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II legjobb
olasz és jugoszláv 
teniszezői! indul
nak Qöáoifön

Augusztus 11-töl 15-ig rendezi 
meg a Gödöllői MOVE nemzetközi 
teniszversenyét. A  férfiegyes a kor
mányzó által alapított „Gödöllői 
Horthy Kupá“-ért, a női egyes pe
dig a kormányzó hitvese által ala
pított „Gödöllői serleg“-ért folyik. 
A  férfiegyesben Asbóth József, a 
női egyesben Somogyi Klári győzött 
tavaly és így ők a díj védői.

Az idén nehéz lesz itthontartani a 
gyönyörű dijakat. A  teljes magyar 
élgárdán kívül a jugoszláv Puncsec, 
Mitícs és Flórián kisasszony, az 
olasz játékosok közül pedig Cucelli, 
Romanoni és Tonolli kisasszom' a 
verseny biztos indulója. Lehetséges, 
hogy az olasz Del Bello is jön. Ez 
néhány nap múlva dől el.

A  versenyen a férfi- és női egyes 
számon kívül férfi- és vegyespáros 
szerepel. A  nevezési zárlat 9-én, a 
pótnevezési zárlat pedig 10-én van. 
A  sorsolást is 10-én ejtik meg. Az 
első kötelező játéknap 11-én, hétfőn 
délután lesz.
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Pugacsewsk I újabb  
szovjetcsácsot 
futott
—  Távirati jelentésünk —

Moszkva, augusztus 5.
Pugacsewski Sándor, a legjobb 

prosz középtáv futó augusztus 4-én 
Moszkvában 1000 méteren új szov
jetorosz csúcsot állított fel 2:26.7 
mp-es eredménnyel. K él nappal 
előbb Leningradban Anisinou? 10.7 
mp-et futott 100 méteren.

* ,
Csak nemrégiben számoltunk be 

Pugacsewski 1:52.6-os 800-as és
3:54.4-es 1500-as esúcsjavításáról.
Ez a harmadik egyenrangú a másik 
kettővel és azt mutatja, hogy Szov- 
jetoroszország új középtávfutó csil
laga valóban kivételes klasszlsú 
futó.

Mégis délután lesz  
a BSxlfKtT-verseny

Az elsöosztályű atléták nem nagy 
lelkesedéssel vették tudomásul, hogy 
a BSzKRT a kora délelőtti órákban 
akarja megrendezni versenyét, 
amely egyúttal az utolsó próba lesz 
a szombat-vasárnapi bajnoki viadal 
előtt. Már arról is szó volt, hogy a 
versenyt nem a BSzKRT-pályán, 
hanem a BEAC-on rendezik meg. Az 
utolsó pillanatban azonban mégis 
sikerült biztosítani a BSzKRT- 
pályán való délutáni megrendezést 
és eszerint a verseny vasárnap dél
után fél 5 órakor lesz a BSzKRT- 
pályán.

Előtte 3 órai kezdettel a BSzKRT 
— MTE— MÁVAG hármas ifjúsági 
viadalt tartják meg ugyancsak a 
BSzKRT-pályán.

LABDARÚGÁS

BUDAPEST — BELGRÁD
Mikotnétna válogatott mérkőzés lösz Szent 
István napján Budapesten. A  belgrádi 
süketnémák elfogadták a budapestiek 
meghívását s most a belgrádiak a bel
grádi jószívű sportemberekhez fordultak: 
adományaikkal segítsék cls az egyesület 
ut ázását1'. _

11-án Szegeden,
15-én Diósgyőrött lesz 
a labdarúgók se reg 
szem léje
Vasárnap, augusztus li-é n  délelőtt 

Budapesten tartják ineg a  labdarú
gók első seregszemléjét. Ugyanezen 
a napon Szegeden is megtartják a 
seregszemlét, de délután. Csütörtö
kön, i5-én D iósg y őrött rendezik meg 
az igazoló seregszemlét. Mind a sze
gedi, mind a diósgyőri seregszemlén 
lésztvesz a miniszteri biztos is.

Ma este 8  ó rakor kerül so rra  a

Szent István Kupa 
második mérkőzése

A  G a m m a  a z  e s é ly e s eb b  — a  T ö rek v és  c sa p a tö ssz eá llítá s i
z a v a r o k k a l  k ü zd

Hétfőn este kezdték el a Szent 
István Kupa küzdelmeit. Az első 
mérkőzésen a szerencsésebb Kispest 
2:1 arányban nyert. A  Kispest to
vább ment, a WMFC kiesett.

Ma folytatódnak a küzdelmek. A  
mai mérkőzés már 8 órakor kezdő
dik, mert a kezdési időt, a hétfőn 
tapasztaltak alapján negyed órával 
előbbre hozták. Természetesen a 
kölyökmérközés is negyedórával 
előbb kezdődik.

A Sam m a az e sé ly e 
sebb

A ma este sorra kerülő G a m m a - 
Törekvés mérkőzés még elődöntő. 
Ha tehát ez a mérkőzés a rendes 
játékidő keretében döntetlen ered
ményt hozna, akkor a mérkőzést 
meg kell hosszabbítani, mégpedig 
kétszer 10 perccel. Ha ez az után- 
játszás sem hozna döntést, akkor 
sorshúzással döntik el, hogy melyik 
jut tovább.

A  mai mérkőzés két résztvevője 
közül a Törekvés szerepelt jobban 
az NB 1939/40. évi bajnokságában. 
A Törekvés ugyanis 28 ponttal a 
hatodik helyen kötött ki, mig a 
Gamma 26 ponttal a nyolcadik 
hellyel volt kénytelen megelégedni.

A  Gamma— Törekvés mérkőzése
ken azonban a Gamma szerepelt 
jöbbán. ősszel a Gamma 2:1 arány
ban győzte le a Törekvést a Bihari
utcában s tavasszal a BEAC-pályán 
2:2 volt az eredmény.

Ha az nézzük, hogy a két egye
sületben milyen örvendetes és Szo
morú események előzik meg ezt a 
mérkőzést, akkor a következő képet 
kapjuk:

A  Gammában örülnek
annak,

a) hogy a csatársor legutóbb 
remek formát árult el;

b) hogy Turay II. pompásan 
illeszkedett be a csapatba;

c) hogy a Toldi— Kemény bal
szárny feltűnő javulást árult el;

d) hogy Magda U jelek szerint 
zökkenő nélkül heveri ki az egy
éves kényszerpihenőjét.
Viszont

szomorkodnak,
a) mert Tóth II., a középfede

zet nélkül kell kiállaniok;
b) mert a csapat a Törekvés 

elleni mérkó'zés előtt mindig job
ban szurkol, mint amikor más kö
zépcsapattal kerül szembe. (Igaz, 
a Gammában többen azt állítják, 
hogy ezúttal símán győzik le a 
Törekvést.)

A  Törekvésben örülnek
annak,

a) hogy Rojáknak nem kell kü
lönleges szolgálatot, tartania s így 
minden szabad idejét az egyesület 
rendelkezésére bocsájthatja, tehát 
a Törekvés már a Gamma ellen is 
beállíthatja Rojákot;

b) hogy Lörinczy olyan beosz
tásit kapott a hivatalában, hogy 
most már vígan futballozhatik to
vább.
A kevés öröm mellett azonban 

annál több a
szomorúság, 

a) mert itt is baj van Tóthtal

(természetesen a Törekvés Tóth- 
jával), aki legutóbb ismét meg
feledkezett magáról s így ismét 
fegyelmi elé kerül;

b) mert Kiss, a tehetséges ka
pus sérült;

d) mert Lakatos, Kiss helyet
tese gyengébb, mint Kiss;

c) mert a csatársor játéka 
óriási kérdőjel.

*
íme a Gammában a jó-rossz arány 

4:2, a Törekvésben viszont 2:4. A  
Törekvés—.Gamma mérkőzésnek te
hát a Gamma az esélyese —  papí
ron.

Esti mérkőzésről van szó s így 
számításba kell vennünk azt is, 
hogy á Gammában lényegesen több

olyan játékost találni, aki már 
résztvett esti mérkőzésen (Háda, 
Váradi, Toldi, Kemény, Magda stb.). 
mig a Törekvésben talán csak Déri 
az, aki már játszott komoly esti 
mérkőzésen. Ez a tény is sokat 
nyomhat a latba. Emellett azt sem 
szabad elfelejtenünk, hogy a Gam
ma valamivel előbb kezdte az edzé
seit. Jóslatunk tehát

4:2 a Gamma javára.
A  Gamma— Törekvés mérkőzést 

S órakor kezdik el Rónai vezetésé
vel. (Partjelző: Andódy Andor és
Boros Géza.) A  Gamma— Törekvés 
kölyökmérközést, amely 7 órakor 
kezdődik, Papp Árpád vezeti.

A  mérkőzések természetesen 
Latorca-utcában kerülnek sorra.

Niért szeretne a Gamma a Szent István-kupa győzteselenni?
A Gamma csapata ezen a héten 

kedden tartotta utolsó edzését. Szer
dán pihentek a játékosok. Ma, csü
törtökön csak délig dolgoznak hiva
talukban a Gamma-játékosok, mert 
a vezetőség ügyel arra, hogy pihen
ten álljanak ki a játékosok a Tö
rekvés ellen. A  Gamma nagy önbi
zalommal várja a Törekvés elleni 
játékot.

—  Váratlanul és kellemetlenül

felsze
relésekFUTBALL

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
SKÁBA ÉS P L Ú K L
sportáruházaiban, V ilm os c s á 
szár-út 33. és IV., Váci-tlica 40.
■ ■ ■  Á r j e g y z é k !  tMKSlKfiBa

érintett bennünket az, hogy Tóth 
nem kaphat szabadságot a kato- 
náéktól, —  mondta Fialó. Antal in
téző. —  Helyette Gyulai lesz a kö
zépfedezetünk. Remélem, hogy Gyu
lai teljesen pótolni tudja Tóthot, 
annál is inkább, mert Gyulai most 
igen jó formában van.

A  Gamma játékosai nagy akarás
sal indulnak a ma esti mérkőzésre. 
Beszéltünk az egyik játékossal, aki 
a következőket mondta nekünk:

—  Nagyon szeretnénk a döntőbe 
kerülni. Tudjuk jól, hogy ez nem 
könnyű dolog. De minket egy gon
dolat fűt. Augusztus 20-án lesz 
Juhász István vezérigazgató úr
nak, az elnökünknek a. név
és születésnapja. Szebb ajándékot 
nem tudnánk neki adni, mintha 
augusztus 19-én átnyújthatnánk ne
ki a Szent István-Kupát. Ezzel pedig 
az elnök urunk is biztosan meg 
lenne elégedve.

A  Gamma összeállítása tehát csak 
annyiban okoz gondot a vezetőség
nek, hogy Tóth helyett Gyulai ját
szik. A  csapat a következő:

Háda —  Szebehelyl, Szebeni —  
Magda, Gyulai, Borhy —  Vá
radi, Sütő, Turay II., Toldi, 

Kemény.
A  csapatról Sós Károly edző ezt 

mondja:

ELEKTRON O S - P Á L Y A (LATORCA UTCA)

Esti labdarúgó m érkőzés a  Szent István-kupáért
Augusztus 8 -á n , csütörtökön este 8  órakor

Gamma-Törekvés
e l ő t t e  7 ó r a k o r  GfHlllUfl-TorGliVéS k ö l y ö k - m é r k ő z é s

HELYÁRAK: ».r.állóhelyS0 fülér, II.r.álíóhsW®Ofj|lér, ii'ől)ely2 , 2 .5 ©és3 pengs.
Jegyek n szokásos elővételi helyeken kaphatók. Közlekedés • a Margithld pesti 

hidfőtől 15-09 villamos, a Berlini-tértől 3-as és 65-ös villamos.

—  A Törekvés mindig nagyon ne 
hée ellenfél volt. Most is úgy látszik, 
hogy nagy harc lesz. Mégis bízom 
abban,• hogy sikerül kétvállra fek
tetnünk a kék-fehéreket. A közvet■ 
len védelmünk most igen jó formá
ban van, csatársorunk pedig lénye
gesen jobbnak látszik, mint tavasz- 
szal volt. Különös örömmel tölt el 
az, hogy a balszárnyunk is mintha

Ma rendezik a Hősök 
versenyének k iegé
szítő szám ait

A  MAC Hősök versenyének kiegé
szítő számait ma délután % 5 órai 
kezdettel rendezik meg a MAC- 
pályán. A  nevezések elég gyengén 
sikerültek, csak az ifjúsági váltókra 
jelentkeztek sokan.

A  Mudin István emlékére kiírt 
ötpróbában 8 nevező közül Csányí 
Sándor a valószínű • győztes. Neve
zett Csányi Zoltán, Várszegi, Szabó 
Miklós (1) is, de nem valószínű, 
hogy ők végigcsinálják a versenyt! 
így Molnár TSE lesz a második. Az  
ifjúsági ötpróbában Öt nevező akadt. 
Pozsonyi MPeTSE gyóz, ha elindul; 
v. Csapó és Medgyessy az ellenféll 
A 4x1500-as felnőtt váltóra csak á 
MAC és a Törekvés nevezett. A  
Szabó, Iglói és Csapiár nélküli MAC 
könnyen kikaphat —  ha ugyan a 
fentiek nélkül egyáltalán ki tud 
állni. Szégyen lenne, ha nem állna ki.

Az ifjúsági vágtázok 2Ö0 méteren 
mérkőzhetnek. Simányi, Szakáts,
Kapuvári, Benedek, Kulasi a jobbak! 
A 4 x100-as váltóra 7 csapat (MAC! 
BSzKRT, BLE, BEAC), a 4xl000-es- 
re 8 csapat (BLE, BSzKRT, MAC, 
BEAC) nevezett.

kezdene magára találni. Toldi és 
Kemény nagyon jól játszott vasár
nap Kiskunhalason. Talárt Tury II. 
lesz a régen várt góllovö középcsa
tárunk. Nem lesz könnyű a mai 
küzdelem. Sok függ attól is, hogy 
Gyulai mennyire tudja majd pótolni 
Tóthot.

A Gamma— Törekvés mérkőzés 
előtt a két egyesület kölyökcsapatai 
játszanak. A  Gamma kölyökesapata 
így áll fel: Konrád —  Moharos,
Szabó —  Balatoni, Keer, Béli —  
Paucr II., Szilágyi, Noava, Lépe, 
Karapanczik. Tartalék: Vclkey és 
Cziráki.

Ni a lé és mi a bal a Törekvésben?
TófhftaB m egint bajok vannak

Fény és árny —  a Törekvésben 
Is együtt jár. Nézzük először, hogy 
mi a jó a Törekvésben.

Jó az, hogy Lörinczy mégis ked
vező beosztást kapott. Ezt Eskulits 
Emil felügyelö-osztályfőnökhelyet- 
tesnek köszönheti. Az a szép Esku
lits Emil intézkedésében, hogy Lö
rinczy nem is a B. Vasutasban, Es
kulits csapatában játszik. A  kitűnő 
vasutas sportvezér önzetlenül az 
egyetemes sportnak tett szolgálatot 
ezzel. Lörinczy persze boldog és 
hálás. Most már lesz ideje edzésre 
és mérkőzésre egyaránt.

Jó az is, hogy Palatínusnak nincs 
komoly baja. Csütörtökön ugyan —  
edzéshiánya miatt —  még nem ját
szik, de alapos remény van rá, hogy 
szívbaj-félelmétől megszabadulva, 
ebben az évben végre kijátssza ré
gen esedékes formáját.

Az is jó, hogy Róják szabadon 
edzhet és játszhat.

Ezzel szemben baj is van persze.
Baj az, hogy Kiss, a kapus sérült 

s játéka bizonytalan, ö  vállalná a 
játékot, de valószínű, hogy Szeder 
edző mégis Lakatost állítja be a ka
puba.

Baj az, hogy Tóthtal megint ba
jok vannak. Tóth esete valósággal 
lélektani rejtély. Ez a nagytehet- 
ségü, igen sokra hivatott játékos 
egyszerűen képtelen rossz ösztönein 
uralkodni. Nagynehezen megkegyel
meztek neki azzal, hogy a legcseké
lyebb vétség esetén már a legsú
lyosabb büntetés vár rá. Tóth fo- 
gadkozott, hogy soha nem lesz vele 
semmi baj. Vasárnap délelőtt rende
sen résztvett* a Törekvés— MAVAG  
edzőmérkőzésen, délután azonban ti
tokban, engedély nélkül „barátsá- 
gos“  mérkőzést játszott öcsán —  
Gyón csapata ellen. A  barátságos 
mérkőzés folyamán megint megfe
ledkezett magáról s tettlegességet 
követett el. Tóthra súlyos büntetés 
vár. Kár érte, mert nagy hasznára 
lehetett volna válogatott csapatunk
nak is. Sajnos, egyelőre javíthatat
lannak látszik. Szomorú esete jó 
példa lehet az ifjúság számára.

Baj az Is, hogy Zádor igazolása 
még mindig nincs rendben. Igaz. 
hogy így legalább Dórynale alkalma

van arra, hogy kivágja a rezet.
A  csapat így minden valószínűség 

szerint így áll fel a Gamma ellen:
Lakatos (Kiss) —  Lörinczy, 
Bánlcuti —  Szűcs, Róják, Tagá- 
nyi —  Pusztai, Zörgő v. Ka

rácsonyi, Déri, Dőry.
Tartalék: Kónya és Palatínus.

A  kölyökcsapat Így áll fel: Csá*
szár —  Simon, Bíró —  Demeter, 
Forgó, Petrovay —  Pozsonyi, Lábas, 
Kaltenecker, Kiss III., Deák.

A háromháfttfédes 
rendssert gyakerelta  

az Elektrom os
Az Elektromos szerdán délután 

kétkapus edzést tartott. Az A) és 
B) csapat játszott egymás ellen. A  
kétkapus edzésnek az volt az érde
kessége, hogy Király először ját
szott kétkapura lábtörése óta. A B) 
csapatban játszott balhátvédet, a 
másik feltűnő érdekessége az volt 
az edzésnek, hogy az A ) csapat a há- 
romhátvédes rendszert gyakorolta, 
„Rendszerüleg" így állt fel a „Jü- 
ventus":

Bakos —  Kapocsi, Pákosdi, Páz- 
mándi —  Marosi, Martonos —  Hu
szár, G. Tóth, Szendrödi, Felcecs
III., Pálinkás. Tóth István erélye
sen, „ostor alatt“ vezette az edzést. 
Minden hibát lefütyült. Különösen a 
hátvédek helyezkedését magyarázta 
sokszor és javította. A  szélsők is 
sok szidást kaptak, mert nem húz
tak kapura. Az erélyes edzői östo- 
rozás eredményeként Pálinkás ka
binet-alakítással futott el, kapura 
húzott és bombagólt lőtt Udvardl 
kapujának balsarkába.

