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A tartalomból

héten keres,tül nemzetközi csúcsfor
.ilom volt t Jjszásion. A Tornacsarnokhan,

Szási Vendégházban. a Fenyő Aruház
I an, a Középiskola környékén eleinte né
i~et é~ finn ‚ersenyzőkkel. később pedig
r iár kínaiakkal. vietnamiakkal találkozhat—

ik lJjszasz polgarai. A külföldiek mind e,gy
c olog. a lahtotl—lahda~ás miatt érkeztek ~.Jj—
s’ászra. .‘

rendezőgárcla készen állt. Igaz, a tetőfedők
. még dolgoztak. .

Az Intercity Kupán mindén áVB mása
volt. Itt is volt térzene, mazsoiettes felvonu
lás, megnyitó. Működtek a büfék; a sőrsá
tor. . . .

Á csapatok’ felvonulása után a fővéd’
nük, dr. Bajnai Gábor MAV vezérigazgató.
helyettes képviseletében Kovács Ferenc ál
lomásf~inök nyitótta meg az V.. Magyar
Nemzetközi Bajnokságot, majd Nagyné dr.
Szelmák Erika köszöntötte Ujszász város
nevében a .~égjelent versenyzőket.

:‚ Kovács,Ferenc állomásfőnök
‘‘ megnyitó beszéde:

‚ ‘ Hölgyeim é~ Uraim! Kedves Vendégek!

Lapunkból tallóz és az átvett anyagokat
továbbítja az
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A nagy forgatag a július 8án kezdődő
F égynapos nemzetközi versennyel, az V.
1’ lagyar Neni,etközi Bajnoksággal kezdő
ött, amely ebben a~ évben is az Intercity .

E~upa nevet viselte. A hagyományos verse
i’ yen, amely a nemzetközi versénynaptár.
I an a lIungarian Open nevet viseli, három

rszág 11 egyesületének  a finn Helsingin . ‚

‘ulkajalkapalloilijat. a német Eintracht Ha verseny fővédnöke, dr. Bajnai Gábor, a
~L’n, FF(’ Hagen. O~C Rheinhausen, Totsi MAV Rt. vezérigazgatóhelyettese nevében
‘‘ii~ers Remseheid ás a magyar Jár~oshida~’ köszöntöm a~ V Magyar Nemzetközi’Láb
Leszthely, Kisnána. Nagykanizsa, Nyárlő ‚ tolllabda.bajnokság, vagy más né’/en az V

ne é~ tJjszási siineihen 31 férfi és 14 női . Hüngaryan Open résztvevőit, .a~rnegjelent
I ármas lépet’ palyara. A verseny a le~johh ‘érdeklődőket. . ‚ . . .

I nn. n~met ás magyar versenyzők részére a . A verseny.második alkalommal.viseli az
lághajnoksag előtti utolsó erőp~óha ‚k)lt. ‘ Intercity Kupa nevet. Ez a név ‚ütal ‚arra,

is verseny főpróba volt a rendezők számára hógyezt a versenyt egy vasut~ településen
. Ok is az egy hál múlva kezdődő vitághaj. ‚ ‚. rendezzük, ‚ahol apáról fiúra száll’ a vasutas
ok~ i~r i kesiultik Az előkeszuletLk jol hivatas Szeretete

I aladtak. A ‘lornacsarnok frisse~1festve, a bta~ a.4. oldalon)’ ‘:‘.
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Láhtofllabda Világbajnokság
ÚJSZÁSZI Híradó

Kezdődik a felvonulás Tajvan és Vietnam

Magyarország A mazsorett csoport most is sikert aratott

Dr. Szakács Imre államtitkár megnyit4ja Nagyné dr. Szelmák Erika üdvözlő beszédét mondja

Nag3 sikerük volt a jász népviseletbe öltözött asszonyoknak
‚

~ Wenzhong, az 1SF elnöke
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A ‚ietnamiaka világ legjobbjai

z~I~ ~Li_____
Férfi párosban 3. Magyarnrszág (Ilartyányi, Juhász, Pintácsi)
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Lábtolllabda Vi1~í~bajnokság

(folytatás (JZ ]. oldali’ól)
Utal arra, hogy egy vasutas sport

1eyesület, az Iljszászi Városi Vasutas Sport
cyesü let az egyik főrendező, utal arra, hogy
verseny főtámogató~a a Magyar Allamvas—
tak Részvénytársaság.

