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Szabó Erzsébet és Gécsek Tibor 

A hónap atlétái 
Másodszor alakult meg az Építők SE 

SPORT 
Deák Gábor 
fogadta 
Kun Hee Lee-t 

Deák Gábor ál lamti tkár , 
az AISH és a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke csütör-
tökön fogadta Kun Hee 
Lee-t, a Dél-koreai Birkózó 
Szövetség elnökét. Megbeszé-
léseket folytattak a két or-
szág sportkapcsolatairól, és a 
szöuli nyári olimpiai já té-
kok előkészületeiről. 

Tenisz 

Navratilova— 
Gráf döntő lesz 

A wimbledoni teniszver-
seny második hetében m á r 
a juniorok is játszanak. AZ' 
egyetlen magyar induló, Kö-
ves Gábor a fiú egyes m á -
sodik fordulójában 6:3, 6:2 
arányú vereséget szenvedett 
az ötödik helyen kiemelt 
jugoszláv Gorán Ivanisevics-
tól. 

A női egyes elődöntőjé-
ben az amerikai Martina 
Navratilova és a nyugatné-
met Steffi Gráf diadalmas-
kodott, így szombaton ők 
játszanak az első helyért, 
vagyis megismétlődik a ta-
valyi döntő, amelyet Navra-
tilova nyert 7:5, 6:3 arány-
ban. 

Az elődöntő első mérkőzé-
sén Navratilova három 
játszmában diadalmaskodott 
honfitársa, Chris Evert ellen. 
A mérkőzés a nagy esőzés 
mia t t a második szettben 
félbeszakadt. Egyórás vára-
kozás után folytatták a j á -
tékot. 

A két teniszező hetvenhe-
tedszer találkozott, a győzel-
mi arány 40:37 Navratilova 
javára. 

A másik elődöntőben a 
világranglistát vezető nyu-
gatnémet Grafnak, az idei 
két Grand Slam torna — 
Melbourne, Párizs — győz-
tesének nem okozott különö-
sebb gondot a 3. hojyen 
rangsorolt amerikai Pam 
Shriver megadásra készteté-
se. 

>— Eredmények: Navrat i-
lova (amerikai, 2.)—Evert 
(amerikai, 4.) 6:1, 4:6, 7:5; 
Gráf (nyugatnémet, 1.)— 
Shriver (amerikai, 3.) 6:1, 
6:2. 

H o r g á s z h i r e k 

A Mohasz Csongrád Me-
gyei Intézőbizottsága ezúton 
is értesíti az érdekel t szü-
lőket, hogy a Balassagyar-
mat—Nyírwsen rendezett i f -
júsági horgász táborból a 
gyerekek július 3-án, vasár-
nup jönnek haza. Az őket 
szállító autóbusz várhatóan 
Szentesre a buszállomáshoz 
délután 2, Szegedre a Hu-
nyadi J . sgt. 63. szám alat t i 
irodához 3 óra körül érke-
zik. 

A Szegedi Hermán Ottó 
HE és a Balázs Béla Üttörő-
ház a „Vakáció akció" ke-
retében júiius 2-án. szomba-
ton reggel 1 órától verserfyt 
rendez úttörőknek. A vetél-
kedő a Tejes nevű vízterü-
leten lesz. Jelentkezni az 
emiitet t időpontban a hely-
színen lehet. A verseny ideje 
a la t t mások nem horgászhat-
nak. 

A Magyar Atlétikai (Szö-
vetség ismét megválasztotta 
a hónap legjobbjait. A jú -
niusi eredmények a lapján 
a felnőtteknél Gécsek Tibor 
kalapácsvető és a szegedi 
Szabó Erzsébet középtáv-
iutó került az első helyre. 
Az utánpótlás korúaknái 
Rédei László kalapácsvető 
és Ináncsi Rita hétpróbázó 
lett az első helyezett 

A legfontosabb adatok és 
a legjobb eredmények: Gé-
csek Tibor (Haladás, edzője: 
Németh Pál) 80.10 m — 7.26 
kg-os szerrel. Szabó Erzsébet 
(Szeged SC, edzője: Kele-
men Béla) 800 m —2:01,40 
p. Rédei i László (Haladás, 
edzője: Németh Pál) 74.36 
m — 6 kg-os szerrel. Inán-
C.S- Rita (KSI, edzője: Ti-
már Mihály) hétpróba — 
5767 pont. 

