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• Labdarúgó NB 11. 
• Vasárnap: Szeged SC-Tiszakécskei FC 
• Pénzt kaptak a szegedi focisták! 

Búcsúzni csak nagyon szépen szabad... 

SPORT 13 

Az őszi idény utolsó hazai 
mérkőzésére készülő Szeged 
SC focistái , hála a megértő 
spor tb izo t t ságnak , kel lően 
„dopp ingo lva" várha t ják a 
vasárnapi összecsapást. 

- Soha jobbkor nem nyújt-
hatott volna segítő kezet az ön-
kormányzat Jogi, Ügyrendi és 
Sportbizottsága, amely elfo-
gadta dr. Szilvásy László elnök 
úr javaslatát , minek alapján 
prémiumot kaphattak a játé-
kosok - árulta el Nagylaki Kál-
mán edző, mi is az az „ajzó-
szer", ami feldobta a focistá-
kat. - Ismert, a szerződtetett, 
NB II-ben játszó labdarúgóink 
hónapok óta nem kapnak fize-
tést, ezért örülünk ennyire en-
nek a jótettnek, amit ezúton is 
szeretnénk megköszönni. 

• Ha nem titok, fejtsd ki 
bővebben, miről is van szó? 
- Kéréssel fordul tunk a 

Még a legvérmesebb, a tűzön-vízen át kitartó szurko-
lók sem merték remélni, hogy a korábban heteken át 
bukdácsoló, majd kényszerből megfiatalított Szeged SC 
csikócsapata öt hete nem talál legyőzőjére! A veretlen-
ségi sorozat a Diósgyőr elleni mérkőzéssel (október 10.) 
kezdődött, s reméljük - e téren - a mostani, majd a záró, 
november 21-i forduló után is változatlan marad a 
„helyzet". 

spor tb izot tság e lnökéhez , 
amennyiben van rá lehetőség, 
segítsenek raj tunk. Szeren-
csénkre méltányolták a fiatalok 
hozzállását, lelkesedést és azt, 
hogy öt hete veretlenek va-
gyunk. Ezért a teljesítményért 
a fiúk tíz-tíz ezer forintot kap-
nak. Sőt, amennyiben a hátra-
levő két mérkőzésen legalább 
három pontot gyűjtünk, úgy 
újabb 15-15 ezer forint ütheti a 
játékosok markát! 

• A nemes gesztus hatása 

nem múlhat el nyomtala-
nul, tehát - talán mondani 
sem kell - illgne szépen 
búcsúzni a hűséges szur-
kolóktól, akik több, mint 
három hónapig nem láthat-
ják a csapatot... 
- Csak a győzelem fogad-

ható el eredményként , szá-
momra a döntetlen felér a ku-
darccal! 

• Kik lesznek azok, akik 
megörvendeztethetik a né-
zőket? 

- Tiszavasváriban - ahol 
bírói „segédlettel", a 95. perc-
ben rúgott góllal vesztettük el 
az egyik pontot - Csúcs, Zám-
bori és Paksi rendesen kapott, 
rúgásokból eredő sérülésekkel 
bajlódnak. Számítok rájuk, de 
hogy melyikük vállalhatja a 
játékot, nem tudom. Üröm az 
örömben, hogy Krajczár és 
Puskás leszerelt, ám az utóbbi 
három sárga lapja miatt nem 
játszhat. Az említett sérültek 
miatt csak tervezett csapatot 
tudok mondani, amely a kö-
vetkező: Dobó - Csúcs, Popov, 
Agapov, Krajczár vagy Paksi -
Illyés, Zámbori, Gréczi, Ko-
vács T. - Várszegi R., Vársze-
gi N. 

Gyiirki 
• 

A mérkőzés - Adám (Balajti, 
Szőke) vezeti - vasárnap 13 
órakor kezdődik a Tisza-parti 
stadionban. 

A forduló további párosí-
tása: Diósgyőr-Gödöllő, Ti-
szavasvári-Nyíregyháza, RE-
AC-Hatvan, Balmazújváros-
Kazincbarcika, Eger- III. Ker. 
TVE, Kiskőrös-Szarvas, Ka-
ba-Hajdúnánás. 

