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Elhagyja a várost.. 
A világbajnok Vecseri Erika 

nem óhajt munkanélküli segélyből élni 
Vccseri Erika, a Szege-

di Építők SE kétszeres vi-
lágbajnok, világbajnoki 
ezüst- és bronzérmes, vala-
mint BEK-győztes tekéző-
je az FTC-hcz igazolt. * 

Egy hete is van már, hogy 
szárnyra kapott a hír, misze-
rint Vecseri Erika távozni 
akar Szegedről, a klubjától. 
Először azt hittem — a teke-
csapat körül kialakult hely-
zetből fakadóan — mende-
mondáról van szó csupán. 
Csütörtökön aztán robbant a 
bomba, Nyári Sándor, az 
egyesület ügyvezető igazga-
tója közölte az esti órákban, 
több órás tárgyalás után si-
került megegyezniük a vá-
rosban tartózkodó Hargitai 
Károllyal, az FTC elnökével: 
három évre kölcsönadták 
Erikát a fővárosi klubnak; 

Másnap délelőtt a követke-
zőképpen ecsetelte a történ-
teket az ügyvezető igazgató. 

— Bázisunk, a Délép vál-
lalat súlyos anyagi gondjai 
miat t az egyesület is igen ne-
héz helyzetbe került. Ez a te-
kézóknél hatványozottan 
érezhető, ugyanis szponzora-
ik — ugyancsak pénzhiány 
miatt — sorban visszaléptek, 
nem támogatják őket, így 
magukra maradtak. Nem szí-
vesen mondunk le róluk, le-
hetőségeinkhez mérten meg-
próbáltuk a szakosztályt élet-
ben tartani, de erre, úgyszól-
ván semmi esély nincs. Meg-
értem Vecseri Erikát, aki 
jelenleg munkanélküli se-
gélyből él világbajnok létére. 
Ez az állapot aligha jelenthet 
neki perspektívát. Egyet kell 
értenem elhatározásával, bár 
jelenlegi helyzetünket átme-
netinek tekintjük. Talán tü-
relmesebbnek kellett volna 
lennie, igaz, döntését családi 
okok sürgették . . . 

Pusztai Dénes, az egyesü-
let elnöke türelmesen hall-
gatta kollégája okfejtését, 
majd ő is elmondta vélemé-
nyét. 

— Súlyos pénztelenségünk 
közepette sem szabad arról 
megfeledkezni, hogy ma már 
a sport hazánkban is üzlet! 
Hogy ez hasznot hozzon, 
azért nemcsak a vezetőknek, 
de maguknak a sportolóknak 
is tenni kellfene)! Erikával 
kapcsolatban mondhatnám, 
nekünk jó üzlet hogy, el-
megy, ám azt mégsem állí-

tom, mert valójában egy vi-
lágbajnokról mondtunk le, 
olyan sportolóról, aki nagyon 
sok dicsőséget, hírnevet szer-
zett egyesületünknek. Leül-
tünk tárgyalni Hargitai Ká-
rollyal, és némi huzavona 
után, megfelelő térítés elle-
nében aláírtuk az átigazoló 
lapot. 

Természetesen arra is kí-
váncsi voltam, vajon mi 
késztette a r ra az immár tíz 

Elhagyja a várost 

éve Szegeden tekéző Vecseri 
Erikát, hogy lakhelyet (is) 
változtasson? 

— Először akkor vetődött 
fel bennem a távozás gondo-
lata, amikor véglegessé vált, 
hogy július elsejétől munka-
nélkülivé válok, és segélyből 
kell élnem — utalt mélységes 
csalódottságára az ifjú, két-
gyermekes világbajnoknő. — 
Több egyesület is megkere-
sett, én viszont elsősorban 
dolgozni akarok! Budapes-
ten, egy kft.-nél olyan lehe-
tőségeim lesznek, melyeket 
nem szalaszthatok el. 

