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A center szemével
Törőcsik András írása 
a NÉPSZAVÁNAK

Magam is azt mondom, 
erős volt, amit Telek 
Andris, a Fradi közép
hátvédje Varga Zoltán 
fejéhez vágott. Tudják, 
az a bizonyos „Zoli, te 
semmit nem tanultál 
Kölnben”, meg „nekem 
olyan edzőim is voltak, 
akiknél létezett taktika 
is” -  kijelentések. Leg
alábbis ezt „drótoz
ták” ki a Fradi öltöző
jéből. Szóval Manci 
kissé túllőtt a célon, ám 
a zöld-fehérek vezető
sége sem állt ezután a 
helyzet magaslatán.

Ahelyett, hogy megbüntették volna a játékost vagy 
m inim um  állást foglalnak az ügyben -  kompro
misszumra törekedtek. Rosszul. December 28-ig ad
tak haladékot Teleknek a nyilvános bocsánatkérésre. 
Ez volt ugyanis Varga Zoli kívánsága.

Bevallom, ez volt az a pillanat, amikor úgy éreztem, 
a Fradi edzője szintén túlpörög az ügyben és már-már 
kíméletlen lesz. Mert kérdem én, hol és kik előtt sér
tette őt meg Telek? A csapat előtt, az öltözőben. Akkor 
viszont miért kell neki a tévén, rádión, újságokon ke
resztül elnézést kérnie? Bűnt nem követett el. Talán 
Telek Manci ezért döntött úgy, hogy nyilvánosan nem 
követi meg a trénert.

Nem tagadom, Varga Zolit az egyik legnagyobb tu
dású magyar futballistának tartottam, szinte rajong
tam laza, könnyed, technikás játékáért. Ebben az 
esetben szakvezetőként viszont merevnek tűnik. Tu
dom, a közvélemény döntő többsége teljes mellszéles
séggel áll Varga mögött és helyesli, hogy nem alkuszik, 
nem enged az elveiből. Ez szíve joga, de ne feledjük, 
egy labdarúgónak is van lelke, és egyelőre nem tudjuk, 
miért hagyták el Telek száját a valóban sértő monda
tok. Manci ugyanis nem nyilatkozik erről, csupán sej
teti, hogy nem véletlenül ragadtatta el magát.

Egyébként a berkeken belül azt suttogják, hogy Te
lek egy idő után, néhány játékostársával ellentétben -  
Szeilert és Nyilast emlegetik -, nem akart beleszólni 
az összeállításba. Sőt! Állítólag több futballista, akik 
az előző időszakban perifériára szorultak (Hrutka, 
Szűcs) „bátor kiállásukért” elismerést és ajándékokat 
kaptak az edzőtől. Teleknek és a keret nagy részének 
nem jutott a vállveregetésből. Ismétlem, ez mindeddig 
csak szóbeszéd, mert az érintettek egyelőre hallgat
nak. A „díjazottak” és a megtűrtek egyaránt. Lehet, 
hogy Teleknek ez is szúrta a szemét?

Varga Zoli viszont kitart elhatározása mellett. Mint 
mondja, Németországban hasonló esetben azonnal 
„lapátra” teszik a játékost. Joggal. Ugyanakkor, ha 
már belement a kompromisszumjátékba, miért várja 
el, hogy az öltöző helyett, ahol elhangzott a durvaság, 
az ország előtt kérjen bocsánatot a Manci? Jó, hogy 
nem a BBC-ben is... Ez tényleg „erős” volt Manci, ám 
az edző kívánsága és eljárása ugyancsak!

Módosított célkitűzések
Nagy László már nem fogadná el a bronzérmet

*
Újpesten a lila-fehér drukkerek legnagyobb örömere 
idén, ha nyomokban is, de visszaköszönt a ‘70-es évek 
örömfocija. Talán nem véletlenül, hiszen a kispadon az a 
Nagy László ül, aki a hajdani szuper Újpest tagja volt. 
Az egykori balszélső először kapott feladatot vezetőe
dzőként -  előtte az MTK-nál pályaedzősködött -  és a fél
szezont a 3. helyen zárta csapatával. Minden bizonnyal a 
jó szereplés is közrejátszott aban, hogy beszélgetésünk 
során többnyire „pozitív jelzőket” használt a tréner.

Bánki József NÉPSZAVA

-  Elégedett az őszi bronz
éremmel és a mutatott já
tékkal?

