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\jagy György Sándor, a Makó KC férfi kézilabdacsapa-
1V tának az elnöke azt nyilatkozta tegnapi lapunkban, 
hogy az Elektromos elleni szerdai MK-meccsüket azért 
játsszák a szegedi Déri szakközépiskola csarnokában, mert 
a Medikémai röplabdásai nem mondtak le az edzéside-
jükről. Nyári Sándor, a klub ügyvezetője és vezetőtársai 
(Nagy Péter és Bozsó Szabolcs) meglepve olvasták ezt a 
hírt. 

Nyári Sándor elmondta, hogy sem őt, sem Nagy Pétert, 
vagy Bozsó Szabolcsot nem kereste meg senki a Maros-par-
ti klubtól ilyen kéréssel, így nem is állt módjukban mérle-
gelni az ajánlatot. Az újszegedi Sportcsarnok illetékesének 
(Polgárné) tudomása volt a makóiak tervéről, de ő a Medi-
kémiához és a Pickhez irányította az MKC-t, mondván, ve-
lük kell egyeztetni. 

Még egy „apróság": a Makó-Elektromos meccs 17 óra-
kor kezdődik, a Medikémia pedig 14.30-től 16.30-ig „birto-
kolja" a csarnokot, vagyis a találkozó nem velük ütközik. 
Arról nem is beszélve, hogy másnap, csütörtökön a Mediké-
mia-Pini-Kaposvár sorsdöntő szuperrangadó (olyan, mint 
kézilabdában a Pick-Fotex) vár Neizerékre, amely való-
színűleg az elsőséget dönti el az Extraliga alapszakaszában. 

De a lényeg: az MKC vezetői nem kerestek meg a Medi-
kémia vezérkarából senkit, így nem is tárgyalhattak az 
edzésmódosításról. 

Imre Péter 

Erdeit „kiszórták" az olimpiáról 

Bertók az EB-n! 
ö k ö l v í v á s 

Jutalmazás a sporthivatalban 
f 

A bensőséges hangulatú ünnepségen dr. Frank József (balról), a Csongrád 
Megyei Közgyűlés elnöke dr . Tóth Imrének, a Csongrád Megyei Tájékozódási 

Futószövetség e lnökének nyújt á t tárgyjuta lmat . (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Tudósítónktól 
Bertók Róbert, a Szentesi 

Boksz Klub öklözője hiába ke-
rült pontozással a hétvégi athé-
ni olimpiai és EB-kvalifikációs 
tornán az 57 kg-osok döntőjé-
be, mégsem állt ki a litván Bi-
ciulaitis ellen. A szegedi Gál 
László tanítványánál csakúgy, 
mint a 71 kg-ban Balzsay Ká-
rolynál, az indok hivatalosan 
betegség volt... Csakhogy -

Diadal a 
kosár labda 

Munkatársunktól 
Szedeák Akuterm KE-

Soproni MAFC 
79-75 (45-30) 

NB I B csoportos férfi-
mérkőzés, újszegedi Sport-
csarnok, 500 néző. Vezette: 
Váradi, Király. 

Szedeák: VITASZEK (7), 
MOLNÁR (11), KISS (25/9), 
DRAHOS (4), Pávlicz (17). 
Cserék: Búzás (6), Jáhni (9). 
Edző: Bonifert Domonkos. 

A nagy rangadót a soproni 
együttes kezdte jobban, s a 4. 
percben vezetett - igaz, a 
meccsen utoljára. A Szedeák 
egyre jobban belelendült, s a 
fiatal Molnár András és a tá-
volról is eredményes Kiss 
Zsolt vezérletével sziporká-
zott a félidő hátralévő részé-

Kecskeméten rendezték meg 
az utánpótlás búvárúszók orszá-
gos bajnokságát, amelyen a 
Szegedi Duna-Tisza Muréna 
Búvárklub versenyzői is rajthoz 
álltak. A legkisebbek mezőnyé-
ben Lengyel Lilla szenzációs 
eredményt ért el, öt számban 

szerencsére - egyikük esetében 
sem a magas lázzal járó gyo-
morpanasz volt a távolmaradás 
valódi oka, hanem az, hogy a 
magyar csapat így tiltakozott 
az Erdei Zsolttal alkalmazott 
görög pontozói méltánytalan-
sággal szemben. Bertók és 
Balzsay így gyakorlatilag 
mérkőzés nélkül szerzett ezüst-
érmet, s egyben „belépőt" is a 
következő kontinensbajnok-
ságra. Míg Erdei, sajnos, a til-
takozás ellenére sem indulhat 
majd Sydneyben... 

rangadón 
ben, s megnyugtató előnnyel 
térhetett pihenőre. 

