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Sporttámogatásokról 
döntött a közgyűlés 
A szegedi közgyűlés - amint azt 
prognosztizálni lehetett - el-
fogadta a sportbizottság előter-
jesztését, miszerint július l-jé-
től kiemelt egyesületként a 
négy legeredményesebb klubot 
támogatja a város. A döntésről 
megkérdeztük az érintetteket. 

Mielőtt rátérnénk az önkor-
mányzati döntés véleményezésé-
re, elevenítsük fel, mely klubok 
részesülnek július l-jétől anyagi 
juttatásban és ez mekkora össze-
get jelent a számukra. A támoga-
tottak: Pick Szeged (férfi kézilab-
da) 22,5, Démász-Szegedi VE 
(kajak-kenu, evezés) 11, Szevi-
ép-Szeged (női kosárlabda) 8, s 
Szeged Beton VE (férfi vízilabda) 
7,5 millió forint fél évre. Az egy-
előre kimaradtak: Papíron SC 
Szeged (férfi röplabda), Sole-Sze-
deák (férfi kosárlabda), s FC Sze-
ged (labdarúgás). Természetesen 
rajtuk kívül is vannak olyan sike-
res csapatok, klubok - például az 
Első Beton NB I második helye-
zett futsalgárdája, a MEH-Szeged 
bajnok férfi tekései - , akik talán 
számítottak a várostól anyagi se-
gítségre. Számukra sincs azon-
ban még minden veszve, ugyanis 
a mintegy 50 millió forintos pá-
lyázati pénzből részesülhetnek. 

Kővári Árpád, a Pick Szeged el-
nöke: - A szűkítés pozitív és logi-
kus város- és sportpolitikai lépés. 
Jómagam már évek óta hangozta-
tom, hogy Szeged nem tud eltar-
tani hét-nyolc első osztályú egye-
sületet, nincs meg hozzá ugyanis 
a megfelelő gazdasági háttér. Az 
eddigi gyakorlat a középszert erő-
sítette. A mostani testület kara-
kánul felvállalta a prioritást, 
mondom ezt attól függetlenül, 
hogy benne vagyunk a kiválasz-
tottak között. Nekünk is akadnak 
nehézségeink, melyek csakis vá-
rosi összefogással oldhatóak meg. 

Keresztes György, a Szevi-
ép-Szeged ügyvezetője: - A meg-
szavazott összeget reálisnak, 
tisztességesnek tartom, hiszen 
nagyjából az infláció mértékével 
növekedett a tavalyi támogatá-
sunk, amit a nemzetközi kupa-
szereplés kiharcolásával is indo-
kolhatunk. Kosárlabdabarátként 
viszont nagyon sajnálom, hogy a 

fiúk nem kaptak, s azt is, hogy a 
közvélemény ezt nekünk tulaj-
donítja - szembeállítják a két 
egyesületet. A kapcsolat vezetők 
és játékosok között egyaránt jó. 

Vass György, a Démász-Szegedi 
VE elnöke: - Pozitívan értékelem a 
határozatot és örömömre szolgál, 
hogy a város vezetése ezzel a jutta-
tással ismét elismerte az egyesüle-
tünkben folyó - nyugodtan állítha-
tom - világszínvonalú szakmai 
munkát. Az ígéret szerint az olim-
piai felkészülés kapcsán is számít-
hatunk támogatásra, s eddig a vá-
ros vezetése, tapasztalataim sze-
rint, mindig szavatartó volt. 

Juhász György, a Szeged Beton 
VE szakosztály-igazgatója: - Ter-
mészetesen örülünk neki, hogy 
eredményeink alapján ismét a ki-
emelt együttesek közé sorolt ben-
nünket a sportbizottság és ezt a 
közgyűlés is jóváhagyta. A támo-
gatást, a bizalmat a célok teljesí-
tésével, a bajnokságban az 1-6. 
hely valamelyikének a megszer-
zésével szeretnénk meghálálni. 

Balogh Tamás, a Sole-Szedeák 
elnöke: - Nem szeretném kom-
mentálni a döntést... 

