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Magyar kupabúcsú 
LABDARUGAS 

VFB STUTTGART (NEMET)—FTC 
2-0 (0-0) 
Labdarúgó UEFA-kupa, 2. forduló, visz-
szavágó mérkőzés, Stuttgart, 10 ezer né-
ző. Vezette: Kapitanisz (ciprusi). 
VfB Stuttgart: E r n s t - Hinkel, Bordon. 
Meira, Gerber - Meissner (Kuranyi, a 
szünetben), Hleb, Balakov (Mutzel, 84.), 
Soldo, Seitz - Ganea (Amanatidisz, a 
szünetben). Vezetőedző: Félix Magath. 
Ferencváros: Szűcs - Vukmir, Oragóner, 
Gyepes - Bognár (Jovics, 87.), Kapic 
(Balog, 81.), Lipcsei, Szkukalek - Tököli, 
Gera, Szili (Leandro, 74.) Szakmai 
igazgató: Garami József. 
Gólszerzők: Amanatidisz (65 . ) , Meira 
(1 l -esbő l , 90.). 
Kiállítva: Lipcsei (90.). 
A mérkőzés előtt mindkét szak-
ember csatárposzton volt gond-
ban. Végül a stuttgarti Félix Ma-
gath a román Ganea, míg Gara-
mi József Szih mellett döntött a 
brazil származású, német állam-
polgárságú, de magyar felmenők-
kel is bíró Kuranyi, illetve a bra-
zil Leandro kárára. 

A Fradit az óvatosság, míg a 
Stuttgartot a pontatlanság jelle-
mezte az első tíz percben. Ennek 
végén Tököh a bal oldalról tolta 
befelé a labdát, majd ballal tü-
zelt, de a labda harminc centivel 
ment mellé. A válasz: Meissner a 
lelátó üres részére rúgta a labdát. 

A félidő középső húsz perce a ha-
zaiaké volt, egy magyar helyzet-
tel. A 21. percben Lipcsei emelt a 
védők mögé, Gera az ötös sarká-
ról bal láb helyett jobbal akart lő-
ni, a kísérlet gyenge lett. A 28. 
percben Meissner Szűcsöt meg-
előzve három méterről fölé fejelt, 
majd Balakov 18 méteres sza-
badrúgását tolta a kapufára 
Szűcs, aki ezúttal el sem dobta 
magát, annyira érezte, hova ér-
kezik a játékszer. Az első félidő-
ben az FTC-bői öten kaptak sár-
ga lapot a derék rigóra emlékez-
tető Kapitanisztól, ám nem 
mindegyik volt jogos. 

A szünetben érkezett két stutt-
garti csatár: Kuranyi mellett a gö-
rög Amanatidiszt is bedobta Ma-
gath. A szakembert az egyik kivá-
lasztottja igazolta, mégpedig a 65. 
percben. Hleb passzolt a 16-oson 
belülre Seitzhoz, aki fordulásból 
mintha kapura akart volna lőni. A 
kísérlet elhagyja a pályát, ha nem 
érkezik a hosszú oldalon Amanati-
disz. A támadó két méterről, be-
csúszva juttatta a hálóba a Stutt-
gart első találatát, 1-0. A 90. perc-
ben a ciprusi bíró tizenegyest adott 
Amanatidisz lerántásáért. Érdekes 
módon nem az elkövetőt, Vuk-
mirt, hanem Lipcseit állította ki 
második sárga lappal. A büntetőt 
Meira laposan lőtte a kapuba, 2-0. 

Továbbjutott a Stuttgart 
2-0-val. 

M. J . 

Alapszakaszt nyertek 
TEREMLABDARUGAS 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi AK és az AL-KO 
Szentesi TE is csoportgyőztes-
ként ju tot t az első osztályú női 
teremfoci-bajnokság alapsza-
kaszából a sorozat középdön-
tőjébe. 

A női teremlabdarúgó-bajnokság 
alapszakaszának utolsó körében, 
Medgyesegyházán az AL-KO 
Szentesi TE [Tóth, Juhász, Kiss 
E., Körmöczi, Rosta, Sebestyén, 
Zentai, Kiss Á., Csonka, Milova-
novics, Bacsa, Bérces, Üveges, 
Balázsné, edző: Krám Lehel) 
mindkét mérkőzésén győzött. 

