 
ez a Papíron SC-t? 

- Derült égből villámcsapás 
hatásával ért fel a közlemény, 
ami hatalmas viharokat kavart 
az érintett kluboknál. Ez, akár-
hogyan is nézzük, egy újabb 
érvágás! Hála Istennek, győ-
zött a józan ész, a sportszerű-
ség, és a szinte lehetetlen hely-
zet ellenére mind a négy ma-
gyar együttes részt vesz a liga-
küzdelmekben. Tehet jük ezt 
azért is, mert az M R S Z fó-
titkára, Sinka László közölte 
velünk, a szövetség kötelessé-
gének tekinti, hogy anyagiak-
kal is segítse minél jobb sze-
replésünket. A városi önkor-
mányzattól kapott 2 millió 
forint rajtunk legalább annyit 
segített, mint a folyó sodrában 
fuldoklón az utolsó pillanatban 
felé dobott mentőöv. Klubom 
nevében ezúton is szeretném 
megköszönni ezt a támogatást, 
ami nélkül aligha létezhetnénk. 

GYÜRKI ERNŐ 

Labdarúgó megyei III. osztály 
A megyei III . osz tá lyú 

labdarúgóbajnokság legutóbbi 
f o r d u l ó j á b a n az alábbi 
eredmények születtek. 

„A" csoport. Röszke-Szőreg 
II. 5-1. Tiszasziget-Pusztamé-
rges 2-3. Öttömös-Mórahalom 
3 - 2 . Gyálarét-IKV 5 - 1 . Kü-
bekháza-Domaszék 0-0. Asott-
halom-Mihálytelek 3-2. 

„B" csoport . Sándorfalva 

II.—Petőfitelep 2-1. Baktó M— 
Ópusztaszer 1-0. Csengele— 
Bordány II. 8-1. Ságvári DSK-
- Á T Főiskola 1-6. Pusztaszer-
-Algyő 2-0. 

„C" csoport . Kövegy-
Székkutas 3-1. Maroslele-Ma-
gyarcsanád 3 - 0 . Pitvaros— 
Arpádhalom 3-3. Királyhegyes-
-Ambrózfalva 6-3. Szikáncs— 
Derekegyház 3-2. 

A Tisza-parti stadionban: Szeged SC-BMTE-Törley 

Bosszankodás vagy öröm vár a szegedi szurkolókra? 
Félidejéhez érkezett a labdarúgó NB II. őszi 

idénye, vasárnap a 8. forduló mérkőzéseit játsz-
szák a csapatok. A Szeged SC gárdája - ki hitte 
volna pár héttel ezelőtt - vasárnap kiesési rang-
adót játszik a Tisza-parti stadionban... Hiszen 
mi másnak lehet nevezni egy olyan összecsa-
pást, amelyen a 15. helyen tanyázó Szeged SC 
és a 13. Budafok csapata találkozik? Az eddigi 
szegedi fiaskókat nehéz, de nem is lehet meg-
magyarázni, minthogy az is biztos, a csapat 
jelenlegi nehéz helyzében egy újabb balsiker, 
tényleg végzetessé válhat... 

A Szeged SC háza táját, „kémeink" jelentése 
szerint, változatlanul kapkodás jellemzi, a héten 
például Tatabányán járt a vezérkar játé-
kosnézőben. A tárgyalás, ahogyan hírlik, eddig 
nem járt eredménnyel. Ezek után a vasárnapi 
mérkőzés esélyeit latolgatni sem szerencsés, 

még úgy sem, hogy egyes állítások szerint - bár 
ez nem tükröződik helyezésükben, de já té -
kukban sem - a vendéglátók játéktudása a na-
gyobb... Ez majd kiderül a 90 perc után, mint az 
is, a hazai pálya előnye mire lesz elegendő Pin-
térék ellen, s a szurkolók újfent bosszankodva 
avagy elégedetten távozhatnak-e a Tisza-parti 
stadionból. 

