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Pozitív az A próba 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Több tucatszor volt már dop-
pingvizsgálaton, és még egyszer 
sem kellett izgulnia azon, hogy 
vajon milyen eredményt hoz a 
teszt. Hegedűs Róbertról, a Dé-
mász-Szegedi VE hétszeres világ-
bajnok kajakosáról van szó. 
Nagy darab fickó, hatalmas iz-
mokkal és termettel, aki mindig 
természetesnek vette, ha az em-
lített tulajdonságok miatt éppen 
őt szúrták ki az orvosok. 

Ám most olyan hírt kaptunk, 
amely szerint valami gond van. 
Április l-jén egy rutinvizsgála-
ton kellett részt vennie Hegedűs-
nek. Az első eredmények alapján 

kiderült, az A próba pozitív volt. 
Mindenki megdöbbent, talán 
legjobban maga az érintett. 

- Évek óta élsportoló vagyok, 
számtalan vizsgálaton átestem, 
és ezek mind negatív eredmény-
nyel zárultak. Tekintettel arra, 
hogy most sem használtam sem-
milyen tiltott szert, kértem a B 
minta elemzését. Ennek ismere-
tében szükség esetén a megfelelő 
jogi lépéseket is megteszem majd 
a képviselőmmel - nyilatkozta a 
kiváló sportember. 

Hegedűs Róberttel szemben fe-
gyelmi eljárás nem indult, de a 
szegedi Vk-n természetesen nem 
indul, a második próba eredmé-
nye pedig a jövő héten várható. 

Portói örömünnep 
LABDARUGAS 

SEVILLA (MTI) 

Természetesen öröm és boldog-
ság jellemzi az FC Porto futbal-
listáit, edzőjét és szurkolóit; míg 
a Celtic Glasgow-nak az elkese-
redettség jutott a szerdai UE-
FA-kupa finálé után. 

A portugál együttes - amely-
nek tagja az egykori MTK játé-
kos, Buzsáky Ákos is - a hosz-
szabbításban győzte le 3-2-re a 
végig rendkívül agresszíven és 
lelkesen játszó skótokat a sevillai 
döntőben. 

fose Mourinho portói vezető-
edző sportszerűen az ellenfél di-
cséretével kezdte értékelését: 

- Azt hiszem, a játékstílusa 
miatt a Celtic ellen egy csapat-
nak sincs könnyű dolga. Fizikai-
lag sokkal erősebbek nálunk és 
kontráik, illetve pontrúgásaik is 
nagyon veszélyesek, így egy pilla-
natra sem engedhettünk ki. 

A tréner külön kiemelte a 

győztes gólt szerző Derleit, akit 
tavaly januárban az ő tanácsára 
igazolták le. A csatár beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket, hiszen 
12 találattal a sorozat gólkirálya 
lett. A portugál bajnok szakveze-
tője a következő idényben azt 
szeretné, ha együttese a BL-ben 
is megállná a helyét. 

A glasgow-iak mestere, Martin 
O'Neill többet várt a Portótól, s 
szerinte a bíró, Lubos Michel 
óriásit hibázott, amikor a 96. 
percben piros lapot mutatott fel 
Dianbobo Baldénak. 

- Négy másodperccel a kiállí-
tás előtt Henrik Larssonnal 
szemben szabálytalankodtak, 
amit nem fújt le a szlovák játék-
vezető, s ennek a hibának lett a 
következménye a végeredményt 
döntően befolyásoló ítélet. 

O'Neill a kudarc ellenére büsz-
ke együttesére és az őket elkísérő 
szurkolókra: - Drukkereink fan-
tasztikus hangulatot teremtettek 
a stadionban, csapatom pedig az 
elvárható elszántsággal küzdött. 

Az FC Porto első alkalommal 
hódította el az UEFA-kupát. 

