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SPORT
H a  n y i t

Soortpark
Háztömbök „árnyékában” 

terül el Tatabányán a Jubi
leumi Sportpark. A szerény 
külső mögött ízlésesen kiala
kító í zöldövezet, pihenőpark, 
játszószerek, kispályák fo
gadjak a belépő fiatalokat, 
felnőtteket. A park Tatabá- 
ny várossá alakulásának 25. 
év- rdulójón épült.

Nagy szükség volt már 
ily .lé te s ítm én y re , mivel a 
városi tömegsport-rendezvé
nyeknek nem volt állandó he
lyük, mindig valahol vendé
geskedtünk — mondotta most, 
az ez évi megnyitó előtt Né
meth Péter városi sportfel
ügyelő. — így sikerült meg
oldanunk alapvető célkitű
zéseinket: létrejött a város
tömegsport bázisa, kielégíthet
jük a gyerekek jatékigényet. 
Otthont adunk a tanács sport- 
egyéstiletének, a Petőfinek is, 
melynek NB Il-es női röplab
dacsapata van.

— Milyen pályák, sportesz
közök találhatók a parkban?

— Három 30x30-as kispálya, 
közülük az -egyik bitumenes. 
Egy 40x20 m-es salakos pálya, 
amelyet télen műjégpályának 
is átalakíthatunk. Lehetőség 
van különböző játékok köl
csönzésére. Egy kondicionáló 
terem belső felszerelése most 
folyik. Öltözők, zuhanyozók 
egészítik ki a komplexumot.

— Hallhatnánk valamit a 
park sportéletéről?

— Már létrejött a tömeg
sport-egyesület, amelynek 
mindenki tágja lehet, ha ki- 

'Váltja r az igazolványt és a 
havi 5 forint tagdíjat fizeti. 
Ennek ellenértékéként részt 
vehet a tömegsport-rendezvé
nyeken, bajnokságokon, hasz- 

,Hálhatja «‘á'*,Clspoftes«'Í‘eket> 
■ igénybe veheti a» tiltözőf, für- 
' dflt. Az igazol vány jogot ad

arra is, hogy gyerekei részé
ire tdllasütőket, görkorcsolyát, 
rollert., biciklit kölcsönözzön. 
Tavaly 460 tagunk volt, nagy
részük a . kispályás labdarúgó- 
bajnokságban vett részt. Nagy 

. keresletnek örvendtek a já- 
; tékszerek, labdák, bár a súly- 
" zókészletet, erősítőszereket 

-még . kevesen vették igénybe.
— Szép idő esetén az egész 

parii mozgásban van, öröm 
végignézni *az önfeledten ját
szó gyerekeken, a testedzést 
végző felnőtteken . . .  S akad
nak, akik csak szurkolni jár
nak ide. Év végére már kiala
kult a törzsközönség, főleg 
nyugdíjasokból.

— Mik a tervek most, évad- 
nyitáskor ?

— Szeretnénk, ha az idén 
még többen váltanák ki a cse
kély összegbe kerülő igazol
ványt és ennek ellenében 
valóban sportolnának. Távla
ti tervünk, hogy a parkka! 
szemben lévő mocsaras részt 
rendbehozzuk, közepén kis 
tavat alakítunk ki. Szerettük 
v’olna, ha este, sötétedés után 
is lehetne használni a parkot, 
hiszen így is készült, min
denütt megvilágították a lám
pák. Sajnos nem sokáig, mert 
a vandál pusztítás, amely má
sutt is tapasztalható, parkun
kat sem kerülte 1̂. Csak egy
két lámpa pislákol, a többi 
összetörve, csonkán feketéilik. 
Továbbra is megfelelően tá
jékoztatjuk tagjainkat rendez
vényeinkről: a programokat a 
parkgondnok kifüggeszti a 
kondícióterem falán, azonkí
vül a Centrum Áruház előtti 
sporthíradónkban is látható 
lesz. Bővítjük a bajnoki vá
lasztékot is - fejelő-, lábte
nisz-, tollaslabda-versenyeket 
rendezünk — mondotta Né
meth Péter sportfelügyelő.

Végül álljon itt a sportöltö
ző. játékkölcsönző nyitva tar
tási ideje: hétfő 13—18: kedd 

"9—18; szerda 13—18; csütörtök 
9—18: péntek 13—18; szombat 
9—18; vasárnap 9—13-ig.

-  V. I. -

Asztalitenisz

Középiskolai verseny
Az I. István Szakközépisko- 

ia már hagyományos ünnepi 
asztalitenisz-versenyét a Dobó 
iskola tornatermében rendez
ték. Az esztergomi középisko
lás fiataloknak jó alkalom 
volt ez a vetélkedésre: kár. 
hogy kevés diák indult.

