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Podubszki vezeti 
a Hungária-RapicS 
KKK-m érkőzést

Vasárnap indul meg a küzdelem a kis 
KK-ért. Az első találkozás Budapesten 
lesz a magyar és a román bajnokság IX. 
helyezettje közt. A Hungária három ju
goszláv játékvezetőt ajánlott a buka
resti Rapidnek: Podubszkit, Popovicsot
és Bazantot. Hétfőn este Juga Livius dr.. 
a román szövetség alelnöke telefonon kö
zölte a szövetséggel, hogy a Rapid Po- 
dobszkit fogadta el a vasárnapi mérkőzés 
vezetésére.

S C H A L L
— Kihaltak volna a híres 
magyar csatárok?
E l u t a z t a k  a  b é c s i e k

Hétfőn reggel meleg napsugár s i 
mogatta végig a Dunapartot. Vidám 
futballistaarcokra mosolygott le ez
úttal a jó öreg nap. Bécsi futballis
ták élvezték a budapesti tartózko
dást és a budapesti — győzelmet.

Müller szakhivatalt vezető —  Ja
niséit kapitány helyettese — eléger 
detten legelteti szemét fiain.

—  Megtették a kötelességüket. 
Csak jót jelenthetek róluk odahaza.

—  Minek tulajdonítja győzelmü
ket?

—  Elsősorban annak, amivel ed
dig bécsi csapat - nem nagyon dicse
kedhetett: kifogástalan küzdőszelle
mének. Hiszen köztudomású, hogy a 
bécsi futball elsősorban „játékos' - 
futball volt. Mindent csak „játékkal ‘ 
akartak elérni. A küzdelem nem volt 
kenyerük. Most 'már a küzdés terén 
is komoly teljesítményekre képes a 
bécsi, futball. A budapesti győzelem 
legörvendetesebb tanulsága ez.

Schall Pepit, a „csodacsapat" egy
kori csatárát, az öreg évfolyam 
utolsó képviselőjét a magyar csa
patról kérdeztük meg. Behall a kö
vetkezőket mondta:

Ami legjobban meglepett: nem 
láttam semmit a híres magyar csa
tárjátékból. Kihaltak volna teljesen 
a neves magyar csatárok ?

__ Nevek voltak elegendő szám
tan a magyar támadósorban...

__Ez igaz. De ma már a név nem
elegendő. A játékban is csak sablont 
láttám, de nemcsak a felépítés volt 
Szegényes. Nem volt igazi lövés a 
kapunkra-. Kihalt volna a híres ma
gyar lövűerö is?

- -  Szóval gyenge volt a magyar 
támadósor ?

—  Kétségkívül gyenge. A győze
lemben azonban nekünk is részünk 
volt.

— Azzal a bepottyant góllal?
__ Az bizonyos, hogy a gólunk

szerencsés volt. Decker lövése nem 
volt valami süvítő bomba. Viszont a 
magyar kapus mentségére meg kell 
állapítanom — ott voltam közel, jól 
láttam — hogy a nap elvakította.

Ott napozott a Dunaparton 
Schmaus is, a híres bécsi hátvéd, 
Bestánalc sok nagy válogatott harc
ban volt kenyeres pajtása. Az ő vé
leménye a vasárnapi játékról a kö
vetkező: . .■ .. , ,

— Nekünk csak az lehetett a fel
adatunk, hogy védekezzünk ameny- 
nyire csak tudunk. Ez sikerült ts. 
Igaz, hogy szinte állandóan hét em
ber volt nálunk hátul a védelemben. 
A magyar csatársor gyengeségen 
kívül ezzel a védekező taktikánkkal 
nyertük meg ezt a mérkőzést. i 
Becsben nem is térünk el a négyhat- 
védes játéktól. Egyrészt nincs rs 
megfelelő játékosunk, aki bele tud
na. illeszkedni a kullancs szerepébe, 
másrészt sok nálunk az öreg játe 
kos, aki a régi rendszerben nőtt fel. 
Ezeket bizony nehéz az új rendszer
re nevelni. Itt vagyok jómagam is. 
Játszottam én már a német váloga-

A  b é c s i  v é d e l e m  t ű l k e m é n y  d i ó
v o l t  S á r o s i  d r . - é k  s z á m á r a

tottban is. Bizony kapkodtam a fe
jemet jobbra-balra, amikor a szélsőt 
kellett fognom.

Majd szerénykedve hozzáteszi:
—- Persze van?iak kivételes klasz- 

szisú játékosok'—  Sesta, Bíró Sanyi 
— ezeknek könnyen menne az angol 
rendszerben is a játék.

Bécs tehát kitart a régi, véde
kező rendszer mellett?

— Mi változatlanul azt a rendszert 
játszuk, hogy a szélső fedezeteink 
fogják az ellenfél szélsőcsatárait és 
a kéjt hátvéd a „belső vonalon“ ope
rál.

—  A  birodalmi német csapatok 
hogyan játszanak?

—  ük már kivétel nélkül a három- 
hátvédes játékot játszák.

Most Hussak edző, a világháború 
előtti idők híres — szélsebes — szél
sője, a közismert ,JLuigi“ jelenik 
meg az asztalok közt. Megkérdezzük 
tőle, hogyan érzi magát Budapesten.

Széles mosolyra kerekedik az arca, 
amikor felel:-

—  A Budapestre való utazás min
dig különleges gyönyörűség. Ehhez 
adjuk hozzá a győzelmünket. Teljes 
a boldogságunk.

Lehet-e csodálkozni, ha ilyen bol
dog társaság már régen ke.lt útra 
Budapestről, mint a győztes bécsi 
futballcsapat...

......... . ii mnHMinwi. mil■■ni.-— ' '

Ünnepélyesen fogadták 
és búcsúztatták 
Győrött Bécs váloga
tott csapatát

Hétfőn délután hatalmas tömeg várta 
Gvőrött a Budapestről befutó bécsi 
futballistákat hozó gyorsvonatot. Az MLSz 
és a nyugati alszövetség nevében Czopf 
Ferenc, a nyugati alszövetség ügyvezetője 
rövid beszéd kíséretében piros-fehér-zöld 
nemzeti színű szalagokkal díszített vörös 
rózsacsokrot nyújtott át Müliernek, ff. 
bécsi csapat vezetőjének.

A bécsi vezetők és legénység meg- 
hatottan mondottak köszönetét a figyel
mességért.

V izsgálat Kocsis 
és Balogh ellen!

Az MLSz miniszteri biztosa Kocsis és 
Balogh, az Újpest két válogatott játékosa 
ellen elrendelte a fegyelmi vizsgalatot. 
Az ok: a két játékos a Bécs—Budapest 
válogatott mérkőzésen nem  ̂viselkedett 
kellő sportszerűséggel. A két játékost szer
dára idézték meg a szövetségbe, ügyüket 
Vághy Kálmán, mint fegyelmi egyesbíro 
fogja tárgyalni.

Bécs, június 10. ]
A  kettős bécsi győzelem nagy 

diadalra! hangulatot teremtett a 
bécsi sajtó hasábjain. Mindenütt 
nagy megelégedéssel állapítják meg 
az A )  és a B ) csapat győzelmét.

A  Neues Wiener Montagblatfc 
így ír:

— A bécsi mérlcőzésre Épp és Hahne- 
rnann nagy formája nyomta rá a bélye
gét, így is csak kemény harc után tucl- 
tufik győzni. A B ) csapatot általában 
erősebbnek tartották, mint az AJ-t. Már 
az 7. félidőben is bécsi fölényt láttunk, 
szünet után pedig Pekarek fel javulása és 
a belsőhármas lendületesebb tevékeny
sége folytán teljesen felénk billent, a 
mérleg.

A budapesti B) csapatról ez a lap vé
leményei

— Boldizsár kitűnő kapus. A két hát
véd tapasztalt játékos. Polgár az ered
ményesebb. A csatársorban Zsengellér 
volt a legveszélyesebb. , A fedezetsorban 
Négyest az /. félidőben jó l fogta Dur. 
két, szünet után azonban Durek jobban 
bírta az iramot.

A  budapesti mérkőzésről a követ
kezőket mondja a tudósító:

—  Lassúak voltak a  m agyar csa
tárok, hiányzott belőlük a  szokásos 
harcikedv. A  bécsi csapatnak a  vé 
delem volt a főerőssége. Elől Biiuler

állapítja meg a bécsi sajtó
néhány kabinetalakítást mutatott be, 
meglepő jó támogatóra talált azon
ban Schall személyében. A  magyar 
csapatnak nem volt jó napja. Kiilö- 
sen a  csatárok nem találták meg 
egymással a  kapcsolatot. A  bécsi vé
delem túl kemény diónak bizonyult 
Sárosi űr-ék számára.

A  Völkischer Beobachter
bevezetőben a következőket írja:

— Pompás kettős győzelmet arat
tunk, Olyan győzelmek ezek, ame
lyekkel, jogosan lehef dicsekednünk. 
Ez a két győzelem megmutatta, 
hogy a bécsi labdarúgás —  él.

A  budapesti mérkőzésről ez a bí
rálat :

— Szerencsés góllal győztünk 
ugyan, mégis megérdemelt volt ez a 
győzelem. A csapat föerössége az 
volt, hogy a legnagyobb erőbedobás- 
sal küzdött kilencven percen át. Kü
lönösen akkor volt nagyfokú ez a 
küzdöképesség, amikor a. magyarok 
szünet után olyan hatalmasan szo
rongatták a bécsieket, harcolva a ki- 
egyenlítésért. Nehéz akadályt jelen
tett a bécsiek számára a magyar 
játékvezető, aki tévedéseivel a bécsi 
csapatot sújtotta. Pesscr gólja- sza

bályos volt.
A magyar csapat játékáról így ín 

a „VB ": . . . .
—  A  magyar csapattól többet vár

tunk. Pákozdi, a két Sárosi és Kin
cses mutatta a legtöbbet. A  bécsi 
csapatban Schmaus játszott nagy
szerűen. Jó segítőtársa volt: Raftl 
és Mock. Pessernek nagyon nehéz 
dolga volt, mert két olyan kitűnő 
játékossal kellett megküzdeni, mint 
Pákozdi és Király.

A bécsi találkozásról a következőket 
olvashatjuk:

— Hogy nem lett még nagyobb a bécsi 
győzelem, ezt elsősorban a bécsi tartalé
kolónak köszönhetjük, Az l. félidőben 
Épp is, Hahnemann is feltűnő gólképtc- 
Icnségröl tett tanúságot. A bécsi fedeze
tek játékában is több gyenge percet je 
gyezhetünk fel, mint jót. l'jra  nagy já
tékot láttunk azonban Sestcitól.

A magyar csapatról szóló bírálat a kő
vetkezőképpen hangzik:

— A magyarok fényes testi tulajdon- 
Ságokkal rendelkeznek, gyorsak, jó l fe
jelnek, kemények. Kiváló kapus a hosszú 
Boldizsár. A hátvédek kemények, néha 
túlkenlények is. A fedezetsor egészben 
véve és egyénenként is jobb volt a bécsi
nél. A támadósor visszavont összekötők
kel működött. Addm és Tóth 111. kivéte
lesen gyors szélső. Zsengellér már nem a 
régi gólzsák.

Howorka Ottó.

T K  p á l y a
Hungár a középkorút —

Vasárnap, június 16-án 
délután fél 6 órakor

Humária- 
Rapid

KIS KÖZÉPEURÓPA-KUPA
mérkőzés

előtte lél 4 órakor

MTK—Alba Regia
NBB-mórkőzés

M inden M B-csasat 
b e je le n te tte  in d u 
lá sá t a  jö v ő  év i 
b a jn o k sá g b a n

A Dím Av a ® helyet kap  
az NB-ben (?)

Mint ismeretes, az M LSz minisz
teri biztosa felhívást intézett az 
N B  I. egyleteihez, hogy nyilatkoz
zanak szándékoznak-e indulni a 
jövőévi bajnokságban. A z eredmény
re vonatkozólag kérdést intéztünk 
Gidófalvy Pál dr-hoz, aki a követ
kezőket mondta:

— Valamennyi jogosult egylet be
jelentette indulási szándékát.

—  H a időközben valami nem várt 
esemény folytán mégis megüresed
nék hely az NB-ben, milyen elv 
alapján fogják azt betölteni?

— Kiesett egylet semmiképpen 
sem jöhet vissza!

__  Ú gy  tudjuk, hogy mozgalom
indult meg a DiMAVAG érdekében 
arra az esetre, ha üresedés lesz.

— Erre vonatkozólag nem tudok 
most nyilatkozni. Annyit mondhatok 
csak, hogy ha ez a kérdés Időszerű 
lesz, az NB sportheli és társadalmi 
érdekeit szem előtt tartva fogunk 
határozni.

Megváltozott a férfi 
teniszcsapatbajnok
ságok műsora

Ma kezdődnek a küzdelmek!
Az ezévi. férfi teniszcsapatbajnokságok 

sorsolását és műsorát már korábban 
közöltük olvasóinkkal. Úgy volt, hogy 
mindennapos játék mellett öt. nap alatt 
befejeződnek a bajnokságok. , Hétfőn 
délután ezt" a rendszert elvetették. Helyt 
adtak a teniszszövetségben Latky dr 
javaslatának, „amely szerint néhány 
szünnapot iktattak a játéknapok közé. 
Ebben az évben az I. osztályú bajnok
ságért csak minden második nap játsza
nak. A  II., III.. IV. osztályban, vala
mint a szövetségi díjban két játéknap 
után következik egy szünnap Ezek 
szerint tehát az ezévi férfi teniszcsapat
bajnokságok műsora a kővetkező:

I. osztály
11-én, kedden: BBTE—BSE, UTE -

MAC. MAFC—BSzICRT.
13-án, csütörtökön: BBTE—UTE,

MAFC—MAC. BSzKRT—BSE.
15-én, szombaton: BBTE—MAFC, BSE— 

UTE. MAC—BSzKRT.
17-én, hétfőn': BSE—MAFC, MAC—

BBTE. UTE—BSzKRT.
19-én, szerdán : UTE—MAFC, BSzKRT—* 

BBTE, BSE—MAC.
Szövetségi díj

11-én: MAC—UTE. 13-án: MAC—MAFC. 
UTE—BBTE 15-én: MAFC—BBTE, 17-én: 
BBTE—MAC, 19-én: MAFC—UTE.

