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• Fodor ék kedves köszöntése 
• Steinmetz Szegeden? 
m Elkerülni a Pescarát 

Főszponzor kerestetik 
Az elmúlt évad, a labdajá-

tékokra kivetítve, nagyszerű-
en sikerült Szegeden a férfi 
csapatsportágakban. A röp-
isek bajnoki címet és Ma-
gyar Kupa-győzelmet tud-
hatnak magukénak, a kézi-
labdázók 3. helyen végeztek 
a pontvadászatban, míg a ví-
zilabdázók egy hajszállal 
maradtak csak le a dobogó-
ról. Ez utóbbi gárda egy hete 
kezdte el a felkészülést, kis-
sé csonka kerettel. De ennek 
csak örülhetünk, hiszen a hi-
ányzók különböző válogatott 
keretekben gyakorolnak 
mostanság. 

Az uszodában jártamkor 
az első utam a pólósok öltö-
zőjébe vezetett. Belépve a 
helyiségbe, rögtön egy na-
gyon kedves „transzparens" 
tárult a szemem elé. „Kö-
szöntjük világbajnokain-
kat!" - hirdette a 40x30 cen-
timéteres papírlapocska. 

- Nagy öröm közepette 
kezdtük el a munkát - közöl-
te Pozsgay Zsolt, az SZVE 
edzője. Majd így folytatta: -
Pont az e lső edzésünkön 
tudtuk meg, hogy a junior 
válogatott megnyerte a hőn 
áhított világbajnoki címet. 
De az az igazság: valahol 
mindenki aranyat várt a fi-
úktól. így én is. Külön öröm, 
hogy Fodor Rajmund, Mol-
nár Tamás és Mód Péter is 
nagyszerű teljesítménnyel 
járult hozzá a végső siker-
hez. Egyelőre csak erre a 
„tacepao"-ra futotta - muta-
tott Zsolt a falon függő pa-
pírlapra - , de vannak meré-
szebb terveink is legjobbja-
ink köszöntésére - mondta 
sejtelmesen. 

• Ahogy végignéztem a 
srácokon, sok ismerős 
arcot nem láttam. Ők hol 
vannak, merre járnak? 
- Fodor, ahogy hazaért 

Franciaországból, rögtön 

Molnár Péter (labdával a kezében) bő egy hét múlva már 
Japánban fogja dobálni a gólokat. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

csatlakozott a felnőtt váloga-
tott kerethez. Mint ismert, 
augusztus 16-tól Bécsben 
rendezik az Európa-bajnok-
ságot. De az ugyanebben az 
időpontban megrendezésre 
kerülő Universiadén is lesz 
szegedi pólós. Nem is egy, 
mindjárt három! A fukoakai 
csapat biztos tagjának számit 
Molnár Tamás, dr. Török Ti-
bor és Molnár Péter. Ők is 
már Pesten gyakorolnak. Két 
fiatal titán, Kiss Csaba és 
Csörgő Péter pedig jelenleg 
az esslingeni ifjúsági Euró-
pa-bajnokságon termeli a 
gólokat. Reményeink szerint 
mindhárom eseményről 
éremmel térnek majd haza a 
fiúk. 

• Térjünk vissza a hazai 
(szegedi) vizekre. Milyen 

változások történtek a 
csapat körül? 
- Átigazolási szenzációról 

nem tudok beszámolni. A 
húzóemberekkel sikerült 
megegyeznünk, ők továbbra 
is itt maradnak. Pillanatnyi-
lag ez a legfontosabb. De az 
is könnyen előfordulhat, 
hogy egy nagy nevet le tu-
dunk igazolni. Szintén junior 
világbajnokról, a Fradi válo-
gatottjáról, Steinmetz Barna-
básról van szó, aki itt Szege-
den fog egyetemre járni. 
Persze, ez még nem jelenti 
automatikusan azt, hogy az 
SZVE-be igazol, de ez sincs 
kizárva... De más játékosok 
idejöveteléről is szó van. 

