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Ezüstnél rosszabb 
már nem lehet 

kézi labda 

Serényi Péter sajtófőnök elégedett az előkészületekkel 

Atlanta a mérce 

Serényi Péter (áll) egyik feladata az összejövetelek megnyitása, mint ahogyan tette legutóbb 
a szervezőbizottság és a szegedi média találkozóján. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

reflektor 

Bolerolépések 

• Munkatársunktól 
Csapata újabb sike-

réről számolt be Gera 
Norbert, a Tisza Volán SC 
serdülő fiú kézilabdacsa-
patának edzője. A Svéd-
országban zajló nem hi-
vatalos világbajnokságon 
az elődöntőt is eredmé-
nyesen „vette" a Tisza-
parti együttes, igy már 
ezüstérmesnél rosszabb 
helyen nem végezhet. 

Tisza Volán SC-
RK Ribnica (szlovén) 

29-27(14-10) 
Tisza V o l á n : Kasza -

Vadkert i 3, BUDAY 7, 
NAGY LÁSZLÓ 10, Földi, 
Laluska 4, SOMOGYI 5. 
Csere: Nagy Levente (ka-
pus), Fekete Sz., Szepesi, 
Visy, Bucsányi. 

Gera Norbert edző előze-
tesen könnyebb ellenfélnek 
ítélte a szlovén gárdát, mint 
amilyen lett. Még az első já-
tékrészben magabiztosan ve-
zettek a szegediek. A fordu-
lópontot a második félidő 
hozta, amikor a szlovénok 
taktikát váltottak, ami önma-

• Munkatársunktól 
New Yorkban már a 17. 

napjához érkezett a világ je-
lenlegi leghosszabb futóver-
senye, a Sri Chinmoy Marat-
hon Team által szervezett 
3100 mérföldes viadal. Sipos 
István, a Szegedi VSE ultra-
maratonistája nem változta-
tott eddigi taktikáján, tovább-
ra is csak a saját tempójára 
figyelve megközelítően azo-
nos ki lométeradagokat 
(100,6-től 111,3-ig) teljesttett 
mindennap, s fgy 1759,3 km 
megtételével átvette a veze-
tést. 

gában is egy kis zavart keltett 
a Gera-csapat játékában, de 
az igazi káoszt a szegediek 
ellen sfpoló já tékvezetők 
okozták. - A második félidő 
közepén még 22-18-ra vezet-
tünk, s a két bíró közreműkö-
désének köszönhetően a szlo-
vénok 23-22-re átvették a 
vezetést. Többszöri kísérlete-
zés után megtaláltuk azt a 
taktikai formát , amivel át 
tudtuk tömi a Ribnica védel-
mét. A srácokban pedig volt 
annyi tartás, hogy apait-anya-
it beleadva végül a maguk ja-
vára fordították a találkozó 
állását. Egyébként 29-25-nél 
még volt egy utolsó játékve-
zetői „támadás" ellenünk, 
amikor kettős emberhátrány-
ba kerültünk - mondta Gera 
Norbert edző. A Tisza Volán 
döntőbeli ellenfele vagy a 
svéd Savehof (a csoport-
mérkőzésen már legyőzte a 
Szeged), vagy a litván Kau-
nas lesz. A csapat útját támo-
gatta: Tisza Volán Rt., Földi 
János vállalkozó, Dégáz Rt., 
Szerencsejáték Rt., városi 
spor t igazgatóság, megyei 
sportigazgatóság, Onion Line 
Kft., megyei kézilabda szö-
vetség, Starcopy Kft., és a 
Pick Rt. 

