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• Czibere László a Dózsa új edzője 

„Nem fogok két hét múlva felállni..." 
Hűi labdarugó OB 1. 

Első helyen a Boszorkányok 
Az einiuÜ végén újabb 

győzelmet aratott a SzegCd.' 
Boszorkányok OB l-es labda-
rúgó-csapata. Ellenfele a j ó 
erőkből álló Egri Lendület SE 
volt, amelyet 3-2-re győzött le. 
Ezzel a sikerrel a Tisza-partiak 
veretlenül állnak az első he-
lyen. 
Szegedi Boszorkányok-Egri 

Lendület SE 3 -2 ( l - l ) . 

Felső Tisza-parti stadion, 
200 néző. Vezette: Somogyi. 

SzegCd.' Boszorkányok: dr. 
Veréb - Redetzky, a'r. red^J-
Szabó, Borbélyné, Gécziné -
Bugyi, Ferenczi, Kovács, Ne-
mesné - Rus, Fodor. Edző: 
Molnár Ferenc. Csere: Au-
gusz. Nagy. Szegedi góllövő: 
Rus (3). Jó: dr. Veréb, Nemes-
né, Gécziné, Rus. 

Atlétika 

Négy bajnoki aranyérem 

• Mi döntötte el végül is, 
hogy vállalja az edzőséget, 
mert úgy tudjuk, hogy né-
hány nappal ezelőtt még 
elzárkózott a dologtól? 
- Akkor nem láttam kiutat, 

hiszen olyan kislétszámú volt 
például a csapatkeret , hogy 
abból 11 játékost sem tudtam 
volna a pályára küldeni. Azóta 
azonban változott a helyzet. 
Két labdarúgót , Bozgát és 
Koltait már le igazol ták , s 
remény van arra, hogy újabhak 
is a Dózsához kerülnek. Ismét 
edzésbe állt Szélpál, Gill. sőt 
még Hegyeshalmi is, nagyobb 
lesz tehát a választék. 

• Nem kellett bemutatni 
önnek a csapatot, hiszen 
minden Dózsa-meccsen ott 
láttam a közönség sorai-
ban... 
- így van, annak ellenére, 

hogy nem edzősködtem az 
utóbbi időben, nagyon „napi-
renden vagyok" a szegedi 
focival. A Dózsa külön is ér-
dekel t , his/.cn négy évvel 
ezelőtt tevékenységem egyik 
legnagyobb sikerét értem el 
azzal, hogy a Dózsával bronz-
érmet szereztem. Ismerem a 
mai játékosokat is, nem egy 
játszott már a kezem alatt. 

Cselgáncs 
Baján rendezték meg a ju-

nior MKK Kupát, ahol részt 
vettek a Szeged TE csclgán-
csosai is, amely a második leg-
rangosabb verseny a bajnokság 

Úgy néz ki, hogy megol-
d ó d o t t az e d z ő k é r d é s a 
Szegedi Dózsa labdarúgó-
csapatánál. Miután Protity 
S á n d o r n é h á n y he te be-
dobta a törölközőt és fel-
állt a csapat k i spad já ró l , 
többen is i rányí to t ták az 
együttest , mfg végül ked-
den dé lu t án végleg pont 
ke rü l t a dolog végére. A 
Dózsa vezetősége megegye-
zett Czibere I Ászlóval, az-
zal a kitűnő szegedi szak-
emberrel, aki már nem egy 
esetben bizonyította ráter-
met tségét és é r t el olyan 
e r e d m é n y e k e t , a m e l y e k 
b i z to s í t éko t képeznek a 
j ö v ő r e nézve is. Az ú j 
edzővel a Dózsa jelenéről 
és jövőjéről beszélgettünk. 

• Mit tart a legsürgetőbb 
teendőnek? 
- Nézze, ez a csapat olyan 

leengedet t á l lapotban van, 
hogy nem lehet sürgősebb 
annál, mint hogy fokozatosan 
újra megfe le lő erőállapotba 
hozni. Mellette azonban arra is 

után. A f iúknál az 55 kilo-
grammos súlycsoportban Albu 
Botond első, mfg a 78 kilósok 
között Szabó Csaba második 
lett. A lányok között Fehér 
Adrienn (48 kg) az ötödik he-
lyet szerezte meg. Edzőjük 
Kiss Endre. 