A második húsz perc elején 
összekapta magát a SMAFC, 
három pontra megközeh'tette a 
hazaiakat. Az izgalmas vég-
hajrában Vitaszekék megtud-
ták tartani a vezetést, s na-
gyon fontos győzelmet köny-
velhettek el. 

A Szedeák három-három 
győzelemmel és vereséggel 
került be a középszakaszba, 
ahol a SMAFC, a Nagykani-
zsa, a Veszprém, a Nyíregy-
háza, a Tiszaújváros, a Kecs-
kemét és a Baja található. 

Bonifert Domonkos: - Re-
mek csapatmunka volt ez a si-
ker. A nézőknek külön köszön-
jük, hogy ennyi játékot, ruhát 
és pénzt ajánlottak fel a GYl-
VI gyermekeinek, s ezzel ha-
talmas örömet szerzünk nekik 
karácsonykor. 

(15 m búvár, 50 m uszonyos, 
100 m, 200 m és 400 m uszo-
nyos) az első helyen végzett, s 
kettőben új országos rekordot 
állított fel. A Tisza-partiak 
4x100 m-es váltója (Dudás Zi-
ta, Mracskó Tilda, Bor Katalin) 
a harmadik helyen csapott a 
célba, míg egyéniben Dudás Zi-
ta 50 m uszonyban, Mracskó 
Tilda pedig 15 m búváron a ne-
gyedik helyen végzett. 

Munkatársunktól 
K e d v e s h a g y o m á n y 

elevenedet t meg t e g n a p 
késő dé lu tán Szegeden , 
a Csongrád Megyei Ön-
k o r m á n y z a t Spor th iva-
t a l á b a n . Akárcsak a z el-
múl t e s z t e n d ő k u t o l s ó 
h ó n a p j á b a n , m o s t is 
m e g j u t a l m a z t á k a z o k a t 
a k i v á l ó s p o r t e m b e r e -
ket , ak ik ebben a z esz-
t e n d ő b e n (is) k i v á l ó 
munká t végez tek a ver-
seny-, a d iák- és szaba -
d i d ő s p o r t b a n . ó k e t kö-
szöntötte dr . Thékes Ist-
v á n , a z MTSH igazgató-
ja , v a l a m i n t d r . F r a n k 
József , a Csongrád Me-
gyei Közgyűlés e lnöke. 

A megye sportjáért vég-
zett munkájáért a Csongrád 
Megyei Önkormányzat 
Sporthivatala Bárdi Beatri-
xot, Bán Sándort, Benedek 
Jenőt, Bezdán Istvánt, Czakó 
Józsefnét, Dudás Istvánt, 
Farkas Zoltánt, Farkas Sán-
dort, Fekete Lajost, Halásze-
vics Pétert, Hegedűs Imré-
nél, Ihász Istvánt, Kádár Jó-
zsefet, Kemény Lászlót, Kiss 
Gábort, Kormányos Gábort, 
Ördögh Istvánt, Nacsa Jó-
zsefet, Serfőző Zsoltot, Stér 
Jánost, Szakács Józsefet, 
Szabó Gábort, Takács Lász-
lót, Tary Gábort, dr. Tóth 
Imrét, Végh Ferencet, Vikor 
Beatrixot és Virághné Hajdú 
Gizellát részesítette jutalom-
ban. 

vfzi labde 

Kontavill Szentesi YK-
UTE-Taxi 2000 8-8 
(2-3, 1-0, 3-2, 2-3) 
OB l-es férf imérkózés. 

Szentes, 5 0 0 nézö. Ve-
z e t t e : K o s z t o l á n c z y , 
Erdős. 

Kontavill Szentesi VK: 
CSÁNYI - Berki 1, TOR-
DAY 1, Csörgő, Dongó, 
S z e b e n i 1. C s e r e : Ma-
g y a r 1, ZENTAI 2 , JU-
HÁSZ 2. Edző: Fülöp Ti-
bor . 

Gól - embere lőnyből : 
1 0 / 4 , ill. 1 2 / 4 . 

