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Vívás

.Új páston
Üj körzetben próbálkoztak 

a Komárom megyei vívók: 
az idei beosztás szerint ugyan
is az Északkeleti csoporthoz 
tartoznak. Az első találkozás 
— serdülő és ifjúsági tőr, női 
tő r és ka'rdszámokban — 
Egerben volt.

Serdülő női tőr: ...7. Győré 
Zsuzsa (KVSC), 8. Pátkai T ü
csök (TAC). Serdülő fiú tőr: 
...7. Kovács G ábor (TBSC). 
Serdülő kard: ...8 . Kovács Ta
más (KVSC). Ifi tő r: ...5. 
Vendégh Árpád (TBSC). Ifi 
kard: ...8 . Zichó Dávid (TBSC).

Snkk

Két vetélkedő 
Esztergomban
Az Esztergomi Vörös M ete

or rendezte meg a városi 
egyéni sakkbajnokságot,
am elynek végeredménye: Szo
bi Tibor 10.5, Kiss István 7.5, 
dr. Gábris Ödön 7, Nagy Jó 
zsef 7, Gáborházi József 7, 
K ondár Béla 6.5, Cserfalvi 
Elemér 6.5, Suba Ernő 3.5, 
Börcsök A ndrás 3.5, Szabó 
Gabor 3, H'irmann József 2, 
Gaál Ferenc 2 pont.

A megyei bajnokságban 
Szobi Tibor m esterjelölt és 
Gáborházi József csillagos I. 
osztályú versenyzők vesznek 
részt.

Ugyancsak Esztergomban 
rendezték meg a  megyei szak
munkásképző intézetek tanu 
lóinak egyéni sakkbajnoksá
gát is. A végeredmény: Hak- 
lik  József 8, Szukenyik Ist
ván 6.5, Nagy Mihály 5, Vass 
Miklós 5, Pákozdi Róbert 4, 
Liszák Zoltán 4, Szűcs János 
4, Huszár Tibor 4, M olnár J á 
nos 4, M olnár Csaba 4, Szüts 
László 3.5, Halmosi László 
3.5, Gúla Im re 2.5, Baranyi 
János 2.5, Lakatos György 2, 
Tóth Ferenc 1.5 pont.

A TAC új fénye

1. Hz f a i s í !
Tata város sportközvélemé- szövetkezetek voltak főpatró- 

nyében másfél éve még csak nusai a helyi sportnak és az ő 
a régiek emlékezetében élt fé- Spartacus egyesületük vitte 
nyes betűkkel a TAC (Tatai legtöbbre. S közben a eipő- 
A tlétikai Club) név. Azé az gyárban teljesen megszűnt a 
egyesületé, mely valam ikor a sportkör, a szőnyeggyárban is 
TSC-vel volt egyenrangú, csak sorvadozott. 
m últjával pedig még meg is Különös és bonyolult volt 
előzte azt, hiszen a város égy- (és részben az még ma is) Ta- 
kori honpolgárai m ár a szá- la  sportélete. Az itt működő 
zadforduló óta lelkes hívei Rákóczi SE labdarúgó-csapata 
voltak a  sportnak, sokat és ugyan évek óta az NB Ill-ban
szívesen áldoztak érte.

Ez azonban a  m últ volt — 
egyre jobban távolba vesző 
múlt. Az utóbbi évtizedekben 
ugyanis sehogysem ju to tt 
előbbre Tata 
Fellángolások,

szerepel, de jellegénél fogva 
sok kapcsolata nincs a  város 
társadalm ával. A Tb. Volán 
újdonsült NB I. B-s férfi kézi
labda gárdája szintén tatai, 

versenysportja, mérkőzéseit is ott játssza, ám 
„pünkösdi ki- a vállalat központja a  megye-

rályságok” ugyan előfordultak székhelyen van, s ezért az 
némelyik sportág küzdőterén, égisze és neve is „tatabányai”, 
ám legtöbbször hanyatlás, ku- Aztán ott van az edzőtábor, 
darc követte ezeket. A város- világhírű intézményeivel (mi- 
ban nerji volt egységes klub, közben a város sportjában 
üzemek, érdekcsoportok sze- nagy a  létesítmény-ínség), 
r in t alakultak  egyesületek, ahol a m agyar sport színe-ja- 
gyakran m ár induláskor „sze- va készül fel a  nemzetközi 
génységi bizonyítvánnyal” a szereplésekre. Még m indig két 
tarsolyukban. Jellemző pél- külön világ a város és a tá- 
dául, hogy nem  js a  jelentő- bor. Folytathatjuk e kettős- 
sebb üzemek, hanem az Ipari séget az öreg-tóval: most m ár

sryőzelcm
Ä  * v e r e s é g :