• Mikor kezdődik a baj-
nokság? 
- Október 22-én Szege-

den a KSI ellen kezdünk, 
majd másnap, szintén hazai 
környezetben, a Vasast fo-
gadjuk. Az őszi szezon de-
cember 17-ig tart, dupla for-
dulókkal. Nagyon nehéznek 
ígérkezik, hiszen a bajnok-
ság mellett indulunk a LEN 
Kupában is. Szeretnénk az 
első körök egyikét Szegeden 
megrendezni. Jó volna, ha az 
előselejtezőben nem kellene 
részt venni. A sorsolást 
egyébként a bécsi EB-n ké-
szítik el. Sűrű a mezőny, 
akár a Pescarát is kifoghat-
juk. Az olaszoknál olyan vi-
lágsztárok szerepelnek, mint 
Estiarte, Simenc vagy Atto-
lico. 

• A vezetésben is történt 
változás? 
- Kettő is. Juhász György 

személyében újra van tech-
nikai vezetője az együttes-
nek. Gyuri közel áll a sport-
hoz, hiszen az SZVE szenior 
gárda kapusa. Rajta kfvül a 
jövőben segítségemre lesz 
dr. Kiss Lajos, akivel min-
den bizonnyal megoldódik 
az alulról feljövő fiatalok 
zökkenőmentes beilleszke-
dése a felnőtt csapatba. 

• Az elmúlt évadban 
nem volt főszponzorotok. 
Idén lesz? 
- Azon vagyunk. Háza-

lunk keményen, hátha vala-
kinél horogra akadunk. Hiá-
ba vagyunk tele sztárokkal, 
hiába indulunk nemzetközi 
kupában, valahogy mégsem 
látnak bennünk fantáziát. Ez 
érthetetlen számomra. Na-
gyon jó érzés, hogy az utcán 
ismeretlenek is gratulálnak, 
de ezzel már tele van a pad-
lás. Pénz kellene... 

• Felkészülési menet-
rend? 
- Egyelőre napi két tré-

ninggel készülünk. Minél 
jobban ki akarjuk használni, 
hogy jelenleg nincs iskola, 
jobban ráérnek a fiúk. Vi-
szont a válogatottak hiány-
zása az örömön túl a csapa-
tépítés szempontjából nehéz-
séget okoz. A felkészülési 
tornákon is bizonytalan a 
részvételünk. Megmondom 
őszintén, ilyen sűrű időszak-
nak még nem néztünk elé. 
Ez rettenetes terhet ró ránk. 
De valahogy majdcsak meg-
oldjuk. 

Szélpál László 

Különbusz a salak-
motoros vb-döntőre 

Október 8-án, az olaszor-
szági Lonigóban tartják a sa-
lakmotoros vb egyéni döntő-
jét, amelybe Adorján Zoltán 
mellett Magyarországról a 
szegedi Nagy Róbert is kva-
lifikálódott. A döntő megte-
kintésére kellő számú jelent-
kező esetén Szegedről kü-
lönbuszt indítanak. Érdek-
lődni és jelentkezni a 
62 /472-279-es telefonon 
Masánénál lehet. 

Csengelei sportnap 
Egésznapos sportesemény 

helyszíne lesz augusztus 13-
án (vasárnap) a csengelei 
futballpálya. A program 8 
óra 30 perckor kezdődik az 
ünnepélyes megnyitóval, 9 
órakor a Csengele-Balástya, 
10 óra 30 perckor az Ópusz-
taszer-Pusztamérges labda-
rúgó mérkőzésre kerül sor. 
Déltől ügyességi autósver-
senyt, fél 3-kor tizenegyes-
rúgó-versenyt, 15 óra 15 
perctől karate bemutatót lát-
hatnak az érdeklődők. 16 
órakor a délelőtti mérkőzé-
sek vesztesei a harmadik he-
lyért, 18 órakor a győztesek 
az első helyezésért csapanak 
össze. 20 órakor eredmény-
hirdetésre, ezt követően ut-
cabálra kerül sor. A tombo-
lasorsolást 22 órakor tartják 
- fődíj egy mountain bike 
kerékpár. 

