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• A Pick Szeged elutazott Kijevbe 
m A szurkolók is láthatják a KEK-meccset 

Csak a továbbjutás 
az elfogadható 

• Az ötletből valóság lett 
m Szívesen levennék Bódé Antal vállairól a terhet 
m A városnak szüksége van a jó focira 

Megalakult a Szeged FG 
Alig három hete arról számolhattunk bc, hogy ham-

vába holt egy remek ötlet, mert az előzetes elképzelések 
meghiúsulása miatt, mégsem jön létre a Szeged EC. Most 
viszont örömmel hírelhetjük, hogy szeptember 9-én a 
Csongrád Megyei Bíróságon bejegyezték a csakis 
labdarúgással foglalkozó Szeged FC megalakulását! Az 
új futballklub elnöke dr. Csonka Péter, klubigazgatója 
Kozma Zoltán. 

Ma hajnalban, a Pick Sze-
ged f é r f i kéz i l abdacsapa t a 
elutazott Kijevbe, ugyanis a 
Kupagyőztesek Európa Kupa-
jában szombaton mérkőzést 
já tszik. A főpróba, mint azt 
már olvashatták, jól sikerült, 
hiszen az első bajnoki mecs-
csen, szerdán magabiztos győ-
zelmet aratott a szegedi együt-
tes. Mindazonáltal Kővári Ár-
pád edző nem engedélyezett 
csütörtökön pihenőt a játéko-
soknak, hiszen már délelőtt át-
mozgató edzést vezényelt, amit 
a végén sztrecsinggel fejeztek 
be. Ez azért is érdekes, mert a 
nyújtó-lazító gyakorlatokat a 
Dél-Afrikából érkezett Tőrös 
Károly vezényelte, s magya-
rázta az egyesek elemek fon-
tosságát. A szakember egyéb-
ként több előadást tartott már 
Európában, így a Testnevelési 
Egyetemen is. 

A Pick Szeged j á t ékosa i 
közül a tegnapi tréningről hár-

Hetven percig jól játszott és 
jól tartotta magát a keddi kupa-
meccsen a Szegedi Dózsa a 
neves NB l-es ellenfele, a Bé-
késcsaba ellen. Ez a találkozó 
is rámutatott viszont olyan hi-
bákra, amelyek az utóbbi idő-
ben akadályozták a lila-fehé-
reket abban, hogy jobban sze-
repeljenek. Gondolunk itt el-
sősorban a pontrúgásokból so-
rozatosan kapott gólokra, ame-
lyek most is elkerülhetők lettek 
volna . Amikor ezt eml í tem 
Protity Sándor edzőnek még 
most is bosszankodik: 

- Pedig a mérkőzés előt t 
most is (akárcsak Gyulán, ahol 
szintén (gy kaptunk gólt) meg-
beszéltük, hogy mit csinálunk, 
ki hova áll, de hiába. Vancea 
például a szöglet után teljesen 
üresen fejelhette a kapuba a 
labdát. 

• Voltak azért biztató jelek 
is a csapat teljesítményét 
illetően... 
- Nem tagadom, hogy így 

van, de sajnos ú jabb sérülés 
gátol bennünket abban, hogy 
szombaton a legjobb összeál-
lításban vehessük fel a küzde-
lemet az éllovas Kalocsa ellen. 
Kedden Rácz nagyon csúnya 
rúgást kapott, sokáig harckép-
telen lesz. Rajta kívül hiányoz-
ni fog Bischof, Korpa, Szu 
lyovszky, akik különböző el-

Igen, Így szeptember vé-
ge fe l é New York is csodá-
latos . . . Nem hagy ja , hogy 
ráunjon az embr. Nem nyug-
szik bele, hogy egy idő után a 
pazarul megvilágított Empire 
State Building, a mogorva City 
Hall. a lazán lélegző Central 
Park és a Diana Ross-sza l 
kérkedő Angel Divatház sem 
olyan érdekes már. Ezért aztán 
újabbnál újabb programokat 
„gondol ki". Vagy egy base-
ballmeccset, vagy egy szédü-

, letes könyvvásárt , vpgy egy 
őrült futóversenyt. Egy olyat, 
amelyen a közepesnél jobb ké-
pességű résztvevők naponta 
három (!) maratonit fu tnak . 
Méghozzá két és fél, roppant 
hosszú héten át... 

