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Testkultúra 
r udom, ezt a címbeli kifejezést oly ritkán használ-

juk, hogy már el is felejtettük az igazi jelentését. 
Már talán az is „kiesett", hogy a sport (az igazi sport!) 
js a kultúra része. Egy atlétikai Európa-bajnokságnak 
kellett ráébresztenie bennünket erre a régi igazságra. 
Mert az, ami hat napon keresztül a budapesti Népstadi-
onban történt - pályán és nézőtéren egyaránt - az ma-
gas kultúra volt, a legszínvonalasabb kulturális élmény 
részese lehetett, aki ott ült. Tudom azt, hogy a világ at-
létikája mire képes, nap mint nap tapasztalhatjuk a te-
levízióból, tehát olyan nagy meglepetést nem okoztak a 
még oly fantasztikus produkciók sem. Kicsit így lehet-
tünk a magyar atlétikával is. A kalapácsvetők sikere, 
néhány szép helyezés ellenére tudjuk, hogy messzire 
sem vagyunk a világtól. Amit nem tudunk, az az, hogy 
több tízezer (remélem, a tv-n keresztül több százezer) 
fantasztikus szurkolója van ennek a gyönyörű sport-
nak, akik felemelő egymásra találás részesei is lehettek 
ezen a versenyen. Tudom, itt nem egyszerűen egy cso-
mó ember ült a stadionban, hanem egy csodálatos tár-
saság, akik elemi erővel szurkoltak a legapróbb magyar 
sikerért, akik tombolva ünnepelték a győzteseket, bár-
mely nemzet fia vagy lánya volt is, akik zúgó tapsvihar-
ban részesítették a tökutolsót is, s akik megünnepelték 
(nem szidalmazták!) a másokat ünneplőket. Hihetetlen 
érzés egy, Mexikóból ismert „hullámzó" stadionban a 
tomboló tömegben ülni (illetve „hullámnál" állni), mi-
közben csak néha hallik apró füttyszó, ha a VIP szek-
tornál megtörik a hullámzás... 

Elképzelhetetlen jelenetek zajlottak a záróünnepség 
végén. Az egyetlen momentum, amit a rendező Koltay 
Gábor nem tervezett be (ezáltal igen színvonalas volt), 
hogy a közönség megindult a pálya felé, s csakhamar 
spontán karnevál alakult ki. Ezrek futottak zászlókkal 
körbe-körbe, gyerekek százával ugrottak távolba, s az 
európai atlétika sztárjai több ezerszer kényszerültek le-
írni a nevüket. 
\Jos, ha most nem használja ki mindenki, aki tehet 

i V valamit a sportért, kultúráért (!), hogy befogadó 
légkör van az atlétika körül, akkor soha. 

S tudom, ha az a hangulat, az emberek közt az a vi-
szony lenne általános az országban, ami hat napon ke-
resztül a Népstadionban sugárzott, akkor Magyaror-
szág fölött rózsaszínű lenne az ég... 

Balogh Tamás 

Férfikeret 
a vb-selejtezőkre 
kézilabda 

• Budapest (MTI) 
Vass Sándor, a magyar 

férfi kézilabda-válogatott 
szövetségi kapitánya hétfőn 
kijelölte a jövő évi, kairói vi-
lágbajnokság selejtezőire ké-
szülő keretét - közölte Isa-
szegi Ferenc, a Magyar Ké-
zilabda Szövetség technikai 
igazgatója. 

A 17 fős keret szeptember 
17-én találkozik Budapesten, 
ahol háromnapos összetartá-
son vesznek részt a játéko-
sok. A csapat ezt követően 
Veszprémben, a szeptember 
23-i Svájc elleni vb-selejtező 

helyszínén tölti el a mérkő-
zés előtti utolsó három na-
pot. 