II. osztály
U-én: BLKE—Elektromos, DSC—MTK, 

Unió—BEAC, 12-én: BLKE—DSC. Unió— 
MTK BEAC—Elektromos, 14-én:
BLKÉ—Ur.io, MTK—BEAC, Elektromos— 
DSC 15-én: Elektromos—Unió. DSC—
BEAC MTK—BLKE. 17-é.n: Elektromos— 
MTK, DSC—Unió. BEAC—BLKE. Szövet
ségi díj. 12-én: Elektromos—BEAC.

III .  osztályú A) csoport
U-én: Gázművek—RÁC, FTC—_R_áLTC.

12-én- Gázmüvek—FTC, RÁC—RáLTO,
14-én: RÁC—FTC, RáLTC—Gázmüvek.

B) csoport
11-én: Törekvés—PTSC. Olympos-

VAC, lí-én: Törekvés— Olympos, PTSC— 
VÁC. 14-én: PTSC—Olympos, VÁC—Tö
rekvés.

IV. osztály
11-én: Köztisztviselők—MTI, Testvéri-

Bég—-l’FSC. (A Postás pihen.) 12-én: 
Köztisztviselők—Testvériség, Postás—
TFSC. (MTI pihen.) 14-én: MTI—Testvéri
ség, Postái—Köztisztviselők. (TFSC pi
hen.! 15-én; MTI—Postás, ,TFSC—Köz
liszt viselők. (Testvériség pihen.) 17-en: 
Testvériség—Postás, TFSC—MTI. (Köz- 
tisztviselők pihen.)

A  mérkőzések minden nap 4 órakor 
kezdődnek. Az előlátlók a pályaválasztók 
A verseny döntnöko Jankó József alel 
nők. Az érdekelt egyesületek a szüksá 
ges labdamennyiséget ma, kedden dél
előtt vehetik át a teniezszövetségben.

felsze
relésekFUTBALL

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS  P L Ö K L
sportáruházaiban, V!., Vilmos tsá» 
szár-61 33. és IV., Váci-utca 40.

Á r j e g y z é k !

A barátság jegyében 
zajlott le a német- 
magyar teniszezők 
díszlakomája

Vasárnap este a teniszez öve teég az egr i k 
előkelő étterem kert helyiségé ben díszla
kom, át rendezett a német tonitsz-ezők tisz
teletére. A lakomán a kul tusain in iszlejj 
képviseletében vitéz Tárczay-Fclicides 
Román, dr miniszteri főosztóiy f Őnök, az 
OTT ■ részéről Arató Géza igazgató .jelent 
meg. A német követséget Ilenschl sajtó- 
attasé képviselte.

A vendégeket Pétery Jenő dr, a tenisz- 
szövetség ügyvezető elnöke köszöntötte 
fel. Az üdvözlést Schönbom elmök kö
szönte inog.

— Két baráti nemzet nemes küzdelme 
volt a magyar—német teniszviadal — 
mondotta. — Az önök fiai jobbak voltak, 
megérdemelten győztek. Minden elisme
résünk a sportszerűen viselkedő magyar 
közönségé.

A német teniszezők hétfőn a bécsi 
gyorsba! utaztak cl Budapestről.

Szarajevó óv!
Belgrád, június 9 

A magyar játékvezetőknek változatlanul 
nagy sikerük van Jugoszláviában. 6-án 
Tihaméry és Vass vezette pompásan a 
belgrádi mérkőzését. A lapok mindkettőt 
nagyon dicsérték. ’ Vass játékvezetése 
annyira tetszett, hogy itt is tartották s 
így vasárnap ő vezette Splitber.' a Hajdúk— 
Jugoslavia mérkőzést.

A Slavia megívta a Sáerajevóban le
játszott Slavia—Gradjanski mérkőzést. 
A szerajevóiak azt állítják, hogy Kiss M. 
Ernő. nem adta meg két szabályos gól
jukat. Az óvásnak nem sok sikert jósol-
" ak- E. A.

EGYKE KAPÓSAKÉ LESZ DEKLIN 
VÁLOGATOTT CSAPATA

A német főváros válogatott csapata a 
háború előtt is igen népszerű volt egész 
Európában. A herlinie-k a háború alatt is 
mindent elkövetnek, hogy a nemzetközi 
érintkezést a lehetőséghez képest fenn 
tartsák. Pozsony fölött aratott 5:2-es 
győzelmük után most Szófiában a Janiik 
stalionban 20.000 néző előtt 3:0-ás gyo. 
zelmet arattak a bolgár főváros váloga
tottjai fölött. Pedig a berlini csapat nem 
is a legjobb összeállításban vette fel a 
harcot a bolgárokkal. A tapasztalt váló 
gatottak közül csak Jahn, Appel és 
Berndt szerepelt a csapatban. A győze
lem így kétszeresen értékes. Berlin már 
újabb meghívásokat is kapott több ol
dalról, egyelőre azonban aligha tehet 
eleget a meghívásoknak.
A BUKARESTI TENUS N E M  ERŐSÍT 

a KKK-ra. Jánosy Béla egyesülete a kö
vetkező játékosokat jelentette be: Dávid, 
Iordachescu. Síera. Nagrescu, lonescu, 
Crum, Demetrovics, Juhász. Lupas, 
Cearughin, Orza, Ploesteanu, Humis, Bo- 
dola, Petea Valcov, Iordache, Hereseu.

Kalocsai, a- Haladás jeles fedezet.iáté- 
kosa már régebben beteg. Most feljött 
a fővárosba és itt vizsgáltatta meg 
magát. Kiderült, hogy hasfalán izom
rost szakadása v,an. Hosszabb időre eltil
tottéi *  -játéktól-, . ...

Magához kérte
a miniszteri biztos 
a válogatottakat!

A kérdés: Mi volt. nx oka a® ered. 
ménytelen játéknak ?

A z M LSz miniszteri biztosa nenv 
Volt jelen vasárnap délután a Bécs 

Budapest mérkőzésen, mert hiva
talos úton járt vidéken s csak héti 
főn érkezett vissza a fővárosba, 
Kérdést intéztünk hozzá:

— Mit szól a vasárnapi vereség
hez?

— Magam is a legnagyobb meg
döbbenéssel hallottam az eredményt. 
Ami azonban legfőbbem meglepett, 
az volt, hogy a magyar csapat nem 
küzdött azzal az elszántsággal, lel
kesedéssel, amellyel a tavasz előző 
mérkőzésein küzdött. Megértem tehát 
a közönség nagyfokú elégedetlenségéi 
s ígérem, hogy cselekedni fogok. 
Mielőtt azonban bármi irányban in
tézkedést teszek, magamhoz hívom 
a válogatott csapat tagjait. Tőlük 
akarom megtudni először, hogy mi 
volt az oka a lélek nélküli játék
nak ?

—  Mikor lesz ez a meghallgatás?
—  Pénteken délután fél 7-kor a 

szövetségben tartom meg a fiúkkal 
ezt a baráti megbeszélést. Meg Jog
nak jelenni az A ) és a B ) válogatott 
játékosai. Utána az edzők alosz
tálya tart értekezletet a tavaszi 
idény tapasztalatairól, az ifjúsági 
edzőtáborokról, a csatárképsö aka
démiáról és általában az utánpótlás 
problémáiról.

A BERLINI
TESTNEVELÉSI FŐISKOLA

nyári műsorán egyáltalán nem lehet 
észrevenni, hogy Németország háborút 
visel. Júniusban kézi- és gyeplabda-, 
evezős- cn görkorcsolyáitauíolyainot ren
deznek. Ugyanebben az időben még az 
úszók is helyet kapnak a Iteiehssport- 
f©M pompás épületeiben. Júliusban a 
tornászok háromszor is összejönnek a 
fenyők övezte lankákon. Az egész, 
augusztus is a tornászoké. A labda
rúgóknak már nem is jut. hely a német 
sport egyetemen. A la bdarúgók részéve 
Icoriitef etilként tart tanfolyamokat és 
táborokat Horlterger szövetségi edző.

A TESTNEVELÉS
legújabb száma Kulai Sándor. érdekes 
cikkét, közli a finn atlétika gyermek
éveiről. Elmondja Kulai. hogy a finn 
atlétika még egészen kezdetleges álla
potban volt. amikor mi, magyarok már 
a7, élnemzetek közé tartoztunk. És most. 
aránylag rövid idő elmúltával, egy kissé 
más a helyset... Roppant tanulság'. 
Noszlopi László dir értek erőse „A gyer
meki gátolúság és félelem jelenségei a 
testnevelési órán" címmel. Várszegi Jó
zsef gerelyvető bajnokunk ..Gerely hají
tás" e. könyvének folytatását és más 
sportorvosi és egyéb cikkeket és ismere
teket tartalmaz még a folyóirat május: 
iszám*.
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Hungária—Kapid (KKK!)

WMFC—Vasas (6:1) ............

Tokod—Pénzügy (3:0) .. .

SalBTC—BVSC (6:3) ............

Ungrár—DiMÁVAG (0;5)

Komárom—Zugit) (2:6) ..........

Érsekújvár—Pécs (2:0) ..

Tatabánya—SFAC (0:5) .. 
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

DVSO-BSzKRT ‘(2:5) ......... :....

MAVAG-Os. MOVE (0:1)

SVSE—Dorog (0:0) ............ :____
(Zárójelben t legutóbbi eredmé

nyek)

Név:

Cím:

A beküldő alávet! magát a felté
teleknek. Minden szelvénybe* ép 
és forgalomban lévő használatlan 
T* filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld. az tegyen ide kő- 
resztet vágy csillagot:

Kék Hugó: Hallóm, Milyen' játékos 
gyerek az a Csikós, Ferikém.

Zöld Ferenc: Mi az. hogy játékos?
Kék Hugó: Na hallja! A mérkőzésm 

is hunyócskát játszik. Behunyta a 
bzemét a gól előtt.

Zöld Ferenc: Maguknak viszont szeren
cséjük van: olyan kevés játékost adtak 
a válogatottba, hogy nem éghettek le.

Lila Leó: Ne húzzuk egymást uraim. 
Nem is annyira mi vagyunk a hibásak, 
hanem a középcsapatok fiataljai. Miért 
nem mentik ők meg a magyar labda
rúgást?

Zöld Ferenc: Igaza van Leókéra. Maga 
sokkal jobb, mint a Ginzery-belsöhármas. 
Éljenek a nagycsapatok!

(A másik asztalnál nagy a szomorú
ság.)

Kis Pista: Hiába minden' Elbuktunk. 
Egy Kincses nem csinálhat nyarat.

Paprika Péter: Bizony remek szögletet 
csinált, a kis Kincses a bécsiek javára. 
Nem is hittSm volna, hogy .ekkorát tud
jon rúgni. Félpályáról szögletre. Ccee . . .

DinamA Dénes: Nézze maga vidéki.
Maga könnyen beszél, mert. nem kellett 
A pesti csapatba embert adnia.

Paprika Péter: Ami azt illeti, vasár
nap is játszott egy-két „vidéki” a pesti 
csapatban. •

Gamma Gerö: Uraim, engedjék meg, 
hogy leüljek egy kicsit az asztalukhoz. 
Nagyon elfáradtam a sok válogatott 
szerepléstől.

Kis Pesta: Talán a, sok helycserétől. 
Kár. hogy csak kétszer 45 percig tár! cgy 
mér-kőzés. Még tíz perc és Toldi a kapu
ban is bebizonyíthatta volna képességeit.

Dinamó Dénes: Meg kell állapítanom, 
hogy csak a nagycsapatok égtek ló. 
Elvégre ők az oszlopai a válogatottnak. 
Mi c®A kisegítő pillérei vagyunk.

(Az első asztalnál.)
Kék Hugó: Lám! Mér kezdik....

örülök a Kis KK-nak. Ott legalább csak 
hárman leszünk. Békésen megnyerjük azt 
a KKIv-át___ Természetesen mi, kékek...

Zöld Ferenc éa Lila Leó: Na, ne! Mi 
is ott leszünk, ám!

Kék Hugó: Nézze Ferike. Maguktól 
nem félünk. Nyáron még jobban a szemé
be süt a napa kapusoknak.

Mit Leó: És mi kifogása van ellenen)!
Kék Hugó; Nekem semmi. Majd meg

látjuk, mit szó) magukhoz á BSK, vagy 
a öradjanski

Fáradt a G rad janski
A BSK lesz az Újpest 

ellenfele (?)
Zágráb, június 10.

A Gradjanski vasárnap csak keserve
sen győzött a JÍASK ellen, 2:1 volt az 
eredmény. A mérkőzés úgy indult, hogy 
a Gradjanski könnyen nyer, de azután 
kiderült, hogy a bajnokság első helyén 
álló csapat már fái-adt. Ilyen fáradt
társasággal a Gradjarski aligha nyer
vasárnap Belgrádban a JugoslaVia ellen. 
S ha nem tud győzni, akkor ez azt je
lenti, hogy nem nyerte meg a bajnoksá
got. A bajnok így a BSK lehet s ebben 
az esetben a belgrádi o&apat lesz az 
Újpest ellenfele.

A Gradjanski csapatában ismét ját
szott Giazer és W&Ifl, viszont Suprina 
és Matckalo hiányzott. Kokótovics. Bro- 
/ovics, Címértnancsiee, Wölfl és Le&ník 
játszott jól a Gradjan»kiból.

■mi** ff —

Metaxa:
..A BÉCSI FUTBALLISTÁK NEM 

ÉRDEMELTÉK MEG A GYŐZELMET”
A Bécs—Budapest válogatott labda

rúgó mérkőzést Metaxa. a német válo
gatott ternszcsapat tagja is végignézte.

