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S o ro s  á ld o z a t
Furcsa volt a csönd a dunaújvárosi futballisták körül, hiszen 
Varga Zoltán már jó fél éve az egykori Pentelén dolgozott, s 
még nem történt semmi. Pedig az egykori zöld-fehér kedvenc 
magyarországi edzői munkásságáról leginkább „ahová lépek, 
ott fű nem terem” -  munkacímen írhatna visszaemlékezést, s 
amilyen állapotban odahagyta az Üllői utat és a Bozsik-sta- 
diont, ahhoz képest Kutuzov marsall felégetett föld stratégiája 
építő jellegű védekezés volt.

így jutott Varga (Zoli) a magyar sport vidéki fellegvárába, 
hogy a hiányzó láncszemként még másodosztályban tengődő 
focistákat az élvonalba vezesse. A szakmai tótumfaktumként 
dolgozó V. Z. hamar lehetetlenné tette Gálhidi György veze
tőedzőt (akinek nem tetszett a bábszerep), s a tavasz kezdetén 
már korlátlan úr volt. A terv teljesült, a Dunaferr első ligás 
lett, ezzel V. Z. is újra reflektorfénybe került. A profibajnok
ságban pedig csak két forduló kellett hozzá, hogy az egyre sű
rűbben orra alá dugott mikrofonokba valami fertelmes otrom
baságot fröcsögjön. Történt, hogy a második fordulóban V. Z. 
csapata a Fáy utcában meccseit, s bizony bosszantó módon 2- 
1-es vezetésről vesztett az utolsó percekben. Kétségtelen, az 
újonc csapat kapusa, Balogh Tamás benne volt a pontok sorsát 
eldöntő gólokban. Ilyen a sport, a futball, a hiba, még a nagy 
hiba lehetősége is benne van a játékban. Egy jó pszichológiai 
érzékkel megáldott tréner ilyen baki után veregeti hátba kapu
sát, hogy nem baj öreg, majd legközelebb. Kevésbé jó pedagó
gus edző lehordja a kapust négyszemközt, vagy legrosszabb 
esetben a csapat nyilvánossága előtt. V. Z. azonban más. O a 
gólösszefoglalót sugárzó tévé mikrofonján keresztül osztotta 
meg lesújtó véleményét a közzel. A nyilatkozat lényege egy
szerű: Balogh alkalmatlan a feladatra, rossz kapus, dezertőr, 
hazaáruló. Végezetül egy riporteri kérdés: „Ki véd a következő 
fordulóban a Dunaferrben?” V. Z. válasza: „Az biztos, hogy 
nem a Balogh!”

Igazi V. Z.-mestermű ez, mellyel egy ideiben beköltözött a 
bizalmatlanság a dunaújvárosi öltözőbe. Baloghnak ugyanis 
vélhetően vannak barátai, ők most utálják V. Z.-t, méghozzá 
szívből. De azok sem lehetnek közömbösek, akiket egyébként 
hidegen hagy a szavakkal meggyalázott kapus sorsa, hiszen 
nem tudhatják, ki lesz a következő áldozat. V. Z.-nél ugyanis 
az egy nappal korábban még istenített játékosból is hamar le
het öltözőből kitiltott persona non grata. Nem tudhatják, mi
kor lesz bűnbak a centerhalf, a balbekk, az irányító középpá
lyás vagy a csatár.

S ha már V. Z. végzett a csapat javával (könnyen előfordul
hat, csak néhány újabb vereség kell hozzá), hamarosan az egyik 
dunaújvárosi vezetőnek szegezik majd a kérdést: „Ki ül majd a 
következő fordulóban a Dunaferr kispadján?” A főnök pedig, 
ha körbenéz a felégetett földön, majd azt válaszolja: „Az biz
tos, hogy nem Varga Zoltán!”
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A hét végi forduló szenzációja nem 
annyira a Fradi győzelme volt, még 
csak nem is a Vasasé, hanem az, 
amit Varga Zoltán mondott a 
Dunaferr Fáy utcai veresége után a

tévében. Eszerint: „Míg én leszek az edző Dunaúj
városban, addig Balogh biztos nem véd. Nem tudom, 
kifog, de őbiztos nem. ” Ettől kezdve felettébb fel
gyorsultak az események. Hétfőn délelőtt már 
szóltak Balogh Tamásnak, ne strapálja magát,

Balogh Tonót egyelőre a fakóba szám űzte Varga F o tó : TOROCZKAY CSABA

nem kell edzésre mennie, inkább fogja magát és 
védjen egy félidőt a junioroknál. Ennyit mond
tak neki, nem többet, de nem is volt szükség ma
gyarázatra. Balogh Tonó így hétfőn megint a 
Fáy utcában repkedett a labda után. Védett egy 
félidőt, aztán elmondta, ami a szívét nyomja.

