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KÉZILABDA. Török Bódog, a sportág legendás, örökifjú aranykapitánya é s a bűvös hármas

KÉZILABDA

Nyolcvan szál gyertya égjen!

Férfi felkészülési mérkőzések
Magyarország-Dánia

Szép búcsú északtól
3 3 -3 2 (16-16)
Elverum, 600 néző
V: Hansen, Pettersen (norvégok)

SIMON JÓZSEF

MAGYARORSZAG: Szathmári - PÁSZTOR 5,

A sportágban csak Bugyi bácsiként ismert
és szólított szakember - aki persze ma is
szorgoskodik - több mint öt évtizeden
át generációk sorának, játékosok százai
nak mutatta be és tanította meg a kézi
labda varázslatos trükkjeit. A méltán
világhírű mesteredző, Török Bódog no
vember 2-án ünnepli 80. születésnapját.
Miként az utóbbi években, most is fele
sége és barátai körében gyújtja meg a
gyertyát az ünnepi tortán. Az MKSZben november 3-án köszöntik őt.
- Kimondva soknak tűnhet ez a
nyolcvan, de hála Istennek, nem érzem
nyomasztónak a nyolc évtizedet mondta Török Bódog. - Az viszont el
kerülhetetlen, hogy ilyenkor visszate
kintsen az ember az eddig megtett útra,
illetve reális célokat tűzzön maga elé.
- Jól ismerik-e önt azok, akik szerint a
céltudatosság és következetesség volt és ma
radt az egyik legfőbbjellemvonása?
- Igen, hiszen különben képtelenség
lett volna mind a csapataim, mind a ma
gam elképzeléseit, álmait megvalósítani.
- A kiemelkedő' eredményeket elérők kö
zül többen a szerencsére is hivatkoznak,
amikor sikereik titkát kérdezik tőlük. For
tuna kegyeltjének érzi magát?
- Nevezhetjük bárhogy, Fortunának,
sorsnak, elrendelésnek, isteni akaratnak
vagy sugallatnak, a lényeg az, hogy vala
mi felettünk álló biztosan terelget, segít,
olykor figyelmeztet is bennünket.
- A z úgynevezett meseszámok közül mi
ért a hármas a kedvence?
- Lehet, hogy ez már a számmisztika
világába tartozik, de tény, a hármas
szám a születésemtől - 1923 óta - elkí
sér, és rendre visszatér az életemben.
- Pedig lehetne ez a szám az egyes is, hi
szen az 1965-ös női válogatott az egyetlen
világbajnoki aranyérmesünk kézilabdában,
és a magánéletében is előjött az egyes, hiszen
ötven éve kitart egy asszony mellett, aki egy
fiúval ajándékozta meg.
- Igen, de a hármasokat hosszabban
lehet sorolni. Három világbajnoki
bronzérmet nyertek a válogatottjaim,
háromszor álltam a küszöbén annak,
hogy - negyedik és ötödik helyezés után
- befejezem a kapitányi pályafutásomat.
Megmenekültem három életveszélyből:
tízévesen súlyos hasműtétem volt, aztán
korcsolyázás közben beszakadt alattam a
Duna jege, két éve pedig túléltem egy
kockázatos szívműtétet.
- A szakmai pályafutásában is volt szere
pe a hármasnak?
- De mennyire! Három kollégám,
Cséfay Sándor, Varga Jenő és Lengyel Gá
bor biztatása és támogatása nélkül aligha
jutottam volna idáig. Cséfay bízott meg
harminckét éves koromban a szövetségi
kapitánysággal, Vargától a TF-en tanul
tam sokat, Lengyel pedig a kritikus
időszakaimban állt mellém, ha kellett,
helyettesített is. Különben nem ülhet
tem volna huszonhárom év alatt háromszázháromszor a női válogatott kispadján, nem tarthattam volna harminchá
rom előadást három országban, Jugo
szláviában, Svájcban és Lengyelország
ban, és nem kerekedhettem volna több
ször is három nagy riválisom - Igor Tur
csin, Peter Kretzschmar és Vinko Kandija fölé. A sportág ezen óriásait, az edzői
szakma és hivatás halhatatlanjait talán
senkinek sem kell külön bemutatni.
- Kedvenc kapusait is szokta emlegetni,
amikor a hármas szám szóbajön.
- Nem véletlenül, hiszen olyan zseni
ális játékosok őrizték a válogatott kapu
ját az ötvenes, hatvanas és hetvenes
években, mint Egemé Huszár Baba,
Elekné Rothermel Anna és Bujdosó Ágota.
De három belső játékosnak is főszerep
jutott ezekben az évtizedekben. Ok Kiss
Magda, Romhányiné Tóth Mária és
h ir d et é s
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A MAGYAR OLIMPIAI
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NŐI KÉZILABDA VB
Horvátország, dec. 1-14
szállás+belépő: 11 300 Ft/fő

