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Holnap a Sportcsarnokban 

Magyarország—Japán 
női röplabdamérkőzés 

„Hiánycikk a jó kapus ii 

Motocross-
verseny 
Szegeden 

A Szegedi Volán SC mo-
torosszakosztálya július 22-
én, délután 2 órakor rende-
zi a repülőtéri pályán az or-
szágos felnőtt első osztályú 
bajnokság negyedik futamát. 
Ugyancsak ott és akkor bo-
nyolítják le a fiatalok má-
sodosztályú, meghívásos, ösz-
szevont versenyét Az első 
osztályú crossozók 250 és 
500 köbcentis géposztályában 
rajthoz áll a teljes magyar 
élgárda. 

* 

A Szegedi Volán salakmo-
toros csapata elutazott Ro-
mániába. ahol július 15-én 
Sibiuban. két nap múlva pe-
dig Aradon méri össze tudá-
sát a román „vaspapucso-
sokkal". 

Sportműsor 
Atlétika 
Országos Vasutas-bajnokság, 

Vasutas-stadion, 8.30. 
Kézilabda 
SZOVOSZ Kupa '7» versenyso-

rozat országos döntője , Kisstadi-
on. 9 órától. 

Labdarúgás 
Nyár i Totó Kupa. Középcsoport. 

SZVSE—Bem J. SE, Vasutas-sta-
dion. 17. Bogyó. 

Vízilabda 
Nemzetközi mérkőzés : SZEOL 

AK—Anilana Lódz, újszegedi 
•por tuszoda , 17.30. 

HÉTFŐ 
Röplabda 

Nemzetközi nöl mérkőzés : Ma-
gyarország—Japán, újszeged] 
Sportcsarnok, 17.30. 

Tenisz 
Nemzetközi női és fé r f lversenyj 

újszegedi pályák, 8 órától. 

A többszörös világbajnok. 
Világ Kupa-győztes, olimpiai 
bajnok japán női röplabda-
válogatott holnap, hétfőn 
Szegeden kezdi meg magyar-
országi vendégszereplését. A 
mérkőzés — amelyen az el-
lenfél az októberben Fran-
ciaországban sorra kerülő 
EB-re készülő magyar női 
válogatott lesz — az újszege-
di Sportcsarnokban délután 
fél 6 órakor kezdődik. 

A Davis Kupáért 

A korábbi tájékoztatással 
ellentétben, az előmérkőzés 
elmarad, mert a szabadkai 
csapat technikai okok miatt 
nem tudja vállalni a já tékot 
A sportágat kedvelők azon-
ban így sem járnak rosszul, 
ugyanis a japán játékosok, a 
röplabdázás „braziljai" már 
délután 4 órától melegíte-
nek. 

Reményt keltő 
páros győzelem 

Rómában az olasz—magyar 
Davis Kupa elődöntő máso-
dik napján a párosok léptek 
pályára. Taróczy és Szőke a 
pénteki gyengébb játék után 
most alaposan összeszedte 
magát, s olyan jól játszott, 
mint a téli hónapokban a fe-
dettpályás Király Kupa ta-
lálkozókon, hiába volt az 
olaszok Igyekezte, amelynek 
eredményeként a második 

játszmát megnyerték, és a 4. 
óriási küzdelmet hozott, a ma-
gyarok győztek, és ezzel 2:1-
re csökkent az olasz váloga-
tott előnye. A vasárnapi, mai 
két zárómérkőzés előtt fel-
csillant a remény, bár egé-
szen ritka bravúr kellene, 
hogy sikerüljön megfoi'dítani 
a találkozót. 

Taróczy, Szőke—Panatta, 
Bertolucci 6:3, 3:6, 6:0, 8:6. 

BÁLINT — AJAX 
Az Országos Testnevelési 

és Sporthivatal elnöke — az 
FTC és az MLSZ javaslatára 
— engedélyezte, hogy Bálint 
László, az FTC labdarúgója 
két évre az Ajax Amszter-
dam csapatához szerződjön. 
A MEZŐNYT SAX VEZETI 

Az amszterdami nemzet-
közi sakkverseny 2. forduló-
jában Faragó István döntet-
lenül mérkőzött az amerikai 
Lejnnel. Sax Gyula pedig 
sötéttel legyőzte az angol 
Steant. Sax ve»eti a me-
zőnyt két ponttal. Faragó 
8—9. 