A  II. félidőben Szendrödi is bele
jött a játékba és ekkor az egész 
csatársornak jobban is ment. Az A) 
csapat háromhát védés rendszere
még erősen sántított. Pázmándi 
nem tudta magát beleélni az új já
tékkörbe. Ragaszkodott a szögfo
gáshoz.

—- Az Elektromos csütörtökön 
még egy utolsó edzést tart o ssom- 
batesti Újpest elleni mérkőzés előtt,
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A mossksrai Spartals 
repülőgépen  
Sxóliáöa utazott

£  Dynamo vezet a bajnok
ságban

Moszkva, augusztus 6.
A  moszkvai Spartak csapata 

repülőgéppel Szófiába utazott. A  
Spartak augusztus 11-én Szófiá
ban az SE Slaviával, a bolgár 
bajnokkal játszik. 14-én lesz a 
moszkvaiak második portyamér- 
kőzóse: ezen Szófia válogatott
csapata lesz az ellenfelük.

Az orosz bajnokság jelenleg 
javában folyik. A  bajnokság élén 
13 játék után 21 ponttal a moszk
vai Dynamo áll. Második helyen 
a Byaamo Tbilisi fekszik. Ez a 
csapat 14 mérkőzést játszott 
eddig s 19 pontja van. Harmadik 
helyen a Spartak, a tavalyi baj
nok van. A  Spartak 13 mérkőzé
sen 13 pontot szerzett.
Az orosz I. osztályban 28 egyesület 

küzd. A bajnokság egyfordulós. Minden 
egyesület köteles mindéi.1 egyesülettel 
szemben nyolc csapattal kiállni. (Két 
nagycsapat, két tartalékcsapat, két ifjú
sági csapat és hét vcniiúk-esapal. Ajz 
utóbbiak csapatában csak a 35 éven felü
liek játszhatnak.) Valamennyi eredmény 
számít és a bajnokságot az a csapát 
nyeri, amely a legjobb általános ered
ményt éri el.

Az orosz szövetségnek jelenleg .230.000 
működö igazolt játékosa van.

A fenti táviratban olvasható csapatokon 
kívül nevesebb csapat még: Torpedó,
(Lokomotív, Zenit, (Pravda és Sztrojitdlj.

A bajnokság mellett folyik küzdelem az 
orosz kupáért is. A kupáért 1938-bat.1 
például 800 vidéki és 442 moszkvai csapat 
játszott.

Siófokot meghódította 
az ifjúsági edzőtábor

Kedden reggel nyílott meg a Nyu
gati LASz siófoki ifjúsági edzőtá
bora. Kukorelli György dr leír. köz
jegyző, a tábor parancsnoka fogadta 
a.z "ifjakat éa a kijelölt oktatókat. 
Hetven játékos állott sorba az első 
sorakozom A  tábor legelső útja a 
templomba vezetett, ahol a siófoki 
katolikus plébános mondott szentmi
sét az ifjúsági edzötábcr megnyitá
sára. Ezután a tábor az országzászló 
elé vonult s azt ünnepélyesen meg
koszorúzta.

Már kedden voltak gyakorlatozá
sok. A  délelőtti muBkia csak bevezető 
volt. Ebéd után a Balatonban rövid 
fürdés következett, délután újabb 
gyakorlatozás.

35 labdával
felyt a munka, amelynek már nagy 
közönsége támadt a siófokiak közül. 
Kedden rövid kétkapus játék is volt. 
Hat csapat játszott rövid mérkőzést.

A  tábor ifjúságának hangulata ki
tűnő. A  következő edzők vezetik a 
munkát: Molnár, Berikessy, P-iff,
Byka, Mally, Jahn és Gyimesd.

Ma:
1  sz. H on védkórház-W SC

Érdekes mérkőzés lesz ma délután 5 
órai kezdettel a Wckerldelepi 80 pályá
ján. Az 1. ez. Honvéd kórház csapata a 
WSC-vei jútezrik. A kórház csapata Csi
kós — Tátrai. Polsrár — Szödi, Móré, 
Seres — Somlai, Kiss, Kardos, Kiszely, 
Tolvaj összeállításban áll ki. A mérkő
zés iránt nagyon nn&y az érdeklődés. 
A WSC hívei azt állítják, hogy legyő
zik a kórház NB-játékosokbói álló csa
patát. Ezt arra,.alapítják, hogy legutóbb 
hízelgő eredményt értek el a Kispest el
len. A kórházi csapat viszont foffadkö
zi k, hogy két szár ű jegyű eredményt ér el. 
A mérkőzést Lukász, NB-játékvezető ve
le ti.

Könnyítések a lövész
köteles labdarúgók 
részére

Több egyesület fordult a múltban pa- 
r.a.w.a! a miniszteri biztoshoz, hogy va
sárnap _ délután nem bírnak kiáltott! 
mérkőzésre, mert lövészkötel-os játéko
saik,it vasárnap délután hívják be lő- 
gy ajtói latra.

Gidófalvy (Pál dr az OTT és a kul
tuszminiszter útján kérte a honvédelmi 
minisztériumot a rendelet olyan irányú 
könuyítésáre, hogy a labdarúgó fiatal" 
ság ne vasárnap, bánéul egyik hétköz
napon .tehessen elegei iövészköteiezett- 
Ságén ok. A honvédelmi miniszter _ átirata 
most érkezett meg az OTT útján az 
MLSz-hez. Eszerint szeptember 1-161 
kezdve a labdarúgó játékosok indokolt 
esetben vasárnap délután helyett hét
köznapon tehetnek eleget lövészkötele- 
zettségii kitek.

A MAFC-ból a MAFC-ba. Komáromi, 
a Műegyetemi AFC jeles csatára a Mező
túri AFC-hóz igazoltatta magát.

G y en g ék  vo ltak  
az újpesti összekSték..

Pénteken állítják össze ez Elektromos elleni
csapatot

Az Elektromos ellen készülő új
pestiek szerdai edzése három rész
ből állott. A  szokásostól eltérően 
nemcsak kétkapus játék, hanem 
erőnléti edzés és labdagyakorlat is 
szerepelt a műsoron.

Nem kevesebb, mint 26 játékos 
jelent meg az edzésre. Csak Har- 
sányi hiányzott. Betege is akadt az 
újpesti csapatnak. Németh Tóni, a 
fiatal jobbszélső fekszik a hölég- 
kamra alatt. Tokodon kapott egy 
csúnya rúgást a bokáján. Azt gyó- 
gyítgatja.

A  kispályára vonult ki a társa
ság, ahol futással és izomlazító gya
korlatokkal kezdődött meg az edzés. 
Ezután a csatárok Sziklai és Akna
völgyi kapujához vonultak és meg
kezdődött a bombázás. Zsengellér 
bizonyul a legjobb lövőnek. Minden 
labdája gólt jelent.

A  hátvédek egymásnak rugdalják 
a labdát a pálya közepén. A  fede
zetek pedig hármasával felállva 
passzolgatnak. Mintegy negyed
óráig tart a labdagyakorlatozás, s 
ezután a fiúk átvonulnak a nagy 
pályára, egy kis kétkapuzásra. így  
áll fel a két csapat:

A)-csapat: Aknavölgyi —  Futó, 
Balogh II. —  Nagymarosi, Temes, 
Balogh I. ■— Ádám, Pálya, Zsengel
lér, Bersi, Tóth.

D)-csapat: Sziklai —- Fekete II., 
Fekete I. —  örsi, Szűcs, Kármán 
—  Kulinyi, (Devecseri, N agy I., 
Schubert, Jobbágy.

A  játék elején egy-egy gól esik. 
Az elsőt Pálya lövi Tóth beadásá
ból, majd rögtön utána Schubert 
remek labdáját Nagy I. átemeli a 
kifutó Aknavölgyi felett. 1:1.

Bizony nagyon nyikorog az új
pesti ötösfogat. A  két összekötő, 
Pálya és Berzi nem megy eléggé 
hátra és így nagy ür tátong a csa
pat közepén. Zsengelléren látszik, 
hogy. jő formában van, de magára- 
hagyatva nem boldogulhat. Adám is

igyekszik, viszont ö sem kap hasz
nálható labdát. A  közönség is elé
gedetlenkedik az összekötők gyenge 
játéka láttán. Annál jobban mozog
nak a B)-csapat tagjai. Különösen 
Schubert igyekszik és ad remekehb- 
nél remekebb labdát társainak.

Az A)-csapatnak semmi sem sike
rül. Az egész első félidőben —  35 
perc alatt mindössze öt rendesnek 
nevezhető lövés ment Sziklai kapu
jára.

A  második féljdöre Fekete I. 
lesz az első csapat jobbhátvédje, 
Pálya és Devecseri helyet cserél
nek, a B) csapat csatársora így 
alakul: Szusza, Pálya, Nagy I.,
Krozser, Jobbágy. Most már nem
csak az összekötők működnek 
gyengén, hanem a fedezetsor is 
visszaesik. Szusza és Jobbágy állan
dóan szabadon száguldozik a széle
ken. Nagyra sem vigyáz  ̂ senki 
Rengeteg munka hárul a közvetlen 
védelemre. Amíg lehet, szorgalma
san mentenek, de a végletekig nem 
bírhatják. Megindul a B) csapat 
gólözöne. Nagy (3), Szusza (2), 
Krózser és Jobbágy osztozkodik a 
nyolc gólon. Közben Zsengellér lövi 
remek lövéssel az A ) csapat máso
dik gólját. 9:2 lesz a végeredmény.

A  fedezetsornak és a két össze
kötőnek a játékával nagy baj lehet 
az Elektromos éllen. Csak a közvet
len védelem és Zsengellér elégített 
ki. Balogh és Adám is Igyekezett. A 
két hátvéd és Sziklai nem bírhatták 
el a nagy nyomást.

Mérkőzés után nagy fejmosásban 
részesült a gárda.

—  Pénteken egészen könnyű ed 
zést tartunk •—  mondotta Langfel- 
der igazgató 1 —  és akkor állítjuk 
össze a csapatot is. Egyelőre még 
fogalmam sincs róla, hogy milyen 
összeállításban állunk ki.

A  látottak alapján úgy gondoljuk 
hogy az összekötök és a középfede
zet helyén lehet változás.

méljük, hogy ezzel a nagy tömeg
gel ismét meg tudjuk kedveltetni a 
labdarúgást. Ez az egyik oka an
nak, hogy mérkőzéseinket a város 
szívéhez közelebb fekvő népkerti 
pályán szeretnénk megrendezni. Bí
zunk abban, hogy ezt a tervünket 
Miskolc városa, a pálya tulajdonosa 
is, támogatni fogja.

— Azért is szeretnénk átmeneti
leg a népkerti pályára kerülni, 
mert saját pályánkkal nagysza
bású, terveink vannak. Ha felette
seink hozzájárulását is meg tudjuk 
kapni, akkor füvesítjük, a lelátót 
befednénk és kibővítenénk, végül 
pedig olyan

kisebb sportcsarnokfélét

is építenénk, amelyben tornaterem, 
nyolc öltöző, asztalitenisz szoba, 
fürdőmedence, zuhanyok, társalgó, 
iroda stb., stb. lenne. Az egész épít
kezés, terveink szerint, majdnem 
négy évig tartana és mintegy 
160.0000 pengőbe kerülne.

A  csapat kialakításáról Sztrá 
nyay József intézővel beszélgettünk.

—  Az idény végén már nagyo-n 
szépen együtt volt a csapat. A z NB 
II.-re azonban erősítenünk kell, ha 
méltóan akarjuk képviselni Miskolc 
színeit.

A z  MVSC ismét meg akarja szerettetni a 
miskoki közönséggel a labdarúgást, köz 
ben pedig hatalmas sporttelepet létesít
„fcelaeS, hogy olyan csapatod sikerül összehoz
nunk, araelSyefi bajnokságot Is nyerhetünk 1“ 
mondja az intéző

Az NB II. osztályába jutott egyesü
letek között az egész ország sport- 
közvéíeménye előtt a legismer
tebbek egyike a Miskolci Vasutas 
Sport Club. Az MVSC régebben 
mindig az elsők között szerepelt, az 
utóbbi években azonban, sokak előtt 
érthetetlenül, nevéhez méltatlanul 
eltűnt a magyar labdarúgás élgár
dájából. Amikor hónapokkal ezelőtt 
arról volt szó, hogy az NB II.-be 
egy egyesületet bajnoki jogcím nél
kül is be lehet sorozni, akkor szin
te egyhangúlag az MVSC-re tere
lődött a figyelem, márcsak azért 
is, mert Miskolc, ez a közel 80.000 
lakosú város megérdemli azt, hogy 
legjobb egyesületével ott képviselve 
legyen. Azóta az MVSC a zöldgye
pen is kiverekedte magának az 
NB H.-be való feljutás jogát és 
így nem volt szüksége arra, hogy 
pusztán a méltányosság címén osz- 
szák be.

Ez a teljesítmény nagy bravúr 
volt a csapat részéről, mert egy év
vel ezelőtt még az alszövetségi II. 
osztály keserű kenyerét ették a 
jobb időket látott miskolci vasuta
sok. A  sok északi bajnokságot 
nyert egyesület, amely 1927-ben a 
Szolnoki MÁV és a Nagykanizsai 
TE legyőzése után az országos baj
noki döntőbe is bekerült, 1937-ben 
esett ki az első osztályból. Ennek 
főoka az volt, hogy legjobbjai el
hagyták az egyesületet. A  második 
osztályban töltött második évben 
azután Sztrányay József, az MVSC 
régi játékosa vette *át az intézői 
tisztséget és ő, valamint Peltz Jó
zsef mérnök szakosztályvezető alatt 
a csapat kivívta az II. osztályú 
bajnokságot. Az T. osztályba visz-

szajutott MVSC azután egy év 
alatt megnyerte Észak bajnokságát 
is.

Az egyesület élén Bruckner Emil 
MÁV főtanácsos, mühelyfőnök' áll. 
Nem azok közé az elnökök közé 
tartozik, akik csak díszt adnak 
egyesületünknek. Izig-vérlg sport1 
ember, aki benne él egyesülete 
minden megmozdulásában.

Már Szombathelyen a Haladás is 
sokat köszönhetett működésének 
amióta pedig Miskolcon van, ott te
remti egyik sportteljesítményt a 
másik után. Előbb a Sajó partján 
építette meg az MVSC pompás cső 
nakházát, most pedig befejezés 
előtt áll az ország egyik legkorsze 
rübb céllövöpályájának az építke 
zése. Legújabban a labdarúgó szak
osztály került igen közel az elnök 
szívéhez, mint az az alábbi kijelen
téseiből is kiderül.

•—  Természeteseit nagyon örülök 
a csapat kitűnő teljesítményének 
de még inkább annak, hogy es a 
siker a kiváló szellemnek és össze
tartásnak az eredménye.

—  Első feladatunk, hogy ezt a 
példás szellemet továbbra is fenn 
tartsuk és beleillesszük ebbe új játé 
kosainkat is. Mert új játékosok 
feltétlenül lesznek. Tisztában va
gyunk azzal, hogy csapatunk erő 
sítésre szorul.

■— Szép és nagy feladatunknak 
tekintjük, hogy megszerezzük ma
gunknak egész Miskolc sportközön 
ségének szeretetét és megbecsülé
sét.

—  Miskolcon néhány évvel ezelőtt 
minden jobb mérkőzésre több ezer 
főnyi nézősereg vonult ki és mi ré

ti gyelünk arra, hogy csak fia-, 
tál játékosokat szerezzünk. Több 
játékossal folytattunk tárgyaláso
kat. A  legtöbb esetben .az átigazo
lási lap aláírásáig még nem jutot
tunk el s így csak néhány nevet, 
említhetek. Hozzánk keriiü Czövek, 
a Mezőtúri AFC volt kitűnő ka*, 
pasa. Nálunk fog játszani Ivanká, 
a Kassai 8C ifjúsági válogatott kö- 
eéncsatára és Győr, a Borsodnát 
dasdi LASE igen tehetséges csa
tára.

-r- Könnyen lehet, hogy olyan csa4 
patot sikerül összehoznunk, _ amely-  
lyel bajnokságot is nyerhetünk.

(Amikor elváltunk, a miskolci, 
főutcában Terefere barátunkkal 
találkoztunk.

—  Hogy kerül maga ide?
—  Szaglászok, Szerkesztő úr* 

szaglászok.
—  Jó munkát. 8  van már eredi 

mény f
—  Úgy ismer engem, Szer

kesztő úr, hogy ne lenne. - .  Egyet 
máris elárulhatok . . .  Ha az orrom, 
nem csal, akkor a kassai Ádám 
nem megy az Elektromoshoz, ha*

nem az MVSC játékosa lesz!--&  
Alászolgája!)

Debreceni wélem éKf:
d m ely tU  c sa p a t  ö i ö s p y ő r ö ö  

o y ö s ,  áss Iterül a *
ft csütörtökön még ©tísést tart, d© össze
á llítá s a  snár m a p a n

büntetését elengedik. JaMSSő én 
Gere az, aki még szóbajöhet az osz- 
szedllításnál.

Általános vélemény Debrecenben, 
hogy a diósgyőri mérkőzésen dől el 
az NB-be jutás kérdése. Palotás is 
ezt mondotta:

—  Meglátja, az a csapat kerül az 
NB I. osztályába, amelyik a diós
győri mérkőzést megnyeri.

A DVSC-t sokan kísérik el sors
döntő mérkőzésére.

Sokat emlegetik Debrecenben, 
hogy annakidején a DVSC játéko
saira alapították a Bocskait, most 
pedig a Bocskai játékosai szerezhe
tik meg a DVSC-nelt az I. osztályú-" 
Ságot. x . L.

Debrecen, augusztus 7.
A  vasutaáok csütörtökön délután 

a stadionban tartják utolsó edzésü
ket. Ezen résztvesz már Csókái is, 
aki megérkezett Karcagról.

A  várható összeállításról Palotás
sal, a DVSC újdonsült edzőjével be
szélgettünk.