Motorcsónak 

Sikerek Zentári 
Zentán rendezték meg a 

hagyományos nemzetközi 
motorcsónakversenyt, mely 
egyben jugoszláv bajnoki fu -
tam is volt. A magyar ver-
senyzők kitűnően szerepel-
tek, hiszen minden kategó-
riában. melyben elindultak, 
első helyeket szereztek. 
Eredmények: O—350: 1. P in-
tér József (Tápéi ESK). O— 
500: 1. Komlósi József (Sz. 
Épitők-Spartacus). O—700: 
1. Kertes János (Tápéi ESK). 
S—500: 1. Gyetvai Antal, 2. 
Papp György (mindkettő Sz. 
Épitők-Spartacus), 3. Dragoj 
Drágán (jugoszláv). 

A magyar válogatott mo-
torcsónakosok ma, pénteken 
reggel továbbindultak Mari-
borba. a Forma—500-as nem-
zetközi versenyre, július 
4-én, hétfőn pedig Zvornik-
ban a jugoszláv nemzetközi 
küzdelemre utaznak. A ma-
gyar csapat július 8—9-én 
Krk szigetén Omisajban, a 
Fröhlich József-em lékverse-
nyen képviseli színeinket, 
ahol a motorcsónakosok 
nemzetközi mezőnye rója le 
tiszteletét a közelmúltban 
halálos balesetet szenvedett 
magyar motorcsónakos emlé-
kére. 

A Szegedi Építők Sport-
egyesület először 1949-ben 
tar tot ta alakuló ülését, es 
tegnap Szegeden, a Délép 
székházában másodszor is 
kimondták megalakulásu-
kat. Hogy miért került sor 
e r re az eseményre, a vá-
laszt — miután Lukács J á -
rtas, a közgyűlés levezető 
elnöke köszöntötte a közel 
száz meghívottat, köztük 
Oláh Miklóst, a Szeged vá-
rosi pártbizottság t i tkárát , 
valamint a megyei és váro-
si sportvezetés képviselőit 
— Körtvélyessy Péter, a 
Délép Vállalat vezérigazga-
tója fogalmazta meg: „Hat 
szegedi építőipari vállalat 
elhatározta, hogy összefo-
gással segít a városi spor-
ton. Példát muta tva ezzel 
azon gazdasági egységek-
nek, amelyek elzárkóznak a 
sport támogatásától. Azért 
döntöttünk az i lyenfaj ta 
sportfinanszírozás mellett, 
mert úgy gondoljuk, jobb 
szervezéssel, kevesebb 
pénzből is elérhetőek a mai 
eredmények. Mindebből kö-
vetkezik, hogy mi a kis-

egyesületi modellt válasz-

tottuk, ezért két minőségi 
és egy tömegsport szakosz-
tályt szeretnénk működtet-
ni. amelyek egyben a helyi 
építőipari vállalatok között 
összekötő szerepet is játsza-
nának." 

Nyári Sándor, az ismert 
röplabdaedző ismertette az 
alap-, a szervezeti és mű-
ködési, valamint az ú j egye-
sület fegyelmi szabályzatát. 
Bejelentette, hogy az ú j 
spor tk lub neve a Szegedi 
Építők Sportegyesülete lesz. 
Színe: kék-fehér. A férf i 
röplabda és a női teke mel-
lett tömegsport szakosztályt 
működte t Bázisának a Dé-
!éj>et, a Csomitervet, az 
Építőipari Gépesítő Vállala-
tot, a Szegedi Magas- és 
Mélyépítő Vállalatot, az 
Építésgazdasági Vállalatot 
tekinti, a Délterv pedig jo-
gi tagságot vállalt. Azt is 
megtudtuk, hogy a két ver-
senysportra és a szabadidő-
sportra 4 millió 892 e ze r fo-
r intos költségvetést állítot-
tak össze. A bő egyórás ese-
ményen elhangzottakból az 
is kiderült hogy a legna-

gyobb terhet a Délép vál-
lalta magára. Sőt, Körtvé-
lyessy Péter vezérigazgató 
azt is bejelentette, hogy az 
egyesületnek á t ad ják a Sző-
regi úti sportlétesitményü-
ket,- hogy ezzel is gazdál-
kodva növeljék bevételüket. 

Ezek után kerül t sor az 
elnökség megválasztására. 
A Szegedi Építők SE elnö-
ke Pusztai Dénes, a Délép 
gazdasági igazgatója l e t t 
Ügyvezető igazgatónak Nyá-
ri Sándor t választották. Az 
elnökség tagjai lettek: Sá-
ri János, Illés Lajos, Bér-
ezi Gyula, Czellár Lajos, 
Kokovai János, J ó j á r t Mik-
lós, Dudás Anna. A szám-
vizsgáló bizottság elnöki 
teendőit Bálint András lát-
ja el. 

