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Augusztus 20-ánindu| 
a Nemzeti Bajnokság

A Magyar Labdarugók Szövetsége dön
tött a jövőévi bajnoki idény kezdéséről. 
Az MLSz határozata értelmében az 
1940—41. év i Nemz éti Bajnokság •első for
dulója augusztus 30-án, kedden lesz.

Az MLSz eredetileg augusztus 25-éré 
tűzte ki a rajtot. Most azért tették 
augusztus 20-ra a kezdési időt, hogy .» 
Szent, István napján Budapestre jövők 
érdekes mérkőzéseket láthassanak.

ü ' . :• ’v̂ ':'vw'í f i M * fív y* A" ,

Hoffmann ma csap össze a legjobb bukósisakosainkkal a Millenárison
úszó ink szombaton i s  vasárnap i Nagy küzdelmei hoz az lliüsági atii- 
tartanak főpróbát a námet-magyar I ták szombat-vasárnap sorra karóul 
■szMMpuizts e iílt Va>áfnaple, zawí2llab. #r«*M»bajnoksága
d á t o k  ö r ö k r a n g a d ó i a :  U T E - M A C  -  e n n e k  a l a p i á n  á l l i t l á k  ö s s z e
a németek elleni válogatott csapatunkat - Szombaton: BSE-FTC!

Kajakosaink elutaztak 
M ü n ch e n b e

Hét v e r s e n y z ő  képviseli 
a magyar színeket a német

kajakbajnokságokon
Sokszor búcsúztattunk már külföldre 

Mazó sportembereket, de kajakosokat 
ritkán. Érmek az az oka, hogy kajak- 
versenyzőinknek eddig vajmi kevés al
kalmuk volt külföldi vendégszereplésre. 
A csütörtökön délben útnak indulók 
közül jóformán csak Balatoni Kamill 
számít öreg világjárónak, a többiek még 
mig-alig versenyeztek külföldön.

Cseh Gabi, a kajakosok szövetségi 
kapitánya ennek ellenére sem izgatott. 
I  el órával a z ' indulás előtt — fél l-kor 
77 már az egész .gárda együtt van a 
■Keleti-páiyaudvaron. A  WMTK-ból 
Bfakó, Kovács S. é-S Zddónj, a KKK-ból 
Balatont, Bajóti, R agym ajtényi és — 
mint a legjobb magyar hölgyversenyző

■ Jdrmay Katalin (szintén KKK) álldo
gál az egyik kocsi bérelt fülkéje előtt 
és búcsúzik a hozzátartozóktól.

— K agy ón örülök —  mondja nekünk 
iCsep —., h o g y  sikerül kijutnunk a né
m et bajnokságra. B izonyos, hogy nehéz 
dolgunk less as otthonukban küzdő ne
m etekkel szemben m ég hozzá idegen  
kajakokban. ■ j gas viszont, m egígérték, 
hogy nagyszerű kajakokat fognak ren
delkezésünkre bocsátani Csák a hely
színen aontok vég legesen , hogy ki mi
lyen szántókban m  rajthoz, m ert egy. 
előre m ég nem ism erem  a kétnapos ver
seny resele.es műsorát.

1 órakor indult el a bécsi gyors a ma
gyar kajak versenyzőkkel Pénteken reg
gel érkeznek M ünchenbe' n így még pén
teken edzést is tarthatnak.

Július 18-ra kiírta
a szövetség az 5000-es 
esti versenyt

Megírtuk, hogy Vangel Gyula dr. a 
MASz elnöke értékes tiszóeletdíjat aján
lott fel annak a magyar távfutónak, aki 
az 5000 m étert először fu tja  W-SO-on 
belül. A kiírás nagy lelkesedést keltett 
az érdekeik atléták körében. A velük 
való megbeszélés alapján á szövetség 
úgy döntött, hogy jú lius 18-án. tehát a 
most következő csü törtökön  este  fé l 7 
órai kezdettel 5000-es v ersen yt ir ki. a 
MAC-pályárá. (Nevezési zárlat hétfőn.) 
Azért választják a későbbi időpontot, 
mert estefelé'a hőség rendszerint enyhül 
és az esetleges szél is el szokott ülni.

Tudomásunk szerint Szabó Miklós 
jobban szerette volna, ha eo y  héttel 
később, 25-ikén rendezik a. versenyt. Ha 
sz?a ,n K elen  finnországi útja, meg- 

ekkor ö már ilyen  későn nem■ 
indulhatna, m árpedig ez idén legjobb 

elért m agyar 5000 esre első- 
,^eIl tekintettel lenni. Valószínű 

*~®rL  az, edzésről-edzésre jobban
határnapon kf M iklós ezen a korábbi 

ís h in du i és csak a szollá-
kü öznünk c naptárt kell majd nélkülöznünk. Bizony. elég kár ez ig_

Millenáris sporttelep
S z a b ó  J ó z s e f - n t o a  3
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HAGY NEMZETKÖZI
3UXÓSISAK0S MÉRKŐZÉS

20 + 40  km.as *ávo„

Erich Hoffmann
(Németország) részvételével

Szekeres, Líszkay, 
Fekete és Erős

a rajtnál
R E P Ü L Ő S Z Á N O K  

FILLÉRES' 'h e l Y Á B  AK !~

Augusztus végén vagy szeptember 
elején lejátszhatjuk a döntőit
m o n d j a  G i d ó f a l v y  P á l  d i., a k i  b e s z á m o l

a szabadkai lelkes labdarúgó - ünnepről, a 
Gradjanski balszerencséjéről és a Rapid sze
rencséjéről

Gidófalvy Pál dr miniszteri biz
tos, mint a KKK elnöke. Holló Zol
tán kíséretében Szabadkán volt és 
végignézte a Gradjanszki—Rapid-mér
kőzést. niajd utána, értekezletet tar
tott a KKK legidőszerűbb kérdései
ről. A szabadkai élményeiről, tapasz
talatairól és a KKK további sorsá
ról beszélgettünk a miniszteri biz
tossal, aki Holló Zoltánnal csütörtö
kön hajnalban már vissza, is . érke
zett Budapestre.

E lism erés Szabadkának
— Először is — kezdte Gidófalvy 

Pál dr. — elismerésemet fejezem ki 
Szabadka sportszerető vezetőinek, 
közönségének és egyben a Bácska 
minden részéből odasereglétt sport
embereknek, szurkolóknak. A KKK 
ünnepévé varázsolták a szabadkai 
mérkőzést. Teljes rendben, sport- 
szerűség legszigorúbb keretei kö
zött folyt le a mérkőzés a hagyo
mányokban gazdag és nagymultú 
Bácska-pályán. Külön köszönetét 
mondok azért a vendégszerető fo
gadtatásért, amelyben bennünket, a 
magyar kiküldötteket részesítettek. 
Ott a szabadkai pálya lelátóján 
éreztem igazán, hogy érdemes volt 
os KKK-t létrehozni. A magyar szö
vetség fáradozása magáért a sza
badkai mérkőzésért, annak ünnepi 
külsőségeiért, a bácskai sportembe
rek megnyilatkozó szeretetéért is 
minden elégtételt megkapott. Jó 
munkát végeztünk.

Óvtak
a bácskai asszonyok
— Szabadkai tartózkodásunk 

alatt a, Bácska, az ottani legna
gyobb társadalmi egyesület vendé
gei voltunk, a  Szegedi AK béke
beli, nagy ellenlábasának vezetőivel 
sok szép, régi emléket elevenítet
tünk fel. A Bácska klubhelyiségé
ben a horvát asszonyok szerető ven
déglátása vett bennünket körül. 
Amikor sorshúzással döntöttük el, 
hogy melyik jut tovább s a buka
resti csapat került ki „győztes
ként", a, bácskai asszonyok bejelen
tették:

— Megóvjuk a sorsolást, mert 
Holló Zoltán kalapjából nem a sza
badkai hölgyek húzták ki a tovább
jutó nevét.

T izenegyes v o lt i
A mérkőzés körülményeiről beszélünk 

most. A miniszteri ’ hjztos megjegyzi, 
hogy Tihaméry a legjogosabban adta 
meg a tizenegyest a Rapid ellen.

Vitathatatlan kezes volt a büntetőterületen belül.
A románok is csak enyhén 'tiltakoztak és 
mindössze annyit mondottak a mérkőzés 
után is, hogy kissé talán túlszigorú volt. 
nz. ítélet. Ettől függetlenül a miniszteri 
biztos is úgy látta, hogy

a Gradjanszki kizárólag erőnléti okok

tniatt nem tndta folytatni a kezdeti 
sikeres támadásait,

amelynek eredménye az 1 :0-ás vezetése 
volt. Gidófalvy Pál dr ezt mondja:

—- A Ferencvárosnak ölébe hullott 
volna a KKK! Ez a. Gradjanski nem 
bírt volna nagy ellenállást kifejteni. 
A zágrábiak panaszkodtak is: tel
jesen ki vannak már merülx'e. Min
den héten két mérkőzést játszottak 
— az utolsó három hónapban.

KKK-döntö
— még az ész  előtt (!)

Megkérdeztük a miniszteri biz
tost:

— Mi a véleménye: hamarosan
meg lehet tartani a KKK-döntőt a 
Ferencváros és a bukaresti Rapid 
között ?

— Még nem lehet biztosat mon
dani. Várjunk néhány napig, amíg a 
helyzet tisztázódik. Az a vélemé
nyem, vagy inkább reményem, hogy 
még az ősszel, illetve az őszi idény 
előtt, vagy anak legelején lejátszás
ra kerül a Ferencváros—Rapid 
KKK-döntő.

Jaaga dr Is b izakodó, 
sőt ■. ■
Elmondta a miniszteri biztos, 

hogy Juga Livius dr, a román szö
vetség főtitkára Szabadkán a kö
vetkezőket mondotta:

A B ukarestből való elutazásom  
előtt., beszéltem  a bukaresti ma
gyar követséggel, ahol azt a fe l
világosítást kaptam, hogy szerin
tük, már mint a m agyar követség  
szerint, a F erencváros—-Rapid m ér
kőzést bármikor, akár assownal is 
le lehet játszani. A román hatósá
gok  a legnagyobb készséggel 
állottak a m érkőzés gondolatának 
és tervének szóig álltában. Buka
restben a Ferencváros—Rapid m ér
kőzés minden eddigi csúcsot m eg  
fo g  dönteni és  a román szövetség  
máHs arra gondol, hogy pótlelátó
kat épít az ANEF-stadionban.

Hol legyen
az e lső  döntőm érkőzés!
A miniszteri biztos szerint a ro

mánok máris hajlanak arra a meg
oldásra, hogy a Ferencváros—Rapid 
mérkőzés először Bukarestben ke
rüljön sorra. Még hivatalos állásfog
lalás nem történt, d e1 a miniszteri 
biztos megmagyarázta a románok-

felsze-
relésekFUTBALL

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, VI., V ilm os csá 
s z á r a i  3 3 . és IV., Váci-utca 4 0 . 

Ár j e g y z ó k !

nak, miszerint ha egyáltalán sorra 
kerül a mérkőzés, akkor jó volna, 
ha előbb a bukaresti mérkőzés bo
nyolódnék le simán és azután le
gyen Budapesten a visszavágó.

Juga Livius dr Frankfurtból visz- 
szautazóban valószínűleg kiszáll Bu
dapesten és akkor majd megtár
gyalják ezt a kérdést' is.

A Sl&vla
és a BSü panasza

A KK^-értekezlet. amelyet este ” tar
tottal! a Macselc-ház vendégszerető falai 
között, főleg anyagi kérdésekkel foglai- 
között. Mint H olló  Zoltán elmondta, a 
BSK panaszát a Venus ellen letárgyalták 
és a bukaresti csapatot újabb elszámo
lásra kötelezték, mégpedig a legrövi
debb időn belül.

A másik panaszt a szarajevói Slavla 
adta be, még pedig a Ferencváros ellen, 
a budapesti elszámolás miatt. Miután a 
Ferencváros igaza nyilvánvaló volt, a 
Slayia panaszát megfontolás végett visz- 
szaadták.

A rom ánok elutaztak  
k rankfurtba
A Rapid csapata, kiegészítve a 

román válogatottakkal, még este 
útrakelt Zágrábbön keresztül Frank
furt felé. Román különkocsiban uta
zott a román nemzeti válogatott, Á 
válogatott nem Rapid tagjai is ott 
voltak már Szabadkán a mérkőzés 
alatt és végignézték a játékot.

A Gradjanski csapata is azzal a 
vonattal utazott haza, amellyel a 
román válogatott indult el. A két 
nagy ellenlábas már a legjobb ba
rátságban indult útra. A  Gradjan
ski szinte örült, hogy legyözetlenül 
maradt, hogy tisztességgel mehet 
szabadságra, a Rapid pedig a sors 
szeszélyének előnyével boldogan ün
nepelte a döntőbe való bejutását.'

A Bácska e ln ö k én ek  
búcsúztatója
A mérkőzés utáni díszvacsorán a 

Bácska elnöke mondotta az üdvözlő 
beszédet. Kiemelte a szabadkaiak 
háláját a mérkőzés megrendezé
séért. Tizennégy év előtt került 
sorra Szabadkán az MTK—Viktória 
Zsiskov mérkőzés, amely szintén 
döntetlenül végződött. Azóta nem 
volt ilyen nagyszabású labdarúgó 
mérkőzés Szabadkán. A  bácskaiak 
jól tudják, -hogy ezért a nagy lab
darúgó ünnepért a magyar szövet
ségnek, elsősorban Gidófalvy Pál 
dr-nak, mint a Kis KK. eszméje szü
lőjének is nagy hálával és köszö
nettel tartoznak. Ez a mérkőzés va
lóban ünnepe volt a -középeurópai 
népeknek. A szabadkaiak hálája 
szavakkal kifejezhetetlen...

(Annakidején nagyon érdekes volt az a bizonyős MTK—V. Zsiskov

mérkőzés. A Bácska jubileumi tor
nájának döntőjében találkozott az 
MTK a Zsiskovval. óriási közönség 
előtt hősies küzdelem után OcO 
eredményit csikart ki az MTK csa
pata, amely Kővágó, Nádler, Ma
gyar fedezetsorral és egész sereg 
tartalékkal állott lei, mert ugyanaz
nap Budapesten vagy öt játékosa a 
csehszlovákok ellen játszott válo
gatottban szerepelt. Erre a mér
kőzésre sokáig fog emlékezni a sza
badkai közönség. Utána úgy az 
MTK-t, mint a Zsiskovot ünnepelve 
kísérték a szállójukba. A serlegén; 
újra kellene. játszania az MTK-nak 
és a V. Zstskovnak. . . )

Búcsú Szabadkától
A miniszteri biztos szabadkai 

emlékeinek felsorolását így fejeztei 
be:

— Hajnali három órakor indult 
vissza a vonatunk. Kikísért bennün- 
két a szabadkai labdarúgás vezér- 
kara, élén a Bácska vezetőivel. Ott. 
voltak a zágrábi vezetők is és a bú- 
csúztcodúsunk valóban megható 
volt. A szabadkaiak és zágrábiak, 
általában a jugoszlávok biztosítót-. 
tak bennünket a lég szívélyesebb ba- 
ráiságukról és azt az óhajukat -fe*. 
jezték ki, bárcsak m ég  tovább mé
lyíthetnek azt a barátságot, amely 
a • két szomszédos nemzet között 
minden vonalon megkezdődött. A 
magyar szövetség részéről én is csak 
azt mnodhattam, hogy a mi kíván
ságunk és törekvésünk is csak erre, 
a szorosabb barátságra irányul.

Válogattak a románok
A román válogatott vasárnap Franki 

furtban a német válogatottal játszik. A, 
román válogatott Bukarestből Szabad
kára utazott. Ott a nem Rapid-játékom 
sok megnézték a Gradjanski—Rapid-mér* 
kőzést, majd a válogatott csapat külön* 
köcsiján Zágrábon keresztül utazott to* 
vább Németországba.

A válogatott összeállítása a következői
liadulescn — SJivat, X-engheriu ~  Vin* 

tila, Rasinarn, Moldoveanu — Kovács II.,* 
Reuter, Barátki, Spielmann, Bogdán.

Ha Dávid kapus vasárnap teljeseit 
rendbén les?, akor nem Radulescu, ha* 
nem Dávid véd.

A csapatban' jelenleg nyolc Rapid-* 
játékos van.

A T ö re k v é s  őssze l
a Kőbányai-útón 
látszik

Á Törekvés a MAVAO-pályán játssw-ál 
le az ősszel esedékes NB I. és NB IIL  
osztályú bajnoki mérkőzéseit, .mert a Tö
rekvés Bihari-utcai pályáját füvesítik. 
Ezt jelentelto a Törekvés az MLSz-nelr, 
A bejelentést tudomásul vettek.

ÜSZAS
VIZIXABDAM ÜSOB;

(Fente ktöl-kcddig)
. Július 12: S T E -W IIT K , NTE -pályái 

negyed 7 (Simkó). Gamma—ETC, NTE- 
pálya, 7 (Sárosi K .).

Július 13: FTC—BSE, UTE-pálya. 5 
(Rajki). MTK—MESE, UTE-pálya, fái 8 
(Keserű dr). Gamma—Typográfia, NSC- 
pálya, fél 7 (Lakó). Fostás—PTSC, BTC- 
pálya, fél 7 (Varga).

Július 14: FTC—MESE. UTE-pálya. 5 
(Sennyei). ' UTE—MAC, UTE-pálya, fél 5 
(Schlenker). TSC—III. kér, TVE, Tata
bánya (Rajki). ETC—BSzKRT, ETC- 
pálya, S (Zólyomi).

Július 15: VÁC—WMTK, NSC-pálya^
fél 7 (Némethy).

Július 16: Fostás—Typográfia, ETCJ
pálya, fél 7 (Szecsei). Gamma—PTSC| 
NTE-pálya. fél 7 (Ringhoffer). MAC—• 
WMTK újonc, Nyitott, x,egyed 8 (KlaiH 
s c h e k ) . .......... . .



Viilámpáiyázat Ili.
Beküldendő VIT. 13. déli 12 óráig 

A KE BT döntője:

Budapest:
Ferenc váróé—
Gradjanski v. Rapid ..
1. félidő eredménye I ^

Zágráb TJff.y Bukarest; l -9
Gradjanski v. Rapid—
Ferencváros
l. félidő eredménye ..

(A kiesők kihuzandók!) 
I'ótvcrfeeny:

(Csak mérkőzés-el ma rád ás, va^y 
holtverseny esetén vesszük figye
lembe. Holtverseny esetén a szá

mozás sorrendjében.)

Viai labdamér kőzések;

1. UTE-MAC .............................

2. FTC—BSE ............................

3. FTC-MESE ......................... ? ....

4. MTK —MESE .............................

Cím: ............................. *...................

A beküldő aláveti magát a fel
tételeknek. Minden szelvényhez 
ép és forgalomban levő haszna- "Jk 
latlarj 10 filléres bélyeget kell m 
mellékelni. JJ

Ü JÖ R
Szombat;

C ÉG LIG A B A J NŐK S A G
II. osztály; MCéSC—Opel. Újpest, 

Cérnagryár-púlya. 6. Páldy. — B. FASC— 
FteSC, óbudai Gázgyár-pálya, 6. Muráró.

III. osztály: Kistext II.—KroSC. Kis
pest, Ullőbút. G. Mikolovics.

TJgadij: SwSC—DGTSK, Millenáris,
ti. 5. Kovács III.

MOVE-bajnokság 
Döntő:

T. Előre—Csillaghegy. Tatai-út, fél 6- 
Márton (Pintér, Kénoszt).

Vasárnap 
MOVE-bajnokság 

Döntő:
Csillaghegy—T. Előre, Csillaghegy, fél

6. Fibinger (Tasnádi, Hercz).
I. osztály:

Testi csoport: KZsTE—Kistarcsa. Kvas- 
say-űt, 6. Kozik (Csáki, Büciök). P. Rá
kóczi—BTSE. Brzsébet-utca, 10. Bozoki 
I Faragó, Tliuróczy). Kéményseprők— 
V ili .  kér. SE, Fehér-út, 9. Csepreghy 
(Szatteiberger, Schilling).

Budai csoport: TTC—Budaörs, Török
bálint, fél B. Streicher (Barcs). PTK— 
Békásmegyer. Pornáz. 5. Wenzel (Gre- 
gus). Budatétény—Pilisvörösvár, Buda- 
tétény, fél 6. Tausz (Karácsony).

