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Harmadik a Szentes 
VÍZILABDA 

Kevés hiányzott a bravúrhoz, a 
női vízilabda-bajnokság elődön-
tőjében mindössze kétgólos ve-
reséget szenvedett a Szentes az 
esélyesebb BVSC-TBÉSZ együt-
tesétől. A Kurca-partiak ezzel a 
harmadik helyen fejezték be a 
2001/2002-es évadot. 

CARNEX-SZENTESI V K -
BVSC-TBÉSZ 8 - 1 0 
(3-2, 2 - 4 , 0 - 3 , 3 - 1 ) 
Szentes, ligeti uszoda, 200 néző. Vezette: 
dr. Fekete, Kun. 
Szentes: VargaZ.-Vér, MOLNÁR 2, 
PENGŐ 2, SZREMKÓ 3, Hegedűs, WASZ-
LAVSZKI. Csere: Szabó X., Huszka 1, 
Rozgonyi. Játékos-edző: Szremkó Krisz-
tina, edző: Tari László. 
BVSC-TBÉSZ: Györe Zs. - Dancsa, Gál 1, 
Rédei 1, Györe A. 1, HŐNIGH 4, Szentke-
reszti 1. Csere: POLARECZKI2, Butuza, 
Pápai (kapus). Edző: Györe Lajos. 
Gól - emberelőnyből: 5/2, ill. 10/1. 
Az elődöntő végeredménye: 8:0 a 
BVSC-TBÉSZ javára. 
Túlságosan magabiztosan kezd-
tek a vasutasok, látszott rajtuk, 
túlteng bennük az önbizalom. 
Több se kellett a szentesieknek, 
hallatlan lelkesedéssel, győzni 
akarással fegyelmezettséggel tel-
jesen egyenrangú ellenfelekké 

váltak. Sőt Szremkó és Pengő 
két-két találatával a második ne-
gyed elején már 4-2-re vezettek. 
Azonban van annyira jó csapat a 
fővárosi, hogy pillanatok alatt 
fordítson. Ez is történt, de az el-
lenállhatatlanul pólózó Szremkó 
újabb góljával 5-5-nél utolérték 
riválisukat a hazaiak. 

A fordulás után elég volt né-
hány figyelmetlenség a házigaz-
dák részéről, na meg Hőnigh gól-
érzékenysége, s máris végleg el-
úszni látszott a szoros eredmény 
lehetősége. Minden dicséretet 
megérdemelnek azonban a szen-
tesiek, akik 10-5-ös vendég ve-
zetésnél sem adták fel, nem rop-
pantak össze, Molnár duplájával, 
valamint Huszka szimplájával 
két gólnyira megközelítették a 
BVSC-t. Sőt akár szorosabb is le-
hetett volna a végeredmény, ha 
az utolsó percben Rozgonyi nem 
a kapufát találja el. 

Tari László: - Az idény legjobb 
játékával majdnem sikerült 
meglepetést okoznunk. 

Györe Lajos: - Nehéz mecs-
csen elértük célunkat, bejutot-
tunk a döntőbe. 

A 3. helyért nem szállnak vízbe 
a csapatok, ez azt jelenti, hogy a 
középszakaszt harmadik pozíci-
óban záró Carnex-Szentesi VK 
szerezte meg a bronzérmet a Vil-
lanó Fókák Kecskemét előtt. A fi-
náléban a BVSC-TBÉSZ a címvé-
dő Dunaújvárosi Főiskola ellen 
csatázik. 

SZÉLPÁL LÁSZLÓ 

Barnát szerdán műtik 
KÉZILABDA 

A női kézilabda NB I-ben hosz-
szabb szünet van, de ez nem 
jelent mindenkinek pihenőt. A 
Liss-HNKC-ra a hét végén 
MK-negyeddöntő vár. Az ellen-
fél az „alsóházas" Vác lesz. 

Farkas József, a vásárhelyiek 
edzője - már az MK-meccsre 
gondolva - megtekintette a Bé-
késcsaba-Vác mérkőzést, amely 
23-23-as döntetlennel zárult. 

- Jó benyomást tett rám leendő 
kupaellenfelünk - mondta a 
szakember - , végig hajtottak, 
mentek, mint az „őrültek", Má-
tyás Auguszta pedig szokásához 
híven tíz gól felett termelt. Nem 
lesz könnyű meccs a szombati. 

