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Élénk visszhangok a Mátraaljáról

B izonyítási vágy volt a provokáció?
Csütörtökön reggel gyorsan visszhangra talált Fehér István
nak, a Domoszlói SE elnökének nyilatkozata, aki két játékos 
provokatív viselkedésének tulajdonította, hogy 9 sárga és 3 
piros lapot osztott ki Montvai játékvezető a Markaz-Do- 
moszló megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzésen.

A „fő" érintett, Simon Attila, a 
Márkáz labdarúgója így ösz- 
szegezte mondandóját:

-  Mivel az ősszel mellőztek 
Domoszlón, egyébként is sze
rettem volna eligazolni, így 
kerültem a télen kölcsönbe 
Markaira. Talán jobb lett 
volna, ha nem játszok régi 
csapatom ellen. Nem sokkal a 
kezdés után belém csúszott az 
ellenfelem, amiért sárga lapot 
kapott. Attól a játékostól to
vábbi rúgásokat kaptam -  ki is 
állították -, még a társa is rá
szólt, hogy miért durvásko- 
dik? Nem értem, hogy miért 
vádolnak azzal, hogy provo
káltam a szabálytalanságokat. 
Szünet után is folytatták egye
sek ellenem a kemény harcot, 
én viszont sárga lapot sem 
kaptam. A mérkőzést köve
tően az egyik domoszlói játé
kos azt mondta: azzal enged
ték ki őket a pályára, hogy 
szabad „faragni”. Kérdeztem: 
engem is? Erre elmosolyo
dott... Később az egyik do
moszlói játékos felesége is 
felháborodott, és elítélte saját 
csapatának sportszerűtlensé
geit. Gondoltam, hogy küz
delmes meccs lesz, de amit 
csütörtökön magamról, mint 
provokátorról olvastam, azon 
„kiakadtam”. Domoszló jobb 
csapat, de nekünk voltak na
gyobb helyzeteink. Talán a 
döntetlen igazságosabb lett 
volna.

Molnár Attila, a Márkáz já 
tékosa: -  Mélységesen felhá

borít Fehér István nyilatko
zata, amit állít, egyszerűen 
nem igaz. Szerintem az volt a 
legnagyobb probléma, vagy ha 
úgy tetszik, mi azzal provokál
tuk a domoszlóiakat, hogy ját
szani mertünk. Fehér István a 
meccset megelőzően azt 
mondta: -  Remélem, nem ját
szotok. Tíz évet játszottam le 
Domoszlón, majd ’96 nyarán 
igazoltam Markaira. A kiállí
tásokkal kapcsolatban annyit, 
hogy Lovag végig rugdosta 
Simont, a bíró jogosan állította 
ki, ugyanakkor sem Simon, 
sem én még sárga lapot sem 
kaptunk.

Fritz János, Márkáz csapa
tának edzője:

Meglepett, amit Fehér Ist
ván nyilatkozott, hiszen a pro
vokáció nagyon erős kifejezés, 
azt többféleképpen is lehet ér
teni. Erről szó sem volt, ez 
senkiben fel nem merült a mi 
részünkről. Felfokozott han
gulat volt csupán, ami együtt 
jár az ilyen szomszédvári ta
lálkozókkal.

Keszthelyi László, markazi 
szurkoló:

-  Nem tudom, hogy Molnár 
Attila neve miért került terí
tékre, hiszen tisztességesen 
játszott. Simon játékán látszott, 
hogy bizonyítani akar a régi 
csapatával szemben, de ezt 
nem lehet elítélni. Mondtam is 
a közelemben lévő Fehér Ist
vánnak, hogy Simonról még 
kiállítanak valakit, ha így rug
dossák továbbra is. Ez be is

következett, pedig Pista ezt 
akkor inkább kétségbe vonta. 
Meglepett a csütörtökön meg
jelent nyilatkozata, mert a 
mérkőzés ideje alatt más volt a 
véleménye... Egyébként érde
kes meccs volt, jobb lett 
volna, ha tapasztaltabb játék
vezető fújja a sípot, noha az 
ítéletei jogosak voltak. Én sem 
szeretném, ha a történtek ha
ragot és békétlenséget gerjesz
tenének sportbarátok között, 
de azért emeltem fel a telefont, 
mert úgy éreztem, hogy az 
igazság érdekében előbbieket 
el kell mondanom.