Eredmények: AL-KO Szentesi 
TE-Hungária Viktória 5-1(2-1) , 
gólszerzők: Kiss E. (4), Juhász, 
ill. Nánási. AL-KO Szentesi 
TE-Csanádapáca 8 -0 (4-0), gól-
szerzők: Zentai (2), Sebestyén 
(2), Kiss A. (2), Körmöczi, Cson-
ka. Csanádapáca-Hungária Vik-
tória 8-1 (5-1). 

Krám Lehel: - Gratulálok a lá-
nyoknak, akiknek sikerült feldol-
gozniuk az előző fordulóban tőr-
tént súlyos vereséget és újra a 
megszokott formájukban ját-
szottak. 

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 
1. ÁL-KO Szentesi TE 12 10 1 1 5 7 - 19 31 
2. Hungária Viktória 12 8 1 3 63 - 26 25 

3. Bp. László SC 12 4 - 8 2 6 - 34 12 
4. Csanádapácai 12 1 - 1 1 8 - 75 3 

Az AL-KO a középdöntőben a 
REAC, a Pepita Sárkányok és a 
Szolnoki MTE csapatával talál-
kozik. 

A másik Csongrád megyei 
együttes, a Szegedi AK [dr. Ké-
kes-Szabó Judit, Nagy Nelli, 
Nagy Szilvia, Kiss Zsuzsanna, Si-
ha Melinda, Borbélyné Maróti 
Erika, Géczi Bettina, Mocsári 
Bernadett, Elekes Veronika, Ko-
vács Katalin, Redetzky Andrea, 
edző: Kunfalvi Csaba) százszáza-
lékos teljesítményt nyújtva har-
colta ki a csoportelsőséget. 

Az utolsó, Egerben rendezett for-
duló eredményei: Szegedi AK-Dé-
vaványa 8-1 (4-0), g.: Kiss Zs. (2), 
Mocsári (2), Siha, Nagy N., Re-
detzky, Borbélyné. Szegedi AK-Eger 
8-1 (6-1), g.: Siha (3), Mocsári, Ele-
kes, Géczi, Nagy Sz., Redetzky. Sze-
gedi AK- Szolnoki MTE 2-1 (2-0), 
g.: Siha, Elekes. Szolnoki 
MTE-Eger 5-1 (3-0), Szolnoki 
MTE-Dévaványa 3-1 (2-1). 

Kunfalvi Csaba: - Az eredmé-
nyeink önmagukért beszélnek. 
Bízom a hasonló folytatásban. 

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 
1. Szegedi AK 1 2 1 2 - - 1 8 - 1 4 36 
2. Szolnoki MTE 12 7 - 5 32 - 27 21 
3. Dévavanya 12 3 1 8 2 2 - 38 10 
4. Eger 12 1 1 10 24 - 77 4 

A Szegedi AK a középdöntőben 
a Hungária Viktóriával, a Debre-
ceni VSC-vel és a Szekszárddal 
méri össze tudását. 

Három szegedi arany 
GYORSKORCSOLYA 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hagyományosan a szezon első 
magyarországi rövid pályás 
gyorskorcsolyaversenyét a fővá-
rosban tartották, s a Csizmadia 
Ferencről elnevezett Csizma-
dia-kupán indult el az évad. A 
nemzetközi viadalon nem vallot-
tak szégyent a Szegedi Korcsolyá-
zó Egyesület sportolói. 

Egyéni összetett eredmények, 
junior A: Lajtos Szandra (jun. B 
kcs-os) 3. hely, Molnár-Eiserle 
Gábor 10. hely, Tutrai Tamás 13. 
hely. Junior C: Szalóky Jenni 4. 
funior D: Kalapács Anett 5., 
Tranger Milán 8. funior E: Sza-
lóky Daniella 1., Sasvári Anna-

bella 2., Gonda Lujza 3., Csala 
Nikolett (jun. F kcs-os) 5., Sasvá-
ri Tamara (jun. F kcs-os) 10., 
Oláh Bence 2., Dobay Péter Gá-
bor 4., Bozóki Benjámin 5. 