Esté a díszlakomán Metaxa beszámolt 
a látottakról
_ Egvik csapat Sem tetszett nekem

— mondotta. - A magyar csatársor puha 
és ügyetlen volt. Kocsis, b rrrr. . . 
A mieink játékában Is csalódtam. (Metaxa 
bécsi fiú. Szerk.) A gólnál balszerencséje 
volt a magyar kapásnak. 1 :1 lett volna 
az igazságos eredmény*

ÉVVÉGI BÍZÓNYÍTVÁNYOSZTÁS AZ NB-BEN

4 .  S z e g e d  F C ,
amelynek még mindig nincs középcsatára, de van 
ravasz rendszere és volt szerencséje, mert játéko
sai nem sérültek meg.

Az évvég! bizonyítványok kiosz
tása során negyediknek a tiszaparti 
metropolis csapatáról számolunk be. 
Aki nem ismeri a homoktenger kö
zepén álmosan terpeszkedő várost, 
azt hiszi, hogy itt minden adottság 
megvan a sport üzésére. Csak a sze
gediek tudják, hogy milyen nehéz 
itt futballozni, általában sportolni, 
mert itt egyik egyesület mögött sem 
áll hatelmas gyárvállalat, vagy 
üzem. Szegeden valamennyi egyesü
let társadalmi klub. Éppen ezért, 
amikor a Szeged negyedik helyét 
méltatjuk, csak az elismerés hang
ján szólhatunk, mert nehéz és rögös 
volt az az út, amelyen a szegediek 
kiharcolták ezt a helyet maguk
nak.

Egyform a volt az őszi 
és a tavaszi teljesít- 
mérty

Szegeden kissé borúlátással néz
tek a piros-fehérek szereplése elé, 
hiszen a klub egymásután adta el 
legjobb játékosait. A  vezetőknek 
azonban nem volt ezzel más céljuk, 
mint biztosítani az egyesület, illet
ve az együttes zavartalan működé
sét. Ez a szándék teljes mértékben 
sikerült. Az aztán már más lapra 
tartozik, hogy a régi gárdával eset
leg jobb eredményeket lehetett vol
na elérni, de viszont így sem Volt 
semmi baj, sőt... ősszel is, tavasz- 
szal is a negyedik helyen végeztek. 
Ez azt bizonyítja, hogy Szegeden 
komolyan és gondosan készültek va
lamennyi mérkőzésre.

—  A semmiből és a szegénységből 
fakad ez a teljesítmény, *— mond
ták Szegeden. —  Éppen ezért na
gyon értékes.

„H a középcsatárunk  
le n n e ../ 1
„H a H arangozó is  
játszhatott v o ln a ../1

Most, hogy már túl vannak az 
idényen és az eredménnyel elégedet
tek, nem feledkeznek meg arról a 
szegediek, hogy mi lett volna, ha 
nincsenek játékoseladások és mi 
lett volna a teljesítményük Ha,ran
gosával. A  szegediek meggyőződése, 
hogy Harangozó szereplése esetén 
jobb lett volna az eredmény. Ezt 
nem panaszképpen mondják, csak 
éppen megemlítik. Gyakran hallani 
ezt is:

—  Talán bajnokok is lehettünk 
volna, ha találtunk volna egy igazi 
középcsatárt.

A szurkalók fantáziája nagy és 
mindjárt hozzá is láttak annak 
megállapításához, miért is nem lett 
első a Szeged. Bármilyen furcsán is 
hangzik, erre egészen könnyen sor 
kerülhetett volna. Legalábbis ez 
Halmán intéző véleménye. Az in
téző szerint nem volt reális az Új
pesttől clszenevdett 2:5 arányú ve
reség, a Taxi elleni 2:2, valamint a 
Ferencváros 3:1 arányú győzelme. 
Mind a három mérkőzésen a Sze
ged kezében volt a győzelem és kü
lönösen a zöld-fehérektől elszenve
dett vereség miatt panaszkodik. 
Szerinte l:0-ra vezetett a Szeged, 
amikor Harangozót kiállították —  
érdemtelenül. így veszett el a mér
kőzés. Ez az öt pont elég lett volna 
az első hely megszerzéséhez.

A  negyedik hely megérdemeltsé- 
gét látszik igazolni az a körülmény, 
hogy a Szeged tavasszal hét egy
másutánt mérkőzésén nem kapott 
ki. Az idényben utolsó veresége áp
rilis 14.-én érte az Újpesttől. Azóta 
ötször győztek és kétszer döntetle
nül mérkőztek a piros-fehérek. Nem 
rossz az őszi teljesítmény mérlege 
sem, mert akkor nyolc meccsen nem 
kaptak ki. Sok mérkőzést nyert ide
genben is a csapat, ősszel a Bocs
kait, Nemzetit, Gammát, tavasszal 
pedig a Hungáriát, Elektromost és 
a Kassát fektette kétvállra a Szeged 
idegenben.

A  Szeged csak a Ferencvárossal 
szemben nem boldogult ebben a fut- 
ballévadban. A  2öld-fehérek Szege
den 5:l-re, Budapesten pedig 3:l-re 
győztek a piros-fehérek ellen. Ezért 
van nagy tekintélye a Ferencváros
nak Szegeden.

A  honi pálya előnyét jól kihasz
nálta a Szeged. Tavasszal egyetlen 
egy vereséget sem szenvedett ottho
nában.

A n g o l-o lasz játék- 
m odor

Amikor annyi szó esik a megfelelő 
játékmodor alkalmazásáról és két
ségtelenül bebizonyosodott, hogy az 
angol játékrendszer a, legjobb, a Szc-

ged nem tud, nem is tudott és talán 
nem is akar elszakadni attól a rend
szertől, amelyet Hesser Tibor hono
sított meg a Tiszaparton. A  rend
szer lényege: a védekezésben a
szélsöfedezetek az ellenfél szélsőire 
állnak, a hátvédek pedig oda, ahol 
éppen szükség van rájuk, illetve ott 
foglalnak helyet, ahol a veszélyt sej
tik. A  középfedezet az ellenfél kö
zépcsatárát fogja támadás esetén is. 
Amikor a csapat támadásba lendül, 
a hátvédek állnak ’a szélsőkre, a fe
dezetek befelé húzódnak, hogy be
töltsék a középen támadt űrt. Ez a 
játékmodor az edző szerint a táma
dásban angol, a védekezésben pedig 
olasz rendszer. A  védekezésből tá
madásba lendülést valamennyi edzé
sen külön próbálták a játékosok. A  
Szeged ennek a rendszernek és a 
játékosai között uralkodó kitűnő 
szellemnek tulajdonítja a negyedik 
helyet. Kétségtelen, hogy ebben az 
idényben nem volt sok baj a szegedi 
játékosokkal. Nem volt baja a ve
zetőségnek és az MLSz-nek sem. 
Egyetlen egy játékosát állították ki 
a Szegednek tavasszal, Harangozót, 
a Ferencváros elleni mérkőzésen.

A gárda
A tavaszi idényben mindössze 15 

játékos szerepelt a csapatban. Tóth,

Baráti, Marosi, Gyarmati, Bognár, 
Bihámy és Hagy mind a tizenkét 
mérkőzésen játszott! Csak egy mér
kőzésről hiányzott Török. Tízszer 
szerepelt Raffai és Berták. Kilenc
szer Lukács. A  tartaléknak számító 
Pólyák és Ladányi 3—3-szor volt a 
csapatban, Gyuris pedig egyszer. 
Kívülük még egy mérkőzésen, a Fe
rencváros ellen, játszott Harangozó 
is.

Az egész bajnoki év valamennyi 
mérkőzésén szerepelt Tóth, Marosi, 
Baráti és Nagy. Utánuk ez a sor
rend: 24 mérkőzésen játszott: Bog
nár, 23 mérkőzésen: Berták, 22
mérkőzésen: Lukács, 21 mérkőzé
sen: Raffai, 20 mérkőzésen: Bi
hámy, 18 mérkőzésen: Gyarmati, 16 
mérkőzésen: Török, 14 mérkőzésen: 
Harangozó, 12 mérkőzésen: Pólyák, 
3 mérkőzésen: Ladányi, 2 mérkőzé
sen: Gyuris.

Az egész bajnoki évben tehát 
mindössze 15 játékos szerepelt a
csapatban!

Ez nemcsak azért történhetett 
meg, mert Harangozón kívül a ta
vaszi idényben egyetlen szegedi já
tékost sem állítottak ki, hanem 
azért Is, mert senki sem sérült meg 
komolyabban. Ez kétségtelenül sze
rencse, de Hesser edző szerint á jó 
erőnlétnek is köszönhető.
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csatársor, kü lönösen  Hahnem ann
Fábián kapitány a bécsi vereségről
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Név:

Cím:

A beküldő aláveti magát & felté
teleknek. Míudeo szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld, az tegyen ide ke
resztet vagy csillagot:

Fóbián Jóísefn-ó ás Fásán ó képviselte 
a hölgyeket* Holló Zol'án és Bern át Fej 
renö az MLSz-t, Kandik Béiá és DiJci 
a Hungáriát, illetve az Újpestet a bécsi 
csapat érkezésénél hétfőn délután a Ke
leti pályaudvaron.

FLOTTATÜNTETÉS”
A vonatról leszálló magyarok közül 

először Turay ós Kis&ely körűit ,,ceru
za távolba.” Egyik mérgesebb, mint a
másik:

— Csuda égy játékvezető volt, — mond" 
ja a kis Turay.

t  Kivette a kezünkből a győzelmet ~
lódítja Kiszél r.

Zsengéi lér kissé összetörtnek látszik. 
Ö is Birlcmre panaszkodik, majd így 
folytatja:

— Szörnyen dühösek voltunk, amikor 
azt a lesgólt megadta ellenünk. Úgy tet
tünk. mintha le akarnánk vonulni, ösz- 
szegyiijöttem a „csibéimet” és mondtam:
gyerünk___ Persze nem nagyon kellett
bennünket biztatnia az odasiető Fábián 
kapitánynak, hogy térjünk vissza. Csak 
amolyan „flottatüntetésiie-k” szántuk ezt 
a levomilósdi játékot. Megjegyzem, a 
bécsi közönség is kifütyülte a játékve
zetőt.

KÉT SÉRÜLÉS MEGZAVARTA A  
HARCI RENDET

Fábián JóZvSef kapitányt elragadjuk 
fiatal föl ősege mellől és egy kis „mosa
kodásra” hívjuk félre. A  kapitány így 
beszél:

— Előre bocsátom, bogy nincs mosako
dás, nincs kifogás. Kikaptunk és kész! 
Lehetett volna ugyan döntetlen is az 
eredmény, de végeredményben a bécsiek 
egygólos győzelmet érdemeltek. Hogy 
miért? Ennek több oka van. Először el 
kell mondanom, liogy az első félidő 35. 
perec körül Ádám bal bokáját megrág
ták és attól kezdve sántítva játszott. 
A nagyobb baj azonban akkor követke
zett be, amikor pár perc múlva szeren
csétlenül Polgár Is megsérült. Neki a 
jebb lábat tették harcképtelenné. A má
sodik félidó'ben Polgár nem is akarta 
vállalni a játékot. At kellett tehát cso
portosítanom a védelmi rendszert úgy, 
hegy Púsát állítottam jobbszélsőre. Pol
gár ezután már csak csellengett és a töb
bit elvégezte a kitűnő bécsi jobbszárny.

MINDEN MAGYAR JÁTÉKOS MEG
TETTE k ö t e l e s s é g é t

— Vájjon kiben csalódott? — kérdez
zük a kapitányt.

— Ha ma kellen® Összeállítanom a 
csapatot, ugyanezt a gárdát vinném 
Bécsbe Mindenki azt nynjtotta, amit 
vártam tőle. Senkiben sem csalódtam, 
mert mindenki megtette a kötelességét.

— Tóth II.-vei nem volt baj a II.
félidőben?

— Nem. Az a baj azonban mindegyik
kel megtörtént, hogy a II. félidőt 
korántsem bírták úgy, mint aZ elsőt. Ez 
az idény végi fáradtsággal magyaráz
ható. Most mindehhez tessék hozzávenni 
egy kis játékvezetői baklövést és máris 
kész a 0:2 utáni 4:2. Nem szeretek a 
játékvezetőbe panaszkodni, de válóban 
sorsdöntő helyzetekben tévedett a 
kárunkra. A harmadik Osztrák gólért, 
amelyet Hahnemann lőtt, még a bécsiek 
is’ kifütyülték. Birlera legnagyobb 
hibája az volt, hogy rábízta magát bécsi 
partjelzőire Sorsdöntő volt az is. bogy 
nem adta meg a mi harmadik gólunkat, 
amelyet Turay II. lőtt be Adárn lövés- 
szerű beadása után. Ez az Ádám-lövés 
Sesta lábáról úgyis bepattant volna a 
gólba, de Turay rárohant és még^beljebb 
segítette. A bécsi partjelző lest látott .

Fábián József így folytatja:
— A fiúk remekül játszottak. Becsben 

két pompá-s -csatársor mérkőzött é* a

magyar csatársor sem vallott szégyent. 
Tóth Matyi két nagy helyzetet rontott, 
de ettől eltekintve pompás formában

van. Turay II. rendkívül veszélyes a kapu 
előtt A fedezetsor és a védelem is meg
tette' a magáét. Boldizsárnak volt 
néhány parádés védése.

BÉCSI TANULSÁGOK
Az U-kapitány még elmondta, miért 

győzött megérdemelten a. bécsi csapat:
— A bécsiek, különösen a fordulás 

• után, sokkal gyorsabbak voltak, mint a 
magyarok. Megint beigazolódott, hogy 
lassúak vagyunk. Amint összekerülünk 
egy gyorsabb külföldi csapattal, máris 
baj van. Továbbá: a bécsiek mesterien 
értettek egymás kiugrató,sához s a 
helyezkedésben is felülmúlták a miein
ket. A lynkrűjátszás volt a bécsi csatár
sor legfőbb erénye és ebben hosszakkal 
maradtunk el tőlük. Ezt bizony nálunk 
is tanítani kell, gyakorolni kell, mert 
vészes hiányosságok mutatkoztak ebben a 
tekintetben Becsben. Ezzel vertek meg 
bennünket. A végén még vígasztalódíunJ* 
hogy Hahnemann Becsben játszott és 
nem Budapesten, mert altkor nem tudom, 
mi lett volna az eredmény Budapesten. 
Hahnemann most van élete legjobb for
májában. Annak ellenére, hogy katonai 
szolgálatot teljesít.
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.Watt®Valószínűleg
K a l m á r  l e s z  a  H u n g á r i a  k 'Ö -  
z é p c s a t ó r a  a  „ k i s  M K 6á- S ia n
Mülier visszakerül a csapatba

Vasárnap rajtol a KKK. A  küz
delmek sorát a Hungáriának a ro
mán bajnokság második helyzettjé
vel, a bukaresti Rapiddal való össze
csapása nyitja meg.

