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A Telekom Veszprém fontosnak tartja, hogy a lehető legkisebb mértékben terheljük 
a környezetünket, ezért az egyszer használatos műanyag poharak használata 
helyett bevezetjük a REPOHARAT.

Ezekkel a poharakkal, azon túl, hogy egy csodás csapatfotós design díszíti őket, - 
ezáltal igazán menőnek is tűnhetsz, ha úgy döntesz, hogy a mindennapokban is 
használod - még a környezetet is óvhatod velük. Visszaválthatók és Magyarországon 
készülnek, szóval így a szállításból fakadó CO2 kibocsátás is kevesebb.

A poháron elhelyezett QR kód segítségével további exkluzív és folyamatosan változó 
tartalmakat érsz el a csapattal és a mérkőzésekkel kapcsolatban.

Megérkeztek a Repoharak 
az Arénába

1. Első italvásárlásod alkalmával, 
egyszeri REPOHÁR használati díj (500 
Ft) kerül felszámolásra. A REPOHARAT 
a főbejárattal szemben és bármelyik 
pultban megvásárolhatod.
 
2. Ezután bármelyik pultban tiszta 
pohárra tudod cserélni, a mérkőzés 
ideje alatt, illetve a végén pedig - ha 
nem szeretnéd megtartani, kollégánk 
a főbejárattal szembeni REPOHÁR 
pultnál (csak ott!) visszaváltja neked 
és visszakapod az 500 Forint 
használati díjadat.
 
3. A poharaink nem törnek, így a 
legvadabb mérkőzéshangulatban is 
biztonságosan használhatóak. A 
pályára dobni természetsen tilos, 
hiszen komoly büntetést kaphatunk 
érte! Szeretnénk felhívni a figyelmed, 
hogy sérült, további használatra 
alkalmatlan poharat nem tudunk 
becserélni, az elhagyott pohárért 
pedig nem tudunk felelősséget 
vállalni.

Az ÁNTSZ jogszabályai alapján, használt poharadba nem tudunk majd újra italt 
tölteni Neked, helyette új, tiszta poharat kapsz. (Sérült, hibás poharat cserélni csak 
úgy áll módunkban, hogy azért a pohárhasználati díj újból felszámításra kerül!)

Köszönjük, hogy együtt közösen tehetünk a környezetünkért! Köszönjük az 
együttműködésedet!

Az ősz meccse
Európa és egyben a világ egyik legnagyobb 
érdeklődéssel várt párharcát rendezik meg 
vasárnap a Veszprém Arénában, ahol a K&H Liga 
alapszakaszában a magyar bajnokságból 
jócskán kiemelkedő BL-csapatok esnek 
egymásnak: jön tehát a Telekom Veszprém vs 
Pick Szeged őszi felvonása. 

A dél-alföldiek kivételesen címvédőként 
érkeznek a királynék városába, így a veszprémi 
csapat számára vélhetően nem kell külön 
motivációs tréninget tartania az edzőpárosnak, 
Momir Ilicnek és Gulyás Péternek, akik 
veszprémi múltjuknak, gyökereiknek 
köszönhetően maguk is pontosan tudják, mit 
jelent mindenkinek egy ilyen meccs. 

Életet vagy halált. 

A veszprémi, teltházas lelátó remélhetően 
magas színvonalú, sérülésektől mentes 
találkozónak örvendhet majd, melyen a 
szurkolók hathatós segítségével a hazai 
csapat kiküszöbölheti a BL-ben megesett, 
bukaresti csorbát. 

Hajrá Veszprém!2 3



“Hazai pályán mindenki győzelmet 
vár tőlünk. Mint minden rangadón, 
ezúttal is az fog dönteni, hogy ki tud 
higgadtabb maradni, ki vét 
kevesebb hibát. Ilyen szempontból 
olyan lesz, mint egy Bajnokok Ligája 
mérkőzés. 

“Nagyon jó az öltözői hangulat, sokkal 
jobb, mint vártam. Persze mindig erre 
törekedtünk, hogy minél egységesebb 
legyen a csapat. Annyit üzennék a 
szurkolóknak, hogy jöjjenek, 
szurkoljanak, számítunk rájuk!