II. osztály:
HTSE—KZsTE, Horthyliget, fél 6. T «- 

bjcsák D. Sz. János—Rákosliget, Rákos- 
liget, 6. Bárt.

Ifjúsági bajnokság
P Rákóczi—BTSE, Erzsébet-útca. 8. 

Faragó. MKSC—'VIII. kér. SE, Fehér-út, 
11. Szattelherger. TTC—Budaörs, Török
bálint. fél 4. Barcs, Budatétény—Pilis
vörösvár, Budatétény, fél 4. Karácsony.

Á z Elektromos II
nem indul az NB Ill-ban

Az Elektromos bejelentette a szövet
ségben togy a II. scapatát nem indítja 
el az NB "ill-ban . A BLASz elnöksége 
ezt tudomásul vette. Kérdést Intéztünk 
ebben az Ügyben K ovács Dezső dr-lioz, 
az Elektromosok intézőjéhez, aki a kö
vetkezőket mondta:

— A«árf nem  indítjuk a csapatot, cm 
AB ll l-b a n , mert kilenc vidéki városba  
kellen e játszatnunk a csapatot. E nnek  
az utazási és ellátási, valamint a , hoz
zánk utazó vidéki csapatok költségeit 
nem  tudjuk előterem teni. Nálunk a II. 
csapat összeállítása szerves összefüggés*, 
ben  van a nagy csapatunk összeállításá
val és attól félünk, hogy gondjaink  
lennének a 11, csapat összeállításával. 
M indezeket akarjuk elkerülni, amikor 
■nem indítjuk a II. csapatunkat az NB 
Ill-ban.

\Villámpályázatunk
"Ti, szánni szelvényéről töröltük a 
(KfC döntőit. íg y  előlépett a potver- 
■eny s most a H/omba'on^ és vasárnap 
ürmkerüiö Yizilabdámérkőzésekkel lehet 
■sak pontot szerezni. Az esetleges holt- 
’e-menyekot a következő fokozatok sze
ln i  döntjük el: '

I. Ki szerepelt jobban az utolsó ezel- 
rénnyell '

‘1. Kinél jobb a gólkülönbségI .
Ki szerepeit jobban az 1. számú 

iiérkőzéseen
4—fi. Ki ezeropelt jobban a 5., 3. és 4.

zármi mérkőzésself
A jövő héten kihirdetjük i  pályázat, 

í .'srewlvnénvét!
Üzenet: Pirseh I „  Temesvár: Az I.

.7,imú szelvényei nem érkeztek meg.

ELMARADTAK AZ ELMARADT MOVE 
BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK

Csütörtökön néhány elmaradt MOVE 
bajnoki mérkőzést — Törökbálint—Buda
örs, Pomáz—Békásmegyer és a Buda- 
tétény—Pilisvörösvár — akarták leját
szani. Tekintettel arra, hogy ezek a mér
kőzések a bajnokság állására már nin
csenek befolyással, ax egyeabíró úgy 

iintézkedett, hogy a mérkőzéseket nem 
I kell lejátszani. így a mérkőzések el
maradtak.

Ha va la!d ötmétert csúszik a fö!Jön , nem Líztos, hogy felvágták  

H a  valaki ártatlan képét vágy- nem Líztos, kogy ártatlan
Labdarúgók ,,színészi fevékenykedései"  a pályán

A labdarúgó cdzűfanfolyam, előadásai 
mindenre ki terjednek. még ha olyan 
apróságnak látóik  is az. Lí^utóbb 
példánl arról volt ho.jry az odzö
ne tűrje a „Ctsal&st’b a sz illeszkedést, 
a miiimh'sek kiílöníéle fajtáját. IiUsa 
ki ezeket már a 7  edzések során.

Az előadás végűn megindult az el
beszélés-áradat. Mindenkinek volt egy- 
c&y jó eset az emlékezet-tarsolyában. 
Egryi’k történet sem valami sportszerű, 
hiszen ezek a ,, sz í né f-z k ed és e k ’ ’ kivétel 
nélkül a játékvezető és a közönség1 fél
re v ez 0 lé só re szolgáltak, mégis ismerte
tünk l)cIétiiile néhány;:!, már vsak a 
játék vezető okulására és az utánpótlás 
óva in lédéi'c is.

A nagy színész
A ,,legnagyobb színész" a labda

rúgó pályán — egybehangzó véle
mények szerint— P. Szabó volt, az 
Újpest egykori balszélsője. P. Szabó 
,.színpada" a varázslatos tizenhatos 
területe volt. Ha tizenhatosnak csak 
a közelében hozzáértek, olyan mű
vészi módon esett, hogy csak, akik 
ismerték, azok nem hittek neki. Ha 
kellett, tíz métert gurult, ha kellett, 
esés közben öt métert úszott a le
vegőben.

Különösen ,,színészi pályája"’ ele
jén ért el nagy sikereket. Ebben az 
időben — fgjr mondják a mester- 
jelöltek — sok pontot szerzett ilyen 
módon az Újpestnek. Később azon
ban utólérte öt is a végzet: nem
hitt már neki senki. Akkor sem, 
ha tényleg gáncsolták, vagy még ha 
komolyan megsérült is. ^

— Egyszer a tizenhatoson belül 
fekve maradt, — mesélte róla az 
egyik edzöjelölt, aki vele együtt ját
szott akkoriban. — Oda szaladtunk 
hozzá természetesen, hogy valószí
nűvé tegyük az „ esetet1', noha meg 
voVunk győződve róla, hogy kutya 
baja, sincs. Egy kicsit tevékenyked
tünk: kerestük a sérülés helyét, 
dörzsöltük, próbáltuk felemelni, csak 
nyögött. Kivittük. Azután már nem 
is jött vissza a pályára. Egy más 
alkalommal úgy elkaszálták, hogy 
öt métert csúszott a sáros pályán. 
A játékvezető jól mulatott rajta és 
— tovább-ot in tett!. . .

*
P. Szabónak akadt néhány kö

vetője is. Ezek közül — a jelöltek 
véleménye alapján — a legtehetsé
gesebb Fenyvesi volt, a III. kér., 
majd a Nemzeti szélsője. Ö is csak 
addig járt a kútra, amíg — ki nem 
ismerték.

Más tehetségesek az első eséstől 
kapott zúzott sebek után sürgősen 
abbahagyták lesni ugyanis — tudni 
kell!), Ismét másokból az „érzéket-

az otthon játszó csapat balfedezetét. 
Ez rövidesen visszaadta a kölcsönt. 
Véletlenül éppen- akkor, amikor a 
játékvezető nem nézett oda. Ez azon
ban még mind semmi. Miután ala
posan bokán rúgta ellenfelét, ja j
gatva elkezdett féllábon ugrálni, 
mint a.kát lerúgtak. A  játékvezető 
oclaszaladt, meghallgatta a ,.pana
szát” és erélyesen kiküldte a — 
megrúg'Ott játékost. Az is kinyitotta 
száját azután, megmutatta a ka
pott rúgást, beleszólt a közönség is. 
A végeredmény az lett. ho<gy — 
mindkettőt kiállították.

Ezek az alattomosan rugók, csalók 
és hazudozók azo-k, akiket ki kel
lene irtani a labdarúgásból!

Ströck svédcsavarja és az 
erélybs játékvezető

Akadnak persze derűsebb esetek 
is. Ilyen például a kézzel bedobott, 
kézzel „befejelt” gólok esete. Ezek 
is sportszerűtlenek, de legalább senki 
testi épség-ét nem veszélyeztetik.

Ilyen eset vo-lt az is, arait évekkel 
ezelőtt Ströck követett el a prágai 
Slavi-a ellen. Egy kavarodásnál 
Ströck elesett, a labda odap-attant 
hozzá, semmiképpen nem tudta már 
szabályosan bejuttatni a kapuba, 
megragadta hát kézzel és —- hogy 
valami szabályosság mégis legyen 
benne — szabályos svédcsavarral be
vágta a hálóba.

A játékvezető neim .látott semmit, 
hát a partjelzőkre nézett. Azok ha
tározottan középre mutattak. Mit 
tesz erre stz erélyes játékvezető? 
Habozás nélkül határozottan a kezdő
ponthoz mutat. Es ha tiltakoznak a 
játékosok — még erélyesebbé vá
lik. (Elvégre az erélj/ességmutatás 
a játékvezető „színészi teljesitmé 
nye”  — sokszor!)

Fejesgól — ököllel
Az edzötanfolyam egyik idősebb

és derékban már kissé megerősödött 
tagja mesélte a következőket:

— Régen történt. Csapatom ki
esésre állt és az utolsó mérkőzés 
eredményétől függött, hogy kiesik-e. 
A  mérkőzés mély, sáros pályán folyt 
le. A második félidő vége felé még 
döntetlenre álltunk. Akkor a bal- 
szélsőak lerohant. Olyan gyorsan 
ment le a szélen, hogy alig tudtam 
követni. Beadását a két hátvéd kö
zött előrevetődve, csukafejessel ér
hettem csak el. Még így is néhány 
centiméter hiányzott. Mit tehettem ? 
Meghosszabbítottam rövidre sikerült 
termetemet: öklömet a fejem mellett 
e-lőrenyujtottam és — beöklöztem 
a labdát. Elhasalásnál a homloko
mat belemártottam a sárba, öklö
met, pedig- letöröltem. Ez a tényke
dés nagyon hasznosnak bizonyult 
Az ellenfél védelme és a közönség 
egy része tiltakozott a gól ellen, a 
játékvezető azonban megvizsgálva 
az öklömet és látva a homlokomon 
a sárpacaít, megadta a gólt. így 
kerültük el a kiesést!

Szerel a ,,jaj"
Hasonlóan derűs a sokszoros vá

logatott debreecni fedezet furcsa 
„szokása” is.

— Ha mérkőzés közben láttam, 
hogy egy-egy labdát nem érek el — 
mesélte az egykori játékos —• <?-t 
együtt futottam valamelyik ellenfél
lel, mindig feljajdultam. A játékve
zető csak a ..jajt" hallotta és a sá.n- 
ükálásomat látta. Száz eset közül 
kileticvcnbcn megadta a szabadrú
gást. így azután nehezen mentek el 
mellettem az ellenfél szélsői vagy 
összekötői. *

így színészkedn-ek, így igye&eznek 
rászedni játékvezetőt ás közönséget 
többé-kevésbé sportszerűtlenül a bőr- 
labda szerelmesei. Még mondja va
laki, hogy a lebdarúgás csak labda- 
rugdalásból áll!

len“ játékvezetők 
ilyen próbálkozást.

verték ki az

Szakértői elismerés
Esni általában nagyon tudnak a 

labdarúgó játékosok. Emlékszünk, 
.egyszer egy ismert színészünk így 
kiáltott fel valamelyik eséstől tar
kított mérkőzésen:

— Micsoda statiszták lennének 
ezek a játékosok valami háborús 
filmben!

Mikor a körülötte állók megértő 
mosollyal feléje fordultak, még hoz
zátette:

— Ezt a legkomolyabban mond
tam! A hivatásos statiszták ugyanis 
olyan ügyetlenül esnek, hogy össze
törik magukat. És még valóság- 
látszata sincs a dolognak. Viszont 
ezek ?

Csettintett az ujjaival.

Az ártatlanok
Ám a ravasz labdarúgók színmü- 

vészi képessége nem elégszik meg 
ileyn statiszta-szereppel.

Ki ne ismerné azokat az ártatlan 
fancsali képeket, amelyeket akkor 
vágnak a játékosok (széttárt karok
kal), amikor a játékvezető valami 
szabálytalanságért lefújja őket. Az 
ártatlanul szenvedett és elítéltek, az 
igazságtalanul megbántottak, a 
meg nem értettek kifejezése mind a 
játékos arcán van, amikor a játék
vezető netán figyelmeztetni „meri". 
Szinte lelkiszemünk előtt látjuk:

—• Én, játékvezető ú rttH

Az alattomosok
Gyakori eset az Ls, amikor a gán

csoló játékos is clvágódik és elkezd 
felrongeni. Sokszor be Is válik ez a 
trükk. Különösen a kezdő játékveze
tők nem ismerik fel ilyenkor a hely
zetet.

Kínosabb az eset, ha a közönséget 
téveszti meg a Gáncsot elkövető já
tékos. Van mit hallgatnia a játékve
zetőnek, ha felismeri a helyzetet és 
léfújja a szabálytalanul harcoló já
tékost! . . .

De ezeknél ocsmányabh esetek is 
előfordulnak. Egyszer tanúi voltunk 
például a következő épületes jele
netnek: egyik NB-mérkőzésen vala
melyik játékos véletlenül megrúgta

a  s z a b a d s á g r a  
megy a F©rencwár@s 
és már itt® dönte
nek az átadási jegy
zékre!

Zöld-fehér hangok a KKKdönlö jének elhalasztásáról
A hls KI\ döntőjére  ̂ugyancsak 

teljes gőzzel készüli a Ferenc város. 
Minden be volt már állítva arra, hogy 
pénteken utazik a csapat. Még pedig 
Zágrábba . . .  A zöld-fehérek ugyanis 
esküdni* mertek vohm rá: a Ornd-
jan&ki nyeri Szabadkán a harmadik 
mérkőzés!,

A Ka pld íijabh döntetlené éppen
olyan meglepetést kelteit tehát a Fe
renc városban, mint a KKK clöntőjéneh 
el halasztása.

— Ivokotovieson múlt minden, — 
mondják a zöld-fehérek. — Ha ő be
lövi a tizenegyest, akkor a (írádjanskl 
már benn van a döntőben és mi nyu
godtan utazhattunk volna Zágrábba.

Mit m ond az e lh a lasz
tásró l az edzó

A Ferencváros—Rapid döntő oUinlnsK- 
túüával kapcsolatban beszéltünk Dinjény 
Lajossal, a Ferencváros edzőjével. Ezt 
mondja:

— .Mondhatom, nasy meglepetést kel
tett nálunk a román csapat újabb dön
tetlenje. Mi a (jradjansklt vártuk a 
dönlöbe. A döntő elhalasztása meg egye
nesen kellemetlenül, mondhatnám fá j
dalmasan érintett bennünket. A BSK el
leni mérkőzés ulán tovább folytattuk a 
munkát. Lelkiismeretesen, nagy gonddal 
készülődtünk a döntő két mérkőzésére. A  
hét folyamán, a nagy hőség ellenére is 
minden üdülési lehetőségről lemondíak 
játékosaink, hogy valami zavaró körül
mény ne bonthassa meg a csapat egy
ségét. .Nagyon együtt voltak most a fiuk 
és a lelkesedés is fűtötte őket. A kis 
KK megnyerésével akartak koronát 
tenni az eddigi sikeres szereplésre. Min
den csavar helyén volt mostanában a 
Ferencváros gépezetében. Sikerült kiesz
közölnünk azt is, hogy mindenki utazhat 
s most füstbe ment minden előkészület. 
Jobb Időkre maradt el a döntő. , ,

Lázár aligha Játszhatott 
volna
A további beszélgetés során meg

tudjuk az edzőtől, hogy Lázár szer
dai combhúzódása egészen komoly 
sérülésnek bizonyult.

— A „tanár úr" ugyan remény
kedett abban — mondja Dimény 
— , hogy vasárnapig rendbe jön. En 
azonban alig hiszem, hogy játszha

tott volna. És ha mégis vállalta 
volna a játékot, aligha lett volna 
téljesértékü harcos.

Megtudjuk meg az edzőtől, hogy 
Csikós is panaszkodott. Mégpedig 
gyomorbántalmakról.

— Ma — mondja Dimény — rönt
gen-vizsgálatra ment Csikós. Remél
jük, csak múló rosszullétről van 
szó. Minden eshetőségre készen 
munkába fogtuk Zentait. is. Vele ma 
külön edzést tartottam volna, ha 
nem halasztják el a döntő időpont
ját. így pihenőre megyünk egy 
ideig...

„T erm észetesnek  tar
tom, hogy a Kapáddal 
most nem Játszhatunk”

Beszéltünk a mérkőzés elhalasztásával 
kapcsolatban Pataki Mihállyal, a Ferenc
város szakvezetőjével is. ö  ezeket 
mondja:

— Mi a Gradjan^kit vártuk a döntőbe
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A KKK döntője:

Bndapest:
Ferencváros—
Gradjanski v. Kapid .. ^
I. Jélidö eredménye .. \ -p

Zágráb vapry Bukarest: a r,
Gradjanski v. ílapid-- * ^
Ferencváros .......... .
1. félidő eredménye .

(A kiesők kilnizandók!) 
Pótverseny:

(Csak mérkőzés-elmaradás, vagy 
i i  holtverseny esetén vesszük figye*

lembe. Golfverseny esetén a szá 
Sk* mozás sorrendjében.)

ír Yízilabdamérkőzések:

1. UTE—MAC ..............................

2. FTC—BSE .............................

S  3. FTC—MESE ......................

%  4. MTK-MESE .......... ..............

jjjj| Cilii: ■.••m ím i****».**m *»****j**m*

A beküldő aláveti magát a fel- 
■Sfc (ételeknek. Minden szelvényhez 
ÍC ép és forgalomban levő haszná- 
|| ládán 10 filléres bélyeget kell 
ví mellékelni.

és a Rapid jött. A Fcrencváros-Kapitl 
döntő elhalasztását a mai körülmény ok 
között természetesnek tartóin. A  buka
resti Rapidclat most nem játszhat a We-1 
rencvárosó íg y  szó -nélkül tudomásul is 
vettük a kis KK-bizottsái?nak azt a ha
tározatát, hog:y a döntőt bizonytalan 
időre elhalasztották.

Pési!e3t®n szab ad ság ra  
a Frad i és akko r  

as átadási
jegyzékrő l
Arra a kérdésünkre, hogy a dönt.5 

mérkőzések elhalasztásával hogyan 
alakul a Ferencváros további mun< 
karendje, Pataki így válaszol:

—- Pénteken délután fél hat óra* 
kor összejövetelt tartunk az üllöiúti 
pályán. Ekkor már tudni fogjuk, 
hogy mikor kezdődik az őszi idény 
rajtja; és ehhez mérten adunk sza
badságot a játékosoknak és a veze* 
tőknek is.

— Pénteken egyébként — foly
tatja Pataki — már szó less arról 
is, hogy mostani játékosaink közül 
kik maradnak még és hogy egyálta
lán lesz-e szükségünk új játékosok 
szerződtetésére.

— Nagy és kemény küzdelmei 
voltak ebben az évben a Ferencvá
rosnak — mondja végül a szakve- 
vezető — , azt hiszem, mindenfélé 
szempontból megtettük a magunkét. 
Most pihenni vágyunk. Nagyon 
ránkfér ez a kis pihenő, ami most 
következik. És úgy gondolom, ki is 
érdemeljük ezt a — pihenőt...

„fleméSfük késő b b  sor  
kerül a R ap id  e llen i
d<§nl©rQ“

Vitéz Kemcnesy Sándor, a Ferencváros 
főtitkára az elhalasztott döntőről cs a, 
zöld-fehérek időszerű kérdéseiről így 
beszél:

— A kis KK szabályainak értelmében, 
ha a harmadik mérkőzés sem hoz dön
tést, sorsolás útján „hozzák”  ki a tovább
jutó csapatot. így jutott nekünk döntő
be 11 ellenfelünknek a Rapid. A döntő le
játszásának elhalasztásához nekünk egy 
szavunk sem lehet. Megértjük, hogy a. 
Ferencváros most nem állhat ki a buka
restiek ellen. Remélem azonban, hogy 
később mégis csak sor kerül erre a mér
kőzésre. Most tehát .löliefc a pihenő.

— Nekünk. vezetőknek azonban —*
mondja még Kemcnesy — akad ea:y ki a 
munkánk. Július 2.--ig - addig kaptunk
a kupamérkőzésékre való tekintettel ha
lasztást az MF>Sz-töl — he kell adnunk 
a Ferencváros átadási jegyzékét a szö
vetségnek. A Bzabadöágolások ügyében 
pénteken döntünk, Miután a bajnoki. 
Idény előreláthatóan augusztus 25-én 
kezdődik, a-llg néhány hét szabadidő áll 
csak rendelkezésünkre. Úgy tervezzük, 
hogy augusztus elsejéig adunk szabadsá
got »  játékosoknak. Augusztus elsején 
mindenkinek be kell vonulnia, hogy el
kezdhessük a rendszeres munkát. A baj
noki rajt előtt ugyanis ir?ég ogy-k<»t ba
rátságos mérkőzést is kell játszanunk -1- bemelegítönek.

