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• Sakk 

Általános iskolák diákolimpiája 

G G SPORT 9 

m Titokban akadt a horogra a nagy fogás 

Tájfutó-világbajnok az SZVSE-ben 

Oláh Kati, nyakában a „gold medal"-lal, boldogan emeli 
magasba a világbajnoki trófeát 

Befejeződött az általános 
iskolák diákolimpiájának me-
gyei döntője. A küzdelmekben 
- amelyet a Csongrád megyei 
Diáksport Szövetség és a me-
gyei sakkszövetség rendezett -
31 csapat (140 versenyzővel) 
vett részt. 

Eredmények: 
Alsós fiúk (I. korcsoport): 

1. Hódmezővásárhelyi József 
A. iskola „A" csapata 18.5, 2. 
Szegedi Zrínyi I. iskola 17.5, 
3. Hódmezővásárhelyi József 
A. iskola „B" csapata 12.5, 4. 
Szentesi Koszta J. iskola 9.5, 
5. Szegedi Ságvári iskola 8.5, 
6. Szegedi Tarján IV. iskola 
8.5, 7. Makói Kálvin téri is-
kola. 

Alsós lányok (I. korcso-
port) 1. Makói Kálvin téri is-
kola „A" 14.5, 2. Szentesi 
Klauzál G. iskola 10.5, 3. Sze-
gedi Zrínyi I. iskola 9.5, 4. 
Makói Kálvin téri iskola „B" 
csapata 8.5, 5. Szegedi Tisza-
parti iskola 7.5, 6. Hód-
mezővásárhelyi Kiss L. iskola 
7,. 7. Mindszenti Dózsa telepi 
iskola 5.5. 

Népes mezőnnye l az ú j -
szegedi Sportcsarnokban ren-
dezték az újonc és serdülő asz-
taliteniszezők megyei bajnok-
ságát. A verseny külön érde-
kessége volt, hogy az NB Il-es 
ba jnokságban j á t szó Bene 
Györgyi és Szabó Nóra a fiúk 
mezőnyében állt rajthoz, és ott 
igen szép eredménnyel zárta a 
küzdelmet. 

Eredmények. 
Újoncok, egyes, leányok: 

1. Bene Györgyi (SZAC), 2. 
Lovászi Anita (Mihálytelek), 
3. Hódi Orsolya (Mihálytelek), 
és Gál Vera (Juhász Gyula 
Gyakorló Ált. Isk). Fiúk: 1. 
Lukács Levente (SZAC), 2. 
Bene Györgyi (SZAC), 3. 
Rácz Attila (SZAC) és Fekete 
Sz. Tamás (SZAC). Fiú páro-
sok: 1. Lukács Levente, Fekete 
Sz. Tamás, 2. Simon Cs., Rácz 
A., 3. Deilinger T.,Hamar T. 
(valamennyien a SZAC ver-
senyzői) és Sebők, Puskás (Pe-
tőfi Telepi Ált. Isk.). 

Serdülőit, egyes, leányok: 
1. Bene Györgyi, 2. Szabó Nó-

Sok gól 
Több éves hagyományt keltet-

tek életre azzal, hogy ismét meg-
rendezték az újszegedi Sportcsar-
nokban a Délmagyarország és az 
ÉS munkatársai közötti kispályás 
l abda rúgó -mérkőzés t . Ke t tő jük 
mellé jelentkezett még egy csapat, 
a JAK (József Attila Kör), s így 
toma kerekedett a dologból. A csa-
patok legjobbjaikat vonultatták fel 
(Esterházy Péter, Körösi Zoltán, 
Megyesi Gusztáv, Kovács Zoltán, 
Szá l é L á s z l ó , D a r v a s i L á s z l ó , 

Felsős fiúk (n.-ÜL korcso-
port): 1. Szegedi Zrínyi I. is-
kola 22, 2. Hódmezővásárhelyi 
József A. iskola 21.5, 3. Sze-
gedi Radnóti M. iskola 20.5, 4. 
Makói Deák F. iskola 19.5, 
5.Makói Kálvin téri iskola 16, 
6. Szentesi Klauzál G. iskola 
14.5, 7. Szentesi Koszta J. is-
kola 12,8. Csongrádi Batsányi 
iskola 10.5, 9. Hódmezővá-
sárhelyi Taijáni iskola 7.5. 

