
A CIPÓ, A ZAKÓ ÉS A REMÉNY

Két év: 6-345
Véget ért a női labda

rúgó-bajnokság. Most ille
ne a legjobbakról: a 
László Kórház, a Femina, 
a Renova együtteseiről 
szót ejteni. Hogy mégsem 
ezt tesszük, annak az az 
oka, hogy az említett, 
valóban kitűnő csapatok
nál akad egy talán érde
kesebb gárda is, története
sen a Fővárosi Sütőipar 
tizenegye.

Szó sincs arról, hogy a 
derék sütőipariak valami
lyen különös attrakciót 
hajtottak volna végre, el
lenkezőleg: pont nélkül az 
utolsó helyen végeztek. 
Gólarányuk 4:129, méltán 
bekerülhetne a rekordok 
könyvébe. Nem hiszem, 
hogy akad még egy lab
darúgócsapat a világon, 
amely ennél negatívabb 
gólkülönbséggel tudna 
szolgálni.

Illetve egy azért mégis 
akad. A tavalyi Sütő
ipar . . .  Az 1986-os baj
nokság végén 2:216-os gól
arányt produkáltak.

Krammer László ügy
vezető elnök egy pillana
tig sem igyekszik eltitkol
ni, hogy legalább úgy örül 
a riporternek, mintha az 
adóvégrehajtó jelentkezett 
volna.

a részvétel a fontos. . .  
Egyébként is, minden elis
merésem és bámulatom a 
Sütőipar lányaié, akik két 
év óta hősiesen elviselik, 
hogy cipóra verjék őket.

Az ügyvezető elnök bá
natosan bólint, mintegy 
beleegyezve, hogy az új
ságíró kiszálljon a hely
színre, és ott bogozza to
vább a szálakat.

A Fővárosi Sütőipar a 
Pillangó utcában saját pá
lyával rendelkezik. Ebben 
a vonatkozásban előnyben 
vannak jó pár csapattal 
szemben, akik többnyire 
albérlőként kapnak pálya
lehetőséget. Igaz, a pálya 
földes, itt-ott egyenetlen, 
mintegy igazolva, hogy 
hazai földön sem terem 
sok fű a házigazdák
nak . . .  Kopott, öreg fa
házban van az öltöző, a 
lányok szerelése viszont 
NB I-es.

Figyelem a játékosokat, 
akik a nyári szünet előtt 
még eljöttek egy levezető 
edzésre. A hangulat csep
pet sem síri. Élcelődnek, 
jókat nevetnek, szemmel 
láthatóan nem sokkolta a 
gólszüret a hölgyeket.

Csak az edző, Czibi La
jos arca végtelenül szo
morú.

— Miért nem tetszik in
kább a bajnokkal foglal
kozni? — próbál eltéríte
ni a szándékomtól. — Egy 
ilyen riport után kineve
tik a lányokat — jelöli 
meg aggodalma okát.

Jobb érv híján a cou- 
bertini mondást idézem: 
nem az eredmény, hanem

— Bár ők is úgy ennék 
magukat, mint én — 
mondja maga elé mered
ve.

Nem irigylem az edzőt, 
minden részvétem az övé. 
Nem könnyű elviselni a 
kispadon a nonstop ku
darcokat. A László Kór
háztól ll:0-ra és 7:0-ra, a

A kapós, Balogh Edit

Feminától 12:l-re és 9:0- 
ra, az Egertől ll:0-ra 
kaptak ki, de ezek csak a 
legarcpirítóbb veresé
gek . . .

— Volt ennél rosszabb 
is — legyint az edző — 
tavaly 28 gólt kaptunk a 
Renovától, 20-at a Femi
nától és 19-et Gyulán. Az 
idén határozottan fejlőd
tek a lányok.

Az ember fejében meg
fordul a gondolat: nem 
jelent-e antireklámot a 
a Fővárosi Sütőipari Vál
lalatnak, hogy hétről hét
re megjelenik a tudósítá
sokban a hír, hogy piskó
talábú lányaik annyi gólt 
kaptak, ami még mazsolás 
kalácsból is sok lenne.. .

Krammer László moso
lyog a bajusza alatt, mi
közben ezt fejtegetem:

— Nézze, uram, ez már 
nem ront rajtunk. A Sütő
ipart, különösen ünnepek 
után, annyit ütik, hogy az 
a pár tucat gól nekünk 
meg se kottyan. Attól nem 
lesz rosszabb a kenyér 
minősége, ha a lányok 
rosszul fociznak. Nem hi
szem, hogy a fogyasztók 
párhuzamot vonnak a 
„zakó” és a cipó kö
zött .. .

— Mibe kerül a női lab
darúgócsapat a vállalat
nak?

— Évi 40 ezer forintba. 
Ez az összeg felszerelésre 
és játékvezetői díjakra 
megy el. A vállalat ingyen 
adja a pályahasználatot, az 
áram- és melegvíz-szolgál
tatást. A lányok színtiszta 
amatőrök. Ők fizetnek, 
hogy játszhassanak. Ha
vonta 60 forintot szurkol
nak le a közös kasszába.

— Milyen fizetést kap 
az edző?

