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Lékó Péter Dortmundban ü! asztalhoz 

Kramnyik is a mezőnyben 
SAKK 

Az idei nyár legrangosabb férfi 
sakkversenyét ismét Dort-
mundban rendezik. A nemzet-
közi viadalon asztalhoz ül a sze-
gcdi Lékó Péter is. 

Dortmund nem éppen történel-
mi nevezetességeiről híres, a né-
met várost a második világhábo-
rúban porig rombolták. Sportéle-
téről azonban nevezetes 
észak-rajna westfáliai település. 
Labdarúgócsapata világhírű, a 
Westfalen-stadion hangulata pá-
ratlan, a sárga-feketék nyertek 
már Bajnokok Ligáját is. A foci 
mellett még a sakk számít ki-
emelkedő sportágnak Dort-
mundban. Minden évben rangos 

nemzetközi tornát rendeznek. A 
világ ekkor több napig is a német 
városra figyel. 

Idén július 31-én kezdődik a 
viadal. Ismét erős mezőny jön 
össze. Hat sakkozó csatázik egy-
mással. Az indulók között lesz a 
szegedi Lékó Péter, világbajnoki 
döntős ellenfele, Vlagyimir 
Kramnyik, egykori szekundása 
Anand, és három fiatal tehetség, 
Radzsabov, Najdics és Bologán. 
Lékót még Szegeden értük utol 
telefonon, s kértük esélylatolga-
tásra. 

- Kedden utazom Dortmund-
ba, csütörtökön kezdődik a ver-
seny. Úgy érzem, jó formában 
vagyok, amit előre elterveztünk 
az edzéseken, azt sikerült végre 
hajtanunk. Nagy csatára van ki-
látás, Anand és Kramnyik lehet a 
fő rivális. Érdekesség, hogy az el-

ső fordulóban éppen Anand ellen 
sötéttel kezdek majd. Másnap a 
világos bábukat vezetve a néme-
tek nagy reménységével, Naj-
diccsal csatázom. A harmadik 
fordulóban Radzsabov, a negye-
dikben Bologán, míg az első kör 
záró fordulójában Kramnyik lesz 
az ellenfelem. Augusztus 5-én 
lesz majd pihenőnap, utána pe-
dig következik a második kör. 
Nem lesz könnyű a fiatalok ellen 
sem, hiszen ők a nagyok ellen 
szeretnék megmutatni a világ-
nak, hogy hamarosan velük is 
számolni kell. Tavaly sikerült 
nyernem Dortmundban, annak 
a győzelemnek köszönhetően 
játszhatok Kramnyik ellen a vi-
lágbajnoki döntőben. Kellemes 
emlékeket őrzök az elmúlt évből, 
most is győzelem a célom. 

SÜLI RÓBERT 

Világbajnoki erősségű mezőny versengett 

Két szegedi ezüstsárkány 

Az ob mezőnye világbajnoki erősségű volt. Fotó: Karnok Csaba 

A hét végén motoros sárkány-
repülők uralták a szegedi, a 
Csongrád megyei égboltot. Az 
apropót az Alföld-kupa és a 
nemzeti bajnokság adta. A sze-
gcdiek közül a Kovács Aurél, 
Mészáros Tamás kettős ezüst-
érmet szerzett a vb-erősségű 
mezőnyben. 

Az időjárás nem mindig kedve-
zett a sárkányrepülőknek a Sze-
geden és környékén rendezett 
Alföld-kupán és nemzeti bajnok-
ságon - tudtuk meg Balázs Gá-
bor versenyigazgatótól. Bár ez a 
megállapítás főként az első nap-
ra volt igaz, de a különböző telje-
sítendő feladatok átcsoportosítá-
sával elérték, hogy a pénteki pro-
dukció is értékelhető legyen. A 
tizenöt fős létszám első olvasatra 
soványnak tűnik, de tudni kell, 
hogy Európa- és világbajnokok 
látogattak el Szegedre - vagyis a 
mezőny vb-erösségű volt. 