Péntek, 1940 július 12.

A Csillaghegy és a T. Előre két 
mérkőzést látszik az NB ll-be
valé J u t á s é r ti

Nagy fontosságú mérkőzést játszik 
szombaton és vasárnap a MOVE Rét első 
osztályának csoportgyőztese, a Csillag
hegyi KAC és a T. Előre. A budai I. 
osztály csoportjának első helyezettje a 
Csillaghegy, a pesti csoport elsője a 
T. Előre lett. Ez a két csapat pont- és 
gólarányra két mérkőzést játszik eg y 
mással. A  jobb  eredményt elérő az NB 
II-be, a másik az NB III-ba kerül. Az 
első mérkőzést szombaton délután a Ta- 
tai-úton, a második mérkőzést vasárnap 
Csillaghegyen vívják meg.

Mindkét csapat igen jó  játékerőt kép
visel, igy nehéz megjósolni, hogy a 
kettő közül melyik kerül az NB II-be.

A tény csupán az. hogy a T. Előre, több 
pontelőnnyel lfiít első a. csoportjában, 
viszont a Csillaghegy elsősége majdnem 
az utolsó mérkőzésig kétes volt.

AZ MLSZ FELSZÓLÍTÁSA A HUNGÁ
RIA VOLT JÁTÉKOSAIHOZ!

Az MLSz levelet intézett n Hungária 
játékosaihoz, akik egyesületük fel őszi n- 
iása folytán önhibájukon kívül marad
iak szerződés nélkül, hogy jelentsék be
a szövetségnek:

í. Van-e a volt egyesületüktől köveié
lésül:!

2. Hány évig voltak a Hungária szer
ződtetett játékosait



1 Péntek, 1940 július 12. SSStf
Az edző célja:

jólképzett, sportszerűen gon
dolkodó, sportszerűen élő és 
cselekvő labdarúgók nevelése
Mit tudnak, mik a problémáik és ötleteik 
a most végződött labdarúgóedző - tanfolyam 
j e 1 ö 11 1 e i n e k ?

'A Sportmester Vizsgáztató Bizottság 
labdarúgó szakosztályán-a.k e.lfcő • tanfo;
Jyama holnap befejeződik. Az előadásokaj uuin UfljJ
már tegnap véget értek, ma és holnap 
vizsgázik a közel fétszáz mesterjelölt.. 
Most az előadások befejeztével nem lesz 
érdek telén egy kissé visszatekinteni erro 
n tanfolyamra. Nem lesz érdektelen meg
állapítani, mit és miért tanultak a tan
folyam résztvevői, nem lesz érdektelen 
megállapítani a tanulságokat, amit ez a 
tanfolyam magával hózott.

Mi a cél?
A tanfolyam célja az volt, hogy 

minél képzettebb labdarugó-edzőkét 
adjon a magyar labdarúgásnak. 
Olyanokat, akik tudják mit miért 
csinálnak majd csapatuk előkészíté
sénél, olyanokat, akik nemcsak ki
tűnő labdarúgókat képeznek majd a 
rájuk bízott játékosokból, hanem —- 
elsőrangú sportembereket Is.

Mindkét eredmény elérése rop
pant fontos. Az első nem választ
ható külön a másodiktól. Igazi lab
darúgó játékos nem képzelhető el 
sportszerű gondolkodás és sport
szerű viselkedés nélkül. Viszont a 
másik sem állhat meg csak magá
ban: hiába gondolkodik és él valaki 
sportszerűen, ha nem tökéletesen 
képzett labdarúgó.

Amit tudnia kell 
a labdarúgó edzőnek

'Az edző azonban csali úgy érheti ól 
célját, ha maira • is tisztában van mind
azzal, amire oktatni és növelni akar.

Mit kell tudnia egy jó  labdarúgó cd 
zónák?

Elsősorban tisztában kell lennie a lab
darúgás minden Ctíinjávabbinjával. Ho
gyan tudjon valaki oktatni* ha nem tudja 
például bemutatni azt, amit tanítani 
akar?

Ezen a ,térem nemigen volt baj a tan
folyam hallgatóival. (Va kne.n kivétel 
nélkül régi játékosokból, sőt több éve 
edzőként működő egykori játékosokból 
tevődtek össze a tanfolyam lééit vevői. 
Sókan azonban, nem voltak tisztában vele. 
vagy rosszul tudták azt, hogyan iá kell 
ineírtamtani valamit máséul, amit 
ember tud? Most ezt i* me-jjtanullák.

Az ú.i edzők tudni forrják. hagy tanít
sák nv&ír a labdarúgás mozdulatait. Tud
ni fogrják azt is, ho<ry ne siesMvnék e ta- 
nílássál, mert a rosszul, sietve beidefiróz- 
íetett mozgás később meárbossztilja ma
iját. Egy-egry rossz mozdulatot ugyanis 
sokkal nehezebb ..kiverni”  Valakiből, 
mint egy.egy új mozdulat, -vagy níózdu- 
latsorozat megtanítása.

Siók keperves tapaszból o tót ismertet
tek erre vonatkozói a,ír azok, kik már ed
dig is edzőként működlekl

A7. ú,j ódzök százféle játékot, versenyt.‘ 
váltóvówényt fórnak ismérni, s mély ok 
arra szolgálnak, hogy szórakoztatva jCYa- 
koroltaésák a labdarúgás mozdulatait. 
Gondolni kell ugyanis árra is, hogy á 
játékosok szeretnek játszani, szerelnék 
v&fsenyezni, és legkevésbé szeretnek — 
,,unalmas” gyakorlatokat végezni. Ezek
nél az új mestereknél ós nogédmeft tér ék
nél aligha lösz a jövőbon unalmáé gya
korlatozás!

Változatos, edzés közbén lesznek gyors, 
ruganyos, labdával jól bánni tudó, hely
zete két gyorsan felismerő, éportszönle-n 
gondolkodó labdarúgókká a játékosok.

Uj ismeretek
Emlék a célnak az elérésére sók 

minden Ismeretre van az edzőnek 
szüksége. Ismeretek szerzésére bő
ven akadt alkalom a tanfolyam so
rán. A labdarúgás technikáján és 
taktikáján kívül megismerkedtek 
például a sportszerű életmód köve
telményeivel, az emberi test anató
miájával és élettanával. Feltétlenül 
tndniqk kell az emberi izmok, inak, 
Ízületek és belsőszervek szerepét és 
működését, tisztában kell lenniük, a 
táplálkozás, a sportszerű életmód, 
“ áoetpiraényelvei. Tudniok kell a sé
rüléseket felismerniök, első segélyt 
üyüjtantok, nehogy ' előforduljon, 
rmgy törött lábakat rángatnak, se
beket piszkos szivaccsal mosnak... 
Kutyaharapás sokszor begyógyul 
H if.°r is’ ha kutyaszőrt tesznek a 
sebre, ez azonban nem lehet egv jói- 
kepzett edző elve...

Az edzőnek tudnia kell, hogy 
okkor hasznai «  csapatának, ha d 
sérült játékost, inkább cgv héttel 
tovább pihenteti, mintha egy héttel 
hamarább beállítja a csapatba, hogy 
é£y tüszös mandulagyulladás után 
lí0l'&n mérkőzést játszó játékosnak 
B?üa az életébe is kerülhet a siet-
®ég és így tovább...

Nem jöhetnek zavarba 
az úi edzők!

M^Umerkcdtek az edzőtarífólynm r&sfcU
rsvfti n labdarúMs korszerű sagódoszkö- 
*ej,Vd is, a rúgósr-imiéi. » labdaiil5-ké» 
s*uiékkcl, a sövénygátial, a labda? 
^akasxtóvar’, a célbalövésb©* szükséges 
latoval, egyszóval mindén szerrel, amely 
a, ‘ îbdarúgá.s óredmvnyes oktatásához se- 

nyújthat. A pá!vaópítésröh 
Rc-rendezófíck létesítéséről*,. a füvesítem 

rvPn rész,ctf* előadásokat hallhattak.
módónt tudnak még ©zen

ül is! Ismerik a labdarúgás történő

tét, a FIFA és az MLSz szervezetét, tud
ják például, högyau kel! kedvezményen 
vasúti jegyet szercrai, szabadságkérést
elintézni és még sok m is Uyen termé
szetű gyakorlati ismerettel rendelkeznek. 
Az edzőnek szükséges lélektani és neve- 
léstanl Ismerettel is rendelkeznek. Nem 
jöhetnek zavarba egy-ogy játékvezetői 
ítéletnél sem, mert a játókszn bál y okát is 
kimerítően megtárgyalták. Hogyan kell 
jó formába hozni a játékosokat, milyen 
legyen a b ©melegítés és levezetés? — ez 
nem lehet probléma ezeknél az új „mes
teré kőéi” . Hogyan kell télen foglalkoz
ta trű a játékosokat, mit csináljon az 
edző, akinek nőm áll tornaterem a ren
del koz ősére t

Mindenkit megnyugtatunk: nem jön
nek zavarba az új ©diók’ ilyen esetben 
étm . .Erro is tudnak orvosságot és a 
helyzethez mérten kielégítő megoldást.

Szorgalomból: egyes
Tudnak, mert — szorgalmasan fi

gyeltek, jegyeztek. El kell ismerni, 
hogy legtöbbjük — még az ötven ev 
körüliek ia — a legnagyobb lelkese
déssel résztvett a gyakorlati órákon 
is. Pocakosán, négy-öt évtizeddel az 
izmokban és ízületekben is tornáz
tak, futottak, gyalogoltak, játszot
tak...

Volt egy tornatermi bemutató, 
amikor a harmincfokos melegben 
mindeúki legkevesebb egy kilót le
adott! De nem hagyta abba!

Ha ilyen erős akarattal nevelnék 
és oktatnak is, nem kell félni a lab
darúgó utánpótlás sorsától, a ma
gyar labdarúgás jövőjétől.

*
A mai vizsgára is nagy szorga

lommal készültek. A Főiskolán bent
lakók keservesen tapasztalták, hogy 
este eloltják a villanyt. Ezen is se
gítettek: gyertyát vették és annak
pislákolása mellett tanultak tovább...

A. kintlakók az egész családjukat 
belevonták a tanulásba. A fejeseiről 
híres ifjú jelöltet naponta a felesége 
kérdezte ki. És milyen szigorúan!...

Az egyik idősebb mesterjelöltről 
azt beszélik a „rossznyelvek", hogy 
a családja már jobban tudja az 
egész anyagot, mint ö maga.

Nagyon készülnek hivatásukra a 
jövő mesterei és segédmesterci!

Megoldásra váró 
problémák és ötletek

Az éiteöi hivatás teljesitéséaek azon- 
lva.u éAiützer »r egyesületi vezetik a iég- 
tjagyöbb Akadályai. Beszél Hiúit erről is. 
iáért a .iövfi szempontjából t t  nem kii-. 
iűútbSí probléma.

Az egyik előadáson panaszkodtak a 
már régóta ©dzftskBdők, hogy a vezetők 
sok-zór beleszólnák *7, edző munkájába. 
Hiábá akar ezt, vágy amazt elérni az 
edző, rém tudja, mert a vezetőség éppen 
ellenkező vél tinón yen van.

Az egyik odzfi például nevelési eóllnl 
ki akarta a, csapatból hagyni az egyik 
„millAjfOt". A z el nők nem engedte. Az 
edző tekintélye Oda volt, amellett a 
..nagy játékon’’ példája elrontotta a tölv 
bit is. Olyan esetről is meséllek, hogy 
a vezetó beleszólt az edzés vezetésébe is!

Nem vitái, hogy így nem lőhet ok
tatni és nevelni. Ezen intézményesen kel! 
Segíteni. Az MliSz-nck keli hatnia áZ 
ógyésiiletekré, hogy az ódzfi a esnpet. eló- 
készitésében teljesen szabadkezet kapjon!

Ez roppant fonicw volna: ilyen szirteit 
ugyani® a legképzettebb edző munkája is 
bajólorist szenvedhet!

■*
felmerült egy-két újább ötlet is az 

előadások folyamán. liyeu például az. 
hogy a. labdarúgás ír, a sportorvosi inté
setek közötti kaprsolatőt szorosabbá kel
lene tenni. A . játékosok különféle szervi 
elváltozásait, a letörés legkezdetlcgcsebb 
formáját is megáliapíttatbatná így az 
eilzfí. tehát nagy segítséget kapna a já 
tékosok előkészítésében. Sőt tanácsokat 
kaphatnia egyes játékosok észszerű fog 
lalkoztatására is.

A másik ötlet: nem lehetne.0 a pszicho, 
technikai vizsgálatokai a labdarúgó Játé
kosok képességeinek a megállapítására is 
felhasználni? Hányszor előfordul, liogy 
az edző bosszú éveken keresztül nevekről 
egy jiU’ lpfit és csak azután derül ki, 
hogy sohasem lehet belőle nagy jó,té
lies, mert nem elég gyorsgondolkodású, 
nincs benne igazi harci szellem, gyenge 
az akaratereje, gyenge a flgyelmi kész
sége stb.

Sok felesleges munkáH és sok pénzt 
megtakaríthatnának egyesületeink, ha 
ilyen vizsgálatok alapián kezdenék cl 
egv-égy játékos képzését és nevelését.

*

Ezek a felmerült problémák és öt
letek azt bizonyítják, hogy a jö
vendő labdarúgómesterek nemcsak 
szorgalmasan szerzik az ismerete
ket, hanem gondolkodnak is, ötleteik 
Is vannak.

Ez pedig jó jel. Jó jel, amely azt 
mutatja, hogy az edzöjelöltek nem
csak elvégzik a tanfolyamot, mert 
különbén nem kapnak oklevelet és 
nem végezhetnek edzői működést, 
hanem — minden gondolatuk a lab
darúgás ügyének elöbbrevitele.

A magyar labdarúgásnak éppen 
ilyen edzőkre van szüksége!

Fálíai János.

Hat héttel az új Nemzeti Bajnokság Jiliz* 
delmemeh megindulása
igen zavaros a helyzet az NB mindhárom
O S Z t m y a h a n  h 0 aBocskai m egszűnik, akko r a h e lyé
ért a 5FAC, a  M AVAG és a  BSzKRT játszik osztályozol (?)

S e ze g sze m le  a z  N B  L , 11. é s  111. o sz tá ly a  fe le tt
Alig: valamivel több ni int ogry bónap 

válaisfct már csak cl bcumüuket attól, 
bagry az új alapokra helyezett Nemzeti 
Bajnokság küzdelmei meginduljanak. Az 
eddig-irk szerint augusztus végén 02 NB 
mindhárom osztályában egyszerre- lép a 
zöldgyepre mind a kilencven csapat.

Hat hét. van már cea-k hátra é« a ma
gyar labdarúgás hatalmas tábora még 
mindig nem tudja, pontosan az egyes osz
tályok és csoport-ok beosztását. Az érde
keltek már hoszú hónapok óta tárgyal
nak, ütésóznék, de döntés még mindig 
niucs. Ennek a döntésnek azonban né
hány napon beiül meg kell születnie, hi
szen a rajtig még öok feladat vár meg
old ásra.

A t őlábbiakban egy kis seregszemlét 
táitunk arról, hogy ml is a helyzet je
lenleg az NB egyos osztályaiban.

Vegyük először
s s  m  B. o s z t á s s á !

Az NB I. - osztálya, tudvalévőén, 
14-es létszámú lesz, jelenleg azon
ban csak 13 csapat van adva, ezek 
közül is egynek, a Bocskainak az 
indulása még bizonytalan. Az I. osz
tály tagjak a következők:

1. Ferencváros
2. Újpest
3. Szőtted 

.4, Kispest 
0. Törekvés
6. Elektromos

7. fíímma 
S. Szolnok 
9. Bocskai (?)

10. Haladás
11. Salgól. BTC
12. Tokodi CSC

1.3. WMFC 
Hiányzik a mezőnyből a Hungá

141 a fcaSyzat
a II. osztály körül T

Az NB II. osztályában a január 
hónapban született döntés értelmé
ben a következő csapatok jogosul
tak az indulásra:

Az NB-ből kiesett 12. és 13. 
helyezett:

Taxi, Kassai AC.
Az NBB alföldi csoportjának 

2—6. helyezettje:
MAVAG, UTE, Vasas, KEAC, 

FTC.
Az NBB dunántúli csoportjának 

2—7. helyezettje:
SFAC, Lampart, Egyetértés, Sop

roni VSE, Pénzügy, Zugló.
Az NBB felvidéki csoportjának 

2—7. helyezettje:
DiMAVAG, BSzKRT, ózdi MOVE,

SalgSE, Rusj, Debr. VSC.
A hét alszövetségi bajnok: 

WMTK (Budapest), Mátészalkai 
TK (Kelet), Szombathelyi FC (Nyu
gat), Fóliáival BtlSE vagy Miskolci 
VSC (Észak), Pécsi DVAC (Dél
nyugat), Dunakeszi Magyarság (Kö

„ i e m " K I D O L G O Z Z A

f m m - m m

teCm ím ”
„Métám”
FELVÉTELEST PteSSJ NSöY-áSUKá* ÉPÜLETÉBEN

ria, amely a napokban mondotta ki 
a feloszlását.

Á Hungária helyéért hatalmas kö
zelharc folyik. Pillanatnyilag a leg
esélyesebb jelölt a. Diósgyőri 
MAVAG SC csapata. A DiMAVAG 
a legnagyobb létszámú NBB-eso- 
portba.n, a felvidéki csoportban a 
második helyen végzett és a diós
győrieket már ez az egy körül
mény is méltókká teszi az I. osz
tályba való kerülésre. De más szem
pontok is a DiMAVAG mellett szól
nak. A diósgyőri egyesület, mögött 
áll hazánk legnagyobb iparvállalata 
és ott van mögötte a nyolcvanezres 
Miskolc városának hatalmas labda
rúgótábora is. Azonkívül a. 
DiMAVAG-:5 az ország legszebb, leg
nagyobb és legkorszerűbben felsze
relt vidéki sporttelepe.

Mindezek alapján a mi vélemé
nyünk is az, hogy a Hungária he
lyére elsősorban a. DiMAVAG csa
patát kell számításba venni.

Könnyen lehet azonban, hogy a 
Bocskai is hiányozni fog az I. osz
tály tagjai sorából. A debreceni 
egyesület már évek óta súlyos 
anyagi gondokkal küzd, a klub el
vesztetté szinte minden kapcsolatát 
Debrecen városával, a játékosainak 
zöme csak akkor látja a várost., 
ha a csapatnak „otthon“ kell ját
szania. Ennek az évnek ai elején 
hatósági biztos került az egyesület 
élére, de a Bocskain ez sem segített, 
és nem csodálkoztunk azon, amikor 
olyan híreket kaptunk, hogy a város 
vezetősége is az egyesület feloszla
tása mellett van. A Bocskai ügyé
ben valószínükig már a közeli na
pokban kimondják az utolsó szót s 
ez a szó, alighanem a megszűnés 
lesz.

Ez esetben pedig még egy egye
sület előtt megnyílik az ígéret föld
jének a kapuja.

Melyik legyen ez az egyesület ?
Ez már nehezebb kérdés. Mint 

halljuk, az illetékesek afelé a meg
oldás felé hajlanak, hogy

a Bocskai helyéért osztályozó 
mérkőzéseket játszón

a Soproni FAC (az NBB dunántúli 
csoportjának 2. helyezettje), a 
MAVAG (az NBB alföldi csoport
jának a 2. helyezettje) és a BSzKRT 
(a felvidéki csoport 3. helyezettje).

Mi magunk is helyesnek és sport
szerűnek találjuk ezt a megoldást, 
bár mindig elvi ellenségei voltunk 
az osztályozóknak. Most azonban 
erre okvetlenül szükség van. A 
BSzKRT részvétele ellen sem szól
hat senkisem, hiszen a BSzKRT a 
16-os létezárriú felvidéki csoportban 
lett harmadik. Ezt a helyet sokkal 
nehezebb volt elérni, mint a többi 
csoportban a második helyet.

zép), T. Előre vagy Csillaghegyi 
KAC (MOVE).