Nézzünk körül a Hungária háza- 
táján: hogyan készülnek és mit v á r
nak a KKK-tól. Elsőnek Mandik 
Bélát, a kék-fehérek intézőjét kér
deztük meg:

-— Mit vár, illetve remél a. buka
resti Rapid elleni mérkőzéstől?

— Szó nélkül megverjük, a Rapi- 
dot — mondja elöljáróban Mandik 
Béla szokott humorával. -— Nem 
kétséges, hogy az egyesületnek 
szüksége van orvosságra a bajnok
ság elvesztése miatt. Un biztosra ve
szem, hogy ez az orvosság a Rapid 
elleni szép győzelem lesz. Foltozni 
fogja a fiúk akarását elnökünknek 
a jelenléte is.

—  Erősítés?
—  Erről ezidöszerint nem lehet 

szó. A legutolsó bajnoki mérkőzésen 
szerepelt csapatban egy változás 
lehetséges: Kalmár Jenőnek a közép
csatárba való állítását tervezzük. Az 
egészséges Kalmár mindenesetre 
erősítést jelent. Reméljük, hogy, a 
KKK-küzdelmek során nem lesz 
annyi balszerencsénk, mint a baj
noki hajrában volt.

Mandik Béla után Senkey Imré
hez fordultunk kérdésünkkel:

—  Hogyan készülnek a Rapid- 
mérkőzésre ?

—  A csapat edzésben van, az csak
jót tett, hogy „kihagyhattunk"  egy 
vasárnapot. Készülni a szokott mó
don készülünk: kedden könnyebb
mozgás, szerdán kétkapus játék, 
pénteken pedig egészen könnyű ed
zés lese. A szerdai kétkapus edzésen 
a WM Hegesztőüzem csapata less 
az ellenfelünk.

— A Rapid ellen várható össze
állítás ?

— Erről még korai lenne beszélni.
Megemlítettük Senkey Imrének,

hogy Mandik Béla szerint valószí
nűleg Kalmár Jenő fog játszani kö
zépcsatárt. Erre ezt mondta az edző:

—  Ha Kalmárnak jó a lába és 
vállalja a játékot, akkor beállítjuk 
középcsatárnak.

— Egyéb összeállítási tervek?
— A szerdai kétkapus játékban

látottak alapján döntünk, ismétlem,, 
hogy Kalmár csak akkor jöhet 
szóba, ha teljésen jó a lába, és vál
lalja a, játékot. Sző lehet arról is, 
hogy Mülier visszakerül a csapatba, 
ez esetben Dudás visszamegy a. he
lyére, balfedezetbe. Mutternek feltét
lenül használt a rövid pihenő, össze
szedte, kipihente magát. Olyan tu
dású játékosnál, amilyen Mülier 
Wudi, számítani lehet, arra, hogy 
most nagy játékkal fog kirukkolni. 
A védelemben Szabó újra elfoglalja 
a helyét a kapuba,n. A szerdai edzé
sen minden változatot, kipróbálunk 
és utána véglegesen döntünk.

—  Milyen eredményt vár a KKK. 
bán?

— Bízom a fiúkban. Érzésem, sze
rint az első fordulón simán túlju
tunk.

Az MBB e beli
le g jo b b  t izen eg y e

Az esélyes csapatok nagy gólarányü 
győzelmei jellemezték a fordulót, nem 
maradtak el azonban a már megszokott 
meglepetések sem. A legjelentősebb ezek 
közül a Tokod újabb veresége. A SFAC 
csapata egyre jobb formába lendült, a 
a hajrát azonban későn kezdte.

Általában sok jó mérkőzést hozott a 
forduló és minden helyre bőven volt 
pályázó. Csák a jobb összekötök vizsgája 
sikerült gyengén.

A hét tizenegye így alakul:
Zentai
FTC

Tóth II. dr
keac

Kiss Balogh
SalBTC Pénzügy

Saroverzky Jenőfl
Vasas SalBTC

Balázs
SalBTC

TartalékcsapaJ: Barabás 
WMFC, R. árinál PVSK 
(Eusj), Körnél BSzKRT,
Soproni ír . SFAC, Hagy I I .  FTC, Ko
vács u . ETO, Hermanii (Vasas), Felvi
déki (ózdi MOVE).

Valentin
SSF,

Mátrai
SalBTC

Vidor
MTK

Szálkai
Vasa* 

3SE -  Kállai 
X-dsdrhelyl 

Végi SzAK

Komárom: DAC—IIKFC 1:0 (0:0), T. n. 
bajnoki. Vezette: Miiljer. Lelkes játék
kal nyert a DAC. Góllövő: Balázs.

ANGLIA
Wembley-itadion: Westham United—

Blaókburn Bovers 1:0. Az Angol Kupa 
1940 évi döntője. A II. osztályú Westham 
győzött, az I. osztályú Blackburn ellen. 
93.000 nézői



Kedd, 1940 június 11. SbosiT

V O L T
(Kikaptunk. Becsben is, Budapesten 

is. Akadt olyan néző, akit a rossz já 
ték és a vereség nem sújtott le. Még 
tréfálni is volt kedve a meccs után. 
A szövetségi kapitánynak azonban 
csak a mérkőzés előtt volt kedve hu
morizálni :)

G IN Z E R Y  TR É FÁ LK O ZIK
A nagy mérkőzés ©lőtt a magyar öltö

zőben igen Jó volt a hangulat. Vitéz 
Ginzcry Dénes szövetségi kapitány .iobb- 
ra-balra osztogatta az utasításait, közben 
megeresztett egy-egy tréfás mondást 
Amikor az utasítás-osztogatásban Sárosi 
Ill-hoz érkezett, így szólt:

— Bélának nem kell utasítás, ő egy
csodagyerek___

A játékosok csodálkozó és kérdő pil
lantására így folytatta:

— —  már «t éves korában annyi esze 
volt, mint most....

KOCSIS „B IZ O N Y ÍT "
Kocsis egy alkalommal labda helyett 

emberre támadt, nyújtott lábbal. A  csú
nya jelenetért a közönség meg is pí'u 
jolta a magáról megfeledkezett játékost'.,

— Hé, Kocsis! — kiáltott be valaki a 
pályára. — Minek talpalsz? Úgyis látjuk, 
hogy susztermunkát végez ma az egész 
csatársor.

KOCSIS VÉ D E K EZÉ SE
Szünetben a magyar öltözőben Kocsis 

így mentege főzött;
— Egy magas labdát kaptam a félidő 

faégén. E l akartam pöckölni Wagner //. 
elől és így került a kinyújtott lábam a 
bécsi hátvéd közelébe. Igazán nem volt 
semmi szándékosság a dologban és nem■ 
is volt olyan veszélyes, mint ahogy azt 
talán kintről látni lehetett...

Valaki közbeszólt:
— Csakhogy az a baj, hogy olyankor 

pöcköltél, amikor a labda még — nem 
volt ott...

„A  B E LSÖ H Á R M A S"
A budapesti belsőhármas gyatrán ját

szott vasárnap. Hiába cserélt Toldi és 
Sárosi dr, továbbra is csak csetlcttek- 
botlottak a pályán, sőt még jobban, 
mint eddig. Egy elkeseredett néző fel is 
v-etette a kérdést:

— Hát „hármas" ez?
— A csudát — állapította meg a szom

szédja —, aláhúzott „ötös"!

M IÉR T N E M  JÖTT M EG  SCAR PI?
Amikor a csapatok kivonultak a pá

lyára, a közönség nagy meglepetéssel 
látta, hogy az olasz Scarpi helyett Ru
bint lesz a. játékvezető. Mint kiderült, 
ficarpi táviratot küldött s ebben bejelen
tette, hogy nem jöhet Budapestre.

— Vájjon — kérdezgették a lelátón — 
Vniért .nem jött cl Scarpi Pestre?

— Valószínűleg azért — adta meg a 
választ valaki —. mert nem az MPSC— 
W M TK mérkőzés vezetésére hívták 
meg...

Később az illető megjegyezte:
— Ugy-e mondtam, hogy a Pamut— 

WMTK-mérkőzés lesz a jobbik mérkő
zés.

G Y E R E K E K  P IR O S B A N
Nagy sikerük volt a piros mezben ki

futó labdaszedő gyerekeknek.
*— Csak azt nem tudom, hogy miért 

kellett ezekre ilyen piros mezt adni — 
kérdezte az egyik szurkoló.

— Várjon türelemmel — felelte a mel
lette álló. — Amilyen cserélgetés ked
vében van a Clnzery, az is előfordulhat, 
hogy valamelyik kölyök lesz a középcsa 
tár a második félidőben. Akkor leg
alább majd nem kell átöltöznie___

A Z  E G YSZE R I H A R A N G O ZÓ
A IT. félidőben bírálhatták a. váloga 

tást. Valaki megjegyezte:
— Olyan ez a Ginzery, mint az egy

szeri harangozó.
— Mi volt az egyszeri harangozóval?
— Az az hitte, hogy azért van dél, 

mert ő harangozik. Ginzery azt hiszi, 
hogy azért van válogatott mérkőzés, 
mert ö válogat.

L ö

— Mi volt az A) csapat eredménye!
*— Kikapott l:0-ra.
— És a B)?
— Az 4:2-re kapott ki.
— Még szerencse — hallottuk a drót 

másik végéről —, liogy C) csapatunk 
nincs.

ÚJABB TIZENÖT ÉV IG !...
Az egyik páholyban derékban alapo

san megerősödött úr nézte a mérkőzést. 
Hosszú ideig csak nézett, nézte a gyatra 
játékot. A második félidőben azután ki
tört:

— Tizenöt évvel ezelőtt láttam utoljára 
magyar válogatottat játszani, de mond 
hatom: azóta semmit sem. változott a ma 
gyár együttes játéka. Most ts éppúgy 
tologatnak., pepecselnek, • mint azelőtt. 
Most újabb tizenöt évig nem nézem meg 
a magyar válogatott játékát. Hátha az 
alatt valamit fejlődnek!

A mellette levő páholyban megszólalt 
valaki:

— Úgy látszik, sohasem vés 
berekből a derűlátás!

A Ferencváros útrakészen áll, irány: Szerajevó
A sérü ltek  m ind m eggyógyultak — Az út hosszúsága miatt felm erült

a repü lőgép pel va ló  utazás terve

ki az cm-

ISMERTETŐ,TEL
Voltak, akik hosszú percekig azt hitték 

hogy Scarpi vezeti a mérkőzést. Csal
később világosította fel őket 

— önök nem tudták, hogy a játékve-ZP.f.n tt.p.in. nlaw9 -• - - • -
egy ur:

nem olasz? Én mindjárt kitaláltam. 
Honnan?
Egészen magyarosan fütyült...

KINCSES
Kincses az első iélidőben egy ízben 

olyan rosszul találta el a labdát, hogy az 
túl gurult a magyar alapvonalon. Szög
let lett belőle.

— Kincses, Kincses, ez nem volt- szép! 
*- sóhajtozott ck.v lövésre-ches szurkoló. 
►— Még ha legalább kapura ment volna .

SÜTŐ ®S A  HELYCSERE
Sütő. a Gamma fiatal összekötője bi 

zony nagyon gyengécskén moagolt.
Miért játszik olyan rossz il ez . a 

Sütő-gyerek? — kérdezte egy úr.
—• , Szokatlan neki, hogy ő még néni 

csereit helyet senkivel — Hangzott a 
válasz.

„BÍRÓ, ELŐRE1“
A mérkőzés vége feló mind többen 

kiabáltak-:
— Bíró, előre! Bíró. előre!
Valaki megjegyezta:
— Most már úgyis mindegy, f’n nem

csak Bírót, hanem Sárosi III-a t is előre 
vinném. Ezek meg tudnának valamit esi- 
nálni. Még 5 pere hátra van. Miért nem 
tálnál valamit az a Gtnzcryí

— Csinálni csinál.
— Mit csinál?
— Keresi Bolyát, hogy megtárgyalja 

vele az cselét.
— De addigra vége a mérkőzésnek.
— No és? TíOgfeljehb majd legközelebb 

játszik elől Bíró és Sáros! I I I .
„HAJRA GINZERY!“

úgy zúgott a 
ineg'kéi'd'-fflt’e! 
B)-közép Gin-

ha már a

A. mérkőzés végón esők 
„Hajrá Ginzery". Valaki

— Miért hajrá.ztatja a 
aeryt?

— Legalább 6 hajrázzon 
Csapata sétál.

Más hozzátette:
— Ha én lennék a miniszteri biztos, 

olyan esetekben, amikor ennyire rossz a 
csapat, kötelezném a szövetségi kapi
tányt., hogy necsak a mérkőzés előtt 
mutogassa magát a közönség előtt, ha
tlem, a mérkőzés után is álljon ki a —: 
^piacra".

NINCS C) CSAPAT?
Rsjrafcott hang érdeklődött vasárnap este 

tetTket stéeéghnk .telefonjáig . i«j.

Siess, mert jön Korányi!
Avagy

A nagy lepkevadászok
Vasárnap a WMTK-pályán voltunk, 

Ott gyűjtöttük az alábbi apróságokat:
A WMFC—Budakalász mérkőzésen 

vendégcsapat csak hét játékossal rajtolt 
Már a kezdésnél gúnyos hangon kiabál 
ták a csepeliek a vendégresapatnak:

— Fiúk, tartsátok az eredményt!
#

8:0 után lett volna esedékes a csepeliek 
100-ik gólja. A  csepeli szurkolók biztat 
ták is fiaikat:

— Gyerünk a századikkal! Gyerünk 
századikkal!