— Nem akarlak megbán-
tani, de eddig — igaz, nem 
akármilyen fokon — „csak" 
tekéztél... 

— Értem a célzást . . . Ép-
pen arról van szó, hogy itt az 
ideje, hogy valamit igazán 
megtanuljak. A mostani eset 

jól példázza, csak a sportból 
nem lehet megélni, csak az 
abban szerzett dicsőségre dő-
reség lenne hagyatkozni. 

— A Fraditól keresztek 
meg, vagy te jelentkeztet? 

— Mivel Pesten dolgozom 
majd — ne kérdezd, hogy 
mit, egyelőre nem árulom el 
—, én ajánlkoztam náluk. 
Szívesen fogadtak, olyannyi-
ra, hogy abban is megegyez-
tünk, az őszi szezonban az 
Építők rendelkezésére állok, 
a Világ Kupán és a négy 
nemzet tornáján szegedi szí-
nekben versenyzem. . . 

— Tétova szavaid arra 
engednek következtetni, 
hogy igencsak bizonytalan 
vagy jövődet illetően. 

— Nincs mit tagadnom, 
először arra gondoltam, be-
fejezem a tekézést, de úgy 
alakultak a dolgok, hogy 
mégsem kell lemondanom a 
sportolásról. Az engem ért 
sok-sok szerencsétlenség kö-
zepette végre egy aprócska 
szerencse . . . 

— Makón születtél, tiz éve 
Szegeden élsz, itt, pontosab-
ban innen lettél világbajnok. 
Most mégis elhagyod a vá-
rost ... 

— Ne . . . , erről ne beszél-
jünk, nagyon fá j . . . — csuk-
lott el hangja, miközben 
könnyeivel küszködött. 

Egy világbajnokkal, egy 
ízig-vérig sportolóval ismét 
kevesebb lesz szegeden, saj-
nálatos, hogy sem ő, sem a 
szakosztály nem talált meg-
oldást, Apropó szakosztály... 
Beszélgetésünk során kide-
rült, az egyesület vezetése 
szerda este szerzett tudomást 
a távozási szándékról, míg a 
szakosztály körül ténykedők 
jóval korábban értesültek 
erről, csak éppen — ki tudja 
miért? — titokban tartot-
ták ... 

Gyürki Ernő 

Kajak-kenu vb 

Középdöntők 
Poznanban 

Pénteken harmadik ver-
senynapjához érkezett a 
poznani kajak-kenu világ-
bajnokság. 

A délelőtti 500 méteres 
versenyekben a magyarok 
szerencsére nem okoztak 
kellemetlen meglepetést, 
mind a hét számukban be-
kerültek a fináléba. Mi 
több: a többszörös olimpiai 
és világbajnok kajakos Gyu-
lay Zsolt, a kenus Szabó At-
tila és a Dónusz Éva, Mé-
száros Erika kajakduó me-
zőnyéből az első helyen ju-
tott tovább. 

Gyulay Zsolt húga, Kata-
lin a negyedik helyet sze-
rezte meg, s ezzel ő is be-
került a döntősök közé. 

A Fidel László, Szabó II. 
Gábor kajakkettes nagyon 
erősen kezdett, 250 méter-
nél még vezettek, utána 
azonban visszavettek a tem-
póból, de így is biztosan 
„léptek" tovább. 

A Páiizs Attila, Zala 
György kenukettes második 
lett. 

A Dónusz Éva, Mészáros 
Erika kajakkettes, a világ-
bajnoki cím elhódítására is 
esélyes újpesti lányok újból 
remekeltek, ezen a rövid 
távon is másfél hajóhosszt 
vertek a legközelibb üldö-
zőkre — a délelőtt legbizto-
sabb győzelmét aratták. 

