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„Nyugdíj” 300

A H. Szondi NK Hungária 
bajnok kézilabdacsapatának e- 
gyik meghatározó játékosa a 35 
éves Baki István volt.

—  Olyat produkált ebben a 
szezonban, mint amilyenre ke
vesen lennének képesek ebben a 
korban —  summázta vélemé
nyét beállósáról Kiss Szilárd ve
zetőedző. —  Még komoly ter
veink vannak vele, mert Baki 
Pista ízig-vérig sportember.

Baki István Székesfehérvá
ron, a MÁV Előrében kezdett 
kézilabdázni, majd bevonult ka
tonának, s a H .  Szondi SE-ben 
énekelt fegyvert, vitézt, s kézi
labdát. Leszerelés után a „kerin
gő” első állomása Hódmezővá
sárhely volt, ahol az NB I/B-ben 
s az NB I-ben is játszott. Veszp
rém volt a következő állomás, 
aztán Dunaújváros, Várpalota, 
majd ismét Dunaújváros a sor
rend, s végül végre újra itthon, a 
szondisok között az NB I/B-ben 
tölthetett egy évet.

— Miért pont a kézilabdát vá
lasztottad? —  merengtünk el a 
múltba.

— Mikor kölyokként Székes- 
fehérvárra költöztünk, a sportta
gozatos Petőfi iskolába kerül
tem, s ott sportágat kellett vá
lasztanom, de egy tehetségkuta
tón megkíméltek ettől,'ugyanis 
Fazekas Ervin a kosárlabdát „ta
lálta ki” számomra. Amikor el
végeztem az általános iskolát, a 
320-as Szakmunkásképzőben 
Gárdái tanár úr csábított el a ki
sebbik labda birodalmába.

— Miért pont beállás lettél?

HÉTVÉG
PÉNTEK

Labdarúgás
Ikarus pálya, Fejér megye 

serdülő bajnoka címért össze
csapások. 15 óra: Gázszer FC — 
Pusztaszabolcs; 16 óra: Mór — 
Gázszer FC; 17 óra: Pusztasza
bolcs — Mór.

Tollaslabda
Csákvári általános iskola, 

16.30: A tollaslabdabarátok kö
rének játéklehetősége. 

SZOMBAT 
Asztalitenisz
Szabadbattyáni általános is

kola, 9 óra: városi körzeti fel
nőtt, egyéni verseny. 

Labdarúgás
Bregyó közi sportpálya, 10 

óra: kispályás torna a megyei 
testnevelő tanárok részére. 

Röplabda
Székesfehérvári Vörösmarty 

Általános Iskola, 10 óra: strand
röplabdaverseny a megyei test
nevelő tanárok részére.

Tenisz
Bregyó közi sportpálya, 10 ó- 

rától: testnevelő tanárok, női és 
férfi versenye.

VASÁRNAP
Labdarúgás
Keszthely, 17 óra: Keszthely

— Dunaferr (NB II).
Velence, 17 óra: Velence SE

—  Bakonycsemye (NB IH). 
Csákvár, 17 óra: Csákvár —

Elektromos (NB ID).
Megyei I. osztály: Polgárdi 

— Junior FC (Izing), Pusztavám

Egy szép este Fehérvárnak
Három kapufa é s  0-2 ellenére: F. Parm alat '96  — Kispest 3-2

meccs után?
—  Kosárlabdázóként irányí

tót játszottam, kézilabdásként is 
ezen a poszton kezdtem, de vé
gül az események irányítottak 
engem, s egyszer csak az ellen
fél védőfalának közepén talál
tam magam. Persze én is szeret
tem volna inkább átlövő lenni, 
de aztán termetem miatt engem 
„lőttek” át beállósnak...

—  Egy meccsen átlagosan 
mennyi pofont kapsz?

—  Még sohasem számoltam 
meg, ellenféltől függően átlago
san 10-25 az egy meccsre jutó 
pofonok száma.

— Ennek elviseléséhez birka
türelem kell?

— Nem feltétlen, s ha a harc a 
labdáért megy, abba belefér 
egy-két pofon, de ha aljas szán
dékkal adják— mert ilyen is van 
bőven — , akkor hamar belilul az 
én fejem is.

— S te hány pofont „szórtál” 
el pályafutásod alatt?

—  Nem tudom, de soha nem 
maradtam adósa senkinek...

—  M elyik csapatod volt szá
m odra a legem lékezetesebb?

—  A Veszprém, mert bajnoki 
címet és kupát nyertünk, de min
denhol jól éreztem magam, hi
szen mindenütt kézilabdázhat
tam, s ráadásul nagyra törő tár
sak közé kerültem mindenütt, 
akik utálták a langyos vizet.

