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Két díjat is elnyert a szegedi Lékó Péter 

A harcosság diadala 
Több zongoracipelőt, 

mint sztárt a Pickben 

Lékó Péter egy gyönyörű emlékkel, Linares jelképével térhetett haza. Fotó: Schmidt Andrea 

Sportpályafutása eddigi legfé-

nyesebb hétvégéjét zárta a sze-

gedi Lékó Péter. A sakknagy-

mester megnyerte a világ leg-

erősebb versenvét Linaresben. 

Spanyolországi győzelme mel-

lett a Szegedért Alapítvány leg-

fiatalabb fődíjasa lett. 

- Győzelem Linaresben, a világ 

legerősebb sakktornáján, a Sze-

gedért Alapítvány idei fődíjasa. 

Ez mind egy hét végén. Pályafu-

tása eddigi legsikeresebb idő-

szakát tudhatja maga mögött. 

- Nagyon boldog vagyok, éle-

tem eddigi legnagyobb versenyét 

tudtam megnyerni. Soha sem vé-

geztem még Kaszparov elótt, a 

világklasszis orosz játékos min-

dig jobb helyet kaparintott meg 

nálam. Elutazásom elótt néhány 

nappal kaptam a hírt, hogy a Sze-

gedért Alapítvány idei fődíjasa 

lettem. Váratlanul ért az elisme-

rés, hiszen előttem a város híres 

szülöttei vehették át ezt a díjat. 

Nagyon sajnáltam, hogy nem le-

hettem itthon. Amikor Anandot 

sikerült szombaton este legyőz-

nöm, akkor egyből az jutott az 

eszembe: éppen most zajlik az a 

díjátadó, amelyen engem ünne-

pelnek. Az indiai nagymestert 

még sohasem győztem le, ezért 

hatalmas jelentőséggel bírt szá-

momra a diadal. Köszönöm Sze-

ged elismerését, a torna megnye-

résében ez is jelentős szerepet 

játszott. 

- Linares nem tartozott eddig 

a sikeres versenyei közé. Minek 

volt köszönhető a végső győze-

leml 

- Eddig háromszor szerepel-

tem a spanyol viadalon és csak 

egyetlen partit sikerült meg-

nyernem. Most nagyot fordult a 

kocka. Agresszív, támadó játé-

kom eredménye a négy győzel-

mem. Mindenkit megleptem 

ezzel a stílussal. Különösen a 

Radzsabov ellen játszott máso-

dik partimon remekeltem, de a 

Kaszparov és Ponomarjov elleni 

hosszú mérkőzésen is elégedett 

voltam a játékommal, a döntet-

lennel. 

- Főpróbának tekintette a tor-

nát a Kramnyik elleni világbaj-

noki döntőre l 

- Nem tagadom, már annak 

szellemében ültem mindennap 

asztalhoz. Ez a két hét jó „edző-

tábor" volt a címmeccs előtt. 

Nem szabad elfelejteni: én va-

gyok a kihívó, nekem minden-

képpen nyernem kell a döntőn. 

- Kramnyikot mennyire sike-

rült feltérképeznie 1 

- Hihetetlen kiegyesúlyozot-

tan sakkozott leendő ellenfelem, 

nem hiába zárta veretlenül a tor-

nát. A megszokott stílusát ját-

szotta, nem kockáztatott, egy-

szer sem került kiélezett helyzet-

be. Edzőmmel, Arshak Petrosz-

jannal az lesz a legfontosabb fel-

adatunk, hogy a döntőig megta-

láljuk Kramnyik gyenge pontjait. 

- A linaresi elsőséget a teni-

szezők által is nagyra becsült 

wimbledoni bajnoki címhez ha-

sonlítják. Nagy elismerése van 

ennek a győzelemnek 1 

- Sokan arra gondolnak, hogy 

hatalmas pénzdíjjal gazdagodik 

az első. Tévednek, hiszen Lina-

resben tényleg a győzelmen van a 

hangsúly, aki itt nyerni tud, az 

kivívja a szakma elismerését. 

- Nem sokáig pihenhet, pén-

tektől Monacóban játszik. 

- Pedig nagyon fáradt vagyok. 

Szerencsére ez a vak rapidtorna 

nem befolyásolja a világranglis-

tás helyezést, így felszabadultan 

játs'zhatom. Nem lesz könnyű 

dolgom: ellenfelem lesz többek 

között Kramnyik, Anand, Ivan-

csuk és Morozevics is. 

