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Elhunyt Török Sándor 
Életének 73. esztendejében el-
hunyt Török Sándor nyugalma-
zott testnevelő tanár, ismert 
úszó- és vízilabda-szakedző, első 
osztályú játékvezető, a hódmező-
vásárhelyi úszó- és vízilabdasport 
megteremtője, zászlóvivője. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Török Sándor 1932. február 
14-én Hódmezővásárhelyen szü-
letett. Általános és középiskolai 
tanulmányait szülővárásában 
végezte, majd Budapesten, a 
Testnevelési Főiskolán szerzett 
tanári diplomát. 1957-től a 
Csongrád megyei Testnevelési és 
Sportbizottságnál dolgozott, még 
ennek az esztendőnek a végén a 
Damjanich utcai általános isko-
lában kezdte testnevelő tanári 
pályáját. 1960-ban került a nagy 
múltú Bethlen Gábor Gimnázi-
umba, ahol nyugállományba vo-
nulásáig tanított. 

1947-től 54-ig több sportágat -
atlétika, kézilabda, kosárlabda, 
úszás, vízilabda - is űzött, 
1954-től 72-ig úszó- és vízilabda-
edzőként dolgozott Vásárhelyen, 
1976-tól az önállósult vízilab-

da-szakosztályban vállalt edzői 
megbízást, 1994-től 96-ig a HVSC 
elnökeként tevékenykedett. 

Harmincnyolc évig állt a me-
dence partján, irányításával 
1076 mérkőzést játszottak a vá-
sárhelyi pólósok, akiket az OB 
II-ből az OB I/B-be, majd kétszer 
az OB I-be vezetett. Számos ha-
zai és nemzetközi torna szerve-
zője, rendezője volt. Rendszere-
sen publikált, könyvet írt, sport-
történeti kiállításokat szervezett. 
A vásárhelyi fiatalok százait ta-
nította meg az úszás alapjaira, és 
szerettette meg velük az úszó- és 
vízilabdasportot. Maradandót és 
követendőt alkotott, tele volt ter-
vekkel, ötletekkel, amelyeket 
már nélküle kell megvalósítani-
uk az utódoknak. A kiváló sport-
embert Hódmezővásárhely vá-
rosa, a Magyar Vízilabda-szövet-
ség, a HVSC és a Vásárhelyi Sze-
nior Úszó- és Vízilabda Klub sa-
ját halottjának tekinti. 

Török Sándor búcsúztatását 
január 24-én (hétfőn] 14.30-kor 
tartják a vásárhelyi tabáni temp-
lomban, ezt követően urnáját a 
Kincses temetőben helyezik a 
családi sírhelyre. 

Magyar György már elkezdte a futkározást 

Egyelőre még álom 
az élvonalbeli játék 
LABDARUGAS 

Az elmúlt év november elején 
műtötték Magyar Györgyöt, az 
NB I/B-s Makó FC labdarúgó-
csapatának kapitányát. A kö-
zépső védő pár napja kezdte 
meg az egyenes irányú futást, 
reményei szerint néhány hét 
múlva bekapcsolódik együttese 
közös felkészülésébe. 

A labdarúgó NB I/B őszi szezon-
jának utolsó két mérkőzésén 
már nem volt ott társai között 
Magyar György, a Makó FC csa-
patkapitánya. A védőt még no-
vember 4-én a makói kórházban 
megműtötte dr. Lipták Attila. 

- A jobb bokám belső részéről 
letört egy csontdarab - elevení-
tette fel Magyar a kellemetlen 
időszakot. - Néhány nappal ez-
előtt távolították el a sérült test-
részből a csavarokat, úgyhogy 
most már minden akadály elhá-
rult az egyenes irányú kocogás 
elől. Reményeim szerint pár hét 
múlva már a többiekkel közös 
edzőmunkát végezhetek. Egyelő-
re az a legfontosabb, hogy meg-

erősödjön a szalagom. Nem kell 
semmit elhamarkodnom, a baj-
nokság március 20-án folytató-
dik, addigra kell csúcsformába 
lendülnöm. 