A vb-selejtezőkre készülő 
keret. Kapusok: Szathmári 
János (Fotex KC Veszprém), 
Fazekas Nándor (Fotex 
KCV), Fekete Róbert (Duna-
ferr SE). Mezőnyjátékosok: 
Kertész Balázs, Bergendi 
Zoltán, Tóth Edmund, Rosta 
Miklós (Dunafer r ) , Berta 
Róbert, Bartók Csaba (Pick 
Szeged), Kotormán Attila 
(Schaffhausen, svájci), Sóto-
nyi László (Caja Santander, 
spanyol), Gulyás István, Éles 
József, Csoknyai István, Kis 
Ákos, Pásztor István, Zsig-
mond György (Fotex KCV). 

Ingyen közlekedhetnek 
• Sydney (MTI) 

A 2000-es, sydneyi nyári 
olimpia különböző helyszínei 
között a tömegközlekedési 
eszközök használata ingye-
nes lesz a sporteseményekre 
belépővel rendelkező nézők 
számára. Az olimpiai verse-
nyeket megtekinteni szándé-
kozók Sydney bel- és külvá-
rosaiban a buszokat és vona-
tokat vehetik igénybe fizetés 
nélkül, amennyiben van je-
gyük valamely ötkarikás via-

dalra. A kedvezmény az 
adott eseményt követő nap 
hajnali 4 óráig lesz érvényes, 
amivel a szervezők azt sze-
retnék elősegíteni, hogy a 
szurkolók a s tadionokból 
kijőve még más éjjeli szóra-
kozási lehetőségekkel is él-
hessenek. Az érintett helyi 
vonat- és busztársaság szá-
mára a nézők ingyenes szállí-
tási költségeit utólag átalány-
ban fog ja megtér í teni a 
sydneyi szervezőbizottság. 

Totónyeremények 
• Budapest (MTI) 

A Szerencsejáték Rt. köz-
lése szerint a 34. heti totó-
nyeremények a jövedelem-
adó levonása után a követ-
ezők: 13 plusz egy találatos 
szelvény 43 darab, nyeremé-
nyük egyenként 292 ezer 493 
f°nnt, 13 találatos szelvény 
1 6 darab, nyereményük 
egyenként 51 ezer 195 forint. 
12 találatos szelvény 1396 

darab, nyereményük egyen-
ként 1623 forint. A 11 talála-
tos szelvényekre egyenként 
170 forintot, a 10 találatos 
szelvényekre egyenként 60 
forintot fizetnek. Góltotó: 4 
találatos szelvény nem volt. 
A következő hétre átvitt nettó 
nyereményösszeg 100 ezer 
20 forint. 3 találatos 15 da-
rab, nyereményük egyenként 
6668 forint. 

• Maty-éri történelem 

Csapó, Kereszty és Simády 

,/Eletem legszebb kajak-kenus relikviája a Maty-éri pályaavatón kapott emlékplakett" 
- mondta dr. Kereszty Béla. (Fotó: Karnok Csaba) 

Dr. Kereszty Béla még 
ha akarná , akkor sem 
tudná letagadni, hogy a 
kajak-kenu áll a szívéhez 
a legközelebb. Korábban 
tíz éven keresztül az or-
szágos szakszövetség el-
nökségében tevékenyke-
dett, közmegelégedésre 
látta el a fegyelmi bizott-
ság vezetői teendőit. Az-
tán vitába keveredett a 
„vezérkarral", s hátat for-
dított az elnökségnek, de 
a kedvenc sportágához a 
mai napig hű maradt. 
Most kajak-kenus múltjá-
nak nem erről a szaka-
száról beszélgettünk, ha-
nem arra voltunk kíván-
csiak: vajon hogyan épült 
fel Maty-éren egy olyan 
pálya, amely alkalmas ar-
ra, hogy Magyarországon 
először, a világ legjobbjai 
vetélkedjenek rajta? 