Eredmények: Fiú egyéni: 1. 
Szabó Jenő (Közg. Szakkö
zép), 2. Antal Zoltán (Boty-

tyán), 3. Kókai Kálmán (Hell 
Jv Károly közép.), Fiú páros: 
1.Kókai, Thier (Hell J. Ká
roly), 2. Antal, Balatinecz 
(Bottyán), 3. Berkes, Szigeti 
(Dobó). Leány egyéni: 1 .,Ka
ra Valéria (Dobó), 2. Gere 
Erika (Közig.), 3. Erdélyi Zsu
zsa (Dobó). Vegyesnáro.s: 1. 
Antal, Kara. 2. Berkes. Erdé
lyi, 3. Szabó, Fodor (I. István).

G y a r a p o d i k  a  m e z ő n y
A KISZ megyei és komáro

mi városi bizottsága, valamint 
a megyei tájékozódási futó 
szakszövetség Koppánymo- 
nostor környékén rendezte 
meg a már hagyományos 
KISZ Felszabadulási Kupa tá
jékozódási futóversenyt. Az 
előkészítők jó munkát végez
tek, s  ennek eredményeként 
— a tavaszi iskolai szünet el
lenére — 8 minősítő jellegű 
B és C, és a 3 nem minősítő 
(a sportág népszerűsítését 
szolgáló) D kategóriában ösz- 
szesen 101 versenyző állt rajt
hoz.

Kiemelkedően szerepeltek az 
ATSC futói: 6 kategóriában 
szereztek első helyezést, Ör
vendetes az is, hogy a nem. 
minősítő kategóriákban az. 
ácsi és a kisbéri KlSZ-bizott- 
ságok is indítottak verseny
zőket.

Eredmények: F 21 B- kate
gória: 1. Horváth János
(ATSC), 2. Mágyel István 
(TPSC), 3. Kocsis Sándor 
(ATSC). F 17 B: L Somogyi . 
József (ATSC), 2. Mireider 
Csaba (Jávorka szakközépis-. 
kóla), 3; Komlósi László, 
(ATSC). F 15 C: 1. Németh

Sándor (Bottyán szakközépis
kola), 2. Pósfai Miklós (Jávor
ka szakközépiskola), 3. Brun
ner Sándor (Jávorka szakkö
zépiskola). F 13 C: 1. Zsembe- 
ri András (ATSC), 2. Krüpl 
Karoly (TBSC), 3. Veres Fe
renc (TBSC).

N 19 B: 1. Császár Anna 
(TBSC), 2. Oláh Irén (TBSC), 
3. Varga Tünde (TBSC). N 17 
B: 1. Hídvégi Nóra (Árpád 
gimnázium), 2. Pólya Gabri
ella (Árpád gimnázium), . 3. 
Pólya Zsuzsanna (Árpád gim
názium’. N 15 C: 1. Dankó 
Zsuzsanna (Árpád gimnázi
um), 2; Kohout Margit (Jávor
ka szakközépiskola), 3. Mó
ré Erzsébet Andrea (Jávorka 
szakközépiskola). N 13 G: , 1. 
Forisek Anita (ATSC). F 21 
D: 1. Bedecs István (ATSC), 
2. Jankó Imre (Jókai gimná
zium), 3. Birkás Gábor (Szé
chenyi .szakközépiskola). N 
19 D: 1. Kóti Gizella (Jókai 
gimnázium), 2. Illés > Erika— 
Mátyus Katalin (Széchenyi 
szakközépiskola), 3. Lekrincz- 
ky Ilona (ATSC). F 13. D: 1. 
Simon Lajos, Simon Tamás 
(ÁTSC).

S a k k

Menet bajnok: K e i l p «
Egy hónapig tartó küzde

lemben döntötte el megyénk 
12 legjobb sakkozója a me
gye bajnoka címet. Első al
kalommal fordult elő, hogy 
ifjúsági korú sakkozó nyelte

együtt veretlen maradt; 5Ö 
mindketten teljesítették a 
mesterjelölti címet. Ifj. Gál 
néhány mérkőzésén „békülé- 
kenyen” játszott. Szűts maga
sabb helyezését a dobogós

I t f i l l i

Feszül# figyelem a versenyen

ezt, mivel az idei megyebaj
nok, Heiligermann Gábor, 
mindössze 19 éves.