• A Szegedi ESK motor-
csónak szakosztálya az idén is 
megadta a módját annak, hogy 
hogyan kell egy versenyévadot 
lezárni. A szegedi Hotel Royal 
Étteremben adtak számot a vi-
zek száguldó „ lovag ja i " az 
elért eredményeikről. Sári Já-
nos, a Szegedi ESK elnöke 
nem kis büszkeséggel jegyezte 
meg, hogy a régi jó szokásához 
híven, az idei összes motor-
csónak verseny és kategória 
összesítése alapján, a Tisza-
parti klub végzett az élen. Ezu-
tán Kertes János, a motorcsó-
nakosok „atyja" és doyenje 
vette számba a sportág szegedi 
eredményeit. 

Többek közöt t közöl te , 
hogy Gallov Rezső államtitkár 
kimentette magát, de elismeré-
sét fejezi ki a szegedi motor-
csónakos eredményekért, azon-
ban hivatali elfoglaltság miatt 
nem tud az össze jöve te len 
résztvenni. Majd a történelmi 
visszatekintését a sportág sze-
gedi meghonosodásától kezdte. 
Megemlítette Vasvári Miklós, 
dr. Scherbely János szerepét. 
A Szegedi Spartacusos, a Hód-
gépes, a Tápéi ESK-s, a Tisza 
Volános éveket . Kiemel te , 
hogy a Spartacus színeiben va-
ló versenyzés után már hiány-
zott az összetartás, az összetar-
tozás érzése. A fordulópontot 
1990 jelentette, amikor Pintér 
József egyetértésével és támo-
gatásával megalakult a Szegedi 
ESK, amely ismét egy nagy 
családba hívta a motorcsó-
nakosokat . Abban az évben 
még harmadik volt a szakosz-
tály az országos rangsorban, 
azonban rendezve a sorokat 
már a következő évben az or-
szág legeredményesebb klub-
jának bizonyult a Szegedi Egy-
séges. Ezt a szép sikert azóta 
sem engedi át a Kertes János 
nevével fémjelzett társaság. 

• Öt bajnoki cím 
• A túra és az ifjúsági kategóriában is az élen 
• Az összetartás ereje 

Harmadszor is a Szegedi ESK a legjobb 

Dr. Esztergomi Mihály sportigazgató aranyérmet nyújtott át a Szegedi ESK 
motorcsónakosainak. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

A szakosztályvezető nem 
kis büszkeséggel emlí tet te , 
hogy két fontos területen is si-
került az előre lépés: az OTSH 
által kiírt megbízhatósági ka-
tegóriában és az utánpótlás ko-
rúak versenyében is az élen vé-
geztek - mégpedig annyi pon-
tot gyűjtve, mint az utánnuk 
következő összes klub. 

- A szeretet és az össze-
tartás fogja össze a motorcsó-
nakosok nagy „családját". Eh-
hez kellenek olyan segítők, 
mint Vidács István a motorok 
„orvosa", vagy dr. Magyar Jó-
zsef, aki az orvosi feladatokat 
is ellátja a versenyeken, amel-

lett, hogy feleségével együtt az 
egyik legeredményesebb ver-
senyzőnk. Emlí thetem még 
Veres János, Csanytelek pol-
gármesterének nevét is aki 
olyan helyet alakftott ki, ahol 
edzeni tudunk, de szerelő-
inkről is szólhatok, akik egész-
ségüket nem kímélve dolgoz-
nak azért, hogy minél j obb 
eredményeket éljenek el a Sze-
gedi ESK versenyzői. Sajnos 
nem mindenki veszi észre 
Szegeden, hogy a város egyik 
legeredményesebb sportolói a 
motorcsónakosok, s így elma-
rad a kellő megbecsülés és tá-
mogatás. Még szerencse, hogy 

dr. Simkó Ferenc vállalkozó 
ígéretet tett arra, hogy a jövő-
ben a versenyen való indulás-
hoz szükséges alapvető anya-
giakat biztosítja, de hol van 
még az utazáshoz, a szálláshoz 
és az étkezéshez, nem beszélve 
a csónak fenntartásához és mű-
ködtetéséhez szükséges költ-
ségek - mondta Kertes János. 

Az évzáró össze jövete l 
végén dr. Esztergomi Mihály, 
a szegedi spor t igazgatóság 
vezetője e l imerő mondatok 
közepette átnyújtotta a bajnoki 
aranyérmeket. 