Az Intercity a MAV egyik szolgáltatása,
városokat gyorsan, kényelmesen Összekö

I gyorsvonal. A mai versenyen egy kicsit
i ~ás tartalmat kap az Intercity elnevezés. Az
I itercity Kupa is városokat köt Össze, a láb

ál—lahdázó városokat: Helsinkit, Hagent,
l~emscheidot. Oberhausent, Keszthelyt,
liagykanizsát. Kisnánát, Nyárlőrincet, Já

oshidát és Iljszászt. Ennek a különleges
s’~ortágnak a szeretete hozta ide a verseny—
~ iket immár Ötödik alkalommal. Orülök,
I ogy a német versenyzők eddig mind az Öt

lkalommal eljöttek Ujszászra. Orülök an—
i ak, hogy távoli rokonaink, a finnek is már
t urmadik alkalommal látogatnak cl hoz—
~ínk.

Köszöntöm a magyar csapatokat, ame—
I ek elég sűrűn megfordulnak Ujszászon a
1’ ii lönböző versenyeken, hajnokságokon.
ok az újszásziakkal együtt sokat tesznek
tért. hogy a láhtolllahda sportág elterjed

j n.
Kedves Versenyzők!

I ~obogjon az Intercity!
Kívánom. hogy sportszerű, nemes ver

s~ngéshen dőljenek cl a bajnoki címek és ez
látványos verseny is járuljon. ho~á a láb

I )lllabdázás további népszerűsítéséhez. Kf
‘ánom, hogy tovább erősödjenek a sportha
r ilságok.

Mindenkinek jő játékot, sikeres ver
s ~nyzést!

Az V Magyar Nemzetközi Láhtolllah
ma Bajnokságot. az Intercjty Kupát ezennel
r legnyitom.

A beszédek után három helyszínen  a
ürnacsarnokban. a Művelődési Házban és
Gimnázium tornaterméhen  kezdetét

“Mte a verseny.
Szombat ás vasárnap a férfi és női csa

[atmérkőzésekre került sor. A résztwvők a
csapatverseny zárásaként jó hangulatú
m redményhirdeléssel, majd hankettel zárták

~ első két napot a Művelődési Ház nagy
~rméhen. A szokásoknak megfetelően

riinden csapat műsort adott. Nagy sikere
‚olt a finneknek, remek hangulatot terem

Mt a kisnánai lakodalmas. A hajnalig tartó
m iszkó utáni pihenőnapon Ujszásszal ismer
kedtek a versenyzők. Sétát tettek Ujszász

Icáin. megtekintették a templomot. Meg
I allgatták Nagy Kálmánné szép énekét és

rgonajátékát. Délután szolnoki kirándulás
következett. Tiszaligeti fürdés majd vásárlás

városban. Kedden egyénivel folytatódott a
‘crseny. Az eredmények a válogatott ver
s myzők jó formáját bizonyították. Minden
‚ersenyszámban magyar győzelem szüle

Mt. A férfiaknál a csapat és az egyéni ver
S myt is újszásziak nyerték. A nőknél a nagy
k :inizsaiak büszkélkedhettek hasonló ered

iénnyel. A külföldieknek a férfi egyéniben
s került egy ezüst ás egy hronzérmet szerez

iük. A csapatversenyek során az Eintracht
I lagen 6. helyezése volt a legjobb eredmé
r vük.

Részletes eredmények:

Férfi csapat: 1. Újszász I. (Alapi Zoltán,
Nagy Zoltán, Sipos Péter), 2. Kisnána I.
döntő: 154, 159, 3. Ujszász II. (Hartyányi
Dániel, Petrik Péter, Seres Ferenc), 4. Uj
szász III. (it. Fehér János, Takács Endre,
Tóth Gábor), 5. Ujszász VI. (Herczeg Csa
ba, Lakatos Attila, Lakatos Zoltán), 6. Ent
racht Hagen, 7. Helsingin I. 8. Keszthely II.
9. FFC Hagen II. 10. Jánoshida I., 11. FFC
Hagen I. 12. Nagykanizsa, 13. Ujszász IV
(Juhász István, Pintácsi László, Monori
Sándor), 14. Kisnána II., 15. Keszthely I.,
16. FFC Hagen III., 17. Helsingin II. 18.
Nyárlőrinc, 19. Ujszász V (Farkas Jenő, Fe
hér János, Márton József, Lovász Tamás),
20. OSC Rheinhausen, 21. Ujszász VIII.
(Ezsiás Tamás, Konka Gábor, Konka Pé
ter), 22. Jánoshida II., 23. Ujszász VII. (Ba
kó János, Béki Tamás, Kisnémeth Péter, To
ronyi Károly), 24. Remscheid II., 25. Rems
cheid I., 26. Keszthely IV, 27. Ujszász X.
(Chrudinák Nándor, Farkas Nándor, Far
kas Adám, Kovács Szilárd), 28. Kisnána III.,
29. Ujszász IX. (Bogár László, Ezsiás Tibor,
Nagy Gábor), 30. Keszthely III., 31. FFC
HageniV.

