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Mennyibe kerül 
egy amatőr bérgyilkos? 
F ebruár 24-én, egy enyhe, mondhatni szép pénteki 

napon, dél körül, bérgyilkos várta Molnár Ru-
dolf szegedi vállalkozót az irodája előtt. Amikor Mol-
nár kiszállt fehér színű Mercedes-éből, a szkafander-
sisakot viselő tettes két golyót eresztett az üzemanyag-
bizniszben otthonosan mozgó, hatalmas termetű, 
majd' százötven kilogrammos férfi fejébe. Molnár el-
veszítette eszméletét, összecsuklott. Ez egyébként egy-
általán nem meglepő, sőt, nagyon is érthető, hiszen az 
egyik lövedék a homlokán, a másik pedig a füle alatt 
fúródott be a fejébe. A hidegvérű kivégző, miután el-
végezte feladatát, beült a Mercibe, gázt adott, áthajtott 
az áldozat bal kezén, lábán és elmenekült. A gépkocsit 
fél óra múlva, a helyszíntől 5-600 méterre, találták 
meg, a csomagtartóban tizenhárom millió forintot, 
egy diplomatatáskát, valamint egy rádiótelefont ha-
gyott a tettes. 

A bérgyilkos nem sok esélyt adott Molnárnak a túl-
élésre. Mások, az orvosok sem. Mindannyian téved-
tek. A halálra ítélt ugyanis megúszta: bár több napig 
kómában volt, az életét meg tudták menteni a Szent-
Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem orvosai, 
ápolói. Ezután mindenki azt gondolta, ha az áldozat 
visszanyeri eszméletét, segíteni fog a kivégző felkuta-
tásában, megnevezi vagy a tettest, vagy a megbízóit, 
esetleg mindkeltől. Ezúttal is tévedtek, akik ebben hit-
tek, ugyanis Molnár Rudolf nem beszél Helyette test-
őröket bérelt, jelenleg éjjel-nappal biztonsági embe-
rek védik az ő és családtagjai épségét, életét. 

Mivel Molnár nem beszél, vagyis nem segíti a 
rendőrség munkáját, így egyelőre nem tudhatjuk, 
hogy jelenleg, napi árfolyamon számolva, mennyi a 
tarifája egy amatőr bérgyilkosnak, vagy megfordítva: 
előzetesen mennyit ért Molnár élettelen feje a megbí-
zóknak... 

B. T. M. 

• Carmen és Amneris után 
idén A trubadúr Azucenája-
ként tért vissza a szabadtéri 
játékok színpadára a rendkí-
vül népszerűvé vált amerikai 
énekesnő, Gail Gilmore. Ma 
már nem merem róla leírni, 
hogy mezzó, hiszen a szege-
di fellépései óta a Nabucco 
Abigéljét, és a Toscát is éne-
kelte, sót mint hírlik, most 
épp a Turandottal kacérko-
dik. Már régóta Németor-
szágban él, de van egy farm-
ja Hollandiában is, ahol fia-
tal művészek számára sze-
retne zenei központot létre-
hozni. 

• Amikor Carment ala-
kította Szegeden, azt nyi-
latkozta, azokat a figurá-
kat szereti, akik szenved-
élyesen szeretik a szerel-
met. Azucenának nem ez 
a legfőbb jellemzője... 
- Valóban azt mondtam, 

azokat az operahősnőket 
szeretem, akik szeretik az 
életet, a szerelmet, nem gon-
dolnak a halálra, akik a sor-
sukat a kezükben tartják, és 
akik céltudatosan irányítják 
az életüket. Azucena is ilyen 
asszony, létezik egy út, amit 
a sors kijelölt számára. Az 
édesanyja a máglyán égve 
szabta meg a feladatát, ami 
az évek során életcéljává vá-
lik: Mi vendica! (Bosszulj 
meg engem!) - Így szólt a 
parancs. Az az egyet len 
problémám ezzel a szerep-
pel, és meglehet, Azucena 
sem tudja eldönteni magá-
ban, hogy szereti-e Manri-
cót. Féltve felnevelte ugyan, 

• Azucenát énekelf Turandotról álmodik 

Gilmore visszatért 

Gail Gilmore - elmaradhatatlan kutyájával. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 
de mindannyian tudjuk az 
előzményeket: tébolyában 
saját fiát vetette a tűzbe. Az 
igazi bosszú az lenne, ha 
Manrico már az első felvo-
nás párbajában leszúrná Lu-

nát. Ami a végén történik, az 
nem igazi , nem totális 
bosszú. Azucena mégis úgy 
érzi, betöltötte a feladatát, az 
utolsó szavai is ezek: 
Anyám, bosszút álltam! 

