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HETI MŰSOR
KKK-MÉRKÖZÉSEK

Szerda
Sarajevo: Slavia—Ferencváros.

Vezeti: Croner dr.
Zágráb: Gradjanski—Újpest. Ve

zeti: Radulescu.
Szombat

Újpest: Újpest—Gradjanski. 
Vasárnap

t)Uői-út: Ferencváros—Slavia. 
Bukarest: Rapid—Hungária, Ve-

nus—BSK. . .

H & in s á r ía  S a vasárnapi visszavágón Kardos és Vidor
Kalmárral és Müllerrel áll ki

nélkül, de

. ------------

tartotta Belgrádban

HÉTFŐ D ÉLUTÁNI KKK-MECCS BELGRÁDBAN

3 : 0 - r a  g y ő z ö t t  a  B S K  
Venus ellen

Bodola kulcscsonttörést szenvedett
Ú j p e s t  e d z é s t  t a r t o t t  h é t t ő n  d é l e l ő t t

Belgrád, június 17.
Ma délután játszották le itt a

J3SK__Venus KKK-mérközést. A
honi csapat 3:0 arányban győzött, 
miután már a félidőben l:0-ra veze
tett. A  belgrádi csapat mozgásán 
meglátszott az előző napi bajnoki 
mérkőzés fáradtsága. A mérkőzés 
sorsa ennek ellenére korán eldőlt: 
már az I./féiidö 3. percében

Bodola szerencsétlenül esett és 
kulcscsontját törte.

K órházba ke lle tt0 szállítani. A 10 
főre olvadt Venus-csapatot lelkileg 
is nagyon megviselte ez a véletlen 
szerencsétlenség. Nem tudott igazán 
küzdeni.

Valja revics, N iko lics  és G lisovtcs  
Jötte a három gélt.

A  mérkőzésnek 5000 nézője volt.
Ú jv á ri mind a két fél teljes meg

elégedésére vezette a. mérkőzést.
A mérkőzés után beszéltem Jáno- 

syval, a Venus edzőjével. A  követke
zőket mondta: . . . .  .

—  M inden szám ításom at fe lb o n 
to tta  Bodola szerencsétlensége. Ez
bizony nagyon leverte  a csapatot. 
Ú jv á r i jó l vezette a m érkőzést.

Az Újpest csapata
vasárnap este érkezett meg Belgrád- 
ba. Popovics Kika, a BSK főtitkára 
fogadta az újpestieket a pályaudva
ron. Ugyanabba a szállóba mentek 
az újpestiek, mint amelyikben a Ve
nus lakik. Jánosy mester nagy 
örömmel fogadta régi játékosait.

Hétfőn délelőtt a BSK pályáján
könnyű edzést tartottak az új

pestiek
Mészáros edző vezetésével. A  lila 
fehérek jól mozogtak.

Edzés után Mészáros edző a kö
vetkezőket mondta:

—  A csapat teljesen rendben van. 
Tudjuk jól, hogy a Gradjanski mi
lyen nagy ellenfél. Láttuk a csapa
tot Budapesten, a horvát válogatott 
jelmezében. Mégis jó eredményt vá
rok a csapátomtól, mert most na
gyon együtt vannak a fiúk.

F u tó  helyeslöleg hallgatta végig

FTC - p á l y a
^  ix.. ŐM-ŐI-OT 129 —

Vasárnap, június 23 án 
d, u. lél 6 órakor

F c r e n c v á r o s -
S Ia v ia
Középeurópa-Kupa

visszavágó mérkőzés 
előtte negyed 4 órakor

Szt. István fk—Kaposvári fk
K.IS0K országos bajnoki 

döntő mérkőzés

az edző nyilatkozatát és a maga ré
széről még hozzátette, hogy az Ú j
pest győzelemre megy Zágrábban.

Az újpesti fiúk hétfőn délután a 
BSK— Venus mérkőzést nézték vé 
gig. Kedden reggel indulnak Zdg 
rábba, a szerdai Gradfaiíski— Újpest 
mérkőzés színhelyére.

Engl András.

R e n d b e n  e l u t a z o t t
a  F e r e n c v á r o s ,  c s a k  
K i s z e l y  u t l b ő r ö n d j e  
m a r a d t  B u d a p e s t e n
Pécsett re g g e liz te k  a  zö ld -fe h é re k

.— Kiküldött munkatársunk telefonjelentése —

D A M E K O W :
Naponta négy órát ed zek , — ez a sikerem  titka

Damerow tavaly már nem volt a régi, 
átütőerejü versenyző. A szakértők nagy
része a nagymultú német versenyző csil
lagjának elhomályosulását jósolta. Annál 
nagyobb volt a meglepetés, midőn Da
merow idén először Merkenst, majd a 
német világbajnok Metzéfc fektette ket-
vállra. ......

Kérdést intéztünk a krefeldi hoshoz, 
mivel magyarázza váratlan sikerét, Da
merow a következőket mondta:

— A győzelmet sohasem adják ingyen. 
A siker sok munka, sok lemondás zá
loga. Midőn tavaly visszaestem, kutatni 
kezdtem ennek az okát. És rájöttem 
arra, hogy kényelmes lettem. Elpuhul- 
tam. A sok győzelem elbizakodottá tett. 
Erre aztán még a tél folyamán kemény 
országúti edzésbe fogtam. Naponta négy 
órát kerekeztem a havas országutakon és 
éreztem, hogy a rozsda lassan elkopik az 
izmaimból. Aztán kis áttétellel hegyi te
repeket kerestem föl. Márciusban már a 
pályán lógtam. 100—120 kört daráltam 
magam alá. Mint az ördögöt, űztem ki a 
fáradtságot magamból. Aztán jöttek a 
gyakorlatok: a görgőről való leszakadás 
után az új kapcsolat megteremtése. Rob
bantások, hajrák, csúcskörök futása . . .

Kezdetben keservesen ment ez a fokozott 
iramdiktálás. De későbben megszoktam. 
Ma is négy órát edzem naponta. Reggel 
két órát az országúton, délután másfél 
Órát a pályán és este jön a levezető ed
zés, sétával egybekötve az országúton.
_ magyar versenyzők megleptek

gyengeségükkel. Különösen Szekeres ki
fulladása. Az első ostromra lerakta fegy
vereit. Ilyesmit bpkósisakos versenyző
nek sohasem szabad megtennie. Küzdeni 
kell, nyolc leszakadás után kilencedszer 
is nekimenni az ellenfélnek — ez a mo- 
torvezetéses sport lényege és vonzóereje, 
ez a folytonos harc és hajrá népszerűsé
gét elsősorban önnek köszönheti.

__ Feketének viszont áldozatul estem.
Nem tekintettem komoly ellenfélnek, ját
szottam vele, elengedtem, nem vettem 
komolyan — és ez a fölényeskedés csúfo
san megboszulta magát. Megérdemeltem 
a vereséget. Senki se becsülje le ellen
fele tudását!

— Pénteken mindenesetre sokkal nehe
zebb dolgom lesz. Szekerest nagyon 
bántja a vereség. Nagy villámgyors és 
Fekete köpi a markát. . . Szép harc lesz 
és: győzni akarok.

Pécs, június 17.
Vasárnap este a menetrend sze

rint 22 órakor indult el vonatunk a 
Keleti-pályaudvarról. A  következő 
játékosokkal megyünk a sarajevói 
KKK-mérközésre: Csikós, Szoylca
dr., Polgár, Lázár, Sárosi III., Pósa, 
Bíró II., Kiss, Kiszely, Jakab, Beré- 
nyi, Gyetvai és Pálinkás.

Derűs a hangulat, csak Kiszely 
mérgelődik: az útiböröndje ugyanis
Budapesten maradt. Csikós tréfálko
zik:

— Nesze, itt az én bőröndöm —  
mondja. — Megengedem, hogy cipeld 
helyettem, ha ez annyira hiányzik 
neked.

— Dehogy is cipelem — vág visz 
sza Kiszely. — Különösen visszafelé 
nem akarom cipelni, mert ekkor már 
azok a gólok is benne lesznek, ame
lyeket beszedtél a sarajevói csatá
roktól.

A gárda hamarosan elhelyezkedik 
a hálófülkékben és álomba szende- 
rül.

Mikor vonatunk Pécsre érkezett,

Á teniszcsapatbajnok
ságot tegnap ismét 
elmosta az eső
Ma valam ennyi o sz
tályban lesz játék

Hétfőn délután' a II. osztály és IV. 
osztály utolsó fordulóját kellett volna le
játszani. A délutáni zápor azonban a 
pályákat használhatatlanná tette, a mér
kőzések elmaradtak. Ezeket a mérkőzé
seket ma délután kell lejátszani. Jankó 
József, a csapatbajnokságok döntnöke a 
következő napokat jelölte ki a még le 
nem játszott bajnoki mérkőzésekre:

I  osztóivá és II. osztályú szövetségi 
díj • 18-án, kedden és 20-án. csütörtökön. 
A II. I II .  és IV. osztály elmaradt mér
kőzést ma, 18-án játszák le. Ha. ma is 
esne, akkor valamennyi mérkőzés -szer
dára halasztódik.

A tenisz csapatbajnokságok során, a
IV. osztályban elkezdték a Testvériség- 
Postás mérkőzést. Négy mérkőzést be is 
tudtak fejezni, a többit szerdán játszák 
le. Eredmény:

Testvériség—Postás 2:2. félbeszakadt. 
Testvéri ség-pálva. Nagy T—Kirschen- 
baúm P 5:7, 6:1. 6:4. Géczy P—Kom T 
7:5. 3:6, 6:2. Kökény dr P—Bézur T 6:2, 
6:1, Négy, Korr. T—Kirschenbaum, Géczy 
P 6:2. 6:4.

Mai műsor:
I. osztály: UTE—MAFC, BSzKRT

BBTE BSE—MAC. Szövetségi d íj:
MAFC—UTE. I I.  osztály: Elektromos— 
MTK PSC—Unió. BEAC—BLKE. I II. 
osztály: FTC—BAC rangadó. IV. osztály: 
TFSC—MTI. ^ ^

IFJÜ SA Ö
A Szent István fk—Kaposvári fk. or

szágos KISOK labdarúgó döntő mérkő
zést vasárnap délután negyed 4-kor tart
ják meg az FTC-pályán a Ferencváros— 
Slavia KKK-mérkózée előtt.
LABDARÚGÁS

Pécs: PVSK ifj.—Bajai Bácska ifj. 3:0 
(2:0). Alosztályi ifj. döntő. Vezette: Hor
váth. Gyenge játék.' Góllövő: Balázs (3).

Derecske: D. MOVE ifi—Bihari Turul 
ifi 6:1 (2:1).

Balmazújváros: Debreceni MT.E—BSC
ifi 3:2 (2:1). Barátság**. Vezette: Bán.

felsze
relésekF U T B A L L

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  É S  P L Ö K L
sportáruházaiban, Ví,, Vilmos csá
szár-üt 33. és IV., Váci-uica 40.

Ár j egy  z ékD

már valamennyi játékos fent volt. 
Itt fogyasztottuk el a reggelit.

Utunk további műsora a követ
kező: a menetrend szerint 8 óra .22 
perekor érkezünk a magyar-jugo
szláv határra Magyarbolyba. Itt 
esünk át a vámvizsgálaton. Eszékre 
9 óra 59 perckor kell befutnunk, 
Vinkovciba pedig 11 óra 12 perckor. 
Itt átszállunk a Zágráb— Belgrád 
vonalon közlekedő gyorsvonatra. A 
menetrend szerint 11 .óra 43 perc
kor érkezünk Brodba (a slavoniai 
Brodba), amint hallom, ott fogunk 
ebédelni, mért utunk további során 
nemigen találunk olyan helyet, ahol 
meleg ételt lehet kapni. Brodból 13 
óra 50 perckor megyünk tovább Sa
rajevo felé különleges, keskenyvágá- 
nyú vasúton s mintegy 10 órás vo- 
natkázás után — ha késés nem lesz! 
-— 23 óra 19 perckor, tehát éjfél kö
rül érkezünk meg utunk végcéljába, 
Sarajevóba.

Ott kedden megtekintjük a pályát 
és a csapat egy kicsit mozog. Köny-* 
nyü edzés less csak, labda nélkül.

Bókái Mattanovich Béla.

Vinkovcin ebédelt 
a Feren cvá ros

Diadalmenetben utazott haza 
a úmdianski

Zágráb, június 17.
Hétfőn délután érkezett meg a 

bajnok Gradjanski Zágrábba. Az út
vonal egy részén —  Vinkovci és 
Brod között —

ugyanazon a .vonaton utazott a 
zágrábi csapat, mint a Sarajevó 

felé tartó Ferencváros.
Mattanovich Béla, a Nemzeti Sport
nak a Ferencvárossal utazó munka
társa megkérte Bukovi Marcit, hogy 
Zágrábba érkezve mondja meg ne
kem:

A Ferencváros úti társaságában 
mindenki jól érzi magát.

Vinkovcin ebédeltek igen jól. Éjfél
kor Sarajevóban lesznek.

A Gradjanski valóságos diadalme
netben utazott végig Horvátorszá
gon. Vinkovcin, Brődban, Sziszákon 
hatalmas tömegek várták a jugo
szláv bajnokot és lelkesen ünnepel
ték. Zágrábban tetőfokára lépett az 
ünneplés.

A  szurkolók ezrei lepték el a 
pályaudvart és környékét.

Az üdvözlő beszédek után a zenekar 
a horvát himnuszt játszotta és a tö
meg lelkesen énekelte a nemzeti 

.imádságot.

A‘ pályaudvarról a Gradjanski tit
kársága elé vonult a tömeg, ahol a 
vezetőség uzsonnán látta vendégül a 
győztes csapat tagjait. Bukovi Mar-< 
cinak is nggy ünneplésben volt ré
sze. A  tömeg kívánságára 'többször 
is meg kellett jelennie az ablakban.

Jakopics főtitkár beszédében 
hangsúlyozta, hogy a bajnoki cím 
megszerzése után még nagyobb fel
adat vár a csapatra a kis KK-ban.

Bukovival beszélgettem azután, 
ö mondta a következőket:

—  Sajnos, újabb sérültjeink van
nak. Wölflnek régi sérülése újult ki 
Belgrádban. Rá nem is számítha
tunk. Antolkovics is megsérült, de 
azt hiszem, hogy az Újpest ellen tud 
majd játszani. A csapat kedden gőz
fürdőbe megy.

Bukovi még azt is elmondta, hogy
Vass Antal nagyszerűen vezette 

a belgrádi mérkőzést.
A  11-est talán kissé túl szigorúan, 
ítélte meg, az igazság azonban az, 
hogy mind a Gradjanski, mind a 
Jugoslavija vezetői teljes mértékben 
elégedettek voltak játékvezetésével.

Az Újpest kedden délután érkezik 
Belgrádból Zágrábba.

Flgcher Fái.
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ZÁRÓ SZELVÉNY!_________

„K P “ pályázat XIX.
Beérkezés! határidő 
VI. 22. déli ÍZ óra.

KKK I. forduló visszavágó:

Rapid—-Humgária ...............:••••

Fersecv.—Slavia (Sz.) ••

Újpest—Jugoezlv. I ................

Venus—Jugoszlv. II. •••• ••••»..*«

Nyíregyháza—SalBTC ••

Tatabánja—Tokod ......

Pécs—Lampart ............

DiMÁVAG—Munkács ....
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

MTK-SFAC ......................

SSE—DVSC - ....... ....................

SV SE—Zugló ................

Név: .........................................

Cím. ....... ........ .y

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kel] mellé
kelni. Aki hetonklnt ötnél több 
szelvényt küld. az tegyen Ide 
resztet vagy csillagot?

£ 1  M B B  e heti
l e g j o b b  t i z e n e g y e

Az utolsó teljes fordulóban a nagy hő
ség ellenére is a legtöbb mérkőzésen 
hatalmas küzdelem folyt. Érthető is, 
hiszen majdnem mindegyik mérkőzés 
hatással volt vagy a bajnokságra, vagy a 
kiesésre.

A kemény forduló után a hét legjobb 
tizenegye a kővetkező:

Márki
Nyíregyháza

Kecskés Dormos
Tokod UTE

É V V É G I B IZ O N Y ÍT V Á N Y O S Z T Á S  AZ NB-BBN

7. E le k t r o m o s
Tavassza l a  h a tod ik  helya iéi fe lje b b  és a  h eted ik  
Bél le jje b b  egyszer sesit vo lt az E lek trom os

Urai a jövőt illetiAz Elektromos őszi pályafutása jól 
kezdődött: megverte a Kispestet, a ké
sőbbi őszi bajnokot. Ezután a győzelem 
után dontetlensorozat következett: dön
tetlenül végzett a Haladással, a Gammá
val és az Újpesttel. A három döntetlen 
ntán három vereség jött: kikapott a
Szolnoktól, 5:0-ra, a Hungáriától és 4:l-re 
a Szegedtől. Ez alatt a három meccs alatt 
mindössze egy gólt tudott összekaparni 
az Elektromos támadósora. Majd meg
verték a Nemzetit, de mingyárt utána ki- 
,kaptak a Ferencvárostól. Az őszi hajrá 
azonban jól sikerült: három győzelemmel 
és egy döntetlennel zárták le a félévet.

A tavasz e isö  farral®!® j
is vereséget hozott.. Noha az Elektromos 
alaposan felkészült a bajnoki rajtra, bal- 
szerencséjére olyan csapattal került össze 
mindjárt az első mérkőzésen, amely ép
pen olyan jól, vagy talán még jobban 
felkészült, mint ő, vagyis — a Gammá
val. A Hungáriával szemben viszont nem 
volt szerencséje az Elektromosnak. Ha 
csak egy kis szerencséje van és ha csak 
egy kicsit, jobb ez Elektromos támadó
sora, akkor mindkét pontot elhódíthatta 
volna a Hungáriától. A tavasz folyamán 
igen hullámzó teljesítményt nyújtott a 
villamos-csapat. A tavaszi eredmények 
időrendi sorrendben így festenek az 
Elektromos szemszögéből: Kispest 5:3,
Taxi 4:2, Újpest 1:1, Kassa 2:0. Törek
vés. 0:1, Ferencváros 0:0, Bocskai 4:2, 
Szeged 0:1, Haladás 1:2, Szolnok 3:4. A 
tavaszi hajrá tehát nem sikerült úgy, 
mint az őszi. Az utolsó három mérkőzé
sét ugyanis elvesztette az Elektromos.

[ mos rendszerét tehát „Potya-rendszcr- 
nel:'' nevezhetnék. Ugyanebben a rend
szerben játszott a magyar válogatott is 
egvik-másik mérkőzésén az utóbbi idő
ben. Ez a rendszer kétségtelenül na
gyon hasonlít az olaszhoz: a két hátvéd 

i belül helyezkedik és kifejezetten senkire 
| sem áll rá, az ellenfél középcsatárát a 
hátvédek és a középfedezet felváltva őr
zik. A középfedezetnek nagyfokú moz
gási szabadsága van, nem kell senkire 
sem ráállnia. A két összekötő mélyen 
hátrahúzőűik.

aggodalomra nincs ok. Ha a csapat 
erőnlétével nem lesz baj, akkor a kiesés 
jövőre sem fogja fenyegetni az Elektro
most. Ha azonban magasabbröptu terhe
ket szövögetnének, akkor erősítenie kell 
a csapatnak, különösen a csatársorban. 
Ezzel a támaűósorral ugyanis a 6. hely
nél nemigen fog feljebb jutni. Pedig 
hát olvan jól megalapozott egylet, ammo 
az Elektromos, talán többet is elérhetne 
a hatodik és a hetedik helynél. . .