Női csapat: 1. Nagykanizsa I., 2. Ujszász
I. (Földi Nikoletta, Jenes Orsolya, Szarvák
Henrietta) döntő: 1614, 1510, 3. Ujszász
II. (Fehér Judit, Kasza Eszter, Polónyi Ag
nes, Fülöp Beatrix), 4. Ujszász III. (Barta
Imréné, Nagy Zoltánné, Szórád Béláné), 5.
Jánoshida II., 6. Ujszász IV. (Kapás Agnes,
Káté Anikó, Varga Adrienn), 7. Jánoshida
I., 8. Ujszász V (Bakó Kata, Baky Orsolya,
Győri Judit), 9. Nyárlőrinc, 10. Nagykanizsa
II., 11. Kisnána III., 12. Kisnána II., 13. Kis
nána I., 14. Remscheid Totsi Tigers.

Férfi egyéni: 1. Tóth Gábor (Ujszász),
2. Stephan Blank (Eintraht Hagen) döntő:
1015, 1511, 158, 3. Peter von Rüden
(FFC Hagen), Hartyányi Dániel (Ujszász),
58. Peter Müller (FFC Hagen), Juhász Ist
ván, ifj. Fehér János, Alapi Zoltán (Ujszász)

Női egyéni: 1. Gozdán Agota (Nagyka
nizsa), 2. Budavölgyi Veronika (Nagykani
zsa) döntő: 155, 153, 3. Fehér Judit, Földi
Nikoletta (Ujszász) 58. Menyhárt Anna
(Jánoshida), Barbara Figge (FFC Hagen),
Eira Suniala (Helsingin S.), Gazsi Márta
(Jánoshida).

A válogatottban is szereplő önnek és
németek itt maradtak, a többiek szerdán
hazautaztak.

Csütörtökön az ázsiaiak közül elsőként
a tajvaniak érkeztek. Pénteken délben a vi
etnamiak és a kínaiak, késő éjszaka a hol
landok is megjöttek. Teljessé csak vasárnap
ra lett a mezőny a laoszi vendég és néhány
német játékos megérkezésével.

A versenyzők érkezése közben a rende
zők is egyre nagyobb létszámban serényked
tek. Népes rendezőgárda  kb 30 fő  műkö
dött a Tornacsarnokban, minden csapat kü
lön kLsérőt kapott, nagyüzem volt a Szász
Vendégházban, minden előkészítve a kö
zépiskola kollégiumában. A játékosok meg
kapták ax akkreditációs kártyáikat, az újszá
szi címerrel díszített VBpólókat. A péntek
délutáni hivatalos edzésre minden kész volt
a Tornacsarnokhan. Kész a tető, az árnyé
kolás, megérkeztek a pályaszőnyegek, ki
húzva a közvetítő kábelek, állt a lelátó, az

interneten a világ minden részén nyomon
követhetik ax érdeklődők a VB eredménye
it (www.muszakiujszasz.sulinet.hu), a te
rem feldíszítve, helyükön a zászlók. Amiből
mindjárt bonyodalom is keletkezett. A kína
iak kifogásolták a tajvani zászlót. Helyette a
tajvani olimpiai bizottság zászlaját kellett ki
tenni. A péntek éjszakai technikai értekez
lete~ aztán  legalábbis egy időre  sikerült
elsimítani a diplomáciai bonyodalmakat.

Minden kész, minden egyeztetve, kez
dődhet az I. Lábtolllabda Világbajnokság.

Az időjósok másnapra esőt jósoltak.
Szerencsére Ujszászon nem vált be a jósla
tuk. Nem volt akadálya a megnyitónak. A
szolnoki MOL Olajbányász zenekar legjobb
formájában szórakoztatta a gyülekező kö
zönséget. A félórás térzene után megalakult
a menet. A zenekar előtt a Vörösmarty Mi
hály Altalános Iskola Kertvárosi mazsorett
jei, mögöttük a jász népviseletbe öltözött
Népi Díszítőművészeti Szakkör tagjai, a ön
nek, majd sorban a többiek. A sort az ele
gáns pirosfehérzöld melegítős magyar csa
pat zárta. A menet félóra elteltével érkezett
vissza a Tornacsarnokhoz. Addigra a dísz
vendégek is megérkeztek: a fővédnök Dc
utsch Tamás ifjúsági és sportminiszter kép
viseletében dr. Szakács In~re (ISM) politikai
államtitkár, a verseny egyik védnöke dr. Ka
posvári.Kázmér, a megyei önkormányzat és
a megyei sportvezetés képviselői, környék
beli polgármesterek, Iváncsik Imre ország
gyűlési képviselő, Nagyné dr. Szelmák Erika
polgármester, az újszászi képviselőtestület
tagjai.