A német Manfréd Leis-
mann a 15. napon feladta a 
versenyt, tgy a mezőny ötfős-
re szűkült. A szegedi futó 
mintegy 15 km-rel előzi meg 
a táv specialistáját, világ-
csúcstartóját, az amerikai Ed-
ward Kelleyt. Sipos István 
versenyzését az Adidas Bu-
dapest Kft., az Adidas már-
kabolt Szeged, a dr. Sándor 
Zsuzsanna Ingatlanközvetítő 
Kft., az IKESZ Autócentrum, 
a Madal-Bal Kft. Budapest, a 
Morton's Utazási Iroda Sze-
ged, a NEGA Világítástech-
nikai Stúdió, a Panoráma Ab-
lakgyártó Kft . , a Szeged 
Press, a Zenta Acél Bt., és a 
Sólyom Kft. támogatta. 

Két hónap van még a 
szegedi kajak-kenu vb 
kezdetéig. Ebből adódik, 
hogy Serényi Péter saj-
tófőnöknek egyre jobban 
megszaporodott a mun-
kája . Ott van minden 
tárgyaláson, egyezségen, 
megbízáson, hiszen neki 
naprakész „állapotban" 
kell lenni. A sportági 
szakszövetségnél egy év-
tizede tölti be ezt a funkci-
óját, éppen ezért a világ-
bajnokságot munkája leg-
nagyobb elismerésének 
tekinti. 

0 Vajon a sajtó mennyire 
vevő a Maty-éri esemé-
nyekre? - kérdeztük Seré-
nyi Pétertől. 
- Mint minden munka, ez is 

a szervezőbizottság megalaku-
lása előtt kezdődött. A nem-
zetközi sajtónak a tavalyi ka-
nadai vb-n mutatkoztunk be, 
amikor minden ott lévő újság-
írónak a kezébe nyomtunk egy 
prospektust, amely a szegedi 
világbajnokságra invitált. A 
kiadvány jelszava is az volt, 
hogy még 365 nap van az 
újabb nagy versenyig. 

A Gondolom, ahhoz, hogy 
valaki egy ilyen nehéz fel-
adatot el tudjon látni, kel-
lett egy kis előtanulmány 
is... 
- Egy évtizede vagyok a 

labdarúgás 

A szegedi labdarúgás, 
azon belül is a Tisza Vo-
lán-MÉH Focisuli-VSI '85-
ös korosztálya ismét le-
tette névjegyét Európá-
ban. Serli Sándor tanít-
v á n y a i a XVII I . a l k a -
lommal megrendezett 
mannheimi nemzetközi 
tornán a bronzérmet 
szerezték meg. Az útról, 
a tapasztalatokról , az 
eseményről Lóczi István-
nal, a gárda kísérőjével 
beszélgettünk. 

• Milyen erősségű me-
zőnyben szerezték meg a 
srácok a harmadik he-
lyet? - kérdeztük a foci-
suli szakmai vezetőjét , 
aki a Szicfliában, egy má-
sik gyerektornán tartózko-
dó Serli Sándort helyette-
sítette az úton. 
- Nyolc együttesnek szólt 

a meghívó, köztük négynek 

kajak-kenu szövetség saj-
tófőnöke. Ez idő alatt hat vb-n 
és két olimpián jártam. A 
nyolc esemény tapasztalata 
alapján csendben mondhatom, 
hogy nekünk nincs mitől tarta-
nunk a szegedi vb-vel kapcso-
latban. Bfzom a szervezőbi-
zottság hozzáértésében, lelki-
ismeretes és gondos munkájá-
ban. Tisztában vagyok azzal, 
hogy Szeged jobb vb-t fog 
rendezni, mint tavaly Kanada. 
Nálam a mérce az atlantai 
olimpia volt, s igyekszünk azt 
a színvonalat itt is elérni. 