Nem könnyíti a Liss-HNKC 
dolgát, hogy az SZKKSE-Bőcs 
NB I/B-s meccsen a kettős játék-
engedéllyel rendelkező Barna 
Évának kiújult a vállsérülése. A 
korábban levált porcdarab be-
akadt, s ezt szerdán Budapesten 
atroszkópos eljárással megmű-
tik. A gyógyulási periódus így is 

öt-hat hét, vagyis a nem túl bő 
kék-sárga keret tovább szúkült 
egy fontos derbi előtt. 

Ugyancsak kedvezőtlen hír az 
együttes háza tájáról, hogy elma-
rad a televíziós debütálás. A ter-
vek szerint a Cornexi-Al-
coa-Liss-HNKC mérkőzést má-
jus 30-án adta volna a „királyi té-
vé", de a közvetítést visszamond-
ta a Magyar Kézilabda-szövetség, 
így marad az eredeti időpont: jú-
nius 1. 

Hétfőn és kedden négy játékos 
a főiskolai bajnokságon szerepel 
- ezúttal egymás ellen. Baunok 
Bernadett és Kósa Anikó az Eger; 
Szőke Olga és Szabó Mónika pe-
dig a szegedi SZTE-JGYTF szí-
neiben lép pályára Pécsett. 

Érdekes lesz a távollét „igazolá-
sa", mert Farkas József csak a 
győzteseket engedte el... Kocsis 
Ágnesre pedig - a junior váloga-
tott tagjaként - a jövő héten vár 
feladat. A tatai edzőtábor után 
Nagyatádon játszik Európa-baj-
noki selejtezőt Kovács Péter csa-
pata. A bajnoki szünet ellenére 
tehát mozgalmas napok várnak a 
vásárhelyiekre. 

I.P. 

A rajt előtt, vb-történelem: 

1930: Í.Uruguay 
LABDARUGAS 

Már csak 17 nap van hátra a 
XVII. labdarúgó világbajnokság, 
a világszerte óriási érdeklődés-
sel várt koreai-japán közös ren-
dezésű sportesemény kezdetéig. 
Az MTI összefoglaló át tekintést 
készített. 

A FIFA (Nemzetközi Labdarú-
gó-szövetség| 1928-ban a francia 
füles Rímet és Maurice Delau-
nay ötlete alapján határozta el, 
hogy a nemzeti válogatottak szá-
mára kiírja a már akkor is leg-
népszerűbb sportágban a világ-
bajnokságot. A gondolat két év 
múlva realizálódott, s 1930 jú-
liusában Uruguay, pontosabban 
Montevideo rendezhette meg az 
első tornát. Azért a dél-amerikai 
ország lett a szerencsés kiválasz-
tott, mert csapata 1924-ben és 
1928-ban is olimpiai bajnok lett. 
A nagy távolság miatt csak négy 
európai - a belga a francia, a ro-

mán és a jugoszláv - válogatott 
utazott el a vb-re. A „legnagyobb 
hiányzók" az angolok voltak, a 
futball feltalálói ugyanis egészen 
1950-ig nem léptek be az 
1904-ben alapított nemzetközi 
szövetségbe. 

Elődöntők: Argentína-Egye-
sült Államok 6-1 (l-O), gólszer-
zők: Monti (20.), Scopelli (56.), 
Stabilé (69., 87.), Peucelle (80., 
85.), ill. Brown (89.). Uruguay 
-Jugoszlávia 6-1 (3-1), gólszer-
zők: Cea (19., 66., 72.), Anselmo 
(21., 23.), Iriarte (63.), ill. Vuja-
dinovics (4.). 

Döntő: 
URUGUAY-ARGENTÍNA 4 - 2 (1 -2 ) 
Montevideo, 80 000 néző. Vezette: Lan-
genus (belga). Gólszerzők: Dorado (12.), 
Cea (57.), Iriarte (68.), Castro (89.), ill. 
Peucelle (20.), Stabilé (37.). 
Uruguay: Ballestrero - Nasazzi, Masche-
roni - Ándrade, Fernandez, Gestido -
Dorado, Scarone, Castro, Cea, Iriarte. 
Argentína: Botasso - Delta Tőrre, Pater-
noster -J . Evaristo, Monti, Suarez- Pe-
ucelle, Varallo, Stabilé, Ferreira, M. Eva-
risto. 

