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Ma este hét órakor a Sibenik a Szeviép ellenfele a FIBA Európa-kupában 

Megállítani a horvátokat 
KOSARLABDA 

A Szeviép-Szeged női kosárlab-
dacsapata tegnap kora este meg-
érkezett a horvátországi Sibe-
nikbe. A Tisza-parti gárda ma 
este hét órakor a FIBA Euró-
pa-kupa középső főcsoportjá-
nak négyes döntőjében szere-
pel. Az elődöntőben a Sibenik 
lesz az ellenfél. 

MUNKATÁRSUNK SIBENIKI JELENTÉSE 

Start! Adta ki az ukázt Újhelyi 
Gábor vezetőedző tegnap reggel 
fél kilenckor Zalaegerszegen. A 
Szeviép-Szeged női kosárlabda-
csapata a horvát tengerpartot vet-
te célba. Nem pihenni mentek a 
játékosok. Pedig igazán ráférne a 
társaságra, hiszen az elmúlt he-
tekben kőkemény meccseket vív-
tak. így volt ez a Zala Volán ellen 
is. A fiatal zalai együttest nem le-
het egy kézlegyintéssel elintézni, 
elég csak az eredményre felhívni 
a figyelmet, amit éppen a nem-

zetközi kupában értek el: az 
Orenburg - a Szeged kétszer csa-
tázott velük a csoportban - csak 
nagy nehézségek árán tudott to-
vábblépni velük szemben. 

Az időre nem lehetett panasz. 
Szikrázó napsütésben rótta a ki-
lométereket az együttes. Ki aludt, 
ki olvasott. Ines Ajanovicsnak a 
tudósító kedveskedett, hiszen a 
laptopon Bijelo Dugme- és Plavi 
Orkestar-slágerek szóltak. A 
szerb válogatott center kívülről 
fújta az összes dalt. Gospic előtt 
hatalmas hócsatára is sor került, 
főként a tréner Újhelyi Gábor 
bombázta lányait. Nem sok si-
kerrel, mind célt tévesztett. A Di-
nári-hegység gyönyörű volt. Min-
denkire nyugtatóan hatott a hó-
födte hegycsúcsok látványa. 

A Szeviép-játékosoknak isme-
rős lesz az ellenfél. Tavaly a cso-
portmeccsek alatt kétszer találko-
zott a két gárda. Horvátországban 
- rendesen lejtett a pálya - a Sibe-
nik, míg Szegeden, talán az idény 
egyik legjobb játékával a Szeviép 
diadalmaskodott. Nézzük a mos-
tani szezont, a Sibenka idei nem-

zetközi szereplését! A hármas cso-
portból veretlenül lépett tovább, a 
Diósgyőrt és az osztrák Wels gár-
dáját verte meg kétszer-kétszer. A 
következő körben a már megszűnt 
Foton-Sopronon lépett túl, majd a 
nyolc között az orosz Kazany ellen 
119-117-es összesítéssel harcolta 
ki a továbbjutást. így „csöppent" a 
legjobb négybe. 

Mi hajthatja a szegediek mal-
mára a vizet? Az biztos, hogy 
semmilyen tét nem nyomja a 
vállukat, míg a Sibenik otthon 
nem hibázhat. Szerencsére min-
den szegedi egészséges, és jó ke-
délyállapotban van. Kora este az 
ismerős szállóban ütötte fel a ta-
nyáját a magyar gárda, majd este 
tíz órakor(!) abban a csarnokban 
vezényelt tréninget Újhelyi Gá-
bor, amelyben, mint arról már 
többször írtunk: a fiatalon el-
hunyt kosárzseni, Drazsén Pet-
rovics karrierje indult. 

A FIBA Európa-kupa középső fő-
csoportjának négyes döntőjének a 
programja, 17 óra: Zagreb -Oren-
burg; 19 óra: Sibenik-Szeviép. 

SÜLI RÓBERT 

A Szeviép-Szeged nagyhalat „fogott" idény közben 

Djelmis és az ismerkedés 
Angéla Djelmist, a szerb-montenegrói válogatott tagját a múl t 
héten igazolta le a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata. Az 
irányító a Zalaegerszeg elleni bajnoki győztes meccsen már be is 
mutatkozott . A kosaras sokat tett azért, hogy a szegediek sikerrel 
vegyék a fontos összecsapást. 