A nemzetközi nőnap alkal- zó után utaztak el a  tornára, 
mából az NDK-beli Neu- s ott a legjobb összeállításban 
brandenburgban nagyszabású léphettek pályára. A csapat
női kézilabda-torna folyik, nak tagja továbbra is Németh 
Szinte egy kis világbajnokság- Piroska. Együttesünket az „A” 
nak is beillik, hiszen vala- csoportba osztották be, az
m ennyi számottevő „kézála-b- 
dás” ország v á lo g a to ttja ’ sze
repel.

A m agyarok a m últ heti Ju 
goszlávia elleni kettős találko-

Jesyzet

Amiért nem ítélnek fair-play díjat
E sorok m egírása elő tt so- logatottként külföldön is sze

ká l gondolkodtam azon, meg- repelt. De hazatérve, az ed/.é- 
nevezzem-e azt a  sportolót, seken m ár egyre mondogatta, 
akiről szólni akarok. Aztán hogy szeretné abba hagyni á 
úgy véltem : nem  a  sportoló sportolást. (Ezt csak társaival 
neve a fontos, hanem  azok a  közölte, a  klub vezetőivel 
körülmények, melyek kivál- nem.)
tották az esettel kapcsolatos Az idén m ár nem  látogatta 
érzelmeimet. az edzéseket, ezért az egyesü

li gy-egy élsportoló visszavo- let vezetői m egkérdezték tő- 
nulása éveinek m últával ál- le, ml a szándéka. Ö egysze- 
talában term észetes követ- rűen bejelentette, hogy meg- 
kezmény: többnyire 6 az, aki un ta a  sportolást. A vezetők 
nehezen, fájó szívvel búcsú- kérték, m aradjon még leg
zik társaitól, a szeretett sport- alább ebben az évben, hogy 
ágától. Akiről most szó van, megfelelő helyetteséről időben 
nem tartozik az általánosítható gondoskodhassanak, ne hagyja 
példák közé, sőt, még azt is cserben társait. Am ő hajtha- 
kétségbe vonom, hogy egy ta tlan  m aradt, 
igazi sportem ber ilyen m aga- Amikor a  szóban lévő spor- 
ta rtást tanúsít. t  toló T atabányára került, kép-

Megyénk egyik nagy egye- zettségének megfelelő jó m un- 
sületéhez három  évvel ezelőtt kahelyet, és fizetést kapott, 
egy fiatal válogatott sportoló M indent biztosítottak ahhoz, 
került. Előző egyesülete nem hogy magas szinten sportol- 
já ru lt hozzá a klubcseréhez, hasson — és biztosítanának 
ezért akkor ő egy évig kény- ezután is. Segítették magán- 
szerpihenőt tarto tt. Nagy el- életében is: am ikor 1971-ben 
ismeréssel beszéltek róla, új házasságot kötött, egyesületé- 
klubjában, hiszen lemondva a  nek közbenjárására lakást 
válogatott keret tagságról is, kapott. ,
szilárdan kiállt elhatározása A sportegyesület vezetői és 
mellett. Uj egyesülete (függet- a játékostársak mindenkor, 
lenül attól, hogy színeiben m indenben segítették, hogy a 
még nem versenyzett) jó m un- sportolása ne ütközzön ne- 
kahelyt és különböző kedvez- hézségekbe. S mivel képzett, 
m ényeket biztosított számára, m űvelt em berről van szó.