Sikeres idényt zárt a Szeviép, az A csoport újonca 

Már a jövőt tervezik 
K0SARLABDA 

A kitűzött célt teljesítette a Sze-
viép-Szeged női kosárlabdacsa-
pata: az NB I újonca a nyolcadik 
helyen végzett. A kötelező győ-
zelmek mellett a bravúr sem 
maradt el: emlékezetes mecs-
csen diadalmaskodtak a szege-
diek a patinás DKSK ellen. 

Hat év hosszú idő. Ennyit kellett 
várniuk a szegedi szurkolóknak, 
hogy újból NB I A csoportos női 
mérkőzéseket láthassanak. A 
Szeviép-Szeged vezetői a bajnoki 
rajt előtt célul a nyolcba kerülést 
tűzték ki. Nem próbáltak irreális 
vágyakat megfogalmazni, tud-
ták, hogy az első idényben az ala-
pokat kell megteremteni. A ne-
gyeddöntőbe jutás is bizonyítja: 
jó utat választottak. Ez az ered-
mény reményteljes jövőt sejtet. 
Mennyire voltak elégedettek a 
vezetők? - kérdeztük a Szevi-
ép-Szeged Sport Kosárlabda Kft. 
ügyvezetőjét, Keresztes Györ-
gyöt. 

- A névadó szponzor, a Szeviép 
Rt. vezetése és az egyesület el-
nökségi tagjai sikerként értékelik 
a nyolcadik helyet. Nehéz idé-
nyen vagyunk túl, hiszen a klub 
számára is újdonság volt ez a 
működtetési forma. Nem volt 
zökkenőmentes a bajnokság: 
edzőváltásra is sor került, emel-
lett a sok-sok sérülés hátráltatta 
a munkánkat. Kevés klub viselte 
volna el ezeket a problémákat, a 
játékosaink ezen is felülkereked-
tek, erőn felül teljesítettek. 

A hazai neves szakemberek, 
elég csak Rátgéber László és Far-
kas Sándor nevét megemlíteni, 
elismerően nyilatkoztak a szege-
diek teljesítményéről, mutatott 
játékukról. A két sikeredzőt is-
merve, a dicsérő szavakkal ők 
nem szoktak dobálózni. 

- Azért nem értékeljük túl a 
mostani helyezésünket, tisztá-
ban vagyunk a hiányosságaink-
kal. Örülünk annak, hogy két já-
tékosunk, Donkó Orsolya és Mé-
száros Kornélia végig kiegyensú-
lyozott, jó teljesítménnyel ruk-
kolt elő, mindketten bizonyítot-
ták, hogy érdemes volt őket Sze-
gedre csábítani. A többieknek is 
voltak jó meccseik, Madaras Ju-
dit, Danijela Varda, Snezana Mir-
kov, Szopkó Eszter, Jex Anna, 
Pungor Kriszta is sokat tett a 
nyolcadik hely megszerzéséért. 
Három kosarassal - Mészáros, 
Roczkov, Szopkó - már sikerült 

Donkó Orsolya (szemben), a Szeviép egyetlen válogatottja, min-
dig a csapa t megha tá rozó ja volt . Fotó: Karnok Csaba 

A LEGJOBBAK KOZOTT 
A statisztika sok mindent elárul. A kosárlabdára pedig ez legfő-

képpen igaz. Kevés olyan sportág van, ahol ennyire precíz kimuta-
tást készítenek a játékosok produkciójáról. A Szeviép-Szeged 
szurkolói büszkék lehetnek a kosarasaikra, több kategóriában is 
az előkelő helyen végeztek. 

Az IBM-pontok alapján Donkó Orsolya a 10., Danijela Varda a 
13., Mészáros Kornélia 20. lett. Két elsőséget is szereztek a szege-
diek: Donkó bizonyult a legjobb gólpasszadónak, Varda pedig a 
legjobb blokkolónak. Ebben Mészáros a negyedik lett. Szintén 
Mészáros gyűjtötte be a harmadik legtöbb védő lepattanót, az 
összlepattanózásban Mészáros a nyolcadik, Varda a kilencedik 
lett. Donkó még két kitűnő statisztikával rendelkezik: vele szem-
ben szabálytalankodtak a harmadik legtöbbször a bajnokságban, 
illetve a válogatott kosaras a nyolcadik legtöbb labdát szerezte a 
meccseken. Szép mutatók: s nem szabad elfelejteni, ezeket az 
eredményeket nemzetközi klasszisok között érték el. 