Az alakuló közgyűlés 
résztvevői — igaz. csak egy-
más között — megjegyez-
ték, hogy milyen kár volt 
három évvel ezelőtt a Szeol 
SE és a Délép SC közötti 
fúzió, hiszen ez a vargabe-
tű csak Szeged város spor t -
jának á r to t t . . 

Süli József 

Labdarúgás 

Augusztus 13-án kezdődik az NB I. 

KE—CE triatlon 
Kecskemét és Cegléd kör-

nyékének megismerésére k ü -
lönleges formát választottak 
a TESZT Klub triatlonistái. 
A kecskeméti szabadidőköz-
pont uszodájában 1500 mé-
tert úsztak, ezután 40 kilo-
métert kerékpároztak a Ceg-
lédi VSE stadionjáig, majd a 
pálya környékén 10 kilomé-
tert futot tak. A 120 induló 
között a szegedi Jakócs 
György harmadikként é r t 
célba 1:55.0 órás idejével. A 
nők versenyében az ugyan-
csak szegedi Korsós Imréné 

3:02.0 órás teljesítményével 
a második lett. Fecisin Jó-
zsef a középtávú küzdelem-
ben 2 kilométert úszott, 90 
kilométert kerékpározott és 
20 km- t futott , 5:05.0 órás 
idejével a 8. helyen végzett. 

A dobogós helyezettek a 
Skála-Coop vásárlási utalvá-
nyát kapták jutalmul. Auth-
né Fehér Mária, a TESZT 
Klub tagja az olimpiai öt-
próbán való részvételéért az 
AlSH jutalomsorsolásán 10 
ezer forintos Adidas-utal-
ványt nyert . 

Vasutas-lövészverseny 
A MAV vezérigazgatója 

által 1970-ben alapított „Fel-
szabadulási Vasutas Ván-
dorserleg" elnevezésű kis-
puskás lövészverseny ez évi 
fordulóját július 2-án, szom-
baton reggel 8 órától rende-
zik Szegeden, az MHSZ 
Etelka sori lőterén. A ver-
senyen a budapesti, a deb-
receni, a miskolci, a pécsi, 

a szombathelyi és a szegedi 
vasútigazgatóságok, a záho-
nyi üzemigazgatóság és a 
MAV vezérigazgatóság csa-
patai indulnak. A legered-
ményesebb egyéni verseny-
zők és csapatok juta lomban 
részesülnek, a győztes csa-
pat pedig egy évig őrizheti 
az e célra alapított vándor-
serleget. 

Sikerrel zárult 
a tanfolyam 

Csütörtökön délelőtt az 
MLSZ-ben elkészítették az 
1988/89-es. sorrendben a 87. 
labdarúgó NB I. sorsolását. 
Az őszi műsor augusztus 13-
án kezdődik, a 15., azaz őszi 
záró összecsapásokra decem-
ber 3-án kerül sor. A váloga-
tott őszi műsora még változ-
hat, jelenleg annyi bizonyos, 
hogy ké t vb-selejtező és há-
rom újabb barátságos össze-
csapás elé néznek a legjob-
bak. 

Ami a bajnokság sorsolá-
sával kapcsolatos informá-
ció: július 11-én, hétfőn 10 
órakor a 16 élvonalbeli klub 
képviselői egyeztetik elkép-
zeléseiket, és ekkor dől el. a 
15 őszi fordulóban hány óra-
kor lépnek pályára a csapa-
tok. A bajnok Bp. Honvéd 
hazai pályán kezd, az t a Bé-
késcsabát fogadja, amelytől 
a június elején zárul t 86. ba j -
nokságban idegenben 1-0-ás 
vereséget szenvedett — és a 
kupadöntőben is. 

Hagyomány, hogy az NB 
II-ből frissen felkerült ú jon-
cok hazai közönség előtt 
já t szhat ják bemutatkozó 
mérkőzésüket, ősszel is így 
lesz: a Dunaújváros az ezüst-
érmes Tatabányát , a fennál-
lása során pedig először az 
NB I-ben szóhoz jutó Veszpr 
rém a Vasast fogadja. 

A labdarugó NB I. 
őszi sorsolása: 

1. forduló, augusztus 13.: 
MTK-VM-ZTE, Bp. H o n v é d -
Békéscsaba, Hatadós VSE— 
PMSC, Ü. Dózsa—Rába ETO. 
Dunaújváros—Tatabánya, Vác— 
—Videoton, Siófok—Ferencváros, 
Veszprém—Vasas. 

