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Három újabb
gyanúsított

BUDAPEST Újabb három
személyt hallgatott ki gya-
núsítottként a Budapesti
Nyomozó Ügyészség a ké-
zilabda-mérkőzésekkel
kapcsolatos vesztegetés
miatt indított nyomozása
során, ezzel a gyanúsítot-
tak száma kilencre nőtt. A
Fővárosi Főügyészség köz-
leményben azt írja, hogy a
„jelenleg rendelkezésre ál-
ló adatok szerint egyes
klubcsapatok vezetői, illet-
ve edzői a mérkőzések
eredményének befolyáso-
lása érdekében kínáltak fel
jogtalan előnyt (alkalman-
ként több százezer forin-
tot), amit az érintett játék-
vezetők elfogadtak”. A hi-
vatal június 7-én több
helyszínen tartott házkuta-
tást, melynek során okira-
tokat és egyéb tárgyi bizo-
nyítékokat foglalt le, és hat
személyt hallgatott ki gya-
núsítottként, most pedig
újabb hármat. Az ügyész-
ség tájékoztatásából kide-
rül: négy játékvezető, két
csapatedző, két klubelnök
és a Magyar Kézilabda
Szövetség (MKSZ) egyik
tisztségviselője gyanúsí-
tott. Mindannyian szabad-
lábon védekezhetnek. Az
MKSZ a júniusi házkutatá-
sokat követően kiadott
közleményében azt írta,
hogy a sportágban régóta
közszájon forgó szóbeszéd
szerint jellemzően a ki-
eséstől fenyegetett klubok
kérésére a játékvezetők al-
kalmanként befolyásolhat-
ták a mérkőzések végki-
menetelét. Ezt Kocsis Máté
elnök jelezte a rendvédel-
mi szerveknek, és kérte
közbenjárásukat az ügy
tisztázása érdekében. MTI

Vereséggel
nyitottak

BUDAPEST A magyar női
labdarúgó-válogatott Gyir-
móton 6:1-re kikapott az
Európa-bajnoki ezüstérmes
dán csapattól a világbajno-
ki selejtezősorozat első
mérkőzésén kedden.
D csoport, 1. forduló:
Magyarország–Dánia 1:6
(1:2). Gólszerzők: Jakabfi
(41. – 11-esből), ill. Nadim
(28. – 11-esből), Troelsga-
ard (44., 68., 75.), Harder
(55.), Sörensen (88.). MTI

A téli olimpiára
készül a sífutó
HORVÁTH GÁBOR
horvath2.gabor@naplo.plt.hu

BALATONALMÁDI Gőz-
erővel készül a jövő februá-
ri, pjongcsangi játékokra
megyénk első téli olimpi-
konja, akivel a félmaratoni
futásról és a koreai hely-
zetről is beszélgettünk.

– Májusban kezdődött el a
felkészülés, az egész szezon-
ra, de természetesen a fő ver-
seny az olimpia, arra igyek-
szünk kihegyezni a formát
– nyilatkozta a Naplónak Kó-
nya Ádám, a Veszprémi Sí
Egylet sportolója. A balaton-
almádi versenyző lesz az
egyetlen férfi sífutó a 2018-as
téli olimpián részt vevő ma-
gyar küldöttségben.

A játékoknak jövő február-
ban a dél-koreai Pjongcsang
ad otthont, a város alig
száz kilométerre fekszik a
politikai puskaporos hor-
dónak számító Észak-
Korea határától. A Nem-
zetközi Olimpiai Bi-
zottság (NOB) nemrég
bejelentette, nem fenye-
geti veszély az ese-
ményt és a sportolókat.
– Természetesen sokat
gondolok az olimpiára, de
ezen nem szoktam törni az
agyam. Bízom benne, hogy
nyugalom lesz – válaszolta
kérdésünkre Ádám, aki
sprinttávon (1,8 kilométer) és
15 kilométeren biztosan rajt-
hoz áll az ötkarikás játéko-
kon, és elképzelhető, hogy az
50 kilométeres mezőnyben is
ott lesz majd.