-  Összességében mind
kettővel elégedett vagyok, 
ám szerintem jobban is „el
sülhetett” volna a dolog. A 
szezon előtt, mivel jelentő
sen kicserélődött a játékos- 
állomány, gondolkodás 
nélkül aláírtam volna a 
harmadik helyet. Menet 
közben azonban kiderült, 
ennél is több van a csapat
ban. Talán ezért is lesz szá
munkra érdekes a tavasz, 
hogy még előrébb tudunk- 
e lépni. Mindenekelőtt tak
tikailag.

-  Kiket tudna egyértel
műen dicsérni?

-  Nem szívesen emelek ki 
senkit név szerint, mert a 
csapat együtt érte el ezt az 
eredményt, de azért a jók 
között is akadtak jobb 
összteljesítmények. így a 
kapuban Szűcs, a védelem
ben Sebők, Fehér és Bérczy 
végig remekelt, sőt utóbbi 
öt gólt „termelt”. A közép
pályán Szanyó 12 találata 
önmagáért beszél, Véber 
igazi karmesterként jól 
mozgatta az együttest, míg 
a csatársorban Kovács Zol
tán, akit más egyesületek
nél már-már leírtak, profi 
módon edzett és futballo
zott, hiszen 10 gólja ugyan
csak elismerésre méltó. Az
tán ki ne hagyjam a csa
patkapitány Szlezákot, ő 
lelkesedésben, hozzáállás
ban példát mutátott a töb- j 
bieknek.

-A k a d t olyan, akitől töb
bet várt?

-  Talán Zomboritól, aki 
szenzációs futballista, és 
sokra viheti még, de ehhez 
több futást, ütközést vala
mint bátrabb támadójáté
kot kell felvállalnia. Erre 
képesnek tartom őt és 
meggyőződésem, hogy ta 
vasszal be is bizonyítja ezt. 
Akárcsak Babati és Her- 
czeg, mert a két csatártól is 
több gólt vártam az ősszel.

-  Manapság bátorság há
rom úgymond „játszó” fu t

ballistát szerepeltetni a pá
lya közepén, márpedig az 
UTE Szanyó, Véber és 
Zombori révén rendszere
sen így állt fel. A z eredmé
nyek alapján bejött ez az 
elképzelése, de vajon min
dig így lesz ez?

-  Szerencsére többnyire 
bejött a technikás trió sze
repeltetése, . ám amikor 
támadó szellemű csapattal 
kerültünk szembe, már 
gondjaink támadtak. . Fő
ként gyenge középpályás 
védekezésünk miatt. Ezzel 
együtt felvállaltam ezt, 
mert a támadó foci híve va
gyok, ráadásul az Újpest
drukkerek is ezt szokták 
meg annak idején. Persze a 
biztonság kedvéért, akár 
elmegy Szanyó, akár nem, 
egy védekezni tudó közép
pályást feltétlenül igazol
nunk kell. .

Nagy László már a tavaszon gondolkodik Gy. Balázs Béla felvétele

-  A  vezetőkkel, játéko
sokkal és a szurkolókkal 
milyen volt a kapcsolata el
ső „éles” edzői évében?

-  Szuper, mert a vezetők
től szabad kezet kaptam és 
szuverén módon irányít
hattam a munkát. Soha 
semmibe nem szóltak bele. 
Azt hiszem, a fiúkkal is 
megtaláltam a hangot, vé
gig kiváló partnerek voltak 
és remélem, ők is így érzik 
ezt. A szurkolókról úgy
szintén csak jókat mond
hatok, hiszen pénzt, ener
giát nem kímélve rendsze
resen elkísérték a csapatot 
vidékre, no meg a Megyeri 
úti meccseket is szép szám
ban látogatták. Ezért nem 
lehetünk eléggé hálásak 
nekik.

-  Melyik mérkőzést ítéli 
a legjobbnak, illetve a leg
rosszabbnak a félidényből?

-  A Vasas, a Debrecen, a 
Fradi és a ZTE ellen jól ját
szottunk, míg a Stadler és a 
Pécs ellen, noha utóbbin 
nyertünk -  pocsék teljesít
ményt nyújtottunk.

-  A  téli szünetben men
nék túrára?

-  Úgy tűnik, februárban 
hat mérkőzést játszunk 
majd Malajziában és emel
lett természetesen edzünk 
is maláj földön.

