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Könnyed horvátok Vasárnap a Fotex lesz a vendég Szegeden 

Már ezüstérmes a Pick 
REFLEKTOR 

Eklemovicsot (kapura lő) nem kímélték az orosháziak. Fotó: Schmidt Andrea 

LABDARÚGÁS 

MAGYARORSZÁG-
HORVÁTORSZÁG 
0 - 2 ( 0 - 2 ) 

Pécs, 8 0 0 0 néző. Vezette: Stuchlik (oszt-
rák), 
Magyarország: Király (Babos) - Bódog 
(Korolovszky), Dragóner, Juhár, Lőw -
Sowunmi (Böőr), Pintér (Rósa H.), Dár-
dai, Tóth N. (Kuttor) - Waltner (Gera), 
Tököli (Fehér M ). Szövetségi kapitány: 
Gellei Imre. 
Horvátország: Butina (Vasilj) - Sarics, 
Járni (Babics), Tapalovics, Sablics - Si-
munics, Vugrinec (Olics), Leko (Proszi-
necski), Marics (Petrics) - Rapaics 
(Agics), N. Kovács Szövetségi kapi-
tány: Mirko Jozics. 
Gólszerzők: Dárdai (öngól), N. Kovács. 
Először szerepelt a százéves tör-
ténete során Pécsett a magyar 
labdarúgó-válogatott. A debütá-
lás éppen egy világbajnoki részt-
vevő, a horvátok ellen történt, és 
a találkozó a várt, papírforma 
eredményt hozta. A vendégeknél 
elsősorban a japán-dél-koreai 
közös rendezésű vb-re készülő 
keret kiegészítő emberei kaptak 
lehetőséget, de a hazai kapitány, 
Gellei Imre is a kezdőben adott 

TENISZ 

Jól indult a második nap Szege-
den, a Gellért Szabadidőköz-
pontban a Westel-kupa 10 ezer 
dollár összdíjazású nemzetközi 
teniszversenyen. A centerpálya 
első meccsén a Fodor Zsuzsa, 
Magas Dorottya duó két játszmá-
ban győzött a párosok első fordu-
lójában, így továbbjutott. 

Az egyesben már csak egy ha-
zai játékos volt érdekelt. Főidé-
nyi Anna, akinek kedvenc pályái 
közé tartozik a Gellért, a nap 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Májusban az Alföldön szokatlan 
szabadidósportos programot kí-
nálnak az érdeklődőknek a ren-
dezők, a 2Bancar Kft. és a Prológ 
kerékpárszaküzlet. A Tisza-ma-
raton terepkerékpáros (cross 
country)-versenyt a hónap 19. 
napján rendezik meg Szegeden. 
A mezőny az alsó rakpartról a 
Belvárosi híd szegedi hídfőjétől 
indul majd újára, hogy teljesítse 
a hobbi (65 km, korosztályi meg-
kötés nincs), vagy az elit (130 
km, ifjúságtól felfelé) távot. A 
versenyen, először Magyarorszá-
gon, elektromos időmérés (két 

Ferencz Gábor (képünkön) a FC 
Szeged Kft. résztulajdonosa, az 
NB I/B-s labdarúgócsapat, a 
Szolnoki MÁV FC elnöke annak 
idején ő maga is rúgta a labdát. 
Pályafutása a Szeol AK-ban kez-
dődött, Portörő Gabi bácsi fel-
ügyelete mellett 16 éves koráig 
szerepelt a kék-fehér-feketéknél. 
Később a tanulásra fektetett na-
gyobb hangsúlyt, de annyira 
szerette a sportágat, hogy végleg 
nem szakított vele: a „Blaszban" 
még évekig kiélhette szenvedé-
lyét. 

- Tartozom egy vallomással, 
nem szoktam totózni, de ez 
nem azt jelenti, hogy ne követ-
ném figyelemmel az európai 
bajnokságokat - árulta el Fe-

I 

lehetőséget két újoncnak, az új-
pesti - nyártól cottbusi - Lőw 
Zsoltnak, valamint a soproni 
Pin tér Zoltánnak. 