A Himnusz elhangzása és a mazsoret
tek bemutatója után a megjelenteket Fehér
János, a Magyar Lábtolllabda Szövetség
főtitkára, a Nemzetközi Lábtolllabda Szö
vetség alelnöke, a világbajnokság főrende
zője köszöntötte, majd felkérte Szakács Im
rét az I. Lábtolllabda Világbajnokság meg
nyitására. A nagy létszámú hallgatóság előtt
elmondott beszédében a sport jelentőségét
méltatta az államtitkár. A XXI. század em
berének életében a sport egyre nagyobb
szerepet kap majd. A lábtolllahdázás még
kevésbé ismert sportág, a futball, a kézilab
da, a kosárlabda jelenleg sokkal ismertebb,
de a lábtolllabda is megtalálja majd a he
lyét a széles sportág kínálatban. Elismerés
sel szólt a magyar lábtolllabdázókról és Uj
szász városáról, hogy a Világbajnokság
megszervezésére vállalkoztak. Sporttörté
nelmi esemény az I. Láhtolllabda VB meg
rendezése. A továbbiakra sok sikert, jó ver
senyzést kívánva megnyitotta az I. Láhtoll
labda Világbajnokságot. (A későbbi beszél
getés során az államtitkár úr maga is megle
pődött, hogy milyen kis összeggel támogatta
az ISM a világbajnokságot.)

Az államtitkári megnyitó után Dai
Wenzhong, a Nemzetközi Láhtolllabda
Szövetség (1SF) elnöke kínai nyelven üdvö
zölte a hallgatóságot. Beszédében örömét
fejezte ki, hogy egy nagyon szép országban
és annak vendégszerető városában kerül
sor az első VBre. „A Magyar Láhtolllahda
Szövetség jó munkát végzett. Ez a világbaj
nokság jól fog sikerülni.”
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Lábtolllabda Világbajnokság L ~ ~ I

Ezt követően újszász városa nevében
Nagyné dr. Szeln]ák Erika köszöntötte a Vi
I igbajnokság résztvevők.

Nagyné dr. Szelmák Erika
polgármester üdvözlő beszéde:

tjlamtitkár Úr! Elnök Úr! Hölgyeim és
l1raiin! Kedves sportolók. sportvezetők,
ttsztelt érdeklődők!

Ujszász Város Önkormán~ita és lakos
iga nevében tisztelettel köszöntöm az I.

1 :ibtoll—labda Világbajnokságra Ázsia és
I urápa S országából városunkba érkezett
„~rsenyzőket, edzőiket, vezetőiket. Köszön
t ~m a megnyitóra ellátogató újszásziakat és

környező tetepülésekről érkezett érdeklő
. őket.

Különleges eseménynek ad otthont vá
~sunk. Egy nálunk Magyarországon még a
ülönleges sportágak közé tartozó játék, a

L htoll—labdázas világhajnokságát rendezzük
1 Ijszászon. Nagy megtiszteltetés ez vám
~‘anknak, de ágy gondolom, hogy az 1993

iivemheréhen megrendezett első újszászi
‚‚~rseny óta elvégzett munka, az újszászi
L ibtolllahdázok hazai és nemzetközi sikerei

éltóvá tették városunkat arra, hogy a
s~ortág L világhajnokságát megrendezzük.
I Íjszászt a láhtolllahdázás városának neve
‘ik. Igyekszünk is ennek a címnek megfelel

i. Városunk hetek óta láhtolllahda lázban
. g. Felújítottuk a Tornacsarnokot, csinosí

ütuk a környékét. játékosaink pedig sok
tLtzéssel készültek. hogy nagykanizsai és kis

:inai sporttársaikkal együtt méltóképpen
épviselhessék Magyarországot. Városunk

1’ icsi. alig hétezer lakosú. Nincsenek olyan
IS hetőségeink mint a több tízezer vagy több
~.‘ázezer lakosú városoknak. A különbsége
Ici a szívélyes vendéglátással tudjuk ellen
~ityozni. A népes szervezőbizottság, az ön
l’énte8 segítők mindent megtesznek azért,
I agya verseny résztvevői júl érezzék magu
1’ at I. ijszászon. Remélem, ez a sok munka
. redményes lesz. Valamennyi résztvevő szí
‘csen gondol majd vissza Magyarországra,
I ijszászra. az I. Láhtoll—lahda Világbajnok—
~ era.