Wards Island. ez a Manhat-
tantől alig pár mérföldnyire 
megbúvó kis sziget a hónap 
dereka óta már nem csupán a 
Pszichiátriai Klinikáról neve-
zetes. Hiszen a kezelésre szo-

man h i ányoz t ak , mégped ig 
Bartók Csaba. Mezei Richárd 
és Oszlánczy András. Szeren-
csére egyikük sem sérült, ha-
nem Bartók és Mezei a tanár-
képző fő i sko lán , Oszlánczy 
pedig az orvosi egyetemen tett 
eleget kötelezettségének... 

A Pick Szeged együt tese 
tehát a hé tvégén megkezdi 
nemzetközi kupaszereplését, s 
az e lvárás nem más, mint a 
továbbjutás . Éppen ezért az 
e l ső mérkőzésnek ór iás i a 
jelentősége. Sajnos a játéko-
sokkal nem tarthatnak a sze-
gedi szurkolók, hiszen Kijev 
nem éppen a szomszédban van, 
azonban a Telin TV jóvoltából 
hétfőn délután 17.30-kor bárki 
végigizgulhatja a Pick Szeged 
KEK mérkőzését. 

Gát 
• 

NB l-es bajnoki férfi kézi-
labda-mérkőzésen: Pemü-Hon-
véd-Elektromos 20-30. 

foglaltságokra hivatkozva nem 
vesznek részt a közös munká-
ban. Bizonytalan Horváth Csa-
ba szereplése is, akit most ked-
den is későn engedtek el a ka-
tonaságtól... 

• Mindezek ellenére mit 
vár a szombati találkozótól? 
- Ha itt lenne mindenki, s a 

legjobb összeállításunkban lép-
hetnénk pályára, akkor csak 
győzelemről beszélnék. így 
azonban csak nagyon tisztes 
helytállást várok a csapattól. 
Természetesen ebben benne 
van a győzelem is... 

• Ismeri szombati ellenfe-
lüket? 
- Inkább csak hallomásból, 

de úgy mondják, hogy tapasz-
talt, rutinos játékosokból áll, 
olyanokból, akik már a maga-
sabb osz tá ly t is meg já r t ák . 
Mindenesetre nem fogunk ész 
nélkül nekik szaladni. A biz-
tonsági játékot helyezzük elő-
térbe. Remélem, hogy játéko-
saim megemberelik végre ma-
gukat , s azt nyúj t ják , amire 
igazán képesek. 

• A várható összeállítás? 
- Csak keretet tudok adni, 

ez pedig a következő: Kadnár. 
Fábián, Bóka, Sahin, Kubát A., 
Szalui, Kubát B., Vándor. 
Telek, Dézsi. Gréczi, Miklós, 
Márton és Horváth Cs. 

Sándor József 

rulók szomszédságában jó ide-
je a Sri Chinmoy ultramaratoni 
viadal (a táv 1300, 1000 illetve 
700 mérföld) bátor indulói is 
kerge t ik e g y m á s t . Daco lva 
széllel és napsütéssel, esóvel és 
szomjúsággal. Dacolva - a vi-
lággal. 

