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SPORT
Újra a magyar válogatottban kézilabdázik az átlövő

TOTÓ
A 22. hét 2. fordulójának
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A 23. hét 1. fordulójának
műsora, és a Blikk tippjei
Mérkőzés

Százalék Tipp

1. Svédország–Szerbia
2. Törökország–Ukrajna
3. Ausztria–Románia
4. Franciaország–Észtország
5. U21Hollandia–U21Bulgária
6. Sampdoria–Varese
7. Atlético GO–Gremio
8. Sport Recife–Palmeiras
9. Atlético MG–Bahia
10. Coritiba–Portuguesa
11. Vasco da Gama–Nautico
12. Internacional–Sao Paulo
13. Ponte Preta–Flamengo
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A +1-es mérkőzés
14. Santos–Fluminense

30-45-25 X

Pótmérkőzések
1. U21 Liechtens.–U21 Magyaro.
2. U21 Feröer-szig.–U21 Szerbia
3. U21 Svédország–U21 Málta
4. U21 Portugália–U21 Albánia
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HIRDETÉS

Nagy dobás kell

X A sportoló állítja, nem a pénz miatt
döntött a nemzeti színű szerelés mellett

táridőig nem tette le az állampolgársági esküt, és időközben
kiderült, Veszprémbe igazol –
onnan már csak egy lépés volt,
hogy tegnap edzésre jelentkezett Mocsai Lajos (58) szövetségi kapitánynál.
Az elmúlt három esztendő
a szurkolókat és a szakmát is
megosztotta. Az utóbbi hetekben kézis szakemberek is hangot adtak nemtetszésüknek,
morális csődöt emlegetve Nagy
visszatérésével kapcsolatban. A
drukkerek hasonlóképpen tettek, a tavalyi Veszprém–Barcelona BL-nyolcaddöntőn bekiabálásokkal és transzparenseken bírálták a spanyol válogatottal kacérkodó játékost.
– Tudom, hogy a közvéleményt megosztotta az ügyem,
s ez először igen rosszulesett,
de el kellett fogadnom. A családom és a barátaim mellettem

BUDAPEST — Bekövetkezett,
amiről már hetek óta suttogtak kézilabdás berkekben: viszszatért a magyar válogatottba
Nagy László (31). A Barcelonával Bajnokok Ligáját, EHF-kupát, spanyol bajnokságot és kupát nyerő világválogatott átlövő 2009 júniusában, a szlovákok ellen 30-19-re megnyert
Eb-selejtezőn játszott utoljára a nemzeti csapatban, azóta különböző indokokkal kibújt a részvétel alól, majd tavaly februárban a válogatottságról is lemondott. Spanyol
lapinformációk szerint honosítását kérte, ám a májusi ha-

Dilemma
A Blikk is feltette a kérdést a
múlt héten: kell az átlövő?

álltak. Ezzel lezárult egy hoszszú ciklus, az élet megy tovább
– fogalmazott Nagy, elárulva,
az utóbbi időszakban sokat beszélgetett válogatottbeli csapattársaival. – Biztos, hogy ők
pozitívan fogadnak majd, remélem, a szurkolók is így tesznek és elhiszik, nem a pénzért
játszom a válogatottban.
Vetési Iván (39), a Magyar
Kézilabda-szövetség elnöke el-

árulta, a játékos által korábban kifogásolt problémák rendeződtek, így a nemzeti együttes színvonalas edzőtáborokba
utazik, és a napidíjak, a biztosítások terén is javult a helyzet.
A kapitány is örül.
– Nem azt kell nézni, mi történt az elmúlt években, inkább

azt, mit tett Nagy a magyar kézilabdáért az előző tíz esztendőben – fogalmazott Mocsai. –
Tavaly a világ legjobbjának választották, értékes tagja lehet a
keretnek. Máshol is előfordult,
hogy valaki hosszabb kihagyás
után csatlakozott újra a nemzeti együtteshez.
Sz. Z.–V. Z.