Szabó Szenes
Tatabánya Lampart

Hevesi 
Tokod 

Horváth I.
Sopr. VSE

Jenőfi
SalBTC

Molnár 
IÍEAC

Hermáim
Vasas

Pintér 
WÍIFC

A tartalék csapat: Berkesi (Lampart.) 
— Retkes (Pénzügyi, Monostori (Pereces) 
_  Kiss SalBTC, Gere WMFC, Liszkay J. 
JJTK — Neiger (Egyetértés), Bodor 
(Pénzügy), Füzér DIMÁVAG, Opata 
MAVAG, Trcnka (Losonc).

F o rron g
a tőrzsianya

Igen gyéren jöttek el tegnap dél
után feketézni a tagok a Hungária 
törzsasztalához. Találóan jegyezte 
meg valaki:
- ,— a  vasárnapi játék után még 
jcketézni sincs kedve az embernek.

Ds azért a „duma1' nem maradt el. 
Hogy szidtak mindenkit, az csak 
égészen természetes. Ilyeneket hal 
lőttünk: ,

—- Még csodálkozik a vezetőség, 
hogy szabad jegyesekkel együtt alig 
voltak többen négyezer nézőnél. Hát 
ki kíváncsi ilyen játékra*

■— Csak játszassák tovább Kar
dost, akkor egy szép napon arra fog
nak felébredni, hogy zárt kapuk 
mellett rendezhetik meg a mérközé- 
%$6ÍJC€>t •

Müller Wudi is ott van. ő nem 
szid senkit, ö csak csendben meg
jegyzi: .■

—  Borzasztó jöttek volt.
Még a szomszédasztal is oda- 

bdamondogat:
—  Tudják, hogyan nézett ki a le

látóról a két csapat? Mintha a buka
restiek repülőgépen, a hunyáriások 
■pedig kerékpáron mentek volna.

Aztán újra Müller Wudit halljuk:
' —- Azért akadt élmény is a mécs
csen. A Rapid jobbszélsőjének a já 
téka. Uraim, a legjobb Biavati óta 
nem láttam hasonló klasszisa szél 
sőt. Nagy futballista az a Sípos!

Kardostj újra Kardost és megint 
Kardost szidják. Majd, hogy agyon 
nem ütik, aki Kardos mellett „kar
doskodik". Aki védi, az is Így védi:

__ Miért szidják Kardost ? Hat
tehet ő róla,, hogy beállították a
csapatba? .

Lehurrogják az illetőt, csak úgy 
hangzik a kávéház. Még szerencse, 
hogy a pincér a négy legvermeaebb 

' árnak jelenti:
— Uraim,, a romi tálalva...
öt percen belül megürül a törzs

Az északi Hiúsági bajwlmáeórii a*
első döntő mérkőzést « « # « ■
Kassán játssza a DiMÁVAG éí a 
KÁC ifjúsági csapata.

VASUTAS IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG
Törekvés ifi.—Székesfehérvári MÁV

Klóré i « .  H:1 0=1). M^ AG:PafYA Törekvés-ifik alaposan kikoazoruHék 
- - pécsi csorbájukat (ott ugyanis 10:0-ra 
' kaptak ki) a pécsieket megverő székes.

fehérváriakon. Különösen. Kummel és 
'•' Császár játszott jól.

Az alföldi csoport már 
befejezte éw«ájétg
a Dunántúl vasárnap  végez, a Fe lv id ék  is 
lezárja  vasárnap  a öaJtaoSii évet, a P e re c e s - 
D ím Av a @ m értiésés k ivéte léve l

l

A hMlSámgöröa
így fest. ha egymásután leírjuk, hogy az 
egyes fordulókban milyen helyeken állt 
s.z Elektromos a ranglétrán: ősszel 6, 2,
2, 2, 6. 8, 8. 7. 8, 8, 7, 7. 7, 6. A tavaszi 
helyezési számok: 7, 7, 7. 7, 7, 6. 7, 7, 6,
6, 7. 7. Amíg tehát ősszel háromízben is 
szerepelt a csapat a második helyen, ta
vasszal a hatodik helynél nem bírt fel
jebb kerülni, igaz ugyan, hogy a hete
diknél rosszabb helyen sem állt. Egyidő- 
ben úgy festett, hogy az Elektromos 
lesz a hatodik, a végén azonban a Tö
rekvés megelőzte.

Jé kézépssapaínak 
b i z o n y u l j

ezúttal is az Elektromos, vagyis annak 
ami eddig is volt, amióta bekerült az 
NB-be. Egyetlen amatőr csapatunk, 
amely biztosan tartotta, pozícióját az NB- 
ben s nem esett ki. Komoly dicsőség a 
hetedik hely is ennek a gárdának, hiszen 
nincsenek ber.ne nagy csillagok, kirob
banó tehetségek, aminők egyik-másik 
csapatunkban találhatók. Legnagyobb 
erényé az erőnléte, amelynek Tóth Ist
ván' a nagymestere. Kevés magyar csapat 
van. amely olyan erős edzéseket folytat, 
rnint az Elektromos. Eleinte bizony nem 
nagyon tetszett a gárdának az erős 
munka, ágáltak is ellene, • ma már azon
ban belátják, hogy a nagy vetélkedés
ben csak így állhatják meg a helyüket. 
Hála Istennek az Elektromos jó példá
ját az utóbbi időben egyre több magyar 
középcsapat követi s az erős edzésnek 
eddig még valamennyi csapat csak hasz
nát látta. Példa rá a Törekvés és a 
Gamma esete.

'lercos csapat
is az Elektromos s ez a másik erénye.
A jó küzdőszellem is az edzőnek köszön
hető, aki hamarosan rájött arra, hogy a 
csapat tudásbeli fogyatékosságait csak 
akkor lehet ellensúlyozni, ha a csapat 
erőnléte jobb. mint nagyobb tudású 
ellenfeleié és ha mindegyiknél nagyobb 
akarással tud küzdeni. A harci kedv a 
múltban néha-néha túlzásokra is ragadta 
a gárda egyik-másik tagját s bizony nem 
ok nélkül panaszkodtak az ellenfelek. 
Hovatovább azonban a túlzások el
maradtak s ma már nem igen lehet 
vádolni az Elektromost fölösleges durva
sággal. Talán csak a kis Martonos 
ragadtatja el magát még olykor-olykor, 
de Ő is egyre ritkábban.

Egy já téko s van,
aki kiemelkedik a gárdából és ez rá - 
kozdi. Ez, a fiatul fiú nem ok nélkül 
telit az utóbbi időben állandó váloga
tott. Komoly tehetség és még nagy fej
lődési lehel ősege k előtt áll. Bakon, a 
kapus megbízható játékos, sőt bravúro
kat is láthatunk tőle. Pázmándy is 
nagytuílású játékos, de könnyelműsége 
igen lefokozza játék útiak értékét. A csa
pat legjobb része a fedezetsor. Kapocsl 
és Gajdos sokat Ígérő fiatal tehetség. 
Határozottan jövő áll előttük. Martonos 
már inkább a mulhoz számítható, bár 
igen hasznos, szorgalmas kis játékos. 
A csatársor a csapat gyengéje. Bozsáli 
(nagyon gyors szélső, sokszor azonban 
éppen az a baj, hogy a labdánál is 
gyorsabb. — túlszalad rajta. Emellett 
kevés az áttekintő kópeeségo. Pálinkás 
jól fut, jól is lő, de nem tdlnagy ská
lájú játékos. Szendrődl egyelőre nem a 
régi Draika. Fűzi II. sem igazi közép- 
csatár- Az összekötők. közül bekecs igen 
jó játékos, munkabíró is, csak ször
nyen sokat, forgolódik és mintha at 
utóbbi időben elfelejtett volna. lőni, 
pedig hát a Zuglóban ez volt a legfőbb 
erénye. G. Tóth ..a halálaplral'* meg
honosítója. nagy technikám futballista. 
Annakidején' mint KISOK-játékos sokat 
ígérő tehetség volt, de az ígéretét nem 
vállatbi he. Részmunkában fecséreli el 
az erejét, Komoly védelemmel nem tud 
megbirkózni ez. a sor. Potya-műtérnek 
sürgősen tennie kell valamit. ha azt 
akarja, hogy a jövőben komolyabb ezé- 
repet játsszék -a csapata az hűben.

Az E lektrom os ren d 
szere

nehezen határozható meg. Egy bizonyos: 
nem angol. Egyesek szerint „olasz- ez a 
rendszer. Potya-mester azonban tagadja 
ezt az állítást. Azt műn,Íja, hogy szíve
sen játszatná csapatával az olasz rend
szert ha volnának hozzá olasz gyorsa
ságú játékosai, de — mint mondja -  
ilyenekkel nem rendelkezik, Az Elcktro-

Hatalmas küzdelem után elérkez
tünk az NBB idényének a végéhez. 
Az alföldi csoportban befejeződött 
már a bajnokság, kialakult a vég
leges sorrend, a dunántúli és a fel
vidéki csoportban még egy forduló 
hátra van.

Az alföldi csoportban
így fest a végleges sorrend:
1. WMFC 22 18 1 3 114::22 37
2. Mávag 22 15 3 4 71:19 33
3. UTE 22 12 3 7 61:34 27
4. Vasas 22 12 3 7 39:40 27
5. KEAC 22 10 6 6 39:30 26
6. FTC 22 9 6 7 55:31 24

7. Postás 22 8 7 7 43:39 23
8. Sz a k  22 9 4 9 40:47 22
9. Cs. Move 22 8 4 10 42:31 20

10. SzAC 22 5 4 H  30:66 14
11. RTE 22 3 5 14 27:90 11
12. B. Kai. 22 -------  22 11:123 —

Kár, hogy az NB-be csak az első 
helyezett kerülhet, mert a diósgyő
rieknek is ott lenne a helyük. Bizto
san bentmarad az NBB-ben a 
BSzKRT, az ózdi MOVE és a Deb
receni VSC. A  kiesés réme még há
rom csapatot kísért: az SK Rusjt, a. 
Salgótarjáni SE-t és a Budapesti 
Vasutas SC-t. Valószínűleg a BVSC 
kerül erre a sorsra, mert az SK 
Rusj az otthonában bizonyára győz
ni fog a Losonc ellen, véleményünk 
szerint a SSE is legyőzi a biztosan 
bentmaradó DVSC-t, tehát a BVSC 
hiába fog győzni az Ungvár ellen, a 
bentmaradásfa ez már kevés lesz. 
Biztosan kiesik a Pereces, Kassai 
SC, Ungvár, Nyíregyháza, Losonc, 
Munkács, Beregszász a már vissza
lépett Füleken felül.

A dunántúli csoport:
így áll a befejezés előtt egy héttel:

Z AKÓ SZELVÉN ff !

„K P " p á lyása t XIX.
Beérkezési határidő 
y i .  J2.' déli IS éra.

K K K  I .  fordu ló visszavágó:

Rapid—Hungária ......*

Feíccv.—Slavia; (Sz.)

Újpest—Jugoezlv. I. •*v**.*:..*.

Venus— ,F£* •••• •*•••«•*»

Tatabánya^—To&pd ••••** •••••*•**

Fétss—Lampart  ....... ••••*••••

DiMÁVAG—Munkács ........ .
Pótverseny: A-pontversenyhen csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba,, egyébként csak holt- 

versenyt dönt eL

M T K -S F A C  j ...........................■*••••

SSE—DVSOs*................... ••••■•• —

SVSE—Zugló ............

Név: •«••••••••••••••••••*••••••••*"

Cím:

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 

forgalomban lévő használatlan
19 filléres bélyeget kell mdwj 
kelni. Akt hetenkint ötnél tóbb 
szelvényt küld. az tegyen ide ké
résziét vagy csillagot:

L

A WMFC tehát elérkezett álmai
nak beteljesüléséhez, sikerült meg
nyernie a bajnokságot és ezzel be
jutott az NB-be, Imponáló bizton
sággal kezdett a. WMFC, a tavaszi 
idény derekáig pontveszteség nélkül 
állt az élen. Akkor egy kudarc- 
sorozat következett, de még kellő 
időben helyreállt a csepeliek ön
bizalma és végeredményben biztosan 
nyerték a bajnokságot. A MAVAG  
második helye az alföldi csoport 
nagy meglepetése. A  gépgyáriak i 
majdnem a teljes tavalyi csapatuk- I 
kai játszották végig az idényt. 
A tavaly kiesésre álló csapat leg
nagyobb dicsérete, hogy még a 
WMFC-t is meg tudta szorítani. 
Pedig nem történt semmi csoda. 
Mindössze annyi,, hogy Opata Zoltán 
megtanította a MAVAG-ot az angol 
rendszerre és ebben a rendszerben 
játszottak a fiúk. Csodát ■ ter
mészetesen —  nem nyújt a rendszer, 
de eredményes munkát csak rend
szerrel lehet végezni. A jövöévi NB  
Il.-nek továbbra is tagja marad a 
MAVAG-on kívül —  ha csak _az 
anyaegyleteket kizáró terv valóra 
nem válik —- az UTE. Vasas (a 
tavaszi remek hajrájáért meg is 
érdemli), KEAC és az FTC. Kiesik 
tehát a Postás, SzAK, Cs. MOVE, 
Szentlörinc, Rákoskeresztúr és a 
Budakalász. Az utóbbi szomorú 
csúcsot állított fel: egyetlen egy
pontot sem tudott megszerezni az 
egész idény alatt.

ez a jelenlegi helyzeí:
1. SalBTC 29 27 1 1 133:20 55
2. DiMÁVAG 28 26 — 2 115:30 52

3. BSzKRT 29 18 5 6 97:45 41
4. ő. MOVE 29 16 4 9 89:63 36
5. DVSC 29 15 5 9 72:53 35

6. SK Rusj 29 16 2 11 63:55 34
7. Salg. SE 29 15 4 10 59:53 34
8. BVSC 29 14 4 11 60:5S 32

9. Pereces 29 9 9 11 42:43 27
10. Kassai SC 29 10 4 15 49:86 24
11, Ungvár 29 7 5 17 45:79 19
12. Nyiregyh. 29 6 6 17 28:65 18
13. Losonc 29 5 7 17 31:63 17
14: Munkács 29 6 4 19 22:83 16
15. Beregsz. 29 6 4 19 28:113 16
16. Fülek* 30 3 2 25 10:39 8

* Törölve,
A bajnokság sorsa ebben a cső 

i portban még nem dőlt el. Nagy való- 
| szinüség szerint a SalBTC-nek sike
rül kiverekednie az elsőséget. Nem- 

, csak azért, mert utolsó ellenfele, a 
Nyíregyháza aligha tudja megszorí
tani, hanem azért is, mert a SalBTC 
mindentől eltekintve igen kiegyen
súlyozott csapat, amelyet a Nyiregy- 

i házánál komolyabb képességű csapat 
i is aligha tudna megállítani. A má
sodik helyre a szintén igen jó játék- 

j erőt képviselő DiMÁVAG került,

1. Tokod 25 18 4 3

2. Sopr. FAC -25 16 2 7
3. Lampart 25 13 5 7
4. Pénzügy 25 11 6 8
5. Sopr. VSE 25 9 10 6

6. Egyetértés 25 12 3 10
7. Zugló 25 9 9 7
8. MTK 25 12 2 11

9. Dorog 25 8 6 11
10. Tatabánya 25 7 7 11
11. Érsekújvár 25 9 3 13
12. Komárom 25 5 7 13
13. Pécsi VSK 25 5 5 15
14. Álba Regia 25 4 5 16

A Tokod bizfos bajnok.
Acuiio.t.u4.i.a.t.vuiv ia. vv.w ——* — - —

dern labdarúgás egyik alapvető igaz
ságát, hogy első dolog gólt nem 
kapni. A remek tokodi védelem és 
fedezetsor az NB-ben is meg fogja 
keseríteni sok támadósor életét. A 
Tokodon kívül biztosan áll a helyén 
és nyugodtan nézhet az utolsó for
duló elé a SFAC, Lampart, Pénzügy 
'és az SVSE. Ezek a csapatok már 
nem eshetnek ki az NB III.-ba. Az 
Egyetértés, Zugló és az MTK közül 
azonban egy csapatnak ki kell es
nie. Ha' a hátralevő mérkőzéseket 
nézzük, akkor látjuk, hogy az MTK 
áll a legnehezebb feladat előtt. Az 
Egyetértés bizonyára győzni fog 
Győrött a Komárom ellen, a Zugló
nak már nehezebb dolga lesz Sopron
ban az SVSE ellen, az MTK-nak 
azonban a kitűnő támadósorral ren
delkezi SFAC-ot kellene legyőznie. 
Biztosan kiesik a Dorog, Tatabánya, 
Érsekújvár, Komárom, Pécsi VSIv és 
az Álba Regia. Érdekes, hogy az 
utolsó helyen álló Álba Regia pon
tosan annyi gólt lőtt, mint a negye
dik helyen álló Pénzügy. A futball
hoz azonban nemcsak csatársor, ha
nem védelem is szükséges.

j S '__
r m a n

Kék Hugó: Az öngól letörte a csa« 
patot...

Zöld Ferenc: így vesztette el ü 
csapat a legjobb kupaerényeit.

Kék Hugó: Maga ne beszéljen,
kedves Zöld úr! Másfél méterrel 
nyerték meg a bajnokságot. Másfél 
méterrel.

Zöld Ferenc: Ugyan kérem, leg
feljebb egy hajszállal volt kint az a 
labda,

Kék Hugó: Akkor hajszállal nyer
ték meg a bajnokságot. Szerintem 
úgyan fölényesen. másfél_ méterrel, 
nade há maga olyan szerény, akkor 
nem tehetek semmit.

Zöld Ferenc: Szerény vagyok,
mint Kardos tudása. Mint Bíró tak
tikai érzéke. Hallom, Bíró szerint a 
három előretolt csatárt akkor sem. 
kell fogni, amikor.támadnak.

Kék Hugó: Hagyjon békében!
Játszottak maguk is nyílt sisakkal!

Lila Leó: Sisak? Mondjuk, tavaszi 
kalap. Ettől eltekintve, Biró jól ját
szotta a zsandár szerepét.

Kék Hugó: Zsandár?
Lila Leó: Igen. Bekísérte Sípost.
Kék Hugó: Még javíthatunk Bu

karestben.
Zöld Ferenc: Hát ott kellemesebb 

is lesz játszaniok a fiúknak, mert, 
az a közönség nem lesz olyan kibír
hatatlan, mint maga. Hogy szidta 
azokat a szegény fiúkat! Hallottam, 
miket kiabált Kardosra.

Kék Hugó: Kardos kezdte. Külön
ben is az idegeimet megtámadta 
ez a játék.

Tűn Leó: Látja, ez a támadószel
lem. Különben is a Hungária fölény
ben volt, csak nagy volt a balsze
rencséje.

Kék Hugó: Ugyan kérem! Bal- 
szerencse! Ilyen álmos öregurakkal 
nem lehet játszani.

Zöld Ferenc: Nem is olyan öre
gek.

Lila Leó: Jó kis csapat a Hungá
ria!

Kék Hugó (észbekap): Várjunk 
csak! Maguk védik a Hungáriát? 

Zöld Ferenc: Jól hallotta.
LUa Leó: Ide figyeljen, Hugó!

Majd azt figyelje meg, hogy meg- 
védjük a csapatát a bukaresti fél
tucat után!...

Kőiépütt

befejeződött a bajnoki küzdelem Az
I. osztályban a végső sorrend a követ-

1, D. Magyarság 22 19 1 2 |6:2Ó 39
2. Szolnoki MÁV II. 32 IS 2 4 48 18 34
-a ViArt SE 23 14 4 4 55.35 35
4. * Váci Reménység 22 15 3 5 68:33 32
5. Vecsési SC 22 1 “ 9 53:5134
fi. Gödöllői IK 22 10 3 10 34.5»23
7. Tokodi t)SC II. 23 10 I H 34.55 H
S. Ceglédi MOVE 22 9 3 U | L 4 7 »
9. Rákoscsabái TK 22 7 S 0 33 .45 19

10. Monon SE 32 3 s is 14.w  »
II. Dunaharasztl SC* 22 5 1 16 J5.o6 11
12. BKSC (Pvörősvár)* 22— 121 3.14 I

* Visszalépett.

