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FESZTBAUM
BÉLA

Vergődés 
a vakításban
A SZAKSZÖVETSÉGEK legfőbb 
feladatai közé tartozik olyan 
bajnokságok, kupák, tornák 
szervezése, melyek az adott 
sportág működését, fejlődé
sét szolgálják. Ilyen tekintet
ben értelmetlennek tartom 
az élvonalbeli labdarúgóklu
bok számára előírt Ligaku
pát, hiszen annak meccsein 
teljes érdektelenség uralko
dik. A klubok olyan vegyes 
csapatokat küldenek pályá
ra, amelyek tagjai talán soha 
nem játszottak együtt, eset
leg nem is fognak. Erre nem 
vevők a nézők, de sokszor a 
szakvezetők sem. Mezey 
György a Videoton vezető
edzője legutóbb el sem uta
zott Nyiregyházára, fonto
sabb volt számára Fehérvá
ron gyakorolni bajnoki címre 
törő futballistáival.
A MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVET

SÉG nem csak a Ligakupa te
rén nem tudja érvényesíteni 
akaratát. Hiába előírás, hogy 
csak pro licences edzők irá
nyíthatnak az NB I-ben, a 
klubok sorra kijátsszák a 
rendelkezést. Tavasszal pél
dául az FTC berkeiben bátor
kodtak, s irányít a Fradi 
meccsein szükséges végzett
ség nélkül Craig Short.
A b a j n o k i  r e n d s z e r  tekinte
tében sem tud megbirkózni 
az MLSZ a „nagyokkal”, ám 
dölyfösen uralkodik a „ki
csik” fölött. Példa rá, hogy -  
egyébként értelmetlen szabá
lyozásra hivatkozva -  nem 
engedélyezték a Heves me
gyei II. osztály Nyugati cso
portja tavaszi idényének újra 
sorsolását. Ezzel szabadna
pokat kényszerítenek csapa
tokra, miközben nem csök
kenhet a sok nehézséggel já
ró hétközi meccsek száma. 
h a j d a n , csak vasárnap ren
deztek bajnoki mérkőzést. 
Hajdan nem vergődtek vakí
tásban a magyarok. Csak 
futballoztak.
m é g h o z z á  v i l á g s z í n v o n a l o n .

VAN VÉLEMÉNYE? ÍRJA MEG!
velemeny@hevesmegyeihirlap.hu

Egri FC: gólok kellenének!
NB ni. A GYAK Maglódon, a Heves az FTC-nél vendégeskedik

A támadójáték 
és a mentalitás 
az edzői elvárás 
a rédei meccsen

A Mátra-csoport 18. fordu
lójában egyedül az Egri FC 
játszik otthon. Vendégként 
az ősszel 5-0-ra legyőzött 
Ózd érkezik a stadionba.

Bódi Csaba, Sike Károly 

LABDARÚGÁS

NB III., Mátra-csoport 
A 18. forduló párosítása: 

EGRI FC (7.) -  ÓZD FC (12.)
Eger, stadion, szombat, 15.30. 

V.: ifj. Fodor Gyula.
Az EFC-t a Mátra válogatottban 

(a Régió-kupában 1 -0-ás veresé
get szenvedett a csapat a Tisza- 
csoport együttesétől) egyedül 
képviselt Jeney Gyula csapatka
pitány szerint az ózdiakat nem 
szabad félvállról venni. -  Győzel
met várok a csapattól, mert a já
tékosállomány adott a jó ered
mény eléréséhez, és mindenki 
tudja a feladatát „csak” az hiány
zik, hogy megtöltsük tartalom
mal a játékot, vagyis 
gólt, gólokat szerez
zünk. Az bizonyos, 
hogy valamennyien 
m a x i m á l i s a n  
igyekszünk hoz
zátenni magun
kat a mérkőzés
hez és azon le
szünk, hogy az idén 
stabilabbá vált ózdiak ellen nyer
jünk -  jelentette ki a középpályás.

