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Szedeókos 
kosárlabda 

• M u n k a t á r s u n k t ó l 
Ma, 18 órakor az újszege-

di Sportcsarnokban a Szede-
ák Akuterm KE férfi kosár-
labdacsapa ta a M A F C 
együttesét fogadja a Magyar 
Kupában. A továbbjutás kér-
dése egy meccsen dől el, ez-
zel pedig a papírforma sze-
rint a hazaiak az esélyeseb-
bek. 

• Budapest (MTI) 
A Szerencsejáték Rt. köz-

lése szerint a 47. heti totó-
nyeremények a jövedelem-
adó levonása után a követke-
zők: 13 plusz egy találatos 
szelvény nem volt. 

A következő hétre átvitt 
nettó nyereményösszeg 4 
millió 987 ezer 926 forint. 
13 találatos szelvény nem 
volt. 

A következő hétre átvitt 
nettó nyereményösszeg 3 
millió 990 ezer 340 forint. 

kupameccs 
Az NB I B-csopor tban 

már találkozott egymással a 
két együttes, s akkor Jáhniék 
80-69-re legyőzték a főváro-
siakat. Bonifert Domonkos 
veze tőedző bízik abban , 
hogy a pénteki tiszaújvárosi 
vereséget gyorsan elfelejtik 
a f iúk , hisz ez a mostani 
összecsapás remekül illesz-
kedik a p rog ramba , mert 
szombaton rangadót játsza-
nak a Miskolc ellen a „Spori-
ban". 

12 találatos szelvény 32 da-
rab volt , nyereményük 
egyenként 93 ezer 524 fo-
rint. A 11 találatos szelvé-
nyekre egyenként 7 ezer 92 
forintot, a 10 találatos szel-
vényekre egyenként 1559 
forintot fizetnek. 

A góltotóban 4 találatos 
nem volt. A következő hétre 
átvi t t ne t tó nye remény-
összeg 1 millió 1279 forint. 
3 találatos 25 darab, nyere-
ményük egyenként 6 ezer 
412 forint. 

Miközben Kovács Ist-
ván h ivatásos ökölví-
vónk készül a kővetkező 
meccsére, a kritikusok 
azt találgatják: vajon mi-
re lesz elég a tudása a 
brit kitűnőség, a profi vi-
lágbajnok Naseem Ha-
med elleni rangadón. Dr. 
Katona Ferenccel, a kitű-
nő bokszbíróval a fenti 
téma mellett a nemrégi-
ben kapott kitüntetéséről 
is beszélgettünk. 

0 Bár inkább a sport te-
rületén jeleskedett eddig 
élete során, a közelmúlt-
ban mégis egy társadalmi 
elismerés kapcsán olvas-
hattuk a nevét - indítottuk 
a társalgást a népszerű 
„Bakával". 
- Az '56-os forradalom 

emlékére két helyen is díjat 
kaptam: a belügyminisztéri-
umban kormány kitüntetésben 
részesültem, míg Szegeden a 
Politikai Foglyok Szövetsége 
adott jutalmat szintén a szá-
zad közepén lezajlott ese-
mény tiszteletére. Egész éle-
temben szerettem a hazámat, 
tudtam, hol a helyem, és a 
családom is erre nevelt, úgy-
hogy szerintem semmi külö-
nöset nem tettem akkor. 

0 Az emlékek felidézése 
és az elismerés hatására 
talán kicsit „virágosab-
ban" látja a régió ököl ví-
vósportját. 
- Főleg úgy, hogy a közel-

múltban egyik kedvenc váró-

SZEGED, STEFANIA 10., SAJTÓHÁZ 
ITT FELADHATJA HIRDETÉSÉT, ^ 
REGGEL 8-TÓL ESTE 6-IG! 
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Totónyeremények 