A védő elmondta, már nagyon 
hiányzik számára a labda, utoljá-
ra két és fél hónapja rúgott bele. 
Sérülése miatt ezúttal ki kell 
hagynia a franciaországi sítábort, 
ahová pénteken utazik a 
zöld-sárga gárda egy része. 

- Ha nem is vagyok egy Alberto 
Tómba, amatőrként azért nem 
jövök zavarba, amennyiben síléc 
kerül a lábamra. Ettől még nem 
dől össze a világ, az inkább bánt, 
hogy a sérülésiem miatt nem ke-
rülhetett sor a kaposvári „meg-
hallgatásomra". Az élvonalbeli 
gárda szeretett volna kipróbálni, 
esetleg szerződtetni, ez most ug-
rott. Amennyiben az még a nyá-
ron is aktuális lesz, ha még min-
dig kellek, szükség lesz rám, 
örömmel állok a kihívás elé. 
Tisztában vagyok vele, erre csak 
akkor lesz esélyem, ha a felépülé-
sem után jó teljesítményt nyúj-
tok a Makóban, amelyet a tize-
dik hely környékére várok az 
évad végén. 

SZÉLPÁL LÁSZLÓ 

Morientes Angliában 
MAORID (MTI/REUTERS) 

Fernando Morientes kilencmillió 
eurós vételárért az FC Liverpool 
labdarúgója lesz. 

Ezt szerda kora délután jelen-
tette be a spanyol válogatott 
csatár eddigi klubja, a Real 
Madrid. Morientes még tegnap 
Angliába repült, hogy ma részt 
vegyen a kötelező orvosi vizsgá-
laton. 

A 28 éves Morientes az előző 

idényt kölcsönben az AS Mona-
cónál töltötte, s a liercegségi 
együttes többek között az ő nagy-
szerű teljesítményének köszön-
hetően a Bajnokok Ligája döntő-
jéig menetelt. 

A váltásra azért kerülhet sor, 
mert a spanyol támadó háttérbe 
szorult a Reálnál: jelenleg Ronal-
do, Raúl és Michael Owen is 
megelőzi a rangsorban. A közel-
múltban az AS Monaco is újra 
érdeklődött iránta. 

A nézők ingyen szurkolhatnak a Szeviép-meccsen 

Magyar-német kosárháború 
K0SARLABDA 

Nagy meccs lesz! Nagy, mert a 
tét hatalmas. Ma este hat óra-
kor a Szeviép-Szeged női ko-
sárlabdacsapata az újszegedi 
sportcsarnokban a német Dors-
ten ellen mérkőzik a FIBA Eu-
rópa-kupában. A két gárda a 
négy közé jutásért harcol. 

No, kérem: ma este lehet majd 
izgulni, mert a Szeviép-Szeged 
női kosárlabdacsapata és a né-
met Dorsten is szeretne nyerni. 
Győzni, a FIBA Európa-kupában 
a legjobb négy közé kerülni. 
Nagy meccs lesz, az biztos. Nem 
egyszerű ellenféllel csatázik Új-
helyi Gábor csapata, hiszen a BG 
Dorsten veretlenül vezeti hazája 
bajnokságát. 

A Tisza-partiaknak azonban 
nincs okuk a félelemre: az elő-
ző körben sem piskóta csapa-
tot, a szlovák Rózsahegy gárdá-
ját búcsúztatták. Sőt: már a 
csoportmeccsek alatt a Bundes-
liga jelenlegi listavezetőjét is 
megverték a szegediek. Meny-
nyire érezhető a csapaton a tét 
nagysága? - többek között erre 
a kérdésre is válaszolt a vezető-
edző, Újhelyi Gábor. 

