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Kézilabda VB: 

A bronzéremért 
Románia ellen 

Áz év szegedi sportolói 

Jégkorong: 

Szovjetunió— 
Csehszlovákia 
5 : 2 (1:0, 3:1, 1:1) 

Az Izvesztyija díjáért ki-
í r t nemzetközi jégkorong-
tornán tegnap, szombaton 
folytatódtak a küzdelmek. A 
moszkvai Luzsnyiki sport-
palotában 15 ezer néző előtt 
magyar idő szerint délben 
kezdődött el a s z o v j e t -
csehszlovák rangadó, melyet 
kitűnő játékkal a vendég-
látók nyertek. 

Varga győzött, 

Csjef vereséget 

szenvedett 
Wroclawban folytatodott a 

barát i országok belügyi ököl-
vívóinak. nemzetközi szpar-
takiádja, amelyen a Dózsa 
versenyzői is indultak. A 
második napon 11 pár lépett 
a szorítóba, köztük Varga és 
Csjef. Előbbi győzött, utób-
bi kikapott. A könnyűsúly-
ban Varga egyhangú ponto-
zással nyert a lengyel Bebna 
ellen. Félnehezsúlyban J a -
kubowski pontozással verte 
Csjeffet. A lengyel öklözőt a 
pontozóbírák 3:2 arányban 
hozták ki győztesnek, dönté-
süket azonban a közönség 
elégedetlenül fogadta, mert 
úgy érezte, hogy a magyar 
versenyző jobb volt. 

Nagy reményekkel indult 
női kézilabda-válogatottunk 
a holland Groningenbe, a 
világbajnokság színhelyére. 
A kérdés — sikerül-e meg-
védeni világbajnoki címün-
ket — megoldódott. A Jugo-
szláviától elszenvedett 12:6-
os vereség után ma. csak a 
bronzéremért küzdhetnek 
női kézilabdázóink. Az ed-
digi mérkőzéseken mutatott 
játék, az elért eredmények 
bebizonyították, hogy nem 
sikerült jól időzíteni játéko-
saink csúcsformáját. Már az 
NSZK elleni 12:10-es mérkő-
zés is megmutatta, hogy ne-
héz lesz döntőbe kerülni. 
Ezen a találkozón a győze-

lem ellenére gyengén, he-
lyenként katasztrofálisan ját-
szott válogatottunk. 'Ennél 
már csak jobb jöhet — mon-
dogatták a magyar szakve-
zetők a Jugoszlávia elleni 
mérkőzés előtt. Jobb nem 
jött, sőt, azok a jugoszlá-
vok, akiket legutóbb Ko-
lozsvárott 7 góllal legyőz-
tünk, szinte leléptek ben-
nünket. A másik csoportban 
az NDK 12:10 arányban bi-
zonyult jobbnak Romániánál, 
így a világbajnoki címért 
Jugoszlávia az NDK ellen 
léphetett pályára, Magyaror-
szág pedig a bronzéremért 
Románia ellen. 

Hazaérkeztek a magyar 
női sakkozók 

A jugoszláviai Vrnjacska 
Bánján lebonyolított nagy 
nemzetközi sakktornáról 
szombaton kora reggel haza-
érkezett a nagyszerűen szere-
pelt két magyar versenyző, 
Veróci Zsuzsi és Ivánka 
Mária. A Berger-Sonneborn 
rendszer szerint első helyen 
végzett Veröci Zsuzsa, a 22 
éves MAV-tiszt elmondotta, 
hogy ez a verseny nem hi-
vatalos Európa-bajnokság 
volt. hanem az európai női 
bajnokok harmadszor kiírt 
kupájáér t ültünk asztalhoz. 
(Az első kupagyőztes a szov-
jet világbajnoknő Gaprin-
dasvili, a második pedig 
honfitársa. Alekszandrija 
volt.) Nagyon örülök, hogy 
én kerültem az első helyre 
— bár végeredményben 
Ivánka Máriával és a ro-
mán Polihroniadéval 7,5 
ponttal holtversenyben let-
tünk győztesek. 