“Válogatott hét után érkezünk a 
Szeged elleni meccsbe, így van 
elég időnk felkészülni. Mindent 

megteszünk a győzelemért, hiszen 
tavaly a döntőben ők örülhettek. 

Célunk a bajnoki cím 
visszahódítása, ehhez az első 

lépést megtehetjük vasárnap. 

“Nagy küzdelemre számítok, 
értelemszerűen mindkét csapat 
győzni akar majd. Szoros meccs 

lesz, mint szinte mindig, de 
természetesen itthon tartjuk a 

két pontot.  

Mérkőzés előtti nyilatkozatok Mérkőzés előtti nyilatkozatok



“ A siker azon fog múlni, ki 
lesz éppen mentálisan a 
toppon.” - Petar Nenadic

SZEGED ELLENI MÉRKŐZÉSÜNK ELŐTT PETAR NENADIC ÉRTÉKELT. 
CSAPATUNK SZERB BALÁTLÖVŐJÉT A VESZPRÉM – SZEGED MÉRKŐZÉS 
VÁRAKOZÁSAIRÓL, A SZEZON EDDIGI TAPASZTALATAIRÓL ÉS A 
SZEGEDI ÉVEIRŐL IS KÉRDEZTÜK.

Szia Petar! Elég speciális szezont fut idén 
a Veszprém, hogyan értékelnéd az 
eddigieket?

“Azt gondolom viszonylag jó szezont 
futunk, minden a jó irányba tart. Viszont 
most elég húzós időszak következik, 
sok-sok mérkőzéssel, ráadásul elég fontos 
mérkőzésekkel. Talán kiemelném ezek 
közül a jövő hét szerdai Zaporozhye elleni 
találkozót, ami 3 nappal a Pick-Szeged 
elleni után lesz.”

3 komolyabb skalpot szerzett a csapat 
(PSG, Barcelona, Flensburg), 2 „hiba” 
idegenben, mit gondolsz?

Ahogy mondtam, szerintem jó irányba 
tartunk, a csoportunk, hogy is 
fogalmazzam meg; brutál erős. A legtöbb 
csapat képes a legmagasabb szinten 
játszani, eséllyel pályázik a Final4-ra. De 
még azért túl korai lenne értékelni bármit 
is, hiszen bőven több van előttünk, mint 
mögöttünk. És persze, ahogy minden 
csapatnak, nekünk is benne van és benne 
lesz a játékunkban a hullámzás. A hibák, a 
vereségek, ha így fogalmazunk, az 
életünk, a sport része és néha még talán 
jó hatással is van ránk, hiszen a hibákból 
lehet csak igazán tanulni. Tanulnunk is 
kell belőlük!

November 14-én a Pick Szeged ellen játszujnk. 
A meccseink mindig inkább az idegek harcáról és mentális dolgokról 
szólnak. A „szép” játék általában másodlagos. Hogyan készültök erre? 
Lehet-e egyáltalán készülni erre?

“Igen, lehet. De elég sok ilyen mérkőzést játszottunk a pályafutásunk 
során, szóval… A Szeged elleni meccseinken megszoktuk már, hogy 
nagyobb a nyomás, de tudjuk, hogy itthon játszunk, tehát ez így teljesen 
normális. Ez egy nagy derbi, a szurkolóink élnek halnak ezekért az 
összecsapásokért, és mi meg is teszünk minden tőlünk telhetőt. Persze, 
99% hogy egymással nézünk majd farkasszemet a bajnoki döntőben is, 
de győzni szeretnénk vasárnap, ez egyértelmű.”

Két évet játszottál a Szeged csapatában, hogyan emlékszel vissza 
ezekre az időkre?

“A Barcelonából kerültem Szegedre. Előtte éppen egy súlyos térdsérülés-
ből épültem fel, ami miatt 10 hónapig nem is játszottam. Az idő halad, 
de persze az emlékek velünk élnek. Jó időszak volt, esélyt kaptam 
Szegeden arra, hogy visszatérjek a pályára, amit sok, nagytudású, 
tapasztalt embernek köszönök ott.”