__ Végérvényesen még nem dön
töttünk, de az igazat megvallva, 
sok problémánk nincsen. Majdnem 
biztosra veszem, hogy ez a tizenegy 
áll ki a diósgyőri gyepre:

Vörös —  Csókái, Erdei I. —  
Ignác, Erdei II., Elek —  Kris
tóf, Szabó, Sidlik, Bihari, Nagy.
__ Sidlik jelenleg ki van tiltva,

de ígéretet kaptunk, hogy hátralevő

A kölykök is a 
Szent István Kupáért 
{alszanak

A Szt. Istváin-Kupa nagycsapatai mel
leit a fcölyökcsapatok is rés?.tvesznek a 
kupamérkőzéseken. A kölykök oeni ba
rátságos mérkőzést játszana]:, ok is 
ugyanúgy, mint a nagyok, kiesési rend
szerben játszanak a Szt. István-hupa 
kicsinyített másáért. A győztes csapat 
érmeket is kap.

A z első mérkőzés eredményéképpen 
tehát a Kispesti AO kölyök csupa la mar 
kiesett és a WMTK megy tovább a 
döntő küzdelmekbe.

n ~  ff *—

szfflgfM ffieip h íz ik , 
kár Bníndká! ssapafán 
sok még a csiszoini- 
ualó
Szombathely bét KB*csapata vasárnap 

clilcn játszotta 1© *l*ö bemcic- 
sitii mérkőzését. Áss úgynevezett Peto-.... í/> n Izritfbl C'.n S 7.0 niDRt*
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A Haladás

túmariósra nem játszott rosszul. Látszó
lag biztos volt a dolgában. Ez azonban 
csak látszólagos biztonság volt. Ezt 
tudja a Haladás vezetősége is. Az egyik 
vezető például ezt a tanulságot szűrte le:

— Kétségtelen, hogy szemre szépen 
játszott a csapat. De az SzFC gyenge 
ellenfél volt. ök még őszi munkájuk 
kezdetén vannak és nem szorították meg 
a mieinket. Sok hibát kell még kijaví
tani. Mindenekelőtt meg kell oldani a 
hátvédkérdést. Azután nem megfelelő a 
fedezetsorunk sem. A csatársort? Azzal 
fneg még sok baj lesz." Elsősorban az 
őrük kérdés: ki játszik balösszekötőt? 
Kiss sem megoldás. De azért az Idény
kezdetre majd csak lesz balösszekötőnk 
Is. ígérkezik hátvéd is. Remélem, úgy 
meg tudjuk szervezni a csapatot, hogy 
nem lesz nagyobb haj.

Az NB II.-be került SzFC elnöke, 
Omlschl Antal,

a népszerű szombathelyi sportvezér csa
patáról n következőket mondta:

— Vasárnap gyengécskén játszott a 
csapatunk. Be a jövő vasárnapra ren
delkezésünkre áll majd Farkas is, bza- 
kály is. Azonfelül belálHthatJuk az uj 
szerzeményeket. Megerősítjük elsősorban 
a csatársort. A vasárnapi mérkőzésből 
azt a megállapítást szűrtem le, hogy 
ezen a sörön kell elsősorban fiatalítani. 
Anyagnak van és hiszem, hogy ® fiat#, 
lók be is fognak válni. J a tokosaink 
egyébként máris láthattak, négy más az 
NB levegője, mint oz alszövetségi baj
nokságé. Az NB-b-n minden mérkőzés 
egész munkát, nagy iramot, hatalmas 
lendületet követel. Ott nem lesz megál
lás, ott küzdeni kell az első perctől az 
utolsóig. Remélem azonnali, hogy meg
álljuk helyünket az NB Il.-ben is.

Szomb .thalycn bíznak benne, (hogy nem 
ícez baj a szombathelyi futballal.

AZ FTC PÉNTEKEN TARTJA 
második edzését a Forinyák-utcai pá
lyán. A zöld-fehér amatőröknél az az ui- 
ság, hogy leigazolták Tiszát, a MAFC 
Volt ifjúsági válogatott szélsőjét.

Rufff B@SX a  B S lK R T  
bslszels©|e a DVSC 
©ll@n
A BS7KRT ma a BLK elleni 
edzőmérkőzéssel készül 
a vasárnapi minősítőre

A BSzKRT tovább erősíti ősapa lát. 
Hiába, nagy tétről van ezó, az NB-iől, 
Már a keddi edzésen leltünl egy jamOZ- 
gá-sú bal-szélső. Kitűnt, hogy Ituff volt 
a-z illető, a megszűnt Nemzeti volt csa
tára.

— Ruff már régebben a ml üzemi já
tékosunk, jobban mondva, az alkalma
zottunk. — adta m-eg a felvilAgósítást 
Kutrucz odzö. — Most, hogy sikerült le
igazolnunk őt, semmi akadálya sincs a 
szerepeltetésének. Mivel vérbeli szélső, 
természetesen ő játszik a DVSC ellen 
Benő helyett. . .

Az edző még elmondja, hogy szó van 
Balogh ős Miklósi easrepcHelsíférnJ is. 
d,o ez majd csak a nia.i. csütörtöki edzés 
után dől el.

— Holnap a BLK-vai játszunk cilző- 
inérkfizést a Sport-uteaban 5 órakor, .-1 
folytatja Kutrucz. — Ha Miklósi és Ba
logh a mai edzésen megnyugtató formát 
mutat, valószínűleg helyet kap a csa
patban. Ellenkező esetben marad Hor
váth és Kornél. Hangsúlyozom, hogy a 
két fiatal játékos semmivel sem gyengí
tené a csapat játékerejét és csak a ru
tin volna az, ami a két „öreg ’ mellett 
szól. . .

Villamos-berkekben örülnek még an
nak hogy sikerült a játékosok szabad- 
aági'igyét kedvezően elintézni és egye
dül Régi áz, aki szolgálati helyéről uta
zik Diósgyőrbe.

— Mindenesetre kapustartalékot is vi
szünk magunkkal — mondja az odzö —< 
a fiatal Frankót. Ha netán Régivel va
lami baj lenne, egy kapus kéznél legyen.

A mai edzésről egyed iil Sződi, a vá
logatott fedezet fog hiányozni, ö u Ilon 
véd kórház csapatában edz ma a WSC el
leni mérkőzése,n.

— Muszáj játszani — mondja a fede
zet —, mert a zászlós úrnak van olyan 
fontos ez a meccs, mint a BSzKlíT-liak 
a minősítő. Bele is fogunk szállni. . .

— Csak a „csülkeidre” vigyázz -~ adja 
me«r az utasítást Kutrucz —, mert arra 
vasárnap is nagy szükség lesz!

Fiizl, a Ganz volt Válogatott gólzsákja 
irányítja Őszre a Gázgyár támadősorát. 
Kívüle még Szóbele U.. az M. Textil vélt 
játékosa erősíti a „gázosokat”.

FARKAS ÉS SZIRMAI VISSZATÉRT 
HOROGRA

Dorogon is javában folynak mér na 
edzések. Készülődik a csapat az őszi 
idényre. Az edzéseit szorgalmas 'látogatói 
közó tariozik a Dorogra visszatért Far
kas és Szirmai is. Farkas, mint ismere
tes. Győrött az ETO játékosa volt leg
utóbb, Szármái pedig a Ferencvárosban 
és a Phöbusban játszott. Farkas igazo
lását már elintézték, Szirmai igazolása 
ellenben nőni ilyen c.gyszerű, mert Szir
mai profi volt. A DAC vezetősége a mi
niszteri biztostól kéri, hogy adjon já
tékengedélyt Szirmai részére, hiszen ét 

-játékos mint profi -alig -szerepelt.



Csütörtök, 1940 augusztus 8. sssa
IttozNBill

Az MLSz-ben szerdán elkészítet
ték az NB III. három csoportjának 
a sorsolását. A  negyedik, az Északi 
csoport sorsolását még nem készít
hették el, mert az Északi csoport
ban néhány hely még kérdéses.

A  Déli - csoportban szerepel még 
egy ismeretlen (X) egyesület. Erre 
a, helyre a Kőbányai TE— BRSC mi
nősítő mérkőzés győztese kerül.

A  sorsolás:

B é l i  c s o p o r t

Szeptember 1: Rákoskeresztúr—X, NSC
Magyar Pamut, Goldberger—Kapoav. 

Turul, Nagymányok—Pécsi VSK, Kiskun
halas-Baja. MTK—Törekvés II,

Szeptember 8: Törekvés II.—Kiskunha
las. Baja—Nagymányok, Pécsi VSK— 
Goldberger, Kaposv. Turul—NSC, Ma
gyar Pamut—Rkeresztur, X —MTK.

Szeptember l!i: Kkeresa'ur—Kaposv.
Turul, NSC—Pécsi VSK, Goldberger— 
Baja, Nagyraányok—Törekvés Ti,. Kis
kunhalas—MTK, X —Magyar Pamut.

Szeptember 22: Kiskunhalas—X, MTK— 
Nagyniánvok, Törekvés (I.—Goldberger, 
Baja—NSC, Pécsi VSK—Rkeresztur, Ka
posv. Turul—Magyar Pamut.

Szeptember 20: S z a b a d n a p .  Szent. 
koroim-Kupa mérkőzések.

Október 6: Goldberger—X. Nagymá-
nyok—NSC, Kiskunhalas—Rkeresztur, 
MTK—Magyar Pamut. Törekvés II.— 
Kaposv. Turul, Raja—Pécsi VSK.

Október 13: Rkereszur—Baja, NSC—
Törekvés II., Goldberger—MTK, Nagy- 
írtányok—Kiskunhalas, Magyar Panni.— 
Pécsi VSK, X— Kaposv. Turul.

Október 20: Nagymányok—X, Kiskun
halas—Goldberger, MTK—NSC, Törekvés 
TI.—Rkeresztur, Itala—Magyar Pamut, 
Pécsi VSK—Kaposv. Turul.

Október 27: Rkeresztur—MTK, NSC— 
TCiakunhaUls, Go'dbcrgrr—Nag'ynányok, 
Kaposv. Turul—Baja, Magvar Pamut— 
Törekvés II., X—Pécsi VSK.

November 3: Rkeresztur—Nagymányok, 
NSC—Goldberger, Pécsi VSK—Törekvés 
II., Kaposv. Turul—MTK, Magyar Pa
mut—Kiskunhalas, X —Ba.ia.

November 10: NSC—X, Goldberger—
Rkeresztur, Nagymá nyolc—Magyar Pa
mut, Kiskunhalas—Kaposv. Turul, MTK 
—Pécsi VSK, Törekvés TI.—Baja.

November 17: Rkeresztur—NSC, Baja— 
MTK, Pécsi VSK—Kiskunhalas, Kapasv. 
Turul—Nagymányolc, 'Magyar Pamut— 
(Joldberger, X —Törekvés II.

Nyugati csoport
Szeptember 1: Tatabánya—Cs. MOVE,

Érsek ű.j vár—AH AK, Komárom—M O V E
Csillaghegy, Budakalász—Pápai PSC, 
Szentlörinc.—Hungária. Dorog— UTE.

September 8: UTE—Szén.'lőrinc, Hun
gária—Budakalász, Pápai PSC—Komárom. 
MOVE Csillaghegy—Érsekújvár, ARAK— 
.Tatabánya, Cs. MOVE—Dorog.
Szeptember 15: Tatabánya—MOVE Csil

laghegy. Érsekújvár—Pápai PSC. Komá
rom—Hungária, Budakalász—UTE, Szent- 
lőrinc—Dorog, Cs. MOVE—ARAK.

Szeptember 22: Szentlörinc—Cs. MOVE, 
Dorog—Budakal ász, UTE—Komárom,
Hungária—Érsekújvár, Pápai PSC—Tata
bánya, MOVE Csillaghegy—ARAK.

Szeptember 29: S z a b a d n a p .  Szent 
Korona-Kupa mérkőzések.

Október 6: Komárom—Cs. MOVE, Bu- 
VI a k a 1 á^/—Érsek új vá r, Szenti -'ír i ne—Tn t n - 
bánya, Dorog—ARAK. UTE—MOVE Csil
laghegy, Hungária—Pápai PSC.

Okóber 13: Takabánya—Hungária. Ér
sekújvár—UTE, Komárom—Dorog. Buda
kalász.—Szentlörinc, ARAK—Pápai PSC, 
Cs. MOVE—MOVE Csillaghegy.

Október 20: Budakalász—Cs. MOVE,
Szentlörinc—Komárom, Dorog—Érsekúj
vár, UTE—Tatabánya, Hungária—ARAK, 
Pápai PSC—MOVE Csillaghegy.

Október 27: Tatabánya—Dorog, Érsek
újvár—Ssentlörinc, Komárom—Budaka
lász, MOVE Csillaghegy—Hungária, 
ARAK—UTE, Cs. MOVE—Pápai PSC.

November 3: Tatabánya—Budakalász,
Érsekújvár—Komárom, Pápai PSC—UTE, 
MOVE Csillaghegy—Dorog, ARAK— 
Szentlörinc, Cs. MOVE—Hungária.

November 10: Érsekújvár—Cs. MOVE, 
Komárom—Tatabánya, Budakalász—
ARAK. Szentlörinc—MOVE Csillaghegy,- 
Dorog—Pápai PSC, UTE—Hungária.

November 17: Tatabánya—Érsekújvár,
Hungária—Dorog, Pápai PSC—Szentlő- 
rinc, MOVE Csillaghegy—Budakalász, 
ARAK—Komárom, Cs. MOVE—UTE.

BCeEeti csoport
Szeptember 1: Hódmezővásárhelyi TVE 

--Mezőtúri AFC, Szentesi T E —Csabai 
AK, FTC —Szened II., Gyulai AC—Test
vériség:, Kecskeméti AC—Szolnok II., 
WMTK—Orosházi TK.

Szeptember 8: OTK—KAC, Szolnok IT. 
—GvAC, Testvériség—FTC, Szelted II.— 
SzTE, CsAK—HTVE, MAFC—WMTK.

Szeptember 15: HTVE—Szeged II..
SzTE—Testvériség, FTC—Szolnok II., 
GyAC—OTK, KAC—WMTK, MAFC— 
CsAK.

Szeptember 22: KAC—MAFC, WMTK— 
GyAC, OTK—FTC, Szolnok I I .—SzTE, 
Testvériség—HTVE, Szeged II .—CsAK.

Szeptember 29: S z a b a d n a p ,  Szent 
Korona-Kupa mérkőzések.

Október S: FTC—MAFC, GyAC—
SzTE, MAC—HTVE, W MTK—CsAK, OTK 
—Szeged II., Szolnok II.—Tesvériség.

Október 13: HTVE—Szolnok II.. SzTE 
—OTK, FTC—WMTK, GyAC—KAC, 
CsAK—Testvériség, MAFC—Szeged II.

Október 20: GyAC—MAFC, KAC—
FTC, WMTK—SzTE, OTK—HTVE, Szol
nok IT.—CsAK, Testvériség—Szeged II.

Október 27: HTVE—WMTK, SzTE—
KAC, FTC—GyAC. Szeged II .—Szolnok 
IT.. CsAK—OTK. MAFC—Testvériség.

Ncv. 9: HTVE—GyAC, SzTE—FTC,

Na este az
i i i i l  Farkban:
MONVMY HAMM A* tU RAY EDA,

Kondor Ibolya, hantos Ica, 
Déry Sári,

ARTHUR,
Gregusa Zoltán, Kertész Dezső', 
Solthy György, Boross Géza, 

Kozma Andor 
Kezdete S órakor.

három csoportjának 
sorsolása

Testvériség—OTK, Szeged II.—WMTK, j WMTK—Testvériség, OTK—Szolnok II. 
CsAK—KAC, MAFC—Szolnok II. I November 17: HTVE—SzTE, Szolnok

November 10: SzTE—MAFC, FTC— I II.—WMTK, Testvériség—KAC. Szeged 
HTVE, GyAC—CsAK, K AC-Szeged II., | II.—GyAC, CsAK—FTC, MAFC—OTK.

F e i i e l h b e z  a  K i s p e s t ,  
d e  —  m  k a p u s  m é z

A  Kispest házatílján nagy meg
lepetést keltett az egyesbírónak az 
a döntése, amellyel Boldizsárt, a 
piros-feketék válogatott kapusát 
augusztus 15-ével szabaddá tette. 
Beszéltünk Senkey Gyulával, a 
Kispest intézőjével, aki a követke
zőket mondotta:

—  Nemcsak a vezetőséget lepte 
meg kellemetlenül az egyesbirónali 
ez a döntése, de megrontotta a csa
pat hangulatát is. Különösen most, 
amikor ilyen jó rajtot vettünk. Bol
dizsár volt a legjobb emberünk. Az 
ítéletbe ■természetesen nem nyug
szunk bele. Megfellebbezzük az 
egyesbíró döntését. Fellebbezésünk
höz csatolni fogjuk azoknak a já
tékosainknak a szerződését is, akik
nek szerződésében ki van kötve, 
hogy szerződésük lejártakor sza
baddá teszi őket a Kispest. Boldi
zsár szerződésében ilyesmi nem 
volt. Bízunk tehát abban, hogy a 
fellebbezés során nekünk adnak 
majd igazat.

—  Mindenesetre —  folytatta ez
után Senkey —  már ma új kapus 
után kell néznünk. Boldizsár 
ugyanis az egyesbíró döntése foly
tán csak augusztus 15-ig játszha- 
tik nálunk. Jelenleg csak Gergő áll

rmdclkezésünkre, tehát feltétlenül 
kell kapust szerződtetnünk.

Ezután afelől érdeklődünk Sen
key intézőnél, hogy volt megelé
gedve a két újoncnak, Szilágyinak 
és Bekének a bemutatkozásával.

—  Bekétől —  mondja Senkey —  
nem vártam többel. Keménykötésű, 
jól lövő, harcias szellemű játékos. 
Ha beilleszkedik a csapatba, fog 
még jobban is játszani. Szilágyi egy 
kicsit meg volt illetödve. Vidéki 
fiú . . .  És mindjárt esti mérkőzés, 
ö maga is hangoztatta, hogy rossz 
volt. De fogadkozott, hogy több van 
benne, mint amennyit hétfőn este 
mutatott. Reméljük, hogy neki lesz 
igaza.

