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lön a Fradi 
Igaz, nem Lipcseiék látogatnak Szegedre, de mindenfélekép-

pen érdekesnek ígérkező labdarúgómérkőzést láthatnak az érdek-
lődők vasárnap 10.30 órakor Kiskundorozsmán, ahol a ferencvá-
rosi előkészítőkorú focisták a dorozsmai hasonló korú fiatalokkal 
mérik össze tudásukat. Még érdemes tudni, a 16.30-kor kezdődő 
NB III-as találkozó előtt a hazaiak baráti köre minden egyes női 
szurkolónak virággal kedveskedik, melyet a játékosok adnak át. 

• Atlétika 

Dudás ismét bizonyított 
A hét végén tíz nemzet rész-

vételével Békéscsabán rendez-
ték a Coca-Cola Kupa gyalog-
lóversenyt, melyen több olim-
piai és világbajnoki helyezett 
atléta indult. Az esemény kere-
tén belül hat nemzett felnőtt 
válogatottja is összemérte ere-
jét. Szegedről a magyar együt-
tesbe Dudás Gyula kapot t 
meghívót, aki az igen erős me-
zőnyben - 1. osztályú ered-
ményt gyalogolva - a második 
helyen végzett. Mellette Cso-
bán László, Szászi Befita és 
Pesti Mónika is első osztályú 
szintet teljesített. Említést ér-
demel még, hogy Antal Andor 
és Kéri Ferenc ifjúsági tanítvá-
nyai közül hatan is aranyjelvé-
nyes szintidőn belül gyalogol-
tak. Nemzetközi eredmények. 

Férfiak. 20 km: ... 2. Dudás 
Gyula 1.22,23. Leány, serdülő 
„B", 3 km: 1. Bondor Krisz-

• Kosárlabda 

Továbbjutás 
Néhány nappal ezelőtt Bu-

dapesten a Magyar Egyetemi 
és Főiskolai Bajnokság elődön-
tőjében a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola női csapata az 
ELTE együttesével találkozott. 
A mérkőzésen a szegedi főis-
kolások megerőltetés nélkül 

tina 15,08, ... 4. Benkő Anita 
17,46, 5. Zsiga Beáta 17,56. 5 
km:... 3. Nagy Katalin 31,46. 
Fiú, serdülő „B", 8 km: ... 7. 
Papp Ferenc 50,03. 

Magyar bajnoki számok. 
Ifjúsági fiú, 20 km: ... 2. Len-
gyel Gábor 1.33,38. Serdülő 
„A", 15 km: 1. Bondor Csaba 
1.12,00 (edzője: Balogh Ist-
ván) , ... 4. Lehota i G y ő z ő 
1.13,11. Ifjúsági leányok, 10 
km: ... 2. Pesti Mónika 48,42, 
... 6. Kószó Szilvia 53,09, 7. 
Vass Edina 53,12. 8 km: ... 8. 
Szarvas Györgyi 47,02. 

A gyaloglóversenyt követő-
en 6 km-es futóversenyt ren-
deztek, melyen Susányi István 
negyedik, míg Kószó Ádám a 
hatodik helyen végzett. A leá-
nyoknál Földvári Anett har-
madik, Szögi Erika negyedik, 
míg Korom Andrea ötödiknek 
futott be. 

gond nélkül 
győztek, így bejutottak a né-
gyes döntőbe. 

J G Y T F - E L T E 9 5 - 46 
(47-23) 

JGYTF: Kaszab Zs. (22), 
Nagy D. (19), Radnóty K. (18), 
Szilágyi N. (16), Csák M. (18). 
Csere: Ballai, Sajti (2), Len-
gyel, H. Kiss, Rádi. 

• A KSI-nél vendégeskednek a pólósok 

Kémkedés - kamerával 
A remek rajt után - mint is-

mert, a Szeged SC vízilabdázói 
az első két tavaszi fordulóban 
az OSC-t 10-0-ra, az Egert pe-
dig 6-4-re verték - szombaton 
este egy viszonylag „kellemes" 
ellenfél otthonában próbálnak 
pontokhoz jutni Pozsgay Zsolt 

tanítványai. Lihotzkyék ma 18 
órakor a Csanádi Árpád KSI-
vel találkoznak a Hajós Alfréd 
uszodában, és egy esetleges 
újabb győzelemmel (ideiglene-
sen) befurakodhatnának a leg-
jobb négy közé. Erre már csak 
azért komoly esélyük van Tö-

rökéknek, mert a nagy riválisok 
közül a Szentes a Tungsram-
mal, a BVSC pedig az UTE 
gárdájával randevúzik Buda-
pesten. 

A szegediek, persze, azt is 
szem előtt tartják, hogy április 
17-én a lámpagyáriakkal, 18-
án pedig az újpestiekkel csap-
nak össze, így a Szőnyi úti 
uszodában mindkét vetélytárs 
mérkőzésé t videóra veszik. 
Készülni tehát nem csupán a 
vízben lehet! 