A találkozó hazai szempontból 
duplán rosszul indult. A 11. 
percben nem csak a mainzi Bó-
dog sérült meg, hanem Rapaics 
szabadrúgása után a Pécsett ne-
velkedett Dárdai öngólt vétett, 
0-1. A 20. percben Waltner vála-
szolhatott volna, de perdítését 
Butina szögletre ütötte. A 24. 
percben nőtt a horvátok előnye: 
ismét Rapaics volt a feladó, ezút-
tal szögletből, és Niko Kovács öt 
méterről a kapuba juttatta a lab-
dát, 0-2. A félidő közepén né-
hány vendégszurkoló megpró-
bált bejutni a pályára, de az öt-
perces kényszerszünetben a 
rendőrség rendet tett a szekto-
rukban. 

A második játékrészben, mint 
ahogy az egész összecsapáson, az 
történt a gyepen, amit a horvá-
tok akartak. Az utolsó negyed-
órára ugyan egy kicsit kényel-
messé váltak, de ekkor már nem 
tudott megújulni a magyar csa-
pat, amelynek semmi sem sike-
rült. 

Gellei Imre: - Szerencsétlen 
gólokat kaptunk, de a horvátok 
amúgy is jobbak. Sajnos Bódog 
Tamás bokatörést szenvedett. 

M.J. 

utolsó meccsét játszotta. Jól in-
dult a többszörös magyar bajnok 
számára az összecsapás, könnye-
dén nyerte 6:l-re az első szettet. 
A második játszmában feljavult 
a román Marin, nagy küzdelem-
ben 6:4-gyel egyenlített. A dön-
tőjátszmában 3:0-al indított F ő i -
dényi, az ellenfele pedig egyre 
idegesebb lett, dobálta az ütőjét, 
reklamált a játékvezetőnél, a né-
zők tapsa is többször felidegesí-
tette, így nem volt meglepő, hogy 
az egyetlen állva maradt honi te-
niszező 6:2-re nyert és továbbju-
tott 

S. R. 

ellenőrző és két titkos) lesz a rajt-
számokon elhelyezett vonalkód 
segítségével, az interneten pedig 
on-line élő közvetítést láthatnak 
a sportágat kedvelők. 

Nevezési cím: 2Bancar Kft., 
6722 Szeged, Gogol u. 3. Bővebb 
információ a 62/540-350-es tele-
fonszámon kérhető, de a www. ti-
szamaraton.hu web-lapon is sok 
érdekesség található, fax: 62/ 
540-351. Előzetesen postai úton, 
telefonon, faxon vagy e-mailen 
(info@tiszamaraton.hu) május 
13-ig lehet jelentkezni a verseny-
re, de erre még a helyszínen is 
nyílik alkalom, május 19-én, 
8.15-ig. 

rencz Gábor. - Különösen a né-
met Bundesliga áll közel hoz-
zám. Olyannyira igaz ez, hogy 
amikor az időm engedi, a hely-
színeken is szoktam csemegézni 
belőle. A német kupadöntőn a 
Leverkusen sikerét várom, úgy 
érzem, Toppmöller gárdája a 
Schalke ellen vigasztalódik 
majd az elvesztett bajnoki cím 
miatt. Biztos vagyok benne, 
Angliában az Arsenal játékosai 
nyakába kerül majd az arany-
érem. Amennyiben a Manches-
ter United nem frissít, rövid tá-
von az ágyúsok átveszik a szi-
getországban betöltött szerepü-
ket. 

Előző heti tippelőnk, Fehér 
László 10 találatot ért el. 

KÉZILABDA 

PICK SZEGED-
EVERYDAY OROSHÁZA 
32-22 (15-14) 
NB l -es férfimérkőzés, a rájátszás 8. for-
dulója. Újszegedi sportcsarnok, 700 né-
ző. Vezette: Herczeg, Siidi. 
Pick Szeged: FEKETE - BERTA 6, Bécsi 
2, Doros 2, Mezei 1, Bajusz S. 8 (7), Ma-
tics 3. CsereHvanov, Nagy (kapusok), 
EKLEMOVICS 6, Laluska 3, dr. Oszlánczi, 
Németh A. 1, llyés. Edző: Dragan Dju-
kies 
Orosháza: H 0 D I K - G ú n y a 5 (1), Né-
meth Z. 4, Dayka 2, Rosta 1.4 (3), Czina 
1, Bajusz A. Csere: SZIKORA (kapus), 
Pásztor 2, Oláh, Cselovszki, Raffai 2, 
Szepesi 2. Edző: Buday Ferenc. 
Kiállítások: 16, ill. 12 perc. Hétmétere-
sek: 7 /7 , ill. 5 /4 . 
Az eredmény alakulása: 8. perc: 2 - 4 , 
13. p.: 5 - 8 , 1 7 . p.: 8 - 9 , 2 5 . p.: 1 4 - 1 1 , 
34. p.: 1 4 - 1 8 , 4 7 . P.: 2 7 - 1 5 , 5 1 . p.: 
2 7 - 1 9 . 
A Pick gyorsan el akarta dönteni 
a mérkőzés sorsát, ezért nekiron-
tott ellenfelének. Bajusz Sándo-
rék játékából azonban hiányzott 