ökölvívás 

vízi labda 

• Szélpál László jelenti Patraszból 

Csattanós lett „Átevezetfa szobor 
a válasz Boszorkány-kupa 

• Munkatársunktól 
December 4-én és 5-én is-

mét megrendezik az újszege-
di Sportcsarnokban a Boszor-
kány-kupa kispályás labdarú-
gótornát. A nőknél négy csa-
pat, a Budapesti Postás, a 
Debrecen, az Algyő és a Sze-
gedi Boszorkányok szerepel 
majd. Az öregfiúknál elfo-
gadta a meghívást a Török-
kel, Bognárral felálló MTK, 
a Glázert, Horváth Balázst 
soraiban tudó Veszprém, 
Szeged új önkormányzatának 
válogatottja, valamint a Sze-
gedi Dózsa, amelyben a régi 
kedvencek közül Orosházi, 
Nagy I„ Molnár F„ Bíró, 
Emődi és Gerecz biztosan 
pályára lép. A fiatalabb kor-
osztály sem marad ki a prog-
ramból, hiszen a '85-ös gye-
rekek tornáján a Tisza Volán-
MÉH FS, a Debreceni Olasz 
FS, a Hódmezővásárhelyi 
Lurkó, a Móraváros, a Kis-
kundorozsma és a Zsombó 
vesz részt. Szombaton pedig 
bemutatkozik a Tisza Volán-
MÉH '92-es korosztá lya . 
Mindkét nap reggel 8 órától 
kezdődnek az események a 
Sportcsarnokban. 

Egy pont 
0 Munkatársunktól 

A Szegedi VE utánpótlás 
pólóscsapatai a bajnokság 
legutóbbi fordulójában össze- ^ 
sen egy pontot szereztek a fő-
városban. Eredmények, gyer-
mekek: BVSC-Szeged l - l 
(0-0, 1-0, 0-1, 0-0). A sze-
gedi gólt Sándor Cs. szerezte, 
edző: Dalmády Ernő. Ifjúsá-
giak: B V S C - S z e g e d 8 - 6 
(2-2, 2-1, 2-1, 2-2). A sze-
gedi gólszerzők: Éles (3), 
Szegi, Szőcs, Horváth, edző: 
Éles Vi lmos. Serdülők: 
BVSC-Szeged 12-7 (5-2 , 
5 - 0 , 2 -2 , 0 -3 ) . A szegedi 
gólszerzők: Éles (3), Kere-
kes, Csípő, Koczov, Szőcs, 
edző: Éles Vilmos. 

Flamencós érmek 
• Munkatársunktól 

A szegedi Flamenco Tánc-
iskola növendékei a közel-
múltban több versenyen is 
részt vettek. Eredmények, 
Szentendre. C felnőtt, stan-
dard táncok: 1. Németh Ta-
m á s , S z a b ó A n i t a . G y o m a -
endrőd, D junior II., latin-
amerikai táncok: ...2. Papdi 
László, Haumann Anett. E if-
júsági, latin-amerikai táncok: 
... 2. Török Zoltán, Nagy Ág-
nes, ... 4. Nyitrai Szilárd, 
Vajna Melinda. Ócsa, Djuni-
or I., standard táncok: Ádám 
Gábor, Czinege Krisztina. C 
junior I., latin-amerikai tán-
cok: 1. Ádám Gábor, Czine-
ge, ... 3. Borsos Szabolcs, 
Szűcs Andrea. C if júsági , 
standard táncok: ... 2. Laczi 
Gábor, Szűcs Anikó. C ifjú-
sági, latin-amerikai táncok: ... 
3. Laczi, Szűcs. D felnőtt, 
standard táncok: 1. Németh, 
Szabó. 

Kék Mókus 
• Munkatársunktól 

Az idén ismét megrende-
zik a Kék Mókus-kupa kispá-
lyás labdarúgótornát Szege-
den. Két kategóriában, a 35 
év alatti és feletti korcsopor-
tokban lehet az együttesek-
nek nevezni - természetesen 
az idősebbek szerepelhetnek 
a fiatalabbak között. Jelent-
kezni november 26-án 14 
óráig, munkanapokon 14 és 
22 óra között lehet az Etelka 
sori Gól büfében Kósa Zsig-
mondnál, illetve a 06-60-
452-468-as telefonszámon. 

Ha csak a puszta szá-
mokat nézzük, tényleg 
nem lehet örömünnepet 
ülni a Tabán Trafik Sze-
ged férfi vízilabdacsapa-
tának LEN-kupás sze-
replése felett. Patrasz-
ban a Tisza-parti póló-
sok e g y s z e r n y e r t e k , 
kétszer viszont veresé-
get szenvedtek, így csu-
pán a harmadik helyen 
végeztek a csoportban, 
amiért ugyebár nem jár 
továbbjutás. 

