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Ő szi zá rá s  Tatán
Városi sportvezető testület 

alakult Esztergomban
Sporttörténetének jelentős 

állomásához érkezett Eszter
gom városa a csütörtöki nap
pal. A városi tanács díszter
mében a Város 17 sportegye
sületének képviseletében 35 
küldőt^ és 15 meghívott önál
ló városi TS-t választott.

A konferencián megjelent 
Hámor Imréné országgyűlési 
képviselő .a városi tanács el
nökhelyettese, Havas Miklós, 
az MTS Komárom megyei ta
nácsának elnöke. Dr. Vörös 
Sándor megyei ügyész, sport
köri küldött nyitotta meg a 
konferenciát. Ezután Sáfár Fe
renc, a városi társadalmi 
sportbizottság nevében meg
tartotta beszámolóját.

— Esztergom sporlműltja 
.közismert a megye, sőt az or
szág lakossága előtt — mon
dotta többek között. — A 17 
sportegyesület 45 szakosztá
lyában működnek a sportolók.

E sportkörök zöme az iskolai 
és az ipari bázisra épült. A 
város lakosságát figyelembe 
véye igen jelentős az a for
rás, amelyből a sport, különö
sen a versenysport meríthet.

— Ki kell emelni a MIM 
Vasas ,a Spartacus, valamint 
a Marógépgyári Vasas elnök
ségéinek munkáját. Javításra 
szorul viszont az Elektrónikus 
SE, az Elektromos, valamint 
a Petőfi sportegyesület -tevé
kenysége. Az iskolák sportjá
ban sem történt előrelépés; 
szembe kell szállni az olyan 
jelenségekkel, amikor egy 
testnevelő tanár magának sa
játítja ki a sportkört, s az is
kolai diákelnökségeket csak 
végrehajtó' szervként haszno
sítja, mondván, hogy e gyere
kek nem érettek a vezetésre. 
Megnyugtató az, hogy a város 
sportegyesületeinek anyagi 
helyzete stabil, hiszen a bá

zis intézmények, a kisipari 
szövetkezetek; az üzemek 
megfelelő támogatást biztosí
tanak.

A közelmúltig a Városi ta
nács részéről általában alig 
foglalkoztak a sportélet koor
dinálásával, segítésével. Rész
ben ezért súlyos gond ma a 
mostoha létesítmény-helyzet. 
Ezen fog javítani a munka- 
csarnok építése, melyet min
den körülmények között meg 
akarnak valósítani, az üzemek 
és a tanács együttműködésé
vel.

A küldöttek közül tizenkét- 
ten szóltak hozzá. Mészáros 
Ferenc tanszékvezető tanar 
emelte ki Vgélesebben a lé
tesítmények igényét. Amint el
mondotta, az utánpótlás az is
kolákból kerül ki, de csak ott 
lehet értékesen, jól sportoló
kat nevelni, ahol tornaterem 
is van. Többen javasolták a 
városi sportiskola létrehozá
sát. Besei Gyula tanár azt 
hangoztatta, hogy ma már a 
versenysport az egészen fiatal 
korbeliek felkészülését igény
li. Palócz Miklós hozzászólá
sában a városi erők összefugá. 
sót hangsúlyozta, mert csak 
így lehet jobb eredményeket 
elérni.

Havas Miklós, a megyei TS 
elnöke elismerését fejezte ki 
a város eddigi sportmunkájá
ért, majd a létesítményekről 
szólt. Elmondotta, íogy meg 
ebben az ötéves tervben sze
repel egy központi tornacsar
nok felépítése Esztergomban, 
ám ehhez a helyi erők foko
zott összefogása szükséges 
Esztergom város környezeti 
adottságai a sporthoz igen 
kedvezőek, tovább kell fejlesz
teni tehát a vízisportokat, es 
a természetjárást is.

A küldöttek ezután megvá
lasztották a város első önálló 
sportvezető testületét. A váro
si TS elnöksége 13 főből áll. 
Elnökévé Szabó András tech
nikus tanárt, elnökhelyettessé 
Sáfár Ferencet választották. 
A megyei TS november 77-i 
konferenciáján Esztergom 
sportját tizenöt küldött képvi
seli.