Szolnokon 
Eldőlt, hogy május 18-án és 
19-én a szolnoki sportcsarnok-
ban rendezik a férfi kézilabda 
Magyar Kupa elődöntőit és a fi-
nálét. Szombaton 16 órától a 
Cegléd-Pick Szeged, 18-tól pedig 
a Veszprém-Dunaferr meccset 
tarják. Vasárnap 14.30-tól a 
győztesek vívják a döntőt. 

ÍME. ATIPPJE1M: 
1. Arsenal (l.)-Everton (13.) 1 
2. Blackburn (12.)—Fulham (11.) I X 
3. Chelsea (5.)—Aston Villa (9.) 1 
4. Leeds (6.) Middlesbrough (10.) I X 
5. Leicester {20.)-Tottenham (7.) 2 
6. Liverpool (3.)-lpswich (18.) 1 
7. Manchester United (2.)-Charlton (14.) 1 
8. Southampton (15.)—Newcastle (4.) X2 
9. Sunderland (17.)—Derby (19.) X 

10. West Ham (S.)-Bolton (16.) 1 
11. Cosenza (12.)-Napoli (5.) 2 
12. Como (2.)—Empoti (3.) X 
13. Salernitana (6.)—Reggina (4.) X2 
+ 1 Schalke (5.)-Leverkusen (2.) 2 

a tudatosság, az összeszedettség, 
a higgadtság. Mivel percekig 
nem jöttek be elképzeléseik, egy-
re idegesebbé váltak a hazaiak. 
Az Orosháza pedig játszotta a sa-
ját sémáját, ami már az előzőek-
ben a Dunaferr ellen is eredmé-
nyes volt és amivel korábban a 
szegediek perceit is sikerült meg-
keseríteniük. Ezért Dragan Dju-
kics edző hamar kikérte a két 
percét, hogy rendet rakjon játé-
kosai fejében. Ekkor három gól-
lal vezettek a vendégek, akik a 
lelkesedésükkel, győzni akará-
sukkal ellensúlyozni tudták a 
hazaiak nagyobb tudását. Az 
edző szavainak azonban csak 
percek múlva lett foganatja, ak-
kor viszont a zsinórban szerzett 
négy gól annyira megnyugtatta a 
házigazdákat, hogy ismét elfe-
ledkeztek az ellenfél erényeiről. 

A második játékrész elejét jól 
meghajtotta a Pick Szeged. A ka-
puban Ivanov csodákat művelt, 
hiszen 17 perc alatt mindössze 
egyetlen gólt kapott. A támadás-
ban pedig a hetek óta jó formá-
ban és nagy akarattal játszó Ekle-
movics mellé többen is felnőttek. 
Bajusz S. érdeme pedig a maga-
biztos büntető-végrehajtás volt. 

A ballagások miat t előrehozták 
a DVSC-Valdor-Liss-HNKC női 
kézilabda-mérkőzést: vasárnap 
helyett ma (17.30-as kezdettel) 
mérkőznek meg a csapatok a 
hajdúság fővárosában. 

A Vásárhely az alapszakaszban 
kétszer, az 1-6. helyért folyó rá-
játszásban pedig eddig egyszer 
találkozott a Debrecennel. A 
mérleg két vereség (25-37 ide-
genben, 21-22 hazai pályán) és 
egy győzelem (24-23 hazai pá-
lyán). A számok arról árulkod-
nak, hogy ezúttal is a vendéglá-
tók az esélyesebbek. 