Bajnok a Pápay 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Makón a Pápay Endre Általános 
Iskola adott otthont a tanulásban 
akadályozott gyerekek negyedik 
megyei kispályás labdarúgó-baj -
nokságának. A házigazda csapat 
nem kímélte az ellenfeleket, így 
pontveszteség nélkül, 12-3-as 
gólkülönbséggel megnyerte a via-
dalt a szentesi, a szegedi és a hód-
mezővásárhelyi társiskolák elótt. 

A végeredmény: 1. Pápay ált. 
isk., Makó 9, 2. Rigó Lajos ált. 
isk., Szentes 6, 3. Sólyom utcai 
ált. isk., Szeged 3, 4. Nagy Sán-
dor utcai ált. isk., Hódmezővá-
sárhely 0 ponttal. A különdíja-
sok, a legjobb játékos: Nózsi Atti-

la (Szentesi, a legjobb kapus: Be-
lovai Zoltán (Hódmezővásár-
hely), a gólkirály: Szatmári Csa-
ba (Makó), a legjobb hazai játé-
kos: Gajdán Pál, a legsportsze-
rűbb csapat: Szeged. 

A győztes gárda tagjai: Antal 
Csaba, Gán Zoltán, Gajdán, Ful-
lajtár Szabolcs, Szatmári, Bárá-
nyi Sándor, fani Attila, Szűcs 
Zoltán, Molnár György, Pálfi Ist-
ván, felkészítők: Sümeghy Ba-
lázs, Patkós Győző. 

Az eseményt támogatta: Havas 
Tibor, Slajchó Róbert, Papp Imre, 
Korom Zoltán, Hajdú József, 
Gyömbér Péter, a makói városi 
önkormányzat, Kovács Sándor, 
Hajdú Gizella. 

Ma az ezres elő- és középfutamokkal kezdődnek a küzdelmek 

Start a Mol-világkupán 

Igen népes mezőny indul szinte minden számban a szegedi Vk-n. Fotó: Karnok Csaba 

KAJAK-KENU 

Ma nyolc órától megindul a 
nagyüzem a szegedi Maty-éren, 
a 3. Mol síkvízi kajak-kenu Vi-
lágkupán. Szombaton délelőtt 
az ezer, vasárnap délelőtt az 
ötszáz, míg délután a kétszáz 
méteres finálékat rendezik. 

Nemcsak a Szeged-napi rendez-
vények, valamint a borfesztivál 
vonzza majd a Tisza-parti városba 
a vendégeket a hét végén, hanem 
a 3. Mol-világkupa is. A mezőny 
létszáma már most garantálja, 
hogy igazán színvonalas szórako-
zás várható a Maty-éren, hiszen 
47 ország félezer kajakosa és ke-
nusa teszteli magát ezen a viada-
lon. Ráadásul minden számban 
megengedett, hogy egy nemzetből 
két egység induljon, így a finálék 
minden bizonnyal óriási csatákat 
és izgalmakat ígérnek. A magyar 
csapat szereplését fokozott érdek-
lődés kíséri, és válogatottunk esé-
lyes is a pontverseny megnyerésé-
re. Ám a lengyel és a német együt-
tesnek ez az esemény a saját válo-
gatója, tehát ők a lehető legerő-
sebb kerettel érkeztek Szegedre. 

Angyal Zoltán, a magyar szö-
vetségi kapitány elsősorban az 
olimpiai számokban szeretne jó 
eredményeket látni. - Még 
ugyan csak május van, a forma 
idény eleji, de azért legalább 
négy, az ötkarikás játékok prog-
ramjában is fellelhető kategóriá-
ban versenyben kell lenni az el-
sőségért - nyilatkozta a szakem-
ber. - Sok ügyes fiatal kap lehető-
séget, nekik a tapasztalatgyűjtés-
re kiváló alkalom kínálkozik a 
kőkemény mezőnyben. 

