
CSÜTÖRTÖK, 1994 . MÁJ. 2 6 . SPORT 9 

• 1. Symphonia Nagydíj 

Húsz ország versenyzői 
a Maty-éren 
Két év utén ismét nemzetközi 
kajak-kenu viadal Szegeden 

Mégis eljött az a nap, amiben Szegeden nem sokan 
bíztak, azaz a Gróf Széchenyi István evezőspályán ismét 
viaskodhatnak a világ legjobb kajak-kenusai. Néhány év-
vel ezelőtt a Magyar Kajak-Kanu Szövetség Fadd-Dom-
borinak szavazott bizalmat, s azt a pályát próbálta favo-
rizálni. Az MKKSZ vezetése azonban belátta, hogy a 
nemzetközi szövetségnek nincs ínyére a Duna holtága, s 
ha Magyarország egyszer világbajnokságot szeretne ren-
dezni - az akarat tudomásom szerint megvan - , akkor 
jobb visszatérni a Maty-érre. 

Persze ehhez Szegednek is 
partnernek kellett lennie, s a 
korábbi viszálykodást, a ren-
geteg ellentmondást feloldva, 
hajlandóságot kellett mutatnia 
az együttműködésre. Végül is 
több fordulós tárgyalás után 
odáig ju to t t az ügy, hogy 
tegnap délután az M K K S Z 
sajtótájékoztatóra invitálhatta 
az újságírókat Budapestre, a 
Lugas étterembe. 

Az I. Symphonia Nagydíj 
óriási mezőnyt vonultat fel, 
hiszen 20 ország versenyzői 
adták le nevezésüket, akik már 
csütörtökön este bemutatkoz-
nak a szegediek előtt, hiszen 
este háromnegyed nyolckor 
f ák lyás f e lvonu lás indul a 
Dugonics térről a Kárász utcán 
át a Széchenyi térre, ahol 20 
órakor kezdődik majd az ünne-
pélyes megnyitó. A verseny 
másnap délelőtt az előfutamok-
kal kezdődik, azonban izgalom 
már ezen a délutánon is lesz, 
ugyanis összesen hét döntőt 
rendeznek 16 óra 20 perctől. 

Vajda Vilmos szövetségi 

kapitány elárulta, hogy a teljes 
válogatott mellett a fiatalok is 
szóhoz jutnak, mert legtöbb 
számban két, de lesz olyan is, 
amelyikben három egységet 
indítanak. 

- Külön felhívom a figyel-
met Hegedűs Róbertre -
mondta a szövetségi kapitány 
- , aki hamarosan a most hát-
izomsérülés miatt pihenőre 
kénysze rü lő Gyulay Zsolt 
olimpiai bajnok nyomdokaiba 
léphet. 

A hatalmas mezőny mind a 
három nap érdekes, színvona-
las versenyt ígér, azonban kie-
gészítő programok is színesít 
majd a műsort. Szombaton dél-
előtt 10-től 16 óráig gyermek-
rendezvények és zenei prog-
ramok, azután pedig country 
party várja a Maty-érre kilá-
togatókat egészen éjfélig. Va-
sárnap szintén 10 órakor kez-
dődik a műsor családi vetélke-
dővel, zenével és nyeremé-
nyekkel. 

Cs. Gát László 

• Atlétika 

Aranyérmes váltók 
Budapesten randevúztak az 

at lé ták, hogy e ldöntsék az 
országos váltóbajnoki címeket. 
Szegedről a Szeged TE és a az 
SZVSE versenyzői kitűnően 
szerepeltek, hiszen két bajnoiki 
e lmet szereztek. Az előbbi 
klub 4x200 méteres ifjúsági fiú 
váltója 1.29,81 perces idejénél 
jobbat egyik négyes sem ért el. 
A váltó tagjai: Sipos Gábor, 
Kovács Gábor, Oláh Tamás, 
Eleső Adebo. Ugyanez az 
összetételű együttes a 4x100-as 
vál tóban 43,42 mp-vel a 
negyedikként ért a célba. A 

4x200 méteres ifjúsági leány 
váltó pedig hetedik lett. 

