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A Nemzeti Sportközpontok fejlesztéseket is tervez a vízicentrumban 

Több gazdából egy maradt 
Tfcgnap aláírták azt a szerző-
dést, amely alapján - egy kisebb 
szegedi önkormányzati tulaj-
dont leszámítva - a Nemzeti 
Sportközpontok kezelésébe ke-
rült a Maty-éri olimpiai vízi-
centrum. 

Nagy naphoz érkezett tegnap a 
Maty-éri olimpiai sportcentrum. 
2005. április 25-e fontos dátum 
lesz a létesítmény történetében, 
hiszen állami kézbe került a Sze-
ged közeli víziközpont. 

Az első versenyt még 1971 -ben 
rendezték meg a Szabadkai út 
mellett. Az Alsó-Tisza Vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság (Atikövizig) azóta 
valamilyen szinten folyamato-
san tulajdonosa volt a 74 liektá-
nis területnek. Tegnaptól azon-
ban mindez már a múlté: az alá-
irt szerződés értelmében a Nem-
zeti Sportközpontok (NSK| keze-
lésébe került a létesítmény. Az 
elmúlt években több gazdája volt 
egyszerre a centrumnak, de lát-
szódott, ez nem igazán jó megol-
dás. Két évvel ezelőtt kezdődött 
meg az a folyamat, amely során a 
felek eljutottak a tegnapi egyez-
ségig. 

- Sportszerető ember vagyok, 
és azt kell mondjam, szakmai 
kezelő birtokába került a 
Maty-éri olimpiai sportközpont. 
És itt rögtön dr. Simády Béla ne-
ve jut eszembe, aki sokat tett 
azért, hogy Szeged rendelkezzen 
egy, a vízi sportokhoz kiváló fel-
tételeket biztosító létesítmény-
nyel. A pálya azóta jelentős fejlő-
désen ment keresztül. Nem azért 
adjuk át az üzemeltetési jogot, 
hogy lerázzuk magunkról a fele-
lősséget. A sikeres együttműkö-
désben bízva nyújtom át a cent-
rum képzeletbeli kulcsát a követ-
kező tulajdonosnak, a Nemzeti 

A többszereplős tulajdonosi viszonyok közepette is jelentős fejlesztések tör téntek a Maty-éren. Pél-
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Sportközpontoknak. Az igazga-
tóság a jövőben a vízgazdálkodá-
si érdekeket képviseli majd a te-
rületen, így például a belvízzel 
kapcsolatos védekezési feladato-
kat látjuk el - nyilatkozta Dobi 
László, az Atikövizig igazgatója. 

Az NSK főigazgatója, az egyko-
ri kiváló válogatott jégkorongka-
pus, Géczi Gábor megjegyezte, 
természetesen lesznek változá-
sok a létesítményben. 

- Minél több mozgásformának 
szeretnénk otthont adni az él-

sport mellett a Maty-éri pályán. 
A fejlesztések mind forrásfüg-
gők, de azon vagyunk, hogy meg-
valósuljanak, hiszen a sportköz-
pontok fontos részei a jövőbeni 

-terveinknek. Szükséges egy új 
kondicionáló terem létrehozása, 
de a Maty-ért körbevevő beton-
csík is a lehetséges munkák közt 
található - tette még hozzá 
Géczi. 

A várost Szentgyörgyi Pál al-
polgármester képviselte. 

- Egy olyan folyamat vége ez, 

amelyben a korábbi, többszerep-
lős viszonyok végre rendeződtek. 
Az önkormányzatnak még egy 
kb. 180 millió forintos része van 
a pályában, de ezt is szeretnénk 
megfelelő szerződésekkel értéke-
síteni. Mindezt úgy, hogy szem 
előtt tartsuk a helyiek, a város ér-
dekeit. Hiszen bárki is a gazda, 
lényeges, hogy továbbra is a sze-
gedi vízi sportok, a versenyzők 
bázisa legyen a Maty-ér - jegyez-
te meg végül az alpolgármester. 

MÁDI JÓZSEF 

CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISE-
LETE MUNKAERŐ-FELVÉ-

TELT HIRDET 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE: 

Jó megjelenésű, minimum középfo-
kú végzettséggel, kereskedelmi ér-
zékkel, jó szóbeli és írásbeli kifejező-
készséggel, felhasználói szintű számí-
tógépes ismerettel rendelkező munka-
társat keres 

g é p j á r m ű - é r t é k e s í t ő 
munkakörbe. 

Elsősorban B kategóriás jogosítvány-
nyal rendelkező jelentkezését várjuk. 
Folyamatos fejlődési lehetőség, jó 
csapat, kellemes környezet és ma-
gas, teljesítményarányos jövedelem 
várja Ont. 

Ha felkeltettük érdeklődését, kér-
jük küldje el fényképes önéletraj-
zát az alábbi címre: 

Hovány Szeged Kft., 
Ifkovics Zoltán 

6721 Szeged, Berlini krt. 4/9. 
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Diósgyőri pozícióharc 
KOSARLABDA 

A Szeviép-Szeged NB I A cso-
portos női kosárlabdacsapata 
ma a felső házas rájátszásban 
Diósgyőrben lép pályára. 