– A 15 km-es verseny a fő
számom, de a sprintet is sze-
retem. Ötven kilométeres tá-
von még nem indultam, leg-
alábbis FIS-viadalon nem volt
még ilyen hosszú megméret-
tetésem.

Ádám, aki középiskolás
éveit egy osztrák síiskolában
töltötte, a várakozásokkal
kapcsolatban elárulta: a me-
zőny második harmadának
elején végezne, s mivel a vi-
lágbajnokságon 60. volt, jó
lenne azon a helyezésen ja-
vítani.

Szabó László irányításával
rengeteget edzett az elmúlt
hónapokban: heti hat nap, na-
pi két tréning volt a program.
Konditerembe járt, úszott, fu-
tott, kerékpározott és sírolle-
rezett. A munka eredményes-
ségét mutatja, hogy a (téli)

sportoló nemrég fantasztikus
idővel (1:12:26), számos atlé-
tát megelőzve 14. lett a több-
ezres indulószámot felvonul-
tató 32. Wizz Air Budapest

Félmaratonon. Elárulta, sze-
retett volna egyéni csúcsot
futni, és ez sikerült is. Na-
gyon élvezte a versenyt.

– Az a jó sífutásban, hogy
sok sportág felhasználásával

lehet készülni, ami így nem
unalmas.

A 25 éves sportoló hozzá-
tette: ilyenkor, nyár végére,
ősz elejére már nagyobb szo-
kott lenni a hóéhsége, de idén
kétszer is sikerült hóalagút-
ban tréningeznie. Igazából ez
egy mélygarázs, amelynek
belsejét nyáron hóval borítják
be, így szimulálnak téli körül-
ményeket. Az említett létesít-
mény Szlovéniában van, mu-
száj utazni, a sportágspecifi-
kus edzésekre hazánkban kor-
látozottak a lehetőségek.

Ádám már útnak is indult,
olimpiai felkészülésének el-
ső része véget ért. A sífutó
a folytatásban Ausztriában,
Szlovéniában és Norvégiá-
ban edzőtáborozik majd, s
gleccseren is tud tréningezni.

A 25 éves
sportoló nem

foglalkozik
a koreai

helyzettel

Biztos nemesvámosi
kézilabdás siker
MEGYEI KÖRKÉP Felemás-
ra sikeredett a rajt a Veszp-
rém megyei csapatok szá-
mára a női kézilabda NB
II-ben.

Nemesvámos–Körmend
38:25 (18:10)

Veszprém, 100 néző. V.:
Bőhm, Tóth. Bajnok DSE Ne-
mesvámos: Grósz K. – Gerst-
már Sz. 2, Rónai D. 11, Ga-
schler D. 4, Maurer K. 3, Gál
D. 1, Lestár B. 1. Csere: Mis-
tina F. (kapus), Horák H. (k),
Hettyei E., Máté F. 5, Péter P.
2, Kovács A. 2, Vida Cs. 5,
Dukai A.,Gaál D. 1. Edző:
Koszorús Katalin

Hétméteresek: 5/5 ill. 6/6.
Kiállítások: 2, ill. 8 perc.
Már az első félidőben tete-

mes különbséget harcolt ki a
Nemesvámos, és ezt a máso-
dikban sikerült növelnie is a
lelkes ellenfelével, a Kör-
menddel szemben.

Mosonszolnok–Pannon SE
32:24 (16:11)

Mosonszolnok, 250 néző.
V.: Atyimov, Jáger. Veszprém
Pannon SE: Magyar, Marosi
(kapusok), Regovics 1, Ács 6;
Jaksics 3, Juhász 1; Kun 4;
Diószegi 3, Szirmai 5, Tóth 1,
Novák, Báder, Ujhelyi, Czi-
szer, Szentpétery, Bodnár.
Edző: Erdélyi Tamás.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 4/4, ill. 5/4.
Nehéz mérkőzésre számí-

tottak a veszprémiek a nyáron
alaposan megerősített Moson-
szolnok otthonában. A hazai-
ak végül biztos győzelmet
arattak.

