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Kedden délben
utaznak haza  
a finnek

A finn atléták hétfőn délelőtt város
nézéssel voltak elfoglalva. Délután 5 óra
kor a MASz vezetőinek társaságában a 
finn követnél voltak teán. ü-sto cigány
zenét mentek, hallgatni az egyik kávé
házba. Ez a zenekar l'inrt nótákat is tu
dott. A  csapát kedden délben kel út*a 
Berlinen keresztül Helsinki felé.

A MASz ű| aranyj«lvé»  
n i'é l kapta meg 
Kekkonei? és Takács* 
Tolvay József gróf 
a vasárnap  esti 
díszvacsorán

A  versenyek befejezése után va
sárnap este díszvacsorán látta vendé
gül a MASz a finn és a magyar atlé
tákat ' és vezetőiket. A  vacsorán 
csaknem teljes számban megjelentek 
a magyarok, a finnek természetesen 
valamennyien ott voltak és képvi
selve volt a magyar sport legfőbb ve
zérkara is. Ott volt Tárczay-Felici- 
des Román min. osztályfőnök, Prém 
Lóránd dr, az OTT ügyvezetője, ott 
volt a budapesti finn követ és sokan 
mások.

Az ünnepi beszédet Van gél Gyula 
dr, a MASz elnöke mondotta. K ifej
tette, hogy ilyen nagy erőkifejtést 
igénylő versenyekre a fejlődés érde
kében múlhatatlanul szüksége van a 
magyar atlétikának. Ha őszinték 
akarunk lenni, ki kell jelentenünk, 
hogy el voltunk készülve erre a ve
reségre, amelyet nem szégyennek, 
hanem dicsőségnek tekintünk. Dön
tött a pillanatnyilag nagyobb tudás. 
A  legnagyobb elismerése a finn csa
pat erejének az, ha ö a magyar csa
pat minden egyes tagjának őszinte 
köszönetét fejezi ki azért a nagy
szerű küzdelemért és eredmé
nyekért, amelyeket nyújtottak.

Vangel dr után vitéz Tárczay- 
Felicides Román köszönte meg a 
magyar spcrtföhatőság nevében a 
magyar atlétáknak pompás teljesít
ményüket.

Ezután Kekkemen elnök beszélt, ő 
is elismerését nyilvánította a ma
gyar atlétáknak. Kifejtette, hogy a 
finn atlétika magas színvonalát 
annak köszönheti, hogy náluk népi 
sport az atlétika. Ennek nemcsak a 
versenysport,, hanem a nemzetvéde- 
lém is rengeteget köszönhet, öröm
mel látja, hogy a magyaroknál is 
megvan a szándék ilyen népi sport 
kifejlesztésére. Ha ez valóra válik, 
még nehezebb dolguk lesz a finn vá
logatott atlétáknak a magyarokkal 
szemben.

A beszédeket Kulai Sándor, a 
Nemzeti Sport Helsinki tudósítója 
tolmácsolta finnül, illetőleg magya
rul.

Közben Vangel dr átadta a MASz
új aranyjelvényének első példányát 
gróf Takács-To lvay  Józsefnek, a má
sodikat Kekkonennek. Ezt az új 
aranyjelvényt a szövetség azért ala
pította, hogy megkülönböztetett ki
tüntetésben részesítse azokat, akik a 
magyar atlétika érdekében egészen 
kimagasló munkát végeztek. Takács- 
Tolvay József gróf nagy tekintélyét, 
magas állását mindenkor teljes mér
tékben és nagy eredménnyel vetette 
latba a magyar atlétika érdekében. 
Kekkonen elnök a magyar-finn 
sportkapcsolatok kiépítésében szer
zett hervadhatatlan érdemeket. 
Ugyanezen címen Sántáin főtitkár az
fii jelvény ezüstpéldányát kapta. A 
finn szövetség Vangel dr-nak és Ta
tár Istvánnak ajánlott fel különleges 
aranyjelvényt. Az atléták es a veze
tők a finn-magyar emlekere készí
tett, finn és magyar zászlókkal díszí
tett veretet kaptak, a finn szövetség
nek a MASz művészi porcellanszob- 
rot nyújtott át. A  díszvacsorán a 
finn és magyar atléták és vezetők 
sokáig ünnepelték a legjobb hangu
latban a magyar-finn barátságot.

JNIem les* teljes 
forduló vasárnap  
a® am atőröknél

Vasárnap, szeptember 29-én, a 
Magyarország j  ugoszlávia váloga
tott mérkőzés napján a fővárosi 
amatőröknél részleges forduló lesz. 
Az első es második osztályban a 
tartalék-bajnokság első cs második 
osztályában lejátszák a mérkőzése
ket. A  harmadik osztályban és a tar
talékbajnokság harmadik osztályá
ban nem lesz forduló. A  lejátszandó 
mérkőzéseket délelőtt bonyolítják le 
úgy, hogy déli 1 óráig minden mér
kőzést be kell fejezni.

Hódmezővásárhely: IIMTE—Móra város
'IX 3:0 (2:0). I I  .o. bajnoki. Vezeti*: 
Seváee, Góilövö: Béréé, Bíró, Bakea,

N a g y  v á l t o z á s o k  l e s z n e k
a  J u g o s z l á v  v á l o g a t o t t b a n  I
Még alig t é r t  magához Belgrádi a vasárnapi 
vereség után

— Távbeszélő jelentésünk

Belgrád, szept. 23.
A  jugoszláv sportvilág valóságos 

Idegsokkot kapott a románoktól va
sárnap elszenvedett vereségtől. A  
vert sereg vezérét, Sirnonovics szö
vetségi kapitányt az egyik sport- 
kávéházban találtam meg:

— Uraim, nagyon nehéz a felada
tom! Tegnap 12.000 ember kifü
tyült — mondotta a kapitány, majd 
hozzátette: —  Ha tudtam volna,
hogyan játszik majd az A ) csapat, 
inkább az ifiket állítottam volna ki 
a román nagycsapat ellen...

A  belgrádi sajtó egyetértöleg igen 
súlyos szavakkal emlékezik meg a 
válogatásról és minden felelősséget 
a szövetségi kapitány vállaira gör
dít.

A  „Politika" keserűen állapítja 
meg:

„Egy összetákolt román csapattól 
szenvedtünk vereségei.“

A  „Vreme" így ír:
„Dobrudsát elvesztették a romá

nok, de bennünket legázoltak.“
A szövetségi kapitány hibáit ígj" 

sorolják fel:
Rajlics, a szerajevói középcsatár 

sérülten állt ki. Erről mindenki tu
dott, csak a kapitány nem. Rajlics 
hamarosan kénytelen volt kivonulni
9. csatársor balszélére és ott statisz
tálta végig a játékot:

Nagyon gyengén játszott a többi 
csatár is. Bizonytalan volt. a véde
lem. Dragicsevics is érthetetlenül 
gyengén játszott. Manóin és Lechner 
volt az, aki minden tekintetben ki
elégített.

Mentsége is van a kapitánynak, ez 
kétségtelen. Több játékos katonai 
szolgálatot teljesít, messze van ren
des formájától. Nem lehetett egyet
len közös edzést sem tartaniok.

Azt is a kapitány hibájaként ró
ják fel, hogy a válogatottat hat egy
leti csapatból állította össze.

Simonovicsnak egyenesen feltettem 
a kérdést:

— Milyen változásokat tervez a 
Budapestre utazó csapatban ?

A  kapitány maga elé meredt és

csak ennyit mondott:
— Még magam sem tudom. 
Beavatott körökből szerzett érte

süléseim alapján azonban közölhe
tem, hogy első sorban a csapat ten
gelyében lesz fontos változás. A  kö
zépfedezet helyére a Jugoslavia kul
lancsának, Brodcsicsnak van a leg
több kilátása. Bekerül a csapatba a

Gradjanskiból Matekalo balszélső és 
Brozovics hátvéd is. A  BSK Vuja- 
dinovicsa is feltétlenül helyet kap a 
Budapestre utazó együttesben. A kö
zépcsatár személyét még sűrű titok 
homálya fedi.

