
KEDD, 1993. JÚN. 8. SPORT 5 

Hova lett Kiss Feri 
öröme? 

Apró dolog. Már-már jelentéktelen. De jelez valamit. 
Az első félidő utolsó percében történt. A Kaba 2-0-ra hú-

zott a Tisza-parti stadionban, amikor a végig hasznosan fut-
ballozó Puskás a lehető legjobb ütemben passzolt a tizenha-
tos környékén (tudatosan) bóklászó Kiss Ferihez. A Szeged 
SC ritkán kapkodó középpályása igazított egyet (kettőt) a 
labdán, majd annak rendje s módja szerint a hálóba küldte. 
Aztán pedig elkezdett - gyalogolni! 

Egy játékos, aki életében talán először viselte a csapatka-
pitányi karszalagot; egy futballista, aki góljával visszadta a 
reményt az egyenlítésre, uram bocsá' a bennmaradásra; egy 
sportoló, akiről csapattársa és barátja, Nagy Zsolt azt nyilat-
kozta a HDS-ben: ő, bizony, még szereti a focit...; egy em-
ber, aki korábban egy-egy találata után szinte kiszaladt a sta-
dionból, és legszívesebben magához ölelte volna a feleségét, 
a kislányát, meg az egész világot... Szóval, ez a srác szépí-
tett, de nem vágyott ünneplésre. 

És aligha azért, mert elfáradt a nagy melegben, vagy mert 
megérezte, hogy a játékvezető 28 másodperc múlva úgyis 
elrendeli a szünetet. 

Kim Feri örömét az élet lopta el. A nincstelenség. A han-
gulattalanság. 

A szomorú valóság. 
Réthi 

• Törökéknek két pont kell 
r a boldogsághoz 

így folytatják 
a pólósok 

Hét végi kettős győzelmével 
a Szeged SC vízilabdacsapata 
fölöttébb közel került a ráját-
száshoz. Pozsgay Zsolt együt-
tese ugyan szombaton még egy 
nehéznek ígé rkező TV-
meccset játszik a BVSC-vel, 
sőt vasárnap még a Szentesi 
SC-vel is randevúznak Megye-
riék, ám ezen a két összecsapá-
son tulajdonképpen már csak 
két pontot kell összeszedniük a 
szegedi fiúknak. Hiszen a szin-
tén negyedik helyre pályázó 
Tungsramnak két pont a hátrá-
nya a Szegeddel szemben, azaz 
a lámpagyáriak hiába nyerik 
meg még hátralevő két mérkő-
zésüket, (a „minimumterv" tel-
j e s í t é se ese tén) csak pont -
számban érhetik be Lihotzky-
ékat. Pontegyenlőségnél pedig 
az egymás elleni eredmények 
döntenek, és ez a Szegednek 
kedvez! 

A négy között az alapsza-
kaszt első helyen záró csapat 
találkozik a negyedikkel, a má-
sodik pedig a harmadikkal. (A 

párharcok két győzelemig tar-
tanak, és a jobb helyen végzett 
gárda kezd hazai pályán.) A 
vesztesek nem játszanak a har-
madik helyért, a bronzérem a 
22 forduló után előkelőbb he-
lyen álló együttest illeti meg. 
A bajnoki aranyhoz, is két győ-
zelem kell, és természetesen az 
utolsó körben is a korábban 
többet produkáló csapat kezd-
het majd hazai környezetben. 

Tehát, kedves szegedi póló-
sok, lehet igyekezni! 