Botrány volt vasárnap KiskunmajsAn 
a Kalocsai SC—Kiskunmaj-sai MOVE
mérkőzésen. A KSC már 2:0-ra vezetett, 
amikor a 11. félidő 37. percében a kö
zönség berontott, a pályára és a mérkő
zés félbeszakadt. A rendezőknek nehezen 
sikerűit a rendet helyreállítani. Mind 
a let, gólt Rajz szerezte. A  játékvezető 
Bőviz volt.

BANK KUPA:
Hazai-Községi tp.—MÁK 3:2 (1:1).

Soroksári-öt, Vezette; Lantos. Eg3,en- 
rangú ellenfelek küzdelme, szerencsén 
győzelem. Géllövő: Kőbor (2), Huss.
illetve Osgyát.i és Jávor dr.

A Bank Kupa állása a tavaszi fordplő 
befejeztével:
1. AMB
2. BAC
3. Mezőgazdák
4. Lesz. bk
5. Postatakarék
6. PK
1. MOKTAR-OKH
8. Hazai-Községi tp.
9. MÁH 

10. Kér. bk

7 
6 
5 3 
5 1 
5 — 
5 — 
3 3 
3 1 
1 I

3 — SS: 10 16 
1 3 27:16 13

2 26:15 12
3 19:17 11
4 24:20 10 
4 31:28 10
4 23:26 8
5 16:25 7 
7 14:33 3 
9 11:39 —

d é l n y u g a t  b a j n o k s á g á é r t

vasárnap Nagymányol-on játssza le a* 
első döntő mérkőzést a pécsi DVAC és 
a Xagyniányoki SK—. A DVAC a* el
múlt vasárnap a Kaposvári Turul fölött 
aratott 3:0-ás győzelmével biztosította b€ 
alosztályt elsőeí-jét.
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Nándik
A vasárnap i staérJtőzés engem  is meggy6- 
*ö*t, 6sogsr ren ö sser nélkül nem Eehet látszani
Kardost kihagyják, Vidor kimarad, új belső 
hármast terveznek Bukarestre a kék-fehérek

A hungaristák közül talán Magdik 
Béla intéző volt az, aki a leg
nagyobb bizakodással várta 
Hungária—Rapid KK - mérkőzést 
Egész héten derűsen nyilatkozta 
simán nyerünk és továbbjutunk 
inthető, hogy őt érintette legérzéke
nyebben a fájó vereség, de a még 
ennél is fájóbb léleknélküü játék. Ez 
csendül ki alábbi szavaiból:

—  Hihetetlenül elkeserít! Még 
jobban fáj ez a vereség, mint a baj
nokság elvesztése. Helyesbítek: talán 
nem is annyira a vereség bosszant, 
mint az, hogy ilyen kényelmesen 
ennyire lélek nélkül játszottak i 
fiúk. Nem hogy nemzetközi mérkő 
zésen, hanem barátságos összecsapá
son sem szabad ilyen nemtörődöm
séggel játszani. Eddig mindig elle
neztem, hegy egy csapat szigorúan 
előírt, kitervesétt rendszerben ját
szók, most bevallom, hogy a tegnapi 
mérkőzés után 6n is amellett va
gyok, hogy rendszer nélkül ma már 
nem lehet futballozni.

— Vasárnap a mérkőzés után ősz- 
szédítünk a fiúkkal, egy kicsit 
„megbeszélni“ a mérkőzést. Ször
nyen fogadkoztgk, hogy Bukarest
ben kiköszörülik ezt a csorbát, A 
fiúk fogadkozásából azt vettem ki, 
hogy nagyon szégyelik a vereségét. 
•Őket meghallgatva, megint csak el
kapott a derűlátás: ha a bukarestiek 
tudtak itt győzni ellenünk. kettő- 
egyre, miért ne tudnók mi is ezt 
megtenni Bukarestben? Ugyanez a, 
csapat szerintem képes nagyon jól 
is játszani. Arra is képes, hogy a 
bukaresti mérkőzésen nemcsak az 
egygólos hátrányt behozza, hanem 
kiadósán • győzzön! Elképzelhető 
olyan győzelem is, amellyel már to- 
yább is jutunk a második fordulóba.

—  Milyen változás várható az 
összeállításban ? Erről nem volt szó 
fi mérkőzés után T

—  De igen. Akkor még nem tud
tuk, amit ma délelőtt telefonon kö
zölt velem Gidófalvy miniszteri biz
tos úr: Vidor néni kap játékenge
délyt a bukaresti mérkőzésre. A je
len pillanatban egyetlen épkézláb 
csatárunk nagyon fog hiányozni. 
Vasárnap este Vidorral terveztük az 
összeállítást, • de úgy, hogy Kalmár 
Jenő és Müller is helyet kap a tá
madósorban. Vidor kiválása nagyon 
érzékenyen érint bennünket. Azt hí 
szem a csatársorunk Bukarestben 
így fog felállni: Béky, Mutter, Kal
már, Dudás, Titkos. Újra kijelen 
tem: én még nem adtam fel minden 
reményt.

Ezután a román csapatot dicséri 
Manóik Béla :

—  A mieink elkezdtek technikáz- 
tai, azt hitték, hogy ezzel a román 
játékosok fölé emelkedhetnek. Ebben 
szörnyen tévedtek, mert a román 
játékosok legalább olyan jók techni- 
.kában is, mint a mieink. Az mej 
egyenesen lebilincselő volt, hogy mi 
lyen okosan és milyen sokat játsza
nak a. szélsőkre. Sípos, a Rapid jobb- 
szélsője olyan játékos a maga poszt
ján, amilyen évek óta nem futott.

Senkejr Sm re:
K a te á r  és M üller 
Játéka eSötéF&en5

Biztos volt, hogy a Hungária 
vasárnapi játéka után a bukaresti 
mérkőzésre megváltozik a kék
fehérek összeállítása. Ezt igazolja 
Senkey Imre edzővel tegnap foly
tatott beszélgetésünk is, amelyet 
alább adunk.

Mindenesetre az máris biztos 
mondotta Senkey — , hogy a 

pesti mérkőzésen szerepelt tizenegy 
játékoson kívül Kalmár és Müller 
is számításba, jön. H a  Vidor valóban 
nőm utazhat, akkor valószínűleg 
Végit visszük el tizenharmadik 
játékosnak.

— fis mi lesz az összeállítás?
— Ez még a jövő zenéje. Kedden 

és szerdán tartunk edzést, kedden 
könnyebben fognák mozogni a fiúk, 
szerdán pedig erős labdagyakorlatok 
lesznek, összeállítást majd a szer
dai edzés után csinálunk. Ezideig az 
a helyzet., hogy Kalmár is, Mutter is 
helyet kap a csapatban.

— Mit szól a vasárnapi igen 
gyenge játékhoz?

—- Gyenge játék? Még annál is
több. Katasztrofálisan játszottak. 
Komolyan mondom, hogy tönkre
teszik az ember idegeit. Mintha 
ólomlábakon járlak volna.. Nagyon 
kévés remény volt arra, hogy jól 
játszanak, de hogy ennyire rosszul 
menjen as egész csapatnak, erre 
még gondolni sem. mertem. Ah, 
hagyjuk, még most is felizgatom 
magamat, ha a vasárnapi játékra 
gondolok.

— Mikor utaznak Bukarestbe?
— Pénteken reggel indulunk. Mint

fentebb említettem, minden bizonnyá 
tizenhárom játékossal. As eddigiék 
szerint vezetőnek Mandik Béla, 
Takács Béla. és szerény személyem 
utazik. Feltéve, hogy szabadságot 
tudok kapni munkahelyemről. Ha 
nem, akkor csak Mátráik és Takács 
fogja kísérni a társaságot.

A jugoszláv Popovics
vezeti a Rapid—Hungária visszavágó 
KKK-mérkŐzést Bukarestben1, a. Venne— 
RSK mérkőzés játékvezetője pedig Kiss 
M. Ernő lesz. A játékvezető bizottság 
helyzeté könnyű volt, mert az érdekelt 
egyletek megegyeztek a küldendő játék
vezetők személyében. Az Újpest—Grad 
janski és a Ferencváros—Slavia vissza
vágó mérkőzésre később küld játék
vezetőket a KKK bizottság.

A WMTK-t nem szabad 
elütni az NBB-től

(Az alábbi levelet, kaptuk:)
Mint a labdarúgás régi híve es b. 

lapjuk szorgalmas olvasóik, arra kérem 
a t, Szerkesztőséget, hogy KoZerílC tií 
soraimnak helyt adni szíveskedjék.

Naty figyelemmel, da megdöbbenve ol
vastam vasárnapi számukban arról _ a 
tervről, ntelf meg akarja akadályozni a 
Nemzeti Ligában Szereplő prohteápatok 
ama tör egyívű tetőinek a B) ligába Váló 
feljutását, , , . •

A Labdarúgó Szövetség jelenlegi veze- 
tfieég-o eddig —' igen helyesen — mindig 
azt hangoztatta, hogy a sport tisztasága, 
a reális verseny mindennél fontosabb. 
Ha ez a határozat valóra válik, •>«y «* 
MLSz maga tagadja meg eddigi helyes 
sport Tel fojtását. Mórt. kérdem önöktől, 
hogy lehet ott komoly és reális sportról 
beszélni, ahol nem a pályán elért ered
mény számít. hsném más. ismeretlen 
szempontok döntenek. Én ezt a közérdekű 
kérdést, mint régi csepeli szurkoló 
egyébként is különös figyelemmel kísé
rem- '  , . . ,

A WMFO ugyanis sok évi balszeren
csés küzdelem után végro bekerült. 
Nemzeti Ligába. Ugyanakkor a aV MTK 
amely már tavaly is megnyerte az I. 
osztályú ámatőrhajnokságoi,. szinte lel 
ionon ifjúságiakból álló csapatával az 
idén is óriási pcmífülénnyM esoport.E.vőz 
les lett, s mi reméljük, hogy Budapest háj 
íiok’ságát is meg fogja nyerni. A ézabá 
lyok értelmében tehát a B) ligában lenne 
a. helye. Ezzel szemben a fenti „atsro- 
zat. szerint megtiltják neki a B)_ ligában 
való szereplést és csak a C) ligában en
gedik indulni. Minden elfogultság nélkül 
merem állítani, hogy a. WMTK úttörő 
példát mutatott a tömegsport ápolása cP 
az utánpótlás nevelése terén. Kilőne csa
pata, szerepet a BLAfíz bajnokságban és 
ezek közül 6 csoportbajnók lett., A baj
nokságot nyert első ősapáiban 9 saját 
nevelésű, szinte ifjúsági korban levő 
játékos szerepei. Hogyan legyen a lel 
kisen dolgozó vezetőknek és játékosok 
Bak kedvük mindig jobbra törekedni, 
az utánpótlás kérdésévé! foglalkozni, ha 
az elért eredményt nem jutalmazzák, ha
nem ellenkezőleg, az eiöbhrejutást mes
terségesen megakadályozzák. Remélem 
hogy ez a terv csak óhaj marad és az 
MLSZ miniszteri biztosa, aki mindez 
ideig jó sportembernek mutatkozott, most 
is érvényt- Szerez majd a sport érdekei
nek é-s nem enged más szempontokat 
érvényesülni.

Türelmükért köszönetét mondva, mara
dok sporttársi üdvözlettel!

Hideg Károly.
ősepei. Állom,Ss-u. 10.

A  Rapid so I U  tőkket tud, mint amennyit
Budapesten mutatott ^

dkan pinsr»ponsjra !<<JCardost a 
tek Pesten 
Hagyta ott

R épeznék át » 
nem jó edző

apidban pingpongra  
a Bukarestiek *  A liért  
Scliafíer Bukarestet ? »
Rapid

h u k a
kelsőHármasa a

E l u t a z t a k a

Ú j edzőt keres* 
A v a r ?  » A ta rt  

'Wctzer, A v a r , Barátki lesz 
visszavágó mérkőzésen

t e s t i e k

A Rapid meg neh» adott góljáról 
Barátki fgy nyilatkozott a szünetben:

„Sebestől kaptám a labdát, hallottam 
ngyan a füttyöt, de mert láttam, hogy
ellenféltől jött a labda, mégis rálŐttem. 
Gondoltam, hogy R játékvezető a fütty 
elleneve is megadja a gólt.”

A nyilatkozatból kitűnik, hogy Barátid 
némi tévedésben van a játék-szabályok 
tekintetében, (Most- nem akarunk vitázni 
*  fölött, hogy hely.* volt-e a játék
vezető IvrnvegálUP'lása, avagy nem és, 
hogy érvénye* volt-e a gól, vagy sem.) 
Ha ugyanis a játékvezető fütyül, akkor 
a játék félbeszakad, tehát az. ami a 
fütty után történik, már nem számít. 
Ha a játékvezető lesállást fütyült, utólag 
áronban rájön, hogy no,m volt les. nem 
adhatja még a fütty után rúgott gólt, 
hiszen a füttyre joggal állt !e a véde* 
lem. Mondhatja, hogy, ha a játékvezető 
nem fütyült volna, akkor nem állt volna 
le és még megmenthette volna a hely
zetet. A játékvezető, ha meg Is állapítja, 
hogy a lokállá* tekintetében tévedett, 
nem tehetett volna mást, mint azt. hogy 
feldobja a labdát ott, ahol az a fütty 
pillanatában volt.

A fiamm* annak a mftgáHaoítását kéri, 
hogy téve* a román lapoknak az a kői* 
lése. hogy a Gamma Bodolával tárgyalt 
volna ízeraflatetési ügyben.

Hétfőn reggel fél 7 óra a keleti 
pályaudvaron. A  bukaresti gyorshoz 
most kapcsolnak egy elegáns háló
kocsit, a bukaresti Rapid hálókocsi
ját. A Rapid ugyanis vasut.ascsapat 
és saját különkocsijában tette meg 
az utat Budapestre. Az egyik ablak 
bői Baucr Konstantin, a Rapid in
tézője könyököl ki.

—  Mikor jöttek ki a. pályaudvar
ra ? —  kérdjük tőle az üdvözlés 
után.

—  Még tegnap este elhagytuk a 
szállodánkat és beköltöztünk a háló
kocsinkba.

-  Volt nagy mulatóst
-  Hát volt egy kicsi — mondja 

mosolyogva az intéző. — Nem tilt
hattuk meg a fiúk&ak, hogy semmit 
se élvezzenek a szép Budapestből, 
különösen a váratlan győzelem után. 
fijfél után 2 órakor azonban már 
teljes számban együtt volt a gárda 
a vonatban.

—  Nagy volt az öröm, ugy-e?
— Bizony nagy, hiszen — ha gyen

gén is játszott a Hungária —  nagy 
vadat terítettünk le.

—  És höl az új edző? — adjuk fel 
a kérdést Bauernak.

— Miféle új edző? — kérdi cso
dálkozva a Rapid Intézője.

-  A verebek azt csiripelték a fü
lünkbe — mondjuk —, hogy a buda
pesti tartózkodás alatt új 'edzőt ke
resett a Csapat számára.

~ Ha már hallott róla, akkor 
megmondhatom: valóban kerestem
új edzőt, de egyelőre nem találtam.

-  Miért keresnek új edzőt ? Avar 
nem megfelelő f

-  Ricsi kiválóan érti a mester
ségét, csak egyetlen baja van éspedig 
a.z, hogy ö még játszik is a csapat
ban. Ez a körülmény kizárja azt, 
hogy eléggé erélyes legyen, A mi 
csapatunkban túl sok a „csillag", 
ezek előtt nincs kellő tekintélye an
nak az edzőnek, aki egyúttal játékos 
is. Ha az edző, mint játékos hibá
zik, akkor ugyanazért a hibáért már 
nem róhatja meg a játékostársát, 
mert a fejére olvassák, hogy 6 is 
megbotlik. Ezért van szükségünk 
edzőre.

—  Kire gondoltak a budapesti ed
zők közülf

—- Nekünk olyasféle keménykezü 
edzőre volna szükségünk, amilyen 
Tóth-Potya.

—  Talán őt szeretnék megszerez
ni ?

■— Még nem tudom. Bár úgy hal
lom, hogy az Elektromossal szerző 
dést akar bontani. Más oldalról vi
szont azt hallottam, hogy olasz csa* 
pattal tárgyal. Igaz ez?

—  Nem hallottunk ilyesmiről.,.
Ha már as edzökérdésnél tartunk,

megkérdezzük Bauertöl: miért ment 
el a Rapidtől Schaffert

— Ennek egyszerű a magyaráza
ta. A  Spéci már úgy jött hozzánk, 
hogy közben tárgyalásokat folyta
tott az AS Romával. Amikor aztán 
már körülbelül megállapodott az 
olasz csapattal, kért bennünket, 
hogy a szerződésébe utólag vegyük 
be azt a pontot, hogy ő egy hónapon 
belül felmondhat. Mi teljesítettük a 
kérését. Ha menni akar —- gondol
tuk — akkor nincs értelme, hegy 
visszatartsuk. Hangsúlyozom, hogy 
ml Schaffer edzői működésével tel
jes mértékben elégedettek voltunk s 
nem rajtunk, hanem kizárólag őrajta 
múlott, hogy rtem maradt nálunk.

—  Térjünk át a vasárnapi mérkő
zésre. Hogyan vélekedik ebből a kis 
történeti távlatból a Hungária elleni 
mérkőzésről f

-  Hallottam ugyan —  kezdi Baucr 
hogy a Hungária a bajnoki haj

rában is gyengén szerepelt, de nem 
hittem volna, hogy ennyire gyenge. 
Ha Bukarestben is csak olyan játé
kot fog nyújtani a Hungária, mint 
vasárnap, akkor nagyon ki fog kap
ni tőlünk. Ezt minden elbizakodott
ság nélkül mondhatom. A  helyzet 
ugyanis az, hogy a Rapid nem is 
játszott valami nagyon jól Budapes
ten. Ennél sokkal jobban is tudunk 
mi játszani. Nem is beszélek arról, 
hogy a bukaresti visszavágó mérkő
zésen más lesz az összeállításunk is. 
Valószinüleg Wetsér— Avar—Bcrát- 
ky belsőhármassal fogunk kiállni. Ez 
nagy erősödést jelent, hiszen Avar 
Ricsi még mindig a legjobb buka
resti csatár, ö lett ebben a bajnoki 
évben a román gólkirály. Barátky is 
sókkal jobb lesz balösszekötőben, 
mint középcsatárban volt.

Botorral végigsétálunk a -kocsi 
folyosóján. Bekukkantunk a fülkék*

be. A játékosok az Igazak álmát 
alusszáit. Csak a tartalékok vannak 
fent. ök különböző bevásárlásokat 
eszközölnek a többiek számára. 
Mártonnál, a hátvédtartalékkal be
szélgetünk. Neki nagyon tetszett 
Barátki játéka. Mondjuk, hogy a ro
mán-magyaron bizony nem sokat lát
tunk Barátkitál.

—  Bizonyosan azért nem —  mond
ja Marton — , mert ott más rend
szerben játszott.

—  Inkább talán azért nem, mert 
azon a meccsen jobban vigyáztak 
rája.

A  Rapid rendszeréről beszélünk, 
Bauér ezt mondja:

—  A  mi rendszerünk nem az Eco- 
nomu-rendszer. Támadóbb szellemű 
annál. A  két összekötőnk nem jön 
annyira hátra, szélsőfedezeteink rá
állnák az ellenfél szélsőire, középfe
dezetünk pedig as ellenfél kőzépcsa- 
tárára, hiszen az első szabálya a mai 
játéknak az, hogy az ellenfél elöre- 
küldött három csatára sohase le
gyen szabadon. Hátvédeinknek van 
bizonyos mozgási szabadságuk, de 
Vigyázniok kell a 16-os táján az 
ellenfél összekötőire. Támadójáté
kunk két gyors szélsőnkre van fel
építve. A  Hungária elleni meccsen 
fölös óvatosságból kissé hátrább 
vontuk Ugyan az összekötőket, Bu
karestben azonban nem fognak any- 
nylra hátra menni.

