
2007. ÁPRILIS 3., KEDD -  HEVES MEGYEI HÍRLAP S P O R T 13-  H I R D E T É S
■ ■ u n  i i i i i i i i i i i i i i i i w i .............. mtmmmmammmmmHimmHmmmmmmmmmKmmtmHmmmmmmtmKm

Kovács Adám 
először győzött, 
Fehér Enikő 
9. alkalommal
atlétika Kovács Ádám, az Egri 
Testedző Club jun io r válogatott 
tájfutója szakította át a célszala
got a XIV. F ru it Café Eged-hegyi 
futóversenyen. Az Egri Atlétiká
é rt A lapítvány által szervezett 
eseményen a nőknél Fehér Enikő 
(GYÖTRI) 9. alkalommal utasítot
ta maga mögé versenytársait. Jól 
vizsgázott a Tempo Sport által for
galmazott, Magyarországon egye
dülálló chipes időmérő rendszer.

Kovács Ádám több mint ötperces 
előnnyel nyerte a versenyt

Eredmények. Férfiak, felnőt
tek: 1. Kovács Ádám (Egri Test
edző Club) 48:48 perc, 2. Tóth Ba
lázs (TTT HSE) 54:46, 3. Dorner 
László (Egri Spartacus) 55:30. 
Szeniorok: 1. Ostoróczki Ferenc 
(Bp. Honvéd) 53:22, 2. Kovács 
László (Egri Triatlon Klub) 54:51, 
3. Salamon István (Mezőtárkány) 
62:50. Ifjúsági fiú: 1. Hráb Dáni
el (ETC) 64:22.

Nők, felnőttek: 1. Képes Ágnes 
(TTT HSE) 70:31,2. Kazainé Bod
nár Szilvia (Ernőd) 70:40, 3. 
Rozsnyai L illa  (Füzesabony) 
78:32. Szeniorok: 1. Fehér Enikő 
(GYÖTRI) 66:31.

A versenyt támogatták: Fruit 
Café Kft., Szuperinfó Kft., Agria- 
komplexum Kft., Garamond Stú
dió, Gonda Könyvesbolt, Tempo 
Sport Kft., Mountex, Sprinter Stú
dió, Egri Városi Sportiskola. ■

Králik és Niki jeleskedett
visszapillantó A Pétervására helyezést nyert a Besenyő vereségével
Jól tartotta magát a Gyön
gyösi AK. A játék képe 
alapján méltán győzött az 
FC Hatvan, de a besenyő
telki botlások is elősegítet
ték, hogy a gyakorlatban is 
érvényesüljenek a látottak.

Fesztbaum Béla

LABDARÚGÁS Az NB III. Mátra-cso- 
portjának 17. fordulójában a job
bak egyikét látta vendégül a 
Gyöngyösi AK-Ytong. Az ESMTK 
ellen elfogadható eredménynek 
számít a döntetlen. A pontszer
zés értékét növeli, hogy a gyön
gyösieknek kellett küzdeni az 
egyenlítésért, ami odaadó, szer
vezettjáték nyomán sikerült.

A megyei I. osztály 19. forduló
jára készülve eleve tudták Hat
vanban, hogy nem számíthatnak 
négy e ltilto tt játékosukra, 
Rozman Olekszander kényszerű 
nélkülözésével azonban csak 
közvetlenül a Besenyőtelek elleni 
mérkőzés kezdete előtt szembe
sültek a hazaiak. A játékvezető 
szűrte k i a hibát, az MLSZ-ben 
nem az oda illő pecsétet nyomták 
az ukrán származású támadó iga
zolására, aki ezért már a korábbi 
meccseken is jogosulatlanul sze
repelt. A hatvaniak méltán bosz- 
szankodtak, de hiába. Rozman 
befejezte a melegítést, helyére az 
eredetileg cserének jelölt Győri 
Zoltán került. Feltehetőleg ez 
csak tovább növelte a hatvaniak 
elszántságát, akik már az első fél
időben is többet támadtak, de ve
zetést mégis a vendégek szerez
tek. A középhátvéd Forgács Péter A besenyőtelki kapus, Vincze Zsolt bravúrok után buta hibát vétett