A  szövetségi vezérek szerint arra 
mindenképpen jó volt a belgrádi ve
reség, hogy Budapestre már ennek

tanulságai alapján a legerősebb csa
patot küldjék. Ne bizza el tehát ma
gát Budapest!

Remekül játszott a jugoszláv ifjú
sági válogatott, amely 4:l-re győzte 
le román ellenfelét. Nehéz és komoly 
ellenfél lesz az ificsapat Budapesten!

E. A.

Nem lesz szeptem* | 
bér 2 9 - é n  i
Erdélyi Nap

Az illetékes hatóság engedélyének 
hiányában szeptember 29-én nem 
utazhat csapat a visszatért erdélyi 
részekre. Az MLSz a jelentkezett 
egyesületeknek lemondta a 29.-ére 
tervezett vendégszereplést. Az, hogy 
október 6-án lehet-e utazni Erdély
be, a közeli napokban dől cl.

Minden évben lesz 
ezentúl finn
m agyar válogatott 
viadal

Tegnap délután a finn követ teá
ján véglegesen megegyezett a kát 
szövetség vezetősége abban, hogy 

ezentúl minden esztendőben meg
rendezik a finn—magyar viadalt

felváltva, Budapesten és Helsinki
ben. Jövőre Helsinkiben lesz a ver
seny. A  versenyszámok kiegészíté
séhez a MASz hozzájárult. A  jövő 
évben tehát

lesz már kalapácsvetés és hár
masugrás is.

A 3000-es akadályfutáshoz a finnek 
nem ragaszkodnak. A  váltó egyelőre 
maradt a svédváltó, de valószínű, 
hogy ehelyett a jövőben 4x100 és 
4x400 lesz.

Vége a rendszervitának!
H angképek a válogatásról

T T E L
ÜLLŐI-ÜT 129.

A D U N A ’ K U P Á É R T
1940 szeptember 29-én, vasárnap d. u. fél 4 órai kezdettel

JUGOSZLÁVIA—  
MAGYARORSZÁG

válogatott labdarugó mérkőzés.
Előtte fél 2 órakor

Jugoszlávia— Magyarország
iijúsági válogatott labdarugó mérkőzés.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n  v á l t h a t ó k :
,V„ kér. Emericana jegyiroda. Egyetem-tér 5. V., kér. Pesti Hírlap jegyirodája Vilmos 
cs.-ót 78. Okolicsányi Rudoltné doháévá. Deák Ferenc-n. 14. VI., kér MojzesMária dohánya, 
indrássy-út 2., vitéz Szittya Rniöné dohánya. Aréna-út 44., özv. Pribill Károlyné dohánya. 
Teréz-körút 6. VII., kér, KMKE dohánya. Erzsébet-kürát 2., „Pest" Jegyirodája Erzsébet
id,.^ 18—20., ÖZV. Madarassv Gáborné dohányé. Erzsébet-körót 23., özv. Ticsénszkj 
Dezsóné dohányé. Erzsébet-körút 42., , Népszava"' jegyirodája Erzsébet-körót 35., vitéz 
Sebők János dohányé. Dohény-u. 63., Br. Bálintitt Károlyné dohánya. Rikóczi-út 20., Pintér 
Ferenc dohényá. Rákóczi-út 88., RauacU Vilma dohányé. István-út 10., üzv. Dongán Ká
rolyné dohányé. Hernád-u. 31. VIII., kér. „FUggeUenség‘% „trj Magyarsága, 

Esti UJság“  jegyirodája .József-kiír út 5., Beringer István sportáru-ilzlet József, 
körét 44. Cholnoky lászlóné dohányé. SándoMér2., Mesterházy Nagy Imréné papitiizlet 
Kim u 12, t'özsér Károlyné dohányé. Orömvölgy-u. 1., Hőnig Károly dohányé. Baross u 
70. Místéth Zoitánné dohánya. Baross-u. 120., IX., kér. özv. Roth Mihálvné dohányé. 
Háday-u. 2., Czirtusz Károly doháoyá. Ullői-út 46., Görlich Alajosné dohányé, üllőt-út 53., 
Kassay-Farkas Dezső dohányé. Üllői-út 103., Weckinger József dohányé. Üllőt-út 113., 
PTC pálya Üllői-ót 120.. Pravotínszky Vilmosné dohányé. Üllői-út és Orczy-ót sarok., 
XI., kér. vitéz Csihés Endre dohányé. Horthy Miklósát 9., Zsemlye Ferenc dohánya 
Budafoki-ót 10. Újpest UTE nálya Megyeriót Kispest: Kedvezményes jegyiroda 

Csepel: Tel! Divatüzlet II, Rákóczi Ferenc-ót 38.

Hatalmas karosszékbe süppedve 
ül Senkey Imre, az Edzők Alosztá
lyának ügyvezetője, a díványon 
jegyzeteibe mélyedve Fábián József, 
az utánpótlás kapitánya gondolko
zik. Tóth-Potya sugárzó arccal lép 
be a szobába, ahol — vitéz Ginzery 
Dénes a házigazda. A  megjelent 
szakértők az ö „kiküldött" munka
társai, akik az egyes mérkőzéseken 
látottakról számolnak be neki. Kis
sé későbben érkezik meg a vörös 
Takács, aki az útlevelek elkészítése 
miatt nélkülözhetetlen a csapatok 
összeállításánál. Tehát, vitéz Gin
zery Dénes „megnyitja az ülést":

— Uraim, azt hiszem nagy prob
léma nincs. A  csapatom . . . (felénk 
fordulva) magas sajtó, tessék írni: 
a csatársor balszárnyától kezdve 
Gyetvai, Tihanyi II, Finta, Sárost 
dr, Kincses. A két fedezet: Sárost 
I I I  és Lázár, a kapusom Boldizsár.

— Olyan jó volt Boldizsár? — 
fordul Taki Tóth Istvánhoz.

— Hibátlan cs -— még 11-est is 
kivédett.

Ez dönt — a vitának vége. A ka
pitány'most így fordul a megfigye
lői felé:

—- Ki legyen a balhátvéd ? A jobb
oldalon Pákozdi, a középen Polgár a 
hátvédem. Baloldalra kit ajánltok?

Rövid megbeszélés, amelyben Ko
rányi és Bíró neve fordul elő, míg 
végre Potya elvágja a vitát:

—- Az egység és az összeszokott
ság kedvéért Pósrít kellene betenni 
balhátvédnek.

Bírót — hallatszik — nem le
het nyugodt lelkiismerettel kiállítani
a szélsőre,

A  kapitány dönt és diktál:
—- Pósa a balhátvéd. A válogatott 

angol rendszerben játszik, nem sza
bad kockáztatnunk semmit. Pósa 
tudja, a kötelességéi, nem téveszti 
szem elöl a szélsőjét.

A B) csapat összeállítása hamar 
elkészült. Fábián József csak bal
fedezetet keresett sokáig. Végül is 
Dudás mellett döntött. (Dudás mel
lett szólt rutinja, tapasztalata és az, 
hogy neki is fekszik az angol, tá
madó szélsöfedezet szerepköre.)

A szövetségi kapitány kis szüne
tet tartott, majd örömmel jelentette 
ki:

— Hála Istennek, megszűnt a 
rendszervita. Szeretném azt az em
bert látni, aki ezentúl azt meri 
mondani, hogy a Ferencváros nem 
angol rendszerben játszik. A félidő 
ben be is mentem Csepelen az öltö
zőbe és figyelmeztettem Sárost Bé
lát, hogy jobbam vigyázzon Haran- 
gozóra, azaz az ellenfél összekötő
jére. Ezentúl, uraim, nem kell már 
azt mondanunk, hogy ennek, vagy 
annak a csapatnak a győzelme a 
rendszer diadala, hanem győz a job
bik, vagy a szerencsésebb csapat — 
mert mindenki egyforma rendszer
ben játszik.

Fábián és Senkey egyszerre mond 
ja:

— Kár volt az egyesztendős rend
szervitáért is.