SPORTOLÓK A MUNKAHELYEN

Nemcsak a pályán, de munkahelyükön, a Labor Műszeripar 
Művek autoklávszerelö üzemében is jól is^merik Kulcsár Sán
dort cs Fidler Józsefet, as NB Il-es Esztergomi Vasas labda
rúgóit. A sterizáló blokkok szerelése közben sok esetben dol
godnak együtt — akárcsak a pályán —, hiszen a Fidler József 
■műszerész keze alól kikerülő munkákat Kulcsár Sándor

meózza

Kosárlabda NB lil

H áro m  csapat jó szereplése
Holczreiter megkapta 

a colomlmsi világcsúcs 

oklevelét
A Nemzetközi Súlyemelő 

Szövetség megküldte Buda
pestre a tatabányai Holczreiter 
Sándor 1970. szeptember 12- 
én Colombusban elért 342,5 
kilós lepkesúlyú világcsúcsá
nak elismerő oklevelét.

Mjnt ismeretes, az elmű t 
évben a világbajnokságon 
több versenyző eredményét 
megsemmisítették Holczrei- 
tertől is elvették a világbaj
noki címet és világcsúcsered
ményét sem ismerték el. Az 
idén Limában felülvizsgálták 
a colombusi döntéseket és el
fogadták a dobogón elért 
eredményeket. Az aranyérmet 
már Limában átadták Holcz- 
reiternek, az oklevél pontot 
tett a nagy vihart kavart ügy 
végére.

R öp labda  Ó IK

Komárom: 
december 4 — 5

A röplabdázók Ifjúsági Ku
pájának területi döntőjében 
megyénk színeit a Tatabányai 
Petőfi leány- és a KOMÉP 
fiú-csapata képviseli. Mind
kettő Györ-Sopron és Pest 
megye legjobbjaival és Buda
pest 4. helyezettjével kerül 
szembe. A színhely és az idő
pont megváltozott Az új ter
minus: december 4—5, és a 
Színhely; Komárom le».

A kosárlabda NB 111-ban 
szereplő megyei csapataink 
közül az utóbbi három fordu
lóban két női és egy férfi 
együttes nyújtott 100 százalé
kos teljesítményt.

A Komáromi AC női csapa
ta továbbra is megőrizte őszi 
veretlenségét és biztosan tart
ja első helyét a bajnoki táb
lázaton. Teljesítményének ér
tékét nöyeli. hogy az utóbbi 
három győzelmet idegenben 
érte el.

A Tatabányai Bányász kát 
hazai és egy idegenbeli győ
zelmével ugyancsak tartja jó 
helyezését. A tatabányai lá
nyok mindhárom mérkőzésü
ket fölényes biztonsággal 
nyerték.

Az Esztergomi VM női gár
dája a papírforma szerint 
szerepelt, két vereségével és 
egy győzelmével. Az Eszter
gomi Vasas csak két mérkő
zést játszott, de a jó formában 
lévő VM KÖZÉRT-tel nem 
boldogult.

A férfi csapatok közül a 
Tatai Spartacus alaposan ki
tett magáért: bár szoros küz
delemben, de mindhárom mér
kőzését megnyerte és válto
zatlanul tartja jó helyezését 
a bajnoki táblázaton.

Eredmények: Női mérkőzé
sek: Esztergomi Vasas — VM 
KÖZÉRT, 25:51. Alba Regia 
— Esztergomi VM 54:37’ Gö
döllő — Komáromi AC 37:51, 
Tatabányai Bányász — Szol
gáltató Spartacus II. 66:22. 
Pusztaszabolcs — Esztergo
mi VM 42:61. ONYI — Komá
romi AC 37.53, Esztergomi

Vasas — Tatabányai Bányász 
48:61, Esztergomi VM — Ko
máromi AC 38:46. Tatabányai 
Bányász — Pusztaszabolcs 
99:47.

Férfi mérkőzések.' Tatai 
Spartacus — Egyesült Gyógy
szer 81:58. Esztergomi Va as 
— OSC 51:88, Tatabányai 
Bányász —■ Székesfehérv jri 
GEO 48:70, Gödöllő — Komá
romi AC 99:54, Tata ■*— Ko
máromi AC 70:68. Esztergomi 
Vasas — Tatabányai Bányász 
69:61. OSC — Komáromi AC 
92:61, Egyesült Gyógyszer — 
Tatabányai Bányász 61:49, Du
naújváros — Esztergomi Vasas 
76:71. Vasas Orion- — Tata 
76:78.

x M ai 
s p o r t m ű s o r

KOSÁRLABDA: NB A: Fér
fi: BSE—Oroszlány. Ftp. Vá
rosmajori fedett csarnok, 17.

NB III: Férfi: Szállítók— 
Esztergomi Vasas, Bp. 16. 
OSC—Tatabánya, Bp., 17,30. 
Dunaújváros—Tata, Dunaúj
város, 15.

Megyei ifjúsági-bajnokság: 
Férfi: Oroszlány III—Komá
romi Jókai. Oroszlány, József 
A. Ált. Iskola tornaterme, 
16,30.

