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Fontos győzelem 
KOSARLABDA 

BEAC-SIEMENS-
SZEV1ÉP-SZEGED 65-74 
(23-14, 7 - 2 5 , 23-14, 
19-15) 
NBIA csoportos női kosárlabda-mérkő-
zés, Budapest, 200 néző. Vezette: dr. 
Smied, Gorka. 
BEAC: HALMOS (14/3), Izsák (2), Bartha 
(21), Kovács (7), Nagy (8). Cserék: Pén-
zes (2), Muszbek (7), Klucsik (2), Dömö-
tör (2), Tiba ( - ) . Edző: Sterbenz Tamás. 
Szeviép-Szeged: BULATOVA (5/3), Mé-
száros (8/3), MANDACHE (22), LÓDI 
(13), Varda (9). Cserék: Fűrész (11/3), 
Roczkov (6). Edző: Újhelyi Gábor. 
Ahogy arra számítani lehetet, 
Kajdacsi bokasérülése még nem 
jött rendbe, így a válogatott cen-
ter nem tudott pályára lépni. 

Álmosan kezdtek a vendégek, 
a hazaiak pedig hatalmas lendü-
lettel vetették magukat a játék-
ba. Főként a védekezéssel akad-

tak a problémák, a BEAC 
21-8-ra elhúzott. Jót tett a szege-
di időkérés, a negyed végére tíz 
ponton belülre kapaszkodtak fel 
Mészáiosék. Szenzációsan kez-
dődött a második tíz perc: egy 
18-l-es rohammal indítottak a 
Tisza-partiak, különösen a bedo-
bó, Mandache volt elemében, a 
szeviépesek pontgyárosa zsinór-
ban szerezte a kosarakat. A fél-
időben már 39-30 volt az Ujhe-
lyi-tanítványoknak. 

A harmadik negyedben is Lódi-
ék akarata érvényesült, végig 
magabiztosan vezetett a Szeviép, 
sőt, növelni tudták az előnyüket, 
46-59. A zárófelvonásban is ha-
sonló volt a koreográfia: a vendé-
gek küzdöttek, esélyt sem hagy-
tak a BEAC-nak, így a végén a 
felsőházas rájátszást jelentő ha-
todik hely megszerzéséért vívott 
csatában fontos győzelmet köny-
velhettek el. 

Újhelyi Gábor: - Főként a ha-
talmas szívünknek köszönhet-
jük a győzelmet. Amikor ésszel 
játszottunk, akkor több ígéretes 
támadást is vezettünk. 

S. R. 

Fűrész a Szeviépből tizenegy pontot dobott. Fotó: Mískolczi Róbert 

Nem hibáztak 
TEKE 

Mindkét szuperligás szegedi te-
kecsapat győzelemmel tudta le 
a hétvégi fordulót. 

Eredmények, férfiak: 
PÁPA-MÉH-SZEGED 3:5 ( 3 1 9 3 - 3 2 0 2 ) 
A szegedi pontszerzők: Fekete 574, Kiss 
565, Földest 542 fával. 
Az első párban a szegedi Kiss és 
Fehér közül az utóbbinak ment 
gyengébben, le is kellett cserélni, 
míg a gárda huszonnégy pontos 
hátrányba került. A folytatásban 
Korcsmarek és Földesi megfordí-
totta az eredményt, ekkor négy 
ponttal vezetett a MÉH. Az izgal-
mas hajrában, még harminc do-
bással a vége előtt is csak öt fa 
volt a különbség a két csapat kö-
zött. Végül az esélyesebb Szeged 
megnyerte a találkozót. 

A bajnokság állása egy forduló-
val az alapszakasz vége előtt: 1. 
MÉH-Szeged 24, 2. Szolnok 17, 
3. BKV Előre 14, 4. Pápa 14 
ponttal. Az utolsó körben a Bél-
apátfalva látogat a Postás-pályá-
ra (február 22., szombat, 14 óra), 

majd március 2-án Pápán kezdő-
dik a rájátszás. 
Ifjúságiak: Pápa-MÉH-Szeged 1:3 
(993-1003) 

A szegedi pontot Zapletán 522 
fával szerezte. A szegedi fiatalok 
a Sopron mögött a második he-
lyen állnak. Szombaton rangadót 
vívnak a velük azonos pont-
számmal álló Bélapátfalvával. 

Nők: 
TEKE SE SZEGED-PÉCS 6:2 
(2967 -2890 ) 
A szegedi pontszerzők: Kormányos 521, 
Zahorán 505. Hódi 499, Mracskó 489 fá-
val. 