Tóth István védelmébe vette az 
elmúlt esztendő hivatalos elgondolá
sát:

— Igaz, hogy tavaly még nem 
akartunk áttérni az angol rendszer

re, de csak azért, mert a csapatok 
legnagyobb része még nem játszot
ta az angol rendszert és nem volt 
birtokunkban döntő bizonyíték arra, 
hogy az a helyet út, amelyet jár
nunk kell. Akkor is mondtuk, most 
is kijelentjük, hogy az angol rend
szert tartottuk jónak, csak vártuk, 
hogy a csapatok áttérjenek rá, hogy 
a válogatott is zökkenő nélkül tudja 
játszani.

A  kapitány bólogat, majd Fábián 
József így fejezi be:

— Igaz, mindig kellenek úttörők. 
Mi vállaltuk a hálátlan szerepet. 
Ilyeneknek is kell lenniök minden 
új mozgalomban. A fontos azonban 
az, hogy most már köztünk nincs 
többé vita, egyformán vélekedünk, 
mint ahogyan már minden csapat 
úgy is játszik. Majd az Újpest is 
észbekap.

Tóth István leszegezte:
— Bizony, a védelmünk megfogta 

őket. Azután ■ Zlonszkyt figyelmez-

felsze-
relésekFUTBALL

az M U Sz előírása szer.uti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, VI., V ilm os e s i-  
szár.ú t 33. és IV., Vúd-utco 40.

Á r j e g y z é k !

tettem, hogy bátran menjen kapura, 
hisz nincs rajta, senki, Az újonc a 
következő percben olyan dugót löti, 
mint a jó Kohut. Hát igen, az angol 
rendszer a megfelelő emberekkel 
játszva sokat segít, sokat haszná,.

A  társaság a jól végzett munka 
boldogságával búcsúzik:

__ A viszontlátásra a keddi edzé
sen!

Véget értek
az izgalmas napok,

e l d ő l t  az osztálysorsjáték
44.000 nyereményének és
400.000 pengős jutalmának a 
sorsa. A boldog nyertesek már 
haza is vitték a pénzüket. De

máris itt van
az új játékterv 

ugyanannyi és ugyanolyan 
nagy nyereménnyel

Első húzás: október 19
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Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak hojtver- 

senyt dönt el.

Űzd—Budapesti VSC .....................

Szómba tb. FC-BLK  ................... ......

Zugló—Postás ............................... .

Név: ........ ...............

Lakhely;

Utca; .............  ........................  ^
A ,bek» ld(‘ alávetI magát n feltételek
nek. Mindet) szelvényhez ép és for
galomban levő használ a Uan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld, k-i- 
te.ee ide kérésziéi (csillagot; Unni:

így látta az Elektromos-Újpest mérkőzést az újpesti

Változás 
a B)-csapaíban:

T ó th  (Ú jp e s t )  
le s z  a  b á ls z é ts ö

A két kapitány már vasárnap ösz- 
szcállitotta az A ) cs a B) csapatot. 
Fábián kapitány először, a szegedi 
Nagyot tette be a B) csapat csatár
sorának halszélére. Hétfőn azonban 
mégis Tóth III. mellett döntött, aki. 
az Elektromos ellen is jól játszott. A  
változás okáról így beszél Fábián:

— Nem az Elektromos— Újpest 
merlcőzésen voltam kint vasárnap s 
igy csak jelentés útján tájékozódtam 
«  formák felől. Sajnos, éppen Tóth 
játékának jellemzése körül voltak 
zavarok, főleg azért, mert a hivata
losan kiküldött megfigyelőnk nem 
érkezett be a válogatási értekezlet
re. A tévedés csak később derült ki, 
amikor is mindenki megerősítette, 
hogy Tóth igen jó formában játszott. 
Tóth eddig is sokszer játszott az 
utánpótlás csapatában s mindig meg 
voltam vele elégedve.

— Nagyon sajnálom, hogy Nagy 
most. nem juthat szóhoz. ívleg va
gyok azonban győződve arról, hogy 
az 6 játékára, is hamarosan sor kö
rül.

-------— mmr-T*— -------

JÓS e s e t t . . .
Csendes öröm 
a Törekvésben

A Szent István Kupában három 
győzelmet aratott a Törekvés — há
rom mérkőzés közül. A  bajnokság
ban öt közül — egyet... A  vasár
napi győzelem volt az első.

Tasnády intéző így beszél:
— Jól esett. . . Tudtuk, hogy ki 

kerülünk a hullámvölgyből. Már a 
Ferencváros ellen látni lehetett, 
hogy javul a csapat. A Haladás el
len nyugodtan lehetett volna 5:1 
vagy 6:1 is. 4:1 után nem erőlkö
dött a csatársor. Ez elég hiba volt. 
A most Idivetkező három hetet ala
posam, kihasználjuk, hogy tovább ja 
vuljon a csapatunk.

Szeder edző is elégedett:
— A két összekötőnk és a fede 

zetsorunk jó játékának köszönhet
jük a győzelmet. A csatársorunk 
általában jól mozgott. Nagyobb fa 
lehetett volna a gólarány, különö
sen 4:1 után, amikor a Haladás ö s 
szetört.

Megkérdezzük az edzőtől, hogy 
ml lesz a további műsor. Ezt 
mondja:

— Szorgalmasan dolgozunk to
vább, nem fogjuk tétlenül tölteni
ezt a három hetet. Kedden, az edzés 
után, játékosértekezletet tartunk 
erről a három hétről. Lehet, hogy 
csütörtökön nem lesz kétkapus ed
zés. Pénteken gőzfürdőbe megyünk. 
A csapat egyik lelkes szurkolója 
meghívta az egész csapatot a gőzbe.

--------- - < ♦ !> ------------

ELMARAD A BLASZ ..KIESÉS- 
FELJI TAS” ÉRTEKEZLETE

Szeplémber 24 éré tervezték a fővárosi 
amatőrök azt az értekezletet, amelyen 
dönteni akartak a jövűévi kiesés-feljuta* 
kértkW-ben. Ezt az értekezletet bizonyta
lan időre •elhalasztották.

— Tekintettel arra, hogj az NB-bou 
Enlélv visszatérőié miatt lúúg nem ala- 
knlt ki az új NB-beos'/.tás é« mivel ne
künk alkalmazkodnunk kel! minden tokin- 
tetlieu az NB bcoxztésokhoz — mondta 
Barclay János, n BLASz ügyvezetője —,
1 í' '••;:ví, voltunk az értekezletet elha
lj szkmi. Éppen ezért halasztást szenved 
az elmúlt évi bajnokság díj- 6» éremki
osztása is.

IGAZGATÓ

Langjelder Ferenc igazgató ezt 
mondja:

—  Nem akarom mentegetni a csa
patot. Az egész társaság mélyen 
formáján alul játszott. Sokban hoz
zájárul a nagy vereséghez az a kö
rülmény is, hogy egy teljesen szabá
lyos gólunkat nem adta meg a já
tékvezető. Nem mondom azt, hogy 
azzal győzünk, de mindenesetre be
folyásolta volna az az egy gól az 
eredmény kialakulását.
.— Még egy igen kellemetlen eset 

játszott közbe. Mérkőzés előtt a ka
zánház melletti öltözőt kaptuk és 
amellett még a fűtőtest is működött 
úgy, hogy

kibírhatatlan hőség uralkodott a 
helyiségben.

Egészen kábulton mentek ki a fiúk 
a pályára.' Fűtés nélkül is meleg 
volt -— hát még így.

És mi lesz a rendszer-kérdés
sel l  — kérdeztük az igazgatót.

A rendszer-kérdés a mi belső 
ügyünk. Hogy milyen rendszerben 
fogunk játszani a jövőben, azt nem 
árulhatom el. Egy

hadvezér

sem árulja el a hadrendjét a csata 
elölt.

Hát az újpesti szurkolók már na
gyon kiváncsiak arra a rendszerre. 
Mert amit az Elektromos elleni mér
kőzésen csináltak a védők, az min
den volt, csak nem ,,rend“.

KÖZÉPCSATAR

Zsengellérrel, a csapat középcsa 
tárával még mérkőzés után talál 
koztunk. Nagyon levert volt a játé
kos.