A szegedi és csabai alosztály
bajnoki döntőjének győztese: 

Szegedi VSE.
A BLASs-bajnokság !. helye
zettje, vagy egyik kijelölendő 

vidéki város csapata:
Ganz, vagy: ? ? ?
A 23 csapat két csoportban kezdi 

majd meg az 1940 —41. évi bajnoki 
küzdelmet. Az egyik csoportnak 
JDííwa-csoport, a másiknak pedig 
Tissa-csopprt lesz a neve.

Értesülésünk szerint a csapatokat 
a következőképpen osztották volna 
el az egyes csoportokban:

Dunacsoport: Tiszai csoport:
Vasas Kassai AC
RFAC Taxi
Kain part MAVAG
ETÓ UTE
SVSR FTCrónziigy ICE'AC
ZuKló DiMAVAG
BSzKRT ózó
ftePC SSEDVAC Rnsi
fi. Magyarság J7V&C
MOVE-ba jnok M.: túsza lka
firreedi VSE PBtSE, v. MVSŰ
WMTK 1?»
Ez volt az eredeti elgondolás, köz

ben azonban sok pontban megválto
zott a helyzet.

1. Az NB-ben felszabadult a 
Hungária helye s alighanem meg
üresedik a Bocskai helye is. Az 
NB II. osztályába sorolt egyesüle
tek közül tehát egy, esetleg két 
egyesület felkerül az I. osztályba. 
(Erről már fentebb szóltunk rész
letesen. A szerk.)

2. A miniszteri biztos kisütötte, 
kissé meglehetősen érőszakolt in
dokolással, hogy a tartalékcsapa
tok szereplése nem egészen sport- 
sseni s ennek alapján az FTC-t 
TJTE-t és a WMTK-t az a veszély 
fenyegeti, hogy csak a III. osz
tályban indulhat. Ha a miniszteri 
biztos elgondolása határozattá vá
lik, akkor újabb három hely vár 
betöltésre a II. osztályban.

3. A Tasi már hivatalosan is be
jelentette, hogy nem indul a 11. 
osztályban.
A 28. hely az eredeti kiírás értel

mében is üres, végeredményben te
hát hat-hét hely vár betöltésre.

Értesülésünk szerint a miniszteri 
biztos javaslata alapján az OTT né
gyes bizottsága ezeket a helyeket 
nem a bajnoki eredmények, hanem 
sok más körülmény (a város nagy
sága, az egy’osület megalapozottsága 
stb.) latolgatása alapján fogja be
tölteni.

A kiszivárgott- hírek szerint ko
moly esélyük van a II. osztályba

a-aló kerülésre a következő egyletek* 
nék: Kassai SC, Kecskeméti AU,
Csabai AK, Miskolci VDC, Ganz, 
Postás, MTK (a Hungária feloszlása 
után), Nagykanizsai TE, stb.

A III. osztályban  
tisztább a k é p

Az NB III. osztályában már sok* 
kai világosabb a helyzet. Itt, mint 
ismeretes, négy csoportban küzde* 
nek majd a csapatok. Félhivataioa 
tervezet szerint a csoportok így ala* 
kulnak majd:

Alföldi7 csoport:
FTC
Szegedi AK II.Testvériség 
Hódmvltelyi TVE 
Gyulai AC 
Orosházai TK 
Mezőtúri A FC 
Ceglédi MOVE 
MTK (?)
Elektromos II. (?)
Kecskeméti AC (??
Csabai AK t ?»

Felvidéki esop.:
Foreceoi TK 
Ungvári AC 
Nylregryh. TVE 
Eosynoi AFC 
Munkácsi SE 
Bszászi FTC 
Aknaszlatína v.

Nagyszálló*
Szolnoki MÁV II.
Debreceni MTE 
MOVE Kari SE 
Kassai SC (?)
Mísk, VSC (?)
Zavarok csak azoknak az egyesü* 

leteknek a beosztása körül vannak, 
amelyeknek a neve mellé kérdőjelet 
tettünk. Legtöbbjük valószínűleg 
feljebb kerül, de akad olyan is, pél* 
dául az Elektromos II., amelyik nemi 
akar a III. osztályban indulni.

A megüresedő helyekre a követ* 
kező csapatok jöhetnek számításba:! 
BLK, Magyaróvári Hubertus. Nagy* 
mányoki SE, Debreceni VSC II.* 
Nyíregyházi KISE, Váci Reménység* 
Szentesi TE, Pamutipar, BRSCji 
KTK, stb.

Déli rSöp.:
Ti áPolskin rí TE Budakalászi M 0 Y H 
B. Vasutas 
Pécsi VSK
Törekvés II.
NSC
Goldbrrgor SFÍ 
Nagymányoki SE 
Kiskunhalasi AC 
Bajai SE 
Kaposvári TSE 
Nagy kan: zs. TE (?j

N yugati. csop.j
Cs. MOVE 
Szenllöfinei AC 
Dorogi AC 
Tatabányai SO 
Érosltujvári SE 
Komáromi FC 
Álba Rogía 
Ganz (?) 
Hungária SO 
MOVE 2. hely. 
I>ápai PSC

Senkey 18. lett 
& Kispest új eslzdjs

A Kispest már hetek óta tárgya
lásokat folytatott. Az őszi idényre 
új edzőt akartak szerezni. Csütörtö
kön döntöttek és: Sénkey II. lett a. 
Kispest új edzője. Puskás Ferenc, a 
Kispest eddigi edzője a KAC edzője 
lesz.

A Kispest játékosgárda* tagjai 
közül — mint már megírtuk —• 
Cseh szabad, Déri visszamegy a 
Törekvésbe, Rétkai pedig a KAC* 
bán fog tovább játszani, így a 
Kispestnek mindössze nyolc profi
játékosa marad (Zalai és önody 
amatőr). Kalocsainak, a válogatott 
balszélsönek augusztusban lejár a 
szerződésé s a. vezetőség egyelőre 
még nem tudja, hogy Kalocsai az 
ősszel is a Kispestben fog-e játszani* 

— Kalocsai most Beregszászon 
van —, mondja Görgényi főtitkár —* 
levélben megkérdeztem, hogy mi a, 
szándéka, de eddig még nem vála
szon. Úgy hiszem, Kalocsai as 
ősszel is a Kispestben fog jdtseanu

A kispesti szurkolók sokat beszél
nek mostanában a két Olajkárról.

—• Nem szabad elengedni őket —i 
mondja az egyik kispesti főszur
koló —', hiszen rájuk óppmolyan 
nagy szükség van, mint■ a többi já
tékosunkra. Az őszi. nagy mérkőzé
seken másképpen nem tudom, ho
gyan fogjuk megállni a helyünket.

Egy-két játékos szerződtetéséről 
van szó Kispesten. Elsősorban csa
tárra van szükség (nincs öt csatára 
a Kispestnek). Mint hírlik, őszre 
már le is szerződtetnek egy tehetsé
ges. máris jónevü fiatal amatőr- 
csatárt.

Esti mérkőzésekről tárgyal a Kis
pest és az Elektromos vezetősége. 
Egyelőre még nem tudják, melyik 
csapatok bevonásával rendeznek 
majd esti körmérkőzéseket, de az 
máris valószínű, hogy ezek az esti 
mérkőzések (természetesen az Elek
tromos pályáján) megvalósulnak.



SmüiT Péntek, 1940 július 12.

Újpesten nem szüntetik meg a profizmust 
V i d o r !  é s  B e r c i t  s z e m e l 
t é k  k i  a  l i l á k  c s a t á r s o r u k  
e r ő s í t é s é r e

A Hungária megszűnése után sok kósza 
hír járt szájról-szájra a labdarúgás ber
keiben. Egyesek már arról is tudtak, 
hogy az Újpest megszünteti profi- 
csapatát cs csak az amatőr csapatával 
vesz részt az NB új küzdelmeiben. A 
csapat teljes leépítéséről beszéltek. Azt 
mondogatták, hogy az összes szerződte
tett játékosát szélnckereszti az Újpest.

Ezekre a hírekre akartunk cáfolatot 
kapni, amikor Langfelder igazgatóhoz, a 
légi 11 etékessebb újpesti vezetőhöz for
dultunk kérdésünkkel:

— Mi igaz azokból a hírekből, hogy 
az Újpest jövőben csak amatőr játéko
sokat akar szerepeltetni?

— Légbó'Ikapott valótlanságok! Még 
csak szó sem volt erről. Ha tizenöt éven 
keresztül jól megáll ot-tuk helyünket a 
proficsapatunkkal, akkor miért éppen 
most szüntetnők meg . . . Mi ugyanazon 
az úton haladunk tovább, amelyen eddig 
jártunk. Az ősszel meginduló bajnoki 
küzdelmekben éppen olyan jó  csapattal, 
fogunk szerepelni, mint az eddigi baj
nokságok során.

—- A ,, rém hírterjesztők”  talán arra 
alapították állításaikat, hogy a vezetőség 
nem kevesebb, mint hét játékost tett át
adó-jegyzékre.

— Ha végignézzük ezt a jegyzéket, rá
jöhetünk arra. hogy egyetlenegy igazán 
fiatal játékos sem szerepel az átadandók 
között. Nálunk — mint azt már leg
utóbb is mondottam — az az elv érvé
nyesült a jegyzék összeállításakor, hogy 
megfiatalítsuk a csapatot. Különösen 
vonatkozott ez az elgondolás a csatár
sorra.

(Most valóban alaposan megfiatalodott

nz Újpest csatársora. Ádám 21, Tóth 21, 
Pálya 21. Zsengellér pedig 25 éves. Olyan 
csapatbaiv, arnelyikban 25 év a. legmaga
sabb kor, az nem mondható öregnek.)

— Kik azok a játékosok, akiket az UTE- 
hoz átigazoltatnak? Az UTE-ban ugyanis 
nincs még olyan megfelelő fiatal csatár, 
akit azonnal be lehetne állítani a nagy 
csapatba.

— Erről nem nagyon szívesen beszé
lünk — mondja vonakodva. — Nagyon 
nagy ,,halászat”  folyik — különösen az 
amatőr játékosok között — cs így köny- 
nyen elszipkázhatják előlünk a kijelölt 
játékost.

— Mi van Vidorral?
— Róla szó lehet, de erről még korai 

beszélni.
(Az amatőrök között már arról is tud

nak. hogy egy fiatal ifjúsági összekötő 
is Újpestre költözik át.)

— Valóban tárgyalnak fiatal ifjúsági 
összekötővel is?

— Ez az amatőrökre tartozik és nem 
ránk. J5n úgy tudom, hogy valóban szó 
van egy fiatal fiú átigazolásáról. Nálunk 
elsősorban az a fontos, hogy megfiata
lítsuk a esapatot. Július 25. után már 
többet fogunk tudni. Akkor jönnek össze 
a játékosok az első edzésre. Ott majd 
minden kiderül . . .

(Tereferér.k kinn járt Újpesten és rrteg- 
súgta nekünk, hogy a fiatal összekötő 
nem más, mint az ifjúsági keret ^gyik 
tagja. Ismertetőjele az, hogy Molnár 
Náci kedvence. Ha Tereferélik jó ..Pos- 
tás” -nak bizonyult, akkor csak Berziről 
lehet szó. Berzivel valóban sokat nyer
nének a lila-fehérek.)

lelemény Kiemeny Küzdelem lesz 
holnap délután az Álmási- 

tér és Tisza Kálmán-tér között
Az Almási-tér és a Tisza Kálmán-tér 

labdarúgó lakói örök ellenfelek marad
nak. Minden évben hatalmas küzdelmet 
vívnak az úgynevezett „hegemén iáért” . 
Mindkét tér esapáta nagynevű játékoso
kat vonultat fel, Lehat a jó  játék terén 
nem les/, hiba.

Az Almási-téren és a Tisza Kálmán- 
téren szorgalmasan számolják a szur
kolók a napokat, hogy hát mikor lesz 
már szómbatU

Bizony, holnap délután a Simor-utoai 
pálya — ahol a mérkőzést rendezik — 
tömve lesz hamisítatlan, lelkes szur
kolókkal.

A csapatok a következő összeállításban 
veszik fel a küzdelmet:

Almási-tér: Dénes (Ganz) — Nagy
WMTK, Beregi MTK — Fellner MTK, 
Kertész NSO. Kollai HAC — Illovszky,. 
Vidor MTK, Brrzi (Postás), , Jáger 
WMTK. Mérői MTK.

Tisza Kálmán-tér: Kárpáti — Burkó, 
Seregi — Nemes MTK, Nagy I., Nagy 
TT. (Kalapos) — Hollósi (Ganz), Füstös, 
Horváth II. FTC, Perényi, Fcibus (Ka
lapos).

A „nagyok”  küzdelme előtt az ifik
játszanak:

Almási-lér: Trsík TTAC — Singer NSC, 
Kovács TT. MTK — Puskás XRO, K o
vács I.. Gábor MTK — Víg. Vlasits, Szá
la sznyó. Fenyő, Göböly NSC.

Tisza Ká!nián-tér; Kalifái KTC — Ju- 
kobovies. Nagy MTK — Magyarios, Szó
bél L, Joo MTK — Klien, Drrgác*. Szó
bél II., Sperber MTK, Seres II. TSC.

Az ifi mérkőzést szombaton _ délután 
fél négykor kezdik a Simor-uteái pályán. 
Utána fél 6-kor kerül sor a „nagyok” 
harcára.

JÁTÉKVEZETŐT TANKOLTAM
A .TT ezúton is felhívja az össze* ér

deklődőket, hogy július hó 20-án ogy 
új játékvezetői tanfolyam kezdődik. A 
jelentkezésnél a szükséges okmányok be- 
mutatása kiítelező. Jelentkezés naponkint 
délután öt és hét óra között július 
18-ig bezárólag. Ősz Sándor dr alosztályt 
főtitkárnál a JT hivatalos helyiségében.

A NÉMETEK
csak keretet állítottak össze a ro
mánok elleni vasárnapi mérkőzésre. 
Kapus: Martinék (Bécs), Ja.hn (Ber
lin), Flotho (Osnabriick). — Hát
véd: Janes (Düsseldorf), Moog
(Köln), Pfánder (Nürnberg). — 
Fedezet: Kupfer (Schweinfurt),
Rieger (Düsseldorf), Kitzinger 
(Schweinfurt), Zvolanovski (Düssel
dorf). — Csatár: Píehner (Glei-
witz), Hahnemann (BéCs), Bau- 
mann (Hannover), Walter (Kaisers- 
lautern), Fiederer (Fürth), Artl 
(Riesa). Feltűnő sok az új név!

BARÓTIT ÉS MAROSIT ÁTADÓ1 
JEGYZÉKRE

tette a Szeged FC. A hír bizonyára nagy 
meglepetést kelt Szegeden, hiszen Bárót! 
és Marosi a szegedi egyesület legjobb já 
tékosai közó tartozik. Úgy hallottuk, 
hogy Báróti és Marosi más egyesületek, 
felé kacsintgat (előbbi a Szegedi VSE. 
utóbbi pedig az Elektromos felé) s ezért 
kerültek az átadó jegyzékre.

4 *Q
«^ faJÍSZlÍ
az átadó-jegyzékre került újpesti 
játékosokról. -

doós Péter: 1934-ben került, az
Újpesthez a Somogytól.

Vincze Jenő a Bocskaitól inent a, 
lilákhoz 1935-ben, 25-ször volt vá
logatott.

Kocsis Géza 1933-ban jött Új
pestre Pozsonyból. Eddig kétszer 
volt „nagyválogatott".'

Kállai Lipót: Az UTE-töl 1935-
ban szerződött az Újpesthez; Hat- 
ízbep volt válogatott.

Szalay Antal: Tizenegy éve ját
szik a Illa-fehéreknél. 25-ször viselte 
a meggypiros inget.

Hidasi Pál: A ZsTE-böl 1937-ben 
szerződött az Újpesthez. Közben a 
Budafokban, is szerepelt.

Solti József: 1939 őszén ment az
Újpesthez. Kétszer volt válogatott.

V id ék i bajnokságok  
állása

DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG
Pécsi I. osztály

1. DGT Villamost. AC 22 16 3 3 51:21 35
2. Zrinvi MNTE 22 15 1 f> 54:27'31
5. P éosi BT C 22 12 7 3 44:27 31
4. Simoniornvnl BTC 22 13 3 6 64:40 29
5. Pócfii ZsSE 22 1 1  4 7 25:21 25
fi. T>GT Pccsb te lepi AC 22 11 1 10 27:25 23
7. Kaposvári RÁC 22 10 1 11 38:43 21
8. Kaposvári TSE 2i2 9 3 10 50:30 21
0. Péc6i E AC 22 9 3 10 35:55 21

10. Mccsetebolosi SE 22 8 3 11 39:52 19
11. Nagyatádi TSE 22 3 1 18 14:65 7
12. Pécsi AC* 22 — — 22 0 :9  -

* Visszalépett.
Alosztály i döntők: Nagyniányokon:

DVAC-NSE 1:0. Pécsett: DVAC-NSE 
4:2. Bajnok tehát a. DVAC.

GIDÓFALVY FAL DB,
az MTiSz miniszteri biztosának előadásiJ 
val fejeződött be tegnap délután :a 
háromhetes labdarúgó mesterképző-tan~ 
folyam. Gidófalvy dr kétórás előadásá
ban a labdarúgóedzőnek a nemzetneve
lésben betöltendő szerepéről beszélt. 
Délelőtt Pl uh ár István' a labdarúgórend
szerekről. Pálfai János pedig az edzés
tervek készítéséről, a ..jó formáról”  és 
a letörésről beszélt. Ma egész napon át 
vizsgáznak a. tanfolyam hallgatói a Test- 
nevelési Főiskolán. Szombaton délben, 
hirdet a vizsgáztató bizottság eredményt, 
utána a tanfolyam záróünnepélyére ke
nj! sor a Főiskola dísztermében.

AUTÓ
MINŐT A MEGHALT

Ferdinando Minoia, a világhírű ólaez' 
autóversenyző meghalt. Hosszú betegség* 
vitte sírba 56 éves korában a verseny- 
pályák hajdani hősét., akinek neve nem
rég még a gépkocsisport csúcsát jelen
tette.

Minoia a régi gárda tagja volt, 1904- 
ben kezdte meg pályafutását és 1907-ben 
már mint Coppa Florio-győztes írta bei 
nevét az aranykönyvbe. A háborúutánt 
évek hoztak számára igazi babérokat, 
közöttük Mjlle Miglia-győzelmet. 1931- 
ben mint az AIACR nemzetközi bajnoka, 
végezte az évadot. Halála nagy veszte
sége a gépsportnak.

TORNA

A jövőben atlétikai számok is 
lesznek a tornaversenyeken!

A MOTESz tervei a jövő idényre
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S z e m r e h á n y ó
levelet küldött hozzánk Návay Lajos 
(Döbrentci-tér 2, I. 4.) s levelében töb
bek között.' ezt írja: 3,Határozottan állí
tom, hogy a Ferencváros nem játssza 
fiz angol rendszert. Miért próbálják 
mégis rájuk erőltetni azt? Az összeállí
tást sem tudom, milyen alapon írják fel. 
'Elvégre nem övök fogják megszabni, 
hogy' egy csapat hogyan álljon fel. 
Ezen az alapon az olasz rendszerrel 
játszó csapa ok szélső fedezeteit is hát
védeknek kellene írnij mert az ellenfél 
szélsőit fogják." Hát ebben nincs igaza, 
kedves Návay úr. Azt is meg fogjuk írni, 
hogy miért nincs, mint ahogyan, általá
ban sohasem elégedtünk meg egyszerű 
kijelentő mondatokkal, nagy állításokkal, 
hanem mindig a részletekbe menve igye
keztük megmagyarázni állításainkat, ön 
határozottan állítja, hogy a Ferencváros 
nem játszik angol rendszerben. A ma
gyarázattal adós maradt, hiányt azonban 
nem érzünk, mert 1940 június 25-iki szá- 
műnk második oldalán majdnem egy
oldalas cikkben, rajzzal is megmagya
ráztuk. hogy milyen rendszert játszik a 
Ferencváros, miben hasonlít , az angol 
rendszerre és m i b e n t é r  e l  t ö le .  
Úgy  látszik, ritkán olvassa lapunkat s 
így kerülte el figyelmét ez a nagy ter
jedelmű cikk. amelyben a Ferencváros 
rendszerét talán kissé túlzott alaposság
gal leír.uk. A mai ..lapkorlátozási’ ' 
időkben természetesen nem vállalkozha
tunk arra. hogy hosszú cikkünket még 
fgvszrr leírjuk. Szíveskedjék .elolvasni 
június 25-iki számunkat. Errröl a fe
rencvárosi rendszerről azóta is sokat 
írtunk, — hogy egyebet no mondjunk,' 
iícddi, július 9 iki számunk második ol
dalán is közöltünk egy kis elmefuttatási. 
a  „két, balfedezet"' legendájáról, mert 
>— bevalljuk — fáj a szívünk a vako
kért, akiknek a szemét valami rejtélyes 
hályog takarja el. Iía általában figye
lemmel kísérné lapunkat, észrevehené, 
hogy gyakran i-lakozunk az ,, angol 
rendszer' elnevezés ellen olyan esetben, 
amikor egyszereün arról van szó. hogy 
rf*gy csapat hátravonja a középfedezetét 
harmadik hátvédnek. Mindig is úgy érez
tük ugyanis, hogy a, pompás támadó- 
szellemű angol rendszernek egyenesen  
őrt almára, van, ha egy kalap alatt em
legetik as ilyen sz'ciliái védelmekkel. A 
Jfvlla.nrs még vem angol rendszer! Sőt: ha 
jegy csapa. állandó három hátvéddel 
játszik, az - sem angol rendszer, — mint 
ahogyan voltunk bátrak kifejteni a Fe-. 
rencváros esetében is.