Mit vársz a mérkőzéstől?

“Ez egyszerű. Mivel hazai pályán játszunk, egyértelműen mindenki 
győzelmet vár tőlünk. De, általában, ahogy a kemény mérkőzéseinken, 
itt is az fog dönteni, hogy ki marad higgadt, ki véti a kevesebb hibát. 
Kicsit olyan érzetre, mint egy Bajnokok Ligája mérkőzés.”

Mindkét oldalon voltak változások, érkező játékosok, edzőváltás. Mit 
gondolsz változtat ez valamit a játék képén?

“Ugyanaz lesz szerintem, itt már nincsenek nagy titkok. Ők is, ahogy mi 
is figyelemmel kísérjük a Bajnokok Ligája mérkőzéseket. Nem hinném, 
hogy bármivel meg tudná lepni egyik a másikat. A siker azon fog múlni, 
ki lesz éppen a toppon mentálisan abban a pillanatban, amikor döntést 
kell hozni és ki vét majd kevesebb hibát a mérkőzés folyamán.”

Köszönjük szépen Petar, sok sikert kívánunk vasárnapra! Hajrá Vesz-
prém!

Az interjú további részeleteiért látogass el weboldalunkra, a handball-
veszprem.hu-ra!

#RedUnited #HandballCity
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Momir Ilic - Vezetőedző Gulyás Péter- Másodedző

TELEKOM VESZPRÉM

# NÉV POSZT SZÜLETÉSI IDŐ MAGASSÁG SÚLY
2 Manaskov Dejan Balszélső 1992.08.26. 182 86
5 Omar Yahia Jobbátlövő 1997.09.09. 197 97

12 Corrales Rodal Rodrigo Kapus 1991.01.24. 200 104
13 Nenadic Petar Balátlövő 1986.06.28. 198 97
15 Maqueda Peno Jorge Jobbátlövő 1988.02.06. 197 102
16 Cupara Vladimir Kapus 1994.02.19. 199 116
18 Nilsson Andreas Beálló 1990.04.12. 198 130
23 Ligetvári Patrik Balátlövő 1996.02.13. 203 115
24 Marguc Gasper Jobbszélső 1990.08.20. 180 89
25 Lauge Schmidt Rasmus Balátlövő 1991.06.20. 195 102
26 Strlek Manuel Balszélső 1988.12.01. 185 86
27 Lukács Péter Irányító 2002.07.30. 190 75
31 Blagotinsek Blaz Beálló 1994.01.17. 203 125
35 Mahé Kentin Irányító 1991.05.22. 186 90
43 Ilic Zoran Jobbátlövő 2002.01.02. 197 96
48 Dörnyei Borisz Jobbszélső 1999.07.23. 184 81
66 Lékai Máté Irányító 1988.06.16. 190 92
77 Bodor Márk Balátlövő 2000.02.23. 201 106
88 Sipos Adrián Beálló 1990.03.08. 198 106
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PICK SZEGED

 Juan Carlos Pastor- Vezetőedző Marko Krivokapics - Másodedző

# NÉV POSZT SZÜLETÉSI IDŐ MAGASSÁG SÚLY
4 Rea Barnabás Irányító 2002.11.15. 182 85
5 Kent Robin Tönnesen Jobbátlövő 1991.06.05. 194 90
7 Luka Stepancic Jobbátlövő 1990.11.20. 203 105
9 Bodó Richárd Balátlövő 1993.03.13. 203 110

10 Miguel Martins Irányító 1997.11.04. 192 83
13 Kecskés Dániel Jobbszélső 2001.12.01. 187 72
15 Nik Henigman Balátlövő 1995.12.04. 199 95
16 Mikler Roland Kapus 1984.09.20. 190 100
17 Bogdan Radivojevic Jobbszélső 1993.03.02. 192 80
22 Matej Gaber Beálló 1991.07.22. 198 110
24 Mario Sostaric Jobbszélső 1992.11.25. 193 87
25 Sebastian Frimmel Balszélső 1995.12.18. 190 89
27 Bánhidi Bence Beálló 1995.02.09. 195 96
32 Mirko Alilovic Kapus 1985.09.15. 200 110
41 Imanol Garciandía Jobbátlövő 1995.04.30. 203 105
44 Dean Bombac Irányító 1989.04.04. 188 92
45 Rosta Miklós Beálló 1999.02.14 203 110
51 Borut Mackovsek Balátlövő 1992.09.11. 203 95
71 Alexander Blonz Balszélső 2000.04.17. 187 89
93 Szilágyi Benjamin Jobbszélső 2003.05.18. 187 70