A rendezők nehéz erőpróbákat 
eszeltek ki, melyek közé bízvást 
sorolható a két precíziós leszál-
lás. Az egyiknél egy 25x100 mé-
teres dobozon (hivatalosan anya-
hajó) kellett landolniuk a részt-
vevőknek. A másiknál másod-

percre meghatározták az időt mi-
kor kell leszállni - ezt sem volt 
egyszerű kivitelezni, de a svájci-
ak is megirigyelték volna a ta-
pasztalható pontosságot. A navi-
gációs feladat nemcsak ember-
próbáló volt, hanem szép is. A 
szegediek a nyitó napon jól sze-
repeltek, az egyszemélyes kate-
góriában Gera Lajos a 2., a két-
személyeseknél pedig a Kovács 
Aurél, Mészáros Tamás egység az 
élről várta a folytatást. Szomba-
ton - ekkor kör- és időtartam-re-
pülés várt a sárkányokra - por-
szem került a gépezetbe, Gera 
visszacsúszott a 6. helyre (egy 
másik szegedi, Varga Róbert is 
megelőzte, 4. lett), Kovács és 
Mészáros pedig a többszörös 
vb-első Thuróczy, Guti duó mö-
gött a második helyen végzett. 

- Alapjában véve ez szép ered-
mény - mondta Mészáros Tamás 
- , de nekem mégis keserű egy ki-
csit a szám íze. Két számban is 
megvertük Thuróczyékat, viszont 
az időtartamfutamban, amikor 
adott benzinmennyiséggel kellett 
minél hosszabb ideig a levegőben 
tartózkodni, a technikai előny az ő 
négyütemű motoruk mellett volt 
a mi két üteműnkkel szemben. 

Egy „in memórián" viadal is 
zajlott az Alföld-kupa és a nem-
zeti bajnokság keretein belül: a 
nyolc évvel ezelőtt tragikus kö-
rülmények között elhunyt Hi-
deghéthy Józsefre emlékeztek. 

- Összességében színvonalas 
versenyt láthattunk - értékelt 
Balázs Gábor -, amely jól felké-
szítette a magyar elitet az au-
gusztus 24-ei Angliában rende-
zendő világbajnokságra. Elárul-
hatom: a mezőny fele ott lesz a 
vb-n, köztük a szegedi Kovács, 
Mészáros egységgel. 

A nemzeti bajnokság végered-
ménye, egyszemélyes kategória: 
1. Rabnecz Gábor (Dunaújvá-
ros), 2. Smidróczki Zoltán (Deb-
recen), 3. Horváth István (Deb-
recen), 4. Varga Róbert, 6. Gera 
Lajos (utóbbi kettő Szegedi RE); 
kétszemélyesek: 1. Thuróczy 
Endre, Guti Gábor (Dunaújvá-
ros, Békéscsaba), 2. Kovács Au-
rél, Mészáros Tamás (Szegedi 
RE), 3. Ferincz Vincze, Varga 
Zoltán (Nagykanizsa). 

Az Alföld-kupát (a két kategória 
abszolút legjobbjának) és a Hideg-
héthy-emlékversenyt egyaránt a 
Thuróczy, Guti duó nyerte. 

i. p. 

Erdein kívül két ukrán és egy örmény bokszoló lép kötelek közé 

Alakul a gála programja 
OKOLVIVAS 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Alakul a szeptember 6-án, az új-
szegedi sportcsarnokban rende-
zendő ökölvívógála programja. 
Profi bokszolónk, Erdei Zsolt va-
lószínű, hogy a Bokszvilágtanács 
(WBO) interkontinentális bajno-

ki címét védheti meg. Rajta kívül 
a hamburgi Universum Box Pro-
motion várhatóan két ukránt, a 
kisváltósúlyú nemzetközi baj-
nok Andreas Kotelnyikot (17 
meccs, 17 győzelem, 9 kiütéses) 
és a légsúlyú Vlagyimir Szidoren-
kót (10 meccs, 10 győzelem, 5 ki-
ütéses), valamint az örmény Ko-
ren Gevort (15 meccs, 13 siker, 2 
döntetlen, 8 kiütés) hozza el Sze-
gedre. Jelen állás szerint egyikük 

sem bokszol címmérkőzésen. Er-
dei ellenfelét a hét elején hozzák 
nyilvánosságra. 

Az biztos, hogy Madár vasár-
nap négyhetes ausztriai, kitzbü-
heli edzőtáborba vonult, mégpe-
dig klubtársaival, a korábbi ne-
hézsúlyú világbajnok dr. Vlagyi-
mir Klicskó, a veretlen nehézsú-
lyú Alexander Dimitrenko, vala-
mint az edzője, Fritz Sdunek tár-
saságában. 