Vakimennyiüknek sikeres versenyzést,
1’ ellemes itt—tartózkodást kívánok.

Ezután már a játék következett. Azsú
I őásig megtelt Tornacsarnokhan a Híd a
F ~wai tölyó felett legfrissebb feldolgozására

közönség ütemes tapsa közben bevonul
ik a nyitómérkőzés résztvevői. Katona Ká
dy vezető versenyhíró angol és magyar
velven bemutatta a mérkőzés résztvevőit:
lagyarország A: Alapi Zoltán, Nagy Zol—
in. Sipos Péter. ifj. Fehér János, Takács

I ndre. 5löth Gábor. Szövetségi kapitány:
tarvas László: Finnország: Pekka Marja—

I ~aki. Teemu Marjamaki. Kare Jantunen.
~ tövet ségi kapitány: Petri Vakevainen. A
I nn és a magyar himnuszok elhangzása
i tán elkezdődött a játék. Mindenki magyar
ISvőzelmet várt. Fey héttel korábban sima
: (tra győztek az újszászi fiúk. Most idege
~ :n. elfogódottan játszottak. A játszma vé—

‘~re összeszedték magukat, 1413nál két
~‘cr is játszmalabdájuk volt, de mégis a fin

nek nyertek. A második játszma még izgal
masabb volt. A finnek 8Ora elhúztak. In
nen fordítottak a magyarok és nyertek 15
11re. A harmadik játszma sem sikerült, és
így fájdalmas vereséggel zárult a nyitó mér
kőzés.

Sajnos a második mérkőzésen Magyar
ország B csapata is elszállt. 21re kikapott a
németektől. Igy a férfi csapatban szertefosz
tottak az éremálmok. A verseny ettől kezd
ve haladt a maga medrében. Elkezdődött a
női csapatverseny is.

Közben a polgármester asszony a dísz
vendégek és a támogatók részére fogadást
adott a Szász Vendégházban.

A verseny minden nap telt ház előtt
folyt. A vietnamiak és a kínaiak lenyűgöző
játéka, a nemzeti színekben szereplő ma
gyar játékosok állandó biztatása csodálatos
hangulatba hozta a közönséget. A Csúcs
hétfőn este volt, amikor a vietnamiak közel
kétórás mérkőzésen legyőzték a kínaiakat.
A közönség felállva tapsolta, éljenezte a láb
tolllabdázás minden szépségét bemutató
játékosokat, a világbajnok vietnamiakat.

Kedden a párosok selejtezői zajlottak,
csütörtökön délelőtt az egyénizők léptek
pályára, majd délután a helyosztók, este pe
dig a döntők következtek. A páros és az
egyéni versenyszámokban már jobban ment
a magyaroknak (újszásziaknak). lbbb
bronzérmet sikerült elcsípniük. Az összesí
tett versenyben 3. Magyarország A csapata,
4. Magyarország B.

A döntőkben mindenütt vietnamikínai
párharccal fejeződött be a VB. A nagy ver
senyből a vietnamiak 5, a kínaiak 2 világbaj
noki címmel kerültek ki.

A düntők után a búcsúbankett követke
zett. Remek vacsora után különdijakat kap
tak a legjobb versenyzők, a versenyeken
közreműködők, majd a delegációvezetők.
Ezután nemzetközi show műsor kezdődött.~
Minden ország előadott egy dalt, egy törté
netet, táncolt vagy énekelt. A műsort a tol
mács lányok tánckara zárta. A vietnamiak
és a tajvaniak hajnali négykor szinte a disz
kóból indultak a repülőtérre.

A szervezők a versenyek szüneteiben
igyekeztek megmutatni Magyarországot a
külföldi résztvevőknek. Vasárnap este a
Művelődési Házban folkiór program kere
tében Ujszász és a környék énekesei és tán
cosai adtak színvonalas ízelítőt a magyar
népzenéhől és néptáncból. Hétfőn Rózsa
György igazgató rövid tájékoztatást adott a
középiskola életéről, majd a számítógépes
Van Gogh kiállítást tekintették meg a játé
kosok és vezetőik. A világbajnokság résztve
vői is jártak as újszászi templomban. Ők is
meghallgatták az orgonakoncertet. A szol
noki strandolás a rossz idő miatt elmaradt,
helyette városnéző sétán vettek részt a kül
földiek. Július 19én Budapestre utaztak a
VB résztvevői. A programban parlamenti
látogatás és a budai vár megtekintése szere
pelt. A Parlamentben Iváncsik Imre ország
gyűlési képviselő fogadta a lábtoülabdázó
kat. Ó és egyik munkatársa vezette körbe az
ámuló társaságot a Parlament folyosóin.

