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Magda Aliz az osztrák élvonalban
l e h e t ő s é g  Az egri pilóta Ausztria legjobb autóscsapatánál kapott szerződést

Az egri gárda 
első ellenfele 
szombaton az 
Angyalföld lesz

Megvalósult Magda Aliz 
gyermekkori álma. Az egri 
autós az osztrák Volkswa
gen Motorsport színeiben 
indulhat az ausztriai első' 
osztályú ralibajnokságon.

Bódi Csaba

autósport Itt a lehetőség előttem, 
meg kell oldani a feladatot Erre 
vágytam, mióta elkezdtem autóz
ni -  mondja nem kis örömmel, 
ugyanakkor kellő mértéktartás
sal a hangjában Magda Aliz. A 
lapunk hirdetésszervezői csapa
tát is erősítő versenyző tavaly 
még a Rallye Túra Egyesület futa
main szerepelt, egy H-2000-es, 
turbós Mitsubishi Lancer-rel. Az

óta nagyot változott körülötte a vi
lág. Szinte nem győzi az interjú
kat adni, hétfőn pedig már Bécs- 
be várják sajtótájékoztatóra, 
ahonnan haza sem jön.

-  Egy teszten már tú l vagyok 
a klubnál, amely Ausztria leg
előkelőbb helyen jegyzett autós 
egylete -  folytatja Aliz. -  A kap
csolatot még tavaly, autós bará
tokon keresztül vettük fel az 
osztrákokkal. Idén aztán meg-

Jobb a sógornőktől
Aliznak az első kocsizás után 
rögtön mondták, hogy marad
jon. Á llítólag az osztrák „só
gornők” vezetésben sem 
olyan jók, m int a  mieink.

Magda Aliz most megmutathatja, 
hogy mire képes valójában

hívtak egy próbavezetésre, ahol 
a jelek szerint kedvező benyo
mást tettem az elöljárókra. Ab
ban állapodtunk meg, hogy eb
ben az évben a klub színeiben 
indulok, navigátortársammal, 
Kóber Ágnessel.

Az autósportban otthonosan 
mozgók számára érdekes lehet, 
hogy Kóber barátja az a 
Bunkóczi László, aki navigátor

ként a Dakar-ralin is kipróbálta 
magát, Szalay Balázzsal az ol
dalán. A női páros azonban még 
nem igazán ismeri egymást, az 
elkövetkezendő napok azonban 
csak erről szólnák majd.

-  Jövő héttől már Ausztriában 
készülünk a március 30-31-i 
második osztrák futamra -  te
k in t előre a Magda család női 
autósa. -  Az első bajnoki fordu
lóról lekéstünk, de 
hátravan hét futam, 
melyeken van lehe
tőség a jó szereplés
re. A háttérről még 
annyit, hogy az első 
két rajthoz álláskor 
az autóbérlésért fizetnünk kell. 
Minden mást a klub áll, sőt két 
magyar szerelőnk is lesz.

Ami pedig az autót ille ti. Az 
edzésen egy ötajtós, 180 lóerős, 
kétliteres turbós dízel Golfot haj
tott Aliz, ám a versenyre a jár
gány már 220 lóerő körüli lesz.

-  Már nagyon várom a bemu
tatkozást. Eddig nem volt része 
az életemnek a verseny előtti 
nagy felhajtás, ám ezt is meg 
kell szokni. Nagyon fontos, hogy 
most csak vezetnem kell, csak 

arra szükséges 
koncentrálni, ami a 
feladatom, és amit 
nagyon szeretek. 
Az nem is kérdés, 
hogy igyekszek 
megfelelni az elvá

rásoknak, bizonyítva azt, hogy 
nőként is lehet valaki eredmé
nyes autóversenyző.

■ Csak arra szük
séges koncent
rálni, am i a fel
adatom, és amit 
nagyon szeretek.

Rö p l a b d a  Utolsó szakaszához 
érkezett az NB I-es női Ligabaj
nokság. A Szabóker-Agria RC 
Eger csapata a 13-16. helyért fo
lyó rájátszásban szombaton az 
Angyalföld együttesét látja ven
dégül. A négyes tagjai közül a 
bajnokság végén az utolsó két 
csapat esik k i az NB II-be.