Felsős lányok (II.-III. kor-
csoport) 1. Szegedi Zrinyi I. 
iskola 17, 2. Szentesi Klauzál 
G. iskola 17, 3. Makói Kálvin 
téri iskola 14.5, 4. Hódmező-
vásárhelyi Kiss L. iskola 12.5, 
5. Mindszenti Dózsa telepi is-
kola 12, 6. Makói Széchenyi I. 
iskola 8, 7. Szegedi Tarján IV. 
iskola 3. 

Az első helyezett csapatok 
jogot szereztek az országos 
döntőben való résztvételre. Az 
első három helyezett együtte-
seket oklevéllel és díjakkal ju-
talmazták 

ra (Kiskunfélegyháza), 3. Lo-
vászi Anita (Szentmihálytelek) 
és Andrecsik Bea (Gedói Ált. 
Isk.). Fiúk: 1. Lukács Levente, 
2. Bácsi Tamás (Hódmezővá-
sárhely), 3. Bene Györgyi és 
Szabó Nóra . Párosok, leá-
nyok: 1. Bene Gy., Szabó N., 
2. Andrecsik B., Serfőző K., 3. 
Török, Deli . Fiúk: 1. Bene 
Gy., Szabó N., 2. Lukács L., 
Fekete T., 3. Karip A., Kovács 
T. és Bácsi T., Simon Cs. Ve-
gyes párosok: 1. Lukács L., 
Bene Gy., 2. Kovács T., Lo-
vászi A., 3. Fekete T., Deli É. 

• 
A Szegedi Asz ta l i ten isz 

Club NB Il-es női csapata az 
elmúlt hetet egy győzelemmel 
és egy vereséggel zárta. 

Vecsés-SZAC 5:13. A sze-
gedi győztesek: Bárkányi 4, 
Vikor 4, Rózsa 2, Bene 2, és a 
Bárkonyi, Bene páros. 

Erdőkertes-SZEC 16:2. A 
szegedi győzelmeket Bárkányi 
és Vikor szerezte. 

Gellért Kiss Gábor és a minden-
honnan kiszorult Majoros Tibor az 
ÉS-ben, Zilahi Tibor, Csejdy And-
rás, Takáts József, Laczkó Sándor, 
Balogh József , Szillasi László a 
JAK-ban , Dlusz tus Imre, Réthi 
At t i l a , B a l o g h T a m á s , K o v á c s 
András, Pozsik László, Tóth Péter, 
Lóczi István és Michna Csaba a 
DM-ben) így érdekes, változatos 
küzdelmet, sok gólt láthattunk. 

Az első meccsen a DM 7-2-re 
valósággal lelépte (Dlusztus Imre 

• Lévén a t á j f u t á s k issé 
visszafogot tabban népszerű 
sportág, mint teszem azt a lab-
darúgás, az átigazolások közül 
sem csapnak akkora hűhót -
á l ta lában. így tör ténhete t t , 
hogy szinte az orrunk előtt, de 
valahogyan mégis igen csend-
ben gyarapodott városunk né-
pes sportolótábora egy igazi 
világbajnokkal, a tájfutás 26 
éves világklasszisával, Oláh 
Katalinnal. Bevallom, először 
nagyon furcsállottam Oláh Ka-
talin SZVSE-be történő átiga-
zolását, hiszen a szegedi klub 
anyagi helyzetéről sem hallani 
az utóbbi időben zenés költe-
ményeket, így 12fel nem fog-
hattam, mi indította a világbaj-
noknőt arra, hogy Budapest 
után ezt a „békés" kis várost 
válassza - remélhetőleg to-
vábbra is sikeres - pályafutása 
helyszínéül. 

Szokol Lajos szakosztályve-
zető és bájos, de végtelenül 
szerény versenyzője lerántotta 
a leplet a nagy titokról. 

Kati már igen korán, egy if-
júsági OB-arannyal a zsebében 
felnőtt válogatott kerettag lett, 
s tehetségére mi sem jellem-
zőbb, minthogy tizenöt évesen 
vi lágbajnokságon indították 
volna, ha... 