megegyeznünk, ők további egy 
évig nálunk maradnak, s a válo-
gatott Donkó is hamarosan alá-
írja a szerződését. Vannak továb-
bi kiszemeltjeink is, egyelőre 
azonban maradjanak titkok ezek 

a nevek. Annyit elárulhatok, 
hogy jó játékosokról van szó. A 
csapat különben május 17-éig 
edz, utána a nyári szünet követ-
kezik. 

SÜLI RÓBERT 

Szopkó Eszter bokája kifordult 

Pávliczot megoperálták 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Naturtex-Szedeák férfi kosár-* 
labdacsapata keményen készül a 
Kecskemét elleni, három győze-
lemig tartó párharcra,- az első 
meccset május 18-án (szomba-
ton) játsszák az NB I A csoport-
ban maradásért. Maradjunk az 
ötödik helyen végzett Kecskemét 
csapatánál: a vezetők nem men-
tek el szó nélkül amellett, hogy a 
gárda nem tudta megszerezni a 
negyedik helyet. Radovics edző 

munkáját a továbbiakban a Sze-
geden is jól ismert Gouth Iván 
segíti. 

Sajnos rossz hírekről tudunk 
beszámolni a Naturtex háza tájá-
ról. Pávhcz Gábor bokáját dr. 
Tomka János, a csapat orvosa 
megműtötte. A hórihorgas cen-
ter felépülése legalább két hóna-
pot vesz igénybe, így ő ebben az 
idényben már nem léphet pályá-
ra. Balogh Zoltán is kidőlt a sor-
ból, az irányítónak részleges bo-
kaszalag-szakadása van. A há-
rompontos specialista sem tré-

ningezik, kérdéses, hogy számít-
hat-e még rá Molnár Csaba veze-
tőedző. 

• 
A Szeviép-Szeged nyolcadik 

helyen végzett NB I A csoportos 
női csapata a levezető edzéseket 
végzi. Az egyik ilyen tréningen 
Szopkó Eszter bokája nagyon 
csúnyán kifordult, ez pedig azt 
jelenti, hogy számára befejező-
dött az idény. Az, hogy mennyire 
komoly a sérülése, az a napok-
ban elvégzendő részletes orvosi 
vizsgálat után derül ki. 

Karsai bajnoki érmei 
TEKE 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Zalaegerszegen, a nemrég át-
adott, ú j pályán rendezték meg 
az országos egyéni tekebajnokság 
döntőjét. A férfiaknál három, a 
nőknél egy szegedi versenyző 

vett részt az eseményen. A 
MÉH-Szeged sportolója, Karsai 
László mindhárom kategóriában 
az élcsoportban végzett, és végül 
egy-egy arany- és ezüstéremmel 
térhetett haza. A nőknél a GLB 
SE Szeged tekézője, Cziráki Me-
linda 408 fával a selejtezők után 
búcsúzott a küzdelmektől. 

Eredmények, férfiak, napi 
egyéni: 1. Pete László (BKV Elő-

re) 992, 2. Karsai László 
(MÉH-Sze§ed) 973, ...9. Fehér 
László (MEH-Szeged) 919 fával. 
Összetett egyéni: 1. Farkas Sán-
dor (BKV Előre) 1980, ...4. Karsai 
László 1938 fával. Páros: 1. Pete, 
Farkas 1944, ...3. Fehér, Karsai 
1895 fával, a Kiss, Pintér 
(MÉH-Szeged, Oberpullendorf) 
duó 1834 fával a középmezőny-
ben végzett. 

REFLEKTOR 

KUPAMECCSEK 
Ma és csütörtökön elmaradt lab-
darúgó kupameccseket pótolnak 
a megyei selejtező harmadik for-
dulójában. Ma, kedden, 
17.30-tól Deszken a Makó ven-
dégeskedik, míg csütörtökön, 
szintén 17.30- tói Kiszomborra 
az FC Szeged látogat. 