Villámigazolás. A Szeviép-Sze-
ged női kosárlabdacsapata pil-
lanatok alatt lecsapott Angéla 
Djelmisre, a szerb válogatott 
irányítóra. A Szolnok gárdája 
már hónapok óta anyagi gon-
dokkal küzd, így több kulcsjáté-
kos is távozott az együttestől. 
Utolsó mohikánként Djelmis 
távozott, ő hagyta el utoljára 
süllyedő hajót. A Tisza-parti 
klub a múlt héten kereste meg 
a jó képességű kosarast. A sza-
badkai születésű sportoló nem 
sokat gondolkodott, elfogadta a 
szegediek ajánlatát. Ezután az 
ügyvezetőnek, Domokos Mi-
hálynak volt köszönhető, hogy 
a vasárnapi bajnokin már be is 
mutatkozhatot t új csapatában. 
A sportvezető hétszáz kilomé-
tert autózott, hogy minden hi-

vatalos papírt elintézzen, s a 
Zala Volán, valamint a sibeniki 
FIBA Európa-kupa találkozó-
kon pályára tudjon lépni Djel-
mis. A szegedi kosárlabda-bará-
toknak igazán nem kell bemu-
tatni a játékost, hiszen az el-
múlt évek alatt sok-sok borsot 
tört a Szeviép orra alá. Több-
ször is rendesen megszórta a 
Tisza-parti alakulatot. Útban 
Horvátország felé, még Zágráb 
előtt a buszon beszélgettünk a 
játékossal. 

- Szolnokon hónapok óta nem 
kaptunk fizetést - mondta a 
szerb kiválóság - , így a legjobbkor 
jött a szegediek ajánlata. Termé-
szetesen ismertem a csapatot, el-
lenfélként többször találkoztam a 
lányokkal. Most a legfontosabb 
feladat az lesz, hogy megismer-

jem a játékukat. Az idény végéig 
szól a szerződésem, utána meg-
látjuk, hogy mit hoz a jövő. Sza-
badkán ismerkedtem meg a ko-
sárlabda alapjaival, kiskoromban 
még a teniszezésbe is belekóstol-
tam. Édesanyám és édesapám ké-
zilabdázott, így sportos családban 
nőttem fel. Magyarországon 
előbb a Soproni Postás, a Pécs, 
majd a Szolnok együtteseiben 
szerepeltem. A következő állo-
más pedig már ismert: a Szeviép 
a negyedik csapatom. Vonzott a 
kihívás is, hiszen a négy között 
szeretnénk végezni bajnokság-
ban. A Zala Volán ellen kemény 
csatát vívtunk, azonban végig 
bíztam a győzelemben. Éreztem, 
hogy ha megközelítjük az ellenfe-
lünket, akkor sikerülhet nyer-
nünk. Ez be is jött, az utolsó ne-
gyedben felőröltük a zalaiakat. 
Örülök annak, hogy sikerült 
nyernünk és győztes meccsen 
mutatkozhattam be új csapatom-
ban - fejezte be Angéla Djelmis. 

S. R. 

Ma kupameccs Vásárhelyen 
A Vásárhelyi Kosársuli ma 17 
órai kezdettel Magyar Ku-
pa-mérkőzést játszik a Hódtói 
Sportcsarnokban a Pécs ellen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Hódtói Sportcsarnokban látja 
vendégül a Vásárhelyi Kosársuli 
az A csoportos PVSK Pécsi Ex-
pót, a 17 órától kezdődő találko-

zó tétje a Magyar Kupában a leg-
jobb 16 közé jutás. Mindkét gár-
da győzelemmel hangolt a serleg-
csatára, a kék-sárgák a Tiszaúj-
várost verték meg 106-7l-re, a 
Pécs pedig az Albacompot 
104-100-ra. 

