
22 • S P O R T « SZOMBAT, 2005. ÁPRILIS 16. 

Minarík Ede mondása még ma is érvényes: kell egy csapat 

Nemzeti Sportpáholy alakult 
A Fekete Sas Szálló impozáns 
báltermében tegnap megalakí-
tották a 2004-ben alapított 
Nemzeti Sportpáholy vásárhe-
lyi tagozatát. 

A Nemzeti Sportpáholy Hódme-
zővásárhelyen tartotta harmadik 
ülését. Az esemény rangját olyan 
ismert díszvendégek emelték, 
mint az Aranycsapat tagjai, Bú-
zd nszky Jenő és Grosics Gyula, a 
vízilabdázás két legendája, Gyar-
mati Dezső és Kárpáti György, 
valamint Szöul kétszeres olim-
piai bajnok kajakosa, Gyulay 
Zsolt, és végül, de nem utolsó 
sorban Deutsch Tamás, az or-
szággyűlés alelnöke. 

Lázár János polgármester beve-
zetőjében kiemelte, hogy Hód-
mezővásárhely a rendszerváltás 
óta sokat törődik a sporttal, ál-
doz rá, igyekszik megteremteni 
az alapinfrastruktúrát. Csak em-
lékeztetőül: az eltelt tizenöt év-
ben épült a Hódtói Sportcsarnok, 
több tornaterem, illetve másfél 
esztendeje a fedett uszoda. A vá-
ros első embere kiemelte, az a 
cél, hogy minél egészségesebb, 
sportosabb legyen Vásárhely. Ezt 
követően Deutsch Tamás mond-
ta el köszöntőjét: - Többször 
kérdezték tőlem, mi is az a Nem-
zeti Sportpáholy? Egy rövid mon-
datban úgy lehetne megfogal-
mazni, hogy jó akaratú, sport-
szerető magyar emberek társasá-
ga. Minarik Ede, a Csabagyöngye 

mindenese megfogalmazta spor-
tunk jelmondatát: kell egy csa-
pat. Nemcsak a pályákon, a küz-
dőtereken van szükség erre, ha-
nem a sportért, a mozgás világá-
ért felelősséget érző embereknek 
is csapatot kell alkotniuk, így 
kell a közös ügyért együtt dolgoz-
niuk. 

Ezután Csókái Miklós, a Hód-
táv SC vezetőedzője beszélt az 
utánpótlás helyzetéről a verseny-
sportban, illetve a szabadidő- és 
diáksportban. Előadását hozzá-
szólások követték, a közönség 
soraiból - itt is ismert vásárhelyi, 
illetve megyei vezetőket és ver-
senyzőket láthattunk - többen 

elmondták gondolataikat, kitér-
ve saját szakterületük specifiku-
maira is. 

Az est zárásaként Deutsch 
Tamás felkérte Lázár Jánost a 
Nemzeti Sportpáholy vásárhe-
lyi tagozatának megalakításá-
ra. 

IMRE PÉTER 

Érmek 
Wörglből 

KICK-BOX 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Három megyei klub is képviselte 
magát az ausztriai Wörglben ren-
dezett World Classic Open elne-
vezésű kick-box versenyen. Az 
eseményen húsz ország közel 
650 sportolója indult. 

A szegedi Tigers SE-ből öt 
kick-boxos is a semi-contact ka-
tegóriában startolt. Kovács And-
rás a 37 kg-ban, Iványi Gábor pe-
dig a 42 kg-ban lett első. Tápai 
Márk a 32 kg-ban, míg Oláh Ta-
más a 37 kg-ban végzett a dobo-
gó harmadik fokán. A junior ma-
gyar bajnok Rácz András ezúttal 
a felnőttek mezőnyében 57 
kg-ban huszonhét induló között 
ötödik lett. A tigersesek edzője: 
Kecskés Miklós. 

A szegedi Combat „D" SC 
|edző: Szabó Gábor) és a Röszke 
SK (edző: Herczeg Béla, Papp Ró-
bert) kiválóságai is három-há-
rom bronzéremmel térhettek ha-
za. Előbbi klubból Miklós Anikó 
(55 kg) semi- és light-contactban 
állhatott fel a dobogó legalsó fo-
kára. Kónya Katalin (60 kg) se-
miben végzett a harmadik he-
lyen. 