Csakhogy... Az általános 
vélemény az volt, hogy a já-
tékvezetők fosztották meg a 
szegedieket a legjobb nyolc 
csapatba kerüléstől. Azzal 
mindenki t i sz tában volt , 
hogy Patraszban lejt majd a 
hazai pálya, de akkora segít-
ségre senki sem gondol t , 
amit a helyiek kaptak a fe-
hér ruhásoktól. Ez különö-
sen a trafikosok ellen dom-
borodott ki, azon a meccsen 
aztán apait, anyait beleadott 
a francia és a horvát játékve-
zető. A találkozót követő 
banketten a görögök másod-
edző je , b izonyos Panosz 
Vergosz úr elnézésért ese-
dezve széttárta kezeit, s csak 
annyit mondott a szegedi ve-
zetőknek: - Sorry, de ezt je-
lenti a hazai pálya... 

Pedig az NC Patrasz ellen 
régen látott, nagyszerű for-
mában pólóz tak a Tabán 
Trafik játékosai, amit sze-
rencsére átmentettek a kaza-
nyiak elleni zárómeccsre is. 
Már maga az a tény önmagá-
ért beszél, hogy az egyéb-
ként nem rossz oroszoknak 
tíz gólt lőttek Varga Péterék, 
s mellette az erőtől duzzadó, 
de egyben fifikás magyar ví-
zilabdából is bemutatót tar-
tottak. Ekkor sajnálta csak 
igazán a szegedi küldöttség, 
hogy az olasz Canottieri Na-
poli ellen az utolsó két ne-

A boksz mellett az életben is maradandót alkotott a 65 éves dr. Katona Ferenc, 
amit bizonyít a közelmúltban kapott két elismerés is. (Fotó: Mislcolczi Róbert) 

somban, Kiskunfélegyházán 
bíráskodtam, és pozitív dol-
gokat láttam. Bács-Kiskun 
megye területéről harminc' 
fiatal lépett szorítóba, ezt pe-
dig óriásinak tartom, hiszen 
például Csongrádban talán 
csak egyedül Szegeden, Gál 
László révén van próbálko-
zás a sportág életben tartásá-
ra. Már jó ideje nem tudnak a 
megyénkben egy régióbeli 
versenyt összehozni, a helyi 
szövetség nem törődik a 
sporttal. Bízom azért a hely-
zet megváltozásában, remé-
lem, lesznek Lacinak köve-
tői. 

0 A magyar boksz kiváló-
sága, Kovács „Kokó" fo-
kozottan készül a brit vi-

lágbajnok elleni címmér-
kőzésre, bár azért az ő 
meccsük még nem mai té-
ma. Mégis, mi várható 
kettejük későbbi összecsa-
pásán, mi dönthet az 
egyik, illetve a másik ja-
vára? 
- Kovács Pista kivételes 

egyéniség, neve van a vilá-
gon. Nagyon tetszik a stílusa, 
és nem igaz, hogy nincs ütő-
ereje. Aránylag ritkán, de 
pontosan talál, elsősorban a 
frekventált helyeken gyengíti 
az ellenfelet, és ez többet ér, 
mint a sok nagy ütés. A láb-
munkája is kitűnő, jó a refle-
xe, sportszerű já tékos , a 
sportág szépségét láthatjuk 
tőle a mérkőzésein. Naseem 

Hamed stílusa régebben nem 
volt divat, hiszen ördöngösen 
cselez, de kevésszer csapja 
meg a riválisát. Lehet, hogy 
Kokó nem találja meg az el-
lenszerét ennek a kellemetlen 
harcmodornak, és lesz olyan 
menet ket te jük meccsén, 
amikor nem legyintik meg 
egymást. A brit testközelben 
nagyon kemény, viszont nem 
támad, és a látványos ugrálá-
sait nem torolják meg a bírók 
szigorúan. Nyílt találkozót 
láthatunk majd, ha összejön a 
párharc, és e lőfordulha t , 
hogy kedvencünk vereséget 
szenved. Ha nem veszi fel 
Naseem stílusát, akkor vi-
szont győzhet Kovács. 

M. J. 

gyedben leblokkolt a társa-
ság. Ha nincs az a tizennégy 
perces rövidzárlat, most - az 
összes többi magyar kupa-
csapathoz hasonlóan - a tra-
fikosok is izgatottan várnák 
a negyeddöntő sorsolását. 

A csapatvezető, dr. Cser-
nus Zoltán, Rea László el-
nökségi tag és a technikai 
vezető . Juhász György a 
nagyszerű forma láttán, tel-
jességgel érthetetlenül áll a 
gyenge ba jnoki szereplés 
előtt. Az a csapat, amelyiket 
tényleg csak egy paraszthaj-
szál választott el az óriási 
meglepetést jelentő tovább-
jutástól, az miként állhat há-
rom ponttal a tizedik helyen 
az OB I-ben?... 