FÉRFI KÉZILABDA EB

Szlovénia, jan. 22-febr. 1.
szállás+belépő: 18 900 Ft/fő
S Z IL V E S Z T E R I É S S ÍA JÁ N L A T A IN K
IR Á N T É R D E K L Ő D JÖ N IR O D Á N K B A N !
Jelentkezés: Pegazus Tours, V., Ferenciek tere
Tel.: (06-1) 317 1644, 318 2100
pegazus@pegazus.hu • wwu.pegazus.hu
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Tóth J. 3, MEZEI 4, Laluska, NAGY 4, Kertész
3 (3). Cs: PERGER (kapus), Lendvay 3, BUDAY
6 (1), Katzirz 1, Mocsai 1, Sándor 2, Iváncsik 1.
Edző: Skaliczki László
DÁNIA: Norklit - Bjerre 3, JE N SEN 6,
SCHNUCHEL7 (4),Jacobsen I.G jessing 1.
Spellerberg 1. Cs: Bruun (kapus), Knudsen 3
(1), Hjermind 3, FLENSBORG 6, Noddesbo 1,
Madsen, Lindberg. Edző: Torben Winther
Az eredmény alakulása. 6. p.: 2-5 10. p.:
5 -5 15. p.: 6 - 7 . 19. p.: 6 -9 22. p.: 9-10.
35. p.: 17-18. 40. p.: 22-19. 44. p.: 25-22.
49. p.: 27-27. 54. p.: 30-30
Kiállítások: 8, ill. 4 perc
Hétméteresek: 4/4, ill. 6/5

Pénteki eredmény: N orvégia-M agyarország 3 1 -3 1 (1 5 - 1 6 ). Léna, 1500 néző.
Norvégia. Ld: Löké 10 Magyarország. Gól:
Buday 7, Mezei 6, Bendó, Lendvay, Iváncsik G„
Nagy 3-3, Mocsai, Tóth J. 2-2, Katzirz, Pásztor
Dánia-Norvégia 28-35

s. j.

A mai ünnepeknek, Török Bódog volt szövetségi kapitánynak a közelmúlt csillagai közül Kökény Bea volt az egyik nagy kedvence

Sterbinszky Amália. Legveszélyesebb el
lenfeleink is hárman voltak, a Szovjet
unió, az NDK és Jugoszlávia. Ma már a
nevük is csak történelem. Három újság
íróra - Rajnai Terézre, Kő Andrásra és
Szántó Györgyre - pedig úgy gondolok
vissza, mint akik sokat tettek a sport
águnkért és csapataimért.
- A kézilabda mellett milyen szenvedé
lyeknek tiul hódolni?
- Nem lesz meglepő, hogy három
kedvtelésem van: festek, komolyzenét
hallgatok és Leányfalun tavasztól őszig
kertészkedem. Persze olvasni is szere
tek, egyik kedvenc görög bölcsességem
így hangzik: legyen bátorságod az alá
zathoz. Ez roppant fontos, és mély
mondanivalót hordoz, például azt is,
hogy az embernek holta napjáig tanul-

nia kell, és mindenki tudhat valamit,
amit érdemes ellesni tőle.
- Ez lefordítható a mai rohanás, durva
kézilabda nyelvére is?
- Háromdimenziós lett a játék, mert
az ádövők mellett a beállós és a két szél
ső is kulcsemberré vált. Nekem ezt meg
kellett tanulnom, mert hajdan főleg az
átlövőkre, illetve az ellenfélnél az ő sem
legesítésükre alapult a taktikánk.
- Ha három kívánsága lehetne, mit kéme?
- Szeretném újra a világbajnokság
győzelmi dobogóján látni a magyar lányo
kat, akik között ma is rengeteg a tehetség.
I Iogy csak néhányukat említsem: Görbicz,
Kulcsár, Tóth Tímea, Pigniczki. A kapusisko
lánk továbbra is legendás, elég ha Pólingért,
Sirinát és Sugárt említem. A második kí
vánságom, hogy jövőre, fiam halálának ti-