A Parlament után séta és fényképezke
dés a Hősök terén, majd ebéd után a hu dal
Vár szépségei vártak a résztvevőkre.

A Világbajnokság részletes eredményei:
Férfi csapat: 1. Vietnam, 2. Kína, 3. Né

metország, 4. Finnország, 5. Magyarország
B (MaliIc András, Hartyányi Dániel, Pau
lenka László, Szarvas Péter), 6. Magyaror
szág A (Alapi Zoltán, Nagy Zoltán, Sipos
Péter) 7. Tajvan, 8. Hollandia.

Női csapat: 1. Kína, 2. Vietnam, 3. Ma
gyarország A (Budavölgyi Veronika, Goz
dán Agota, Kapás Agnes, Végh Dóra), 4.
Magyarország B (Fehér Judit, Fülöp Beat
rix, Kasza Eszter, Polónyi Agnes), 5. Né
metország, 6. Jbjvan.

Férfi egyéni: 1. Nguyen Minh lám (Vi
etnam), 2. V~bng Jungfeng (Kína), 3. Tóth
Gábor (Magyarország A), 4. Petrik Péter
(Magyarország B), 5. Teemu Marjamaki
(Finnország), 6. Michael Kowallik (Német
ország), 7. Jeng IuanUen (Tajvan), 8. Liu
Junliang ~Hollandia)

Női egyéni: 1. Gao Fang (Kína), 2.
Nguyen Thi Thanh Nga (Vietnam), 3. Goz
dán Agota (Magyarország A), 4. Silke von
Rüden (Németország), 5. Földi Nikoletta
(Magyarország B), 6. Wang ChiaWei (Taj
van), 7. Eira Suniala (Finnország)

Vegyes páros: 1. Nguyen Thi Thanh
Nga  Nguyen Minh Tham (Vietnam), 2.
Wang Jungfeng  Zhao Aijun (Kína), 3. Ala
pi Zoltán  Kapás Agnes (Magyarország B),
4. Barócsi Andor  Budavölgyi Veronika
(Magyarország A), 5. Wang Chia Wei  Chi
en HungChung (Tajvan), 6. Sven Walter 

Diana Ruttar (Németország), 7. Mikko Ku
usela  Eira Suniala (Finnország)

Férfi páros: 1. Nguyen Minh Tam  Dao
Thai Hoang Phuc (Vietnam), 2. Wang
Jungfeng  Zhao Aijun (Kína), 3. Hartyányi
Dániel  Juhász István  Pintácsi László
(Magyarország B), 4. ifj. Fehér János  Tóth
G4bor (Magyarország A), 5. Sven Walter 

Peter Müller (Németország), 6. Petri Vake
vainen  Mikko lápaninaho (Finnország),?.
Wu ShengPei  Chen ShinJang (Tajvan), 8.
Wang Lin  Lin Pixiang (Hollandia)

Női páros: 1. Nguyen Thi Thanh Nga 

Nguyen Thi Lien (Vietnam), 2. Gao Fang 

Zhou Rong (Kína), 3. Diana Ruttar  Silke
von Rüden (Németország), 4. Földi Niko
letta  Szarvák Henrietta (Magyarország A),
5. Fehér Judit  Polónyi Agnes (Magyaror
szág B), 6. Wang ChiaWei  Cheng Ting
Mei (Tajvan).

Nemzetek pontversenye: 1. Vietnam
45, 2. Kína 39, 3. Magyarország A 22, 4.
Magyarország B 20, 5. Németország 17, 6.
Finnország 6, 7. Jájvan 5, 8. Hollandia O.

Üres a Tornacsarnok. A Szász Vendég
házba is visszatért a törzsközönség. A kollé
giumban már egy tánctáhor résztvevői gyü
lekeznek. Elmentek a mosolygós vietnami
ak, a kíváncsi tajvaniak, a kimértnek látszó,
de amúgy barátságos tinnek. Mindenki el
utazott. Mi maradt itt nekünk?

A Tornacsarnok izzó hangulatának, a
dörgő vastapsnak, a káprázatos játéknak az
emléke. Az elutazók köszönete, elismerése.
A lábtoillabdázás népszerűsödése, Ujszász
ismertségének növekedése, a kábelhálózat
kiépítésének megkezdése. Bizonyíték arra,
hogy egy kisváros is tud nagy dolgokat csi
nálni, ha sokan összefognak. Ez az összefo
gás kellene a hétköznapokon is.

