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A Szeviép Rt. lesz a Pick Szeged kézilabdacsapatának főszponzora 

Stabilitás, megnyugvás, erkölcsi plusz 

A kézilabdacsapat főszponzorára koccintott Újhelyi István, Pristui László, Szentgyörgyi Pál, Botka 
László és Mezei Richárd Fotó: Gyenes Kálmán 

KÉZILABDA 

Tbgnap pontot tet tek arra a bi-
zonytalanságra, amely már jó 
ideje lengi körül a Pick Szeged 
férfi kézilabdacsapatát. A vá-
rosházán bejelentették, hogy a 
jelenleg ezüstérmes helyen ta-
nyázó klubnak a következő baj-
nokságtól a Szeviép Rt. lesz a 
főszponzora. Az A csoportos női 
kosárlabdacsapat neve és támo-
gatottsága nem változik. 

Nem kell tovább találgatni, hogy a 
Pick Rt.-ben tulajdonjogot szer-
zett Délhús támogatni kívánja-e a 
hazai első osztályú kézilabda-baj-
nokság egyik élcsapatát, illetve ha 
a Pick Rt. kiszáll, akkor lesz-e a 
sportklubnak hasonló nagyság-
rendű támogatója. Akár célzásnak 
is vehettük, hogy a szegedi kézi-
labdasport szempontjából nagyon 
fontos bejelentést éppen a város-
háza házasságkötő termében tette 
meg Botka László polgármester: 
az új bajnokságtól a Szeviép Rt. 
lesz a Pick Szeged főszponzora. 

Városi biztosíték 
- Városunkban a Pick Szeged a 

legnépszerűbb csapat, amelynek 

szereplése iránt is a legnagyobb 
az érdeklődés. Éppen ezért mi is 
fő célunknak azt határoztuk 
meg, hogy megnyugtató anyagi 
helyzetet kell teremtenünk. 
Ezért emeltük a 2002-ben nyúj-
tott 25 milliós támogatást 55 
millióra. Érezve a Pick Rt.-nél ki-
alakult bizonytalanságot a város 
is azon munkálkodott, hogy egy 
stabil anyagi hátterű támogatót 
találjanak a kézilabdások. így 
született meg az egyezség egy 
tiszta szegedi céggel, a Szeviép 
Rt.-vei. Hogy hosszú távra ter-
vezhető legyen a csapat működ-
tetése, ezért a májusi közgyűlé-
sen javasolni fogom a képvise-
lőknek, hogy garantáljuk az 55 
milliós támogatásunkat - mond-
ta a város első számú vezetője. 

Közös szándék 
Pistrui László, a Szeviép Rt. 

igazgatósági tagja elárulta, hogy 
közel féléves tárgyalás után szü-
letett meg az a megegyezés, 
amelynek az eredménye az egy-
előre három évre szóló főszpon-
zori megállapodás bejelentése. 

- A szándék tulajdonképpen 
közös volt, csak olyan biztosíté-
kokra volt szükség amely a sta-
bilitást elősegíti. S ezt az erőfe-
szítést segítené elő az a lépés is, 

ha a város garantálná az elkövet-
kező három esztendőben az évi 
55 milliós támogatását. Mi tisz-
teletben tartjuk azt, hogy szerző-
dés biztosítja a Pick Rt. névhasz-
nálati jogát 2006-ig, sőt attól 
sem zárkózunk el, hogy megfele-
lő áron továbbra is használhatja 
a csapat. Az évek óta támogatott 
kosárlabdacsapat továbbra is 
nyugodt lehet, mert megkapják 
azt az összeget, amit eddig bizto-
sítottunk nekik. 

Mezei Richárd, a Pick Szeged 
csapatkapitánya, azt emelte ki, 
hogy egy sportoló életében két 
nagyon fontos dolog van, az 
egyik a siker, a másik pedig az 
anyagi biztonság, s ezzel a beje-
lentéssel ez évekre meghatározó 
lehet. „Bízom abban, hogy a Sze-

viép Rt.-nek követői lesznek, s 
akkor olyan pénzügyi helyzet 
alakulhat ki, amellyel letolhat-
juk a Fotexet a trónról" - mondta 
a népszerű kézilabdás. 

Lehet tervezni 
Kővári Árpád, a Pick Szeged el-

nöke megnyugodva konstatálta a 
tegnapi eseményeket, amelyen a 
klubvezetésen túl a játékosok is 
részt vettek Kovács Péter edzővel 
egyetemben. 