Süli József 

• Férfi kézilabda KB I. 
Pick Szeged-Debreceni Dózsa 19-18 (8-9) 

Maroknyi szurkolótábor, 
mintegy 30 néző kísérte el a Ma-
gyar Kupa-győztes szegedieket a 
cívis városba. Rögtön Mezei 
szerzett vezetést, és a vendégek 
kétszer jutottak előnyhöz, ám 
Daykáék mindkétszer egyenlí-
tettek. A 8. percben a hazai irá-
nyító által jutott először előny-
höz a Debrecen (3-2), Dayka 
ugyanis a hetest belőtte. A Pick 
az első két hétméterest azonban 
elhibázta, előbb Sándor bünte-
tőjét Cziráki lábbal védte, majd 
Avar lazán fölé célzott. Ez is 
közrejátszott, hogy a Dózsa a 8. 
perctől kezdve a szünet utánig 
többnyire előnyben volt, a ven-
dégek csak 5-5-nél érték utol 
őket egy alkalommal, amikor 
Kiss „kitekerte" Avar kezét és 
Oszlánczi értékesítette a jogos 
hétméterest. 

Ezután Kerekes percei kö-
vetkeztek, aki egymás után há-
romszor volt eredményes és köz-
ben Gröber csak egyszer tudott 
egyszer „beleszólni" az ered-
ménybe. 

A 20. percben Bécsi 9-7-re 
alakította az állást, és a félidő 
utolsó tíz percében mindössze 
egy gól született, mert a csapa-
tok remekül védekeztek. A já-
tékvezetők Bécsi helyett téve-
désből Kisst állították ki, pedig a 
válogatott játékos már felemelte 
a kezét, beismerve a „bűnét". A 
27. percben Bartók elhajolva a 
szaggatottról állította be a félidő 
eredményét (8-9). Bécsit kiállí-
tották az utolsó 70 másodperc-
ben, de Gröber eladta a labdát és 
elpuskázta az egyenlítési lehető-
séget. 

A második félidőt is ember-
előnyben kezdhette a Szeged, és 
a sokadik irányítóként beálló 
Borsodi egyenlített (9-9). A vé-
dőkön átkígyózó Bécsi lövését a 
válogatott Éekete védte, és Ba-
jusz iramodhatott meg, aki 
azonban nem hibázott (10-9). 
Ettől kezdte már a Szeged veze-
tett. egyszer-egyszer még Dayka 
és Kerekes egyenlített, de Osz-
lánczi a 38. percben végleg 

megszerezte az előnyt hétméte-
resből a vendégeknek (12- II). 

Ettől kezdte a Pick hol két, 
hol egy góllal vezetett (14-12, 
16-14, 50. perc 17-15). A Dó-
zsa mindig felzárkózott, de ki-
hagyta az egyenlítési lehetősége-
ket, és a szerencse is a vendége-
ket pártolta. Az 50. perc után a 
lelkes vendégszurkolók miatt há-
rom percig állt a játék, mert pa-
píresőt szórtak a pályára, és tün-
tettek egy bírói ítélet ellen. A 
kedélyeket Kővári Árpád edző is 
igyekezett lecsillapítani -
sportszerűen. 

A heves küzdelemben a szi-
gorúan őrzött Áment szemhéja is 
felrepedt, de ó még egy góllal 
„büntetett" (17-16). Kritikus pil-
lanatban a bírók gólnak látták 
Bartók lövését, amikor a távolról 
megeresztett labda a felsó lécről 
a kapus mögé, majd onnan 
kipattant, de nem lehetett látni a 
nézőtérről, hogy bent volt-e a 
gólvonal mögött (18- 16). Bécsi 
emberhátrányból szépített, majd 
Mezeinek szerencséje is volt, 
majd a Debrecen emberelőnyben 
játszhatta végig az utolsó két 
percet Mezei kiállítása miatt. 
Dayka szerezte a találkozó utol-
só gólját, csaknem másfél per-
ccel a befejezés előtt, de az 
időthúzó Szeged kivédekezte az 
utolsó másodperceket, némi 
bírói segédlettel. 

Pick Szeged-Debreceni Dó-
zsa 19-18 (8-9) 

Debrecen, 400 néző. Vezette: 
Szilái, Kothni. 

Pick Szeged: FEKETE -
OSZLÁNCZI 7/5. Sándor 1, Ba-
jusz 1, Mezei 3, BARTÓK 4, 
Avar. Csere: Nagy Z. (kapus), 
Gröber 2, Borsodi 1. Ördög, 
Szemics. Edző: Kővári Árpád 

Debreceni Dózsa: CZIRÁKI 
- KEREKES 6, Kiss, Bécsi 3, 
DAYKA 6/2, Habuczki 1, 
Áment 2. Csere: Kenyeres (ka-
pus), Lemák, Bisi. Edző: Ökrös 
István. 