Pancsoló pólós lányok

HÍREK
Szekeres a Videotonban folytatja

CEGLÉD — Élményfürdőzéssel
nyitotta az olimpiai felkészülést a női vízilabda-válogatott.
A lányok Cegléden a Hotel Aquarellben kezdték el a
másfél hónapos
edzőtábort,
a hotel
well-

SZÉKESFEHÉRVÁR — Elhagyja az MTK-t Szekeres Adrián.
Az U20-as válogatottal 2009-ben világbajnoki bronzérmet
nyerő futballista a Videotonban folytatja a pályafutását. Szekeres a fehérváriak első nyári igazolása.

Elküldték a bundagyanús focistákat
SZÓFIA — A bolgár élvonalbeli bajnokságban szereplő Lokomotiv Szófia kilenc focista szerződését felbontotta. A gyanú
szerint érintettek az ország fogadási botrányában.

nessrészlegében a gyógyvizet,
a hullámmedencét és a pezsgőfürdőt is birtokba vehetik.
– Tökéletes választásnak tűnik a ceglédi rajt,
már beszéltünk is
arról,
mi
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Visszatért
Nagy Lászlóról tegnap készült
a fotó a nemzeti mezzel. Legutóbb három éve viselte...

mindent fogunk csinálni a kötelező feladatok mellett – mesélte Kisteleki Hanna (21), aki
Londonban élete első olimpiáján szerepelhet. – A wellness mellett szervezünk csapatépítő programokat, strandfoci
és röplabda is vár ránk. Persze
a munka az első, hiszen komoly
verseny vár ránk.
Merész András (48) szövetségi kapitány az olimpiai mezőny egyik legﬁatalabb, 23 év
átlagéletkorú együttesét készíti fel a játékokra. A mester
szerint esélyesek lehetünk
Londonban.
– Persze nem csak a mókáról fog szólni a lányoknak az előttük álló másfél
hónap – ígérte a szakvezető.
– Az eindhoveni Eb-n szerzett harmadik helyünkre sokan felﬁgyeltek. Korábban is

Felüdülés
Keszthelyi Ritának jólesett a
vizes kényeztetés

mondtam, az aranyéremért
utazunk az olimpiára, más nem
is lehet a célunk.
Sz. Z.

Élmény
A kemény
edzések közepette egy
kis mókázásra is jut idő a
vízben

Nyári
akció!
Hirdet
de
d ésfelvétel:

460-2543

A 7 alkalmat két héten belül
le kell hirdetni!
Az akció más akcióval nem vonható össze!

Fotók: Szabó Miklós
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Fotó: MTI/Illyés Tibor
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Pihenő
Illés Anna (fentről), Poszkoli
Rita, Takács Orsolya és Kasó
Orsolya élvezte a pihenést a
wellnessrészlegben

Fotó: Szabó Miklós

Berki a fogát vesztette
Küzdelem
Fájós foggal is harmadik lett a maribori Vk-n

BUDAPEST — Kihúzták Berki
Krisztián (26) bölcsességfogát.
Az Európa- és világbajnok tornász már a hét végi maribori Világkupa-viadalon is fogfájástól
szenvedett.
– Péntekről szombat virradóra alig aludtam, annyira fájt a fogam. Szinte csillagokat láttam.

Azon is gondolkodtunk, hogy
egyáltalán elinduljak-e a versenyen – nyilatkozta a londoni
olimpiára készülő, sőt az egyik
legnagyobb magyar aranyéremesélyesnek számító Berki, aki végül a harmadik helyen végzett a
szlovéniai Mariborban a Világkupa-versenyen.

A sportoló legelső lépése volt
hétfőn, hogy orvoshoz menjen.
A bölcsességfogát végül eltávolították és összevarrták az ínyét.
Hogy hány napot kell kihagynia,
az még kérdéses, de az biztos, a
lólengés bajnoka nem vesz részt
a hét végi genti Világkupán.
Blikk-információ