Reméljük néhány hét múlva 
nem lesz ilyen gondterhelt 
Czibere László arca... 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

kell figyelnem, hogy a bajnoki 
mérkőzéseken becsülettel helyt 
álljunk. 

II Szombaton mindjárt 
Makó ellen... 
- A köve tkező hetekben 

mind olyan csapatokkal ját-
szunk, amelyek igen jó erőt 

Nemzetközi junior egyéni és 
a csapat magyar bajnokságon 
vettek részt a Combat „D" SC 
kick-boxosai. 

F>cdmények. Lányok. 50 
kg:... 3. Pál Zsuzsanna. Fiúk. 
57 kg: ... 2. Fejes Attila. 69 kg: 
... Perneki Róbert. 79 kg: .... 3. 
Krauser Zol tán . 84 kg: 1. 

• Hét végén a labdarúgó me-
gyeegyes pontvadászok immár 
negyedszer léptek pályára , 
hogy öldöklőén kemény csa-
tákban szerezzék meg a baj-
noki pontokat, s hogy közben 
szállt egy-két barátságosnak 
éppen nem nevezhető pofon a 
langy szélben, ugyan kit ér-
dekelt... Vagy mégis?... Néz-
zük a tényeket. A nyolc mér-
kőzés közül - to tónyelven 
szólva - hét végződött egyes-
sel, míg egy helyszínen ikszelt-
ek a csapatok. Huszonnyolc 
gólnak tapsolhato t t a két-
ezerhétszáz néző, melyből a 
hazai csatárok húszat vállaltak. 

Úgy látszik, hiába hozott 
„megrendí tően kemény" 
ítéleteket a CSLSZ Fegyelmi 
Bizottsága, nem tanultak be-
lőle a játékosok, mert nyolc fo-
c is tának most is idő előtt 
kellett elhagyni a zöld gyepet. 
Ötvenöt esetben viszont elég 
volt a sárga lapos megintés, 
mely köztudott, a következő 
fordulóban nem számít. Bor-
dány a papírformának megfe-
lelően legyőzte a késón esz-
mélő Kisteleket 4-3-ra. Szege-
den, a Kisstadionban lejátszott 
Zákányszék-Csanytelek 1-0-
ás mérkőzésen Pördi játékve-
zető szerint a piros lapok be-
szélgettek... (három kiállítás). 
Újszen t ivánon spor tszerű 
vendég volt a sza lámigyár 
csapata, de ez csak a tisztes ve-
reséghez volt elegendő (Tisza-
Új -Móravá ros 3 - 1 ) . Koncz 
István, a szentesi csapat mes-
tere vesztére változtatott múlt 
heti győztes csapatán, mert a 
fegye lmive l „megt izede l t " 
csanádpa lo ta iak pontosan 
távoztak a Kurca par t já ró l 
(Szentes FC-Csanádpa lo ta -

képvise lnek, k ia lakul tak , s 
nagyon nehéz lesz a dolgunk 
velük szemben. Ha már a 
,\Í2krtt említette, akkor én még 
az SZVSE-t is hozZÍT.?ném A 
két mérkőzés nemcsak megyei 
és helyi rangadó lesz, hanem 
számunkra olyan feladat is, 
amelynek sikeres megoldása a 
felemelkedésünket jelentheti. 

• Van már elképzelése a 
Makó elleni csapatról? 
- Hogy őszinte legyek, 

nincs. Igaz, hogy „perspek-
tívában" van két kapusunk és 
18 mezőnyjá tékosunk, de a 
szombati meccsre még nem 
tudom, hogy melyik lesz az a 
11 labdarúgó, aki k i fu t a 
pályára. Ketten sérültek, ketten 
el vannak tiltva, többen olyan 
siralmas erőállapotban vannak, 
hogy beállításuk még nagyon 
kétséges...De szombatig még 
van idő. 

