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A katalán szervezők némi-
leg vál toztat tak a vasárnapi 
záróünnepség tervezett menet-
rendjén: a ceremónia keretében 
tartandó nyolc perces lovaspa-
rádéhoz az andalúz lovak he-
lyett barcelonai rendőrlovakat 
használnak majd . Az ok: el 
akarják kerülni, hogy a kecses 
andalúz négylábúak révén egy 
veszé lyes lóbetegség is be-
jusson Katalóniába. 

Az elmúlt években Spanyol-
országban ugyanis többszáz ló 
eset t á ldoza táu l az „a f r ika i 
lóbetegség" elnevezésű fertőző 
kómák, s a járvány miatt öt év-
vel ezelőtt Andalúziában 180 
ezer négylábút kellett beoltani. 
Bár az idén még egyetlen meg-
betegedést sem jeleztek Spa-
nyolországban, a katalán kor-
mány szóvivője szerint elő-
vigyázatosságból inkább bar-
celonai lovakat használnak. 

Az Egyesitett Csapat illetéke-
sei megígérték a párbajtőr-csa-
patverseny bojkottjával fenye-
getőző öt vívónak, hogy már a 
következő héten megkapják az 
általuk követelt pénzösszeget. (A 

vívók azt kifogásolták, hogy még 
nem adták oda nekik a tavalyi 
csapatvilágbajnoki címért járó 
mintegy 10 ezer dollárt.) 

Pavel Kolobkov, a világbaj-
nok c s a p a t egyik tag ja - aki 
e g y é b k é n t a s z o m b a t i egyén i 
párbajtőrverseny során ezüstér-
met szerzett - a megegyezés után 
kijelentette: nem boldogok, hogy 
ilyen módon kellett megoldani a 
problémát. - Remélem, hogy ve-
zetőink most őszintén gondolták 
a dolgot, de ha újból ilyen hely-
zetbe kerülnénk, akkor a sajtó-
hoz és az ügyvédekhez fordulunk 
- mondta. 

Hármas német győze l em 
született a díjlovaglás egyéni 
számában , ráadásul az e lső 
helyen - az erősebb nem kép-
viselőit lepipálva - egy nő vég-
zett. A 25 éves Nicole Uphoff 
- 15 éves, Rembrandt nevű 
lova nyergében - 1626 pontot 
szerzett: ez 50 ponttal jobb ed-
digi egyéni csúcsánál és olyan 
teljesítmény, mint mondjuk a 
tornában a 10 pont. - A lovam 
is és én is jól felkészült voltam 
- mondta boldogan awerseny 

végén. A második helyen Up-
hoff nagy r ivál isa , Isabel le 
Werth végzett, míg a harmadik 
Klaus Balkenhol lett. Aligha-
nem jogos Harry Boldt német 
edző véleménye: „Ez felül-
múlhatatlan!" 

Uphoff egyébként elmondta: 
a verseny végére úgy elfáradt, 
hogy Rembrandt az utolsó mé-
tereket már teljesen magára 
hagyva tette meg. 

Másodrendű állampolgárnak 
érzi magát a barcelonai olimpiai 
bajnok g e r e l y h a j í t ó n ő S i lke 
Renk. A 25 éves sportolónő egy 
rádióinterjúban elmondta, hogy 
a volt NDK-s sportolók általában 
nem találják helyüket az egyesí-
tett német c s a p a t b a n . Renk 
szerint ez nem csak a sportra, 
hanem az egész országra jellem-
ző, ezért a sportolók nem is Né-
metországnak, hanem elsősor-
ban maguknak nyernek. 

Renk nyilatkozott a legújabb 
Krabbe ügyről is: „Egyik példa-
képemnek tartottam mindig is 
Katrin Krabbet , ór iás i pofon 
lenne számomra, ha a dopping-
gyanú beigazolódna." 

Rangadókkal kezdődött 

Czene Attila megérkezett, 
eltűnt", és előkerült... 

Czene nagymama tartotta a szavát. Ez a 
hetvenen túl is fiatalosan mozgó és gondol-
kodó hölgy (ígéretéhez híven) azonnal ér-
tesítette szerkesztőségünket, ahogy leghí-
resebb unokája - „egyenesen Katalóniából" -
Szegedre érkezett. Tegnap reggel, amikor a 
barcelonai olimpia bronzérmese, Czene Attila 
még az igazak álmát aludta az Alsó Kikötő 
soron, a mamával telefonon a „találka" min-
den apró részletét megbeszéltük. (Egyedül azt 
felejtettük el egyeztetni, hogy melyik ke-
zemben lesz a szegfű....) Mivel Czene néni 
úgy tudta, hogy a világ harmadik (?) legjobb 
vegyes úszóját fél 2-kor már mások is váiják 
a Virág cukrászda teraszán, abban maradtunk: 
az egyszerűség kedvéért mi 1 órakor ran-
devúzunk vele - ugyanott. 