Bartos Sándor, a mérkőzés 
játékvezetői ellenőre:

-  Szerintem a játékvezető 
minden esetben jól ítélkezett, 
bár valóban lehetett volna eré
lyesebb. Látszott, hogy nem 
fogadták el a csapatok. Mind
három kiállítást két sárga lap 
előzte meg, s ez lényeges a 
működése szempontjából, 

„vagyis előbb lehetett volna ha
tározott, illetve következetes. 
A sok sportszerűtlen közbelé
pés nem egy játékoson múlt, a 
többiek is „tüskéztek”. A ven
dégek edzőjének viselkedése 
pedig elítélendő. A markaziak 
veresége balszerencsés volt, 
kihagyták a helyzeteiket, s az 
megbosszulta magát.

Tőlünk ennyi telt ezen ügy
ben, reméljük, hogy fokozato
san nyugalmi pontra kerülnek 
az indulatok, bár nem tapasz
taltunk a hangokban kibékít
hetetlen ellentéteket. Ezért is a 
magunk részéről befejezettnek 
tekintjük a Markaz-Domoszló 
mérkőzésen történteket. Kü
lönben is következik az újabb 
forduló.

(fesztbaum)

Röplabda NB II.
A m agasság döntött

Gyöngyösi RSE-Pallas 
-  Gödöllői RC 
0-3 (-5, -7 , -6)

NB II.-es női röplabda mérkő
zés, Gyöngyös, 50 néző. V.: 
Korin, Hanyi.

GYRSE: Berecz, Bolya,
Muntyán, Kurucz, Oravecz, 
Pelle. Cs.: Henter, Varjú. Edző: 
Barta Katalin.

A magassági fölényben lévő 
vendégcsapat magabiztosan 
nyert a gyakran bizonytalan
kodó hazaiakkal szemben.

Ifik: 0-3.

Energia SC -  TFSE 
2-3

NB II.-es férfi röplabdamérkő
zés, Gyöngyös.

Sakkban a tizedik
Az Eger városi sakk-csapatbaj- 
nokság 10. fordulójának ered
ményei: Mozaik -  HMÖ SE 
Kölyök 4-0, Egri Vasas -  Ne
umann Gimnázium 3,5-0,5, 
Északi lakótelep -  Domer Be
nedek Művek 0-4, ÉMÁSZ -  
Péter-Pál 2-2, Vas Heg Kkt. -  
Lenkey I. 2,5-1,5, Szilágyi 
Gimnázium -  Lenkey II. 3-1.

Az élcsoport állása az utolsó 
forduló előtt: 1. Mozaik 31,5, 
Egri Vasas 29,5, Domer Bene
dek Művek 28,4. Vas Heg Kkt. 
26 pont.

Ü léseztek a sportszövetségek
Öt napirendi pont szerepelt a Heves Megyei Sportszövetsé
gek Egyesülete évi rendes közgyűlésének programjában, de 
ebből az első -  az 1997-es gazdálkodásról szóló beszámoló és 
az azt követő vita -  képezte a kétórás ülés jelentős részét.

Egerben, a Megyeházán meg
tartott tanácskozáson a 26 
megyei szövetség több mint 
fele képviseltette magát és 
hallgatta végig Kiss Sándor 
elnök köszöntője után Bar- 
tosné Kívés Hajnalka tájékoz
tatóját az elmúlt évi gazdál
kodásról. A beszámolót köve
tően hosszas vita alakult ki, 
amelynek témáját az OTSH- 
tól kapott támogatás felosz
tási elveinek meghatározása 
jelentette. A beszámolót azzal 
a kiegészítéssel fogadták el, 
hogy a pályázat útján benyúj
tott igényeket a létrehozandó 
Ellenőrző Bizottság bírálja 
majd el, együttműködve a 
sportigazgatósággal.