Csakhogy borzalmas dolog 
belegondolnia, annak a halá-
la teljesíti be anyja akaratát, 
akit felnevelt, és aki legkö-
zelebb állt hozzá. 

• Hisz a végzetben? 
- Az ember életét csak 50 

százalékban határozza meg a 
sors, a végzet, azzal, hogy 
hová, milyen családba szüle-
tik. A másik 50 százalékról 
mindenki maga tehet, így 
végül is magunk kormá-
nyozhatjuk a sorsunkat. 

• Mit gondol, miért van 
az, hogy az utóbbi évek-
ben tömegével bukkan-
nak fel a képzett, profi, 
kitűnő hangú fiatal ame-
rikai operaénekesek, akik 
ugyan csodálatosan éne-
kelnek, de az európai né-
zőnek mégis hiányérzete 
támad, ha őket hallja? 
- A sportban ugyanez a 

helyzet az amerikaiakkal. 
Ennek talán az lehet az oka, 
hogy az amerikai képzés 
mindent felcsipeget Európá-
ból. Az énekesek az európai 
vendégprofesszoroknak kö-
szönhetően megismerked-
hetnek a német, olasz, spa-
nyol énekiskolával. Ebből 
egy olyan sajátos európai 
keverék iskola alakul ki 
Amerikában, ami nem 
ugyanaz, mintha valaki el-
menne tanulni Bécsbe, Milá-
nóba vagy Londonba. Az 

amerikai képzés mereven a 
profizmusra tanítja az éneke-
seket, de így sokszor elvész 
az a szabadság, ami az igazi 
nagy énekes egyéniségeket 
jellemzi. 

• Úgy tűnik, mintha nem 
lennének hangi korlátai. 
Abigélt és Azucenát keve-
sen énekelnek egyszerre... 
- Sokat bíráltak azért, 

mert nem koncentráltam 
eléggé a klasszikus muzsiká-
ra, énekeltem Bernsteint, 
dzsesszt és sokfé le más 
könnyűzenei dolgot is. Min-
denki azt mondta, csak egy 
műfajjal kell foglalkozni, és 
azt kell magas színvonalon 
művelni. Úgy érzem, ha va-
laki szemel lenzősen csak 
egyfélét csinál, az képtelen 
lesz a valódi kifejezésre. 
Van Amerikában egy na-
gyon híres, zseniális trombi-
tás - Watsonnak hívják - , 
aki mindent játszik, és épp 
az zsenialitásának a kulcsa, 
hogy a dzsesszben és a 
klasszikus zenében is fan-
tasztikus. Ami pedig a kü-
lönböző fachba tartozó ope-
raszerepeket illeti: az a lé-
nyeg, az énekes tudjon gaz-
dálkodni a hangjával. Mez-
zóként kezdtem, amíg állan-
dó szerződésem volt, ezt a 
szerepkört csináltam. Ami-
kor szabadúszóvá váltam, 
idősebb, tapasztaltabb let-
tem, és a hangom is válto-
zott, megtaláltam magamnak 
a megfelelő szopránszerepe-
ket. 

Hollósi 

Eltűnt egy balástyai 
fiú a Balatonban 
Harmadik napja keresik a 

Balatonban B. József 14 
éves balástyai fiút, aki hét-
főn délután egy vízibicikliről 
tűnt el. A fiú egy iskolai cso-
porttal érkezett Zánkára, 
ahol a vízparton a kísérő pe-
dagógusok nemcsak felhív-
ták a gyerekek figyelmét a 
vízi veszélyekre, hanem kü-
lön is választották az úszni 
nem tudók csoportját, s ne-
kik szigorúan megtiltották, 
hogy a bójákat megközelít-
sék, vagy vízibiciklit bérel-
jenek. Két fiú, a felügyelők 
tudta nélkül vízijárművet 
vett bérbe, amelyre felka-
paszkodott az úszni nem tu-

dó B. József, aki a bójákon 
túl eddig ismeretlen körül-
mények között a vízbe ke-
rült. Társai megpróbálták 
menteni, de elmerült és töb-
bet nem is bukkant fel. Ezt 
követőn a két fiú a partra 
úszott, nem kért segítséget 
senkitől, hallgattak az eset-
ről. Viselkedésükre ez idáig 
nem tudtak magyarázatot ad-
ni. 