Mint már beszámoltunk róla, 
két kajakos kiválóság, Storcz Bo-
tond és Fehérvári Vince - mind-
ketten a Démász-Szegedi VE 
sportolói - sem startol a vk-n. 
Hozzájuk csatlakozott a kenus 
Fürdők Gábor, akivel ugyancsak 
nem találkozhatunk. Hogy mi-
ért? - Három hetet kellett ki-
hagynom különböző betegségek 
miatt - indokolt Fürdők. - Előbb 
allergiás tünetektől szenvedtem, 
majd mire utolértem volna ma-
gam, addigra egy vírusos hasme-
nés döntött le a lábamról. A na-
pokban kezdtem el tréningezni, 
a júliusi válogatóra összeszedem 
magam, és C l ezer méteren, va-
lamint ötszázon párosban próbá-
lok kerettagságot kiharcolni. 

A szegedi trióval ellentétben in-
dul a Mol-kupán a Mechelenben 
kellemes meglepetésre Vk-t nyert 
démászos, Molnár Péter. - Óriási 
mezőny gyűlt össze, hiszen hat 
elő- és négy középfutamot ren-
deznek K2 ezer méteren - mond-
ta a kajakos. - Már a döntőbe ke-
rülés is kisebb siker, ott meg az-
tán bármi megtörténhet. Isme-
retlenként könnyebb volt nyerni 
Belgiumban, mint majd Szege-
den akár a dobogóra is felkerülni. 

Rajta kívül jó pár szegedi ver-
senyzőnek szurkolhatunk a Vk-n. 
A kajak szakágban Sík Márton és 
Csamangó Attila K4 500, Pusztai 
István, Almási Gergely és Börcsök 
Balázs pedig a 200 méteres csa-
pathajókban lesz érdekelt. A ke-
nusoknál Joób Márton Cl-ben 
startol, míg a hölgyeknél Janics 
Natasa az 500-as és a 200-as 
kvartettekben kap szerepet. 

A 3. Mol-világkupa hétvégi 
programja, péntek, 8 óra: 1000 
méteres elő- és középfutamok, 
14.30: 500 méteres elő- és közép-
futamok. Szombat, 9 óra: 1000 
méteres döntők, 14.30: 200 mé-
teres elő- és középfutamok. Va-
sárnap, 9 óra: 500 méteres dön-
tők, 14.30:200 méteres döntők. 

MÁDI JÓZSEF 

Dobos és Vakulya a keretben 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bár a Szegedi DRE búcsúzott az 
Extraligától, elhamarkodott véle-
mény lenne kudarcsportágnak 
nevezni a női röplabdát. Az 
SZDRE-ből ugyanis ketten, Do-

bos Ildikó és Vakulya Andrea ott 
van a válogatott keretben, ráadá-
sul előbbi a nemzeti együttes 
csapatkapitánya. A rutint és az 
új nemzedéket képviselik, s Do-
bos elmondta: szeretnék bizonyí-
tani, hogy Szegeden él a röpi. 

Legjobbjaink mától vasárnapig 
Szombathelyen, a Savaria-kupán 
szerepelnek, majd következik 
május 31-én a csehek, június 
7-én pedig az ukránok elleni Eu-
rópa-bajnoki mérkőzés. A tét, az 
A csoportban maradás. 

A hétvége sportműsora Kiesett 
az Algyő 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A labdarúgó Magyar Kupa me-
gyei selejtezőjének legutóbbi 
körében már a meglepetések 
sem maradtak el. A „megye-
kettes" Üllés búcsúztatta az el-
ső osztályú Szegedi VSE-t, míg 
a Kiszombor az NB III-as Al-
győnél bizonyult jobbnak. A 
két NB Il-es alakulat, az FC 
Szeged és a Makó FC fölényes, 
magabiztos sikert aratott és lé-
pett tovább. 

Eredmények: Üllés-SZVSE 
3-2, Marosdömper Deszk-FC 
Szeged 0-4, Hódmezővásárhelyi 
FC-Szentes TE 1-2, Kiszom-
bor-Algyő SK 5-1, Földeák-Ma-
kó FC 0-8. Az előző körben: 
USE-Tanárképző-Szőreg 4-3. 

