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Amikor 2005-ben a világbajnoki győzelem 40. évfordulóját ünnepelték, még Tőrök Bódog (balról a negyedik) is a nagy csapattal lehetett, s a játékosok közül is velünk voltak tízen

legendás edző, Törők Bódog 2012. október 16-án hagyott itt minket, 88 esztendősen

Igen nehéz volt önt elérni,
nnyire programdús az élete?
érjem halálát követően kényten voltam új dolgokba belevágni,
endszeresen teniszezem, megtaultam bridzselni, ráadásul most
open egy lakáscserében vagyok
enne, és akkor még nem említet;m a három aranyos unokámat,
edig övék az abszolút elsőség!
Kispestről indult, hogy meghóítsa a világot
;en, ’ és hasonló a sportpályaításom indulása, mint számos
irsamé. A kidobós játékosokból
álogattak a BRSC ifistái közé,
ogy azután az érettségim évében,
961- ben már Török Bódog kiváisztottjai között gyakorolhassak,
izenkilenc évesen játszhattam az
962- es vébén a zseniális és abszoit úriember Bogyi bátyánk jóvoliból. A felsőfokú szakmai tudás
tellett kivételes közösségformáló
reje is volt.
Hogyan befolyásolta a világbajoki arany a további életét?
tárom évvel később, huszonöt
vesen öregnek találtak a Spartausban, akkor mentem a Vasasba,
gy év múltán férjemet Mexikóárosba hívták, ahol 1976-ig nagy
kerrel dolgozott, 1979-től pedig
arcelonában alkotott maradanót. Itthoni éveimben testnevelőént tanítottam. Szövetségi meghíás hiányában minden mérkőzést
tegnézek a tévében, és most is
rukkolok a lányoknak a sikeres
b-szereplésért.
»»»
Szókéné Bognár Erzsé-

I p M k bet (72 éves) eléréséhez
Pslbí»} is szükség volt ném i
szerencsére. A válogatott és a Ferencváros
sykori kiválósága ugyanis m in d 
iáig egy kis étterm et vezet Soroksám férjével és egy-két segítővel.

nrtyi a munkám, hogy este soktor nincs erőm hazamenni Pestersébetre, inkább ott alszom egy kis
'.rtbácskában. Sokkal jobb volna a
lyzetünk, ha lenne egy állandó
rkácsunk, de ilyet nagyon nehéz
lálni.
ló erőnlétét a hosszú sportpáifutásának is köszönheti?
.letlenül lettem kézilabdázó, előileg ugyanis négyszázas futónak
sszültem. Ám az ESMTK-ban
sziző nővérem 1958-ban elcsábí)tt, és még az évben behívtak az
jyálogatottba. 1959-ben kerültem
: Ferencvárosba, ahol egészen
973-ig megtartottam a helyemet
kkor másféle profizmus volt,

mindennap fél ötre mentem dol
gozni a cukrászdába, csak szerdán,
a válogatott edzéseire kaptam fel
mentést.
■Mit jelentett önnek a világbaj
noki győzelem?
Hatalmas sportélményt, amely az
egész életemet meghatározta! Mu
száj dicsérnem Bogyi bácsit, akit
mindenki tisztelt, szeretett és elfo
gadott. Talán csak a kapusok ne
hezteltek rá olykor, amikor kedvenc
teniszlabdájával vette őket célba...
■ Száztizenhárom válogatottság
után adta le a címeres mezt...
Nagyon szerettem volna már csalá
dot, és szerencsére előbb lányom,
majd fiam is született. Soroksáron
és Dányban vezettem le, majd
1981-től a régiekből verbuválódott
nosztalgiaválogatottban
játszo
gattam tovább, ameddig lehetett.
A hétköznapokon előbb a Fradibiifében Novák Dezső feleségével,
Erzsikével dolgoztam, majd több
állomást követően kikötöttünk je
lenlegi helyünkön, a VOSE-pálya
mellett. Gyerekeim közül a lányom
családos, neki van négy kislánya,
így amikor szusszanásnyi időnk
van, azonnal rohanunk hozzájuk
Zuglóba.
»»»
Ignácz Ilonát (72 éves)

H p i P Í I | házassága révén BelgiK * " * & u m b a sodorta az élet.
Arégi t Urnádról induló
beálló m á r nyolcadi
kos korában a z akko r egyik legered
ményesebb szakosztály, a Goldber
ger tagja volt.

