Párhuzamos életrajzok
A lányok, a lányok, a lányok
angyalok?!
Szakítok a hagyományokkal, a rossz beidegződéssel,
rám senki se mondja, hogy nem vagyok rugalmas, nem
haladok a korral. A Párhuzamos életrajzok háromesz
tendős sorozatában még egyszer sem fordult elő, hogy
hölgyeket mutassunk be a kedves olvasóknak. Mint
látják, most ez is megtörténik. Aranylábú lányaink fo
cisikerei késztettek arra, hogy helyet adjak a gyen
gébb nemnek is. Bár, ahogy elnézem a női futballis
táink produkcióit, egyre inkább kételkedem, hogy ők-e
a gyengébb nem? Ma már nagy csalódás éri azt, aki
derülni megy ki a női futball-mérkőzésekre. Régóta vé
ge a komédiának. Lányaink csak elvétve rúgnak „luf
tot", kitűnően kezelik a labdát, úgy lőnek kapura, mint
az ágyú és olyan vehemensen mennek bele a közel
harcokba, hogy még a szurkoló is feljajdul, mi lesz a
lányok piskótalábaival. Nos, nem kell félteni a lá 
nyokat, akik a zöld gyepen egy cseppet sem angya
lok . . .

„Kegyetlen kis hátvéd.”
„Durva, mint a pokróc” —
vélik az ellenfelei a könynyűsúlyú balhátvédről.
A látszat úgy tűnik, ez
úttal is csal. Anikó mo
solygós, mókás képű kis
lány, aki még a légynek
sem tudna ártani. A légy
nek nem is ... A jobbszél
sőknek annál inkább . . .
— Híve vagyok a ke
mény játéknak — vallja.
— Jó érzés a gondjaimra
bízott szélsőket leradíroz
ni. Eddig nem villogott
mellettem egy sem. Apró
termetem ellenére elég jól
ettenetes
fejelek és még nem talál
koztam olyan szélsővel, aki
Itt van m indjárt „Hap lefutott volna.
ci” . Ilyen névvel csak a
Az elmondottakból vilá
Hófehérkében lehetett ed gosan kitűnik, hogy hős
dig találkozni, ma már v i nőnk erénye: a keménység,
szont a női futballberkek- emberfogás,
fejelőkészben. Jenei Anikó, a László ség és gyorsaság. Hajtós
Kórház 19 esztendős üd játékos, aki nem adja fel
vöskéje méltán kapta meg egykönnyen.
a hét törpéből a „Hapci”
0 Ahol
ennyi
erény
becenevet. Az apró terme
tű, 155 centis, mindössze akad, ott semmi hiba? —
50 kilós játékosról azt hin kérdezem.
né az ember, hogy a szél
Anikó tiltakozik:
is elfújja. Erre a legeny
hébb vélemény, amit hal
— Nem vagyok úgyne
lok
róla:
„rettenetes” . vezett pengés focista. A
„Olyan, m int a pióca.” cselezés nem az erősségem,
Ezúttal az Európa-bajnoki válogatott keret két
tagját m utatjuk be, akik
nek közös ismérvük, hogy
más sportágból igazoltak
át a labdarúgás területére.
Mindketten ügyesek, te
hetségesek és nem kevésbé
céltudatosak.
Futballkarrierjük valósággal mese
szerű. Szinte egyik napról
a másikra lettek élvonal
beli labdarúgók, válogatot
tak.
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technikai trükkökre
vagyok képes.

nem

0 Hol szívta magába a
futball tudományát?
— Nem is tudom ... H i
szen kézilabdásként kezd
tem. A Vasasban játszot
tam. Az edzéseken olykor
előkerült a futball-labda
is, ilyenkor kétkapuztunk.
Aztán régebben az általá
nos iskolában is beálltam
focizni a fiú k közé. M ind
össze ennyi volt a focimúl
tam, amikor 1983 február
jában
jelentkeztem
a
László Kórház női labda
rúgócsapatába. Ügy lá t
szik elég volt, amit hoz
tam magammal, mert az
első bajnoki mérkőzésen
már kezdő ember voltam.

0 A Jenei családban tu 
dok még egy futballistá
ró l. ..
Hapci bólint.
— Nővérem, Gyöngyi a
Renovában focizik, Közép
hátvédet játszik.

0 A jelek szerint sor
került testvérharcra is . ..
— Mindössze
egyszer.
Tavaly tavasszal a László
Kórház pályáján találkoz
tunk szemtől szembe. Azon
a meccsen baloldali közép
pályást
játszottam,
így
gyakran kerültünk egy az
egyben szembe. — Nevet.
— Nem igen kíméltük egy
mást. A rra a kétszer negy
ven percre elfelejtettük,
hogy testvérek vagyunk.