*

A  Kispest egyébként szerdán dél
után könnyű erőnléti edzést tartott. 
Futás, gyaloglás és torna szerepelt 
a műsoron. Csütörtökön este az 
egész csapat kimegy a Latorca- 
utcába, végignézni a Törekvés—■ 
Gamma Szent István Kupa-mérkő
zést. ■

A  hét folyamán, előreláthatólag 
szombaton kétkapus edzőmérközést 
játszik a Kispest. Az ellenfél és a 
mérkőzés színhelye még ismeret
len.

Me egységes edzői
felfogás f e ié . . .

Az MLSz edzöalosztálya már meg
alakulásakor elhatározta, hogy lehe
tőség szerint egységesíti az edzői 
munkát. Az egységes munka ellen
őrzésére és az esetleges hibák javí
tására, valamint tanácsadásra az 
edzöalosztály bizottsága idönkint lá
togatást tesz az egyes pályákon.

Az eisö ilyen látogatást a Fábián 
József, Senkey Imre és Tamássy 
Istvánból álló bizottság tette Újpes
ten. Takács Géza edző munkáját 
figyelték egy teljes délutánon ke
resztül.

Salam on I. levélben  
(elenfkezett a SíFAC-nál 
s felezte, hogy a minő
sítőre szabadságot kap

Sopron, aupr. 7.
Miliői jobban közeledik a vasárnap, an

nál nagyobb a készülődés Sopronban. 
Még u szurkolók táborában is. 300 szur
koló jelentkezett. hogy elkíséri Győrbe 
a csapatot, de a mai nehéz időkben a 
BFAC nem tudott különvouatot szerezni. 
Sikerüli azonban elérni azt, hogy a va
sárnap délelőtt Induló sebosvapaihoz két 
kocsit csatolnak s így 150 szurkoló mégis 
elkísérhet: a SFAC-ot. Nagy a tét s
így a várakozás íalíokooott, do a játéko
sok fogadkoznak, hogy megvalósítják a 
szurkolók álmát.

Papán .kielégítően játszott a 8FAG csa
társora s különösen a Soproni II.—Né
meth jobbszárny készül nagyon. Nekik 
ugyanis folyton ezt mondják:

— Ha bekerülünk az NB-be, akkor 
jobban a szövetségi kapitány szeme 
előtt lesztek s bekerülhettek a nagy- 
válogatottba is.

Beszélgettünk Maróthy Sándor edző
vel s ő ezt mondta: , •

— A  szokott erős edzésekkel készülünk 
a fontos mérkőzésre. Nem erősítünk. 
Talán szükségünk lenne egy-két nagyobb 
tudású játékosra, do megbízhatóság te
kintetében a mai csapatunk jól megállja 
a helyét. Ezek a fiuk lelkesek s meg
felelően játsszák a rendszerünket. A 
rendelkezésünkre álló rövid idő alatt si
került jó  erőnlétet elérnünk s a helyzet 
az. hogy a legjobb csapatunkkal duba
iunk ki. Salamon T.-től ugyanis levelet 
kaptunk. Ebben azt írja, hogy sikerült 
szabadságot szereznie s már ma este 
Sopronban lesz. Vállalja a játékot, mert 
szolgálati helyén is állandóan edzett, 
íg y  tehát a Balogh II. — Salamon II., 
Fekete — Soproni I., Serényi. Murányi 
II. — Sopront II., Németh, Salamon I., 
Viktora, Sebes csapatunkkal állhatunk 
ki s mindent elkövetünk, hogy a 49 éves 
SFAC-oak megszerezzük az NB I.-be ju 
tást. Az esetleges sikertelenség azonban 
nem sújt. majd, le bennünket. Ebben az 
egeiben egész évi küzdelemsorozat során 
igyekszünk majd feljebb jutni. Amennyi
ben Salamon I. erőnléte nem lenne ki
fogástalan, úgy burányi megy előre a 
csatársorba, ő  Pápán is jól szerepelt 
elől. Ebben az esetben Kcjtő lesz a bal- 
fedezetünk.

PÉCSETT
mér hetek óta tárgyalások folytak a 

„DVAC, a DPAC én a Mecsekszabolcai SE 
egyesülésének az érdekében. Kezdetben 
úgy látszott, hogy az életrevaló tervből 
valóság lesz, végül is azonban1 a tárgya
lások megszakadtak és az egyesülés gon. 
dolata kútba esett. Pedig Pécs sport
élete sokat nyert volna ezzel az egyesü
léssel, mert a három egyesületből igen 
komoly klubot lehetett volna létrehozni.

Éva M a ltla g lía ü  
EmmaGrammatica 
S e r s i o T o f a n o

©láss filmdráma 
egy  halálos 
s z e r e l e m r ő l  I

n a i v
M» f .  8.-fiim .

Megkönnyítették  
a  villám lgazolást

A miniszteri biztos rendeletet adott ki 
a villámigazolás megkönnyítéséről. Az új 
eljárás értelmében minden villámigazo
lási ügy, amelyben a legkisebb ellentét 
is merülne fel az érdekeltek között, a 4. 
számú egyesbíró. László Endre dr elé 
kerül. Erről magyarázatképpen a kővet
kezőket mondotta Lás&ló dr:

— Több esetben előfordult, hogy az 
KB-egyesületejk nem bírtak erősíteni, 
mert a kiszemelt játékosokért az anya- 
egylete ,,vagyonokat“  kért. Ez a jövő
ben megszűnik. Indokolatlan kérésekkel, 
kártérítési igényekkel nem lehet a villám
igazolást megakadályozni. Én fogok min
ijén kérést és panaszt felülvizsgálni. A 
játékost felnevelő egyesület érdekeit meg 
fogjuk védeni, de nem engedjük meg, 
hogy indokolatlan követelésekkel meg
akadályozzák a gyors átigazolást, azaz a 
villámigazolást.

71 (banya II. már 
r é s s z iv e t i  
a  W M F C  e á s s é s é n

A  W M FC szerda délutáni edzésé
nek főbb eseményei a következők 
voltak:

1. Lukács Gida edző megbetege
dett, helyette Jávor (Jakube) ve- 
zette az edzést.

2. Az edzés műsorát gimnasztika, 
sok rövid futás és különböző labda
gyakorlatok alkották. Az edzés vé
gén a labda is előkerült, a csatár
sor a labdavezetést gyakorolta le
futásokkal. A  szélsők szögletrűgá- 
sokat gyakoroltak.

3. Valamennyi játékos résztvett 
Gere és Nyilas kivételével. Gere 
rándulása a hétföesti mérkőzés 
után súlyosbodott, hosszabb pihe
nésre lesz szüksége.

4. Résztvett az edzésen az új csa
tár is, a szegedi Tihanyi II. Moz
gásán látszott, hogy rugalmas és 
ügyes játékos.

5. Résztvett az edzésen Szabó II., 
az egykori kispesti játékos, aki az
óta Franciaországot is megjárta és 
legutóbb a Taxinak volt a közép
fedezete. Amikor érdeklődtünk nála, 
hogy milyen minőségben vett részt 
az edzésen, nevetve jegyezte meg:

—. Csak mint vendég.
6. A  csepeli fiúk körében a han

gulat —  a hétföesti vereség ellenére 
—  kitűnő. A  játékosok valameny- 
nyien a balszerencsét okozzák, hogy 
nem a WMFC ment tovább. A  csa
pat most minden erejét a bajnoki 
rajtra összpontosítja. Nagyszerűen 
szolgálja majd a célt a Szeged FC- 
vel lejátszandó két éremmérközés.

7. Á  csepeli sporttelep építkezési 
munkálatai már nagyon előrehalad
tak. Szeptember elsején lesz az első 
bajnoki mérkőzés Csepelen és 
akkorra már teljesen készén fogja 
várni az új öltöző a résztvevő csa
patokat.

8. A  csepeli sporttelep nevezetes
sége: három edzőpálya is rendelke
zésére áll a csapatoknak. Ezek kö
zül az egyiket máris remek gyep- 
szőnyeg borítja. Akármelyik nagy
pálya megirigyelhetné,

MA PREMIER!

Polgár és Kiszely Is részlteit 
a Ferencváros szerdal ©dk 
zésén
Vasárnap edzőmérkőzést játszik a Fradi

A  Ferencváros szerdal edzésére a 
két Sárosi érkezik ki elsőnek. Mind
járt be is vonulnak a teniszpályára, 
ahol közel egy óra hosszat játsza
nak.

Ezalatt lassan benépesedik a.z öl
töző. Itt van Polgár és Kiszely is. 
Polgár kijelenti, hogy nincs már 
semmi baja, Kiszely azonban még 
mindig panaszkodik.

—  Nem tudom mi van vélem  —  
mondja — , négy kilót fogytam az 
utóbbi időben. Azt hiszem, a gyom
rommal van valami baj.

Kiszely nem is akar levetkőzni, 
Dimény rábeszélésére azonban mé
giscsak mezbe öltözik.

Pósa elragadtatva beszél az esti 
kupamérkőzésről:

—  Élmény volt ez az esti mérkő
zés. A  lelátón fájt a szívem, hogy 
nem rúghattam, bele abba a fehér 
labdába. Gusztusos dolog ilyen fe
hér labdákkal játszani.

Csikós Boldizsárt dicséri:
—  Nagyszerűen védett a ,fHosz-

szú,c —  mondja — , neki köszönheti 
a Kispest a győzelmet.

Dimény edző megállapítja, hogy 
ez a Ferencváros idei legnépesebb 
edzése. Pálinkás (katona vidéken) 
és Tátra (beteg) kivételével min
denki megjelent.

Háromnegyed hat óra tájban vo
nulnak ki a pályára a fiúk. Két kör 
gyaloglással kezdődik a munka. 
Azután futás, majd különböző tor
nagyakorlatok következtek. 15 labda 
került ezután a pályára, minden já
tékosra jutott egy. Az együttesen 
végrehajtott tornagyakorlatoknak 
nagy közönségsikere volt. Befejezé
sül ,,harisnyás“ játék következett. 
Két csapatra oszlott a társaság. Jó
val elmúlt már hét óra, amikor 
abbahagyták a játékot.

A  legközelebbi edzés pénteken 
lesz. Vasárnap délelőtt pedig már 
sor keiül az első edzömérközésre is. 
Az MTK-páiyán rendezendő ünnep
ség után, körülbelül 13. óra tájban 
egy cégcsapattal játszik a Ferenc
város.

Bizonytalan még: a  K T K  
és a  B R SC  Össze
á llítása  a  minősítő  
mérkőzésbe

A szövetség rendelkezése értelmében a 
BRSC és a KTK egymás között két mér
kőzésen dönti el, hogy melyik kerül be 
az NB III-ba. Az első mérkőzést most 
vasárnap játsszák le Rákosfalván, lévén 
a IiRSC a sorsolás szerint, a pályavá
lasztó. A második mérkőzés jövő héten 
csütörtökön, NagyboldogaGzony napján, 
Kőbánytin ckrül lejátszásra. A  vasárnapi 
mérkőzésre mind a két csapat erős edzé
sekkel készülődik. Mind a két csapatnál 
közös baj van: a játékosok közül sokan 
teljesítenek szolgálatot és nem lehet még 
tudni, hogy ki tud szabadságol: szerezni. 
A KTK van a nehezebb helyzetben, mert 
nem kevesebb, mint hét játékosa katona. 
Ha nem sikerül nekik szabadságot sze
rezniük, akkor ifjúságiakkal állnak ki.

"S»í

Binder, Pesser és BSaho 
—  nyeregben

Érdekes kerékpárverseny lesz va
sárnap Becsben. Binder, Pesser és 
Blaho, a három neves labdarúgó elha
tározta, hogy vasárnap kerékpár- 
versenyen indul. Kétüléses verseny
ben vesznek részt. Egy cigány, egy 
király alapon három neves kerék
párossal párosítják össze őket. Az 
első ülésen kerékpáros, a hátsó ülé
sen labdarúgó ül majd. Az első ülé
sekre Bulla, Dusika és Schaffer ke
rül. A  párosítást a verseny előtt 
sorsolással döntik el.

G idéfalvy dr. ké résé re  
v a s á r n a p  S z e g e d e n  
találkozik a W M FC  

é s  a  S z e g e d
A  Szeged AK  és a csepeli WMFC  

vezetősége —  mint ismeretes —  
megállapodott abban, hogy évenkint, 
lehetőleg mindig a bajnoki idény 
kezdete előtt, két-két mérkőzést 
játszanak egymással'. Ebben az év
ben 11 ezüstéremért folyik majd a 
küzdelem, később azonban komoly 
vándordíját is alapítanak ezekre a 
találkozókra.

A  megállapodás értelmében most 
vasárnap Csepel, jövő vasárnap 
pedig Szegeden kellett volna a ta
lálkozóknak lezajlaniok. A  minisz
teri biztos kérésére a színhelyeket 
most felcserélték. Gidófalvy dr 
ugyanis vasárnap Szegeden lesz, 
ott tart alszövetségi napot és ennek 
keretében játsszák le a mérkőzést.

A  két klub készséggel teljesítette 
a kérést és így most vasárnap Sze
geden zajlik le az első talákozó.

Rubint utazik Skopljéba
A BASK—Slropije jugoszláv' bajnoki 

mérkőzés levezetésére Rubint Hajós já
tékvezetőt küldte ki az MDSz. Rubint 
szombaton repülőgépen utazik Skopljéba.
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Béky
az Elektromos
pályán

Szerdán délután az Elektromos
pálya salakján Béky Bertalan ig 
végignézte a kétkapus edzést. Meg
kérdeztük tőle, mi járatban van az 
Elektromos-pályán.

—  Tárgyalni szeretnék az Elek
tromossal. Nagyon szívesen játsza
nék az Elektromosoknál, nekem 
állás sem kell, viszont csak profi
alapon vagyok hajlandó leszerződni.

Ezt mondotta Béky. Hs ltésö este 
sor is került a tárgyalásra.

* A Megyeri SC felkéri az ősz- 
szes játékosait (kölyök, ifjúsági 
és szenior), hogy legkésőbb szom
batig a játékosigazolványaikat az 
MSC-pályán vegyik át és igazol
ványaikkal egyiiíi vasárnap az 
MTK-páiyán, a seregszemlén fel
tétlenül jelenjenek meg.

Ext  v e g y e > 
S o h a s e m  fo g  m á st h a szn á ln i S

Jutalomban részesülnek 
a jó Játékvezetők

A  miniszteri biztos elhatározása
képpen a játékvezetők munkáját a 
jövőben a legszigorúbban ellen
őrizni fogják. Azokat a játékveze
tőket, akik bizonyos hiányosságokat 
mutatnak fel a játékvezetés terén, 
továbbképzés alá veszik. Azok pe
dig, akik az ellenőrzés alapján bi
zonyságot tesznek szorgalmas, oda
adó, valamint sportszerű munká
jukról és arról, hogy erős kézzel 
végzik azt a nevelő munkát, ame
lyet a játékvezetőhivatás ró rájuk, 
jutalomban, kitüntetésben része
sülnek. A  jutalmazás elbírálásá
nál figyelembe veszik: 1. A  játék
vezetői magatartást pályán és pá
lyán kívül. 2. A  nem mérlegelő já
tékvezetést. 3. A  fegyelmezés vég
rehajtásának módját a pályán. 4. A  
játékvezetötárssal szembeni bajtársi 
magatartást.

A  döntésnél külön csoportban hU 
rálják el: 1. A  Nemzeti Bajnoksá
got. 2. Az alszövetségi, alosztályl 
és 3. a nemzetközi mérkőzések já
tékvezetőit. 4. Figyelembe veszik if
júsági játékvezetőknek az ifjúsági 
játékosnevelés terén végzett, mun
káját.
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CSZAS

I Augusztus 17, 18. és 20,

Augusztus közepén kerül sor az 
idei úszómüsor második nagy ese
ményére, a három nemzet vízi
labda-tornájára. Augusztus 17. és 
20. között Budapesten vendégszere
pei a német és az olasz vízilabda
válogatott. Nemzetközi úszószámok 
ez alkalommal nem lesznek, de a 
víziia bdarn érkőzése kkcl közös mű 
sorban kerülnek lebonyolításra a

.. - -  ----------- - | magyar bajnoki küzdelmek. Az
játszott a második csapata j űszószövetség idén nagyon kitesz

magáért: olyan csemegéről gondos
kodik az űszősport barátai számára, 
amilyent már évek óta

Olasz ■ nemei m tn&gfy&i* vízi* 
lahdatorna és
a magyar úszófeafnokságfok
ICniSJ’zf 11c, 1 •• 1

F á c z á n  já t é k a  
b izo n y ta la n  
a  IMAVAG-foan

A SFAC elleni minősítő mérkő
zésre _ készülődő MA VÁG csapata 
szerdán délután kétkapus edzőmér- 
közést 
ellen.

—  A Vasast szerettük volna ed- 
zötársnak megszerezni —  mondta 
Jakab Márton intéző — , de a Vasas 
nem tudott szerdán kiállni ellenünk.

Az edzömérközésen gyakran meg
szakította a játékot Opata edző és 
felhívta a játékosok figyelmét a hi
bákra, Különösen a támadósor játé
kát kifogásolta gyakran az edző. 
Az edzésen hallottuk, hogy a Bocs
kai Bércesét eredetileg a MÁVAG  
akarta megszerezni, de a DiMÁVAG 
égy orrhosszal megelőzte a buda- 

, pesti gépgyáriakat.
—  Pedig nagyon tudtuk volna Bé

rcesét használni a soproniak ellen 
—  mondta az egyik szurkoló.

Edzés után megbeszélésre ültek 
össze a játékosok. Opata Zoltán edző 
főleg a hosszú, a szélsőknek adott 
labdákra hívta fel a fedezetek és a 
csatárok figyelmét. A  szurkolók kö
rében igen nagy az érdeklődés, már 
tödig több, mint háromszázan je
lentkeztek a győri mérkőzésre. A 
játékosok valamennyien egészségesek, 
de Fáczán játéka mégis bizonytalan. 
Fáczán ugyanis jelenleg katona és 
szabadsága ezen a héten jár le. A  
vezetők remélik azonban, hogy si
llerül Fáczán réízére szabadság
meghosszabbítást kieszközölni. 
Amennyiben Fáczán nem játszhatna, 
úgy Bozsi'.r fogja helyettesíteni. A 
csapat előreláthatólag a következő 
lesz: Ország —  Varga, Fáczán —  
Seffelin, Kéri, Bteinbach —  Komo- 
retto, Bakó, Muszka. Opata, Füredi. 
Tartalék: őri, Bozsur és Kárpáti. 
Véglegesen, pénteken állítják össze 
a csapatot.