A Szerencsejáték Rt. tá-
jékoztatása szerint a 31. fog-
adási heti totó és góltotó 
nyereményei a jövedelem-
adó levonása után a követke-
zők: 

Totó: 
13 plusz egy találatos 

szelvény nem volt, a követ-
kező hétre átvitt nyeremény 
összege nettó 3 millió 864 
ezer 542 forint, 

13 találatos szelvény nem 

Totónyeremények 
volt, a következő hétre átvitt 
nyeremény»összege nettó 3 
millió 91 ezer 634 forint, 

12 találatos szelvény 8 
darab, nyereményük egyen-
ként 289 ezer 841 forint, 

11 találatos szelvény 149 
darab, nyereményük egyen-
ként 15 ezer 562 forint, 

10 találatos szelvény 

1864 darab, nyereményük 
egyenként 2073 forint. 

Góltotó: 
4 találatos szelvény nem 

volt. A következő hétre át-
vitt nyeremény összege nettó 
669 ezer 384 forint. 

3 találatos szelvény 2 da-
rab, nyereményük egyenként 
55 ezer 909 forint. 

Norbi ezúttal is kitett ma-
gáért. Egy EB-aranyat és két 
ezüstöt szerzett a tamperei 
búvárúszó európa bajnoksá-
gon - a legtöbb sportolónak 
egész pályafutása alatt nem 
sikerül ilyen éremkollekciót 
összehoznia. Viszont a sport 
iránt érdeklődőket Norbi egy 
picit eikényezetette az utób-
bi időben, így hajlamosak 
vagyunk más, szigorúbb 
mércével mérni az ő teljesít-
ményét. Kíváncsi voltam, 
hogyan értékeli az érintett, 
Savanya Norbert saját telje-
sítményét - íme az Európa-
bajnoki analízis. 

- Más volt ez a verseny 
mint az ez előttiek, itt már 
mindenki tudta, hogy elle-
nem készülni kell - kezdi 
Norbi az elmúlt napok törté-
néseinek összegzését. 

• Te kit tartottál legna-
gyobb vetélytársadnak ? 
- Egyértelműen az ukrán 

Szmirnovra kellett odafi-
gyelni, sajnos két számban 
sikerült megelőznie... 

• Az egyik az 1500 méter 
volt... 
- Ezen a távon Szmirnov 

taktikailag volt jobb, ezért 
győzött. 900 méterig együtt 
voltunk, ekkor sikerült egy 
picit meglépnie, én azt hit-
tem, hogy sikerül behoznom, 
de sajnos nem jött össze. Ta-
lán ha lett volna még 100 
méter. Edzőm, Gyémánt Im-
re így is elégedett volt, 
mindössze 2 másodperc vá-
lasztott el a világcsúcstól. 

• Eszébe jutott Judit jóslata 

A Savanya sikerszéria 
Skandináviában folytatódott 

Egy aranyos hazatérő... 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

• 400 méteren is sikerült 
megtréfálnia az ukrán-
nak... 
- Négyszázon nem a 

megszokott uszonyommal 
versenyeztem, mivel az elő-
ző versenyszámok alatt sike-
rült az uszonyt túlzottan 
„megpuhítanom". Az újak 
pedig kicsit szokatlanok vol-
tak. 

• Aztán 800-on magad 

mögé utasítottad a me-
zőnyt... 
- Révész Judit meg is jó-

solta, hogy Így lesz és ne-
kem úszás közben be is vil-
lant amit Judit mondott. 
Ezúttal odafigyeltem az utol-
só 200 méterre is, örülök, 
hogy sikerült arannyal haza-
térnem. 

És ha már a győzelemnél 
tartunk kérlek írd le: köszö-
nettel tartozom szponzorom-
nak, a Drehemek. 

Norbi elmondta még, 
hogy rokonaink kitettek ma-
gukért, jól rendezett EB volt 
a tamperei és Gyémánt Imre 
jelenléte is sokat segftett az 
1500 méteren elért „csupán" 
második helyezést követő 
krízis leküzdésében. 