ÖKÖLVÍVÁS: NB II: MÁV 
Nagykanizsai TE—Oíoszlány, 
Nagykanizsa, 13.

TEKE: Vidékbajnokság,
Tatabánya, 10.

VÍZILABDA OBI: Tatabá
nya—Bp. Spartacus, Tatabá
nya, 17.

Óvással fejeződött be a ta
tai járási bajnokság őszi idé
nye. A dunaszentmiklósi ta
lálkozót Kocs csapata megóv
ta. Végleges döntés még nem 
született, ezért a mérkőzések 
eredményét a tabellán nem 
számítottuk be. A találkozón 
egyébként nagyon paprikás 
volt a hangulat, a kocsi játé
kosok közül Nagy K., Sülé J. 
és Szabó V. a kiállítás sor
sára jutott.

A Szomód—Vértessomló 
mérkőzésen is nagy meglepe
tés született. A hazai pálya 
előnyét élvező Szomód lélek 
nélkül, enerváltan játszott, 
megérdemelt vereséget szen
vedett a lelkes vendégektől.

Már régebben látszott, 
hogy Dadon nincs minden 
rendben a szakosztály házatá- 
ján. Nagyon váltakozóan sze
repeltek labdarúgóik, s több
ször nem álltak ki. A járási 
szövetség a bajnokságból Dad 
csapatát törölte, a fennálló 
rendelkezés értelmében ed
digi eredményeivel együtt.

Az elmaradt, illetve ké
sőbbre halasztott Környe It— 
Baj mérkőzésére a tartaléko
sán kiálló bajiaknak nem vojt 
esélyük jobb eredmény eléré
sére. Lelkesen és sportszerű
en küzdöttek, de a hazaiak 
megérdemelten nyertek.

Az ifi-mérkőzéseken a pa
pírforma érvényesült. A ta
bella állásán is meg lehet 
látni, hogy a naszályi fiatalok 
milyen jó erőt képviselnek: 
egy pont veszteséggel zárták 
az őszi idényt.

Eredmények: Vértessomló 
—Szomód 4:1, Somodorpuszta
—Naszály 3:1.

Ifjúsági mérkőzések: Szo
mód—Vértessomló 2:0, Na
szály—Somodorpusztá 2:0, 
Dunaszentmiklós—Kocs 3:0.

A tabella 
idény után:

állása az őszi

F eln ő ttek : 
1. Kocs 7 7 ------ 17: 4 14
2. Vértessomló 8 5 2 1 25:14 12
3. Szomód 8 4 1 3 13:19 9
4. Somodor 8 3 2 3 21:25 8
5. Naszály 8 3 1 4  14:13 7
6. D.miklós 7 1 4 2 8:12 6
7. K örnye n  * 8 3 — 5 22:16 4
8. Baj 8 1 2  5 11:16 4
9. K ecskéd 8 1 2 5 11:23 4
* =  2 b ü n te tő p o n t levonva.
A D unaszen tm ik lós — Kocs m ér

kőzés óvás a la tt áll.

I fjú ság iak :
1. Naszály 8 7 1 — 41; 7 15
2. Baj 8 6 1 1 28: 4 13
3. D.m iklós 8 4 1 3 26: 6 9
4. Szomód 8 4 1 3 5:21 9
5. Kocs 8 3 2 3 8:16 8
6. V értessom ló 8 3 — 5 8:18 6
7. Kecskéd 8 2 1 5 13:28 5
8. Som odor 8 2 — 6 10:18 4
9. K örnye 8 1 1 6 3:24 3

A Dad m indkét csoportban  tö 
rölve.

Jó formában vannak a csa
tárok a dorogi járásban. Ezt 
bizonyítja, hogy az öt bajnoki 
mérkőzésen összesen 27 gól 
esett. Ez tnég akkor is kiváló 
eredmény, há figyelembe 
vesszük, hogy mindez egy já
rási bajnokságban történt.

A Sárisáp III—Bajót talál
kozón a korszerűen játszó Sá- 
.risáp is 5 góllal terhelte meg 
gyengén játszó bajóti ellen
felét. A Tokodi Üveggyár II.

idegenben fektette ^áfválta» 
az Epöl csapatát, amit .annak 
köszönhet, . hogy csatárai a 
helyzeteket százszázai ékít^an 
kihasználták. 1

A forduló kiemelkedő ta
lálkozója a Nagysáp—Süttő 
küzdelme volt. Jó labdarú
gást láthatott a ' lelkes hazai 
közönség, amely nagyszám
ban biztosította csapatát a 
rangadón. Ezt meg is hálál
ták a hazaiak és a 85. perc
ben egy ritkán látható fejes
góllal fordították a maguk ja
vára a 2:2-re álló mérkőzést.

