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Lékó éve? 
SAKK 

2002-ben 81 érmet szereztek az SZVSE fiatal birkózói 

Savanya Ferenc nem keserű 

A gyerekek tavaly hazai versenyeken is nagy küzdelmet vívtak egymással. Fotó: Karnok Csaba 

B U D A P E S T ( M T I ) 

Kállai Gábor, a Magyar Sakk-
szövetség szakmai igazgatója 
szerint 2003 a szegedi nemzet-
közi nagymester, Lékó Péter 
éve lehet. Bár még mindig nem 
tudni, hogy mikor és hol kerül 
sor az orosz Vlagyimir Kram-
nyik elleni világbajnoki páros-
mérkőzésre. 

Az viszont biztos, hogy a vb-ta-
lálkozó jegyében áprilisban nagy-
szabású tornát szervez a szövet-
ség. 

- Olyan erősségű versenyt 
szeretnénk rendezni, amely-
hez hasonló harminc eszten-
deje nem volt Magyarországon 
- mondta Kállai. - Ennek ki-
mondott célja, hogy segítse Lé-
kó felkészülését Kramnyik el-
len. 

Az év kiemelkedő válogatott 
rendezvénye az októberi Euró-
pa-bajnokság lesz Bulgáriában, 
Plovdivban. 

- Itthon is sor kerül egy konti-
nensviadalra, rendhagyó módon 
immár negyedszer látjuk vendé-
gül a 18 év alatti fiú és lány csa-
patokat júliusban Balatonlellén 
- jelentette be a szakmai igazga-
tó, majd félig tréfásan hozzátet-
te: - Összességében azt várjuk, 
hogy a magyar sakkozás köze-
pes éve lesz az idei. Jobb, mint a 
tavalyi, de rosszabb, mint a 
2004-es. 

Az elmúlt esztendő több ki-
magasló sikert hozott, Lékó 
Péter dortmundi tornagyőzel-
me mellett - amellyel megsze-
rezte a jogot, hogy kihívhassa 
Kramnyikot - a férfi válogatott 
ezüstérmet nyert a Szlovéniá-
ban rendezett bledi olimpián, 
ráadásul Berkes Ferenc világ-
bajnok lett a 18 éven aluliak 
között. Lékó, aki az ünnepi ki-
kapcsolódást leszámítva ke-
ményen készül a világbajnoki 
döntőre, a „közepesnek" jósolt 
évben ezt a címet a felnőttek 
között érheti el. 

TENISZ 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Holnap délelőtt két helyszínen is 
utánpótlás-teniszversenyt ren-
deznek Csongrád megyében. 
Szegeden, a Gellért Szabadidő-
központban két korosztályban 
csatáznak majd a fiatalok a Gel-
lért-kupáért. A fiúknál a 12 és 14 
évesek, a leányoknál a 12 évesek 
lépnek majd pályára. 

Hajnal István (begipszelt kéz-
zel oktat, mert a napokban edzés 
közben elcsúszott: könyök- és 
csuklótörést szenvedett), a GTI 
vezetőedzője elmondta, hogy fő-
ként Boros Martintól és Trója Ti-

Amióta Kiss Zsolt (képünkön), a 
Sole-Szedeák A csoportos kosár-
labdacsapatának 23 éves bedo-
bója ezt a sportágat űzi, Szege-
den játszik. A bajnokságban ki-
lencedik helyen álló Tisza-parti-
ak kosarasa gyakran kísérti For-
tunát. A tippmix létezése óta 
hétfőn és csütörtökön kitölt egy 
szelvényt, a játék bevezetése 
előtt pedig rendszeresen totó-
zott. A legnagyobb nyereménye 
egy tizes volt, ám az igen keve-
set fizetett. Európa minden foci-
bajnokságában kiszúr magának 
egy jó és egy gyengébb gárdát, 
amelynek szurkol. A kedvenc 
sorozatában, a Bundesligában 
ez a Bayern, illetve a Bochum. 