A vendégek egyik hölgyszurkolója szín 
te magából kikelve mondta:

— Ha megpukkadnak a csepeliek 
akkor sem fognak nekünk ma száz gólt 
lom!

A mérkőzés után a vendégcsapat né 
hány csatára — mezbe öltözve — motor
kerékpárrá ült és úgy indultak Buda
kalász felé. A rosszmájú csepeli szu 
kólók még a kapun kívül sem hagytak 
békét a budakalászi játékosoknak. Oda
kiáltották a ,,motorosoknak":

-  Gyerünk teljes gázzal, mert Ko 
rányi utolér benneteket!

Olyan nyomasztó volt a WMFC fölé
nye, hogy a fedezetek is kapura lövöldöz 
tok. A hátvédek már nem akartak any 
nyira előremenni, ezért Tihanyival 
együtt más szórakozás után néztek A 
selymes pázsit fölött pillangók röpdüstek 
es a- nézők nagy tetszése mellett a véde
lem ezekre vadászott. Tihanyinak és 
Korányi T.-nek sikerült is egy-egy lep 
két fognia, _ Kállainak azonban nem 
Emiatt azután egész búsan jött le 
meccs végén. Még a 15:0-ás győzelem 
alig tudta őt megvigasztalni...

•?n i' M

A BLASz e heti
leg jo b b  tizenegye

. Vasárnap bonyolították le az utolsó tel
jes amatőrbajnoki fordulót a budapesti 
1. osztályban. Most már csak elmaradt 
méiicőzések vannak hátra. Az északi cso
portban az utolsó mérkőzésen, a rang
adón dőlt el a bajnokság kérdése 
BLK javára. Itt is — éppen úgy, mint 
az NB-ben — csak gólarányon dőlt el 
bajnokság. A másik két csoportban 
WMTK és a Ganz bajnoksága már régen 
biztos volt.

A jó teljesítményekkel adósak marad 
tak a játékosok.

A legjobb tizenegy:
BafJ ,P,LK — Ball» FSC, Bohn (Filtcx) 

Ballo MPSC, Jávor (Testvériség!, 
'ecset (MÁV Előre) — Mészáros GSE 
DemJco iSzFC. KomoreUÓ (MÁVAG IT.), 
Jegyei ^Elektromos II.). Terényi MPSE.

i artalekcsapat:
Führer NSC — Seres ETC. Lukács 

S p i  ~  . WMTK. Jankovics
d ,7o , S£ foít«  MFTR -  Bedö SzFC, 
Buszai (Törekvés II.). Fűzi IV. (Elek
tromos II.), Csák dr.. Jager WMTK.

BANK-KUPA:
v ^ t ÍT T n i? . } :1 (1 •'!)• Soroksári-út.Vezette. I latt. A MAH igen lelkes játék- 

, , a meglepetésszerű eredményt. 
Gőllovő: Kapula. illetve Jávor dr.

MOKTAR-OKH—Kér. bk 5-2 (0T)
Hévizi-út. Vezette: Novotny. Szünet
után fölényesen győz a MOKT\R. Gól- 
lövo: Szabó (2). Pécsi, Kovács Rimoezv 
illetve Zehrer |2)

Lesz. bk—RAG 4:2 (0:2). Gyáli-út.
Vezette: Lantos. A F.AC az I. félidőben 
nyolc emberrel játszott, szünet után 10 
emberrel Góllövő: Gergely, Cseh, Kovács 
dr, Emődi (öngól), illetve Lengváry 
dr (2).

rostatakarék—Mezőgazdák 2:1 (0:0).
Tataí-út, Vezetté: Palásti. Erősiramú
mérkőzés, igazságos eredmény. Góllövö' 
Tagányi, Halász, illetve Magyar íür.gól).

Hazai tp.-Községi tp.—PK 4:1 (3:0),
Fchér-út. Vezette: Selmecy. Az egyesült 
csapat végig fölényben játszott. Gól
lövő: Huss (2), Füstös, Maróti, illetve 
Romváry.

A BANK-KUrA ALI-ASA:
1. AMB 9 7
2. RAG 9 G
3. Mezőgazdák 9 5
4. Lesz. bk 9 5
5. Postatakarék 9 5 -
6. PK 9 5
7. MOKTAR-OKH 9 3
8. Hazai-Községitp. 8 2
9. MAH 8 1

l£L Kér. bk 9 — ■

— 38:10 16 
2 27:16 13
2 26:15 12
3 19:17 11
4 24:20 10 
4 31:28 10
4 23:26 8
5 13:23 5
6 12:30 3 
3 11:32 ~

A jugoszláv országos döntők során je
lenleg, ez. a helyzet:

1. Gradjanski 9 7 — 2 23:10 14
2. BSK 9 6 1 2 26: 7 13
3. Slavia 9 6 — 3 12:13 12
4. Jugoslavia 9 3 2 4 15:16 8
5. Hajdúk 9 1 3 5 13:27 5
6. HASK 9 1 — 8 12:28 2

Az utolsó forduló most vasárnap: Bel
grádiján: Jugosiavia—Gradjanski, BSIC
—HASK, Slavia—Hajdúk.

Az 1. számú kérdés az, hogy melyik 
csapat lesz a bajnok, azaz, hogy melyik 
lesz az Újpest ellenfele. A második számú 
kérdés az, hogy melyik lesz a harmadik 
helyezett, azaz melyik lesz a Ferencváros 
ellenfele a kis KK-ban. Az első kérdésre 
még nem lehet válaszolni, a második 
kérdésre már megvan a válasz. Szinte, bi
zonyos, hogy a Ferencvárosnak a Slavia 
lesz az ellenfele. A Slavia feljebb már 
nem kerülhet, mert nem lehet arra szá
mítani, hogy a BSK kikapjon Belgrád
iján a HASIÍ-tóI, viszont a Slavia még 
akkor sem esik le a negyedik helyre, ha 
kikap a Hajdúktól. A Ferencvárosnak 
tehát Szerajevóba kell utaznia.

Útrakészen
Kernenesy Sándor- 
főtitkárával. Ezt

Beszélgettünk vitéz 
ral, a Ferencváros 
mondta:

— Én már a vasárnapi mérkőzések előtt 
biztosra vettem, hogy Szerajevóba kell 
utaznunk. A  mai napon már minden 
hatóságnál azzal jelentkeztem, hogy a 
Ferencváros a jövő héten Szerajevóba 
utazik.

(— Roppant körülményes az út Szera
jevóba. Szabadkától Szerajevó J/77 kilo
méternyire van. Ha az ember délután 
félháromkor Budapestről elutazik, aklcor 
Szabadkán ki kell szállnia és ott este 
hattól fél tizenegyig kell várnia. Onnan

tovább utazva éjfélkor Vinkovcin két 
órát kell várni, majd hajnalban Brodban 
át kell szállni s délben 11 óra\ 57 perckor 
van a vonat Szerajevóban... És csak ez az 
agy gyorsvonat jár a vonalon.)

Kemenesy így felel:
— Igen, ez nagyon körülményes út. 

Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy leuta
zunk egészen Bclgrádig, ott meghálunk, 
másnap reggel utazunk tovább és este 
vagyunk Szerajevóban. Most még azt sem 
tudjuk, hogy a jövő bét melyik napján 
lesz a mérkőzés. Kedden? Szerdán? Csü
törtökön? Ha kedden lenne, akkor már 
vasárnap el kell utaznunk. Ha szerdán 
lesz s a visszavágót esetleg már június 
22-én, szombaton kell játszanunk, akkor 
nagyon nagy feladat előtt áll a csapat.

28 Játékos
nevezett be Ferencváros a(— Kiket 

KKK-ra?)
— Tessék: Kapus: Csikós, Pálinkás,

Abrahám. Zenlai. — Hátvéd: Szoyka . dr, 
Polgár. Tátrai, Nagy I, Waldinger. — 
Fedezet: Lázár, Sárosi III, Pósa, Há
mori,Nagy IT, Czigi. — Csatár; Biró II, 
Sárosi dr, Finta, Kiszely, Gyetvai, Kiss, 
Jakab, Berényi, vitéz Subái, Or tutaj’, 
Horváth II.

Hogyan készü l a éra*
pafi!

Erről Dimény Laj'ossal beszélgettünk. 
Ezt mondta:

— A héten a rendesnél nagyobb edzé
sek lesznek. Ex azért van, mert vasárnap 
több játékosunk ne n játszott. Kedden, 
szerdán és pénteken lesz edzés.

(— M i van a sérültekkel?)
— Mind meggyógyultak. Finta már 

teljesen rendben van, az ő játékára már

számítani lehet, Gyetvai orvosi enge
déllyel kedden elkezdheti az edzéséit * 
Hámori is jól érzi már magát.

(— Ez azt jelenti, hogy Szerajevóba tel
jes csapattal utazhat a Fradi?)

— Igen. Végre a legjobb összeállítá
sunkban játszhatunk.

Hogy miként fest ez a legjobb össze
állítás? Erről Dimény nem beszél, de 
valószínűnek látszik, hogy hátul nem less 
változás, a csatársor pedig

Bíró II, Sárosi dr, Finta, Kiszely, 
Gyetvai

összeállításban áll ki.
Dimény még ezt mondja:
— Roppant hosszú az ót s éppen ezér$ 

én azt javaslom, hogy odafelé, vagy visz-? 
szafelé tegyük meg az utat repülőgépen* 
így sokkal frissebben állhat ki a esa-? 
pat mindkét mérkőzésére.

Most mi mondjuk:
(— Az ősszel a válogatott csapattal 

lent jártunk Belgrádban s a belgrádi 
szakemberek már akkor mondták ne
künk: ,,Ha valamelyik magyar csapat-
nak netán Szerajevóba kellene utazni a 
kis K K  során, akkor ott nagy meglepem 
lések érhetik. A szerajevói csapat ottho* 
nában alig-alig kap ki. Ez a csapat ott■? 
hon a kemény pályáján úgy küzd, mint-t 
ha élet-halálról lenne szó. Játszani nem, 
tudnak túlságosan, de a küzdésben non 
gyök. Söpörnek.)

Dimény hozzáteszi:
— Erről én is hallottam s ezenkívül 

azt is hallottam, hogy szokatlanul kés* 
kény a pályájuk. Őszintén mondom: 
szívesebben vettem volna, ha aBSK, vagy 
a Gradjanski lenne az ellenfelünk. De 
most már mindegy. Mi alaposan felké
szülünk, mert folytatni akarjuk a Jó 
szereplést.

Ez a helyzet a Fradiban a KKK rajtja 
előtt.

K i f o r d í t o m ,  befo,

m é g i s  b u n d a  a  b u n d a . . .
A v a g y

H ogyan sütöttünk e l a  v a sá rn a p i v e re ség h ez
Szeretnénk napirendre térni a | de ha két jó összekötőnk lett volna, 

szomorúan végződött vasárnapi mér- nyelhettünk is volna, tgy viszont ki- 
kőzés fölött. Szeretnénk magunktól kaptunk volna, ha Sárosi Béla meg

xi nem menti a magyar csapat becsü-elhessegetni, mint valami rossz ál
mot, de nem lehet. Meszelnünk kell 
róla, mert okulnunk kell belőle. Nem 
lehet fátyolt borítani arra, ami 
ekörül a meccs körül történt.

Kezdjük ott: bármennyire fájdal
mas is a vereség, talán még hasz
nunk is lesz belőle. Valljuk be: kezd
tünk már egy kicsit éibizakodni. Az 
a körülmény, hogy tavasszal egy 
mérkőzést sem vesztettünk, hamis 
ábrándokat ébresztett bennünk. Vol
tak, aki már a magyar „Wunder- 
mannschaftról", a magyar csoda
csapatról álmodoztak. A kapitány 
talán már Kcisl Hugónak képzelte 
magát, aki csodacsapatával végig-
izáguldja ívevi Európát, mint

a hajdani hires ostmarki tizenegy. Áb
rándjaink már túlságosan meghíztak. 
Nos, a felfújt hólyag szétpukkadt és 
ami a legfájdalmasabb: nem is va
lami korszerű zuhanóbombázó púk 
kasztotta szét, hanem — mondhat
nánk — egy régimódi hátultöltős 
puska, a semmi különöset nem mu
tató bécsi csapat.

Ha arra gondolunk, hogy ősszel 
az olasz csapat ellen kell kiállnunk 
és olyan feladatot kell megoldanunk, 
amely minden eddiginél hatványo
zottan nagyobb, akkor talán nem is 
kell túlzott mértékben, fájlalnunk a 
hólyag szétpukkanásáú Sokkal fáj
dalmasabb lenne, ha ez a csalódás 
az olaszokkal szemben ért volna 
bennünket. így talán őszig haszno 
slthatunk valamit abból, amit saját 
kárunkon tanultunk.

Beszéljünk először a csatársorról. 
A  két szélsőre nem érdemes sok szót 
vesztegetni. Kocsis csak úgy került 
be a csapatba, hogy Gyetvai harc- 
képtelenné vált. Kincsesen láthatta 
ugyan a kapitány, hogy kissé vissza
esett formájában, dehát ugyanazon 
a meccsen az újpesti Adóm sem volt 
valami nagy és így nem hibáztatjuk, 
hopr mégis Kincses mellett döntött, 
aki a román-magyar meccstől elte
kintve jól szerepelt a válogatott mér
kőzéseken. A belsöhármas össze
tételéért azonban rovást érdemel!

