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A Szegedi JSE az idén már bizonyítani szeretne 

Tervek, tettek, eredmények 
A hétvégi 
sportműsor 
Péntek 

Új tatami, négy küzdőfelület - ideálisak az SZJSE körülményei Fotó: Miskolczi Róbert 

REFLEKTOR 

VETERÁNÉRMEK 
A Budapesti Olimpiai 
Sportcsarnokban rendezték meg 
a szenior atléták fedett pályás 
nyílt országos bajnokságát, 
melyen a Szegedi VSE sportolói 
is részt vettek. Eredményeik, 
F50-es kategória, 60 m-es 
síkfutás: 3. Veres Kálmán, 
F70-es kategória, 800 m-es 
síkfutás: 2. Csűri László, F75-ös 
kategória, 200 m-es síkfutás: 1. 
Csamangó Ferenc. 

TEREMEREDMÉNYEK 
A hagyományos, felkészülést 
szolgáló Teremkézilabda-kupa 2. 
és 3. fordulójának az eredményei, 
férfi városi A: Bordány 
öregfiúk-SzeSzu 18-21, Szeged 
Old Boys-Dorozsma ifi 30-23; 
férfi városi B: 
Algyő-Mol-Dorozsma öregfiúk 
19-22, Dorozsma 
öregfiúk-Szürkebarátok 24-22, 
Algyő-Mol-Dcszk 21-20; férfi 
megyei: Domaszék-Ságvári 
öregfiúk 24-21, Algyő SK-Szentesi 
Kinizsi 22-26, Szentesi 
Kinizsi-Szegedió. Puttony 16-19; 
női kiemelt: Orosháza 
NKC-Szeged-Algyö NKC 19-17, 
Orosháza NKC-Domaszék 
17-15, Szeged-Algyő 
NKC-Domaszék 17-12, 
Zsombó-Algyő SK12-19; női 
megyei-városi: Zsombó-Bc irdány 
17-14, Algyö SK-Deszk 10-15, 
Vendéglátó-Sándorfalva 20-29. 
A következő forduló programja, 
február 12. (szombat), 8.30: 
Algyő SK ifi-SzeSzu (férfi városi 
A), 9.25: HNKC 
ifi-Szcged-Algyő NKC (női 
kiemelt), 10.20: Deszk-Deák 
öregfiúk, 11.15: HNKC 
ifi-Orosháza NKC (női kiemelt); 
február 13. (vasárnap), 8.30: 
Sándorfalva-Seni-Girl (női 
megyei-városi), 9.25: Algyö 
SK-Domaszék (férfi megyei), 
10.20: Zsombó-Seni-Cirl, 
II.15: Sándorfalva-Dcszk 
(utóbbi megyei-városi), 12.10: 
Kistelek-Szentesi Kinizsi (férfi 
megyei), 13.05: Algyő 
SK-Bordány (női megyei-városi), 
14 óra: Ságvári öregfiúk-Szegedi 
6. Puttony (férfi megyei), 14.55: 
Szegedi Vcndéglátó-Bordány 
(női megyei-városi). 

III. CSONKA-KUPA 
A Csonka (ános Műszaki 
Szakközépiskola és Kollégium és 
a Szeged Városi Sportigazgatóság 
futsal, kosárlabda és kézilabda 
sportágban rendezi meg a 
Csonka-kupát fiú tanulók 
részére. Az eseményre ma, 
március 5-én és 6-án kerül sor a 
Móricz-csarnokban 
(kosárlabda), valamint a 
Csonka-tornacsarnokban 
(kézilabda, futsal). 