A bajnokság végeredménye: 
Heiligermann (Viscosa) 9; 
Rigán (TBSC) 8,5; ifj. Gál 
(Viscosa) és Szűts (TBSC) 7,5 
-7,5; Fekete (TBSC) 6.5; Sík
sági (Viscosa) 6 : Siroki (Vis
cosa) 5,5; Kis (TBSC) 5; Ko- 
ródi (TBSC) 4,5; Szűcs (Visco
sa) 3,5; Cserfalvi (Esztergomi 
Vörös Meteor) 2; Sárga (Ko
máromi AC) 0,5 pont.

Heiligermann megérdemel
ten lett az első, mivel meg
fontoltan és jó pozíciós ér
zékkel játszott; taktikai téren 
azonban még fejlődnie kell. 
Rigán a megyebajnokkal

versenyzőkkel szemben elért, 
mindössze fél pontja -akadá
lyozta meg. Fekete eredmé
nyén krónikus időzavara so
kat rontott. Az 5.5 pontos I. 
osztályú normát ; Gál, 
Szűts. Fekete. Síksági c-s Giro- 
ki teljesítette. A verseny leg
jobb három helyezetMe a jú
liusi országos vicak: döntő
ben képviseli megy irka .

A megyei bajnokság befe
jezését követően felszabadulá
si villámversennyel búcsúztak 
a sakkozók a bajnokságtól, 
az alábbi eredménnyel: Ri
gán 9: ifi. Gál 8 ; Siroki 7; 
Koródi 6.5; Feke‘e Srőts és 
Heiligermann 6-6 : Baráti 5.3; 
Kiss 4.5; Somogyi 4; Síksági 
3,5 pont, Sárga pont. nélkül,

Ratlesid junior vidékbajnok
Győrben, a városi sportcsar

nokban tartottált meg a juni
or -korú ökölvívók vidékbaj- 
nokségát-. A. megyénk, szakosz
tályainak indulói nem sok si
kerrel szerepeltek, sorra vesz
tették el a találkozókat a 
közép- és az elődöntőben. Két 
versenyző jutott el a dobogós 
helyezésekért folyó küzdele
mig; a pehelysúlyú Dienes 
(Tatabányai Bányász) végül

bronzérmet szerzett. R-attesid 
Tibor (Oroszlányi Bányász) a 
nehézsúlyban.^ mlndepu ;..e>llfn- 

-felét tetőzve. vidékbajpoki 
címét nyert, kellő í«sütai- rés 
taktikai, felkészültségével. A 
többi megyebeli versenyző 
gyengébb szereplésének. (,ma- 
gyarázata” az erős mezőny és 
súlycsoportonkénti nagyszá
mú induló lehet.

N y u g a t i  c s o p o r t

Országos ifjúsági 
labdarúgó-bajnokság

Dr. Gábor Imre
fogszakorvos

áthelyezte rendelőjét 
a tatabányai sportpálya 

bejáratával szembe. 
Ságvárf u. 11. sz. alá. 
Rendel: kedd. szerda, 

csütörtök 1G—19-ig.

Tipizálás miatt 
eladó 
2 db IFfl-W 50 típ. 
fixplatós tehergépkocsi 
üzemképes állapotban.

É rdeklődni, SZőnyi 
Mg. Tsz. Szőny, 
Telefon: Szőny 2.

Az országos ifjúsági labda
rúgó-bajnokság nyugati cso
portjában szereplő megyebeli 
csapatok közül az Oroszlányi 
Bányász gárdája szerepelt, a 
legeredményesebben,. három 
győzelmével. A dorogi fiatalok 
egyszer győztesként, kétszer 
vesztesként hagyták el a .pá
lyát. A Sárisápi Bányász há
rom vereséget szenvedett.

Eredmények: Dunaújvárosi 
Kohász—Dorog 3:0 (1:0),
Oroszlány—Sárisáp 6:1 (3:1),

Oroszlány—Székesfehérvár 
2:1 (1:0). Fűzfő—Dorog 1:0 
(0:0), Siófok—Sárisáp 2:1 (1:0), 
Dorog—Székesfehérvár 6:1

(1:0), Perbál—Sárisáp
(0;0), Oroszlány—Siófok
(2 :0).