Nagyobb rutinját okosan 
kihasználta a Bajna csapata 
és egy gólkülönbséggel nyert 
a lelkesen, de tapasztalatlanul 
játszó fiatal dági. csapat el
len.

Eredmények: Pilismarót— 
Mogyorósbánya 6:0 (3:0) v.:
Tóth István, Sárisáp III—Ba
jót 5:2 (3:1), v.: Akács János. 
Epöl—Tokodi Üveggyár II 
3:1 (2:0), v.:Petrovics János. 
Nagysáp—Süttő 3:2 (1:1), v.: 
Thier István. Dág—Bajna 
3:2 (1:1), v.: Varga Tibor.

Reális esély 
a győzelemre

Az NB I. B. 15. fordulójá
ban az Oroszlányi Bányász 
a Kecskeméti Dózsa csapatát 
fogadja. Az oroszlányi szur
kolóknak örömet szerzett a 
ZTE elleni kétgólos győzelem, 
az elmúlt vasárnap azonban a 
Bányász közel sem nyújtott 
hasonló teljesítményt, bár ez is 
elég volt a pontszerzésre ide
genben. A Dózsa otthonában 
viszont csak döntetlent ért el a 
ZTE-vel szemben.

Az oroszlányi szurkolók is

M e g y e i  r ö p la b d a -b  a B o k sá é

Bajnok az Üveggyár és a TBSC
Befejeződtek a küzdelmek a 

megyei röplabda-bajnokság
ban. Az utolsó fordulóban is 
akadt néhány meglepő ered
mény. Ide sorolható a Petőfi 
ifi-csapatának győzelme Al
másfüzitőn, valamint a Ce
mentgyár — Dorog1 férfi mér
kőzés eredményé. A tavaszról 
elmaradt Tatabánya — Dág 
mérkőzést a szövetség döntöt
te el, most viszont a pályán 
Dágon Is győzni tudott a 
TBSC.

Eredmények: Nők: Tokod — 
Annavölgy 3:0, Tb. Petőfi — 
ATSC ifi 3:1, Dorog — Komá
romi Textiles 3:2, Dorog — 
Esztergom 3:0. Komárom — 
Esztergom 3:0. Férfiak: Ce
mentgyár — Dorog 3:1, KOM
ÉP II — Annavölgy 3:0. Ta
tabányai Báriyász — Dág 3:1.

A férfiaknál nagy harc után 
tehát a Tatabányai Bányász 
szerezte meg a bajnoki címet. 
Egy nagy kisiklása volt, mikor 
az első őszi fordulóban otthon 
vereséget szenvedett a Dorog
tól. A hajrában Dágon szép 
győzelemmel biztosította a 
bajnoki címet

A nőknél nagy fölénnyel 
nyert a Tokodi Üveggyár. A 
tavaszi idényhez hasonlóan

most is csak egyetlen játszmát 
vesztett a csapat. Mögötte már 
szoros a mezőny. Nagyon fel
jött a Komáromi Textiles, 
gyengélkedett viszont az Esz
tergomi Haladás. Az őszi sze
zonban kétszer. győzött az An- 
navölgy. er :ek ellenére nem 
került el az. utolsó helyről.

A Tatabányai Bányász férfi 
\s a Tokodi Üveggyár női csa
pata osztályozón szerepel, s 
ha az akadályokat ott sikerrel 
veszi, jövőre NB Il-es csapat 
lehet. Rajtuk múlik, hogy jö
vőre lesz-e két-három NB li
es csapata megyénknek.

— eső —
A bajnokság  végeredm énye 

a férfi c so p o rtb an :
1. TBSC 

Dág
3. Dorog
4. KOMfiP i t j.
5. Cem entgyái
6. KMG*
7. Annavölgy

• == Az EMG 
tőpont levonva.

13 12 1 36 5 35
13 11 2 34 10 24
13 9 i 28 19 22
13 7 6 19
13 5 8 20 25 18
13 4 9 14 29 16
13 1 12 8 36 14

Vasastól 1 bün te-

A női csoport
1. Ü veggyát
2. Dorog
3. ATSC Ifi
•I. Tb. Petőfi ifi.
5. K. T extiles
6. E. H aladás
7. A nnavölgy

v ég ered m én y e:
13 13 — 36: '2 26
13 9 4 29:15 22
13 7 6 24:23 20
13 5 8 23:30 18
13 6 7 24:24 19
13 5 8 20:31 18
13 2 11 11:37 15

merik a Kecskeméti Dózsa 
játékerejét és tudják, hogy a 
vendég „játékmestere" az ősz
hajú középpályás, Lutz. Tud
ja ezt Pallagi edző is, így bi
zonyára gondoskodik majd a 
megfelelő őrzőjéről Tanúi 
voltunk már annak- Orosz
lányban. hogy ez a taktika 
sikerült és Lutz kikapcsolásá
val megbénult a DózSa csa
patjátéka.