- Jó volt újra itthon, vásárhe-
lyi színekben játszani - árulta el 
Gémes Levente, aki a borsodiak 
ellen 17 pontot szerzett - , ked-

vesen fogadot t a közönség. A 
Pécs ellen nehéz mérkőzés vár 
ránk, riválisunk még a légiósai 
nélkül is erős csapat. A szurko-
lók biztatásától kísérve szoros, 
küzdelmes meccset vívhatunk 
és ebben akár még a győzelem is 
benne van. A legfontosabb, hogy 
teljesítményünkkel ne okoz-
zunk csalódást a kilátogatók-
nak. 

Folytatja a Papiron 
Bár nem oldódtak meg a Papi-
ron SC NB Il-es férfi röplabda-
csapatának anyagi gondjai, a 
klub folytatja a bajnokságot. 
Vasárnap az Ózd ellen 3:2-es ve-
reséget szenvedtek. 

Napokkal, hetekkel ezelőtt meg-
kongattuk a vészharangot - a női 
szakág után a férfi röplabdások 
léte is veszélybe került Szegeden. 
Csíkos Gábor edző arról számolt 
be, hogy nem tudnak hol edzeni, 
készülni - terembérleti díjjal tar-
tozik a klub - , nagyon rosszak a 
körülmények. Igaz, rögtön hoz-
zátette: szeretnék befejezni az 
ősszel elkezdett munkát, a 
2004/2005-ös NB Il-es bajnok-
ságot. Ennek valószínűleg nem 
lesz akadálya, bár az anyagi prob-
lémák közel sem oldódtak meg. 

- Kilincseltem, próbáltam le-

hetőségeket keresni - mondta 
Csíkos - , illetve mozgósítani a 
csapat, a keret, a hozzánk közel 
állók tartalékait. Utóbbi azt je-
lenti, hogy a tagdíjakból igyek-
szünk fedezni a terembérletet és 
fizetjük majd ki a bajnoki mecs-
cseken a bírókat. Azt is biztató-
nak ítélem, hogy a város sportve-
zetése - kaptam ilyen jellegű jel-
zéseket - szimpatizál a sportág-
gal. Ez talán halvány fénysugár. 

Az ezüstös helyen álló Papiron 
SC Szeged idei első bajnokiján -
kikapott az éllovas Ózdtól. 
PAPÍRON SC SZEGED-ÓZD 2:3 
( - 2 3 , 2 1 , - 2 3 , 1 5 , - 1 1 ) 
NB Il-es férfi röplabda-mérkőzés. Sze-
ged, lila iskola sportcsarnoka, 100 néző. 
Papiron SC Szeged: Csíkos G., CSÍKOS SZ., 
Böjti, Fülöp, Varga Zs„ Péter. Csere: Hetes 
(liberó). Játékos-edző: Csíkos Gábor. 

i . p . 

Annusék 
Lausanne-ban 
BUDAPEST (MTI) 

Ma kerül sor Lausanne-ban a 
nemzetközi Sportdöntőbírósá-
gon (CAS) az olimpiai aranyér-
métől doppingvétség miatt meg-
fosztott kalapácsvető, Annus Ad-
rián meghallgatására, csütörtö-
kön pedig az athéni játékokról 
szintén kizárt diszkoszvető, Fa-
zekas Róbert következik. Annus 
tárgyalásán tanúként jelen lesz 
Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai 
Bizottság (MOB) elnöke és Mol-
nár Zoltán MOB-igazgató. 

A két magyar sportolót egyfor-
mán a Bécsben élő, magyar szár-
mazású ügyvéd, Eva Maria Bárki 
képviseli. A háromfős bírói tes-
tületbe az atléták egy osztrák 
szakembert jelöltek. 