A vasárnap este 6 órakor kezdődő mérkő-
zésre - Vavika (Balajti, Kovács N.) vezeti - a 
szegediek a következő kerettel készülnek: Nagy, 
Besír, Magyar, Ottlakán, Marta, Kardos, 
Mihalache, Kovács, Takó, Hegyeshalmi, Takács 
Z, Kiss, Barna, Újvári, Bozó és Csúcs. 

A forduló további párosítása: Kiskőrös-
Eger, Szarvas-Tiszavasvár i , Sa lgg las -Bag , 
DVSC-Kazincbarcika, Gödöl lő-Hatvan, III. 
ker. TTVE-Baja, Hajdúnánás-Kaba. 

Szlovéniában fújják a sípot 
A neves szegedi sípmesterek. 

Kiiment János és Papp György pár 
nap leforgása alatt immár másod-
szor vezetnek nemzetközi kézilab-
da-mérkőzést. Ezúttal Szlovéniá-
ban bíráskodnak, ma, szombaton 
délután Ajdovscinaban dirigálják a 
Mlinotest Ajdovscina-ZRK Split 
IHF Kupa női mérkőzést. 

V í z m ű K u p a 
A Városi Sportigazgatóság Lab-

darugó Szövetsége az idén is meg-
rendezi (vasárnaponként) a már ha-
gyományos Vízmű Kupa kispályás 
labdarúgó-bajnokságot. A szervezők 
a tornára nevezett csapatok képvise-
lői számára október 6-án, kedden 
16.30-kor az újszegedi Sportcsarnok 
13-as szobájában előzetes értekezle-

Radnóti-hétfők 
A népszerű kispályás labdarúgó-bajnokság második forduló-

jának eredményei: Kisbojtár-Fa-Villa 3-2, Bokafogó Első Be-
ton-Gabona 2-2 , Domet-SZOTE 6 -2 , Alfa-Erirra 6 -3 , Rad-
nóti-Fesztivál Ételbár 3-2. 

A bajnokság állása: 1. Kisbojtár 4, 2. Radnóti 4, 3. Domet 3, 4. 
Alfa 2, 5. SZOTE 2, 6. Fa-Villa 2, 7. Fesztivál Ételbár 1, 8. Ga-
bona 1, 9. Bokafogó Első Beton 1, 10. Erirra 0 pont. 

NB l-es női kézilabda bajnoki mérkőzés 

Szegedi ESK-Köfém SC 20-15 (10-8) 
Székesfehérvár, 300 néző. 

Vezette: Géczi - Pál 
Szegedi ESK: Szamozva-

nova - Gyimesiné 2, Asztalos, 
Pigniczki 2, Gajdácsi 1, Gát 8, 
Utasi 6. 

Csere: Bödör (kapus), Huba, 
Békési, Jagicza, Kocsis. 

A Köfém legjobb góllövője: 
Derdákné 8, Sarlós 4. 

Nagyon fontos mérkőzésre 
utazott a Szegedi ESK csapata. 
Az elfogadható eredmény csak 
a győzelem lehetett, amit a lá-
nyok hallatlan lelkesedés árán 
kiharcoltak. Az első félidőben 
fej fej melleti játék jellemezte 
a mérkőzést. A második félidő-
ben a magát is felülmúló, válo-
gatot t f o r m á b a n j á t s z ó Gát 
Klára egymaga 7 gólt lőtt, és 
ez sorsdötnó volt a mérkőzés 
k imenete lére . A kapus Sza-

mozvanova az első félidőben 
három hétméterest is hárított, 
és a második fél időben nem 
lehetett neki gólt lőni. 

A játékosok minden dicsére-
tet megérdemelnek küzdeni tu-
dásból, és ha így folyta t ják, 
nem lehet gond a leg jobb 8 
közé való jutásba. Szamozva-
nova a mérkőzés végén a saját 
kapujának előteréből is gólt ért 
el, és ezzel beállította a 20-15-
ös végeredményt. Minden sze-
gedi leány dicséretet érdemel, 
de ki kell emelni Gát Klára, 
Gajdácsi és a fiatal Pigniczki 
hallatlan lelkesedését. 

Csak köszönettel tartoznak a 
lányok főszponzoruknak, Pin-
tér József úrnak, hogy egyál-
talán még él Szegeden a női 
kézilabdázás. 