1:0
2:0

A bajnokság állása:
1. Dunaújv. K.
2. Videoton
3. Albá Regia
4. Perbál
5. Bakony V.
G. Várpalota

. 7. Oroszlány
8. Dorog
9. Pét

10. Siófok
11. Dunaújv. É .
12. Bauxitb.
13. Szf. MÁV
14. Fűzfő
15. Enying
16. Sárisáp

19 19 - 
19 17 1 
19 13 1 
19 12 2 
19 12 1 
19 10 3 
19 10 1 
19 8 1 
19 7 3

- 88: 8 38 
1 82:10 35 
5 38:26 27
5 47:31 26
6 44:18 25 
6 52:28 23
8 29:27 21

10 40:40 17
9 32:50 17 
9 18:30 15

11 30:50 15 
10 22:33 13
12 21:44 12
13 18:48 9 
13 18:48 P 
16 19:70 f

Röplabda NB I

Lelkes játék, győzelem
ALMÁSFÜZITŐ

—SZEGEDI SPARTACUS
3:1

Almásfüzitő, vezette: Lajos 
J. és Aranyosi. ATSC: Frecs- 
ka, Argyelánné, Túri, Póczos, 
Lázárné, Karsai. Csere: Láng 
E., Láng M., Kántor. Edző: 
Kerekes L.

Tíz éve vív egymással 
többnyire nagy harcot a két 
csapat. Ezen a napon sokkal 
jobb volt a Timföld és egy 
szettbeli megingástól eltekint
ve biztos győzelmet aratott.

Az első játszmában perce
ken belül elhúzott, a Szeged 
szinte alig jutott egy-egy 
ponthoz. 16 percen belül nyert 
15:7 arányban az ATSC. Ez
után a pontokat felváltva ér
ték el, de csak 6 :6-ig, ekkor 
a Timföld teljesen magához 
ragadta a kezdeményezést és 
szinte tetszés szerint szerezte 
pontjait. Mindössze 12 perc 
alatt 15:6-ra fölényesen nyert.

A harmadik szettben feltá
madt a Szeged, bár az állás

yégig szoros volt. 14:12 után 
á Timföldnek játszmalabdája 
volt, de az ellenié' hatéko
nyan védekezett, sőt, a 2 2 . 
percig tartó játszmát 16 S í 
re megnyerte.

A hideg zuhany jót tett a 
hazai csapatnak, mert a ne
gyedik szettben alig engedte 
szóhoz jutni ellenfelét. 10 
perc alatt vége a játszmának, 
15:4 arányban döntő fölény
nyel nyert a Timföld.

Ezen a mérkőzésen a lel
kesedés, ’ a jó csapatjáték dön
tött. Ezzel a győzelemmel lé
nyegesen jobb helyzetbe ke
rült a füzitői csapat, hiszen 
most már 3 nyert mérkőzése 
van:

ALMÁSFÜZITŐ
—SZEGEDI STARTACUS, 

JUNIOR 3:0

Alm ásfüzitő: Kondor, Pá-
csa, Ma; si, Halász, Poll- 
müller, Nagy. Csere: Lipóth, 
Edző: Túri.

Az inkább serdülő korú já
tékosok — fellelkesülve az 
első csapat magabiztos győ
zelmén — lelkes • játékkal 
még túl is tette;; ezen és 
3:0-ra nyertek. Pedig az első 
szettben a Szeged biztosnak 
látszó vezetést szerzett (1 2 :2), 
s ekkor nagy hajrával előbb 
egyenlített. majd 17:15-re 
nyert a Timföld. A második 
szett is csaknem fél óráig

Az NB I „B”
állása:

7. BVSC

csoportjának
tartott. váltott ' vezetéssel 
(16:14'. Utána már döntő íö-

6 G - 18: 2 12
lénnyel. l5:2-re "
•dtőié’ ak ik  V'V;

••űztek a fű
ül kell

8. KÜIIccr 6 4 2 15: S 10 emel"-' rácsa, p -• '; • ! ) .9. MTK-VM 6 4 2 12:10 10
10. Almásfüzitő 6 3 3 10:12 9 lész e . ’ménvés ' 1 •■> ’ -t
11. BSE 5 3 2 11: 7 8 A hé1' , vécién iie' a12. TFSE
13. Szegedi Sp.

5 2 3
6 1 5

8:11 
7:15 7 előtt áll a Ti ír ”ö'd: ,/gslen

14. Szf. Volán 6 - G 2:18 6 játszik az MTK—•VM ellen.

K é z i la b d a  N B  II
/

A lányok győztek —  a férfiak kikaptak
Falusi sparfakiád

(legyei döntő Komáromban

Kocsi Horgász Egyesület

/ és 2 n y a r a s  

p o n t y i v a d é k o k a t  

kín á l  e l a d á s r a

É rd ek lő d n i: László Sándor 

T ata  I., Kocsi u . 18. 
T e l.: 244

A helyi és a körzeti sakk- 
és asztalitenisz-versenyek 
után megtartották a falusi 
dolgozók spartakiádjánnk já
rási döntőit; ennek győztesei 
.és helyezettjei a Komárom
ban megrendezett megyei dön
tőn mérték össze erejüket.