Fotós kollégámmal időben helyet is fog-
laltunk a Virág méretes, s így kellemes húst 
árasztó napernyői alatt, és árgus szemekkel 
figyeltük, mikor kerül be látószögünkbe a 
„bronzfiú". Nem ragozom tovább: Attila nem 
jött. Sem 1 órakor, sem negyed, sem fél, sem 
háromnegyed kettőkor. Aggódni kezdtünk 
érte. Irány Újszeged! A nagymama (finoman 
fogalmazva) meglepődött , és csak annyit 
mondott : Attila már korábban el indult a 
Virágba, egyébként meg „nem szokott ilyet 
csinálni"... Végül megál lapodtunk, hogy 

amennyiben az „elveszett fiú" 4 óráig hazaér, 
mindenképpen felhív bennünket... 

Nos, fél 5-ig Attila nem jelentkezett. A 
nagymamát (aki minden tőle telhetőt megtett 
a kapcsolatfelvételért) természetesen már 
nem akartuk még egyszer zavarni, így - jobb 
híján - találgatni kezdtünk. Néhány „meg-
oldás" a számtalan lehetséges közül: 1. Attila 
útközben „elfelejtette" a randevú helyszínét 
és időpontját. 2. Riportalanyunkat valaki 
akarva-akaratlanul „eltérítette". 3. Tegnap, 
kora délután kettőnknek egyszerre nőtt szür-
kehályog a szemére, ezért nem vettük őt észre 
a Virágban. 

Amit nem hiszünk: ez a 18 éves fiú már ismeri 
a magukat sztárnak gondolók rossz szokásait... 

Ami pedig a lényeg: harag, részünkről, 
nincs, csak (al ighanem abszolút ér thető) 
értetlenkedés... 

* 
Amint azt a címoldalon közölt interjú is 

elárulja, Czene Attila este előkerült. Amikor a 
körzeti tévéstúdió előtt váltottunk vele né-
hány szót, kiderült, ő úgy tudta, hogy 14 óra 
után találkozunk a Virágban... A fontos persze 
az, hogy ifjú kolléganőnk egy „üldözéses" 
nap után mégiscsak tollvégre kapta őt. 

RÉTHI 

A két hazai csapatnak szá-
mító együttes - Csongrád me-
gye-Szeged SC - összecsapá-
sával kezdődött tegnap Szege-
den, az SZVSE-stadionban. az 
ifjúsági nemzetközi labdarúgó-
torna, a Fesztivál Kupáért. Az 
a kevés érdeklődő, eláruljuk, 
nagyon jó l szórakozot t . Az 

első napi két összecsapásról 
Vass László adott tudósítást. 

Szeged SC-Csongrád me-
gye 4 -2 (2-1) 

Vezette: Bánóczki. Góllövő: 
Zámbori (2), Kiss S., öngól, ill. 
Várszegi N., Mahler. A magas 
színvonalú mérkőzésen a fiata-
lok a nagy meleg e l lenére 
végig nagy iramban küzdöttek. 

Temes megye-Turku 4 - 0 
(1-0) 

Vezette: Aczél T. Nem ízlett 
a finneknek a hőség, nemúgy a 
romániaiknak... 

Ma 15 órakor Csongrád rae-
gye-Temes megye, majd 16.30-
kor Szeged SC-Turku össze-
csapást tartják, természetesen 
az SZVSE-stadionban. 

Ismét lesz labdarúgó-sportnapközi! 
A városi sportigazgatóság, a 

Makkosházi Altalános Iskolá-
val közösen nagy sikerű labda-
rúgó-napközit szervezett jú-
niusban. Felmerült az igény a 
folytatásra, ezért augusztus 17-
től 2x5 napos turnusban ismét 
lesznek foglalkozások. A szer-
vezők augusztus 13-ig várják 

azon gyerekek jelentkezését, 
akik júniusban már részt vettek 
az edzéseken, de természetesen 
olyan „űj" fiúkra is számíta-
nak, akik 1982. augusztus 1. 
után születtek, és kedvet érez-
nek a labdarúgáshoz. A tábor 
szakmai felügyelője egyébként 
Lóczi István lesz. A napközi 

díja egy hétre 600, két hétre 
1200 forint. (Ebben benne van 
az ebéd, valamint az uszodába 
és a Kisstadionba szóló belé-
pő is.) 