... ha közbe nem szól vá-
ratlan betegsége. Üsse karika, 
egy junior EB-bronz után már 
nem sokáig kellett várni az iga-
zi át törésre sem: 1991-ben, 
Csehszlovákiában az ő nyaká-
ba akasztották a vb. „gold me-
dal"-ját. Mi sem természetes-
ebb, egyesülete a Micro SC ez 
idő tájt adta be a kulcsot, Oláh 
Kati pedig f r i s s v i l ágba j -
nokként ott maradt árván. A 
budapesti klubok egyike sem 
tudott megfelelő feltételeket te-
remteni számára, ezért megke-
reste az SZVSE-t és fe l -

A Szerencsejáték Rt. tájé-
koztatása szerint a totó 12. fo-
gadási hetének nyereményei a 
következők: 

13 plusz egy találatos szel-
vény 1 darab, nyereményük 
egyenként 3 964 454 forint; 

13 találatos szelvény 5 da-
rab, nyereményük egyenként 
875 269 forint; 

12 találatos szelvény 141 
darab, nyereményük egyenként 
24 830 forint; 

11 találatos szelvény 2443 
darab, nyereményük egyenként 
1433 forint; 

10 találatos szelvény 21 306 

egymaga öt gólt szerzett) a JAK-
ot, a második ta lá lkozón az ÉS 
győzött 5-3-ra a JAK ellen, míg a 
döntőben a Délmagyarország 3-1-
gyel (Réthi kettőt vágott) bizo-
nyult jobbnak az ÉS-nél. A mérkő-
zéseken, közmegelégedésre, Rácz 
László és Haim József bíráskodott. 

A tornát tehát, meggyőző fö-
lénnyel, a D M nyerte, de a ven-
dégek állítólag este a sörivó ver-
senyen visszavágtak... 

ajánlotta szolgálatait. Szeged, a 
város mindig is tetszett neki, 
ismerte a jó közösségi munká-
járól híres klubot, a többi pedig 

darab, nyereményük egyenként 
246 forint. 

• 
A Góltotón első nyerőosz-

tályba sorolt szelvény nem 
volt, a következő hétre átvitt 
nyeremény összege net tó: 
1 026 826 forint. A második 
nyerőosztályba sorolt szelvény 
nem volt, a következő hétre át-
vitt nyeremény összege nettó 
158 511 forint. 

A harmadik nyerőosztályba 
sorolt szelvény 8 darab, a nye-
remény összege nettó 12 964 
forint. 

• Tenisz 

Tanfolyam 
és verseny 
amatőröknek 

A Pick Szeged tenisz-szak-
osztálya ismét indít tanfolya-
mot lányoknak és fiúknak. Je-
lentkezni kedden, szerdán, csü-
törtökön és pénteken 15 és 17 
óra között az egyesület újsze-
gedi ligetben levő pályáin lehet 
Bánhegyi Géza edzőnél. • 

A Szeged Városi Tenisz 
Klub a hét végén versenyt ren-
dez férfi amatőröknek a Kis-
stadion műanyagpályáin (rossz 
idő esetén a fóliasátorban). Az 
egyes szombaton reggel fél 9-
kor, a páros vasárnap szintén 
fél 9 órakor kezdődik. Bővebb 
felvilágosítást a 401-085-ös te-
lefonon kaphatnak az érdeklő-
dők. 

• 
Az SZVTK tan fo lyamot 

indít gyermekeknek és felnőt-
teknek. Jelentkezni április el-
sején 17 órakor lehet a Kissta-
dionban. 

már ment, mint a reggeli pesti 
gyors a felszálló ködben. A 
megállapodás értelmében az 
anyagi feltételeket a klub biz-

A labdarúgás hazai rajongói 
március 30-án, szerdán a te-
levízió képernyője előtt igazi 
csemegét láthatnak. A Magyar 
Te lev íz ió l - e s c sa to rná ja 
ugyanis 20.25 órai kezdettel 

tosítja, csakúgy, mint a ver-
senyző havi fix összegben rög-
zített juttatását, míg Oláh Kati 
- bár ál talában Budapesten 
készülve - az SZVSE számára 
szerzi a dicsőséget. A szegedi 
tájfutók bizonyos szempontból 
szerencsés helyzetük alapján 
némileg függetlenek az anya-
egyesülettől, annak okán, hogy 
önálló bevételekből finanszí-
rozzák magukat. 