-  Ha most garantálnák, 
hogy harmadik lesz a csa
pata, aláírná azt, mint 
ahogy a bajnokság elején 
megtette volna?

-  Eszem ágában sincs. 
Ugyanis most már tudom, 
mire képes a csapat. Rá
adásul mindig többre vá
gyom, mert meggyőződé
sem, hogy a túlzott elége
dettség káros. Jóllehet a ta
vaszban a negyedik hely is 
benne van, de a bajnoki 
cím is. Ezért nem írok alá 
semmilyen harmadik he
lyet. Inkább legyünk ne
gyedikek, de látványos, 
szórakoztató futballal,- ami 
a szurkolók kiszolgálása 
mellett egy későbbi ki
emelkedő eredmény lehe
tősége is lehet.

Családi birkózónap gálával
Deák Zsigmond 
NÉPSZAVA

„Ilyen még nem volt soha”, 
szokták mondani premier 
előtt, az esemény műfajától 
függetlenül „Ilyen még nem 
volt soha”, mondta a főszer
vező, Perutek János a vasár
nap délutáni utánpótlás
birkózógála előtt a Ferenc
város csarnokában. Joggal. 
A verseny alapötletére leg
többünk bizonyára a köz
kedvelt színész tévéreklám
ból ismert szlogenjéhez ha
sonlóan reagálna: Hogy ez 
eddig nem jutott az eszem
be! Pedig, mint minden kor
szakalkotó idea, ez sem tű
nik -  persze utólag -  túlon
túl bonyolultnak. A Fradi 
birkózószakosztálya, az or
szág jelenlegi legeredmé
nyesebb utánpótlásműhe
lye, megszervezte azoknak a 
korosztályos országos baj
noki döntőknek a visszavá
góját, ahol zöld-fehér ver
senyző is szerepelt. Másfél 
tucat, azaz tizennyolc re- 
vanslehetőség az ezüstérme
seknek, másfél tucat, azaz 
tizennyolc ismétlési esély a 
bajnokoknak.

A birkózás szerelmesei 
vasárnap összesen három
szor randevúzhattak ked
venc sportágukkal az FTC- 
csamokban, de ebből az el
ső, délelőtt 11-re megbe
szélt randi kissé szomor
kásra sikerült. Az eredeti 
szándék szerint a Lorry- 
mage cég jóvoltából nagy 
kivetítőkön lehetett volna 
figyelemmel kísérni a fel
nőtt csapatbajnokság sze
gedi tévéközvetítését, de a 
lassan hagyománnyá váló 
televíziós műszaki hiba 
meghiúsította ezt. Egy órá
val dél után aztán már élő
ben élvezhettek csb-döntőt 
a jelenlévők, igaz más kor
osztályban és szereposztás
ban. Felnőttek helyett diá
kok, Csepel és Szeged he
lyett Vasas és Fradi. A han
gulat látatlanban is vete
kedett a szegedivel, és az 
összecsapás végén a hazai
ak kitörő örömmel vették 
tudomásul hatpontos vere
ségüket. Tehették, hiszen 
az odavágón nyolccal 
győztek.

Ezután kezdődött a vár
va várt utánpótlásgála öt 
diák, négy serdülő, hat if

júsági és három junior 
összecsapással, amelyek 
mind-mind pénzdíjasak 
voltak. Korosztálytól füg
gően öt- és tizenötezer fo
rintot kaptak a mérkőző 
felek, kétharmad-egyhar- 
mad arányú elosztásban 
győztes és vesztes között. A 
már nemzetközi szinten is 
eredményes ifjú verseny
zők -  például a serdülő vi
lágbajnok Szabó Péter, a 
serdülő vb-második Pistár 
Róbert, az ifi vb-ezüstös 
Hajdú Balázs vagy az ifi 
Eb-bronzos Dobróczi Zsolt 
-  nem cáfoltak rá a váloga
tókra, és újra legyőzték 
legnagyobb hazai ellenfe
lüket.

A gálát, amin végül ti
zennyolc meccsből tizenné
gyet fradista birkózó nyert 
meg, fogadás és táncmulat
ság zárta. Széles József, a 
zöld-fehérek vezetőedzője 
megjegyezte: „A birkózók 
is egy nagy családot alkot
nak, a fradisták is egy nagy 
családot alkotnak, úgy
hogy ez egy igazi családi 
program volt.” Persze, el
végre a vasárnap mindig a 
famíliáé.