A kidobósok közül kerültem ki, s
két évre rá már ifjúsági válogatott
voltam - mondta a technika se
gítségével Ilonka. - Balogh Endre,
Kellermayer Sándor és Török Bó
dog is sokat tett a fejlődésemért.
1962-ben kerültem a TF-re, a fe
lejthetetlen Varga Jenő kezei alá. A
TF-es évekből indulva mindmáig
legjobb barátnőm Fleckné Babos
Ágnes.
■ Főiskolásként lett világbajnok,
hogyan élte ezt meg?
Óriási élmény volt! Meggyőződé
sem, hogy Török Bódog nélkül
nem jött volna össze! Mi, játékosok
megszakadtunk a győzelmekért.
Az a sorozat egy feltartóztathatat
lan menetelés volt, mindenkit fel
őröltünk. Sajnálattal hallom, hogy
a szövetség mennyire nem ápolja
a legeredményesebb magyar edző
emlékét...
■ ATF után önnek is a Vasas
következett, majd Belgium.
Sajnos ott a kézilabda huszadran

gú sportág volt, és ma is az. Ezért
Hollandiába jártam edzősködni,
a női válogatottat B-világbajnokságra is felkészíthettem. Imádok
edzést vezetni, Varga Jenő és Tö
rök Bódog stílusát igyekszem kép
viselni jelenleg is.
Ilonka búcsúzóul hozzátette, n a 
gyon örül, hogy Gyömrön róla
nevezték el a sportcsarnokot. Csa
ládjában egyébként m ég egy világ
bajnok van: unokatestvére, Székely
„Cérna" Zoltán 1981-ben párbaj
tőrvívásban ju to tt csúcsra a fr a n 
ciaországi Clermont-Ferrand-ban.

»»»
Fleckné Babos Ágnes
n ek (70 éves) m á r ti
ze n ö t éves korában
udvaroltjelenlegi félje,
Ottó, a k i később edzője
is vo lta Vasasban.

A budafoki Budai Nagy Antal Gim
náziumban Ottó tanárjelöltként
dolgozott, de csak kilenc évvel ké
sőbb házasodtunk össze. Tehát
három évvel azután, hogy nagy
örömömre világbajnokok lettünk.
A Női Ruha csapatából kerültem
a TF-re, az U-válogatottba először
1963-ban hívtak be, ahonnan Bo
gyi bácsi pillanatok alatt kiemelt.
A kiváló szellemben annak is része
volt, hogy akkoriban Tatán még
négyágyas szobák voltak. Bogyi bá
csi keretébe egyébként nagyon ne
héz volt bekerülni, gyakran lesből
figyelte a kiszemelteket, Aki pedig
emberileg nem tűnt kifogástalan
nak, azt eleve ejtette.
■ Mire büszke még a világbajnoki
cím mellett?
Örülök, hogy pályafutásom 121 vá
logatottsága, a négy bajnoki arany
után kétezerben ötödiknek rang
soroltak az évszázad játékosa cím
szavazásakor. Egyébként nyugdí
jazásomig tanítottam, előbb gim
náziumban, majd a tanárképző
főiskolán. Párhuzamosan évekig az
élvonalban edzősködtem.
■ Mi az, ami zavarja az életét?
Sajnos nem vagyok egészséges, egy
ritka betegségem van. Ráadásként
jött az a támadássorozat, amelyet
folyamatosan kapok Laurencz

akár a tűztől, mert két labdaeladás
már a kispadot jelentette. Kiszá
míthatatlan taktikus volt, ez is ben
ne volt a vébésikerünkben, miként
a világ akkori legjobb kapusa,
Rothermel Anna védései. Bó
dog abszolút úriember volt, csak
egyszer tört ki. Amikor egy edző
meccsen borzasztóan játszottunk,
földhöz vágta a stopperét, amely
»»»
darabokra tört...
8 Takácsné Giba M árta ■A Ferencváros után a VOSE,
I (71 éves) civil élete nagy majd a nosztaligaválogatott
következett.
dobásának a z t tartja,
hogy 2006-ban a fő v á  Közben a Hírkemél dolgoztam két
rosból Inárcsra költö ezer-hatos nyugdíjazásomig. Fiam
éves, még nem nősült meg.
zött. Óriási telek, szám os 35
fenyőfa
Jelenlegi helyzetem ideálisnak
segíti jó közérzetét.
Gyulai Istvánnal jártam egy iskolá mondható, amelyben jelentős rész
ba, édesanyja hat évig tanított zon jut a kézilabdás eseményeknek.
gorázni. Éveken át tornásztam, de
»»»
a kézenállásból bukfenc a padlóra
R itter Dezsőné Lengyel
nem ment. Ezután vitt el egy barát
Erzsébet (70 éves) a TFnőm a Gyapjúfonó- és Szövőgyár
kézilabdás edzésére.
diplom a megszerzését
követően
férjével
■ Tizenöt évesen ifjúsági válo
Veszprémben telepe
gatott lett, majd hamis igazol
vánnyal játszatták a felnőttek
d ett le, s m a is o tt él.
között...
■ Különösen fiatalon került a
A sportorvos rájött és belement legjobbak közé...
azzal, hogy havonta kellett nála Az MTK-ban kezdtem, s bár már ti
jelentkeznem... Már NB I/B-sek zenhét évesen megkaptam a meg
voltunk, amikor a gyár feloszlatta a hívást Török Bódogtól, aki játsza
csapatot, ekkor kerültem a Híradó tott is, mégis aggódtam azért, hogy
technikához, amelynél 1961 őszén bekerüljek az 1965-ös csapatba.
egy „leskelődést” követően Török Végül a szerencsés sorsolást kö
Bódogtól behívót kaptam. Ezután vetően csak ott lehettem a lányok
igazoltam a Ferencvároshoz. Az között Dortmundban, játszhattam
első tatai edzőtáborozásra kézen a döntőben is. Bogyit egyenesen
fogva vitt el az edzőnk, Balogh imádtuk, kitűnő munkát végzett.
Bagyi bácsi... A jugoszlávok ellen Ráadásul szépen is énekelt...
debütáltam, s végül 139 válogatott ■ATF elvégzését követően hívta
ságig vittem. Bogyi bácsitól féltem, a Vasas is, mégis Veszprémben
kötöttek ki.
Egyszerű a válasz: nem volt pén
zünk a felajánlott lakás beugró
jának befizetésére. Veszprémben
1968-ban ért a hideg zuhany, ami
kor Laurencz László kiötlötte, már
3
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pedig engem nyugdíjba helyez,
de ezt nem ő tudatta velem. Ezt a
döntését máig sem vettem tudo
másul, a szülés után visszaálltam
a Bakony Vegyészbe, majd Ajkán
és Herenden vezettem le. Később
fiam is született, én pedig kétezer
hatig tanítottam.