Ez rangadó a javából. A bajnok-
ságban jelenleg a harmadik he-
lyen álló Szeviép-Szeged és a ne-
gyedik helyen tanyázó Diósgyőr 
csatázik egymással. Az NB I A 
csoportos felső házas rájátszásá-
ban (kezdés: 18 óra) a két gárda 
ma este Diósgyőrben néz egy-
mással farkasszemet. Mindkét 
alakulat jó formában van, az el-
múlt hetekben egyik gárda sem 
tudott hibázni, nyerte a bajnoki 
meccseit. Egy biztos: nagy csata 
alakul ki a mai összecsapáson. 
Újhelyi Gábor vezetőedző nem 
sok pihenőt adott a játékosainak. 

- A hét végén is edzettünk, 
szombaton kétszer, míg vasár-
nap egyszer. Igaz, a főiskolás fia-
talok hiányoztak, a többiek 
azonban teljes erőbedobással 
gyakoroltak. Russai Petra is be-
állt a csatasorba, a DKSK ellen 
nagy valószínűséggel már a ke-
retben lesz. Egy a lényeg: ne le-
gyünk kishitűek, higgyük el, 
hogy idegenben is tudunk nyer-
ne. Alacsony szerkezetű csapat-
tal kezdek, fontos lesz, hogy a 
meccs elején megfogjuk a hazai 
gárda lendületét. Az ősszel két-
szer is legyőzött Miskolc alapo-
san átalakult, a télen három 
együttesből, a DKSK-ból, a Szol-
nokból és a Foton-Sopronból rak-
ták össze. Jóval erősebb lett a já-
tékosállománya a hazaiaknak, 
igaz, a mienk sem gyenge, éppen 
ezért hajtunk az újabb győzelem-
re. 

S. R. 

Tudósítóink figyelmébe! 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szerdán rendezik meg a labdarú-
gó megyei I. osztályban az elha-
lasztott 16. fordulót. Hidósítóin-
kat ezúton is arra kérjük, hogy a 
beszámolókat, amint lehet, a ta-
lálkozók lefújását követően ad-
ják le. A jól ismert telefonszá-
mok a következők: 06-62/567-

882 (fax is!), 567-808 és 567-
820. A megye I. osztály párosítá-
sa, szerda, 17 óra: Bordány-Kis-
telek, Csongrád-Mindszent, 
Röszke- Deszk, Makó-Szőreg, 
Gyálarét- Kiszombor, Balás-
tya-Sándorfalva, Kiskundorozs-
ma-SZVSE, Tápé-Mórahalom. 
Az ifjúsági meccseket április 
28-án (csütörtökön) rendezik. 

Totónyeremények 
BUDAPEST (MTI) 

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatá-
sa szerint a nyeremények a kö-
vetkezők. A 13 plusz egy talála-
tos szelvények (3 darab) nyere-
ménye egyenként 7 millió 847 
ezer 318 forint, míg a 13 talála-
tosok (4 darab) 1 millió 258 ezer 
171 forintot érnek. A 12 talála-
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tos szelvényekre (260 darab) 13 
ezer 598, a 1 l-esekre (3769 da-
rab) 938, míg a 10 találatosokra 
(27 ezer 846 darab) 212 forintot 
fizetnek. A góltotón 6 és 5 talála-
tos szelvény nem volt, 4 találatos 
szelvények (4 darab) nyereménye 
egyenként 24 ezer 587 forint. 

A helyes tipposzlop: 1, 1,2; L, 
1, 1; 1, 1,X ; 1,X, 1 ,1 ,2 . 
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17:45 Andy fiance School 
18:15 Gőzerő 
20:00 SZIN Tehetségkutató Verseny zenekara 
21:00 Nyers 
22:00 Utcabál - Útközband 
23:00 KONTROLL - ingyenes filmvetítés a Kartmoziban 

11:00 Musical részletek 
12:00 Grimmbusz Színház 
13:00 Bánát Szerb Néptáncegyüttes 
14:00 Mtniszlnbáz - Ősi suli 
15:00 Akrobat Tánciskola 
15:30 Hamza Gianni 
16:00 Forma 1 Fltnesz 
16:45 Eszterobik Fitness S.E. 
17:00 Molnár Dixieland Band 
18:00 Aulh Csilla 

y ^ g r í y ö T T g T n utoljára Szegedi 
21:30 Utcabál-Firebirds 
23:00 VILÁGSZÁM - ingyenes filmvetítés a Kertmoziban 

10:30 A Fricsay Ferenc Fúvószenekar (elvonu-
lása a városháza elől 

10:00 Forma Alapiokú Művészetoktatási Intézmény 
12:30 Juhász Gyula Oljak átadása 
13:00 Szeged Cigányzenekar 
14:00 Storyville Jazz Band 
15:00 Akrobat Tánciskola 
15:15 Extreme Hip-Hop Tánciskola 
15:30 Szegedi Táncművészeti Alapiskola 
15:50 Eszterobik Fitness S.E. 
16:10 TT Cool Tánciskola 
16:30 Hajnal zenekar koncert 
18:00 Sun City koncert 
10:30 Blues BR Others Show 

I 21 00 Tűzijáték 
21:30 Irigy Hónaljmirigy 
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Erős Emberek 
Európa Napok jegy. 
restés, pónilovaglás. 
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