• Ki volt az a személy 
Szegeden, aki először 
mondta azt, hogy állóvízi 
pálya kellene, hiszen itt a 
Tisza jóvoltából adott volt 
egy természetes edzés- és 
versenyterep? % 
- Csapó Géza nagyon el-

keseredett volt, hogy a hét vi-
lágbajnoki címe mellé a 
montreali olimpián sem sike-
rült aranyat szereznie. Ő 
mondta, hogy egy normális 
pálya kellene. Vettem a lapot, 
s néhány baráttal elkezdtük 
törni a fejünket. Először a 
Boszorkány-sziget melletti 
részben gondolkodtunk. A 
fe lmérések után kiderült , 
hogy ott nem lehet egy 1000 
méteres egyenest kijelölni, s 
ugyanúgy jártunk volna, mint 
a szolnokiak. 

• Hogyan jutottak el 
Maty-érre? 
- Rájöttünk, hogy egy vi-

zes szakembert kell megke-
resnünk pályaügyben. így ke-
rültünk kapcsolatba dr. Si-
mády Bélával, az Ativizig ak-
kori igazgatójával . Aki 
egyébként is kitűnő harcostár-
sam és lelki jó barátom volt. 
Hogy hogyan jutott eszébe a 
Maty-ér? - A mai napig nem 
tudom, de hogy mennyire jól 
választott Béla, azt a pálya 
közel két évtizedes története 
bizonyítja. 

# Elmondani nagyon 
egyszerűnek tűnik, de 
gondolom, meg kellett jár-
ni a hadak útját... 

- Nem mondom, hogy 
egyszerűen ment, de a terve-
ket látva dr. Gergely István 
államtitkár, az OVH akkori 
elnöke is mellénk állt. Az el-
képzeléseink annyira megfog-
ták, hogy kétmilliót kaptunk a 
hivataltól a munkák megkez-
désére. S ettől kezdve Simády 
Bélával az időnk nagy részét 
a Maty-éri tervek megvalósí-
tására fordítottuk. A pályát 
1979-ben szerettük volna 
avatni, de elhúzódtak a mun-
kálatok, s két évvel később va-
lósult meg a birtokba vétele. 

• Anekdota kering 
bizonyos fogadalmakról... 
- Simády Bélával együtt 

azt fogadtuk meg, ha elké-
szül a Maty-éri pálya, akkor 
az ünnepség egyik attrakció-
ja az lesz, hogy ketten ke-
resztbe átússzuk a tavat. Va-
lahogy a magasabb régiókba 
is eljutott ennek a cseleke-
dettervezetnek a híre, s fel-
hívtak bennünket a „nagy-
házba", s közölték velünk, 
hogy szó sem lehet erről a 
te rvünkrő l . Úgy oldot tuk 
meg a dolgot, hogy az ün-
nepség előtti napon mi ket-
ten eleget tettünk fogadal-
munknak. 

# Nem a múlt begyógyult 
sebeit akarom feltépni, de 
úgy érzem, ebben a be-
szélgetésben nem szabad 
elhallgatni az elnökségi 
tagságról való lemondása 
okát... 
- Hát nem bánom. Most 

már úgy is megvalósul az, 
amit én és Simády Béla 
1995-re á lmodtunk meg. 
Sergio Orsinak, a nemzetkö-
zi szövetség elnökének is na-
gyon tetszett a Maty-éri pá-
lya, s azt tanácsolta, ha Ma-
gyarország pályázik a vb-
rendezésre, akkor Szeged 
helyszínnel tegye. A szövet-
ség akkori vezetői Fadd-
Domborival jelentkeztek. Én 
ezt nem tudtam lenyelni, s 
lemondtam. 

• Sokan szívesen ven-
nék, ha a Maty-éri pálya 
nem gróf Széchenyi Ist-
ván, hanem Simády Béla 
nevét viselné. Mit szól 
ehhez a javaslathoz? 
- Ezt Béla sem akarná, 

hiszen ő volt az, aki tulaj-
donképpen a névadó volt. 
Szinte betéve ismerte, kutat-
ta Széchenyi életét, munkás-
ságát. 