Váltóeredmények, női 3000 m: 
1. SZKE-JSE közös csapata (Laj-
tos Szandra, Nagy Mariann, Da-
rázs Rózsa, Farkas Éva. Férfiak, 
3000 m: 4. SZKE-PKSE-ZKK kö-
zös csapata (Molnár-Eiserle Gá-
bor, Knoch Balázs, Molnár Ákos, 
Tarcali Attila.) 

Lány C-D-E 2000m: 1. SZKEI. 
(Szalóky Jenni, Kalapács Anett, 
Szalóky Daniella), 4. SZKE II. 
(Gonda Lujza, Sasvári Annabel-
la, Csala Nikolett. Fiú C-D-E 
2000 m: 3. SZKE (Oláh Bence, 
Bozóki Benjámin, Dobay Péter 
Gábor.) 

A sportolók edzője: Szabó 
Krisztián. 

Kaszparovot felidegesítette a szegedi sakkozó 

Lékó, az ezüstkapitány 
SAKK 

Huszonkét év után ismét érmet 
szerzett a magyar férfi sakk-
válogatott az olimpián. A szlo-
véniai viadalon a szegedi Lékó 
Péter vezette a második helyen 
végzett nemzeti együttest. 

A szegedi Lékó Péter a szlovéniai 
olimpia előtt titkon reményke-
dett abban, hogy a magyar válo-
gatottnak sikerül majd felkapa-
szakodnia a dobogóra. A világ-
bajnokjelölt vezette gárda bravú-
rosan szerepelt, s a világsztáro-
kat felvonultató oroszok mögött, 
egy ponttal lemaradva, a máso-
dik helyen végzett. Szeged egyik 
büszkesége, Lékó Péter - tizen-
két órás utazás után - , tegnap 
délután a Stefánia cukrászdában 
tartotta sajtótájékoztatóját. 

- Hosszú volt ez a tizennyolc 
nap - kezdte az értékelést a sak-
kozó - , elfáradtunk. Azonban 
mindannyian boldogok vagyunk, 
hogy sikerült ezüstérmet szerez-
nünk Bledben. Nekem különö-
sen nehéz dolgom volt, hiszen az 
első táblán mindig világklasszis 
játékosokkal kellett mérkőz-
nöm. Lehet, hogy a kívülállók-
nak úgy tűnt: kevés partit nyer-
tem meg, de higgyék el, nagyon 
nehéz dolgom volt. Több mérkő-
zést a helyezésünk megtartásá-
nak érdekében kellett feláldoz-
nom, hiszen fél pont megszerzé-
sével is megmaradtunk a jó pozí-
cióban, míg egy esetleges vere-
séggel hátra csúsztunk volna. 

- Aminek különösen örültem, 
az az oroszok elleni siker - foly-
tatta Lékó Péter. - Hatalmas do-
log volt legyőzni Kaszparovékat. 
Kicsin múlott, hogy megverjem 
őt. Nagy csata volt, bátran tá-
madtam és ha nem fogy el az 
időm, akkor sikerülhetett volna 
a bravúr. Ellenfelem ideges volt a 
parti alatt, igaz, ez nála már meg-
szokott. Amire még nem volt 
példa, ICaszparovot a kínaiak el-
leni mérkőzésen figyelmeztet-

Lékó Péter és felesége még mindig tud gyönyörködni a második 
helyért járó é r e m b e n . Fotó: Schmidt Andrea 

ték, riválisát végig idegesítette, 
közvetlenül az arca előtt töröl-
gette a homlokát egy vizes ken-
dővel. A főbíró sportszerűbb já-
tékra kérte az egykori világelsőt. 
A másik különös meccsünket, 
apósom és egyben edzőm, Ar-
shak Petroszjan irányította, ör-
mény válogatottal játszottuk. A 
négy parti tíz percig tartott, az 
összes remivel fejeződött be. 
Többen kérdezték, hogy miért 
nem játszottuk végig ezeket a 
meccseket? Nem lett volna értel-
me és ez a két pont sokat ért a 
végelszámolásnál. Mi volt a sike-
rünk titka? Remek közösséget al-
kot a válogatott, Polgár Judit, Al-
mási Zoltán, Gyimesi Zoltán, 
Ruck Róbert és Ács Péter az 
olimpia alatt végig segítette egy-
mást, összetartottunk. Nem sza-
bad megfeledkezni a hölgyek tel-
jesítményéről sem, az ő ötödik 

helyük is hatalmas bravúr, fő-
ként úgy, hogy mindannyian na-
gyon fiatalok. 

