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A női kézilabda-válogatottban 

Textilesek alkothatják 
a jobb szárnyat 

Tavaly egy sem. az idén pedig három 
textiles kézilabdás is meghivási kapott a 
női válogatottba. Most ért véget a legjob-
bak közös edzőtáborozása, így a három sze-
gedi hölggyel itthon beszélgettünk a tapasz-
talatokról, s a jövöről. 

Gát Klára 
— Ügy hallottam, még a klub vezetői 

sem tudtak arról, hogy a szövetségi kapi-
tány számításba veszi. Meglepődött? 

— Bevallom, igen! Az edzőtáborban az-
tán kiderült. Laurencz László már fél év-
vel ezelőtt gondolt rám, de közbejött a sé-
rülésem. 

— Ilyennek képzelte el a legjobbak 
edzéseit? 

— Igen, kitűnő volt a hangulat, váloga-
totthoz méltó a munka. Látszott, hogy az 
ország legjobbjait hívták meg. 

— Volt, ami nem tetszett? 
— Minden rendben volt. Nekem a meg-

illetódöttségemet is le kellett győznöm 
Mindenesetre, nagyon figyeltem. 

— Hogyan érzi, sikerült elnyernie a szö-
vetségi kapitány bizalmát? 

— A jobb oldali átlövö posztra legalább 
hárman pályázunk. Az egyik éppen klub-
társam, Szabó Melinda. A legtapasztaltabb, 
Bocsiné most'SZÜL így ketten marad tunk 
egy időre Melindával, hogy versenyt fus -
sunk a kezdő csapatba kerülésér t Minden-
esetre. igyekszem megfelelni a velem szem-
ben támasztot t igényeknek. 

Szabó Melinda 
— Tulajdonképpen visszakerült a címeres 

mezt viselők közé. 
— Igen. Az ifjúsági és juniorválogatott-

ság után, 1987-ben Szabó István szövetségi 
kapitány hívott meg a legjobbak közé. 
Hússzor szerepeltem a válogatottban, aztán 
jött egy sérülés, s eddig kellett várni, hogy 
ismét felfigyeljenek rám. 

— Ugyanarra a posztra ketten pályáznak 
egy klubból. Ez nem zavar ja? 

— Miért zavarna? Ez égy egészséges ve-
télkedés folytatása, de nem szabad számí-

Nagy László fejvétele 

táson kívül hagyni Bocsinét. Kérdés, mikor 
tud ismét csatasorba állni? 

— A Gát—Szabó-versenyfutásban, érzése 
szerint, ki van most jobb pozícióban? 

— Nehéz ezt eldönteni. Laurencz László 
engem régről ismer. A hűsszoros váloga-
tottságból talán egy kis helyzeti előnyt sze-
reztem. De Laci bácsinál ez mit sem jelent, 
a legjobb formában levő játékast szerepel-
teti. 

— Mikor lesz az első megmérettetés? 
— Szeptemberben lesz egy osztrák—ma-

gyar találkozó, mindkét országban. Remé-
lem, mi, szegediek, valamennyien játszani 
fogunk. 

r 
Utasi Ágota 

— Ifjúsági, junior, és felnőtt B-váloga-
tottság után mintha törés lett volna kézi-
labdás pályafutásában? 

— Én is úgy érzem, de most az a lényeg, 
hogy a válogatottság lépcsőjen végre fel-
jebb léptem. Az idén Neubrandenburgban 
húztam fel elősz,ör a címeres mezt, bízom, 
még hosszú ideig viselni fogom. 

— Ügy látom, valami probléma van a 
lábával? 