A következő évben nagy most sokan felvetik: m indezt 
várakozás előzte meg szerep- csak ennyire értékeli? Amit 
lését. Sérülés m iatt azonban ő v árt egyesületétől, szakosz- 
újnbb fél évig nem játszha- tályátől, m indig tel lesi tették.' 
to l1.. Az év második fe lében— ö  viszont ezek szerint nem 
m ár egészségesen — becsüle- érzi, hoev m indezért tartozása 
tosen segítette tá rsa it a  jó van. Tehetsége alapján to- 
szereolésben, de 1971. elején vábbra is helyet kaphatna a 
ism ét megsérült, s megint fel válogatottak között, k lúb já- 
év kihagyás következett. nak színeiben pedig még

Az olim oia évében igyekc- évekig sportolhatna az élve
zetével. tehetségével — és nalban.
sporttársai, vezetői segítségé- Amit most tesz. alieha fog
vei — kiju to tt a XX. Nyári ják  a fiatal sportolók előtt 
Olimpiára. Részese lehetett követendő példaként emleget- 
tehát egv örök élm énvt je- ni. Sporttársai — akiket cser- 
lentő natív sPor+°seménvnek, ben hagyott — nem ítélnek 
am it kevés sportoló é r  el. meg neki a „lair play” díjat. 

Ugyanabban a s  évben vá- — X —

NDK I>, Rom ánia és Hollandia 
társaságában.

Az első mérkőzésen Rom á
niával játszott csapatunk és 
végig vezetve, biztosan győ
zött három góllal. Ezen a ta 
lálkozón főleg az első félidő
ben játszottak jól a magyar 
lányok. A második mérkőzé
sen a világbajnok NDK I. 
volt az ellenfél: a m ieink két
gólos (9:7) vereséget szenved
tek. Lányaink ezen a találko
zón is jól játszottak, de nem 
tudták tartan i Janckert és 
K ahnt — és az ő irányításuk
kal diadalm askodott a  hazai 
együttes.

A magyar csapat a csoport- 
mérkőzések során még a hol
land válogatottal találkozik; 
győzelme esetén másodikként 
továbbjuthat a csoportból.

évente rendeznek ezen nem 
zetközi rangú vízi-eseménye
ket (s a ló mélysége, kotrása 
után az egész országban ez 
lesz a legideálisabb helye en
nek), miközben a honiak vízi- 
élete mindm áig csak meddő 
reménység.

— T ata valóságos sportpa
radicsom — m ondták azok, 
akik csak az edzőtábort vagy,' 
a£ evezős és kajak-kenu ver
senyeket látták  és nem ism er
ték a köznapi gondokat. Azt, 
hogy a  rendkívüli adottságok 
m it sem érnek addig, amíg a 
kicsinyesség, elaprózottság, el- 
zárkózottság, és az egység
hiánya lehetetlenné teszi egy 
ilyen szép kisváros valóban 
érték tartó  sportéletének kiala
k u ln á  t.

És nem is m indig szubjek
tív  dolgokon múlik ez. Tatán 
ugyanis ötvennél több üzem, 
vállalat, szövetkezet, sportbá
zisnak sorolható intézmény
van, de igazán nagy és tehetős
— mely egy klubot jószerivel 
fenn tarthatna — egy sincs. A 
nagyobb üzemek, „leányválla
latok”, központjaik m ás m e
gyékben vagy Budapesten 
vannak, o tt kell „gazsulálni” a 
támogatásért:. (Arra pedig még 
nincs rendelet, hogy a  sport
ra szánt pénzt a dolgozók lé t
szám ának arányában, ide ad
ják.) A kisebb vállalatok, szö
vetkezetek is a vezetőik szem
lélete szerint nyúlnak mé
lyebben vagy csak éppen hogy 
a „zsebükbe”, am ikor áldozni 
kell a sportra.

Ekképp fest T ata sportélete
— vagy legalábbis így festett 
másfel évvel ezelőtt. M ert az
óta tö rtén t egy és más. Az egy
helyben topogást, az áldatlan 
helyzetet megelégelték a varos 
vezetői és szinte „hatalm i szó
val” kim ondták: egységet kell 
terem teni *Tata sportjában, újf- 
ból lé tre  kell hozni a TAC-ot. 
Ha egyelőre nem is olyan fé
nyes nevűt, m in t a  hajdani 
volt, de fokozatosan többre 
ju tva rangot kell szerezni a 
város sportjának.

