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Nyert a Pick Szeged 
KÉZILABDA 

SINTELON—PICK SZEGED 
2 7 - 3 1 (15-15) 
Közép-európai liga, férfi kézilabda-mér-
kó'zés. Bácskapalánka, 200 néző. Vezet-
te: Horváth, Marton. 
Sintelon: SARICS - Kojics 2, Uncanin 4 
(1), ANDELKOVICS 3, NIKOLICS 8, Sejum 
1, Sudzum 5 (3). Csere: Izevics (kapus), 
Pesics 1, Mitrovics, Vujin 1, Durkovics, 
Jelesics 2. Edző:Jovan Elezovics. 
Pick Szeged: PERGER - Berta 2, Lalus-
ka, Doros 1. MEZEI 6, Buday 3, Matics 3. 
Csere: Nagy (kapus), BAJUSZ 8 (3), Ek-
lemovics 2, KOTORMÁN 6, Illyés, Vadker-
ti, Norris. Edző: Dragan Djukics. 
Kiállítások: 8, ¡11.2 perc Hétméteresek: 
6 /4 , ¡11.8/3. 
Az eredmény alakulása, 5. perc: 6 - 3 , 
13. p.: 8 - 1 0 , 2 3 . p.: 1 0 - 1 3 , 3 5 . p.: 
1 7 - 1 8 , 4 4 . p: 2 3 - 2 3 , 5 4 . p.-. 2 6 - 2 8 . 
Szerda reggelre Puljezevics kapus 
belázasodott, így nem tarthatott 
a csapattal. Dragan Djukics edző 
nehéz hatvan percet jósolt tanít-
ványainak. Ezt azzal magyaráz-
ta, hogy a bár a hazaiaktól eliga-
zolt három meghatározó játékos, 
igen képzett és tehetséges kézi-
labdásokkal rendelkeznek. 

Addig minden rendjén volt, 
amíg Bajusz ki nem hagyta a bün-
tetőt. Hol a Sintelon, hol a Pick 
vezetett. Az 5. percben azonban 
kettővel „mentek" a hazaiak, s 
Dragan Djukics időt kért. A Pick 
elsősorban a játék felgyorsítására 
törekedett. Ez nem mindig sike-
rült, mert a nagy igyekezetben 
rengeteg technika hiba csúszott a 
produkcióba. így rendre a hazai-
aknál volt az előny. Elezovics edző 
kevésnek találta az egygólos fort, 
és időt kért. Szerencsére szavai 

éppen az ellenkező hatást érték el, 
felhozta a Picket. Buday, Matics, 
Mezei és Kotormán zsinórban 
szerezte a gólokat, és kettővel már 
a Pick Szegednél volt az előny. 
Mindehez hozzájárult Perger bra-
vúros védése is. Változatos volt a 
játék, a Sintelonnak sikerült 
egyenlítenie, majd ismét 
Pick-percek következtek: Bajusz, 
Kotormán, Doros góljára nem 
tudtak a házigazdák válaszolni. 
Úgy tűnt, hogy megnyugtató 
előnyt szerez az első félidő végére 
a Pick, de a Sintelon könyörtele-
nül kihasználta a vendégek elég 
gyakori hibáit. 

Eklemovics újabb átadási hibája 
vezette be a második féhdőt. Sze-
rencsére a társak higgadtabbak 
maradtak és úgy tűnt, ez az ered-
mény alakulására is jótékony ha-
tással lesz. Buday és Mezei két 
góljával megnyugtatóra nőtt a 
vendégek előnye. Az újabb 
Pick-bakik újabb Sintelon-talála-
tokat eredményeztek. A 42. perc-
ben 22-20-ra vezetett a Pick, de a 
kihagyott szegedi ziccerekből indí-
tott hazai ellentámadások góllal 
végződtek és két perc elteltével 
22-22 lett az állás. A szegediek 
azon versengtek, ki tud több zic-
cert kihagyni. Kétségtelen, hogy 
ebben Eklemovics járt az élen, akit 
már a közönség is megmosoly-
gott. Jó teljesítmények is akadtak: 
az élre kívánkozik Perger, aki biz-
tos pontja volt csapatának,, s 
oroszlánrészt vállalt a sikerből. 

Dragan Djukics: -A Sintelon jó 
csapat, sajnálom, hogy nehéz 
helyzetbekerült. Sok hibával kézi-
labdáztunk és ez figyelmeztető le-
het a vasárnapi győri bajnoki előtt. 