Nyári Sándor, a Papíron SC 
Szeged ügyvezetője: - Tudomá-
sul veszem, de elfogadni nem tu-
dom ezt a határozatot. Ezzel, a 
felnőtt csapatról most nem be-
szélve, kétszáz röplabdás srác-
nak mondtak nemet. A utánpót-
lásbázisként szolgáló lilaisko-
la-bezárás, elvesztése, valamint 
ez a mostani döntés alapjaiban 
rendítheti meg a klubunkat. A 
tisztesség határain belül a jövő-
ben is mindent megteszek, hogy 
a Papíron SC túlélje ezt a válsá-
gos időszakot, s elkezdhessük az 
újabb naptári évet is... 

Ferencz Gábor, az FC Szeged 
elnöke: - Botka László polgár-
mesterrel a minap beszélgettem, 
folytattam tárgyalást és akkor 
abban állapodtunk meg, hogy tíz 
nap múlva ismét egyeztetünk. 
Addig mindkét fél áttekinti, 
megvizsgálja mennyivel tud hoz-
zájárulni az esetleges NB I/B-s 
szerepléshez. A többi, a kiemelt 
egyesület szponzorálása már ko-
rábban ismert volt számomra, de 
azt nem akarom véleményezni. 

IMRE PÉTER 

Hajós-emlékverseny 
USZAS 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Debrecenben 28. alkalommal 
rendezték meg a Hajós Alfréd 
úszó emlékversenyt. A rangos via-
dalt 8 arany-, 14 ezüst- és 10 
bronzérmet szerezve immár har-
madszor nyerte meg a Szegedi 
Úszó Egylet. A SZUE sportolói 
közül kiemelkedett Szél Friderika 
100 m gyorsúszásban elért 59,79 
másodperces eredménye, amivel 
elnyerte a legeredményesebb női 
versenyzőnek járó különdíjat. 

A SZUE úszóinak eredményei. 
Felnőttek, 100 m gyors, nők: 1. 
Lukács Lilla 1:03,69, 3. Sóki An-
namária 1:05,30; férfiak: 2. Szen-
tesi Szabolcs 55,10. 200 m ve-
gyes, nók: 2. Lukács Lilla 2:38,46; 
férfiak: 1. Szentesi Szabolcs 
2:17,86. 100 m hát, férfiak: 2. 
Szentesi 1:02,87. 50 m gyors, 
nők: 1. Szél Friderika 27,96, 3. 
Lukács 29,25; férfiak: 1. Szentesi 
25,38. 4x100 m gyorsváltó, nók: 

1. SZUE (Szél, Kiss, Sóki, Lukács) 
4:18,24; férfiak: 3. SZUE (File-
tóth, Szilágyi, Várkonyi, Szentesi) 
4:02,99. 4x100 m vegyes váltó, 
nők: 2. SZUE (Szél, Lukács, Kiss, 
Sóki) 4:57,55; férfiak: 2. SZUE 
(Szentesi, Lehóczky, Várkonyi, Fi-
letóth) 4:31,52. Ifjúságiak, nók, 
100 m gyors: 1. Szél Friderika 
59,79; 200 m vegyes: 2. Szél 
2:37,04; 100 m pillangó: 2. Szél 
1:13,78. Serdülők, lányok, 100 
m pillangó: 2. Kiss Petra 1:09,37. 
Gyermek, lányok, 100 m gyors: 
2. Lábdy Alexandra 1:04,57. Cá-
pa, fiúk, 100 m gyors: 3. Apjok 
Gábor 1:09,56. 100 m mell: 2. 
Vilbergsson Viktor 1:27,54. Del-
fin, lányok, 100 m gyors: 3. Olasz 
Anna 1:17,35; fiúk: 1. Sibalin Dá-
vid 1:11,03, 2. Király Bence 
1:11,57, 3. Lőrincz Ádám 
1:11,87. 100 m mell, lányok: 2. 
Olasz 1:38,44; fiúk: 3. Király 
1:33,90. 200 m vegyes, fiúk: 1. 
Lőrincz 2:54,29, 2. Király 
2:57,08, 3. Sibalin 3:01,32. 100 
m hát, fiúk: 3. Lőrincz 1:23,50. 
100 m pillangó, fiúk: 2. Sibalin 
1:19,0, 3. Lőrincz 1:20,4. 

Hiányos nevezések 
BUDAPEST (MTI) 

A Magyar Labdarúgó Liga tájé-
koztatása szerint jelenlegi for-
májában egyik sportvállalkozás 
nevezése sem elfogadható az 
NB I 2003/2004-es idényére, az 
érintetteknek szerdáig kell pó-

tolniuk a hiányokat, illetve mó-
dosítani a jelentkezéseket. Álta-
lános hiba, hogy a legtöbb csa-
pat a tervezett költségvetése be-
vételi oldalán olyan, a játé-
kos-eladásból származó bevételt 
tervez, amelynek realitása meg-
kérdőjelezhető. 