— A jugoszláv Konar-
kovska-Sokolovától elszen-
vedett vereségem mellett 
kétségtelenül a világbajnoki 
címet védő Nona Gaprindas-
vili elleni mérkőzés volt iz-

Úszós: 

galmas. Elsősorban lélekta-
nilag, hiszen ellene még so-
ha sem játszottam. Gaprin-
dasvili egy újszerű nyitással, 
az úgynevezett csere-spanyol 
nyitással kezdett és ez meg-
lepett. Jó összpontosítással 
azonban sikerült egyenlő ál-
lást kiharcolnom, ezt köve-
tően pedig a 22. lépésben 
Gaprindasvili hibázott, s 
így a 45. lépésben a játszmát 
megnyertem. 

Verőci Zsuzsa a következő 
napokat az év végéig, pihe-
néssel tölti, majd felkészül 
1972. nagy feladataira. 

— Mindketten ígéretet 
kaptunk a jugoszláv rende-
zőktől — mondotta végül —, 
hogy meghívnak a Belgrád-
ban március 8-án kezdődő 
nemzetközi versenyre. Ezt 
követi majd a szintén 
Vrnjacska Bánján hat csapat 
részvételével rendezendő 
előolimpiai torna, de az év 
legnehezebb erőpróbáját 
szeptember 25. október 10. 
között szintén Jugoszláviá-
ban. az. 5. női sakkcsapat-
világbajnokság jelenti — a 
színhely Szkoplje. 

és az olimpiára 
Húsz surün gépelt oldal; 

átfogja a világ úszósportjú-
nak helyzetét — egészen a 
magyar olimpiai keret tag-
jainak részletes eredményei-
ig s mivel a magyar úszók 
már megkezdték, illetve foly-
ta t ják felkészülésüket az 
1972. évi müncheni olimpiá-
ra, majdnem órarendszerűen 
foglalja össze az előkészü-
leti munkát. A sokoldalú 
összeállítás elsősorban No-
vak Ilonának, az úszöváloga-
tott. felelősének a munkája , 
aki szakembernek is olyan 
lelkiismeretes és sokoldalú, 
mint amilyen versenyző volt. 

Húsz éve lesz jövőre, hogy 
a magyar úszók utoljára 
olimpiai bajnokságot nyer-
tele, s érthető, hogy az egy-
kori aranyérmes szakvezető 
is mindent megtesz a siker 
érdekében. Ebben nagyszerű 
társakra lelt, hiszen partne-
rei az ugyancsak volt olim-
piai bajnok Székely Éva, to-
vábbá Littomeritzky Mária, 
Tumpek György volt világ-
rekorder, Széchy Tamás, Kiss 
László és Bakó Jenő. A ver-
senyzői gárda, amely pilla-
natnyilag az olimpiai kere-
tet alkotja (Münchenig 
ugyanis még lehetnek válto-
zások) a következő: 

Férfiak: Hargitay András 
(1956-ban született. KSI), 
Szentirmai István (1949, 
nVSC). Cseh László (1952, 
Ü. Dózsa), Szabó Sándor 
(1951, Bp. Spartacus), Csá-
szári Attila (1954, BVSO. 

Nők: " Gyarmati Andrea 
(1954, FTC), Patóh Magda 
(1948, Bp. Spartacus), Tu-
róczy Judit (1948, BV3C), 
Kovács Edit (1951. BVSC), 
Kiss Éva (1954, Bp. Honvéd), 
Törzs Mária (1952, Ü. Dó-
zsa). 

A célkitűzés már 1971-ben 
az volt — és ez fokozódik 
1972-ben —, hogy minden 
magyar versenyző még job-
ban megközelítse a világ-
színvonalat, rendszeres ed-
zésmunkával, az Ismert és 
legfejlettebb módszerek al-

kalmazásával és az előre 
megtervezett versenyeken 
történő indulással. 