» 
Bajnoki mérkőzésen: Duna-

ferr-Cegléd 31-15 (14-4). 
SÜLI J Ó Z S E F 

Sportbál Dorozsmán 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Április 5-én 18.30-tól az Orczy 
István Általános Iskola sport-
csarnoka az V kiskundorozsmai 
sportbált. Az eseményen Tóth 
fózsef az ifjúsági és sportbizott-
ság elnöke átadja a Dorozsma 
sportjáért elismerést. Ezután a 
nyitótánc és a svédasztalos va-
csora következik, majd 21 órától 

Gáspár Győző (Győzike) és a Ro-
mantic együttes műsorát élvez-
hetik a jelenlévők. A zenét a Tra-
vel Trió szolgáltatja. 

A sportbál jegyeit a következők 
árusítják: Kiskundorozsmai Fut-
ball Klub, SZKKSE, Görög József 
zöldséges, Takács Mihály a Família 
presszóban, valamint Hódi Tamás 
és Kiss Antal főszervező. A bevételt 
a dorozsmai sportra fordítják. 

Az utánpótláscsapatok eredményei szép jövőt ígérnek 

Ujabb szűk esztendő 
RÖPLABDA 

A DFRC-Szeged extraligás férfi 
röplabdacsapata az elmúlt, a 
2002/2003-as idényben sem tud-
ta átlépni saját árnyékát. A hat 
együttest felvonultató elitben az 
utolsó helyen végzett a klub, vi-
szont az utánpótlás-nevelés is-
mét a régi sikereket idézi. 

A DFRC-Szeged a 2002/2003-as 
idényben még annyi sikert sem 
könyvelhetett el, mint egy esz-
tendővel korábban. Ennek oka, 
hogy a Magyar Kupában - a ked-
vező sorsolás ellenére - nem ju-
tott a négyes döntőbe; bár az is 
igaz, hogy ehhez a sorozathoz fű-
ződik az egyetlen győzelem, a 
Sárbereki RK-val szemben. A 
Nyári Sándor és furij Melnicsuk 
által edzett csapat a bajnokság 
alapszakaszában mindössze há-
rom szettet nyert, s ehhez az elő-
döntőért folyó play off-ban a Du-
naferr-rel szemben még hozzá-
tett egyet. 

- Tavaly három szettet nyer-
tünk, az idén négyet - kezdte a 
matekórát hamiskás mosollyal, 
kesernyés humort sejtetve Nyári 
Sándor - , kiszámoltam: ha ilyen 
ütemben fejlődünk, 2009-re el-
érjük a tizet... Komolyra fordítva 
a szót: azért csinálom, azért foly-
tatjuk kollégáimmal, mert ha ab-
bahagynánk, húsz esztendő 
munkája veszne kárba. A kívül-
állóknak úgy tűnhet, nincs értel-
me erőlködni, vereség vereséget, 
csalódás csalódást követ. Ennek 
ellenére már a jövőt tervezem és 
más szemszögből közelítem meg 
a helyzetünket. Az örökifjú Mel-
nicsuk mellé már felzárkózott a 
Nacsa Gábor és Maksa Zoltán, 
de Neizer Zoli rutinjára is szá-
míthatok. Amennyiben számí-
tásba veszem, hogy Berkes Zol-
tán és Úrfi Csaba is minket erő-
sít a következő bajnokságban, az 
említett tízszettes cél lényegesen 
közelebb kerül... 

Nyári Sándor - ahogy ő fogal-
mazott - már nem ábrándozik, 
nem számít arra, hogy a szegedi 
„szponzortengerből" a horgára 
akad egy nagy hal. Két-három ki-
sebb céggel tartja a kapcsolatot, s 
abban is bízik, hogy az önkor-

Jurij Melnicsuk és Nyári Sándor az idei tapasztalatokra építkezve 
már a jövő csapa tá t tervezi . Fotó: Schmidt Andrea 

mányzat sem engedi el a kezüket. 
Bár mostanában érvként felnőtt-
gárda eredményeit nem, csak a 
folytonosságot és az egyre sikere-
sebb utánpótlást tudja felvonul-
tatni. 

- Az elmúlt versenyidőszakban 
a mini, a gyermek és a serdülő 
korcsoportban országos dobogós 
helyezéseket ért el a Papíron SC. 
A közelmúltban a Szeged-kupán 
a lila iskolára épülő gyermekcsa-
pat ezüstérmet szerzett, de az or-
szágos elsőségre sem esélytelen. 
A talán legtehetségesebb korosz-
tály, a serdülő pedig elődöntős 
csoportjában Csepelen bizonyí-
totta, hogy bármelyik érmet 
megszerezheti a fináléban. Az 
Extraligában edződő, de mép ifjú-
sági korú Nacsa, Makra és Ezsiás 
Roland a korosztályos váloga-
tottban is rendszeresen szerepel. 