Munkáinkat ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 és NATO beszállítói minősítés

szerint végezzük: 
 

– Teljeskörű mélyépítési munkák    

– Útépítési munkák

– Rekultivációs munkák és nagytömegű földmunkák 

– Bontási és recycling munkák

– Teljeskörű magasépítési munkák generálkivitelezése 

– Bányaüzemeltetés és bányatermékek előállítása, eladása

– Szállítási feladatok végzése

– Túlsúlyos, túlméretes gépszállítás

– Építő- és földmunkagépek bérbeadása

– Használt gép értékesítés

– Üzletviteli tanácsadás

...a praktikus megoldás

8200 Veszprém,  Házgyári u. 26. 
Telefon: 88/576-120,   fax:  88/576-128 
e-mail: info@practical.hu
www.practical.hu

ISO 14001

Tanúsított cég

ISO 9001

Tanúsított cég



„Mindenki ezt a meccset 
várja a legjobban”
SOKADIK VESZPRÉM−SZEGED RANGADÓJÁRA KÉSZÜL KLUBUNK SVÉD 
BEÁLLÓJA, ANDREAS NILSSON. 

Ugorjunk vissza egy kicsit az időben! Milyen gyerek volt a kis Andreas?

“Nem mondanám, hogy kifejezetten rossz, de nagyon energikus, mozgékony gyerek 
voltam, soha nem bírtam egy helyben megmaradni.”

Próbálkoztál focival és jégkoronggal is, hogyan döntöttél végül a kézilabda 
mellett?

“Gyerekkoromtól kezdve jégkorongoztam, focizni is nagyon szerettem, de szinte az 
összes barátom kézilabdázott. Egyszer lementem velük egy edzésre, és ott 
ragadtam. ”

 Mit mondanál a mai gyerekeknek, miért érdemes a kézilabdát választaniuk?

“Mint minden csapatsportban, itt is a közösség a lényeg: új – akár életre szóló – 
barátságokat köthetsz. A gyermekkorban ez pláne a szórakozásról kell, hogy 
szóljon, a legfontosabb, hogy jól érezzék magukat. “

Te mivel foglalkoznál, ha nem 
kézilabdázó lennél?

“Nagyon nehéz kérdés, talán rendőr vagy 
valami hasonló. ”

Ez is ilyen gyerekkori álom?

“Nem igazán, körülbelül öt-hat éve jött 
először az ötlet. Az aktív pályafutásom 
befejeztével talán bele is vágok, 
elkezdem a szükséges iskolát. Ebben is a 
közösség, a közös munka vonz, mint a 
sportban.”

Hosszú, hosszú évek óta itt élsz 
Veszprémben. Hogy bírod a magyar
életstílust?

“Lassan nyolc éve élünk itt a feleségem-
mel és a két gyermekünkkel, tulaj-
donképpen a család és a kézilabda körül 
forog az életem. Veszprém rengeteget 
fejlődött, mióta ideköltöztünk, nagyon jól 
érezzük magunkat.” 

Amikor először ideköltöztél, mi volt a legfurcsább dolog számodra?

“Veszprémet megelőzően két nagyvárosban éltem, Göteborgban és 
Hamburgban, és amikor először megérkeztem, kicsit sokkolt, hogy 

mennyivel kisebb, nyugodtabb, mint a fenti városok. Ráadásul nem 
beszéltem a nyelvet, azt se tudtam, hol tudnék bevásárolni, szóval 

nagy kihívás volt eleinte.” 

Mit szeretsz a legjobban Magyarországgal kapcsolatban?