A délelőtti zárószámban a 
kenu négyeseknél a Hoff-
mann Ervin, Szabó Attila, 
Leikep Gusztáv, Bohács 
Zsolt kvartettnek nem oko-
zott nagyobb gondot a fel-
adat teljesítése, második-
ként érkeztek célba. 

Secotex Kupa 

Papírforma-eredmények 

GVenfes Kálmán felvétieSe 
Gyimesiné növeli a szegediek előnyét 

Vízilabda : Szentes Város Kupája 

Szeged—Becse 11-10 
Tizennyolcadik alkalom-

mal rendezik meg Szentesen 
a város nevét viselő kupá-
ért kiírt vízilabdatornát. Az 
ú j nemzetközi szabályok 
szerint kilencpercesek a ne-
gyedek. A részt vevő klu-
bok: Becse (Jugoszlávia), 
Galatasaray (Törökország), 
Szentes, Vasas és Szeged 

A nyitó mérkőzésen: Sze-
ged—Becse 11-10. Szeged: 
Miller — Dömsödi, Csapó, 
Dongó (1), dr. Cseri (4), Be-
leon, dr. Tóth (2), dr. Tö-
rök (1), Lengyel, Török, Sza-
bó (1), Rigó (1), Megyeri 
(1). Edző: dr. Kiss Lajos. 
Végig fe j - fe j melletti küz-

delem folyt a medencében. 
Felváltva vezettek a csapa-
tok. A harmadik negyed vé-
gére (8-8 volt az állás) sem 
dőlt el semmi. A forduló-
pontot a negyedik negyed 
jelentette: 9-9-nél Miller 
négyméterest védet t ez fel-
dobta a csapatot, és két 
góllal elhúztak a szegediek. 
A Becse erejéből csak szé-
pítésre futotta. A jobban 
összpontosító Szeged meg-
érdemelten nyert. A másik 
találkozón: Szentes—Galata-
saray 21-4. Ma 18 órakor 
kerül sor a Szentes—Szeged 
mérkőzésre. 

Barta László 

Ezüst babérlevél 
a világbajnoknak 

Mindinkább megszokott, hogy az országok vezetői nem-
csak a politikai, hanem a sportélet eseményeit is figyelem-
mel kisérik, az ott elért eredményeket jutalmazzák. Ri-
chárd von Weizsácker nyugatnémet szövetségi elnök októ-
ber 15-én az államvezetés vendégházában fogadja, s az 
„Ezüst babérlevél" kitüntetéssel juta'mazza a világbajno-
ki címet szerzett labdarúgó-válogatott tagjait. 

Az elnök a díjjal nemcsak az aranyérmet, hanem a 
játékosok példamutató magatartását is értékeli. Az ese-
ményre meghívást kapo' t a tavaly Európa-bajnokságot 
nyert válogatott is, & a hölgyek ugyancsak átvehetik az 
ezüst babérlevelet. 

Labdarúgó NB I. 

Gálszüretet 
ígér 

a 2. fordulá 
A labdarúgó NB I- 2. for-

dulójából tegnap két mérkő-
zést játszottak. A vendégsi-
kerek hozadéka: nyolc gól a 
hazaiak hálójába . . . Ered-
mények : Vasas—Üjpest 2-5 
(0-3). Kovács Ferenc tanítvá-
nyai feledtetni próbálják a 
balsikeres r a j t o t Zsivotzky 
(2), Eszenyi, Rubold és Szabó 
Gy. volt a lilák gólszerzője. 

Videoton—Honvéd 1-3 
( l - l ) . Mezey csapata most is 
három gólt szerzett. Sallói, 
illetve Csehi, Gregor és Van-
cea talált a hálóba. 

Labdarúgó NB III. 