-—• Nem is tudom,- hogy mi volt 
velünk — mondta bánatosan. — Az 
Elektromos a remekül begyakorolt 
angol rendszerével agyonvert ben
nünket. A csapatnak kedvét szegte 
a meg nem adott gólom. Teljesen 
érthetetlen, hogy miért minősítette 
lesnek ezt a helyzetet a játékvezető. 
Adóm Sanyi lefutott és a vonalról 
beadott. Én kiugrottam a védők kö
zül és ezt lesnek nézte Vass Antal.

Ráfizettem a gyorsaságomra.
Az első félórában pedig nagy kedv
vel játszottam. Akkor még a nagy
szerűen játszó Pákozditól is meg 
tudtam lépni néha.

A  jelenlevő csatárok még elmond- 
ják, hogy szünetben arra kérték a 
hátvédeket, hogy jobban vigyázza
nak az ellenfél szélsőire. Szünet 
után valóban nehezebb dolguk volt 
az Elektromos-szélsőknek, — de ak
kor már késő volt.

Zsongelfért nagyon bántja, hogy 
nem került be az első csapatba.

. A múlt héten pedig milyen jól 
játszott Nyuszi, —: mondja a fele
sége — és most egy gyenge „csa
pat-játék'1 után csak a B)-be került 
be. De nem baj.

Majd Belgrádiján
kivágja a rezet.

SZURKOLÓ

.. . nem akarja magát megnevezni, 
mert nem akarja, hogy szemrehá
nyást tegyenek neki. (V. G.)

—  Éppen jókor jött ez a vereség 
—- mondja. —  Most legalább lát
hatja a vezetőség, hogy eddig nem 
a csapat volt olyan nagyon jó, ha
nem az eddigi ellenfelek voltak 
gyengék. Miért nem szerepeltetik a 
tartalékcsapatban

hétről hétre jól játszó Feketét 
és Szűcsöt ?

Nem fog ártani a játékosoknak, ha 
észreveszik, hogy áll mögöttük va
laki, aki esetleg kiszoríthatja őket. 
Miért nem magyarázzák meg a vé
delemnek, hogy ma már

nem • lehet úgy játszani, ahogy 
ezelőtt tíz évvel.

A kis Zlonszky kifigurázta az egész 
társaságot a gólja előtt.

— Csak ettől a hosszú szünettől 
félek —■ folytatja a szurkoló.
Most jön két válogatott mérkőzés és 
azalatt elfelejti a vezetőség a nagy 
vereségei és

nem változtatnak
a csapaton. Az a nagy hiba, hogy 
a cső,társor nem mer nyugodtan ját
szani, mert tudják, hogy ha hálra- 
kerül a labda, milyen nagy baj lehet 
belőle. Én csak azt mondhatom, 
hogy ezen a csapaton változtatni 
kell.

A  szurkolók nagy részének is ez a 
véleménye.

Most, kapcsolódjék he a pályázatunkba, 
mert ezzel a Szelvénnyel indul a 11. számú 
ötös Torna s ebben a. versenyben, a pon
tok számítását mindenkinél elölről kezd

jük ’

P á lyázat VI.
az Első Országos Tippelő' Bajnokságra

Beérke/jőei határidő: IX. 28. 13 óra

Magyar-jugoszláv, véged. ••

Magyar-jjTíjgoeszlár, I. f. e,

Jugoszláv B)—Magyar B) .»

Magyar-jugoSalár ifj.

Magyarság—Pécsi DVAO **

Debreceni VSC—Kassai AC..

Miskolci VSC—Pereces ....

Soproni FAC—Pénzügy .... 
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.

Ózd—Budapesti VSO ........

Szombatb. FC—BLK ..............

Zugló—Postás ••••••••»•#•••*.

Név: ..... .

Lakhely:

ütea?
A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for- 
Koloinban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld kö
teles ide keresztet (csillagot) Unni:

Névsorolvasás
— Biztosra veszem, hogy ma elszen- 

vcijük első vereségünket, — mondotta 
mérkőzés előtt u WMFC egyik szur
kolója.

— Mire alapítja ezt a feltevését? —
kérdezték~ tőle.

— Arra, hogy első két mérkőzésünket
megnyertük, a második kettő pedig dön
tetlenül végződött. Most tehát két vere
ségnek Vei! következnie__

Hát az első vereség tényleg bekövet
kezett ...

T e li V ilm os
A Ferencváros játékosai a Nem

zeti Színház elől együtt indultak ki 
Csepelre. Kiss megjegyezte az indu
lás előtt, a színház falán levő Teli 
Vilmos-falragaszra mutatva:

—  Remélem, a mérkőzés után 
nem kell eljönnünk, hogy tanuljunk 
lőni Teli Vilmostól.

Valaki hozzátette:
— Mi nem jövünk, De majd el

küldjük a csepelieket. . .

Finta
Amikor Finta már a 2. percben 

belőtte a Ferencváros vezető gól
ját, egy csepeli szurkoló így torkolta 
le a lelkendező fradistákat:

—  Meglátják, hogy Finta ezzel él 
is lőtte mára a puskaporát!

— Ugyan, —  intették le, —  nem 
ismeri maga a F  int át. Ez csak olyan 
próbalövés volt . . .

Egy másik csepeli ezt mondta:
—  Mindig mondtam, hogy rossz a 

közmondás ..  .
—  Miért ?
—  Azt szokták mondani, hogy 

minden kezdet nehéz.

Kiszely
Kiszely sokat dolgozott. A z első 

félidő végefelé valaki megjegyezte:
—  A  Lapaj a Fradi motorja.
Egy autós-szurkoló rá vágta:
— Csak a második félidőre is 

maradjon —  benzlnjegye...

budai szurkoló így kiáltott be a pá
lyára:

— Fiúk, ne rúgjatok 11-est! In
kább kérjetek helyette két 30. mé
teres szabadrúgást. Saraknak nem 
lehet 11-est belőni.

A II-es után nagyon büszke volt 
az Illető. Megérezte! Barak kivédte 
a büntetőt.

Palatínus
—- ...mégiscsak a, szép trükkök 

miatt jár a közönség labdamél-kö- 
zésre — vallotta a hungáriaútl pá
lya lelátóján egy ,,szép“ -futballhívő.

Ebben a pillanatban Palatínus 
remek gólt fejelt. Senkcy Imre lel
kesülten fordult az előbb szóló né
zőhöz:

—  Látja, uram, ezért jár a kö 
zönség futballmérkőzésre!

Bózsa
A szegedi Rózsa az első félidőben 

dancsolta valamelyik kispesti csa
tárt. Az egyik szurkoló mérgesen 
hördült fel:

— Mi ez ?
—  Ja, uram — válaszolt a szom

szédja — nincsen Rózsa -— tövis 
nélkUl.

Berecz
Berecz 36 méteres nagy gólja után 

így kiáltott fel egy elégedetlen diós- j 
győri szurkoló:

—  Szívesen felcserélném ezt a 36 
méteres gólt két 13-asra.

Lacik©
A Salgótarjánból hazatért BSzKRT- 

játékosok beszélték:
—  Laczkó jól „betette" a 11-est...
—  Az semmi — fakadt ki dühö

sen Bíró — rúgta volna fölé azt a 
két helyzetet, amit Benc kihagyott, 
azt mondanám rá, hogy — művész...

Elektromos—Újpest mérkőzésen, ezt 
| mondta:

Nem értem, nem értem. Az Ú j
pestnek van a legjobb csatársora az 
NB-ben s ez a csatársor egyetlen 
egy gólt sem tudott rúgni az Elek- 

| trotnosnak. It t  történhetett valami 
Más hozzátette:

Két eset lehetséges. A razzia 
elvitte az Újpest csatársorát, avagy 
az Elektromos áttért az — angol 
rendszerre...

I Zárszó
Az Újpest és a WMFC is elszen

vedte az első vereségét s most már 
csak egy veretlen csapat van az 
NB I-ben. Woggenhuber Oszkár er
ről énekelt vasárnap este, majd hir
telen megállt s így szólt:

— Uraim! Ismét két csapat van 
az országban. A  másik is — a Fe
rencváros.

Szabó T ó n i
Az ötödik ferencvárosi gól után 

így kiabáltak be Szabónak a Fradi- 
szurkolók:

—  Tóni, h om oríts !
Erre jegyezték meg a csepeliek:
— Szabó T ó n i ma nem  hom orit, 

hanem  —  szom orít. Bennünket...