Kiállítás: 4, ill. 8 perc. 
Hétméteres: 7/5, ill. 2/2. 

Csuhák Zoltán 

• December 15-ig lehet nevezni 
A Pedagógus Kupára 

A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség, az ásotthalmi 
Sportcsarnok és a mórahalmi Sportcsarnok vezetői '94. január 
15-én Mórahalmon ismét megrendezik a Pedagógus Kupát (kis-
pályás labdarúgótorna), melyre tanárok jelentkezését várják. 
Előzetesen nevezni december 15-éig Révész Gábornál, a 62/ 
381-059-es telefonszámon lehet. 

Sorsoltak a Komjádi Kupában 
A Magyar Vízilabda Szövet-

ségben elkészítették a Komjádi 
Kupa sorsolását. Az utánpótlás 
egyik legrangosabb mérkő-
zéssorozatára 12 klub nevezett. 

A-csoport: Szeged SC, Elekt-
rosoft SE Szolnok, Tungsram 
SC, Eger SE, Bp. Spartacus. 

B-csoport: BVSC, Szentesi 
SC. FTC. UTE. OSC, Tata-

bányai SC. A meccsek december 
5-én kezdődnek. A csoportokon 
belül oda-vissza alapon körmér-
kőzéses lesz a torna, majd az 
első két helyezett keresztbe-
játszik a döntőbe jutásért. Az 
első helyért március 15-én a Ma-
gyar Kupa fináléja előtt mér-
kőzik majd a két, döntőbe került 
együttes. 

Az AB-Aegon Altalános Biztosító Rt. 
Szeged 1. sz. fiókja felvételre keres 

közép-, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel 
rendelkező, jó megjelenésű, 
tárgyalóképes m u n k a t á r s a k a t 
üzletkötői munkakörbe magas kereseti 
lehetőséggel. 

A betanulás idejére alapfizetést biztosttunk. 
Jelentkezni személyesen az üzleti vezetőnél 

S z e g e d , K o s s u t h L . s g t . 1 8 - 2 0 . 

DISZKONTÁRON 
Szegeden a legolcsóbban, 

230-4600 Ft-ig, széles . 
választékban. 

(Vállalkozókat is 
kiszolgálunk) 

KÁLVÁRIA SGT. 50. 
Diszkont Cipöbolt 

H.: zárva, K-P.: 7.30-16.30, 
Sz : 8-12-ig. 

JMllt" INTER CITY EXPRESS TRAVEL HUNGARY KFT. 

A PROFI SZERELÉS 

N I IN THE WOALD 

Kedves Vásárlóink - Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Cégünk, a Würth Szereléstechnika Kft. nagy hangsúlyt fektet termékei minél átfogóbb és 
részletesebb bemutatására, megismertetésére és megszerettetésére. 
A Tisztelt Vásárlók eredetiben megtekinthetik, kézbevehetik mindazt, amit mi egyszerűen 
"A PROFI SZERELÉS"-nek nevezünk, szerettei meghívjuk Önöket a "WÜRTH-SZAK-
MAI NAPOK" elnevezésű rendezvényünkre. 
Termékbemutatónk a WÜRTH Szereléstechnika Kft. Szegedi Kirendeltségében lesz Szege-
den, 1993. november 17-18-án, 9-17 óráig. Minden tiszteli érdeklődőt szívesen látunk 
kirendeltségünkben. 
Cím: WÜRTH Szereléstechnika Kft.. Szeged. Vásárhelyi Pál u. 4. 

Műhelyéből hiányzik ragasztó, tömítő, szerszám, stb.? 
Kitöltjük az űrt! Szeretettel várja Önt a WÜRTH. 

Üdvözlettel: Ruck József 
kirendeltségvezető 

FARNER AIR TRANSPORT HUNGARY KFT. 
N E M KÉSHET EL, A GÉP Ö N R E V Á R 

Különjárati repülőgéppel, gyorsan, kényelmesen Szegedről Triesztbe, Ljubljanába hetente! 

ÉRDEKLŐDNI: AKTÍV TOURIST, SZEGED, DÁNI U. 7. Tel.: 62 /481 -562 