- A hét legfontosabb feladatá-
nak éppen azt tekintettem, hogy 
a mai meccsre sikerüljön rende-
sen felpörögnie a társaságnak. A 
Foton ellen fásultan játszot-
tunk, nem igazán értettem, mi 
van a játékosaimmal. Most ezt 
nem engedhetjük meg, hiszen 

Újhelyi Gábor edző sokat beszélgetett játékosaival Fotó: Schmidt Andrea 

egy nagyon erős csapattal kell 
megmérkőznünk. Mivel a Dors-
ten játékos-edzője, Alexandra 
Kojics szerb származású, így a 
déli kosárlabdastílust képviselik 
a vendégek. Remek idegenlégió-
saik vannak, elég csak Johnsont, 
Pechovát, Martynovát és Laak-
sonent megemlíteni. A szegedi 
meccsen a hajráig magabiztosan 
vezettünk, 58-43 is volt a ja-
vunkra. Éppen a végjáték bizo-

nyította, hogy a Dorsten egy 
percre sem adja fel, utolsó lehe-
letéig küzd, azt a derbit végül 
73-67-re nyertük. Szeretném és 
bízom benne, hogy az én csapa-
tom is hasonló felfogásban lép 
majd parkettára, negyven per-
cen keresztül felszántjuk a pá-
lyát. Sok múlik majd a szurko-
lók segítségén, rájuk is komoly 
szerep hárul, játékosaimnak 
lendületet adhatnak, amely 

nem vezethet máshoz, mint a 
győzelemhez. 

• 
Nem fogadta el a fellebbezést, 

így Női Hivatásos Kosárlabdaliga 
versenybizottsága - tartozásai mi-
att - jogerősen is kizárta a Vent-
west-Foton Sopron együttesét az 
NB I-ből, s így a soproniak vasár-
nap már nem léphetnek pályára 
az Atomerőmű-Szekszárd ellen. 

SÜLI RÓBERT 

A pénzt viszi, a dicsőséget hozza az európai küzdelemsorozat 

Drága mulatság a LEN-kupa 
VÍZILABDA 

Hollandia és Görögország után 
jövő kedden Olaszország felé -
Tóth Lászlóék a Savonával Im-
periában csapnak össze - veszi 
az útirányt a Szeged Beton VE 
férfi vízilabdacsapata. Sok 
pénzbe kerül az európai kupa-
sorozatban szerepelni, amely-
ből anyagilag egyáltalán nem, 
kizárólag erkölcsileg lehet jól 
kijönni. 

Alakuljon bárhogy is az olasz 
sztárgárda, a Savona elleni 
LEN-kupa negyeddöntő, nyugod-
tan kijelenthető, már az is óriási 
bravúrként könyvelhető el, hogy 
egyedüli magyar csapatként a Sze-
ged Beton VE képviseli hazánkat a 
második számú európai kupaso-
rozatban. A többek között a két 
Tamással, Kásással és Márczcel, 

valamint a világ leggólerősebb pó-
lósával, a szerb-montenegrói Sa-
piccsal felálló liguriai gárda esetle-
ges kiverése még az eddigi mene-
telést is alaposan überelné. Ez egy-
előre még csak álom, de mint tud-
juk, az nem kerül semmibe. 

Nem úgy az utazás. Amint azt 
Juhász György szakosztály-igaz-
gatótól megtudtuk, a Savona el-
leni „kiruccanás" nagyjából két-
millió forintba kerül. 

- Szó se róla, rendesen viszi a 
pénzt a nemzetközi kupaszerep-
lés - jelentette ki a sportvezető. -
A selejtezőben Hollandiában jár-
tunk, utána megrendeztük a cso-
portkört, a 16 között Athénban, 
a Vuliagmenivel csaptunk össze, 
január 18-án pedig ismét repülő-
re ülünk, aztán Milánó érintésé-
vel irány a negyeddöntő első ta-
lálkozójának helyet adó Imperia. 
Ahogy kalkuláltuk, nagyjából 
tízmilliós költségnél tartunk; en-
nek jelentős részét a klub állta, a 

többit az önkormányzat tette 
hozzá. 