A Vasutasná l pedig a 
4x800-as serdülő B-korcso-
portú vál tó - Kiss László , 
Bakos Zoltán, Pálfi Is tván, 
Szabó Tibor (edző: Kéri Fe-
renc) - tag ja inak nyakába 
akasz to t tak a ranyérmet . A 
4x600 méteres serdülő B-kor-
csopor tú leány vál tó , Sós 
Eszter, Erdős Nóra, Liptai Il-
dikó, Dorogi Krisztina össze-
állításban (edzők: György Sán-
dor és Kéri Ferenc), a negye-
dik lett. 

• Méjus 28-án 

Lábteniszverseny a Kisstadionban 
A Csongrád Megyei Lábtenisz Szövetség május 28-án 9 

órától a Kisstadionban megyei nyílt bajnokságot rendez, 
melyre páros s hármas csapatok jelentkezését várják. Ne-
vezni a torna előtt, személyenként 250 forint ellenében lehet. 

• Tenisz 

Verseny amatőröknek 
A Labdaház Teniszoktató 

gmk május 28-29-én versenyt 
rendez min i s tad ion jában 
(Szeged, Tópart u. 7. sz.) ama-
tőröknek női és férfi egyes, 
valamint női és fé r f i páros 
számokban . Az eseményen 
azok vehetnek részt , akik 
megfelelnek a Magyar Tenisz 
Szövetség Amatőr Bizottsága 
ál tal k ibocsá j to t t „Amatőr 
Teniszező" feltételeknek. 

Nevezni (egyéniben 400, 
páronként 500 for int el le-
nében) a verseny helyszínén 
személyesen május 28-án 8.30 

óráig, vagy a 494—203-as tele-
fonon naponta 15 és 20 óra 
között lehet, a versengés szom-
baton reggel 9 órakor kezdő-
dik. 

• 
A Labdaház Teniszoktató 

gmk folyamatosan indít tanfo-
lyamokat gyermekeknek és 
felnőtteknek. Jelentkezni hét-
köznapokon 15 órától, hétvé-
geken reggel 8-tól estig lehet 
személyesen, vagy a 494-203-
as te le fonon. Teniszütőt és 
labdát biztosítanak, bővebb 
felvilágosítás a helyszínen. 

• Pálmai Antal, mint egykori 
NB l -es kosaras , ér thetően 
ahhoz a labdajátékhoz kötődött 
korábban. A 80-as évek dere-
kától a Szeged SC férfiszak-
osztálya, majd a megyei szö-
vetség elnökeként munkálko-
dott kedvenc sportágáért. A 
későbbiekben leköszönt e tiszt-
ségeiről, mondhatni vissza-
vonult a sporttól. Most viszont 
ismét színre lépett, mégpedig a 
férfi röplabdacsapat támogató-
jaként. 

• Az elnök-igazgató urat 
már annak idején sem úgy 
ismerték, mint aki szórja a 
pénzt az ablakon, a kosa-
rasok vezetőjeként és támo-
gatójaként is alaposan 
megfontolta, hogy mire és 
mennyit érdemes áldozni. 
Ezért is hat a kellemes 
meglepetés erejével, hogy 
amikor szinte las szóval sem 
lehet szponzort találni, az 
Ön által irányított, jól pros-
peráló részványtársaság 
felkarolta a jobb sorsra 
érdemes röplabdásokat. A 
nagyon sok, egyéb irányú 
kérés kényszerű visszauta-
sítása után most mégis 
rászánták magukat, hogy 
pártfogolják a csapatot. Mi-
ért e nemes gesztus? 
- Sportszerető szegedi pol-

gárként, jómagam is figyelem-
mel kísérem a csapat szerep-
lését, amely nagyszerű ered-
ményei miatt vált számomra 
szimpatikussá. Nemrég kap-
tunk a bajba jutott Papiron SC-
től egy a ján lkozó levelet , 
melyben kérték, fontoljuk meg 
támogatásukat . Megértéssel 
fogadtam kívánságukat, hiszen 
aki sportolt, ráadásul sportve-
zető is volt, jól tudja, milyen 
erőfeszítések árán lehet csú-
cson maradni, pláne, ha nincs 
megfelelő anyagi háttér. Óha-
jukat az igazgatóság elé tártam. 
Megmondom őszintén, nagyon 
jól esett, jó volt hallani, hogy a 
testület nem utasí tot ta el a 
felvetést, hanem felhatalma-
zott, tárgyaljak Nyári Sándor-
ral. Pedig hozzánk is szűk 
csatornákon csordogál a pénz, 
a mi lehetőségeink is végesek. 
Kérés pedig rengeteg van, 
adunk is különböző alapítvá-
nyoknak, sok lenne felsorolni 
azokat , akiket támogatunk. 
Visszatérve a röplabdára, leül-
tünk a vezetőedzővel, hogy 
megismeijem gondjaikat, igé-
nyeiket és körülményeiket . 
Ezután jött a második forduló. 
Az igazgatóság olyan írásos 
anyagot kapot t , amelyből 
részletesen tájékozódhatott a 
Papiron SC-ről. A döntést kő 
kemény, mindenre ki ter jedő 
vita e lőzte meg, ami után 
viszont a testület egyhangúlag 
mondott igent a támogatásra! 