SÜLI RÓBERT 

KÉZILABDA 

Bár szívesen tovább cipelte vol-

na, de egy terhet lerakott a vál-

láról a Pick Szeged, miután a 

KEK-negyeddöntőben mindkét 

mérkőzésen kikapott a német 

Lemgótól. A nagy tét nyomasz-

totta a játékosokat - állapította 

meg Kővári Árpád, a klub elnöke 

tegnap délelőtt a játékosoknak 

tartott értékelőjében. 

A negyeddöntőből való kieséssel 

lezárult a KEK-szereplése a Pick 

Szeged férfi kézilabdacsapatá-

nak. Maradt azonban bőven kö-

telezettségük a Tisza-partiak-

nak, hiszen a ma 17 órakor kez-

dődő komlói, valamint a szom-

bati (17 óra) Békés elleni hazai 

mérkőzéssel lezárul a bajnokság 

alapszakasza. Majd a jövő héten 

már a rájátszás kezdődik, ame-

lyet minden bizonnyal - talán 

nem hullajt pontot Komlón és 

itthon a Békés ellen - az első 

helyről kezdi a Pick. Hétfőn pe-

dig újabb közép-európai ligamér-

kőzést játszik Dragan Djukics 

csapata, 17 órától a Szarajevó 

lesz az ellenfél. 

- Azért beszéltem a csapattal, 

hogy azonosan lássuk a lezárt fe-

jezetet - mondta Kővári Árpád 

elnök, majd így folytatta: - A ve-

zetés a következőképpen látja a 

KEK-szereplést: a célunk a nyolc 

közé kerülés volt, amelyet sike-

rült teljesíteni. Szerencsétlensé-

günkre a legjobb formában lévő 

európai csapatot kaptuk a ne-

gyeddöntőben. Legyünk reálisak: 

csak a csoda folytán léphettünk 

volna az elődöntőbe. De mi nem 

vagyunk olyan szerencsések, 

mint a Dunaferr tavaly a 

KEK-ben, s most az EHF-kupá-

ban. 

A sportvezető ezután mérlegre 

tette saját csapatát és a Lemgót. 

Megállapította, hogy lényeges 

különbség van a költségvetések 

között. A Pick-vezetés igyekszik 

javítani, azonban sokkal szeré-

nyebbek a lehetőségek Magyar-

országon, mint Németország-

ban. Az anyagiakból fakad, hogy 

sokkal jobb a német klub játé-

kosállománya. Mivel a Lemgo já-

tékosállománya régóta együtt 

van, ezért sokkal hatékonyabbak 

voltak a taktikai társas kapcsola-

tok. 

- Azért nálunk is hatékonyabb 

lehetett volna a csapategység. Lé-

nyeges volt az eltérés azonban a 

motiváció terén. A németek ak-

kor sem engedtek ki, amikor már 

biztos volt a továbbjutásuk, az 

Ma 186rakoi: üss-HNKC-Győi 

Győzelem következik? 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Liss-HNKC élvonalbeli női ké-

zilabdásaira ma már a rájátszás-

ban vár feladat. A Hódtói Sport-

csarnokban 18 órakor kezdődő 

találkozón a Győri Graboplast 

ETO KC lesz Kocsikék ellenfele. 

Van miért törleszteni, különösen 

ha a legutóbbi Rába-parti össze-

csapást tekintjük. Akkor, mint 

emlékezetes, 28-26-os hazai 

győzelem született, de ezért a 

Horváth, Németh bírókettős is 

sokat tett. Baunok Bernadett is 

ekkor szenvedett enyhe agyráz-

kódást, az Ana Dokiccsal való 

„találkozás" során. Sajnos a szél-

ső most megsérült az edzésen, 

így bizonytalan a játéka. 

A két együttes a tavalyi bajnok-

ságban négyszer (eredmények 

HNKC-szemszögből: 27-36, 

17-17, 19-31, 21-29), idén pe-

dig kétszer (22-19, 26-28) mérte 

össze az erejét. A 2002/2003-as 

. összevetésben eddig - bár ez ter-

mészetesen nem jelent semmit -

egy góllal jobb a Vásárhely, s már 

ott tartunk, hogy a szerdai siker 

nem számítana óriási meglepe-

tésnek. Jó play off-rajt miatt is 

szükséges lenne a siker; no meg 

azért is, mert a rájátszásban ed-

dig még pontot sem sikerült sze-

reznie a vásárhelyieknek a 

zöld-fehérektől. Vagyis most győ-

zelem következik? Megjósolni 

lehetetlen, de reális az esély a két 

pont megszerzésére, s azt hiszem 

mindenki kiegyezne egy sovány-

ka egygólos, „apró" sikerrel is. 