Fair play-díjasok kiállítása 

A szegedi Bartók Béla Művelődési Központ emeleti termében nyílt meg a „Sportszerűségi-díjasok Ma-
gyarországon" című kiállítás. Az ismert sporttörténész, dr. Bali Mihály (Frank Yvette fotóján éppen az 
egyik díjazottat, a makói Kovács Gábort kalauzolja körbe) úgy gondolta, nemcsak azokkal érdemes meg-
ismerkednünk, akik eredményeikkel, hanem azokkal is, akik sportszerű magatartásukkal hívták fel ma-
gukra a figyelmet. Ajánlatos minden fotónál megállni és elolvasni, ki miért érdemelte ki a diplomát, a dí-
jat, vagy a gratuláló levelet. Akiállítás március 4-ig munkanapokon 10-től 18 óráig tekinthető meg 

Bajnokit játszik a Pick 
KÉZILABDA 

Nyolchetes szünet után foly-
tatódik az első osztályú férfi 
kézilabda-bajnokság alapszaka-
sza. A Pick Szeged holnap 18 
órakor a sereghajtó Százhalom-
battát fogadja. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Utoljára tavaly a Dunaújváros 
felett aratott biztos győzelemkor 
(34-24) látták a szegedi drukke-
rek a Picket játszani. Az ünne-
pek, majd a tunéziai világbaj-
nokság miatt szünetelt a pont-
vadászat, de a csapat természe-
tesen Kovács Péter edző irányí-

tásával készült a folytatásra. 
Közben lejátszott előkészületi 
mérkőzések eredménye vegyes 
képet mutat, hiszen a Békés és a 
Fidelinka Szabadka ellen dön-
tetlent értek el Bajuszék, míg a 
szerb bajnokságban negyedik 
helyen álló Szabadkát Kiskun-
ma jsán biztosan fektették két 
vállra, de ugyancsak győztek a 
román Politechnika és a Targu 
Jiu ellen. 

- A Százhalombatta legyőzése 
nem okozhat gondot, éppen 
ezért nem játszatom a sérülé-
sükből épülgetőket. Tervem sze-
rint Halásznak, Sutkának, Kiss 
Ohvérnek, s a 17 éves Fele 
Ákosnak biztosítok bizonyítási 
lehetőséget - mondta Kovács 
Péter edző, akit felkértek arra, 

hogy legyen a március 21-én 
Kölnben tartandó Németor-
szág-Világválogatott jótékony-
sági mérkőzésre ez utóbbiak 
edzőjének. Ugyancsak a Pick 
szakmai irányítójához fűződő 
hír, hogy a június 21-26-a kö-
zött Thaiföldön megtartandó 
IHF edzői szimpózium egyik 
szervezője és eladója lesz a tré-
ner. Magyarországról még Ko-
vács László tart előadást. 

A vb-n ötödik helyen végzett 
Szerbia és Montenegró váloga-
tottjának két pickes volt a tagja. 
Andjelkovics és Djurkovics teg-
nap este érkezett vissza Belgrád-
ba, de csak ma utaznak Szegedre, 
így csak akkor derül ki, hogy 
Andjelkovics sérülése mennyire 
jött rendbe. 

A Szolnok ellen felejthet a Beton 
VÍZILABDA 

Az elmúlt hét végén elbúcsúzott 
a Szeged Beton VE férfi vízi-
labdacsapata a LEN-kupától. 
Sokáig nem bánkódhatnak Mol-
nár Péterék, a héten kétszer is 
vízbe ugranak OB l-es mérkő-
zésen. Szerdán 18.30-kor a 
Szolnokot fogadják, másnap 19 
órakor a Dominónál vendéges-
kednek. 

Álompóló. A kifejezés nyugod-
tan ráilleszthető a Savona szom-
bati teljesítményére. Az olaszok 
fantasztikus játékot nyújtva 
könnyedén léptek túl a Szeged 
Beton VE-n a LEN-kupa negyed-
döntőjében. 

- Rossz ezt beismerni, de a 
harmadik perctől kezdve nem 
volt esélyünk a liguriaiak ellen -
mondta Gyöngyösi András, a 