MADÁCH ÉS SZÉKKUTAS 
Az Orczy általános iskola 
sportcsarnoka adott otthont a 
Csimota-kupa 
szivacskézi labda-tornának, 
melyen 1994-ben, vagy utána 
született fiatalokból verbuválódott 
csapatok vettek részt. A közönség 
izgalmas összecsapásokat 
láthatott, a bírói teendőket az 
SZKKSE női csapatának a 
játékosai láttákéi. Végeredmény, 
fiúk: 1. Madách, Szeged, 2. Orczy, 
Szeged-Kiskundorozsma, 3. Móra, 
Mőrahaloni; lányok: 1. Székkutasi 
ált. isk., 2. Móra, Mórahalom, 3. 
Orczy, Szeged-Kiskundorozsma. A 
dobogós csapatok jelentős 
pénzjutalmat vehettek át a Nóvum 
Kft. jóvoltából, míg a legjobb 
játékosok (a székkutasi Kovács 
Leila és a madáchos Tóth 
Krisztián) Miksi Istvántól, a 
Szegcd-Dorozsma csapat-
kapitányától kaptak ajándékot. 

FOCIOSZTÁLY INDUL 
A 2005/2006-os tanévben 
fociosztály indítását tervezik a 
szegedi Makkosházi Általános 
Iskolában. A szeptemberi 
kezdésre jelentkezni áprilisban 
lehet, az érdeklődök a 
06-30/850-7227-es 
telefonszámon Lóczi Istvánt 
hívhatják bővebb 
felvilágosításért. 

CSELGÁNCS 

A tavaly év végén alakult Sze-
gedi judo SE versenyzői már 
három viadalon is szerepeltek. 
A klub az idei eredményeivel 
szeretné magára felhívni a fi-
gyelmet. 

Szeged évtizedek óta a hazai dzsú-
dóélet meghatározója. Válogatott 
versenyzők, világversenyen he-
lyezést elért cselgáncsozók kerül-
tek ki már régebben is a helyi klu-
bokból, a közeli múltból pedig 
elég csak Szabó Csabára, a Neu 
testvérekre, vagy a manapság a 
fiúsaiban is feltűnt Csomor Betű-
re gondolnunk. Az elmúlt év vé-
géig hosszú időn keresztül csak a 
Szegedi VSE volt az az egyesület, 
amelyben a dzsúdó hívei megta-
lálhatták a számításukat. Azon-
ban eljött 2004 novembere, és 
megalakult a Szegedi ludo SE. 

Ötletek, majd tettek 
Az új klub ötlete, majd a kivi-

telezés is a megválasztott elnök, 
Bürgés Mihály nevéhez fűződik. 
A magyar csapatbajnoki arany-
éremmel is büszkélkedő szakem-
ber mellett elnökségi tag lett iá. 
Neu László, Kurai László, vala-
mint Fehér Dezső. Ők vezetik te-
hát klubot, amely új irányelvek 
szerint próbál meg lehetőséget 
adni mindenkinek, így az egykori 
dzsúdósoknak ugyanúgy, mint 

KÉZILABDA 

A férfi kézilabda NB l-es bajnok-
ság alapszakaszának folytatására 
készülő Pick Szeged viszonozta a 
szerb első ligában szereplő Fide-
linka Szabadka elmúlt heti láto-
gatását. Akkor jótékonysági ren-
dezvényen Kiskunmajsán Ba-
juszék magabiztos, 36-27-es 
győzelmet arattak. Nem csupán 
a helyszínben, hanem a kispa-
don is változás volt, hiszen Ko-
vács Péter visszatérve a tunéziai 
világbajnokság félidejében visz-
szafoglalta helyét a kispadon. 
Igaz, neki kevesebb öröme volt, 
mint helyettesítőjének, Kovács 
Lászlónak a két csapat előző ta-
lálkozóján, hiszen a Pick 
28-28-as döntetlent ért el Sza-
badkán. 
FIDELINKA SZABADKA PICK SZEGED 
2 8 - 2 8 ( 1 3 - 1 2 ) 

A szegedi gólszerzők: Bcndó, 

MONTREAL (MTI/AP) 

Halva találták a 2005-ös mont-
reali úszó-vízilabda világbajnok-
ság szervezőbizottságának fő-
igazgatóját, aki a jelek szerint 
önkezével vetett véget életének, 
bár a rendőrségi vizsgálat hivata-
los végeredménye még nem is-
mert. 