— Milyen volt a Szondiban?
— Itt is egyet akaró társaság

ba csöppentem. Arról beszél
tünk a bajnokság kezdete előtt, 
hogy egyetlen lendülettel rög
tön fel kell jutnunk, mert később 
nehezebb dolgunk lesz. A veze
tők szerencsére minden feltételt 
biztosítottak a merész terv meg
valósításához.

— Hogyan tovább?
—  Ha terv szerint meg tudjuk 

erősíteni a csapatot, azonnal a 
középmezőnyben végezhetünk.

— És veled mi lesz...?
— Még tárgyalunk a vezetők

kel, az álláspontok egyelőre kis
sé messze vannak egymástól, de 
bízom benne, hogy végül meg
egyezünk. Még két évet szeret
nék játszani az NB I es Szondi
ban, s akkor 300 meccsel a há
tam mögött már „nyugdíjba” 
mehetek. — silye—

M ŰSO R
— Szabadbattyán (Dr. Tihanyi), 
Sárbogárd —  Mór (Nyusa), A- 
dony —  Etyek (Becséri), Nagy- 
venyim —  Ercsi (Nagy L.), 
Martonvásár —  Pusztaszabolcs 
(Márku), Bodajk —  Mezőfalva 
(Móritz), Magyaralmás —  La- 
joskomárom (Szabó I.). Az ifjú
sági mérkőzések 15, a felnőtt ta
lálkozók 17 órakor kezdődnek.

Megyei II. osztály, Korona 
csoport: Tordas — Zámoly, Ká- 
polnásnyék —  Iszkaszent- 
györgy, Vértesacsa —  Alcsút- 
doboz, Pázmánd —  Ikarus-Ma- 
roshegy, Lovasberény — Óba- 
rok, Felcsút —  Pátka, Szár — 
Vál, Baracska — Ráckeresztúr.

Cerbona csoport: Sárosd — 
Sárszentmihály, Aba —  Kálóz, 
MÁV Előre —  Tác-Gorsium, 
Enying —  Szabadegyháza, Me- 
zőszilas —  Seregélyes, Iváncsa
— Cece, Nagykarácsony — 
Előszállás, Sárszentmiklós — 
Perkáta. A felnőtt találkozók 
mindkét csoportban 17 órakor 
kezdődnek.

Székesfehérvári körzet: Su- 
koró —  Nádasdladány, Álba 
Regia —  Füle, Sárkeresztes — 
Dinnyés, Kisláng —  Pákozd, 
Soponya —  Kőszárhegy, Jenő
—  LMSK, Bihari SE —  Vereb, 
Csákberény —  Csókakő, Gyúró
—  Újbarok, Fehérvárcsurgó — 
Isztimér, Balinka-Mecsér — 
Sőréd, Csabdi —  Vértesboglár, 
Kincsesbánya —  Csór (Vala
mennyi mérkőzés 17 órakor).

Az már a mérkőzés előtt biz
tosnak tűnt, hogy a kispestiek 
nem érhetnek oda a dobogóra, 
de a hazaiak számára az osztá
lyozó elkerülése miatt komoly 
tétje volt a találkozónak.

Ennek megfelelően vehe
mens rohamokkal kezdett a Fe
hérvár, s hogy álomkezdésről 
nem beszélhetünk, annak egyet
len oka, hogy a negyedik perc
ben Zimmermann lövése a ka
pufáról kifelé pattant. A kapufá
val nem először gyűlt meg a ba
junk (elég emlékezni az Üllői úti 
Dvéri-lövésre) és sajnos nem is 
utoljára... Amíg azonban a 25. 
percben Jávorka újabb kapufát 
fejelt, történt egy s más a pályán. 
A kezdetben inkább romboló, 
de a labdát már ekkor is ügyesen 
járató kispestiek negyedóra után 
kezdtek átmerészkedni a Par
malat térfelére. Előbb a fehérvá
ri korszaka idején gólképtelen, 
ám azóta megtáltosodott Tóth 
Mihály szerzett kis híján gólt, 
majd három perccel később Pló- 
kai igazolta, hogy a magyar me
zőny legerősebben és legponto
sabban lövő játékosai közé tar
tozik. Bár ne igazolta volna... 
Harmincöt méteres szabadrúgá
sa juttatta vezetéshez a vendége
ket. Két perc múlva Jovanovics, 
a dermedten nézelődő védők kö
zött fejjel növelte a Kispest elő
nyét. Hiába alakított ki ezelőtt és 
ezután is számtalan helyzetet a 
Fehérvár, játékosai mintha meg 
lettek volna babonázva. Több 
esetben csak a szerencse men
tette meg az egyébként kitűnő