A magyar üszők az egész 
felet átdolgozzák, elsőként a 
megfelelő állóképesség meg-
alapozása szerepel a prog-
ramban. Januárban fokozó-
dik az edzések intenzitása, 
s februárban már megkez-
dődik a formábahozás. A ki-
küldetésre pályázóknak ezért 
legalább egy alkalommal kell 
elérni az 1971. évi világ-
ranglista 8. helyezettjének 
az időeredményét Számítás-
ba kerül majd a március 25 
és május 2 közötti legalább 
négy válogató verseny össz-
teljesítményének az értéke-
lése. 

A szakvezetők feladata 

annak megjelölése is. hogy a 
legjobb eredményekre esé-
lyesek közül kik milyen szá-
mon induljanak. Különösen 
Gyarmati Andrea és Hargi-
tay András esetében fontos 
ez. Az úszósport 1972-es dosz-
sziéjában minden eddiginél 
több verseny szerepel. A 
szakvezetés azt szeretné, 
hogy ezeken valamennyi ke-
tettag mindig részt vegyen. 
Április elején Budapesten a 
svédek elleni válogatott via-
dal jelent eseményt. Ugyan-
csak áprilisban Dortmund-
ban a nyugatnémetek és 
Leeds-ben az angolok ellen 
szerepelnek legjobbjaink. Az 
országos bajnokság időpont-
ját előre hozták: április 29-
től május 2-ig bonyolítják le. 

Képünkön balról jobbra: T 
ka Ágnes (Postás), Magyar 

Mai számunkban három 
női — és két férfi sportolót 
mutatunk be sorozatunkban 
olvasóinknak. Név szerint 
Tóth Juliannát és Tóth Mar-
gitot, a Szegedi Spartacus 
röplabdacsapatának legjobb-
jait, Huszka Ágnest, a Sze-
gedi Postás NB l-es vívónő-
jét, Magyar Györgyöt, a 
SZEOL gólerős védőjátéko-
sát, és Darvas Miklós válo-
gatott kenust. 

A két nővér 
A Szegedi Spartacus röp-

labda-csapatát szinte el sem 
lehet képzelni Tóth Julianna 
és Tóth Margit nélkül, ö t 
éve játszanak az együttes-
ben. és ezért már jóval több 
mint 100 NB l-es mérkőzé-
sen vettek részt. 

A két nővér közül Margit 
a magasabb termetű, ő fő-
leg a hálónál tűnik ki. Ütő-
játékos, aki sok pontot sze-
rez a bajnoki mérkőzéseken. 
Nemcsak az ütései erősek és 
jól helyezettek, hanem a 
nyitásai is. Az is tény vi-
szont, hogy néha nagyon is 
akar, és olyankor kicsit nyu-
godtabb játékával nagyobb 
hasznára lehetne csapatának. 
Jutka még sohasem nyújtott 
olyan jó teljesítményt, mint 
ebben az évben. Szinte min-
den alkalommal az átlagos 
NB l-es szint felett ját-
szott. A mezőnyben önfelál-
dozóan küzd, ahogy monda-
ni szokás ..összeszedi" a lab-
dákat, előkészíti a támadást, 
de ha előrekerül a háló-
hoz, ott sem vall szégyent. 

Tóth Margit és Tóth Ju-
lianna, a Vas- és Fémipari 
szövetkezetben dolgoznak, 

műhelyadminisztrátorok. 
Akárcsak a sportmunkát, 
hivatásukat is mindketten 
nagy szorgalommal végzik. 