Bohózatba illő, ami tavasszal a 
belsöhármas összeállítása körül tör
tént. 3:0-ra megnyertük a Svájc el
leni mérkőzés^ ennek ellenére álta
lános volt az a vélemény, hogy a 
belsöhármas gyengén működött. A

Sütő—Sárosi dr—Dudás
összetételű belsöhármas nem bizo
nyult megoldásnak. Mi már a mér
kőzés előtt is tudtuk, nogy így lesz. 
Következett a berlini német-magyar 
mérkőzés. A kapitány ,,újr< embere
ket ígért a bolsöhármásba. A követ
kező neveket dobta felszínre: Sütő, 

uhai, G. Tóth, Serfözö, Toldi, Du
dás, Sárosi dr. Végül megszületett a 
következő b-slsőhármas:

Siit-ö—Toldi—G. Tóth.
Sárosi dr csak azért maradt ki a 
csapatból, mert a lába nem volt 
rendben, 2 .2 -m  végeztünk Berlinben.

letét egy jól eltalált távoli lövéssel. 
A horvátok elleni meccs előtt is 
ígérgette a kapitány az új embere
ket: a jelöltek között akadt is „új” 
név: Fintáé és Harangozóé. Finta 
sérülése miatt nem kerülhetett be. 
Végül kikötött a kapitány a követ
kező „új“ belsöhármas mellett:

Sárosi—Toldi—Dudás.
A spanyolviasz föltalálása hasonlít
ható ehhez a „nagy" fölfedezéshez. 
Egy keserves Dudás-góllal megver
tük ugyan a horvátokat, de telesz
kóppal sem lehetett találni olyan 
embert, aki elégedett lett volna a 
magyar csatársor játékával. A ro
mán-magyar mérkőzésre végre kap
tunk új embert — a pepecselő, for
golódó Harang ozót. Ez az újabb 
belsöhármas így festett:

Sárosi dr—Toldi—Harangozó. 
Siralom volt a magyar támadósor 
játéka. 2:0-ás győzelmünk ellenére 
is keserű maradt a szánk ize. A ka
pitány újabb változásokat ígért és 
— a bécsiek elleni mérkőzésre a kö
vetkező belsöhármast szülte meg: 

Sütő—Toldi—Sárosi dr.
A beígért és várt új emberek te

hát továbbra is az ismeretlenség ho
mályában maradtak. Mondhatnék: 
hegyek vajúdtak és kis egérke szü
letett. Négy válogatott mérkőzés 
gazdag tanulsága után odajutottunk, 
hogy a kapitány a Sütő — Toldi —  
Sárosi dr. belsőhármasban látta a 
magyar csatársor válságának a meg
oldását. Ismerje be a kapitány: ez 
bizony siralmas eredmény. Olyan 
siralmas, amilyen a magyar csatár
sor játéka volt vasárnap délután.

Mondjuk ki nyíltan: a szövetségi
kapitány nem végezte el jól a rá
bízott feladatot. A szövetségi kapi
tánynak ugyanis az volna a szerepe, 
hogy az MLSz sportbeli részét irá
nyítsa. Neki kellene törődnie a szo
ros értelemben vett sportbéli kérdé
sekkel: elsősorban az utánpótlás ke
resés ás nevelés kérdésével. Ezen a 
téren azonban vitéz Ginzery mit 
sem tett. Ne mondja azt a kapitány, 
hogy nincs belsőcsatár. Ezt egysze
rűen nem hisszük el, hiszen egyetlen 
komoly kísérletet sem végzett. A 
Sütő, G. Tóth, Harangozó-féle kísér
letet nem tekinthetjük komolynak. 
Ezekről a játékosokról tudtuk, hogy 
mit tudnak, sőt azt is, hogy mit nem 
tudnak. Ka netán azt állítja a kapi
tány. hogy az NB-ben nincs igazi 
belsöcsatár, akkor ne az NB-mérkö- 
zésekre járt volna.

Nem ott kell keresni, ahol tud
juk, hogy nincs, hanem ott, 

ahol még lehet.
Miért nem járt a kapitány például 
NBB-mérközésekre vagy más kisebb 
meccsekre. Hátha itt valahol meg
találta volna a régen keresett belső- 
csatárokat. Tudjuk, hogy nagyon el
foglalt ember a szövetségi Jkagitáiyí.

ez azonban nem mentség. Potya
mester a megmondhatója, hogy a 
tehetséget, a gyémántot esetleg a 
legeldugottabb szemétdombon lehet 
megtalálni, amint azt Turay-esete is 
bizonyítja. Csakhogy keresni kell! 
Mesebeszéd, hogy a négylevelü ló
herét véletlenül találják.

A miniszteri biztos nagyvonalú, 
sikeres működését legádázabb ellen
felei is elismerik. Rövid ídö alatt 
mérföldes léptekkel haladt előre a 
magyar labdarúgás ügye a műkö
dése nyomán. A szövetségi kapitány 
irama azonban csak amolyan teknős- 
béka-iram a miniszteri biztoséhoz 
képest. Vagy inkább helybentopogás. 
Gidófalvy mindenhez bátran nyúl és
— bátraké a szerencse! — minden
sikerül neki. A szövetségi kapitány 
kapkod, habozik, egyszerre akar ülni 
három nyeregben. Csoda-e, ha három 
nyereg között a földre pottyan ? A 
kapitány nem mer dönteni a rend
szer kérdésében, holott beismerte 
nem egyszer, hogy tudja: melyik
-rendszer a legjobb. Talán attól tart, 
hogy a játékosok nem lesznek haj
landók betartani a kapott utasításo
kat, .vagy inkább attól, hogy mit 
szól majd ehhez a „magas sajtónak" 
bizonyos része. Állandóan ígérgeti, 
hogy rendszerben fog játszani a csa
pat, rendszert azonban az egy svájci 
meccstől eltekintve,, nemigen láttunk 
a csapataitól. A magyar csapat 
rendszere továbbra is a rendszerte
lenség, amelyre nem illik egyetlen 
korszerű rendszernek a neve sem. 
Az olaszok éppen úgy megtagadná
nak vele minden közösséget, mint 
az angolok. Pataky Mihály hasonló
képpen... De talán még Bconomu 
sem vállalná magáénak.

Sis itt van a fregoli-összeéllitás. 
Mi értelme van anak, hogy a kapi
tány — immár nem az első meccsen
— Toldival a középen kezd. Azzal a 
hátsó gondolattal, hogy Toldi a kö
zönség kívánságára a mérkőzés 
folyamán úgyis helyet fog cse
rélni Sárosi dr-ral? (Aki többek kö
zött most" vasárnap is bebizonyította, 
hogy összekötőben sokkal jobb, mint 
középcsatárban.) Es a helycsere mit 
sem ér. ,Kifordítom, befordítom, 
mégis bunda a bunda." Akárhogy 
forgatja is ezt a belső hármast, 
sohasem lesz belőle — szalonna.

Beszéljünk arról is: vájjon miért 
kell olyanokat mondani, hogy száraz 
talajon Toldi játszik, nedves talajon 
viszont Dudás. Talán csak ennek a 
két játékosnak a játékára Van ha
tással a pálya minősége, a többiére 
nincs? Ez is olyan „receptje" lesz 
lassankint a kapitánynak, mint 
„romboló középcsatár", építő össze
kötök. avagy „romboló" összekötők 
és építő középcsatár keverése.

Érthető, ha nagyon csalódott volt 
a közönség és nem a legszebb for
mában adott kifejezést nemtetszésé
nek. Az a dekadens, tologatós, lassú, 
pepecselő futball, amelyet a magyar 
csapat (de a bécsi is!) vasárnap be
mutatott, már nem tetszik senkinek. 
A  so k  eiseJgetett; Jabda. a sok
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hátrafelé való passzolgatás, cselez- 
getés ma- már sziszegést vált ki a 
nézők nem szakértő seregéből Is. A  
ma közönségének gyors, villámgyors 
akciók és lövések kellenek. Ilyenek
kel pedig mindkét csapat adós m a
radt.

Az eddigi mérkőzéseken sem ké
nyeztetett el bennünket túlságosan 
a m agyar csapat, de legalább tűz és 
lendület volt a játékában. Ez a tűz, 
lendület, akarás alkalmas volt arra, 
hogy eltakarja a  többi fogyatékos
ságot. Most nem volt meg a lendü
let, nem volt meg a kellő akarás, 
ehhez még csak egy kis forma
hanyatlás, egy kis szerencsehiány 
kellett és mindjárt kiderültek a 
szépséghibák, mindjárt kiderült, 
hogy egyáltalán nem fenékig tejfel. 
Nagyon jellemző a gyatra játékra 
két nézőnek a párbeszéde:

Egyik: M ondja, kérem , ez a Szí
nészek— D rog is tá k  m érkőzés ?

Másik: N e  sértse m eg a d rog istá 
kat!'

A  csatársor tehetetlenségére vi
szont az jelemzö, hogy a második 
félidőben már nem is a csatárokat 
biztatták góllövésre, hanem Sárosi 
Bélát. Csak tőle vártak m ár gólt..,

*
N agy  kár, hogy a  miniszteri biz

tos nem látta ezt a mérkőzést. Ú gy  
látszik, hogy most m ár neki kell 
közbelépnie és neki kell rendet te
remtenie a válogatott körül. Meg 
kell szüntetnie a helybentopogást és 
a fejlődés útjára kell terelni válo
gatottunkat. Fokozottabb mértékben 
szorgalmaznia kell a tehetségkuta
tást. különösen a belsöcsatárok te
kintetében. M e g  kell szüntetnie azt 
a.s áldatlan v iszonyt, am ely a szövet
ségi kapitány és az utánpótlás ka
pitánya közö tt van, mert ennek a 
sport issza meg a levét. És végül 
rendszert kell már választania a 
magyar csapat részére ■— szakértők 
bevonásával. Reméljük, hogy a mi
niszteri biztos működését ezen a té
ren is siker fogja koronázni...

RlfsS»or«| m egőrizte
bajnoki címét

A svéd labdarúgó bajnokság befejező
dött. Bajnok újra az Elfsborg csapata 
lett. Ezúttal nem olyan nagy fölénnyel, 
mint a múlt évben. Most csak a jobb 
gólarány segítette a csapatot a báji.oki 
eim megőrzéséhez. A záró táblázat képe 
a következő:
1. Elfsborg 22 13
2. Göteborg Kamr 22 15
3. Hálsingborg IF 22 12
A. Brage 22 10
5. Sandvikens IF  22 10
fi. AIK 22 8
7. Eandskrona 22 7
8. Slqipi.er 22 8
9. Garda 22 5

10. Malmö FF 22 4
11. rtrgryte 22 3
12. Hatnmarby , 22 3

A Brage, Nagy Jóska
jelentősen javított helyzetén 
a 9. helyen végzett

6 3 66:31 32
2 5 49:27 32
3 7 49:32 27
6 6 42:38 26 
2 10 38:37 22 
5 9 38:38 21
7 8 42:50 21 
5 9 33:49 21 
0 7 27:39 20 
.9 8 25:28 18
8 11 28:44 14
4 15 34:58 10 

edző csapata 
: tavaly még

Jugoszláv részről nincs 
akadálya a kis KK- 
mérkőzéseknek!

Az MLSi miniszteri biztosa hétfőn este 
telefonon felhívta Béig rá Jót s megkér
dezte, miként áll a kis KK ügye Jugo
szláviában, Popovics Ivika, a jugoszláv 
szövetség főtitkára a következőket je
lentette ki:

— Jugoszláviában semmi akadálya 
nincs a kis KK megrendezésének.

A beszélgetés során Popovics az első 
forduló jugoszláviai mérkőzéseire vonat
kozólag a következőket mondotta: Szara
jevóban a Ferencváros—Slavia mérkőzés 
valószín fi lég hétfőn lesz. A BSK is hét
főn akar játszani, a Gradjanski viszont 
szerdán. Minderről kedden este ad vég
leges választ Béig rád.

A jugoszláv szövetség hozzájárult 
ahhoz, hogy Podubski vezesse a vasár
napi Hungária—Rapid mérkőzést Buda
pesten. Véglegesnek tekinthető az is, 
hogy a Jugoszláv II.— Románia II. mér
kőzést Újvári fogja vezetni. A két ma- 
gyar-jugoszláv KK-mérkőzésre holnap 
ajánlanak játékvezetőket.

" c £SI«' ----------

M egkezdték
a H a la d á s-p á ly a  
fü v e s íté sé t

Síombathelyen végre megkezdték a
Haladás-pálya füvesítési munkálatait.
Egész niunkússen-g kezdett hozzá a salak 
feltöréséhez. Néhány napon belül fel
szántják a pályát, lehordjnk a nyolcvan 
centiméteres salakréteget és termőfölddel 
töltik fel a helyét.

A munkálatok vezetői szerint az őszi 
bajnoki idény közepén már használhatju 
a pályát a Haladás.

A füvesítéssel kapcsolatban Kő míves 
János elnök a követekzöket mondotta;

— Magy gondot okoz most, hogy hol 
tartsuk az edzéseket és hogy a második 
csapatunk hol játssza hátralevő mérkő
zéseit, A füvesítés anyagilag Igen, nana 
megerőltetést jelent s a pénz előterem
tése is sok gondol okos. Mégis léptén 
nyomon azt halljuk, hogy erősíteni is 
itélicHr. Kellene, kellene, de. honnan ve
gyünk mi pénzt? . . .

A Haladás vezetősége gondos
kodott arról, hogy az egyesület életé
ben fennatodás «e legyen és három év
re bérbe vette az SzSE-pilyát edzésekre 
és mérkőzésekre. Az edzéseket, valamint 
a második és harmadik csapat mérkő
zéseit akkor is áss SzSE-páiyán tartják 
majd, araikor a fü már megerősödött.

Évadzáró vacsora lesz szerdán este 
Kispesten a klubvendéglőben. A vezetőség 
ezen a vacsorán beszélt meg a játéko
sokkal a nyári műsor, illetve szabadság 
ügyét.

Baner. a 5VMTK jobbszélsője líVMürfe- 
<*el kórházban feküdt. Most elhagyta a 
kórházat.

Mészáros jobban szeretné, ha a Gradjanski 
lenne az Újpest első ellenfele a KKK-ban 
és nem a BSK

Újpesten jártunk hétfőn Előbb az 
igazgatóval találkoztunk.

— Az edzésmenetben nincs megállás 
— mondotta Langfeldcr. — Készülődünk 
a KKK-ra. Kedden, csütörtökön és 
szombaton fog edzést tartani a gárda. 
Kétkapus játék nélkül.

Mészáros edző nagyban tanulmányozza 
a jugoszláv bajnoki tabellát. Szurkol a 
Gradjanskinak.

—- Sokkal szívesebben venném — mond
ja —, lia a Gradjanski ellen kellene 
játszanunk az első fordulóban. A Grad
janski kellemesebb ellenfél, mint a BSK. 
Meg aztán a BSK ellen már olyan sokszor 
játszott a csapat a múlt évben, hogy 
már szinte unjuk egymást, Bemek csapat 
a Gradjanski, legalább olyan jó, mint a 
BSK. Kívánságomban tehát nem az 
vezet, hogy könnyebb ellenfél ellen 
szeretném játszatni a csapatot.