— Sajnos, megsérültem, begyulladt a 
térdsizalagom. Az edzőtáborban is könnyített 
munkát végeztem. Remélem, ez nem jelent 
hátrányt a válogatottságomban. Nagyon 
szeretném a helyemet megtartani a legjob-
bak között 

. — Ügy gondolom, nemcsak a válogatott-
ságért kell játszani.., 

— Természetesen. Ismét szeretnénk a 
dobogón végezni. Az IHF Kupában is mi-
nél tovább szeretnénk jutni. Ezek az első-
rendű feladatok, de ez nem zár ja ki a vá-
logatottban való helytállást sem. Szerintem 
a kettő szorosan összefügg. 

Kívánjuk, hogy mindhárman marad janak 
benn a szűkebb keretben is, s öregbítsék a 
Secotex Szegedi Textilművek és a magyar 
kézilabdázás hírét. .Az élmények közösek, a 
célok is ugyanazok. Három szegedi textiles 
kézilabdás — Gát, Szabó, Utasi — a válo-
gatottba igyekszik. 

Süli József 

Augusztus 18—20. 

Dél-alföldi tájfutó napok 
Szokol Lajos, az SZVSE 

tá j fu tó inak fiatal edzője nem 
is olyan régen még a DM 
80— Piért 12 órás szuperma-
ratoni versenyen buzgólko-
dott, ahol tanítványaival 
együtt a rendezői-bírói fel-
adatokat látták el — köz-

— Ha nem is egyfolytá-
ban, de mindhárom napon 
versenyezhetnek egymással 
a 8 országból érkező részt-
vevők. Eddig 970 (!) írásos 
nevezés futot t be, a legjobb 
honi tá j fu tók (Oláh Katalin, 
Pavlovics Gábor, Viniczai 

megelégedésre. Úgy tűnik, Ferenc) mellett indulnak 
hogy- ez a nem túl populá-
ris — ráadásul anyagilag és 
erkörcsileg sem kellőképpen 
honorált — „hivatás" rop-
pant mód megtetszhetett a 
szegedi tájékozódási fu tók-
nak, hiszen augusztus kö-
zepén egy ú jabb nívósnak 
ígérkező sporteseményen, a 
-dél-alföldi t á j fu tó napo-
kon töltenek majd be ha-

• sonló szerepkört. 
— Ismerem a mondást, 

mely szerint minden szent-
nek magafelé haj l ik a ke-
ze — mosolygott beszélgeté-
sünk elején Szokol Lajos •—, 
de hazudnék, ha azt állíta-
nám, hogy nem az év talán 
legjelentősebb hazai t á j fu tó-
versenyét rendezhet jük meg 
augusztus 18. és 20-a között 
Kunfehértón. 

— Csak nem 3 napig „ro-
hangálnak" majd egyvégté-
ben árkon-bokron át a tá-
joló és a térkép fürgelábú 
ismerői? 

majd osztrák, csehszlovák, 
román, német, jugoszláv, 
svájci és lengyel menők 
is 

— A szegedi tájékozódási 
futók csak a rendezésben 
tűnhetnek ki. vagy a ver-
senyen is jeleskednek majd? 

— A mi sportágunkban 
íratlan szabály, hogy a pá-
lyát „építő", pontosabban ki-
jelölő csapat nem indulhat 
a versenyen, hiszen a terep 
ismerete komoly előnyt je-
lentene a vetélytársakkal 
szemben. A kunfehértói ese-
ményen a rendezőgárda 80 
százalékát az SZVSE adja , 
így — a fa i r play szelle-
mében — mi ezt a „derbi t" 
kihagyjuk. Egyébként az el-
ső napon a „Tisza", a má-
sodikon a „Szeged", a záró-
napon pedig az „Alkotmány" 
Kupáér t vetélkednek ma jd a 
többiek. Mindhárom napon 
hirdetünk végeredményt, 

— Ha valaki csupán né-
zőként szeretne Kunfehértó-
ra utazni? 

— A versenyzőknek és az 
érdeklődőknek egyaránt gaz-
dag programot kínálunk, hi-
szen a t á j fu tás művelésén és 
szemlélésén kívül lehet 
strandolni, horgászni, séta-
kocsikázni, szalonnát süt-
ni, diszkózni, sőt, igény sze-
rint kirándulást is szerve-
zünk Kiskunhalasra és Bu-
gacra. 