A vízirendészek vették 
észre a gazdátlanul hányódó 
vízibiciklit és így derült ki a 
gyermektragédia. A holttes-
tet búvárok, vitorlások és he-
likopter segítségével keresik, 
ez idáig hiába. 

• „Az ember szabadnak szü-
letik " - írtuk tegnapi lapszá-
munkban a Szabad Színhá-
zak Nemzetközi Találkozója 
okán. Az ember szabad - ír-
juk most - , látva, hallva az 
eseményeket. Szabadnak ér-
zi magát, ha a hatnapos fesz-
tivál programjait látogatja. A 
résztvevők ugyanis felszaba-
dítják a nézőtéren, a koncert-
teremben, a vászon, illetve a 
fotók előtt ül- és álldogáló-
kat. Mert ez egy ilyen hét. 
Élni kell vele. Megélni min-
den percét/mozdulatát/hang-
ját. Pulzálni azzal, ami az is-
meretlenségbe taszajt. Eh-
hez, Latinovits Zoltánnal él-
ve, aki egyszer úgy köszönt 
be, ahogy az a kettős pont 
után írva vagyon: „Fájdal-
mas és tanulságos jó estét 
kívánok minden jóakaratú 
embernek." 

A fesz t ivá l mai prog-
ramja. SZÍNHÁZI ELO-
ADASOK: Tantuszház, 19 

Eln i -
szabadon 
óra: AIOWA Színház (Bu-
dapest-Szabadka): Pestis; 
Móra park, 19.30 óra: For-
mai Színház (Szentpétervár): 
Orlando Furioso; Régi Zsi-
nagóga, 22.30 óra: Andaxín-
ház (Budapest): A Torta. 
ZENEI PROGRAM: Kass 
Szálló, 21 óra: Lajkó Félix 
& Royal Shadows (Szabad-
ka); FILMES PROGRA-
MOK: Belvárosi Mozi-Ka-
maraterem, 17-19 óráig: Vá-
logatás a győri Mediawave 
Nemzetközi Vizuális Feszti-
vál filmjeiből - Filmek a 
volt Szovjetunió területéről 
III.: Sergei Lysenko: A le-
zárt határ; Sergei Bukovsky: 
Táj, Portré, Csendélet; Ev-
geny Ivanov: Nikotin. 

Á fesztivál pénteki prog-
ramja. SZÍNHÁZI ELO-

• Piacozás. Egy domaszé-
ki termelő szerint az ABC-k 
előtti árusítók egyrésze vi-
szonteladó, s a nagybanin 
szerzi be a portékáját. Ol-
csóbbak lehetnének az itte-
ni piacok, ha a falusi ter-
melőket engednék inkább 
oda. A Mars téren már nem 
férnek egymástól és a ke-
reskedőktől, a Szent István 
téren meg alig lézeng pár 
vevő. T. László a dorozs-
mai nagybanin szokta csa-
ládjának megvenni a zöld-
séget, mondjuk egy ládányi 
paradicsomot. Sérelmezi, 
hogy nemrégiben megállni 
tilos táblával tűzdelték tele 
a környéket, s így ezért a 
csekélységért is be kell haj-
tani a piac területére, s 
megfizetni az ötven forin-
tos belépőt. Kockázatos 
nem figyelni a táblára, hisz 
ott az elszállításra figyel-
meztető kiegészítés. Mivel 
elég széles az úttest, nem a 
forgalom akadályozását kí-
séri e szankció, hanem a 
piac üzemeltetői kapnak 
egy kis hatósági segítséget. 
Szerinte nem illő erővel 
keresztezni a kereskedés és 
a közlekedési szabályait. 
• Nincs szinkronban. B. 
Sándorné nem örül annak, 
hogy a Klapka tér és a 
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Közérdekű problémáikról, 
észrevételeikről ügyeletes 

munkatársunk, Tóth Szeles István 
várja hívásaikat a 06-60-327-784-es 

telefonszámon, munkanapokon 8 és 10 
óra között, vasárnap pedig 14-től 15 
óráig. Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy Szegedről is mindegyik számot 

tárcsázni kell. Ha ötletük van a Fekete 
pont cfmű rovatunk számára, kérjük, 

ugyanitt tudassák velünk. 