December eleje óta először ját-
szott bajnokit a szuperligás Teke 
SE. A szegediek magabiztosan ver-
ték a Pécset, és ha a hátralévő két 
meccsüket - előbb Tatabányán, 
majd Zalaegerszegen - megnye-
rik, bejuthatnak a felsőházi ráját-
szásba, az első négy közé. 
Ifjúságiak: Teke SE Szeged-Pécs 4:0 
(867-513) 

Pontszerzők: Tót E. 469, Tóth 
A. 398 fával. A vendégek máso-
dik játékosa megsérült, nem tud-
ta befejezni a találkozót, ezért ér-
hettek el csak ennyi fát a pécsiek. 

MÁDI JÓZSEF 

Kiváló sportolókat köszöntöttek a szentesi sportcsarnokban 

Kádár Róbert az év edzője 
A 2002-es év legkiválóbb spor-
tolóit köszöntötték szombaton 
délelőtt a szentesi sportcsar-
nokban. Az elmúlt év versenye-
in a legjobbak a cselgáncsozók, 
az úszók és a versenytáncosok 
voltak, akik több kategóriában 
végeztek magyar bajnokságo-
kon a dobogó legfelső fokán. 

Évente a város költségvetésének 
4-4,5 százalékát költi az önkor-
mányzat a versenysportra és a 
tömegsportra. Szirbik Imre pol-
gármester szerint ezt a számot 
lehetne növelni a még jobb ered-
mények elérése érdekében, min-
denesetre Szentes így is büszke 
lehet. A polgármester szólt arról, 
hogy a szentesiek egy nemzeti 
sportváros lakóihoz méltóan, 
igen nagy számban töltik szabad-
idejüket testedzéssel, s örvende-
tes, hogy sokan vannak olyanok 
is, akik sikerrel versenyeznek. 
Többen egyszerre több sportág-
ban is teljesítenek, míg nagy 
számban vannak, akik egészsé-
gük megőrzése érdekében idős 
korukban is rendszeresen spor-
tolnak. Szirbik szerint aki egy-
szer belekóstol ebbe a világba, 
nehezen szabadul tőle, talán 
nem is érdemes, hiszen a sport a 
fiatalság, a ritmus, a szépség, a 
szolidaritás és a tisztességes küz-
delem világa, amiben valóban 
mindenki a saját erejét és tudá-
sát mérheti meg, emelheti még 
magasabb színvonalra. 

Elismerésben több mint szá-
zan részesültek ezen a napon, 
amikor a város önkormányzata 
sportolóinak előző évi eredmé-
nyeit értékelte. A díjakat a pol-
gármester, Szűcs Lajos alpolgár-
mester, a Nemzeti Olimpiai Bi-
zottság tagja, Horváth András, a 
Magyar Szabadidősport-szövet-

A Szilver TSE táncosai több kategóriában hoztak Szentesnek bajnoki címet. Fotó: Vidovics Ferenc 

ség alelnöke, Takács László, a 
szentesi sportcsarnok igazgatója 
és Varga Árpád, a városi sportbi-
zottság tagja adta át. 

Az év edzője címet Kádár Ró-
bert kapta, aki 15 évig verseny-
szerűen úszott, ifjúsági OB III. 
helyezést ért el. Négy éve tevé-
kenykedik edzőként a Four Dia-
mond színeiben: edzője Máté 

1 Hunornak, aki ifjúsági Euró-
pa-bajnoki és háromszoros ma-
gyar bajnoki címet szerzett. Élet-
műdíjat Bandula Mihály testne-
velő tanár kapott, akinek szár-
nyai alatt számtalan diák erősö-
dött testben és lélekben hosszú 
évtizedeken át. Kiváló sportoló 
elismerésben részesült László 
Csaba és Szögi Szilvia verseny-
táncosok, akik felnőtt standard, 
tíztánc kategóriákban magyar 
bajnokok, tanáruk Szatmári 

Nagy Szilvia. Szintén kiváló 
sportoló elismerést kapott Páli 
Erik és Páli Viktória, akik ifjúsági 
tánckategóriákban értek el első 
helyezéseket magyar bajnoksá-
gokon. Máté Hunor úszó a rövid 
pályás magyar bajnoki címért, 
Magos Júlia (edzője Szakáll Sán-
dor) a junior triatlon Európa-baj-
noki címért lett kiválóan kitün-
tetett. Gröb János szintén a Four 
Diamond versenyzője quadriat-
lon sprint világbajnokságon szer-
zett első helyet ebben az eszten-
dőben Dedcanyban, kapott kivá-
ló kitüntetést, edzője Szakáll 
Sándor. Szremkó Krisztina a vá-
logatottal Világkupát nyert 
Perthben, Molnár Anett és Wasz-
lavszki Krisztina vízilabdázók ju-
nior Eb-n, Loule-ban második 
helyet szereztek. Szabó Nándor 
junior Eb-n, Bartiban a második 

helyen végzett, s kaptak az előző-
ekhez hasonlóan kiváló elisme-
rést sportvezetőik, Tóth Gyula és 
Juhász József. Fekete Mónika, a 
Pollák DSE cselgáncsozója 78 
kg-os súlycsoportban magyar 
bajnoki címet szerzett, edzője 
Kalydy Zoltán. Szabó Gábor és 
Gut Bence az Oyama színeiben 
szerezett hazai bajnokságokon 
első helyezéseket, edzőjük Bre-
zovai Sándor. Kulik Mihály az 
U-16-os Postagalamb és Röpcso-
port színeiben rövid-közép-hosz-
szú távú nemzetközi és országos, 
általános Sampion és tagszövet-
ségi bajnokságokon, csapat- és 
egyéni megmérettetéseken, egy-
szóval minden kategóriában az 
első helyen végzett, ezért a város 
az ő teljesítményét is kiváló fo-
kozattal ismerte el. 