A következő forduló párosítá-
sa, május 28. (szerda), 17.30: 
Szentes TE-FC Szeged, Ül-
lés-Kiszombor; június 3. (kedd), 
17.30: USE-Tanárképző-Makó 
FC. 

Péntek 
Kajak-kenu 
Mol-világkupa, Szeged, Maty-éri Nemzeti 

Olimpiai Vízicentrum, 8. 
Kispályás labdarúgás 
Veteránbajnokság l-es pálya: K e v e -

rő—Metál Duó (17 óra), Panagro-Bőrker 
( 1 8 ) ; ll-es pálya: D ó z s a - T e r v e z ő k ( 1 7 ) , 
SZAK-Kék Mókus söröző (18); III-as pá-
lya: Kreál Trió-MOL Rt. (17), UTC-Boka-
fogó-Nagy Kft. (18). Valamennyi mérkő-
zést az újszegedi kisstadionban rendezik 
meg. 

Tánc 
A Petőfi Sándor Általános Iskola bemu-

tatója, Szentes, városi sportcsarnok, 17. 

Szombat 
Asztalitenisz 
Nyílt nap versenyekkel, Szeged Trióda 

Ping-pong Centrum (az ATSK terme a Csil-
lagtéren), 10. 

Kajak-kenu 
Mol-világkupa, Szeged, Maty-éri Nemzeti 

Olimpiai Vízicentrum, 9. 
Kézilabda 
NB l/B, nők: Szeged-Kiskundorozsma 

KSE-Göd, Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 
16.30; ifjúságiak, 14.30. 

Kispályás labdarúgás 
Budaferr-kupa meghívásos torna, Szen-

tes, városi sportcsarnok, 14. 
Labdarúgás 
Megyei I. osztály: Ferrocolor-Tápé-Kis-

kundorozsma, Tápé, 17, Veres. Eló'mérkó'zést 
(15 órától) az ifjúsági csapatok játszanak. 

Megyei II. osztály: Szatymaz-Domaszék, 
Szatymaz, Tanács L. FK Spartacus Ma-
kó-Szegvár, Makó, MAK-pálya, Kalacsán. 
Fábiánsebestyén—Apátfalva, Fábiánsebes-
tyén, Sipos T. Szikáncs-Szentmihály, Szi-
káncs, Varga Z. Valamennyi találkozó 17 
órakor kezdődik, előmérkőzést (15 órától) 
az ifjúsági csapatok játszanak. 

Megyei III. osztály: Csengele-Öttömös, 
Csengele, Somodi. IKV-Alsóváros-Baktó 
SC, Szeged, Szabadság téri pálya, Éberhart. 
Balástya II.—Forráskút, Balástya, Kormá-
nyos. Sándorfalva II.—Pázsit SE, Sándorfal-
va, Jurschlk. Zákányszék-Rendőr TE, Zá-
kányszék, ifj. Kormányos. Zsombó-Röszke 
II., Zsombó, Ludvig. Ferencszállás—Szőreg 
II., Ferencszállás, Kis.. Derekegyház-Zen-
ner-Csongrád, Derekegyház. Bozó. Algyő SK 

II.—Székkutas, Algyő, Hegyesl. Már-
tély—Ambrózfalva, Mártély, Pacskó. Nagy-
mágocs—Kübekháza, Nagymágocs, Kiss. 
Valamennyi találkozó 17 órakor kezdődik. 
. Utánpótlás-bajnokságok: Szentes 
TE-Kondoros, Szentes, U16, 10, Bartucz; 
U19,12, Samu. 

Vasárnap 
Kajak-kenu 
Mol-világkupa, Szeged, Maty-éri Nemzeti 

Olimpiai Vízicentrum, 9. 
Kézilabda 
Csongrád megyei bajnokság férfiak: 

Szentes-Röszke, Szentes, városi sportcsar-
nok, 16. 