Szűcs utca kereszteződé-
sében átalakították a gyalo-
gosok nyomógombos jel-
zőlámpáját. Az új vezérlés 
pár másodpercet ad csak a 
veszélytelen áthaladásra. 
Jó lenne szinkronba hozni. 
R.-né is az összhangot hiá-
nyolja, méghozzá a szóra-
kozni vágyók és pihenni 
kívánók között. Az újsze-
gedi liget melletti lakásuk-
ba éjjel-nappal behallatszik 
a tekegolyó dübörgése, s a 
kísérőül szo lgá ló zene. 
Nem tudnak aludni tőle. H. 
Lászlóné a makkosházi 
ABC-vel szemben éjjel-
nappal üzemelő sörszana-
tóriumba magukat beutaló 
szivacs urak randalírozását 
veszi rossz néven. Leg-

alább éjféltől hajnali ötig 
lenne benne szünet. 
• Elvek és a pénz. A 
szűnni nem akaró temetői 
észrevételek kapcsán Jároli 
Jenő, a Belvárosi temető 
vezetője tudtunkra adta, 
hogy év eleje óta az önkor-
mányzati polgárőrség jár-
őrözik a területen, méghoz-
zá gyalogosan és önkénte-
sen. Azóta nem volt komo-
lyabb rongálás. A folyama-
tos fegyveres őrzés még 
megnyugtatóbb lenne. A 
biztonságot jelentő kerítés 
sem elvi okok miatt nem 
készült el. Egyikre sincs 
pénz. 
• Kereslet. Tegnap a Ró-
mai körút 29. számú ház 
előtt elveszett egy Szent 

Kristóf érmés, Mercedes 
emblémás kulcscsomó. 
Nagy Nándor ezen a cí-
men, jutalommal várja a 
megtalálót. A 316-458-as 
telefonon is lehet szólni. 
Gy. Mihályné kisfia az új-
szegedi uszodánál vesztette 
el malac formájú táskáját. 
A 487-238-as számon vár-
nak hírt róla. Szőregen 16-
án veszett el egy két éves, 
törzskönyvezett Rotweiler 
szuka. A 405-176-os szá-
mon lesik a megtaláló hí-
vását. 
• Kínálat. Sz. J. a Széche-
nyi téren, a 17-es busz 
megállójában talált egy 
bőrtokos kulcscsomót. Á 
432-400-as telefonszámon 
jelentkező tulajdonosnak 
szívesen visszaadná. 
• Kulcskérdés. Kecskés 
telepen napok óta sorozat-
ban tűnnek el a lakáskul-
csok. Valaki kinyitja a be-
járati ajtókat, kiveszi a be-
lülről bennük hagyott kul-
csokat és továbbáll. Egy 
károsult szeretné felhívni 
az ottlakók figyelmét, hogy 
zárkózzanak, vagy maguk 
tüntessék el kulcsaikat. Ál-
lítólag 3 kerékpáros gyerek 
űzi el így a szünidő unal-
mas perceit. Zsákmányukat 
a bányatóba dobálják. 

i w . juiius z t - e n KOZOS e n e -
kezletet tartott és az alábbi 
határozatot hozta: 

I. Megállapította, hogy a 
JB jelenlegi vezetésének szán-
déka a játékvezetők rendezett 
és fegyelmezett működése ér-
dekében helyes törekvés pár-
tolása, ezért a JB jelenlegi 
vezetéséi tisztében megerősíti. 
Egyben felhívja a JB elnöksé-
ge figyelmét a jobb emberi és 
sportbaráti kapcsolat kialakí-

ugyanakkor Bubori Károly 
elnökségi tag vezetésével ad 
hoc bizottságot (Papp István 
Mindszent, Benkő József 
Hódmezővásárhely és Zsem-
bery István Szeged) hozott 
létre a kialakult feszültségek 
megszüntetése érdekében. A 
bizottság - a JB választott el-
nökének szegedi tartózkodá-
sakor - szeptember végén 
összehívásra kerülő játékve-

és egyben elvárja játékveze-
tőitől, hogy az esetlegesen 
felmerülő vitás kérdéseiket a 
JB működési rendszerén belül 
tisztázzák. Erre a JB elnöksé-
ge és a CSLSZ működési sza-
bályzata teljes mértékben biz-
tosítja a feltételeket. 