Kőhalm i
Mikor a játékvezető lefújta a Fe

rencváros—W M FC mérkőzést, egv 
fradista bekiáltott a pályára-

—  Kőhalmi úr! Rosszul jár az
órája. Nincs még idő!

—  Honnan veszi? — kérdezte egy
csepeli.

—  No hallja, az nem létezik, hogy 
a Ferencváros 6:2-re győzzön. Már 
“ ágyon megszoktuk a 6:3-at.

Barak
Mikor a Gamma—Tokod mérkő

zésen a Gamma 11-eshez jutott, egy

Zádor
A  Törekvés új balszélsöje, Zádor 

zeneakadémiai növendék. Ének- és 
zongora-szakra jár. A  mérkőzés 
előtt így bíztatta egy kőbányai:

—  Aztán csak egészen nyugodtan 
játsszál fiam. Nem szeretnénk azt 
kiabálni, hogy jön DohnányU...

Gazdag
A  Törekvés—Haladás mérkőzésen 

Gazdag, a szombathelyiek csatára 
jól játszott, csak —- lassan. Egy 
Haladás-szurkoló megjegyezte:

Ha én Gazdag lennék, tényleg 
négylovas hintón járnék. Biztosan 
gyorsabb lenne a mozgásom...

V idor
Vidor igen gyengén játszott az 

Elektromos ellen. Egy újpesti díí 
hősen mondta:

—  Ez a Vidor eljátszhatni egy 
nagysikerű film főszerepét.

— Melyik az a film? —  kérdez
ték.

—  A  láthatatlan ember.
— Már játsza is. Én az egész mér

kőzés alatt nem láttam őt.

Marosi
Mérkőzés után arról beszéltek az 

Elektromos játékosai, hogy Marosi 
egy kis rózsaszínű malacot dobott 
be Sziklai hálójába és ezért győzött 
a csapat.

—  Ha ml ezt tudtuk volna —• 
szólalt meg az újpesti Balogh —  
akkor Sziklai Ferinek csak a mala
cot kellett volna kivédenie és nem 
lett volna semmi baj.

Bold izsár
Boldizsár nagyon boldog volt a 

mérkőzés után: kivédte Zsengellér
tizenegyesét. így  szólt:

— Ez már esedékes volt. Ebben az 
idényben ez volt a harmadik 11-esem. 
Az elsőn fa rajta voltam, a második 
már súrolta a kezemet, ezt most 
végre ki is tudtam ütni.

Bene
Tarjánban nem ment a, góllövés 

Benének, a BSzKRT gólzsákjának. 
Egy villamos-szurkoló így sopánko
dott a mérkőzés közben:

— Én nem értem, mi van Benévcl, 
nem csinál ma semmit...

„Stécé“-szurkoló némi gúny
nyal vágta rá:

" Bene valószínűleg tudja, hogy 
a szövetségi, kapitány nem figyelteti 
és ezért nem strapálja magát...

És még néhány apró
ság a legnagyobb  
m eglepetésről

Fekete lepke
Az újpestiek öltözőjének ajtajára 

egy hatalmas fekete lepke teteme 
van kiragasztva. A  babonás újpes
tiek azt mondják, hogy mióta az a 
lepke az ajtón van, azóta nem ka
pott ki a csapat. Az Elektromos 
elleni mérkőzés után egy szurkoló — 
némi gúnnyal ezeket mondta a barát
jának:

—  Képzeld él, mekkora lehet az 1 
Elektromosék fekete lepkéje.

Előleg

A  lila-fehér védelem, az első há
rom mérkőzés után arról volt neve
zetes, hogy minden mérkőzésén csak 
egy gólt kapott. Mikor az Elektro
mos-mérkőzésen már a negyedik gól 
is berepült az újpesti kapuba, egy 
szurkoló^ így kiáltott fel:

— Előrelátó ez a három védő!
— Miből gondolja? — kérdezték 

tőle.
—  Tudják, hogy most egy Ideig 

nem lesz bajnoki mérkőzés —  tehát 
felvették az „előleg-gólokat".

Senkey II.:
Véesei és Kin

cses nagyszerű
A  Kispest bét fon hajnalban érkezett} 

haza Szegedről. A  szegedi mérkőzésről 
Senkcy Gyula igazgató hétfőn délelőtt 
ezeket mondta nekünk:

— Izgalmas, változatos és érdekes mér- 
kőeést vívtunk. A csapatból kimagaslott; 
Véesei. Egész scrcc: pompás védése Tolt, 
még véletlenül sem ejtett ki egyetlen 
labdát sem. A közönség is sokszor meg
tapsolta. A 11-cs kivédése külön bravúr 
volt; A sarokra tartó bombát remek ér
zékkel ütötte ki. A bárom hátvédünk: 
közül jóformán egyiket sem emelhetem 
ki. Mindhárman éppen olyan jól játszot
tak, mint legutóbb a SalBTC ellen. A 
két szélsőfedezet is megtette a magáét.

A  csatársorról ez a véleménye Scnkey- 
iiok:

— Kincses nagyszerűen játszott, jó volt 
a két összekötő is. Hidasi sérülten és 
emiatt egy kissé tartózkodóan játszott. 
Egyedül Szilagyi volt egészen gyenge. 
™em is tudom, mi vau ezzel a fiúval. ..

A  & S F Í * * * 1 ezt .mondta Senkey:r— Náluk is a vedelem játszott jól, de 
íítí™, . '.eLlein«nyom szerint — Szabó II 
sokkal jobb volt, mint Baróti. Neki kü
lönben is nehezebb dolga volt Mesterrel 
szemben, mint Barátinak a sérült Hida
sival szemben. A Szeged is megnyerhette 
volna a mérkőzést, de a mérkőzés vége 
jele nekünk is volt két egészen nagy 
helyzetünk. Ha egy jó balszelsőnk lenne, 
ezt a mérkőzést is megnyerhettük volna.

Hogyan győzhetett volna az Újpest?
A.z újpesti csatársorban egy-két 

játékos igen jól játszott. A  mérkő
zés után az egyik nekikeseredett új
pesti szurkoló így kiáltott fel:

— Hát én tudom, hogyan győzhe
tett volna a csapat!

_ ?
—  Ha a saját csatársorunk ját

szott volna a védelmünk ellen.

Mi történhetett?
Vasárnap este mindenki arról be

szélt, hogy az Újpest 4:0-ra kapott 
ki. Valaki, aki nem volt kint az

Nagyon lecsökkent 
a kiállított 
játékosok szám a

Amióta köztudomású lett, hogy a 
mérkőzéseken kiállított játékosokra 
milyen szigora büntetés vár a fő
városi amatőrök mérkőzésein na
gyon lecsökkent a kiállított játéko
sok száma.

Nagyon örvendetes tény az, 
hogy alig van most kiállított játé- 
Vi ° \  ~  .mondta Barcmy János, a 
BLASz ügyvezetője. —  Az elmúlt 
szei dán, a fegyelmi napon, két 
egyesbíronak nem akadt „munká- 
}a ■ i  néhány játékos, aki mégis 
a kiállítás sorsara kerül, nagyon 
szigorú büntetést kap.

Büszkén emlegetik a BLASz-ban 
, }s. hogy az egyesületi intézők 

legújabban nem kérik a mérkőzé
seikre kiküldött játékvezetőik kicse
rélését.