újabb győzelmük, s ezzel kap-

tunk ki négy góllal. A mi játéko-

saink fiedig ahogy közeledett a 

mérkőzés vége, úgy eresztettek 

le. Volt, aki már az utolsó ne-

gyedórában feladta, természete-

sen voltak kivételek is. Még azt 

sem mondhatjuk, hogy nem 

küzdött minden játékos, azon-

ban megfeszülni csak néhányan 

akartak, s ez kevés egy jó csapat 

ellen. Most, hogy befejeztük a 

KEK-küzdelmet, teljes erővel a 

bajnokságra, az MK-ra és a 

MEHL-re kell koncentrálni. 

Azonban a most szerzett tanul-

ságok levonása nélkül nem lehet 

mindenben megfelelni. Sajnos a 

nagy tét többször is bennünket 

nyomasztott. Említhetem a 

Lemgo elleni két mérkőzést, de 

ebbe a kategóriába tartozik a du-

naújvárosi bajnokink is. Én azt 

szeretném, ha a csapaton belül 

több lenne a zongoracipelő, mint 

a sztár! - fejezte be Kővári Árpád. 

A Pick Szeged ma Komlón ját-

szik bajnoki mérkőzést. Az ujjsé-

rüléssel bajlódó Kotormán Attila 

minden bizonnyal kihagyja ezt a 

találkozót. Mellette Nagy Leven-

te jutott a maródiak listájára, aki 

belázasodott. Természetesen a 

mérkőzés esélyese a Tisza-parti 

együttes. 

SÜLI JÓZSEF 

Remeklő 
nők 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A női teke szuperliga alsóházi rá-

játszásának első fordulóját Pé-

csett rendezték. A játéknapon a 

Teke SE Szeged csapatának ment 

a legjobban, hiszen Tót Zsolt ta-

nítványai mindhárom ellenfelü-

ket megelőzték. A gárda össze-

sen 3107 fát ért el és ehhez a tel-

jesítményhez Mracskó 533, Czi-

ráki 530, Kormányos 526, Zaho-

rán 525, Monostori 502, míg Ka-

szás 491 fával járult hozzá. 

A rájátszás állása az 5-8. he-
lyért: 5. Tatabánya 19, 6. Teke 

SE Szeged 17, 7. Fővárosi Víz-

művek 8, 8. Pécs 1 ponttal. 

A következő fordulót március 

15-én a Fővárosi Vízművek ren-

dezi. 

Hogy miért érdemes 
apróhirdetését 

A NAPILAPBAN 
feladni? 

DUGULASELHÁRÍTÁS 1000 

Ft-tól. 1 Év GARANCIÁ-

VAL! SZEGED: 62-485-774 

(22252433) 

• DUGULASELHÁRÍTÁS 
garanciával, Szeged es 
Csongrád megye. Tel : 00-
30 9437 577, 16-62-533-
999 SZÁSZ PÉTER. (22262343) 

• ÁRNYÉKOLÁSTECHNI 
KA, REDŐNY, RELUXA 
szalagfüggöny szezonnyitó 
árengedménnyel Égető ár-
nyékolástechnika. Tel.: 06-
62-489-603, 06-60-381-
147 '22252406) 

• BŐRRUHÁZATFESTÉS, 
bélés- és húzózárcsere. 
Javítás! Ruhafestés. Tisza 
Lajos krt 36. Saru Cipöbolt-
ban. (Szeged) (21644361) 

• KERTSZERVIZI Díszker-
tek tervezése, kivitelezése, 
átalakítása, gondozása, 
sziklakert és tóépltós, ön-
tözésszerelós. Kertészmér-
nök 06-30-9737-532. 
(Szeged) (22354417) 

WOMA KFT. 
- Szippantás 
- Csatornatisztítás 
- Duguláselhárítás 
- Veszélyes 

hulladékok 
szállítása 

SZEGED: 
62 /499-994, 
60 /450-430 

• HOMOKSZÓRÁS, korró-
zióvédelemmel, festéssel 
06-62-267-554, 06-30-
9550-537, Szeded. (22252650) 