—- Miben látta ön a Hungária 
gyengését* —- kérdjük tovább.

—• Elsősorban a csatársorában, 
illetve a csatársorának a játékában. 
Nem ment sehogyan sem ennek a 
sornak. Csak egy ember volt, aki 
igazán futballozott az öt közül: Vi
dor, bár ö is Inkább csak a II. fél
időben. A többi nem játszott, hanem 
undorral „dolgozott". Olyan megve
téssel adták lo a labdákat, mintha az 
terhet jelentett volna számukra és 
igyekeztek volna ettől a tehertől mi
nél hamarabb megszabadulni. A fut
ball az játék és csak akkor mehet 
jól, ha kedvvel játszák. Kicsit éhes
nek kell lenni a labdára. Nem ér 
semmit az olyan játék, amelyhez a 
gyereknek nincs kedve. Kardosnak, 
úgy látszik, nincs kedve a futball
hoz. fin azt mondanám neki, hogy 
térjen át más sportágra, esetleg az 
asztali-teniszre. Ámbár Igaz, hogy 
amikor összekötőt játszott, akkor 
megmutatta, hogy tud futballozni is, 
sőt küzdeni is. Nem ia értem: miért 
ragaszkodnak a Hungáriában már 
évek óta ahhoz, hogy Kardos legyen 
a középcsatár. Hogyan nem jöttek 
rá annyi idő alatt, hogy ez a hely 
nént felel meg neki?

— És a védelemről mi a vélemé
nye t

— Szerintem Bírd jól kezdett — 
de aztán különösen a második félidő
ben elkedvetlenedett s ettől kezdve 
rosszul játszót!.

—  Jobb-e a mostani Rapid annál 
a Rapidnál, amely két évvel ezelőtt 
as Újpestet, kiverte a KK-bólt

Sókkal jobb. Elsősorban jobb a 
közvetlen védelme. Radulcscu sokat 
fejlődött azóta. A Slivát— Lengheriu 
pár a román válogatott jövő hátvéd- 
párja. Sfera állítólag vissza akar 
vonulni a futbaUtól és akkor nem is 
lehet más a jobbhátvéd a válogatott
ban, mint Slivat.. Még csak 25 éves 
és fejlödésképes játékos. Vasárnapi 
játékával nagyon elégedettek va
gyunk. A fedezetsorban nagyon jól 
ment a két szélsöfedeztünknek. Rasi- 
na.ru többet tud, mint amennyit itt 
mutatott. A  csatársorban Sípos 
Európa legjobb jobbszélsője, ö is 
Sokkal többet tud annál, mint amit 
vasárnap látott tőle a budapesti kö
zönség. Annakidején őt jelölték jobb
szélsőnek Keleteurópa válogatottjá
ba Nyugateurópa ellen s csak az 
utolsó napokban került a helyére — 
nem tudom miért — Sas. Barátkinak 
jól ment, csak a két összekötőnk 
volt valamivel gyengébb.

— Ha Összehasonlítja a mostani 
Hungáriát az akkori Újpesttel, 
akkor mit lát f

— Az a kérdés, melyikkel hasonlí
tom ősze. Az az Újpest, amely Pes
ten az első mérkőzésen 4:l-re vert 
meg bennünket, két klasszissal volt 
jobb a mai Hungáriánál, de még az 
az Újpest is jobb volt valamivel, 
amelyet Bukarestben 4;0-ra győz
tünk le-.

Bauernak egy kis dolga akad. Bol- 
dis, a másik tartalék (középfedezet) 
kér tőle valamit. Közben Marton 
mondja:

—  Rettenetesen puhák a  hunga
rista csatárok. Hiányzik közülük égy  
olyan ember, aki előre törjön. A  
16-osig gyönyörűen hozzák fel a lab-

AVAR

dákat, de ott vége van a tudomány
nak, ott már tehetetlenek.

— Játszottak-e a közelmúltban, 
hasonló csapat ellen.

—  Csak egy csapat játéka hason
lított a Hungáriáéhoz —  éspedig a  
Sportul Studentesc-é. Meg Is vertük 
őket 6:l-re.

Bauer visszajön. Tőle kérdjük:
—- Mi a Rapid további műsora t
—  Kedden valószínűleg pihennek a  

fiúk, szerdán, csütörtökön és pénte
ken lesz edzés.

Aztán a budapesti közönséget di
cséri Bauer.

Ezt mondja:
—- Nálunk is előfordul, hogy a 

közönség megtapsolja az ellenfél 
csapatát, ha az valami szépet csinál, 
különösen akkor, ha a saját csapa
tának annyira nem megy, mint 
ahogyan vasárnap a Hungáriának  
nem ment. Ennek ellenére is csak a 
legnagyobb dicséret hangján emlé
kezhetem meg a budapesti közön
ségről, amely most ismételten tanu- 
jslét adta lovagiasságának és sport
szerűségének.

M ár 7 óra. A  bukaresti gyors 
megindul. Boldis így köszön el tő
lünk:

—  A  viszontlátásra a második for
dulóban Budapesten.

Mindjárt hozzáteszi:
—  Mit gondol. Szerkesztő úr?  

Lesz ebből a viszontlátásból valami ?
—* Ez nem rajtunk múlik mond

juk •— hanem a Rapiden és a Hun
gárián. Semmi sem lehetetlen. Eb
ben a bajnoki évben a Hungária, ide
genben rendesen jobban játszott, 
mint a saját pályáján.

Boldis mosolyog. Nem hiszi, hogy 
a Hungária meglepetést csinálhat 
Bukarestben.

A  bukaresti gyors eltűnik a sze
münk elöl...

- 0 - c

Fedezetek a k a d é 
m iája kedden, 
szélsőké szerdán
A fedezetek akadémiája felyő hó lS-án, 

azaz kedden délután fél 5 órakor kezdő
dik a . MAFC Bertalan-utcai pályáján. 
Molnár Ignác szövetségi edző a kővet
kező játékosok megjelenését kéri: Kéry 
MAVAG. Ilottcnhiller Cs. MOVE. Kónya 
lTörekvés). Start FTC. Kovács. Kornél 
BSzKRT. Bakos WMTK. Sehönber*er 
UTE. Réry (Pénzügy). Ha herényi 
(Zugló). BaKolos (Ganz), Gerszi BEAC. 
Vnstel MPSE. Szarka (Vasa*).

Szerdán délután ugyancsak fél 5 órát 
kezdettél a MAVAG kŐbányaUUt pályáján 
a tehetséges szélső csatárokkal fog fog
lalkozni Molnár Ignác. A szélső akadé
miára a következő játékosokat hívta, meg 
a szövetség: Hollós! (Ganz). Telkié
(Vasa*). Horváth (Gázgyár). Dérne 
WMTK. Halmai MÍK, Máth FTC. Füzest 
WMTK. Takar* (Kelenvóigv) Hnffer 
(Zugló). Somlai UTE. Mimiseh (Elek
tromos). Hrotko PMTK. Pápai .Ganz), 
Sín*** UTE. Az émlitétt játékosok ‘et
je* felszereléssel tartoznak megjelenni az 
említett helyen és időben.

- < ♦ >
A BSzKRT

forgalmi telep bajnokságának mai mű
sora :

Zugló—Újpest, Pestújhely, 6. (GaáJ). 
Száva II.— Ferencváros II., Rendessy- 
tele.p. 4. (Lideryi. Száva—Ferencváros. 
Rendessyteiep 6. (Szabó J.) Szépíteni. 
II-—Hurtelep II.. Nagyszombat-utca, 4. 
íUghy). Szépllona—Burtelep. Nagy* 
ezombat-utea, 6. (Haesi).

B jB* ....   •• "

Kecskemét: Filektfomos—TCAC 7:1 (S:J). 
Barátságos. Erősiramú mérkőzés. A KAC 
védelme nagyon gyengén működött. Oól- 

!3>- Huszár (2), Bnzássy, 
G. Tóth, illetve Gáspár.

Sarkad; SCASS—Mezőberényl Törekvés 
Bát-At»|«rö*. Vezette: Galántei. 

Göliftvö: Nagy (3), Vass (3) és Mózes, 
il.etve Deák (3) és Mészáré*.



Hogyan kell az ellenfél 
csatárait lyukraállítani ...
Barátky Gyula taktikai megjegyzései 
a Hungária-hátvédek helyezkedéséről

— A legtöbbször úgy álltunk, 
hogy Turay Jóska messze előttem

— A Hungária hátvédjei
nem is leszállítással, hanem 

lyukraáliítássaJ
foglalkoznak —  mondja Barátky 
Gyula, a Rapid segédedzö-középcsa- 
tára.

Ezt a. megjegyzését kétféle ala
pon is megtehette Barátky. Hint

segédedző és mint — szabadonálló 
középcsatár.

(Azt talán fölösleges külön ki
emelnünk, hogy Barátky is, akár
csak a többi bukaresti játékos is, 
mennyire örül az eredménynek. 
Nem számítottak győzelemre. Arra 
gondoltak, hogy a Hungária, 
amely elvégre csak , hajszállal ve
szítette el a magyar bajnokságot, 
a saját pályáján bizonyára igen 
veszélyes ellenfél. Arra számítot
tak azonban, hogy egy esetleges 
kétgólos vereséget be tudnak hoz
ni Bukarestben. Bizonyára voltak 
olyan játékosok, akik még erre 
sem számítottak. így aztán ért
hető a nagy öröm. Baráikyval 
azonbap nem erről beszélünk, ha- 

- nem arról az érthetetlen védelmi 
helyezkedésről, amelyen legjobban 
a Rapid játékosai lepődtek meg.)
— Nem is értem —  mondja Ba

rátky. Olyan szabadon mozoghat
tunk, hogy most így, visszagondolva 
a mérkőzésre, azon csodálkozom, 
hogy vein lőttünk vagy féltucat gólt. 
Hasonló körülmények között másod
szor talán meglenne a nagy ered
mény.

(Ez azt jelenti tehát, hogy a 
Rapid játékosai annyira meglepőd
tek a sok szabad tértől, hogy nem 
tudták élvezni a játékot.)
— Ez a mérkőzés is megmutatta, 

hogy milyen rossz lehet egy jó játé
kos, ha

rossz helyen
áll. Kis is, Bíró is remek játékos, 
mégis katasztrofálisan működtek. 
Rossz- helyen álltak. Mondok egy 
példát erre: ha egy kapus otthagyja 
a kapuját, lehet. a. legkiválóbb ké
pességű kapus, ezt nem tudja kifej
teni’ a félvonal táján. Nem elég ki
váló egyéni játékosnak lenni. Vala
hová. helyezkedni is kell,

(Barátky csóválja a fejét. Nem 
érti ezt a helyezkedési könnyel
műséget.)
.. A három előretolt, csatárt le

kép fogni. Nem elég félszemmel 
figyelni.

(Bocsánat, meg kell védenünk 
Bírót. Bíró annyira távol állt Sí
postól, hogy néha legfeljebb táv
csövei figyelhette volna, nem fél
szemmel.)
— Hiába gyors Biró, amikor Sípos 

i-s nagyon gyors. Es ha már enged
ték, hogy Sípos átvegye a labdát, 
vezesse, akkor bizony nagyon nehéz 
tőle elvenni. Lehetetlenség szinte. 
Nemcsak gyors futó, de olyan vil
lául gyors cselei is vannak, hogy 
egyszerre öt méterrel be tudja csap
ni az ellenfelét. Es ezek nem álló- 
cselek, hanem futta,bán csinálja.

(Sípos bizony nem nagyon tisz
telte Bírót, össze-vissza ugráltatta 
és úgy elment mellette, ahogy 
akart.)
— Nézzük csak a mi védelmünk 

taktikáját. Nálunk a szélső fedezetek 
fogják a szélsőt, de valóban fogják. 
Sem. Titkos, sem, Béky nem. igen élt. 
Általában az volt a védelmi fősza
bály, hogy

nem szabad az ellenfelet meg
fordulni hagyni.

Így aztán ha, át is vehették a lab
dát, nem, tudtak megfordulni, mert 
abban a pillanatban már meg is tá
madták Ókét. Mi pedig, nemcsakhogy 
mag tudtunk fordulni az átvétel után, 
hanem még futni is tudtunk a kapu 
felé s csak akkor támadott meg min
ket valaki. Akkor már nehéz sze
relni.

(A  Rapid védelmének volt egy 
nagy előnye: bőven megtámad
hatta Kardost, miközben Pisti 
megfordult...)

állt, en láttam öt, de ö nem látott 
engem. Kis jobbra, tőlem vagy tíz 
méterrel állt., Bíró pedig körülbelül 
ugyanannyira balra. En ■ is, a két 
szélsőnk is szabadon állt. Talán azt 
hitték, hogy

mindent meg lehet, oldani lesre- 
játszással?

Dehogy lehet. Erre nem alapozhat, 
egy védelem.

(Barátky megjegyzi piég, hogy 
furcsa volt hallani a Hungária- 
játékosok veszekedését a pályán. 
Ez rossz csapatszellemre vall. El
mondja, hogy gyorsaságban is lé
nyegesen felülmúlta csapata a 
Hungáriát.)
— Ez nemcsak futásban nyilvá

nult meg, hanem másban is. Példó,ul 
a, Hungária-f edesetek olyan lassan 
adták le a. labdát; hogy a mi védel
münknek . mindig volt ideje elhelyez
kednie. Erre jó példa a két szélső- 
fedezetünk. ök a támadásban egy

milyen mérkőzés... A Rapid játszott, 
a, Hungáriával. Igaz, a Hungáriának 
nagy hátránya, hogy a saját közön
sége előtt játszott, ezzel azonban 
nem, magyarázhat meg mindent. 
Kardos-előnyt, sem, lehet adni egy 
ilyen jóképességü, fejlődő csapatnak, 
mint a Rapid.

Nem csoda, hogy a, közönség egyes 
tagjai szerették volna felüdülni és 
így érdeklődtek:

— No majd, a, Fradi és az Újpest' 
Nincs még eredmény, urak?

—• Persze, hogy nincs. Azok csak 
szerdán kerülnek sorra. Ma, csak ez 
a két csapat játszik kis Kákát.

—- Ez a k é t csapat ? Nem látja, 
hogy csak az egyik játszik?

TakSika
Egy hang:
— Biró!! Hol állsz?! Legalább 

önmagádat figyeld néha félszem- 
mell

Term észettudom ány
Rapid-játékos jól sikerült csellel 

eteti meg a Hungária-játékost.
—  Ez a Darwin-alakzot —  jegyzi 

meg egy jólöltözött úr.
— Hogyhogy?
— Majmot csinált belőle...

R ossz feláliftás
Amikor Kis öngólt lőtt, egy hun

garista felsóhajtott:
— Mondtam, hogy Kardost kellett 

volna hátvédnek játszatni, ö nem 
lőtte volna be ezt a gólt!

Tám adó szeilem
Csendélet a félvonalon. Kis és 

Biró a légüres térben várja, hogy 
mikor megy el mellette valamelyik 
szélső.

—  Milyen jól helyezkedik a védel
münk —  jegyezte meg egy szurkoló.

__ t t t ü !
— Két hátvédünk is tökéletesen 

szabadra játszotta magát.

Elv
— Mondja, miért nem tudta Biró 

leszerelni Sípost.
—  Mert neki az az élve, hogy a 

szélsővel nem kell törődni!
—  Ahá. Megjegyzem, ennek a Ra

pid-szélsőnek is ilyenféle elvei van
nak,

•— Hogyhogy*
—: Nem nagyon törődött a hátvéd

del. i

A „cso d á la to s”
' K ard o s
Kardos —  ne szépítsük — igen 

gyengén játszott. Néha azonban si
került egy-két szöktetése, a szélekre. 
Egyik ilyen szélre adott labdája 
után egy kék-fehér szurkoló önfeled
ten így kiáltott fel:

—  Csodálatosan játszik ez a Kar
dos-gyerek!...

A szomszédja felhördült:
— Mit beszél maga itt össze

vissza ?
— Hát nem csodálatos, hogy Kar

dos néha-néha eltalálja a labdát,*...

Leh etetlen  kívánság
A kék-fehérek egyik vezetőségi

kicsit előrementek segíteni, a. táma
dást, De mindig volt idejük vissza
menni, ha, a, Hungária, támadott. 
Amire a szélső megkapta a labdát, 
a szélsőfedezetünk már ott volt.

(Megemlítjük Ba.rátkynak, hogy 
a Rapid kissé túlzottan védekezik, 
sok embert ta.rt' hátul, keveset 
elöl s ha a. Hungária védelme nem 
helyezkedik olyan katasztrofáli
san, akkor más lehetett' volna, az 

•eredmény.)
— Ez igaz — mondja Barátky -— 

mi azonban nem számítottunk ilyen 
gyenge Hungáriára, Azt hittük, hogy 
védekezésre kell berendezkednünk, 
nagyon erős ellenfelet tételeztünk 
fel idegenben. Mi csak arra töreked
tünk, hogy ne.kapjunk ki nagyon,.ne 
annyira., hogy ne tudjuk behozni 
Bukarestben a. hátrányunkat. Ismét
lem,, nem, számítottunk arra, hogy 
ilyen gyenge ellenfelünk lesz’. Való
ban, kevés embert tartottunk elöl, a, 
Hungária, „lyukraállit6“ védelme el
len azonban ez is elegendő volt. Ha, 
gyors a három előretolt csatár, ak
kor

nem is kevés
ez a, három ember.

(Ugy-e érdekes? Úgy látszik, 
még mindig vannak nálunk olya
nok, akik rászorulnak a vasárnapi 
elrettentő példára. De mikor ret
tenitek él végre már?...)

tagját megkérdezték, miért nem 
játszott Müller a. Rapid ellen.

— Miillernek augusztusban lejár a 
szerződése, visszamegy Bécsbe, de 
egyébként is rossz formában van.,

— De legalább■ addig játszassák, 
amíg a, szerződése szól — válaszolta 
a kérdező, majd csendesen így dör- 
mögött mágában: —  De jó lenne, ha 
Kardos Pekingben lakna és holnap 
lejárna, a szerződése...

A hét leg jobb vicce
— Mondja, miért nem Liszkai II. 

játszott, középcsatárt?
— Nincs nemzetközi rutinja.

T a lá lk o zás
A mérkőzés után elkeseredetten 

indult haza a közönség.
—  Azért még nincs vége, — igye

kezett valaki mentegetni a Hungá
riát — , vasárnap Bukarestben újból 
találkozik a két csapat.

— A Hungária és a, Rapid igen —  
legyintett egy megizzadt szurkoló 
—, de Biró és Sípos aligha,.

Hej, ha a Gamma 
játszhatott v o ln a . . .

A sa jtópáholy előtt néhány Gamma- 
vezető nézte a Hungária—Rapid 
mérkőzést. Sokat bosszankodtak ök 
is a Hungária pepecselésén. Mikor a 
Rapid a második gólt is berúgta, 
egyikük megszólalt:

—  Hej, ha mi játszhattunk volna 
ez ellen a Rapid ellen! Ellenünk nem 
vezetnének most 2:l-re!

„Kardost is  v igye  
k i ! . . .“

A második félidő vége felé egy 
összecsapás után Turay fekve ma
radt a román kapu előtt. Vörös Ta
kács szaladt be, kitámogatta Turayt. 
A középcsatárt játszó középfedezet 
nemsokára visszament a pályára. 
Mikor Takács ismét leült a kispad- 
ra, valaki odakiáltott neki:

—  Menjen m.??a Takács úr, Kar
dost is vigye ki!

* Jól k e ll „ sp llá z n i”
A Hungária csatársora sok bosszú

ságot szerzett a kék-fehér híveknek 
vasárnap. A  kapuelőtti cselezgeté- 
sek, passzolgatások, labdaátlépések 
miatt egyik dührohamot a másik 
után kapta a szurkolók serege. Vé
gűiig egy kapuelötti kavarodás után 
(melyben szintén feltalálhatók vol
tak az előbb említett technikai bra
vúrok) Vidor belőtte a Hungária 
gólját.