segítette k i az elöl játszókat, akik 
csak szenvedtek a Králik István 
által végig kitűnően irányított 
hatvani védelem szorításában. 
N ik i Gábor ívelése elég volt az 
egyenlítéshez, majd a Hatvan be
szorította a vendégeket. Vincze 
Zsolt bravúrjain múlt, hogy soká
ig maradt az 1-1-es állás. A ka
pus azonban egy elkapkodott 
mozdulattal önmagát hozta re
ménytelen helyzetbe a 84. perc
ben, Tari Szabolcs nem is hibá
zott. A  hátrány m iatt kitámadó, 
ám összességében csalódást kel
tő Besenyőtelekkel szemben csa
pata harmadik találatát is meg
szerezte Niki, és lett azzal a mér
kőzés egyik hőse. A  vereséggel a 
vendégek lecsúsztak a 2. helyről.

A  listavezető Egri FC már az el
ső játékrészben eldöntötte a há
rom pont sorsát Novajon, hason
lóan „intézkedett” a Felsőtárkány 
is a Tarnamérát fogadva. A Gyön
gyöshalász középcsapatok rang
adóját nyerte Nagyrédén, amire 
kevesen számítottak. Hevesen el
fogyott a h it a szorgoskodó Kiskö
rével szemben. Hiába várták a 
gólt a Verpelét -  Petőfibánya talál
kozón. Az Egerszalók idegileg 
nem bírta a terhelést Füzes
abonyban.

A m ire  v is s z a p illa n to ttu n k
NB III. Mátra-csoport

Gyöngyösi AK-Ytong-ESMTK 1-1
Megyei 1. osztály

FC Hatvan -  Besenyőtelek 3-1
Novaj -  Egri FC 1-5
Felsőtárkány -  Tárnáméra 7-0
Szőlőskert- Nagyréde - Gy.halász 1-2
Heves -  Kisköre 2-2
Verpelét -  Petőfibánya 0-0
Fenstherm-Fiizesabony -  Egerszalók 2-0

Szinte hiba nélkül 
dirigált Varga László
labdarúgás -  Szinte hibát
lan játékvezetésnek lehettek 
szemtanúi az NB II. karcagi 
találkozóján. A vendég tu- 
zsériak 1- 0-ás győzelmével 
véget ért összecsapáson az 
egri Varga László játékoso
kat megszégyenítően sokat 
futott, végig akcióközeiben 
volt, így nem véletlen, hogy 
ítéleteit egyszer sem kérdő
jelezték meg a labdarúgók. 
Am i pedig magyar pályákon 
ritkaságszámba megy, en
gedte a kemény, test test el
leni játékot. A  sok ütközés 
ellenére kézben tudta tarta
n i a meccset -  a futballisták 
megfelelő partnerek is vol
tak -, s mindössze két sárga 
lappal lehozta a 90 percet.

Vojtekovszki Csaba a 
Mezőkövesd új edzője
labdarúgás -  Lengyel Lajos 
m últ heti távozása után va
sárnap már Vojtekovszki 
Csaba ü lt az NB Ill-as Mező
kövesd kispadján. A makiári 
illetőségű szakember leg
utóbb az NB Il-es Jászapátit 
irányította.