A megyei közgyűlés sport- 
és ifjúsági bizottságának kép
viseletében megjelent Pál 
László hozzászólása után 
Prokaj Béla (Autó- és Motor
sport Szövetség), majd Holló 
Győző (Búvárszövetség) adott 
röviden számot az 1997-es 
versenyekről és az idei terve
zett eseményekről. Pintér 
Zsolt megyei sportigazgató 
beszámolt az OTSH és a me
gyei szakigazgatási szervek

között kötött megállapodás
ról, amely egyebek mellett 
tartalmazza, hogy a nyújtott 
támogatást mire használják 
fel az igazgatóságok, vala
mint azt, hogy az adóssággal 
rendelkező sportszervezetek
nek megállapodást kell kötni 
az APEH-hel és/vagy a Tő
vel a fizetési ütemezésről.

A továbbiakban megvá
lasztották az Ellenőrző Bizott
ságot (elnök: Kurczweil Ist
ván, tagok: Lovász József és 
Korponai Attila), és a munka
helyi elfoglaltságára hivat
kozva lemondott dr. Sipos Pé
ter helyett Várkonyi Ferencet 
kooptálták az elnökségbe.

Bocsi Lajos, a sportigazga
tóság munkatársa bejelentést 
tett a hamarosan megjelenő 
sportévkönyvről és a Gere- 
vich Közalapítvány egyik le
hetséges sportösztöndíjasáról, 
a sportlövő Vincze Kingáról. 
Engel Tibor, a sakkszövetség 
főtitkára dicsérte az egy éve 
alakult sportigazgatóság
munkáját, végül Lovász Jó
zsef szólt a Wesselényi Köz- 
alapítvány pályázati lehető
ségeiről. (bódi)
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4 ütemű Wartburg friss műsza
kival eladó. T.: 06/20/749-101

(20523)

Eger, belvárosi 560 m2-es, pano
rámás telek eladó. Ir.ár: 6 MFt. 
320-8 1 2 (20526)

Kereskedő-boltvezetői intenzív 
tanfolyam indul Hatvanban és 
Egerben. T: ZENIT Bt. 36/311- 
0 1 5 (20511)

Egerben a Rózsa Károly utcában 
egy 80 m2-es lakás eladó. Érdek
lődni 17 h után: 36-318-007

Szgk.-vez. tanfolyamot indít a 
KLASSZIS Autósiskola 03.26- 
án . É : 310-493 (20477)

Yamaha Jog 3KJ robogó 96-os 
és 92-es modell ea. 130 és 110 
eFt. T: 36-314-942 (20563)

É-t HUBERTUS 
V  VADÁSZISKOLA 

Vadászvizsgára
előkészítő

tanfolyamot indítunk,
szombati elfoglaltsággal 

GYÖNGYÖSÖN. 
Jelentkezni lehet: 16-20 óráig 

a 37/317-163 és 
a 06-60/313-775-ös telefonon.|

Hatvani futás március 15-re - Nemzeti ünnepünk 
alkalmából küencedszer rendeztek váltófutást Hatvanban. 
Az általános iskolásoknál a Kossuth Lajos iskola csapatai 
nyertek, míg a középiskolásoknál a Damjanich János Ipari 
Szakképzési Intézet diákjai diadalmaskodtak. Az óvodások 
váltóját (képünkön a befutó) a MÁV apróságai nyerték.

Labdarúgó Bajnokok Ligája

A legjobb négy között: R eal, 
Dortm und, Juventus, M onaco

Egervári az új edző
Garami Józsefet 

elküldték az MTK-tól
Az MTK Hungária FC közös 
megegyezéssel szerződést bon
tott a vezetőedzővel, Garami 
Józseffel.

A kék-fehér együttes szak
mai munkáját 1998. június 30- 
ig Egervári Sándor irányítja, 
akinek segítője Pölöskei Gábor 
lesz.

A klubvezetés hivatalosan 
nem indokolta a felmentést, 
csupán annyit jegyeztek meg: 
tavasszal a várakozásoktól je
lentősen elmaradva teljesített a 
Hungária körúti bajnokcsapat.

