/f t
a már senki sem lefie
pődik meg azon, hogy
I ttv Í K v a n°^ fociznak. Van
lii/ V;;,1 ' ^ akinek tetszik, van
akinek nem, ez azonban a lé
nyegen nem változtat. Persze,
ha belegondolunk, hogy a gyen
gébbe?) nem képviselői például
súlyt is emelnek. . . Szávai ak
kor már inkább a futball.
Felvételeink az egyik magyar
élcsapat, a Femina bajnoki mér
kőzésén készültek. Túlzás lenne
azt állítani, hogy a Ganz-Mávag
Kőbányai
úti
sporttelepének
pénztárai előtt sorok kígyóztak,
de azért néhányon váltottak je
gyet a találkozóra. A leginkább
persze férfiak. A lányok, már
mint a csapattagok,
szorgosan
készülődtek az öltözőben. Női
mivoltukat azonban nem tag ad 
ták meg, eleganciájukra legalább
ekkora figyelmet fordítottak, mint
a stoplikra. Néhányuk táskájá
ból természetesen még a fésű
is előkerült, hogy is nézne ki
kócosán pólyára lépni! Izgalom
nak, feszültségnek nyoma sem
látszott rajtuk. Nevetgéltek, vic
celődtek. Volt aki az isteni Diego
egyik lapunkban láttatott testré
szét fitymálta, más nehezményez
te, hogy ilyesmi egy sportlapban
megjelenhetett, mindenesetre elviháncoltak a témán egy ideig.

A ranylábak, aranygyűrű.
No és izgalom a felső fokon, X
vajon a csel vagy □ becsúszás iáiatt?

A vidámság azonban csak a
mérkőzés kezdetéig tartott, ettől
kezdve már kizárólag a labdára
koncentráltak. Végig harcosan és
lelkesen, gyakran foggal-köröm
mel, sőt a szó szoros értelmében
körömmel is küzdöttek, s olykor
igazán szép jeleneteket produkál
tak. Am ha valami nem úgy
sikerült, ahogy szerették volna,
bizony nem kímélték a 1 hangszá
laikat. . . Edzőjük, Dombóvári Jó
zsef ellenben hihetetlen nyuga
lommal ülte végig a találkozót,
nem idegeskedett, nem kiabált.
Minden bizonnyal tud bánni a
nőkkel. A szünetben önkéntes
trénerek bukkantak fel: először
egy idősebb hölgy tartott kiselő
adást futballtanból, majd egy
fiatalember próbálta megosztani
ismereteit a lányokkal, de ko
rántsem szorítkozott a labdarú
gásra. A mérkőzés második fél
ideje nem sok izgalmat hozott,
ám a befejezést követő percek an
nál többet. Nem, nem történt
rendbontás, nem lincselték meg
a bírót, csupán egy karperecét
keresett a tulajdonosa, termé
szetesen együtt a többiekkel, va
lósággal tűvé tették a pályát.
S mert végül rábukkantak az ék
szerre, a lányok elindultak az
öltöző felé, a nézők pedig lévén nem ígérkezett több lát
nivaló — haza.

Makó Éva nem rúgott, d e fényképezett

lámm lámám
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A dicséret nyilván nemcsak
0 szépségnek szál, hanem

a futballtudásnak is . . .
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