- Az angol kupának igen ko-

BIRKÓZÁS 

A Szegedi VSE-ben közel hat 
éve, 1997 márciusától működik 
ismét a birkózószakosztály, 
amely elsősorban az utánpót-
lás-nevelésre koncentrál. Sa-
vanya Ferenc vezető- és Benkő 
Gyula mesteredző 2002-ben is 
remek munkát végzett. 

A Szegedi VSE-ben a megyeszék-
hely egyetlen még klasszikus, 
több szakosztályos egyesületében 
a birkózás nagy hagyományokkal 
rendelkezik. Mégis rövid ideig 
nem szerepelt a piros-kék palet-
tán ez a sportág, mely közel hat 
esztendeje, 1997 márciusában 
talált újra otthonra a Kossuth La-
jos sugárút 74/C alatt. A két 
szakember, Savanya Ferenc veze-
tő* és Benkő Gyula mesteredző 
szűkös anyagiak mellett dolgo-
zik, és elsősorban az utánpót-
lás-neveléssel foglalkozik. A 
klubnak pillanatnyilag az óvodás 
korúaktól a dédnagypapákig van-
nak versenyzői, a legeredménye-
sebbek a fiatalok és a szeniorok. 

- Nem valósult meg minden 
tervünk - értékelt Savanya Ferenc 
- , bár a fiatalok és az idősebbek is 
szinte futószalagon gyártották az 
érmeket. A hiányt az jelenti, hogy 
a diák korcsoportban két nagy re-
ménységünk, a 13 éves Tóth Nor-
bert és a 14 esztendős Szabó Czi-
bolya Gábor nem tudott felka-
paszkodni a bajnoki dobogóra. De 
2003-ban majd biztos sikerül. 

Ezenkívül valóban nem pa-
naszkodhat sikertelenségre Sza-
bó Tamás szakosztályelnök, hi-
szen tavaly az SZVSE 33 ver-
senyzője 35 arany-, 24 ezüst- és 
22 bronzérmet szerzett a külön-
böző megmérettetéseken. A leg-
eredményesebb ifjak listája a kö-
vetkező: Tóth Norbert (9 arany, 
3 ezüst), Szabó Czibolya Gábor 
(5 arany, 3 ezüst, 2 bronz), Átyim 
László (5 arany, 2 ezüst, 2 bronz), 

bortól vár jó szereplést, hiszen 
néhány hét múlva mindketten a 
fedett pályás országos bajnoksá-
gon szerepelnek. A leányoknál 
Trója Gréta, Hevézi Melánia és 
Kenjan Lujza veszi fel a küzdel-
met. 

Hódmezővásárhelyen, a Hód 
TC teniszcentrumában is ezen a 
napon rendeznek versenyt. A l ó 
és 14 éves lányok a Csizma-
dia-kupáért vívnak nagy csatá-
kat. A helyi egyesületből Hernádi 
Anett, Bereczki Zsófia, Kiss Ani-
kó és Bogdán Tímea indul a via-
dalon. A szakemberek jó szerep-
lést várnak tőlük. Mind a né-
gyüknek jó erőfelmérő lesz a ver-
seny, ugyanis január végén Vá-
sárhelyen rendezik meg a kor-
osztályos leány ob-t. 

moly hagyományai vannak, ép-
pen ezért elég sok mindent tu-
dok róla - kezdte a monológot 
Kiss Zsolt. - Azokkal a mécs-
esekkel van nehéz dolgom, ame-
lyeken azonos osztályúak küz-
denek. így az Aston Villa-Black-
burn, a Bolton-Sunderland, 
a Chelsea-Middlesbrough, a 
Southampton-Tottenham és a 
Fulham-Birmingham találkozó 
egyaránt többesélyes. Könnyebb 
feladat vár a Charltonra, az 
Evertonra és az Arsenalra, 
ugyanis ezek az együttesek jóval 
alacsonyabb ligában szereplő ri-
válissal küzdenek a továbbjutá-
sért. 