A hatodik nap végén egyéb-
ként az eze rhá romszázasok 
„nagy párosa", a Howie, Sipos 
duó kis híján együtt ünnepelt. 
Történt ugyanis, hogy a mo-
notóniára. a lassú, ám nagy-
jábó l f o l y a m a t o s mozgás ra 
épftö Al Howie (aki 24 órából 
legfe l jebb kettőt, ha alszik) 

• A tegnap dé le lő t t tar tot t 
sajtótájékoztatón - a CSLSZ-t 
Ungi Gyula elnök és Zsemberi 
István főtitkár képviselte - az 
új klub tisztségviselői ismertet-
ték céljaikat, terveiket. Bevez-
etőként Kozma Zoltán elmond-
ta, bizonyára sokakat meglep, 
hogy a korábbi visszalépés el-
lenére, mégis megalakították a 
szegedi labdarúgás felemelke-
dését szolgáló klubot. Elhatá-
rozásuk még májusban fogant, 
ám a nyáron jobbnak látták, ha 
lemondanak ötleteik megvaló-
sításáról. Időközben kiderült, 
az akkor elháríthatatlannak lát-
szó akadályok és késleltető té-
nyezők nem is oly nagyok, mint 
hitték, tehát nincs miért meg-
hátrálniuk. A klubigazgató hang-
súlyozta, lépésük megtételére 
nemcsak a Szeged SC tart-
hatatlan állapota késztette őket, 
hanem az is, hogy szándékuk 
nyi lvánosságra hozatala óta 
nemhogy javult volna, de to-
vább romlott a város mély-
pontra zuhant labdarúgásának 
helyzete. 

A továbbiakban megtudtuk, 
az FC működéséhez elenged-
hete t len fe l té te lek adot tak , 
máris feléjük nyúltak a segítő 
szándékú kezek, a szponzorok 
jelentős anyagi és természet-
beni támogatásukról biztosítot-

• PÉNTEK 
Labdarúgás 
Öreg fiúk mérkőzése. Szegedi Dó-

zsa-Szegcdi VSH, Hunyadi tér, 16.30. 
SZOMBAT 
Atlétika 
Pick Kupa. Utcai futóverseny. 

Rajt: Széchenyi tér, 18. 
Birkózás 
OB l l - e s c s a p a t b a j n o k s á g . 

Szegedi VSE-Orosháza, Kossuth 
Lajos sugárúti munkacsarnok, 
11.30. 

Kézilabda 
NB II. Nők. Tanárképzö-Kar-

cag. Topolya sor. 11. Tornádó-Bé-
kés, Sziksósi út, 16. 

Tollaslabda 
D i g i f o n Kupa . Nemzetközi 

ifjúsági verseny, újszegcdi Sport-
csarnok, 10. 

Vízilabda 
MK. Szeged S C - S z o l n o k , 

újszegedi Sportuszoda, 16. 
Labdarúgás 
NB III. Szegedi Dózsa-Kalo-

csa. Hunyadi tér, 15. Előmérkőzést 
az ifjúságiak játszanak. 

Megyei I. osz tá ly . Móravá-

ugyanabban a körben teljest-
tette az 500. mérföldet, ame-
lyikben a mi Sipink a 468-at. 
Hogy mi ebben a közös öröm? 
Nos, a pillanatnyilag második 
helyen álló szegedi fiú ezzel a 
r é sze redményéve l ú j , „hat 
napos" magyar csúcsot ért el! 
Az ilyesmit pedig illik fejben 
tartani. Mint ahogy azt is, hogy 
Sipos Pista változatlanul élvezi 
a fu tás t , no meg a százával 
ugrabugráló szürke mókusok 
bolondos táncát. 

A másik szegedi legénynek, 
dr. Mózes Ervinnek sem kell 
már tétlenkednie, hiszen szerda 

ták a klub vezetőit. Ezért is tart-
ják magukat korábbi ajánlatuk-
hoz: várják, hogy Bodó Antal 
elnök úr, levéve a klub vál-
lairól az óriási terhet, mikor 
hajlandó átadni a labdarúgó-
csapat NB ll-es jogát - termé-
szetesen adósságok nélkül! 
(Merthogy a többmilliós tar-
tozásokkal senki át nem vállal-
ja, az holtbiztos!) 