Dunaújváros nagy dobásra 
készül, ugyanis augusztusban a 
városi uszodában látja vendégül 
a világ legjobb uszonyos búvár
úszóit. A szervezőbizottság teg
napi sajtótájékoztatóján, a fővá
rosi Új Sipos Halászkertben je
lentették be, hogy az újnak szá
mító sportág —  a szövetség 
huszonöt éves múltra tekint 
vissza — legeredményesebbjei 
immár ötödször lépnek rajtkőre 
hazánkban, tehát Magyarország 
e sportág tekintetében nagyha
talomnak számít. A korábbi vi
lágversenyeken a mieink húsz 
aranyérmet szereztek, talán ter
mészetes, a medálok számát 
gyarapítani kívánják. „Dunaúj
város immár negyedszer lesz 
házigazda, mondhatni, a Duna- 
parti város az uszonyos úszás 
Mekkája, a világközpont. 
Igyekszünk olyan vb-t rendezni,

Vezér kapuját a góltól. Maradt a 
kétgólos hátrány, ami nem sok 
jót ígér a második 45 percre.

Ehhez képest a meccs végén 
eufóriában ugrált és köszöntötte 
kedvenceit a B-közép, megkö
szönve — a győzelmet. A máso
dik félidőben akaratból, elszánt
ságból és összpontosításból je
lesre vizsgázott a csapat. A kez
dő sípszóitól űzte, hajtotta a 
Kispestet, melynek játékosai 
mintha el sem hitték volna, hogy 
itt még meglepetés érheti őket. 
Érte, nem is kicsi...

Az első pofont a nyolcadik 
percben kapták, egy mintaszerű 
Monye-Korsós-Tóth Norbert 
akció végén: a szőke támadó lö
vése utat talált a bal sarokba. S 
mert a kölcsönt illik kamatostul 
visszafizetni, azt is megmutat
ták Takácsék a vendégeknek, 
milyen érzés két perc alatt két 
gólt kapni. Pető Tamás volt erő-

ami örökre emlékezetes marad” 
—  mondta Csepregi Oszkár, a 
honi búvárszövetség elnöke.

—  A mi sportágunkban nem 
könnyű megszerezni egy ilyen 
eseményt, mi öt évvel ezelőtt 
tettük meg az első diplomáciai 
lépéseket — jegyezte meg Vö
rös János, a szövetség főtitkára. 
Elmondta még, a dunaújvárosi 
önkormányzat döntése alapján, 
a világon először búvár-úszóról 
neveztek el sportuszodát, a két 
évvel ezelőtt tragikus körülmé
nyek között elhunyt világbaj
noknő, Fabó Éva nevét vette fel 
az acélváros uszodája.

A világbajnokságot augusz
tus 20-tól egy héten át bonyolít
ják, huszonnégy versenyszám
mal, s jónéhány különprogra- 
mot is műsorba iktatnak, többek 
között a búvárúszó gyermekek 
világtalálkozóját. A felnőttek-

szakos a jobb szélen az alapvo
nalnál, középre lőtt labdája Ur- 
bányi lábáról védhetetlenül vá
gódott a kapuba. S ha egy üzlet 
beindul... A teljesen megro
gyott, első félideji önmagára 
nyomokbanm sem emlékeztető 
vendégcsapat ellen előbb csak 
egy „szokásos” kapufa (Miriuta 
káprázatos szabadrúgása nyo
mán), utána azonban egy újabb 
gól jelezte: nem elégedtek meg a 
hazaiak a bravúros egyenlítés
sel. Miután Miriuta beadását Pe
tő egy lépésről bebólintotta, az 
addig hatalmas erővel támadó 
Parmalat rutinosan ráült az ered
ményre, de ez nem jelentette azt, 
hogy ne lett volna alkalma nö
velni előnyét. A befejezéseknél 
azonban ismételten hiányzott a 
szerencse.

Ám kár lenne Fortunát sokat 
szidni: valahol az is szerencse, 
hogy végre önmagukban és egy
másban hinni tudó játékosok al
kotják Fehérvár labdarúgócsa
patát. A jó játék mellett elsősor
ban ennek köszönhető a tegnapi 
szép este.

Fehérvár Parmalat '96 FC 
— Kispest HFC 3-2 (0-2)

Fehérvár: Mitring —  Lő- 
rincz, Jávorka, Bekő —  Pető 
(Donát), Zimmermann, Monyé, 
Miriuta, Tóth N. —  Takács, 
Korsós.

Kispest: Vezér — Plókai, 
Hahn, Mátyus —  Dubecz, Ár- 
gyelán, Urbányi, Bárányos, Ga
bala — Tóth M., Jovanovics.