5. oldal 2000. augusztus



Egy kis sportág I. világh nokságát ren
eztük. Nagyvárosban. sok pénzből talán

F lég nagyobbat, csitlogóbbat lehetett volna
r~ndezni. itt mindenki a szívét adta a ver
~nyhez. Köszönet érte mindenkinek, a he
I i és a vidéki támogatóknak, a városi Ön
kormányzatnak, a Szász Vendégháznak. a
Eözépiskolának. valamennyi rendezőnek és
s ~gáőnek és nem utolsósorban a lelkes né—
~iknek, akik igazi világbajnoki hangulatot
I reflltettek. Lehet, hogy soha többet nem

sz Jjszászon világbajnokság, mert kinő
ennünket a sportág. de ile feledjék  mint
logy a világ összes lábtoll—labdázója is tud—
fo~a — a lábtoll—labdázás I. világhajnoksá—

át 2000. július 1 5—től július 20—ig Magyar—
rs7ágon. iJjszásion rendezték.

Fehér János

világbajnokság ideje alatt a Középiskola
nácstermében ülésezett az International
lull tecock Federation (1SF) elnöksége.

Ai elnökség düntött a következő világ
I ajnokságok helyszínéről.

2001 októberében Pekingben, 2002 Ok
~berében 1ippstadthan (Németország)
~ndezik a világbajnokságot. A magyaror—

s ‘ági tapasztalatok alapján két verseny—
‘ámban mérkőzhetnek majd a versenyzők.

Köszönet mindenkinek,
aki segítette a VB

megrendezését:

A Nzervezőbizott.~ág tagjainak:
Bakó Jánosné. dr. flaky Endre, Baláti

~oltán. Bálint Ferenc, Barta imréné, Bor—
s 15 Ferenc. Fehér .Iudit. Fehérné Szekeres

~suysanna. Földi Gyula. Kaizer Imre, Ka—
‘a iózsefné. Kovács Nándor, Nagyné dr.

~ ‚elmák Erika. Nagy Zoltánné, Némethné
~arga Edit. l’ataki Mihályné, Pomázi János.

I .ózsa György. dr. Szóró Magdolna. Veres
lit. VigIl l.ászlóné

A t’imogatóknu k:
Kiemelt támo~atók:

I ‘i;: és (ymo,,umuívek Koncesszios RI.
Ujszá,: 1úros ()nkormúnvzata

(;i,i,náziton A illi’tvzoki SzakközépLskola
ifjúsúi~i C) ‚‘portminisztérium

Bran Union ll1IJ1gó1laSö1~gyarak Rt.
.INKSzoh 10k Megyei Onko;mányzat
l~(Il1(,VÍk Imre ocvza~’gyulL’Vi képviselő

Ioza (‘00]) RI.
Di: Szoro Al(05lOln(l képviselő

~nikkó Kit.
1\’eiisiedler IiI.

R01ii(~V(1 Rt.
Ilelyi túino~atók:

ÓO() ~z. lenvő Aniliáz
ó2tkvz.ABC

ÁDhlO( I(illalkOZO,Vi Iroda
l)i: lá,k” Endie ké~iziselő

Bala~ Zolíoii
Rovar, ie “OIl 11)11 Klára kLpviselo

( ~arda Ri.
hioo/t B!.

L)~yüiI l1jszász~ii J~’i~i’esülei
lecske Kf~.

Földi Balázs
Horváth Tibor
Kastély Otthon

Kasza József
Kasza Józsefné

Művelődési Ház és Könyvtár
Nagy Zoltánné

Nagyné dr. Szelmák Erika polgármester
Papp Zoltán FOODIMPEX

Pewik Ferenc képviselő
Rédei Isiván
Répási Csaba

‘Szabadság’ Vadásztársaság
Szabóné Balogli Etelka

Szent István Gyógyszertár
SZILVASHUS
Szilvási Ferenc

Tarcsáné Varga Edit
Tóth László

Törőcsik István
Uj Papír

Veres Sándorné
Vidéki támogatók:

Akvizítor Rt.
Apenta

Barta István (Százhalombatta),
Usepeli Lajos, a Szolnok és Vidéke Afész

elnöke
Csoki Hungária Kfi’.

Usoki Mester Bt.
Dekor  C. K~. Szolnok

Diákbusz KJi’. Zagyvarékas
Direkt Kft. Szolnok

Forlaw Bt.
Fundy

Gallicoop Rt.
Garancia Biztosító Rt. Szolnoki Fiók

Gyógycipő Kft. Szolnok
Hajdútej Rt.
Henkel Ital

Hidatext KJi.,Jánoshida
Horváth és Társa Cegléd

.Jászkun Volán Rt. Szolnok
Kobela József.Jánoshida

Kossuth Etterem A Cukrászda A bony
Középliszai Mezőgazdasági Rt. Kunhegyes

Kurucz László Zagyvarékas
MÁVRt.