2. forduló, augusztus 2».: Va-
sas—Siófok. FTC—Vác. Videoton 
—Dunaújvaros, Tatabánya—U. 
Dózsa, Rába ETO—Haladas, 
PMSC—Bp. Honvéd, Békéscsa-
ba—MTK-VM. ZTE—Veszprém. 

3. forduló, augusztus 24.: 
MTK-VM—PMSC. Bp. Honvéd 
—Rába ETO, Haladás—Tatabá-
nya , U. Dózsa—Videoton, Duna-
újváros—(FTC. Vác—Vasas. Sió-
fok—'Veszprémi, ZTE—.Békéscsa-
ba. 

4. forduló, szeptember 3.: s ió -
fok—ZTE, Veszprém—Vác, Va-
sas—Dunaújváros. FTC—U. Dó-
zsa, Videoton—Haladás, Tatabá-
nva—Bp. Honvéd. Rába ETO— 
MTK-VM. PMSC—Békéscsaba. 

5. forduló, szeptember 10.: 
MTK-VM—Tatabánya. Bp. Hon-
véd—Videoton, Haladás—FTC, 
Ü. Dózsa—Vasas, Dunaújváros 
—Veszprém. Vác—Siófok, Bé-
késcsaba—Rába ETO. ZTE— 
PMSC. 

6. forduló, szeptember 14.: 
Vác—ZTE. Siófok—Dunaujváros, 
Veszprém—Ü. Dózsa, Vasas—Ha-
ladás. FTC—Bp. Honvéd, Video-
ton—MTK-VM, Tatabánya—Bé-
késcsaba, Rába ETO—PMSC. 

7. forduló, szeptember 24.: 
MTK-VM—FTC. Bp. H o n v é d -
Vasas, Haladás—Veszprém, U. 
Dózsa—Siófok, Dunaújváros— 
Vác, PMSC—Tatabánya. Bé-
késcsaba—Videoton, ZTE—Rába 
ETO. 

8. forduló, október 1.: Duna-
újváros—ZTE. Vác—U. Dózsa, 
Siófok—Haladás. Veszprém— 
Bp. Honvéd, Vasas—MTK-VM. 
FTC—Békéscsaba, Videoton-« 
PMSC. Tatabánya—Rába ETO. 

9. forduló, október 8.: MTK-
VM—Veszorém. BD. Honvéd— 
Siófok. Haladás—Váó, U. Dózsa 
—Dunaújváros. Haba ETO—Vi-
deoton, PMSC—FTC. Békéscsa-
ba—Vasas. ZTE—Tatabanya. 

10. forduló, oktober 12.: V. 
Dózsa—ZTE. Dunaujváros— 
Haladás. Vac—Bp. Honved. Sió-
fok—MTK-VM. Veszprém—Bé-
késcsaba. Vasas—PMSC, FTC«— 
Rába ETO, Videoton—Tatabá-
nya . 

11. forduló, október 22.: MTK-
VM—Vác, Bp. Honvéd—Dunaúj-

város, Haladas—Ü. Dózsa, Ta ta -
banya—FTC, Rába ETO—Vasas, 
PMSC—Veszprém. Békéscsaba 
—Siófok. ZTE—Videoton. 

12. fordulo, október 29.: Hala-
dás—ZTE, Ü. Dózsa—Bp. Hon-
véd, Dunaújvaros—MTK-VM, 
Vác—Békéscsaba. Siófok— 
PMSC. Veszprém—Rába ETO, 
Vasas—Tatabánya, FTC—Video-
ton. 

13. forduló, november S.: 
MTK-VM— Ü. Dózsa. Bp. Hon-
véd—Haladás, Videoton—Va-
sas, Tatabánya—Veszprém, Rá-
ba ETO—Siófok. PMSC—Vác. 
Békéscsaba—Dunaújváros, ZTE 
—FTC 

14. forduló, november 19.: Bp. 
Honvéd—ZTE. Haladas—MTK-
VM. U. Dozsa-JBékéscsaba. Du-
naújváros—PMSC. Vác—Rába 
ETO. Siófok—Tatabánya. Veszp-
rém—Videoton. Vasas—FTC. 

15. fordulo, december 3.: 
MTK-VM—Bp. Honvéd. FTC— 
Veszorém. Videoton—Siófok, 
Tatabánya—Vác. Haba ETO— 
Dunaújvaros . PMSC—O. Dózsa, 
Békéscsaba—Haladás, ZTE—Va-
sas. 