BARÁTI GESZTUS 
A mostoha sorsú magyar 

jégkorongon segíteni szándé-
kozó Csehszlovák Jégkorong 

Szövetség legújabb baráti 
gesztusa: két magyar i f jú -
sági jégkorongedzőt meg-
hívtak a Prága melletti So-
beslavba, ahol nyári edző-
táborozását végzi a cseh-
szlovák ifjúsági válogatott. 
Szilágyi János és Ocskay 
Gábor, a dunaújvárosiak, il-
letve a székesfehérváriak 
mestere, már elutaztak a 
helyszínre. 

KANALAS GYÖRGY 
SIKERE 

A közelmúltban rendezték 
meg Szombathelyen az i f jú -
sági, serdülő és újonc kor-
osztályú teniszezők vidék-
bajnokságát. Az újoncok me-
zőnyében Kanalas György 
(SZEOL AK) a második he-
lyen végzett 

„Ne menjen az erdőbe az, 
aki fél a farkastól" 

Colorado Springs, 1969. jú-
lius 14-e. A szőnyegen a ne-
hézsúlyú Sztancsev egy ame-
rikai fiúval viaskodik. A tét: 
a kötöttfogású junior világ-
bajnokság első három helyé-
nek valamelyike. Ha a bol-
gár fiú tussal győz első, pon-
tozásos győzelem esetén má-
sodik. Az óriási küzdelem 
hevében az. amerikai vélet-
lenül összetöri az orrát a 
húszéves Sztancsevnek, aki 
kórházba kerül. Marad a 
bronzérem, a versenyt a 
szovjet Morcseladze nyeri. 

Az 1979. évi szegedi nem-
zetközi építőtábor bolgár 
csoportjának a vezetője: Pe-
ter Sztancsev. 

— Hogyan került Szeged-
re? 

— A plovdivi egyetemen 
dolgozom, mint tornatanár, 
megkértek, hogy jöjjek el 
Magyarországra a diákokkal. 

— Abbahagyta a sporto-
lást? 

— Jelenleg a másodosz-
tályú Trakiában birkózom, s 
az egyetemünk birkózóinalt 
vagyok az edzője. 

— 1969-ben tehetségnek 
tartották... 

— Akkoriban jó formá-
ban voltam. A junior VB 
után a román Polipschi mö-
gött második lettem a Bal-
kán bajnokságon. 1971-ben, 
és rá egy évre ezt a versenyt 
megnyertem úgy, hogy sike-
rült visszavágnom a müche-
ni olimpiai bronzérmes Po-
lipschlnek. 

Utána megnyert két jelen-

tős nemzetközi versenyt, 
majd jött a végzetes 1973. év. 
A minszki mini EB-n Mor-
cseladze mögött második, 
csakúgy, mint a moszkvai 
Universiaden. Dortmundban 
legyőzi a világ- és Európa-
bajnok Merkulovot és követ-
kezik Malmö. 

— Egy NSZK-beli fiúval 
gyúrtuk egymást, ő táma-
dott, én kontraakciót indítot-
tam, kétvállra akartam fek-
tetni, közben letenyereltem a 
szőnyegre; akkor kiugrott a 
jobb vállam. 

Ezután két évig nem ver-
senyzett Mondja, mivel ak-
kor járt egyetemre, a tanu-
lásban meglelte örömét. Het-
venötben ismét szőnyegre lé-
pett, a bolgár bajnokságon. A 
kényszerpihenő alatt azon-
ban felnőtt egy nagy egyéni-
ség: Tomov, s feltűnt a te-
hetséges, fiatal Dinev. Ak-
kor mögöttük harmadik. Egy 
év múlva — két nagy ellen-
fele az olimpiára készül —, 
bolgár bajnok 1977-ben To-
mov mögött második úgy, 
hogy hat perc alatt tusolja a 
világ- és Európa-bajnok Di-
nevet. Két nagy versenyen 
legyőzi az olimpiai- és világ-
bajnoki ezüstérmes Tomovot 
is. A kihagyott két év azon-
ban egyre jobban érezteti ha-
tását. Míg Sztancsev az egye-
temen tanult, addig Tomov 
óriási erővel készült a világ-
versenyekre. 

— A sérülés után úgy 

kezdtem birkózni, hogy tud-
tam, engem jobban vonz a 
tudományos kutatás a sport 
területén. Ez a nagy célom, s 
jövőre valószínűleg végleg 
abbahagyom a sportolást. 
Rájöttem, hogy a munka egy 
életre szól, a sportban a di-
csőség viszont csak rövid 
ideig tart. 