Eger-kupa, I. forduló
Tavaszi bujdosók

Kellemes tavaszi idő fogadta az 
Eger-kupa idénynyitó tájfutó- 
verseny több mint 60 résztve
vőjét. A felsőtárkányi Szikla
forrásnál lévő rajthelytől a 
Bujdosókő meredek oldalain 
rótták a kilométereket a ver
senyzők. Legnépesebb mezőny 
a felnőtt férfiaknál és a nyílt ka
tegóriában indult. A verseny 
kiváló alkalom volt az erőfel
mérésre, mivel az indulók kö
zül többen részt vesznek a hús
véti szentendrei nemzetközi 
versenyen is.

A kategóriák győztesei, N- 
12: Kovács Kinga (Egri Test
edző Club, továbbiakban ETC), 
N-14: Boros Krisztina (Egri 
Spartacus, továbbiakban ESP), 
N-18: Detkovics Edit (ESP), N- 
21: Lakó Judit (ESP), N-40: 
Boros Zoltánná (ESP).

F-10: Ferenczi Krisztián
(ETC), F-12: Káló József 
(ETC), F-14: Tóth Ákos (ESP), 
F-16: Boncsér József (ESP), F- 
18: Kiss Gábor András (Lenkey 
HDSE), F-21: Fekete Zoltán 
(ESP), F-40: Bonusz György 
(ESP). Nyílt kezdők: Stefán 
Szilvia (ESP). Nyílt technikás: 
Csécs Sándor (ESP).

V. Eged-hegyi sportnap

Biztos kimelegedést 
ígérnek a szervezők
Ebben a hideg tavaszban a 
biztos kimelegedés remé
nyében várnak minden mo
zogni, sportolni vágyót az 
V. Eged-hegyi sportnap 
szervezői.

Március 22-én, vasárnap 
az egri Kemény Ferenc 
Sportcsarnok előtt lehet je
lentkezni az erőpróbákra. A 
túrázók 8.30-kor, a kerékpá
rosok 10 órakor, a városi 
trappolók (2  kilométer) 10 
órától, az Eged-hegyi fu 
tásra vállalkozók 11 órától 
rajtolnak. A sportnap egy
ben tisztelgés a tavaszi 
megújulás és a Nagy-Eged- 
hegy szépsége előtt.

A labdarúgó Bajnokok Ligája 
negyeddöntőjének visszavágói
nak eredményei:

Real Madrid
-  Bayer Leverkusen

3-0 (0-0)
G.: Karembeu (49.), Morien

tes (57.), Hierro (90. - 1 Les
ből). Tj.: Real Madrid (4-1). 

Dinamó Kijev
-  Juventus 1-4 (0-1)

G.: Rebrov (54.), ill. Inzaghi

(29., 65., 73.), Del Piero (89.). 
Tj.: Juventus (5-2).

Manchester United 
-  AS Monaco 1-1 (0-1)

G.: Solskjaer (53.), ill. Tré- 
zéguet (5.). Tj.: Monaco (1-1).

Borussia Dortmund 
-  Bayern München 
1 - 0  (0 - 0 , 0 - 0 , 0 - 0 )

G.: Chapuisat (109.). Tj: Bo
russia Dortmund (1-0).

Női ökölvívás

A ranyérem  R ézék nyakában
A Gyöngyösi AK Gamma Secu
rity Ökölvívó és Utcai Harcos 
szakosztálya a gyöngyösi vá
rosi sporttelepen rendezte azt a 
kétnapos női ökölvívótomát, 
amelyen az Amazon-kupáért 
szálltak ringbe a gyengébbik 
nem képviselői. A megyénkbeli 
klubok színeiben versenyzők 
közül a 42 kg-os súlycsoport
ban induló Réz Boglárka 
(Gyöngyösi AK-Gamma Secu
rity) és a szintén GYAK-os Bo- 
zsik Ilona (81 kg) szerepelt a 
legjobban, mindketten a do
bogó legmagasabb fokára áll
hatták.