- A helyzetkihasználásunkon 
feltétlenül javítanunk kell - véle-
kedett Farkas József vezetőedző. 
- Ha azt a türelmes játékot pro-
dukáljuk, amit a Fradi elleni első 
félidőben, akkor szoros ered-
ményt érhetünk el Debrecenben. 
Az alapszakaszban nagyon meg-
vertek bennünket, ezt most sze-
retnénk elkerülni. Ez a lerohaná-
sok megakadályozásával, illetve 
a Szűcs Gabinak készülő zárások 
kiküszöbölésével érhető el. Javí-

Igaz, a vendégeket nagyon kizök-
kentette Németh Z. kiválása, aki 
egy ütközés után már nem tu-
dott visszatérni a pályára. A ha-
zaiak még akkor is tartani tudták 
előnyüket, amikor négy percig 
kettős emberhátrányban voltak, 
így aztán Dragan Djukics nyu-
godtan cserélte be a kispados já-
tékosait is. A vendégek még a 
szerencsével is hadilábon álltak, 
hiszen a mérkőzés hajrájában a 
volt szegedi, s pillanatok alatt 
két gólt szerző Szepesi cipője egy 
csel közben „leragadt", a játékos 
a földre került, majd segítséggel 
lebicegett a pályáról. 

Dragan Djukics: - Az elején 
még érződött a két rangadó el-
vesztéséből fakadó sokk, de az-
tán egyre felszabadultabban ját-
szottunk, s a második féhdőben 
már igazi arcát mutatta a csapat. 

Buday Ferenc: - Sajnálom, 
hogy a második féhdőben csak 
ennyire futotta az erőnkből. En-
nél többet nem akarok monda-
ni... 

• 
A Pick öltözőjében nagy izga-

lommal nézték végig a Fo-
tex-Dunaferr rangadót, amely 
23-15-ös veszprémi győzelem-
mel végződött. Ez az eredmény 
pedig azt jelentette, hogy a Sze-
ged - függetlenül a hátra lévő két 
találkozójának az eredményétől 
- már ezüstérmesnek tekinthe-
tő. 

SÜLI JÓZSEF 

tani kell - ezt gyakoroltuk is a 
héten - a lövő és a beállós közötti 
kapcsolatot a védekezésben és a 
támadásban egyaránt. Különös 
tekintettel arra, hogy többször 
szerepeltetünk két beállóst. 
Hogy sikerülhet-e a visszavágás a 
vásárhelyi fiaskóért? Ezt nem le-
het megjósolni. De a megfelelő 
eredményhez kapusaink jó telje-
sítményére is feltétlenül szükség 
lesz. Nem tudom melyik „arcu-
kat" mutatják majd a Loki ellen. 

Asztalos Judit lövőkezén kifica-
modott hüvelykujja nem nagyon 
javul, ennek dacára Farkas edző 
támadásban és védekezésben is 
számít a Liss-HNKC egyik kulcs-
emberére. 

Ezután háromhetes szünet lesz 
a bajnokságban. Legközelebb jú-
nius 2-án lépnek pályára a 
kék-sárgák, ekkor a Cornexi-Al-
coa vendégeként próbálnak meg 
jól szerepelni. A rájátszást hazai 
közönség előtt, a Hódtói Sport-
csarnokban zárják Barnáék. A 
június 9-re kiírt derbin a Győri 
Graboplast ETO lesz az ellenfél 

I . P . 

HONVÉD-VASAS DÖNTŐ 
Eldőlt, hogy a férfi OB l-es vízi-
labda-bajnokság fináléjában a 
címvédő Honvéd a KEK-győztes 
Vasas együttesével csap össze. Az 
angyalföldiek gigászi csatában a 
mindent eldöntő záró ütközet-
ben a Szőnyi úti uszodában 
7-5-re győzték le a vasutasokat. 
A piros-kékek 9:7-es pontarány-
nyal vívták ki a fináléba kerülést. 

VETERÁNFOCI 
A szegedi Kisstadionban, a vete-
rán kispályás focibajnokság ha-
todik fordulójának eredményei: 
Keverők-Mol Rt. 5-3, Kreáltrió-
Nagy Kft. 6-3, Dózsa-Panagró 
8-3, Bertatherm-Metálduó 9-3, 
Tervezők-Bőrker 3-3, SZAK-
Heavytex2-1. 