A nagymester elmondta, hogy 
az elkövetkező napokban pihen, 
november végén pedig megkezdi 
a felkészülést a Kramnyik elleni 
világbajnoki döntőre. Még nincs 
meg az időpont és helyszín sem. 
Nagy valószínűséggel 2003 ápri-
lisában, vagy esetleg májusában 
lesz a nagy összecsapás. Petrosz-
jan mellett Rodriijuez lesz az 
egyik segítője. Kiderült, hogy fu-
szupov már nincs a csapatban, 
hiszen munkája nem engedi 
meg, hogy Szegedre utazzon. Az 
olimpia előtt már említette, hogy 
van egy titkos edzőpartnere, 
azonban kilétéről annyit elárult, 
hogy a világranglistán az első 
húszban található. Ami biztos, 
hogy ő nem Anand... 

SÜLI RÓBERT 

Idegenben a röplabdacsapatok 
Az extraligás szegedi röplabda-
csapatok ma idegenben szere-
pelnek. A SZDRE a Vasas (18 
óra), a DFRC pedig a Nyíregy-
házi VRC vendégeként (17 óra) 
lép pályára. 

A Szegedi DRE újonc alakulata 
legutóbb a bajnoki cím védőjé-
nek, a Nyíregyházának az ottho-
nában szerepelt, s az esélyeknek 
megfelelően 3:0-ás vereséget 
szenvedett. Most a Vasas követ-
kezik, amely az óriások legyőzése 
után a Gödöllőtől kapott ki hazai 
pályán 3:2-re. Nusser Elemér ve-
zetőedző, talán ezért is, bizako-
dó: 

- Meg kell próbálnunk szette-
ket, de inkább a mérkőzést meg-
nyerni. Úgy érzem, verhető a Va-
sas, de ebhez az kell, hogy a Sze-
ged-tábla elhagyásával ne remeg-
jenek meg a kezek és a lábak, ne 

hagyjuk otthon az önbizalmun-
kat. Amit a Nyíregyháza elleni a 
második felvonásban produkál-
tunk, az elég lehet; míg az első 
játszmában mutatott produkció 
bárki ellen kevés. Juhász Gabri-
ella valószínűleg még a Vasas el-
len sem lép pályára, de az őt he-
lyettesítő Kovács Tímea nem 
okozott csalódást, most is számí-
tok rá. Jó mérkőzést szeretnénk 
vivni, amelyben a győzelem lehe-
tősége, esélye is benne van. 

A DFRC-Szeged viszont kelle-
mes emlékeket őriz a Nyíregyhá-
zi VRC-vel kapcsolatban. A sza-
bolcsiaktól már az idén is szettet 
rabolt a Nyári Sándor, furij Mel-
nicsuk duó edzette gárda. Ezúttal 
sem lehetnek merészebb terveik 
a Tisza-partiaknak: 

- A Kecskemét és a Nyíregyhá-
za sorolható azon csapatok közé, 
amelyek a Szeged számára sem 

jelentenek teljesen megoldhatat-
lan feladatot - vélekedett Nyári 
Sándor. - Természetesen nem 
vagyunk naivak, tudjuk, hogy 
hazai környezetben a Botos-le-
génység az esélyes. Jó hír, hogy a 
legutóbbi meccsről egyetemi el-
foglaltsága miatt hiányzó Rózsa-
völgyi Kornélra ismét számítha-
tunk. Berkes Zoltánnal előreha-
ladott tárgyalásokat folytatunk, 
és a kiváló center valószínűleg 
még az idén csatlakozik a DFRC 
keretéhez. Már korábban is meg-
tette volna az egyébként Szege-
den tanuló röplabdás, de újabb 
családi gyász érte, ezúttal a báty-
ját veszítette el fájdalmasan fia-
talon. Visszatérve a Nyíregyházi 
VRC elleni partira: szeretnénk 
egy olyan meccset játszani, ame-
lyen a fiataljaink ismét fejlődhet-
nek, tanulhatnak. 

