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Labdarúgó NB II.

Tóth Dénes: N incs értelm e keseregni
Mélyeket sóhajtva távoztak a hatvani szurkolók a Tiszavasvá- 
ritól elszenvedett fájó, de megérdemelt vereség után. Hatvani 
berkekben általános volt a csalódás, hiszen feltétlen győzelmet 
várt minden érdekelt az ősszel visszaesett csapattól. A kieső
helyről távolodni ugyanis csak úgy lehet, ha például -  saját pá
lyájukon -  megverik a sereghajtót. A második gól után erőtle
nül vergődött otthonában az FC Hatvan. Erre is utaltunk a 
Tóth Dénes edzővel történt tegnapi beszélgetésben:

C sapdába e se tt a  Szarvas

Elesik-e Bécs...?
Az 1994-95. évi In terliga-so
rozat döntő csatáihoz érkezett a 
K ordax-Eger női röplabdacsa
pata. Korábban még soha nem 
volt hasonló helyzetben az 
együttes, melynek játékosai 
K asztba István  edző vezérleté
vel -  talán nem tévedünk -  a 
sportág női vonalán egyértel
műen és egyedül a hazai élvo
nalat képviselik. Az Interliga 
fináléjában a P SV  G ulet Wien 
az ellenfél, az első összecsa
pásra ma 16 órakor kerül sor az 
osztrák fővárosban. Ismerve a 
bécsieket, tudjuk, hogy nem 
lesz könnyű dolga a mieinknek. 
Nagyon bízunk abban, hogy a 
párharc végső győztese a K or
dax-E ger lesz. Bécsben szoros 
csatában várunk győzelmet 
Vojth Ild ikó iktó l. A szurkolók 
is ott lesznek segítségül.

A mai mérkőzést a TV7 
Egerben  a szórakoztató csator
nán vasárnap f é l  5-tő l felvétel
ről közvetíti.

Sportm űsor
Szombat

Kézilabda: NB I./B-s női mér
kőzések: Füzesabonyi SC -  
Kőbányai KC, Mezőkövesd,
10.30. Record-Sirok -  Postás 
SE, Sirok, 11. Dobó-kupa női 
mérkőzések, Mátraderecske, 
12. Dobó-kupa férfimérkőzé
sek, Kompolt, 9. Bomemisz- 
sza-kupa leánymérkőzések, 
Mátraderecske, 10. Bomemisz- 
sza-kupa fiűmérkőzések, 12.45. 
K osárlabda: NB I.-es női mér
kőzés, rájátszás, Egri TK — Ta
tabányai KK, Eger, körcsarnok,
15.30. Kiss Jenő nemzetközi 
öregfiúk-emléktoma, Eger, Le
ányka úti csarnok, 11.
Sakk : Tavaszi fesztivál, Eger, 
Hotel Flóra, 16.30.
Teke: NB I.-es csapatbajnoki 
mérkőzés, Bélapátfalvi Építők 
-  Dunaújvárosi Építők, Éger, 
tekecsamok, 10. 
Term észetjárás: Eger Városi 
TB Petőfi-emléktúrája. Talál
kozó: Egervár vasúti megálló, 
8.40.

Vasárnap
Sakk: Tavaszi fesztivál, Eger, 
Hotel Flóra, 16.30. Megyei 
csapatbajnoki mérkőzések, „B” 
csoport: Heves II. -  HMÖ SE
III.. Makiár -  Párád. Egységes 
kezdés: 9.
Teke: NB II.-es csapatbajnoki 
mérkőzés, Széchenyi SE -  
Szentes, Eger, tekecsamok, 10. 
NB III.-as csapatbajnoki mér
kőzés, Egri Vasas -  Petőfibá- 
nya, Eger, tekecsarnok, 13. 
Term észetjárás: Bükki VM SE 
Kovács Ferenc-emléktúrája. 
Találkozó: Eger, autóbusz-pá
lyaudvar, 8.45.
Vízilabda: OB I./B-s férfi baj
noki mérkőzés, Egri Vízmű -  
Cegléd, Eger, Városi Sportu
szoda, 12.

Eged-hegyi sportnap
M árcius 79-én, vasárnap 8 .3 0 -  
14 óra között rendezi meg több 
egri szervezet a 2. Eged-hegyi 
sportnapot.

A programok a K em ény F e
renc Sportcsarnok elől indul
nak. A Városi Term észetbarát 
Bizottság  nyűt túrája, 8.30. Az 
Egri H egyikerékpáros Baráti 
K ör nyílt túrája, 10. 2.
Eged-hegyi futóverseny, 11. A  
helyszínen gördeszka- és gör
korcsolya-bemutatóra, ingye
nes vérnyomásmérésre és 
egészséges táplálkozást kiegé
szítők bemutatójára is sor kerül.