• Tehát ha tudta, hogy mi-
nek vág neki, akkor egész 
biztosan hosszú távra ter-
vezett... 
- Ha arra gondol, hogy egy 

esetleges sikertelenség után 
két-három hét múlva én is fel-
állók a kispadról, akkor téved. 
Nem fogok két hét múlva 
felállni, hanem végig viszem, 
amibe bele kezdtem. Ha az 
ősszel sikerül úgy végeznünk a 
táblázaton, hogy ne szakadjunk 
nagyon le, akkor egy lelkiis-
meretes tavaszi alapozással 
elérhetjük, hogy jó középcsa-
pat legyen a Dózsa... 

P. Sándor József 

Molnár Zsolt. Csapatban a Fe-
jes.Perneki. Molnár összeállí-
tású gárda a 3., míg a Horváth, 
Herczeg, Krauser a lkotta 
együttes az 5. lett. A csapat 
edzői: Zsögön Miklós, Tóthné 
Majláth Klára, Tóth Gábor és 
Szabó Gábor. 

Nagylak l - l ) . Mindszenten 
hiába volt a mártélyiak kapusa, 
C. Molnár a mezőny legjobbja, 
mégsem tudtak pontot men-
teni, mert a hazaiak kedvence, 
Mucsi egy bődületes kapás-
góllal eldöntötte a három pont 
sorsát (2-1). Csongrádon a már 
egyszer visszavonult labdazse-
ni Pajkó szinte egymaga verte 
meg az e lmúlt ba jnokság 
meglepetés csapatát, a Móra-
halmot , ráadásul l eg jobb ja 
(Masa) a kiállítás sorsára jutott 
(3-1) . Üllésen aztán minden 
volt, ami kell a focihoz, pon-
tosabban semmi. A harmat-
gyenge szőregi csapat negye-

Az elmúlt hét végén rendez-
ték meg Budapesten a serdülő B-
s országos bajnokságot. Az 
eseményen mindkét szegedi klub 
elindította legjobbjait. A Szegedi 
VSE fiataljai négy bajnoki cím-
mel tértek haza, míg a Szeged 
TE Bondok Krisztina révén új 
országos csúcstartóval dicseked-
het, aki az 5 km-es gyaloglásban 
(24:44) ért elsőként a célba, 
megdöntve Mezei Éva 25:16-os 
rekordját. A győzelem egyben a 
címeres mezt is jelentette az at-
létának. Külön öröm lehet, hogy 
a gyalogló válogatott edzőjének 
Balogh Istvánt - a fent említett 
sportolók mesterét - kérték fel. 

A Szegedi VSE versenyzői a 
négy aranyérem mellé számtalan 
értékes helyezést szereztek. 
Eredményeik, lányok, 3 km-es 
gyaloglás: ...6. Király Csilla 
18,58. 5 km-es gyaloglás: ...5. 
Benkő Anita 30,54. 1500 m: 1. 
Szentgyörgyi Katalin (edzője 
György Rolland, nevelóedző: 
György Sándor) 4:45,9. Távol-
ugrás: 1. Stretmann Yvett (edző: 
Tihanyi Béla) 494 cm. Diszkosz: 
...7. Kiss Andrea 27,44 m. 

Fiúk, 100 m: ...4. Szabó Tibor 
11,83. 800 m: ...4. Bakos Zoltán 
2:14,5. 1500 m: ...6. Kiss László 
4:30,1. 1500 akadály: ...4. Kiss 
László 4:54,4. 300 m: ...3. Szabó 
Tibor 38,84. 3000 m: ...6. Bakos 
Zoltán 10:02, 7. Pálfi István 
10:03. Súlylökés: ...5. Magyar 
Miklós. 5 km-es gyaloglás: I. 
Papp Ferenc (edző: Kéri Ferenc) 
29:59. 8 km-es gyaloglás: 1. 

dik vereségét szenvedte el, 
melyet nehezen viselt el csak-
úgy, mint közönsége. Egy-két 
magáról megfe ledkeze t t 
„sporttársukhoz" pedig a pol-
gárbarát rendőrsége t is ki 
kellett hívni. Az egyébként 
XXL-es dresszben játszó ven-
dégek simán kikaptak 3 - 0 
arányban. Sándorfalva a már-
télyi „ötöst" követően rendezte 
sorait, s Sebestyénnel, vala-
mint Fődivel az élen meg-
érdemelt győzelmet arattak a 
csupaszív tápéi focisták felett, 
akiket úgy néz ki, erősen meg-
viselt a csanádpalotai kiruc-
canás (3-1 és két kiállítás). 