Jelentkezni a városi sport-
igazgatóságon, Tamás Sándor-
nál lehet személyesen vagy 
telefonon (13-331, 13-347). 

Takács Z. is belelendült 
V a s á r n a p 

a IVIako 
k ö v e t k e z i k 

A hét elején a Felső Tisza-
parti stadionban újabb előké-
szület i mérkőzést já t szot t a 
Szeged SC NB Il-es labdarú-
gócsapata. Az ellenfél ezúttal 
az egy osz tá l lya l „ l e j j e b b " 
szereplő dorozsmai együttes 
volt. Az ötletesen futballozó 
hazaiak Takács Z. (4), Bushi 
(3) és Újvári góljaival 8-0-ra 
verték a „kis tes tvér t" , azaz 
ismét igazolták, hogy jó úton 
járnak. Pataki Tamás gárdája 
egyébként vasárnap 10 órakor 
a Makóval randevúzik a Tisza-
parti pályán. 

A jövő hét végén, az újszegedi Sportcsarnokban 

32. szegedi ünnepi hetek kézilabdatorna 
Évek óta a szegedi ünnepi hetek egyik leg-

rangosabb sporteseményét a helyi kézilab-
daszövetség szervezi. Ez most sincs másként. 
Az augusztus 14., 15., 16-i, sorrendben a 32. 
rendezvényről Szedő István, a szövetség elnöke 
a következőket mondta. 

- Eddig sem panaszkodhattunk a Fesztivál 
Kupa iránti érdeklődésre, de az idén a korábbi 
éveket is hajazó részvételi szándék futott be. 
Nem szívesen tettük, de például a női csapa-
toknál szelektálnunk is kellett. A férfi mezőny 
most a szerényebb, hiszen a Tisza Volán, a Bé-
késcsaba és a Pécsi MSC mellett Szegedi OB-
válogatott címen egy hajdani neves játékosokból 
- Bartalos, Buday, Dobó, Lele, Szabó, Ta-
más,Tenke, hogy csak néhány nevet említsek -
összeálló együttes küzd a három nap során. 

A női mezőnyben a hét vidéki NB l-es csapat 
- Győr, Pécs, Vásárhely, Békéscsaba, Debrecen, 
Dunaújváros, Szeged - mellett a magyar ifjúsági 
válogatott vesz részt - mégpedig két héttel a 
bajnoki rajt előtt. 

- Ha jól számoltam, augusztus 14-én reggel 8 
órától, augusztus 15-én 13 óráig 22 mérkőzést 
játszanak a csapatok Van a szövetségnek erre a 
nagy munkára stábja? 

- A stábunk - Szatmáry Emil, Kiss Sándor, 
Papp György - már kipróbált, több évtizede 
dolgozunk együtt, s azt hiszem, az idei fel-
adatokkal is megbirkózunk. 

Egyébként, az újszegedi Sportcsarnok ad ott-
hont a kézilabdakavalkádnak, a mérkőzéseken 
nem szednek belépőt, hogy ezzel is népsze-
rűsítsék ezt a szép sportágat. 

Remekeltek az Olajbányász SE versenyzői 
Néhány nappal ezelőtt Szol-

nokon rendezték az utánpót-
láskorú kajak-kenusok orszá-
gos bajnokságát, ahol az Olaj-
bányász SE versenyzői nagy-
szerűen szerepeltek. Az elmúlt 
évi 145 bajnoki ponttal szem-
ben az idén 374 pontot gyűj-
töttek, így a csapatversenyben 
az e lőkelő harmadik helyen 
végeztek. Különösen Ferentzi 
Pál t an í tványa i h ív ták fel 
magukra a f igye lme t , akik 
négy aranyérem mellett két 
ezüst és négy bronzéremmel 
térhettek haza. Eredmények. 

K enu . Gyermek, fiú C - l . 
500 m: ... 2. Domonkos Péter. 
C - l . 1000 m: ... 2. Nyári Antal. 
3. Domonkos Péter. Serdülő 
(15 évesek). C- l . 1000 m: ... 3. 
Lévai Ferenc. C-2. 1000 m: ... 
3. Olajbányász SE (Lévai Fe-
renc - Szentesi Vazul) . C-2 
500 m: ... 3. Olajbányász SE 
(Szen tes i Vazul - Hackle r 
Erik). Ifjúsági (16 évesek). C-
1. 500 ni: 1. Csíkos Gergely, 2 
Redenczki Antal. C- l . 1000 in. 
1. Redenczki Antal, ... 3. Csí-
kos Gergely. C - l . 5000 m: 1 
Redenczki Antal. Ifjúsági (16-
18 évesek). C-4. 5000 m. i . 
O l a j b á n y á s z SE (Fürdők -

Telek Bécsi - Kovács). Juni-
or. C-l . 500 m:... 2. Pajkó Zsolt. 