A BAJNOKSAG ÁLLASA 
1. Keverők 6 6 - - 3 0 - 1418 
2. Bertatherm 6 5 1 - 4 2 - 1516 
3. Metalduo 8 4 1 1 1 6 - 1613 
4. SZAK 5 4 - 1 1 1 - 8 1 2 
5. Panagro 6 3 1 2 1 9 - 1810 
6. Mol Rt. 6 2 1 3 1 9 - 14 7 
7. Kreáltrió 6 2 1 3 1 4 - 11 7 
8. Heavytei 6 1 2 3 1 2 - 19 5 
9. Dézsa 6 1 1 4 1 7 - 18 4 
10. Tervezők 6 1 1 4 1 6 - 23 4 
11. Bórker 5 - 3 2 1 5 - 26 3 
12. Nagy Kft. 8 - - « 4 - 26 -

POZITÍV MÉRLEG 
Az országos I. osztályú utánpót-
lás fiú vízilabda-bajnokság leg-
utóbbi fordulójában a Szegedi Ví-
zipóló Suli korosztályos csapatai 
két győzelem mellett egy veresé-
get is begyűjtött. Ifjúságiak: 
SZVPS-BVSC 6-12, g.: Horváth 
3, Sándor, Veszprémi, Brunner. 
Serdülők: SZVPS-BVSC II. 8-6, 
g.: Nagy, Donauer, Brunner 2-2, 
Vincze, Ugrai. Gyermek: 
SZVPS-BVSC 9-7, g.: Vincze 4, 
Donauer 3, Fodor, Barna T. 

KISS NEGYEDIK 
A Szegeden élő, de már debreceni 
színekben versenyző atléta, Kiss 
Ágnes Hannoverben állt rajthoz 
maratoni versenyen. Végül el-
maradva egyéni csúcsától, 
2:48-as idővel a negyedik helyen 
végzett. 

SZENTES VÁNDORKUPA 
Május 29-én (szerda), 14 órakor 
rendezi a Szentes Vándorkupa I. 
Mountain bike-versenyt a Kur-
ca-parti sportközpontban (Makai 
híd és művelődési központ kö-
zötti szakasz) a Joker és a Free-
line kerékpárüzlet, valamint a 
városi diáksportbizottság. Bő-
vebb információ a 63/315-140-es 
telefonszámon kérhető. 

SÍPOS EZÜSTJE 
Veszprém adott otthont a vívók 
vidékbajnokságának. A verse-
nyen népes mezőny gyűlt össze, 
melyben ott voltak a Szegedi Pos-
tás sportolói. Mind a négy hölgy 
(közülük kettő kadett-, egy pedig 
juniorkorú!) indulójuk bejutott a 
nyolcas döntőbe. Női tőr, vég-
eredmény: 1. Gémesi Tekla (Gö-
döllő), 2. Sipos Réka (Szegedi 
Postás, edző: Kiss Tibor), 3. Do-
mokos Judit (Debrecen), 4. Bo-
doki Jánosné (Gödöllő), 5. Nagy 
Tünde (Szegedi Postás), 6. Kiss 
loián (Debrecen), 7. Várnay Zsu-
zsa, 8. Lázár Anna (utóbbi kettő 
Szegedi Postás). Csapat: 1. Gö-
döllő, 2. Szegedi Postás SK (Si-
pos, Nagy, Várnay, Lázár), 3. 
Debrecen. 

DÍJUGRATÓ-EREDMÉNYEK 
A közelmúltban országos A kate-
góriás díjugratóversenyt rendez-
tek Bugacon, melyen rajthoz áll-
tak a vásárhelyi Aranyági Ménes 
lovasai. Eredmények, A1 nyitott 
kategória: ...4. Czuczi István 
(Betti nevű lován), ...8. Törökné 
Kezes Gabriella (Aranyági Fá-
rosz), 9. Herczeg Csaba (Már-
vány). 

Fábiánsebestyénben a díjugra-
tók C kategóriás viadalon állhat-
tak rajthoz, az aranyágiak itt már 
érmet is szereztek. Eredmények, 
C0 kategória: ...3. Kovács Linda 
(Tűzopál), ...5. Mihály Angéla 
(Boglár); C2 kategória: ...5. Ko-
vács Linda (Tűzopál). 

Tisza-maraton 
- terepkerékpár 
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Ma, 17.30-kor: DVSC-Valdor-Liss-HNKC 

Szoros eredményt 
Debrecenben 
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