— H etek óta  n em  történ t m eg, 
hogy valaki az in tézők  közül azt 
kérte volna, h ogy  a  k ikü ld ött já ték 
vezetőt cseré ljük  k i — mondta Len 
gyel Károly, a BLASz főtitkára. —, 
Ú gy látszik, a sze llem  kezd örven
detesen sportszerű  lenni.
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Já té k o t k is s é  le é p íte n i
— ez a Ferencváros célja

A  Ferencvárosban érthetően nagy- Fei-encváros-játékosokkal megerő
sítve, akik nem■ húzzák magukra a 
címeres mezt.

szerű a, hangulat.
Vitéz Kemenesy Sándor

főtitkár ezt mondja:
—  A Ferencváros olyan nagyszerű 

stílusban hengerelt vasárnap Csepe
len, hogy kétségkívül bebizonyította, 
ma a legjobb magyar együttes. Né
hány kivétellel valamennyi játéko
sunk szinte százszázalékos teljesít
ményt nyújtott. Nekem különösen a 
csatársor, valamint Lázár és Sárosi 
I I I ,  a két szélsöfedezet játéka tet
szett. Egyedül a védelem volt. az a 
csapalrész, ahol becsúsztak még lcis 
hibák. Feltűnő hibát azonban a ve
delem sem csinált. A mutatott já
ték, alapján nagyobb gólaránnyal is 
győzhettünk volna a WM ellen. Ez
zel nem azt akarom mondani, hogy 
a csepeli csapat nem jó, de a vasár
napi Ferencváros nagyobb ellenfelet 
is kétvállra fektetett volna. Ezek a 
feltörő csapatok érhetnek el ugyan 
nagyszerű eredményeket, akár a 
Ferencváros, akár az Újpest ellen 
is, azonban rutin dolgában mégis 
csak a régi NB-csapatok járnak 
elöl. Éppen ezért meg vagyok győ
ződve arról, hogy a lilák vasárnapi 
veresége ellenére is, a Ferencváros 
és az Újpest párharca lesz ez a baj- 
nolcság. A többi csapat tudása vi
szont annyira kiegyensúlyozott, hogy 
szinte lehetetlen előre megjósolni, 
hogy melyik lesz a kieső. Es ez a 
körülmény is roppant érdekessé 
teszi a bajnokságot.

■— Most —  folytatta Kemenesy 
főtitkár —  két hét a válogatott 
mérkőzések jegyében, pereg le. K i
lenc játékosunk válogatott, tehát szó 
sem lehet arról, hogy a Ferencváros 
valahol vendégszerepelhessen. Legfel
jebb az FTC szerepelhet azokkal a,

Beszélgettünk
Dimény Lajos

edzővel is. Neki különösen a csatár
sor balszárnya tetszett.

— Remekül váltogatta egymást ő, 
baloldal — mondja Dimény — 3 sze
rintem ez zavarta meg annyira a 
csepeli védelmet. Igaz, hogy a bal
szélen olyan kiforrott szélső fut, 
mint Gyetvai, Ha a jobboldalon is 
állandó szélsőnk szerepelne, akkor 
a jobboldalra sem panaszkodnánk. 
Ilyen szükségmegoldásokkal, mint 
Hámori és Kiss, sem rossz azonban 
a jobboldal, de mindenesetre jobb 
lehetne, ha vérbeli szélsöjátékos 
jutna ezen a poszton.

Meg van elégedve az edző a fede
zetsor és a három hátvéd munkájá
val is. Külön Csikóssal is.

—  Egy-két hiba ugyan kicsúszott 
még hátul — mondja —  de egyik 
sem volt végzetes.

(— Szóval nincs különösebb hiba 
már a Ferencvárosban ?)

—  De van — magyarázza Dimény. 
-— Talán még mindig sok az egyéni 
játék. Többet kell szaladnia a lab
dának. No, de segítünk majd ezen 
is.

Megtudjuk még az edzőtől, hogy 
kedden pihenőnap lesz a Ferenc
városban.

—  Csak Kalocsai dr-t és Biró Da
nit fogom kedden munkába — 
mondja Dimény. — Különösen Ka
locsainak van sok edzésre szüksége, 
hogy visszanyerje formáját és ön
bizalmát. Tátrai még gyengélkedik, 
vele majd, csak a jövő héten kezdem 
el a munkát.

Nem vesztettük el
a kedvünket!

— m ondják Csepelen
A  Ferencváros súlyos vereséget 

mért a WMFC-ro, de mégsem ütötte 
fel a fejét az elégedetlenség Csepe
len. Benes Ernő, a WMFC intézője 
a következőket mondotta:

— Fáj a vereség, de nem esünk 
kétségbe. Egy újonc-csapatnak nem 
a Ferencváros ellen kell pontokat 
szereznie. Ha pedig így gondolko
zunk, akkor még örülnünk is kell a 
jó leckének. Mert m it láttunk? Vé
delmünk még nem idegezte be eléggé 
az új háromhát védés rendszert. 
Amikor a Ferencvárosnál kisebb 
képességű ellenféllel leér ültünk 
szembe, ment a játék jól. A Ferenc
város azonban most kivételesen nagy 
formában van és -— ugyanazt a 
rendszert játsz'a, mint mi. A mi had
rendünk tehát meg zavarodott és 
ezért kaptunk hat gólt. Meg kell ál
lapítanom, hogy tárgyilagos szem
mel is látni kellett: az I. félidőben 
egyenrangú ellenfél volt a ÍV MFC. 
Csak amikor szünet után hirtelen 
bekaptunk egy szerencsétlen gólt, 
akkor roppant meg a csapat szer
kezete. Szabó kél gólban is benne 
volt. Hátul csak Korányi és Dudás 
állta meg a helyét. Elöl pedig Pin
tér és Tihanyi II. volt jó. Szabadkai 
ezúttal legalább küzdött. A többi já
téka nem elégített ki. Gyetvai gyor
saságával szemben Kisnek nem volt

fegyvere.
■—- Mi nem is vitatjuk a zöld-fehé

rek győzelmének teljes jogosságát. 
De ha a valós eredményt keressük, 
akkor úgy 8:6-os Ferencváros győ
zelem feleina meg leginkább a két 
csapat játékának. Három olyan 
kapufánk volt, amely csak hajszál
nyira nem lett gól. Azután 11-es is 
járt volna nekünk, amikor Szabad
kait az első percekben felbuktatták. 
Mindenesetre elégedettek lehetünk, 
az eddigi szereplésünkkel. A harma
dik helyen állunk és túlvagyunk a 
Ferencvároson.

—  Az elkövetkező válogatott szü
netre mi a munkamüsor?

— Tihanyi H.-re és Dudásra 
igényt tart a szövetségi kapitány. 
Nélkülük is igen erős csapatot tu
dunk kiállítani. Készséggel megyünk 
le a válogatott vasárnapokon E r
délybe, ha meghívást kapunk. N é
gyest komoly erősödést jelent gár
dánk számára. Az egyetlen gondunk 
az, hogy Harangozó sehogyan sem 
tud formába lendülni. Mintha önbi
zalmát veszítette volna el a fiú. Ta
lán a háromhetes szünet rajta is se
gít. Komolyan fogunk dolgozni az 
elkövetkező hetek alatt is, mert há
rom hét múlva Szombathelyen kell 
kiállnunk a Haladás ellen.

Ö sszeállították  
a BLASz váloga
tott csapatát

Oudenus Hugó báró. a BEA:. .. 
ny-a héttőn összeállította a vasárnap 
Egerben, a város vá logatottja  cl len sze
rep lő fővárosi armatőrváiogatotint. A csa-
rat a. következő: Abrahám IjTC 
Ji-KTC. Krajce (Kelenföldi FC) — M l - r 
(HuMfájúa SG), Simon (Ganz), Hluchanyi 
..Au tF~ Németh UTK, Füstös FTC, ij°J'

Rúdonus Hugó báró. a BLASz kapita 
ya hétfőn összeállította a vasárnap 

blgcrben, a város válogatottja ellen sze
replő fővárosi armntőirváiogatoltnt. n ess-
rat a. következő: Abrahám ÍT G  — N"?? 
j^FTC. Krnjcs (Kelenföld i FC) — M l - n 
H W a r i *  so), Simon (Ganz), Hiúéban” ' 
v/ih TT~„Németh UTK, Füstös FTC, He. 
W 1* í tF T C .  Törne I I  (Elektromos]. Joli 
K o s a ra in *  Tartalék; Aknavölgyi UTE es 
k *o k  m ,<Ií un,íC!Íria s ° ) .  A k ijelölt ,iaté- 
he^meltctt a Kifüggesztés ter-
j® T ' 'L i l i  ,9 órakor tartoznak mrKio

ldván b e S f ^ r  aho1 a kapltány
" A  ^bant0\ J Óna£. és biztosEgerben jó sportot 

fogunk nyújtani — mondta Gud-nue br.
°Rzcnt K otv^* éWkészüiet Tz ok

tóber v í»  Z  a Kupa mérkőzés
re. Sajnos, az, NB-ben és az n e ,- IT-bcn 
szereplő játékosba tu e m  vehettem szá
mításba. Az & tekos, aki legalább egy 
NB 1 mérkőzést látszott, nem játszhat 
üzent Korona Kupa meccsen.