Már most, ami a Ferencváros csapatá
nak a felírását Illeti, az is megérdemel 
egy kis figyelmet, azaz megérdemelt — 
volna az ön részéről. Ezzel a kérdéssel 
Is foglalkoztunk már. Maga Pa aki Mi
hály, a Ferencváros, rendszerének beveze
tője mondotta a Ferencváros—Slavia 
után, hogy a régi felírás . egyszerűen 
tossz. Különösen értelmetlen volt Lázárt 
jőb b f edezetn ek beírni akkor. amikor 
Lázár a baloldalon játszott. Június 25-iki 
számunk 3-ik oldalának ö ödik hasábja 
közepén Pataki szó szerint így nyilat
kozik: ,,A jövőben így k e l le n fe lír n i  a 
Ferencváros összeállítását: Csikós —
Rsorrka dr, Polgár, Pósa — Sárosi IIL,  
Lázár — Bíró, Kiss, Finta, Sárosi dr, 
Oyetvai. Voltaképpen-ez -sémi helyes tel
jesen, mert, hiszen Kiss félig jobbfede- 
isetet játszik.” Egy nappal előbb, a mér
kőzés napján Per aki így magyarázta 
meg a Ferencváros fölállását: „Minacn- 
7c:nek tudomásul kell venni>->, hogy a 
Ferencváros három hátvéddel játszik. 
Pósa tehát vem balfedezet, hanem bal- 
hátvéd., Polgár a középhátvéd, Szoyka a 
jobbhátvéd. Lázár a rendes helyén ját
szik, tehát balfedezet. A jobbfedezet 
szerepét, ket.ten töltik be, félig Sárosi 
III. ,  félig Kiss." Ezt a nyilatkozatot la
punk június 24-iki számának második 
oldalán találhat a — volna, ha érdekelte 
volna . . . Efcíékután valóban égető volt a 
kérdés, hogy miképpen oldjuk inog a 
Ferencváros csapat felírásának kérdését. 
Nincs sehol ugyan írott szabály arra, 
hogy föltétlenül egy kapusnak, két hát
védnek, •három fedezetnek és öt csatárnak 
kell szerep:Jnio a csapatüsszeállítáéban. a" 
hagyomány azonban ^legalább olyan erős, 
mint az írott szabály. Sem az angolok, 
sem a németek nem írják föl sorrendben 
fi három hátvédet, noha a játéktéren a 
középfedezet ott van hd ul a hátvédek 
vonalában. Nem fogadhattuk meg tehát 
Pataki tanácsát, pedig az ő általa aján
lott felírás valóban a legjobban meg- 
küzelí ette volna a valóságot. Vájjon mit 
szólt volna ön. ha úgy írjuk fel a 
F r a d it? .. .  Maradt tehát a hagyomá
nyokhoz ragaszkodó fej írási mód, amely
ben a kapus után a jobbhátvéd és a 
balhátvéd következik. Vagyis: Csikós — 
Szoyka dr, Pósa. A fedezetsor balolda
lára természetesen Lázár kerül, a kö
zépre Polgár, a jobboldalra pedig Sárost 
JU., annak ellenére. hogy — Pataki 
szavai szénné. — csak félig tölti be a 
jobbfedezet szerepkörét. Mint láthatja, 
a Ferencváros csapatának íölírisában 
konzervatív szellem vezetett minket, a 
hagyományok tisztelő c. Ha mindenáron 
forradalmi újítást akar! un 1c vo’na, akkor 
h Pataki által ajánlott felírási módot 
választottuk volna.

Kel y- és idő meg la ka rí lás c rdekében arra 
kérjük, hogy egyéb kifogásainak saját 
maga nézzen utána, üdvözlet.

H ajszán WMTK
.játékát dicséri B. Jf. (teljes név) cse
peli. szurkoló és. kéri a WMFC vezetősé
gét. hogy játszassák ezt a játékost a 
WMFC-ben.' B. M. így képzeli el a 
WMPC NB-csapftá:: Tihanyi (Szekerei) 
— Kállai, Korányi — Ocrc, Túrán, Sza
luit — ?. Hajszán, Szabadkai, Haran
gozó, Pintér,

A H ungária fe lo szlásáró l
ír Fenyves Pál, „E gy  volt Hungária-, 
jelenleg M TK-sz urkoló’*, végül egy ol
vas hatat lan aláírásai olvasónk. Megéft- 
.jük a levélírók szomorúságát, amelyet 
kedvenc csapatuk feloszlatása után érez
nek. A feloszlatást egyébként" július 
Il-iki számunk harmadik oldalán mél
tattuk „E gy nagy csapat sírkövére*> 
címmel.

A Hungária feloszlatásáról szóló beje
lentés beérkezeti a szövetséghez. Az 
MLSz írásban válaszolt, hogy a felosz 
látást tudóinásul vette.

K i  vezet m a jd
K a rá cson yko r ?...
(Nyári NB-álom)

Ar- meleg tovább tart. . .  a hőguta 
tovább tart. . .  a strandfürdők nagy 
forgalma, tovább tart, . . . egy feliér 
ing azonban nem tart, tovább egy 
félnapnál, mert az ember agyon
izzadja . ..

A Fradi—üapid mérkőzés jobb 
időkre marad. A focisták pihennek. 
A szurkoló fagyialtos tölcsért nya
logatva mereng a gyönyörű télről, 
a drága hóviharról, Hidvéghy leg
újabb csúcsáról és — mellékesen 
eszébejut az a jelenet is, amikor a 
szurkoló karácsony napján clnéze
geti a bajnoki táblázatot, a sorren
det, a, gólarányt, ki vezet, ki áll az 
utolsó helyen, ki veszélyes az első
re és ki vergődik a veszélyes zóná
ban.

A szurkoló elmélázik s mint kö
vér verejtékcseppck szállnak belőle 
a gondolatok.

Hátha nem a Fradi lesz az élen, 
hanem a WMFC. Ezek a csepeliek 
annyi jó játékost szedlek össze, 
hogy a végén csak lesz valami be
lőle. Szabó is, Kis is, Négyesi is 
odamegy, esetleg Dudás is. Nem 
éppen tossz védelem a Szabó — 
Kis, Korányi hármas.

Meg aztán itt van ez a SalBTC. 
Annyi göli lőttek az NBB-ben, 
hogy az ember gondolkodóba esik.

Meg aztán, mi lesz, ha a Törek
vés nem lesz kénytelen minden hé
ten öt tartalékkal kiállni!

Mindenki erősít, — ez biztos! A 
csatársorok összesen ötven góllal 
erősebbek lesznek. Ugyanakkor 
azonban a védelmeket is megerősí
tik s így ötven góllal kevesebbet 
kapnak, mint eddig.

Ngm., nem, az Újpest nem esik 
ki. Nem szabad elparentálni az ilyen 
nagyműltú csapatokat. Az Újpest is 
erősíteni fog. Lcszerzödteti Vinczét, 
Szalayt és Kocsist és máris bomba- 
csapata lesz .

Ha az ember arra kíváncsi, hogy 
lei tesz a harmadik nagycsapat a 
WMFC. . . akarom mondani a 
Fradi és az Újpest mellett, választ 
nem kaphat, mert még nem tudni, 
hogy ki kerül be az NB-be, a 
DiMÁVAG-r, 'avagy egyszerűen 
csak a MAVAG minden „Di“  nél
kül, avagy a SFAC.

Istenem, mennyit kell majd ta
nulni megint. A múlt idényben meg
tanultam egy sereg nevet, megta
nultam Tagányit, Zörgőt és Kör
mendit. Most majd tanulhatok úja
kat.

Nincs messze az idő, amikor for
ralt bor mellett fogom ordítani:

—- Hajrá DiMÁVAG! £>e akartok 
csúszni a negyedik helyrét!

*

(Meleg van, mint, mondatjuk . ..)

Középütt három T. B. osttáljní mérkő
zést játszónak vasárnap. A műsor: Szob: 
HTSE—FTSE (Lövik). Főt: FS E -K SE
(Deák), Brd; EPLl—FTK (Kiss II . L.).

A CÉGLIGA VJ ELNÖKSÉGE
A Cégliga a napokban tartotta rend

kívüli közgyűlését, amelyen a következő 
tisztikart választották: Elnök: Lugossy
Géza. Társelnök: Mezey Péter. Francsek 
Jenő. Alelnök: Bosnyákovits Károly,
Hahn Alfréd. Jencsa Sándor. Jutássy 
Ernő. v. Uaborezy j Nándor és Németh 
József.

IzgulnaK az öreg „diákok"!
Színes apróságok a labda- 
rúgóedzö-tanfolyamról

Ma reggel 8 órakor kérdődnek meg a 
labdarúgó-edző tanfolyam vi-zsgái a Test
nevelési főiskolán. Érthető tehát, ha a 
tanfolyam öreg „diák ja i"-na k izgalma 
az óramutató •előrehaladásával egyenes 
arányban növekszik.

Jobban szurkolnak, mint valamikor ré
gen az iskolában.

A főiskolán bentlakók már napok óla 
hajnalban kelnek. Buzgó mormogás köz
ben járják a, harmatos tylvct szegélyező 
utakat. Kulrucz János szerbit:

— ők keltik fel a rigókat is!
x

Fáskerti Antalt szokta „húzni" az 
egész tanfolyam. Fáskerti már ré
gen korcsolyaedzö, végighallgatott 
egy teniszmester-képző tanfolyamot 
is, most pedig labdarúgásra iratko
zott be. A labda rúgása azonban 
nem erős oldala Fáskertinek.

— Hiába, huszonöt éve nem rúg
tam labdába! — szokta mondogatni.

Amire rendszerint ez a válasz 
szokott elhangzani a rosszmájúak 
köréből:

— Meg is látszik!
X

A hallgatók minden előadót kifaggat
tak, hogyan fog kérdezni, elmondhat
ják-© saját szavaikkal mondanivalóju
kat, fitb. Pluhár Istvánt is faggatták. 
Pluhár a következőkot válaszolta:

— Nem kell megijedni. Aki tud, annak 
nincs oka félni a kérdésektől!

Néhányan azóta még jobban félnek.
x

A rendkívül rokonszenves „öreg“ 
Vasas Gyula így panaszkodott teg
nap:

— Nem értem, minél többet tanu
lok, annál kevesebbet tudok!

A válasz nem késett , soká a gyor
san kapcsoló futballista-agyból: 

Tanulj minél kevesebbet!
*'

Még a vizsga-izgalmak közepette is ju 
tott idő a főiskola csodád füvének di
cséretére.

— Ha mindenütt ilyen ffí volna — mon
dotta Hadrévi József —, nem lehelne le
vakarni a játékosokat a pályáról: min
dig edzeni akarnának!

x
Tegnap a legnagyobb tanulás közepette 

az egyik mesterjelölt tekintete a test
nevelési-tanfolyam hölgyeiro kalandozott.

— öregem, — nyomták az orra elő a 
könyvet. — ide figyelj, nézd a karcsú 
betűket inkább! x

A pletykáik odók szerint Kalmár Jenőt 
mindig a feloségo kérdezi ki az anyag
ból. Ugyancsak a ro&sznyelvek szerint:

Szigorúbb a legszigorúbb előadónál!
•

Végül, de nem utolsó sorban hall
juk a komoly általános véleményt is 
a tanfolyamról (még a vizsga 
előtt!):

■— Nem jöttünk ide teljesen tu
datlanul, sőt egyesek azon a véle
ményen voltak, hogy sok újat már 
nemigen tudnak nekünk mondani és 
mutatni. Nos, tévedtek. Sok újat 
hallottunk és láttunk, rengeteg 
hasznos dologra itt irányították rá 
a figyelmünket. Itt lett tudatossá 
minden eddigi ismeretünk.

Egyik világvándor igy véleke
dett:

— Sok edző keze alatt dolgoztam 
már szerte a világon, sokat láttam 
mindenfelé. Ez a tanfolyam minden 
eddig látottakat magában foglalt, 
sőt egyes vonatkozásban még lénye
gesen többet is nyújtott.

•
Ezeket jegyeztük fel az edzötan- 

folj'amról egy nappal a vizsga.-., előtt.

Az idény befejezésével a torna
szövetségben nem állt meg a mun
ka. A MOTESz-vezérkar Seukovát.hy 
Imre dr elnök vezetésével jelenleg 
azon fáradozik, hogy az elmúlt idény 
tapasztalatai alapján — ha lehet — 
még elevenebbé, még frissebbé tegye 
mind a versenyrendezés, mind az 
ügykezelés gépezetét. Az újítások 
érdekesebbjei:

*
Bély Miklós aleli.ök, Kerezsi Endre, 

Pászti Elemér és Budai Anna együttes 
munkával átdolgozta a MOTESz verseny
szabályait. Felfrissítették a vándordíjak 
esetleges elavulttá vált kiírásait, az ifjú
sági jelvényszerző-verseny . szabályait, 
végleges formában elkészítették a népies 
torna Versenyszabályait, a zsinőriabda- 
baji.okság lebonyolításának rendjét és a 
kiszorító-játék szabályait. Sok^rgyéb sza
bályzatot. is végleges formá.ba öntöttek. 
Az új verseny szabó lyok még a nyár folya
mán nyomtatásban la megjelennek.*

A válogatott tornászok a jövőben 
a mezen hordható, ff cm átmérőjű 
válogatott jelvényt fognak kapni.

*
ősztől kezdve a MOTESz csak

nem minden tornaverseny számai 
közé iktat egy-cgy atlétikai számot 
is. Az október 6-i, első őszi torna
versenyen pl. a következő számok 
lesznek: nyújtó és súlylökés (ifjú
ságiak részére), iólengés és magas
ugrás (középkorúnknak) és így to
vább. A BBTE tornászai máris 
nagyarányú atlétikai edzésbe fog
tak!...

Felújít a MOTESz egy régi-régi 
vándordíját is. Ez a vándordíj vala
mikor a Szeged és Kolozsvár közötti 
tornaviadalra volt kiírva...

Az újítások közé tartozik az is, 
hogy a tornaszövetség rendszeresí
teni akarja a Balaton-bajnokságok

rendezését. Az idén rendezik meg 
először, ha — a viszonyok megenge
dik.

*

Az egyéni tornászbajnokságokat 
az ősz folyamán rendezik meg. A  
bajnoki versenyek színhelyeit még 
nem jelölték ki. Annyi bizonyos csak, 
hogy az egyik országos bajnoki via
dalt Budapesten tartják.

•

A férfi válogatott tornászkeret a 
nyár folyamán is együttmarad, 
amennyire a viszonyok megengedik 
és közös edzéssel készül a jövő 
idény nemzetközi feladataira.

trSZAS
Wanip dr úszókapitány a rálegatoffc

úezókerct ta<r.iainak v iái 1 abdamérközóse - 
ken. való '. rószyételtet a nómet-nTn&yU" 
mérkőzésig eltiltóit*. Ennek kö vetkőz lé
ben ben Túíos nőm fog: • résztvenm aa 
FTC szombati és vasárnapi mérkőzésen.

A RSE csapata méir noin teljés, mert 
Brartclyt és Hazait szolgálati beosztása 
vidékre szólította. A fővárosiak remélik* 
h o 3 y n ké t ,i á ték o* _•** o m b n.t On nejés? i -4 
rendelkezésre fosr állani, do azért a tan  
talékokat készenlétbe helyezték.

A MAC vasárnap az ÚTÉ elleni mér
kőzésen az FTC cllon győzte® csapatot 
szerepelteti.

Az FTC-b^n a sérüléséből felépüli; 
Tombor ifi elfoglalja helyét a vízilabda
csapat védelmiben

A r olasz úszószövetség: értesítette a.
MUSz-t, hogy az augusztus végére ter
vezett négyes nemzetközi viadalt íiein 
tudja megrendezni, ellenben a hármas 
versenyekre Budapestre küldi csapatát.

Perényi István dr, a MUSz országos 
vidéki titkára hivatali elfoglaltságára 
való hivatkozással lemondott. Munkakö
rét Vujkovich Lajos dr, a déli kerület 
főtitkára veszi át.

Bravina, a * ném et-m agyar mérkőzés 
játékvezetője újabb levélben* jelezte a 
MUSzrnak. bo^y-J július, 20-án biztosán; 
jön Budapestre, |
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A német-magyar főpróbája lesz
esz UTE szom bat-vasárnapi országos 
versenye
T íz  H u d a p e s f - f e a i n o k i  s z á m i

A július 20-án és " 21-én sorra kerülő 
német-magyar mérkőzés előli: az utolsó 
előkészületet az UTE kétnapos versenye 
jelenti. A hatalmas műsort felölelő ver
senyen mindenki résztvesz, aki a válo
gatásnál szóba kerülhet és a két napon 
az élgárda valamennyi tagja kér-három 
versenyszámban is rajthoz áll. Az UTE 
versenyei minden esztendőben külön
leges eseményt jelentettek, az idén min
den egyesületi versenyt még inkább 
messze felülmúlnak.

A sz©ral2>atl versenynap
főszámai a kerületi bajnoki számok.

4$} ni-en
Tátos, Gróf, Végházi és Vörös vezeti a 
hatiiagú mezőnyt. A győztes ideje fel
tétlenül belül lesz az öc percen.

A 100 m hátúszásban
Galambos felé int a győzelem, de a he
lyezésekért Farkas, Somogyi és Tuskó 
között nagy harc lesz. Nagy verseny 
lesz a 200 m h ölgy mellűszó bajnokság, 
amelyben Szigethy-Warga, Felhős, Salgó, 
Heténgi és Várkonyi áll rajthoz. A 1 0 0  

vi hölgy gyors Ács Ilona biztos győzelmét 
hozza. A  többi elsőosztályú verseny 
közül

a tOÖ m mellúszás é« a 200 m gyors 
emelkedik ki.

, Elől bibén Angyal, Fábián, Borsos, Vi
gyázó, .utóbbiban Körössy, Eleméri, 
S&uchy és Végházi vezeti a mezőnyt. 
Műugrásban a szokott társaság, élén

Hídvégivel, szerepel. A szombati nap 
műsorát- a különféle ifjúsági és gyer- 
mekszámok teszik teljessé. Igen örvende
tes, hogy ezek iránt a számok iránt 
nagy érdeklődés mutatkozik és nagy 
mezőnyök nevezése érkezett be.

Szombaton kerül sor a BSE—FTC és 
az MTIf—MESE I. o. vízilabdabajnoki 
mérkőzésekre. A műsor 5 órakor kezdő 
dik. Először a két mérkőzést bonyolít
ják le és azután kerül sor az úszőszá- 
mokra.

A vasárnap i résx
ha ez egyáltalán lehetséges, még felül 
múlja a szombatit. Hat Budapest-bajnoki 
szám vezeti be a versenyt, 1500 m gyors, 
200 m mell, 100 m gyors, hPO m hölgy
gyors, 300 m hölgyhát és ixlOO ni gyors- 
váltó. Tátos—Gróf—Vörös, Fábián—An
gyal, Körössy—Elemén, Novak—Lovász 
küzdelem a verseny föérdekessége ezek
ben a számokban. Biztos győzelemre 
csak Ács és az UTE váltója számíthat. 
A hátúszók ismét találkoznak 200 m-en 
és az ifjúsági versenyekben ismét nagy
számú induló jelenik meg a rajtnál. 
Szép verseny lesz

a 1ő0 m ifjúsági mellúszás.
Mellúszóutánpó: lásunk igen bíztató és 

Németh, Bernjén, Sztankovits csakha
mar a legjobbak között lesznek.