• KAPUTELEFON Szaküzlet 
és Szerviz. Szeged, Szilién 
sgt. 24. Tel/fax: 62-439-
138. 70-3141-709. (22252644) 

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szer-
vizügyelete folyamatosan! 
Hibabejelenlés: 06-20-33-
56-114, Szeged. (22252540) 

• LAPOSTETŐ szigetelést, 
telöcserepezést bádogos 
munkával együtt. 62-493-
102, 62-483-393. (22354032) 

• REDŐNY, RELUXA, sza-
laglüggöny, harmonlkaaitó, 
szúnyogháló TÉLI AKCIÓ 
Csongrád megyében 62 
401 318, 62-555-796, 06-
3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (22252487) 

• SZEMÉLYI jövedelem-
adó-bevallás elkészítését 
vállalom 06-30-9430-115 
(Szeged) (22454628) 

• ÜVEGEZÉS, hőszigetelt 
üvegkészítés, üvegcsiszo-
lás, homoklúvás, tükör-
eladás a Komfort Szövetke-
zettől. Szeged, Hajnóczy u 
30, Tel: 62-425-240. 
(22252560) 

Ü V E G E Z É S 
KÉPKERETEZÉS 

HIRDETÉSFELVÉTEL 
SZENTESEN: 

V á r o s i s z e r k e s z t ő s é g : 

Kossuth u. 8. 
Tol./ faz: 

63/314-838. 

M I X E R -

tanfolyam 
indul Szegeden, neves oktatók 

közreműködésével. 
Morafcsik Péter 

Guiness-rekorder és $ 
Mészáros Richárd 
flair és free style bajnok c 

Angol, magyar mixer 
oklevelet szerezhetsz! 

A legjobbaknak munkalehetőség! 
WYmmnerculi.hű 

<http://www.mixersuli.bu> 
T 06-70-389-07-47,06-20-334-0600, 

06-30-412-1600 

A KOCH SANOOR TUDOMÁNYOS 

ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 

4 0 0 órás intenzív 
angol- és német-
nyelv-tanfolyamot 

indít kezdő szint től 
2003. április 17-én. 

Munkanélküliek gyeden, gyesen 
levők támogatást kérhetnek 

Bővebb felvilágosítás: | 
62-426-429, 426-090 számon s 

Szeged. Kárász 0.11. 8 

Lajstromszám: 0040 
Akkreditációs szám: 06-0039-02. 

• ANGOL és német íyelv-
tanfolyamck április 14-től a 
Stargate-nél Munkaügyi 
közpcntcs támcgatás igé-
nyelhető. Érd.: Püspök u. 
11/A. Tel. 421-515, 70-
216-7508. Ny. sz : 06-
8045-02, Szeged. (22251563) 

• SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
alaplckú OKJ-s tanfclyamck 
indulnak a Mariin Stúdiónál. 
Érd.. 62-424-314, 30-907-
3654, 13-18 óráig. 06-
0220-02 (22354229) 

MAGYAR 

KÖNYVVIZSGÁLÓI 

KAMARA OKTATÁSI 

KÖZPONT 
Reg. szám: 07-0134-02 

SZAKKÉPZÉSEK 2003. 
• Okleveles könyvvizsgáló 

• Adótanácsadó 

• Mérlegképes könyvelő 

vállalkozási szak 

400 óra - 2 év 
400 óra - 1 év 

• Pénzügyi-számviteli 
szakellenőr 

• Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

• TB-ügyinléző 

• TB-szakelőadó 

EGYÉB KÉPZÉSEK 2003. 
• Számviteli szolgáltatást 

végzők kötelező oktatása 

• Mérlegképes könyvelők 

ismeretfelújító oktatása 

Részletfizetési lehetőség 
KÉKJE RÉSZLETES 

TÁJÉKOZTATÓNKAT! 
Szeged. Kossuth I.. sgt. 17. 

Tel.: 62/542-500, 501. 
A MEGBÍZHATÓ 

SZAKMAI HÁTTÉR! 

