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A Neumann 
és az EKF két 
aranyat szerzett 
a Diákolimpián
sakk Ötvenheten ültek asz
talhoz a Heves Megyei Sakk 
Diákolimpia Egyéni Döntőjé
ben. A Heves Megyei Sakkszö
vetség és a megyei Diáksport 
Szövetség közös rendezésében 
az egri Kereskedelmi Szak- 
középiskolában lebonyolított 
rendezvényen új rendszerben 
kerül sor a viadalra. A nemzet
közi értékszámmal rendelkező 
tanulók közvetlenül jelentkez
hetnek az országos döntőbe, 
akiknek nincs értékszámuk, 
azoknak a megyei döntőn kell 
részt venniük. A régi nagy 
ifjúságnevelő központok közül 
Heves és Gyöngyös térsége 
kicsit lemaradt, helyettük Lő
rinci és Pétervására körzetéből 
érkezett több tanulót.

a győztesek. Leányok, I. 
kcs.: Sztruhár Noémi (Hatvan, 
Szt. István), II. kcs.: Joó Judit 
(Eger, Lenkey), III. kcs.: Radics 
Elizabet (Erdőkövesd), IV. kcs.: 
nem volt induló, V. kcs.: Szűcs 
Kitti (Eger, Neumann), VI. kcs.: 
Molnár Lili (Eger, Neumann). 
Fiúk, I. kcs.: Murányi Péter 
(Eger, EKF Gyakorló), II. kcs.: 
Bíró Bálint (Eger, EKF Gya
korló), III. kcs.: Őszi Csongor 
(Rózsaszentmárton), IV. kcs.: 
Pavko Noel (Lőrinci, Hunyadi), 
V. kcs.: Varga István (Hatvan, 
Bajza), VI. kcs.: Vass Gábor 
(Eger, Szilágyi). ■ B. CS.

Csombor Vivien 
Hamburgban 
lépett szorítóba
ökölvívás Nemzetközi szín
téren edződnek az Egri Városi 
Sportiskola (EVSI) bokszolói. 
Csombor Vivien legutóbb 
Hamburgban a 3. International 
Woman Boxing Week elneve
zésű versenyen lépett szorító
ba, ahol egy győztes mérkőzés 
után az elődöntőben búcsúzott 
a további küzdelmektől.

A héten újabb megmérette
tés vár az egriekre. Oláh Esz
ter az olasz női bajnokságban 
a Valkűrök csapatát erősíti, 
a szakvezetés a 69 kg-os súly
csoportban számít a magyar 
lányra. Az EVSI többi tagja 
Vecsésen húz kesztyűt, ahol 
a cseh válogatottal zajlik kö
zös edzés. ■ S. K.

Az albérlők otthon voltak
v i s s z a p i l l a n t ó  Tajti Józseffel jó vásárt csináltak az egerszalókiak
Túlzás lenne azt állítani, 
hogy a remek időben rende
zett tavaszi első forduló csak
úgy vonzotta a nézőket a 
pályák mellé az Arany Fácán 
labdarúgó megyei I. osztály 
16. fordulójában.

Bódi Csaba

Az érdeklődés hiányára az sem 
jelenthet magyarázatot, hogy a 
Domoszló és az Egerszalók úgy 
játszott házigazdaként, hogy 
valójában vendégségben fogad
ta ellenfelét. A domoszlóiaknak 
az atkári albérlet a Verpelét el
leni mérkőzésen bevált, ugyan
is gólt sem kapott Pócs mester 
csapata, miközben a Szilágyi, 
Molnár csatárduó megtalálta 
az utat Tiszolczki kapujához. 
Szamosiék szerint egyszer ők 
is a gólvonal mögé juttatták a 
labdát, ám a játékszer az enyhe 
domborulatról kifelé pattant, |  
ezt pedig nem vette észre a Sza-1 
bó edző szerint NB I-es szinten f  
működő Lucián játékvezető. |  
A 70 nézőt azonban vélhetően 1 
inkább az izgatta jobban, hogy 
olyan településen rendeztek 
futballmeccset, ahol jelenleg 
nem működik a helyi klub.