Szűcs Lajost a Magyar Olimpiai Bizottság tagjának választották 

Fedett uszoda Szentesen? 
REFLEKTOR 

Szűcs Lajos szerint előnyt jelent a Kurca-parti városnak, hogy képviselheti érdekeit a magyar sport 
é l v o n a l á b a n . Fotó: Schmidt Andrea 

A Csongrád Megyei Közgyűlés 
a Magyar Ol impia i Bizottság 
delegált tagjai közé választot-
ta Szentes alpolgármesterét , 
Szűcs Lajost . A MOB nemré-
giben megválasztot t képvise-
lője szer in t előnyt jelent a 
megye és a város számára egy-
aránt , hogy képviselheti a ré-
gió érdekei t . 

A MOB alapszabálya értelmében 
minden megye választhat és de-
legálhat egy tagot e bizottságba 
képviselői közül. A Csongrád 
Megyei Közgyűlés jelentós több-
séggel úgy döntött, Szűcs Lajos 
képviselje a régió érdekeit. A 
szentesi alpolgármester szerint 
ez előnyt jelent a városnak is, hi-
szen a döntéshozatalok révén 
olyan kapcsolatokra tehet szert, 
melyek kamatoztathatók. A 
százötvenhat tagú olimpiai bi-

zottság első ülésén a soron kö-
vetkező athéni olimpiai játékok-
ról esett szó, s a tagok ütköztet-
ték érveiket arról is, Magyaror-
szág pályázzon-e olimpia rende-
zésére. Szűcs Lajos úgy véb, a vi-
ta kiegyenlítődött, hiszen az or-
szág gazdasági helyzete miatt 
egyelőre erre nehezen vállalkoz-
hatna. Szerinte azonban a világ 
legjobb sportolóinak seregszem-
léje, s az ezzel járó infrastruktúra 
kiépítése nemcsak az adott idő-
pontban, hanem később is hasz-
nára válhat Magyarországnak. 

Az ülésen szó esett arról is, 
hogy a világon élen járó magyar 
sportolók utánpótlás-nevelése 
mennyire fontos, a jövőt pedig 
valóban a tömegsport, a városi 
klubok szintjén érdemes megala-
pozni, hiszen minél többen spor-
tobiak, annál nagyobb az esély a 
legrátermettebbek fellelésére. 

Szentesen rendkívül sikeres 
a női és férfi vízilabdacsapatok 
szerepelnek, a város lehetősé-
geihez mérten támogatja is az 
együtteseket. A közelmúltban 
ülésezett az önkormányzat 
kulturális és sportbizottsága, s 
döntés született arról, hogy a 
városban működő sportegyesü-
letek támogatása a jövőben nö-
vekszik. Az uszodát három-
százmillió forintért ú j í t ta t ta 
fel az önkormányzat , most 
már valóban kulturált környe-
zet fogadja a fürdőzőket, azon-
ban a sportolók körülményeit 
tovább szeretné javítani a vá-
ros. Az alpolgármester tervezi, 
hogy fedett uszoda épüljön 
ugyanezen a területen, ahol 
méltóképpen lehet majd meg-
rendezni az úszó- és vízilabda-
versenyeket. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Mezeiék Eb-résztvevők 
KÉZILABDA 

A Pick beállósát, Mezeit is a 
soraiban tudó magyar férfi ké-
zilabda-válogatott részt vehet a 
2004-es szlovéniai Európa-baj-
nokságon, miután a selejtező 
izgalmas visszavágóján négy 
góllal (33-29) legyőzte Mace-
dóniát - adta hírül az MTI . 

MAGYARORSZÁG-
MACEDÓNIA 
33-29 (13-10) 
G ó l s z e r z ő k : Mocsai 9, Perez 7, Pásztor 

4, Diaz, Kertész 3-3, Mohácsi, Mezei 

2-2, Iváncsik, Bendó, Gál l - l , ¡11. Laza-

rov, Markovski 7-7, Stollov, Alusovski, 

Kolev 3-3, Dimovski, Atanasovski 2-2, 

Stojanovic, Angelovski l - l . 