Láthatóan jót derül a 
kérdésen:

— Ha hiszi, ha nem, 
társadalmi munkában csi
nálom két év óta, soha 
egy fillért nem kértem ér
te. Ez a szenvedélyem. A 
futballimádatom inkább 
nekem kerül pénzembe.

— Akkor aligha fél az 
edzöválságtól. . .

Széttárja a karjait:
— Ha van valaki, aki 

nálam jobban, lelkesebben 
csinálja, jöjjön, átadom a 
helyemet.

Az ügyvezető elnök köz
beszól :

— Lajos bácsi, nagyon 
elégedettek vagyunk ma
gával, nem hiszem, hogy 
akadna, aki mindezt ma
ga után csinálná.

— Mi adja önnek a si
kerélményt?

Az edző kis fintort vág:
— Képzelheti. . .  ! Én 

már annák is örülök, ha 
kevés kapott góllal vonul
hatunk le a pályáról. Az 
is örömet okoz, ha vala
melyik lányom beletalál 
az ellenfél kapujába.

A Sütőipar női labda
rúgócsapata 1985 őszén

Eligozitós. Czibi Lajos edző és 
lányai

kapcsolódott be az orszá
gos bajnokságba. A zömé
ben kezdőkből összeverő
dött gárdának egy pilla
natig sem voltak vérmes 
reményei. Arra azonban 
a legpesszimistábbak sem 
számítottak, hogy két éven 
át prolongálják őket az 
ügyeletes pofozógép szere
pében.

— Mindössze 14 olyan 
lány van, akire számítani 
lehet — magyarázza az 
edző — a többiek megle
hetősen rendszertelenül 
járnak az edzésekre. Nem
rég a Népsportban meg
hirdettünk egy toborzót, 
egyetlen jelentkező sem 
akadt. A legjobb női csa
patoknál egy sereg olyan 
játékos található, aki ná
lunk vezéregyéniség lehet
ne, ott pedig még a kis- 
padig sem jut el. Képte
lenek vagyunk jó játéko
sokat igazolni.

Gondolom, az ellenfe
leknek sem lehet igazán 
nagy dicsőség ellenünk 
gólzáport rendezni.

Balogh Edit a kapus, 
menő csapattól, a Femi
nától került a Sütőiparhoz 
egy esztendeje. Mit szépít
sük: nem tartottak igényt 
a játékára. A Pillangó ut
caiak * azonban örömmel 
fogadták.

A 17 esztendős lány, aki 
civilben az Athenaeum 
Nyomda könyvkötője, ki
csit megilletődve válaszol 
a riporter kérdéseire.

— Kapusnak jelentkez
tem, de hátvédre volt 
szükség — meséli — csu
pán az utolsó négy mér
kőzésen álltam be a ka
puba. Bár a négy találko
zón huszonkét gólt kap
tam, Lajos bácsi azt 
mondta, hogy én vagyok 
nála az első számú kapus.

— Hogyan látta „hátul
ról” a csapatot? Ilyen jók 
az ellenfelek, vagy a Sütő
ipar ilyen gyenge?

— Állítom, ennyire azért 
nem vagyunk gyengék! A 
legnagyobb baj, hogy 
nincs önbizalmunk. Elemi

hibákból születtek a gó
lok, amelyeket kaptunk.

— A 129 gólt kinek a 
nyakába varrná?

— Az egész csapatéba. 
Minden gólban ludas 
mindenki.

— Hogy lehet elviselni 
az állandó vereséget?

— Nagyon nehezen. 
Volt, hogy abba akartam 
hagyni az egészet.

— Milyen a mérkőzések 
utáni hangulat az öltöző
ben?

— Öltözködés, zuhanyo
zás közben egy kicsit vitá
zunk, megbeszéljük, mit 
kellett volna tenni, aztán 
mindenki napirendre tér 
a dolgok felett. Bele is le
hetne őrülni, ha állandóan 
a vereségek felett lelkizne 
az ember.

Szép Hajnalka, a csapat 
17 esztendős középpályása 
tulajdonképpen az „utcá
ról” került be az együt
tesbe. Az alacsony, töré
keny kislány így meséli 
el a minikarrierjét:

— A Petőfi Sándor Köz- 
gazdasági Szakközépiskolá
ba járok. Télen a Sütő
ipar női futballcsapata az 
iskola tornatermében tar
totta az edzéseit. Március
ban jelentkeztem Lajos 
bácsinál, hogy én is sze
retnék játszani. Mondta, 
kérjek szerelést. Az első 
tavaszi bajnokin már kez
dő ember voltam.

— Mire számit? Miben 
reménykedik?

— Tessék nyugodtan le
írni: jövőre nem mi le
szünk az utolsók!

Krammer László, aki vé
gighallgatta a beszélge
tést, megjegyzi:

— Bármennyire is fá- 
jóak a vereségek, nem 
veszítjük el a kedvünket. 
Tavaly 216 gólt kaptunk, 
az idén 129-et. Bizakodom, 
hogy lesz még sokkal 
jobb bizonyítványunk is.

A női labdarúgó-baj
nokságból nem lehet kies
ni. A Sütőipar tiszta lap
pal indulhat a következő 
idényben.

Kemény György
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