(réthi) 

Salakmotor 

„Öngyilkossági" kísérlet... 
Furcsa módon a ka jak- a napon — július 6-án — 

kenu világbajnokságok döntött teljesen demokrat i-
több mint ötvenéves törté-
netében abban az ország-
ban nem rendeztek még 
vb-t, ahol úgy teremnek a 
sportág királyai és herceg-
női, mint esős időben, e r -
dőben a gomba. Vajon a 
nemzetközi szövetség tag-
jainak szeme miért kerülte 
el Magyarországot? A vá-
lasz túlontúl egyszerű, s et-
től fogva egyszeriben kezd 
gyanússá is válni . . . Egy-
részt a Magyar Ka jak-Ke-
nu Szövetség nem nevezett 
anyagi okokra hivatkozva, 
vagy olyan helyszínnel pá-
lyázott, mely enyhén szól-
va mosolyra fakasztotta a 
döntőbírákat. Ha persze az 
volt a szándéka a magyar 
szövetség jeles képviselői-
nek, hogy mulattassák kül-
földi kollégáikat, akkor 
minden elismerés az övék. 
Bar egy idő után a legjobb 

galmazta meg: „A folya-
matos fejlesztés megvalósí-
tásában a Tolna megyeiek 
előbbre járnak." Attól függ 
mihez képest? Vitathatat-
lan, Fadd-Domboriban e l -
készült a minden igényt ki-
elégítő céltorony és a kör-
nyezet jelen állapotában 
mutatósabb, mint a szege-
di. De semmi több! Arra 
pedig hol a garancia, hogy 
öt év alat t olyan inf ra-

vörös épül. 
Annak vi-

szont sokkal nagyobb az 
esélye, hogy a világkiállítás 
egyik tervezett centrumá-
ban az evezőspálya környe-
zetében olyan szabadidő-
központot hozzanak létre, 
ami méltán képviselheti 

meglepővel Magyarországot. 
Fadd-Dom- A komplex terv régóta 

tázták 
vicc is unalmassá, a leg- döntést, hanem a verseny-
varázslatosabb t rükk is ki- zők is, ami t Gyulay Zsolt 
ismerhetővé v á l h a t . . . olimpiai és világbajnok ka-

Tény : Magyarország jakos, az elnökség tagja 
1995-ben kajak-kenu világ- sem hagyott szó nélkül: 
bajnokságot szeretne ren- „a szervezők üléseztek, 

kus keretek között az 
MKKSZ elnöksége, amikor 
a következő hír jelent meg 
sportnapi lapunkban: „Él-
képzelhető, hogy már pén-
teken (július 6-án — a 
szerk.) a helyszínen tartan-
dó elnökségi ülésen eldől, 
hogy a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség javasolja-e 
Fadd-Domborit az esetle-
ges hazánkban megrende- s t ruk tú rá jú 
zendő világbajnokság szín- mint Szeged. 
helyéül." 

És Szegedet? 
Feltételezve a lap hite-

lességét azt kell mondjam, 
a kérdés már a titkos sza-
vazás előtt eldőlhetett. A 
végeredmény pedig ezek 
után semmi 
nem szolgált: 
bori nyert 9:3 a ranyban; k é s z > m e í y messze tú imu-
Feltunő modon nemcsak a tat a kajak-kenu vi lágbaj-
szegedi sportvezetők nyűg- nokságon. Szeptemberben 
' - megdobbenessel a várható olyan szerződés 

megkötése egv amerikai 
tőkés csoporttal, mely a 
Maty-ér mellett néhány 
száz méterre fekvő repülő-
teret kapcsolná be az euró-