A sors(talanság) fura fintora, 
hogy a saját pályája felújítása 
miatt ugyancsak máshol fel
lépő Egerszalók is egy csapat 
nélküli helyen rendezi mérkő
zéseit. Az, persze még vélet
lenül sem a szalókiak hibája, 
hogy Egerben a megye Ill-as 
Sportcentrum SE kivételével 
nincs felnőtt szintű labdarú
gás. A 2005-ös feltámasztást 
követően kevesen gondolták 
volna, hogy újra beköszönt egy 
ilyen szezon a megyeszékhe
lyen. A felsővárosi műfüvön a 
péterkeieknek Káló után Kele
men köszönt be, míg Tajti háló
őr csupán Csóka megoldására 
nem talált ellenszert. A télen 
Besenyőtelekre igazolt Kertész 
helyére érkezett 42 éves Taj
ti József valójában visszatért 
Egerszalókra, ahol több mint 
tíz éve már szolgálta az egyle
tet. Kor ide, kor oda, sokszor bi
zonyítást nyert, hogy a kapusok g 
esetében ez aligha számít, sőt, § 
jobb, ha a sporttárs a tapasztal- ^ 
tabb kategória képviselője.

Bélapátfalván az életkor he- |  
lyett inkább a gólérzékenység £ 
döntött Érsek Martin eseté-

Az egerszalóki Vámosi Róberték (balról) győzelemmel kezdték az idényt a pétervásárai Gulyka Péterékkel szemben

kiállított Rácz esete említhető. 
A besenyőtelki cserejátékos be
melegítés közben sértette meg 
Szabó játékvezetőt, ezek után 
úgy ballaghatott az öltözőbe, 
hogy be sem állt. A markazi 
Násznak eközben a fején nem 
akart elállni a vérzés, miután 
a makiári Szabó stoplijától a 
homlokán három centi hosszú 
seb keletkezett. A hatvani kór
házban ragasztás várt a védőre, 
ahelyett hogy társaival elemez
te volna a 2-2-es döntetlent.

A játéknap legjobbjai
A 16. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA: 

Tajti (Egerszalók) -  Kelemen 
(Egerszalók), Sztranyovszki 
(Márkáz), Horváth F. (Borsod- 
nádasd) -  Tari (Heréd), Molnár 
T. (Makiár), Czene (Nagyréde), 
Boros (Detk), Czéh (Gyöngyös
halász) -  Szilágyi G. (Domosz- 
ló), Érsek M. (Bélapátfalva).

szám o k  szerint . Gólok szá
ma: 28. Átlagban: 3,5. Legtöbb 
gól: Detk-Besenyőtelek (4-2). 
Legkevesebb gól: Domoszló- 
Verpelét (2-0). Nézők száma: 
920 fő. Átlagban: 115. Legtöbb 
néző: három mérkőzésen is 
150. Legkevesebb néző: Do- 
moszló-Verpelét (70 fő).

ben. Az andornaktályiakkal 
szemben duplázó csatárral 
jelentősen erősödött a a Bél- 
kő-alji egylet, amely sokkal 
jobb tavaszban reménykedik, 
mint amilyenre sikeredett az 
őszi szezon. Ám ha m ár sze
zon, akkor fazon is. Ugyancsak 
új szerzemény Gyöngyöshalá
szon Czéh Márton. A bal lábas 
középpályás Füzesabonyban 
kétszer villant, és ez elegen
dőnek bizonyult az átigazolási

időszakban igencsak aktívnak 
számított FSC ellenében. Apró 
megjegyzés: a meccsen tíz eset
ben a sárga lap is előkerült.

Nagyrédén a szőlőskertiek
től Czene, a herédiek részéről 
pedig Tari jegyzett találatokat, 
ám utóbbi góljai azért nem ér
tek győzelmet, mert a 88. perc
ben megítélt 11-est a rédiek kö
zéppályása értékesítette a két 
kiállítást is hozott találkozón. 
Negatív eseményként a Detken

Gyöngyösön Szilágyi Norbertéknek (balról) feladta a leckét a Borsodnádasd

HÍRSÁV

Jövő héten tárgyalják 
az UTE licenckerelmét
la bda r úg ás  A Magyar Lab
darúgó Szövetség (MLSZ) 
várhatóan jövő csütörtöki 
elnökségi ülésén tárgyal
ja majd az UTE kérelmét, 
m iszerint a licencjogot át
vinné a klubot működtető 
gazdasági társaságtól, az 
Újpest FC Kft.-től az Újpest 
1885 Futball Kft.-re. Er
re van lehetőség, ugyanis 
az Országgyűlés tavaly 
december 17-én tartott 
rendkívüli ülése keretében 
elfogadták a sporttörvény 
azon módosítását, amely 
kibővítette a bajnokságban 
való indulási jog átruházha
tóságának körét. ■ MTI.HU