A műsor____________________
Március 24,, szombat 17.00

_________ Agria RC-An^alföld_________
Március 31., szombat, 16.00

______ Székesfehérvár - Agria R C ______
Április 21., szombat, 16.00

__________Agria RC - Debrecen_________
Április 27., péntek, 19.00

_________ Angyalföld-AffiaRC_________
_______Május 1-, kedd, 11.00
________ Agria RC - Székesfehérvár_______

Május 12., szombat, 13.00 
_________ Debrecen - Agria RC_______
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v Az akció időtartama: 03.22 - 03.28. között vagy a készlet erejéig. (*Az akció időtartama: 03.22 - 03.24. között .vagy a készlet erejéig!)

Kovács Adám számára 
véget ért a pontvadászat
kézilabda Harcképtelenné vált 
Kovács Ádám. A Budapest Bank 
Férfi Liga 8. helyén álló Gyöngyö
si Főiskolai KK irányítója a hét
végi, Százhalombatta elleni baj
noki mérkőzés első félidejében 
szenvedett súlyos sérülést. A baj
nokság hátralévő részében így 
csak a lelátóról figyelheti társai 
szereplését.

-  Egy betörés után már a leve
gőben voltam, amikor az egyik 
védő meglökött, és emiatt nagyon 
szerencsétlenül értem földet -  
emlékezett az esetre Kovács 
Ádám. - A jobb térdem teljesen 
kicsavarodott, éreztem, hogy baj 
van. A félelmem sajnos beigazo
lódott. Az orvosok elülső kereszt-

szalag-szakadást állapítottak 
meg, várhatóan 4-6 hét pihenőt 
követően, május elején kell kés 
alá feküdnöm. Tatán egy kitűnő 
győri specialista, dr. Balogh Péter 
végzi majd a beavatkozást. Utána 
hosszú rehabilitáció következik, a 
szakemberek szerint leghama
rabb szeptember-október kör
nyékén térhetek vissza a pályára 
-  tájékoztatott a 21 éves irányító.

További hír, hogy a Százha
lombatta ellen kiállított Farkas 
Roland szabálytalanságát a Ma
gyar Kézilabda Szövetség fegyel
mi bizottsága nem minősítette 
súlyosnak, így a szélső már a 
hétvégi szegedi mérkőzésen pá
lyára léphet. ■ Sike K.

Eged-hegyi futóverseny 
a vasárnapi kínálatban
tájfutás Az Egri A tlétikáért 
Alapítvány szervezésében már
cius 25-én ismét lesz Fruit Café 
Eged-hegyi futóverseny a me
gyeszékhelyen.

A résztvevők 11 órakor rajtol
hatnak a körcsarnok Érsekkert 
felőli bejáratától, és a Klapka 
Gy. út -  Frank T. út -  Szarvas 
tér -  Diófakút út -  Legányi út

vonalon át juthatnak el az Eged- 
hegyi kilátóig. A 14 kilométeres 
távhoz 400 méteres szintkü
lönbség párosul. A nők és férfi
ak számára egyaránt nyílt ver
senyen ifjúsági, felnőtt és szeni
or korcsoportban lehet nevezni. 
A részvételi szándékot a ver
seny helyszínén 8.30 és 10.45 
között kell jelezni. ■ S. K.
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Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a külön
böző versenyeken, játékokon, akciókon, 
szavazásokon, rejtvénypályázatokon 
stb. résztvevők által személyesen, írás
ban, telefonon, SMS-ben, interneten, e- 
mailben megadott személyes adatok 
nyilvántartásunkba kerülnek.
Az adatokat megadva hozzájárulnak ah
hoz, hogy azok felhasználásával a Társa
ságunk érdekeltségébe tartozó cégek, 
amelyek az adatok feldolgozását is vég
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sük, akcióira, kiadványaira és egyéb 
szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmet.
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az általunk kezelt személyes adataik kö
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ról és bármikor kérhetik azok helyesbí
tését, felhasználásuk korlátozását, illet
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