A futóverseny útvonala érinti 
a 2504. számú E gér-B ogács  
összekötő utat a 2+500 -  3+400 
kilométeres szakasz között. A 
szervezők kérik, hogy a gép- 
járművezetők az említett útsza
kaszon fokozott figyelemmel 
vegyenek részt a közlekedés
ben 11.20 és 14 óra között.

-  Alig van olyan játékosunk, 
aki végigdolgozta az alapozást, 
volt, amikor csak 6-7 futbal
lista jött edzésre -  mondta tö
mör válaszában a szakvezető.

-  M iként ju to ttak  túl a  vesz
tett csata tapasztalatain?

-  Nincs értelme keseregni 
azon, ami elmúlt, amin utólag 
már nem segíthetünk. Sajnos -

A labdarúgó N B III. 
M átra-csoportjának őszi sze
zonja után minden kétséget ki
záróan az FC  E ger az első
számú bajnokjelölt, hiszen hét 
ponttal vezeti a táblázatot. A 
tavaszi nyitányon ma Pásztón  
játszik az Eger. C suhay J ó zse f  
edző a felkészülést már csak 
azért is pozitívan értékeli, mert 
a Sport- és Létesítm ény Igazga
tóság  közreműködése nyomán 
-  a korábbiakkal szemben -  jó 
talajú pályán gyakorolhattak a 
téli időszakban is. A játékosok 
kisebb-nagyobb sérülése miatt 
olykor szűkös volt a keret, leg
tovább Karacsun gyengélke
dett, de már teljes értékűnek 
mondható. Az összeállítást ille
tően az biztos, hogy a sérült 
K orm os nem játszhat Pásztón.

A bajnoki folytatás egyik 
legjobb mérkőzése lehet a 
G yöngyösi A K  -  D unakeszi 
összecsapás. A gyöngyösieknél 
maradt a távozni szándékozó 
Labancz és Tóth I. A ., elment 
viszont -  Pásztora -  a sátrait 
könnyen felszedő M ajzik és 
Szerdahelyi, na és -  Egerbe -

Megyei I. osztály

Kezdésnek
A m egyei I. osztá lyú  labdarúgó 
bajnokság tavaszi rajtján a lis
tavezető Selyp  a dobogó 3. he
lyén álló Bélapátfalvát fogadja. 
A hazai pályán eddig minden 
mérkőzését megnyerő Péc- 
ze ly-legénység edzőmérkőzé
sek sorozatával készült a folyta
tásra. Selypen a bajnokság 
megnyerése a cél, de úgy gon
doljuk, hogy mások sem mond
tak még le a hasonló tervekről. 
Zay O szkár csapatának a pont
szerzés nagy sikert jelentene a 
cukorgyári gárda otthonában. A

és erre számítottam -, a felállt 
védelemmel szemben nem tud
tunk úgy kibontakozni, hogy 
elérjük kitűzött célunkat, a há
rom pont megszerzését. Érté
kelve a meccset, számolgat
tunk, és változatlanul csakis a 
bentmaradás lehet a tervünk, 
nem válhatunk hitelhagyottá, 
hiszen a tavaszból 14 mérkőzés

Bezzegh. Utóbbiak pótlása a 
gólszerzésben nem lesz könnyű 
feladat A cs János edző szá
mára, aki viszont mindig bátran 
és „jó kézzel” nyúl a helybéli 
fiatalokhoz.

A Füzesabony szigorú edzés
tervet hajtott végre az elmúlt 
két hónapban. Varga Zoltán  
edző, mint NB II.-es követel
ményekhez szokott szakember, 
nem enged elveiből, végtére is 
egy tapasztalt gárdát terhelt a 
munkában. Összetételében alig 
változott a keret, a K azincbar
cikáról hozott Tím ári bízvást 
beváltja majd a hozzá fűzött 
reményeket. A gó  átigazolása 
még a hét közepén is kérdéses 
volt. N ovák T. sárga lapjai miatt 
nem játszhat ma Apcon.