• Az akkreditációs hatá-
ridő lejárt. Hány újságíró 
küldte el a jelentkezési lap-
ját? 
- Június tizenötödike volt a 

határidő. Ismerve a sportújság-
írók lezserségét elfogadunk 
még akkreditációs papírt. En-
gedje meg, hogy két érdekes-
séget említsek ezzel kapcsolat-
ban. Az egyik, hogy meg-
lepően nagy a svéd sportújság-
írók érdeklődése a vb iránt. 
Másodsorban pedig elsőnek az 
a Thomas Franc jelentkezése 

(a francia Girondins Bor-
deaux-nak, a német Karlsru-
hénak és Eintracht Frank-
furtnak, valamint a török Fe-
nerbahcénak) a felnőttcsapa-
ta az európai fociban megha-
tározó. A frankfurtiak után-
pótlása tizennégy tornán in-
dult el eddig, és tizenhármon 
az első helyen végzett. A 
korosztályukban az övéké 
Németország legjobb együt-
tese. Az idei teljesítményük 
ju ta lmaként a klub a fel-
nőttgárda „álombuszát" adta 
nekik az utazáshoz... A Bor-
deaux-ban pedig a kameruni 
válogatott volt kapusának, 
Joseph Bellnek a fia játszott 
az egyik csatárposzton. Nem 
ügyetlen a gyerek... 

• A nívóra tehát nem le-
hetett panasz. A „mi fia-
ink" hogyan teljesítettek 
ezen a megmérettetésen? 
- Nyugodtan mondhatom, 

megállták a helyüket. A né-
gyes csopor tokra osztot t 
mezőnyben a kvartettünkben 
volt a frankfurtin kfvül a Fe-

érkezett meg, aki a DPA tudó-
sítója, s az utóbbi évtizedek-
ben egyetlen nagy világver-
senyről sem hiányzott, így a 
sportág egyik legismertebb 
szaktrója. Örömmel vettem tu-
domásul, hogy a szegedi mé-
dia is nagy érdeklődést tanúsft 
az eseménynek. 

• Mit szól a Magyar Rádió 
és a szegedi kereskedelmi 
adó közötti vitához? 
- Egy kicsit átgondolatla-

nul kötöttük meg azt a 
szerződést, amely szerint a 
Magyar Rádió kizárólagos jo-
ga a vb eseményeinek közvetí-
tése. A legnagyobb baj azon-
ban az, hogy a közszolgálati 
rádió hallani sem akar arról, 
hogy megossza a megszerzett 
jogot... 

• A határidőig hány tudó-
sító jelentkezett? 
- Június 15-éig 10 ország-

ból 100 lap érkezett vissza. 
Minimum a duplája lesz. A 
sajtóközpontnak a Forrás 
Szálló ad otthont. Az újság-
írók helyszínre szállításáról is 
mi gondoskodunk. Egyébként 

nerbahce és a helyiek egyik 
fiókcsapata. Az utóbbiak el-
len magabiz tosan, 5 - 2 - r e 
diadalmaskodtunk, majd a 
németektől 2-0-ra, a törö-
köktói pedig 3-0-ra kaptunk 
ki. Harmadik helyezettként a 
keresztbejátszásban a másik 
csopor t másod ik jáva l , a 
Karlsruhéval vívtunk nagy 
csatát, és az 1-0-ás diada-
lunk az elődöntőt jelentette. 
Itt megint az Eint racht 
Frankfurt került az utunkba, 
és az 1-0-ás vereséget kö-
vetően a bronzéremért mér-
kőzhettünk. A harmadik he-
lyet végül mi szereztük meg 
a Fenerbahce ellen aratott 
2-O-ás győzelemmel. 

• A szép eredmény mel-
lett tanulságokkal, ta-
pasztalatokkal is szolgált 
a túra? 
- Állíthatom, hogy a gye-

rekek sem fizikálisan, sem 
játékban nem maradnak el a 
nyugati kluboktól. Azt hi-
szem, a menedzselés az, ami 
követendő példa lenne, hi-

a Délmagyarországgal, a 
Nemzeti Sporttal és a közel-
múltban a Magyar Hírlappal 
már eddig is élő és gyümöl-
csöző együttműködési megáll-
apodást kötöttünk. Mindhárom 
sajtóorgánum jelentős felületet 
szentel máris a világbajnok-
ságnak. 