. I .„ _ „ , , pai légiforgalomba. It t az-
dezni. De hol? Hosszú eve- döntöttek, minket verseny- ( á n szálloda golf- és te-

kixrívcytíil í*0ví>ltí,n vAlsat „l f „li* ..** ..i. ' . ken keresztül egyetlen 
olyan pálya, egyetlen olyan 
város volt, mely tényleg 
komolyan gondolt a vb-fe, 
és azért meg is tett min-
dent, kedvében jár t a fővá-
rosból vidékre érkező 
uraknak. Addig nem is volt 
semmi gond, míg a nem-
zetközi szövetség olasz el-
nöke, Sergio Orsi úr bele 
nem szeretett Szegedbe, 
aki többek között félre nem 
érthetően jelezte; „Vagy 
Szeged, vagy Szeged". A 
szövetségben viszont 

zöket viszont elfelejtettek 
megkérdezni." Ugyan mi-
ért akar t véleményt nyilvá-
nítani Gyulay? 

Csakis azért, mert a 
Fadd-Domboriban lebo-

niszcentrum, közvetlenül a 
pálya környékén pedig 
nyugatnémet, f rancia és 
olasz cégek tervei a lapján 
ultramodern hotel, minden 
igényt kielégítő üzletköz-

nyolitott országos bajnok- pont, camping, sportlétesít-
ságot irreálisnak tartotta, meny, lovaspálya épülne, 
ugyanis a szélviszonyok Ezenkívül, aki ismeri a 
miatt a kilences, a nyolcas két pálya fekvését az na-
és a hetes pályán evezők gyon jól tudja, hogy adott-
előnyt élveztek. Ez egyéb- ságainál fogva Fadd-Dom^ 
ként bizonyítható a z egyes boriban a pálya mellett ha-
futamok eredményeivel is. ladva kamerát lehetetlen 

dolták, most biztosra kell 
menni, ezért Orsi urat el-
kápráztat ták Fadd-Dombo-
rival, egy lehetséges másik 
vb-színhellyel, ami nem 
vitás, mint üdülőhely tet-
szett az elnöknek, de 
egyébként nem sok fan tá-
ziát látott benne és a nap-
fény városához mérten 
nem tartotta igazán ver-
senyképesnek . , . 

Szabályszerűen július 18-
áig az MKKSZ elküldte 
pályázatát a helyszín meg-
jelölésével a nemzetközi 
szövetségnek. Szeged vagy 
Fadd-Dombori? Erről azon 

Ugyanakkor Szegeden két-
százötven évre visszamenő-
leg elemezték az uralkodó 
széljárást, s ez a lapján 
olyan evezőspályát tervez-
tek és építettek, melyen 
hát- és szembészelet kap-
hatnak a versenyzők, azaz 
egyik hajó sem kerülhet 
hátrányba, s erről a szege-

mozgatni, míg Szegeden 
műút biztosítja a világszín-
vonalú közvetítést. Az is 
nyilvánvaló, hogy a ka j ak -
kenu versenyek a helyszíni 
néző számára nem éppen 
látványosak, nos a szegedi 
szervezők tárgyaltak olyan 
japán céggel, mely megol-
daná ezt a problémát i s P Á 

di nemzetközi regattán sze- felsorolás lehetne égy szép 
replő világklasszisok is álom. ha ném a 4 3 rmüi-
meggyöződhettek az elmúlt árd forint költségvetésű 
tíz évben. szegedi tanács végrehajtó 

Mi kifogása lehetett bizottságának döntése áll-
négis a magyar szövetség- n® a l l a , t e rben . 