KÉTGÓLOS VERESÉG 
Az utánpótlás (U15) labdarúgó 
Magyar Kupa országos tábláján: 
FC Szeged Tisza Volán FS-Vasas 
0 - 2 (0-1). Szeged: Vecsernyés -
Szabó, Kreizler, Kamocsay (Ba-
logh), Rácz - Vajner, Papdi Cs., 
Végh, Völgyi - Bozóki (Mezei), 
Módra (Kövecs). Edző: Major 
László. 

A harmadosztályú utánpótlás 
labdarúgó-baj nokságban, U15: 
Kondoros-FC Szeged Tisza Vo-
lán FS l - l (0-1). Szeged: Vecser-
nyés - Kőszegi, Kreizler, Rácz -
Kamocsay - Dunai (Balogh), 
Papdi Cs., Völgyi - Papdi Sz., Ste-
takovics. Edző: Major László. A 
szegedi gólt Völgyi szerezte. 
U19: Kondoros-FC Szeged Tisza 
Volán FS 2-5 (0-2). Szeged: Né-
meth T. - Szekeres, Szalai, Gál B. 
(Kornádi), Baranya - Gyimesi, 
Németh L., Duba (Frank), Czakó 
- Péter, Völgyi. Edző: Protity 
Sándor. A szegedi gólszerzők: 
Gyimesi (2), Németh L., Bara-
nya, Völgyi. 

SZENIORVIADAL 
Hajdúszoboszlón nemzetközi 
szenior úszóversenyt tartottak. 
A szentmihályteleki Gombos 
Imre (Mozgássérült SE) 100 mé-
ter pillangón és 400 méter gyor-
son második lett, míg az algyői 
Szilágyi-Perjési Imre 100 méter 
pillén a harmadik, váltóban a 
második helyen végzett. 

RÉGIÓDÖNTŐ 
KISZOMBORON 
Május 15-én 9 órától Kiszombo-
ron, az általános iskolában ren-
dezik a Nike iskolai focitorna ré-
giófináléját. A résztvevő csapa-
tok: szegedi Makkosházi ált. 
isk., hódmezővásárhelyi Kertvá-
rosi ált. isk., békéscsabai Ma-
dách utcai ált. isk., Kiszombor. 

DFA-TRÉNING 
A DFA (Német Futball Akadé-
mia) május 18-án, szombaton 
10 órától a kiszombori focipá-
lyán tartja az újabb tréningjét. A 
helyszínen mindenkit szeretettel 
vár Cs. Tóth Zoltán vezetőedző. 

EGYÉNI BAJNOKSÁG 
A Horgászegyesületek Csongrád 
Megyei Szövetsége a Maty-éri pá-
lyán rendezte a megyei egyéni 
horgászbajnokságot. A viadalon 
a négy kategóriában ötven spor-
toló mérte össze a tudását. Ered-
mények, felnőttek, férfiak: 1. 
Schreiter Tibor (HOHE), 2. Dett 
Gábor (Szőke Tisza HE), 3. Varga 
Oszkár (HOHE). Nők: 1. Sági 
Györgyné (Csanytelek), 2. Mi-
hály Edit (Szentes), 3. Zsótér Mi-
hályné (Móra HE, Szeged). Ifjú-
ságiak, férfiak: 1. Tari Tamás 
(HOHE), 2. Árva András (Makó), 
3. Kávási István (HOHE). Gyer-
mekek: 1. Balogh Norbert (HO-
HE), 2. Kovács Sándor (Szentes), 
3. Mihaleczki Marton (Makó). 

A szövetség az Atkái holtágon 
május 18-án, 7-től 12 óráig szak-
osztályi versenyt rendez, ezért a 
jelzett időpontban az l-es és a 
Il-es kikötő között csak a viadal 
résztvevői horgászhatnak. 

VELENCÉBEN GÁLÁZTAK 
Velencében nemzetközi profi 
kick- és thai-box-gálán szerepel-
tek a szegedi Full-contact Sport-
egyesület versenyzői. Kiss Emil 
tanítványai közül Döme Balázs 
(-81 kg) low-kick szabályrend-
szerben a kubai Alfredo Limota 
Boza ellen technikai kiütéssel 
vesztett. Gasztány Ferenc (+91 
kg) az olasz Angelo Granatával 
szemben mérkőzött KI kategó-
riában. Az első menetben mind-
ketten padlóra kerültek, utána 
azonban a szegedi esélyt sem 
adott riválisának, és a harmadik 
menetben kiütötte az olaszt. 