• Milyen körülmények kö-
zött dolgoznak majd az új-
ságírók? 
- Háromszáz négyzetméte-

res lesz a sajtóközpont. A tri-
bünűk pedig a legközelebb 
lesz a célhoz. Press-bár, infor-
mációs-pult, fotószolgálat vár-
ja a tudósítókat. Most áll szer-
vezés alatt az, hogyan tudnánk 
megoldani, hogy a fotósok ott 
legyenek az eredményhirdeté-
sen. Minden újságíró ingyen 
használhat egy számítógépes 
hátteret. Ehhez pedig ugyan-
annyi monitor lesz, mint At-
lantában volt. 

• A vb-rendezés költségve-
téséből mennyit tesznek ki 
a sajtó kiszolgálását célzó 
kiadások? 
- A félmilliárdnyi költség 

5-10 százalékát kell a sajtóval 
való színvonalas foglalkozásra 
fordítani. Ez nem olyan sok, 
különösen abból a szem-
szögből nézve, hogy Magyar-
ország, Szeged és a magyar 
kajak-kenu sport jó hírnevét 
röpítik világgá. 

Süli József 

szen minden csapat külön 
gyúróval, szakmai stábbal, 
egyenszerelésben, saját or-
vossal jött el. A kiválasztás is 
jelentós tényező az európai 
(él)fociban. A Bordeaux pél-
dául a nyári szünetben min-
den korosztályban kb. 20 
ezer fiatalból „szúija" ki ma-
gának a legtehetségesebbe-
ket. A játékunkat egy kicsit 
gyorsabbá kell tenni, és ak-
kor az elkezdett tudatos után-
pótlás-nevelésünk elérheti a 
nemzetközi szintet. A tornán 
a következők vettek részt: 
Dongó Dénes, Molnár Attila 
(kapusok), Laczkó János, 
Szalai Attila, Hajdú Sándor, 
Kenderesi Márton, Duba Ta-
más, Huszárik Gábor, Retek 
Flórián, Virág Ferenc, Ró-
zsavölgyi Árpád, Dlusztus 
Imre, Markó Roland, Szeke-
res Péter, Frank Attila, Varga 
Norbert, Baranya István. 

A csapat támogatói: a Ti-
sza Volán Rt., a MÉH Rt. és 
a DM Kft. 

Mádi József 

• Tudósítónktól 
A szentesi Bolero TSK 

táncosai a minap Verpeléten 
és Füzesabonyban vettek 
részt ve rsenyeken . Az 
előbbin Horváth Gyula és 
Kálmán Henrietta az E juni-
or I latin kategóriában ötö-
dik helyezést ért el, míg az 
utóbbin Marcsó Ferenc és 
Insperger Ágnes a D ifjúsági 
s tandard táncosok között 
ötödik, továbbá Berkes Csa-
ba és Idovika Edina a C ifjú-
sági standardban a harmadik 
helyen végzett. 

Szentesi 
éremgyüjtök 

• Tudósítónktól 
A Szentes i Senior SC 

úszói a napokban a jugoszlá-
viai Szabadkán léptek 
rajtkóre, s hatfős csapatuk 
19 egyéni és 3 váltóban szer-
zett aranyéremmel tért haza. 
Az eredmények: Becsák Já-
nosné 50 m mellen és háton, 
100 m mellen és háton lett 
az első. Pólyáné Téli Éva az 
50 m mellen és pillén, vala-
mint ugyanezen úszásnemek 
100 méteres versenyeiben 
szerzett aranyérmet. Berez-
vainé Virágos Éva az 50 és a 
100 méteres hátúszásban, 
200 m vegyesben és 400 m 
gyorson csapott elsőként a 
célba. Takács Sándor 100 és 
400 méteres gyorsúszásban, 
100 mellen, továbbá 200 ve-
gyesben győzött. Bihari Já-
nos 50 pillén és mellen első, 
míg 50 gyorson második 
lett. Szabó Imre pedig az 50 
méteres mellúszásban nem 
talált legyőzőre a korcso-
portjában. 