Ami pedig a jövőt illeti: 
1996 augusztusában Dunaúj-
városban rendezik a búvárú-
szó világbajnokságot, ahol a 
hazai pálya előnyét élvező 
Savanya Norbitól sokat vár 
el a közvélemény! Hiába, 
aki egyszer magasra állította 
mércét... 

Back Artúr 

Veretlenül továbbjutott 
a magyar válogatott 

A Németországban zajló 
ifjúsági férfi vízilabda Euró-
pa-bajnokságon a magyar 
válogatott utolsó csoport-
mérkőzését is fölényesen 
nyerte meg. Ezúttal Török-
ország volt a szenvedő fél: 
17 góllal kapott ki. 
Magyarország-Törökország 

20-3 (7-0, 4-3, 5-0,4-0) 
A magyarok góldobói: 

Dávid Zoltán, Bárány Attila, 
Lontay Dániel 3-3, Matajsz 
Márk, Csörgő Péter, Kiss 
Csaba 2-2, Vári László, Ste-
inmetz Ádám, Pszota Lász-
ló, Zsoldos Péter, Kéri Péter 
l - l 

Magyarország ezzel a 
győzelmével magabiztosan 
szerezte meg a B/2-es cso-
port elsőségét; bejutott a leg-
jobb 12 közé. Kedden szün-
nap következik, majd szer-
dán két hatos csoportban 
kezdődnek meg a küzdel-
mek. Innen a két csoport el-
ső két helyezettje kerül az 
elődöntőbe. 

• Rumpf László, az SZVSE lab-
darúgó szakosztályának mene-
dzsere természetesen nem nyu-
godott bele a Végrehajtó Bizott-
ság döntésébe. Panasszal élt az 
MLSZ elnöke, Benkő László fe-
lé. Az elnök a hét elejére ígért 
döntést. 

Kedden délután ismét felhív-
tam Rumpf Lászlót. 

• Laci, van-e már Uélel? -
kérdeztem a menedzsert. 
- Igen, sajnos van - válaszol-

ta. 
• A hangodból ítélve, ma-
radt a VB döntése érvény-
ben. 
- így van, a HVFC fog indul-

ni az NB II-ben, az SZVSE-nek 
maradt az NB III. A „legszebb" 
az egészben, hogy Benkő László 
néhány vezetővel telefonon ke-
resztül tárgyalta meg ezt a rend-
kívül fajsúlyos kérdést. 

• Végleges döntés sxülettít 

Csak az NB in-ban 
játszhat az SZVSE 

• Mihez kezdesz ezután? 
- Megmondtam Benkő úrnak 

is, hogy készüljön fel, mert be-
perelem az MLSZ-t, de ugyanez 
a sors vár a HVFC-re is. 

• NB 111-ban nem is gon-
dolkodsz? 
- Persze hogy nem. Vicces-

nek tartanám, hogy ide hozok 
egy csomó élvonalbeli játékost, 
s velük az NB IH-ban szerepel-
nénk. Ez komolytalan. Az nem 
kifejezés, hogy mennyire el va-
gyok keseredve. 

Sz. L. 

NB I.: Kispest-Győr 0-0 
Bozsik-stadion, 4 ezer néző, 

V: Tóth Vencel. 
Kispest: Rott - Bánfi - Pló-

kai, Mátyus - Kovács Béla, 
Hahn, Forrai, Cseke - Bárányos, 
Pena (Kabát), Eszenyi. 

Gyúr: Jakab - Bordás - Lan-
tai, Radics - Ivanics (Pető), 
Agics, Hajszán, Miriuta, Fűzi 
(Virágh) - Hámori, Azoitei (Fe-
renczi). 

A labdarúgó NB I. első for-

dulójának zárómérkőzésén az 
alaposan átszervezett kispesti 
csapat több ismeretlen fiatallal 
állt fel, akik azonban rutinhiá-
nyuknak köszönhetően több kí-
nálkozó lehetőséget is elpuskáz-
tak. A piros-feketék végig lelke-
sen, de nagyon sok hibával ját-
szottak; a szerencsésebb csapat, 
a győri küzdött, s ez elég volt 
tegnap este az egy pont meg-
szerzéséhez. 

