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A sport enyhített a traumán
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Magyarországról
rajtolhat a verseny
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kezménye is a magyar sport- ni olympiász köré, hogy a mivel fűteni.
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MAGYAR SPORT. Attól függetlenül, hogy a magyar sportélet többnyire Budapestre
összpontosult az 1910-es
években,
természetesen
országos szinten is komoly
hatással volt rá a trianoni
döntés, elsősorban a labdarúgásra nézve.
A békeszerződés 101. évfordulója kapcsán Szegedi Péter
szociológus-sporttörténész
beszélt a Hajdú-bihari Naplónak. – A határ menti városok esetében – mint amilyen
Debrecen is lett – a természe-
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KERÉKPÁR. –

Folynak a tárgyalások a Giro d’Italia országúti kerékpáros-körverseny jövő évi
magyarországi Nagy Rajtjáról,
amelyet a kormány is támogat
– jelentette be Révész Máriusz.
Az MTI beszámolója szerint a
kormánybiztos a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta: kormány-előterjesztést dolgoztak
ki a jövő évi Grande Partenza és
az első három szakasz magyarországi megrendezéséről. HBN

Cseh védővel
erősített a Fehérvár
LABDARÚGÁS. Hivatalos oldalán
jelentette be a Mol Fehérvár,
hogy szerződtette az FC Köbenhavn egyszeres cseh válogatott
belső védőjét, Michael Lüftnert. A 26 esztendős futballista
az elmúlt idényben az Omonia
Nicosiánál szerepelt kölcsönben. A ciprusiakkal idén bajnoki címet ünnepelhetett, ősszel
pedig az Európa-liga csoportkörében szerepelt a gárdával. HBN

A sikerek megmutatták a világnak,
hogy ez a nemzet
létezik, és élni akar
SZEGEDI PÉTER

Váradon ﬁgyelték a tehetségeket
Nagyváradon tartott kiválasztót a DVSC Kézilabda Akadémia. Az eseményen összesen 57 gyerek vett részt, akik két csoportban edzettek helyi trénerek útmutatásai alapján. Az első gyakorláson a serdülők mutatták meg tudásukat, majd utánuk következtek az ifjúságiak. Mindkét
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edzésen a bemelegítés után különböző labdás gyakorlatokat végeztek, majd egymás elleni
játékkal fejezték be a tréninget a ﬁatalok, miközben a DVSC Kézilabda Akadémia szakemberei
árgus szemekkel ﬁgyelték őket.
FOTÓ: DVSC KÉZILABDA AKADÉMIA-ARCHÍV
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