A vasárnapi versenynapot az UTIk— 
MAC és az FTC—MESE. mérkőzés nyitja 
meg. Vasárnap már fél ötkor kezdenek.

A, kétnapos verseny színhelye az UTE 
újpesti versenyuszodája.

í

S Z O M B A T O N  ÉS V A S Á R N A P  LE S Z  
a wízilabdások nagy fordulója:
tJ IS -M A C , B S i-F T C

Szombaton és vasárnapon . az 
UTE-verseny során két egészen 
nagy fontosságú vizilabdabajnakt 
mérkőzés is lebonyolításra kerül. A 
szombati versenynapon a BSE csa
pata az.. FTC-vel találkozik. A fő
városiak az UTE. legyőzésével egy
szerre áz elsőszámú bajnokjélölfté 
léptek elő- A bajnoksághoz vezető 
úton most az FTC csapatával ke
rülnek össze és ha az FTC-t is le
győzik, már csak egyetlen ellenfél 
veszélyezteti őket, a MAC. Az FTC 
fiataljai vasárnap a MAC ellep 
megmutatták, hogy nagycsapatot ' is 
zavarba tudnak hozni és á BSE-pek 
az első, perctől ltézdye komolyan keli 
vennie a harcot, ha nem akar kelle
metlen meglepetésben részesülni. Az 
újpesti közönség ugyanis teljes erő
vel fogja biztatni a irodistákat és 
Tátos meg Szuchy, ha jó napot fog 
ki, még a kitűnő BSE-védelemre is 
veszélyes lehet. Azt hisszük, maguk 
a fővárosiak is érzik á mérkőzés 
súlyát és minden erejüket, tudásu
kat a küzdelembe dobják. Ebben az 
esetben nem érheti őket baj. A mér
kőzés egyik érdekessége Vértesi kö
zépcsatár játéka lesz. Vértesi az 
UTE elleni jó játékkal ismét előtér
be került. A vlzilabdásoknál is kö
zépcsatár Ínségben van s Így játéka 
annál kellemesebb meglepetést oko
zott.

'M i

Szmobaton," a második mérkőzé
sen az MTK és a. MESE csapata 
csap össze. A gyoi-s. egriek aligha
nem legyőzik a fiatal és még kifor
ratlan, erőkből álló MTK-csapatot.

Vasárnap lesz a vizilabdabajnok- 
ság örökrangadója^ az UTE—MAC 
találkozó. Ez a mérkőzés minden 
esztendőben különleges esemény, de 
ebben az évben még töéb ennél. Az 
UTE a multheti veresége után kissé 
lemaradt a bajnokságban a két 
ellenfele mögött. Ha most a MAC- 
tól kikap, elbúcsúzhat bajnoki re
ménységeitől.- Ha győz, akkor el
kezdhet szurkolni az augusztusban 

-sorra kerülő MAC—BSE mérkő
zésre. A  MAC-ra is sorsdöntő a 
mérkőzés. Ha győz, úgy a BSE 
elleni harcában dől el a bajnokság 
kérdése. Jobb gólaránya miatt — 
ha csak időközben el nem rontja —, 
már a. döntetlen is elég lesz a' BSE 

• ellen.
Vasárnap még a MESE—PTC 

mérkőzést bonyolítják le Újpesten. 
A bajnokság két leggyorsabb csapa
tának küzdelme változatos és izgal
mas lesz. Esélyesebbnek a Fradi 
látszik.

A  négy vizilabdamérkőzés mél
tóan csatlakozik a kétnapos újpesti 
verseny bombamíisor úszószámai
hoz.

Már másodvirágzásál 
éli fiatal úszó. pedig csak 26 éves

VÉGHAZI 1 IGH1 RB
Múlt vasárnap, az FTC versenyén 

megismételödött az a kép, amelyet 
egy héttel előbb már a III. kér. TVE 
versenyén is láttunk. A  200 m 
gyorsúszásban Tátos messze veze
tett a mezőny előtt, aimkor a 150 
hr-es forduló után valaki ltiemelke- 

a mezőnyből, fokról-fokra 
előnyt szerzett társai előtt és Tátos 
mán fö lén yes  másodikként úszott 
bo a célba. Az FTC versenyén már 
ismerősen_hangzott fel a kiáltás:

— Nézd, most jön 'a Ricsi! 
Veghazi Richárdról, a BBTE ki- 

váló úszójáról csak a kívülállók 
könyveltek el meglepetésként a 2-19 
illetve 2:18 mp-es időt. a  válogatott 
keret edzésein jó időket úszott már 
sz idény kezdőto óta és Wania dr 
feltétlenül számított rá mindig, ha 
a 4x200 m-es váltóról került szó. 
Véjjhási nem is hagyta cserben a 
ka-pltányt. Tátos Nándi, után ma ö 
a válogatott váltó második , biztos 
tagja.

Végházi neve először még 1933- 
ban került elő. A BBTE fiatal úszó
ja hátúszőnak indult, de csakha
mar a gyorsúszásra tért át. Gyerek
korában nem tartották különösebb 
tehetségnek. Az első nagy sikerét 
1937-ben aratta, amikor a, balatoni 
versenyen, 4 és félkilométeres távon 
régig együtt, ment VojtekJcel és 
régül, harcsa pással meg is előzte őt 

füredi célban. Végházi neve egy

szerre ismertté lett és az akkor 17 
éves fiúnak mindenki nagy jövöt 
jósolt. Kezdetben úgy is folytatódott 
Végházi pályafutása, ahogy várták. 
Még abban az esztendőben 200 
m-en 2:18 mp-t úszott. Ekkor 
„mintha elvágták volna". Teljesen 
érthetetlen módon letört, nem tu
dott 2:30-on beiül sem úszni. Már 
szinte le is mondott róla ,a magyar 
úszósport. De Végháziban volt elég 
akaraterő és a „lejtőn" meg tudott 
állni. 1938 telén megfeszített erő
vel dolgozott és 1939-ben az első 
versenyen már megint 2:18 mp-et 
úszott. Ezt a formát az egész idény
ben meg tudta, tartani, sőt a múlt 
év végén 2:17 mp-es egyéni csúcs
eredményt ért el. Majd megjavította 
n vegyesúszáa országos csúcsered
ményét.

Stílusa nem szép, nem mutatós. 
Az úszókapi tánynak és Rajki Bélá
nak Végházival volt a legtöbb stí
lusgondja. Izomzata nagyon merev 
(télen sokat síel, tavaly KISOK- 
bajnokságot is nyert), erőlködve 
úszik. Néha valósággal görcsösen 
rángatózik a teste. Most már kezd 
leszokni erről a hibáról, lágyabban, 
könnyebben úszik. Verseny előtt 
rendszerint melegítőbe öltözve, tö
rülközővel, takaróval bebugyolálva 
ül a rajthely előtt. Az izmait akar
ja melegen tartani.

— Azt -hiszem, valami-keveset ja
vult a stílusom, — nyilatkozta leg
utóbb. — Most már puhábban 
úszom. Rajki Béla hónapok óta 
minden edzésen figyelmeztetett és 
talán már van is valami eredménye.

— Melyik távot szereti jobban: a 
hosszút, vagy a rövidet?

■— Azt hiszem, 200 m-en tudok 
legjobb eredményt elérni. Ez a táv 
való nekem leginkább. Balszerencse, 
hogy nemzetközi versenyeken ezen 
a távon csak váltóúszás van, 
ugyan szívesen úszom csapatban is. 
örülök, ha a váltó munkáját meg- 
könnyíthetem. Remélem, bekerülök 
a német-magyaron a válogatottba.

Mi is reméljük, hogy Végházi 
szombaton az UTE-versenyen jó 
időt úszik és idei szereplésére a né
met-magyaron teszi rá a koronát. 
Mert — hogy is mondta a kapi
tány ?

,A  német-magyar — szerintem 
— a váltón fog eldőlni!“

Még nincs végleges csapat 
a németek ellen

ö ssz e á llítá s : az U TE— 
M A C  r á r a g a d d  u t á n  

—- Sikerül-e visszavágnunk 
a németeknek?

Ez a kérdés foglalkoztat most min
denki*;, aki a közeledő német-magyar 
találkozóra gondol. Az úszóverseny is 
nagy érdeklődésre tarthat számot, de a 
vízilabda —r minden magyar igazi szív
ügye t— érdekességben egymaga felér az 
összes úszószámokkal együttvéve. A 
doetinchenf vereség emléke még túlsá
gosan új, még nagyon is fáj. A több, 
mint iizenegy évi sikersorozatot félbe
szakító német győzelemre vájjon mi kö
vetkezik most? A németeknek a tavalyi 
győzelem visszaadta Önbizalmukat, íftost 
már nem panaszkodnak arra a szorongó 
gátlásra, amellyel például a magyar 
labdarúgás minden olasz mérkőzésre' fel
áll. A  kiérnetek nagyon is éráik m ég, 
hogy nem  lehetetlenség legyőzni a 
m agyar válogatót ifit és kétségtelen , 
hogy  sokkal nyugoatabpan, elfogukitla- 
n.abbul fognak m edencébe szállni> mint 
azelőtt bármikor.

A magyar fiúknak viszont érezniük 
kell a, mérkőzés rendkívüli fontosságát. 
Itt többről van szó, mint egy egyszerű 
találkozásról. Meg kell mutatniok, hogy 
a tavalyi vereség csak pillanatnyi meg
torpanás eredménye volt és a magyar 
vízilabdasport már túl van m élypontján  
és újból biztosan tartja első helyét a 
világ nemzetei között.

Ha a magyar csapat összeállítására 
gondolunk, csak a bajnoki mérkőzéseken 
látottaltból és a válogatott keret edzésé
nek munkájából indulhatunk ki. A ka
puban M ezei helye aligha vitatható. A 
BSE kapusa nagyszerűen védett az új

pestiek ellen, tartja jő formáját. Mellette 
csak o. megbízható M ezen  dr kerülhet 
szóba és esetleg majd egy későbbi 
mérkőzésen B ródy . B ródy  még csak 
egy bajnokit játszott, de akik látták, 
azt mondják, hamarosan a régi lesz. A 
hátvédek helyén sem lesz sok vita. 
Hazai állandó jő  erőnlétben van, az 
UTE ellen válogatott formában játszó'.t. 
Tolnai ugyancsak pompás játékot mu
tatott a bajnoki mérkőzéseken, az ő he
lye is biztosnak látszik. Sárkánynak is 
vannak esélyei, de az ö játékmódéra na
gyon is  kockázatos: el tudjuk képzelni, 
hogy egy szigorú játékvezető minden 
második mozdulatát lefújja. A fedezet 
helyén Hcclasy mellett Bomóczy és M ol
nár jöhet számításba. Szerintünk Halasy 
van előtérben, különösen, ha nem szo
rítkozik egy ember lefogására, hanem 
sokat úszik és irányítja a magyar csa
patot. Mint régen, most is tőle kell 
kiindulniok a támadásoknak, ő a csapat 
63ze. Sokkal több gondot okoz a csatár
sor összeállítása. Eb.ben a csapatrészbe# 
csak egy ember helye látszik biztosnak, 
B randyé. A középcsatár helyére K islégi, 
Tarics é3 V értesi pályázik. N ém et nem 
vállalta annakidején a válogatott' keret 
munkájában való részvételt. Az előbbi' 
három közül pillanatnyilag V értesi van 
előtérben, ment őt komoly mérkőzésen 
már láttuk és az UTE védelme ellen jól 
szerepelt. A másik szélsőcsatár helyére 
Szívós látszik a legesélyesebbnek. A 
fiatal MAC-ista minden mérkőzésen jól 
játszott, válogatottsága indokolt lenne. 
A sérüléséből csak nem régen felépült 
B ozsi n.ellett nagy rutinja szól.

A fentiekből látható, hogy a váloga
tó t csapatbán még néhány hely nem 
talált végleges gazdit. A szombaton és 
vasárnap sorra kerülő mérkőzéseknek 
ebből a szempontból is döntő jelentősé
gük van. Az UTE—MAC mérkőzésén 
M etsey dr~nak egészen nagyszerű védést 
kell mutatnia, ha a BSB1 M ezeire  ve
szélyt akar jelenteni. Végül o tői a 
mérkőzéstől várják a középcsatár-kőrdés 
megoldását is: Tarics, vagy K islég i f
Könnyen lehetséges azonban, hogy a 
harmadik. V értesi kerül ki győztesen a 
küzdelemből.

Vasárnap már mindenesetre többet
fogunk tudni. Úgy láTzik. ez a véle* 
ménye K eserű  Lajosnak is. mert ami
kor a németek él leni csapatról kérdez
tük, a következőket mondotta:

— A vasárnapi rangadó elölt nem  tu
dok nyilatkozni. A z UTE—MAC m érkő
zés  f o g  fe le id e t  adni a m ég nyitott  
k érd ések re . A fiúk szépen dolgoztak az 
ed zések en , a csapat szellem e javult, 
összeá llítás  csak a jövő  hét e lején  lesz.

TENISZ
A Szombathelyen tartózkodó tTusitsot

táviratban BiulapMÍrc rendelte a tetusz- 
szövetség, hogy a közös edzéseken ren
delkezésre álljon.

A fenSssszövetség mindent elkövet, 
hogy Kzidcü részére szabadságol szerez
zen a Zágrábban lejátszandó horvát ma- 
gyár válogatott teniszmérkőzésre*

Asbóih és Szigeti egyest, a Gábori- 
Stoipa pár meg párost játszik 
a horvátok ellen

(ha mi nde n  j ó l  m e g y . . )
A . válogatott teniszkerel szerdai edzé

séről beszélgettünk Grosschmid Sándor 
dr szövetségi kapitánnyal.

— Nagyjából elégedett, vagyok a lá
tottak k a l,— mondja a kapitány. —- Fő
leg Asbóih és Stoipa vau remek formá
ban. Katona is jól játszott, de a Szent- 
péteri elleni mérkőzését nem lehet ala
pul venni. mert Szentpéterit akkor már 
nagyon hátráltatta a sérülése.

— Hogy tetszett Fehér?
r-r Kissé elfogóflott volt. ő  sokkal job

ban is tud játszani.
— Gáboriról mi a véleménye?
— Szokolt formáját játszotta, A pá

rosban feltétlenül számítok rá.
— Melyik összeállításban játszana a 

legszívesebben a. horvátok ellen?
— Az egyesben Asbóthot és Szigetit

Barabás agyra győz 
(már nem is számit 
meglepetésnek)
Tegnap is sok m érkőzést 
Játszottak a MAFC Sl. osztályé
teniszbajnok! versenyén

Minden dicséretet megérdemel a má
sodik osztályú teniszgárda, amikor ebben 
a kánikulában napról-napra erős küzdel
meket vív a MAFC II. osztályú te ni sz
ilaj nokságáiban. A nagy. bőség ellenére 
tegnap is sok szép mérkőzés Volt. A deb
receni Barabás győzelme piar kezd nem 
meglepetésnek, számítani. Ha véigjgblrja 
a versenyt, feltétlenül helyezett lesz. A 
legtöbb versen yszúmban az esélyesek 
győzlek és csak kisebb meglepetések 
akadtak. A nyílt női ©gyes számban a 
„nagy ok*’ tegnap nem szerepeltek. A 
csütörtöki nap eredményei:

Egyéb számok:
Női egyes nyill: Fongor—Gonda 6:2,

6:0. Kállayné—Libertyni 7:5, 6:1, Med- 
veczky—Reményi 6 :1 . 6 :l. Fejér—Szeme
remé 7:5, 6:3, Gergely Éva~-Pappné 6:1, 
6:1, Huszerl dr—Némethné j. n.

Férfiegyes I I I . o . i  V al ovi ts—Seregély 
3:6, 6:4, 6A, Szőke— Bnitz 6:2, 6:1, Ve- 
zekényi—Havasa i 6:4, 6:3, Miskolczi dr 
—Naubauer 6:3, 6:0, Korn—Kamarás
6:4. 6:4.

Női egyes, H l. o .:  Hulényiné—Fidy
6:0, j. ' n.V Hulényiné—Czéklerné 6:4, 
6:2, Beskó—Enget j. n., Homoródiné— 
Beskó 6:3, 6:1. Reiszné—Guzmann j. n.. 
Náberschmig—ötéin 6:3, 8:6, Králik—
Attinayné 6:3, 7:5, Hofbauerné—Králik 
6:0, 6:2, Hacker—Csergedi 6:3, 4:6, 6:1,

Fiúegyes III.  o.: Rébai—Ernszt 6:1, 
6:0, Csiilag— Szörényi 0:8, 6:1, 6:0, Geö- 
cze—Bánhidi 6:0, 6:0, Lichtmann—Heller 
j. n.

Bajnoki számok:
Férfiegyes: Párvy—Gzéküs 7 :5, 8 :6,

Barabás—Mihelovits O. 8:6, 12:10, Simon 
—Hacker 6:2, ,6:1, Szedlák^-Hatácsi . 6:4, 
6 :2, . Csink-- Szekták. 6 :0, 6:1, Mihatovlts 
György—Hoffmann 6:4, 2:6, 6:2; Sán-
dor—Károlyi 6:2. 6:1.

Női egyes: Köpeczyné—-Markovichiné
6:0, 4:6, 6:2, Kövér—Kopeczy 6:1, 4:6. 
6:4, Szemereiné—Farkas 6:1, 6:2, Pon- 
gor—Lászlóné 6:2. 6:3.

Férfipáros: Botond. . Orbán—Hacker,
Kanta 6:4, 6:4. Stoipa II., Barabás—Hu- 
bert. Gécfcy 6:3. 6:3, meglepő sima győ
zelem. Párvy, Vezekényi—Sándor, Fehér 
7:5. . 8:6.

Kői páros; ICöpeczy, Köpeczyné— 
Beskó. Rácz 6:2. 6:0, Ipolyi-Keller, Hor 
moródiné—Madarászné, Reményi 8:6, 6:4.

Vegyespáros: Károlyi. Rácz—Sztancsik, 
Schejbálné 3:6, 6:4, 6:3, Csink, Zupka— 
Halácsi, Náberschmig 6;0, 6:2.

Pénteki, kiírás:
2.45: Szedlák—Poduba (1>), Kloyber— 

Schmideg (M).
3.4.5: Barabás—Simon, Ősink—Mihalo-

yits György, Károlyi—vitéz Bárczy, Mar- 
kovichiné—Köpeoziflé, Ktlllay né—Szeme
reiné, Szmolerpszkyné—Lám (C), Horváth 
Zsuzsi—Stobbehé,' Hulény in é—Homoródi - 
né. Patak—Bebey (h})r Gonda—Reiszné. 
RáCz—Náberschmig.

4.45: Párvy—Haiaszti, (E )—Szőke, Pé
teri—Főmet (H), Bujtor, Nyáry gr.— 
Horváth dr, Halácsi: Simon, Horváth-^
Szemerei, Szemereiné. ICöpeczy, Köpeczy
né—^Farkas, Hoffmann; jpolyi-Keller, 
Homoródiné—Náberscbinig, F idy; Miha- 
lovits György. Mihalovits Ottó—Orosz, 
Villányi; Sándor, Madarászná—Nyáry gr., 
Gpnda.

5.45: ívillayné^-Prqchplóv. Karácsonyiné 
—Borkor icsné, Kálmán—Mellingcr, Var
sán y i — Csőn gá r (K V, Hám ifi e r seb la g—S ini a 
dr (L), Gsimnira, (Isink—Binder dr, Bari 
(feltételesen). Szőke, Králik—Géc/.y. Re
ményi (A), Párvy, Székely—Orosz, 
Pappné, (Cj—Ipolyi-Kcllcr, Simon, Ká
rolyi—Bolond; Horváth. •

6.43: (L)—Kanta, Halácsi—Kord, Kál- 
n:ád—-M adár, Li ehtman n—Fo rró. (D)—K1 oy- 
ber, Szilvássy—Pnngor (M)—Gcöezc. (H) 
—(K). C'Siinma, Kövér—Rábái, Fidy, (A) 
- -Bujlor. . IpolyhiveUcr, (B>— Barabás,
"Homoródiné. • •

JÖVö HfcTKN TART CSAK RPZrtST 
A HÖLGY VÁLOGATOTT KEKET

Az olaszok ellen készülődd hölgyteni
szezők keretét már kijelölte a szövetségi 
kapitány. A közös edzéseket azonban 
csak a jövő héten tudják, elkezdeni. J ut 
sí tg Szombathelyen tölti a szabadságát, 
Somogyi pedig egyelőre különórákat 
vesz. Jövő héten már együtt lesz a ki
jelölt hat (Könnöczy. Somogyi, Jusi t«. 
Jávori, Szilvássy. Fopp> játékos és 
akkor kezdik meg az együttes munkát.