Nem lenne semmi probléma, 
ha a vízilabdában is úgy működ-
ne a díjazás, ahogy például a fut-
ballban. Ott, ha csak egyetlen 
kört is megy a csapat, az évad vé-
gén a kasszához járulhat. A póló-
ban - és még számos más sport-
ágban - ez nincs így. 

- Ennek ellenére senki se 
higgye, hogy nyűg számunkra 
a LEN-kupában való szereplés 
- folytatta Juhász György. -
Hatalmas öröm a legjobb euró-
pai együttesek között szerepel-
ni, ott diadalokat elérni. Ter-
mészetesen az a cél, hogy a 
klub, a város, a magyar póló jó 
hírnevét öregbítsük, kiváló 
szereplésünkkel újabb szpon-
zorok, támogatók figyelmét 
irányítsuk magunkra. Szerény-
telenség nélkül állíthatom, jó 
úton járunk. 

SZ. L. 

A Kőbánya SC-ben úsznak tovább 

Tippek tot 
Ismét egy átlagos hetet produ-

ózóknak 
ÍME, ATIPPJEINK 

káltunk totójátékunkban, h i - 1. Tottenham (7.)-Chel$ea (1.) 2 
szen legutóbb az olasz bajnoki- 2. Bolton (11.)—Arsenal (2.) 2 
kat és angol kupameccseket 3. Middlesbrough (6.)—Everton (4.) I X 
tartalmazó szelvényen nyolc 4. Fulham (15.)—West Brom (20.) 1 2 
találatot értünk el. Az újabb 5. Brescia (17.)—Fiorentina (12.1 I X 
tipposzlopon a britek visszatér- 6. Reggina (10.1-lnter (4.) 2 
nek a pontvadászathoz - az el- 7. Atalanta (20.)-Slena (19.) 1 
ső négy meccs a Premier Lea- 8. Chlevo (16.)—Roma (6.) 2 
gue-ből való - , emellett pedig a 9. Lazio (9.)-Palermo (7.) I X 
Serie A teljes fordulóját tartal- 10. Livorno (15.)—Messina (13.) 1 
mazza a lista. A hétvége rang- 11. Milan (2.)—Udinese (3.) I X 
adóját Milánóban a második 12. Parma (18.)-Lecce (11.) I X 
Milán és a harmadik Udinese 13. Sampdoria (5.)—Bologna (14.) 1 
játssza. 14. Cagliari (S.)-Juventus (1.) X 

A Bp. Spartacust elhagyja, de 
marad a Kőér utcai uszodában a 
Túri György vezetőedző irányí-
totta, Cseh Lászlót és a vásár-
helyi származású Risztov Évát 
is foglalkoztató úszóműhely, 
amely a kerület nevét viselő Kő-
bánya SC színeiben folytatja te-
vékenységét. 

BUDAPEST (MTI) 

A kőbányai önkormányzat támo-
gatásával megvalósuló néwáltoz-
tatásos helybenmaradást tegnap 
sajtótájékoztató keretében jelen-
tették be az érdekelt felek. 

71triék - Cseh után Risztov, 
majd az úszószakosztály egésze 
nevében maga a vezetőedző is -
azt követően jelentették be, el-
hagyják a Bp. Spartacust, hogy 
végképp tarthatatlannak ítélték 
azt a helyzetet, amelyben több ha-

idrandpságpyral folyamatosan 
mMidtÁz cgc^el. PáHvC 
s v f m ü j faynémollé 

adósul; m; 

Sándor elnökkel nem jutottak dű-
lőre, az egyesület és az úszószövet-
ség (MÚSZ) között sem született 
meg a szerződéses megállapodás, 
amelynek eredményeképpen Tu-
riék a Bp. Spartacus kebelében 
maradva, de új néven - Spartacus 
Pluszként - és főképpen önálló 
gazdálkodási egységként, a nekik 
szánt összes pénz, így a 
MÚSZ-szponzorok alkotta támo-
gatói csoporttól remélt forintmil-
liók felett is maguk rendelkezve 
működhettek volna tovább. 