Recsken  a csoport egyik leg
jobbját, a Jászberényt látják ma 
vendégül. K olozsvári Im re já
tékos-edző is pályára lép -  bár 
nem teljesen gyógyult -, mivel 
Tóth G. eltiltás miatt pihen. A 
kispad és a játéktér között in
gázó Kolozsvári úgy látja, hogy 
az Apcról igazolt Bazsó  és 
N agy  erősítést jelent majd szá-

B esenyőtelek a G yöngyösha
lászt fogadja, de szűkös játé
koskeretével is esélyes a három 
pont begyűjtésére. Mindig for
dulatos találkozó a Felsőtár- 
kány  -  P étervására  mérkőzés, 
ráadásul a tárkányiak a napok
ban leigazolták vendégeiktől 
Lénártot. A sirokiak ősszel is 
nyertek az Energia SC  ellen, 
most is ez a céljuk. Az alsóház
ban igazi rangadóra kerül sor, 
N agyrédére a Párád látogat. 
Ősszel szabálytalan cserék mi
att a zöld asztalnál dőlt el a He-

még hátravan. Remélem, hogy 
ma délután az SB TC  otthoná
ban jóval többet mutat képes
ségeiből a csapat, mint tette azt 
legutóbb.

-  M ilyen összeállításra szá
m íthatunk?

-  N agy Gy. T. sérülése ki
újult, C seresznvik sárga lapok 
miatt kényszerül pihenni. Mivel 
N agy Igor és G ephard  letöltötte 
eltiltását, így éppen tizenkét 
bedobható játékosom van. 
Minden valószínűség szerint 
így kezdünk Salgótarjánban: 
N agy -  K ároly — Varga, Ora- 
vecz, Szabados -  N yikos, G ep
hard, Lénárt, K arkusz -  N é 
m eth, Bíró.

mukra. így vélekedik a kapus 
H egyiről is, aki némi kacska
ringó után tért vissza korábbi 
sikerei színhelyére.

Az A pc  és a Tenk együttese 
van legnehezebb helyzetben, 
amikor nekivág a tavaszi soro
zatnak. Apcon szinte kicserélő
dött a gárda. K ovács Béla játé
kos-edző segítője, a szintén ta
pasztalt Juhász J ó z se f így látja 
helyzetüket: -  Bízunk a tisztes 
helytállásban, de tudjuk, hogy 
ennyi fiatalt beépíteni és még a 
kiesést is elkerülni majdnem 
lehetetlen. M indent m egte
szünk, hogy kialakuljon egy új 
csapat Apcon, am i azért köny- 
nyebb lett volna, ha nem  m en
nek e l azok, akikre fe lté tlen  
szám ítottunk.

Tenken ugyan nem volt kü
lönösebb mozgás, de ott is nagy 
teher nehezedik majd a tapasz
taltabb játékosokra. Elmoz
dulni a végéről akkor lesz esé
lyük, ha a nyitányon legyőzik a 
hozzájuk látogató Szécsényt. 
Reméljük, hogy néhány fiatal
lal képes lesz megújulni a szép 
sikereket elért együttes.

ves-Tarnalelesz és a P oroszló -  
Tarnaörs mérkőzések sorsa. 
Most fordított pályaválasztói 
joggal a Tamalelesz és a Po
roszló reménykedik törlesztés
ben. N ovajon  a P etöfibánya  
szeretne meglepetést okozni.

Tippjeink: Selyp -  Bélapát
falva 1, Besenyőtelek -  Gyön
gyöshalász 1, Felsőtárkány -  
Pétervására 1, Sirok -  Energia 
SC I, Novaj -  Petöfibánya 1, 
Tarnalelesz -  Heves X, Nagy- 
réde -  Párád X, Tamaörs -  Po
roszló X.

Egri KC -  Szarvas 
35-24 (15-9)

NB I./B-s férfi kézilabda-mér
kőzés. Eger, körcsarnok, 300 
néző. V.: Ihász I., Ihász Zs.

Eger: Simó -  VITAI 7, Sche- 
ili 2, Molnár 6, DOROS 6, Gu
lyás 5, KURUSTA 8. Cs.: 
Aczél (kapus), Strobán 1. Szak- 
tanácsadó: Bereczky György.

Már a kezdés sok jóval ke
csegtetett, hiszen az egriek re
mekül védekezve fokozatosan 
növelték előnyüket, és az első 
negyedóra végén 7-3-ra vezet
tek. Volt ugyan kis hullámzás a 
játékukban, de megnyugtató 
előnnyel fordultak. Szünet után

Ma 11 órától az egri tanárképző  
főiskola Leányka  úti csarnoká
ban rendezik meg a két éve el
hunyt K iss Jenőről elnevezett 
nemzetközi öregfiúk kosár
labda-tornát. Az eseményen 
résztvevő csapatok: Rozsnyó,

már nem volt olyan szigorú a 
védekezés, még látványosabbá 
vált viszont az E K C  játéka, és 
parádés találatokkal -  elszántan 
harcolva -  szinte szétzilálta el
lenfelét a hazai gárda.