A  b a jn o k s á g  á llá sa
1. Putnok 17 12 3 2 49-20 39
2. ESMTK 17 10 4 3 43-20 34
3. Dabas 17 10 2 5 37-27 32
4. Túra 17 10 1 6 45-27 31
5. Mezőkövesd 17 8 7 2 35-21 31
6. Gyöngyös 17 7 6 4 28-27 27
7. Dunakeszi 17 7 4 6 28-25 25
8. Ózd 17 6 5 6 20-27 23
9. B.gyarmat 17 5 6 6 18-25 21
10. Maglód 17 5 1 11 28-43 16
11. RAFC 17 4 3 10 19-30 15
12. Veresegyház 17 4 1 1223-37 13
13. Nagykáta 17 3 4 10 19-43 13
14. Felsőzsolca 17 3 3 11 27-47 12

KERESÜNK gyakorlott gépészmérnököt, techni
kust tárgyalóképes német tudással, számítógé
pes ismeretekkel, kovacs@moliton.hu 
30/998-1026
------- ----------------------------------------------------------------- • 192711’

SZOLGÁLTATÁS

UTAK, terek, járdák, kocsibejáratok aszfaltozá
sát, térkövezését vállalom. Minőségi munka 
garanciával! 36/354-206,20/353-3748
-------------------------------------------------------------------------*190446*

PARKETTÁZÁS! munkák megrendelhetők, ár kö
zös megegyezés alapján. Tel: 36/343-884, 
30/9953-240
-------------------------------------------------------------------------*191070*

ABLAKSZIGETELÉS szilikonos profilgumival! 
Már tíz éve! Nincs többé huzat-por-zaj! Tel.: 
36/463-368, 30/399-4351
-------------------------------------------------------------------------* 191454*

«REDŐNYT, reluxát, harmonikaajtót 20- 
50%-os árengedménnyel készítünk. T: 
36/410-275
------------------------------------------------------------------------- *191522*

RÉGI épületek felújítását, garázsépítést, tetők 
felújítását, készítését, kőműves munkát válla
lok. 20/808-7573
-------------------------------------------------------------------------*191550*

LAPOS TETŐK
szigetelését, homlokzati hőszigetelést, társas
házak külső homlokzatát, festését vállaljuk 
ipari alpin technikával. Tel.: 70/340-1885
------------------------------------------------------------------------- *191838*

INFARKTUSMEGELŐZÉS - érvizsgálat arteri- 
ográffal országosan. 06/20/4242-692, 
06/20/532-1920, 06/30/5888-326,
06/85/360-870, icc@t-online.hu
-------------- I--------------------------------------------------------- *192041*

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, hidegbur
kolás, laminált parketta rakást és hőszigete
lést, színezést vállalok. 20/9816-696
------------------------------------------------------------------------ *192095*

VILLANYSZERELÉST vállalok! Új hálózat szere
lése, átalakítás, javítás. Riasztórendszerek te
lepítése felügyeleti rákötési lehetőséggel. Tel.: 
20/979-1520
-------------------------------------------------------------------------*192121*

PARK- és kertépítés, térburkolatok kialakítása, 
öntözőberendezések telepítése, forgalmazása. 
Pannon Park Trade Kft. 20/546-1898
------------------------------------------------------------------------- *192153*

TETŐ-ÉP-BAU Kft. palatetők bontás nélküli fel
újítása mintás bitumenlemezes szigeteléssel, 
15 év garanciával, tavaszi kedvezménnyel. 
30/502-0227
-------------------------------------------------------------------------*192379*

ÁCSMUNKÁT, tetőfelújítást, lakásfelújítást, kő
művesmunkát vállalok. 70/223-1507
-------------------------------------------------------------------------*192402*

MASSZÍROZÁS: frissítő-gyógy-talpmasszázs, 
pedikűr, lábápolás. Hívásra házhoz is megyek. 
Eger, Felvégi u. 65. 20/564-6217
-------------------------------------------------------------------------*192489*

FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok. 
30/494-3210
-------------------------------------------------------------------------*192548*

TETŐKLINIKA! Palatetők bontás nélküli felújí
tása mintás bitumenlemezzel. 20% tavaszi 
kedvezmény, 15 év garancia! Telefon: 06- 
20/9959-700. www.tetoklinika.hu
---------------------------- :------------------------------------------- *192583*

SPECIÁLIS gépi földmunkák kis helyigényű, 1 m 
széles munkagépekkel. 30/9450-808
-------------------------------------------------------------------------*192663*