Az OB I. állása: 
1. DTE 15 2 3 220-158 32 
2. BVSC 13 3 4 230-171 29 

3. Vasas 13 2 5 224-178 28 

4. Szeged 12 3 5 180-155 27 

5. Tungsr. 10 5 5 196-170 25 
6. FTC-T. 9 3 8 169-155 21 

7. Szolnok 9 2 9 189-192 20 

8. Szentes 8 4 8 171-177 20 

9. Eger 7 2 11 177-191 16 

10. KSI 4 - 16 150-227 8 

l l . O S C 3 1 16 147-207 7 
12. Cegléd 3 1 16 156-228 7 

• Festői környezetben, kana-
dai, cseh, szlovák és német 
sportolók, valamint 23 magyar 
klub 309 versenyzője indult a 
Dunakanyarban, a Nagymaro-
son nagyszerűen rendeze t t 
nemzetközi maratoni kajak-ke-
nu versenyen, amely a San-te-
am-Mahar t Kupa elnevezést 
kapta. A rajthoz állók között 
ott voltak a szegedi versenyzők 
is, akik nem egy számban 
meghatározó szerepet játszot-
tak a végső sorrend kialakítá-
sában. Különösen a már klasz-
szisnak számító Petrovics Béla 
(Szegedi Olajbányász) teljesít-
ményét kell kiemelnünk, aki 
rajt-cél győzelemmel utasította 
maga mögé az egész mezőnyt 
a kajak egyesek versenyében. 
De jól szerepelt a kajak kettes-
ben a Kajner Gyula, Páger 
Zoltán szegedi kettős, akik a 
harmadiknak futottak be. Eb-
ben a számban a Kovács, Ve-
cseri szegedi páros az ötödik 
lett. Második helyen végzett a 
C l -esek futamában Pajkó 
Zsolt, a Szegedi Olajbányász 
versenyzője, a C 2-esek vetél-

• Kajak-kenu 

Szegedi sikerek 
a nemzetközi maratonin 

Káli S. (UTE) 3. Pave lka 
(BKV Előre). K 2 férfiak: 1. 
Lász ló -Tóth (BSE, Vác) 2. 
Kulcsár-Bauer (BKV Előre) 3. 
Kajner-Páger (Szegedi Olajbá-
nyász), ...5. Kovács, Vecseri 
(Szegedi Olajbányász). C 1: 1. 
Kolozsvári (BSE) 2. Pajkó Zs. 
(Szegedi O l a j b á n y á s z ) 3. 
L i n d e n m a y e r (Mannhe im 
KGM), ...5. Fürdők (Szegedi 
Ola jbányász ) . C 2: Gyula i -
Pátervári (BSE, Épí tők) , 2. 
Hladony Zs . ,H ladony K. 
(BSE), 3. Farkas T„ Bécsi Zs. 
(Szegedi Olajbányász), 4. Ács, 
Hódi (Szegedi Olajbányász), 5. 
Szalma, Vécsi (Szegedi Olaj-
bányász). C l - e s sprintver-
senyen: 1. Beniczai (UTE) 2. 
Szabó ( B H S E ) , 3. Györe 
(DSE), 4. Hódi R. (Szegedi 
Olajbányász). 

Petrovics Béla rajt-cél győzelemmel utasította maga mögé 
a mezőnyt (Fotó: Gyenes Kálmán) 

kedőjében pedig a Farkas, Bé-
csi (Szegedi Olajbányász) ket-
tős a harmadik lett. 

Eredmények. 
K 1 férf iak: 1. Petrovics 

Béla (Szegedi Olajbányász) 2. 

m A TV 2as csatornáján 

FTC-Videoton-
Waltham . 

A Magyar Televízió közve-
títése miatt szerdán nem 17, 
hanem 19.05 órakor kezdődik 
a Ferencváros-Videoton-Walt-
ham bajnoki labdarúgó mérkő-
zés. Az Üllői úti találkozót a TV 
2-es csatornáján sugározzák. 

Labdarúgó 
sportnapközi 

A Délmagyarország Kft. és 
a Szeged Városi Sportigazga-
tóság nyári labdarúgó sport-
napközit szervez alsótagozatos 
diákoknak. A kétszer egy hetes 
tábor foglalkozásait junius 14-
től 18-ig és 21-től 25-ig tartják 
az űjszegedi Kisstadionban és 
a Spor tuszodában. A tanfo-
lyam díja ebéddel, pálya- és 
uszodabe lépőve l egy hét re 
1000 forint. Jelentkezni a Mak-
kosházi Általános Iskolában le-
het délelőttönként, illetve hét-
főn és csütörtökön 16.30 vala-
mint 18 óra között. 