“Nagyon élvezem, hogy ennyire központi helyen van 
Európában. Közel van a Balaton, de Budapest, Bécs, Pozsony 

vagy épp Horvátország is csak pár órányira van. Ha épp van 
egy-két szabadnapunk, gyakran utazunk a családdal. ”

2013-ban megnyerted a Bajnokok Ligáját 
a Hamburggal. Hogy érzed, miben kellene 
még fejlődnie a klubnak, hogy valóra váljon 
ez az álom?

“A Final Fourban már minden a pillanatnyi 
formán múlik. Amikor 2013-ban nyertünk a 
Hamburggal, előzetesen minket tartottak a 
legkevésbé esélyesnek, nálunk magasabban 
jegyzett, jobb erőkből álló csapatokat győztünk le. A 
Veszprémmel többször is esélyesként érkeztünk Kölnbe 
− a Kielce elleni vereség a mai napig kísért −, de a 
pillanatnyi forma nem mellettünk szólt.”

Vasárnap a Pick Szeged látogat a Veszprém Arénába. Te 
már sok ilyen rangadón pályára léptél, mesélj kicsit a 
hangulatról!

“A Veszprém és a Szeged találkozói mindig is különlegesek voltak, 
legalábbis amióta én itt vagyok. Természetesen érezhető a két 
klub közötti rivalizálás, a két szurkolótábor kölcsönös „csipkelődése”, 
de mindenki ezt a meccset várja a legjobban – főleg a hazait, 
idegenben azért kevésbé kellemes.”

Milyen meccsre számítasz most vasárnap? 

“Nagy küzdelemre számítok, értelemszerűen mindkét csapat győzni akar 
majd. Szoros meccs lesz, mint szinte mindig, de természetesen itthon tartjuk 
a két pontot. ” 13
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Mikita Vailupau a Telekom 
Veszprémben folytatja 
pályafutását

A Meskov Breszt 26 éves jobbszélsője 
kétéves szerződést kötött klubunkkal.

Mikita Vailupau 1995. július 30-án 
született Vicebszkben, 
Fehéroroszországban. Első felnőtt 
klubja az Dinamo Minszk volt, innen a 
városi rivális SKA Minszkhez vezetett az 
útja, és végül 2019-ben igazolta le a 
Meskov Breszt, amellyel azóta két 
bajnoki címet nyert.

Mikita a fehérorosz válogatott oszlopos 
tagja, a 2020-as Európa-bajnokságon 7 
meccsen 47 találatot jegyzett, amivel 
második helyen végzett az összesített 
góllövőlistán.

A villámléptű szélső – aki az 55-ös mezszá-
mot fogja viselni a következő szezonban − az 
EHF Bajnokok Ligája idei kiírásában hat 
mérkőzésen 23 góllal segítette csapatát.

Érdekesség, hogy Mikita Vailupau nevéhez 
fűződik az egy mérkőzésen szerzett legtöbb 
gól rekordja a SEHA-ligában: a fehérorosz 
jobbszélső 20 (!) gólt lőtt az RK Metaloplasti-
ka ellen 2019. október 3-án.

A magyar utánpótlás egyik 
legígéretesebb tehetsége a 
Telekom Veszprémben
Klubunk 4 éves szerződést kötött Fazekas Gergővel, a 
magyar utánpótlás egyik legreményteljesebb tehetségével. 
Gergő 18 évesen, a Fejér B.Á.L. Veszprémből érkezik hozzánk, 
terveink szerint szerződésének első két évében külföldi BL 
csapatban pallérozódik majd. (Erről pár héten belül tudunk 
adni tájékoztatást.)  

Köztudott tény, hogy Fazekas Gergő, Fazekas Nándor 10 
szeres magyar bajnok, 8-szoros magyar kupagyőztes, 
olimpiai 4. helyezett, BL döntős, veszprémi ikon elsőszülött 
fia. Akinek feltétlen sportági szeretete egészen kiskorára 
vezethető vissza, Nándi Gummersbach-i éveire, amik 
kisgyermekként is nagy hatással voltak rá. Különösen Momir 
Ilic, a Bundesliga csapat akkori sztárja, akit Gergő nagy 
figyelemmel követett. Minden lövését, minden mozdulatát 
próbálta utánozni. Mondhatni, egyenes út vezetett tehát 
később a komolyabb bemutatkozáshoz a kézilabdában.