MŰANYAG és fa nyílászárók megrendelhetők a 
felméréstől a beépítésig, 28-30% kedvezmény. 
Többféle profil. T.: 70/562-1725
---------------------------------------- -------------------------------:• 192683*

OKTATÁS

ANGOL, német (újra) kezdő de. is, ECL, BME 
vizsga-elők. -50% kedv! Euro isk. Csiky 21. 
36/412-200, 788-621, 20/323-6617
magánó.
------------------------------------------------------------------------ * 192242*

M á r c iu s b a n  in d u ló  k é p z é s e in k :

- Irodavezető _
I

- Számítástechnika % 
- Gépírás

Neum ann János Középiskola 
és Kollégium 3 6 /4 1 2 -0 6 3

AUTÓ-MOTOR okt. ápr. 04. elmélet 5 eFt-tól. 
Gyak. 1800 Ft-tól összevont: A+B Eger, Szé
chenyi 5 8 .13:16-ig. 322-540, 30/362-9898
--------------------------------------------- --------------------------- *192340*

DRIVER Centrum Autósiskola szgk. és motoros 
tanf. indít ápr. 3-án 16 h-kor Eger, Vörösmarty 
43. Szabó Sándor 20/980-7764
-------------------------------------------------------------------------*192440*

RAJZ-FESTÉS órák, felvételi felkészítés festő
művész-művésztanár vezetésével Egerben. M. 
Stella 30/439-2069
------------------------------------------------------------------------ •192558*

HA MÁR sürgősen beszélnie kell angolul, je
lentkezzen áprilisi intenzív kezdő tanfolya
munkra 5000 Ft kedvezménnyel! Tel.: 36/413- 
104. Nytsz: 05-0232-04
------------------------------------------------------------------------ • 192643*

«MATEK intenzív érettségi előkészítő ápr. 
10., 14., 28-án. Engedy Olga magántanár 
30/561-8755
-------------------------------------------------------------------------*192658*

SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ tanfolyam ECDL Start 
vizsgalehetőséggel, 60-80 óra. MTESZ Eger, 
36/423-583
------------ -------------------------------------------------------------• 192693*

PÉNZPIAC

GYORS és kényelmes megoldások: lakáshitel, 
személyi kölcsön, szabadon felhaszn. jelzálog- 
hitel, BÁR listásoknak is! 20/592-9703
-------------------------------------------------------------------------*190006*

AKÁR kamatmentesen is lakásvásárlási, felújí
tási, szabad felhasználású hitel és hitel-kivál
tás. 70/211-2765 este: 36/428-590
------------------------------------------------------------------------- *191514*

AKCIÓS személyi kölcsön most 600 eFt, csak 
10.990 Ft/hó. Lakásvásárlási kölcsön önerő 
nélkül. 30/428-6168
------------------------------------------------------------------------- *192453*

EURÓS befektetések! Adókedvezmény és ked
vező hozamok. 70/231-5332
-------------------------------------------------------------------------*192552*

UTAZÁS

BIBI0NEI apartmanok közvetlenül az olasz iro
dától! Magyar nyelvű infó! 30/555-1262
-------------------------------------------------------------------------*188443*

MÁTRÁBAN üdülőházban szállás munkásoknak 
is kiadó. T. 37-370-514, 30-325-4127
-------------------------------------------------------------------------*192677*

KÖZLEMÉNY

RAB és Rab Horgásztó Kft. 2007.04.07-én új
ra nyitja horgásztavát. Az új szabályokról a 
30/9787-273-as tel.számon lehet érd.
-------------------------------------------------------------------------•192680*

A KÉSZHÁZ 2002 Kft. bélyegzőjét ellopták és 
érvénytelen. 2003 .10.22-től.
-------------------------------------------------------------------------*192691*

________ RUHÁZAT________

NADRÁGVÁSÁR a Quelle böngészdében! Far
mernadrágok, bőrnadrágok, vászonnadrágok, 
tavaszi nadrágok féláron! Eger, Városfal u. 5.
------------------------------------------- *----------------------------• 191466*