Süli József 

Mózes, az ultra próféta 
atlétika 

Mózes Ervin utoljára 
1993-ban hallatott ma-
gáró l , amikor a New 
Yorkban megrendezett 
700 mérföldes Sri Chin-
moy-versenyen állt rajt-
hoz. A sportot nem 
hagyta abba , naponta 
edzett - évente két-két és 
félezer kilométert teljesít-
ve - , de viadalokon nem 
indult. Tavaly júliusban 
azonban „összefutott" 
Molnár Kr iszt inával , s 
egymást ösztönözve na-
gyon komoly tréningek-
be kezdtek. Szeptember-
ben vegyes párosként 
már rajthoz is állnak a 
budapesti 12 órás ultra-
versenyen. 

- Tavaly jú l iusban egy 
csinos lány leszólított a sán-
dorfalvi úton, edzés közben -
kezdte mesélni közös törté-
netüket Mózes Ervin. - Azt 
mondta, hogy ő futni szeret-
ne. Ettől még nem hatódtam 
meg különösebben - sokan 
csatlakoztak már hozzám, de 
hamar, egy-két heti fellángo-
lás után lemorzsolódtak - , de 
később kellemesen csalód-
tam. Kriszti más, mint a töb-

Molnár Krisztina és Mózes Ervin új „műfajt" teremt 
az ultrafutásban, a vegyes párost. 

(Fotó: Gyenes Kálmán) 

biek: hihetetlen akarat, bizo-
nyítási vágy fűtötte, s munkál 
benne a mai napig. Minden 
terhelést - az én edzéstervem 
alapján készülünk - szó nél-
kül vállalt. Bírja a sorozatter-
helést, s egészséges értelem-
ben véve nem fél semmitől, 
erre szüksége is volt, mert 
fagyban és éjjel is futottunk. 
Valószínűleg ő is az ultrára 
szakosodik majd. 

- Sokat tanultam már ed-
dig is Ervintől - szólalt meg 
Molnár Krisztina unszolá-
somra - , kitartást és küzdeni 
tudást. Korábban nem spor-
toltam, sőt felmentett voltam 

testnevelésből. Hogy mi mo-
tivált? Szülés után - egy tün-
déri kétéves kislány édesany-
ja vagyok - felszedtem pár 
kilót, ezektől akartam meg-
szabadulni, ami sikerült, s 
részben azért folytatom, mert 
szeretném megőrizni mostani 
alakomat. 

A vegyes páros gondolata, 
mint az ultrafutás prófétája, 
Mózes elmondta, február 9-
én ötlött fel benne. Akkor ün-
nepelte 44. születésnapját, s 
Krisztina ellentmondást nem 
tűrően közölte (máskor soha-
sem kotyogott bele az edzés-
tervbe), hogy ennek tisztele-

tére 44 km-t futnak aznap. 
Ekkor határoztak a más 
sportágakban már ismert ve-
gyes páros megalakításáról, 
hisz a környékbeliek már úgy 
is így ismerik őket. Ebben a 
minőségükben szeptember 
12-én a budapesti 12 órás fu-
tóversenyen debütálnak, ahol 
háromfős férf icsapatokkal 
igyekeznek felvenni a ver-
senyt, 130 km-t akarnak tel-
jesíteni. Nem légvárakat épí-
tenek: Ervin újra vágányra 
állt (közös felkészülésük so-
rán ő 13, csapattársa pedig 11 
egyéni csúcsot állított fel), 
Krisztina pedig már a harma-
dik versenyén ezüstöt szer-
zett. Mi lehet a távlati cél? 

- A 213 km-es Spartath-
lon több, mint egyszerű futás 
- közölte kicsit bátortalanul a 
nebuló. - Ervin azt mondta, 
három cipőt kell elkoptat-
nom, s akkor elindulhatunk. 
Egy már „megadta magát". 
Egy-két év múlva aktuális le-
het a start. Nagyon várom a 
pillanatot. 

Mózes Ervin (az ő lábában 
már egyenlítőnyi kilométer 
adag van) búcsúzóul megje-
gyezte: - Azt tartják, hogy a 
vegyes páros nővel kompli-
kált férfi egyéni. Mi szeret-
nénk erre a tételre rácáfolni... 