T o v á b b j u t o t t : Magyarország, 64—62-vei. 

A mérkőzés a kedden elhunyt 
sportriporter, Knézy fenő emlé-
kére gyászszünettel kezdődött. 

A már biztos olimpiai induló 
hazai együttes magabiztosan vé-
dekezett, Szathmári is remekelt 
és csak az 5. percben, 3 -0 után 
kapott először gólt. A támadások 
eleinte akadoztak, így csak ne-
gyedóra elteltével sikerült komo-
lyabb előnyt szerezni, 9-4. A 
folytatásban egyre több lett a hi-
ba, s állandósult a 3 - 4 gólos kü-
lönbség. A vendégek keményen 
küzdöttek, és az egyre inkább 
magára találó Lazarov vezérleté-

vel nem hagyták ellépni a rivá-
list. A második félidőt jobban 
kezdték a macedónok, és pillana-
tok alatt ledolgozták összesítés-
beli hátrányukat, aztán a meccs 
is egál lett, 40. perc: 16-16. Eb-
ben a szakaszban kritikán aluli 
teljesítményt nyújtott a Skalicz-
ki-legénység. A nagy rohanásban 
rövid időre elfáradtak a vendé-
gek, és a játékrész derekán újra a 
hazaiak akarata érvényesült, 45. 
p.: 22-18. A mezőny két legjobb-
ja, Mocsai és Perez hajrában nem 
hibázott, eldöntve ezzel a to-
vábbjutás kérdését. 

• 
A Csömör NB I/B-s kézilabda-

csapata - az Orosháza visszalé-
pést kihasználva - vállalja a 
KEK-ben való indulást. 

Futófesztivál 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Holnap délelőtt 11-kor startol el 
Szegeden, a Széchenyi téren a IX. 
Samsung olimpiai futófesztivál. A 
helyi szervezők ötezer résztvevőre 
számítanak, azonban aki még 
nem nevezett, az a helyszínen ki-
lenc órakor még megteheti. Lesz 
ismét ovimaraton, a kicsiknek 
100 métert kell futniuk, ezen kívül 
még a szegedi nyári táborok is is-
mertetik szünidei programjaikat. 

A Samsung-futófesztivál útvo-
nala: Széchenyi tér (középső sé-
tány], Kárász u., Somogyi u., Toldi 
u., Árpád tér, Jókai u., Tisza L. 
krt., Alsó rakpart, Huszár Mátyás 
rakpart, Felső Tisza-part, Háló u., 
Maros u., Stefánia, Vörösmarty 
u., Széchenyi tér (középső sétány). 

Verhető ellenfelek 
a magyarok útjában 

LABDARUGAS 

NYON (MTI) 

A HJK Helsinki (finn)-Glento-
ran (északír) párharc győztese 
lesz az MTK Hungária ellenfele a 
labdarúgó Bajnokok Ligája selej-
tezőjének második fordulójában. 

- Egyik együttesről sincs sok 
információnk, de mivel bajnok-
ként mindketten országuk repre-
zentánsai, nyilván nem lebecsü-
lendő a játékerejük - nyilatkozta 
Egervári Sándor, az MTK vezető-

edzője. - A sorsolás pillanatában 
az elmondható, hogy 50 százalék 
esélyünk van a továbbjutásra. 
Hátrányt jelent, hogy hazai pá-
lyán kezdünk, viszont meg tud-
juk tekinteni a HJK és a Glento-
ran párharcát, így várhatón több 
ismeretet tudunk szerezni róluk, 
mint ők rólunk. 

A labdarúgó UEFA-kupa selej-
tezőjének második fordulójában a 
Debrecen a htván Ekranast, a Fe-
rencváros pedig a máltai Birkirka-
rát kapta ellenfélül. A találkozó-
kat augusztus 14-én és 28-án 
játsszák. A hajdúságiak és a fővá-
rosiak is idegenben kezdenek. 

RISZTOV TRIPLAJA 
A vásárhelyi származású úszó-
klasszis, Risztov Éva tegnap há-
rom számban (100 és 1500 m 
gyors, 200 m pillangó) is diadal-
maskodott a fehérvári országos 
bajnokságon. A betegen verseny-
ző Kovács Ágnes viszont megle-
petésre 100 m mellen vereséget 
szenvedett Reményi Diánától. 