A MÁVAG vasárnap reggel indul 
Győrbe Berta. Sándor elnök, Jakab 
Márton intéző és Opata Zoltán edző 
vezetésével.

. — —  nem lát
hattunk a magyar fővárosban.

A  német vízilabdacsapat játék
erejével tisztában vagyunk. Való
színű, hogy a két héttel ezelőtt Bu
dapesten járt gárda, két-három he
lyen lényeges erősítést fog kapni, 
mert a németek nem akarnak még- 
egyszer 7:2-es vereséget szenvedni. 
Az olaszok tudásáról nincs tiszta 
képünk. De ha a. decemberi ven
dégszereplésükre, vagy a MAC és 
a főiskolai válogatottunk tavaszi 
olasz portyájára gondolunk,, min
den okunk megvan arra, hogy igen 
alaposan felkészüljünk az augusz
tusi találkozóra.

A  MUSz már elkészítette a torna 
tervezetét és az előkészületek már 
folynak. A  tervek szerint a három 
nemzeti válogatotton kívül a ma
gyar B)-csapat is részt venne a tor
nán, aképen, hogy minden ver
senynapon az éppen szabadnapos 
válogatottat kapná ellenfelük A  É l 
csapat eredménye a végeredmény 
megállapításánál természetesen nem 
jönne tekintetbe.

Augusztus 17-én az olasz-magyar 
mérkőzés kerül sorra. Ugyanekkor 
a német csapat a magyar B) válo
gatottat kapja ellenfelük A  bajnoki

számok közül a 200 m gyors, 100 
m mell, _ 100 m hát és 4x200 m 
váltó kerül lebonyolításra.

18-án, vasárnap lesz a német
magyar. Az olaszok B) -csapa
tunkkal játszanak. A  magyar baj
nokságok közül pedig a 100 m 
gyors, 800 m gyors, 200 m mell, a 
vegyesváltó és a műugrás ver 
senyzői jelennek meg a rajtnál.

A  harmadik versenynapon, 2o-án 
német-olasz küzdelem és magyar 
A j— B) mérkőzés szerepel a műsoron. 
A  400 m gyors, 200 m hát, 4xioo m 
váltó és a toronyugrás pedig az or
szágos bajnoki küzdelmeket fejezi fce. 

Az egyes napokon még a követ
kező hölgy bajnoki számok kerülnek 
sorra: első nap: 400 m gyors, íOo m 
hát, második napon: io0 m gyors, 
200 m  mell, 4x 100 gyorsváltó, har
madik nap: 200 m gyors és mű
ugrás.

Mind a három napon lesznek még 
ifjúsági bajnoki számok is,

Ebből a műsorból látható, hogy 
ilyen gazdag eseménysorozat évek 
óta nem volt Magyarországién.. A  
nemzetközi résztvévőköin kívül a 
magyar versenyzők 'emelkedő for
mája és jó eredményei arra enged 
nek következtetni, hogy a verseny 
sport báli értékte is kivételesen magas 
színvonalú lesz. Ehhez hasonló úszó- 
viadal nem lesz ebben az évben 
Európáiban.

A  német-magyar mérkőzés várat 
lanul nagy nézőszáma és az ország 
minden részéből megnyilvánult nagy 
érdeklődés azt mutatta, hogy az 
úszósport ismét hódit. Van közön
ség, van érdeklődés'—  csak jót kell 
adni. Nos, az augusztusi torna min 
den igényt kielégít.

Nagy verseny lesz!

Játékvezető a vízben
avagy

vidéki csendélet
Az egyik vidéki városban nagy 

izgalmak közepette folytak a kerü
leti vizilgbdabajnokságok. A döntő 
mérkőzésen —  amely egyébként 

I szép tiszteletdijért is ment ■—• a 
hazai csapat gyengécskén működött 
és 1 vendégek egymásután vezették 
a szebbnél-szebb támadásokat. Baj 
ugyan nem, történt, mert gól nehe
zen akart születni. A  közönség azon
ban mégis nagy izgalommal figyelte 
a harcot. Mindenki ott volt a, város
ban a mérkőzésen, „aki csak szá
mított^. A díszpáholyban a katonai 
és polgári előkelőségek. Az első sor
ban izgatottan szurkolt egy közép
korú hölgy. Láthatóan elégedetlen
kedett a játékvezető ítéleteivel és 
kifejezést is adott nemtetszésének. 
Történt pedig, hogy a hazaiak ki
tűnő helyzetbe kerültek, amikor a 
játékvezető sípja megállította a tá
madást. Ezt már nem tűrhette to-

KERÉKPAR

Marosi Ráröly, Sze*rtl volt játékosá
val,- szerződését az Elektromos beuyui- 
tntta a szövetségbe. Befutott még Nagy
marosi Mihály UTE szerződőse az Ú j
pesthez. Továbbá játékengedélyt kértek 
a következük: Kaimár Jenő, a Hungária 
volt. válogatott játékosa a Ristrxbez,
Horváti1 Ferenc fvolt Nemzeti) a Test - 
vertsáírhez, Puff István (Nemzeti) és 
IJarazs kinti (Taxisok) a BSzKKT-hoz.
Hadaiul .1 árosnak, a Szegedi Ah' játé
kosának a szerződés-in xlosítását tudomá
sát vette az egyesbíró.

SZEGEDEN
gyengén sikerült a szerdai edzés, 
mert igen sok elsöcsapatbeli játé
kos hiányzott. így azután a kétka
pus játékban a tartalékcsapat nyert

arfJ\yí?an.: Győzelmét első- ^  TOar nem TurneTte to_
brlvm-nt n é í r '20 , ; az odaadó hölgyszurkoló. Fel-bravúrosan védte a tartalékok ka- uaroit és
púját, Góllövö volt Gyuris, Pólyák 
(öngól), illetve Nagy.

. A Cinkotai TK erősen készül az őszi 
Menyre. Miután felkerültek a KÖLASz 
egységes első osztályába, edzőnek szer
ződtették Nosza 1 Jánost, a csapat régi 
Jvles játékosát. Noszál nyolc évvel ez- 
r ’őtt került el Ginjíoiáról. Zsolnán, Fii- 
J/ken c.-s Dere^szászon játszott, majd ké- 
s >bb edzősködott, utoljára pedig tavaly 
a Tokodban szerepelt. A cinkotaiak so
kat várunk a működésétől.

A Cs. MOVE-ban serényen készülődnek 
az osztályozó mérkőzésekre. A vezetők 
remélik, hogy sikerül meegyezuiök Va
romén k. hogy sikerül megegyezniük Vá
rai. Vági a CS. MOVE-bói került el 
.profinak ezelőtt hat evvel, Kispost- 
Hudafok í (h min a)—Ff u ngá r ia körforgás 
után most valószínűleg az anyaegyosü- 
íctében fog ismét kikötni,

SZÁNTÓ IS BÉSZTVETT
a szolnokiak szerdai edzésén, de sérült i 
jobblábára való tekintettel balszélsőt ját
szott. Kint volt Csabai is, aki párnapos 
szabadságra jött haza,. Vasárnap azonban L ______________

tud eImenm ,Tok?Aia- ^  szemközötti sugdolódzás után közöl- edzésen jelet, volt egy próbajátékos is tói,
Hátvéd, de nem nagyon csillogtatta tu-1 velünk döntésüket
fAkl4-tMÓré. . '  edzést. Kétlcapus —  vsla Karim a, ie-játék is volt mar. Tokodra valószínűleg:I 7, - nn ___ . . _
ez a csapat megy: Horváth I. — K ispé-| az 500̂  meteres 6u az 1000
tér. Barna (Horváth II.) — Selmecri, £í 
f-ziies, Fazekas—  Szántó, Nagy, Kolláth, 
hanga (Vezér), Korom.

HliSZTON'
e :y kisebb,^ ne korszerű sporttelep épi- 
i-íeet kezdték n>«g. Az építőbizottság 
élén Püspök József alezredes áll, aki 
már számtalan esetben bebizonyította, 
hogy Íbiszt várcs sportügyeit szívén ví- 
fiiii. Már több, mint négyezer pengő 
ív ű it  dw-sze. de i! husztiak az OTT-tól is 
várnak támogatást.

A KISVLKÖLDr EGYESÜLETEK
í ováhhr.a u  a nyugati ajszbvetségbez 
tartoznak, mert az es-ztergomi alosztály 
Vmgszervezéss nem járt sikerrel. Hameg- 
felelő számú nevezés érkezik, akkoi a 
NvLASz egy kiiUn fi, osztályú csopor
tot szervez n k:saliíildi egyesületekből.
A. nevezési fölhívást most bocsátották ki 
b nyngaltak.

—  Fúj, bíró! —  kiáltással a játék
vezetőre rohant és nagyot taszított 
rajta. A játékvezető egy darabig 
egyensúlyozó gyakorlatokat végzett 
a medence szélén, majd engedelmes- 
kedve a fizika törvényeinek, bele
fordult a vízbe. Úgy, ahogy volt, 
szép világos öltönyében.

Az izgatott hölgyet szépen kive
zették, a játékvezetőt kimentették 
és a kölcsönköpenybe öltöztetve rö
vid szünet után tovább vezette a 
mérkőzést.

És mondja valaki, hogy a vízi
labda, nem izgalmas sport. . .

1 c ..

B S E -M T K
I. o. vízilabdamérközés lesz ma 
este fél 8-kor a nyitott uszodában. 
A  találkozónak különös érdekességet 
ad az a körülmény, hogy tulajdon
képpen a BSE csapatában is MTK- 
sok játszanak, a kék-fehérektől fél 
évvel ezelőtt megvált játékosok 
közűi négyen. Az MTK 'fiataljainak 
nincs sok esélyük a bajnokságra 
törő fővárosiakkal szemben, de az 
„újak" szeretnék megmutatni 
„hűtleneknek”, hogy van jövője az 
MTK-nak.

Lorenz vezetéséve! 
csonka csapat utazik  
W angenhe  

a ÍOO km-es versenyre
Vasárnap, augusztus 11-éa a* Algán 

mMletU W anjenben négy nomaet legjobb 
porfelhő lovagjai adnak egymásnak ta
lálkozót egy 100 km-es körpályán. A  
leggyorsabb német, oltasz, jugoszláv és 
magyar országai ti négyesfogratok vonul
nak fel ezen a tornán, hogy hatkörön- 
kmt részh aj rákkal fűszerezett pontver
senyt. vívjanak az egyéni és csa pia belső
ségért.
,JS7\ ■esycs nemzeti válogatottak össze
állítása a következő:

Németország: Kilteteiner, Preiskeit,
Schöpflin, Kossler.

Olaszország; Morigi, Giaoometti, Fon- 
di, Ortelli.

Jugoszlávia; Profénicz, Poknpec, Pen-
cev és Davidovic.

Magyarország; Li«zkay, NyiLase, Gere
és S'zalay.

A  magyar válogatottnak tehát a fenti 
östsze áll ftáeban kellett volna elindulnia. 
Tegnap este azonban teljesen felfordult 
minden. Kitűnt, hogy' Gere nem utaz
hat el a csapa Ital, mert feleségét kór
házba szállították. A négye sfogta t veze
tője, Velvárt Nándor is visszalépett, mi
után nem tudott szabadsághoz jutni, 
Gere hejyettesítésére Szittya Rezső fő
titkár Karakit hozta javaslatba, aki ki
es beutazási engedéllyel rendelkezik. Ka
raki azonban nem volt seholsem talál
ható. A  BSzKRT intézője. Ősz Lajos, kö
zölte a szövetséggel, hogy Karaki je
lenleg a Balaton körül folytat edzési és 
tartózkodási helye ismeretlen. Ekkor fel
merült még Éles kiküldetése is, bizonyos 
hangok pedig Papp I. és Bodai mellett 
kardoskodtak. Miután azonban a fentiek 
részére ki- és beutazási engedélyt az 
idő rövidségére vald tekintettel szerezni 
mar nem lehetett, hosszas vita után 
úgy döntött a versenyintéző bizottság 
hogy csak

csonka csapatot
kiild Wnugenbe.

A  fiuk kísérőéül n, szövetség Lorenz 
edzőt jelölte ki, akinek ez lesz utolsó 
hivatalos működése az idén. A  kitűnő 
nemet edző Wangcnből már nem. tér 
vissza Magyarországra.

A tartalékos magyar csapatnak kevés 
keresnivalója vau1 az olasz és német le
génységgel szemben. Ezek tavaly helyen
ként 49 km-es átlaggal süvítettek végig 
a tíikörsimaságú wangeni terepen. Egyet- 
len esélyünk volt: legyőzni a jugoszlá
vokat,. Három. emberrel azonban* ez sem 
lesz könnyű mesterség. Egyénileg Lisz- 
kay okozhat kellemes, de nem várt örö
möt.

A Millenáris tegnapesti edzőversenyé
nek kezdete előtt a magyar versenyzők 
bensőséges ünneplésben részesítették 
Lorenzet, aki meghatódott szavakkal bú
csúzott. el porfelhölovagjainktól és vágtá 
zóinktól.

Ma délben egy órakor utazik el i 
csonka magyar csapat Wangenhe,

TENISZ

Á  Nagy-Pelvássy pár pénteken kísérletet 
tesz a z  5 0 0  és 10 0 0  méteres kétüléses 
repülőrajtos országos csúcs megdönté
sére!

A  Nürnbergből hazaérkezett Nagy 
— Pelvássy kettős első kérdése az 
volt, —  amikor lekászálódtak a vo
natból :

—  Megérkezett az új tendemt 
Mondtuk, igen.
Erre összenézett a két fiú, az ar 

cuk felderült. Aztán rövid, négy-

méteres repülőrajtos országos csúcs- 
eredmény megdöntésére. Odakünn 
Nürnbergben csak kettős tenyér
szélességgel kaptunk ki a leggyor
sabb és összeszokott német pártól, 
—■ meglehetősen öreg kétülésesen. 
A z új gép repülni fog alattunk.

A  két csúcs ellen állandók a tá
madási kísérletek. De eddig minden 
kísérlet kudarcot vallott. Az 500 mé
teres rekordot a Györffy— Eigner 
pár 1929-ben állította fel. Eredmé
nyük 30.4 volt. E zt a teljesítményt 
állította be a múlt szombaton a 
Papp —Hettlinger legénység. Ide
jüket azonban nem lehet ■ hitelesí
teni. Az 1000 méteres csúcs már 
újabbkeletü. 1939-ben érte el a Ka

rakt—Pelvássy pár. l:06-ot futot
tak.

Bizonyosra vehető, hogy ez 
péntek esti kísérlet teljes sikerrel 
jár. Annál nehezebb feladatra vál
lalkozott Nagy Béla, aki a jövő hé
ten Orczán 1000 méteres repülöraj 
tos teljesítményét akarja túlszár
nyalni. Orczán Ideje, melyet 1935 
ben állított fel —  1:10.6.

Az egyórás állórajtos csúcskísér
letre —  mint Nagy Béla mondja 
így csak két hét múlva, a,z olasz- 
magyar és a Bécs— Budapest vőro- 
sökkösötti válogatott pályaviadalok 
után kerül sor.

A SZERDAI EDZÉSEN
az I. és II. osztályú versenyzők részére 
tizkoros pontversenyt is Rendeztek. En
nek eredménye: 1. Hettlinger (Törekvés) 
13 pont. 2. Sásdy II. (Törekvés) 11, 3. 
Bar.adjes BSzKRT 10. 4. Papp I. (Vil. 
KK) a. 5. Papp II. (Vil. KK) 4.

A . III. osztályú versenyzők részére 12 
koros ..lengyel-rendszerű” versenyt bo
nyolítottak le. 1. Oszváild GSzKK, 2. 
Kucsera FTC, 3. Lakatos (Törekvés), 4 . 
Giszvein (Tipográfia). 5. Kiss MPSE. 
Ugyanez a versenyszám országútiak ré
szére: 1. Jagoda DKIC. 2. Meál DKK,
3. Joha DKK. 4. Kautzky MPSE, 5. Ku
csera II. FTC.

Esem énydús
Idény vég tenisz
b e n !

Alig érkeztek meg teniszezőink 
Olaszországból, máris újabb nagy 
feladat vár az élgárdára. Az idény 
végére összesürüsödtek az esemé
nyek és még talán sohasem volt ilyen 
gazdag műsora a tenisznek, mint az 
idén.

Első a soi’ban a gödöllői nemzet
közi verseny. A  kormányzó és hit
vesének aranyserlegéért játszik 
augusztus 11-töl 15-ig a teljes ma
gyar élgárda. Rajtuk kívül jugo- 
szlávok és olaszok jönnek. Asbóth- 
nak legjobb formájára lesz szüksége 
ahhoz, hogy továbbra is ö védje a 
gyönyörű serleget.

A  gödöllői verseny után követke
zik a MAC rendezésében Magyaror
szág 1940. évi nemzetközi bajnok
sága. Ez augusztus 17-től 25-ig lesz. 
Itt a jugoszláv és olasz versenyző
kön kívül németek játékára is szá
míthatunk. Bátran mondhatjuk, hogy 
a magyar bajnokság lesz az idén 
Európában a legerősebb mezőnyü 
verseny.

A  bajnokságot követi az ifjúsági 
bajnokság augusztus 25 és szep
tember 1-e között. Ezt a szövetség 
rendezi a BEAC- és a BDKE-pályá 
kon.

Augusztus végén a magyar válo
gatott csapat Münchenben a néme
tekkel játszik. Ez lesz a visszavágó 
mérkőzése a júniusban Budapesten 
lejátszott versenynek.

Szeptember 6-áa kezdődik Buda
pesten a magyar— jugoszláv váloga
tott mérkőzés a „Trofeo E. 42"-ért. 
Utána Zágrábban játszunk a jugo- 
szlávokkal a Duna, Kupáért.

Megvan tehát a magyar tenisz
sportnak a lehetősége, hogy a most 
elszenvedett vereségeket jővátegye 
Reméljük, hogy a csapat tagjain 
kívül a szövetség is mindent elkö
vet, hogy ez sikerüljön.