Vásárhelyi csb-bronz 
TENISZ 

A Hód TC férfi Szuperligás te-
niszcsapata a bronzérmet sze-
rezte meg az idei bajnokságban. 
Az elődöntőben szoros csatában 
szenvedtek vereséget a vásár-
helyiek, míg a harmadik helyért 
lejátszott összecsapáson maga-
biztosan diadalmaskodtak. 

Bronz, arany, ezüst, majd bronz-
érem. Ez az elmúlt négy év vásár-
helyi éremtermése a férfi tenisz 
Szuperligában. A Hód TC gárdá-
ja évek óta hazánk meghatározó 
együttesének számít, a legjobbak 
között tartják számon. Idén is 
így volt. 

Nézzük kronológiai sorrend-
ben az eseményeket. A csoport-
meccseket simán vették a Zsi-
ga-tanítványok, három győze-
lemmel végeztek az élen. Azt elő-
re tudni lehetett, hogy a másik 
csoportban a Tordas és a Pécs-Va-
sas gárdája erősnek számít. Előb-
bi alaposan megerősödött [Kis-
györgy Gergely, Kiss Sebő, Nagy 
Zoltán) az idei szezonra, míg 
utóbbi kerete is remek játéko-
sokból állt. 

A szombati budapesti elődön-

tőben az egyesült Pécs-Vasas csa-
pata várt a Hód TC-re. Az utolsó 
pillanatban beerősített az ellen-
fél, hiszen leigazolta a szlovák 
Schwarczot. Ez döntőnek bizo-
nyult, hiszen így minden teni-
szező eggyel hátrébb került. A 
külföldi játékos nem sok esélyt 
adott a vásárhelyiek első számú 
játékosának, Bardóczkynak, míg 
Fonó is simán verte Szépvölgyit, 
sőt Hultai Kissnek sem hagyott 
kétséget afelől, hogy ki van most 
jobb formában. Jancsó Miklós és 
Nagy Viktor tartotta a lelket a 
csapatban, ők hozták az egyesü-
ket. Ekkor 4:2 volt az állás. A 
Hód TC csak akkor nyerhetett, 
ha minden páros meccsét hozza. 
Mivel Szépvölgyi és Kiss kika-
pott farosstól és Hubaitól, így el-
dőlt minden kérdés. 

Másnap a bronzért csatáztak a 
játékosok. Az ellenfél a Malév 
csapata volt. A csoportmeccsek 
alatt simán nyert a Hód TC a fő-
városiak ellen. Most is így tör-
tént. Egyedül Bardóczkyt kész-
tette nagyobb ellenállásra Bö-
röczky, azonban ez sem veszé-
lyeztette a Davis Kupa-váloga-
tott teniszező sikerét. Szépvöl-
gyi, Kiss, Jancsó, Kóczán és Nagy 
is oktatott, így a végén a pároso-
kat már nem is kellett lejátszani, 

a vásárhelyi együttes nyakába 
akaszthatták a bronzérmet. 

A vezetőedző, Zsiga László ér-
tékelte a csapata teljesítményét: 
- A kitűzött célt elérték a fiúk, is-
mét sikerült felkapaszkodnunk a 
dobogóra. Amit különösen nagy 
dolognak tartok, az az, hogy a 
csapategység, amely már évek 
óta jellemzi a Hód TC-t, az idén 
is igaz volt ránk. Reálisan a Tor-
das és a Vasas jobb csapat, csak 
nagy bravúr és talán egy kisebb 
csoda árán tudtunk volna döntőt 
játszani. 
ELŐDÖNTŐ: VASAS-HÓD TC 5:4 
Egyes: Schwarcz-Bardóczky 6:1,6:2, 
Fonó-Szépvölgyi 6:0,6:2, Hultai—Kiss 
6:2 ,6:1 , Jaross-Jancsó 3:6 ,0:6 , Ve-
ress-Kóczán 6:2 ,6:3 , Ott-Nagy 2:6,7:6, 
2:6. Párosok: Schwarcz, Fonó-Bar-
dóczky, Jancsó 0:6,3:3-nál Fonóék fel-
adták, Hultai, Jaross—Szépvölgyi, Kiss 
6 :1 ,6 :1 , Noszály, Veress-Nagy, Kóczán 
3:6, l : l -né l Noszályék feladták. 
III. HELYÉRT: HÓD TC-MALÉV 6:0 
Egyes: Bardóczky—Böröczki 7:5,6:4, 
Szépvölgyi-Váci 6:2,6:4, Kiss-Sauska R 
6:1,6:4, Jancsó-Rasztovszky 6:1 ,6:0 , 
Kóczán-Berta 6:0,6:1, Nagy-Sauska M. 
6:0,0:0. A párosokat nem játszották le. 
A döntőben: Tordas-Pécs-Vasas 5:4 
A Szuperliga végeredménye: 1. Tordas, 
2. Vasas, 3. Hód TC, 4. Malév. 