-  Egész éjjel nem aludtam, hiszen egy or
szág előtt tettek lehetedenné. Tudom, hibáz
tam a második gólnál, de azért így kirohanni, 
ahogy Varga Zoltán tette, nem lehet. Ezzel 
együtt nem adom fel. Kétéves szerződést kö
töttem a dunaújvárosiakkal, fölösleges lenne 
most kapkodnom. Edzek a juniorokkal, és ha 
mégis kellek, szó nélkül beállók a kapuba.

-  Találkozott azóta Varga Zoltánnal?
-  Nem. Gróf András kapusedző tudatta ve

lem: nem kell edzenem az első csapattal, és ez 
ezután is így lesz.

-  Mi történt a meccs után? Az öltözőben mon
dott-e valamit Varga mester?

-  Amikor bejöttünk a pályáról, senki nem 
szólt egy szót sem. Ültünk magunkba roskadva. 
Csak amikor felöltöztem, és kimentem az öltö
zőből, akkor mondták néhányan, hogy az edzőm 
nagyon ki van rám. De akkor még nem gondol
tam, hogy ilyet mondott. Aztán vasárnap este 
meghallottam a Góóól összefoglalóban, és azt 
hittem, kimegy alólam a talaj. Még az is eszembe 
jutott: hétfőn le sem megyek Dunaújvárosba, 
mert meglincselnek, keresztre feszítenek.

-Amikor elkezdődött a bajnokság, önnek szava
zott bizalmat Varga Zoltán. Megindokolta, miért?

-  Tetszett neki, ahogy a felkészülés során 
dolgoztam, és azt mondta: jobb formában va-

E
ok és rutinosabb, tapasztaltabb is, mint rivá- 
om, én vagyok az első számú kapus. Ez a bi
zalom pontosan két mérkőzésig tartott. Pedig 
jó formában vagyok, és ez nem amolyan véde
kezés, hanem tényleg így van.
-  Mi lesz, ha ezután összefut valahol Vargával? 

Mond neki valamit? ,
-  Lehetetlen, hogy összefussunk, mivel a ju

niorok nem akkor edzenek, mint az első csa-

E
at. De ha mégis találkoznánk, köszönnék ne- 
i, semmi több. Megkérni nyilván nem fogom, 
hadd védjek, mást meg mit mondanék?

-  Ha most játszanának a Vasas ellen, másként 
csinálna valamit a második piros-kék helyzet előtt?

-  ügyanúgy helyezkednék, mint szomba
ton. És biztos vagyok benne, megfognám a 
labdát. Ilyen lövés százból, ha egy megy be. 
Most ez történt.

-  Harmincéves. Miként képzeli a jövőjét?
-  Még van néhány évem. Olyan alkat va

gyok, ahn nem látszik az idő. Bar lehet, hogy 
valami balsórs üldöz, hiszen a Fraditól is elül
döztek, a Győrnél sem volt maradásom, itt pe
dig két meccs után megaláztak. De engem nem 
lehet olyan könnyen leírni, félreállítani.
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P O R E N ,  S Z Ő R É N

Némiképp a gyorsasági autós
világbajnokság soros, a Hun- 
garoringen immáron kevesebb 
mint két hét múlva esedékes 
futama, a Magyar Nagydíj bű

völetében élve emlékeztetnénk a vasárnap 
délután háromnegyed négy magasságában 
a Hockenheimringen előállt legfrissebb 
helyzetre, mely szerint Mika Häkkinen 16 
ponttal vezet Michael Schumacher előtt. A 
meglehetősen szoros furakodás minden bi
zonnyal komoly csáberőként hat majd a 
Forma-1 jegybevételeit meghatározó mér
tékben prezentáló német rajongókra, 
értsd: idén is tízezrével érkeznek majd a 
ermánok, hogy a helyszínen éljék ki szur- 
olási vágyaikat.

A németek szíve elsősorban hús-vér 
honfitársukért, Michael Schumacherét do
bog, akinek a személyén keresztül sokan 
eljutottak a Ferrari istenítéséig. Akad híve 

ersze Ralf Schumachernek és Heinz- 
larald Frentzennek is, és a jövevények va

lószínűleg akkor sem dőlnek majd teuton 
kardjukba, ha a Hungaroring háromnapos 
üdvleldéje esetleg a McLaren sikerével ér 
véget. Az angol istállónál ugyanis a motor