I .R 

Gyémántdiplomás nagypapák 
A röplabda bennfentesei jól is-
merik Endreffy Lórántot és dr. 
Palásthy Pált. Mindketten 83 
évesek, a Felvidékről, Pozsony-
ból, illetve Kassáról származnak 
és ők honosították meg a sport-
ágat Szegeden. Nélkülük ma 
sem kezdődhet el a férfimeccs. 

Endreffy Lóránt 1942. december-
6-án, dr. Palásthy Pál pedig tíz 
nappal később vehette át diplo-
máját. Immár hatvan esztende-
je, ami azt jelenti, hogy kézhez 
kapták az oklevél gyémánt foko-
zatát. A győztes meccsek, nagy 
sikerek utáni spárgáiról, gyertyá-
iról nevezetes Lóri bácsi a Ludo-
vika Akadámiáról hadnagyként 

szerelt le (ma nyugalmazott alez-
redes), míg Pali bácsi a mai Test-
nevelési Egyetemen szerzett ta-
nári diplomát. Mindketten fiata-
losak, amit a sportos életmód-
nak is köszönhetnek. 

- Amikor a diplomát átvehet-
tem a minisztériumban, eszem-
be jutott a fiatalságom, a kosár-
labdázással, kézilabdázással és 
röplabdázással eltöltött évek. 
Sok mindent átéltem, alig hi-
szem el, hogy - az ötvenhatos 
események tükrében - nyugal-
mazott alezredes vagyok. A 
sporthoz katonaként is kötőd-
tem, én voltam a szegedi sport-
század parancsnoka. Palotai, 
Reznák, Vaszil - csak egy pár név 

azok közül, akik a kezem alatt 
„szolgáltak". 

Palásthy Pál a szegedi polgár-
mesteri hivatalban kapta meg gyé-
mántdiplomáját: - Szép emléket 
jelent ez az okmány, ha ránézek, 
rögtön megelevenedik a múlt, fel-
idézem tanítványaimat, azt az idő-
szakot, amikor még aktívan dol-
goztam. Edzőként későbbi váloga-
tottak kerültek ki a kezem alól. 

A DFRC-mérkőzésen minden 
héten ott vannak, szurkolnak a 
csapatnak, izgulnak a jövőjéért. 
Csak azt kívánhatjuk a két röp-
labdanagypapának, hogy a vas-
(65 év) és a rubindiplomát (70 
év) is átvehessék. 

I.P. 

REFLEKTOR 

MEGYEI SIKEREK 
NB Il-es férfi kézilabda-mérkő-
zéseken: Phoenix Szeged-HC 
Szarvas 34-30 (20-16). Szeged, 
Etelka sori munkacsarnok, 100 
néző, vezette: Dudás, Simó. Pho-
enix Szeged: KOLLÁR - Visy 4, 
Krasznai 1, GÁLOSI 5, Mison 3, 
Sutka 8, Dénes 2. Csere: Miklós 
(kapus), Veszelszki 2, Kiszel 2, 
Szögi, ULICS 7, VALACZKAI, 
Takács. Edző: Gera Norbert. Ifjú-
ságiak: Phoenix Szeged-HC 
Szarvas 26-16(12-6) . 

Szekahőszer-Dorozsma-Kon-
doros 32-25 (12-10). Dorozsma, 
Orczy-sportcsarnok, 100 néző, 
vezette: Rácz, Korponai. Dorozs-
ma: POROBIC - SZEPES 6, 
Pusztaszeri 2, MENDEBABA 5, 
Miksi, BALOGH 3, Lelkes 4. 
Csere: Mikus (kapus), Bessenyei 
1, NAGY 2, LÁZÁR 6, Feke-
te-Szabó 3, Nagy G., Kuli. Edző: 
Ördög József. Ifjúságiak: Szeka-
hőszer-Dorozsma-Kondoros 
38-26 (22-8). 