A 2020/21-es idényben az NBI-be jutó Veszprémi KKFT csapatának 
vezéregyénisége, posztján kiemelkedőt nyújtott. Csapata 7. helyen végzett 
ebben a kiírásban. Fazekas Gergő a Telekom Veszprémmel játszott 2020. 
novemberi mérkőzésen például 9 gólt rámolt be a Telekom kapujába.

A 2003-as születésű, 17 éves irányító az előző idényben 38 meccsen 192 gólt 
szerzett, 2021 októberében meghívást kapott a Felnőtt válogatottba is, ami 
17 évesen igazi kuriózumnak számít.

Gergő, a magyar kézlabda utánpótlás egyik legnagyobb tehetsége, 
következő szezontól csapatunk kötelékébe áll.
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Klubunk 2 éves szerződést kötött Yehia El-Deraa-val az Egyiptomi válogatott 
irányító balátlövőjével, aki már a következő szezontól a Telekom Veszprém 
kötelékében folytatja pályafutását. 

Az egyiptomi „goldenboy” 
a Telekom Veszprémben

Yehia El-Deraa, Omar Yahia csapattársa az egyiptomi válogatottban, olimpiai 4. 
helyezett, többszörös Afrikai Bajnokok Ligája győztes a Zamalek csapatával, 
2020-ban a sorozat MVP-je. 26 éves kora ellenére letisztult, elővételező kettes 
védő, támadásban veszélyes a távoli zónákból is, mindemellett jól találja meg a 
beállót és kombinatív játékos is. 

Yehia El-Deraa igazi 
„gátlástalan bombázó”, 
természetesen a szó pozitív 
értelmében. Az idén 
októberben megrendezett 
szuper kupa sorozaton 
például, a Barcelonának 6 
gólt rámolt be. A tokiói 
olimpián 8 mérkőzésen 22 
gólt dobott, csapata egyik 
vezéregyénisége volt, aki 
oroszlánrészt vállalt 
Egyiptom történelmi 
sikerében.

Omar Yahiával a felnőtt (!) 
válogatottban 5 éve 
játszanak együtt, a jó 
játékkapcsolat tehát 
komoly hozzáadott értéke 
lehet csapatunk jövőbeli 
sikereinek. Az egyiptomi 
„goldenboy”, ahogy 
hazájában nevezik, 26 éves 
korára, kiforrott 
játékstílusával a legjobb 
pillanatban van a 
„szintlépésre”, csapatunkat 
2 éves szerződése keretein 
belül erősíti majd a 
következő szezontól.

Dragan Pechmalbec 
is klubunkat 
választotta

Dragan Pechmalbec 1996. 
január 5-én született a 
franciaországi Cahors-ban, 
francia édesapa és szerb 
édesanya gyermekeként. 16 
éves korában a Stade 
rennais futballcsapatának 
mezét cserélte a Cercle 
Paul Bert Rennes 
kézilabdacsapatáéra, 
ahonnan 2016 nyarán a 
HBC Nantes-ba igazolt.

A 25 éves beálló azóta Bajnokok Ligája döntőt játszott csapatával (2018-ban, HBC 
Nantes−Montpellier HB 26-32), illetve két ezüst- és három bronzérmet szerzett a 
francia kézilabda-bajnokságban. A Liqui Moly Starligue idei kiírásában nyolc 
mérkőzésen 23 találat fűződik a nevéhez, 85%-os hatékonysággal váltja gólra 
lövéseit. 

Dragan – aki a következő szezonban a 46-os számot viseli majd − pályára lépett 
ugyan a francia nemzeti csapatban, idén tavasszal végül mégis úgy döntött – a több 
játéklehetőség reményében −, hogy a jövőben szerb színekben folytatja válogatott 
pályafutását.