• Vásárhelyi pénztelenség 
m Nem fogadta el az SZVSE leltételét 

Barna góljaira számítanak Dorozsmán 
Barna Gábor a tavasszal, még a HLC színeiben a labda-

rúgó NB II-ben számított csapata erősségének. Jó pár gól 
fűződött a nevéhez. Jól érezte magát Vásárhelyen, csak-
hogy a klub, illetve az űj egyesület, a HVFC körül kiala-
kult botrányok következtében a távozás mellett tört lán-
dzsát Visszatért Szegedre, s végül a nagy terveket szövöge-
tő Kiskundorozsma gárdájában kötött ki. Pedig nem is ott 
végezte a felkészülés nagy részét... A napokban szerkesztő-
ségünkben válaszolt néhány kérdésre. (A beszélgetés még 
az MLSZ döntése előtt készült, a szerk.) 

Lehet, hogy jól döntött Barna Gábor? (Fotó: Nagy László) 

• Gabi, milyen okok miatt 
távoztál Vásárhelyről? -
kérdeztem először a labdarú-
gótól. 
- Idegileg alaposan belefá-

radtam az állandó bizonytalan-
ságba. Hol kaptunk valamennyi 
pénzt, hol nem. Családos ember 
lévén, nem tehettem ki szerettei-

met a „majdcsak lesz pénz" cí-
mű játéknak. Már alig várta a 
csapat, hogy vége legyen a baj-
nokságnak. 

• Úgy tudom, rögtön felvet-
ted a kapcsolatot Vágó Atti-
lával, a Dorozsma edzőjével. 
— Igen, miután megkerestek, 

szóban villámgyorsan megálla-

podtunk, de akkor még nem ír-
tam alá semmiféle papírt. Vár-
tam, hogy végül az SZVSE elin-
dul-e az NB II-ben, vagy sem. 
Ugyanis valahol abban bíztam, 
hogy én is kellek a Vasutasok-
nak. Szerettem volna továbbra is 
a másodosztályban futballozni. 

• Óhajod bejött, szemet ve-
tett rád az SZVSE. 
- Két hétig rendesen látogat-

tam az edzéseket. Balogh Kál-
mán szakmai igazgató meg volt 
elégedve a teljesítményemmel, 
szerette volna, ha maradok. 

• Ennek ellenére a távozás 
mellett döntöttél. Miért? 
- Megmondom őszintén, a 

klub és a játékos közötti tárgy-
alásban nagyot csalódtam. A ve-
zetőség csak a magáét hajtogat-
ta, gyakorlatilag nekem, mint 

szerződtetésre váró labdarúgó-
nak szavam sem lehetett. Vagy 
elfogadom a feltételeket, vagy 
távoznom kell. Nem fogadtam 
el... Sajnálom, hogy (gy történt, 
tényleg nagyon szerettem volna 
a Vasutasban futballozni. 

• Közben a dorozsmaiak 
még nem mondtak le rólad. 
- Szerencsére nem. Az átiga-

zolás utolsó napján, július 31-én 
egyéves szerződésre kanyarítot-
tam oda a nevemet. 

• Milyen évre számítasz Do-
rozsmán? 
- A játékoskeretet figyelem-

be véve én is azt mondom: ben-
ne lehetünk az első háromban. 
Bár a sorsolásunk elég nehéz, de 
hát egyszer úgyis kell mindenki-
vel játszani. Csatárnak szerződ-
tettek, ebből adódik a feladatom, 
minél többször az ellenfelek ka-
pujába kell találnom. 

• A dobogós helyekért ví-
vandó küzdelemben kik le-
hetnek a legfőbb riválisok? 
- A Makóval mindenképpen 

számolni kell. De rajtuk kfvül a 
Kalocsa, a Kiskőrös és a Gyula 
is nagyon kemény ellenfélnek 
ígérkezik. 

Sx. L. 