S »íV n líT n V  Te" ™
lékosokat a* o s rrsülctül£ r'Leseiről el- 
vonni. . ,

_ _ — < ♦ > ----------

. © t  BéfaW a r kM;ní T z a tla hétfőn Han , „ v a Zugló msgéor-
osatálvvezebue -  C»ak Titkos
deoirlte volna a **, , a csatársorból---
*  Illanó clogrteu. osfttársora nem

A Zugló ul. ?flidbb niabb ötösfogatta)ra.lt be. Degkozoleoo foL rck.
kísérleteznek a feketc-K>nere

Az HB  II. e  heti
legjobb tizenegye

Az ogész vonalon némi javulás tapasz
talható. A csapatok is kezdenek kiegé
szülni. A játékosok szép lassan mind visz- 
szatérnek s hétről hétre kevesebb lesz 
azoknak a csapatoknak a száma, amelyek 
azzal menthetik vereségüket, hogy „tar
talékosok voltunk/1

A jó forduló után így alakult * .hét 
legjobb tizenegye:

Poör (T. Előre) — Kőműves 1 Sopron 1 
VSE). Sajtos l (Szeaedi VSE) — Klajhán 
(PalgSE), Krlvltz (Pécsi DVAC), Bokor 
(Postás) — Dombóvári DVSC. Pénzes 
BLK. Or.ódi II DVAC, Jáger BLK, Haj. 
lik II I (Huaj).

A tartvlékesapat: Jávor fKassai AC)
— Retkes, Hering (Pénzügy) — Bisztn 
(Özd). Gyarmati (Postás), Megveri MTK
— Hollóéi (Ganz). Horváth TI (Szomb. 
1-C), Tóth (Ózd), Borbély II SzVSE, Bé
res ETO.

Az NB Bll. e  heti
legjobb tizenegye

így alakul:
Pálinkás FTC — Fekete CTE, Csuda! 

(Munkácsi SE) -  Sztankovjcs 'Gyulát 
AC), Várnai ARAK. Bar a«  (I la tv a ni
VSE) -  Katfony! (Munkácsi STJ. Pribel- 
»zky DiMAVAG II. Sófalvl HT\ E, Al
bert (Szeged II). Ortutay FTC.

A tartalókesapat: Sárpátki (Tcfitvéri- 
*ér) — Sztancíik BRSC. Szondi (Orosházi 
TK) _  Kőfalvi (Pécsi VSK). Begdány 
(Csabai AKI, Liszkai I (Kccsk. AC) — 
Andaházi (III. kcr. TVE), Abfall (Csil- 
laBhe^y). Hegyes BRSC, Gerle (Érsek- 
ujvari SE), Balázs (Szolnok II),

í L t^ eflíc lísz lí
Nézőcsúcs

volt 840 NB I mérkőzéseken a bajnokság
V. fordulójában. 30.300 néző jelent me« 
a hét mérkőzésen. A Ferencváros—WMFC 
mérkőzésen 15.000 néző jelent meg. Ez is
csúcs.

Az eddig: lezajlott fordulók nézőszámai:
1. 26.000
II. 22.500
in. 25.300
IV . 14.400v, 3o.m

118.500
Inve: több, mint 100.000 nérő volt már 

a mérkőzéseken. •
A Ferencváros mérkőzéseit eddi? 4S.0C0 

néző látta.
35 mérkőzést játszottak eddig az NB I- 

beu s érdekei* megnézni, ho*gy a 35 mér
kőzésen milyen eredmények hányszor for
dultak elő (ezt különösem, a tippelek fi
gyelmébe ajánljuk, annál is inkább. 
m,crt nem akarják észrevenni, hogry idén 
a 6:3, 6:4 és az ehhez hasonló eredmé
nyek nagyon gyakoriak). íme:

Háromszor fordult elő: 6:3, 4:1, 2:1, 1:1.
Kétszer: 6:1, 5:1, 4:2, 4:3, 3:1, 3:3, 2:0,

2:2. 1:0.
Egyszer; 6:2, 6:4, 4:0. 3:2, 0:0
Figyelemreméltó $z, hogy a 3:2, ame

lyet olyan sokszor szoktak tippelni, mind
össze egyezer fordult elő az idén.

*
A Szeged—Kispest mérkőzés hozta az első 

6:0-án eredményt az idén. Vasárnapig csak 
három olyan csapat vo4t. amely egy-cgy 
mérkőzését kapott gól nélkül úszta meg: 
a Ferencváros, a Szolnok és a SalBTC. 
Most. vasárnap viszont négy csapat nem 
kapott gól: a Kispest, a Szeged, az Elek
tromos és a SalBTC. A salgótarjániak 
tehát már két mérkőzést úsztak meg ka
pott gól nélkül.

34 gól esett vasárnap az NB I mérkő
zésein. Ez egy kis visszaesést jelent. A 
gólok fordutánikint ugyanié így oszlanak 
meg:

l. 28
II. 36
m . 3o
ív . 42
V. 34

ü&szeeen: 170

FEnta
u-üirott _ az clro a.z NB I  nő 1!nvölisín jón.

10 ífólns: Fiúba (Ferencvárosi.
8: Bcrecz DiMAVAG, ZsengroHér (ITin.).
7: Bcne BSy.KRT, Szabadkai WMFC.
«: Hidasi (Kispest), Sütő (Ga-n.na).
5: Sárosi dr (Ferencváros), Turoy I I  

(Gamma).
4: Fazekas DiMAVAG, Nasrv (Tokod), 

Palatínus (Törrkvés), Tóth (Tokod).
*: Adám (Újpest). Déri (Törekvéa), 

Gyetvai (Ferencváros). Kiss (Haladás), 
í;-?.?*3 ISjolnolG. . Moróra (Haladás), 
Rokk WMFC, Szabó (Haladás), Tihanyi 
I I  WMFC. *

ötször játsxotl eddis a DiMAVAG s ar. 
öt ellenfele kőiül három ön-óBal aján
dékozta mez. Az önaólosok; Miklósi 
BSzKRT. Polffár (Ferencváros), Barna 
(Szolnok),

A legeredményesebb csatársor ma icry
fost (zárójelben, ho«y ki hánv gólt rú- 
gotl):

Fazeka* (4), Bcrecz (8), Flnta (1#). Ti
hanyi II, vagy Déri (3). Tóth Tokod (4).

Ez o csatársor eddig 23 gólt rugóit.
•

A Ferencváros lassan, de Mstosan jött 
lel az első helyre. Az I. forduló után a 
T—8- helyen voltak a zöld-fehérek, azután 
n 4. helyre, majd a 3. helyre, utána a 3. 
helyre ugrottak fel a most meg az elsőre 
kerültek. .

Hány pontot szereztek a csapatok oda 
haza es hányat Idegenben. íme:

Otthon Idegenben Öskus.
Ferenc tár©* 4 5 9
Újpest 4 4
WMFO 2 4 fi
SalBTC 4 2
Gamma 5 -• 5
DiMAVAG 4 1
Tokod 3 2 5
Szolnok 3 2 f,
Elektrám oa 4 4
BSzKRT 3 1 4Szeigrad H 1 4
Haladna .3 3
Kispest 2 1 3
Törekvés 3 3

Tehát, néjcr olyan csapat van. amelyidecrenben még 
rcznl.

nem tudott pontot szc-

Október )•;.-(g nem lesz mérkőzés az NB
I. osztályában. A lesközelebbi forduló 
párosításai: Szeged-SalBTC, Kispest—
Gamma. Tokod—Elektromos, Újpest—Di
MAVAG, Szolnok—Törekvés. Haladáe- 
WMFC, Ferencváros—-BSzKRT.