Fehérvári lépés a finálé felé
NÉPSZAVA-információ

Bár a szezonnak még ko
ránt sincs vége, ám a druk
kerek szerint mégis külö
nös jelentőséggel bírt a teg
napi FTC-Whirlpool-Alba 
Volán-Riceland bajnoki 
hokimeccs a Kisstadion
ban. A derbi fontossága 
abban áll: ha a Volán nyer, 
öt ponttal elhúznak a zöld
fehérektől, ha a fővárosiak 
győznek, egy pontra meg
közelítik a tabella második 
helyén álló Puskarjov-le
génységet. Az elején úgy 
tűnt, az FTC nem akarja a

véletlenre bízni a dolgot, az 
Álba védelmének bőven 
akadt munkája, ám az első 
harmad nem hozott gólt.

A középső játékrészben 
aztán megrezdültek a há
lók, a zöld-fehérek részéről 
Dobos bombázott a hálóba. 
A gól felpaprikázta a fe
hérváriakat, akik nem sok
kal a játékrész zárása előtt 
Tyimofejev révén egyenlí
tettek. így a végére maradt 
a döntés, s az utolsó 20 
percben többnyire a Fe
rencváros játékosai szo
rongattak. A mindent el
döntő gólt azonban még

sem ők ütötték, hanem a 
volános Palkovics. A válo
gatott támadó nagy dolgo
kat nem csinált a találko
zón, mindössze egyszer vil
lant, ami viszont elég volt a 
fehérváriak győzelméhez. 
A Volán ugyanis kihúzta a 
hátralévő időt, sőt újabb 
gólokat is üthetett volna.

Ám maradt a 2-1-es ven
déggyőzelem, ami azt je
lenti, hogy a két együttes 
között tetemes a különbség 
a tabellán; a fehérváriak 
még ugyan nincsenek pá
holyban, de nagy lépést 
tettek a bajnoki finálé felé.

Maidininek Tardelli segít
MTI-információ

Ha a német futballban aj- 
nározzák a „Császárt”, az
az Franz Beckenbauert, 
akkor ugyanez elmondható 
az olasz labdarúgással 
kapcsolatban is. Vasárnap 
óta Cesare Maidini, az itá
liai nemzeti tizenegy új 
szövetségi kapitánya, vált
va a kormánykeréknél a le
mondott Arrigo Sacchit. A 
64 éves Maidinit „Cesaro- 
ne” becenévvel illetik, ami 
körülbelül annyit tesz: Ha
talmas Caesar.

Cesare Maldini az AC 
Milánnál játékosként négy 
olasz bajnoki címet szer
zett, 1963-ban BEK-győz- 
tes lett. 1967. május 28-án 
játszotta le utolsó első ligás 
bajnokiját, akkor már a

Torino mezét viselvén. Ti- 
zennégyszeres olasz válo
gatott. Edzői karrierje a 
Milan-junioroknál indult, 
1980-ban Bearzot szövet
ségi kapitány pályaedzője 
lett. Ily módon részese az 
1982-es vb-diadalnak! 
Amikor azután Azeglio Vi
d ra i -  addig Vicini a 21 
évesek mestere volt -  kine
vezték szövetségi kapi
tánnyá (1986), Maidinit az 
utánpótlás-válogatott szö
vetségi mesterévé „léptet
ték elő”. Irányításával a fi
atalok háromszor nyertek 
utánpótlás Eb-aranyérmet.

„Ha Cesare megismétli 
utánpótlássikereit a felnőt
tekkel, hamarosan milliók 
kedvelik meg Olaszország
ban” -  írta a Gazzetta dello 
Sport. Az első bizonyítási

lehetőség februárban lesz, 
amikor Anglia ellen játszik 
vb-selejtezőt a Maldini-vá- 
logatott.

S az utolsó utánpótlás
mérkőzés? Szerdán, Ma
gyarország fiataljai ellen, 
az MTK-pályán!

Eldőlt, hogy Maidininek 
pályaedzőként Marco Tar- 
delli segít. Tardelli volt az 
1982-es vb-döntő egyik já
tékos hőse, a második itáli
ai gólt lőtte a németek elle
ni aranymérkőzésen. Egy 
tegnapi római sajtótájé
koztatón elhangzott az is, 
hogy a két évre szerződte
tett Maidini jóval keveseb
bet fog keresni kapitány
ként, mint elődje, Arrigo 
Sacchi, Maidinit ugyanis 
csak évi 390 ezer dollárnak 
megfelelő összeg illeti meg.