Langfelder igazgató már nagyobb 
,,diplomata”

— Én legszívesebben a szarajevói Sla- 
viát választanám ellenfélnek, de hát 
arról már lecsúsztunk. Az a Fradinak 
jutott.

A Gradjanski és a BSK közül melyiket 
választaná!

— Én nőm válogatok, — mondja Láng-

UTE játékosok a lilák  
KK-keretében

felder. — Jöjjön, amelyiknek jönni kell. 
Hegyis ne! Mondjam azt, hogy a BSK 
ellen játszanánk szívesebben? Esetleg 
valóban a BSK-t kapnánk ellenfelül s 
úgy belefckiidnének a mérkőzésbe, mint 
még soha. Meg akarnák mutatni, hogy 
nem is olyan kellemes ellenfelek ők. 
Nem, nem! Nekem mindegy.

Abban az egyben természetesen meg
egyeznek a vezetők, hogy nem is lenne 
olyan ,, utolsó” dolog megnyerni azt a 
Kis KK-t. A nagyot az Újpest védi 
a lilák szerint úgy illenék, hogy a 
„kicsi” is hozzájuk kerüljön.

A KKK nevezési határidejű egyre kö
zeleg, az újpestiek azonban még nem 
jelöl lek ki teljes egészében a nevezendő 
csapatot.

— Annyi bizonyos — m-ondja az Igaz
gató —, hogy valamennyi szerződtetelt 
játékosunkat benevezzük. Tehát Sziklai, 
Futó, Joós, Mester, Fekete. Szalay, 
Szűcs, Balogh, Temes, Áriám, Vincze, 
Zsengellér, Kállai, Tóth, Kocsis, Pálya, 
Hidasi és Solti biztos tagja a keretnek. 
Kívülük benne lesz még Akna völgyi, 
Németh, Jobbágy, Nagymarosi és még 
egy-két tehetséges fiatal UTE-játékos.

4 0 .0 0 0  néző segített
az Ambrosianának a bajnok
ságot jelentő utolsó mér
kőzésén

B o f f  i a z  © l a s z  g ó l k i r á l y
Bologna, június

A hatalmas küzdelem befejeződött! Ámint 
előrelátható volt, az Ambrosiana 
elhódította a Bolognától a büszke bajnoki 
címet. A sors az; idén is úgy hozta, hogy 
csak az utolsó fordulóban dőlt el a baj
nokság sorsa., most azonban még az az 
érdekes helyzet állt elő. hogy éppen a 
két érdekelt, a Bologna é.S' az Ambrosiana 
találkozott egymással ezen a sorsdöntő 
mérkőzésen.

A mérkőzés színhelye a milánói San 
Siro stadion1 volt, amelynek nézőterén
40.000 néző szorongott. (A bevétel 471.000 
líra volt, ami kb. 122.000 pengőnek felei 
meg.)

A mérkőzést — igazságos eredménnyel 
— az Ambrosiana nyerte l:0-ra és ezzel 
elnyerte a bajnoki címet is.

Igazságosnak kell tekintenünk a bajnok
ság végeredményét ‘is. A tavalyi bajnok, 
a Bologna a hajrában nem bírta az 
iramot, kénytelen volt utat engedni a 
fiatalabb játékosokból álló Ambrosianá
nak. A bajnoki idény végére a Bologna 
öregjei kidőltek és mivel a vezetők nem 
gondoskodtak idejében a csapat fel
frissítéséről, á bajnokság elveszett. Az 
utolsó mérkőzéseken már nem lehetett 
erősíteni.

A Juventus végzett a harmadik helyen, 
majd utána szorosan a Lazio és a Genova 
következik. Ezek az élcsapatok az elmúlt 
év során váltakozva harcoltak az első 
helyért is.

A bajnokság góllövő listája így fest a 
lezárás után: Boffi (Milano) 24, Guarnieri 
(Ambrosiana) és ruricelli (Bologna) 15,

Reguzzoni (Bologna.) 14. Conti (Genova.) 
és . Gabetto (Juventus) 13. Berosria
(Ambrosiana) 12. Az első hat középcsatár, 
vagy szélső!

A záró táblázat képe a következő:
1. Ambrosiana
2. Bologna
3. Juventus
4. Lazio
5 Genova
6. Torino
7. Roma
8. Milano
9. Novará

10. Venezia
11. Bari
12. Triestina 
13_ Fiorentina
14. ' Napoli
15. Liguria
16. Modena

30 20 4 6 56:23,44 
30 16 9 5 44:23 41 
30 15 6 9 45:40 36 
301211 744:3635 
30 14 5 11 56:47 33 
30 13 7 10 47:41 33 
30 11 7 12 28:31 29 
30 10 8 12 46:38 28 
30 12 3 15 27:35 27 
30 10 7 13 34:46 27 
30 9 9 12 33:46 27 
30 10 6 14 38:43 26 
30 9 6 15 37:48 24 
30 9 61526:4124 
30 7 10 13 25:44 24 
30 7 8 15 39:43 22

Az utolsó fordulóban dőlt el a*második 
kieső sorsa is. A Modena ugyanis már 
hónapokkal ezelőtt ..bebiztosította” magá
nak az egyik kieső helyét. A genovai 
Liguria lett a második kieső azzal, hogy 
vasárnap otthonában vereséget szenvedett 
a Juventustó!. így is csak a gólarányon 
múlt a' Liguria kiesése, mert a Napolinak 
vasárnapi győzelme folytál; ugyanannyi 
pontja lett, mint a Liguriának. A Napoli 
azonban néhány ezrelékkel javított 
gólarányán a vasárnapi győzelmével.

Most a kupa felé irányul az olasz 
labdarúgó társadalom érdeklődése. Vasár
nap Rómában Ictvz a kupadöntő: Genova 
—Juventus.

Tegnap és ma...
(Két beszélgetés Szoyka dr.-ral)

1 .
Az első beszélgetésünk még a tél folya

mán történt Pataky Mihály akkor még 
nem vette át a Ferencváros irányítását. 
A Fradi nem szerepelgetett túlságosan 
meggyőzően, sőt néha nagyon is két- 
ségbeejtette hűséges szurkolótáborát. 
Hiába volt az edző lelkiismeretes igye
kezete Valahogy nem ment . . . Ebben 
az időben Szoyka dr ..pihent". Nem ka
pott helyet hétről hétre a _ csapatban, 
akárhogy is szeretett yőlna_ játszani. Pa
naszkodott is nekünk a játékos. Ebben 
az időben azzal a gondolattal foglalko
zott, hogy békésen megválik a Ferenc
várostól, mert nem bírja ki, hogy ie 
futballozzák. Anyagiak tekintetében sem 
állt valami rózsásan. Polgári állása nem 
volt s a labdarúgó-fizetése éppen csak 
arra volt elég, hogy ellátását és lakását 
fizethesse. Azt mondta, hogy szeretne 
visszamenni a Szegedbe. Ott, Szegeden 
az édesanyjánál lakhatna és a fizetéséből 
félre is tudna tenni.

2 .
A fentiek óta a Ferencváros körül 

nagyot változott a világ. Patakit Mihály 
kezébe került a sportbeii irányítás. Az 
új vezetés átütő sikert aratott.

A bajnokság megnyerése után most 
újra beszélgettünk Szoyka Kornéllal, is
meretes. hogy a hátvéd állandó ta<ja 
tett a# utolsó mérkőzéseken feltörő Fe
rencvárosnak. Szereplésével mindenki elé
gedett lehetett. A rábízott feladatot telki- 
ismeretesen elvégezte és neki is jelentős 
része van benne, hogy a csapat védelme 
olyan szépen szerepelt.

Szoyka dr-t már nem foglalkoztatják a 
téli elkeseredett gondolatok. Rá sem is
mertünk a téli Szoyhára, amikor besték 
gettünk vele. Még a télen sikerült saját 
erejéből állásba jutnia és ez lényegesen 
hozzájájult ahhoz, hogy ne vegye tragi* 
kúsan a pihenést a tartaLSksorban. A 
Pataky Mihály vezetése alatt játszó Fe
rencvárosban pedig ő is helyett kapott.

Olyan ez mondta nekünk ragyogó 
arccal mint m ikor a gyereknek visz* 
szaadjdk az elvett játékát. Kétszeresen 
élvezet mgst játszani. Nekem nincs más 
szenvedélyem, csajt a labda. Nem iszom, 
nem dohányzom. Különös rágondolni, 
hogy a télen sokáig pihennem kellett. 
Hiszen a képességeim, amelyet elismer
tek éppen azzal, hogy Szegedről szerződ
tettek, nem változhattak meg itt sem. 
De már el is felejtettem , hogy mi volt 
a télen, örülök, hogy sikerült kikülde
nünk a. bajnokságot, fis nagyon öiHilök, 
hogy én is résztvehetlem ebben a nehéz, 
de szép küzdelemben*

Itt eszébe jut valami a játékosnak és 
ezt mondja:

— Csak a hasznát láttuk annak, hogy 
betartottuk azokat az utasításokat, ami
ket Pataky Mihály adott nekünk, Az 
eredmény mindennél szebben beszél. Nem 
árt, ha hallgatunk, mi, játékosok a 
szakértő vezető tanácsára. Lelkes vezető 
sok van, de nem mind szakértő is. Miért ne 
hallgassunk hát — fejezi be — arra, aki
ről tudjuk, hogy ért is a labdarúgáshoz.

Vidéki eredmények
Makó: MÁK—KRVSE 3:1 (1:1). I. o. 

bajnoki. Vezette: Lázi. Nehéz, de megér
demelt győzelem. Góllövő; Balog (2), 
Fuzák, illetve Szabó.

Balmazújváros: DVSC II—BSC 2:1
(1:0). I. o. bajnoki. Vezette: Pillér. A. 
DVSC II ezzel a győzelmével csoport- 
bajnok lett.

IIódrnezővásárhely; Szegedi \ SL--
IIMTI-; 2:0 (1:0). 1. o. bajnoki. Vea»tte: 
Pataky I.- Miiül a kőt gólt Péli szerezte*.
— SzYSE ír-HMTE II 3:0 (*2:0). II. o. 
bajnoki. Vezette: Pissúr dr.

Pécs • PVSK i f .j.— KTSF. ifj. f>:0 (1:0). 
Ifj. bajnoki. Vezette: Lányi. A I’VSK 
ifi ezzel a győzelmével megszerezte a 
pécsi alosztály bajnok ‘•ágiit. Vasárnap 
a bajai Bácska ifi ellen játszik a pécsi 
csapat az al sző ve Légi bajnoki óimért,
-  DVAC if.i...PBTC ifj, 2:1 U:l). Ifj.
bajuoki. Vezette: Mecseki.

K asiia 5 K. Törekvés Bocs. ka i—KSG
Rákóczi 3;0 (2:0), Ifj, bajnoki.

Gádoros: G SE—Szentesi MÁV vegyes
4:2 (1:1). Barátivá,go?. Góllövő: Drabak 
(f>), Márkus ét, Jávorözkí* ill. Papp (3)»

--------- " *

Haladás—Dunakeszi Magyarság vasutas 
bajnoki mérkőzés lesz vasárnap Sasom
ba t bot ye>0*

A b s z k r t -mérköz é̂ sek  j á t é k 
v e z e t ő  K1LDÉSE

Hungária T—SztVpilona T, Köb. AC-p.,
5. Vezeti: Barabás. A második csapatok 
3 órakor kezdenek. Játékvezető: Dömpk.

Autóbusz I—'Kelenföld L BVSCpálya, 
fél 6. Vezeti: Péter ka. Második csapa
té k 3 órakor. Vezeti: Zvol-enszky.

Zugló I—Baross I, Pestújhely, 6. Ve
zeti: Kovács I l i  János. Második csapa
tok 4 órakor. Vezeti: Fekete József.

Száva T—Ujpeist I, S/KTC-pályn, 6. 
Vezeti: X e me ■ s k é r y.

I». HÉV—Rí* r lelep. Peslszenterzsébct, 
Előd-u., fél 5. Vezeti; Máefiay*

A bajnokság á llása
I. os*tály

Északi csoport
1. i'.LK 21 36 5 ?. SS:33 37
2. Testvériség 21 37 3 4 es;2n 87
3. Elektromos II 23 3 6 2 5  105:37 31
4. Pamutipar 24 3 2 6 6  74:42 30
5, JII. kor. TVE 24 10 7 7 48:38 37
(>. MÁV ÉlŐro 21 7 9 8 35:47 23
7. URAK 24 9 411 3S:60 22
S. IIAC 24 8 4 12 42:50 20
9, MFTR 25 8 I l i  49:53 17

10. TPE 24 5 7 12 40:fit .17
11. Mse 24 7 3 14 31:68 17
32. Főv. TKür 24 6 4 34 32:75 16
13. ZsTE 24 5 3 16 22:73 13

Déli csoport
1. WM't K 25 20 2 3 97: 30 42
2. Hungária 26 1 6 4 6 61: 28 SS
3. Goldberger SE 26 17 2 7 57: 33 56
4. KTK 96 14 7 5 55: 33 35
5. PcMTK 25 14 4 7 68: 39 32
H. M. Posztó 26 1 4 4 8 51: 42 32
7. SÁG 26 12 2 12 56: 42 28
8. BMTE 25 30 5 10 51: 57 37,
í>. KSSE 25 10 3 12 44: 56 23

10. FSO 25 8 6 11 39: 44 2ö
31. M A VÁG II 26 9 3 14 55: 68 21
32. ETO 26 4 517 32: 65 13
13, MAFO 26 5 1 20 42 : 81 13
11. ICTC 25 — 4 21 21:107 4

Keleti csoport
1. Ganz 33 19 4 ~  60:25 43
2. Törekvés II 2414 5 571:3533
3. NSC 24 13 4 7 45:30 30
4. I4USC 23 11 5 7 62:41 27
5. TTálókoosi 23 9 5 9 48:54 23
6. KAC 24 9 5 12 49:51 21
7. PSC 24 S 5 11 41:47 21
8. Fi 14ex 24 8 5 11 29:46 21
0. WSO 24 8 4 12 51:55 20

3-3. ns/.KRT ír 24 7 6 11 49:32 20
11. T3SE 21 6 711 33:45 19
1?. íH-sFG 24 6 411 37:61 16
13. Hargita 23 5 5 13 30:52 15

IT. osztály
Keleti csoport

I. SzNSE 24 16 6 2 69:33 38
2. KSG 22 17 .1 2 91:25 37
3. Köb. AC 24 14 5 5 85:39 33
4. RÁC 23 13 4 6 65:4.3 30
5. K. T< írek vér. 24 10 6 8 .37:44 26
6. SzKTC 23 10 5 8 55:51 25
7. RTK 21 7 9 8 39:34 23
S. ZAC 24 9 4 11 .37 ;5ö 22

TCMT.E 24 6 711 43:61 19
10. Autótaxi 24 5 5 1i 50:65 15
II. PTC 24 5 4 15 33:6,3 11
12. Kistcx 24 4 6 14 25:76 14
13. Sp.árta 24 5 2 17 35:55 13

lísiatl esoporí
1, UTE II 26 18 6 2 106:29 42
1. KTK 26 16 5 5 76:37 37
3. Gázgyár 26 15 7 4 54:36 37
1. UFÓ 26 16 3 7 81:42 35
á. UMSE 26 14 7 5 71:.36 55
li. UVASC 26 15 .3 8 41:41 33
7. OTE 25 14 4 7 65:39 32
S. VI. kér. SC 26 9 2 15 46:55 20
9. UTSE 25 7 5 13 43:53 19

10. TSC 25 7- 3 15 36:76 17
11. Pannónia 25 6 4 15 39:68 16
12, Compaator 26 7 1 18 29:85 15
35. TŰK* 26 4 S 19 29:78 11
14. B. Magyarság 26 3 5 18 30:85 11
* bOraetőpoot levonandó!