0 Nem gondolt arra,
hogy jó lenne a nővérével
egy csapatban szerepelni?
— Csak a válogatottban
játszanék
vele
együtt,
egyébként nem. Tudom,
ha egy csapatban lennénk,
a hatása alá kerülnék. így
jó, ahogy van. Egyébként
a sógorom is focista, a
Ganz Mávagban játszik.

0 Tartja-e olyan nagy
dolognak a női labdarúgó
válogatottságot, mint a fér
fiakét?

lenei Anikó, a Hapci

— Természetesen.
Ha
valaki válogatott lehet, az
óriási megtiszteltetés attól
függetlenül, hogy nő, vagy
férfi az illető. Nem taga
dom, bőgtem a meghatódottságtól,
amikor
ma
gamra húzhattam a címe
res trikót.

0 A női focistának dol
goznia k e ll. . .
—A
Telefongyárban
dolgozom,
kereskedelmi
előadóként.

0 Szeretne egyszer pro
fi lenni?
— Nincsenek ilyen vá
gyaim. M i lányok még
igazi örömfocit játszunk,
ha a pénz motiválna ben
nünket, biztos jönnének a
gubancok. Szebb így, csak
a játék öröméért.
Prüszköljünk rá, hapcit
Igaza van!

„Keserű” vallomás
Ne tévesszen meg sen
kit a cím. A Keserű bece
nevet viselő hölgy vidám,
mosolygós, csak a finnyás
ságának köszönheti, hogy

lyán kötök ki. Atlétaként
kezdtem. Nyolc esztendeig
sportoltam a Videoton szí
neiben. Középtávfutó vol
tam, de őszintén szólva
csak a „futottak még” ka
tegóriából. összes „bevéte
lem” egy országos ifjúsági
mezei futóverseny első he
lye. Annyi hasznom szár
mazik
az atlétizálásból,
hogy jó alapokat kaptam.
A futballpályán ha megiramodok, nemigen érnek
utol.
% Hogyan váltotta fel a
szögescipőt a stoplis?

— A Fejér megyei H ír
lapban figyeltem fel egy
felhívásra,
amelyben
a
Gorsium Afész női futball
csapatot toborzott. Jelent
keztem én is. A próbajá
ték után máris leigazol
tak. Tulajdonképpen fu t
ballista „előélettel” nem
rendelkeztem.
Korábban
az ismerős srácok között
Markovits Magda,
játszogattam. Még ma is
a Keserű
csak ösztönös focit műve
A szerző fe lv é te le i
lek. A csapatjáték külön
böző variációit most ízlel
társnői
ráakasztották
a getem. A Gorsium Áfészjelzőt. Ha valamilyen étel nél kispályás bajnokság
nem ízlik neki, hamar rá ban szerepeltünk. Igazán
mondja, hogy keserű. „K e azonban nagypályás játék
serű” , az anyakönyvi ada ra vágytam. így kerültem
a
tok
szerint
Markovits 1984 szeptemberében
Magdolna, 20 esztendős Csőszer alakuló gárdájá
hajadon. A csitrikülsejű, hoz. Egy ideig ingáztam
valószínűtlenül
karcsú Fehérvár és Budapest kö
lányból az ember ki sem zött, de ez év eleje óta a
nézné, hogy a női labda Csőszer dolgozója lettem, a
munkásszállásán
rúgó válogatott keret tag vállalat
ja. Képességeire jellemző, lakom.
hogy a pofozógép Csőszer
• Munkahelyén a kollé
csapatában is felfigyeltek
rá a válogatók. Ahogy gái hogyan értékelik, hogy
mondani szokás, a hátul válogatott focista a mun
kullogó együttesben egy, katársnőjük?
csak egy lány van talpon.
— Furcsa módon nem
A szellőlábú, örökmozgó
középcsatárra
minden téma a női foci. Annál töb
mérkőzésen jut egy-két bet beszélnek a fiúk k itű 
testőr. Az ellenfelek jól nő szerepléséről. Pedig mi
tudják: ha Magdit kikap lányok is hozzuk az ered
csolják a játékból, a töb ményeket.
biek nem sok vizet zavar
0 Férfi futballmérkőzé
nak.
A
klubcsapatában sekre is jár?
társtalan, előretolt csatár
— Természetesen.
A
a válogatottban vigasz
talódhat. A nyugatnémetek fiúktól azért sok mindent
elleni 1-0-ás győzelemmel el lehet lesni. Amikor a
végződött mérkőzésen de Vidiben sportoltam, sok
bütált az aranylábú lányok szor végignéztem a labda
rúgók edzéseit, mérkőzé
legjobb 11-ében.
seit. Ugye mondanom sem
^ Milyen érzés volt cí kell, hogy nekik szurkolok.
meres mezben játszani?
Nagyon örülök a fehérvá
r i együttes kupasikerének.
Széles mosoly:
0 Kedvenc játékosa?
— Csak közhelyeket tu 
dok mondani: csodálatos,
— Egy francia: Tiganát
varázslatos, felejthetetlen. csodálatos
futballistának
Olyan jó volt hallgatni tartom.
mérkőzés után a szurkolók
# „Keserű” vágya?
ünneplését.
— Szeretnék az EB so
# Erről álmodott kis
rán sok keserűséget okoz
lány korában is?
ni csoportbeli ellenfeleink
— Akkor még nem gon nek ...
doltam, hogy a futballpá-