- Ez a bejelentés erkölcsi pluszt 
jelent most a bajnokság hajrájá-
ban, ugyanakkor a szurkolóink is 
megnyugodhatnak, mi pedig sta-
bilitást érezhetünk a terveink va-
lóra váltásához - mondta az 
egyesület elnöke, majd így foly-
tatta: - A Szeviép mellénk állása, 

illetve a város három évre szóló 
pénzügyi támogatásának beígé-
rése jelzés értékű lehet mások 
számára is, akik eddig vonakod-
tak a támogatói körünkhöz tar-
tozástól. Ha sikerül további 
szponzorok megnyerése, akkor 
már beszélhetünk a veszprémi 
trónfosztás lehetőségéről is. Ez 
azonban egy olyan megállapo-
dás, amelyet szerződésekkel, 
megállapodásokkal, s tárgyalá-
sok eredményével kell megtölte-
ni. Az új tulajdonosnak először 
is meg kell állapodnia a Tisza Vo-
lán SC-vel is, amelynek követ-
keztében strukturális változás is 
elképzelhető. Több olyan gyor-
san megoldandó kérdés van, 
amely nem tűr halasztást, mert 
már így is késésben vagyunk. 

EGY, ÖT, VAGY 
KÉT PONT? 

| | A címben feltett kérdésre, 
mármint, hogy a mai szegedi 
vendég, a Fotex KCV egy-, 
öt-, vagy uramisten döntet-
len esetén, két pont előnnyel 
nyeri a Pick Szeged előtt az 
alapszakaszt, ma délután 
négy órától választ kapunk. 
A két csapat ennek ellenére 
mindent elkövet, hogy a ma-
ga javára fordítsa az ered-
mény alakulását. Ugyanis az 
örök ellenfelek összecsapá-
sainak történetében egyetlen 
bajnoki kivételével, 2001. 
május 13-án Szegeden, 
Zdravko Zovko csapata 
34—21-re kikapott, mindig 
vérre menő küzdelem folyt. 
Most egészen biztosan ez 
nem következik be, hiszen 
Hajnal Csaba akkor is milli-
ók megvonásával büntette a 
játékosokat. A két csapat-
ban egy-egy sztár - Nlkola 
Eklemovics és Mezei Ri-
chárd - sérülés miatt hiány-
zik majd. Azonban a nagy 
küzdelem ennek ellenére 
sem marad el. Érdemes lesz 
már a két klub iljúsági 
együttesének 14 órakor kez-
dődő mérkőzését megtekin-
teni, hiszen ezen dől el, hogy 
az alapszakaszban melyik 
együttes végez a dobogón. 

Úgy gondolom, hogy a sportot a 
város- és nem a pártpolitika ré-
szének kell tekinteni. Mert csak 
így lehet nyugodt, stabil és biztos 
eredményt biztosítani a sportot 
szeretők népes táborának. 

SÜLI IÓZSEF 

A KOSÁRLABDACSAPAT MARAD SZEVIÉP 
Bárányi Sándor, a Szeviép Rt. elnöke megnyugtatott bennünket, hogy a cég 
változatlan figyelemmel és pénzösszeggel támogatja a női kosárlabdacsa-
patot, amely eredményeivel bizonyította, hogy jól hasznosítja a kapottakat. 

- Többen felvetették, hogy azt a pénzt, amit a kézilabdára szánunk, mi-
ért nem adjuk a kosarasoknak, mert azzal az összeggel a bajnoki cím meg-
szerzéséért is versenyben lehettek volna. Mi azonban láttuk, hogy a Pick 
Rt. budapesti tulajdonosai ki akarnak lépni a sport támogatásából, s ezzel 
elbizonytalaníthatják Szeged legnépszerűbb, legnagyobb érdeklődésre szá-
mot tartó csapatát. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Pick Rt. és az Arago által 
adott összeget mi biztosítjuk egyelőre három éven keresztül. 

Portans Numeri, azaz Számhordozó 
Az új, intelligens fajta egy kifejlett \ 
példánya akcióban. 

Senki sem születik számhordozónak. Az emberi faj azon példányaiból lesznek 

számhordozók, amelyek ragaszkodnak régi mobilszámukhoz, de nem tudnak 

ellenállni a Vodafone-nál beszerezhető zsakmánynak. Légy te is számhordozó! 

H o z d 30-as vagy 20-as s z á m o d a Vodafone-hoz, és V i t a M A X - h o z 5000 
havidíjas előfizetéshez pedig 10000 Ft jóváírást k a p s z . 

havidíjas előfizetéssel 
ketéves hűségnyilatkozattal 
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