Itthon 
javíthatnak 

Nem valami fényesen sze-
repeltek a szegedi NB l i l -
ás labdarúgócsapatok a baj-
nokság első fordulójában. A 
Szegedi Dózsa döntetlenül 
végzett igaz, idegenben. A 
Kiskundorozsma sem hazai 
környezetben játszott, de 
bemutatkozása a magasabb 
osztályban elég gyengére si-
került. Miskén kapott a do-
rozsmai együttes egy né-
gyest A hét végén mindkét 
csapat javíthat. A Dózsa ma 
délután öt órakor a Hunya-
di téren a Nagyszénást fo-
gadja, míg Dorozsmára a 
Gyula együttese látogat va-
sárnap, szintén ugyanebben 
az időpontban. 

Szívós István 
70 éves 

Szívós István, az egykori vi-
lághírű magyar víz i labdajáté-
kos 70 éves . A kiváló sport-
ember , aki e lőször az 1948-a.i 
londoni o l impián vett részt, 
majd tagja volt az 1952-ben és 
1956-ban ötkarikás aranyérmet 
nyert m a g y a r vá logatot tnak, 
s közben 1954-ben Európa-baj-
nok Is lett, f iából ugyán csak 
ol impiai bajnok pólóst nevelt . 
Az idős sportember szü le tés -
napja a lkalmából á Magyar 
Olimpiai r.izottság baráti ösz -
szejövete l t rendezett . Az ün-
nepeltet Schmitt Pál . a MOB 
e lnöke , Gallov Rezső he lye t tes 
ál lamtitkár, az OTSH e lnöke , 
dr. Bodnár András, a vízi lab-
da-szövetség e lnöke köszöntöt -
te , az egykor i Játékostársak 
n e v é b e n pedig Gyarmati D e -
zső mondott me leg szavakat . 

A Secotex nemzetközi női 
kézilabdatorna első napján 
mindkét csoport csapatai 
kétszer-.kétszer léptek pá-
lyára. A mérkőzéseken meg-
lepetés nem történt, így az-
tán különösebb izgalom nél-
kül zárult az. első nap az ú j -
szegedi Sportcsarnokban, 
ahol mindössze ötven (!) né-
ző kísérte figyelemmel az 
eseményeket. Holnap reggel 
8 órakor folytatódik a tor-
na, minden együttes egy-
egy mérkőzést játszik. 

Az első napi eredmények. 
A csoport: AKS Chorzow— 
Ilungalit 10-17 (4-8). Vezet-
te: Keszthelyi, Wochner. 
Legjobb dobók: Pietras 14), 
illetve Major (5). Alföldi 
Porcelán—Békéscsaba 20-27 
(8-12). V.: Bergmann, Szik-
lai. L. d.: Katkó (8), ill. 
Hochrajter (9), Ighisan (5), 
Hankóné (4). Hungalit—Bé-
késcsaba 28-19 (13-9). V.: 
Bergmann, Sziklai. L. d.: 

Minárovics, Horváth, Kö-
kény (5—5). ill. Szakái, Sa-
lamon (5—5), Ighisan (4), 
AKS Chorzow—Alföldi Por-
celán 32-24 (14-8). Vezette: 
Keszthelyi, Wochner. L. d.: 
Piskorz (7), Bialas, Pietras 
(6—6), Nonak <5), ill. Csor-
dás (6), Csábi, Czeglédi 
(5—5). 
B csoport: Secotex—Veszp-

rém 24-22 (12-9). V.: Keszt-
helyi, Wochner. L. d.: Gyi-
mesiné, Szabó, Keczkóné, 
Kovács (5—5), ill. Sulyok 
(7). Rezsnyák (5),. Temesvár 
—Borsodi Bányász 15-28 
(9-14). V.: Ladiszlai, Lovas. 
L. d.: Ionescu (6), ill. Forst 
(10). Temesvár—Veszprém 
13-28 (7-14). V.: Lovas, La-
diszJai. L. d.: Ionescu (8), il-
letve Rezsnyák (6), Bodó, 
Sulyok (5—5). Secotex—B. 
Bányász 28-17 (11-9). V.: 
Bergmann, Sziklai. L. d.: 
Mokosné (6), Utasi, Keczkó-
né, Szabó (4—4), ill. Forst 
(4). 