• Ha nem titok, kérem 
árulja el, meddig szól az 
egyezség, és mennyivel se-
gítik a csapatot? 
- Miért lenne ez rejtély? Két 

bajnoki évre kötöttünk szer-
ződést, az idén 5.5, jövőre 7.5 
millió forintot kap a szakosz-
tály. Ez az idő mindenképen 
elegendő lesz arra, hogy köl-
csönösen tisztázhassuk, mi-
lyen is a „mennyasszony"? 

Kezet rá, hogy nem feneketlen kútba dobta a Medikémia a röplabdásokra szánt pénzt 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

• Egymásra talállak 
m Medikémia Szeged néven szerepelnek a férfi röplebdésok 
• Új lehetőségek, reményteljeseit jövő 

Nem feneketlen kútba 
dobták pénzüket 

A Medikémia Rt. székházának igazgatói tanácster-
mében tegnap délelőtt ünnepélyes külsőségek között Irta 
alá Pálmai Antal elnök-igazgató és Nyári Sándor vezető-
edző azt a megállapodást, melynek értelmében a Papiron 
SC Szeged férfi röplabdacsapatának ezentúl a Mediké-
mia lesz az első számú szponzora. Az esemény jelentő-
ségére való tekintettel ott volt Mondi József, a Magyar 
Röplabda Szövetség főtitkára, dr. Szilvásy László, a vá-
rosi önkormányzat sportbizottságának elnöke, és a Pa-
piron SC elnökségének tagjai, illetve csapatának játé-
kosai. 

• A részvénytársaság, mint 
főszponzor, mit kér cseré-
be? 
- Ezentúl a csapat Me-

dikémia Szeged néven sze-
repel. Elvárásunk, hogy a baj-
nokságban az 1-3. hely vala-
melyikén végezzen a társaság, 
tehát kijusson a nemzetközi 
porondra. Bízunk benne, hogy 
jó reklámhordozó lesz a csapat, 
mert másként nem vállaltuk 
volna a támogatást. Nem tit-
koljuk, üzleti alapon jött létre 
ez a szerződés, mert reklám-
értéke van kapcsolatunknak. A 
város férfi röplabdásai nak fő-
szponzora - a működéshez 
szükséges anyagiak ötven 
százalékának biztosításával -
ugyan mi vagyunk, de elvár-
juk, hogy az önkormányzat a 
továbbiakban is támogassa az 
együttest, mert velünk Szege-
det is képviseli! Ezért is bízunk 

és r eménykedünk , hogy a 
segítség ezután sem marad el. 

Nyári Sándort régen láttam 
ennyire felszabadultnak, akkor 
sem túlzok ha azt írom, bol-
dognak. 

- Fel lélegezhet tünk, s ez 
most mindennél fontosabb — 
sóha j to t t egy ha ta lmasa t a 
h iva ta los ce remóniák , a 
szerződés parafálása után. -
Mondom ezt azért, mert most 
már tényleg lejárt annak az 
ideje , hogy reményte lenü l 
könyörögjünk, futkossunk a 
pénz után. Tisztában voltunk 
azzal, arra hiába várunk, hogy 
az égiek ölünkbe hullajtják a 
mannát, ezért aztán tömérdek 
energiát és időt pocsékoltunk 
kuncsorogásra, a szégyenletes 
pitizésre, amiről nemcsak az 
egyesület tehetett. Az elmúlt 
két évben a nyugodtság , a 
kiegyensúlyozottság nem a Pa-