• A New Haven-i Yale Bowl 
stadionban 45 000 néző előtt 
kezdődött meg a négy országot 
fe lvonul ta tó Amerika Kupa 
labdarúgótorna. A nyitó mér-
kőzésen Brazília válogatottja 
alaposan elrontotta a házigaz-
dák örömét, mert a jelentések 
szer int fé lgőzze l j á t szva is 
magabiztosan győzött. A dél-
amerikaiak alig öt perc eltelté-
vel szereztek vezetést az olasz 
Napoli idegenlégiósának, Ca-

• Labdarúgó Amerika Kupa 

Brazília könnyedén 
győzött 
recának a találatával, majd pe- Brazília-Egyesült Államok 
dig három perccel a találkozó 2 -0 (1-0). New Haven, 45 000 
lefújása előtt Winck góljával néző. Gólszerzők: Careca (5. 
biztosították be a győzelmet. p.), Winck (87.) 

• Egykori kézilabdások jöttek 
össze egy torna erejéig a hét 
végén az űjszegedi Sportcsar-
nokban. A tornát a Tisza Vo-
lán együt tese nyerte, a Ma-
gyarkanizsa előtt. Harmadik 
Budapest csapata, negyedik 
Békéscsaba, ötödik pedig a 
Szolnok lett. 

A rész le tes e redmények : 
Tisza Volán-Szolnok 20-11, 
Magyarkan izsa -Békéscsaba 
15-15, Tisza Volán-Budapest 
18-17, Szolnok-Békéscsaba 
15-15, Magyarkanizsa-Buda-
pest 16-14, Tisza Volán-Bé-
késcsaba 15-13, Szolnok-Bu-
dapest 16-19, Szo lnok-Ma-
gyarkanizsa 11-16, Békéscsa-
ba-Budapest 13-20, Tisza Vo-
lán-Magyarkanizsa 18-14. 

Kézilabda 

A Tisza Volán 
nyerte a kupát 
Továbbra is versenyben 

A Pincegazdaság együttese 
hazai pályán játszott a hét vé-
gén. Az ellenfél különösebb 
nehézségek elé nem állította a 
szegedi kéz i l abdásoka t , s 
könnyed játékkal nyertek. A 
Pincegazdaság továbbra is ver-
senyben maradt a bajnoki cí-
mért. 

Pincegazdaság-Rácalmás 

3 6 - 2 2 ( 1 6 - 1 1 ) . NB I l -es 
férfimérkőzés. 

Ű j szeged i S p o r t c s a r n o k , 
100 néző. 

Pincegazdaság: Szacsvai -
SZILÁGYI 7, Szabó N. 3, Vö-
rös 6, Hovanyecz 2, TENKE 8, 
Kucsera 3. Csere: PÁRTOS 
(kapus). Marancsik 5, Fejes 1, 
Szabó L„ Mészáros I. 

• Tenisz 
m Tanfolyamok fiataloknak és felnőtteknek 
m Amatőrbajnokság szegedieknek 

Megyei serdülő 
és gyermekversenyek 

A Csongrád Megyei Tenisz 
Szövetség a hét végén Sze-
geden a serdülő-, Csongrádon 
a gyermekbajnokságot rendez-
te meg. 

Eredmények. 
Serdülők. Lányok (kör-

mérkőzés): 1. Zlatarov Eszter, 
2. Pádár Petra, 3. Hódi Anna-
mária (valamennyi Szegedi 
VTK). A fiatal, tehetséges Za-
latarov visszavágott Pádárnak 
a múlt heti, felnőtt bajnoksá-
gon elszenvedett vereségéért. 
Fiúk. Egyéni: 1. Bori András 
(Csongrádi TC), 2. Azuczki 
Attila (Főnicia TC), 3. Péter 
Ákos (Pick Szeged) és Tamás 
Zoltán (Főnicia TC) Páros: 1. 

Bori, Tégla (CSTC, Szentes), 
2. Azuczki , Tamás (Főnicia 
TC), 3. Takács P„ Péter Á. 
((Pick Szeged) és Szirbik Z., 
Stern G. (Szentes). • 

Gyermekek . Lányok: 1. 
Kalmár D., 2. Kakuszi R. (mind-
kettő Szegedi VTK), 3. Aszta-
los B. és Kecskés K. (mind-
kettő CSTC). Fiúk: 1. Huszti 
B., 2. Dányi I. (mindke t tő 
CSTC) , 3. Joó G. (Szegedi 
VTK) és Horváth J. (CSTC). 