Lassan ismét felépül az után-
pótlás-piramis. A Titkos Lajos, 
Varga Tamás és Jurij Melnicsuk 
alkotta edzői team rendkívül érté-
kes munkát végez. Külön öröm, 
hogy a Béke Utcai Általános Isko-

lában is beindult a fiatalok képzé-
se, ott Besenyei Attila neveli a pa-
lántákat. Ezen kívül a sportág ha-
gyományos bázisának számító 
Németh Imre Általános Iskola 
igazgatója, Szarka Imre megígérte 
Nyárinak: ősztől Berkes Zoltán és 
Besenyei Attila az ő tantestületü-
ket és ezzel a röplabdaoktatást 
erősíti majd. Erre szükség is lesz, 
mert csak így válhatnak valóra a 
merészebb tervek: 

- Tíz évig sikeredzőnek számí-
tottam, ezért a lelkem legmélyén 
nehezen éltem meg az állandó ku-
darcokat, vereségeket. Ez az 
egészségi állapotomat is negatí-
van befolyásolta. De arra ügyel-
tem, hogy a környezetemmel, az 
igyekvő, tehetséges fiatal játéko-
sokkal ne éreztessem a csalódott-
ságomat. Az Extraliga mély vízé-
ben „megtanultakúszni", és jövő-
re tovább tempózunk. Nem titko-
lom: amennyiben erősítési terve-
ink valóra válnak a Magyar Kupá-
ban, vagy a bajnokságban a bronz-
érem megszerzése a célunk. 

I M R E P É T E R 

Baja ellen 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma este hat órakor az újszegedi 
sportcsarnokban a Szeviép-Sze-
ged NB I A csoportos női kosár-
labdacsapata a Baja gárdáját fo-
gadja. 

Az alapszakaszban utoljára lép 
pályára hazai környezetben a Ti-
sza-parti együttes, amely jelenleg 
a hatodik helyen áll. Az újonc 
Bács megyei együttest idegenben 
magabiztosan győzték le az Új-
helyi-tanítványok, akkor a Szevi-
ép 88-73-ra diadalmaskodott. A 
győzelem most kötelező. 

Enerváltan játszott a Szentes 
VÍZILABDA 

BVSC-FELINA-
CARNEX-SZENTES 1 1 - 6 
(2-0, 2-3, 4 - 1 , 3-2) 
OB l -es női vízilabda-mérkőzés, ráját-
szás a döntőbe jutásért. Budapest, Sző-
nyi úti uszoda, 100 néző. Vezette: Marjay, 
Martinovics. 
Carnex-Szentesi VK: Varga - Vér 1, 

Makra 1, Hegedűs, Molnár, Szremkó 1, 
Vaszlavszki 2. Csere: Szabó, Rozgonyi, 
Huszka 1. Edző: Pengő László. 
Gól - emberelőnybál: 6/3, ill. 4/1. 
Négyméteresből: 2 / 1 a BVSC-nek. 
A nyolc pontig tartó párharc állása: 
6 - 0 , a BVSC javára. 
Már az első ráúszás jelezte: ez 
nem a szentesiek napja lesz. A 
labdát ugyan a Carnex-játékosok 
hozták el, sőt ketten is ott voltak a 
játékszer közelében, a hazaiak 
mégis elhalászták azt tőlük. A 
vendégek az első pillanattól kezd-
ve rendkívül enerváltan vízilab-

dáztak, senkinek sem volt egy 
friss, erős mozdulata. Könnyen 
lehet, hogy a LEN-kupa fáradal-
mai ütköztek ki Vargáékon. A 
BVSC ezt kihasználva 3-0-ra el-
húzott, de a második negyed vé-
gére feljebb lopózott a Kurca-parti 
alakulat, Makra, Vér és Szremkó 
góljaival 4-3-ra megközelítette ri-
vábsát. A hasonló folytatás azon-
ban elmaradt, a Szentes sok lab-
dát adott el, pontatlanul játszott 
és rosszul, gyámoltalanul védeke-
zett. Ennek nem is lehetett más 
az eredménye, mint, hogy a házi-

gazdák ismét jelentős előnyre tet-
tek szert. A pénteki mérkőzésre 
(kezdés 17 órakor, a szentesi ligeti 
uszodában) jelentős formajavulás 
szükséges ahhoz, hogy a Carnex 
legalább szépítsen és egy találko-
zót megnyerjen. 

Pengő László: - Már az első rá-
úszásnál eldőlt a mérkőzés... 