PappÁás/ló (edző: Kéri Ferenc) 
44:09. • 

A hét végén persze nemcsak 
serdülő B-s bajnokságot rendez-
tek. Nyíregyházán például a 
félmaraton volt „műsoron". A 
Szegedi VSE atlétái két bronz-
éremmel a tarsolyukban tértek 
haza. Eredményeik, női egyéni: 
...6. Kiss Ágnes 1:19:21. Csapat: 
3. SZVSE (Kiss Ágnes, Korom 
Andrea, Földvári Anett). Fárfi 
csapat: ...3. SZVSE A (Nemes 
Nagy Tibor, Balassa Levente, 
Csala Vilmos), ...7. SZVSE B 
(Tóth László, Lövinger Miklós, 
Barna Levente). A versenyzőket 
Antal Andor, György Sándor és 
György Rolland készttette fel. 
A Szeged TE sportolói közül 
Lehotai Győző 1:13,30, Lengyel 
Gábor, aki egyébként gyalogló, 
1:16,48, Szabó Fülöp 1:18,02 és 
Maróti Attila 1:32,30-as időe-
redményt értek el, amivel a csa-
patok közül a 9. legjobb helyet 
szerezték meg. Mint a gyaloglók 
esetében, a futókat is Balogh 
István készítette fel. • 

Kiskunhalason a városi ün-
nepség keretében nagyszabású 
utcai futóversenyt rendeztek. A 
Szegedi VSE is képviseltette 
magát, s nem is akárhogyan, hi-
szen az ifjúsági fiúk mezőnyé-
ben Ruzsáli Krisztián, Bama Le-
vente sorrend alakult ki. A leá-
nyoknál pedig klubtársuké. 
Földvári Anetté lett az ezüst-
érem. 

Lássuk a mes te r lövészeke t 
négyszer 90 percnyi játékidő 
után. A 111 £Ólon 56 játékos 
osztozkodik. íme a sorrend: 

6 gólos: Mádi (Tisza-Új) 
5 gólos: Fődi (Sándorfalva), 

Juhász (Szentes) 
4 gólos: Grezsa (Üllés), Paj-

kó (Csongrád), Gulyás (Szen-
tes), Mucsi, Bozó (Mindszent) 

3 gólos: Djurics (Tápé), őze 
(Bordány), Szita (Zákányszék), 
Kovács (Csanytelek), Kovács 
T„ Tóth Cs. (Mártély), Virágh, 
Horváth A. (Kistelek) 

2 gólos: Muhel (Kistelek), 
Bakó (Mindszen t ) , Ba jusz 
(Tisza-Új) , Timár (Zákány-
szék), Masa (Mórahalom), Far-
kas Z. (Bordány), Daraki, Csá-
ki (Mártély) , Hadár. Király 
(Móraváros). 

1 gólos: Farkas (Móravá-
ros), Jernei (Szentes), Böröcz 
(Kis te lek) , Gyovai (Mind-
szent), Széli (Szőreg), Kószó 
(Mórahalom), Vikor (Csanyte-
lek), Simái, Szrenka (Üllés), 
Kovács, Fássy (Csongrád) , 
Dobsa, Kandó (Mártély), Ge-
recz, Tóth T., Széli József 
(Sándorfalva), Dudás, Kádár, 
Dávid (Bordány), Kiss, Sebők, 
Tóth L. (Csanádpalota-Nagy-
lak), Dóra, Suhai, Guszton, 
Simon (Tisza-Új) , Fazekas, 
Heidrich, Bugyinszki, Sándor 
(Tápé) 

Ongólos: Révész (Móravá-
ros) a Tápé ellen. 