Imre Péter 

Squash Club: 
nyitás 

• Munkatársunktól 
Mától ismét megny i t j a 

kapui t a szegedi Squash 
Club, a Fonógyári úton. A 
pálya teljesen megújult, s a 
fallabda mellett színvonalas 
szolgáltatásokkal várják reg-
geltől estig az érdeklődőket. 
Az első versenyt szeptember 
5-én és 6-án rendezik, ami-
kor a Malév-kupa országos 
rang l i s t averseny t ta r t ják 
meg. 

Orvosi 
v i lágjátékok 

• Munkatársunktól 
Klagenfurtban rendezték 

meg immár 19. alkalommal 
az orvosi v i l ág já tékoka t , 
amelyen a szegedi Kasza 
Géza is rajthoz állt úszásban. 
Az 55-60 éves korcsoport-
ban 50 m pillén és 200 m ve-
gyesen aranyat, míg 400 m 
vegyesen, 50 m háton, 100 
mellen és a német váltó tag-
jaként ezüstérmet szerzett. 

Kosarostoborzé 
• Munkatársunktól 

A Szeged Kosár labda 
Egylet fe lvé te l t hirdet a 
sportághoz kedvet, tehetsé-
get érző lányok számára, 
akik 1986-87-ben születtek. 
Jelentkezni lehet mindennap 
az Etelka sori munkacsar-
nokban, 15 órától. 

Ifjúsági tabella 
• Munkatársunktól 

A labdarúgó NB III Al-
föld-csoportjában az ifjúsá-
giak tabellája a következő-
képpen áll két forduló után: 

1. Gyomaendrfid 2 2 - - 7 - 1 6 
2. Makó 2 2 - - 7-4 6 
3. Mélykút 2 1 1 - 7 - 1 4 
4. Hmv.-hely 2 1 1 - 7 - 2 4 
5. Mezőberény 2 1 1 - 3 - 2 4 
6. Szajol 2 1 - 1 7-4 3 
7. Örkény 2 1 - 1 6-6 3 
8. Malév 2 1 - 1 3-3 3 
9. Békés 2 1 - 1 5-6 3 
10. Battonya 2 1 - 1 4-6 3 
11. Kerekegy háza 2 1 - 1 3-7 3 
12. Kisújszállás 2 1 - 1 3-8 3 
13. Jamina 2 - 1 1 3-4 1 
14. Baja 2 - - 2 2-5 -
15. Csongrád 2 - - 2 2-5 -
16. Kszt.-márton 2 - - 2 0-5 -

Országos 
nöi sportnap 

• Munkatársunktól 
Immár második alkalom-

mal rendezik meg az orszá-
gos női sportnapot, melynek 
az idén Ta tabánya lesz a 
házigazdája. Az eseményre 
szeptember 5-én kerül sor, a 
résztvevők több egyéni és 
csapatsportágban mérhetik 
össze e re jüke t . Az ese-
ménnyel kapcsolatban ér-
deklődni a 34/316-610-es te-
lefonon lehet. 

Jubileumi 
rendezvény 

• Munkatársunktól 
Augusztus 29-én a volt If-

júsági Vízitelepen (Szeged, 
Felső Tisza-part 4.) tartják a 
szegedi kajak-kenu 50 éves 
jubileumi rendezvényét. Az 
összejövetelen a régi nagy 
kajak-kenus sportolók talál-
koznak, s elevenít ik fel a 
régmúlt dicsőségeit. Az ese-
mény 14.30-kor kezdődik. 

Délvilág-kupa 
• Munkatársunktól 

Makón szeptember 11-én, 
a hagymafesztivál keretében 
rendezik meg a Délvilág-ku-
pa kispályás labdarúgótor-
nát. Nevezni a polgármesteri 
hivatal közoktatási osztályán 
lehet, vagy a 62/212-043-as 
telefonszámon. 