Lászlótól, aki mellett 1990 és 1996
között dolgozhattam a női váloga
tottnál. Szerinte élete legrosszabb
döntése volt, amikor engem vá
lasztott. Az igazság viszont az, hogy
az 1996-os olimpiai csapat kijelölé
sénél nem támogattam egy olyan
játékost, akit ő mindenáron ki akart
juttatni AÜantába!

M

Bogyi bácsi jó közös
sé g e t fo rm ált, mi p e 
dig o ro szlán k én t küz
d ö ttü n k e g y m ásért.

Nem fog rajtuk az idő: Markovitsné Balogh Márta (balra), Csenkiné Varga 2suzsanna és Gleiser-Hanus Ágnes

fo t ó k : jo c h a károly

■Önt Veszprémben senki sem
ismeri világbajnokként, egy vetél
kedőn ezt a tényt senki sem tudta.
Ma már biztosan többen tudják,
hogy szenvedélyes horgász va
gyok, rendszeresen kiemelek hat
hét küós pontyokat is az alsóőrsi
törzshelyünkön, ahová negyven
éve járunk. Öt unokám van, a lá
nyom tizenegy éves fia tehetséges
párbajtőröző. Várom, hogy csak
eszébe jutunk a szövetség vezető
inek és meghívnak legalább az Európa-bajnokság döntőjére! Elvég
re mi vagyunk a sportág egyetlen
világbajnokai...
»»»
H anus Ágnes (74 éves)
a világbajnokság után
k in t maradt, akkori
szóhasználattal élve
disszidált, am ivel a
sportágnak jókora kárt okozott. Az
óta legtöbb csapattársa m á r meg
bocsátott neki.

Először is azt szeretném leszö
gezni, hogy abszolút nem tervez
tem a lelépést. Olyannyira nem,
hogy itthon komoly kapcsolatom
volt, és már a jegygyűrűk megvé
telét terveztem - közölte az Eger
ből induló, pályafutása során
párhuzamosan végig kosárlab
dázó Hanus Ágnes, aki itthon a
TF-ben, majd a Goldbergerben
játszott. - Már 1962-ben élvez
tem Török Bódog bizalmát, én
pedig fenntartás nélkül elfogad
tam az ő döntéseit. Bódog csak
a válogatottnak élő, rendkívüli
szaktudású edző volt, aki akár az
apánk is lehetett volna, hiszen
mindennel lehetett hozzá biza
lommal fordulni. Állítom, hogy
akkor ő a sportpszichológusunk
is volt egy személyben!
■ Utólag belátja, hogy a világbajnokságot követően negatív
főszereplővé vált?
Miután ifjonti hévvel belevágtam a
tervezetlen kalandba, csak utólag
tudatosult bennem, miként ítél
hetik meg az esetet itthon. Ezt na
gyon sajnálom, és minden érintet
től már régen bocsánatot kértem.
Egyébként három évvel később
férjhez mentem, fiam, lányom és
három unokám van, akikkel min
den évben Egerben nyaralunk. Az
akkori vőlegényjelöltem viszont
mindmáig egyedül maradt. Ő Né
metország helyett Ausztráliába
akart menni, én pedig a maradás
mellett döntöttem. így épült le az
a kapcsolatom.
■ Megtalálta a helyét a német
sportéletben?
Nem kellett csalódnom a „csaloga
tok" ígéreteiben. Harminckét éves
koromig Frankfurtban, az élvonal
ban játszottam, mellette természe
tesen kosaraztam is. Ezt követően
kezdtem el teniszezni, aminek él
vezetéről csak kétezer-hatban kel
lett lemondanom.