Mindkét gárda remekül 
védekezett a mérkőzés első 
perceiben, majd a 3. perc-
ben Varga D. törte meg a 
gólcsendet, 0 -1 . A követ-

Munkatársunktól 
A Magyar Testnevelő Ta-

nárok Országos Egyesülete 
Budapesten tartotta küldött-
közgyűlését. Azon a megyei 
küldötteken kívül részt vett és 
felszólalt Deutsch Tamás 
sportminiszter is, aki kiállt a 
40 perces tanítási órák beve-
zetése mellett, hiszen csak a 
mindennapos testnevelési 
órákkal lehet a gyerekek ag-
gasztó egészségi állapotán ja-
vítani. A gyakorlatban való 
megvalósításra már több pél-
da is akad, hiszen Kecskemé-
ten és Dunaújvárosban mind a 
gyerekek, mind a szülők kö-
zött nagyon népszerű a napi 
tesióra. 

A közgyűlés végén dr. 
Gyetvai György, a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 

A megye diáksportjáért 
végzett kimagasló munkájá-
ért a Csongrád Megyei Diák-
sport Szövetség Argyelán 
Györgyöt, Bélteki Pált, Czik-
kely Lászlót, Ducsai Gézát, 
Dudás Zoltánt, Gyenge Ba-
lázst, Gyorgyev Vojiszlávot, 
Hős Zoltánt, Láng Imrét, Ka-
tona Jánost, Makai Lajosnét, 
Mandl Gábort, Michna Jó-
zsefet, Nagy Zsuzsannát, Na-
gyillés Mihályt, dr. Nádud-
vari Tibornét, Ónozó Istvánt, 

kező hazai támadás végén 
Berki remekül fordult kapu-
ra és centerből bombagólt 
ragasztott az újpesti kapu 
bal felső sarkába, l - l . Óriá-
si csata folyt továbbra is, s a 
szentesiek kettős embe-
relőnyét Zentai használta ki, 
2-1. Az első negyed végén 
Ambrus előbb a bal alsó 
sarkot lőtte ki akcióból , 
majd emberelőnyből ismét 
megszerezte a vendégeknek 
a vezetést, 2-3. A második 
hét perc Juhász labdaszerzé-
sével indult, ám a társak el-
puskázták a kínálkozó le-
hetőséget. Hosszú percekig 
nem változott az eredmény-
jelző, a 12. percben Torday 
előnyből kiegyenlített 3-3, 
majd a fordulás előtt Amb-
rus ordító helyzetben dur-
rantott fölé. 

A második félidőt Ma-
gyar kapufája nyitotta, majd 

testnevelési tanszékének inté-
zetigazgatója munkásságáért 
az MTTOE aranyplakettjét 
kapta. További szakmai és er-
kölcsi megbecsülésben része-
sült a szegedi Odessza II. Ál-
talános Iskola, valamint az in-
tézmény két tanára, Mandl 
Gábor és Mandl Aliz testne-
velők. Ezt az elismerést a Ma-
gyar Kézilabda-szövetségtől 
vehették át, mert az ország 
legjobb tíz utánpótlás-nevelő 
iskolája közé sikerült bekerül-
niük. Díszoklevelet kapott 50 
éve szerzett tanári diplomája 
elismeréseként dr. Szabó Ilo-
na, a SZOTE testnevelési cso-
port egykori vezetője. Az or-
szágos összejövetelen derült 
ki, hogy Zödi Istvánná szemé-
lyében Szegeden él az ország 
legidősebb testnevelője. 

Ördögh Erzsébetet, dr. Reigl 
Endrét, Révész Gábort, Seres 
Lajost, Szedő Istvánt, Szilá-
gyi Lászlót és Tariné Lantos 
Piroskát jutalmazta, meg. 