Ezek utan miért az „ön-
gyilkasságí" kísérlet? Ezt dr. Boldizsár István, 

az MKKSZ elnöke így f<t- Cs. Gát László 

Sportnapközi 
és úszótanfolyam 

Lassan kifelé haladunk a 
nyárból, ám az ú j szegedi 
Sportcsarnokban és létesít-
ményeiben (a Kisstadionban 
és a Sportuszodában) ez 
nem érzékelhető, hiszen meg 
van és lesz sportnapkózi, va-
lamint úszótanfolyam A 
Szegedi Tömegsport Egyesü-
let utolsó előtti turnusára 
— augusztus 6-án kezdődik, 
és 18-ig tar t — és úszótan-
folyamára a -heten még el-
fogadnak jelentkezéseket. A 
gyermekek, illetve szüleik 
— a sportnapközi kereté-
ben — tenisz- és úszásokta-
tás, kondicionáló úszás kö-
zött válogathatnak, de á l ta-
lános foglalkozásokat m a -
gukba foglaló csoportok is 
vannak. Beiratkozni az 
egyesület Sportcsarnokban 

levő i rodájában lehet mun-
kanapokon, délután 1 és 5 
óra között, felvilágosítás a 
13-33l-es telefonon. 

Ma délután 

Előkészületi 
mérkőzés 

A Szeged SC NB l-es 
labdarúgócsapata ma ú jabb 
előkészületi mérkőzést Ját-
szik a Tisza-parti stadion-
ban. (Csak az Etelka sori 
kaput nyi t ják ki!) A kék-
fehér-feketék ellenfele ezút-
tal az NB I l l -as Miske 
együttese lesz. A találkozó 
délután 5 órakor kezdődik. 

Tenisztanfolyam 
A Labdaház ministadion-

ban (Űjrókus, Tópart u. 7. 
sz) folyamatosan indítanak 
tenisztanfólyamokat gyer-
mekeknek és felnőtteknek 
kezdő valamint haladó szin-
ten. Jelentkezni egész nap 
a pályán, vagy az esti órák-
ban a 20-709-es és a 28-376 
os telefonon lehet. 

Nosztalgiafoci 
Dorozsmán 

A Kiskundorozsmai Sport-
barátok Köre értesít minden 
40 év feletti volt dorozsmai 
labdarúgót, hogy az öreg-
fiúk mérkőzésre a gyüleke-
zés 1990. augusztus 4-én 
(szombaton) 16 órakor lesz 
az Egységes SE labdarúgó-
pályáján. Szeretettel vár já l : 
a nem mindennapi ese-
ményre az érdeklődőket is. 

Magyar—osztrák 
páros bajnokság 

Miskolc és Debrecen után 
augusztus 5-én, vasárnap 17 
árától Szegeden, a Napos 
úti pályán találkoznak ismét 
az osztrák—-magyar nemzet-
közi párosbajnokság részt-
vevői. A magyar színeket 5 
klub tíz vaspapucsosa kép-
viseli majd. míg-a „sógorok" 
ezúttal két legjobb párosuk-
kal érkeznek Szegedre. 

A párosbajnakságban ké t 
forduló után, a Tisza Speed-
way Klubban motorozó Kő-
eső—Nagy-kettős vezet, de a 
vasárnapi versenyen bárme-
lyik páros — Csillik—Mell 
(Tisza Volán). Tihanyi—Bó-
di (Hajdú Volán), Petriko-
vics—Kovács (Nyíregyházi 
Volán), Dózsa—'Hajdú (Bö-
szörményi-Borsodi " Építők) 
—• megszoríthatja őket. 

Totózóknak 
31. HÉT 

1. Bayreuth—Blau-Weiss '90 
2. Kassel—FC Ilomburg 
3. Göttingen 05—Hamburger SV 
4. Stuttgarter K.—Darmstadt 
5. Kiel—St. Pauli 
6. Ncunklrchen—Düsseldorf 
7. Vict. Hamburg—Leverkusen 

8. Vict. Köln—Osnabrück 
9. Rcutlingen—Karslruhe 

10. Ludwigshafen—Kaiserslautern 
11. Wolfsburg — 1. FC Köln 
12. Ilaiger—Mönchengladhach 
13. Romscheid—Fortuna Köln 

4 - 1 
Mannheim—Bochum 