Az elődöntő másik mérkőzé-
sén: Dunaújvárosi Főiskola-Va-
sas 22-4 (5-1, 5-2, 6-0, 6-1). A 
nyolc pontig tartó párharc állása: 
6-0, a Dunaújváros javára. 

I . P . 

Totópárbaj 
ÍME A T I P P 1 E I K 

Óriási csatában .tudott győzni 
második kihívójával szemben a 
héti totópárbajunkban Görög 
Zsolt. A Makó NB Il-es labdarú-
gócsapatának védője ötöst ért el, 
csakúgy, mint riválisa, Érdi 
Zsolt. A pluszmérkőzésre egyi-
kük sem tippelt jól, ráadásul 
mindketten ugyanannyi egyesé-
lyesre vett mérkőzés eredmé-
nyét jósolták meg kiváló érzék-
kel. Görög végül azért nyert, 
mert sorban, egymás után há-
rom találkozó végkimenetelét 
találta el. 

X Lengyelország-Magyarország IX 
IX Románia-Dánia IX 
IX Hollandia-Csehország 1 
1 Fehéroroszország-Moldova 1 
1 Skócia-Izland IX 
X Örményország-Észak-Írország 2 
IX Ukrajna-Spanyolország X2 
IX Macedónia-Szlovákia 2 
IX Horvátország-Belgium 12 
1 Olaszország-Finnország 1 
1 Wales Azerbajdzsán 1 
X2 Grúzia-Írország IX 
2 Albánia-Oroszország 2 
2 Portugália-Brazília X 

Előző heti tippelőink közül Gö-
rög Zsolt és Érdi Zsolt is öt talála-
tot ért el. 

Az újabb ellenfél a Démász-
Szegedi VE-t képviseli. Az eve-
zősök vezetőedzője, Dani Zsolt 
- aki a kétszeres világelső Haller 
Ákos, Pető Tibor duó munkáját 
is irányítja - az Európa-bajnoki 
selejtezők hétvégéjére kapcsoló-
dik be a játékunkba. A magyar 
válogatottól pontot remél a len-
gyelországi Chorzowban, míg 
szerinte a fehéroroszok, a hol-
landok, az észak-írek, a szlová-
kok, az olaszok és a walesiek 
egyaránt győznek. A plusz-
meccstől döntetlent vár. 

Hibátlan forduló 
SAKK 

Mindkét Csongrád megyei NB 
I/B-s férfi sakkcsapat sikerrel 
vette a bajnoki fordulót. Az éllo-
vas Makói SVSE a Debrecen ott-
honában, míg a Vásárhely a He-
ves gárdáját győzte le. 
DEBRECEN-MAKÓI SVSE 5,5:675 
A makói győzelmeket szerezték: Erdős 
Viktor, Szuhanek Rankó, Kovács Zsolt, dr. 
Apró Adrián. Döntetlent játszottak: Far-
kas Tibor, Volosin Vlagyimir, Zakariás Dá-
vid, Szalai Kornél, ifj. Balázs Tibor. 
VÁSÁRHELY-HEVES 9:3 
A vásárhelyi győzelmeket szerezték: Tatár 
Kis Szabolcs, Ádok János, Horváth Lász-
ló, Binczer János, Papp László, Botka Pé-
ter, Blázsik Zoltán, Erdős János, Barcsi 
Judit. 
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A bajnokság állása: 1. Makói 
SVSE 73 pont, 2. Statisztika II. 
63, 3. Dunaharaszti 61,5, 4. Sá-
rospatak 60, 6. Gyöngyös 54,5, 
6. Vásárhely 52,5, 7. Debrecen 
51, 8. Szolnok 51, 9. Edelény 
50,5, 10. Hüsi 49,5, 11. Főt 49, 
12. Főt 49, 12. Heves 33,5. 

A férfi NB II-ben a Szentes dön-
tetlent játszott Battonyán, míg a 
Makói SVSE II. kikapott a Kun-
szentmártontól 6,5:5,5-re. A továb-
bi eredmények: Battonya-Szentesi 
Spartacus 6:6, Széchenyi-Oroshá-
za 8,5:3,5, Gyula-Szarvas 11:1, 
Kiskunhalas-Békés 8,5:3,5, Tá-
kisz-Újszász 3,5:8,5. 

A bajnokság állása: 1. Kecske-
méti Széchenyi 74 pont, 2. Új-
szász 70, 8. MSVSEII., 10. Szen-
tes 46. 

S. R . 

sA 

REFLEKTOR 

ELHUNYT MOLNÁR DÁNIEL 
Ötvennyolc éves korában el-
hunyt Molnár Dániel,a Magyar 
Rádió sportriportere. A népszerű 
újságíró szerdán a munkahelyén 
szívinfarktust kapott. Gyorsan 
kórházba szállították, de már 
nem tudták megmenteni. 