— Nem akart edző lenni? 
— A fiatalokkal szeretek 

foglalkozni; belőlük még 
minden lehet. Az idén a bol-
gár egyetemi bajnokságon a 
tanítványaim közül egy első, 
kettő második lett. 

— Melyikükre a legbüsz-
kébb? 

— Mindegyikükre, de hadd 
emeljem ki közülük a har-
madévesmatematikust , a ne-
hézsúlyú Kusztogyint. Eddig 
közepes képességű súlylökő 
volt, s az egyetemi bajnok-
ságon kötöttfogásban már 
második l e t t Idén kezdett 
birkózni. 

— A birkózást sokan dur-
va sportnak tartják ... 

— Ez nem csapatjáték, itt 
mindenki csak sa já t magára 
számíthat a szőnyegen, s 
mindenki megmutathat ja 
magának, hogy mire képes. 
Én ezért csináltam. Hogy 
durva sport? Erre csak any-
nyit mondok, hogy ne men-
jen az erdőbe az, aki fél a 
farkastól 

a L 

Ha felidézzük a régi idők 
fociját, és megkérdezzük a 
múlt csatáinak részeseit, ők 
milyennek látták Tóth Györ-
gyöt, a negyvenes évek ma-
gyar válogatottjának kapu-
sát, habozás nélkül sorolják: 
ruganyosságával, kivételes 
reflexeivel, no meg örökös 
jókedvével és ízes humorá-
val ejtette ámulatba a szak-
embereket, a környezetét. A 
labdarúgást kedvelő-űző fia-
talok közül talán csak keve-
sen tudják, hogy Sándorfal-
ván született, s Szegeden, az 
SZTK-ban kezdte pályafutá-
sát. Nem sokáig rúfeta a bőrt 
a Hunyadi téren, vándorbo-
tot vett kezébe, Salgótar-
jánban -telepedett le. Milyen 
a sors, évek múltával a bá-
nyászvárosban játszott a Sze-
ged FC. Meglátták, „felfe-
dezték", hívták, jöjjön haza. 
(Űgy látszik, a Szegeden ma 
is élő „hagyomány" régi ke-
letű . . . ) Kapott az alkalmon, 
1937-ben aláírta a szerző-
dés t 

— De régen is volt — só-
ha j t egy nagyot, örökké szá-
ja szegletében bújkáló jel-
legzetes mosolyával. — Ha 
már ifjúságomat idézzük, 
engedje, hogy megemlítsem 
egykori társaimat, akikhez 
annyi szép emlék fűz. 

Az életerőtől duzzadó, 65 
éves, még ma is minden ízé-
ben labdarúgó Tóth György 
szenvedélyesen emlékezik a 
régiekre. 

— Nagyszerű csapat volt, 
nagyszerű játékosokkal, 
büszke vagyok, hogy együtt 
játszhattam Pálinkás József-
fel, Reisz Lajossal, Somogyi 
Kálmánnal, dr. Szojka Kor-
néllal, Gyurcsó Jánossal, 
Bartók Pállal, Harangozó 
Sándorral, Kalmár György-
gyei, Mester Istvánnal, Nagy 
Antallal. 

A Szeged FC akkori me-
cénása, menedzsere, Marko-
vics Szilárd, úgy vélte, elér-
kezett az idő a jó üzlet 
megkötéséhez, mivel két ki-
váló kapusa volt, az egyiket, 
Pálinkást és vele Szojkát el-
adta az FTC-nek. Ezáltal 
felnyílt a siker út jának so-
rompója Tóth György előtt, 
bizonyíthatta rendkívüli ké-
pességeit, bekerült a csapat-
ba, amely így festett: Tóth 
— Szabó, Marosi, Gyuris — 
Baróti, Lakat — Bognár, Ha-
rangozó, Kalmár, Toldi, 
Nagy A. 

A nagy élményre, az első 
válogatottságra sem sokáig 
kellett várnia, 1939. szeptem-
ber 24-én, a Németország el-
leni 5-1-es magyar győze-
lemmel végződött mérkőzé-
sen ő védett. 

— Akkoriban, sajnos, nem 
játszottak annyi nemzetközi 
meccset, mint ma, így csak 
tizenötször ölthettem ma-
gamra a válogatott címeres 
mezét — mondja nem kis 
nosztalgiával. 