Az egrieket sem az ember- 
hátrány, sem az emberfogás 
nem zökkentette ki játékukból, 
minden tekintetben ellenfelük 
fölé nőttek, és ilyen különbség
gel is megérdemelten nyertek.

B ereczky G yörgy: -  Kitűnő 
összteljesítménnyel egy olyan 
együttest vertünk fölényesen, 
amelyik a szezon elején az NB 
1.-be jutást tervezte.

F. B.

Losonc, Salgótarján, Eger.
Az E gri Tanép N B II.-es ko

sárlabdázói nemes elhatáro
zásra jutottak, melynek értel
mében hétfőn önkéntes véradá
son vesznek részt, hogy segít
senek a rászorultaknak.

Pályáról -  pályára: FTC -  Békéscsaba 
Salgótarjánban az FC Hatvan

Labdarúgó N B  /., szom bat: Csepel-Kordax -  
Nagykanizsa, 14.30, Stadler FC -  Zalaeger
szegi TE, 14.30, Parmalat FC -  BVSC-Dreher, 
14.30, Vác FC Samsung — Debreceni VSC, 15, 
PMSC-Fordan -  Kispest-Honvéd FC, 15, Sop
ron -  Újpesti TE, 15, Vasas C. Vigadó -  Győri 
FC, 17, Ferencváros -  Békéscsaba, 17.

Labdarúgó NB II ., szom bat: Salgótarjáni 
BTC -  FC Hatvan, Salgótarján, 15, Varga S. 
(Zvolenszky, Nagy R.).

Labdarúgó N B III., M átra-csoport, szom bat, 
15: Recsk -  Jászberény, Molnár L., Apc -  Fü
zesabony, Saskői, Pásztói FC -  FC Eger, Inges, 
Multi Rocco -  Rákospalotai EAC, Balassa
gyarmat -  Szolnok. Vasárnap, 15: Gyöngyösi 
AK -  Dunakeszi, Komjáti, Tenk -  Szécsény, 
Pintér, Monor -  Palotás.

M egyei I. osztály, szom bat, 15: Selyp -  Bél
apátfalva, Jenei (Kovács L., Holtner), Sirok -  
Energia SC Gyöngyös, Mészáros (Varga, Tóth 
B.), Novaj -  Petöfibánya, Gombos (Nagy S.,

Molnár L.), Felsőtárkány -  Pétervására, 
Berva-pálya, Borsod m-i jv., Besenyőtelek -  
Gyöngyöshalász, Szolnok m-i jv. Vasárnap, 
15: Tamaörs — Poroszló, Pest m-i jv., Tamale
lesz — Heves, Nógrád m-i jv., Nagyréde -  Pá
rád, Mezei (Bartos, Kóródi).

M egyei II. osztály, szom bat, 15: Mak- 
lár-Nagytálya -  Kompolt, Dévai, Mátra- 
therm-Mátraderecske SK -  Kisköre, Györgyfi 
I. Vasárnap, 15: Istenmezeje -  Erdőtelek, Ko
vács L., Domoszló — Gyöngyöspata, Farkas, 
Gyöngyösoroszi -  Abasár, Holtner, Atkár -  
Egerszólát, Varga L., Tárnáméra -  Tiszanána, 
Sipeki, Szűcsi -  H. Lokomotív, Ducsai.

G yöngyös körzet, szom bat: Visznek -  Ecséd, 
15. Vasárnap, 15: Zagyvaszántó -  Vámos- 
györk, Detk -  Márkáz, Rózsaszentmárton -  
Hort, Karácsond -  Boldog, Adács -  Gyöngyös- 
solymos, Heréd -  Gyöngyöstarján.

OB I.-es női m érkőzés, fe lsőház, vasárnap, 
I I :  Pécsi Fortuna-B.A.T. -  FC Eger Lendület.
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Labdarúgó NB III.

Csak az Eger lépi át a megyehatárt

-  Selypen a Bélapátfalva

Oregfiúk kosárlabda-tornája

Útjára indul a labda. A labdarúgó NB I. és NB II. 
után ezen a hétvégén az NB III.-ban, a megyei osztályok
ban, de még a Gyöngyös körzeti bajnokságban is megkez
dődik a tavaszi szezon. Bodolai István (képünkön), a Bese
nyőtelek kapusa már sok hasonló nyitánynak volt részese 
pályafutása során. Ma ismét többször felnéz majd kapuja 
előteréből, hogy játékba hozza a labdát. fotó : kaposi tamás

Fekete Zoltán
Téglalap