A várható kezdőcsapat__________
Illyés -  Busái, Káposzta, Bezzeg, Szűcs -  Kálmán, 
Urbán-Szabó, Romhányi, Jeney, Jefetson -  Bárdi. 
Sérült Debreceni. Eltiltott Csatlós (piros lap).

szeszedett egy bokasérülést, így 
kétségessé vált a maglódi fellépé
se. Stabil védekezéssel, labdaszer
zésekből megpróbálunk minél 
több veszélyes kontrát vezetni, 
hátha az egyikből sikerül beven
ni a házigazdák kapuját. lelenle- 
gi helyzetünkben mára pontszer
zés is jó eredmény lenne.

A várható kezdőcsapat__________
Szén L -  Tóth T„ Sziláéi N., Pilinyi, Vidra R. -  
Csoszánszki, Tan, Takács -  Csohány G., Oravecz, 
Molnár B. Sérült: Na© Á., Kovács Á, Kiss I. 
Eltiltott-.______________________

FERENCVÁROSI TC II. (1.)
-  HEVESI LSC (5.)

Albert Flórián Stadion, vasár
nap, 15.30. V.: Laczkó Zoltán.

-  Idén még veretlenek va
gyunk, ami feltétlen bizakodás
ra ad okot -  fogalmazott Nagy 
Péter, a hevesiek középpályása.
-  Szeretnénk minél tovább nyúj
tani ezt a sorozatot, bízom ben
ne, hogy a fővárosban is képe
sek lehetünk legalább a pont
szerzésre. Gyors játékosaink ré
vén kontrákkal igyekszünk 
majd zavart okozni. Korábban 
az NB Il-es Szolnok játékosa
ként már voltam győztes csa

pat tagja az Albert-stadion-
ban, fantasztikus lenne, ha 

ezt a hevesiekkel is sike
rülne átélni.

^  A kezdőcsapatmWM
Az egri csapatkapitány, Jeney Gyula (elöl) azt ígéri, hogy minden játékos
társa maximálisan odateszi magát az ózdiak elleni mérkőzésen

Éles -  Laubert G., Molnár Z. 
(Jakab S.), Hegedűs D., 

Nász -  Káló Á, (Besenyei Zs.) -  
Urbán R, Na© R, Na© L. -  Balogh 

B. (Mészáros), Besenyei F. Sérült: Kóczián, 
Somodi. Eltiltott: -

MAGLÓD TC (3.)
-  GYÖNGYÖSI AK-YTONG (6.)

Maglód, szombat, 15.30. V.: 
Kömpf Gyula.

-  Az elmúlt négy mérkőzésen 
három gólt kaptunk, ami nem 
rossz teljesítmény, én inkább az 
előre játékunkban érzek némi bi

zonytalanságot -  válaszolt Szil
ágyi Norbert, a gyöngyösiek vé
dője. -  Csütörtökön egy szem vér
beli csatárunk, Kiss István is ösz-

A további párosítás_____________
Szombat, 15.30: RAFC -  Túra, Putnok -  Bal-
mazűjváros, Balassa©arroat -  Jászberény._ _ _ _ _
Vasárnap, 15.30: Püspökladány -  Dunakeszi

Nyolcadikként várja a rájátszást az EKF
NB i/B MEFOB-ezüsttel hangoltak a Bonyhádi KSE ellen Zsemlye Sándorék
KOSÁRLABDA

NB j/B, FÉRFIAK 
Rájátszás az 1-8. helyért 
Az 1. forduló mérkőzése:

EKF-EGER-HÉSZ (8.)
-  BONYHÁDI KSE (3.)

Eszterházy-csarnok, vasárnap, 
16.00. V.: Szakáll L, dr. Gaál I.

A Magyar Egyetemi, Főiskolai 
Országos Bajnokság (MEFOB) né

gyes döntőjében ezüstérmet 
szerzett egri csapat szinte teljes 
egészében megegyezik a megye- 
székhelyiek második vonalbeli 
gárdájával, amelyből Máté Balázs 
(legeredményesebb játékos), 
Zsemlye Sándor (All Star váloga
tott) és Szarvas Péter (legjobb vé
dekező) egyéni elismerésben is 
részesült a soproni fináléban.