A siker kapujában 
Kislány volt Huszka Ág-

nes. amikor jelentkezett Já -
vorkai István vívómesternél, 
hogy ő szeretne lejárni ed-
zésre a Postáshoz. A kislány 
azóta középiskolás tanuló, s 
kitűnő vívó vált belőle. Ab-
ban a korban van, amikor 
még nem tudja az ember, 
hogyan is köszönjön nálánál 
néhány x-el idősebbeknek. 
Egy-két nap múlva lesz 17 
éves, s erre a korra NB I-
es vívó. olyan, aki nagysze-
rű versenyzéssel az egész 
csapatot magával , tudja ra-
gadni. Ezt bizonyította né-

úth Julianna (Spartacus). Tó th Margit (Spartacus). Husz-
György (SZEOL SC), Darv as Miklós (SZEOL SC) 

hány hete az NB I-be ju-
táiért vívott csörtékben is. 
Azt mondják róla: ő segítet-
te be a csapatot a legmaga-
sabb osztályba. 

ö téves vívómúlt áll mö-
götte. Ez idő alatt városi es 
megyei bajnokságokat nyert. 
Legnagyobb sikere, hogy NB 
l-es vívó. Javorkai mester 
elégedett Agi szorgalmával. 
A sportban szükséges fe-
gyelmezettsége az utóbbi hó-
napokban a tanulásban is 
megmutatkozott. Javultak 
osztályzatai. Edzője szerint: 
ha nem bízza el magát, 
szorgalmasan készül tovább-
ra is, szép jövő előtt áll. 
Most jutott el a siker kapu-
jába. 

Három aranyérem 
a vidékbajnokságon 
Darvas Miklós öt évvel ez-

előtt a Ganz-MÁVAG-ban 
ismerkedett meg a kenu-
sport rejtelmeivel. Később a 
Bp. Honvédhoz, majd 1970-
ben Szegedre, a SZEOL-hoz 
igazolt. 1968-ban ifjúsági vá-
logatott, majd egy év múl-
va felnőtt válogatott lett. 
Nemzetközi versenyen győ-
zött Snagovban, majd 1970-
ben tartalékként kiutazott a 
koppenhágai kajak-kenu vi-
lágbajnokságra. Az idei VB-
re nem sikerült eljutnia, 
mégis elmondhatjuk róla, 
hogy eredményes évet zárt. 
Bitgosban nemzetközi verse-
nyen győzött, majd „hazai 
vizeken" a válogatott verse-
nyek sorozatán térdelt ha-
jóba. Júniusban C—1 ezer 
méteren győzött, majd más-
nap C—1 tízezren is a leg-
jobbnak bizonyult. Egy hét-
re rá válogatóversenyen az 
ezerméteres távon megverte 
Wichmannt. Júliusban Sna-
govban szerepelt kitűnően, 
majd az utolsó válogató-
versenyen augusztusban az 
FTC-s Povázsaival második 
helyen végeztek a Pfeffer— 
Soltész páros mögött. így a 
belgrádi VB-re Pfefferék 
utaztak, ahol végülis negye-

dik helyezést értek el. Dar-
vas Miklós még ebben a 
hónapban három aranyér-
met szerzett az országos vi-
dékbajnokságon; ezer, öt-
száz és négyszer-ötszázméte-
res távokon utasította maga 
mögé ellenfeleit. 

A kitűnő sportember szor-
galmasan készül a jövő év 
versenyeire, s mint ahogy 
mondta: Szeretnék már vég-
re nagy világversenyen is 
bizonyítani. Ügy gondoljuk, 
erre minden lehetősége meg-
lesz. 

A bombázó 
Magyar György három eve 

futballozik a SZEOL-ban. 23 
éves. Az elmúlt évekhez vi-
szonyítva talán ő fejlődött a 
legtöbbet. Beállós létére 
nyolc gólt lőtt az idei ba j -
noki szezonban. Kemény, jól 
fejelő játékos. Egyedül 6 
szerepelt minden mérkőzé-
sen. s 6,70-es átlagteljesítmé-
nyével a csapat egyik leg-
jobb játékosának bizonyult. 
Az NB I B-s ellenfelek ha-
mar megismerték a nevét. 
Először még alig álltak sor-
falat 25—30 méteres szabad-
rúgásainál. csak akkor kezd-
tek jobban odafigyelni, ami-
kor már szériában lőtte a 
gólokat. Mérkőzések előtt a 
csapatok edzői külön figyel-
meztetik védőjátékosaikat, 
hogy vigyázzanak Magyarra, 
főleg, amikor szabadrúgáshoz 
jut. A 17 mérkőzés során há-
romszor volt a mezőny leg-
jobbja. 