A z előző heti tippelőnk, Gyen-
ge Balázs hét találatot ért el. 

i f j . Szabó Tamás (3 arany, 3 
ezüst, 1 bronz). További 22 után-
pótlás korú sportoló szerzett még 
1-6. helyezést. Ezzel nincs is 
probléma, a felnőttekkel azon-
ban már mostohábban bánik a 
sors. Szerencsére Borbola Imre 
és Birkás László felvállalta ezt a 
korosztályt, nagy hozzáértéssel 
láttak neki a munkának és az ed-
digi „rekreációs" tréningeket ko-
moly felkészítő foglalkozások 
váltották fel. A jövőben a tervek 
szerint szeretnék a Szegedi 
VSE-nél a női birkózást is meg-
honosítani. Az elképzelések sze-
rint a lányok, asszonyok kedden 
és csütörtökön vehetnének részt 
az edzéseken. Szólni kell még a 
veteránokról, ők ritkán találtak 
legyőzőre 2002-ben. Az országos 
kötöttfogású bajnokságon Pál 

KÉZILABDA 

B U D A P E S T ( M T I ) 

Szombaton és vasárnap összesen 
hat mérkőzést játszik a három 
európai női kézilabda kupában 
érdekelt öt magyar csapat. A Baj-
nokok Ligájában - ahol a 16 csa-
pat négy csoportban kezdi meg 
versengését a negyeddöntőbe ju-
tásért - az előző kiírás döntőse, a 
Ferencváros a Nordstrand 2000 
együtteséhez látogat. Németh 
András vezetőedző szerint nem-
csak nekik, hanem a kvartettjük-
ben szereplő dán Viborgnak és a 
német Leipzignek is nehéz lesz 
pontot szerezni Norvégiában. 

Í M E A T I P P J E I M 
1. Aston Villa (14.)-BlacKburn (8.) I X 
2. Arsenal I l l -Ox ford (3.) 1 
3. Bolton (17.)-Sunder1and (18.) I X 
4. Blackpool (9.)—Crystal Palace (7.) X 2 
5. Cardiff (3.1-Coventiy (8.) 1 2 
6. Chelsea (3.)—Middlesbrough (12.) I X 
7. Charlton (13.)-Exeter (22.) 1 
8. Shrewsbury (18.}-Everton (4.) 2 
9. West Bromwich (19.}—Bradford (20.) 1 

10. West Ham (20.)—Nottingham (5.) 1 
11. Southampton (6.1-Tottenham (9.) X 
12. Fulham (16.)-Birmingham (15.) 1 
13. Wolverhampton (10.1-Newcastle (S.) 2 
14. Man. City (10.1—Liverpool (7.) 1 2 

György, Benkő Gyula, Perneki 
István és Mihályi Árpád aranyér-
met szerzett; szabadfogásban pe-
dig Pál és Mihályi állhatott fel a 
dobogó legfelső fokára, Benkő-
nek, Pernekinek és a szakosz-
tályelnök Szabó Tamásnak 
„csak" ezüst jutott. A szenior vi-
lágbajnokságon Mihályi léphe-
tett szőnyegre, kötöttfogásban 
ezüstérmet szerzett, szabadban 
pedig a 4. helyen végzett. 

- Nemcsak a versenyzésből, a 
rendezésből is kivettük a részün-
ket - közölte Savanya. - Három 
országos meghívásos utánpót-
lás-megmérettetést bonyolítot-
tunk le a csarnokunkban, még-
pedig a MÁV-Multiszolg-kupát, 
a Dobó Imre-emlékversenyt és a 
Mikulás-kupát. Nálunk jelentő-
sebb, nagyságrendekkel több 

A KEK-ben a Győrnek nem 
okozhat gondot a bosnyák Zel-
jeznicar Sarabon legyőzése. A ta-
lálkozót érdemes a válogatott 
szempontjából is értékelni majd, 
ugyanis Mocsai Lajos szövetségi 
kapitány csapata májusban vi-
lágbajnoki selejtezőn éppen 
Bosznia-Hercegovinával találko-
zik. 