Erdélyi Tamás: – Sajnos
rosszul kezdtük a szezont.
Tudjuk, miben kell erősöd-
nünk, dolgozunk rajta.

Hétvégén megyei rangadó-
val folytatódik a bajnokság,
vasárnap 15 órától fogadja a
Pannon SE a Vámost. bvr
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Történelmet írt
a vitorlázó fiú
Jövőre ez már kvótát is érhet
BALATONFÜRED Vadnai
Benjamin a 17. helyen vég-
zett Splitben az olimpiai
Laser Standard hajóosztály
világbajnokságán.

Magyar versenyző ebben a
hajóosztályban – világbajnok-
ságon – még soha nem vég-
zett az első húszban. Ez a 17.
hely azért is figyelemre mél-
tó, mert hogyha Vadnai hozni
tudja ugyanezt az eredményt
2018-ban a dániai vb-n Aar-
husban, az olimpiai kvótát je-

lenthet. Ezzel az eredménnyel
ugyanis a nemzetek sorrend-
jében a tizenegyedik lett, és a
következő nyári olimpián, To-
kióban ebben a számban 35
ország képviseltetheti majd
magát.

A mezőnyben ott volt Vad-
nai Jonatán is, Benjámin
öccse, aki a 37. helyet szerez-
te meg.

A hunsail.hu információi
szerint az eseményen 53
nemzet 147 vitorlázója ver-
senyzett. bk

Bravúrosan szerepelt a BYC vitorlázója a vébén Fotó: Vadnai Péter

Veszprém megye
első téli

olimpikonja,
Kónya Ádám

Fotó: Szigeti Viktor

Barcelonai ereklyével segítenének a családon
VESZPRÉM Barcelonában
élő házaspár ajánlott fel
nem mindennapi futball-
ereklyét aukcióra, hogy egy
Veszprémben élő, nehéz
sorsú családot segítsen.

Büki Péter és Beke Erika
négy éve élnek Barcelonában
és három éve működtetik a
Futballárium elnevezésű, töb-
bek között labdarúgó-ereklyé-
ket is gyűjtő vendéglátóhe-
lyet. A pár példaértékű kap-
csolatot ápol a világhíres FC
Barcelona futballcsapatával, s
a klub már többször ajándé-
kozott számukra értékes, kü-
lönleges mezeket, cipőket.

Az egyik ilyet, amely a ta-
valyi, 6:1-gyel végződött Bar-
celona–PSG Bajnokok Ligá-
ja-nyolcaddöntőről állít emlé-

ket, ajánlották fel jótékony
célra. Az egyébként szombat-
helyi pár Veszprémben ran-
devúzott először, számukra
ez a város a szerelem szige-

te, ezért úgy döntöttek, hogy
itt élő, nehéz sorsú családon
szeretnének segíteni.

A Mák Dóra Divatbemu-
tató Kicsit Másképp, valamint

a Zonta Club Veszprém egye-
sület is felkarolta az ötletet,
sőt Ovádi Péter önkormány-
zati képviselő is az ügy mel-
lé állt.

A történelmi mérkőzést
megörökítő Barca-mez ter-
mészetesen dedikált, Messitől
kezdve Suarezen át Neyma-
rig valamennyi résztvevő alá-
írta. A mezből befolyt össze-
get pedig Hrubiné Pacher Il-
dikó és gyermekei kapják
majd. A veszprémi édesanya
egyedül neveli 2,5 éves kislá-
nyát, 14 és 16 esztendős, kö-
zépiskolás fiait.

Büki Péter és Beke Erika
tavaly szombathelyi családon
segített, akkor 806 ezer forin-
tot sikerült összegyűjteniük.
Szeretnék, ha a kezdeménye-
zés hagyománnyá válna. bvr

Büki Péter itt vette át a Barcelona képviselőjétől az említett mezt,
amit aukcióra ajánlott fel Fotó: Beke Erika
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