1941-ben ismét távozott 
Szegedről, eladták a Gamma 
FC-nek, ahol 1944 végéig 
maradt. A felszabadulás Új-
pesten, az UTE-ban találta, 
majd egy évig az MTK já-
tékosa volt. 1950-ben újból 
Szegedre hozta útja, az aki-
kor alakult Dózsa igazolta le. 
A kalandos vándorút ezzel 
nem ért véget, Diósgyőr volt 
a következő állomás, ahol 39 
évesen tíz alkalommal védte 
az NB l-es DVTK k a p u j á t 

— Az volt a hattyúdal, fel-
hagytam a kapuskodással, az 
edzői pályát választottam. 
Külföldre is kijutottam, jár-
tam Afrikában, majd itthon 
folytattam, mígnem 1971-ben 
letettem az edzői „lantot". 

Közben nevelt az Újpesti 
Dózsának egy nem is akár-
milyen kapust, aki a papa 
nyomdokain haladva, már a 
válogatott hálóját is őrizte. 
Tóth Zoltán, a lila-fehérek 
bajnokcsapatának a „portá-
sa" ugyanis az ő fia. 

— Ha hiszi, ha nem, Zoli-
ból .aprócska gyermekkorá-
tól kezdve kapust akartam 
faragni. Nyúlónk termete 
miatt csalták kézilabdázni, 
én visszahódítottam a foci-
hoz. Amellett, hogy naponta 
gyúrtam, gyötörtem — a ta-
nulás volt az első! Nemcsak 
gazdag labdarúgó-tapasztala-

Tóth György 

taimat igyekeztem átadni ne-
ki, a foci utáni életre is fel-
készítettem. Zoli leérettségi-
zett, üzemmérnöki diplomája 
van. Ajánlom valamennyi 
szülőnek, ne ájul janak el 
gyermekük sportsikereitől, 
gondoljanak a jövőre, ad ja-
nak szakmát a kezükbe. Tu-
dom, nagyon nehéz egyez-
tetni a magas szintű sporto-
lást és tanulást, dé valahogy 
mégis meg kell találni a 
kettő összhangját. 

A jövőt céltudatosan ter-
vező ember ma is féltő sze-
retettel egyengeti fiának lab-
darúgó-pályafutását. Tóth 
Zoltán jó tanítványnak bi-
zonyult, de mit csináljanak 
azok, akiknek nem adatott 
meg, hogy válogatott sporto-
lói múltú papa egyengesse 
útjukat. 

— Nézze, mi, idősek azért 
dolgozunk ma is nagy lelke-
sedéssel, hogy megalapozzuk 
a fiatalok jelenét, jpvőjét, 
hogy újból régi fényében ra-
gyogjon a labdarúgás, a ma-
gyar sport. Jómagam boldo-
gan jöttem Szegedre, hogy 
segítkezzek az úttörő-olim-
pia labdarúgótornájának le-
bonyolításóban. Mondhatom, 
sok ügyes, tehetséges gyere-
ket láttam, nagy öröm szá-

momra, mennyire szeretik a 
focit. Nekik mondom, fogad-
ják meg tanácsomat, legye-
nek' szorgalmasak, kitartóak, 
akar janak maradandó él-
ményt nyújtani a sportpá-
lyákon is. Az alkalmankénti 
sikertelenség ne szegje ked-
vüket, igyekezzenek mindig 
magasabbra és magasabbra 
jutni. Bármilyen sportágat 
választanak, ragadjanak meg 
minden alkalmat a mozgás-
ra, ússzanak, fussanak sokat. 
Még egyszer hangsúlyozom, 
akarjanak, nagyon akar ja-
nak valakivé válni! 

A közvetlen máról beszél-
ve, a jelenlegi élvonal lab-
darúgókapusai is „terítékre" 
kerültek. A világon sorra 
tűnnek fel a klasszis kapu-
sok, Mater, Zoff, Koncilia, 
Fillol — folytathatnánk a 
sort további nevekkel ls —, 
nálunk viszont Grosics óta 
nem nőtt fel nagy remé-
nyekre jogosító utód. 