A feltételezések szerint az 59 

az újaknak a versenyszerű spor-
tolásra. Az egyesület célja éppen 
ez, valamint, hogy Szegeden élet-
ben maradjon a felnőtt dzsúdó. 
Ennek szellemében jó pár olyan 
kiválóság is visszatért a városba, 
akik máshol dolgoztak, vagy idő-
legesen abbahagyták a csclgán-
csozást. Ilyen az elnök fia, Bür-
gés Milán, aki legutóbb a Hon-
véddel csb-első lett, ám az új év-

Vadkerti, Kotormán, Ilyés 4-4, 
Halász, Laluska 3-3, Bajusz, Ber-
ta 2-2, Szabó és Sutka l - l . 

- Sajnos nekem csalódást oko-
zott a csapat teljesítménye, 
ugyanis motiválatlanul, nagyké-
pűen, nagyon rossz felfogásban 
játszottak a fiúk. Pedig mondtam 
a mérkőzés előtt, hogy ne gondol-
janak a kiskunmajsai találkozóra, 
amikor könnyedén sikerült a szer-
biai és montenegrói első osztályú 
bajnokság jelenleg negyedik he-
lyezettjét legyőzni. Különösen az 
úgynevezett sztárjátékosaink ül-
nek rosszul a lovon. Ha az ember 
szeret kézilabdázni, akkor min-
den lehetőséget kihasznál, hogy 
játékával másnak is örömet sze-
rezzen. (övő szerdán már folytató-
dik a bajnokság, s ahhoz, hogy 
megvalósítsuk a magunk elé tű-
zött célt, legalább a dobogó máso-
dik fokának megszerzését, akkor 
minden egyes összecsapást komo-
lyan kell venni - fakadt ki Kovács 
Péter edző. 

éves Yvon DesRochers azért 
lett öngyilkos, mert a nemzet-
közi szövetség, a FINA ez év ja-
nuárjának elején elvette a 
vb-rendezés jogát a kanadai vá-
rostól, miután - elsősorban a 
financiális gondok miatt - nem 
látta biztosítottnak, hogy 
Montreal képes zökkenőmen-
tesen lebonyolítani az úszás, a 
vízilabda, a műugrás, a mű-

ben már a Szegedi Judo SE szí-
neiben szerepelt három viadalon 
is. Aztán említhetnénk Bővíz 
Károlyt, de a fiatalok között is ta-
lálhatunk olyat, aki az új egyesü-
letet választotta: ilyen a korosz-
tályos bajnokságokon rendre ér-
met nyert Bodó Ádám, vagy a Se-
bők testvérek. Ehhez persze kel-
lenek azok az építőipari szakem-
berek, így például Oláh Tibor, 
vagy Török Attila, valamint azok 
a szülők is, akik támogatják az 
egyesületet. 

Öt korcsoport, 
három edző 

A csapattal három edző dolgo-
zik a Kálvária sugárúti sportcent-
rumban: a felnőttekkel, az ifjúsá-
giakkal és a juniorokkal Bürgés 
Mihály, a kezdőkkel Polyák Pé-
ter, a gyerekekkel pedig Fekete 
Attila. A tréningek minden hét-
köznap délután fél hatkor kez-
dődnek, a sportolásra pedig négy 

A mérkőzés elején az addig jól 
játszó Bajusz Sándor vádlija 
megsérült. 

- Az orvosi vizsgálat kismérvű 
izomszakadást állapított meg, 
amely szerencsére csak néhány 
napos kihagyást jelent. Egyéb-
ként már voltak előjelei ennek a 
sérülésnek, mert már Temesvá-
ron éreztem, hogy valami nincs 
rendjén. Szerencsére nem vérzett 
be, így ha a szerdai, Százhalom-
batta elleni hazai mérkőzésen 
még nem is, de a jövő szombaton 
Szigetváron már pályára léphe-
tek. Kár, hogy ki kell hagynom, 
hiszen eddig jól ment a játék, de 
remélem, hogy ez a kis pauza 
nem zökkent ki a formámból -
mondta a bal átlövő. 

A Pick Szeged ezzel befejezte az 
előkészületi mérkőzéseket; hi-
szen szerdán 18 órakor már a se-
reghajtó, pont nélküli Százha-
lombatta lesz az újszegedi sport-
csarnokban a vendég. 

S.J. 