* 
A válogatott együt tes mérkő -

zései: 
Augusztus 31.: Ausztria—Ma-

gyarország (barátságos). 
Szeptember 21.: Izland—Ma-

gyarország (barátságos). 
Október 19 : Magya ro r szág -

Észak-Írország (vb-seleitezö). 
November 16.: G ö r ö g o r s z á g -

Magyarország (barátságos). 
December 11.: Málta—Ma-

gyarország (vb-""»lejtező). 
* 

Az európai kupák já téknap-
ja i : 

Szeptember 7.: szerda (1. for-
dulo. mindhárom trófeáért) . 

Október 5., szerda (1. forduló, 
visszavágók). 

Október 26., szerda (2. fo r -
duló. mindhárom trófeáért) . 

November ».. szerda (2. for-
duló, visszavagók). 

November 23., szerda (3. for-
duló. UEFA Kupa). 

December 8 szerda (3. for-
duló, UEFA Kupa-visszavágók). 

A Magyar Autó- és Motor-
sport Szövetség, a megyei 
i f júsági és sportosztály, va-
lamint a Homok rallye in-
tézőbizottsága közös szer-
vezésében meghirdetet t 
autó- és motorsport ver -
senybírói tanfolyam befeje-
ződött. Szegeden a négy hét 
alatt a helyi és az országos 
szövetség előadói ismertet-

ték meg a sportág szabá-
lyait. A vizsgára Szegeden 
a Kék Csillag ét teremben 
került sor — ahol ezután 
minden hónap első keddjén 
13 órakor az ú j versenybí-
rók összejövetelt ta r tanak 
— s az 52 résztvevőből 46-
an sikeres OB III-as minő-
sítésű versenybírói igazol-
ványt kaptak. 

Totózólcnak 
INTERTOTO KUPA 
I. CSOPORT 

J. Den Haag (Holland, ü ) 
Kar l -Marx-Stadt 
(NDK. 8.) 
IX. CSOPORT 

2 Bogon Szczecin (lengyel, 
16.)—Grasshopers (svájc, 
4.) 
II. CSOPORT 

3. ITX Göteborg (svéd, 
3.)—Aarau (svájci. 3.) 

4. Szlávta Szofta (bolgár. 
4.)—Olamouc (cseh, 2.) 
III. CSOPORT 

5. BLuntk Ostrava (cseh. 4.) 
—Chemie Halle (NDK, 5.) 
IV. CSOPORT 

6. v t enna (osztnák, «.)— 
Vej le (dán, 4.) 

27. HÉT 

7. Ta tabánya (2.)— 
RH c n e b (cseh, 11.) 1 
V. CSOPORT 

8. Young Boys (svájc. 8.)— 
1 Norrköping (svéd, 2.) a 2 

9. Dunajska Streda (eseti, 
3.)—Haladás (7.) £ X 
VI. CSOPORT 

1 10. Kaisers lautem (NSZK, 
14.)— Admira-Wacker 
(osztrák, 5.) 1 

l 11. LKS Lódz (lengyel. 4.) — 
Luzern (sválci. 5.) 1 

X 1 VIII. CSOPORT 
12.FCS Tirol (osztrák, 6.) 

—Aartius (dán, 10.) 1 
X 1 X. CSOPORT 

13. MTK-VM (6.) — 
Kartsrube (NSZK, 15.) l 

1 2 Potmérkósésck: I. I I 

STAROK — SZEGEDEN. Tanácskozást 
rendezett e z Autófer vállalat tegnap, csü-
törtökön. A téma a lengyei gyártmányú 
Star teherautók napi karbantar tása és fő-
javítása volt Meghívták a z országban ilyen 
autókat üzemeltető vállalatok képviselőit, a 
Pol-Mot lengyei kereskedelmi vállalat bu-
dapesti kirendeltségének vezetőjét, a z ú j 
gépjárműveket és a z alkatrészeket impor-
tá ló magyar kereskedelmi vállalat megbi 

Sohmldt Andrea felvétele 
zottait. A lengyel vendég ismertette a gyár 
fejlesztési terveit, a gyártmánykor« zerüsité-
si elképzeléseket. A szegedi Autófer j e -
lenleg is foglalkozik a S ta r teherszállí tók 
felújí tásával, és a vezetők itt szeretnék 
megalapítani a z országos javítóbázist. Jó 
a kapcsolatuk az Autókerrel is, amely Sze-
geden. épí t ma jd alkatrészraktárát , így 
minden feltétel biztosítva lesz a Starok za-
var ta lan fu tó- és generáljavításához. 