RÖVIDEN
A Gremio a brazil

bajnok
A brazil labdarúgó-baj
nokság döntőjének 
visszavágóján, Rio de 
Janeiróban a Gremio 
2-0-ra győzött a Portu- 
guesa ellen. Az első 
mérkőzésen ugyanilyen 
arányban diadalmasko
dott a Portuguesa, így 
összesítésben 2-2-es 
eredmény született, de 
az alapbajnokságban 
elért jobb eredményé
nek köszönhetően a 
Gremiőé lett a bajnoki 
cím.

Szavazott a BBC
Újabb megtisztelő cím
mel gyarapodott Damon 
Hill, a Forma-1-es autós 
gyorsasági világbajnok
ságban szereplő brit pi
lóta gyűjteménye. Az 
idei világbajnoki cím el- 
hódításáért a brit BBC 
televíziós társaság az 
„Év Sportszemélyiségé
nek” választotta. A piló
ta a BBC szavazásán az 
evezős Steve Redgrave- 
et előzté meg. Redgrave 
Matthew Pinsenttel az 
atlantai olimpián arany
érmet szerzett a kormá
nyos nélküli kettesek 
mezőnyében. Az ő ne
vükhöz fűződik Nagy- 
Britannia egyetlen első
sége az Aranyolimpián. 
A Redgrave, Pinsent 
kettős az „Év csapata” 
címet kapta a BBC-től.

Takács-sikerek
Három ország 19 ver
senyzője szerepelt azon 
a szlovákiai meghívásos 
nemzetközi súlyemelő
gálán, ahol a magyar 
Takács-lányok is dobo
góra léptek. A versenyt 
Takács Mária (Veres- 
egyházi Fitness) nyerte 
210 kg-os teljesít
ménnyel (92, 117). Ta
kács Erika (KTE) 200 

' kg-mal (85,115) a har
madik  helyen végzett.

Totónyeremények
Az 50. fogadási héten a 
13+1 találatos szelvé
nyek 1 760 720, a 13- 
asok 461 828, a 12-esek 
11 589, a 11-esek 1043, 
a 10-esek 252 forintot 
érnek.

Földingné győzött
A mexikói Cancunban 
megrendezett maratoni 
futóversenyen a női me
zőnyben Földingné Nagy 
Judit győzött, időered
ménye: 2:34:14 óra.

UEFrAdi
Az Aloha produkció a 
tavalyi Eurofradi film 
után idén decemberben 
a Ferencváros labdarú
góinak ez évi nemzetkö
zi szerepléséről készült 
VHS-kiadvánnyal lepi 
meg a klub rajongótábo
rát. Az UEFrAdi című 
film már kapható a bol
tokban, az ajánlott fo
gyasztói ára 2000 forint.

Komoly pénzdíjazás 
úszásban is

A múlt hét végén megrendezett rövid pályás 
úszó Európa-bajnokságon a kontinensrekordo
kért első ízben ajánlott fel pénzdíjakat az Euró
pai Úszó Szövetség (LEN). Egy-egy csúcs öt
ezer márkát ért Rostockban.

-  A versenyzőkre ösztönzően hatott a pénzdíj. 
Ráadásul az üzlettulajdonosok most jól járnak, 
hiszen még nem vásároltam karácsonyi ajándé
kokat -  mondta jó kedélyűen az Eb-n Európa- 
csúcsokkal két aranyérmet szerzett német 
Sandra Völker.

-  Azt hiszem, az úszás hasonló irányban fej
lődik tovább, mint egykor az atlétika -  értékelt 
Dirk Lange. Sandra Völker edzője arra utalt, 
hogy a sportok „királynőjének” tartott atlétika 
milyen nagy népszerűségnek örvend.

A kontinensviadalon egyébként kiváló ered
mények születtek. Tizenkilenc alkalommal is a 
világ idei legjobb időeredményével csaptak cél
ba a versenyzők, ezen felül öt alkalommal dőlt 
meg az Európa-csúcs.

A további pénzdíjakkal kapcsolatban a LEN 
képviselői kijelentették: a két ázsiai és hat euró
pai színhelyet felölelő Világkupa-sorozaton már 
170 ezer dollárt osztanak szét, míg a világcsú
csot elérő versenyzők kétezer dollárt kapnak.
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