Háromszáz iskolában 
lovaskultúra-oktatás
lovassport Budai Gyula 
szerint az elmúlt két évben 
több támogatást kapott a 
hazai lovaságazat, m int az 
azt megelőző húsz eszten
dőben, szeptembertől pedig 
közel 300 általános iskolá
ban kezdődhet majd meg a 
lovaskultúra-oktatás. A Vi
dékfejlesztési Minisztérium 
parlamenti államtitkára
-  a VM közleménye szerint
-  hétfőn tartott sajtótájé
koztatóján elmondta, hogy 
tavaly 190 millió forinttal 
támogatta a kormány a leg
jelentősebb lovas eseménye
ket, idén pedig erre a célra
-  a kormány február 26-1 
döntése alapján -  325 millió 
forint jut majd. ■ MTI.HU

Almási nyert, Polgár 
é s  Balogh remizett
sakk Almási Zoltán győzött, 
míg Balogh Csaba és Polgár 
Judit döntetlent játszott a 
Jerevában zajló Európa-baj- 
nokság tegnap rendezett 
hetedik fordulójában.
A kontinensviadal honlapja 
szerint Almási a világos bá
bukat vezetve a 40. lépésben 
késztette a parti feladására 
az orosz Jaroszlav Prizan- 
tot. A minden idők legjobb 
női játékosának tartott Pol
gár -  szintén világossal -  az 
örmény Robert Hovhan- 
niszjannal, Balogh pedig 
sötéttel az izraeli Alexander 
Hozmannal állapodott meg 
remiben. Hét játéknap során 
mindhárom magyar 4,5 pon
tot gyűjtött. ■ MTI.HU

Családi nap. Squash mindenkinek elnevezéssel rendezték az Invest 
Sportcentrumban az első Nestlé Gabonapehely Családi Squash Napot. 
Az egykori kemping területén az érdeklődőket a faliabdázáson kívül zöld
ség- é s  gyümölcskóstolás, vetélkedők, térképes tájékozódási feladatok, 
kerékpáros ügyességi verseny é s  retro szabadtéri játékok várták.
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Huszonhárom magyar Egerben
Hu n garia n  o p e n  Péntektől játszanak a para-asztaliteniszezők
Huszonhárom magyar játékos 
vesz részt a március 14. és 16. 
között sorra kerülő para-asztali- 
tenisz Hungarian Openen. Az 
1-5. kategória képviselői a Hotel 
Eger & Parkban, a 6-11. kategó
ria játékosai a körcsarnokban 
mérik össze tudásukat. A mie
ink névsora: Arlóy Zsófia, Benke 
Mária, Bicsák Bettina, Farkas 
Lászlóné, Kovács Ilona, Kurgyis 
Enikő, Márton Evelin, Máté And
rea, Molnár Dóra, Túrós Bettina, 
Barabás Balázs, Berecki Dezső, 
Csonka András, Dollenstein Já- 
nos, Farkas László, Gregor Zol
tán, Kaiser János, Major Endre, 

■Pálos Péter, Pusztafi László, Ra
fael Jenő Róbert, Szigeti Béla, 
Zborai Gyula. ■ B. Cs. A mérkőzések a Motel Eger & Parkban é s  a körcsarnokban zajlanak majd

Eged-futás és 
Érsekkerti körök 
március 23-án
atlétika Az előnevezés már 
lezárult az Egri Atlétikáért 
Alapítvány és a Nagy Sport 
Egyesület által kiírt Eged-futás 
és Érsekkerti körök elnevezé
sű nyüt versenyre. A Kemény 
Ferenc Sportcsarnok Érsek
kert felőli bejáratától március 
23-án, vasárnap 11 órakor 
rajtoló viadal 13,4 km-es távon 
(4,5 km aszfalt, 8,9 km föld
út), mintegy 480 m-es szint- 
különbséggel útvonalon zajlik 
majd. Az Érsekkerti Körök 
mezőnye ugyanezen a napon, 
11.10-kor startol és bonyolítják 
le öt körön (1 kör = 1,2 km) az 
Érsekkertben kijelölt pályán. 
Bővebb információ az nse.hu 
oldalon található. ■ B. CS.

Fekete Zoltán
Téglalap