VIDÉKBAJNOKSÁG 
Ma és holnap rendezi meg a Nap-
fény Sportegyesület Szegeden az 
Etelka sori munkacsarnokban a 
bócsások vidékbajnokságát. Erről 
a sportágról tudni kell, hogy a leg-
súlyosabb mozgássérültek is űz-
hetik, számukra is adoptálták. A 
vidékbajnokságot a szervezők fő-
próbának szánják a július 26-án 
és 27-én Szegeden sorra kerülő 
nemzetközi versenyre. 

SPORTVERSENYEK DESZKEN 
A Tisza-Maros-szög nyolc telepü-
lése (Klárafalva, Ferencszállás, 
Kiszombor, Kübekháza, Tiszaszi-
get, Újszentiván, Szőreg, Deszk) 
több sportágban mérte össze a fel-
készültségét a közelmúltban. 

Bajnokok, labdarúgás, I. kor-
csoport: Újszentiván, II. kcs: 
Kiszombor, III. kcs: Deszk, IV. 
kcs: Kübekháza; leány kézilabda, 
III. korcsoport: Újszentiván, IV. 
kcs: Újszentiván; fiú kézilabda, 
III. korcsoport: Deszk, IV. kcs: 
Szőreg; sakk: Tarján Péter (Sző-
reg), Szilágyi Emília, Lupsic Ba-
lázs (utóbbi kettő Deszk), Síkhe-
gyi Erika (Kübekháza); asztalite-
nisz: Tóth Márk, Feriing Mónika 
(mindkettő Deszk), Szuh Betti-
na, Hódi György (utóbbi kettő 
Kübekháza). Az összesített pont-
versenyt, immár nyolcadik alka-
lommal, Deszk nyerte meg. 

* 
Már hetedszer rendezték meg 

Deszken a település legerősebb 
embere és legerősebb, legügye-
sebb asszonya vetélkedőt, melyen 
Ifj. Gonda József és Baloghné Bá-
lint Aranka diadalmaskodott. 

• 
Deszken 1996-tól immár ha-

gyományosan szerveznek utcai 
futóversenyt az általános iskola 
pedagógusai, amelyen ezúttal 
több mint százhúszan indultak 
és meghívottként a szóregi nyug-
díjasok is rajthoz álltak. A díja-
kat, vándorserlegeket korcsopor-
tonként adták át a legjobbaknak. 

CSALÁDI SPORTNAP 
Családi sportnapot tartott a bak-
tói Zöld Sportpályán a Test-Teszt 
SE. A strand helyett sokan vá-
lasztották a labdás sportokat, a 
versengést; a küzdelmeket Gila 
Ferenc önkormányzati képviselő 
nyitotta meg. A végig hangulatos 
vetélkedőn mindenki kimozog-
hatta magát, kellemesen elfárad-
hatott, erre a kosárlabda, a turul, 
a tollaslabda szolgált eszközül, 
de versenyen kívül teniszpartik-
ra és röplabdameccsekre is sor 
került. A díjakat dr. Boros Gyevi 
László, az egyesület elnöke adta 
át a legjobbaknak. 

BÖKÖNYI ÉRMEI 
A Pest Megyei Atlétikai Szövet-
ség nyilt veterán pályaversenyén 
a szegedi Bökönyi György 100 
méteres síkfutásban második, tá-
volugrásban pedig első helyezést 
ért el. A szenior atléta a XXI. ve-
teránbajnokságon még a fentinél 
is jobb eredményeket produkált: 
100 méteren és a távolugrásban 
is aranyérmet ért a teljesítménye. 

KEZD A GYŐR ÉS A VIDI 
Szombaton és vasárnap rendezik 
a labdarúgó UEFA-Intertotó Ku-
pa nyitó fordulójának első mér-
kőzéseit, a két magyar résztvevő, 
a Győri ETO és a Videoton egy-
formán hazai pályán kezdi a küz-
delmeket. A győriek szombaton 
(20 óra) a ciprusi bajnokság 6. he-
lyezettjét, az Ethnikosz csapatát 
fogadják, a visszavágót egy héttel 
később rendezik Larnacában. A 
Videoton vasárnap (18 óra) a Ma-
rék Dupnicát látja vendégül, a 
gárda 9. lett a bolgár pontvadá-
szatban. A meccset Fehérvár he-
lyett Dunaújvárosban rendezik. 