Totbzóknak 
37. hét 

MAGYAR NBI. 
1. FERENCVÁROS (8.)-KISPEST-HFC (2.) 1X2 
FTC otthon: 11 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség 
Kispest idegenben: 10 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség 

2. ZALAEGERSZEG (9,)-BÉKÉSCSABA (3.) I 2 
ZTE otthon: 12 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség 
Békéscsaba idegenben: 10 győzelem, 5 vereség, 
döntetlen nélkül 

BUNDESLIGA I. OSZTÁLY 
3. DRKSDKN (17,)-I)IJ1SBURG (16.) 1 

Drcsden otthon: 7 győzelem, 7 döntetlen, 3 vereség 
Duishurg idegenben: 7 győzelem, 2 döntetlen. 8 vereség 

4. LEVERKUSEN (8.)-IX)RTMUNI) (2.) X 
I.evcrkuscn otthon: 10 győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség 
Dortmund idegenben: 2 győzelem, 7 döntetlen, 8 vereség 

5. BAYFRN MÜNCHEN (3.)-HAMBlJRG (6.) 1 
Itayern otthon: 13 győzelem, 3 döntetlen. I vereség 
Hamburg idegenben: 6 győzelem, 3 döntetlen, 8 vereség 

6. SCHALKE 04 (10.)-1. FC KÖLN (13.) 1 X 
Schalke otthon: 7 győzelem, 4 döntetlen, 6 vereség 
FC Köln idegenben: 5 győzelem, 4 döntetlen. 8 vereség 

7. VIB STUTTGART (5.F-FRANKFURT (11.) 1 2 
Stuttgart otthon: 8 győzelem, 6 döntetlen, 3 vereség 
Frankfurt idegenben: 7 győzelem, 3 döntetlen, 7 vereség 

8. UERDINGEN (14.)-KAISERSLAUTERN (7.) X 2 
Ucrdingcn otthon: 10 győzelem, 5 döntetlen. 4 vereség 
Kaiserlautern idegenben: 7 győzelem, 3 döntetlen, 
8 vereség 

OLASZ A-OSZTÁLY 
9. BARI (2.)-REGGIANA (14.) X 

Bari otthon: 9 győzelem, 7 döntetlen, 3 vereség 
Rcggiana idegenben: 2 győzelem, 3 döntetlen, 12 vereség 

10. BRESCIA (3.MNTKRNAZIONALE (13.) 2 
Brescia otthon: 13 győzelem, 5 döntetlen. 1 vereség 
Interna/.ionale idegenben: 3 győzelem. 4 döntetlen. 

10 vereség 
11. MILÁN (D-LAZIO (4.) 1 
Milán otthon: 11 győzelem, 5 döntetlen, I vereség 
Lazio idegenben: 5 győzelem, 7 döntetlen, 5 vereség 

12. PARMA (5.F-CAGLIARI (12.) 1 
Parma otthon: 12 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség 
Cagliari idegenben: 4 győzelem, 5 döntetlen, 8 vereség 

13. SAMPDOR1A (3.+FOGGIA (9.) 1 
Sampdoria otthon: 11 győzelem, 3 döntetlen, 3 vereség 
Koggia idegenben: 3 győzelem, 6 döntetlen, 8 vereség 

+1 mérkőzés 
MAGYARNBI 
14. VASAS (ll.)-VÁC FC-SAMSUNG (13.) 1 
Vasas otthon: 5 győzelem, 6 döntetlen, 7 vereség 
Vác FC idegenben: 6 győzelem, 8 döntetlen, 3 vereség 

• Kick-box 

Harmadik a Combat J SC 

• Visszapillantás a lordulóra 

Piros lapok beszélgettek... 

A forduló mérkőzésén (Sándorfalva-Tápé 3-1) Bánóc/.ki 
játékvezetőnek hét esetben kellett sárga, két alkalommal 
piros lappal fegyelmezni. (Fotó: Hárs László) 