S. R. 

Békéscsabán edzőtáboroztak 
KÉZILABDA 

A Liss-HNKC NB l-es női ké-
zilabdacsapata július 19-étől 
26-áig Békéscsabán edzőtábo-
rozott, készülve a szeptember-
ben rajtoló 2003/2004-es baj-
nokságra. A tapasztalatokról 
Tamás Sándor vezetőedző se-
gítségével számolunk be. 

Kemény héten vannak túl a vá-
sárhelyi női kézilabdások. Békés-
csabán napi három edzés várt 
Asztalosékra, ezt a terhelést a 
szerdai pihenőnap tette elvisel-
hetővé - ekkor a strandon ejtőz-
tek a keret tagjai. Általában 
azonban ennél szigorúbb, feszi-
tettebb ritmus szerint éltek: 

- Az első tréninget mindennap 
reggel 7 órától tartottuk - mond-
ta Tamás Sándor, a Liss-HNKC 
vezetőedzője - , ekkor vagy 4 kilo-
méteres futás, vagy a kondite-
remben tizennégy „állomáson" 
az összes izomcsoport megmoz-
gatása szerepelt a programban. A 
11 órás foglalkozás a reggeli függ-
vénye volt, ekkor medicinlabdá-
zás és dinamikus láberőfejlesztés 

váltotta egymást. A délután 5 
órai edzésen már a szakma, a ké-
zilabda is előtérbe került egyéni 
képzés, valamint védekezési és 
támadási variációk gyakorlásá-
ban. 

A szakember elárulta: az elter-
vezett munkát maradéktalanul 
végrehajtották, a játékosok kivé-
tel nélkül rendkívül pozitívan 
álltak a legkeményebb feladatok-
hoz is. 

- Mi tagadás, időnként legör-
dült egy-egy könnycsepp az arco-
kon, akadt, aki elpityeredett -
voltak olyan gyakorlatok, ame-
lyek egy kis szenvedéssel jártak. 
A hangulat azonban ideális volt, 
s a lányok is megtalálták a mód-
ját, humoros formában, hogy 
„bosszút" álljanak rajtam és se-
gítőmön, Giricz Sándoron. Az 
egyik este például léggömbbel és 
az energiapótló italok üres dobo-
zaival úgy kidekorálták a szo-
bánk ajtaját, hogy szinte térkép 
kellett ahhoz, hogy kitaláljunk a 
„dzsungelből". Giricz Sanyi kísé-
rőkerékpárját pedig a „Mester 
007"-es rendszámmal és egy „Le 
a kilókkal!" felirattal látták el, 
valamint WC-papírral betekerve 
a küllőket varázsoltak rá teleke-

reket. Ezt mi sem állhattuk meg 
szó nélkül, s megjegyeztük: kár 
volt pazarolni, lehet, hogy arra a 
papírra még szükségük lesz... 

A kedélyen a pénteki edző-
meccs sem rontott, amit az NB 
l/B-s Gyulával vivott a Liss. A 
kék-sárgák 17-1 l-es félidő után 
32-27-re nyertek, a legtöbb gólt, 
ötöt Kósa szerezte, de Ionete, Ta-
más, Virág, Baunok és Asztalos is 
négyszer mattolta az ellenfél ka» 
pusát. Apropó, kapus! A Kiskun-
halasba visszaszerződött Vörös 
Henrietta már a viharsarki ala-
pozásra sem tarthatott a társak-
kal - pedig eredetileg így tervezte 
- , mert régi-új egyesülete igényt 
tartott a szolgálataira. Csütör-
töktől szombatig azonban egy 
Romániából érkezett hálóőrt, Ki-
rály Esztert tesztelte a Tamás, 
Giricz duó. Ma jugoszláv kapus 
érkezik - szintén felmérő jelleg-
gel - , s Kocsis Ágnes is csatlako-
zik a kerethez. Ő ugyanis nem 
utazik az augusztus 4. és 17. kö-
zött Macedóniában rendezendő 
junior-világbajnokságra, viszont 
a Liss-HNKC színeit képviseli 
majd a világeseményen Szabó 
Valéria és Jenófi Katalin. 