piron SC-nél. keresett otthont, 
de nem is talált volna. Mi tény-
leg nem tudtuk élvezni, mi-
lyen is gondtalanul élni, spor-
tolni, készülni a feldatokra, 
mert a j á t ékosok mél ta t lan 
körülmények között dolgoztak. 
Kisebb fajta csoda, hogy - az 
önkormányzat támogatásának 
köszönhetően - átvészeltük ezt 
az időszakot nagyobb megráz-
kódtatás nélkül. Végtelenül 
boldog vagyok, mert ha valaki, 
úgy én igazán tudom értékelni, 
mit j e len t számunkra ez az 
egymásra találást, az a gesz-
tust, amit a Medikémia veze-
tésétől kaptunk. Játékosaim 
mentalitását ismerve merem 
mondani Pálmai úrnak, nem 
feneketlen kútba dobták, amit 
- a nagy tiszteletet parancsoló 
szakmai háttérrel „megtermelt" 
pénzükből - ránk szántak . 
Hiszem, hogy eleget tudunk 
tenni a velünk szemben tá-
masztott követelményeknek, 
tehát megfe le lő reklámhor-
dozói leszünk a részványtár-
saságnak. Tiszta lelkiismerettel 
állíthatom, a most megkötött, 
számunkra biztonságot köl-
csönző szerződéssel megte-
remtődött Szegeden az az alap, 
amire igazán profi férfi röp-
labdázást lehet építeni! 

Gyürki Ernő 

• Sakk 
Vidám Park Kupa '94 

A Biliárd Casinó június 5-én 
már másodszor rendezi meg a 
Vidám Park Kupa elnevezésű 
sakkversenyt. A helyszínen, a 
Vidám Parkban a repülő alatt 
bárki nevezhet reggel kilenc 
óráig. A játékidő kétszer 10 perc 
lesz. A versenyt svájci rend-
szerben bonyolítják le, s minden 
benevezett versenyző jegyet kap, 
amivel a Vidám Park játékait 
kipróbálhatja. A verseny rende-
zését a Csongrád Megyei Sakk 
Szövetség is segíti. 

• A megyei III. osztályú 
labdarúgó-bajnokságban is a 
finis előtt állnak a csapatok. 
Mivel elég sok mérkőzés elma-
radt, így nem lehet „napra-
kész" a táblázat . A három 
csoportban a következőképpen 
áll a bajnokság. 

• Labdarúgás 

Finis a megyei III. osztályban 
10. Öttömös 
11. Ilomaszék 

19 3 
19 2 
18 

4 12 25-55 
4 13 15-53 
3 14 24-66 

10. ÁT. Főiskola 16 2 4 10 19-42 8 
11. Balástya 18 2 3 13 25-59 7 

A B 
C 

l.Nagymágocs 16 10 2 4 44-24 22 
1. Szentmihály 19 14 2 3 71-32 30 1. Szatymaz 17 14 2 1 68-7 30 2. Ferencszáll. II. 15 7 5 3 41-25 19 
2. Gyálarét 18 12 5 1 50-15 29 2. Ópusztaszer 17 11 2 4 40-20 24 3. Kővegy 15 7 4 4 30-23 IX 
3. Pusztamérges 19 14 1 4 63-41 29 3. Csengele 17 11 2 4 30-19 24 4. Székkutas 14 8 1 5 34-16 17 
4. IKV 18 11 4 3 49-25 26 4. Sándorf. II. 17 7 8 2 32-16 22 5. Eperjes 15 5 4 6 23-32 14 
5. Tiszasziget 17 11 1 5 48-15 23 5. Baktó Metál 17 10 1 6 40-25 21 6. Amhrózfalva 15 6 2 7 22-31 14 
6. Mórahalom II. 19 8 5 < 35-28 21 6. Pázsit 17 7 2 8 25-28 16 7. Maroslele 14 5 3 6 28-31 13 
7. UTC II. 19 8 1 10 31-47 17 7. Baktó Szilánk 18 6 2 10 30-47 14 8. Pitvaros 16 4 5 7 24-32 13 
8. Szőreg II. 18 5 3 10 44-50 13 8. Pusztaszer 16 4 3 9 15-35 11 9. Kübekháza 15 4 5 6 18-31 13 
9. Ásotthalom 19 4 3 12 30-58 11 9. Bordány II. 16 3 3 10 21-46 9 10. Derekegyháza 17 2 5 10 9-28 9 