Az esé ly esek  sim án  
győztek a 111. osztály** 
ten iszbajnokságok  
m ásodik napján

Szerdán délután mozgalmas elet 
volt az MTK teniszversenyén. Ai 
rendezőség erőltetett menetben játi' 
szatja. a mérkőzésekét A  vidéki já« 
tékosok ugyanis szombaton Dósamé-* 
ra utaznak a vidéki csapatbajnok-* 
Ságokra. Addig legalább elődöntőig 
szeretnék előrevinni a mezőnyt 
Tegnap az összes kiírt mérkőzést 
lejátszották. Meglepetés az eredmé-* 
nyékben nem akadt. Az esélyesek 
simán győztek. A  szerdai, nap eredi 
menyei:

Bajnoki számok: 1
Férfb-gyes: Salgró—Fialovszky őr 6:2*

6:2, Ctíilíaig—Várnai 6:0, 6:2, Meze >*-•*•
öcsy dtr 6:0, 6:2, Bujlor—Beek ár 7:5,’ 
6:0, Ernszt—Csapó 6:2, 8:6, Károlyi—4
Szíancsik 6:3, 6:4, Kanta—Bari 6:2, 6:4, 
Spitzer—Solimidek 6:3, 6:4, Schenkclbaeh 
—Boldog dr 6:5, 2:6, 6:2, Palásti—Bízást 
lich 6:2, 4:6, 6:0, Cserkút!—B&ttlay 6:!, 
8:6, Koppány dr—Farag-ó dr 6:0, 7:5,
Bardóczi—Dóczi 6:0, 6:4.

l-'órf ipárns: Bu.itor, Szőke—Kemény,
Gottesmann 7:5. 2:6, 6:0, Koller, Károlyi 
—Beck dr, György 6:0, 6:0. Se-henkeí-.
bach, Valovits—Bóbay, Szedlák 6:3, 6:2, 
Jbutafey, Sztancsik—Kaba, Magyar 5:7, 

6i0.
Női csrycs; Csutor—Huícnyi.né 6:4, 6:4, 

Gsapo— Jobbaháziné L n., Viola.—v. Afctir 
naynó 7:5, 6:3, Ribálszky—Deákné 4:6, 
6:2, 6:2.

Egyéb számok:
Férfiegyes, II. o.: Barabás—Kertes®

6:1, 6:2, IToffmann—FüJöp 6:1. 6:2.
Csütörtöki fátékreud:

2.30: Hofbaucrnó—Czóklomé (A ); Fo* 
buda—Tamáe; Bindcr dr—Szőke; Magyart 
—Kell; Kaka—Fiilöp; Li eh tinann—Dom
bóvári.

3.30: Boldogné—Eigl (B); Péteri—Ja- 
cobi; Winternitz—Pál; Klag—Királyi; 
Búj tor—Fischer dr; SzLancsik—Schenkel* 
bach.

4.39: (A)—Csapó; Kertész—Komolya
(C); Minder—Halácsi; .Solt—Fiirstnef^ 
Forda—Forgács; Horváth—Balázfiné.

5.39: Haraszti—Hendler dr, folytatásj 
(B)—Bibárszky; Kanta, Miuder—Ford», 
Székely, Döbrente—Valovits; (C)—Kop*« 
pány dr; Bardóczi—Mezey; Pillér— 
Ritscherné, folytatás; Károlyi, Horváth] 

-Sa.Lgó, Deákné.
6.15: Sas, Klug—Fülöp, Tarnál, folyta-! 

tás; Bardóczi, Hendler dr—Schenikelf1 
bach,  ̂ Valovits; Komolya, Salgó—Pa.jor, 
Varsányi; Bu.itor, Csapó—Kanta, Majaikj 
Szőke, Lykáné—Boldog, Boldogné.

Sehroeder játékjogái bizonylnlan időre
felfügg-rsí.íette a svéd tettiszszövetség. 
.rhrnsiler a fedettpályáo t.ünt íel, de a 
szabadban is ért el néhány remek ered
ményt. Tayaly 3. magyar bajnokságon 
is szerepelt. \  kiváló svéd játéko. na
gyon hamar iúdulatha jön. Most is hir
telenségének az áldozata lett. A  játék- 
torén kivüL volt sportszerűtlen és mégis 
elítélték,

AZ ADFÍiEDI TENISZE EBCEETNEK 
m é g  n in c s  b a j n o k a  

V asárnap kezdődik Losoncon a vidéki 
teniszcsapatbaji.okok körmérkőzése. Az 
alföldi kerület -ezetősége nagy zavarban 
van. A kerületben még nem dőlt el a 
bajnokság kérdése és így nem tudják 
hogy kit küldjenek Losoncra. A férfid 
csapatbajnokság az SzVSE és a GyAC* 
a női bajnokság a KEAC és a CsAK *kü- 
zött dől el. Ezeknek a mérkőzéseknek a 
lejátszására már nincs idő és így a ke
rület intézőbizottsága fog kijelölni egy- 
egy csapatot., amelyik az alföldi kerüle
tet Lo. mcon képviselni fogja.

Asbóth, Gábori " 
és Szigeti megérkezett 
Olaszországból

/ z  Olaszországot járt magyar teoil* 
szezőkrőd szerdáig semmi hír sem vol 
Szerdán aztán váratlanul megér ke zeLÍt 
Asbóth, Gábori, Szigeti és Herzum fő'* 
titkár, a csapat yezetöej. Velencóbi'ifi 
Budaj>estlg repülőgópen tették mcg : m  
utat. A  többi magyar játékosról és 
verscrmvel kapcsolsios benyomásokról 
alábbiakat tudtuk meg:

— Stolpn én Szentpéterl Llvornóha 
utazott versenyre, — hangzott a beszá
moló. — Somogyi Klári és Szilvágy 
Edit RiminihŐl szintén Livomóba men| 
és onnan hétfőn együtt jönnek haza. 
Szóvall a gödöllői versenyre már Itthon 
lesznek.

— A  két olaszországi versenyről az 4  
legtalálóbb megállapítás, hogy »z ola
szok a jobb felkészültségüknek köszön* 
hetik a győzelmet. A magyar fiukat nerm 
lehet okolni a vereségért. Asbóth szerep, 
léséhez nem kell magyarázatot fűzni. A# 
olaszok is elismerik, hogy

Asbóth ma a , legkiválóbb játékos 
Európában.

Gábori nem volt, csrycsmérkőtrésre fé lté , 
szülve. Ennek ellenére sem szerepelt na. 
gyón rosszul. Riccionéban mind a két 
szetben vezetett Romanonl 3llen é« csak 
balszerencsevei vesztett. Szigetitől jobb 
szereplest vártunk, öt az menti, hogy 
szolgálati beosztása miatt nem tudott 
eleget játszani. Szentpéieri azt nyúj
totta, amit vártunk tőle. Arról nem <S 
tehet, hogy néhány ütésfajta teljesen 
idegen neki és ezt az olaszok hamar ki. 
használták. Stolpa nem bírta a hőséget. 
£s, mint bevallotta, legalább hat bétra 
nem játszott ötszetes mérkőzést. Viareg- 
gióban máj* nem is vállalta a játékot.

— Párusoan az olaszok tűzijátékot ren-* 
deztek Riccionéban. Szinte lelőtték a 
magyar párt a pályáról. Viaregglóban 
az Asbóth—Gáborl-par remekül játszott. 
Minden szetben vezettek, csak a döntő 
génieket nem tudták megnyerni. Megfe
lelő** edzéssel az  ̂ Asbóth—Gábori-kettőa 
Európa legjobb párja lehetne. Azt most 
már ők Is belátták, hogy ebben a fel
állításban kell játszaniok. mert ez a leg
erősebb magyar pár. Viareggióban már 
teljes összhang uralkodott köztük. A 
második párnál már bajok voltak. Stol
pa jól játszott Riccionéban Szigeti olda
lán, de megsem volt az Igazi. Viareggló- 
bán Széntpetéri egészen gyengén ját
szott párost. Jobb felkészültséggel dön
tetlent is érhettünk volna el.

RGEDBŐL ÉS BRESBAFBÓG ÉRKE' 
ZETT MEGHÍVÁS

a -magva r teniszezők részére. A szövet- 
se-S azonban most nem tud clsővonal- 
oeii játékost küldeni, mert a cödöHői 
nemzetközi versenyen és a magyar baj- 
nofcsagon vannak elfoglalva játéksaink,

TIZENNÉGY KÖZÜL — EGY
A teniszezövetsőj* újabb játékvezetői 

vizsgát tartott. Á  vizsgára eredetileg 
tizennégyen jelentkeztek. A vizsga nap
ján azonban csak egy jelölt ment cl. Á  
többi tizen három — mint kiderült — 
szolgálati beosztása miatt nem. tudott 
megjelenni^ Az egyetlen jelölt, Dunay 
Fai, átváló vivabajnokunk, remekül le
vizsgázott.

ATLÉTIKA
SIMFSON ÚJPESTEN JÁRT

A MASz népszerű amerikai edzőja, 
Simpson, szerdán délután az újpesti Sta
dionban a lila-fehér atlétagárdát látó' 
gáttá meg. Hosszasan foglalkozott a vág- 
tazókkal. a súlylökőkkel és a diszkosz' 
dobókkal, majd a rúdugrókhoz vonult. 
Itt mintegy 20 perces előadást tartott, «  
helyes stílusról. Az újpesti atléták nagy 
megelégedéssel fogadták az amerikai 
edző utasításait, jótauácsait és stílusbelijavítgatásait  ̂ 7



Csütörtök, 194Ö augusztus 8.

N a g y  fe la d a to k  e lő tt  á ll  
K e le n  d á n o s

A szövetség nem zárkózik el a rajtengedélyek
megadása elől

A szövetség-be érkezett távirat és a 
Pporthirlap fc-eddi helsinki telefoubeezél' 
Cetébe szerint Kelen János .augusztus 
Y- i kén nem indul Gö te-borgba n, visz on t 
augusztus 11-én, vasárnap Kouvolában 
-val ószínül cg 10.000 mé teren, 14-én Stocb- 
lioímbari pedig valószínűiig 5000 méteren 
áll rajthoz.

A  feladat, amit Kelen ezzel magára 
vállal, valóban hatalmas. # Vasárnap 
J0.000-öt futói, minden valószínűség sze
rint

30 perchez nagyon közeli idő alatt, 
szerdán 150 km-es vasúti és többszáz

lomé teres repülőút után Sínekből inban 
5000-ot. futni szintén erős ellenfelek ellen, 
« tárba hazarepülve kiállni a bajnokság
ban a nem lebecsülendő többi magyar 
iávfulóval

szombaton 5$00-en, vasárnap l'0.0C0-en,
vagy akár csak az egyik távon —■ olyan 
teljesítmény, amelyet szinte nem is sza
badna Kelennek vállalnia.

Egyetlen érv szól amellett, hogy Kelen 
formájának ez a nagy igénybevétel sem 
fog megártani, sőt esetleg még hasznára 
is lesz. Ég ez az, hogy a muHheti 
l«t:23 5000-es csúcs-futása után

10 napig élhetett zavartalanul Finn
országban.

Nem volt más dolga, mint hogy for
mája megtartására ügyeljen. Módja volt 
együtt dolgozni a legjobb finn hosszú
távfutókkal, megfigyelhette azok mun
káját, — de ahogv mi Kelen János jó- 
zan ítélőképességét ismerjük, óvakodott 
attól, hogy a formájában elmaradt Maki 
bizonyára szokatlanul erős munkabeosz
tását átvegye.

Élete nagy célját érte el Kelen aazal, 
hogy Finnországban nemcsak .versenyez
hetett (és hozzá hogyan 1), hanoin a finn 
távfujók munkájáról is közvetlen ta
pasztalásból szerezhetett tudomást; Éz a 
telki kielégülés bizonyára mindenképpen 
jó  hatással volt rá és ezért várunk tőle

különösen Kouvolában
egészen kiváló eredményt.

Egyelőre még nem biztos, hogy ott 
5ÖOO-en vagy 10.000-en indul-e. Mi job
ban szeretnénk, ha 10.000-en indulnia, 
mert a magyar 10.000-es csúcs <a német 
Syring 30:06,6 mp-es és f az olasz Be- 
viacqua 30:27.4 mp-es csúesjavítása után 
nagyon is rászolgált a reparáciöra. Nem 
is kétséges, hogy megfelelő időjárás 
mellett Tuominen társaságában Kelen 
ezt a Csaplá r-féle 30:48.1 mp-cs időt 
alaposan felül tudja múlni.

Akkor sem lennénk meglepve, ha
Kelen 14:50-es kezdés után 30:10-en 

belül futna.
A kouvolai pálya elsőrangú, néhány 

nagy eredmény már született ott. Csak 
az időjáráson múlik, hogy a nagy terv 
sikerül-e.

A  stockholmi verseny ismét más szem
pontból érdekes. 14-ikén a mi tudomá
sunk szerint

méteren szerelnék a svédek 
Hockert világcsúcsát megjavítani.

Iía Kelennek 3000 méteren kell indulnia 
termesze lesen nem várhatunk tőle győ
zelmet, jsot még helyezési sem a rend
kívül jó  formában lévő és nála sokkal 
gyorsabb svéd futók ellen, az azonban 
biztos, hogy saját 3000-cs csúcseredmé
nyét alaposan meg fogja javítani. De —- 
ismételjük — még bizonytalan, hogy mi 
lesz a két verseny távja.

A  MASz — értesülésünk' szerint —
nem gördít akadályt Kelen szereplé

sei elé,
hiszen ez az eddigi gyakorlat alapjá 
és Kelen ragyogó első futása után nem 
is lenne méltányos. Ahhoz azonban ra
gaszkodik, hogy Kelen a bajnokság előtt 
egy nappal, tehát augusztus 16-lkán itt
hon legyen. Ennek nincs is akadálya 
hiszen repülőgéppel Stockholmból legkó 
Sőbb két nap alatt haza lehet érni.

Húsz évvel ezelőtt két 14:50-eia 
belüli 5000-es volt, ma 78!
M i e n n ek  a z  o k a ?

Kelen 14:23-as 5000-es csúcsered
ménye bombaként hatott Itthon, de 
az egész verseny, . helyezettjeinek 
csodálatos eredményeivel szenzációt 
jelentett a külföld számára is. Utó- 
végre olyan verseny, amelyben az 
első öt helyezett 14:27-én belül ér a 
célba, nem mindennap altad. Az Öt 
név között olyan is van, ‘akiről nem 

.■mindenki volt elsőrangú vélemény
nyel és íme, , mégis ö  került ki győz
tesként a nagy versengésből.

.tó , a  TAVFUTAS FEJLŐDÉSE
A  hosszűtávfutás a legutóbbi évek 

alatt rendkívüli módon fejlődött, 
nemcsak nálunk, hanem szerte az 
egész világon. Emlékezünk rá: egy 
évtizeddel ezelőtt még az ujjdínkon 
Össze tudtuk számolni, hogy hány 
5000-es futó is ért el 15 percen be
lüli eredményt és ezt a bűvös határt 
magyar futónak (az is Kelen volt) 
először 1931-ben sikerült elérnie. 
Azóta már nem is győzzük nyilván
tartani a sok 15 percen belüli 
5000-es futót és megelégszünk azzal, 
ha 14:50-esekröl vezetünk pontos 
nyilvántartást.

20 évvel ezelőtt két, futóról tudott 
a nemzetközi atlétikai élet, aki 
14:5Ö-en belül futott. Ez a kettő 
Kolehmainen és Bouvn volt, a stock
holmi olimpia nagy futásának két 
hőse.

10 évvel ezelőtt tízre emelkedett 
a számuk, tehát egy évtized alatt 
nyolc új ilyen futó akadt. Ma pedig 
78 darab it:50-cn belüli távfutóról 
tudunk, köztük 7 magyar!

NEM VOLTAK TEHETSÉG
TELENEBBEK A  RÉGIEK

Minek köszönhető a hosazűtávfu- 
tás ilyen hallatlan arányú fejlődé
se? Tehetségesebbek talán a mai 
futók, mint a múltban volt Fa est
nek, Váradi, Király, Gross, Némethy, 
Szerb vagy Papp? Miben jobbak a 
maiak, hogy egyperces, sőt még 
annál is több különbség van köztük 
és a régi nagy magyar távfutók 
között ?

A testi adottságot bátran kikü
szöbölhetjük a nagy különbséget 
létrehozó tényezők közül. Kelen  nem 
kitartóbb, mint Király volt,' Szabó 
és Iglói kivételével, minden mai 
hosszútávfutó gyorsasága kisebb, 
mint Faczineké, Váradié, Grosso, 
Némethyé vagy Szerbé volt. A  kü
lönbséget a stílus, a beosztás és az 
edzésrendszer fejlődése adja.

A  STÍLUS FEJLŐDÉSE
A  stílusé is? Igen. Facetnek, Vá

radi, Gross, Kémethy még szégyélte 
volna magát, ha' a sarkát futás köz
ben leengedte volna a talajra. Igye
keztek minél inkább lábujjon futni, 
mert az volt a szép, sőt az akkori 
edzők szerint az is volt a helyes. 
Ma már Csak Németh Béla fut egye
dül. úgy, hogy a sarka legfeljebb 
pedzi a földet, a többi távfutó azon
ban alaposan leteszi a sarkát is a 
talajra.
. A  stílushoz tartozik az is, hogy a 
faultban a lépések hosszának növc- 
Kse volt a cél. Alapos elöredőlés,

szigorú ügyelés arra, hogy az alszár 
hátul ' ne emelkedjék a vízszintes 
fölé, a karok pedig lehetőleg ne 
mozogjanak. Ma már legtöbb táv
fűtőnk aránylag kis lépésekkel 
igyekszik gurulni és a lépéshossznál 
nagyobb figyelmet fordít a futás 
lendületességére, a súlypontnak mi 
nék kisebb Ingadozására. Az, hogy 
hátul mennyire emeli a lábát, egyál
talán nem' érdekli. ..........

Végeredményben azonban a stílus 
mégsem döntő valami: Az elsősor
ban az egyéniségtől függ. Az elmé
letileg (a mai elmélet szerint, mert 
holnap esetleg más lesz a felfogás!) 
tökéletes stílus is lehet kevésbé meg
felelő az egyik embernek, mint az, 
amit mint neki jobban illőt megszo 
liott. Példa erre Németh Béla, aki 
hiába igyekezett rászokni a korsze
rű stílusú futásra.

M A NINCS „HAJRA,
BELE !“-FI;TA S!

A  versenyek beosztása is alapo
san megváltozott a múlttal szem
ben. Az első körben bele kellett 
nyargalni, amennyire lehetett, tar
tam kellett az Iramot két-három 
körön keresztül, aztán belezökkenni 
egy jóval könnyebb taktusba és a 
végén újra feltámadva, nagy 150—  
200 méteres hajrát kivágni. Ma már 
az első kör is csak 2— 3 másod
perccel gyorsabb, mint az átlág, a 
második- már lehetőleg ugyanolyan, 
mint a kilencedik vagy tizedik.