Az FC iíjú elnöke, dr. Cson-
ka Péter (26 éves ügyvéd) 
elöljáróban elmondta, jómaga 
korábban, ha nem is „menő 
labdarúgóként", de focizott a 

este a hétszázasok is megkezd-
ték a (nem is annyira) végelát-
hatatlan körözést. Ervin külön-
ben a rajt előtt szent fogadal-
mat tett: akkor sem hajtja túl 
magát, ha úgy érzi, még leg-
alább tíz maratonit tudna le-
gyűrni az éjféli pihenőig. Mert 
az erőre, ugye, október 4-én is 
szükség lesz... 

A 700 mérföldet választó 
hölgyek és urak tehát még na-
gyon az elején tartanak, a töb-
biek viszont már a sziget ösz-
szes fá já t a „ke resz tnevén" 
szólítják. Az ezerháromszázas 
nők versenyében jelenleg Sup-
rabha Beckjord vezet, míg ez-
ren a mexikói „Vasasszony", 
Silvia Andonie próbálja őrizni 
minimális előnyét. A moldá-
viai Csulakovot ezen a távon 
aligha szorítja már meg a többi 
férfi, hiszen a derék „Szasa" 
három nap alatt 276-szor sza-
ladta körbe a pályát. 

És hol van még a vége?... 

Réthi J. Attila 

Szeged SC serdülő és junior, 
majd a Szőreg és a Tanárképző 
c sapa tában , tehát i smeri a 
sportág itteni helyzetét. Tájé-
koztatásul közölte, a szponzori 
ajánlatok nem csupán szóbeli 
ajánlások, hanem aláirt szer-
ződések! A működéshez elen-
gedhetetlen vagyon elsősorban 
a tagok által fizetett tagdíjból, 
a jogi és magánszemélyek 
felajánlásaiból, hozzájárulá-
saiból, valamint gazdasági vál-
lalkozásokból befolyt össze-
gekhői tevődik össze. 

Felvetődött, hogy mikortól, 

• A Szent-Györgyi Albert-
centenárium jegyében amatőr 
férfiak számára teniszversenyt 
rendeze t t néhány nappal 
ezelőtt a SZOTE testnevelési 
csoport ja és a SZOTE DSE. 
Eredmények. 

45 év fe le t t i k res . : 1. dr. 
Stróbl Ferenc, 2. dr . Boros 
Gyevi László, 3. dr. Tornyos 
Szabolcs. 45 év alattiak: I. dr. 
Kócsy József, 2. dr. Rédl Pál, 
3. dr. Bánhegyi Csaba. Vigasz-
d í j : 1. dr . Somfa i At t i la . 

A szombaton 16 ó rakor 
kezdődő Hobby játék- és mo-
dellbolt ovimaratonin alsó kor-
határ nincs. A táv mindössze 
195 méter, s bizonyosan lehet 
tudni, hogy minden résztvevő 
labdával fog távozni . A ne-
vezés 50 forint/fő, fél órával a 
rajt időpontja előtt. 

A FANI & OLIMPIA suli-
váltón a legtöbb tanítvánnyal 
megjelenő testnevelők számára 
a szegedi vidámpark két hordó 
sört ajánlott fel, amely talán a 
kollégákkal való elfogyasztás 
után némi kárpótlást nyújt szá-
mukra a sok-sok önzetlen fá-
radozásért. Az 1-2. , illetve a 
3-4. osztályosok számára kiírt 
váltón három fiú vagy leány 
teljesítheti a 7,5 kilométeres 
távot. A váltóhelyek a régi híd 
szegedi oldalán lesznek kiala-