-  Úgy indulunk neki a hátra
lévő nyolc mérkőzésnek, hogy 
szeretnénk minél több győzel
met aratni, főleg hazai pályán 
várok eredményesebb játékot - 
fogalmazott Váczi Péter, az EKF 
edzője. -  Úgy érzem, hogy fel
szálló ágban van a csapat és a 
legjobb összeállításban várjuk a 
Nyugati bajnokot. ■ S. K.

Innen folytatják
1. Jászberény 22 19 32200:1722 0.93
2. SZTE-Szedeák 22 19 32048:1707 0.93
3. Bonyhád 22 19 32113:1672 0.93
4. Kanizsa 22 18 41985:1585 0.91
5. Veszprémi E 22 18 42065:1675 0.91
6. Vásárhely 22 18 42052:1750 0.91
7. Sopron 22 15 71874:1473 0.84
8. EKF-Eger 22 13 91690:1652 0.80

l a b d a r ú g á s  A megyei I. osztály 
20. fordulójában a Nagyréde -  
Pétervására mérkőzés ígéri a 
legtöbb izgalmat.

-  Nem sült -  intézte el röviden 
a legutóbbi hazai döntetlenjüket 
Bukrán Csaba, a Pétervására já
tékos-edzője. -  Nem mindenki 
készült kellően a Besenyőtelek 
elleni meccsre, ezért a támadó
játékunk messze elmaradt a vá
rakozástól. Nagyrédén is az elő
re játék lesz kérdéses. Tiszteljük 
a vendéglátót és edzőjét, döntő
en a játékosainkon múlik, hogy 
miként valósul meg győzelmi 
szándékunk - adott hangot soha 
nem titkolt vágyuknak Bukrán.

-  Gyenge hazai szereplésünk 
miatt jogos, hogy győzni jönnek 
hozzánk a csapatok -  értett 
egyet kollégája tervével Nagy 
Gábor. - Talán a verpeléti sike
rünkkel átlendültünk a mély
ponton. Mentálisan kell erősnek 
lennünk, hogy a pályán is bizo
nyítsuk, amiben reménykedünk 
-  jelentett ki a nagyrédei 
együttes szakvezetője.

Az igyekvő Egerszalók Gyön
gyöshalászon is okozhat gondot. 
Az éllovas Felsőtárkány hazai 
veresége után a sereghajtó Bél
apátfalva otthonában billenthe
ti helyre lelki egyensúlyát. Ha
sonlóan kötelező feladat ígérke
zik az FC Hatvan számára, hi
szen a lelkes fiatalokból álló Lő
rinci más kategória. Az Andor- 
naktálya még nem ünnepelhe
tett győzelmet az idén, a Ver- 
pelét még pontszerzésig sem ju
tott tavasszal. Bravúros, győzel
met aratott legutóbb idegenben 
a Novaj-Ostoros, így otthonában 
is csak a gyarapodás forog a fe
jekben. A Füzesabony lelkese
dése külön érték. Markazon bíz
nak abban, hogy fölülkereked
nek az Atkáron. Tarnaleleszen 
az a fő kérdés, hogy mikor nyer 
először otthonában az ősszel 
csak idegenben szerepelt Mete
or. A Besenyőtelek bárhol képes 
elhárítani egy üstökös raj tárna-
dását is. ■ F.B.

A 20. forduló párosítása
Szombat, 16.30 Játékvezető
Andomaktálya (6.) -  Verpelét (10.) OsváthE
Novaj-Ostoros (8.) -  Füzesabony (13.) Báder J..
Bélapátfalva (16.) -  Felsőtárkány (1.) Pádár Sz.
Tamaleleszi MSE (15.) -  B.telek (11.) Lendvai G.
18.00: Na©réde (4.) -  Rvására (5.) Szolnok m-i jv. 
Vasárnap, 16.30:
Gyön©őshalász (3.) -  Egerszalók (7.) 
FC Hatvan (2.) -  Lőrinci (14.)

Szarvas L 
Török D.

Márkáz (9.) -  Atkár (12.) Lucián J.