Pampuk Mariann (Mátra
háza, 54 kg), Munkácsi Me
linda (GYAK, 60 kg), Varga 
Krisztina (GYAK, 67 kg) és 
Ducza Anita (Mátraháza, 75 
kg) ezüstérmet vehetett át a 
verseny végén. A különdíjban 
részesített versenyzők közül a 
legeredményesebb gyöngyösi
nek járó elismerést Munkácsi 
Melinda (GYAK) kapta.

A pontversenyben a Szegedi 
BC szerezte meg az elsőséget, 
megelőzve a Gyöngyösi AK- 
Gamma Security (22 pont) és a 
18 pontot gyűjtött Védelem BC 
együttesét.

T izenhat bíró vizsgázott
Befejeződött a Helasz JB játékvezetői tanfolyama, amelynek 
eredményeként tizenhatan tettek sikeres elméleti és gyakorlati 
vizsgát. Az újonc labdarúgó-játékvezetők közül hatan partjelző
ként már a megyei keretnél is számításba jöhetnek a tavasszal. 
A többiek a körzeti szövetségek versenybizottságainál jelent
kezhetnek munkára. Sok sikert kívánunk mindannyiuknak!

Teremlabdarúgó NB I.

V égre pontok a m ieinknek
Az NB /.-es terem-labdarúgó- 
bajnokságban a 24. forduló 
mérkőzéseit rendezték leg
utóbb. Eredmények: 

Szőlöskert-Nagyréde 
-  Haga Buildpool 

8-8 (3-4)
Gyöngyös, Kócsag út, 100 
néző. V.: Szabó Zs., Kiss B.

Szőlőskert: Varga -  Cso
mós, Andrási, Pálinkás, Tóth 
Gy. Cs.: Nagy Gy. G„ Szalon- 
tai, Márkus. Csapatvezető: 
Oczella László.

A sajátos felfogás szerint 
bíráskodó játékvezetők jelen
tős mértékben okolhatók 
azért, hogy az utolsó percek
ben ellenük ítélt két büntető 
miatt a hazaiak csak a döntet
lent tudták megszerezni. G.: 
Nagy Gy. G. 2, Márkus 2,

Tóth Gy. 2, Pálinkás, Szend- 
rődi (öngól).

Azzuro-Antik-Art FC 
-  Nyíregyházi KFC 

3-1 (1-0)
Hatvan, Kodály Zoltán Ált. 
Isk„ 200 néző. V.: Szabó G„ 
László Gy.

Azzuro: Rácz -  Gohér, 
Berkes, Tordai, Bíró. Cs.: 
Konkoly, Nagy J., Gömöri, 
Füzér, Búzás. Csapatvezető: 
Fülöp István.

Jó iramú mérkőzésen végre 
a megszerzett vezetést köve
tően már nem engedték ki a 
kezükből a 3 pontot a hatva
niak. G.: Berkes 2, Bíró.

A Sicilia Gelati visszalé
pése miatt a mezőny létszáma 
16 csapatra csökkent.

Kosárlabda NB II.
Ma a Szolnok ellen

Esztergomi TE 
-  Hész-Gépszolg SE 

80-95(44-54)
NB II.-es férfi kosárlabda-mér
kőzés, Esztergom, 100 néző. 
V.: Buday, Kozma.

Hész-Gépszolg: KRÉTI39/6, 
MENTUSZ 19, Széphegyi 9/3, 
Molnár 9/3, Ringer 9. Cs.: Ba
csó 6 , Papp T. 4, Varró. Edző: 
Irlanda Dezső.

A  sérültjeik nélkül felálló 
vendégek esélyesek voltak a 
győzelemre az alsóházba tar
tozó esztergomiak ellen. Ennek 
megfelelően jól kezdtek, ügye
sen indították a nagy kedvvel 
játszó Krétit és Mentuszt. Szü
net után már egységes csapatjá
tékkal 20-26 pontra is növeke
dett az előny. A hajrában némi
leg felzárkóztak a vendéglátók.

Ma 19 órától a Szolnoki TE 
látogat az egri körcsarnokba.

Fekete Zoltán
Téglalap

Fekete Zoltán
Téglalap