Az elmúlt időszakban ta-
pasztalt vitákat lezárva a 
CSLSZ elnöksége felkéri já-
tékvezetőit, hogy a további-
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szerű és színvonalas lebonyo-
lítását, amelyhez tevékenysé-
gükkel nagymértékben hozzá-
járulhatnak. 

Ungi Gyula, 
a CSLSZ elnöksége nevében • 

A döntés tehát az, hogy 
nincs döntés. Pontosabban 
választás. A CSLSZ meg-
próbálja összebékíteni a tü-
zet a vízzel, a kérdés csak 

AD ÁSOK: Tantuszház, 19 
óra: AIOWA Színház (Bu-
dapest-Szabadka): Pestis; 
Móra park, 19.30 óra: For-
mai Színház (Szentpétervár): 
Orlando Furioso; Régi Zsi-
nagóga, 22 óra: Mozgó Ház 
(Budapest): Jeanne d'Arc; 
Bálint Sándor Művelődési 
Ház, 24 óra: Metanoia Szín-
ház (Szeged): Átkozott törté-
net. ZENEI PROGRAM: 
Kass Szálló, 21 óra: Music-
Ex (Szevasztopol). FILMES 
PROGRAMOK: Belvárosi 
Mozi-Kamaraterem, 17-19 
óráig: Válogatás a győri Me-
diawave Nemzetközi Vizuá-
lis Fesztivál filmjeiből - A 
Mediawave '95 díjnyertes 
alkotásai: Villányi László: 
Rejtőzködés; Maciej Wsze-
laki: Bukfenc; Kotnyek Ist-
ván: Árnyék vetül a por-
szemre; Dave Borthwick: 
Hüvelyk Matyi titkos ka-
landjai. 

Sz. C. Sz. 

Telelőn -
harmincezerért 

A Dél-magyarországi 
Távközlési Részvénytársa-
ság módosította július 20-tól 
az rt. módosítja a telefon-
belépési díjakat. Egyéni 
igénylők ezentúl harmince-
zer forintot, ikerállomás ese-
tén húszezret fizetnek. Az 
üzleti, közületi előfizetők 
90, illetve 75 ezer forintért 
léphetnek be. Az ikerállo-
más főállomássá alakításá-
nak díja (kivéve, ha az átala-
kítást a szolgáltató kezdemé-
nyezi) egyéni előfizetőknek 
háromezer, intézményeknek 
10 ezer forint lesz vonalan-
ként. A szerződésmódosítás 
díja 1500 forint. Valamennyi 
előbbi összeghez 25 száza-
lék ÁFA járul. 

Azok az ügyfelek, akik-
nek az előfizetői szerződést 
július 19-ig megküldték és 
azt egy hónapon belül 
visszaküldik, még a beruhá-
zási hozzájárulás megfizeté-
sével juthatnak telefonhoz. 
Ez főállomás esetén magán-
személynek 12 ezer + szere-
lési költség, közületnek 90 
ezer + szerelési költség. 

A. L. 

lett volna választással 
„szentesíteni" egyik, vagy 
másik fél jelöltjét az elnöki 
székben. Már csak azért is, 
mert itt is, ott is hangoztat-
ták: állnak elébe a megmé-
rettetésnek. 

Meg amúgy is, a kijelö-
lésnél a választás jóval de-
mokratikusabb módszernek 
tűnik... 