Más a melegítés rendszere is. 
Húsz évvel ezelőtt Magyarországon 
még nem tudták, mi fán terem a 
melegítés és alig valami mozgás 
után álltak oda a rajthoz.

NAPONTA, SOKAT,
KÖNNYEN!

A  döntő különbség azonban az 
edzésrendszerben van. A  múltban 
heti két-három edzést untig elég
nek tartottak. Az édzéseken sem 
futottak hosszabbat, mint a ver
senytáv kétharmadát. Igaz, hogy 
ezt többnyire keményebb iramban. 
Arról szó sem volt, hogy az izmo
kat és az egész testet úgy átdol
gozzák a futáshoz, mint ahogyan 
az'ma történik. Ma egy 5000-es futó 
naponta legalább egy edzést tart és 
sokszor 15 kilométert is fut külön
böző beosztásban egy-egy edzés 
alatt. Nem csoda, ha ezzel' a mun
kával szinte teljesen a futáshoz ido
mulnak az izmai.

A  korszerű edzésmódszer alapjait 
a finnek vetették meg, Nurmi 
emelte a tökéletesség igen magas 
fokára. Az alapokat ő fektette le. 
Természetes, hogy a finnek és a 
svédek előbb vették át ezeket a 
korszerű edzés-elveket, mint mi, 
vagy a németek. Most azonban már 
közklncs a korszerű távfűtő-edzés 
tudománya és az egész világon ha
talmas fellendülést okozott. Csak a 
konzervatív és az idegen újításokat 
nehezen átvevő angolok maradtak 
le ebben a versenyben, amelyben a 
magyar atlétika olyan jelentős he
lyet harcolt ki magának.

14-én rendezi tofeorzé- 
versenyét a szövetség

Megírtuk, hogy az augusztus
19-én meginduló atléta-gyülekezet 
előtt toborzóversenyt akar rendezni 
a szövetség, hogy tehetséges új fia
tal atlétákat bocsáthasson Simpson 
kezébe. Tekintettel arra, hogy a 
tanfolyamon csak magas- és rúd
ugrók és gátfutók vesznek majd 
részt, a toborzóversenyt is ebben a 
három számban rendezi meg a szö
vetség. A  toborzóverseny 14-ikén, 
szerdán délután fél 6 órakor lesz a 
MAC-pályán. A  szigeti belépők 5 
és negyed 6 között átvehetők a szi
geti bejárónál. Indulhat mindenki, 
aki ehhez a három versenyszámhoz 
tehetséget érez magában. A  Simp
son által kiválasztottak résztvehet- 
nek majd az egyhetes tanfolyamon, 
amelyre a szövetség mintegy 40 vi
déki atlétát hív meg. A  „szakma
beli" fővárosi atléták is részt fog
nak venni a közös kiképzésen.

A  toborzóverseny számai: 110 mé
teres gátfutás, magasugrás és rúd
ugrás. Jelentkezni a helyszínen le
het.

NINCS ÜJ NŐI GEREI/YVETÍSCSIICS
Megírtuk hétfői számunkban, hogy Né- 

methné Lamos Margit 35.92-t dobott ge 
rellyel és ezzel 2 centiméterrel felül
múlta Szepes Kató és Chrisztián Margit 
közös 35.90-es országos csúcseredményét. 
De megjegyeztük, hogy acélszalag hiá
nyában az eredményt pontosan megá,lla
pítani nem tudták. Most acélszalaggal 
utánamérték az eredeti mérésnél_ használt 
váázonszalagot és megállapították, hogy 
a 35.92 a valóságban csak 35.73 volt. így  
az eredmény hitelesítésére sem kerülhet 
sor. ,

IGLÓI VIDÉKKÉ UTAZOTT 
és így nincs remény rá. hogy a vasár
napi versenyen rajthoz álljon. Erősödés 
helyett tovább gyérül a válogatott gárda.

ÜNNEPÉLYES KEKETEK KÖZÖTT
rendezik meg a szombat-vasárnapi 
MOVE-bajnokságokat. A versenyen szá
mos társadalmi és politikai előkelőség he
lyezte kilátásba megjelenését. A  MOVE- 
egyesületek teljes számban vonultak fel 
és az egyes versenyeken igen szép küz
delmekre van kilátás.

SIMONÉI 400-AS FUTÁSA
volt a keddi Ifjúsági hármásvérsény ki
emelkedő eseménye. A kis pestszent- 
erzsébeti fiúról már régen megírtuk, 
hogy elsősorban nem vágtában, hanem 
4—800 méteren hivatott elsőrangú ered
mények elérésére, Most remek 40Ö-as 
eredményével igazolta ezt a véleményün
ket. Minden kifutás nélkül, egészen 
könnyedén, a hajrában lelassítva és visz- 
szanézegetve futott 52.4 Mp-et. A látot
tak alapján 51 mp-en belüli 400-ra be
csülhető. Szeretnénk, ha egyszer komo
lyabb ellenfelek éllen is indulna 400 mé
teren. .
CSAPLAK KÉT NAPRA HAZAMENT 

SZÜLEIHEZ
A BSzKRT-versenyen elindul, de a 

bajnokságban aligha tud rósztvenni. Sza
badsága 14-én lejár. Szabadsága alatt ál
landóan naponta kétszer futott, most is 
visz magával falura felszerelési. Mire 
formáim jön, a komoly edzést cppon abba 
kell hagynia.

JÓZSA DK JELENT MEG
nagy mcglepelóst keltve tegnap a szi
geti edzésén. Fogyott vagy bét kilót a 
hosszú menetek alati és bizony diszkosz 
jó pár hete nem volt a kéziében. Most 
majd visz magával egyel és lia nőm lösz 
túlságosan fáradt, dobálni fog. Nem 
azért, mintha azt remélné, hegy az idén 
még versenyezni fog, de -jövőre nem 
akarja újra kezdeni az egész stílus- 
tanulást. Mint mondja, maid a bakák 
visszadobják a diszkoszt, a zászlós útnak, 
— hátha valamelyikben napvilágra jön 
a szunnyadó tehetség.

A  RADIö MŰSORA:
Csütörtök, augusztus 8.

Budapest T. 1549.5 m.) 6.40; Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10; 
Hírek. - 10.20; Felolvasás. — 10.45:
Előadás. — 12.10: Molnár Klára hegedül, 
Herényi György énekel zangorakísércl- 
tel. — K özb en '12.40: Hírek. -  13.30: A 
Rádió Szalonzenekara. — 14.30: Hírek. — 
16.15: Ruszin hallgatóinknak. T. Bn-
esinszky Sándor: „X X . század embere.”  
Előadás. 2. Hanglemezek. Pemlaosa djjrn 
podkarpoászkieli ruszinon. 1. Alexander 
Bacsin-szkij: Csclovik X X . vika. Dokiad. 
2. Muaük a po grnmofoii'noj zapiszi, — 
15.45: Időjelzés, időjárásjolontés, hírek.
— 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.15: Szép magyar novella. „Olivér
lovag'.' ‘ Cliolnoky Viktor elbeszélése. 
FriolvneáS. — 17.45: Murai Fjek cigány- 
zenekara. — 18.30: „A z ólombetűk a nem
zet szolgálatában.”  irta Móricz Miklós. 
Felolvasás. — 19: Bobula Lajos barmo- 
mkahármasa, — 19.15: Hírek magyar
és román nyelven. — 19.25: „Keringőt jár 
a föld.”  Varga Rezső előadása hangle
mezekkel. — 20.40: „Magyar tájak bal
ladái A Tgnncz Rózsa előadása. — 21.10: 
Abda Géza zongorázik. 1. Liszt: Hnnjr- 
versonyszóló. 2. Stefániái Imre: Magyar 
szerenád. — 21.40: Hírek, időjárásjclen- 
tés, hírek szlovák és ruszin nyelven. — 
22.10: ILiiczky László jazz-zonekara
játszik. — 23: Hírek német, olasz, angol, 
francia és eszperantó .nyelven. — 23.25: 
Portié Pali cibányztmekara muzsikál. — 
0.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 tű.) 16.15: Hangle
mezek. — 19.30: Pctry Kató, az Operaház 
tagja énekel, zongorán kíséri Pongráöz 
István, — 20: Hírek, ügetéversenyered- 
rnények, hírek szlovák és ruszin nyel
ven. — 20.25: Film- és jazzszámok hang
lemezről, — 21.10: „Domaházl nóták.”  
Dincsér Oszkár néprajzi előadása hang- 
lemezekkel. Felolvasás, — 21.45: Időjá-
rásjeléntés.

Kassa. (259.1 m.) • 11.05: Szlovák hallga
tóinknak: ..Arnnytormelfí Körmöcbánya.”  
Vartor szky Emil előadása. Pro sto- 
ven-skych posluchácov: „Zlatomosná
Kremnica.”  Prednáska Errtilia Vartovské- 
lio. .— 11.25: Hanglemezek. Szlovák nép
dalok. — 11.40: Hírok magyar és szlovák 
nyelven, műsorismertetés. — 15.25: Hang
lemezek. — 17.15: Sigmond Lajos éne
kel, zongorán kíséri M. Hernerka Miiry.

ÖKÖLVÍVÁS
Énekes István síremlékét már elhelyez-

íék a' Kerepesl-tcmetőben. Az ünnepélyes 
leleplezésre azonban csak szeplemberben 
kerül sor, valószínűleg 6'-án.

„Vigyázzon,mer! orron csapják!"
Látogatás a jövendő ökölvívó mestereknél a Testnevelési

Főiskolán
A  Testnevelési Főiskola lombos 

fákkal és bokrokkal szegélyezett 
atlétikai pályájának zöld gyepén 
huszonhat mezre vetkőzött fiatal
ember mozog előre és hátra, két 
sorban. Az egyik sor balegyenest üt, 
a másik sor védekezik. Előttük áll 
Kankovszky Artúr, a főiskola ököl
vívó előadója, a MöSz ügyvezető al- 
elnöke, stb. Kankovszky magyaráz, 
vezényel, mutogat, javít. Tőle jobb
ra és balra egy-egy „segéderő” mű
ködik: Dobránszky István, a MöSz 
edzője és Kolos Ferenc testnevelő 
tanár.

Aki még nem találta volna ki, 
annak eláruljuk, hogy az ökölvívó 
mesterképzö-tanfolyam előadásán 
vagyunk. A  nap veröfényesen süt, a 
mesterjelöltek a becsületes munká
nak megfelelően izzadnak...

igy Jár, aífei fordítva  
hajo l e l l

—  Balegyenes elöl balra hajiunk 
el! —  mondja Kankovszky. Mindjárt 
meg is kérdezi: Miért?

A  feleletek zavarosak. Ami némi
leg meglepő, hiszen csupa ökölvívó 
szakember vesz részt a tanfolyamon. 
És hát még bizony az ökölvívás 
alapelememéi tartanak. Ez is azt 
bizonyítja: nagyon kell ez a tanfo
lyam!... 'Aki, valaha is öklözött, 
abból még nem következik, hogy 
tudja is azt, hogy mit miért csi
nált!

Kankovszky azután megmagya
rázza a dolgot és Dobránszky segít
ségével be is mutatja a jobbrahajlás 
veszedelmeit.

Ami persze nem zárja ki, hogy 
egyik-másik hallgató mégis ne 
jobbra hajoljon ki a balegyenes 
elöl. Az eredmény: ellenfele orron
nyomja. A  tetejébe még a tanár 
urak is összeszidják. Mert a gya
korlás közben állandóan folyik a ja
vítás. Ilyesféle javító célzatú mon
datok hangzanak el:

—-  Kérem, ne csavarja ki a csípő
jét! —  Ez nem ütés, ez nyúlkálás! 
—  Hol marad a kitörés? —  Vigyáz
zon, niert orron csapják! —  Ne fél
re üssön, célozzon csak az orrára, 
majd elkapja a fejét! —  Ne a hasát 
tolja előre!

És így tovább. A  hanghordozás 
persze mindig különböző.

Tíz órakor végre egy kis szünetet 
kapnak a meggyötörtek. Kankov
szky rágyújt. Közben beszélgetünk.

20 v id ék i, 15 pesti
Jeleit

—  Harmincöt, jelölt vesz részt a 
tanfolyamon —  mondja kérdésünk
re Kankovszky — , húsz vidéki és 
tizenöt budapesti, vagy környéki. 
Délelőtt kilenctől tizenegyig gyakor
lati órán vesznek részt, utána egy 
óra elméleti anyag következik. Teg
nap az ökölvívás történetéről hal
lottak, ma szabálymagyarázat lesz 
műsoron. Délután először rendsze
rint valami elméleti órával, neve
léstannal, vagy orvosi ismeretekkel 
kezdődik a foglalkozás, utána 
megint két óra gyakorlati ököh'í- 
vás, majd gyúrás következik. A dél
utáni ökölvívás-órán csoportokban 
oktatják a hallgatók a délelőtt ta
nultakat. így azután szépen megta
nítanak tanítani is.

Dobránszky István, a tanfolyam 
ügyeinek az intézője elmeséli, hogy 
az ország minden részéből vannak 
a tanfolyamon hallgatók. Makóról, 
Gyöngyösről, Kaposvárról, özdról, 
Szolnokról, Sárospatakról, Komá
romból, Nagykanizsáról, Miskolcról, 
Mezőtúrról, Érsekújvárról stb. Az 
ismertebb ökölvívók közül Szántó, 
Benácsi, Perczel,. ifj. Fehér, Szaba
dos és Bernwáller tevékenykedik a 
tanfolyam résztvevői között. Meg
tudjuk azt is, hogy reggelenként 
Kolos Ferenc a korszerű tornára, 
céltornára és futásra tanítja a tan
folyam résztvevőit.

-— Szorgalmasan végzik a gya
korlatokat reggelenként, —- mondja 
Kolos, —  most még egy kissé szo
katlan és fárasztó nekik, de majd 
belejönnek. Mire elvégzik a tanfo
lyamot, beléjük idegzödik a korszerű 
torna minden szükséges mozgása.

Ha rövid  a hátráltál- 
iás ■ ■ ■

Vége a szünetnek, megint két 
sorba állnak fel, egymással szem
ben, ütőtávolságra. Kankovszky 
most a balegyenes másik védelmé
ről, a hátrahajlásról beszél.

-—  A hátul levő lábat körülbelül 
egy lábfejjel hátrább csúsztatjuk, a 
felsőtesttel hátrahajlunk —  magya
rázza.

Azután megint folyik a javítás, a 
„nyúzás". Addig kínozzák szegény 
nebulókat, amíg tökéletesen nem 
csinálják. Mikor ez is megvan, 
Kankovszky ismét megszólal:

—  A hátrahajlás még nem bizto
sít bennünket teljesen. Hátha rövid

egy kissé az a hátralvajlás, hátha 
lassúbb a hajtás, mint a fenyegető 
ütés? Ajánlatos ezért kinyitott te
nyerünket is az állunk elé tenni. 
Ami biztos, az biztos! A  kezeket 
úgy emeljük az áll élé, hogy a kö
nyök védje a test lágyrészeit. Kínos 
lenne, ha tökéletes fejvédés közben 
hatalmas ütést kapnánk a rövid
bordánkra!

A  könyökök kétségbesetten igyek
szenek minden kis „talpalatnyi” 
helyet fedni. Persze nem sikerül 
mindjárt mindenkinek. Miközben 
szép csendben, hogy ne zavarjuk az 
órát, —  továbbállunk, a pályáról 
levezető lépcsőn még utánunk zúg:-

—  Húzza be a hasát, nem veszi 
észre, hogy kilóg a könyöke között?

*
így folyik az ökölvívómestereit 

képzése a rigófüttyös főiskolán.

A német ökölvívó válogatott a bírok
szerint azzal a csapattal Jön szeptember 
elején Budapestre, amelyik az elmúlt 
szombaton 16:0 arányban verte a szlo
vák válogatottat.

VASSZIGORHAL JAKNAK EL
az ökölvívó válogatott keret edzéséről 
távolmaradókkal szemben. A. pénteki 
első edzésen ugyanis sokan hiányoztak 
a válogatott keret tagjai közül.

— A hiányzások -egyik fíoka az -r~ 
mondotta. Forray Árpád szövetségi ka
pitány, — hogy nőm kaput meg min
denki' idejében a „behívóját.”  Kubinyi 
is csak az újságban értesült az edzés
ről. De azért megjelent és nagy kedvvel 
dolgozott is. A  legközelebbi edzés hét
főn este lesz a Testnevelési Főiakotán 
és azo-n most már mindenkinek köteles
sége megjelen-ni. Akik kellő igazolás nél
kül maradnak távol, azok ellen a lóg- 
s-zigornbban fogunk eljárni. Hatalma* 
ellenfél a német válogatott, ellenük csak 
ágv sZámílhaIttak tisztes eredményre, ItA 
kitartóan, lelkesen és lelHiamerelesea 
készülünk a verseny napjáig.

EVEZÉS

A KIS-ÍHJNA KAJAKBAJNOKSAGA*
rendezi meg a WMTK vasárnap dél
előtt és délután a W ll királyerdői vizi- 
telepón. Szombaton délután táborozás, 
vasárnap délelőtt háziverseny lesz, déd- 
ulán a bajnoki és szövetségi versenyzők 
részére kiírt számokat rendezik inog.

KÉZILABDA

Megtagadta a játékot, mire egy évre 
eltiltotta a játéktól a házifegyelmi óvá
rit, a Magyar Posztó válogatott csatá
rát. ......................

Hosszú szünot után ősszel újrá beszáll 
csapatába Sőrenzen Katalin, a Magyar 
Pamut jóképességü kSzépcsatára.

Bajban a Széchenyi A nyári szünet 
alatt ismeretlen tettesek ellopták az 
SzTE-pálya — kapufáit. A kapufák pót
lása jelenleg a ferencvárosi csapat leg
főbb* gondja,

DSE—Kistex női kézilabdamérkőzés
lesz holnap, pénteken a halomutcai pá
lyán (fél 6. Vezeti: Takács).

A Felvidékre küldte nyaralni férfi és 
női kézilabdacsapatát a WMTK. (A két 
tavalyt újonccsapat alaposai.- kivágta a 
rezet! A férfneapat veretlenül nyerte a 
II. osztályú bajnokságot, a női csapat pe
dig a II. osztályú női bajnokságban a 
2. helyen végzett. Az egyhetes nyaralást 
jő! kiérdemelte a két együttes.)