Az örömujjongás elülte után együk 
közismert Hungária.-szurkoló meg
jegyezte a lelátó előtt:

— Végre egy csatár, aki lőni mer!
Néhány perc múlva a kapu előtt

18—20 méterrel Dudás átadására 
nagy lendülettel futott rá Vidor.

— Na, most, na!,. — hebegte foj
tott várakozással az előbbi szurkoló.

Minden szem a kapura szegező- 
dött, egyesek már bent látták a lab
dát...

Vidor csodálatos zsinörpasszt me
nesztett vissza Dudáshoz.*

* -  ■ «  ■ ■

Volt egy mérkőzés vasárnap. De

A Szeged jó játékkal
biztosan verte az AMTE-t. *

S zeg ed —A rad i M i i  3:1 (2s0|
— Tele fon jelentésünk —

Arad, június 17.
3000 néző előtt, Oprita játékveze

tésével Szeged jó játékkal, 3:1 
arányban biztosan verte az AMTE 
csapatát.

Szeged FC: Tóth — Török, Raffai 
Gyuris, Marosi, Berták, — Bog

nár, Gyarmati, Mester, Bihámy, 
Nagy.

Az első félidő 5. percében Nagy 
elfut, la,pos beadását Mester közel
ről bevágja. 1:0. Két perccel később 
Gyuris jól irányított szabadrúgását 
Bihámy a, jobbsarokba vágja. 2:0.

A  második félidőben az AMTE a
ii ii — — i

többet támadó, mégis a Szeged, éj? 
el újabb gólt. A 21. percben Nagy el- 
fut', a vonalról laposan bead, Mester, 
könnyed,én gólba lövi a, labdát, S:0i 
Az AMTE tiszteletgólját a 42. perc-* 
ben lövi. Szaniszló keresztlabdáját 
Paffal rövidre szereli, Szabó közép- 
fedezet IS méterről vágja, a kapuba 
3:1.

Szegedben a védelem jól működött, 
a fedezetsorból Gyuris és Marosi, a. 
csatárok közül pedig Mester és 
Nagy tüntette ki magát. Az AMTE- 
ból Szaniszló (az aradiak legjobbja)^ 
Gerold és Tgna vált ki.

W. I.

Miért nem fogadja el 
a Hungária az edző
alosztály szakdönt
vényeit ?
Erre válaszol Senkey Imre, az edző
alosztály ügyvezetője és a Hungária edzője

Az edzöalosztály sorozatos szak
értekezleteken igyekezett megtisz
títani a magyar labdarúgás taktikai 
ködét. Az értekezletek alatt egy se
reg „döntvényt" is hoztak, ezeket 
egyhangúlag elfogadták, — nyilván 
azzal a. gondolattal, hogy ezeket a 
döntvényeket majd minden edző 
meg is valósítja. csapatában.

Az egyik legfontosabb döntvény 
így hangzott:

„Az ellenfél három előretolt
csatárát akkor Is le kell fogni, 
ha mi vagyunk támadásban."

Ez a mindenki által helyeselt és egy
hangúlag elfogadott döntvény füg
getlen volt attól, hogy valaki milyen 
rendszert tart helyesnek. Ez a dönt
vény azt jelentette, hogy ezt a vé
delmi elvet minden rendszerben meg 
kell oldani valahogyan.

Ezt a döntvényt Senkey Imre, az 
edzöalosztály ügyvezetője olvasta 
fel, ajánlotta elfogadásra és indokol
ta meg.

Éppen ezért fordultunk most Sen
key Imréhez, aki közben a Hungá
ria edzője lett, hogy miért nem tart
ja be a Hungária ezt a fontos védel
mi aranyszabályt. így kezdtük:

—  Ha felkérték volna a Hungá
riát, hogy mutassa be a lyukas vé
delem minden hátrányát, ez a bemu
tató rém lehetett volna sikeresebb, 
mint a vasárnapi.

— Ugy van —  mondja Senkey. —  
A  Hungáriának nem lett volna sza
bad kikapnia a Rapidtói, bármeny
nyire is lelkesen, gyorsan játszott a 
bukaresti csapat.

—  Mi az oka annak, hogy éppen a 
Hungária nem hajlandó hallgatni az 
edzőtestület szavára ?

— Már az edzőtestületi vitákon 
megállapítottuk, hogy a nevelést 
alulról kell kezdeni s a makacs öreg 
játékosokat nehéz rávenni arra, 
hogy változtassanak megszokott já
tékukon. Ez nem azt jelenti, mintha 
az öregek nem tudnának mindenféle 
rendszert játszani. Változatlanul ál
lítom, hogy a Hungária az angol 
rendszerre alkalmasabb, mint bár
melyik más csapat, gyors hátvédei, 
izig-vérig támadószellemfi szélső
fedezetei révén. Akiben azonban 
nincs meg a jóakarat, nem hajlandó 
szót fogadni, azt hat lóval sem lehet 
a megfelelő helyre állítani. Aki nem 
hajlandó tudomásul venni, hogy késő 
megtámadni a szélsőt, ha az a nyu
godtan átvett labdával vigan fut 
már a kapunk elé —  azzal nem lehet 
semmiféle rendszert játszatni. Ezen 
nem segít sem az edzőtesttilet, sem 
az egész világ.

—  Ez a vasárnapi kudarc sem 
győzte meg a, makacsakat?

— Attól félek, hogy nem. Aki csö
könyös, az inkább behunyja a sze
mét, hogy ne lássa az Igazságot. 
Inkább mindenki hibás, csak az ő 
felfogása nem. Nem véletlen, hogy 
egy sereg szélső vert meg minket 
mostanában. A  Szeged is a szélsőivel 
vert meg minket s ha az utána kö
vetkező mérkőzésen a Törekvésnek 
van egy valamirevaló jobbszélsöje, 
ott is kaphattunk volna nem is egy 
gólt. Emlékezzünk a Szolnok Szán
tójára és az újpesti Adómra. Vasár
nap is szabadon rohanhattak a Ra
pid szélsői, mindenki láthatta. Csak 
a hátvédek nem látták, akiknek első
sorban kellett volna látnlok.

A  vasárnapi visszavágó mérkőzés
ről mégsem beszél borúlátó módra 
az edző:

— Ha a csapat megembereli ma

gát, a játékosok betartják a kapott 
utasítást, akkor nemcsakhogy be
hozhatjuk a Rapid előnyét, hanem 
tovább is juthatunk a második mér
kőzésen. Ennél csak jobban játszhat 
a csapat!

A bajnokság  á llása
I. osztály 

f>zskt csoport
24 16 5 
24 17 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9,

10.
11.
12.

13.

1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
31.
32.
33. 
14.

BLK
Testvériség 
Elektromos II. 24 16
Pamutipar 
III. kér. TVE 
M. Előre 
URAK 
HAC 
MFTR 
TTE 
MSC
Eőv. TKSr 
ZsTE

Béli
WMTK
Hungária
Goldberger
KTK
PeMTK
Magyar Poszté
SAC
BMTE
KSSE
PSC
M.VVAG II. 
ETC 
MA PC 
KTC

24 12 
24 10
24
24
24 8 
24 8
24 
24 

■ 24 
34

3 68:23 37
4 68:25 37
5 108:40 35
6 74:42 30
7 48:38 37
8 35:47 23

11 38:60 22
12 42:50 20 
14 52:56 18 
12 40:61 17 
14 31:68 17 
14 32:75 16 
16 22:73 J3

csoport
26 21 
26 16 
26 17 
26 14 
26 14 
26 14 
26 12 
26 10 
26 10 
26 8 
26 9 
26 4
26 r> 
26 1

3103 
6 61
7 57 
5 55
7 70
8 51 

12 56 
10 53

3 13 46 
6 12 41
3 14 55 
5 17 32: 
.1 20 42:
4 21 25

32 44
:2S 36
:33 36 
:33 35 
:41 33 
:42 32 
:42 26 
:59 26 
:62 23 
:48 22 
68 21 
66 13 
84 11 
:109 6

Kelet! csoport
1. Ganz 24 20 4 — 62:26 442. Törekvés II. 24 14 5 5 71:35 333. NSC 24 13 4 7 45:30 304. BRSC 24 11 5 8 63:43 27
5. Hálókocsi 24 10 5 9 50:55 256. KAC 24 9 3 12 49:51 21
7. PSC 24 8 5 11 41:47 21
8. Filtex 24 8 5 11 29:48 21
9. wsc 24 8 4 12 51:55 20

10. BSzKRT ír. 24 7 6 11 40:52 20
11. r>SE 24 6 7 11 33:45 1912. SzFC 24 6 4 14 37:61 16
13. Hargita 24 5 5 14 31:54 15

IT. osztály
Béli csoport

It

*KFC
Tipogárfia 
P. Juta 
BEAC 
FSE
PeMTK II 
Kalapos 
Gamma 
BIE 
33 FC 
FVSK 
Goldberger 
KAOE 
Est* •
Törölve.

Északi
UTE n  
BTK
Gázgyár
UFC
UMSE
OTE
U V A S C
UTSF.
VI. kor. SC
Pannónia
TSC
Cornpaetor
TDK
B. Magyarság 

Keleti
SzMSE
KKC
Köb. A.C 
RÁC 
SzRTC 
K. Törekvői,
BTK
ZAC
KMTE
Au tó taxi
BTC
Kisfex
Spárta

26 17
26 14 
26 15
25 13 
36 13
26 13 
26 .10 
25 9
36
26
26
26
36
26

2 87:30 41
3 61:30 37 
7 49:47 34
7 49:43 31 
9 54:43 30

11 78:64 28 
9 55:56 27
8 51:53 26 

13 53:56 23
3 1 4 36:54 31 
5 13 31:56 21 
3 14 37:66 31
2 21 19:52 8
3 17 17:27 15

csoport
26 18 
36 16 
26 15 
26 16 
26 14 
26 14 
36 15 
36 8 
26 
36 
26 
36 
26 
26

6 2
S 5 
7 4 
3 7 
7 5
5 7 
3 8
6 13
2 15 
5 15
3 16 
1 18 
3 19 
5 18

29 43
:37 37 
:38 37 
:42 SS 
:36 35 
41 33 
41 33 
:S4 2| 
:55 30 
:79 17 
:83 17 
85 15 
78 11 
85 11

csoport 
24 16
33 17 
24 H
23 13
34 11 
34 10
24 7 
24 9 
24 6 
24 5 
24 5 
24 4 
24 5

* 3 69:33 38
3 3 91:27 37 
5 5 85:39 3,1
4 6 65:43 3»
5 8 57:54 27
6 8 37:44 26 
9 8 39:34 33 
-4 11 37:50 33 
T 11 43:64 19
5 14 30:65 15 
4 15 33:63 H
6 14 23:76 34 
2 17 35:55 13

Gyula: CsAK—OyTE 5:2 (1:1). Barát- 
sagoe. Veeztte: Sálfalvi. Góllövő: Fás- 
kerti (2A Uhrm (2) és Peres, illetve
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tíVEZÉS

Olehéz oemeng. tWí-HtCs lesz a b a ln ak ?
kérdeztük a hétfőn délben haza-1 B B T E  ( ? )  U T E ( ? )
érkezett evezőseinktől.

A  társaság nevében G-yöry vála- ^
SZOl: különösen azok, amelyekben sok a fiatal,

—  Meghiszem azt! A  pályabeosz-: BBTEL UTE! Ez; a két egyesület nagyon
. .  . ® megugrott a többiektől. A harmadik rontás miatt mar a rajtnál egy teljes I du£j után
hossz hátrányt szenvedtünk s ezer'' 
méterig még mindig nem . tudtunk 
előrejutni. 1500 előtt alaposan bele
húztunk s majdnem egy hosszal 
vertük , a berlinieket.

M am usich  dr-t faggatjuk most.
—  A  három város versenye 2000 

méteres távon került lebonyolításra
— mondja M.amusich dr. •—  Ezen a 

távon 6:07.8 mp-es időnkkel új 
pályacsúcsot állítottunk fel. A  ver
seny után a berliniek azzal m agya
rázták a vereségüket, hogy ők már 
az 1500 méteres távot szokták meg 
jobban. A  második versenyben aztán 
1.500 rhéteren kaptuk el..őket, Pedig 
az  AUianz hajójában igazán jó

TET'ÍTRZ | A középina gyár kerület egyéni téhisz-
1 s mijnoksáííai most folynak Pestszent-

erzsébéten a P. MOVE rendezésében. Hét
főn az első játéknapot elmosta az eső. 
A keddi kiírás a következő: 3: Kálmán- 
Magyar, Vári IL—Csordás, Winternitz-_

----v ,  - — v ,  . Dénes. 4: Csergedy—Mentovich, László
, 1  né—Csordás. Kálla.v Kálmán (A). 5:

Az idei. férfi teiuszcsapatbajnokság I uöpeczy—Pető, Preisingerr.é—Eigl. Sztan- 
páratlanul izgalmas. A csapatok __ jók, | es{i;—Jraek dr, A) győztes—Szilvás®. 6:1

Dobkr—Feriig, Varga— Kohut.nik, Kabá— | 
Szigeti, Temesvári—Tamási dr.

K É Z ILA B D A1. BBTE 3 3 -------17:1 6
2. UTE 3 3 —----- 16:2 6

Tehát egy percig sem vitás, hogy
kettejük közül nyeri valamelyik a baj
nokságot. Igen ám. de" melyik? . . .  Két, 
forduló van még-hátra-s az -utolsón' lesz 
a rangadó. BBTE—ÚTÉ a BBTE-pályán!
Az utolsó előtti fordulóban a BBTE-nék , oaaaaasaoan' 
nagyon könnyű dolga lesz. A BSzKRT-ot csapatunkat, 
kapja ellenfélül. Az UTE viszont, a A nyári kéziiabdajitékvezető tanfolyam- 
komoly erőkből álló MAFC-cal kerül j ra június 29-ig lehet jelentkezni írásban 
össze. Egy-két meccset el is' hullathatnak |- is . (Mk e Sz. -'V. Alkotmány-utca 3). 
a lilák. Véleményünk szerint a BB-iJS

— Teljesen megérdemelt a VÁC győzel
me — beszéli a VÁC—MAFC mérkőzésről 
Dobiéi- Antal, a műegyetemi csapat mű
vezetője. — Á mi csatársorunk pepecselt, 
a Vívó 11 emberrel támadott és ugyan
annyival védekezett. Lelkesedésében és 
odaadásában a VÁC messze felülmúlta

I d JUUIU  ̂ JW* -----------
is (MKESz, V, Alkotmány-utca 3).

A BSzIÍBT megóvta a múlt vasárnap 
rí a BSzkKT-oi. az u iu  i lejátszott MAFC—BSzKRT I. osztályú
MAFC-ót. Ebben az esetben ez I kézilabda bajnoki mérkőzést fa MAFC 
,t helwete: I gygzgtt 8:7-re) Sass István játékvezető

érdekeltségére való hivatkozással. Az 
intéző . egyesbíró helyt, adott az óvásnak

6:0-ra veri a BSzKRT-ot. az UTE pedi; 
5 :l-re a MAFC-ót. Ebben az * “ ■
lesz . a két egyesület helyzete:

1. BBTE 4 4 -------  23:1 8
.2. UTE . 4 4 — —■ 21:3 8

el hogy ki lesz a bajnok. A BBTE 
-  - .kétségtelenül jobb helyzetben' van.

evezősök, Ülnek! A  második ver- | A piros-kékeknek már a döntetlen isseié

Végeredményben tehát a rangadóm dől |
MTE amatőr edzője. Az óvás kissé ért
hetetlen, mert ha .úgy vesszük, az MTE

menyben még a bécsi Elida is meg
előzte a berlini nyolcast, igaz, hogy 
ők négy pihent emberrel álltak ki 
erre a versényszámra.

A  hajóról beszélünk most. 
A  magyar njmlcas nem vihette ki 
m agával a  saját hajóját s kölcsön 
hajában kellett eveznie.

—  Olyan hajót kaptunk, amelyet 
négy évvel ezelőtt emeltek le utol

A piros-kékelmek már a. döntetlen is elég I •aina'’ a B^TK'R.T cvőzelmc lett a bajnoksághoz. Kérdés azonban, hogy ..erdéke -  a BSzKRT glózeime leu
Katonáéit és Fehéréit ellen sikerül-e a 
BBTE-nek döntetlenre kihúznia. Erre 
csak csütörtökön este kapunk feletetet.

volna . . .)
A TAVASZT FORDULÓ 

LEGNAGYOBB MEGLEPETÉSE 
a VÁC nagyarányú győzelme a tavalyi 
bajnok MAFC felett. A Vívó egyik hétről 
a másikra csodálatosan összeszedte 
magát., győzelme teljesen megérdemelt. 
Mindazonáltal meg kell említenünk, hogy 
Salgó pompásan sikerült szabaddobnsai 
döntették el a mérkőzés sorsát. E''the' !,t'

(Éles pénteken meg 
akarja dönteni a 12 
mp-es 200 m-es 
csúcsot!

Éles vasárnap hozta élete legnagyobb 
sportáldozatát. Esélyes volt Magyar- 
ország hosszútávú összetettfutamu 
országúti bajnokságában és — nem állt 
rajthoz. Nem állt rajthoz, mert borén* 
ráparancsolt. Megmondta neki, hogy 
hatalmas repülő tehet ség és az országút 
lomhává teszi. izmait. Éles hallgatott a 
nagyhírű német edzőre és vasárnap 
pályán dolgozott s az országút ered
ményeiről csak a Nemzeti Sportból 
értesült. . ,, . _

— Meglátjuk, érdemes volt-e ezt a 
nagy áldozatot meghozni — mondja 
többek között Éles. — Rendületlenül 
bízom Lovenzben. hiszem is. hogy lói 
tettem, amikor hátat fordítottam a por
felhőknek, mégis: telve vagyok aggodat 
makkal. Bizonyos, hogy amióta mm1 
dolgozom az országútor,'. gyorsabbak 
lettek a lábaim. Edzés közben a múlt 
héten időre 200 métert futottam Lorenz 
felügyeletével. A mester 11.8-as időt 
mért nekem. Ha ezt a teljesítményt ver- 
seny közben is elérem, akkor közel 10 
éves csúcsot adok át a múltnak. (Gyorffy 
és Szüts 12 mp-es legjobb hazai teljesít
ményét.) Pénteken, az első esti verseny 
keretében repülőfutam is lesz. Ebből az 
alkalomból teszem meg az elsó kísérletet 
a 200 m ellen!

A. KíSOK országos
teniszbajnokságát

| aoniOTteK ei a V'. V‘VY‘
évvrül prpiött emeitCK is utót- i június -0-dn, csütörtökön rogrírel 8 óra-1 len. hogy a MAFC. le^stílusosa “z.!** .•'SiSSfvsau —-15“  x;, •jm.'vz’jm aa-a  «=?,«=.. “■

són kipróbáltuk és ekkor kiderült, és p4ro(. bajnokság tesz. Nevezni Az U ^ l^ T ^ é ^ g v e n g t  'védetem vtr-
hogy nem is olyan rossz ladik ez. | szerdáni_ döHg^ ken , a^ Krizpon^m | ’"6?j'é\,pa ^é\'ám.nge ftoadósor _eUen

Áz FTC-n versenyeztek

I groclése volt két gyenge t&nmdósoi ellen, 
í A mérkőzésen húsz gól esett., amellett. , 

csatárok másik húsz ordító gojHelyzetet | 
I hagytak kihasználatlanul. Ennyi régnek , 

mégsem volna szabad lennie I. osztályú 
védelem bei,! Az UTE mozgékonyabb 
volt és aránylag pontosabban lőtt. 
gvözelme tehát megérdemeltnek rnonrt-

B gy  kicsit foiyt bele a víz, a réseket tósi díj az egyesben 1, 
betöroköatük . s vasárnap már I P « «  
egészen jól ment benne az evezés.