Cselgáncssikerek 
A minap a Szeged SC gyer-

mek „C" korcsopor tos ver-
senyzői Baján, a Pajtás Kupán 
léptek tatamira. Az eseményen 
Szilágyi Csaba tanítványai az 
alábbi eredményeket érték el. 
26 kg: ... 3. Halmosi Gábor és 
Gyémán Dániel. 34 kg: ... 2. 
Teli Zoltán. 38 kg: ... 2. Bán-
hegyi László, 3. Rózsa Márton. 
41 kg: ... 2. Péczely Csaba. 
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• A Pick Szeged férfi kézi-
labda-csapata vasárnap reggel 
Győrbe utazik, hogy lejátssza a 
Magyar Kupában a négy kö i 

zött áz'él'ső mérkőzésCÁTa-
lálkozó-délután fél hatkor kez-
dődik , árúikor is a s zeged i 
együttesnek naf|yon oda kell 
f igye ln ie , hiszen a v i s s z a -
vágóig három hét szünet kö-
vetkezik, ami nem éppen sze-
rencsés. Példa erre a világbaj-
nokság után lejátszott Szolnok 
e l leni kupameccs , amikor 
ugyan öt góllal nyert a Pick 
Szeged, ami inkább a küzdő-
szellem számlájára írható, mint 
a nagyszerű játékéra. Aztán ott 
van a Pécs példája is, a bajnok-
ságban második helyen álló 
baranyaiak úgy „lezakóztak" 
vasárnap Szegeden, hogy olyat 
csak ritkán látni. Tizennégy-
gólos hátrányukat nem is tud-
ták ledolgozni, csak négy ta-
lálattal csökkenten i . Éppen 
ezért vasárnap a Mezeiéknek 
nem szabad megelégedni tisz-
tes vereséggel, s úgy gondol-
kodni, hogy majd a visszavá-
gón hazai közönség előtt bizto-
sí t ják a döntőbe jutás t . Már 
Győrben legalább úgy meg 
kell szorongatni ellenfelüket, 
mint azt tették a bajnoki mér-
kőzésen, amikor a Rába Etót 
hazai pályán 24—20-ra legyőz-
ték. Fenyőéket azonban nem 
lehet leírni és félvállról venni, 
h iszen Szegeden 1 8 - 1 8 - a s 

Fotó: Gyenes Kálmán 

Győrben kell biztosítani a döntőbe jutást 
• Fekete és Mezei a válogatottban 
u Nagy feladat előtt a Pick Szeged 
döntetlent tudtak kicsikarni, s 
az sem mellékes, hogy a leg-
jobb négy között szerepelnek. 

A papírforma szerint a Pick 
Szeged az esélyesebb a döntő-
be jutásra, de nem szabad elfe-

lej teni , hogy a három hetes 
szünetben a válogatottak - Fe-
kete Róbert és Mezei Richárd 
kapott meghívást Szegedről -
tizenegy nap alatt Európa-baj-
noki selejtezőt játszanak a lit-

vánokkal (április 7.) Kalocsán 
valamint a grúzokkal (április 
13. és 15.) - akik feladták a pá-
lyaválasztói jogot - Budapes-
ten és Komlón. 

Gát 

• X 

Az országos sportági 
szakszövetségek kezde-
ményezésére, a Mester-
edző Kollégium állásfog-
lalásának figyelembevé-
telével az Országos Test-
nevelési és Sporthivatal 
e l n ö k é n e k e lő ter jesz -
tésére a testnevelés és 
sport területén kiemel-
kedő nemzetközi sport-
sikerekhez vezető, ma-
gas színvonalú edzői, ok-
tató-nevelői tevékenysé-
gük e l i smerésére a 
sportot felügyelő minisz-
ter mes teredző i d í jat 
adományozott tíz szak-
embernek. A díjazottak 
közöt t volt dr . Tóth 
G y u l a , a Szentes i SC 
vízi labda-szakosztálya 
és a női válogatott szak-
vezetője is. Az elismerést 
Gallov Rezső államtit-
kár, az OTSH elnöke, a 
TF aulájában megren-
dezett ünnepségen nyúj-
totta át. 

A szakvezető csak egy fogaskerék 
- vallja dr. Tóth Gyula újdonsült mesteredző 
• A kispadhoz ragaszkodik 
u Munkájának mottója: ismerni, szeretni kell a játékosokat 

Azt hiszem, dr Tóth Gyula 
e l i smeré se két do logban is 
kiemelkedik. Egyrészt, mert ő 
a negyedik szakember - Gyé-
mánt Imre, Kakuszi Ferenc, , 
Benkő Gyula, valamenniyen 
szegediek - aki mesteredzői 
c ímet kap a m e g y é n k b e n , 
másodsorban pedig ma már 
nem osztogat ják - korábban 
30-at most pedig 10-et adtak ki 
- ezt az e l i smerés t nyakra-
főre... 