Néhány edzőmőrkőzés lesz vasárnap ■ 
Magyar Posztó—WMTK vegyes, Csepel, 
WMTK-pálya, 9. — DSE—Magyar Posztó 
(női). Halom-utca. 10. — Koszorú Kis
pest-M agyar Posztó II. (női), Halom
utca, 9.

CÉLLÖVÉSZET

A Szegedi TK vasárnapi nagy oéllövő- 
vensenyének főbb eredményeit már kö
zöltük. Egyéb eredmények u követke
zők: B) csapatok: 1. Bp. Törekvőé 1319.
2. Szegedi MOVE, 3. Hódmezővásárhelyi
PLI5. — C) csapatok: I. Szegedi Postás 
1270. 2. SzTK, 3. Bp. Törekvés. — JII— 
IV. osztályú egyéni: 1. Doszlály Bp. V. 
bor. LE 278, 2. Horváth Bp. IX . kér. 
LE 270, 3. MaelicS Hódmezővásárhelyi 
LE 267. — V—VI. osztály: 1. Sínké. Bp. 
Fég LE 273 , 2. Gulyás KF.AC 2(58. S. ifj. 
Herth Bp. XT. kor. LE 207. — Nemzet
közi ősziülyozalkui: 1. ifj. Hús Bp. XT. 
kor. LE 273, 2. Morva v BPLE 270. 3.
Dosztály Bp. V. kér. LE 268. -  Vigasz- 
verseny (I—TT. o.): 1. ifj. Tóth Bp. Pos
tás 28(1, 2. TJiréti Mezőh-egvcsi PLE 279,
3. Ádor Bp. Elektromos TE 273. -  ITT— 
IV. osztály: 1 . if i. Horváth Bp. IX . kér. 
LE 271, 2, Mamleez Kie-kunhalasi MOVE 
264. — V—VI. osztály; 1. Faragó SzTK 
263, 2. Tópperezcr Andrásáé BPLE 261. 
— A lak ka pás verseny: 1. Jóé Sz. MOVE 
49, 2. Papp S. Sz. Postás 49, 3. Léuárd 
Sz.. MOVE 49,

MOZI

K A P U N Y I T Á S
előtt áll a Déc,sí-mozi, amelyet a 
nyáron Ízlésesen alakítottak át. 
Nagy gonddal keresték ki az idény
nyitó filmet s az végül is kém
dráma lett: Bulldog Dr-ummond tit
kos szolgálatban. Bulldog Drum- 
mond kalandjait már sokszor lát
tuk filmen. Uj filmjében fegyver- 
csempészekkel, kémekkel, ellen- 
kémekkel, női besúgókkal, hadifel
találókkal, politikai ügynökökkel és 
bérgyilkosokkal találkozik. Mozgal
mas film. A  címszerepet John Lod- 
ge, a Katja és Csata című filmek
ből ismert színész alakítja.



I S o r s o c i y  E d e  r e n d e s !  
l l s e  W e r n e r  u j  f i l m j é t  
m  Kirak a néniéi műtér* 
metebő!)

Berlin, augusztus 6,
A legutóbbi héten újabb filmek forga

tását kezdték meg a német műtermek
ben. Wnnschkonzert — Kívánsághangver- 
scny a címe IIse Werner legújabb film
jének, amelyet a Ciné Allianz-nak, a 
tempelhofi Ufa-telepen a magyar Bor- 
sody Ede rendez. (A magyar címe biz
tosan más lesz a filmnek.) A német film 
új sztárja Cári Raddatz. Joachim Bren- 
necke, Heinz Goedecke és Walter Laden- 
gast. társaságában játszik a ..Wunsch- 
konzert“ -ben. A férfiszereplőket a ma
gyar közönség még nem ismeri. Annál 
inkább a bécsi Burg nagy művésznőjét, 
Hedwig Bleibtreu-t és a kiváló komikát, 
Ida Wüst-öt, aki szintén szerepel ebben 
az új filmben. *

Nyilván más címe lesz Magyarorszá
gon a ,,Keusch? Geliebte“  című filmnek 
is. amelyet Viktor Tourjanski rendez. 
Vadonatúj női csillag játssza a címszere
pet. Neve nagyon emlékeztet Sandrock 
asszonyra. Az új filmszinésznö neve 
ugyanis így hangzik: Maria Lamlrock. A 
film férfifőszercpét Willy Fritsch játsz- 
sza. Már nem illik elárulni, hogy hány 
év előtt kezdett filmezni, de még min
dig ő a légiiépszerííbb Willy, e, még min
dig az ő mosolya a legkedvesebb.

A i.Keusche Geliebte ‘ Ufa-film. de a 
Froelich-műteremben forgatják. Az Ufa- 
telepeken már nem jutott hely a szá
mára. , *

Becsben1 rendezi új filmjét W illy Forst, 
„Operetté** címen. Ez aztán nemzetközi 
dm , a dramaturgoknak sehol sem kell 
majd törniök a fejüket új címen.

W illy Forst maga is játszik a 
ben, a másik férfifőszerepet pedig Paul 
Hörbiger alakítja. A két női főszereplőt 
Forst fedezte fe l: az egyik Maria Holst. 
á másik Dóra Komar. Játszik még a 
filmben Slezák Léó. Gusta.v Waldau. 
Theodor Danegger. Siegíried Breuer es 
Ferdinand Maierhofer. A felvételeket a 
kitűnő Schneeberger készíti.

*
A német haditengerészet filmjének fel

vételei a szabadban folynak. Természe
tesen főként a tengeren. A film címe: 
„Kampfgeschwatler Lützow**. Hans Ber- 
treun vezeti a felvételeket, Christian 
Kaysskr, Peter Voss, Hermám; Braun, 
Heinz Welzel, Carsta Löck, Adolf Fi 
scher Horst Birr és Brúnó Hübnei 
játssza a főszerepeket. Csaknem mind
annyian szerepeltek Hans Bertram előzi 
filmjében, a nagyszerű ..D III 88“ -bar 
is. A kisebb szerepek alakítói közül í 
legérdekesebb: Maiietheies Aiigerpoinl
ner. Legalább is az ő neve a legérdeke- 
j»ebb.

sesa Csütörtök, 1940 augusztus 8.

a z a z
Egyre tökéletesedik a világító berendezés

Szakértők szerint majdnem nappali fényben folynak le az esti mérkőzések. Mi hányáik m ég^  A
nap. Szegény csapatkapitányok nem tudjak, melyik kaput válasszák hatás ̂ garantálva! Szava-
játszani. A  képünkön látható új reflektor ezen a hiányosságon is segít Vak to hatas ga.ra.nav 
toltan szembesüt! Ne tévesszük össze a holddal és egyéb olcsó utánzatokkal.

Intézők iskolája
azaz

így kell nyilatkozni
Minta Mihály intéző így nyilaikon 

zik a sajtónak az első mérkőzés 
előtt:

__ Szörnyen állunk. Kapusunk
kettős nyílt törést

szenvedett. Ma vizsgálják meg s Tta 
sérülése csak könnyebb horzsolás- 
nak bizonyul, akkor vasárnapi já- 
téka lehetséges. Mind a két hát
védünk beteg. A  jobbhátvédünknek 
délután

amputálják
a jobblábát, de lehet, hogy csak 
könnyű rándulása van. Lehetséges, 
hogy ő is játszik.

—  Középfedezetünknek tüdögyuh 
ladása,

leprája
és agytifusza van. Vállalta ugyan a, 
játékot, de attól félek, hogy nem 
lesz az igazi.

—- Bal-szélsőnk
szolgálati

beosztása miatt nem tud rendesen 
edzeni, ö  ugyanis a pályaszolga s 
beosztása egész nap a pályára köti. 
Játéka kétségtelen, de lehet, hogy 
tartalékot kell a helyére állítani.

__ Nagy veszteség az is, hogy a
\ középcsatárunk tegnap rövid szen- 
I védés után

meghalt.

[ Lehetséges azonban, hogy csak 
[ könnyű hűtése van s ebben az eset

ben játszatni fogjuk.

A MOZIK MOSOK A
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szómnál. V -  vasár 

nap, n = Vi, £ -  V«, b “  ’ü
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit--krt 53- T.:
ÍK flO. Sí. V .: M-kor is. Oz,
csodája. (Fe)újítás.)
CÁ'SÍNO EskB-u. 1. T.: 383102.
Sz. V.: l'4-kor is. Szellemek 
CITY, Vilmos csaszár-út 36. 
h«. hS, 1)10. V.: lit-kor _is. !
dog cinbe, lánya. (Falújítás.)
CORSO Váel-utea 9. Telelőn: 182—818 
f«. 18. flO. Sz. V.: M-kor is. Ncwyork
házassag. (Lilly Pohs.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.:
Í8, f8, no. Sz. V.: f4-kor is. Ámor a
autóban., (Vittorio cie Siea.)
HÍRADÓ Urzsébel-krt 13. T.:
9—Sl-ig folvl. Magyar-. ,Luee-, 
rajzós-hírado. Német légitámadás 
r'ltcn. Kultúr- és rajzfilm.
OMNI A Kölcsey-utca 2. T.: 130-325. 5, 
f 10. Sz. V.: 4. 6, 8. 10. Az alvilág ven
dége. (Hans Aliiéin.)It-AOIUS. Nagymezo-utca 22, 1 * 122-098. 
£6, Ii8, hlO. Sz. V.: M-kor is. V i l i .  Hen
rik magánélete. (Felújítás.)
ROYAL APOLLÓ Erzsébet-körút 45. T : 
222-003. n6. fS, blO. Sz. V .: 4. 6. 8, 10. 
Bgv r.ő miatt. (Emma Gramatica.)
SC A LA Teréz-krl C0. T.: 114-411. nG. fS, 
bio. Sr. v .: 3-kor is. Éjjeli menedékhely. (Felújítás.) _ ■ ... _URA NI A Rákóczi-út 21. T .: 146—046. fo,
7, ftO. Sz. V.: 2-kor is. A francia iisaíc- 
o’m'ás'. (Nyugati villámbábórú II. rész.)
8. -1 k bél!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212.
f i, 16, f8, f 10. Sz. V.: f2-kor is. Az asszony 
f*i a múltja.
C APITOI. Baross-tér 32. Tel.: 134-..3.. 
14, ff, f», flO. V.: f2-tő.: Jessc James. 
CORVIN Cllői-út 40. T .: 138-988. f4. f«, Í8, 
flO. Nra n ette. _  *
F1L1T Szt. István-krt 16. T.: 114-o02. 4, 
6. 8. 10. Halhatatlan keringő. 
HOLLYWOOD Bethlcn-tér 3. T . : 142-too. 
l'G t'8, flO. V.: 1'4-kor is. Nagy keringő. 
V. d. e. Ili: Urilány szobát keres. 
KAMARA Dohány utca 52. T-: t44-027.
U 4. p, g. 10. Nyugati villán)háború. 
LLOYD, Hollán-u. 7 a. T . : 111—994.
fg fs, no. Sz. V.: M-kor is. Családi
PALACK. Erzsébet-körút 8. T .: 221-222.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Párbaj semmiért. 2-ik 

t !
PATRIA Népszínház-u. 13. T .: 145-673.
4, 6. 8 10. V .: 2-kor is. Családi titok. 
SAVOY Cltői-út 4. T.t 146-040. M, £6, fS.
flO V.: R-kor is. Családi titok. __

KIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-999. 
5 n8. flO. V .: 3. n6. f8, hlO. Nanette. 
RTUDIÖ Akácfa-u. 4. T .: 14-0840. 4. 6, 8,
10. V.: 2-kor is. Reménytelen eset.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbüs-n. 11. Tel.: 355-374. 
nt. n6, nS, nio. V.: n2-kor is. Az utolso

BELVÁROST Irányi-ntca 21. T.t 384-563.
4. h. 8, 10. V.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asszo
nyok szállodája.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.t 351-500. 
f5. h7. 9. V.: n4, n6. n8, nlO. D. III . 88. 
ELDORADO Népszínház-n. 81. T.: 133-171.
5. nS, flO. V.: 2. 4, 6. 8. 10. Gyimerí vad
virág. V. d. e. flO, j2: Vihar Ázsia felett. 
H ü MEROS Herimna-út 7. T.: !%-178.
5. n8. no. V.: £2-tői. A  2 tökfej. 
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292-626. 5. n8.
no. v .: 3, n6, £8, flO. Négyen a beosu-
AÓZSEFV ÁROST KálvárLi-tér 7. Tel.: 
131 044. 5. n8, £10. Sz. V.: f4. £6, £8,̂  FlO. 
I) TTL 88. V. d. e. 11: 3 ember a hóban. 
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T .: 421-588.
11. 2. 4. 6, 8, 10. Szerellek.
OTTHON Bcniczky-u. 3. T .: 146—447. f5, 
h7, 9 Sz. V.: n4, n6, n8, nlO. Péntek
től: Á két tökfej. Sárga kalózok. V. d. e. 
11!: Csapda.
PHON1X R ákócziit 58.
31, 5, nS, no. Sz. V.: ó-kor
Í iI a LTO Rákóczi-út 70. T.: 132-497. S,
Í10. V .: 2, 4, 6, 8, 10. A két tökfej.

A z  e l s ö t é t í t é s  m e g o l d á s a
Tovább tökéSeSesítik az esti m érkőzések tehnikal

b eren d ezését
Az esti mérkőzések nagy sikert 

arattak. Különösen az első tetszett 
mindenkinek. A  csapatok pompásan 
bírták az iramot.

A  szónokok is 
remekül bírták. Mindössze az eső 
nem a, régi már...

Minden nagyon szép volt, mind
össze egy kissé

későn
kezdték el a játékot. Késön kerültek

ágyba az emberek. Egy lelkes kis
pesti szurkoló például csak

reggel ötkor
került ágyba.

Ezen úgy kell segíteni, hogy ko 
rabban kell kezdeni az esti mérkő 
zéseket. Ha az estjlapok délután 
jelenhetnek meg, miért ne játszhat
nának

délután esti
kezdték el a játékot. Késön kerültek Az Elektromos álláspontja ezzel Férj: Én! Egy vasalót... 

fTd-Vr
«  unó jm m -m m  A

mérkőzést ?
álláspontja

szemben az, hogy délután nincs sö
tét, tehát nem lehet használni a vi
lágítóberendezéseket. _ _

Hát ezen könnyen lehet segíteni. 
Az Elektromos-pályát be kell fedni. 
Megfelelő tartóoszlopokat kell fel
szerelni s így aztán az egész pá
lyára

rá lehetne borítani egy hatal
mas fekete ponyvát.

Tökéletes sötétséget lehetne elérni 
így s nyugodtan fel lehetne gyúj
tani a lámpákat.

Ennek csak egy hibája van. Az 
t. i., hogy a ponyva egyben felfogja! 
az esőt is, az esti mérkőzések egyik 
legnagyobb vonzerejét. Ez sem meg
oldhatatlan probléma.

öntözéssel 
ezt is el lehet érni s ha mondjuk 
mindegyik félidőben 20— 20 percig 
öntözik a közönséget, már senki 
sem panaszkodhatik.

Szokott bőkezűségünkkel ezt az 
ötletünket ingyen bocsájtjuk az 
Elektromos rendelkezésére.

—  Mondja
szélsőjük ?

—  Persze! 
le!

Gyorsaság
és gyors lesz az új

Villámmal igazoltuk

Esti m érkőzés után
Feleség: No és ki nyert? 
Férj: Én! Egy vasalót...

Nemcsak a Kispest nyert 
szerencsével!

Esti sorsjáték

SdőiárásieSentés
Ferencváros: Szélcsend.
Csepel: Lehűlés.
Kispest: Felmelegedés. 
Latorca-utca: Esik az eső.

Negyedszázaddal
ezután

Cseh László dr önagym élt ósága 
vállalta a magyar-olasz mérkőzés 
kezdörúgásának ünnepélyes megté
telét. A  kegyelmes úrnak mindössze 
egy kívánsága volt: a tolókocsiját
tolják az egyik kapuhoz, hogy ott 
kocsijában ülve kicselezhesse a ka
pust s gólt rúghasson.

Kassai körökben úgy értesültek, 
hogy a KAC és a KSC között végre 
létrejön a fúzió.

Ifj. Gidófalvy Pál miniszteri biz
tos elhatározta, hogy a sportszerűt
lenségeket újra a legnagyobb szi- 
jorral bünteti.

—  Majd ha repülni fognak a dor
gálások —  mondotta , akkor ta
lán végre sportszerűbb lesz a pá
lyák légköre.

Bíró iV.-nek csak három évre 
hosszabbította meg a szerződését^ a 
Ferencváros vezetősége, mert bíz
nak benne, hogy addigra új jobb- 
szélsőt tudnak szerezni.

A  Debreceni Kalaposok kérést 
intéztek a szövetséghez s ebben ki
fejtették, hogy a feloszlatott DVSC 
helyett ök jogosultak képviselni 
Debrecen színeit az NB I.-ben.

A  BSzKKT nagyban készül a mi
nősítő mérkőzésekre. Bíznak benne, 
hogy végre sikerül bekerülniük az 
NB I.-be.

I C s e p e l  s z w f c c j i l ő  a l á z a t a
ELCSERÉLNEM frissen nyert 

villamos kenyérpirítómat két Sza- 
| badkai-gólra.

Hl h ián yzik  m ég?
— Vasárnap együtt lesz az MTK-pá- 

lyán a játékos, az intéző, a játékvezetői
— Csak egy hiányzik!

Micsodát
* — A közönségnek kellene játszania 
mérkőzési a pályán!

Nyom dász nyelven
~  Beszéltem a Jakabbal, kérdeztem, 

hogy marad-e a Fradiban, avagy a Ti
pográfiába megy,

— Nem tudtam belőle semmit sem ..ki
szedni” .

Heti p ro b lé m a :
—  Jó estét 

szurkolóinak?
szerzett a Kispest a,

Képünk az Elektromos-sorsjáték boldog nyerteseit ábrázolja. M in a e n K l olyasmit nyer, amire eppen 
a legnagyobb szüksége van. A  megásott szurkoló vülanyvasalót, a játékvezető villanyórát, a miniszteri 
biztos pedig elektromos hajszárítót. t §

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda ős szombat kivételé

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

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

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

Nyomatott a Stádium Rt. kSrforgógés 
1 peta. Felelés: Gyéry Aladár Igazgató.