P. Sándor József 

• Tizenötödször: nemzetközi 
népténcleszivél Szegeden 

Kezdődik a folklórünnep 
A szomszédos országokból, 

valamint Hollandiából, Fran-
ciaországból, Törökországból 
és az USA-ból érkező együtte-
sek mellett a legjobb hazai 
csoportok - a Bihari, a Geor-
gikon, a Nyírség, a dunaújvá-
rosi Vasas, a budapesti Vasas 
Művészegyüttes, a Válaszút 
Táncegyüttes, a szegedi Bori-
ca, a Százszorszép Gyermek-
ház csoportja és a Szeged 
Táncegyüttes - szerepelnek a 
fesztivál folklórestjein, az ut-
cai táncházak forgatagában és 
a gálaprodukcióban. Mint a 
fesztivál éveiben (kétévenként 
rendezik) mindig, minden bi-
zonnyal az idén is a néptánco-
sok, népzenészek varázsolják 
igazán hangulatossá a szegedi 
nyarat. 

A megnyitóra szombaton a 
Széchenyi téren gyülekeznek 
az együttesek, menettánccal 
vonulnak a Dugonics térre, hi-
szen a szökőkútnál tartják meg 
a nyitóünnepséget, délután 5 
órakor. Három újszegedi estén 
- pénteken, szombaton és va-
sárnap - mutatják be folk-
lórprogramjukat a résztvevő 
együttesek. Ugyancsak három 
alkalommal, vasárnap, vala-
mint augusztus 4-én és 5-én 
délután 4 és 6 óra között há-
rom helyszínen (múzeum, Du-
gonics tér. Nagyáruház) utcai 
táncokban gyönyörködhetnek 
a járókelők. Közben egész hé-
ten próbálják a gálaműsort, a 
külföldi vendégek pedig fel-
lépnek a környék településein. 

A Kerek egy esztendő... cí-
mű dómszlnpadi táncjáték -
egyszersmind a fesztivál gála-

Bár az ünnepélyes 
megnyitó csak szomba-
ton lesz, valójában hol-
nap, pénteken már 
megkezdődik a 15. Sze-
gedi Nemzetközi Nép-
táncfesztivál. A nyolc 
külföldi és a kilenc ha-
zai néptáncegyüttes 
holnap délelőtt érkezik, 
délután pedig már dol-
goznak: a dóm előtti 
színpadra tervezett gá-
laműsor próbái kezdőd-
nek a Topolya sori tor-
nacsarnokban, s este 
megtartják az újszegedi 
színpadon az első folk-
lórelőadást. A Kerek 
egy esztendő... cfmű, a 
szabadtéri játékok 
programjába illesztett 
néptáncgála előadásá-
val fejeződik be a jövő 
szombaton a bő hetes 
fesztivál. 

műsora - rendezője és koreog-
ráfusa Diószegi László. Az 
egyes évszakokhoz kötődő ha-
gyományokat, táncokat feldol-
gozó mű főszereplője a körül-
belül 600 táncos mellett a kitű-
nő Berecz András, aki nem 
először vállalja magára e sza-
badtéri előadás-kuriózum 
kulcsszereplőjének terhét és 
dicsőségét. A zeneszerző ismét 
Rossa László. A Kerek egy 
esztendő bemutatója augusztus 
4-én lesz a szabadtérin, a má-
sodik előadása pedig 5-én. 

S. E. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 

MA 
JOGSEGÉLYSZOLGÁ-

LATI FOGADÓÓRÁT tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete (Szeged, Eszpe-
rantó utca 3 -5 . , I. em. 5.) 
14-16 óráig. Dr. Hajdú István 
ad felvilágosítást a munkavál-
lalók. munkanélküliek, pálya-
kezdők és nyugdíjasok részé-

HOLNAP 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ, a 

7-es választókerület képvise-
lője (Újszeged) fogadóórát 
tart pénteken 16-17 óráig a 
Korondi utcai orvosi rendelő-
ben. 

AZ MDF Székházban (Ró-
mai krt. 31.) 17 órától dr. Var-
ga László jogi tanácsadást 
tart. 
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SVÉD BAJNOKSÁG 
13. HALMSTAD (4.)-AIK STOCKHOLM (6.) 1 2 

Halmstad otthon: 4 győzelem, 1 döntetlen, I vereség 
Stockholm idegenben: 2 győzelem, 1 döntetlen, 
3 vereség 
ni6rkoz£s 

14. HELSINGBORG (l.F-DJURGARDEN (2.) 1 
Hclsingborg otthon: 5 győzelem, 0 döntetlen, I vereség 
Djugarden idegenben: 3 győzelem, 2 döntetlen. 
1 vereség 