RÉSZLETEK AZ OLASZ—NÉMET 
TEN IS ZMé RKÖZih S R ö  L

A miüt hét végén játszott Berlinben 
Németország és Olaszország válogatott 
teniszcsapata. A versenyt — mint már 
közöltük — az olaszok nyerték 5:1 arány
ban. Alább néhány részletet közlünk a
versenyről.

Románom (olasz)—Gies (német) 0:6, 
7:5, 6:3. 11:9. A fiatal kölni játékos ko
moly ellenállást tanúsított a legjobb 
olasz ellen'.

Cucelli (olasz—Buchholz (német) 11:9, 
6:3. 8:6. Buchholtz jól játszott, "de tak* 
tikában Cucelli sokkal érettebb.

Canepele (olasz)— Koc.h (hémet) 6:4, 
6,4, 8:6.. A  neoi rés nálunk, járt Koch

akarom játszatni. A párosban pedig Gá
bori melleit Stoipa a jelöltem. Hangsú
lyozom, hogy ez csak az elképzelésem, 
mert számos körülmény megváltoztathat
ja az elgondolásomat. Elsősorban néni 
tudom, hogy Szigetire biztosan számít
hatok-e. Ha 6 nem tudna jönni, akkor 
Szentpéteri lesz a másik egyes játékos. 
Szentpéíerl viszont még sérült és bn £ 
sem tudna jönni, akkor Gábori egyest is 
fog játszani. Re inéiban hogy ezekre a 
kérdésekre már a pénteki edzésen felele
tet tudok kapni.

— Mikor utazik a csapat?
— Szerdán reggel indulunk. Hélntárr 

már olt is vagyunk Zágrábban és csü
törtökön edzést lg tudunk tartani.

A válogatott keret ma délután 4 óra
kor újabb edzést tart az UTE-pályán.

nem tudott mit kezdeni Canepele egy
hangú játékával.

Del Bello (olasz)—GÖpfert (német) 6:1„ 
2:6, 2:6, 8:6, 7:5. Nagy küzdelem.
Göpfert remekül játszott az olasz nem
zeti bajnok ellen. A döntő szetben már 
5:3-ra vezetett és három ..meccslabdája ’' 
is volt. Nagy izgalom közepette azonban, 
egyiket sem tudta megcsinálni és as 
ettől felélénkülő Del Bellonak sikerült 
megnyernie a mérkőzést.

Göpfert, Metaxa (német)—Cucelli, Del 
Bello. 46:14 (U). 3:6, 9:T, 6:4. A németek 
egyetlen győzdin© két és félórás küzde
lemben született aneg.

Bossi, Cancx>e.!e (olasz)—Buchholtz, Koch 
(német) 3:6. 6:3, 6:4, 6:2. Az olasz keltőé 
jobb párost játszott.

ÖKÖLVÍVÁS
BAJNOKINAK MINŐSÍTETTÉK Ál 
WMTK-M, POSZTÓ IFJtISAGI CSR 

KÜZDELMET
A bajnoki küzdelemnek indult, majd 

barátságossá vedlett WMTK—M. Posztó > 
ifjúsági ökölvívó CsB-mérkőzést — a 
WMTK indítványára — mégis bajnoki 
mérkőzésnek könyvelték el. A mérkőzés 
eredménye 14:4 volt az MPSE javára. 
Ez az erdemény fog természetesen sze
repeiül is az ifjúsági CsB ranglistáján. 

Az ifi bajnokságban nggy port felke- 
k-cverő WMTK-rM. Pocztó mérkőzésről 
beszéltünk Mészáros Bélával, h WMTK 
jeles szakosztályvezetőjével, aki a kö
vetkezőkét mondotta:

— A szárítóban elért eredményt min
dig a zöld asztalnál -elérhető eredmény 
elé helyeztük. Éppen ezé-rt jelentettem 
hes illetve kértem a szövetségben, hogy 
a WMTK—M. Posztó Összecsapást vegyék 
bajnoki küzdelemnek. A  WMTK egészen 
kezdő, sőt olyan versenyzőket szcrepeL 
teteit, akik először mutatták bo „tudo-r 
mánynkat”  a nagyközönségnek. Jövőre 
azonban, hatalmas meglepetéseket akarunk 
csinálni. Az MPSE pompásan összeková
csolt együttese egyike a legjobbaknak 
az ifi GsB-ben résztvevők között.

Két ifjúsági ökölvívó csapafbajnoki 
mérkőzés kerül sorra vasárnap: WMTK 
—PeLE és BTK—MPSE. Mindkét mérkő
zést Csepelen rendezik meg.

Becs—Berlin városközi ökölvivóviadal 
lesz ma Bécsben. A bécsiek igen erős 
csapattal szál lan ak a szorítóba. ír. dili 
többek között Jaro is, Énekes István 
örökös ellenfele, aki lemaradt • a Buda
pesten. .szerepelt bécsi csapatból. A bé
csiek így állnak fel: Löschh Cuhan,
Jaro, Swatosch, Tomschitz, Jahn, Zwazl, 
Weidinger. A tartalékok között szerepel 
Kerschbaumer II., Takerer, Minnieh, 
Fritsch és Koller is.

LEGÚJABB!
Bodai helyett Morvái 

indul vasárnap az 
Ostmark-Magyar- 
ország válogatott 
repülőviadalon 
Bécsben

Szittya, az MKSz főtitkára teg
nap délután Lőrém  szövetségi edző 
társaságában megbeszélést tartott. 
A megbeszélés eredményeképpen a 
válogatott keret tagjait újabb ed
zésre küldték ki a pályára. Szittya 
főképpen a Liszkai helyett beugró 
Bodai képességeire volt kíváncsi éa 
ezért a tartalékként szereplő Mor
váival egy tízkörös mérkőzést víva- 
tott vele. A  verseny kemény küzde
lem ütán Morvái fölényét mutatta, 
aki a célban 20 méterrel verte Bo
dai t. Morvái eredménye alapján úgy 
határozott a szövetség, hogy Bodai 
helyett öt küldi a vasárnap délután 
sorra kerülő bécsi Ostmark—Ma
gyarország válogatott répülöver- 
senyre, mint a magyar négyesfogat 
negyedik tagját.

Bodai nagyon el van keseredve. 
Azt mondja, hogy felkészületlenül, 
a napi munkával a lábában állt 
rajthoz. Arra kérte Szittya főtit
kárt, hogy adjon lehetőséget a szá
mára pénteken, hogy az esti ver
seny során Morváival szemben be
bizonyítsa tudását.

Szittya főtitkár egyelőre Morváit 
tekinti a magyar csapat negyedik 
tagjának és számára még a mai nap 
folyamén beszerzi a szükséges uta
zási iratokat. Nem zárkózik el azon
ban attól, hogy a maesti tornán lá
tottak alapján esetleg megváltoz
tassa véleményét.
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H O FFM A M N  a leg jo b b  
m agyar bu k ósisak osok

ellesi
A kisérőműsorban

a válogatott repülőgárda is nyeregbe száll
Mii tudnak a magyarok

Láttam Szekerest edzés közben. 
Hihetetlen kezdősebességgel rendelkezik- 
Ha élről indul, verhetetlen. A múltban 
egyetlen hibája volt: nem tudott ktiz 
deni. Ha valakinek sikerült leszakítani 
őt a görgőről, összeomlott. A pesti szak
értők azt mondják, hogy Szekeres ezt 
a hiányosságát már elvesztette. Hogy 
megtanult küzdeni és támadni. Ez 
megállapítás az oka annak, hogy tőle 
tartok elsősorban. — Feketére, a másik 
magyarra azt mondják, hogy hihetetle
nül szívós, ellenállóképes és irambíró. 
Ha nem is túlontúl gyors, de sebessége 
állandó és így mint „romboló harcikocsi”  
jöhet ellenem elsősorban számításba. Az
tán itt van a kis Liszkay. Két év óta 
nem rajtolt ugyan biikósisako3 tornán. 
De a tegnapi edzés után, úgy látszik, 
hogy ez a pihenő semmiképpen nem volt 
a kárára. Liszkay a magyar mezőny 
esze. Rendkívül förtélyos, aki nem koc
káztat, nem bocsátkozik .felesleges ak
ciókba, viszont legtöbbször eredményes. 
Külföldön nem nagyon népszerű ez a 
versenyzőfajta, mert szemre nem végez 
tetszetős munkát. De túl a külsősége
ken: neki van igaza, mert nem a szép, 
hanem az . eredményes versenyzés a 
döntő. Erőss remekül ül a nyeregben. 
Annakellenére, hogy, még csak „szopós” , 
nem lehet ő t . elhanyagolni. Bár a görgőt 
még nem fogja  biztonságosan, s ezért 
sok úszásveszélynek van kitéve, igen 
gyors és meglepetést okozhat.

A 40 km-es futamban 
győzni fogok
— Hogy mi lesz a péntekesti tor

nán? Egyet bizonyosnak hiszek. A 204-40 
km-es verseny 40 km-e3 futamát meg 
fogom nyerni. A 20 km-est azonban nem 
Ígérem. A gyors magyar bukósísakosok 
ezen a távon valószínűleg legázolnak.

— Az is bizonyos, — fejezi be érde
kes nyilatkozatát Hoffmann. — nem 1 ^  
a két futam alatt sétálás a betonon. Ha 
úgy megy minden, mint ahogyan elkép
zelem. sorra dőlnek a magyar bukósisa
kos pályacsúcsok!,

A ma estig fennálló 
esűcsok

Lorénz érdeklődik a magyar pályacsú
csok iránt. A következő eredményeket
jegyzi le:

5 km: 4:10 Szekeres (192S).
10 lan: 7:59.2 Szekeres (19311.
15 km: 11:57.2 Szekeres (1930).
29 km: 15:41 Szekeres (1930).
25 km: 19:33 Szekeres (1?31).‘
30 km: 23:41 Szekeres (1931).
40 km: 33:05.6 Szekeres (1930).
Lorenz nincs megelégedve ezek

kel az eredményekkel.
— A pálya sokkal jobb időered

mények elérésére alkalmas. Meg 
fognak dőlni pénteken a csúcsok!

megtörtént az egyesség és a ma
gyarok közös haditerv szerint vo
nulnak a mai ütközetbe.

vizsgáznak. Éles, Nótás, Nagy és Boday
csapnak össze a vezérosztály legjobbjai
val, hogy tanúbizonyságot tegyenek vá
logatott formájukról.

A repÜlő\Tiadalok középpontjában az 
1000 méteres repülpverseny áll. Itt Nagy 
a főesélyes, nem tartjuk azonban kizárt
nak. hogy a nagyon igyekvő Éles ezúttal 
meglepetést okoz. Úgy hírlik, hogy Pel- 
vássyn&k erre az alkalomra Sikerül sza
badságot kapnia, s ebben az esetben az 
lesz a .győztes, aki ezt a most feltámadó 
vezérosztályost megveri.

A műsor további részében különös ér
deklődésre tarthat számot egy 2000 méte
res kétüléses verseny is. Lorenz mester 
technikai és taktikai utasításai valószí
nűleg már ebben a futamban is jótéko
nyan fogják éreztetni hatásukat. Itt áz 
Éles—Nótás-párt várjuk elsőnek, de csak 
akkor, ha 12 mp-en aluli 200 méterest 
ér el.

A mai, péntekesti verseny egyébként 
pontosan negyedkil énekor kezdődik és 11 
órakor fejeződik be.

A magyar kerékpársport kétségkívül a 
fejlődés útján van. E~t a fejlődést meg
érzi a közönség is, A közönség, amely 
a pályaversenyeket egyre nagyobb tö
megben látogatja. Nincs torna, amelyen 
legalább négyezer lelkes néző ne biz- 
.tatná fiainkat. Négy évvel ezelőtt örült 
az MKSz, ha ezer „nemfizeto”  néző 
szenvelgétt a betonlelátón . . .

A közönség a legjobb, legpártatlanabb 
ítéló'bíró. Nem kell neíti, ami másod 
rendű, — nem jótékony, nem támogatja 
a gyengét, — hanem oda viszi a pén
zét, ahol lát valamit, ahol komoly ese
ményben van része.
. S a közönség most sokat látogatja a 
kerékpáros pályaversenyeket. Azért, mert 
érzi: komoly, lelkiismeretes munka fo 
lyik, s a testedzésnek ez a magyar mos 
tohagyermeke most kinőtt csúf kiskacsa 
mivoltából és hattyúvá szépült végre.

De vigyázat: az iramot tartani kell, 
megállni, visszanézni, babéron kotlani 
nem lehet! Az út előremutat, a siker 
kezdetén vagyunk csupán, még sok 
munka, sok erőfeszítés szükséges ahhoz, 
hogy páholyban ülhessünk.

A sok győzelem puhává tesz. Elbiza- 
kodottá. A sok vereség vagy pusztító
erejű, vagy megacélozza azokat, akikre 
ez a vereség lecsapott!

Higyjük, hogy bennünket megacélo
zott. És higyjük, hogy kezdeti sikereink 
nem terelnek bennünket az elpuhulók 
táborába. Ennek a nekilóduló kis siker
nek serkentően kell hatnia, — de ma
radjunk szerények és lássuk magunk 
előtt a célt. *

Ma este újabb erőpróba elé áll a ma
gyar gárda. Ezúttal bukósisakosainkon 
a sor*. A német Damerowot. kerékpáro
saink szabályszerűen megverték, s most 
a következő lépcső, melyen túl kell jut
niuk, Hoffmann lesz. De ez a lépcső ma
gas, nehezen elérhető garádics lesz.

Hoffmann, a magas 
garádics

Hoffmann, a német motorvezetéses 
sport egyik jelese, tavaly a birodalmi 
gzinek képviseletében kiutazott Milánóba, 
hogy résztvegyen a világbajnokságon.
Idén Metzével került szembe, s legyűrte az e^világbajnokot. Tavasszal az elber- 
feidi stadionban 89 kxzi-t futott 60 cm-es 
görgő után egy óra alatt! Mint pont
versenyző, a legjobbak egyike Európá
ban, — irambírása páratlan. Nem csoda 
hát, ha Hoffmann ez év őszén neki akar 
menni az 1 órás vezetésnélküli világcsúcs 
megdöntésének. De akkor 45 km-en fe
lüli teljesítményt kell elérnie egy óra 
alatt.

Hof mann szenzációs 
kísérlete

Hoffmann tegnap újabb edzést folyta
tott a Millenárison.

Óriási áttétellel állt rajthoz. Vastag 
melegítő mezt és nadrágot öltött magára.
Megvárta, míg szélcsendes lett az idő. j m
aátán robajózó vágtával odaragadt Ma- ! A  m otorv ezetéses  versen yzők  há-
kezdt^^a^^körö^ést^3 rne^P^P°S0<̂ va , za tá já n  n a g y  a  sú gás-bú gás. E llen - •; várn ak  a  derü lá tók  q z M T K  vasár-

A  kísérlet előtt megmondta:
— Túl akarom szárnyalni a Millenáris 

körcsúcsát, melyet Breau véd 1928 óta.
Breau a világbajnokság során Budapes
ten egyetlen repüló'rajfcos kört 17.2-vel 
teljesített és ezt az eredményét hivatalo
san is nyilvántartja az MKSz. Azóta 
egyedül Möílernek sikerült 16.9-et el
érni, — de ezt a csúcsot az elégtelen 
ellenőrzésre való tekintettel nem hitele- 
síteíték-

És most Itt száguld előttünk Hoffmann.
Kezdősebessége közismerten gyors. Hihe
tetlenül szívós, azt tartják róla, hogy 
nem lehet úsztatni; És a hírét tartja is- 
Néhány kör után már 18-as átlagot fut.
A 11-ik körben aztán taplót tesz a 
nyerge alá. A motor kipufogója kékesen 
villózik, érezzük a gép által vágott szél 
irdatlan feszítőerejét. A német ráfekszik 
a kormányra, az ellenegyenesben szinte 
repül, a fordulót sikerül „bent”  vennie 
és mire megint elszáguld mellettünk,
16.8-at mutat a versenyóra.

De tovább Hoffmann sem bírja,. Le
szakad, behajt a fűbe és Ieheveredik.
Nagyokat fújtat, arca vérvörös:

Új köFcsúcs született
— Megjavítottam a csúcsot? — lihegi.
Lorenz futva közelíti meg és messzi

ről kiált:
— Pompás: 16.8-at fntottál, ami nyolc

van kilométeren felüli átlagnak felel 
meg!

Hoffmann nagyon boldog.
— R égi vágyam, — mondja munkatár

sunknak, — hogy megmutassam Buda
pesten igazi képességeimet. Gyorsaság 
dolgában most vizsgáztam. Pénteken azt 
akarom bemntatnl, hogy hogyan kell knz-

If júságiaink a legtöbb számban 
jól felkészültek a bajnokságra

MOZI
S z é p s é g 1

Rendkívü li eg y én iség !
(A filmszinésznő sikerének titka)

A filmgyártás egyik legnehezebb ré
sze: a nagy csillagok utódainak felfede
zése.

(Filmen csak nagyon kevés csillag 
tündököl hosszabb ideig. Különösen 
nőnemű csillag. Tehát gyakran, sőt 
állandóan szükség van utódokra.)

A film hivatásos felfedezői ■— gyáro
sok, rendezők — i csupán azt kutathat
ják, hogy az újoncok rendelkeznek-e az 
alapfeltételekkel.

Mélyek ezek az alapfeltételek?
A1 közvélemény szerint az a legelső 

alapfeltétel, hogy a filmszínész és fílm- 
szinészriő tehetséges legyen. Némelyik 
rendező azonban Szembehelyezkedik a: 
közvéleménnyel és azt vallja, hogy ha a 
szerep illik a színészhez vagy színésznő
höz, a többi már az ő — á rendező — 
dolga. Majd ö előírja a színésznek vagy 
színésznőnek, hogy mikor mit hogyan 
tegyen.

(Az ilypn rendező előszeretettel 
hivatkozik a nagy Griffillire, akinek 
a szereplői sohasem tudták, hogy 
miért kacagnak, miért sírnak, mégis 
nagyon hatásos volt a játékuk. Le- 

, hét, hogy ez igaz, de valószínűbb, 
hogy csak mese. Nem hisszük, hogy 
Richard Barthelmess vagy Lilian 
Gish teljesen akaratnélküli báb volt 
Griffilh kezében.)

A második alapfeltétel, hogy a jelölt 
külseje filmszerű legyen.

Dehát milyen külső filmszerű?
A legtöbb ember — filmgyárósok, sőt 

rendezők is — a nőknél a szépségre 
figyelnek fel először. ..Milyen gyönyörű 
lány! Filmre való!" Pedig ez tévedés. 
A szépség ugyan nem akadály, de nem 
is alapfeltétel. A nagy filmcsillagok kö
zött aránylag nagyon kevés szép nő 
akad. Zarah Leander, Norma Sliearer, 
Olivia de Havilland valóban szép nő, 
Greta Garbó, Marlene Dietrich, Joan 
Crawford, Paula Wessely, Brigitte Hor- 
ney és sok más elsőrangú filmszinésznő 
azonban egyáltalán nem szép. A többség 
vonzó, némelyik félelmetes és mindegyik 
rendkívüli és lenyűgöző egyéniség.

A filmcsillagok felfedezőinek a dolgát 
az nehezíti meg leginkább, hogy a rend
kívüli „íilmegyéniség”  a valóságos élet
ben gyakran nem is vehető észre. Csak 
a filmen bontakozik ki. A felfedezőket 
tehát csak a ,,hatodik ösztön" segítheti.
S a jószerencse.