Magyar György ebben az 
évben bizonyított. Amikor 
beszélgettünk a halkszavú 
labdarúgóval, elmondta, hogy 
távlati terveiben szerepel a 
továbbtanulás, s nem utolsó-
sorban az, hogy jövőre már 
NB l-es csapat játékosa le-
hessen. S hogy mi a siker 
t i tka? — Semmi különös — 
ahogy mondja. — Az idén 
minden bejött. Persze az 
erőnlét is döntő. És Magyar 
az idei bajnoki év során 
minden mérkőzésen kirob-
banó erőben játszott. 

S O R O K B A N 

Áz elégedetlen bajnok 
Már többször leírtuk, de 

megint ismételnünk kell azt 
a tényt, hogy Szegeden szép 
hagyományai vannak a te-
kézésnek. Cikkünket egesz 
névsorral kellene kezdeni, 
felsorolva azokat a férfi- és 
női versenyzőket, akik a 
múltban Szegedről kerültek 
ennek a sportágnak a válo-
gatottjába. vagy pedig or-
szágos bajnokságot nyertek. 
Elégedjünk meg azonban né-
hány női versenyző adatai-
val: Soós Györgyné tizen-
négyszer. Oláh Anna hét-
szer, dr. Szamosszegi Béláné 
ötször. Nagytorma Gyuláné 
egyszer volt országos váloga-
tott az elmúlt 18 esztendő 
során. 

Mindezt azért említjük, 
meri nemrégiben ú j verseny-
ző, Tompáné Berta Anna, a 
SZAK játékosa ebben a 
sportágban megnyerte az or-
szágos bajnokságot, és ezzel 
a régebbiek nyomába lépett. 

A 31 éves bajnoknővel a 
megyei tekeszakszövetség-
ben találkoztunk, ahol foga-
dást tartottak számára. Ta-

lán mondani sem kell. hogy 
a jó hangulatban lefolyt be-
szélgetés során nem volt ne-
héz szóra bírni a Szegeden 
már közismert sportolónőt, 
aki régebben az NB Il-es 
móravárosi és az NB l-es 
makói kézilabdacsapatban 
játszott. 

A beszélgetés során meg-
tudtuk Tompánétól, hogy 
bár országos bajnokságot 
nyert, nincs megelégedve sa-
ját magával. Négy éve kez-
dett az ú j sportággal fog-
lalkozni. Nagyon sokat jár t 
az edzésekre, és már jó fél 
év után bekerült az NB l-es 
csapatba. Azután eredmé-
nyein akart javítani. Ez is 
sikerült. Az idei bajnokság-
ban egy kivétellel mindig 
négyszázon felül ütött, hazai 
és idegen pályákon 430-as 
átlagot ért el. 

És ezután panaszkodott. 
Milyen nehéz lesz a követ-
kező célját elérnie . . . Mert 
még mindig elégedetlen ön-
magával szemben. Szeretne 
bekerülni a válogatottba. 
Igen ám! De csak hét embert 

vesznek számításba egy-egy 
országok közötti mérkőzés-
re. Az ó sportágában nincs 
B válogatott, vagy utánpót-
láscsapat. Válogatott csak 
egy van és az is csak nagy-
ritkán j á t s z i k . . . 