A z  újoncokról est mondja Mamu-
si/ih:

Luczay már igazán nem ssá -j . . " | mindTn Vizében fáradt és
mítható újoncnak ea így nem is Az FTC-teniszpályák jol .bü'ták a l ^ r%  bcnyomá.-t keH.ett. 
csodáltkosunK, hogy jól evezett, vizet. A  zápor után már fél 5 fele Az Elektromos könnyer: verte az 
Szalay .és Zágon azonban most versenyképes áll apóiban volt vala- hetyzettt Wha,r?tik a
Indult először komoly nemzetközi mennyi palva. A  rendezőség a sott- bordó-sárga csatárok, a  b t c  legjobbja
versenyen s mondhatom, mindkettő fedésig 28 mérkőzést lejátszatott! . I pásztói, a  fiatal csatár Nasyhoz MAFC 
pompásan dolgozott. Ú gy  hiszem. Férfiegyes II. «.: Haraszthy-Szász hasonló.tehetős, h“ 0" S y b
annál többre kell értékelni a "  Férfiegves III. o.: Koller—Pálinkás bán fejlődik, a magyar kézilabdaspwt
győzelmünket, mert hiszen ket 6 3 6 2 Csillag—Cmrbner 6:1, 6:4, Binder I ragyogó csillaga lesz. Előbb azor.ban

safTSí-
Ult • • * (sz. I.) I ” Tnt-Nééh^h m tv. 3’ o.6  ̂Hacker—Káífay K E R É K PÁ R

lá1ioien^yS^emtf,ok Itt a négynapos. Magyar
Kerek—Stein M. w. o., Hulényiné— *** * n n n |(|o

| Ribárszky ■ 6:0, 6:1, Rácz—Resizné 6:0,1 K O r V C r S C l i y  p O I l l U o
7:7. abbamaradt. _ I n  I

Fiűegyes III. o.: Püspöki—Tolt.ay 6:3,1 UlVODaia .
I 7:5. Selinkó—Payor 6:2. 6:3. Sántha— |
Gylmesi 6:2. 6:4.- Forró—Rokonai 6:1. est« válogat az MKSz
7:5. Schmideg—Mezei 6:2, 6:2, Enderei— I
Bizaglich 5:7, 6:2, 6:3, Ernszt— Szedlák ...........
6:4. 6:1.: Sass—Báphtdi "6:3. 6:1, Kaiov- 

: Nagy 7:5. 5:7. 6:4, Róua—Fekete 6:2. 6:4 
Rfeijfer—Bánkuti 6:1, 6:1,. Göcze—Led
liíczki 6.T, 6:0

Kiírás mára:
2,45: Csillas—Neme*; Bol<or-«-Licht-

Az MlíSz válogató bizottsága Szittya
főtitkár elnökletéül raa ö«ífzcüh hogy 
összeállítsa a -Masyáf ■ KnrversCTj.eu 
résztvevő két magyar nemzet' Icgeajse- 
*et. A németek már, közöltek negye*' 
fo-sratuk végrlieíírs retuljót, viszont a • 
olaszokról nűndezídeic: enmm bír sem
érkezet t s íjsy a szövetség surgonyilog

y iv A s  •

Kovács másoelik bajnokságával 
b efefeső d ö tt  

.. a vívóéval
"’A ’ karrlbajn0ksá.g méltó voli nhhor ... 

h agjroniányhoz<«. am ihcz.>' ü vívókőzöpsép: a 
víyóba-jnoksiágokQn, hozzá szokott. Na- | 
ffyoh: ezép sport, sok izgalom éfl többől _ __
ifrevésbó váratlan eredmény. Ez jellemez*' | ^Á^h^^Forró' i 11 «* .‘*-Y -----------
te. Kétségtelen, hogy Kovács bajnok- ">■ í :yp^ epnl̂ - ! WÉrnszt-4K '^ Milanóba. hogy »  r» t w o
ság* általában minden esztendőben -  az I Sohmidog-Endiéi. Lrnszt bcsfc, i »  te olav/ tagjainak végleges <tí>
Utóbbiakban várható volt. Most mégis I —Gőf*0' V«rk«vlnriné-r I 6íeéUífp4eár°i hírt Kapjon,
meglepetésként hatott, mert a vivőév r ?'4s: 8 »m - I Í  inoijj, 1 P M 'i  ü m  ■ A 6r«vctsé?!b®n egyelőre mit sem tnd
közben alig mutatott valamit. Igaz, Mms í.,4rmat^ ^ | J “ ^ i d a r t e h é ;hogy talán o • rendszeroson és éppen az Lmhtigno, Madaráazne
év végére' készült s most érte eL tető- I v. u *
pontját, vagy még most sem, mert főié-1 " »« {? •  Tlónai-
jivc nem volt olyán kulomborodo; hogy f'4;’ - ” r -la t i3® ... I- „1 . n!,
* i  első perctől bajnoknak kellett volna Bankuti; Saiamonnei \ ad, heh ‘
Tárni. A vívás edzése érdekes dolog, a - F w W k ju  Palas . -R  dk; Pfeiffer
jő formál, vagy legalább, is a csúcspon- I Koubauirr, Pobuda dlalacsi _ .  . s B » Suj»u» ,
tót hosszú ideig nem lehet tartani. Do I *'í*: . Masr.las S _ . , A I  alábbi végleges rtvonalt yalaszlQtta közel
még rövidebb ideig is nagyon nehéz | Stobbenoi- HuUnyiwé Na. , Mell i e | i0oo knves távú versenyének:
„agy hozzáértés és sok önméWéklet kell Va,rgane-Széke!y UTS. | _  ___ „  _______ _Rózán vé.
borrá. Ebben az évben élénk példát | Aemea—1 i.ler,.

t . v.. ........  _ --
nők a svájci, jugoszláv és bolgár csapa
tokról. Általános ma már az a felfogás, 
hogy ezek a legénységek ezidon nem is 
vesznek részt a június 27—30-i körver
senyen. . . . .Az MKSz rögtönzött u1<wen tegnap meg 
esyszcz terep- és iitvonalszomtet tarlóit 
°  ‘ legújabb adatok birtokában az

g a m @ r @ w  i fc S s e !  í« ê - @ s  
sebességet ki
tegnap déSelőtt ed' 
sés  Kézben a Nfille- 
nárSson

A magyar bukósisakosokat 
óta a visszavágás gondolata füti. Mód
felett restellik Damerow budapesti hege
móniáját s ezért most tűzzel-vassal bele
feküdtek, hogy a krcfeldi ágyú le
nyűgöző fölényét megtörjék. Jíap Béla 
múlt kedd óta teljesen motor után fogta 
magát, s mint jelentettük. IS.8-as köröket 
is elért már. bíagv módfelett bizakodik 
abban, hogy legalább az egyik futamban 
megállítja a német tank rohamozása'. 
Szekeres önérzete is felberzenkedett. 
Alaposan lefogyasztotta magát s az 
országúton is, a pályán in keményen 
dolgozik: . ,-  Nem engedem, hogy eltemessenek 
— mondja többek között a magyar baj- 
I.ok. — Bevallom, lebecsültem Dnmero- 
wot azt hittem, hogy a krefeldi múltévi 
tudásával vonni fel ellenem. Csúfos 
csalódás ért, alaposan elporolt bennün 
két. Most péntekre az,ónban megnehezít 
jiik a dolgát. .Jó magam nyakig ülök az 
edzésben és minden előkészületet meg
tettem, hogy Damerow ne győzzön olyan 
fölényesen, mint az elmúlt vasárnapon.

A vezetők nagyrésze Izekre szedte szét 
a motorkolosszusokat. Az istállók táján 
viharos barkácsolás folyik — s az a meg
győződés uralkodik, hogy a Lorenz által 
észlelt hibák . kiküszöbölése után. a 
vezetőgépek légszívó hatása 8—10 szaza 
lékkai növekedik. .

Damerow természetesen latja ezt a 
vehemens nek'gyürközést. így azlán meg 
fokozta edzési munkarendjét s mar 
délelőtt is motor után hajt. Hétfőn időre 
futott S edzése' 12. körében 17-2-es loot 
vágott ki. Ez közel. 90 km-es átlag- 
sebességnek felel meg. Ennél nagyobb 
sebességet a Millenárison csak a francia 
Brcou ért el 1928-ha.n a világbajnokság 
előtt. Breau pontosan 16.8-tal teljesítette 
egyik kőiét, tehát 93.600 m-es óraátlag-

Pamerow egyébként bejelentette az 
MKSz nek. hogy a péntekestt összecsapd* 
alkalmával megkísérli a fennálló bukó- 
sisakos csúcsok megdöntését.

Vám os A délnak  
köszönheti az  FTC 
a höigycsapat- 
verseny első  
helyét

A  vasárnapi egyesületközi hölgy- 
versenynek Vámos Adél, az - F-TC 
fiatal versenyzője volt a hőse. Vá
mos már tavaly Ízelítőt adott ké
pességeiből, a télt szorgalmas munka 
után pedig ma már éles Ilona után 
második a gyorsúszónöink között. 
Két hét előtt az ózdi versenyen"—- 
betegségéből alig felépülve —  
1:16.6 mp-et ért el 100 méteren, dó. 
ennél sokkal jobbat is tud. 16 éves, 
két és fél éve úszik.

A z  FTC— MIJE— N SC  versenyen 
lemondott a 100 rn gyorsúszásban 
való indulásról, a csaknem biztos 
győzelméről, mert egyesülete a pont- 
verseny miatt háton is szerepeltetni 

akarta. 100 m háton N ova k  és Lo
vász mögött Vámos Adél harmadik
nak úszott be 1:29.2 mp-es idővel. 
S00 m gyorsúszásban 4:43.4 rop 
alatt győzött, de ha kicsit hamarabb 
kezd hajrázni, a versenyen kívül 
úszó Ács  Honát is jobban megszo
rítja. A  3x100 m vegyesváltóban az 
FTC  a ) csapatának utolsó úszója
ként nagy fölénnyel verte Sátki Boris- 
kát és megszerezte csapatának a 
győzelmet. A  verseny után persze 
melegen ünnepelték a fiatal verseny
zőt.

Sárost edző a következőket mobil
ja  Vámos Adélról:

N agyon  tehetséges, legszorga l
masabb tanítványom . Január ó*a 
fe ljegyzem  minden edzést el jesítrné- 
n yét: 118 km -et úszott, eddig össze
sen, pedig n m últ hónapbaji beteges
kedett is. Szíve, tüdeje kifogástalan. 
A z t hiszem , m ég nagyon sok ö rö 
m et fo g  nekünk okozni Vámos Adél.

Az FTC  fiatal versenyzője szor
galmas munkájáért, komoly és 
sportszerű életmódjáért már most is 
elismerést érdemel. A  siker nem is 
fog elmaradni.

nyújtott, Maf&lay, aki korán kezdve cd- 
*csét. az idény elején kimagaslóan a leg
jobb volt a mcző'Dybnn, de aztán némi 
hanyatlást kellett látnunk nála, mert 
régig nem tudta tartani remek formá
ját. Mások éppen ellonkezőleg az évad 
végéra jöttek a csúcsra. Bérezel!y csele 
hasonló: ő nem tudta végig tartani jó 
formáját * Gerevich is letörőben yw  »  
év régiére* mert a sok verseny, a. külön- 
bűző fegyverek túlságosan igénybe, vet 
tek még az fi hatalmas fizikumát is.

6.45; Becker—Gallovich: Seregély-
Várnai; Óéczy—,Binder dr; öcsi dr
Korn T.

Első nap. június 27. Budapest—Rozsnyó 
263 km

Budapest, Váci-út, 10 km-es l;ő. Duna
keszi, Alsógöd, Vác, Szendehely^ Retsag, 
Elágazás balra Ipolyság felé, Ersekrad- 
kert, Ipoly szőr, Balassagyarmat. Sze-

SZOVJÁK HUGÓ ÉS BARTOS LÁSZLÓ osény, ' Négrixisrakál. Torines, Vük*. 
JÁTÉKJOGÁT AZONNALI HATÁLLYAL Loeoiie, Pine, KutUrwtur, 

FELFÜGGESZTETTE A SZÖVETSÉG Klagazns italra Mu'rány fele, Kjmaszmn 
... . . .  t l hat Bűt ka, FuffC-, Tornal.ja, Sa.)OŜ arn> a,

Súlyos szabálysértést követett «  Cwlté, Felsőé, Szaióc, Berzélc,
Sz óvják Hugró es Bartos László. Szov- » 0

^ )8 ( e s 5 = -

azov,iaiK J-iugro es nartos uaszio. w o ' RnimiTÓ 
twőirr* »,v éi ímiaim'ir t171kíimiil is i a.tisyözolás alatt álló játékos, ak'iück I ‘

Kovács bainoksága oak a verseny, ’vé- csak július ló-én járt volna le az át- Második nap, június 28. Rozsnyó—
córrtuku lt ki niert eleién úgy lát- igazolási ideje. A dunántúli játékos ezt Ungvár. 21« km
•zgít, hogy igazi meglepetéssel fog a figyelmen kívül hagyva, núAr most elin- Rozsnyó, Krasznahorkaváral.ia, llávs-
vereony végződni: sokáig Festhy veze-M“lt az egyik versenyen. Bartoe kut. Szádalmás, Tornagiirgő, Saádudvar-
tett veretlenül! Pcsthv kitünően vívott játszik, meg sokkal I nők, Torna, Somoűi, Szepsi, Makranc,
mindenkivel szemben. Aztán nem blrte Annak ellenére, hogy a BLAC igazolt |

- . ....z. . t , ' -  ií-  n I  MltikOSíl. f-ftlvirlitl________  .......... AZUiil Rüiu dk w- ---  V , . ... , ;
végig ezt az iramot s elhúzott mellette Mákosa, a felvidéki kerületi egyéni 
elsősorban Kovács nagyobb rutinjával 1‘ ú'sK'OJUoksagon elindult A
és nagyobb állóképességével. .Kovács feli rÍÍ?.-u"!’

i4félSS á t  I Telkibánya. Nagyhoz
. ............ .^.gévcl. Kovács I Ü'ir.i.n.I'i' J " I ágazás Füzérradvány felé,

ismét azért győzőit, mert támadott. I azonnali hatállyal íelfUngisztcte
8záp>ára ez az egyetlen célravezető lak-1 BBTF—MAC

.Tó sport volt. Ezzel n rövid, tömör kis 
mondattal jellemezhetjük a vasárnapi 
IVLTK—MAC tenisz esapathajnoki n»ér-

Cséos, Buzinka, Kassa, Bárca, Abauj- 
szinn. Tornyosnémeti, Hidasnémeti, Göni, 
Telkibánva, Nagybotsva, Pálháza, El
ágazás Füzérradvány felé, Széphalmit, 
Sátoralujaujholy, Szöllőske. Szomotor, 
Bodrogsz-ontes, Királyhclmcc, Csap, Kis- 
téglás. Szűrte, Homok, Minaj, Ungvar.

Harmadik nap, június 24. Ungvár 
Debrecen. 236 km

-» r • 1 , . . . J.  ___ A

tíkfl. Gerevich is az ólon volt végig s 
talán apróságokon múlt a bajnoksága.
Min minden csőriéiben tudta összeszedni 
magát, illetve egy-két percre kihagyott.
Az élmezőnybe tartozott Bajcsy dr ‘is 
okos és szívós ' ' ' 
tóben 
értbe,- , 
dolgozott 
Kőé
k Ül. » i ,u"  ™ , 11 „  ,1, 1111IIrHHUJ,? I „  , ........ ‘ ̂  iá . ....  , ^ .n n i, ,, i* ■ i .....--- ■ ‘   
is, ne,m mutatós, de meglepően jó. Kő-1 maradjon az uTL-nek. Küzdöttek is a I tó, Téglás, Hujdubadhaza, Debrecen,
szeghy mindenkire az utolsó találatig piros-kékeit, mint az oroszlánok. Kiilönö- __  w n,hroem.
v i j ' t s  volt. Aki 4:0-ra vezet ellene, U m  a „veterán" v. Bánót illeti meg min- Negyedik D̂ebrecen
még az som könyvelheti ol magának a den elismerés. Harmincnégy évével a j  B‘,a 1 ,
harcos Keszcghyt győzelomnek. Ez a I tikkasztó 30 fokos hőségben úgy harcolt, | Debrecen, Hajduszoboszlo, _Kaba.^ I ns- 
JegjeUcmzöbb - A .  u  * «—«»•
olya

ba kerülni, amikor a yvsrsoiiy érdekli étel nem annak a* *87 pontnak, amelyet * I nor. Üllő. Y"eesés, .Festszen
araikor tud küzdeni is. .Maaziay fárad-1 BBTE ..bajnoki” csokra mellé tűzhetett, pest, Budapest — Népliget,
tón vívott, de így is .mindenkinek ko-1 A osaloginyntwiak nagyon bíznak »
moly harcot kellett vivtoíí vele. Ra j. I bajnokságukban. I
osányi vívásán *  fogyatékos felkészült.-1 — Eddig még sohasem sikerült, bajnok-1 A Rákosszentmihály! TK fennállásá-
eég iátszoU. A fiatal és bajnoki 
ben újono v---*— ■
pebéz társ 

A bajnokságonA bajnokságon a vívok csas a mpieig- I bán hinni lehet, naroinszoijw tenisz ess-i vehet re*t varmegye cozponti járásának
re panaszkodtak. Ami mindenesetre patbajnokságol is nyerünk. A hölgyeink I minden igazolt leventéje, ha eddig őr
nagy dicsérete a versenybíróságnak. I már bajnokok. A férfi bajnokság érik cs I szágúti vereenj-en részt nem vett. A mér-

------------------------1 a szövclségi díjban is elsők lehetünk, | kőzés útvonala: Dunakeszi, Alsógöd,
I I Szód, Vác, Veresegyháza, Szada, Gö-

RADIo I A  dél! kerületi I dóllö, Kerepes, Otnkotó, Mátyásföld,
Mai jelentősebb külföldi műsorrészek: ieniszbajnokj mérkőzések vasárnap végei Sashalom. Rajt röggel 8 órakor a vám
Mai jelentOseDb kmtomi értok. Eredményt*: Férfiogyca: 1. Sin- országút 11 km-cs köve, oel Rukosszeiit-
715 ó: Rées* Operaest. Igor ÜLTE. 2. Dócz.i II. KEAC. 3. Ba«s | mihál yon a József főherceg-utca <* a
7.2# ó: Bukarest: Rzimfónikus est. dr ÜLTE éa Dőezi 1. Vaeutas. Női egyes: I Rózsa-utca sarkánál. A  táv 60 km.
8 ó: Riga. Beethoven-est. 1. Hirma.nn Gr ÁG, 2. Solti KEAC. Férfi- A frankfurti egyórás hukéslsakos
9 ó: Szófia: Opera est. I páros; 1. Vass dr. Singer. Női páros: aranykerek versenyt Lohmann nyerte
9 ó- Milánó- Mnle: Dafni c. operája. 11. Hirmnon, C«opó. Vegycspároe: 1. Hír-1 68.800 m-el. 2. Merfcons 290 m, 3.. Schou
» ói Róma: balok: 1 msrm, Si-ngor. * őtn m h., 4. Schuidier,

Müncheni hegy Is volt csak?
A június 0-én lezajlott müncbeni 

egyórás nemzetkö’/wi országúti tornáról a 
kir/úelemben résxtvett. Droba és Morvay 

. utólag még a következőket mondta el 
L munkatársunknak:

öt olasz, húsz német, két szlovák és 
két. magyar: Droba és Morvay állott
rajthoz a délelőtti egyórás torr.án. 
A futam a szeszélyes időjárás ellenére 
is mintegy harmincezer néző előtt bonyo
lódott le. A németek kemény csatát vív
tak az olaszokkal, mi pedig szerény lét 
számunknál fogva csak azon igyekez
tünk, hogy a mezőnyben tudjunk marad
ni. Úgy indult a verseny, hogy az 
olaszok legázolják a németeket. Váltott 
vezetéssel törtek előre, egyik hajrát a 
másik után nyerték az első félórában. 
Ekkor azonban felvonult a Magyar Kör
versenyen’ is résztvevő Richter és felál
dozva magát, kiugratta Schijpflint. Ez 
így térelönvre téve szerint, óriási pont
fölényhez jutott. A győztes Schöpflin 
egyébként 38.610 métert futott egy óra 
alatt és 48 ponott szerzett a második 
helyre érkező Marinival szemben, aki 
csupán' 23 pontot verekedett ki magának. 
3. Richter 16 p, 4. Ortelli 15 p, 5. Biondi 
10 p, G. Pirner 6 »p, 7. Morvay 4 p, 8. 
Busa 4 p, 9. Droba 2 p. A többi bús* 
versenyző körbátrúnnyal messzi az ^él
mezőny után futott be. Az eredmény 
tehát korántsem olyan lesújtó, mint az 
első pillanatban látszott. Legyőztük a 
szlovák legénységet és magunk alá gyűr
tük Kittsteinert, a Magyar Körversenyen 
résztvevő válogatottat is, valamint az 
olasz Leonit is.