Az Oroszlány eddig Jó te'je- 
sítményt ért el a Dózsával 
szemben. Táblázatba foglalva 
ez így fest:

12 6 2 4 22:21 14
Ez a teljesítmény 58 száza

lékos. Ez pedig arra kell. 
hogy ösztönözze a hazaiakat* 
hogy vasárnap jó játékkal ja
vítsák e mérleget. Itt az alka
lom arra is, hogy a bányász
fiúk a tavaszi négygólos vere
ségért visszavágjanak.

Reális-e a győzelem remé
nye? A válaszunk: igen. Hi
szen a Bányász hazai pályán 
rendkívül jó. játékra képes és 
ezt csak alátámasztja, hogy 
a formája felfelé ível. Re
méljük nem szakad meg pz 
oroszlányi veretlenségi sorozat 

Dr. M. K.

Elszalasztott lehetőség a

Mint hírül adtuk, megyénk 
női bajnokcsapata, az Almás- 
"üzitői Timföld, a tatai edző
táborban kísérelte meg az NB 
II-be jutást osztalyz ’ mérkő
zéseken. Szereplését a kétna
pos tornán balszerencse kí
sérte mérkőzéseit minimális 
különbséggel veszítette el, 
vagy döntetlent játszott. Nem 
sikerült tehát a magasabb 
osztályba jutás.

Első mérkőzésén — a Ka
posvári Vasas Izzó ellen — 
Szekeres és Leányv'ri játék
vezetők sípjelére, Farkas — 
Juhász, Pintérné, Bertala- 
nits. Meretei, Benke, Csorbá- 
né (Csere Horváth J. Simon, 
Sebestény, Varga É.) összeál
lításbán lépett pályára a csa
pat.

A Somogy megyeiek vezet
tek az első félidőben 7:5-re, 
majd kiegyenlített.a Timföld. 
(9:9). Ezután idegességükben
két hétméterest kihőtgytak, és

osztát\zón
tizenegy (!) kapufát lőttek. 
Végeredményben 12:ll-re ki
kaptak. (Góllővőik: Juhász 5, 
Meretei 4, Benke 2.)

A csoport másik mérkőzé
sének eredménye: Békéscsa
bai Konzerv—Bp- Papírfel-
dolgozé 12:3 (7:6).

Délután ismét a Szekeres, 
Leány vári páros vezette a 
találkozót. A balszerencse 
folytatódott. 6:5 arányú bu
dapesti vezetéssel fordultak, 
utána újra egyenlített a Tim
föld. (7:7). Am ezután hétmé
teres maradt ki, és „csak” 
hat kapufát lőttek. Végered
ményben 11:8 arányban alul 
maradtak. (Góllővők: Benke 
4, Juhász 2, Pintéré. Mere
tei.)

A csoport másik eredmé
nye: Békéscsaba—Kaposvár
16:11 (9:6).

Másnap valóban nagyszerű 
játékkal rukkoltak ki a fű
zi tői lányok a, veretlen Békés

kézi labda

csaba ellen. Igaz, most már 
nem kellett idegeskedniük, 
hisz tovább már nem juthat
tak. 4:3-as füzitői vezetéssel 
fordultak, de ezúttal ismét 
balszerencsések voltak. Bu- 
csek és Szekeres játékvezető 
Ugyanis öt hétméterest ítélt 
javukra, ám mind az ötöt ki
hagyták. A békéscsabaiak 
ezen fellelkesedve, feljöttek. 
Szerencsére a Timföld nem 
tört le. Végeredményben a 
nagy küzdelemből 9:9 arányú 
döntetlen született. Ezzel á 
Békéscsabai Konzerv SE ke
rült az NB II-be. Góllővőik: 
Benke 5, Pintérné 2, Juhász, 
Meretei. A csopor1 másik 
eredménye: Bp. Papír—Ka
posvár 12:10 (7:4).

A Timföld becsülettel helvt- 
állt ebben az általános véle
mény szerint legjobb cso
portban- A jövő évben tehát 
újra a megyei bajnokságba» 
szerepel a Timföld,

\