Ezen az ünnepélyes ese-
ményen jelentették be, hogy 
Kormányos Gábort, a 
CSLSZ főtitkárát a sport te-
rületén hosszú időn át vég-
zett kiemelkedő munkássága 
elismerésül Eszterházy Mik-
sa Emlékéremmel tüntetik 
ki, míg dr. Vikor Sebestyén-

a remek formában védő 
Csányi nevetett Tromler 
szemébe, amikor elképesztő 
bravúrral hárította a labdá-
ját. Magyar is elégedetten 
mosolygott Tordayra az 
álompasszáért, ami után már 
ismét a szentesiek vezettek, 
4—3. Ám nem túl sokáig, hi-
szen az exszegedi Varga 
„Pepe" kiegyenlített, 4-4. A 
Kurca-partiak ekkor olyan 
idegesek voltak, hogy Ju-
hász például ziccerben kiej-
tette a kezéből labdát, majd 
a következő támadásnál egy 
okos íveléssel feledtette az 
iménti hibáját , 5 - 4 . Egy 
perc múlva Torday bejátszá-
sát Zentai leheletfinomam 
tolta be a hálóba, 6-4! Csá-
nyi újabb brayútja, Varga D. 
újabb gólja (6-5) és Torday 
kapufája fért még bele a har-
madik negyedbe. Félezer 
szentesi ütemes tapsára len-

s a k k 
Munkatársunktól 

A napokban nyolcadik al-
kalommal rendezték meg 
Vásárhelyen az ifj. Tóth An-
tal-emlékversenyt. A Hód 
TC és a Sakk SE közös 
székházában megrendezett 
villámtornán összesen öt-
vennégyen ültek asztalhoz. 
Az igazolt kategóriában 
Grószpéter Attila, az 
amatőröknél Krajcsovics La-
jos, az ifjúságiaknál pedig 
Horváth László bizonyult a 
legjobbnak. 

Az összetett élmezőny: 1. 
Grószpéter Attila (Zalaeger-
szegi Csuti SK) 8,5,2. Káro-
lyi Tibor (Bp. Postás SE) 8, 
3. Volosin Vlagyimir (Ma-
kói SVSE) 7, 4. Papp László 
(Szeged Budalakk-Titán SE) 
6,5, 5. Borsi Imre (Hmvhelyi 

nek, a Csongrád Megyei 
Asztalitenisz-szövetség volt 
főtitkárának, majd elnökének 
a Magyar Sportért Kitüntető 
Címet adományozzák. Mind-
ketten december 19-én, Bu-
dapesten veszik át kitünteté-
seiket. Huszta Péter, a 
Csongrád Megyei Diáksport-
szövetség titkára már túl van 
ezen, ő december 11-én vette 
át a Diáksport Emlékérmet. 
Valamennyijüknek gratulá-
lunk! 

dült támadásba a Kontavill a 
meccs utolsó negyedében, s 
ennek Szebeni gyilkos erejű 
bombája lett a „következmé-
nye", 7-5. A szentesiek egy 
Zentai-Juhász kombináció-
ból a mérkőzésen elő-
ször juttatták háromgólos 
előnyhöz a Kontavillt, 8-5! 
A tomboló közönséget azon-
ban dr. Szabó, majd Ben-
czúr góljai csak tovább tü-
zelték, 8-7. Szebeni az utol-
só hazai támadás végén a ka-
pufára passzolt, majd jött a 
hidegzuhany. Az utolsó má-
sodpercben ugyanis Ambrus 
előnyből „kiénekelte a saj-
tot" az örömünnepre készülő 
szentesiek szájából, 8-8... 

Fülöp Tibor: - Elké-
pesztő személyi hibákkal en-
gedtünk ki a végén egy 
győztes meccset a ke-
zünkből! 

Révész Jénos 

Sakk SE) 6,5, 6. Krajcsovics 
Lajos (vásárhelyi amatőr 
versenyző) 6,5 ponttal. Az 
amatőröknél: 1. Krajcsovics 
Lajos 6,5, 2. Szilágyi Ferenc 
5,5, 3. Ábrahám Zoltán 
(mindhárom Vásárhely) 5 
ponttal. Ifjúságiak, 10 éves 
korig: 1. Kónya Máté (Sze-
ged Portál SE) 4,5 p. 10-14 
évesek: 1. Horváth László 
(Hmvhelyi Sakk SE) 6 p. 
14-20 évesek: 1. Rozsnyai 
János (Makói SVSE) 5,5 p. 
A legfiatalabb versenyző: 
Bartos Tamás (Szeged Portál 
SE). A legeredményesebb 
szenior sakkozó: Papp László 
(Szeged Budalakk-Titán 
SE). A legjobb női részt-
vevő: Kiss Tímea (Szeged 
Portál SE). Az ifjúsági ver-
senyzők közül Horváth 
László érte el a legjobb erde-
ményt, így ő vehette át a fel-
ajánlott kupát Tóth Antaltól. 