Az Inárcs-Órkény 
érkezik vasárnap 
a gyöngyösiekhez

Kovács harmadszor Eged-hegyi bajnok
sorozat Az ETK atlétája végleg elhódította a győztesnek járó serleget

Négyszáz rokist 
pontoznak a bírók 
a Leányka utcában

KÉZILABDA

NB I/B, K elet, nők

A 21. forduló mérkőzése: 
GYÖNGYÖSI FŐISKOLAI KK (3.)
-  INÁRCS-ÖRKÉNY KC (9.)

Gyöngyös, sportcsarnok, 
vasárnap, 17.00. V.: Tóth L, 
Ungvári S.

A tavasszal remek formában 
játszó Inárcs-Örkény idei nyolc 
mérkőzéséből hetet megnyert, 
a Pest megyeiek épp az előző 
fordulóban az FTC II. vendége
ként szenvedték el első veresé
güket (33:30). A Gyöngyösi Fő
iskolai KK a legutóbbi bocsi 
győzelmével tovább erősítette 
dobogós pozícióját, s az Örké
nyiek ellen is feltétlenül esé
lyesnek számít. ■ S. K.

a t l é t ik a  Az Egri Atlétikáért Ala
pítvány és a Nagy Sport Egyesü
let szervezte Fruit Café Eged-he- 
gyi futóversenyen Kovács László 
harmadik alkalommal teljesítet
te leggyorsabban a 13,4 kilomé
teres és 480 méter szintkülönb
ségű távot, s végleg elvihette a 
vándorserleget, ugyanis harmad
szor végzett abszolút győztes
ként. Népszerűnek bizonyult az 
első alkalommal lebonyolított Ér
sekkerti Körök verseny is.

A kategóriák győztesei. Ifjú
sági fiúk: Budai Levente (Duna
újvárosi Sportiskola) 57.52 perc. 
Felnőtt férfiak: Lendvai Balázs 
(Fót) 53.58. Szenior férfi L: 
Deme Szabolcs (Ózd) 63.32. Sze
nior férfi II.: Kovács László (Eg- A futókra 13,4 km várt A képgalériát keresse a HEOLhu hírportálon

ri Triatlon Klub) 53.40. Szenior 
férfi III.: Pelbárt Zoltán (Egri 
Tiatlon Klub) 67.20. Felnőtt nők: 
Vass Vera (Eger, egyéni induló) 
68.43. Szenior női L: Palko- 
vicsné Póta Angelika (Eger) 
84.00. Szenior női II.: Kazainé 
Bodnár Szilvia (Ernőd) 69.46.

Érsekkert Körök. Ifjúsági fi
úk: Szepesi Szabolcs (Eger) 
32.23 perc. Felnőtt férfiak: Balka 
Richárd (Sárvár) 33.37. Szenior 
férfi II.: Varga Sándor (Eger) 
27.34. Szenior férfi III.: Vaszily 
lános (Miskolc) 29.27. Ifjúsági 
lányok: Halgat Fanni (Budapest) 
32.30. Szenior női I.: Kovács- 
né Mész Izabella (Eger) 42.54. 
Szenior női II.: Bótáné Pálfi Ilo
na (Eger) 38.24. ■ B. Cs.

t á n c s p o r t  Öt kategóriában vár
ja dobogóra versenyzőit a Grass
hoppers Táncsport Egyesület a 
ma rendezendő területi akrobati
kus rock and roll versenyen.

A Grasshoppers-kupáért a Ke- 
let-Magyarországról érkező hét 
egyesület 400 versenyzője táncol 
az egri Leányka utcai Eszterházy- 
csarnokban. A 11 órakor kezdő
dő selejtezők, majd a döntők után 
az eredményhirdetésre várható
an 19 órakor kerül sor. A vendég
látó megyeszékhelyi „szöcskék” 
mellett szűkebb hazánkat a gyön
gyösiek és a hevesiek képviselik 
az eseményen, bízva abban, hogy 
maguk mögé tudják szorítani 
például a szikszóiakat vagy a 
tiszaújvárosiakat. ■ B. Cs.
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