LÉKÓ: EGY PONT 
A szegedi nemzetközi nagymester, 
Lékó Péter tegnap a szerb-monte-
negrói Ljubojevics ellen ült asztal-
hoz a monacói sakktornán. Lékó a 
vakpartit elveszítette, a rapidot 
megnyerte, így 12,5 ponttal a má-
sodik helyen áll. 

SZURKOLÁS CHORZOWBAN 
Szurkolói busz indul március 
28-án 23 órakor a Szeged étterem 
elől a Lengyelország-Magyaror-
szág Európa-bajnoki selejtező lab-
darúgó-mérkőzésre. Korlátozott 
számban van még hely az utazás-
ra, amelyre a 06-30/9122-957-es 
telefonszámon lehet jelentkezni 
Érdi Zsoltnál. 

TERÜLETI BAJNOKSÁG 
Szolnokon bonyolították le a te-
kézők területi bajnokságát. Az 
eseményen a MÉH-Szeged ver-
senyzői remekeltek: Karsai Lász-
ló 611 fával az első, Fehér László 
605 fával a második, míg Kiss 
Norbert 561 fával a hatodik he-
lyen végzett. Ők hárman tovább-
jutottak a vidékbajnokságra, míg 
Korcsmarek István (552) és Föl-
desi Zsolt (549) elbúcsúzott a 
küzdelmektől. 

KÖRNYEZETVÉDELMI NAP 
A deszki Maros Ponty HE márci-
us 29-én környezetvédelmi na-
pot tart. A tagok, illetve a segíte-
ni szándékozók 8 órakor gyüle-
kezhetnek szerszámokkal az I. 
számú tavon. Az egyesület álló-
vizein ezen a napon 6-tól 14 órá-
ig horgászati tilalom lesz. 

BIRKÓZÓTOBORZÓ 
A Szegedi VSE birkózószakosztá-
lya felvételt hirdet a sportág iránt 
érdeklődő 6-12 éves fiúknak és 
lányoknak. A fiatalokat Benkő 
Gyula mesteredző várja minden 
kedden, csütörtökön és pénteken 
16.30-tól 18-óráig a Szegedi VSE 
Kossuth Lajos sgt. 74/c alatti 
sportcsarnokában. 

NB II-ES EREDMÉNYEK 
NB Il-es női kézilabda-mérkőzé-
sen: Gyula-Sándorfalva 24-15 
(12-6), a vendégek gólszerzői: Hor-
váth 10, Geleta 2, Csűri, Takácsné, 
Lakatos. Ifjúsági mérkőzésen: 
Gyula-Sándorfalva 40-12 (22-6). 

A felnőttcsapat az első félidő 
21. percéig helytállt, ekkor meg-
lepetésre 6 -6 állt az eredményjel-
zőn. Azt követően érvényesült a 
hazaiak nagyobb tudása, bár egy 
kicsit jobb összpontosítással szo-
rosabb is lehetett volna a vége. 

NB Il-es férfi kézilabda-mérkő-
zésen: Phoenix Szeged-Algyő KE 
19-33 (11-13), gólszerzők: Ve-
szelszki 8, Gálosi 4, Szögi 3, Vi-
rágh 2, Mison, Kónya, ill. Vajas 
12, Lalia, Major 4-4, Kohajda, 
Szabó L., Buknicz 3-3, Hova-
nyecz, Czirják, Roszik, Pre-
zenszky. A rangadót megérde-
melten nyerte az Algyő. 

AZ NB Il-es ifjúsági férfi kézi-
labda-bajnokság eredményei: 
Dorozsma-Kecskemét 22-22, 
Berettyóújfalu-Törökszentmik-
lós 31-31, Phoenix Szeged-Al-
győ KE 39-25, Szarvas-Békés-
csaba 24-33. 

ERŐS EMBEREK SZEGEDEN 
Dávid János, a szegedi erőatléta 
március 28-án (péntek) 16 órától 
hazai környezetben bizonyíthatja 
felkészültségét. Az utazási kiállí-
tás keretében rendezik meg a 
Mars téren a Magyarország-Szer-
bia-Montenegró erősember-ve-
télkedőt. A hazai trióban Darázs 
Ádám, Dávid János és Királyi 
Norbert; míg a szerb-monteneg-
rói trojkában Katona Ervin, Mi-
lán Jovanovics és Igor Dmitri ta-
lálható. A versenyszámok pedig a 
következők: koffercipelés, kerék-
forgatás, autóhúzás, vegyes fel-
adat és vikingnyomás. 