VÁLLALKOZÁS

TISZA-TÓNÁL: kiskörei strand belterületén 100 
m! melegkonyhás, berendezett falatozó eladó 
v. kiadó. T: 36/343-206, 30/278-7323
-------------------------------------------------------------------------*191857*

BAZILIKÁTÓL 50 m-re 340 m! iroda kiadó, 
esetleg eladó. T.: 30/3994-256
-------------------------------------------------------------------------»191926*

MEZŐGAZDASÁG

0LASZRIZLING minőségi bor Markazon 175 
Ft/I áron eladó. Tel.: 37/363-094
-------------------------------------------------------------------------*191832*

8  LOVAK bértartása Ostoroson. 50 hektáros 
bekarámozott legelő önitatóval. 3500 m-es 
belső lovaspálya. 30/9674-107, Mihók Ménes 
Lovas Sport Klub
------------------------------------------------------------------------- *191879*

«SZŐLŐMŰVELÉST vállalok, gépi talajmunka 
és növényvédelem. T: 30/313-7072
-------------------------------------------------------------------------*192272*

PALÁNTÁK széles választékban, valamint egy
nyári virágok és balkonnövények kaphatók! 
Szabó kertészet 36/480-490, 70/220-7663
--------------------------------   *192639*

1000 l-es vontatott, turbó szórófejes permete
ző eladó. Ár: 350 eFt. T. 06-20-598-6568
------------------------------------------------------------------------- *192675*

KUKORICA eladó. Heréd. T.: 30/417-2108
------------------------------------------------------------------------- *192679*

TÁRCSÁZÁS, szántás. Érd.: 20/9160-345
-------------------------------------------------------------------------•192686*

«  TÖBB méretben borókafenyő és egyéb dísz
növények olcsón ea. 36/488-196 (19-20 h-ig)
-------------------------------------------------------------------------*192700*

KISBÁLÁS széna és szalma eladó. T.: 37/389- 
012 (Lőrinci)
-------------------------------------------------------------------------*192707*

GARÁZS

GARÁZS eladó vagy kiadó Eger, Diófakút u. 1. 
sz. alatt udvarban, új lemezasztal 200x50x80 
cm. 36/414-893
------------------------------------ *----------------------------------- • 191656*

EGER, Faiskola u. 12. ház garázssorán hőszi
getelt, nagy padlásos garázs sürgősen eladó.
I.ár: 1,9 MFt. 30/224-3277, 70/250-4480
-------------------------------------------------------------------------• 192323*

GARÁZS eladó Egerben a Mátyás k. u., Spar 
környékén. 1,5 MFt, 30/428-6168
------------------------------------------------------------------------- *192453*

MEKCSEY utcában a lakóparkban teremga
rázs-beálló kiadó. T: 20/9436-440
-------------------------------------------------------------------------* 192565*

EGERBEN a Rákóczi úton, a Mól kúttal szem
ben garázs eladó. Érd.: 30/596-2209
---------------------------------------------- :------------------------*192629*

«  EGER, Faiskola úton garázs kiadó azonnali 
használatbavétellel. Érd.: 30/205-8208
------------------------------------------------------------------------- *192649*

ADÁSVÉTEL

EGERBEN bontott, hornyolt tetőcserép és kúp
cserép 2000 db/40 Ft/db, 65 db 500 Ft/db. 
Egy tételben eladó. 30/911-6620
-------------------------------------------------------------------------*192447*

ELADÓ B 30-as tégla új 260 db, 2 db fa fotel 
plüsshuzattal, szőnyegek, csillárok, betonvas, 
cserép. Tel.: 06-30/359-3034
-------------------------- --------- ------------------------------------* 192665*

KARL MAY
r e g é n y e  n y o m á n ,  

írta :
C S . HORVÁTH TIBOR 

ra jz o lta :  
FAZEKAS ATTILA
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