Az EHF-kupában a Dunaferr 
már a hét végén túljut a svájci 
Spono Nottwill elleni mindkét 
összecsapásán. Óriási megle-
petés lenne, ha a dunaújváro-
siak nem kerülnének a l ó kö-
zé. A Cornexi-Alcoa szintén 
esélyesebb az osztrák Wiener 
Neustadtnál, a párharc első 
felvonására Bécsújhelyen kerül 
sor. A Debrecennek „illene" a 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

A felkészülés szempontjából két 
sikeres túra, a dévai és a st. galleni 
bronzkaland után rövid pihenőt 
kaptak a Liss-HNKC női kézilab-
dacsapatának játékosai. Svájcból 
december 30-án érkeztek haza 
Kocsikék, és tegnap már meg is 

P Á R I Z S ( M T I ) 

Francia sikereket hozott a 25. 
Dakar Rali második szakasza: az 
autósok között Stéphane Peter-
hansel, a motorosok mezőnyé-

költségvetéssel rendelkező egye-
sületek sem vállaltak ennyit és 
ezeken a viadalokon rendszere-
sen 140-150 fiatal vett részt. 

A már szóba került éves költ-
ségvetés 800 ezer forint, amiből 
200-at a város, 170-et a Wesse-
lényi Közalapítvány biztosított, 
a többit úgy kellett apránként 
összekalapozni. A sanyarú kö-
rülmények dacára a birkózók 
mellett a vezetőedző is optimis-
ta: - Nem adjuk fel a küzdel-
met, szeretnénk elérni, hogy 
Szegeden a birkózás ismét az el-
ismert sportágak közé tartoz-
zon, emelkedjen. Ehhez olyan 
eredményeket kell elérnünk -
még a 2002-esnél is jobbakat 
hogy az illetékesek észrevegye-
nek bennünket. 

IMRE PÉTER 

görög bajnok Anagenniszi Ar-
tasszal szembeni hazai talál-
kozóján megnyugtató előnyt 
szerezni a visszavágóra. 

A magyarok hétvégi programja, 
szombat, Bajnokok Ligája, B cso-
port, 1. forduló: Nordstrand 2000 
(norvég)-FTC, 19.15. EHF-kupa, 
a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés: 
Spono Nottwil (svájci)-Dunaferr, 
19.30. 

Vasárnap, KEK, a 16 közé jutá-
sért, 1. mérkőzés: Győri Grabo-
plast ETO KC-Zeljeznicar Sara-
bon (bosnyák), 18. EHF-kupa, a 
16 közé jutásért, visszavágó: Spo-
no Nottwil (svájci)-EXinaferr, 17. 
Első mérkőzések: Wiener Neus-
tadt (osztrák)-Cornexi, 17. Deb-
recen-Anagenniszi Artasz (görög), 
18. 

kezdték a felkészülést az idei fel-
adatokra. Ennek jegyében január 
7-én Dunaújvárosban két edző-
mérkőzést is játszanak a Magyar 
Kupa-győztes, Kindl Gabriellával 
megerősödött Dunaferr ellen. A 
bajnoki küzdelmeket január 
11 -én Vácott folytatják Farkas Jó-
zsef vezetőedző tanítványai. 

ben Richárd Sainct volt a leggyor-
sabb. A magyarok közül a Kis 
Sándor, Czeglédi Péter páros bi-
zonyult a legjobbnak, a 31. he-
lyen futott be. A mezőnyre 574 
km-re vár ma. 

REFLEKTOR 

VILÁGBAJNOK HALÁLA 
Hetvenegy éves korában elhunyt 
Joel, az 1958-ban világbajnok 
brazil labdarúgó-válogatott játé-
kosa. A Joel Antonio Martins né-
ven született egykori jobbszélső a 
nemzeti csapat első két mérkő-
zésén jutott szóhoz a svédországi 
vb-n, utána át kellett adnia he-
lyét a legendás Garrinchának. 
Összesen 14-szer lépett pályára 
hazája színeiben és négyszer volt 
eredményes. 

JELENTKEZÉS 
FOCITORNÁKRA 
Két teremfocitornát is rendeznek 
a közeljövőben a megyében. Az 
elsőt, az Újév-kupát január máso-
dik és harmadik hetében tartják, 
mégpedig az SZTE Testnevelési 
Tanszéke és Kovács Sándor közös 
szervezésében. Jelentkezni január 
5-ig a 30/905-2070-es, vagy a 
62/443-529-es számon lehet. 