A. sportmozgalom tisztú jítá
sakor 1971. végén aztán, h i
vatalosan is m egalakult a v á 
ros társadalm i sportköreit 
egybe olvasztó egyesület, a  
Tatai A tlétikai Club.

H. L.

(Folytatjuk)

Kosárlabda MI\K

Az első lépcső
Az ez évi kosárlabda MNK szoros mérkőzést vívott az 

versenysorozat eírő lépcsője a Esztergomi Vasas és a Komá- 
megyei előselejtező. E rre romi Av. A kom árom iak egy 
négy női és két férficsapat m érkőzésre való nagy helyze-
nevezett: A két férficsapat tét hagytak ki, ami végül 
közül a Tatai AC a nevezését megbosszulta m agát; az esz- 
lem ondta — m ás versenyen tergom iak egyetlen kosár-kü- 
való részvétel m ia t t '—, így lönbséggel győztek, 
a Komáromi AC játék  nél
kül ju to tt a selejtező első
fordulójába, ahol m ár az NB 
II-es csapatok is pályára 
léptek.

A női csapatok a sorsolás 
szerint Tatabányai HIRTEX 
—Esztergomi Vörös Meteor és 
Esztergomi Vasas—Kom áro
mi AC párosításban vették 
fel a küzdelmet. A HIRTEX 
sim án ju to tt túl az első aka 
dályon, biztosan nyert 
EVM ellen. Végig nyílt

A , továbbjutást eldöntő 
mérkőzést a két győztes csa
pat játszotta. Ezen a  ta lá l
kozón is a HIRTEX bizonyult 
jobbnak és m egérdemelten 
ju to tt az Esztergomi Vasassal 
szemben a selejtező első for
dulójába.

A mérkőzések eredm ényei: 
Tb. HIRTEX—E. Vasas 60:42, 
Tb. HIRTEX—E. Vörös Me- 

az leor 57:32, E. Vasas—Komá- 
és romi AC 44:42.

H é t v é g i  s p o r t  m ii  sob*
KOSÁRLABDA: NB II: F érfi:

E. SZIM Vasas—BKV E lőre, Esz- 
te rgom -K enyérm ezö , 17.

RÖPLABDA: NB l:  N ői: MTO.— 
A lm ásfüzitő , Bp., K nopp  u. 17.

SAKK: Megyei középiskolai
egyéni ba jnokság , O roszlány, 
312-es Szakm unkásképző  In tézet, 
16.

TEK E: NB I :  N ői: RF É pítők— 
T atab án y a i B ányász, Bp., G orkij 
F aso r, 16.30.

M egyei ö sszevont b a jn o k ság : 
F é rfi: T a tab án y a  II.—B oüajki
B ányász, T a tabánya, 16.

VÍZILABDA: BSE T anács K u 
pa to rn a , a  S p o rtu szo d áb an : T a 
ta b á n y a -E le k tro m o s , 17.45.

Kerékpározó
nagymamit

Nem m indennapi h ír érke
zett a Szovjetunióból: a  63 
éves Sonja Verbizkaja nem 
csak gyermekeinek és unokái
nak, hanem  kerékpárjának is 
rabja.

A nagyszerű kondícióban
lévő nagym am a nemrégen 
frissen kerekezte végig a  ka
zahsztáni Leninabad és a 
Leningrad közötti „csekély” 
3500 kilom éteres utat. E táv 
m ajdnem  akkora, m int a  h a 
gyományos Tour de France-é, 
ahol a világ legjobb profi ke
rékpárosai vetélkednek.

Verbizkaja nagym am a - e 
csodálatra méltó teljesítm énye 
után nem sokáig pihent ba- 
bérain. Leningrád'ban ‘ isméit 
kedvenc kerékpárjának nyer
gébe pattant, s vígan pedálo- 
zott vissza Leninabadba.

Bár az ilyen sportteljesít
ményeket hivatalosan nem 
jegyzik, kétségtelen, hogy 
Sonja V erbizkaja 7000 kilo
m éteres kerékpározása „nagy
m am ái” világcsúcs.