Lengyel Gábor edző - bár 
természetesen rettentően saj-
nálta a kiesést - mindeneset-
re bizakodva tekint a jövő 
felé. Úgy érzi, összerázódott 
a társaság, s a j ó játékkal 
megszabadult a rá nehezedd 
súlyos lelki tehertől. Ritkán 
szokott dicsérni, nem is na-
gyon volt rá eddig alkalma, 
de most majdnem mindenki-
vel elégedett volt. Legin-
kább a fantasztikus formá-
ban védő Tóth Ivánnal, a 
gólerős Varga Péterrel, a ha-
talmas küzdő, s mellette fon-
tos találatokat szerző Mód 
Péterrel, valamint a tavalyi 
lövőpontosságát visszanyer-
ni kezdő Boros Zoltánnal. 

Mindent összegezve: a 
Tabán Trafik Szeged póló-
csapata emelt fővel és hihe-
tetlen balszerencsével bú-
csúzott a nemzetközi kupa-
szerepléstől, de (s ezt sem 
ha l lga tha t juk el) egyben 
csa t tanós választ is adott 
azoknak az embereknek , 
akik „érielmetlen dolognak 
tartották a csapat nemzetközi 
megmérettetését"... 

0 
A tudósítás az Általános 

Vasútépítő Kft., a Sin-us 
'97 Kft., a City Fitness Stú-
dió és a makói Sarki kocs-
ma támogatásával készült. 

Az Atfvizig részéről dr. Kovács Gábor igazgató (az alkotáshoz legközelebb) helyezett el koszorút 
a szobor talapzatán. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Tegnap a szegedi Gróf 
Széchenyi István evezős 
és ka jak-kenu pá lyán 
szobrot avat tak . Nem 
egy új mű készült el, ha-
nem Tápai Antal jól is-
mert, evezőst ábrázoló 
a lkotása került a leg-
méltóbb helyére. 

Közel száz é rdek lődő , 
hozzátartozó és képviselő je-
lenlétében avatták fel a kivá-
ló művész másfélszeres em-
ber nagyságú a lumín ium 
szobrát, amely végre a leg-
m e g f e l e l ő b b he lyére , a 
Maty-érre került. Az ünnep-
séget Kurucz Gyula, a Sze-

gedi Vízügy SE elnöke nyi-
totta meg, majd dr. Csonka 
Csaba tízszeres magyar baj-
nok, a klub elnökségének 
tagja mondta el megemléke-
zését. Az egykori sportoló 
beszédében hangsúlyozta, 
hogy az evezés életforma, s 
a természet szeretete nélkül 
elképzelhetetlen az űzése. 
Bár az evezősöknek nem 
adatott meg az a siker, ami a 
másik vízisportág képvise-
lőinek, azaz a kajak-kenu-
soknak, de ennek a mozgás-
formának is megvan a maga 
varázsa, szépsége. 

A köszöntők után dr. Brei-
nich Miklós tiszteletbeli és 

Dávid Imre, a Magyar Eve-
zős Szövetség jelenlegi elnö-
ke avatta fel dr. Simády Bé-
lának, az evezőspálya meg-
alkotójának és Soós Imré-
nek, a szegedi evezés feltá-
masztójának márványtáblá-
ját. Az Ativizig részéről dr. 
Kovács Gábor igazgató, va-
lamint dr. Szenti János és dr. 
Hernádi Alajos nyugalma-
zott igazgató helyezett el ko-
szorút a szobor talapzatán. 

A lábazat egyébként egy 
dobogót ábrázol, amelyen a 
második (dr. Simády Béla) 
és a harmadik (Soós István) 
emeli az első helyre a sport-
embert szimbolizáló evezőst. 

A szobor 1959-ben készült, 
és a Maty-éri a harmadik 
(remélhetőleg) végleges he-
lye. Először a mai vízitele-
pen, a Felső Tisza-parton ál-
lították fel, majd közel tíz 
esztendővel ezelőtt helyez-
ték el az északi híd újszegedi 
lábánál. Takács Lajos, a víz-
ügyi igazgatóság tervező-
mérnöke elmondta, hogy az 
alkotást már a kajak-kenu-
vb-re szerették volna „ki-
eveztetni" a Maty-érre, de ez 
csak most valósulhatott meg. 
Erre mondják a szólással: 
jobb későn, mint soha... 

Módi József 

Jutalmak után, címmeccs elátt 