úszás és a nyílt vízi úszás leg-
jobbjainak idei csúcstalálkozó-
ját. 

A FINA legkésőbb február 
15-éig dönt arról, hogy Athén, 
Berlin vagy Moszkva lép-e.Mont-
real helyébe. 

A kanadai szervezőbizottság 
főigazgatójának halálhírét a tes-
tület alelnöke, Marc Belanger 
hozta nyilvánosságra. 

küzdőfelület áll a rendelkezésre. 
A tatamik szinte vadonatújak, 
hiszen a budapesti junior világ-
bajnokság után kerültek az 
SZJSE birtokába. 

Határozott tervek 
A szegediek konkrét célokkal 

vágtak neki ennek az évnek. A 
felnőtt magyar bajnokságon 
két-három éremmel számolnak, 
emellett pedig szeretnének fel-
jutni a csb-n az OB II-ből az OB 
I-be. A január három első osztá-
lyú válogatóversennyel telt: a 
Honvédnál rendezett felnőtt ese-
ményen Bürgés Milán 66 kg-ban 
második lett. Aztán jött az Új-
pest otthonában lebonyolított ju-
nior viadal, amelyen a 66 kg-ban 
Bürgés a harmadik, Bővíz Károly 
pedig az ötödik helyen végzett. A 
legutóbbi versenyen a 66 kg-ban 
Bürgés az ötödik, a 90 kg-ban 
Szabó Csaba a második helyet 
szerezte meg. 

M. I. 

A TUnéziában zajló férfi kézi-
labda-világbajnokság utolsó kö-
zépdöntő csoportköre előtt még 
kilenc válogatott volt esélyes az 
elődöntőbe jutásra. 

Gyilkos, kegyetlen nap várt csü-
törtökön Tunéziában a váloga-
tottakra, de a legnagyobb érdek-
lődéssel mégis talán a Horvátor-
szág-Szerbia és Montenegró 
meccset várta a közvélemény. De 
haladjunk sorjában! 

Az első középdöntőcsoportban 
a csehek 31-29-re megverték 
Görögországot (ezzel a hellének 
nem jutottak a négybe), a máso-
dikban pedig a két átalakulóban 
lévő csapat csatájából a németek 
kerültek ki győztesen: Németor-
szág-Svédország 27-22. Az utób-
bi találkozónak a továbbjutás 
szempontjából nem volt tétje. 

A délszláv összecsapás hatal-
mas bírói bakival kezdődött. Kri-
vokapics ütött, a játékvezetők 
azonban a pickes Djurkovicsot 

KOSÁRLABDA 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szerb-montcnegrói válogatott já-
tékost igazolt a Szeviép-Szeged 
NB IA csoportos nöi kosárlabda-
csapata. A Szolnok pénzügyi 
gondokkal küszködő gárdájából 
az utolsó meghatározó játékos, 
Angéla Djelmis került a Ti-

Kosarlabda 
III. Csonka-kupa, Szeged, Móricz-torna-

csarnok, 9. 

Szombat 
Futsal 
Női futsal bajnoki forduló, Szentes, Dr. 

Papp László sportcsarnok, 10. 
Kézi labda 
Jövő bajnokai, Szeged, Etelka sori mun-

kacsarnok, 8. 
Kispályás labdarúgás 
Veterán-kupa 40 év felettieknek, Szeged, 

Déri-sportcsarnok, 8. 
Dr. Reményik László-emléktorna az 

1989. január 1. után születetteknek, újsze-
gedi Gellért Szabadidőközpont, 9.30. 

Kosár labda 
NB IB csoport, férfiak: Vásárhelyi Kosár-

sul i -Tiszaújvárosi Phoenix, Vásárhely, Hód-
tói Sportcsarnok, 18; juniorok, 15.30. 

Labdarúgás 
Előkészületi mérkőzés: Szentes-HFC, 

Szentes, 14. 
Teke 
Szuperliga, férfiak: Ferroép-Szeged Ka-

posvár, Szeged, Postás-pálya, if júságiak: 
14, felnőttek: 15. 

Víz i labda 
LEN-kupa negyeddöntő visszavágó• Sze-

ged Beton VE-Savona (olasz), újszegedi 
sportuszoda, 18. 