— A délutáni pályaversenyek a Dante- 
stadionban bonyolódtak le. Ezekben a 
futamokban keveset kerestünk. A pont
versenyt a német Richter. az üldöző- 
versenvt a német legénység nyerte az 
olaszok előtt (mi nem indultunk), a 20 
km-es pályaversenyt a Richter—Böss pár 
nyerte. a pontversenyben HSrmann 
bizoyult a legjobbnak.

ÜSZAS
A z üsz697,övetséj? fegyelm i fel- 

zottsága a Vértessy— Fihok-ügyet 
tárgyalta hétfőn este. íté letet még 
nem hoztak-

öten vettek részt a válogatott, úszó- 
keret hétfő délutáni edzésén. Később 
még hárman jöttek y így a társaság nyolc, 
főre egészült, ki- Az úszókeretnek 17 tagja 
van! A r.agylétszámú hiányzásnak fegyel
mi következményei lesznek.

A  MESE vízilabda csapata a va
sárnap i U T E  elleni mérkőzés előtt 
7x50 méteres váltóban 3:22 mp-es 
időt ért el. A z eredmény kiváló! A 

1 többi egylet közül m ég egyik sem 
úszott 3:30-on belül.

A viellabdásojí heti műsora: '->0: BEAG 
RSE. 23: FTC—fii. kor. TVE. KSC- 
[TTV. nx-A r* u  a ! ' u r - c r  . c s r

AZ FTC NYERTE A HOLGYCSArÁT- 
VERSENYT '

A víifcárnapessi FTC—.MTJE--NSO egye- 
sütet közi versen v utolsó szántóban, _ a 
3x10(1 m vegyesváltóban a következő vég- 
ererlménv alakult ki: 1. FTC, A) iT.ováitó.- 
Salgó, Vámos) 4:22.4 mp. 2. MI’E (Nö
vök. Felhős, Sót hit 4:53.4. 3. FTC BL 
4. NSC. A mindvégig izgalmas váltóban 
Novak előnyt szerzett a MUE-nok. dk 
ezt. Salgó behozta N-. .eg.j-szerr- ,indííott-4 
Vámosi Sóthival. A fistól fratltótó kön?- 
nj'et) győzőit.

A pontversenyt az FTC 37 ponttal 
nyerte a MUE 17 pontja előtt.

A verseny eseménye az FTC-hölgyek 
nagyszerű szereplése volt. Az újoncver- 
senyeu osak nemrégen hemutatkosó 
Alhach megnyerte a 100 ru-t. 300 m rn 
Vámos könnyen győzött. Salgó Lüi 
nagy kűzdélemben 6 i i zed mávocljjereeel 
megint legyőzte. Felhőét. KeUenice mar- 
lepetós volt Llnhardt és Balog második 
helye 300 m. illetve 100 m-cu. A MIIÉ 
veresége elsősorban annak tulajdonít
ható, hogy nem rendelkezik megfelelő 
képességű gyorsúszóval. Novak könnye11 
győzött a. 100 m háton. Váratlan volt 
Vali 3. helye 100 és .300 m-rn. Felhős 
a. hajrában maradt alul Salgóval szóm; 
ben. As NSC versenyzői csak harniad-- 
rangú szerepet játszotlak ebben a tár. 
saságban.

Értekezletet tartottak Székesfehérvárott
a MUSz. KISOK és ARAK kiküldöt
tei. A helji úszósport fellendítéséről 
tárgyaltak. A nagyszerű uözbeia bizto
sítja a nyári edzéslehetőséget, télre pe
dig megkísérlik üzembe helyezni az 
Árpád-fürdő használaton kívül levő 
fedett medencéjét.

Nagyszabású sportbemutatót rendez a 
RSzKRT szombaton délután Budafokon, 
Úszók, teniszezők és ökölvívók —_ vala
mennyim az élgárdából vesznek teszt a 
bemutatón.

Alsódabason több, mint hé (ezerpengis 
költséggel új uszodát építenek,

A Ml.t’ versenyét június 22-én,, szón)- 
haton délután 5 órakor tartják meg á 
lágymányosi uszodában. A versenyen 
több ifjúsági számon felül 4 első osztá
lyú verseny is lesz: 100 jn gyors. 109 
m hát, 400 m gyors és 3x100 ni egyes; 
váltó.

Július közepére elkészül a zágrábi 
uszoda. Az uszodát építő Mjrathon r.z 
ünnepélyes megnyitáskor nemzetkíiz* 
versenyt szeretne rendexjii s erre néhány, 
magyar versenyző meghívását is tervezi.

A T L É T IK A

Itt a jugoszláv válogatott
Relgrád, június 1T.

Hivatalosan még n«m tették kötié a 
szoroba t- vasárnapi ro a gyer—j ugo«ilá »
viadalon kiálló válogatott rsapatot.- ri* 
jól értesült helyről sákerült a- vasárnapi. 
vereenyerwimétU' ok fi gyetam bevételé vei
készüit összeállítást megszereznem. . A 
csapat a követikezö:

I löd ni: Kiing, Jova,novies. — 509 m:
TTrbics, Rkcsice. — 400 m: KUuar, Pespet.

1 — snn ni: Naberuik. Sraksr. — *890 ni;, 
Kotpik, Tisir. — 5009 m: Rolnik. Tisír.
— iÓ.OOO vn: Eves, Rrucsan. — 4x100 m: 
Rtsfsnovies, .tovsijovics, Rgdonies, 
Kiing. — 4x400 ni; Kiinar. Despof. Mar
kovié*. Kiing. — H0 eát: Ha-ewekovi«<,- 
Ehrlich. — 400 m gát: Ehrlich, SkiiCsék.

i —_ Magas;. Ahramovics, Zsifkovies, — 
í Távol; Laza rév ics, Drbies. — Rúd; Le
nért, ffyorgycvics. - Hármas: Laznre- 
vies, Mitics. -- Súly: Kovarvevícp. N'o- 
vakovies _  Diszkosz; Osurcsies. Goim,
— Gerely: kfarkussos, Ma'syr. — Kala
pács: Stcpisnik, Goicr.
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U| bajnoki rendszerbeli snég 
jobb eredményeket érhet
nének el a tehetséges
k ö z é p isk o lá so k

Senki sem haragudhat meg érte, ha 
őszintén elmondjuk véleményünket a 
KISOK-bajuokságról. A verseny kiírásá
ról éppúgy, mint a rendezésről, az 
atléták teljesítményéről ugyanúgy, mint 
a vezetők munkájáról.

Széfválassfásf l
A  verseny kiírása ellen már évek 

óta rendszeresen felszólalunk. Ú ja b 
ban a MAS? is igyekezett meggyőzni 
a K ISO K  vezetőit arról, hogy a jövő  
szereplés elleni vé*eh h é t j ia p  a la tt 
nyolc versenyszámban indítani a 
diákokat csak azért, mert a csapat- 
versenyek a döntőek a versenyekre 
kiírt vándordíjak szempontjából. 
Újból megismételjük: igen  nagy hi
bának tartjuk, hogy a csapatverse
nyeket cs a? egyéni bajnokságokat 
Így  együttesen  rendezik meg.

Az ellenvetés mindig az: as isko
láknak nincsen pénzük, a■ diákoknak  
nincsen idejük  arra. hogy két alka
lommal is összegyűljenek az egész 
országból az atlétikai bajnokságra. 
Ebben a K ISOK  vezetőinek teljesen 
igazuk van. Mi azonban felvetünk 
olyan megoldást, ami a  kettős uta 
zást feleslegessé teszi. Válassza 
ketté  a K IS O K  az egyéni és csapat 
bajnokságokat, de úgy, hogy a csa
patversenyeket és vá ltóka t a M A S s  
v idék i egyesületi bajnokságához ha
sonlóan páros m érkőzések fo rm á já 
ban rendezze m eg. A kár tavasszal, 
akár ősszel (az utóbbit még jobbnak 
tartjuk) ugyanazon a napon, ugyan
azokban a versenyszámokban mér
jék össze az iskolák az erejüket. 
Ahol va.n két vagy három intézet 
egy városban, ott páros vagy hár
mas mérkőzések alakjában, ahol 
nincsen, ott mérkőzzék egymással 
két szomszédos városban levő inté
zet. Legyen kőtelező as indulás m in 
den iskola számára, egy diák pedi 
ne indulhasson három  számnál töb 
ben. Az -összehasonlítás, a K ro fn - 
passky- és Szent Im re -vá n dord íj el
döntése úgyis a tízpróba pontjai 
alapján történik. Megfelelő ellenőr
zésről gondoskodni lehet.

M iári 5k 1©0?
A  csapatversenyek megmaradhat

nának, de a  iáitokat meg kell vál 
tobtatni. A z  egész v ilágon  sehol sem  
fu tnak  5 x100-as vá ltó t. Mi szükség 
van arra. hogy a K ISOK-ban ezt 
csinálják? De a. svédváltó helyett is 
sokkal okosabbnak tartanók a 
4x400-as váltó kiírását. Ameriká
ban nem ok nélkül halmozzák a 
4x440 yardos váltófutásokat! A  jó 
példát követni nem szégyen.

Szebb lesz s z  egyéni 
bajnokság

Az így elintézett csapatbajnoksá
gok nélkül az egyéni bajnokságokon 
valóban résztvehet majd mindenki, 
akinek győzelmi vagy helyezési esé
lye van. Mert bizony így megtörtént, 
hogy a  400 méteren minden bizony
nyal győző Farkast a váltó kedvéért 
nem indították az egyéni 400-on. Azt 
az egyéni bajnokságban is kikötnék, 
hogy egy versenyző két számnál 
többen nem indulhat. Akkor aztán 
nyugodtan kiírhatnának pontver
senyt is az egyéni bajnokságokra. 
Megszüntetendőnek tartjuk a 90 
cm-es gátakon rendezett gátfutást 
(mindenütt másutt lehet rendes sze
rekkel versenyezni, csak gáton 
nem?) és kiirandónak az 1500 méte
res bajnokságot.

Mindezek a szerény ötletek nem
csak a mieink. Igen sok sportsze
rűen gondolkozó testnevelési tanár
nak ez a véleménye és bizton hisz- 
szük. hogy a K ISOK  is meg fogja  
fontolni a különböző érveket.

R en d ezés
A  szombat— vasárnapi versenyre 

rátérve mindenekelőtt azt a hatal
mas munkát akarjuk kiemelni, amit 
a rendező testnevelési tanárok szin
te reggeltől estig végeztek. Nem  
csoda, ha a döntőkre engedtek az 
iramból és szükségtelenül elhúzták 
a versenyt.

A leg ered m ényeseb
bek

A  legeredményesebb intézet most 
is a kunszentmiklósi ref. g. volt. 
Miklóssy  János, az ősz testnevelő 
tanár különösen a csapatversenyek
ben és a váltókban aratott. De a leg
jobb egyéni teljesítmény is az ö 
diákja nevéhez fűződik. Kitűnő gár
dával vonult fel most is Chrisztián  
László, a gyulai rk. g. testnevelő ta
nára. Balszerencséjük volt a gyu
laiaknak, mert a  170-es magasugró, 
650-es távolugró és vágtában is 
erős Kiss első próbálkozására rándu
lást szenvedett és gyenge tartalék 
került a helyére. Vele alkalmasint

Rendkívül örvendetes volt a péoei 
honvéd föreál diákjainak részvétele. 
Nemcsak kiváló eredményeikkel, ha
nem fegyelmezett, úri fellépésükkel 
is díszére váltak a bajnoki mezőny
nek. Sportköri elnökük, M ó ricz  szá
zados, büszke lehet rájuk és a 
Krompaszky-vándordíj megnyerésé
re is. Kár, hogy a soproni főreálisták 
nem indulhattak, mert az érettségi 
vizsgák éppen a, KISOK-bajnokság  
idejére estek. Jövőre őket is elvár
juk.

Sok as ú j Sabefség
Az egyéni teljesítmények megíté

lésekor figyelembe kell vennünk azt 
hogy a két napon keresztül tartó 
versenyek a diákok fiz iku m á t túlsá
gosan igénybevett ék. Ezek előrebo
csátása után meg kel! állapítanunk 
hogy a kunszentmiklósi Csányi, a 
pécsi K rénusza és H a jna l, a békés
csabai ö ry  a vágtázó tehetség min
den nyomát m agán viseli. ( Csányi 
szédületes!) 400-on B ihari, Papp, 
Öry és főként a váltóban nagysze
rűen futó kunszentmiklósi Farkas  
ígér sokat. A  szív nélküli 800-asok- 
ról jobb nem beszélni. Farkas  állító
lag  800-on is kiváló. Gátfutásban az 
alacsony termetű Kadarászból is le
het még 15-höz közeli futó, de a  
hosszú pesti Balás és A gócs  többre 
viheti. M agasugrásban nem láttunk 
új tehetséget, .távolugrásban azon
ban a győztes B akky  mellett, sőt 
még talán inkább mint ő, a pesti ke 
gyesrendi Mészáros  kápráztatott el 
Hozzá hasonlóan jól emelkedő ugrót 
keveset láttunk. A  rúdugró Szinyéry  
újra jó, a már beérkezett H am vay  
mellett sokat várunk súlylökésben a 
szegedi Pa pp tó l. Diszkoszban még 
valamirevaló tehetséget sem láttunk 
gerely vetésben K ertész  sokra viheti

A  M ASz nemzetközi bizottsága 
tegnap este ült össze, hogy össze
állítsa a  szombaton és vasárnap 
Belgrádban Jugoszlávia ellen kiálló 
m agyar b ) csapatot. A  kiutazási 
engedély ugyan a mai hivatali szü
net miatt csak szerdán kerül a 
M ASz kezébe, de az ígéret és a fut
ballcsapatok precedensei alapján biz
tosra vehető, hogy

meg fogják kapni.
Bizonyos áz js, hogy a jugoszláv be
utazási engedély megérkezik és a 
magyar válogatott a még szükséges 
okmányok hajrás beszerzése után 
pénteken útra kelhet.

A  válogatott összeállítása

a szövetségi kapitány javaslata 
alapján

történt. Hepp Ferenc dr előzőleg be
hatóan megtárgyalta a dolgot Vadas 
Iván központi szakfelügyelővel és az 
általa előterjesztett lista kettőjük 
közös javaslata, volt. Ezen a listán 
jóformán semmi változtatás nem 
történt, csak a Csányi IV — N ová k , 
Rákhely— Csányi I I I  nyitvahagyott 
esetében döntött az elölállók mellett 
a bizottság. Csányi IV ,  S z ige tvá ri és 
Reiszky  neve az előzetes kiutazási 
és egyéb- engedély-kérvényekben nem 
szerepelt. A z ő részükre utólag kér-

Az ésrahnyurraíi kerület ifjúsági 
noknágának második naoján Székesfehér 
várott ezek voltak eredmények: 200 m 
1. Pinifr f Hal adás) 24.2. 2. Horváth Pv.SE 
25, 3. Ruzics (Sz. áll. £.) 25.3. — 400 m
1. Kenéssel VMOVE 55.5. 2. Horváth
RSE 561, S. Eső (Sz. >azd. tanint. ’7.
1500 m: 1. Kenései VMOVE 4:32.8. 
Klesoitz TSC 4:38.9. 3. Tóth . MÁV Előre 
4:44.8. — Magas: 1. Pesti VMOVE 165
2. Farkas <Sz. ciszt. g.) 165. 3. Csíkor
(Haladás) 185. — Súly: 1. Sass MAFC 
11.06, 2. Pesti VMOVE 10.95. 3. v. Kar. 
dós (Sz. áll. g.-j 10.93. — Diszkosz: 
Ppsfi VMOVE 31.55 2. Szamos (Veszpr.
g.) 30.55, 3. Gáspár (Sz. áll. g.) 3020.

Debrecenben a DTE rendezett tegnap 
versenyt. Az eredmények gyengék. Még 
Kapros is csak 623 cm-t ugrott távolba.

AZ UJ BRTE-PÁLYÁN VERSENY DESZ
vasárnap. A műsorból ki kellett hagyni 
a diszkoszvetőt és gerelyvetést, mert a 
gyepet még kímélni kell. de hát. Sopron 
bán úgyis lesz verseny mind a két szám 
bán A BBTE felnőttek' részére a követ 
koző számokban- rendez versenyt: 100,
300. 800. 1500. 3000 m, 400 m gát. távol- 
rúd- és hármasugrás. 4V100 m súlylökés 
Az ifiúságiak 100 és 400 méteren, távol 
ugrásban, magasugrásban, súlvlökésben 
és 110 m-es gáton mérkőzhetnek. A ver
senyzők bizonvára örömmel indulnak el 
remek fekvésű és igen gyors pályán1, már 
csak az u.iság ingeréért is. A verseny 
nevezési zárlata csütörtökön délután 
6 óra.

SARAI NEM IGEN DOLGOZIK — 
írja Cserenyel Szombathelyről. Pedig 
tehetséges, tavaly 184 cm-t ugró szombat 
helyi fiúra igen nagy szüksége lenne s 
magyar atlétikának. Cserenyei jelentése 
szerint hivatalában erősen el van foglalva 
és sem ö maga nem szól azért, hogy ked 
vezőbb beosztást kapjon, sem azt nem 
engedi meg, hogy a szövetség, vagy más 
közbenjárjon a rendszeres edzést lehe- 
tővé tevő’ könnyítés érdekében. Az elv 
tiszteletreméltó, de ebben az esetben 
nem szolgálja az általános érdeket. Hála 
a sport egyre növekvő megbecsülésének, 
mi el tudónk képzelni olyan esetet is 
hogy Sárai hivatali felettesei minden 
kérés . és közbenjárás nélkül is biztosít 
iák az edzési lehetőséget a Bodosi szerint 
legtehetségesebb magyar magasngró 
szántára.

VÁLTÓEDZÉS LESZ
szerdán és csütörtököi: a belgrádi váltó 
részére. Novákot és Szigetvárit is fel
hozatja erre a szövetség.

k a r á c s o n y r ó l ,
a PÁC 400 méteres gátfutójáról érkeztek 
igen jó hírek a szövetségbe. Állítólag 
57. mp-en belül tud. A MASz fel fogja 
hozatni majd egy versenyre a német 
magyar előtt, a jugoszlávok ellen azon
ban versenyeredmény hiányában nem 
veheti figyelembe.