A mester pályája a Mester utcában indult
Az aranykapitánynak, Török Bódog mes
ternek -jellemző módon - a Mester ut
cai felsőkereskedelmi iskolában Molnár
Zoltán volt a testnevelő tanára, aki meg
kedveltette vele a sportot. Nála azért
kell egy mondat erejéig megállnunk,
mert a műhelyéből temérdek válogatott
sportoló került ki. Török Bódog több
klubban kézilabdázott, ezek közül a
Kispestre és a Budapesti Leventeegylet
re emlékezik a legszívesebben.
A sportág mélyebb tudományát ak
kor ismerte meg, amikor Kolos Ferenc
szövetségi kapitány, a Testnevelési
Főiskola tanára lett az edzője. Példa
képének Varga Jenőt választotta, aki
ugyancsak a főiskola tanára volt. Egy
súlyos sérülés miatt - szalagszakadást
szenvedett - megszakadt játékosi karri
erje, de a kézilabdától továbbra sem tá
volodott el.
Edzőként a Kispest női csapatában
próbálgatta a szárnyait, ekkor 1947-et
írtak. A következő állomás a Goldberger nagypályás együttese volt, de ekkor
már utánpótlás-neveléssel is foglalko
zott: három-négy csapat ifjú tagjai les
ték a szavát.
A nagy kiugrás 1955-ben következett
- ekkor bízták meg a női válogatott irá
nyításával, amit 1978-ig hihetetlen
energiával, szívvel és lélekkel végzett.

Ezek az esztendők aranybetűkkel íród
tak a magyar kézilabdában. Női csapatai
1957 és 1978 között - az 1965-ben
Dortmundban nyert világbajnoki cím
mellett - olimpiai harmadik helyezést
szereztek Montrealban (1976), valamint
vb-ken ezüst- (1957) és bronzérmet
(1971, 1975, 1978) nyertek.
Elképesztő sorozata - amelyről min
dig szerényen beszél - aligha
utolérhető: 303-szor ült a válogatott
kispadján, és csapata 186-szor nyert,
69-szer döntetlent ért el.
A válogatottban 23 éven át legalább
száz játékos leste, szinte itta Török Bó
dog minden szavát, tanácsát, utasítását.
Akkor is - és még ma is - hűséges ma
radt a sportághoz, amikor elköszönt a
válogatott kerettől, hiszen a nyolcvanas
években a szövetségben dolgozott,
mindenki örömére és a sportág haszná
ra kamatoztatta tapasztalatait. Szakla
pot (Kézilabdázás) írt és szerkesztett, a
kilencvenes években pedig még aktívan
edzősködött: egv-egy alacsonyabb osz
tályú csapat mellett a Nosztalgia-válo
gatott gyakorlásait vezette.
Sosem felejti el megemlíteni, hogy
felesége, Molnár Edit a legnehezebb
időszakokban is támasza maradt. Fia,
Török Richárd, aki híres szobrász volt, 38
éves korában hunyt el.

zedik évfordulójára sikerüljön megszervez
nem egy kiállítást a szobraiból. A harmadik
óhajom, hogy azok a lelkes nevelőedzők például Angyal Éva, Csenkiné Varga Zsuzsa
vagy FehéméMérei Ildikó- továbbra is sike
resen dolgozzanak, legyen módjuk a hiva
tásuk beteljesítésére. Mert ennél fontosabb
talán nincs is az életben.

Bogyi bácsi titka
;A születésnap előestéjén Guricsné Pász-1
j tor Erzsébet, az 1965-ben világbajnoksá-j
Igot nyerő válogatott csapatkapitánya j
!hajdani klasszis játékostársai nevében is j
:beszélt arról, hogy Török Bódognak mi i
jvolt a három legfontosabb erénye.
„Sokkal több, mint háromjó tulajdonsá- j
jga volt - és persze van is - a mesternek - \
!mondta a világbajnok kapus, az arany- \
í csapat kapitánya. - A legfontosabbnak azt j
!tartottuk, hogy remek közösségi szellemet j
Itudott teremteni a keretben, amelynek min- \
\den tagja nagyra értékelte kitűnőpedagógiIai érzékét. Más edzőket is ismertem, de ha- \
jsonlóan jó közösségformáló egy sem akadt \
\közöttük. Bogyi titka az volt, hogy mindig \
[tudta, mikor kell szigorúbban bánni ve-j
ílünk, illetve mikor szorulunk gyengédebb;
[szóra. Másodiknak azt a tulajdonságátj
;emelhetjük ki, hogy ragyogóan tiulta, mit i
jmilyen arányban kell adagolnia a tanítvá- \
| nyalnak. Amikor elégedett volt a teljesítmé- j
jnyűnkkel, akkor előre tudtuk, hogy hama- j
;rosan kevéske lazítást is meg fog engedni, j
Ihiszen különben nem is bírtuk volna a sora- j
Izatterheléseket. Végül pedig azt említem j
jmeg, hogy milyen nagyszerű érzékkel tudott í
I.segíteni bennünket az olykor előforduló ve- j
ireségeink, kudarcaink feldolgozásában, j
;Ezért aztánfelnéztünk rá, példaképünknek \
íis tartottuk. Ez a remek kapcsolat pedig a \
\mai napig megmaradt a mester és egykori j
jjátékosai között. ”
Női klubcsapatok
Európa-bajnoksága, Farum (Dánia)
Elődöntő: Slagelse (dán, EHF-kupagyőztes)-lkast (dán, meghívott) 21-13 (10-8),
Krím Ljubljana (szlovén, BL-győztes)-Besancon
(francia, KEK-győztes) 3 2 -2 6 (1 3 -1 2 ). A
finálét vasárnap rendezik meg.