A röszkei egyesületből Dobó 
Gábor (84 kg), Rakó Dávid (74 
kg) és Kovács Richárd (69 kg) ért 
el bronzérmes pozíciót. A rösz-
keiek közül Rakó a semi-contact 
országos bajnokság első győri 
fordulójában nem talált legyőző-
re. A light-contact magyar baj-
nokság szolnoki első fordulóján 
Rakó 74 kg-ban második, Mol-
nár Gábor pedig + 94 kg-ban har-
madik helyen végzett. 

A klub hármat szeretett volna, de a menedzser csak kétévesről tárgyalt 

Ilyés Ferenc hosszabbított 
Az öt évvel ezelőtt Székelyud-
varhelyről Szegedre igazolt Ilyés 
Ferenc tegnap újabb kétéves 
szerződést írt alá jelenlegi klub-
jához. A válogatott átlövő el-
árulta, voltak külföldi ajánlatai, 
azonban még nem érzi magát 
felkészültnek, hogy akár a né-
met, vagy a spanyol bajnokságba 
szereplő csapathoz igazoljon. 

Tegnap a sajtó előtt szentesítette 
szegedi játékának meghosszabbí-
tását Ilyés Ferenc válogatott átlö-
vő. A játékos és Kővári Árpád 
klubelnök látta el névjegyével azt 
a megállapodást, amely 2007 jú-
nius 30-áig a Pickben való szerep-
lést rögzítette Szörnyi Attila játé-
kosmenedzser jelenlétében. 

- Azért húzódott ilyen hosszú 
ideig a szerződés aláírása, mert 
mi emelkedő összegű juttatást 
akartunk három évre szólóan. 
Míg a menedzser csak két évről 
volt hajlandó tárgyalni. Egyéb-
ként nagyon örülünk, hogy sike-
rült megegyeznünk egy olyan jó 
szellemű és igyekvő játékossal, 
aki ha nem is saját nevelésű, de 
itt nevelkedett, nőtte ki magát és 
jutott el a válogatottságig -
mondta Kővári Árpád. Majd az 
elnök még hozzátette, hogy a 
Szeviép és a városi önkormány-
zat összefogása olyan biztos 
anyagi hátteret jelent, amellyel 
jobban szeretnének sáfárkodni a 
helyi tehetségek megtartásával 
és az eltávozottak visszacsábítá-
sával. így szóba került Nagy 
László és Doros Ákos neve is. De 
természetesen gondolhattunk 
Herbert Gáborra, Buday Dániel-
re, vagy Nikola Eklemovicsra is. 

Ilyés Ferenc arról beszélt la-
punknak, hogy elsősorban arra 

Ilyés Ferenc egyelőre két évig a Pickben látja fejlődésének lehető-
ségét Fotó: Gyenes Kálmán 

törekedett, hogy a Pick Szegeddel 
sikerüljön neki megegyezni. Egy-
általán nem is gondolt arra, hogy 
komolyan vegye a külföldi aján-
latokat. 

- Úgy érzem, nem vagyok arra 
még felkészülve, hogy akár a né-
met, vagy a spanyol bajnokság-
ban szereplő csapatban megáll-
jain a helyem. Azt azért eláru-
lom, az az álmom, hogy ott is ki-
próbáljam magam. Szeged egyéb-
ként a szívemhez nőtt, jól érzem 

magam, úgy gondolom, sok bará-
tom van, s a közönség is szeret. 

Szörnyi Attila játékosmene-
dzser, aki mellesleg a Csömör ké-
zilabdása pedig azt emelte ki, 
hogy Ilyés Ferenc szakmai fejlő-
dése biztosított a Pickben, hi-
szen a Tisza-parti klub a bajnoki 
címért folytatott verseny, s a Baj-
nokok Ligája rendszeres résztve-
vője lett. A klub biztos anyagi 
háttérrel rendelkezik 

SÜLI JÓZSEF 

A Nemzet i Sportpáholynak már Hódmezővásárhelyen is van tagozata Fotó: Tésik Attila 

SZERETTE-E PUIITZIR MAGYARORSZÁGOT? 
/ A sport megyei támogatóinak 

erősorrendje 
BADÁR-HORVÁTH: JAPPÁN wm 
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