Szenior arany 
• Munkatársunktól 

Zalaegerszegen rendezték 
meg az olimpiai távú (1,5 
km úszás, 40 km kerékpár, 
10 km futás) triatlon ranglis-
taverseny harmadik forduló-
ját, amely egyben az idei tri-
atlon Európa-bajnokság vá-
logatója is volt. 

Kiss László a Göcsej vál-
tozatos kerékpáros- és futó-
pályáján, 2 óra 24 perc 13 
másodperces idejével győ-
zelmet aratott. 

Tigers-silcerek 
• Munkatársunktól 

A közelmúltban Sziget-
szentmiklóson „Sport a drog 
ellen" néven sportrendez-
vényt tartottak. Ezen a sze-
gedi Tigers SC két kick-bo-
xosa is aranyat szerze t t . 
Szuknai Zsuzsanna az 57 
kg-os, míg Nagymihály Zol-
tán a 60 kg-os súlycsoport-
ban végzett az élen. A spor-
tolókat támogatta: a Honda 
Met Car Kft., a városi sport-
igazgatóság, valamint a Ti-
gers Security Kft. 

Vágó 
Sopronban 

• Munkatársunktól 
Az NB I/B nyo lcad ik 

helyén végzett Soproni FAC 
csapatához szerződött Vá-
gó At t i la , a V ideo ton és 
a S z e g e d - D o r o z s m a volt 
edzője. 

A tréner már több, mint 
egy hónapja tárgyalt a kisal-
földi klub elnökével, Rumpf 
Lászlóval, és bár nem akarta 
Szegedet elhagyni, az ön-
kormányzat támogatással 
kapcsolatos, nemleges dön-
tése után mégis a távozás 
mellett döntött. 

Totómonológ 
Fehér Zsuzsa, a Média 

6 Rádió riportere akaratla-
nul is napirenden van a fo-
cival. Amellett, hogy szak-
mája megköveteli ezt, ott-
hon is állandóan téma a 
legnépszerűbb sportág. 
Négy gyereke közül Ba-
lázs fia a Tisza Volán SC-
ben játszik, s természete-
sen sokat beszél kedves 
sportágáról. Amikor totóz-
ni kértük azonnal kötélnek 
állt. Monológját azonban 
fgy kezdte: 

- Sajnos az e heti mű-
sorban szereplő csapatok-
ról kevés szó esik Magyar-
országon, hiszen a finn és 
a norvég csapatok ritkán 
szerepelnek a totóban. így 
csak megérzéseire támasz-
kodhat az ember. Szeren-
csére a labdarúgó-vb is 
képviselteti magát két ta-
lálkozóval, ami már érde-
kesebbé teszi a tippelést. 

Fehér Zsuzsa. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Szerintem Németország 
biztosan legyőzi Horvátor-
szágot, s ott lesz a legjobb 
négy között . A Hollan-
d ia -Argen t ína meccsen 
elsősorban a „tulipánosok-
nak" adok több esélyt, de 
nem kizárt, hogy a rendes 
játékidőben nem születik 
döntés a továbbjutást il-
letően. íme, tippjeim a 27. 
játékhétre: 

1. Twente (9.)-Kongsvinger (8.) 
2. Bodő Gliml (9 . ) -Hadgcnsund (12.) 
3. Molde ( l . ) - T r o m s ő (12.) 
4. Moss (5.)-Viking (3.) 
5. Songdal <14.)-Brann (13.) 
6. Stabaek (4.)-Lilleström (6.) 
7. Valerenga-Rosenborg 
8. Turku-FinnPa 
9. Vaasa PS ( l . ) -Jazz (9.) 

10. Helsinki JK (3. ) -FF Jaro (8.) 
11. Myllykoski (5.)-PA Haka (2.) 
12. Hollandia-Argentína 
13. Németország-Horvátország 

+1 mérkőzés: 
14. Brno (lO.HEspanyol (10.) 
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f ^ g p -d nap a rajtig! 

Mannheimi bronzos vakáció 

Sipos az élen 
atlétika 