A szakítás nyomán született 
meg a friss megállapodás, amely-
nek lényegét Andó Sándor, Kőbá-
nya polgármestere foglalta össze. 
A kerület első embere, aki kedden 
még Gyárfás Tamás MÚSZ-el-
nökkel is tárgyalt, elmondta, hogy 
ők tettek ajánlatot Turiéknak: ha 
már mindenképpen távoznak a 
Bp. Spartacusból, legalább Kőbá-
nyát ne hagyják el, hanem a kerü-
bcAíddig alapvetően a szabadidő-

sportra létrejött, száz százalékban 
az önkormányzat alapította 
sportklubjának színeiben, a Kőér 
utcai uszodában maradva folytas-
sák tovább a nemzetközi szintű 
műhelymunkát. Alapkövetel-
ményként fogalmazta meg a pol-
gármester, hogy az úszószakosz-
tálynak átutalt pénzek garantál-
tan oda, a címzettekhez is jussa-
nak el, miként fontosnak ítélte le-
szögezni, hogy a jövőben ugyan-
csak a Kőbánya SC színeiben sze-
repelnek az eddig a Bp. Spartacus-
ban Turiéknál készülő mintegy 
300 utánpótláskorú versenyző és 
azok edzői is. 

Kérdésre válaszolva Andó Sán-
dor a sajtótájékoztatón azt nem 
árulta el, pontosan mennyi 
pénzre számíthatnak a kerületi 
önkormányzattól az úszók, azt 
viszont elmondta, hogy Kőbánya 
évente 25 millió forinttal támo-
gatta a Bp. Spartacust, az egyesü-
let egészét. 

Ot ponttal 
vezetnek 

ASZTALITENISZ 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Floratom-Szeged NB I A cso-
portos férfi asztalitenisz-csapata 
Mohácson folytatta remek sze-
replését. Tóth Tibor tanítványai 
ősszel, hazai környezetben ala-
posan megizzadtak, csak nehe-
zen nyertek 10:8-ra. 

A mostani meccsre ez nem volt 
jellemző, hiszen a jó formában 
játszó Floratom esélyt sem ha-
gyott a Mohácsnak. Már a páro-
sok után 2:0-re vezettek a szege-
diek, ezután pedig tovább növel-
ték előnyüket, végül sima győzel-
met könyvelhettek el. 

A bajnokságban a második Ta-
tabányát 5 ponttal megelőző Flo-
ratom szombaton idegenben, 
Zsámbékon játszik rangadót. 

M0HÁCS-FL0RAT0M-SZEGED 4:14 
NB I A csoportos férfi asztalitenisz-mér-
kó'zés, Mohács. 
A szegedi győzelmet szerezték: Kriston Zsolt 
4, Bohács Gábor 4, Lukács Levente 3, a 
Kriston-Bohács és a Lukács—Szollár páros. 

Doppingügy 
WENGEN (MTI/AP) 

Doppingolás miatt felfüggesztet-
ték Hans Knauss osztrák alpesi 
síelő versenyzői jogát: a 33 éves 
vb-ezüstérmes szervezetében 
nandrolon nyomaira bukkantak. 

A pályafutása során összesen 
hét Világkupa-viadalon diadal-
maskodó Knausst a november 
27-i kanadai Vk-futam után el-
lenőrizték. Az A- és B-próba is 
igazolta a csalást, így kétéves el-
tiltásra számíthat. 

Az alpesi síelők körében nagyon 
kevés doppingesetet regisztráltak, 
mióta a francia Christelle Gui-
gnard-t pozitív teszt miatt meg-
fosztották 1989-ben óriás-műle-
siklásban szerzett világbajnoki 
bronzérmétől. 