Egy bizottság a periférián
A sportkörök m últ évi költ

ségvetésének teljesítését vizs
gálva általános a m egállapí
tás: a. legnagyobb a lem ara
dás a  rendez vény be vételek te l
jesítésénél. Ennek oka nem  a 
túltervezés (hiszen általában 
az előző évi tényszám okat vet
ték figyelembe), inkább az, 
hogy a legtöbb sportkörben 
hiányos, gyenge a rendezvé
nyek propagálása.

Megyénk néhány egyesüle
té t leszám ítva csak form áli-

denek, ha sok a néző, s a ja- egyáltalán nincs képanyag, 
téknak is tokozott varuzsa Pedig helyi kiállításokat is 
van. érdem es rendezni, az egyesü-

A közönségért spkat tehet- le t különböző évfordulóin ké
nek a játékosok, ha jól játsza- pékén bem utatni többek kö- 
nak; de a közönség megkíván- zött a fejlődést, a sportolók 
ja, hogy hívják (csaknem csa- régi és m ai életét, eredmé- 
logassák) az eseményre. Fal- nyeit.
ragasz, hangoshíradó, más fi- Fontos propaganda eszköz 
gyelemfelhívó módszer: m ind- az irásos anyag is Az utóbbi 
ez m ár fontos mai kelléke a i<jőben szinte eltűntek a sport
rendezésnek. Még a személyes faliújságok, am elyek pedig az 
agitáció is célszerű eszköz. E egyesületek életéről jó átte- 
modszerék együttes alkalm a- k in tést, mozgósító hatású

san m űködnek az agitációs és zásával elérhető, hogy megint szemlét adtak.
propaganda bizottságok. Több 
helyen a sportköri elnöksé
gekben azokra bízzák e teen
dőt, akiktől a legkevesebb ak
tivitást várják. ’Szinte az 
egyesületi m unka perifériájá
ra kerü lt így a propaganda. 
Pedig a  sportmozgalom kor
szerű irányításában az agitá
ciós tevékehység nélkülözhe
tetlen. S ez igen sokrétű fel
adatkör.

Az egyik legfontosabb te 
endő a nézőközönség vissza
szerzése, vagyis a sportesem é
nyek látogatottságának em e
lése. Nemcsak azért, m ert az
által növekszik a bevétel 
(ami persze nem mellékes 
szempont), hanem  az egyes 
mérkőzések légköre is más, ha 
népesebb közönség előtt já t
szanak a csapatok. A verseny
zők nagyobb akarással kun-

em elkedjen a nézők száma a 
nagyobb és kisebb egyesüle
tekben egyaránt.

Az agitációs és propaganda 
m unkába érdem es am atőr 
fényképészeket is bevonni, , ,, _
akik az egyes versenyek™  egyesületeknél. Pedig a gva a s m  a z  e g y e s  v e r s e n y e d rő l
felvételeket készítenek és azt

A különböző töm egsport-ak
ciók népszerűsítése, ism erte
tése az utóbbi időben felsőbb 
szinten hatásos; ugyanez 
azonban nem  tapasztalható az

korlati megvalósítás m inden 
ilyen mozgalomnál i t t  tö rté 
nik. A „kocogó mozgalom? és 
a „fuss az egészségedért” ak 
ció hirdetése például nagyon 
szegényes.

Az agitációs és propaganda 
m unka persze az em lítetteknél

az üzemi, községi faliújságo
kon elhelyezi!:. Ezzel népsze
rűsíthetik  a sportot és azokat a 
versenyzőket, akik a képeken 
láthatók. Az érdeklődést is 
jobban felkeltik egy-egy sport
ág iránt.

Meglepően kevés a  fényké- még sokkal szélesebb körű és 
pes em lék megyénk sportkö- m indig eleven kapcsolatban 
reinél: ez most is tapasztal- kell lennie a sportmozgalom
ható, am ikor Budapesten; a II. mai. Ezért az egyesületi el- 
kerületben egy megyénket be- nökségek sürgős feladata a 
m utató sportkiállítás készül, a perifériáról vissza hozva, er- 
főváros centenárium ának al- re alkalm as személyekkel na- 
kalmából. Néhány jelentő- gyobb rangot, tágabb m űködé-' 
aebb egyesületünknél szinte sí terel adni e bizottságnak.