Vasárnap 
Kézi labda 
Jövő bajnokai, Szeged, Etelka sori mun-

kacsarnok, 8. 
Kispályás labdarúgás 
Hungerit-kupa városi kispályás labdarú-

gó-bajnokság Szentes, Dr. Papp László 
sportcsarnok, 9. 

Veterán-kupa 40 év felettieknek, Szeged, 
Déri-sportcsarnok, 8. 

Dr. Reményik László-emléktorna az 
1992. január 1. után születetteknek, újsze-
gedi Gellért Szabadidőközpont, 9.30. 

A HFC gyermek korcsoportú labdarúgó-
tornája, Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 8. 

Röplabda 
NB II, férfiak: Papíron SC Szeged-Ózd, 

Szeged, lila iskola sportcsarnoka, 14. 

Hétfő 
Futsal 
NB I: Legrand-Szentes GBSC-Első Beton 

Szeged, Szentes, Dr Papp László sportcsar-
nok, 19. 

zárták ki piros lappal, szándékos 
durvaság miatt, végleg a játékból. 
Ez nem zavarta meg a plávikat, a 
22. percben már 9-6-ra vezettek 
a világbajnok ellen. Ebben az idő-
szakban Sterbik 56%-kal védett. 
Az előnyből a szünetig egy ma-
radt, 11-10. A másik „hatosban" 
Tunézia 30 perc után 19-1 l-re 
vezetett Oroszország ellen. 

A pihenőt követően hamar 
egyenlítettek a horvátok (35. 
perc: 13-13), sőt a 39. percben 
már ők vezettek, 16-15. A másik 
„kék" pickes Andjelkovics igazi 
vezéregyéniségnek bizonyult, s 
20-17-re fordítottak is a szerbek. 
Rendkívül izgalmas végjátékban 
(Sola bravúrjával!) 24-23-ra nyert 
Horvátország. A másik ágon: Tu-
nézia-Oroszország 35-24. A két 
győztes bejutott a négybe. 

A másik két elődöntős helyről 
a lapzártánk után kezdődött 
francia-szlovén és spanyol-nor-
vég mérkőzés döntött. 

I.P. 

sza-partiak keretébe. A szakveze-
tők a szezon végéig kötöttek 
szerződést az egyes és kettes 
poszton is számításba vehető ko-
sarassal. Ha rendeződnek Djel-
mis papírjai, akkor Újhelyi Gá-
bor vezetőedző akár már vasár-
nap, a zalaegerszegi bajnokin, 
valamint a jövő héten Horvátor-
szágban, a FIBA Európa-kupa kö-
zépső főcsoportjának sibeniki Fi-
nal Four-jában is számíthat az új 
szerzemény játékára. 

TANÍTVÁNYOK - A MÁSIK OLDALON 
f u r c s a érzés lehet a Szegedi VSE vezetőedzőjének, Krajkó Gyulának, hogy 
taní tványai már nem nála dolgoznak. 

- Sajnos nem tud tam támogatn i az ő igényeiket, ezért mentek el az 
SZVSE-ből. Ennek én örülök. Most megpróbál ják önál lóan véghezvinni az 
elképzeléseiket, ehhez sok sikert kívánok nekik. Az én h ibám, hogy a 
2000 -es csapatba jnok i c ím után, amelyet szín szegedi gárdával szerez-
tünk meg, nem vo l t am képes megteremteni azt az in f rast ruktúrát , amely 
biztosította vo lna a felnőt t dzsúdó jövőjét. Remélem, egyszer ma jd megér-
t ik az én helyzetemet is, hiszen az élsportra évek óta komoly összegű tá -
mogatást nem kaptunk. Örülök majd, ha kiderül , életképes marad a szege-
di fe lnőt t cse lgáncs - nyi latkozta Krajkó. 

A jövő szerdán már a bajnoki pontokért 

Döntetlen a főpróbán 

Öngyilkos lett az egyik főszervező 
Szerb-montenegrói válogatott játékos igazolt Szegedre 

Djelmis a Szeviépben 
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Elodontos a címvédő 