MA V Szolnoki Járműjavító KJ’~.
Nesílé

NID97 Csoki Mix Nagykei:
OTP Rt.

Peter von Rüden Németország
Pont 991 KJ~. Ibrökszentmiklós

Procter and Gamble
Reklám Dekor Kfi.Szolnok

Repro Stúdió Szolnok
Sara Lee Hungaiy Kávé és Tea KJ~.

Snickers
di: Stigler Károly Szolnok

Szabó A Társa IQi’..Jászldstii~
Szabó Tímea .Jászb erény
Szarvas László Kisnána

Tchibo
Teclmotrade Informatikai Rt. TOSHIBA

Tengerszem Optika Szolnok
Tigyi Zoltán Szolnok

Tisza Cipőgyáró KIi’. Mailjő
TITASZ Ri.

Tóth [inre .Jászalsószentgyörgy
TúrPlus Kft. Mezőtúr

Unijnx — I—Jungária Rt. Szolnok
Várda Drink Kisvárda — Kecskemét

Veres Ákos vállalkozó Szolnok
Veres Pál Szolnok

Zepter Hiinga;y szolnoki kirendeltsége

UJSZASZI Hi ra~i6

A VB média támogatója:
Trió Tv

PR Telecom Pd.

A segítőknek
Bakó Kata, Bakos Dániel. Baky Orsolya.
Barta Zoltán, Barta Zoltánné, Bogár Petra,
Bogárné Simon Klára, Boros Antal, Csóká
si Katalin, Czeglédi Tímea, Czétényi And
rás, Czétényi Szilárd, Dománszki Klaudia,
Enczi Katalin, Ezsiás Tibor. Gerhát Mihály,
Juhász Attila, Juhász Attila, Juhász István
né, Kalácska Angéla, Kasza Péter, Kapás
Józsefné. Kecskés László, Kerékgyártó Má
ria, Kincses Sándor. Kocsis Gézáné. Konka
Györgyné, Kovács Nándorné, Molnár Ti
bor, Nagy Bernadett. Nagy Kálmánné, Népi
Díszítőművészeti Szakkör, Pomázi Melin
da, Rendőrőrs, Szabó Imre, Szabó Imréné,
Szekeres Nóra, ‘Iiircsa Károly. ].öth László
ná, Ufőczki Zsófia, Városi Polgárőr Egye
sület, a Szász Vendégház. a Kollégium és a
Városgazdálkodási Iroda dolgozóinak

... és mindazoknak, akik a felsoroltakon
kívül bármit is tettek a rendezvény lebonyo
lításáért.

Fehér János
a szervezőhizottság elnöke

Koszovói hármas
Újszászról

~K~oszovó, Pristina ~ez a két helységnév az
elmúlt egy év során igen sokat szerepelt
mind a magyar, mind a nemzetközi sajtó
ban. A déleurópai tartományban a nemzet
közi KFOR erőkhöz kapcsolódva a kezde
tektől tavaly július óta magyar katonák is
részt vesznek a hékefenntartáshan egy 324
fős Magyar honvédség Or és Biztosító
Zászlóaljnak nevezett katonai szervezettel.

A kontingens megalakulása óta nem
telt cl olyan nap. bogy ne képviselje valaki
városunkat a hadműveleti területen. E fur
csa kijelentés oka három katonatiszt szolgá
latával értelmezhető. Ilárom katonatiszt.
akik életében kút közös momentum is van:
mindhárman Ujszászrót származnak, és
mindhárman részt vettek (illetve ketten
még ma is részt vesznek) a délszláv régió
békefenntartó missziójáhan.

Először a legkorábban elutazó főtisztet,
Tánczos T~imás őrnagyot kérdeztük tapasz
talatairól. élményeiről. ‘liinczos őrnagy úr
1999 júliusától ez év áprilisáig 9 hónapot
szolgált Koszovó fővárosában, Pristinában.
hadműveleti főtisztként. Az elsőkkel érke
zett. akikre többek között a tábor kialakítá
sának nehéz feladata hárult. Ez volt az az
időszak. amit a televízióhól is ismerhetünk:
napközben a hőmérséklet az 5(1 °Cot köze
lítette, de a sátrakhan ennél melegebb volt.
A főtiszt erről a szakaszról elmondta: “Szin
te pihenés nélkül dolgozott itt mindenki. A
táhorépítésnél a rendfokozatok nem számí
tottak. Októberben pedig a költözködés
volt. ami a mindennapos munkát nehezítet
te. de mindenki örömmel tette a dolgát. hisz

Lábtolllabda Világbajnokság

(.oldal 2000. augusztus