B. G. 

A védekezés gyenge volt 
FALC0-S0LE-SZEDEAK 
108-93 (31-25, 28-15, 
3 3 - 2 4 , 1 6 - 2 9 ) 
NB IA csoportos férfi kosárlabda-mérkő-
zés, Szombathely, 800 néző. Vezette: 
Bodnár, Török. 
Falco: KÁLMÁN (26/6), ALEXE (27/3), 
Pankár (7/3), HEINLE (28), Borszéki (4). 
Cserék: DÉNES (9/3), Gráczer (2), Sallay 
(3), Henrik (2). Edző: Zsoldos András. 
Sole-Szedeák: Mulics (11/3), Deák 
(8/6), Rawlins (13), NYILAS (22/15), VII-
cinskas (17). Cserék: KISS ZS. (10/6), 
Molnár A. (2), Pávlicz ( - ) , DRAH0S (8), 
Kecskés (2). Edző: Földi Sándor. 
A szegedi együttes már egy nap-
pal hamarabb elutazott a mérkő-
zés helyszínére. Igaz, a helyiek 
nem tudtak edzéslehetőséget 
biztosítani, így csak egy laza át-
mozgatással készültek a Falco el-
leni összecsapásra. A vendégek 
esélyeit növelte, hogy Antanas 
Vilcinskas ott volt a csapatban. 

Szegedi szempontból jól kezdő-
dött a meccs, a 4. percben három 
ponttal, 11-8-ra vezettek Deákék. 
Néhány pillanat múlva azonban 
már a Falcónál volt az előny, az is-
mét irányító poszton szereplő Kál-
mán László vezetésével fordítot-
tak: a negyed végére már ők vezet-
tek, 31-25. A második tíz percben 
teljesen szétesett a Szedeák játéka, 
főként védekezésben hibáztak Föl-
di Sándor tanítványai, a 13. perc-
ben 41-28 volt az állás. Kálmán 

Nyilas a Sole-Szedeák legjobbja volt. Fotó: Miskolczi Róbert 

továbbra is megoldhatatlan feladat 
elé állította a solésokat, Nedzad 
Mulics nem tudta kikapcsolni a 
szombathelyiek játékmesterét. A 
fébdő hajrájában ennek ellenére 
úgy tűnt, hogy sikerül tíz pont kör-

nyékén maradni, azonban a hajrá-
ban Alexéék könyörtelenül ki-
használtak minden szegedi hibát, 
tizenkilenc ponttal megléptek, 
59-40 állt az eredményjelzőn. Az 
első játékrész statisztikájához tar-

tozik, hogy a hazai gárda mezőny-
ből 84 százalékosan dobott, a két-
pontos helyzeteket pedig 92 száza-
lékban értékesítette. 

Próbálkozott a szedeákosok tré-
nere mindennel: védekezést vál-
tott, fogtak embert, zónáztak, 
cserékkel szeretett volna frissíte-
ni. Egyik búzása sem jött be, nem 
talált társakra a gyengén játszó 
játékosaiban. Mulics mellett 
Rawlins sem volt csúcsformá-
ban, Vilcinskason pedig érződött 
a kihagyás. Szerencsére azért 
akadták jó teljesítmények is, hi-
szen Nyilas István, Kiss Zsolt és 
Drahos Gábor színt vitt a játék-
ba. Volt olyan időszaka a találko-
zónak, amikor már harminc pont 
volt a két csapat között a különb-
ség. A hajrában fokozatosan dol-
gozta le a hátrányát a Tisza-parti 
gárda, tíz ponton belülre végül 
nem sikerült feltornáznia magu-
kat Molnáréknak, így a végén 
108-93-as vereséget szenvedtek. 

Zsoldos András: - Igazságta-
lan vád volt, hogy a kupában 
csak a játékvezetők segítségével 
jutottunk túl a szegedieken. 

Földi Sándor: - A szezon eddi-
gi leggyengébb játékával rukkol-
tunk elő. Gratulálok ellenfelünk 
győzelméhez és Kálmán kiváló 
játékához. 

Tbvábbi eredmények: Kecske-
mét-Szolnok 89-97, Paks-ZTE 
85-70, Albacomp-Dombóvár 
79-60. 

SÜLI RÓBERT 