A DÉLI KERÜLET BAJNOKSÁGÁNAK
MÁSODIK NAPJÁN

Szegeden gyengék voltak az eredmények. 
200 m: 1 Császár KEAC 23.8, 2. Kass 
SzTK 26 9. — 400 m: 1. Császár KEAC 
52.7. 2. Tornai SzTK 54.7. 3. Ne.ir SzTK 
57.5. — 1500 m : 1. Sirály BMÁV 4:25.4, 
2 Gazsó BMÁV 4:25.4. 3. Krisztián SzTK 
4:29.6. — 110 m: 1. Fonyódi SzTK 19.9, 
2. Ancsin BMÁV , 20. 3. Nehr SzTK 20.6. 
— 400 m gát: 1. Császár KEAC 63.2, 2. 
Nehr SzTK 67.4. 3. Kiss BMÁV 70. — 
Magas: 1. Sólyom dr. KEAC 160, 2. Tóth 
SzTK 160. 3. Singer'HLE 155. — Súly: 
1 Fonyódi II. SzVSE 12.66, 2. Biacsy
KEAC 12.40. 3. Vass BMÁV 11.24. — Disz
kosz: 1. Biacsy KEAC 38.13. 2. Borsos 
KEAC 34.67. 3. Fonyódi SzVSE 34.51.

KISOK-ista Csányi is 
bekerült ajugoszlávok 
elleni válogatottba

tek engedélyt.
A magyar b) válogatott össze

állítása

merőben más, mint a többi. Ez a nő, 
Marta Labare furcsa erotikájával, késéi- 
nyés, gúnyos mosolyával és merész moz
dulataival kiválóan alkalmas aJfa '' 
szerepre, hogy a Szaharában kei. vaa 
férfit egymásnak ugrasson. Charles tanéi 
és Jean-Pierre Aumont küzd érté.

ÖKÖLVÍVÁS
A MAFC négyhetes önvédelmi ököl

vívó tanfolyamét rendez főiskolai hall
gatók, középiskolások és hivatalnokok 
részére A tanfolyam július 20-ig tart. 
Az ökölvívás népszerűsítését célzó tan
folyamra szerdán és pénteken 5—7-ig 
lehet jelentkezni a Műegyetem alagsori 
ökölvívó termében. A tanfolyam oktatója 
Dobránszky István, a MöSz edzője lesz.

100 m : Szigetvári PEAC , Novak j NAGT t SIjvk« ! « V ó k n a k  Acsifí^LKN
D iM AVAG . —  200 m : Pelsöczi TSE, 
Csányi IV . K ISOK. —  400 m : Ónodi

AZ tiBSBK-
L’JVARI ÖKÖLV1 . . .

A WMTK sportszerető ̂
- - - - - -  , az az ötlete, hogy szabadtéren rendez-

V K  Sándor UTE. —  800 m : Harsa- zenek ökölvívó mérkőzéseket ™ ^t^ár- 
2 *  B b S  Gyergyói M A V A G  ^ v o l t  - .  i g e b m o r ^ |  
1000 m : Híres UTE, Farkas Testve- végig £ régi WMTK-pályap le^jlott 
r is é g .   5000 m : Szilágyi BBTE, I WMTK—Érscku.ivári SE találkozz.

10.000 m : Németh A nagy
1 cseréltek. AEper UTE.

M AC, Esztergomi BSzKRT. 100

£—Érsekújvárt oa  -—;y csaták előtt ünnepélyesen zas..lót
rendezés mintaszerű volt.

....  i (Éz főleg Mészáros ----
m  na”  Hidas BLE , Kiss TSE. — I érdeme.) Az alábbi párok küzd 
T o a m g S :  Kiss TSE. Szörényi UTE. ^ S Í '  ^
—  M agas: Gáspár M AVAG , Tófalvi Wangot Dudás meglepetésszerűen kikap
(Töpper) FTC. —  T á vo l: Vermes Szudortól. Nagy L. csak döntetlenig P ® 1 
BBTE, Bakky D iM AVAG. -  Rúd. W ^ u j a l ^ .  otdomú a
Szinyéry D IM AVAG, Kovács TSE. fwd8K -ia Volt! Barát az est lepzébb
—  H árm as: Somló M AC  Kapros mérkőzésén veri Kovácsot. I^ n y u
DTE. —  S ú ly : Csányi II. MAC,, Husznyak Zaragyát A vendég ökölvívók
Rákhely A R AK . .—  D iszkosz: Hor- jspn 'keményen dolgoznak (közben renge-
váth II. D iM AVAG, Reiszky teget csapkodnak!) és a csepelieket 
BSzKRT. —- G ere ly : Bényi p A O , h m ^ M ; " pf I®ptcsopeUJek 13;7 arányban
Rákhely A R A K . —  Kalapács: Racz nyerték A visszavágó mérkőzésre
dr. M AC, Bertalan M AC. 4x100 augusztusban kerül sor. 
m: Novák, Regös, Sándor, Pelsöczi. j
—  4x400 m : Pelsöczi, Sándor, Onódi,
Híres.

A  csapat egyik vezetője Hepp  1 
Ferenc dr. lesz, a másikat még nem

Béla szakosztályvezető

A  M OZIK  M ŰSO RA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat. V “  vasár

nap, n — lő, f — Vs, h — % 
Bemutató mozik

jelölték ki véglegesen. A  csapat pén- OM Margit.k8rút 55. T: 153-034.
— J A V k o n  1 i ( n  Í r  I . . . .  t  r r í  1   A — o a o í/ V T IVtelten délben ütazik. 16, f8, fii). Sz V.: f4-kor is. Az asszony

és a múltja.' (Schmltz. Tasúády.)
C A.SINO Eskii-u. 1. T.: 383132. £6. fa. flO, 
Sz. V.: 14-ko. is._ Örvény.
CITY Vilmos csaszar-úi 35. T.: m T4,
h6, h8, 1.10. Sz. V.: h4-kor is. Veszedel
mes életkor. (Huguette Duflos.)
('ORSII Váci-Utca 9- Telefon: j«-818.
f6 f8 flO. Sz. V.: f4-kor is Mickey 
RÓoney; Andy Heardy csalódik a nőkben. 
D6CSI Tcréz-körút 28. T: 125-952. b. 8. 
10 Sz V.: 4-kor is. Az asszony és a 
múltja. (Sclimitz, Tasnády.)
FOKÚM Kossuth Lnjos-u. IS. T.:_ (80 943. 
nfi. f8, hl#. Sz. V.: ni-ltor is. A táncosnő.

lcitett’ dobul. Csányi lll-ot is visazave- (V Zoriua.) 2-ilc hétre prolongálva! 
te l,, sérülése, viszont Kákhely itt is ja- |HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-kórüt 13#

K u l i t z y  4 9 . 4 6 - o s  e r e d m é n y e  á l l  
a  v a s á r n a p i  t e l j e s í t m é n y e k  é l é n

TO R N A

A kiskunhalasi Sziládi Áron reálgim
názium vasárnap tartotta disstaraáját 
700 néző előtt. A  jó! sikerült torna Varga 

Wt iwerték volna a Szent Imre-díjat. testnevelő tanár munká-ját dfesőris

A magvar atlétagárda nagy részé fel
vonult a* szombaton és vasárnap külön
böző helyeken rendezett versenyeken. 
Eav kis seregszemlét tehát érdemes tar- 
totti-i feleltük. A KIBOK-bajnokság'Okat 
kikapcsoljuk a meghcezéiésbol, ezzel 
kiiliin óhajtunk foglalkozni.

Elsősorban a dunakeszi verseny volt 
ÍIZ érdekes. Sajnos, a DM nem volt abban 
a helyzetben, hogy futópályáját a ver
senyre megfelelő állapotba hozza.  ̂ Az 
kétségtelen, hogy a pálya áthelyezésével 
kapcsolatos húza-vonák alatt a salak 
karbantartását elhanyagolták.. Ilyesmit 
nem könnyű pótolni, de ha megfelelő 
mennyiségű víz kellő munkaerő ált 
rendelkezésre, akkor méffis lehet. A 
salakot valami kötőn nyargal kell ke
verni (sgyagícal. . például)r erősen kell
Öntözni és" sokat hengerelni és pár nap 
alatt, jó pályát lehet elővarázsolni. így 
tették ' használhatóvá, sőt egyenesen ki
válóvá pár évvel ezelőtt az ott tartott 
magyar—osztrák viadalra az elhanyagolt 
szombathelyi pályát. (Igaz, hogy ott 
katonaságot rendeltek ki a rendbehoza- 
tolra.) , . , ,

Meg kell azonban állapítanunk, hogy 
a dobóKöröket és az ugrópályát kifogás
talanul előkészítették. Arról már nem .a 
DM tehet. hogy a diszkoszvetők szél 
ellen kívántak dobni és ezért — az ö 
óhajukra — a pálya ellenkező sa-kában 
dögtönöztek dobókört. Ez igazán nem le
hetett kifogóslalan.

A dunakeszi pálya állapotát és a va- 
sár nap hirtelen heki>szöiTtő̂  kánikulát 
tehát erősen figyelembe kell vennünk, 
amikor a két versenynap cre-dménjeit 
vizsgálhatjuk.

A vágtázok közül Sir dr szereplése volt 
a legörvehdete'Sehb, Mind az egyéni ver
senyben, mind a váltóban kitünően fu- 
tott és rohamos javulásét várjuk. Jövő 
héten már 10.8-at, a németek ellen akár 
10.6-öt is futhat. A dunakeszi versenyen 
javuló formát mutatott Gyenes is, peeBg 
a laza talaj az Ő erőre alapozott futá
sának sokat ártott. Novák és Pelsöczi 
nem tudta beosztani futását a svokatlan 
200-as ■egyenesen. A végén meghalt minid 
a kettő.

400-ón Sándor és Pelsöczi igen rendes 
eredményt ért el, a körülményeket figye
lt,mbe véve jó Híres és Tárnoki 500-a is. 
Góby 300-as futása is 51-en belüli 400-ra 
enged következtetni,

A középtávfutók is jól szerepeltek. 
Szabó Miklós. Harsányl. Gyergyói, Iste
nes szépen javul. Aradi szétforgácsolja 
az erejét. Szeretnék már komoly verseny
ben is látni.

A hosszútávfutók közül Csaplámalc a 
hálátlan dunakeszi 10.000 jutott. Nem is 
ért el jó eredményt. Ez nem, változtat 
azon, hogy nagy formában van. Meglepő 
jól futott 3000-en Kelen és Szilágyi a 
BBTE-versenycn, kevésbé m&ggyőzően 
Eper, Németh és Esztergomi a MASz-on.

Gátfutásban nincsen újság, ha csak 
Kiss és Becsey javulása nem. A magas* 
ugrók nem szerepeltek, a távol ugrók 
közül Vermes végre túl jutott az idén a 
7 méteren. Jól ugrott Vadász Dunakeszin 
és örvendetesen javul Gyurlcza.

A rúdugrók külön fejezetet érdemel 
nek. Eleőeorban Zsuffka, akinek nagy 
formájára már előzetoson felhívtuk a 
figyelmet, ő azt mondja, ez volt a baj, 
mert nála rossz kabala, ha verseny előtt 
jót írnak róla. Aki azonban lálta azokat 
á rosszul sikerült 410-es ugrásokat, ame
lyeknél arasznyiról esett rá a lécre, az 
elhiszi, .hogy kabala, ide, kabala odal a 
rúdugró csúcs nem lesz bosszú életű. A 
Törekvés Kovácsa rándulása óta nohox&n 
tudja összeszedni magát. Pedig valóban 
igen nagy tehetség. Ha össze lehetne 
gyúrni a TFSC Kovácsával, mindjárt 
volna Zsu ff kának 'egyenrangú ellenfele. ̂

A súly lók ők kőiül ■ az emberfélén hő
ségben csak Németh szerepelt jól. Csányi 
nem tudja megismételni od<zéseredmé* 
nyeif. Örvendetes viszont Rákhely javu
lása. A diszkoszvetők és az összes éred- 
menyek élén Kulitzy hatalmas dobása 
áll. Nemcsak ez a 49.46, hanem az átlag 
is óriási. Érik az új csúcs! Horváth is 
igen jó, bár még nem érte él Kulitzyt, 
A nagy baj az, hogy hatalmas úr tátong 
a két nagyság és a többiek között 
Józsa és Reiszky élfogultsága, Madarász 
visszavcmulő szándéka n-agy tehertétel. 
-A fiatalok sem Ba4 vwa

srerdyvetők körül is. Várszegi érthetet- I 
lenül nem tud 63-is: eljutni. Mióta meg- 
irta gerely vető könyvét, o maga mfe-

IVfOZI

f fa g ^ r , német és  am e
rik a i film ek wesznek 
részt a II. felemzefi 

aletl re n d e 
zendő versen yen

OMNIA Kölcsey-utca 
flO. Sz. V.: 4, 6, 3, 10. Oz. a csodák cső- 
dája.f (Judy Garlimcl.) 4 ik heU 
RáDIUS NáKymezo-utca 14. !• ízz-uas. 
ffi. h8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Titkos meg- 
bizás. (Gustáv Fröhhch.)
ROYAL APOELO Erzsébof-korút 45. T. 
222-003. n6, fS, hlO. Sz. V.; 4. 6. 8. 10 
A két liikfnj. (Sión és Pan.) 2->k hel. 
SCALA Teréz-ltrt 00. r.i 111-411. Ii8, h8, 
hll.. Sz. V. í.".: h4. Varieté. (Annabella*)

UKANIAlCIiákóezi-úf 21. T.: 145-046. 5, nS. 
flO. Sz. V.: hS-kor is. D III. 88. (A le
vegő katonái.) 3-ik héíí V. d, e. fii. 
Csatasorban.

Utánjátszó mozil?

Jűnips 22-ón nyitják meg’ a II. Nem
zeti Filmhetet. Az ünnepélyes piegnyi-| 
tás után, június 23-áo filmverseny kez
dődik magyar, német és amerikai fii- 
mek részvételével, megkezdik továbbá az 1 gpjoADWAY Károly-körút 3. T: 144-312. 
országos rilmkongresszus eldadássorozn- I f4> fg fjo. Sz. V.: ÍS-kor is. Kildare 
tát. A kongresszus megnyitó ülésén ^  különös esete.
Benes Zoltán, a mozisok elnöke. Kissi CAPITOl.. Baross-lér 32- T-t 134-337. 
Ferenc, a Filntkaraara elnöke. Pogány I M fg, fgi riO. V.: f2-kor is. Várlak. 
Frigyes, a filmesek elnöke és báró Wlas- | CORVIN Ollfií-űt 40. T.t 138-3S3. fi. IS, fa, 
sics Gyula Alinmtitkár, az Orszáüos Nem- fm. v.: f-2-kor is. A 13-ns liáz.
7éti Filmbizottság elnöke tart beszédet. I K dp  Szent István-körút 13. T.t 114-502. 
A TI. Nemzeti Filmhét a filmverseny I g> gi io. Andy Ilcardyt elkapja a sze- 
eredményének kihirdetése és a kongresz- re]6ln.
sznsi határozati javaslatok elfogadása h o IjI.YWOOD. Bethlen-tér 3. T.t 142.455.
után július 1-én zárul.

aassssárjjge
t'4, f6. f8, flO. V.t f2-kor is. Vadnyugati 
őrjárat. (Stan és Fan.) V. d. e. f 10: 
Matiné.
KAMARA Doliány-utca 42. T: 144-027. 
11. 2. 4, 6. 8, 10. Kár volt hazudni. 
LI.OYD Hoilán-utca 7/a. T: 111-094. 4. 6. 8. 
10. A' modern Ali baba.
PALACE Erzsébet-korút 8. T.t 221-222. It, 
2, 4. 6, 8, 10. Gunga Din. 5-ik hét! 
PATRIA Népszínház-u- 13 T.: 145673.
4 6, 8, 10. v.: 2-kor is. önlöngös fruska, 

i SAVOY ÜlUíi-út 4. T.: 146-040. f4, f6, f8, 
Ismét új német filmek felvételeit . fj-kor is. ördöngős fruska,

kezdték meg. Az új, most készülő filmek I k im p l o n ”Horthy Miklós-út 62. T: 268-999. 
- -  Balcv -Tn-zset I .  fl() y . g „fi, f8, hlO. Földi

Baky József rendezi 
a ^Félreismert isme- 
rős“ című új UFA- 
vígjátékot

közül, az egyiket a magyar Baky József 
rendezi. ,,Félreismert ismerős” a címe és 
műfaja vígjáték. Paul -Kemp, Hilde Ses- 
sak, Hilde Hildebrar.dt és Georg 
Alexander játszik a filmben, amely az 
TJfa tempelhofi műtermében készül.

Bécsiben is új filmhez kezdtek. Ezt E. 
W. Bmo rendezi, címe: ..Oh. du lieber 
Augnstin!‘' Főszereplői: Paul Hörbigor, 
Hilde ■Weissner, Maria Andcrgast. 
Mie.hael Bohnen és Riehard Romanowsky

A harmadik új filmet Prágában' kezd 
ték forgatni. „Vérszövetség'' a címe. 
Pliilipp Lóthar May ring rendezi. Fő
szereplők Hans Söhnker. Ernst von

menyorszag. . „
iTUDIO Akácfa-ulca. 4. T.: 140-840. 4. 6. 
8, 10. V.: 2-kor is. Ferdináud, a bika. 

Továbbjátszó mozik
AT.FCOTAS Giimbös-U. II. Tel-: 355-371. 
ni, n6, n8. nlO, V.: n2-kor is. A vén

BELVÁROSI Irányi-utca 21. T: 384-563.
4. fi, 8. 10. V.: 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Milliomos szobalány.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500.

_________ _____ ________  fő, h7, ». Francia négyes. V. d. e. fii:
Klipsteih. Anneliese Ühlig. Max Gülstorfí, I Iza néni.
Rudolf Platté, Ernst Waldow. ELDORADO. Népszínház-n. 31. T.: 133-171.

5, n8, 10. V.: 2, 4, 6, 8, 10. Bánatos utcd. 
A 17-es riadóautó.

, HOMEROB, Hermina-üt 7. T.t 296178.S C a I a : 5, n8. no. V.: r2-löl. (Kerthclymégl) Az
I első csók.

V a r i f t t é  I IPOLY Csákv-u, 65. T.: 292-628 . 5. nR. flO.
v a s  I C I B  v.: 3, n6, fg, flO. Ez a villa eladó. ‘
ífnlrtiitás) JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér l. T:
ticjujuasj 154-644. 5, „8. flO. Sz. V.: f4, 16, rS, flO.

Bizonyosan sokan fogjiak emle- Beroaényi-huszárok. 
kozni még erre a francia filmre. I OLYMPIa  Erzsébet-krt 26..T.: 421-588. 1L
Első bemutatása idején nagy »U «r t  ^ 0 ^ ’B ^ n k y - Í .8*!. T . f  H6-447. fS.
aratott, ámbár főszereplői kozui ])7 9 . gz v _. n4_ nS „8i nl0_ parist
akko!- nálunk még csak Annabella  lányok. Á ncvadai pokol, 
volt közismert. A  két férfiföszereplö PHÖNIX Rákóezi-út 68. Tel.: H4-454.
csak később lett világhíres: Jean fl°- Sz- V"  3_kor 1S' Budal
Gabin és Fernand Grávey. Ez a két RiAi/ro Rákéczi-át 70. T.: 132-497. 5; nS, 
színész most nyilván azokat is ,,be- no. v.t 2. 4. 6, s. 10. Veszélyes zóna.
csalogatja'1 a moziba, akik az első 
alkalommal nem nézték meg az ér
dekes, izgaBnas, kitünően rendezett 
filmet.

------------- — < ♦ > ■

A sárga detektív.

FJ FRANCIA SZINftSZNŐ AZ S. O. S. I 
SAHARA-BAN

Gyakran felmerül a kérdés, bonban 
vesznek a franciák folyton-folyton új 
színésznőket a filmjeikhez. Most érkezett 
Pestre egy francia film. S. O. S. Sahara
a címe, új szőke színésznő szerepel.. - „ . - - — ~
'betate. Arőekes, izfi-almae -aaűaony. Es-LF^m -F^ielő*: Győix .Aladár

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., Rökk Sziiárd-utoa 4, 
— Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kuli-sár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy héra P 
2.26, negyedévre 6— , külföldre 9. —
(Amerikába 10.-—J.

Nyomatolt ■ Stádium Ht.