Déli csoport
1. KFO 25 16 7 2 78:24 39
2. Tipográfia 26 14 9 3 61:30'37 »
3. P. Juta 26 1 5 4 7  49:47 34
4. B E AC 24 13 5 6 48:39 31
á. FSE 26 13 4 9 54:13 50
fi. Kalapos 25 10 7 8 49:47 27
7. 1‘oMTK 11 25 12 2 11 74:63 26
8. Gamma 25 9 8 8 51:53 26
9. P.IK 38 9 4 13 53:56 22

10. Goldberger II 26 9 3 14 37:66 21
11. 33 FO 25 9 2 14 36:54 20
12. FVSK 25 8 4 13 31;56 20
15. KAOE 36 3 2 21 19:52 8
14. Esi* 26 6 3 17 17:27 15
* Törölve,

III. osztály:
Nyugati csoport

1. Pamutipar II. 20 16 3 1 72:18 35
2. WoSC 20 17 — 3 90:24 34
3. Testvériség II. 20 11 3 6 71:37 25
4. Pannónia II. 20 9 4 7 67:53 22
5 BSC 20 D 3 8 38:39 2.1.
6. M. Textil 20 7 3 10 34:3S 17
7. VÁC 19 7 3 934:4917
s. III. k TVE II. 19 4 6 9 29:52 14
9. OTE II. 20 5 4 11 35:71 14

10. NTC 20 5 1 14 21:64 11
11. MSC II. 20 3 2 15 26:72 8

Keleti csoport
1 Cs. MOVE II. 20 14 3 3 66:26 31
2.' FTC II. 1914 2 376:3530
3. WSC IT. 19 13 2 4 67:33 28
4. Ganz IT. 20 12 — 8 52:47 24
5. SAC II. 19 9 4 6 53:38 22
6. Függetlenség 18 6 5 7 44:37 17
7. SzTE 19 7 2 10 35:88 IC
S, NJTC 19 7 2 10 39:65 16
9. SzFC IT 20 6 — 14 34:79 12

10. SzAC II. 19 2 5 12 34:58 9
11. FVSK II. 20 3 11634:78 7

Északi csoport
1. Pasiás 11 22 19— 4 68:27 38
2. Ki'.AC 22 IS 5 4 53:28 31
;l. PMTK 2*2 12 fi 4 57:51
4. PATK 22 12 5 5 56:90 29
5. Juta 22 12 3 " 57:30 27
1.. p.vsc 11 22 10 4 8 42:16 24
7. KSO I [ 2i 10 3 9 29:36 23
8. KKSK .11 22 7 ;j 12 38:00 17
9. KESC 22 6 4 12 31:48 16

19. M. Előre I! 23 5 1 16 31:8.", 11
11. .11 KSH 22 4 a 16 22:58 19
12. DSK 11* 22 2 4 16 22:25 8
* Törölve.

Ifjúsági válogatón cázé? lóra kedden 
délután- A Bukarestbe készülő Ifi csapat 
körete délután 4-kor a hungirUüti pályán 
tart edzés*.

Notro váltak Iw a fiatalok ut Álba 
Iti'Kiábni). A Jlosrlótöl Clozcavrdelt ' otc- 
f-égot ennek tulajdonítják a raéscMOuor* 
váriak.

A KKK-RA KERvLö EGYESÜT.ETEK 
MINPEGTIKÉEEK MAGYAR EPZéUE 

VAN
Már eldőlt, hogy melyik nyolc egyesü

let kerül a KKK-ba. érdekes, hogy a 
nyolc egyesület közül hétnek magyar ed
zője van. egy egyesületnek meg nincs ed 
zöje. íme az edzők:

Ferencváros: Diméuy.
Hungária: Senkey.
Újpest: Mészáros.
BSK: —
Qrmdjanski: Bnkovi.
Slavia: Wilhelm.
Venus: Jánt.sy.

V E G Y E S  H Í R E K
ÚSZÁS t

Kovácsnak, az ismert rmiugránafé 
fegyelmi ügyét tárgyalta tegnap este a 
MÚSz fellebbvitéli bizottsága. A bizott-t 
ság Kovács büntetését két évről másfél 
évre szállította le.

Két; fiatal hölgy versenyző áll ma £
fegyelmi bizottság elé. Az újoncversc-' 
nyen ,;ól szerepelt kőt ifjú hölgy leg
utóbb a nyitott uszodában nem viselke
dett megfelelően.

Az úszó egyesületek •nég mi mii;g sok
éremmcl tartoznak ugymámák. Az,
„adósjsógok*' között egy-ketévesek is
v,annak. Most azután elható rózták. hogy
a tri rtozások a t köl-Ctíünősen *,i'vírjuk”
egymásnak. Ilm....

VÉGET ÉRT A  FŐVÁROST 
PO LG ÁR I ISKOLÁK  

dr Kéler- és székesfővárosi vá.ndor-1 
díj küzdelme, A  „mennyiségi*1 célt 
szolgáló Kéler-vándordíjat véglege
sen megnyerte a mesterutcai polg. 
isk., amelyben a növendékek 95.70 
százaléka tud úszni. 2. Pannonia-u. 
p. i. 81.52 százalék, 3. Kiskorona-u.,
4. Kórház-u., 5. Knézits-u. A  székes- 
fövárosvándordíját a Kiskorona-u, 
nyerte. 2. Pannonia-u., 3. Medve-u,

TEKÉZÉS
KECSKEMÉTEN

vasárnap tartotta alakuló közgyűlését a 
Délmagyarországi Tekéző AI szövet aég#
A közgyűlés után a budapesti alszövetség 
csapata mérkőzött a délmagyarországi 
alszövetség csapata ellen. A budapestiek 
győztek 6277:6085 arányban.
CÉLLÖVÉSZET

A„BULCSÚ” LÖVÉSZ EGYESÜLET
7-én, 8-án és 9-én megtartott országa 
nyílt céllövőverseny eredményei:
I, Csapatverseny felevő testhelyzetben a. 
Furtkovics Béla csapatvamlordUáért. (50 
fekvő'.) 1. Elektromos 1926 pont. Ifi. 
Csapatverseny álló testhelyzetben. (10 
lövcs.) 1. Elektromos 1777 pont;. V. Os-apat- 
verseny térdelő testhelyzetben, (50 lövés.)
I. Elektromos 1848 pont (országos csúcs).
VII. Csapatverseny összesített ered
ményeit alapján. (Fekvő, álló, térdelő, 
összesen 12(1 lövés.) 3. Elektromos 5o26 
pont. Hölgyek versenye. (43 lövés fekve.)
I. RPLE 1878 (országos csúcs). Automata 
pisztoly csapatverseny., 1. BPLE *-74 
találat 270-bői. Automata pisztoly egyéni 
(haladók csoportja.) 1. Bndmszky L«i“zlo 
BalassagyarmaG Hotls 54. Kezdők 
csoportja: 3- Medvcgy Albert Gázművek 
49 találat. Hölgyeknél. (40 fekvő.) I. oszt,
3. Németh Józsefné Horthy PL KJ 365 pont.
II. oszt. 1. Cságoly Tibornó RPLE 384.

Hölgyek, kezdők (10 lövés fekvő): L
Tempói Anlslné BPLE ‘177. Hölgyek tér
delő testhelyzetben, 40 lövés; 1. Cságoly 
Tibornó BPLE 352 (orsz. csúcs). Fekvő 
csthelyzej, egyéni (férfi) 43 lövés: 1. o. 
oliimpiai szám; 1. Tarics Tibor BETE 
397. II. o.: 1. Volánt Lajos BPLE 389,
III. o.: 1. Fábián Ödön MLE 386. Kez
dők; 1. Rcgávsz Jánoi? BE TE _ 584. Egyéni 
térdelő testhelyzetben, 4(1 lövés; 1. 0.5
1. Papp Zoltán BETE 382. II. 0.: 1. Tóth 
Sándor MLE 363. III. 0.: 1. If.L Kh«» 
László V. kér. Levon to 369. Kezdők:
1. Nagy László BETE 371. Egyéni (álló) 
U lövés. I. o.t L Balogh •Ambrus MLE 
373. II. o.: 1. Tóth Sándor MLIT_ 3.17..
TIT. 0.: 1. Ifj. Kiss László V. kér. 
Levon te 358. Kezdők: 1. Deák Jós&sef Fó&Tj 
263. Hölgyok legjobb eredménye; Csá* 
goiy Tibornó BPLE 336, orsz. csúcs;

Kezdők eredménye összesített. 120 lövés* 
bői. fekvő, álló, térdelő — 40+40 !
I. Deák József FégL. 1110. Hölgyek ver
senye, legjobb eredmény Cságol.v Tibornó 
BPLE 1072 (országos csúcs), összesített 
eredmények alapján 120 jövésből, 
40 i 40 ’ 10. I. oszt. 1. Balog Ambrus 
MLE 1142. országos csúcs. 2. Papp Zoltán 
BETE 1126, 3. Tarics Tibor BETE 1124.
II. oszt 1. Tóth Sándor MLE 1090, 2, 
Vértesi körnél MLE 1090. III. oszt. 1. ifj. 
Kiss László V. Levente 1104, 2. Nagy 
László BETE 1103.

Az Országos Magyar GaJamblövő Egy
let június 19—23-án rendezi tavaszi ga* 
lamblövő versenyét a Balaton mellett. A 
verseny 15 versenyszámból áll. Ezek kö
zül tiz élő és négy agyaggalamb ver
seny. A tavaszi versenyekre a rendező
ség reménye szerint nevez az egész ki
váló magyar galamblövő gárda. Való
színű, hogy a versenynek számos kül
földi résztvevője is lesz.
V ÍVÁS

A vívószövetség tanácsa nem tárgyalta 
az alapszabálymódosító indítványt a hét
főn este megtartott ülésen. Ok: elhalasz
tást kérő javaslat érkezett és ennek a 
tanács helyt adott.

SZERKESZTŐ* LZENEíbEK
„Nagy tét a fogadás.” 1 Az 1500

méteres világcsúcsot Lovelock tartja 
3:47.8 mp-cel. 2. A magyar csúcsot 
Szabó Miklós tartja 3:48.6 mp-cel. Utána 
Iglói (3:52.2), Híres (3:55.4) és Rátonyl 
(3:56.6) következik. 3. A 3000-es fedett
pálya világcsúcsot (hivatalosan ugyan 
nem tartanak ilyent nyilván) Szabó 
tartja Berlinben elért 8;24.4 mp-es 
idejével. Előtte Nitrminak 8.26.4-es ered
ménye volt a csúcs.

Hegen féld. Baróti Lajosnak, a Szeged 
FC fedezetének családi neve Kratofil.

Hú olvasó, Budapest. Teljesen mind
egy, hogy az , a<Jott gúlolynt o«zt..iuk cl 
a knpoltnkknl, vagy «. kapottakat ar» 
adottakkal. Mim lenképpen n hányados 
adja meg a gólarány mértékét. A kü- 
lóubség csak az, hogy ha a* adott gólo
kat osztjuk el a kapottakkal, akikor a 
n a g y 0 b b hányódó* jéleyti a jobb gól- 
arányt. Ha fordítva végezzük 
tás’t, akkor a k i s e b b  hányados jelenti 
a johb góínráiiyt. Torul-észéteecu az öeiz- 
Wha«.ówli fa ndó gól a,rá nyok k iw-á m í tája
kor mindig ugyxpabbai) az ifányb?|.u 
kell elvégezni az osztást valamemiyl 
géb ráírnál. Ki^ouáfs műveletével nem 
lobot- kiszámítani a gólarányt, mená a 
szabály szerint annak n golara.nya jobb* 
aki a kapott góijnmnk n.'sgyobh százai 
lékát adta vissza.. Ezt. pedig csők cm* 
fá> műveletével lőhet mfgáüapitapi.

TENISZ
A MAGYAR-NÉMET TENISZ- 

MÉRKŐZÉS
hivatalos eredményc 4:0 a magyar osa* 
pat javára. Az ötödik mérkőzés félbe* 
szakadt s mivel azt fonna szerint egyik 
csapat sem adta fel a réllmszakílás*
oka a sötétség volt —, ilyenformán 
nem szám. belő a magyiiY - német viadal 
eredményébe*