Kajak. Gyermek. K-4. 2000 
m: ... 3 O l a j b á n y á s z SE 
(Parais - Stabi - Almási - Nóg-
rádi). Serdülő. K-l . 2000 m: ... 
2. Martonosi Gábor. K-4. 1000 

m: ... 3. Olajbányász SE (Kala-
pos .- Terhes - Fekete - Tasná-
di). Junior. K-l . 1000 m: ... 2. 
Kolivoda Árpád. K-4. 1000 m: 
... 3. Olajbányász SE (Gajdos -
Virág - Pankotai - Tóth). 

Leány. Serdülő (14 évesek). 

K- l . 2000 m: ... 3. Ferenczi 
Zsuzsa. Serdülő (15 évesek). 
K-l. 2000 m: ... 2. Varga Zsu-
zsa. Ifjúsági. K-l . 500 m: ... 3. 
Terhes Beatrix. K-2. 5000 m: 
... 3. Olajbányász SE (Kinyó -
Rózsa). 

Totozoknak 
32. hét 

OSZTRÁK BAJNOKSAG 
1. LASK (3.1-STURM GRAZ (1.) 

LASK otthon: 4 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség 
Sturm Graz idegenben: 1 győzelem, 5 döntetlen, 1 vereség 

2. VORWÁRTS (7.)-AUSTRlA WIEN (1.) 
Vorwárts Steyr otthon: 9 győzelem, 2 döntetlen, 7 vereség 
Austria Wien: idegenben: 5 győzelem, 5 döntetlen, 8 vereség 

3. MÖDLING (2.)-INNSBRUCK (3.) 
Mödling otthon: 4 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség 

4. RAPID WIEN (S.)-STAHL LINZ (6.) 
Rapid otthon: 11 győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség 
BUNDESLIGA 2. OSZTÁLY 

5. DÜSSELDORF (22.)-MEPPEN (13.) 
Düsseldorf otthon: 2 döntetlen, 1 vereség, győzelem nélkül 
Meppen idegenben 2 győzelem, 1 vereség 

6. ROSTOCK ( l l . ) - F C HOMBURG (9.) 
Rostock otthon: 2 győzelem, 1 döntetlen, vereség nélkül 
FC Homburg idegenben: 1 döntetlen, 
2 vereség, győzelem nélkül 

7. STUTTG. KICKERS (23.)-MANNHEIM (4.) 
Stuttgarter Kickers otthon: 2 döntetlen, 1 vereség 
Mannheim idegenben: 1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség 

8. LEIPZIG (3.)-BRAUNSCHWEIG (14.) 
Leipzig otthon: 2 győzelem, 1 döntetlen 
Braunschweig idegenben: 1 vereség 1 döntetlen 

9. FREIBURG (2.)-JENA (1.) 
Freiburg: mindhárom otthon játszott mérkőzését megnyerte 
CZ Jena idegenben: 2 győzelem, 1 döntetlen 

10. HANNOVER (8.)-CHEMNITZ (16.) 
Hannover otthon: 2 győzelem, 1 vereség 
Chemnitz idegenben: 1 döntetlen, 2 vereség, győzelem nélkül 

11. FORTUNA KÖLN (15.)-HERTHA BSC (18.) 
Fortuna Köln otthon: 1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség 
Hertha BSC idegenben: 1 döntetlen, 2 vereség, 
győzelem nélkül. 

12. WOLFSBURG (12.)-REMSCHEID (17.) 
Wolfsburg: a már lejátszott hat fordulóban 
hat pontot szerzett 
Remscheid idegenben: 2 döntetlen, 1 vereség 

13. UNTERHACHING (24.P-ST. PAULI (6.) 
Unterhaching: otthon és idegenben is 
három-három veresége van. 
St. Pauli idegenben: 1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség 
•MÉRKŐZÉS 
SVÁJCI BAJNOKSÁG 

14. YOUNG BOYS (4.)-LAUSANNE (6.) 
Young Boys otthon: 8 győzelem, 4 döntetlen, 6 vereség 
Lausanne idegenben: 4 győzelem, 7 döntetlen, 7 vereség 
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