Labdarúgás 
NB II: Makó FC-FC Szeged, Makó, Erdei 

Ferenc téri sporttelep, 17, Filus. Nők: Algyő 
SK-Renova II., Algyő, 13, Szekeres. 

Megyei I. osztály: Mórahalom—Gyálarét, 
Mórahalom, Juhász. Újszentiván—Maros-
dömper Deszk, Újszentiván, Földi II. S. Mind-
szent—Balástya, Mindszent, Bálint. Bor-
dány-Szegedi VSE, Bordány, Galambosi. Kis-
telek—Kiszombor, Kistelek, Szekeres. Rösz-
ke—Tiszasziget. Röszke, Suck. Szőreg-Sán-

dorialva, Szőreg, Madácsi. Valamennyi talál-
kozó 17 órakor kezdődik, előmérkőzést (15 
órakor) az Ifjúsági csapatok játszanak. 

Megyei II. osztály: Csanytelek—USE-Ta-
nárképző, Csanytelek, Mózes. Csanádpalo-
ta—Újszegedi TC, Csanádpalota, Avramut. 
Ásotthalom-Tömörkény, Ásotthalom, Fodor. 
Mindhárom találkozó 17 órakor kezdődik, 
előmérkőzést (15 órától) az ifjúsági csapa-
tok játszanak. 

Megyei III. osztály: Ópusztaszer-Puszta-
mérges, Ópusztaszer, Rácz L. Ruzsa-Káro-
lyi DSE, Rúzsa, Ifj. Kormányos. Pitva-
ros-Szentesi Kinizsi, Pitvaros, Fejes. Földe-
ák-H. Astra FC, Földeák, Tóth II. S. Eper-
jes—Maroslele, Eperjes, Szeles. Valamennyi 
találkozó 17 órakor kezdődik. 

Utánpótlás-bajnokságok: Makó FC—Ti-
sza Volán SC, Makó, Erdei Ferenc téri sport-
telep, U16, 10, Gera; U19, 12, ifj. Tóth. 
HFC-FC Szeged, Vásárhely, városi stadion, 
U16,10, Csöngető; U19,12, Boros. 

Vízilabda 
0BI/B, férfiak: Bertók SC Szentes-Bánki, 

Szentes, ligeti uszoda, 14. Vakesz Pólósu-
li—Bánki, Szentes, ligeti uszoda, 15. Vakesz 
Pólósuli-KSI, Szentes, ligeti uszoda, 16. 

REFLEKTOR 

VERESÉG AZ OROSZOKTÓL 
Vereséggel kezdte a görögországi 
Thetisz-kupát a szentesi Szrem-
kó Krisztinát is a soraiban tudó 
női vízilabda-válogatott. Faragó 
Tamás szövetségi kapitány tanít-
ványai az oroszoktól kaptak ki 
8-7 (3-2, 0-1, 2-2, 3-2)-re. 

KÖRMENDI SIKER 
A férfi kosárlabda-bajnokság 
döntőjének első mérkőzésén: Ka-
posvár-Körmend 78-94 (22-25, 
20-18, 18-21,18-30). 

LELKESEDÉS-ARANYAK 
A Szegedi Lelkesedés SK fiatal atlé-
tái is indultak a városi nyílt baj-
nokságon. Eredményeik. Fiúk, ge-
relyhajítás, utánpótlás korcsoport: 
1. Trényi Marcell 57,45 m, junior: 
1. Kiss Zoltán 47,6 m, kalapácsve-
tés, junior: 1. ifj. Mocsári Mihály 
48,71 m, 2. Kotroczó Tamás 43,56 
m ; 100 m-es síkfutás, ifjúsági: 1. 
Csala Attila 11.5 mp, 2. Péter Má-
té 11,9, 3-4. Bandur Csaba és Nó-
vák Ádám 11.2-11.2, 5. Török 
Károly 12.3. Lányok 100 m-es sík-
futás, junior: 1. Tanács Bernadett 
12.7 mp ; távolugrás junior: 1. Ta-
nács Bernadett 547 cm. Edzők: dr. 
Trényi Imre, Bandur László, Popo-
vics Zoltán és Nagy János. 