milyen csapattal és melyik osz-
tályban kíván szerepelni az új 
klub. Kozma Zoltánt nem hozta 
zavarba a kérdés , kapásból 
válaszolva mondta: ha lenne rá 
lehetőség, azonnal tudnák vál-
lalni, mégpedig megfelelő 
anyagi háttérrel, hogy akár 
már vasárnap az ő nevükön 
szerepeljen a szegedi csapat az 
NB Il-ben! Erről azonban - a 
Szeged SC vonakodása miatt -
még nem lehet szó, ezért úgy 
tervezték, hogy az új klub a 
jövő ősszel induló bajnokság-
ban az NB Ill-ban kezdi majd 
ténykedését! A majdani csa-
patot olyan focistákra akarják 
építeni, akik nem első számú 
megélhetési formának tekintik 
a labdarúgást, tehát dolgoz-
niuk kell, állást ők biztosítanak 
nekik. A későbbiekben, a ma-
gasabb osztályban félprofiként, 
az NB l-ben pedig profiként 
kívánják majd foglalkoztatni a 
játékosokat. 

Gyürki 

Megyei II. osztály. Kiszom-
bor-Földeák, Kiszombor, 14, La-
katos. Tanárképző-Üllés, Kissta-
dion, 14, Molnár. Csanyte lek-
Zsombó, Csanytelek, 14, Szombat-
helyi. Szentes-Deco-JATE, Szen-
tes, 14, Kalmár. Előmérkőzést az 
ifjúságiak játszanak. 

Megye i III. o sz tá ly . Pázsit 
SE-Cscngele, Szeged, II, Varga 
S. Mórahalom II.-Tiszasziget, Mó-
rahalom. 10. Asotthalom-Szőreg 
II., Ásotthalom. 14, Jéga. Öttö-
mös-Domaszék, Öttömös, 14, Ste-
fanik. Ópusztaszer-Pctőfitelep, 
Ópusztaszer, 14. ÁT. Főiskola Ba 
lástya, Hmvhely, 14. Baktó Sz . -
Bordány II., Baktó, 14. Maros-
lele-Pilvaros, Maroslcle, 14. De-
rekegyház-Ambrózfalva, Derek-
egyház , 14. N a g y m á g o c s - K ü -
bekháza, Nagymágocs, 14. 

HÉTFŐ 
„Radnót i hétfők" kispályás 

labdarúgó-bajnokság. 16.30: Egy 
százalék-Elektronik Kisáruház; 
17.30: Erirra-Alfa; 18.30: Szetáv-
Fa-Villa; 19.30: Empromtű-Conl-
rol-Dallas; 20.30: Radnóti-Level 42. 

Tenisz 
P á r o s o k : I. dr . Stróbl Fe-
renc-dr. Kócsy József, 2. dr. 
Rédl Pál-dr. Takács János, 3. 
Darvas Tamás-Kasper Dezső. 

Az egyéni helyezettek dijait 
dr. Dux László oktatási rekto-
rhelyettes, a párosokét dr. Soós 
István, a ve r senyb izo t t s ág 
titkára adta át. 

kftva. Nevezési díj 150 Ft/csa-
pat. 

A Pick Kupa futóverseny 
szombat esti rajtig alighanem 
sokan megcsodá l j ák a Szé-
chenyi tér ke l lős közepén 
fölállított telefonfülkét. A Ma-
táv telefonkártyával kedves-
kedik a legjobb amatőröknek, 
akik a futás után akár haza is 
telefonálhatnak. A fülke igazi 
cé l j a azonban a he lysz ín i 
közvetítés, amelyet a Westel 
Rádiótelefon Kft. biztosít majd 
a mezőny előtt haladó gépko-
csijából. Erre a futóversenyre 
17 óráig várják a szervezők a 

j e l e n t k e z é s t . Remélhe tő leg 
ennyi apró ajándék hallatán so-
kan kilátogatnak majd a hely-
színre, ahol a Délmagyaror-
szág információs standjával is 
találkozhatnak az érdeklődők. 

Volford László 

Sportműsor 
ros-Sándorfalva, Móraváros, 15, 
Sipos. Mártéiy-Dorozsma, Már-
tély, 15, Rácz. Előmérkőzést az 
ifjúságiak játszanak. 