A magyar válogatott a dán Silkeborgban
a házigazdák legjobbjairól szerdán el
szenvedett vereség (35-29) után Norvé
giába utazott, ahol pénteken Lénában a
hazaiak csapatával döntetlent (31-31)
ért el majd szombaton Elverumban egygólos sikerrel zárta a túrát. A norvégok
elleni találkozóról Karádi Péter csapatvező elmondta, hogy az első félidő köze
péig a hazai gárda vezetett, majd felzár
kóztak és egyenlítettek a magyarok. A
továbbiakban felváltva vezettek a csapa
tok, de az 51. percben már 29-26 volt a
norvégok javára. Legjobbjaink közel áll
tak a végső sikerhez, mert az utolsó tíz
másodpercben támadhattak, ám az észa
kiak védőfalát nem tudták áttörni.
,„Azért is értékes volt a dönetetlen a norvé
gok ellen, mert ők csütörtökön hét góllal
megverték Aarhtisban, tehát saját pályáján
Dániát - mondta Karádi Péter. Winther szövetségi kapitány valamelyest
átalakított együttessel érkezett Norvégiába,
de ez nem a B-csapat volt, hanem a megosz
tott bő keret másikfele. A két keretben azo
nos arányban kaptak helyet a kiemelkedő
tudású csillagok és afeltörekvő tehetségek. A
mieink közül szombaton már hiányzott
Bendó Csaba, akinek vissza kellett mennie
német klubjába. ”
A dán válogatottban szombaton a hí
rességek közül Norklit (FCK) kapus,
Bjerre (Hamburg), Jakobsen (Kiél), Spellenberg, Hjermind és Flensborg (Kolding),
valamint Knudsen (Skjem) kapott helyet.
A dánok lendületesen kezdtek és a
Pérezt, Díazt, Fazekast, Rostát, Gált
nélkülöző magyarok csak a félidő dere
kán ébredtek (5-5). A szünet után Per
get kapus, Pásztor és Buday vezérletével
fordítottak a mieink. Az utolsó másod
percben Mezei büntetőt harcolt ki, ame
lyet Buday belőtt.
Az olimpiai részt vevő magyar váloga
tott vasárnap tér haza, és legközelebb a
szlovákiai Karácsony-kupán (december
26. és 30. között) gyakorol a januári,
szlovéniai Európa-bajnokságra.
|Mestermérleg

Skaliczki László: - Egy-egy vereség, dön
tetlen és győzelem a heti északi mérlegünk,
de a tisztes eredményeinknélfontosabb, hogy
néhány kulcsjátékosunkat nélkülözve is ki
próbálhattuk a tudásunkat, valamint több
játékosunk bizonyíthatta, mire képes a nem
zetközi mérkőzések forró légkörében. Nagy
csatákat vívtunk, és biztatóan kézilabdáz
tunk. A szombati találkozón egyre biztosab
ban alakítottunk ki helyzeteket, és a kapu
sainkjó teljesítményt nyújtottak. A védeke
zésünk hibáiból tanulnunk kell.
Férfi Szuperkupa
Csoportmérkőzések, 2. é s 3. forduló, Lip
c se . A -csoport: Svédország-Oroszörszág
32 -2 5 (16-13), Ném etország-O roszország
36-22 (17-10). A végeredmény: 1. Svédor
szág 4 pont 2. Németország 2,3. Oroszország
0. B-csoport: Horvátország-Spanyolország
22-21 (10-13), Spanyolország-Franciaország
26-25 (12-11). A végeredmény: l . Horvátor
szág 4,2. Spanyolország 2,3. Franciaország 0.
Elődöntő (Riesa): Németország-Horvátország
30-28 (15-11,27-27) - hétméteresekkel, Spanyolország-Svédország 29-27 (15-16)
A vb-döntő visszavágóján a a német K retzschm ar
kilenc gólt lőtt a világbajnok horvátoknak, akik
közül a veszprémi G d u za időn túli szabaddobás
ból egyenlített (27-27), A finálét vasárnap 15.15
órakor közvetíti a német ARD tévécsatorna.