IMRE PÉTER 

Rendkívül balszerencsésen versenyeztek a vásárhelyiek 

Megyei fölény a roncsderbin 
AUT0SP0RT 

Vásárhelyen a Hód Bo-na ASC 
rendezte meg a gyorsasági 
roncsderbi országos bajnokság 
6. fordulóját, egyben a Mar-
so-kupát, amely szép megyei si-
kereket hozott. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A harminchét spéci autót felvo-
nultató mezőnyben a sportág 
minden ásza ott tolongott, s szo-
kás szerint népes küldöttség kép-
viselte Csongrád megye külön-
böző településeit is. A házigazda 
és rendező Hód Bo-Na ASC ver-
senyzőin kívül még Szeged, Ma-
kó, Üllés és Zsombó adott indu-
lót. 

A vásárhelyiek rendkívül bal-
szerencsésen versenyeztek. Bo-
zsek Lajos (Il-es géposztály, 1600 
kem alatt) motorhiba, míg Nagy 
Sándor (l-es géposztály, 1600 
kem felett) differenciálmű-törés 

miatt volt kénytelen idő előtt fel-
adni a küzdelmet. Ettől a „kis" 
malőrtől eltekintve a roncsderbi 
ismét hatalmas sikert aratott: az 
egész napos programot mintegy 
3500 néző tekintette meg és me-
gyei sikereket láthatott. A széria 
géposztályban a makóiak domi-
náltak, Dömösi Róbert és Molnár 
Tibor révén; a Il-es géposztály-
ban a szegedi Cold AMSE diadal-
maskodott Kotogány Tamásnak 
és i f j Boros Gyevi Lászlónak kö-
szönhetően, a nagyok között 
zsombói Farkas Zsolt ezüst-, az 
üllési Veszelka László pedig 
bronzérmet csípett el. 

A szervezők az amatőrökre is 
gondoltak, ebben a betétszám-
ban hármas vásárhelyi siker szü-
letett. 

- A közönség színvonalas via-
dalt láthatott - értékelt Nagy - , 
és külön öröm, hogy ez zsinór-
ban már a tizedik volt Hódmező-
vásárhelyen. Remélem jövőre is 
vendégül láthatjuk az országos 
bajnokság mezőnyét, s abban is 
őszintén bízom, hogy megáll az 

elmúlt évek tendenciája és nem 
csökken tovább a létszám... 

Végeredmény, profi kategóri-
ák, széria géposztály: 1. Dömösi 
Róbert, 2. Molnár Tibor (mind-
kettő Makó), 3. Zovényi József 
(Bocskaikert), 4. Fodor Imre 
(Gold AMSE, Szeged). Il-es gép-
osztály (1600 kem alatt): 1. Ko-
togány Tamás (Gold AMSE, Sze-
ged), 2. ifj. Boros Gyevi László 
(Gold AMSE, Szeged), 3. Nagy 
József (Nagykáta), 5. Domokos 
József (Gold AMSE, Szeged). I-es 
géposztály (1600 kem felett): 1. 
Kiss György (Kecskemét), 2. Far-
kas Zsolt (Zsombó), 3. Veszelka 
László (Üllés), 5. Dömösi Ró-
bert, 6. Halmágyi Péter, 7. Faze-
kas Imre (utóbbiak mind Makó). 
Szuperfutam: 1. Kiss György, 2. 
Fazekas Zsolt, 3. Veszelka Lász-
ló. 

Amatőr kategória, betétszám 
(nem becsövezett, vagyis nem 
roncsderbis autókai): 1. Lude-
scher Loránd, 2. Marton Csaba, 
3. Hanga Gyula (mind Hódme-
zővásárhely). 