A védekezésben és támadásban egyaránt bevethető beálló tehetségéről a 
Bajnokok Ligája előző kiírásában személyesen is meggyőződhettünk, mivel a 
negyeddöntő két mérkőzésén összesen kilenc gólt szerzett a Telekom Veszprém 
ellen.  
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TEAM GP W D L GOALS DIFF PTS

Csapat Össz: Gy D V Gólarány GK Pontok

1 Montpellier HB 6 4 1 1 182:168 14 9

2 THW Kiel 6 4 1 1 201:189 12 9

3 Aalborg Håndbold 6 4 0 2 193:175 18 8

4 Pick Szeged 6 3 2 1 180:169 11 8

5 Elverum Handball 6 3 2 1 184:177 7 8

6 HC Vardar 1961 6 2 1 3 172:175 -3 5

7 HC PPD Zagreb 6 0 1 5 147:182 -35 1

8 HC Meshkov Brest 6 0 0 6 168:192 -24 0

GROUP A
A csoport

GROUP B
B csoport

TEAM GP W D 0L GOALS DIFF PTS

Csapat Össz: Gy D V Gólarány GK Pontok

1 Lomza Vive Kielce 6 5 0 1 201:181 20 10

2 Barça 6 4 1 1 188:167 21 9

3 Telekom Veszprém HC 6 4 0 2 179:168 11 8

4 Paris Saint-Germain Handball 6 2 1 3 199:191 8 5

5 FC Porto 6 2 1 3 171:185 -14 5

6 C.S. Dinamo Bucuresti 6 2 0 4 178:190 -12 4

7 HC Motor 6 2 0 4 167:190 -23 4

8 SG Flensburg- Handewitt 6 1 1 4 161:172 -11 3

Csapat M Gy D V LG KG GK P

1 Pick Szeged 8 8 0 0 299 193 106 16

2 Telekom Veszprém 7 7 0 0 244 172 72 14

3 Balatonfüredi KSE 7 5 1 1 210 181 29 11

3 HE-DO B. Braun  Gyöngyös 7 4 1 2 187 176 11 9

5 FTC 7 4 0 3 204 195 9 8

6 Fejér-B.Á.L. Veszprém 8 4 0 4 233 236 -3 8

7 NEKA 7 4 0 3 186 194 -8 8

8 Budakalász KZrt. 9 3 2 4 213 239 -26 8

9 Sport36- Komló 7 2 1 4 192 214 -22 5

10 Grundfos Tatabánya KC 7 2 1 4 180 211 -31 5

11 Dabas KC VSE 7 1 2 4 174 178 -4 4

12 Csurgói KK 7 2 0 5 169 199 -30 4

13 SBS Eger 7 1 0 6 191 222 -31 2

14 Kecskeméti TE- Piroska Szörp 7 0 0 7 165 237 -72 0

TABELLA 
(2021.11.10.)

TABELLA 
(2021.11.10.)



INTERJÚ MARÁVAL, A TELEKOM VESZPRÉM ERŐNLÉTI EDZŐJÉVEL

“Nagyon energikus, mozgékony gyerek 
voltam, sokszor hiába vártak haza a 
szüleim, én az utcán kalandoztam a 
barátaimmal, elfeledkeztem az időről, 
és gyakran ki is kaptam emiatt – idézte 
fel gyermekkorát csapatunk erőnléti 
edzője, Marija Lojanica.”

Marra – ahogy barátai szólítják – hamar 
rátalált a sportra, igaz, nem a 
kézilabdával ismerkedett meg elsőként.  

“Először az atlétikába kóstoltam bele, 
magasugrással próbálkoztam, később 
váltottam kézilabdára. Eleinte kapus 
voltam, aztán irányítóként játszottam 
a szülővárosom, Kraljevo csapatában. 
Mindeközben egyidőben készültem az 
orvosi és a sporttudományi egyetemre 
is, mivel sokáig nem tudtam 
választani a kettő közül, de végül – a 
szüleim meglepetésére – az utóbbi 
mellett döntöttem.”

Az idő persze Mariját igazolta, hamar 
a világ sportelitjének sűrűjében 
találta magát.