német: a Mercedes. Az értők szerint a sze
zon hátralévő futamai közül a Magyar 
Nagydíj lóg ki -  hiszen a többi négy gyors 
versenyt ígér, a miénk pedig lassút: a 
hungaroringi tempónál csak a monacói és 
az argentínai komótosabb. Häkkinen sze
rint autóiknak a rövid egyenesek és a ka
nyarok sem jelenthetnek gondot: „A ma
gyar pályán nagy leszorítóeró kell a kocsik úton 
tartásához, amihez még jó kiegyensúlyozás is 
szükséges. Idén remek az autónk, a beállítás 
nem okozhat nehézséget” -  vélekedett az ösz- 
szetettben vezető finn. Az őt üldöző két
szeres világbajnok Michael Schumacher 
kedve nem lohadt a hazai terepen sovány 
vigasznak számító ötödik hely után: „Sok
nak tűnhet a hátrányom, különösen úgy, hogy 
már csak öt futam van hátra, de szerintem a 
tizenhat pontos különbség nem behozhatatlan. 
Nem adjuk föl, a végsőkig küzdeni fogunk. A 
magyarországi versenyre kell összpontosíta
nunk, remélem, hogy jobban sikerül majd a 
beállítás” -  így minden németek legjobb 
autpversenvzője.

És egy tűr a jövőből: nem kizárt, hogy 
jövőre Dél-Afrika ismét belép a Forma-l
es futamot rendező országok egyre szélese

dő táborába. A helyszín nem ismeretlen: 
Kyalami, ahol 1993-ban futottak utoljára. 
A FOCÁ, a Forma-l-ben érdekelt konst
ruktőrök szövetségének atyaúristene, 
Bernie Ecclestone del-afrikai orientációjú 
hitében augusztus 19-én erősödhet meg, 
ugyanis azon a napon együtt löncsöl majd 
Nelson Mandelával, aki szőr mentén nyil
ván megvilágosítja majd vendégét arról, 
miért is érdemes gazdag országában futa
mot rendezni.

Mint tudott, Ecclestone-tól nem áll tá
vol a gondolat, hogy a Forma-1-et új tér
ségekbe helyezze ki. Az F-l legnagyobb 
támogatója ugyanis a dohányipar, amely az 
öreg kontinensen mind erőteljesebben láb
ra kapó szigorító, egyes helyeken a cigaret
tareklámok minden fajtáját tiltó rendelke
zései miatt szponzori eltökéltségét illetően 
egyre bizonytalanabbá válik. Ázsiában (Kí
nában, Indonéziában) és Dél-Afrikában 
azonban a Marlborónak, a Westnek, a 
Benson&Hedgesnek, a Mild Sevennek, a 
Gauloisesnak és Winfieldnek nem kell at
tól tartania, hogy a márkajelzést netán le 
kéne takarni az autókon, dresszeken és hir
detőtáblákon.

Env hiba anatómiája
Az MLSZ szerint té
vesen kiadott közle
mény volt az oka an
nak, hogy a magyar 
sajtóban félreértésre 

okot adó információk jelentek 
meg a magyar válogatott mérkő
zéseinek közvetítési jogával kap
csolatban. Az MLSZ-ben közöl
ték: tisztában vannak azzal, hogy 
az A válogatott mérkőzéseinek 
közvetítési joga az UFA céget il
leti. A szövetség ajánlata a ma
gyar olimpiai válogatott 1998/99. 
évi mérkőzésének televíziós érté
kesítésére vonatkozik. Viszont 
tény az is, hogy az ajánlati felhí
vásokról készített közleményben 
egy sajnálatos hiba folytán a ma
gyar A válogatott elnevezés is be
került. Az MLSZ egyben tiltako
zását fejezte ki amiatt, hogy a 
Magyar Televízió Híradójának 
sporthíreiben a szövetség érde
keit sértő kommentár hangzott 
el. ,„4z MLSZ valamennyi televízi
ós társasággal, így a közszolgálati 
Magyar Televízióval is korrekt 
munkakapcsolatban kíván állni, ezt

hívásokat részükre is megküldtük. 
Sajnálattal vettük azonban tudomá
sul, hogy a közszolgálati televízió sem 
a mérkőzések élő közvetítése, sem az 
összefoglalók készítése iránt nem ta
núsított érdeklődést. A jó munkakap
csolatra való törekvés ellenére a szö
vetség most és a jövőben sem hagyja 
szó nélkül, ha úgy érzi, hogy a mé
diatörvényben is megfogalmazott 
pontos, pártatlan tájékoztatás alap
elveit megsértve próbálnak labdarú
gás és MLSZ-ellenes hangulatot te
remteni” -  írja a közlemény.