Megyei II. osztály. Ferencszál-
lás-Tömörkény, Ferencszállás, 15, 
Magyari. UTC-Szikáncs, Kertész 
u., 15, Dudogh. Előmérkőzést az 
ifjúságiak játszanak. 

Megyei III. osztály. Zákány-
szék U . - IKV, Zákányszék, 15, 
Kun Szabó. Baktó M.-Pusztaszer, 
Baktó, 15. Bácskai. Sándorfalva 
l l . -Szatymaz, Sándorfalva, 15. 
Székkutas-Áprádhalom, Székku-
tas, 15. Eperjes-Ferencszál lás , 
Eperjes, 15. Gyálarét-Szentmi-
hálytelek, Gyálarét, 15. Molnár. 
UTC Il.-Pusztamérges, Kertész u., 
13, Chmilofski. 

Kispálvás labdarúgás 
M S Z O S Z - G W C Kupa. Kis-

stadion, 9. 
VASÁRNAP 
Röplabda 

NB I. Nők. SZDRE-Kaposvári 
Tungsram, Arany János Általános 
Iskola Rókusi körúti tornacsar-
noka, 15. 

Teke 
Szuper Liga. Nők. SZESK-

Szcgedi Postás, Délép tckecsamok, 10. 
Tollaslabda 
Digifon Kupa. Nemzetközi if-

júsági verseny, újszegedi Sport-
csarnok, 9. 

Labdarúgás 
NB II. Szeged SC-Kiskőrös, 

Felső Tisza-parti Stadion, 15. 
NB III. Hmvhcly-Szegcdi VSE, 

Hmvhely, 14. Előmérkőzést az 
ifjúságiak játszanak. 

Megyei I. osztály. Csanádpa-
lota-Csongrád,, Csanádpalota. 14, 
Kérdő. Tisza-Új-Mindszent, Uj-
szentiván, 14, dr. Deák. Apátfal-
va-Szenles, Apátfalva, 14, Bokor. 
Mórahalom-Zákányszék, Móraha-
lom, 14, Kovács. Előmérkőzést az 
ifjúságiak játszanak. 

Egykori sztárok a pályán 
Bizonyára sokan emlékeznek arra, néhány hónappal ezelőtt a 

Szegedi VSE öreg f iúk labdarúgói a vasu tas s tad ionban 
barátságos mérkőzést játszottak az örök rivális Szegedi Dózsa 
hasonló korú focistáival. Az akkori „háborúnak" ma délután 
16.30-kor a Hunyadi téren lesz a folytatása. A két csapat kerete: 

Szegedi Dózsa: Terhes, Merley, Pozsár, Csomor, Emődi, 
Pipicz, Ződi, Pócsik, Őze, Magyar Gy., Nagy L, Kőhalmi, 
Orosházi, Btró, Kun, Kenderesi, Kozma Gy., Ménesi, Kampler, 
Gerecz. Edző: Török György. 

SZVSE: Simái Z, Róth, Szrenka, Hajdú. Horváth S., Czihere, 
Nagy Z, Simái S., Tóth J„ Horváth, Tóth L, Deák, Kovács S., 
Huszka, Nagy L Edző: dr. Szamosvölgyi Zoltán. 

Az összecsapást a Bokor-Serfőző-Rácz bírói hármas vezeti. 

II Howie-t nem fogadnák be a mormotak... Hírek a Pick Kupáról 
Labdák a kicsiknek, 
sör a tanároknak, 
telefonkártya az amatőröknek 

m A Dózsa vágya 

ló játék, gólokkal kombinálva 

A futók és a tudósító utazását támogatták: a Mor-
ton's Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft., az OTP, a 
Szegedi Paprika Rt„ az Adidas, az AHAVA, a Levi's 
szegedi boltja, a SZE-MA Kft., a Pick, a Jó a csend Kft., 
a The Golden Shore Ezoterina Kft. valamint Horváth 
László rúzsai alkatrészfelújító. 