Tudjátok, mily én jő verseny less 
az ifjúsági bajnokság?! — kiáltott 
fel tegnap Farlcas Mátyás, amikor 
kezdte nézegetni á nevezéseket. — 
Mennyi tehetséges, fiatal atléta! 
Bs egy sem elfoglalt, egy sem bú
vik ki a versenyek alól azon a cí
men, hogy mást polgári vagy egyéb 
elfoglaltságában a szokottnál töb
bét kell dolgoznia, Bn azt hiszem, 
hogy olyan jó ifjúsági bajnokságot 
láttymk, mint talán még sohasem.

Valóban van igazság abban, amit 
a MAC népszerű edzője mond. ö  
maga is belátta, hogy nincs hálá- 
sabb dolog, mint az if júságiakkal 
foglalkozni és már a szigeten is 
gyülekezik a komoly gárda. Az új 
pálya a BBTE ifjúsági gárdáját is 
nagyban fellendítette, ráfeküdt az 
ifik nevelésére az FTC, az UTE 
meg mindig sokat törődött velük. 
TJj színt, komoly erőt jelentenek a 
pestkörnyéki egyesületek, a P. 
MOVE, az MRTSE, a Testvériség. 
Aztán a sok kisebb budapesti egy
let, a sok-sok vidéki, — mind jog
gal pályázik egy-egy győzelemre 
vagy helyezésre az ifjúsági bajnok

ságban.
Hogy milyen erős, a felnőttekhez 

is viszonyítva jó eredményekre ké» 
pes ifjúsági gárda vonul fel az idén 
a bajnokságban, azt mindjárt lát* 
juk, ha összehasonlítjuk az idei lég* 
jobb ifjúsági eredményeket. Lehet, 
hogy ez az eredménylista nem egé
szen teljes, lehet, hogy néhány isko
lai vagy leventeversenyen jobb ered
mények is születtek. Olyan eset is 
előfordult, mint a kunszemtmiklös! 
Farkassal, hogy a KISOK egyéni 
bajnokságában nem indulhatott, 
mert a váltóban kellett megmutat
nia, hogy milyen kiváló 400-as. ö  
tehát nyugodtan megnyerheti az 
ifjúsági bajnokságot, ha nem is 
szerepel a legjobb öt eredmény 
között, amelyet igyekeztünk az ifjú
sági bajnoki számokban a lehetőség 
szerint összeszedni. Egyes számok
ban azonban kilátástalan veit az 
igyekezetünk: nemhogy öt, de há
rom, sőt két olyan ifjúsági ered
ményt sem találtunk, amely érde
mes lett volna a feljegyzésre. Ta
lán majd a bajnokságban kivágják 
egyesek a rezet.

A T L É T IK A

2:27-ES 1000, 8:S0-AS 3000 MÉTE
RES EREDMÉNYT

őrizhetetlen hírek szerint állítólag 1 napi versenyének két „fő-futamá
ban". Ha a nevezettek listáját és 
az edzéshíreket vesszük figyelembe, 
valószínű is, hogy 1000-en Híres, 
Aradi, Harsányt, Gyergyói, 3000-en 
Iglói, Kelen, Szilágyi megmérkő- 
zése ilyen kiváló eredménnyel jár. 
Csak az kell, hogy mindnyájan el is 
induljanak. A  vágtázók is nagy 
erővel neveztek. Ha ilyen erővel fut
nak is, akkor 100-on és 200-on is 
lesz jó eredmény. Az MTK-pálya 
elég gyors!

1M méter
10.9 Korompai NyVSC
11.1 Körnvei PAG
11.1 Csánvi IV. UTE
11.2 Szakáts MAC
11.2 Simonyi PMOVE

29* méter
22.5 Csányi IV . UTE 
23 Papp FTC
23.1 Sir II. BBTE
23.3 Korompai NyVSC
23.8 Török SzMAV
23.8 Szakáts MAC

400 méter
51.8 Vigh DM
51.9 Papp FTC 
52.7 öry KISOK
53.1 Rajesányi BEAO
53.3 Bakos FTC

800 méter
2:02.4 Halász MVSC 
2:06 Pozsgay UTE 
2:06.2 Simon PMOVF

1580 méter
4:12.6 Sebes BLE 
4:18 Hamvas Testv. 
4:20.8 Pozsgay UTE

% -------

4:23.4 Villási DM 
4:27.4 Halász MVSC

3008 méter
9:05.2 Sebes BLE 
9:18 Noményi GyAK 
9:20.4 Bátori BSzKET 
9:35 Simon PMOVE

110 m gát
16.6 Kadarász BBTE
17.1 Kiss GyuAC
17.2 Hackert MAC
17.7 Balás BBTE 
17.9 Kiss PÁC

48# m gát
60.2 Vlgh DM

Magasugrás
176 Kottán MAC 
175 Kaszán VSE 
173 Szűcs KISOK 
172 Kertész GyuAC 
172 Isaák MAO

Távolugrás
674 Popovies PMOVE 
673 Kelemen MVSC 
670 Mészáros MAC

661 Lipovszky PÁC 
653 Csányi IV. UTE

Rúdugrás
375 Kovács TSE 
366 Szinyéry DiMÁVAG 
340 llcrczeg GyuAC 
330 Bodnár DEAC 
330 Füzesi BSzIvRT

Hármasugrás
13.12 Máthé MAC 
12.99 bajóti FTC

SűIylSkés
14.10 v. Csapé MAC 
13.28 Hamvay MRTSE 
12.65 Radnóti MAC 
12.59 Serfőző BEAO 
12.57 Papp SzTK

Diszkoszvetés
37.30 Hamvay MRTSE 
36.98 Rózsás Haladás

Gerelyvetés
55.30 Ulirin GyuAC 
49.27 Bende KISOK 
48.35 Tóth KISOK 
48.05 Papp SzTK 
47.95 Médgyessy MAC

Vizsgádnak a válogatott 
repü?ők

A bukósisakos tornán kívül is nagy 
eseményeknek lesz színtere ma este a 
Millenáris. A vasárnapi, Bécsben eldön
tésre jutó Ostmark—Btagyarorseág válo
gatott repülőmérközés hazai résztvevői

RATONYI TUBA EDZÉSBE ÁLLT
A MAC kitűnő középtávfutája hosszabb 

idő óta nem tudott edzésre járni. Most 
azonban olyan kedvező beosztásba ke
rült, hogy nagy kedvvel és lendülettel 
újra i.ekilátótt az edzésnek. Rátonyi ren
des önkéntesi évét szolgálja.

A NÉMET—OLASZ VÁLOGATOTT 
VIADALBA

(augusztus 3—4-én lesz Münchenben) 
akadálytalanul folynak az előkészületek. 
A két, nagy harcot vívó tengelyhatalom 
súlyt helyez arra, hogy legjobb atlétáik 
a fegyverek csörgése közben i í  meg 
vívják béké3 viadalukat. A verseny nagy 
eseménye a kettős Lanzi—Harbig-össze- 
csapás lesz. Lanzi mintha kissé lcönnyí 
tett volna edzésén, hogy a kora tavaszi 
nagy forma után augusztusra újra a lég 
jobb legyen, Harbig pedig fokozatos 
munkával hétről-hétre jobb eredménnyel 
áll elő. A semlegesek el fognak ká
bulni, hogy a két hadviselő fél legjobb 
futója milyen időket csihol majd ki ma
gából a nagy összecsapáson.

A  M O Z IK  M Ű SO R A
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat. V -  vasár 

nap. n — */», f *• */», h — %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körűt 65. T : 153-034.
f6. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. A nyugati 
villámháború. 3-ik hét!
CASINO Eékü-n. 1. r .: 383132. fí. f8. flO. 
Sz. V.: f4-kor is. Éjszaka kezdődött. 2-ik 
hét!
CITY, Vilmos esászár-út 36. T . : 111—140. 
h6, h8, blO.. Sz„ V .: h4-kor is. Rozma
ring.
COR80 Váci-utca 9. Telefon- 182-818.
f6, fS, flO. Sz. V  : f4-kor is. Csintalan 
asszonyok. (Felújítás.)
DÉCS1 Teréz-körút 28. T : 125-952. 6. 8, 
10. Sz. V .: 4-kor is. Amok. (Felújítás.) 
FOKÚM Kossuth l.ajós-n. 18. T.: -89-543. 
nG, f8, hlO. Sz. V .: n4-kor is. Erdélyi
kastély. (Felújítás.)

deni. Ez ugyanis a bukósisakos sportban KIRADO ^^M SZINHA/v Erzsébet-körút 13.
két teljesen különböző dolog. Lehet va
laki akár milyen gyors, ha nem tud küz
deni, úszást áthidalni, robbantani, táma
dást vezényelni, el keli hogy vérezzék. 
A háború utáni időknek egyik leggyor
sabb bukósisákosa a német Sclirőter volt. 
60 cm-es görgő után 98 km-t futott egy 
óra alatt, és rajtafekvö görgővel a 
Monthlery-velodromban 120, 110 kilomé
tert ért el. De ha versenyeznie kellett, 
elfelejtette a tudományát. Mindig a vi
zet hordotta. Ha jól tudom. Magyar- 
országon sem ért el sikereket, pedig, 
amikor ittjárt 1923-ban, a magyar bukó
sisakos sport még gyermekcipőkben bot
ladozott.

Nem elég a gyorsaság, 
küzdeni kell tudni!

—  A péntekesti összecsapás során azt 
szeretném mégmutatni, hogy a gyorsa
sággal is Párosulhat az eredményes küz
dés. Pedig — és ezt minden szakértőnek 
el kell ismernie, — cudar dolgom lesz 
a magyarokkal szemben. Négyen vonul
nak fel ellenem. Négy magyar egy ide
gen ellen. Ha ezek összefognak, és — 
nem volnának magyarok, — ha össze nem 
fognának, — egyik egérfogóból a má
sikba kergetnek, s egyik zsákqt a má
sik után-varrják majd a nyakamra! Ret
tenetesen nehéz lesz a helyzetem;

T : 222-499. 10-24 folyt. V .: 9-24 folyt. 
Magyar. Fox, Luca. Ufa és rajzoehíradó. 
Az OTI új baleseti kórháza. Az USA 
hadiflottája. Rajzfilm.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T .: 130-135, 5, n8, 
flO. Sz. V .: 4, 6, 8, 10. A  fehér barát. 
(Guetav Fröhlicb.)
RAD1US, Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
f6, h8, hl#. Sz. V .: f-i-kor is. Nagyvá
rosi lány. (Le'M öníer.) 2-ik hét!
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. „T i 
222-003. n6, fg, hlO. Sz. V.. 4, 6. 8. 10. 
Botrány a cirkuszban. (Gáncsé, . Csikó, 
Harpó.) 2-ik hét!
SCALA Teréz-krt 60. T .: 114-411. h6. h8, 
hlO. Sz. V.: h4-kor is. Az ember néha 
téved. (Felújítás.)
URÁNIA Rákóczi út 21. T.t 145-046. fő, 
7, flO. Sz. V .: 2-től. Nyugati villámhá- 
ború. 3-ik hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-kőrút 3. T : 144-212. 
Í4, f6, IS, no. Sz. v . :  f2-kor is. A  két
tökfej.
C APITOL. Baross-tér 32. T.t 134-337
f4, f6, fg, flO. V .: f2-kor is. A táncosnő. 
CORVIN CHőí-út 40. T.: 138-988. f4, f6, fS, 
flO. Az üldözött.
HOLLYWOOD. Bíúhlen-tér 3. T .t 142.455. 
Í4, f6, Í8, flO. Mégis szép a világ. V. 
d;-e. í t l :  Fekete gyémántok.

KAMARA Dohánv ntea 42. T.: 144-027.
4. 6, 8, 10. V .: 11-kor és 2-kor is. Göre 
Gábor visszatér.
LLOYD. Holián-u. 7/a. T .: 111—994.
f6, f8, flO. Sz., V .: f4-kor is. Mégis szép 
a világ.
PALACE, Erzsébet-körút 8. T .: 221-222. 
2, 4. 6, 8, 10. D. III. 88., a levegő ka
tonái.
PATRIA Népszínház-o. 13 T.r 145673
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. A szerelem ü gy
védje.
SAVOY miői-út 4. T .: 146-040. f4. fS. f8. 
flO. V.: f2-kór. is. A szerelőm ügyvédje. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-990,
5, ns; no. V.: 3. n«, f8, hlO. Hat hét bol
dogság. .
STÚDIÓ Atáefa-U. 4. T.: 14-0840 . 4, S. 8, 
10. Sz. V .: 2-kor is. Titkos megbízás.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-u. 11. Tel.: 355-374. 
n4, n6, n8, nlO. V .: i,2-kor is. Nem élhe
tek muzsikaszó nélkül.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T.: 3S4-563.
4, 6, 8, 10. V.: 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. A vén 
lány.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
f5, h7, 9. V .: f2, f4, f6, Í8, flO. Nem va
gyunk angyalok. V. d .-e .: f i i :  Két fo 
goly.
ELDORADO. Népszinház-u. 31. T.t 1-13-171.
n4. n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Nem élhe-
5, n8. flO. V.: 2, 4, 6, 8, 10. Rintinfin. a
hegyek hőse. V. d. e. 10, f 12: Élő halott. 
HOMEROS Hermina-út 7. T.: 196-178.
5, n8, flO. V.: f2-től. (8-tól a kertben.) 
Szerelmi számtan.
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292-638 . 5. n8. flO. 
V .: 3, n6, f8, flO. Hotel Kikelet.
JÓZSEFVÁROST Kálvária-tér 7. T .:
134-644 . 5. n8, flO. Sz. V.: f4, f6. f3. Í10.
Földindulás. .
oiiYM PIA Erzséhet-krf 26. T.: 421.588.
4. , 6, 8, 10, V.: 2-kor is. Nászút fétáron. 
OTTHON Beniczky-u. 3. T.: 146-447. f5, 
h7,- 9. Sz., V .: u4, n8, n8, n10. Találkoztam 
a szerelemmel. V. d. e. f i i ;  Maga lesz a 
férjem.'
PHONIX Rákóczi-át 68. Tel.: 144-454. 
11, 5, n8, flO. V .:"  3-kor (is. Találkoztam 
a szereletomél. ' '  ,
RIALTO Rák6ezi-út T0. T.: 132-497. i ,  n8,
flO, X  a, 10. -  -• -

A RADIö MŰSORA:
Péntek, július lí.

Budapest I. (549.5 m.> 6.40: Ébresztő.
Torna. Hírek. Közlemények. Hangleme
zek. — 10: Hírek. — 10.20; Előadás. — 
10.45: Előadás. — 11.10: Vizjelzőszo),gálát. 
— 12: Harangszó. Himnusz. Időjárás- 
jelentés. — 12.10: Toll Árpád _ cigány-
zenekara. — Közben 12.40: Hírek. —
13.20: Időjelzés, időjárás- és vízállásje
lentés. — 13.30: Heinemaim Sándor jazz- 
zenekara. — 14.30: Hírek. — 14.45: Műsor
ismertetés. — 15: Árfolyamhírek, piaci 
árak. —- 16.10: ..Magyar helyesírás.**
Utána: Ifjúsági közlemények. — 16.45: 
Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. — 17: 
Hírek szlovák és rnszin nyelven. — 
17.15: .Kodály: Háry János. (Hanglemez
ről.) — 17.45: „Az ordéliy városok ma„ 
gyarsága.”  — 18.15: Kalmár Pál magyar 
nótákat énekel kíséri Farkas Béla cigány- 
zenekara. — Közben 18.40: Sportközle
mények. — 19.15: Hírek. — 19.25: ,.Az új 
mama.” - Hangiáték hét képben. Irta Ba
lassa János. Rendező: Csanády György. 
Főszereplő; Muráti Lili, Solthy Györ.ey. 
Páiúczy László, Pethes Ferenc. — 20.55: 
Külügyi negyedóra. — 21.10: Szlatko To- 
polski hegedül — a magyar-jugoszláv 
művészosere keretében. — 21.40: Hírek,
időjárásjelontés, hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 22.10: Tánclemezek. — 23: H í
rek német., olasz, angol és francia nyel
ven .—  23.20: Sárközi Gyula oigányzene- 
kara muzsikál. — 0.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 39.15: Szóra koz
ta ló hanglemezek. — 20: Hírek m agyar, 
szlovák <m ruszin nyelven.- — 20.25:
Rendőrzenekar. Vezényel Szőllőssy Fe
renc. — 21.35: Időjárásjelentés.

így áll az idén Európa
Más esztendőkben már seregestül 

voltak Európában a jobbnál jobb 
eredmények. Az idén azonban a 
háborús és készültségi állapotok 
miatt csak n.ehezen lendülnek bela 
az atléták. A mai napig. — ameny- 
nyire az elromlott hírszolgálat 
megengedi — összeállítottuk az 
idei európai éllovasokat:

100 m 10.6 Neekermann (német)
200 m 21.6 Neckermnim (német)
400 m 47.2 Lanzi (olasz)
800 m 1:50-2 Lanzi (olasz)
1500 m 3 :51.8 Ha.gg (svéd)
3010 m 8:22 Nilsson (svéd)
5000 m 14:33.4 Hellström (svéd)
10.000 m 31:15.6 Beviacqua (olasz)
110 gát 14.7 Fáik (török)
400 gát 56 Mayr (német)
Magas 197 Nicklén (finn)
Távol 725 Maffei (olasz)
Búd 410 Kaas (norvég)

Zsuffka (magyar)
Hármas 14.78 Gleitn (német)
Sülj- 16.28 Kreek (észt)
Diszkosz 49.52 Kulitzy (magyar)
Gerely 71.8!) Mikkola (finn)
Kalapács 55.60 Lutz (német)

Kerületi versenyt rendez szombaton a. 
DilVIAVAG az elmaradó Belgrádi—Észak 
válogatott viadal helyett. A versenyen 
felnőttek részére 100 , 200, 500, 1000, 5000, 
távol. súly. diszkosz, gerely, ifjúságiak
nak 100, 200, 500, 1000, távol és gerely 
lesz.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

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

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gynla. — Fe 
lelő* szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egv hóra P 
2.20, negyedévre 6— , külföldre 9. —
(Amerikába 10.—).

Nyomatott • Stádium Rt. kőrforrógé- 
AM ta Aladár hrmarató.

A MAGYAR—Né m e t  TERE VERSENY 
RÉSZLETEI

Megírtuk, hogy a magyar tekézők vá,- 
logatott csapata Lipcsében a német válo
gatott csapattal mérkőzött., s hogy a 
német csapat 6377:6033 arányban győ
zött. A németek tehát. 274 fával győz
tek. A verseny részletei a következők: 
A mérkőzés nyolcas csapatok részére 200 
dobásra 100 teli és 100 váltott tarolásra 
ment. A magyar csapat. így állt fel: 
Répást, Kemerle, Táborszky, Kalmár, 
Vecsernyés. Staffa, Adamik, Vp.imola. A 
német csapat részéről a legjobb ered
ményt Buck érte el, aki 833 fát döntött, 

többi német eredménye is elég 
jelentős: Wechlentann 800, Kieschweffer 
. f f  ^áhgenberg 796. döntött fával sze
repelt. A magyarok részéről a legjobb 
eredményt Táborszky érte el: 803 döt,- 
tott fát. A többiek közül Adamik 771,
Vecsernyés 767 és Kemerle 759 fával sze- 
7epe!t. A mérkőzés igen érdekelten kez
dődött. Az elején a németek előnye -  
egészen a harmadik párig —1 csak 7 fa 
volt. Kalmár azonban ekkor olideges- 
kedte a játékot, úgyhogy Sangenberg 
már 84 fával vezetett. Nagy haj volt, 
hogy Veimola, a magyar bajnok idege
sen játszott, annyira., hogy ellenfelével 
szemben 111 fa hátrányba került. A ve
reség oka főleg a hosszú és kimerítő 
utazás és a szokatlan pálya volt. A já
tékosok lelkileg sem tudtak kellőképpen 
felkészülni a nagy küzdelemre. Az 
utolsó pillanatig ugyanis bizonytalan 
volt. hogy megkapják-c a kiutazási en
gedélyt. Mindamellett a magyar csapat 
eredménye szépnek mondható, hiszen ha 
az egyéni teljesítményeket nézzük lát
hatjuk. hogy a második helyet a ma
gyar Táborszky egészen jó  eredménnyel 
foglalta el, megelőzve a többi német 
versenyzőt. Meg kell még emlékeznünk 
arról a rendkívül _ szívélyes és meleg
hangú fogadtatásról és vendéglátásról, 
amMyben a város vezetői a magyar csa-i 
patot részesített.éje. A  verseny után a 
város polgármestere látta vendégül .* noagyar csapatot. & l ^