B üntetőm anőver
Kezdenek felfigyelni az NSZK-ban Siegfried Reich
te, az A rm inia Bielefeld csatárára. A 25 éves játékost
a Dortmund egy idényre adta kölcsön és, most a bieleíeldiek mindent megtesznek, hogy végleg náluk marad
jon, hiszen a csapat góljainak közel felét ő lőtte.
A Karlsruhe elleni igen fontos találkozón Reich 4
gólt ért el, közülük kettőt büntetőből. Még a legöre
gebb hazad szurkolók sem emlékeztek olyan esetre,
hogy az A rm inia valamelyik játékosa egy bajnoki
mérkőzésen négyszer talált volna az elleniéi hálójába.
Zúgott is ütemesen a „Siggi, Siggi!” kiáltás a meccs
végén és az ünnepelt mosolyogva mesélte az öltöző
ben a két értékesített 11-es történetét:
„Tudtam, hogy Rudi Kangus pontos kimutatást vezet
arról, ki hova lövi a büntetőt. Én mindig a jobbsarok
ra és ezért biztos voltam, hogy Rudi oda fog vetődni.
Rúgás előtt még oda is pillantottam, majd természe
tesen a baloldalra rúgtam a labdát. Gól is lett, mert
Rudi a másik sarok felé dobta magát. Aztán ezt a
manővert megismételtem, ismét sikerrel! Ugye, egy
szerű az egész?”

A meglepetéscsapat
19 fordulón át veretlen maradt a svájci labdarúgó
bajnokságban az FC Servette együttese, mígnem áp
rilis 11-én elérte a végzet. Tízezer néző előtt az idény
meglepetéscsapata, az Aarau 3-1-re diadalmaskodott a
genfi éllovas felett. Az FC Zürich szakvezetői szerint
az első osztályban játékra már alkalmatlannak minő
sített 31 éves Seiler vezényletével biztos győzelmet
aratott a svájci kisváros népszerű tizenegye. Külön ér
dekesség, hogy még három volt zürichi játékos szere
pel az együttesben — Iselin, Zahner és M a rti — akik
valamennyien kiemelkedően játszottak ezen a mérkő
zésen.
Az Aarau csapata, amely egyébként az idei bajnok
ságban kezdettől az élcsoportban foglalt helyet, 1902ben alakult. Két alkalommal — igaz, nagyon régen,
1912-ben és 1914-ben — nyert bajnokságot, viszont
1982-ben és 1985-ben kupát nyert. Ez abban az esztendő
ben történt, amikor visszakerült az első osztályba. A klub
színe fehér-fekete-vörös s ezt jól megjegyezték az el
lenfelek, akik ebben az idényben joggal rettegték —
különösen a tizennégyezer néző befogadására alkalmas
brügglifeldi stadionban — az aaraui labdarúgók já
téktudását.
Új színt varázsolt a lelkes, jó l felkészített és tudato
san játszó gárda a svájci labdarúgásba. A cél, ame
lyet a klub vezetői bölcs szerénységgel a következő
bajnokságra kitűztek: megszilárdítani a helyet az él
mezőnyben — nem megvalósíthatatlan.

„Aki a virágot szereti, rossz ember nem leheti” - tart
ja az ismert mondás. így van ezzel minden bizonnyal John
Watts is, az angliai Torherham labdarúgó csapatának ka
pusa. Kedvenc virága a fehér krizantém, amelyet nagy
gonddal nevel házának kertjében is. Együttesének egyik
mérkőzésén - lehet, hogy kabalából - úgy futott ki tár
saival a pályára, hogy kapusmezének kivágásában egy
szép krizantém diszlett. Turner játékvezető a térfélválasz
tásnál vette észre a szokatlan díszítést és azon nyomban
szólt a kapusnak, hogy a virág nem egyeztethető össze a
labdarúgómérkőzésen viselhető sportöltözettel.
A bánatos Watts tudomásul vette a birói intést és a kri
zantémot a mezéről fanyar mosollyal kapusnadrágjának
hátsó zsebébe rejtette. A játékvezető azonban ezt sem volt
hajlandó tudomásul venni. Határozott hangon közölte:
„Még egy ilyen trükk a virággal és a nézőtérről szemlél
heti meg a mérkőzést!” A kapus ezt nem kockáztatta meg
és a fehér krizantémot haragtól piros arccal a partvona
lon álló edzőjének adta á t . . .
A győztes meccs végén, amelyen egyébként kiválóan vé
dett, a gratulálóknak csak ennyit mondott: „Ez a bíró nem
egy jó emberi”
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