• TANDÍJMENTES, alap-
fckú számítástechnikai tan-
folyamck indulnak Szegeden 
március 31-től (windcws, 
wcrld, Excel). Info: 62-492-
988. (22353778) 

• SZEMELY és vagyenör 
tanfclyam indul Szegeden a 
Deák F. utca 22. szám alatt 
április 14-én 08 órakcr, 
fegyverismereti vizsgával is. 
Regisztrált munKanélküliek 
képzési támcgatást és 
90%-cs utazási kedvez-
ményt igényelhetnek a helyi 
kirendeltségeken. Szakké-
pesítő vizsga június 28-ig. 
Elhelyezkedésüket előse-
gítjük. Információ: 420-898. 
(délelőtt) 325-294. 452-537 
(délután). Latencia Oktatási 
Stúdió. Akkr.: L 159. 
(22454569) 

E 3 S 2 B 2 I 
• CRONOS mert boldog-
nak lenni jó! Társkeresés 
komolyan, megbízhatóan. 
62-430-814, 20-433-98-
42. (21847360) 

M SZEGED, Kálvária tér 10. 
(volt Úttörő tér), IV. emeleti, 
66 nm-es 2+1 szobás 
felújított, légkondicionált la-
kás eladó. Átadás május 
közepétől. Irányár: 11,7 M 
Ft. Érd.: 30-99-27-096, 
este 62-324-380. (22353995) 

• SZENT György téren, 3 
szintes angol típusú társas-
ház eladó. 62-325-840 
(Szeged) (2245450t) 

• ŐSZ u. 43. sz.. Tavasz u, 
5. sz.. Csongrádi sgt 51. 
sz. alatl épülő társasházak-
ban lakások, garázsok, par-
kolók eladók. Érdeklődni 
telefonon történő Időegyez-
tetés alapján 30-9537-287. 
Első Ház Kft Szeged, Arany 
János U. 7. 1/116. (22252042) 

• KUKORICA szállítva el-
adó. 06-30-436-0693. 
(Klskunmajsa) (2215H36) 

• LUCERNAMAG 600 Ft/kg. 
kukoricaszár körbálában 25 
db 2900 Ft/db eladó. 62-
271-440. (Deszk) (22252794) 

• 150 200 nm-es, portálos 
üzlethelyiséget bérelnék 
Szegeden. Tel.: 06-30-967-
8239. (22354091) 

• IRODÁK bérbeadók Va-
dász u 2/B alatt Udvari 
parkolás. 06-30-9688-911. 
(Szeged) (22150975) 

• NAGYKÖRÚTON 72 nm 
üzlethelyiség eladó. 0 6 - 2 0 -
957-2489 (Szeged) 
(22354012) 

• SZEGED belvárosi 40+30 
nm-es üzlet kiadó és 100 
nm üzlet bérleti joga eladó. 
30-96-39-468. (22353703) 

M SZEGED BELVÁROSBAN 
(dómnál) 135 nm-es, 
exkluzív Irodahelyiség, 28 
hálózati végpontos rend-
szerrel (kábeltévé, internet, 
telefon) kiadó, 62-450-018. 
(21948610) 

• SZENTES belvárosában 
épülő, "CIPRUS' szolgáltató 
házban helyiségek leköthe-
tők. Információ: www.extra. 
hu/clprus-szentes (22353019) 

• SÓHORDÓ utcában 100 
nm-es iroda (4 szoba) saját 
udvari parkolóval hosszú 
távra kiadó. 20-9371-196. 
(Szeged). (22353868) 

Ax apróhirdetések tartalmáért 
a kiadó nem vállal felelősséget! 

Mert az a1{ár 
már a másnapi 

lapszámban me%jeleni\! 

Előzze meg versenytársait! 
Válassza a megye legnagyobb 

múltú napilapját! 

D é l m a g y a r o r s z á g é s D é l v i l á g 
hirdetésfelvétel ügyfélszolgálati 

irodáinkon és telefonon isi 

62/567-835 

NÉVNAPI KÖSZÖNTŐJÉT 
JELENTESSE MEG 
NAPILAPUNKBAN! 

Ha nem szeretne a boltban vásárolható, 
egyforma ajándékok közül választani, 
ha egyelőre semmi nem jut az eszébe, 

ha tudja, hogy az ünnepelt mindennap kezébe 
veszi napilapunkat... 

Minden üzenet egyedi, az Ön által megirt 

szöveggel és választott ábrával tehető közzé. 
Keresse fel ügyfélszolgálati Irodánkat, vagy hívja 

Információért az 567-835 -ös telefonszámon! 

NE FELEDJE: KÖZELEDIK 
SÁNDOR. JÓZSEF ÉS PERSZE BENEDEK! 

http://www.mixersuli.bu
http://www.extra