“Dolgoztam Ana Ivanoviccsal (egykori 
WTA-világranglista vezető szerb 
teniszező − a szerk.), a szerb női 
teniszválogatottal, kézilabdázókkal, 
röplabdázókkal és futballistákkal is – 
árulta el Marra. – Soha nem akartam 
edző lenni, gyerekekkel foglalkoztam 
ugyan, de hamar rá kellett jönnöm, 
hogy ez nem az én világom.”

Marra szerint nincs még egy 
sportág, amely annyira megterhelő 
lenne a játékosok számára, mint a 
kézilabda.

“A kézilabda a nagyfiúk sportja. Az 
amerikai focit és a rögbit leszámítva 
talán a legagresszívabb sportág, 
csupa rohanás, ugrás, ütközés, 
irányváltás. Össze se lehet 
hasonlítani a röplabdával vagy akár 
a focival. Itt 120 kilós emberek 
gázolnak át egymáson, ezért is a 
világ egyik legmegterhelőbb sportja 
– vélekedett erőnléti edzőnk.”

„A kézilabda a nagyfiúk 
sportja”
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Gasper Marguc 2 évet 
hosszabbít a Veszprémmel
Csapatunk szlovén szélsője, Gasper Marguc újabb 2 évig a Telekom Veszprém 
kötelékében marad. Biztoskezű jobbszélsőnk jó formában játszik, vitathatatlanul a 
csapata egyik legjobbja ebben a szezonban is. Gasper saját bevallása szerint is 
mindig motivált, minden mérkőzésen a maximumra törekszik. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint a Carlos Perez-díj, amit csakis a szurkolók szavazatai alapján 
érdemelhet ki tulajdonosa, minden évben. Ezt 2020/21-es szezonban Gasper 
vehette át Carlos Pereztől egyik őszi mérkőzésünkön.

Gasper nagy kedvvel játszik immár 8 éve a Telekom Veszprémben, 308 mérkőzésen 
1145 gólt lőtt, ebben a szezonban pedig már 68 találatnál tart. 2014-ben érkezett 
hozzánk az RK Celje csapatától, ez idő alatt 6 szoros magyar bajnok, 7 szeres 
magyar kupagyőztes, 3 szoros Bajnokok Ligája döntős, négyszeres SEHA Liga 
győztes, igazi ikonná érett nálunk.

Gasper Marguc jól testesíti meg azt, amit veszpréminek érzünk a játékosainkban: a 
küzdőszellemet, a megingathatatlan győzni akarást, a fantasztikus tehetség 
maximális kihasználását, továbbá komoly érzelmi szinten játszva, jégbe hűtött 
hidegvérrel választani megoldásokat a legfelfokozottabb pillanatokban is. Ő 
Marguc és ez Veszprém! Köszönjük, Gasi!

Nézőszám tekintetében 
is az élmezőnyben

A Handball World kimutatása szerint csak 
Kielben szurkolnak többen a helyszínen, mint a 
Telekom Veszprém meccsein. 

A THW Kiel eddigi három hazai mérkőzésén 
átlagosan 5286 fő szurkolt a helyszínen, míg a 
Veszprém Arénában – a PSG, a Barca és a Flensburg 
ellen – 4896 drukker hajszolta a győzelembe Momir Ilic 
tanítványait. A képzeletbeli dobogó harmadik helyén az 
Aalborg végzett, 4378-as átlagnézőszámmal.

Az összevetést persze valamelyest megnehezíti, hogy a 
koronavírus-helyzet miatt különböző országokban más-más 
előírások vonatkoznak a sportesemények látogatására. 29



GÓLLÖVŐLISTA LEGJOBB GÓLLÖVŐ
1.2. 3.

4. Manuel Strlek 51

5. Jorge Maqueda 44

6. Kentin Mahé 42

7. Ligetvári Patrik 39

8. Andreas Nilsson 37

#26

#15

#35

#23

#18

Gasper 
Marguc

Omar
Yahia

Petar
Nenadic

61
76

69 #5
#24

#13

Nevezett

Játszott

Gól

Gólátlag

Össz.:

5 4 6 15
5 4 6 15
18 28 30 76

3,6 7 5 5,1
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