KIHÍVÁS NAPJA 
Május 28-án, a hónap utolsó szer-
dáján rendezik meg a Kihívás 
napját, amelynek Csongrád me-
gyében egyik hagyományos hely-
színe Pusztamérges. A település, 
8 órától ismét bőséges program-
mal várja a mozogni vágyókat. A 
délelőtti események helyszíne az 
általános iskola sportudvara lesz, 
s elsősorban a nebulóknak jelent 
sportolási lehetőséget. Ezt köve-
tően áttevődik a helyszín az étte-
rem elé, ahonnan 16.30-kor rajtol 
a hagyományos félmaraton, 
amely népszerű a környéken. Ezt 
követi, vagy ezzel egyidőben lesz a 
profi ugrókötelesek gyorsasági 
versenye |17 óra), góllövő viadala 
(17.20), a Bike-Triál kerékpáros 
show (17.50), majd a falu legerő-
sebb emberének és amazonjának 
választása (19 órától). 

VARGÁÉK DÖNTŐZTEK 
A szegedi B.E.S.T. KSE két páros-
sal képviseltette magát a szlové-
niai Izola Open elnevezésű tánc-
versenyen. Az amatőrök közt 
Varga Tamás és Pandúr Petra 
standard táncokban ötödik, la-
tinban negyedik helyezést ért el. 
A profi duó, Horváth Péter és 
Törökgyörgy Erika latin kategó-
riában a hetedik helyen végzett. 

SZOROS MECCSEK 
Az NB II-NB III-as utánpótlás 
labdarúgó-bajnokságban, U16. 
Szentes-HFC 5-4 (2-2). Szen-
tes: Farkas - Levendovics, Papp, 
Polyák - Tihanyi, Fehér, Nemes, 
Tirpák, Mihály - Szabó, Nagy. 
Edző: Puskás János. HFC: Mol-
nár T. - Nacsa, Mucsi (Olasz), 
Kovács, Rácz - Salgó, Mikes 
(Börcsök), Hortobágyi (Berta), 
Tóth (Nagy) - Horváth Á., Varga. 
Edző: Császár Károly. Gólszer-
zők: Szabó, Tirpák, Mihály (3), 
ill. Nagy (2), Kovács, Horváth Á. 

U19: Szentes-HFC 2-4 (O-l). 
Szentes: Tóth - Varró, Bődi, Ko-
vács, Érsek - Herczeg, Brusz-
nyiczky, Páger, Nyerges, Sulik, Tóth 
- Földesi. Edző: Csepregi István. 
HFC: Erdei-Gilicze, Schuszter, Ki-
rály D., Hegedűs - Zsadányi, Mar-
ton, Király N., Lucza, Czina-Dani. 
Edző: Dezső Ferenc. Gólszerzők: 
Földesi, Kovács, ill. Zsadányi (4). 

Az FC Szeged két krosztálya 
ugyanebben a bajnokságban 
mérkőzést pótolt. U16: FC Sze-
ged-Kondoros 5-0, gólszerzők: 
Végh (2), Szélpál T., Vajner, Ko-
vács E. U19: FC Szeged-Kondo-
ros 14-1. A szegedi gólszerzők: 
Bank (5), Péter (3), Rózsavölgyi 
(2), Völgyi R. (2), Baranya, Gál B. 

PÓLÓMECCS MIATT ZÁRVA 
Az utánpótlás gyermek vízilabda 
vidékbajnokság találkozói miatt 
az újszegedi Sportuszoda 
versenymedencéje szombaton 
9.30-tól 13.30-ig zárva lesz a 
nagyközönség számára. 