- V é l e m é n y e m szer in t , 
ilyenkor mással nem is kezd-
he t jük a beszé lge tés t mint , 
hogy visszatekintsünk a múl-
tadra - indítványoztam a min-
dig készséges szentesi siker-
edzőnek. - Azt tudom, hogy 
nagyon sokáig pólóztál a Hon-
védban, az FTC-ben, végül a 
Szentes i V ízműben . Miko r 
ízlelted meg az edzők keserű 
kenyerét? 

- Egy kicsit még hadd ma-
radjak a já tékos időszaknál: 
évesíteni szeretném azt az időt. 
A Honvédban 12 évet húztam 
le, a Fradiban két évig voltam, 
míg a Szentesben öt évet jász-
tottam. Ez utóbbi városban ül-
tem először a kispadon: 1977-
ben lettem az ifjúsági csapat 
edzője. 

• Ebből még mindig nem 
derül ki: hogyan kerültél 
Szentesre? 

- Az akkori edző, dr. Rébeli 
Sz. József és a szakosz tá ly 
technikai vezetője, Kiss Ottó 
kerese t t meg Pes ten , hogy 
nincs-e kedvem Szentesre iga-
zolni. Mondtam, ha van állat-
orvosi állás, akkor szívesen 

megyek . így ke rü l t em a 
Csongrád Megyei Állategész-
ségügyi Ál lomásra á l la tor -
vosnak, s a Vízműhöz játékos-
nak. Megragadom az alkalmat, 
hogy köszönete t mondjak a 
munkahelyi főnökeimnek: dr. 
Szabó Jánosnak és dr. Szigeti 
Jánosnak, valamint a kollégák-
nak a sok-sok támogatásért és 
megértésért. 

• Tudom, hogy nehéz min-
den eredményt felsorolni, 
de azokat azért érdemes fel-
idézni, amelyekre méltán 
lehetsz saját magad és az 
egyesületed is büszke. 
- Hangsú lyozom, hogy a 

sikereknek én csak egyik ada-
léka vagyok. Ezek eléréséhez a 
j á t ékosok , a k lubveze tés , s 
nem utolsó sorban a nézők is 
kellettek. Az edző ebben a gé-
pezetben csak egy fogaskerék. 
Említhetem a családi háttért is. 
Különösen a feleségemnek kel-
lett sokat tűrni. A kérdésedre 
válaszolva: csak a jelentősebb 
eredményeket eml í teném: a 
férfi együttessel nyertünk egy-
szer egy MK-t. hároms/ni har-
madikok voltunk a supában. 
Volt egy OB 2. hel>c/é-iiuk. A 
KHK-ben döntőt já tszot tunk 
Splitben. A női csapattal há-

. rom bajnoki cím, BLK-ben 
egy-egy arany és bronzéljem. 
A női válogatottal a sirassburgi 
Eb-n második hely 1987-ben, 

Balról: Vincze Edit csapatkapitány, dr. Tóth Gyula mesteredző és Fülöp Tibor, a segítő. 

egy évvel később Új-Zélandon 
a Világ Kupán ezüs t é r em. 
Amire szintén büszke vagyok 
az az, hogy Szentesen az álta-
lam irányított serdülőcsapat 
nyert először országos bajnoki 
címet. 

• Közben a kezed alatt vá-
logatottak, F.b-t, vb-t, olim-
piát járt sportolók nőttek 
fel. 
- így van! Tóth Lász ló , 

Sprock Tibor, Beleon Zsolt. 
Horváth Csaba, Tari Nándor, 
Halápi János a címeres mezben 
is nagyon kitűnően megállta a 
helyét. Többüknek a nyakába 
érem is került. 

• Kikkel nehezebb együtt 
dolgozni: a nőkkel, vagy a 
férfiakkal? 
- Nekem van egy f i lozó-

fiám: ismerni, szeretni és tisz-
telni kell azokat akikkel együtt 
dolgozom. Csak akkor követel-
hetek , ha b íznak bennem a 
já tékosok. így aztán, nekem 
egyforma a női és a férficsapat. 
Csak nyugodt k ö z e g b e n , j ó 
hangulatban lehet a munkát 
elvégezni. Ebben segít Szen-
tesen Fülöp Tibor, a váloga-
tottnál pedig Kőnigh György. 

• Nem ünneprontásként 
említem, de nem voltál fo-

lyamatosan a f é r f i gárda 
edzője... 
- Nehogy azt hidd, hogy ra-

gaszkodók ahhoz, hogy a fel-
nőtt csapat szakvezető je le-
gyek. Nekem csak egyetlen ki-
kö tésem van, hogy e d z ő s -
ködhessek. Kilenc évvel eze-
lőtt nem a levál tásom miatt 
bosszankodtam, hanem azért 
ahogyan tették azt. Most befe-
jezem még a fiúkkal a szezont, 
s aztán minden lehet, csak az 
nem, hogy megválók a szentesi 
vízipólótól. 

Süli lózsef 