— Baj van a kiválasztás-
sal, ebből eredően az igé-
nyességgel. Magyarországon 
hiánycikk a jó kapus, nincs 
igazán kiememlkedő tudású 
kapuvédőnk. Nem az apai el-
fogultság szól belőlem, ami-
kor azt mondom, Zoli előbb-
utóbb az élre tör, bár 24 
éves kora ellenére még min-
dig nem rendelkezik kellő 
rutinnal. Kérdés, mennyit és 
hogyan tud fejlődni az el-
következendőkben? Vissza-
térve élvonalbeli kapusaink-
hoz, anélkül, hogy bárkit is 
megbántanék, megjegyzem, 
nincsenek megfelelő alap-
jaik, nem volt — nem tu-
dom, ma van-e — speciális 
képzés. De tudomásom sze-
rint az önképzést, az „önsa-
nyargatást" sem ismerik, rá-
adásul képtelenek lemondani 
szenvedélyeikről . . . Nincs 
szádékomban ódákat zengeni 
arról, mi mindent megtet-
tem én azért, hogy tudjam 
azt, amit tudtam, s ma sem 
felejtettem el, legfeljebb 
egy-két gyakorlat kivitelezé-
sével volnék bajban — mo-
solyodott el hamiskásan. 

Beszélgetésünk végén bú-
csúzóul ezt mondta: 

— Kérem, í r ja meg, ez-
úton üdvözlöm azokat a sze-
gedi barátaimat, akikkel it t-
tartózkodásom alatt nem 
tudtam találkozni. 

Gyürki Ernő 

Kitűnő 
atlétaered menyek 
Az országos vasutas atléti-

kai bajnokságon, az év leg-
nagyobb szegedi versenyén 
több országos szintű ered-
mény született. Így elsősor-
ban a 800 méteres síkfutás-
ban a Budapest Nagydíjon 
győztes szolnoki Paróczai 
András 48.8 mp-es 400 m-es 
síkfutó ideje, Juhász Erzsé-
bet (Sz. MAV) 12.1 mp-es 
100 m-es eredménye, a nyír-

egyházi Majer József 3:54.9 
mp-es 1500 méteres teljesít* 
ménye, a 400 méteren győz-
tes Petrika Ibolya (BVSC) 
55.5 mp-es ideje. Lapunk 
zártakor a férfi gerelyhají-
tásban a harmadik dobás 
után Bolgár Tamás (SZVSE) 
hatalmas fölénnyel vezet, 75 
méteren felüli eredménnyel. 

Monostori Tibor 

Nemzetközi 
teniszbajnokság 

Szörényi Judit és Machán 
Róbert Szegeden . . . Hosszú 
idő után rangos teniszver-
senyt láthatnak a sportág 
kedvelői: Szeged város nem-
zetközi teniszbajnokságát jú-
lius 16. és 19. között rende-
zik meg. a SZEOL AK és a 
Kinizsi Húsos újszegedi pá-
lyáin. Az eseményt a jugo-
szláv sportolók indulása 
avat ja nemzetközivé. A küz-
delemsorozaton öt számban 
— női és férfi I. osztály, női 
és férfi II. osztály, valamint 
ifjúsági fiú — avatnak majd 
bajnokot. A férfi I. osztályú 
verseny győztese elnyeri 
Szeged város bajnoka címet. 

A ligeti teniszpályákra ki-
látogatók minden bizonnyal 
izgalmas, színvonalas mér-
kőzéseknek lesznek szemta-
núi. A nők mezőnyében pá-
lyára lép az elmúlt évi or-
szágos bajnok Szörényi Ju-

dit (BSE) és Duday (BSE), 
Bécsi és Balogh (mindkettő 
Bp. Spartacus). továbbá 
Gáspár (Vasas) is jelezte 
részvételét. A férfiaknál 
Machán Róbert (NIM) az el-
ső számú kiemelt, ra j ta kí-
vül a 32-es táblán szerepel 
Sziráki (Újpesti Dózsa), 
László (Bp. Honvéd). Homo-
la (BSE), valamint Káplán 
és Pázmándy (mindkettő 
Nyíregyházi VSSC) neve is. 

A bajnokság holnap, hét-
főn reggel 8 órakor kezdő-
dik. elsőként a II. osztályú-
ak és az ifjúságiak lépnek 
pályára, délután 2 órától az 
I. osztályú mezőny selejtező-
küzdelmeire kerül sor. Ked-
den és szerdán reggel 8 órá-
tól este 7 óráig lesznek mér-
kőzések. míg az utolsó ver-
senynapon. csütörtökön 8 
órától a döntőket láthatják a 
nézők. 