Makói 
eredmények 

Munkatársunktól 
A teremlabdarúgó NB II-

ben szereplő MI-KI Makó 
együttese a legutóbbi három 
fordulóban a következő 
eredményeket érte el. Duna-
keszi -MI-KI Makó 8 - 7 
(4-3). A makói gólszerzők: 
Bódi (4), Magyar (2), Dálna-
ki. MI-KI Makó-Akció '96 
Budapest 7-5 (2-2). A ma-
kói gólszerzők: Szabó (2), 
Kis (2), Magyar, Sümeghy, 
Tóth. Trident Gödöllő-MI-
KI Makó 4-3 (2-0). A ma-
kói gólszerzők: Magyar, 
Szabó, Sümeghy. 

Zsombói s iker 
Munkatársunktól 

Téli-kupa néven kispályás 
labdarúgótornát rendeztek 
Domaszéken az 1986. január 
1. után született gyermekek 
részére. A végeredmény: 1. 
Zsombó, 2. Tápé, 3. SZVSE, 
4. Dorozsma, 5. Domaszék, 
6. Bordány. Különdíjasok, a 
legjobb játékos: Harmos 
Zsolt (Dorozsma), a legjobb 
kapus: Pozsár Máté (Zsom-
bó), a gólkirály: Farkas Csa-
ba (Zsombó) hat találattal. 

Lószlóék érmei 
Munkatársunktól 

Ausztria fővárosában, 
Bécsben nemzetközi társas-
táncversenyt rendeztek, 
amelyen a szentesi Szilver 
TSE duója, László Csaba és 
Németh Anikó remek ered-
ményeket ért el. Szatmári-
Nagy Szilvia tanítványai a 
standard táncokban az első, 
míg a latin-amerikai kategó-
riában a második helyen vé-
geztek. 

IV. Újév-kupa 
Munkatársunktól 

Január 8-9-én és 15-16-
án immár hatodik alkalom-
mal rendezik meg az Újév-
kupa kispályás labdarúgótor-
nát. Érdeklődni Kovács Sán-
dornál a 62/443-529-es tele-
fonszámon lehet. 

Vereséggel 
búcsúztak 

Munkatársunktól 
A junior labdarúgó PNB-

ben a sereghajtó Szeged LC 
nagy gólkülönbségű vere-
séggel zárta az őszi szezont. 

Szeged LC-Kispest-Hon-
véd 2-6 (1-2). Szeged: Szé-
nási - Ács K. (Tóth D.), Dö-
me, Horváth, Kovalik -
Rácz, Puskás, Szeles, Kere-
kes (Tamás) - Fábián, Sze-
keres. Edző: Lóczi István. A 
hazaiak góljait Szekeres és 
Fábián szerezte. A szegediek 
közül Puskás és Szekeres 
játszott az átlagnál jobban. 

Súrdagasztús 
Székesfehérvár 

A labdarúgó PNB 17. for-
dulójából egy mérkőzést ját-
szottak hétfőn. Az ered-
mény: 

Gázszer-Nagykanizsa 
1-0 (0-0) 

Székesfehérvár, 269 néző, 
V: Kiss G. Gólszerző: Du-
lics (66.) Sárga lap: Schind-
ler (74.), illetve Horváth Gy. 
(54.) 

Az alacsony színvonalú 
mérkőzésen a Gázszer jobb 
helyzetkihasználásával tar-
totta otthon a három bajnoki 
pontot. A decemberi sárda-
gasztás nem használt a pá-
lyának... 

Totónyeremények 
Budapest (MTI) 

A Szerencsejáték Rt. közlé-
se szerint a 49. heti totónyere-
mények a jövedelemadó levo-
nása után a következők: 

13 plusz egy és 13 talála-
tos szelvény nem volt. 12 talá-
latos szelvény 12 darab volt, 
nyereményük egyenként 227 

ezer 607 forint. A 11 találatos 
szelvényekre egyenként 9685, 
a 10 találatos szelvényekre 
egyenként 1791 forintot fizet-
nek. 

A góltotóban 6 és 5 talála-
tos nem volt. 4 találatos 44 
darab volt, nyereményük 
egyenként 3353 forint. 

Lengyel öt aranya 
búYárászás 

Munkatársunktól 

Gyetvai 
aranyplakettje 

Villámtorna Vásárhelyen 

Egyetlen másodpercen múlott a dicsőség 

Újpest énekelte szentesi sajt 