A Szeged Városi Sportigaz-
gatóság Tenisz Szakcsoportja 
június 12-13-án (szombat, va-
sárnnn) o Kisstadionban ren-

dezi meg a város idei amatőr-
b a j n o k s á g á t . (A versenyen 
azok vehetnek részt, akik meg-
felelnek az MTSZ amatőr mi-
nősí tésének!) Je lentkezni -
egyéniben 300, páronként 400 
forint a nevezési díj - az egyé-
ni számokra szombaton reggel 
fél 9-ig, a férfi párosra 14 órá-
ig, a vegyespárosra vasárnap 
reggel fél 9 óráig lehet a hely-
színen. A férfiaknál 40 év alat-
ti és feletti korcsoportok lesz-
nek. 

A Szeged Városi Ten isz 
Klub június 14-től tanfolyamot 
indít pályáin gyermekeknek (7 
éves kortól) és felnőtteknek. A 
három hetes kurzusokon hét-
köznapokon a gyermekek 17 
órától, a felnőttek 18.30-tól 
gyakorolnak majd naponta . 
Amennyiben lesz e l egendő 
gyermek jelentkező, úgy reg-
gel 8 órától is tartanak foglal-
kozásokat. A tanfolyamokra 
(díja 2000 forint) junius 11-én 
(péntek) 17 órától lehet jelent-
kezni a Kisstadionban 

Toborzó 
A Tisza Volán SC labdarú-

gó utánpótlás neveléssel fog-
lalkozó szakosztálya toborzót 
hirdet az 1983-ban született 
fiúk részére. Jelentkezni lehet 
június 10-én és 17-én délután 5 
órakor az űjszegedi Kisstadi-
onban, Szalai István edzőnél. 
Felszerelést mindenki vigyen 
magával! 

Ködisz Kupa 
Június 2 6 - 2 7 - é n az UTC 

pályáján (Szeged, Kertész u. 
3.) rendezik meg a III. Ködisz 
Kupa kispályás labdarúgó-baj-
nokságot, melyre jelentkezni 
Gidai Sándornál a 313-21 l-es 
telefonszámon vagy személye-
sen a Külső Pulcz u. 2. sz. alatt 
június 22-ig lehet. Nevezési díj 
3000 forint együttesenként. 

Totónyeremények 
A Szerencsejáték Rt.tájé-

koztatása szerint a totó 23. fo-
gadási hetének nyereményei a 
következők: 

13 plusz egy találatos szel-
vény 7 darab, nyereményük 
egyenként 723.270 forint, 

13 találatos szelvény 11 da-
rab, nyereményük egyenként 
287.857 forint. 

12 találatos szelvény 525 
darab, nyereményük egyenként 
6.580 forint, 

11 találatos szelvény 5.731 
darab, nyereményük egyenként 
603 forint, 

10 találatos szelvény 39.013 
darab, nyereményük egyenként 
133 forint. 

Úszásoktatás felnőtteknek 
Itt a nyár, s a nagy forróságban mily jól esik a hűs ha-

bokban felüdülni - mármint azoknak, akik tudnak úsz-
ni! Nagyon sok felnőttnek gyermekkorában nem volt ar-
ra lehetősége, hogy megtanuljon úszni, most viszont itt 
az alkalom, hogy pótolja a mulasztottakat. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel újabb úszótanfo-
lyam lesz felnőttek részére az űjszegedi Sportuszodában. 
Az oktatás junius 14-én (hétfő) kezdődik, a foglalkozá-
sokat hétfőtől péntekig este fél 9-től fél 10-ig tartják. Je-
lentkezni junius 14-én este 8 órakor lehet az újs/egedi 
Sportcsarnok földszinti előterében, bővebb felvilágosí-
tást (későbbi turnusokkal, előjegyzései i kapcsolatban) 
ugyancsak ott kaphatnak az érdeklődők. 