Gl.: Plókai, Jovanovics ill. 
Tóth N„ Urbányi (öngól), Pető.

nél maradva, eddig huszonöt 
nemzet adta le nevezését, a szer
vezők reményei szerint negyven 
ország négyszáz versenyzője áll 
majd rajthoz. Ami már biztos: 
mind az öt földrész legjobbjai 
tiszteletüket teszik Magyaror
szágon. Megfigyelők is jönnek, 
a soron következő világbajnok
ság rendezője, Kolumbia küldi 
el követeit, s bejelentkezett a pe
kingi egyetem egyik professzo
ra is, aki egy héten át végez majd 
tudományos megfigyeléseket.

A mieink a korábbi eszten
dőkhöz hasonlóan ezúttal is 
aranyesélyesek, a szakemberek 
főként a férfiaktól, leginkább 
Savanya Norberttól várják a dia
dalt. Á vb előtti utolsó erőpró
bát, a nyílt országos bajnoksá
got július 10. és 15. között ren
dezik Dunaújvárosban, ezután 
jelölik ki a válogatottat. Horog

M E G Y E I H ÍR E K

P O L G Á R D I

Polgárdi Kupa
A Polgárdi SE szakosztá

lya megrendezte a Polgárdi 
Kupa egyéni asztalitenisz 
verseny első fordulóját. A 
hat számban 133-an indul
tak. Újonc leányok: 1. Sely
mes Ándrea (Szondi SE), 2. 
Dómján Dóra (Sárbogárd), 
3. Dálnoki Éva (D. Linde) és 
Mater Beáta (Enying). 
Újonc fiúk: 1. Armos József, 
2. Kriston Péter, 3. Szabó 
Zoltán és Szirom Tibor (va
lamennyi D. Linde). Leány 
páros: 1. Selymes-Gayor 
(Szondi SE), 2. Marx- Ruff 
(Mór), 3. Molnár-Sárdi 
(Polgárdi) és Dálnoki-Dom- 
ján (D. Linde-Sárbogárd). 
Fiú páros: 1. Gulyás-Molnár 
(Szondi SE), 2. Kriston-Sza- 
bó (D. Linde), 3. Szirom-Ár- 
mos és Meggyes-Lakatos 
(D. Linde).

S Z É K E S F E H É R V Á R

Nyári tábor a VOK-ban
Június 17-től immár hato

dik alkalommal rendezik 
meg a VOK-ban az általános 
iskolások nyári sporttáborát 
tenisz, kosárlabda, labdarú
gás és asztalitenisz sport
ágakban. A napi sportfoglal
kozások és filmvetítések 
mellett hetente uszodaláto
gatásra, autóbuszos kirán
dulásra és lovagolásra is sor 
kerül. A programot fakulta
tív alapon ausztriai kirándu
lás is színesíti. Jelentkezni a 
heti turnusokra június 12-ig 
lehet a VOK-ban.

Turul megyei kispályás 
bajnokság

A Turul megyei kispályás 
labdarúgó-bajnokság I. osz
tályában történt: Sandokan 
FC — West Travel 5-6, Firi- 
mix —  Kuti Sport 5-9, Őr
mester —  Radir Autóelekt
ronika 9-13, Rubber— Peu
geot Farkas és Társa 4-8, A- 
utóalkatrész —  Turul Line 
11-8. A bajnokságban a Kuti 
Sport csapata vezet 24 pont
tal, a góllövő listán Csu- 
csánszky Zoltán (Kuti 
Sport) vezet 38 góllal. A II. 
osztályban: Dream Team — 
Vasvári DSK 5-8, Vékony 
János Autósiskola —  FC 
Csibepuszta 8-0, Alukolor 
—  Bingó 3-6, Gőzhenger— 
Pertu Drink 3-1, Burgerland 
FC —  Alfa Skorpió 2-1, 
Castrol Forrás — Maraton 
Sport 5-4. Ebben a csoport
ban a Burgerland FC vezet 
27 ponttal, a góllövő listán 
Tasnádi György (Vékony 
Autósiskola) áll az élen 26 
góllal.

Nyugdíjas testnevelő
tanárok találkozója

A Fejér megyei testneve
lőtanárok egyesülete szer
vezésében a megye nyugál
lományú testnevelő tanárait 
várják június 8-án, szomba
ton 16 órakor a Vadászkürt 
étterembe (Berényi út 1.). A 
szervezők minden érdeklő
dőt szívesen lámák vendé
gül.

Parmalat-sikerek
A Fehérvár Parmalat ifjú

sági labdarúgói sikeresen 
szerepeltek legutóbb. Az, A ” 
csapat 6-0-ra verte a ZTE-t, a 
„B ” együttes pedig 4-0 arány
ban diadalmaskodott a zala
egerszegiek felett. Az ,A ” 
csapat góljait Varga (3), To
pos, Viniczai és Róth lőtték.

Búvárúszó vb az acélvárosban
A főpróbát júniusban tartják a  Fabó Éva Sportuszodában