FEKETE BRONZA 
Budapesten, a Puskás Fe-
renc-stadionban rendezték meg 
az ultrafutók 50 km-es bajnoksá-
gát. Ezen rajthoz állt a Szegedi 
VSE képviseletében Fekete Sán-
dor (edző: Antal Andor), s bronz-
érmet szerzett. 

TOLLASÉRMEK 
A szegedi tollaslabdázók, a Ságvári 
DSE sportolói a közebnúltban két 
versenyen is elindultak és híme-
vükhöz méltóan szerepeltek. 

Meghívásos városi bajnokság 
(Kecskemét), női egyes, A kate-
gória: 3. Tary Eszter, B kategória: 
3. Tóth Anna, C kategória: 1. 
Törőcsik Evelin,- vegyes páros: 3. 
Tary Gábor, Tary Eszter; női pá-
r o s t . Tary Eszter, Tóth Anna. 

Országos ranglistaverseny 
(Heves), U17-es gyermekkorcso-
port, fiú egyes: 1. Szemerédi Pé-
ter, 5-8. Kereszti Zoltán,- fiú pá-
ros: 1. Szemerédi Péter, Sümegi 
Gábor (utóbbi Érdi VSE), 3. Ke-
reszti Zoltán, Nagy-Szabó Le-
vente (utóbbi Alba Toll, Székesfe-
hérvár). Edző: Tary Gábor. 

VETERÁNFOCI 
A szegedi Kisstadionban zajló ve-
terán kispályás labdarúgó-baj-
nokság 11. fordulójában a követ-
kező eredmények születtek: Dó-
zsa-Nagy Kft. 2-3, SZAK-Me-
tálduó 3-1, UTC-Bokafogó-Kék 
Mókus 5-3, Panagró-Rapid 2-7, 
Kreáltrió-Tervezők 2-1. 

SZEGEDI GYŐZELMEK 
A hét végén Tiszafüreden rendez-
tek thai-box-gálát, amelyen az M 
kategóriában 2x2 perces küzdel-
mek vártak a résztvevőkre. A sze-
gedi Filó Thai Kickboxing SC-t 
Nagy Sándor (70 kg) és Simon At-
tila (90 kg) képviselte, s mindket-
ten technikai K. O.-val nyertek 
debreceni riválisukkal szemben. 
Filó Andor legközelebb a hét vé-
gén Szlovéniában szerepel meg-
hívásos thai-box-viadalon. 

SOK VOLÁN-GÓL 
Az NB I/B-s utánpótlás labdarú-
gó-bajnokságban, U15: Tisza Vo-
lán SC-Szőlőskert Nagyréde 
10-0 (3-0). Volán: Farkas - Emő-
di (Ágoston), Gonda, Vastag, Vi-
da - Takács (Solymos), Barna, 
Dargó, Tandari - Csikós (Dlusz-
tus A.), Mezei (Hegedűs). Edző: 
dr. Tóth János. Gólszerzők: Tan-
dari (2), Mezei (2), Csikós (2), 
Solymos, Takács, Vastag, Hege-
dűs. Kiállítva: Dlusztus A. U13: 
Tisza Volán SC-Szőlőskert 
Nagyréde 8-0. 

TEKEEREDMÉNYEK 
A szegedi Belvárosi Tekeklubban 
az ötödik fordulóval folytatódott 
a városi amatőr teke csapatbaj-
nokság. Eredmények: Pick-Béke 
Tanszék 6:2, Tápé-Santé 6:2, 
Phoenix-Finister Kugli 2:6, Eu-
roteke I.-Sziliért Biztonságtech-
nika 6:2, Vízmű Klub-Benitel 
2:6, Yamaha Motor-Euroteke II. 
8:0. Az élmezőny állása: 1. Euro-
teke I. 10, 2. Benitel 9, 3. Yama-
ha Motor 8 (25:7), 4. Pick 8 
129:11) ponttal. 