„Azért jöttem Szegedre, 
mert imádom az 

— mondja Leisztné Csoborkó Judit, 
a 36-szoros válogatott röplabdázónő 

Ezt a mindig mosolygó, „dinamitkezű" 
szőke hölgyet egyszerűen nem lehetett nem 
észrevenni a néhány napja befejeződött 
Fesztivál Kupa nemzetközi röplabda tornán. 
Szinte minden mérkőzésen csapata — a 
Szegedi Diák Röplabdázók Egyesülete — 
legjobbja volt; ha kellett, férfiakat meg-
szégyenítő erővel bombázott el a sánc fö-
lött, de akkor sem esett kétségbe, ha csak 
„csúszva-mászva" lehetett elérni egy-egy 
jól helyezett leütést. Jobbára tizenéves, 
klubtársai között olyannak tűnt, mint egy 
sokat tapasztalt professzor a szakma re j -
telmeivel csak most ismerkedő (de egytől 
egyig nagyon tehetséges) tanársegédek kö-
rében. A neve Leisztné Csoborkó Judit, aki 
34 évesen harminchat válogatottsággal — 
és egy, Máté névre hallgató, tündéri kis-
fiúval — büszkélkedhet. De vajon hogy ke-
rült Debrecenből Szegedre? 

—; Ez egy „aranyos" történet. Azután, 
hogv 10 évet Miskolcon, nyolcat pedig a 
DVSC-ben röplabdáztam, a nyár elején egy 
igazán ..szívhez szóló" levelet kaptam a 
debreceni vezetőktől. „Most. hogy abbaha-
gyod a játékot — írták a levélben —. sze-
retnénk megköszönni sok éves tevékenvsé-
gedet..." A dolog szépséghibája, hogy 
eszem ágában sem volt befelezni röolab-
dá« pályafutásomat, ez a levél csak késői 
reakció egv korábbi . .afférunkra" Szeren-
csére. Ducsai Géza — akit mér Miskolrrél 
ismerek — azonnal hívott Szegedre, én pe-

dig örömmel jöttem a Tisza-partra. Egy-
részt ezért a fiatal csapatért, másrészt, mert 
imádom az edzőt, aki évtizedek óta él-hal a 
röplabdáért. 

— A Fesztivál Kupán mutatkozott be a 
szegedi csapatban, amelyik rögtön torna-
győztes lett. 

— A lányok igazán üfSzesek, és úgy ér-
zem, hamar befogadtak. Őszintén remélem, 
hogy a bajnokságban is hasonló folytatás 
következik, mert jó lenne, 'ha jövőre az 
„A" csoportban is kipróbálhatnánk erőnket. 

— A válogatottság már a múlté, vagy ... 
— Nincsenek illúzióim. Én még a Torma 

Agi—Bárdi Györgyi-téle válogatottban ját-
szottam, ós rengeteg szép élményt kaptam 
azoktól az évektől. Jár tam Peruban, ahol 
10 ezer néző előtt, remegő térdekkel lép-
tünk pályára; Szöulban egy nemzetközi 
tornán bronzérmesek lettünk, és Kubába is 
eljuthattam. Amit viszont a mai napig is 
sajnálok, hogy a Los Angeles-i olimpia ki-
maradt az életemből. . . 

— A családja marad Debrecenben? 
— Nemcsak a családom, hanem én Lst 

Férjemet — aki NB II-es labdarúgó volt 
— odaköti a munkája , é* én is Debrecen-
ben dolgozom, napi 4 órában. De szorgal-
masan készülök a bajnokira, hiszen — 
mondtgm már — a Szegedi Diák Röplab-
dázók Egveriiletének 1 év múlva már a 
„felsőházban" illene pontov»* " e r e z n i . . . 

Réthi J. Attila 