Nem tart téli szünetet. 
Most is hetenként kétszer 
tréningezik, pedig nincs sok 
szabad ideje. Két kislány 
édesanyja, munkahelye pe-
dig Sándorfalván van. Igaz, 
jó beosztást kapott, a Sze-
gedi Konzervgyár telepének 
egyik vezetője. De sportol 
fáradhatatlanul, mert bizo-
nyítani akar. Azt, hogy a 
magyar válogatottban is 
megállná a helyét — ha egy-
szer sor kerülne r á . . . 

Szombaton kaptuk az érte-
sítést, hogy Toinpánét meg-
hívták a válogatott keret 
alapozó edzéseire. Az edző-
táborozás januárban Mátra-
házán lesz. 

Metzger Károly 

A Csongrád megyei Lab-
darúgó Szakszövetség játék-
vezető-bizottsága játékveze-
tő-képző tanfolyamot indít. 
A, jelentkezést név, lakcím 
feltüntetésével, személyesen 
vagy levélben (Szeged. Pf. 
84.) juttassák el az érdek-
lődök a szakszövetség cí-
mére. 

A Rókusi Tornacsarnok-
ban a városi középiskolás 
röplabdabajnokság nyitányán 
két leánycsapat mérkőzésére 
került sor. Eredmények: Sta-
tisztikai Technikum—Vasút-
forgalmj Technikum 3:0. A 
győztes csapat tagjai voltak: 
Zsoidi, Bánki, Tóthpál, Merksz 
Bálé. Széli, Tóth Teréz, 

Ördögh. Pávó. Radnóti Mik-

lós Gimnázium—Statisztikai 
Technikum 3:1. A győztes 
együttes játékosai Kiss Mar-
git, Nász, Nemes. Vlasics, 
Bukta, Gyenge, Fábián, Ko-
kovecz, Vincze és Huszár 
voltaik. 

Az Iskolai Sportbizottság 
az idén is megrendezi a kö-
zépiskolás tanulók sakkbaj-
nokságát. A benevezett csa-
patok a háziversenyeket 
1972. február 15-ig bonyolít-
ják le. majd utána kezdőd-
nek a szegedi iskolák között 
a kétfordulós körmérkőzések. 
Március 1 és 15 között ke-
rül sor a megyei döntőre. A 
versenyt leány- és fiútanulók 
számára írták ki egyéni és 
csapat jelleggel. 

mai műsor 
Asztalitenisz. Osztályozók az 

NB I l l -ba ju tásér t fé r l icsapalok 
részvételével. Kolozsvári teri Is-
kola. reggel 8 óra . Második nap. 
— Já rás i asztal i tenisz-verseny. 
Dugonics utcai Iskola, 9 óra . 

Birkózás. A Szegcdi VSE fel-
nő t t é l f iúsági versenyzői Buda-
pesten az országos Vasutas-baj -
nokságon szerepelnek. 

Cselgáncs. A SZEOL SC fel-
nőt t és If júsági versenyzői Bé-
késcsabára u taznak, ahol az ev 
utolsó viadala lesz. 

Kézilabda. METR1POND Kupa-
mérkőzések, női csapatok részvé-
telével Hodmezövusárhelyen a 
Mezőgazdaság' Főiskola tornater -

mében. A részletes műso r : Mi:?-
KIPOND I.—szemesi Kinizsi n . , 
8 óra. Szentesi Kinizsi I.—szege-
di Text i lművek, 8 óra 50. MET-
KiPOND II.—Hódmezővásárhelyi 
Spar tacus , 9 óra 40. METRl-
POND I.—Szentesi Kinizsi I.. 10 
óra 30. Szegedi Texti lművek— 
MET'UPOND II.. 11 óra 20. Hód-
mezővásárhelyi Spartacus—Szen-
tesi Kinizsi ti., 12 óra 10 perc. 

Vivás. A Szegedi Postás f é r f l -
és női versenyzői Gyulán orszá-
gos versenyen vesznek, részt. 

Sport a televízióban. A Ma-
gyarország—Ausztria tollaslabda-
mérkőzés közvetítése a buda-
pest i Spor tcsarnokból , déli II 