Január 24. és 26. között Rösz-
kén, a sportcsarnokban harma-
dik alkalommal bonyolítják le a 
Zebra-kupát. Papdi László főszer-
vező tizenhat csapat nevezését 
várja, mégpedig a 62/273-250-es, 
a 62/273-487-es, valamint a 
70/336-6903-as számon. 

ERDÉLYI BRONZÉRME 
A MAFC-kupa idénynyitó síver-
senyt az ausztriai Salzstiegelben 
rendezték meg. A szegedi Juhász 
Gyula Gyakorló Általános Iskola 
tanulója, Erdélyi András Ede a 
serdülő korcsoportban a harma-
dik helyen végzett. 

KISLÁNY SAKKOZOTT 
Egy hatéves kínai kislány egyszer-
re száz emberrel sakkozott Santo-
uban. Csen Jün-csia (Chen Yun-
jia) fantasztikus mérleggel zárta a 
szimultánt: 82 győzelmet aratott, 
hatszor remizett, és mindössze 
12 alkalommal volt kénytelen el-
ismerni ellenfele sikerét. A kisko-
rú „nagymesterjelölt" teljesítmé-
nye várhatóan bekerül a Guin-
ness rekordok könyvébe. 

KÖZGYŰLÉS 
Január 5-én (vasárnap) 9 órakor 
tarja közgyűlését a szegedi Szőke 
Tisza Horgász Egyesület. A veze-
tőség a tagokat a volt 624-es, most 
Tápai Antal szakközépiskolába 
(Szeged, Kálváriasgt. 86.) várja. 

FALMÁSZÓK ARANYAI 
A Szegedi Adrenalin ESK falmá-
szói Veszprémben szerepeltek az 
országos bajnokság második for-
dulójában. Táborosi Gábor tanít-
ványai remekeltek, egy aranyér-
met szereztek. 

Eredmények, 12 év alatti leá-
nyok: 1. Széli Boróka. Fiúk: 3. Széli 
Dömötör, 4. Széli Csaba, 9. Birgés 
József. 13-14 év közötti fiúk: 3. 
Kovács Attila, 4. Pávics László. 
Gyorsasági, 16 év alattiak: 9. Széli 
Dömötör. Felnőttek: 6. Szabó Ger-
gely. Az összetett pontverseny állá-
sa, 12 év alattiak: 1. Széli Boróka. 
Fiúk: 1-2. Széli Dömötör, 3. Széli 
Csaba. 13-14 évesek: 3. Kovács 
Attila, 4. Pávics László. 16 év alat-
tiak: 8. Széli Dömötör. Felnőttek: 
9. Szabó Gergely. 

HITZFELD PÉNZE 
A német Sport-Bild értesülése 
szerint Ottmar Hitzfeld a legjob-
ban kereső edző a labdarúgó 
Bundesligában. A lap úgy tudja, 
hogy a Bayern München 53 éves 
mestere évi 3,58 millió euróval 
gazdagodik, melyben benne van-
nak a prémiumok és reklámbe-
vételek is. 

A bajorokkal 2004-ig szerző-
désben álló tréner - aki öt bajno-
ki címmel, két BL-diadallal és 
egy Szuper Kupa-győzelemmel 
egyben a legsikeresebb is a jelen-
legi mezőnyben - havi alapfizeté-
se 200 ezer euró, s ugyanennyit 
vehet fel jutalomként egy esetle-
ges újabb hazai elsőségért. 

A kereseti ranglista második 
helyezettje Matthias Sammer 
(Borussia Dortmund) évi 3,25, 
harmadik Klaus Toppmöller (Ba-
yer Leverkusen) 2,52 millióval. 
Utolsó - stílszerűen - a sereghaj-
tó Energie Cottbus edzője, Edu-
árd Geyer 420 ezerrel. 

Viadal Szegeden és Vásárhelyen 

Utánpótlástornák Magyar nők a pályán 

Totómonológ Elkezdte a Liss-HNKC 

Francia sikerek 