Szeged edzője. - Akárcsak a Do-
mino elleni hazai meccsen, 
most is beletörődötten pólóz-
tunk. Abban bízom, ahogy ak-
kor, úgy most is felállunk a pad-
lóról. Leginkább a céltudatosság 
hiányzik több játékosomból. 
Nincs meg bennük, ami meg-
van a Savona, a Partizan vízilab-
dásaiban. Nyilván nem örülök 
annak, hogy kiestünk, annak vi-
szont igen, hogy testközelből ta-
pasztalhatták meg a fiúk, hová 
lehet egy kis szemléletváltással 
eljutni. Mert a cél nem lehet 
más, mint a Savonához hasonló 
képességű, erősségű csapatok 
legyőzése. Nem őrültem meg, 
tudok több példát is említeni. 
Hogy csak néhányat említsek: 
tavaly például az előre lesajnált 
görög válogatott nyerte meg a 
labdarúgó Eb-t, a most zárult 
férfi kézilabda vb-n pedig Tuné-
zia az elődöntőbe jutott. Az em-
bernek hinnie kell önmagában, 

és soha nem szabad összezu-
hannia. 

A kupabúcsú után most már 
minden energiájával a bajnok-
ságra koncentrál a Szeged. A 
Szolnok ősszel elcsent egy pon-
tot a Betontól (6-6), amelynek 
egy esetleges újabb botlás vég-
képp végzetes lenne. Kötelező a 
két pont megszerzése. 

A Legrand-Szentesi VK holnap 
a ligeti uszodában fogadta volna 
az OSC-t. Nos, a találkozó elma-
rad, mivel a fővárosiak több játé-
kosuk munkahelyi elfoglaltsága 
miatt halasztást kértek, a sport-
szerű szentesiek pedig belemen-
tek ebbe. A találkozó végleges 
időpontjáról a szövetség határoz 
majd. Csütörtökön viszont ját-
szaniuk kell, méghozzá a nem 
túl acélos Ybl otthonában. Sze-
beniék idén még nem szereztek 
pontot, épp itt az ideje megkez-
deni a gyűjtést. 

SZÉLPÁL LÁSZLÓ 

Visszatér a női pólóba a Hungerit 
Fél év után újra lesz támogatója a Szentesi VK OB l-es női vízilabda-
csapatinak. Szóbeli megegyezés született ugyanis arról, hogy a jövő-
ben névadó szponzorként a Hungerit Rt. segíti a Kurca-partiakat. 

Tavaly a női OB I-et a verhetetlen 
Dunaújvárosi Főiskola mögött a 
második helyen fejezte be a Hun-
gerit-Szentesi VK vízilabdacsapa-
ta. Mindenki elégedett volt az 
ezüstéremmel, éppen ezért tűnt 
furcsának, hogy a Hungerit Rt. 
megvonta támogatását Szremkó 
Krisztináéktól. Az rt. elnök-ve-
zérigazgatója, Magyar ]ózsef ak-
kor azzal magyarázta döntését, 
hogy változás történt a Szentesi 
VK vezetésének élén. 

Az új összetételű elnökség -
más megoldás nem lévén - kény-

telen volt faragni a költségveté-
sen, ennek a lépésnek pedig az 
lett a következménye, hogy a Kur-
ca-parti hölgykoszorúnak vissza 
kellett lépni a LEN-kupától. 

Több hónapon át ment a 
szponzorkeresés, Beleon Zsolt 
elnök vezetésével azon fárado-
zott a klubvezetés, hogy ismét 
találjon névadó támogatót. 

- Örömmel jelenthetem be, 
hogy szóbeli megállapodás szüle-
tett a klub és a régi szponzor, a 
szentesi női pólóért korábban már 
oly sokat tévő Hungerit Rt. között 

- tájékoztatta lapunkat Beleon. -
Bár még írásban is rögzítenünk 
kell, szóban már megegyeztünk 
Magyar József úrral, a baromfi fel-
dolgozással foglalkozó részvény-
társaság elnök-vezérigazgatójával 
arról, hogy a 2005-ös esztendőre 
ismét névadó szponzora lesz a baj-
nokságban jelenleg harmadik he-
lyen álló női csapatunknak. Rá-
adásul Magyar úr abban is part-
nernek bizonyult, ha úgy adódik, 
megosztott névadó szponzorként 
segítsen. Ez azt jelenti, hogy nincs 
senki előtt sem csukva az ajtónk... 

A külföldön tartózkodó Ma-
gyar Józsefet, bár szerettük vol-
na, nem sikerült elérnünk. 

SZ. L. 
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