VASAKNAP

ASZTALITENISZ: F e ln ő tt ős
se rdü lő  DC csapatbajnoK säg: 
Dági SK—Tb. C em ant, Dág, 9. 
Tokodi Ü veggyár—D orogi AC n., 
Tokod, 9. T a ta i AC—N y. E te rn it 
ír.. T a ta , 9. SZIM V asas II.— 
G ranvisus, E sztergom , 9. Kesz- 
tölci TSZ SK—K om árom i AC1 
K esztölc, 9.

BrRKO ZAS: ENY te rü le ti sz a 
bad fo g ású  ifjú ság i egyéni b a j
nokság, Bököd, H őerőm ű K u ltú r
term e, 10.

KOSÁRLABDA: NB I :  FérfiS
O roszlány—S oproni MAFC, O rosz
lány , 11.

NB I I : N ői: Tb. B ányász—
BKV E lőre, T a tab án y a , Á rpád 
G im n., H .

LABDARÚGÁS: NB I :  Rába
ETO—T atab án y a , G yőr, 15, Szko- 
kán . NB I, ta r ta lé k : R ába ETO— 
T atab án y a , G yőr, 13, G rub itas. é

NB I B : O roszlány—G yőri MÄV 
DAC, O roszlány, 15, V incze a r„ ; 
H aladás—Dorogi AC, Szom bat
hely , 14.30, T apolczay.

RÖPLABDA: Megyei te re m b a j
nokság , női, T a tab án y a , Ipari 
Szakközép isko la  to rn a te rm e , 8.

TEK E: NB II :  F é rf i:  T atabá
n y a—Dorog, T atab án y a , 8.30.

VÍZILA BD A : 0S E  TanScs K u
pa to rn a , a S portuszodában : 
BSE—T atab án y a , 17.

SA K K : M egyei középiskolai
egyén i b a jnokság . O roszlány, 
312-es S zakm  unka ské  pz ő In té 
zet, 9.

Spartakiád

Járási döntő 
Tatán

A falusi, spartakiád  asztali- 
tenisz, sakk csapat- és egyéni 
bajnokai a  tatai járásban is 
m ár a megyei döntőre készü
lődnek.

A járási döntő asztalite
niszben Tatán, a Fazekas u t
cai általános iskola to rnater
mében zajlott le. A szervezők 
Szomód és Tardosbánya csa
patai, versenyzői között vár
ták a  legélesebb küzdelmet. 
Nem így történt. A tardosbá- 
nyaiak színvonala a jelek sze
rin t visszaesett, T arján  vi
szont előretört. ,

ö rvendetes újdonsága a  fa
lusi dolgozók ta tai vetélkedő
jének, hogy a sportegyesület 
nélküli Hérég fiatalja i is 
m egjelentek a spartakiádon. 
Női versenyző viszont csak 
Tarján bői jött.

Az asztáiitenisz döntő ered
ményei: Csapat: 1. Szomód,'2. 
Tarján, 3. Tornyópuszta. 
Egyéni: 1. Gedra Lajos (Szo
mód), 2. Kun Sándor (Tar
ján), 3. M áriás József (Na
szály). Női: 1. Pokom yi Já- 
nosné (Tarján). Páros: 1. 
Gedra Lajos — Purgel János 
(Szomód), 2. Szálai Zsigmond 
—Pokom yi János (Tarján) 3. 
Kun Sándor—Verli András 
(Tarján).

A megyei művelődési köz
pont adott új és kellemes o tt
hont a  sakk járási döntőinek. 
A szövetség színvonalasabb és 
népesebb versenyre számított. 
T arján  sakkban is k ite tt m a
gáért: szép számmal sorakoz
tato tt fel jó képességű ver
senyzőket. Női sakkozó szin
tén csak e községből érkezett.

A sakkeredm ények: Férfi- 
csapat: 1. T arján  Községi Í3É. 
Férfi egyéni: 1. Fülőp Péter 
(Vértesszőllős), 2. Obeli J á 
nos (Tarján), 3. Kovács Zol
tán (Tarján). Női egyéni: t  
Kiss Erzsébet (Tarján).
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