A .megyei vetélkedő ered
ményei a két sportágban: 
Asztalitenisz: Női egyéni: 1. 
Kaía Valéria (Kesztölc), 2. 
Erdélyi Zsuzsa (Pilismarót), 3. 
Bukát Márta (Szőkepuszta) és 
Varga Zita (Pilismarót). Női 
páros: 1. Sukk — Csicsai
(Szórnod), 2. Bukát — Sáümler 
(Szőkepuszta). Női csapat: 1. 
Pilismarót, 2. Szomód. Férfi

1 ---  T

(Nyergesújfalu), 2. Haász Jó
zsef (Tokod), 3. Tiborc László 
(Nagyigmánd), 4. Berkes Fe
renc (Pilismarót). Férfi páros: 
1 Kocsis — Hegyi (Máriaha- 
lom), 3. Káffer — Tóth 
(Nyergesújfalu), 3. Gedra — 
Terncsén ' (Szomód), 4. Pá- 
nya — Jámbor (Tokod). Férfi
csapat: 1. Tokod, 2. Tardosbá- 
nya, 2. Nagyigmánd.

Sald:: Női egyéni: 1. Micsi- 
nai Zsuzsa (Kisbér). Férfi 
egyéni: 1. Fául Sebestyén (Má- 
riahalom), 2. Cser Gyula 
(Szend), 3. Müllner István 
(Csolnok), 4. Szűcs Sándor 
(Kocs). Férfi csapat: 1. Kis-
K At** O Ti ' —■

DOROGI AC—DUNAVIDÉKI 
VENDÉGLÁTÓ SK 

14:13 (7 :5)

Idegesen, kapkodva kezdett 
a Dorog, ennek ellenére Po- 
les dobta az első gólt. Ezt 
követően Kondár Klári egy
más után három büntetőt vé
dett, Györgyei Ildikó viszont 
kettőt elhibázott. Fokozatosan 
megnyugodtak a lányok, a zá
rások, leválások rendre „be
jöttek”.

A második félidőben nyolc 
perc elteltével már öt góllal 
vezettek a dorogiak, amit fő
leg gyorsaságuknak köszön
hettek. A mérkőzés végére 
feljött a rutinos hazai gárda.

Az igen fiatal korátlagú 
DAC jól mutatkozott be. Jók: 
Kondár, Tanka, Poles, Györ
gyei, Hidasi. Góllövök: Györ
gyei 5, Kovács, Tanka 3-3,
’“'--xloq 9 TPollorf’

TAPOLCAI BAUXIT SE 
—RÁKÓCZI SE 

23:15 (13:5)
Csúszós, víztócsákkal tarkí

tott játéktéren nagy becs
vággyal kezdett az újonc 
Veszprém megyei csapat. A 
taktikai utasítást nem tartot
ták be a tatai fiúk, erőltették 
az átlövést. A félidő közepé
re már 10:l-re elhúzott a Ta
polca. Ekkor Némethct küld
te be Csányi helyett Kiss Jó
zsef edző. Ezzel sikerült né
mileg feljönni.

A második félidő kiegyen
súlyozott volt, ez a játékrész 
döntetlenül végződött. Az el
ső félidőben elkönnyelműskö- 
dött hátrányt azonban már 
nem lehetett behozni.

Jó játékvezetés volt. Egyé
nileg senkit nem lehet ki
emelni. Góllövők: Varga J. 6 , 
Kerek 5, Eisrich, Székely 2-2,
ATói-no-flp

BODAKAJTORI i EÜOSZ 
-TATABÁNYAI VOLÁN 

34:21 (17:10)
Jól indult i találkozó, 10Tű

ig szinte végig a Volán veze
tett. Ebben pz időszakban fe
gyelmezetten, jól játszottak a 
tatai fiúk. A félidő vége fe.e 
váratlan rövidzárlat keletke
zett a csapatmunkában, s 
szinte pillanatok alatt elhú
zott a Bodakajtor.

A második játékrészben 
sem javult fel a Volán-gárda. 
Míg az első félidőben jól tar
tották a volt százszoros válo
gatott Fenyő Andrást, és a 
Szondy volt NB I-es játéko
sát, Csiszárt, addig most le
lassulva, szinte „elfelejtettek” 
eléjük ’ ilépni.

Egyénileg Keindl és Lentu- 
lai dicsérhető. Góllövők! 
Keindl 6 , Gercsó, Hegedűs M- 
5-5, Erdélyi 3, Lentulal, Csa
bán.