Ha be legondolunk abba, 
hogy Oláh Kati a válogatott je-
lenleg is csont nélkül első szá-
mú versenyzője, talán nem fe-
leslegesen kidobott pénz a rá-
fordított összeg. Hozzáértők 
szerint Kati igen jó fizikai ál-
lapotban van, mindenképpen 
„benne van" egy ú j abb vb. 
arany - talán éppen jövőre, a 
németországi „összeröffené-
sen". Azt mondják, a pálya ki-
mondottan kedvező lesz a szá-
mára... Persze, addig még sok 
víz lefolyik a Main frankfurti 
szakaszán. 

Természetesen idehaza is 
kell bizonyítania egy sor ver-
senyen. A latolgatások szerint 
csak győzze a klub számol-
gatni a bezsebelt pontokat, hi-
szen Kati az összes bajnoki 
formában esélyes. Legelsősor-
ban az SZVSE szerezte és a 
AZIMUT-Dantoss szponzorál-
ta Halas Pack Hungária júliusi 
nemzetközi etapján, ahol a vár-
ható 1500 induló a világ min-
den tájáról - még Ausztráliá-
ból és Angliából is - képes 
ideutazni, hogy letörjék a szar-
vát a mi világbajnokunknak... 

Pigniczki József 

egyenes adásbanközvet l t i a 
Bajnokok Ligágája B-csoport-
jának egyik slágermérkőzését, 
a Werder Bremen (német)-FC 
Porto (portugál) összecsapást. 

• Elhunyt Bénák András 

A kőkemény védő 
nem rúg vissza többé 

Hosszan tartó betegség után, hetvenéves korában el-
hunyt Bénák András, a Szegedi Petőfi, a Szegedi Haladás 
és a SZEAC egykori NB l-es labdrúgója... Hónapok óta 
tudtuk: súlyos az állapota. Hetenként jöttek az újabb hí-
rek: jobban van, rosszabbul van. Majd az, hogy csupán 
néhány napidéi, talán már meg is halt. 

Nem hittem a baljós jelekben, hisz a fáma is azt tartja: 
hosszú életű lesz, akinek halálhírét költik. 

Nem hittem, mert Bénák Bandi maga volt a megtes-
tesült erő, a minden akadályt legyőző újrakezdés. 

Nem hittem, hogy vele is megtörténhet, vele, a két-
tüdejű, kőkemény védővel. 

Élhetett volna még sokáig, ám élete így is csodákkal te-
lített. 

Remek futballista és sikeres teniszező volt. Áprilistól 
októberig mindkét sportágat teljes szívvel, lelkesedéssel 
művelte, elveszett labdát, megoldhatatlan feladatot nem 
ismert. Azt hiszem, nem követek el kegyeletsértést, ami-
kor leírom: nem tartozott az úgynevezett pengés spílerek 
közé. Emberfogóként viszont maradandót alkotott; 37 
évesen a korszak legnagyobbjait, Sándort, Tichyt, Al-
bertet „tüntette el" a gyepről. Egyszer elárulta nekem, 
hogy élete legnehezebb 90 percében az MTK válogatott 
balösszekötőjét, Bodola Gyulát kellett megfékeznie. Az 
egykori nagyváradi klasszis mozgástere alapvonaltól 
alapvonalig terjedt - 2X45 percen át... 

Ha jól emlékszem, 1962-ben búcsút intett Mészáros-
nak, Baráthnak, Portörőnek és társaiknak, és azt köve-
tően közel negyedszázadon át a Szegedi Kinizsi teniszező-
jeként loholt a labdák után. Az egyik csapatbajnoki mér-
kőzésen érte utol a szívinfarktus. Orvosai tiltották, ám ő 
nem hallgatott rájuk: kifordította a nevét, és egy ideig 
Kebán néven aratta győzelmeit. 

Bénák András még sokáig élhetett volna, de többet 
aligha érhetett volna el: örök időkre beírta nevét a sze-
gedi sporttörténelembe - és sok ezer tisztelője, számos 
barátja, sporttársa szívébe. 

(thékas) 

• Asztalitenisz 

Újonc és serdülő 
kaucsuklabda-bűvölők 

Fotó: Nagy László 

• írástudók a futballért 

és DM-győzelem 

Totónyeremények Közvetítés Brémából 