A Kovács Attila MLSZ-elnök 
aláírásával ellátott közlemény sze
rint a magyar labdarúgás, így a 
Professzionális Nemzeti Bajnok
ság is forráshiánnyal küzd. „Ha egy 
televíziós társaság jelentős összeget fi
zetve megvásárolja a labdarúgó-baj
nokság gólösszefoglaló készítésének 
kizárólagos jogát, akkor az eladó 
nem teheti meg, hogy más konkurens 
televízióknak lehetőséget ad hasonló 
felvételek készítésére. Nem tudjuk el
fogadni azt a demagóg megközelítést, 
amely eredményeként, a nézők érde
keire hivatkozva, valamennyi jelent
kezőt ingyen engednének a PNB 
mérkőzéseire.
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PO R FE L H Ő K  LO V A G JA
Az év verseny- 
napja volt va- 

* sárnap az 
ügetőn! Legalábbis ezt ígérte -  jórészt 
teljesítette is -  a prograin, amelynek fény
pontja a 84. Magyar Ügetőderbi volt, s 
előtte a Pannónia Díj, amelyben a pálya 
leggyorsabb, belföldi tenyésztésű lovai 
mérkőztek egymással. Az ünnep fényét 
azonban külső és belső körülmények tom
pították.

Akik -  vérbeli turfbarátként -  már 
az első futam előtt kint voltak a csata
mezőn, megérdemlik, hogy megemel
jük előttük a kalapot! Részint, mert 
így talán egy ideig könnyebben visel

hető el a kánikula, amely éppen e na
pon tett csaknem sikeres csúcskísérle
tet. Másrészt azért is, mert aki ennek 
ellenére a nézőtér átforrósodott flasz
terét választotta, no meg a mérhetet
len porfelhőt verő ügetőlovak látvá
nyát, az olyan megszállott, amilyenből 
sok százezerre volna szükség ahhoz, 
hogy végre ne csak a szavak, hanem a 
tettek is sokasodjanak a lóversenyzés 
fellendítésének évtizede sikertelen fo
lyamatában.

A nyitánykor még nem voltak sokan, s 
talán jobb is, hogy így kezdődött. Mert 
mindjárt két érvénytelen start borzolta a 
kedélyeket, amit pedig a futam végén lát

tunk, azt egyszerűen nem is értjük. Egy, 
amúgy nem tehetségtelen hajtónő -  az 
utolsó előttitől is száz méterrel leszakad
va -  olyan kiadósán ostorozta lovát, Ba
nyát a befutóban, mintha a győzelemért 
küzdenének. Átvillant: ha Banya a ló, ho
gyan jellemezzük azt, aki ily kegyetlenül 
és oktalanul elveri szegény párát?

Aztán jöttek igazi versenyek is. 
Take Control parádés finissel terítette 
le a már biztos nyerőnek látszó Cool 
Esont az 1884-es első Derby nyertesé
ről (Andal) elnevezett díjban, majd a 
Pannónia Díjban Zádor nyert ismét 
pályarekordjához közeli -1 :1 6 .8 -  
as -  idővel. Fazekas Imre mérnöki

pontossággal és halálos nyugalommal 
osztotta be nem könnyen kezelhető 
lova erejét. Huszonöt perccel későbbb 
újra ő győzött, a pompásan javuló 
Oivind Takstenssel, de a következő fu
tamban lova, Viliin a célegyenesben 
váratlanul olyan heves vágtába kezdett, 
hogy Védelem kocsijával összeakadva, 
kiborította a sulkyból a sokszoros 
championt, s tényleg csak a vakszeren
csén múlott, hogy nem történt végze
tes baleset.

És jött a Derby, a nyolcvannegyedik! 
Az idén Pesten még veretlen pályarekor
der, Bob Do It idomárjával -  magas kasz- 
szafavoritként -  már 120 méter után „ki

szállt” ugrásával a versenyből. Nem úgy 
az istállótárs, az ifjabb Bisbac Dániel által 
hallatlan nyugalommal hajtott Belami. A 
hatalmas iramban kezdő Big River mö
gött ügetve, Briliáns, B. B. Action és But
terfly, majd a hozzájuk csatlakozó Brown 
Lady előtt csak pozíciójára vigyázott és 
ezt okosan tette. A célegyenesbe második
ként fordulva ugyanis akadálytalanul indí
tott támadást a vezető ellen, és igen köny- 
nyen el is sétált mellette. Belami 1:18.8-as 
idővel elért győzelme természetesen óriá
si derbirekord, s ami szintén egyedülálló: 
amatőrhajtó most nyerte meg először a 
legnagyobb tenyészversenyt. A közönség 
egy része tapssal, még többen füttyel fe
jezték ki érzelmeiket. Előzők a sportélmé
nyért, utóbbiak rossz tikettjük miatt bosz- 
szankodva, s természetesen a derbiben is 
csalást gyanítva tették, amit tettek.