•
A legfurcsább adat: a DiMAVAG Bt

mérkőzésén 41 gól esett. A diósgyőriek 
minden mérkőzésükön rúgtak legalább 
három gólt, de legalább hármat kaptak 
is. *

Az NB csalársoralnaJc sorrendje a sta
tisztika alapján: 1. Ferencváros, 2. Di
MAVAG, 3—4. WMFC, Gamma, 5, Ujpcet,
6. Haladás.

A védelmek sorrendje: 1—3. SalBTC,
Elektromos, 3. Szeged, 4—5. Ferencváros, 
Újpest, 6. Kispest.

Az NB II góllövői:
9 gólon Fuló (Pereces.
8 gólos: Hortobágyi (Pénzügy).
7 gólos: Kié*légi LaFC, Féli (Szegedi 

VSE). Sidlik (Dcbr. V8C), Moór RVSC
S gólos: Muszka MÁVAG, Hajlik (Rusj). 

Dolgo" (Szombathelyi FC).
5 gólos: Farkas (Miskolci VSC), Polez 

I (Pereoe*), Borbély I (Szegedi VSE),
^ d f V v E ) C’ I’OTCnyi (GanZ)’ TÓtil

Az NB III góllÖTői:
8 gólos: Füstös FTC. Baehmann BRSC. 

W?M?K0,: ^ ° ttl 11 HTVE> Devecseri
S gólos: Pápp Cs. MOVE, Horváth I I  

Cs; MOVE. Pintér BSE, Simon NSC, 
Csopü GSE. Huszár (Pálfalvai BUSE)
p5xf 6,??! Lc”,'lí*i VSK). VáradiBFTG, Simon (Munkácsi SE).

„Alpfzkva: Djt.’amo—Slavia (Szófia) 4:0.90.000 nézöj.

M ost fon tosabb  volt e g y  csap a tra  
fe lép íten i a  vá logatottat, mint 
b á rm ik o r  m ásk or

Hosszú szünet után újra válogatott 
csapat áll ki a zöld gyepre, hogy csa
tába szálljon a nemzeti színek kép
viseletében. öt bajnoki forduló után 
állította össze a szövetségi kapitány 
ezt a válogatott csapatot, amely 
jelentősen különbözik azoktól, ame
lyeket az elmúlt év során jelölt ki a 
kapitány.

Amíg három nagy csapatunk volt, 
addig a válogatott csapat erősen 
mozaik-jellegű volt. Hol az egyik, 
hol a másik csapatból került be több 
játékos a válogatottba, egészben 
véve azonban mégis csak tarka 
együttese volt a válogatott a sok kü
lönböző klubcsapatból kivett játéko
soknak.

Ezúttal a régi idők emléke kísért: 
egyetlen csapatra alapította a kapi
tány a válogatott vázát. A  Ferenc
város hét .játékosára építette fel a 
Jugoszlávok ellen kiálló csapatot. A 
többi négy helyre három csapat meg
felelő játékosa került.

A  válogatott csapat tehát ezúttal 
igen jól sikerült, ha egységesség 
szempontjából nézzük. Az egységes
ség egyben az összeszokottság nagy 
előnyét is hozza magával. Ez az ösz- 
szeszokottság jelentőségteljes előny 
volt minden időben. Hiszen ha olyan 
játékosok játszanak egymás mellett, 
vagy egymás előtt, akik már jól is
merik egymás mozdulatát, gondola
tát, ez kétségtelenül nagy előnyt je
lent a csapat játékereje szempontjá
ból. A  válogatott csapatokban 
amúgy is rendszerint akörül van baj, 
hogy a sok kiváló képességű játékos 
az összeszoktató edzések ellenére 
sem tud jólmüködö egységgé, töké
letes gépezetté összekovácsolódni. A  
mostani időkben azonban kétszere
sen előnyt jelent az ilyen felépített- 
ség. amely egy csapatra alapít. Mos
tanában éli át a magyar labdarúgás 
a korszerű rendszerre való áttérés 
időszakát. Ilyenkor még sokkal töb
bet jelent az, ha egy begyakorolt 
rendszerben játszó csapatra építi fel 
a kapitány a válogatottat.

A  rendszerbeli átalakulás Idejében 
a Ferencváros már szilárd pontot 
jelent, mert

még a tavasz során áttért a há-
romhátvédcs, két-támadéfede- 

zetes rendszerre,
amelynek nagy részben köszönheti 
a vesztett helyzetből kiharcolt baj
noki elmét. A  Ferencváros az őszi 
idényben is hü maradt ehhez a he
lyesnek talált, a gyakorlatban is be
vált rendszerhez, amely talán egyet
lenegy ponton tér cl némileg az esz
ményi rendszertől. Egyik szélsöfede 
zete ugyanis néha még át-átcsap a 
középfedezet korából megszokott he
lyezkedésbe. Erre a hibára vasár
nap maga a szövetségi kapitány 
figyelmeztette Sárosi III .-at. Nem 
ártana, ha a fiatal játékos Orthra 
gondolna, aki nem szégyelt balfede
zetet játszani — jód! Ettől eltekintve 
azonban a Ferencváros most már 
azok közé a csapataink közé tarto
zik, amelyek a legjobban, a leg
állandóbban játszók rendszerüket.

Ugyanakkor az Újpest még éppen 
a válaszúton van. Még nem tudott 
dönteni, — kísérleti állapotban van. 
Ilyen körülmények között teljesen 
érthető, ha a szövetségi kapitány 
választása a Ferencvárosra esett, 
amikor a válogatott csapat tömb
jét ki akarta alakítani. A  Ferenc
város a bajnoki rangsor élén áll. A  
Ferencvárosban van most együtt a 
legtöbb nagy egyéni képességű já
tékosunk, akik igen jó formában Is 
vannak. Kézenfekvő volt tehát az a 
megoldás, amely túlnyomó többség
ben a zöld-fehérek leözül szedte öes- 
sze a válogatottat.

A válogatás másik problémája az 
volt, hogy a Ferencváros együttesét 
mely pontokon kell megerősíteni?

A  ferencvárosi védelem nem sze
repel azok között, amelyek a baj
nokság eddig lejátszott öt forduló
ján a legkevesebb gólt kapták. A 
SalBTC és az Elektromos áll a leg
jobban ezen a téren. Mind a két csa
pat védelme csak 8—8 gólt kapott. 
Még a Szeged is jobban áll, mint a 
Ferencváros, mert 9 gólt kapott 
csak, míg a Ferencváros — éppen 
úgy, mint az Újpest —  10-et. Az 
Elektromos védelme az elmúlt va
sárnapon gól nélkül hagyta el a 
küzdőteret olyan veszedelmes csa
társorral szemben, mint az Újpesté. 
Minden bizonnyal ez nyomott sokat 
a latban, amikor a kapltány válasz
tása Boldizsárra és Pákozdira esett.Pákozdi ugyan vasárnap a közép
hátvéd szerepében jeleskedett —  
nem kisebb nagyságot tett ártalmat
lané, mint Zsengellért —  biztosra 
lehet tehát venni, hogy a jobbhát
véd szerepében még nagyobb fel
adatok megoldására is képes. Hogy 
a szövetségi kapitány Szoyka dr-t 
hagyta ki a Ferencváros védelmé
ből és Pósát tartotta benn, ez az el
határozása nyilván a Csepelen lá
tottak alapján született meg.

Az bizonyos, hogy Pósa beállítása

kissé merészebbnek mutatkozik, mint 
amilyen Szoyka dr bennhagyása lett 
volna. Ismerjük azonban Pósa párat
lanul lelkes játékát, önfeláldozó, az 
utolsó másodpercig küzdő szellemét. 
Kétségkívül rászolgált a válogatott

ságra ezen a fontos ponton, a bal
hátvéd pontján is. Polgár mint kö
zéphátvéd, azaz kullancs-középfede-
zet sok jó játékával érdemelte ki a 
válogatottságot.

A  két lámadófedezet valóban nagy- 
képességű játékos, csak — tartsák 
be szerepüket.

A  csatársor megerősítéséhez is sze
rencsés kézzel nyúlt a kapitány. 
A  Ferencváros jobbszélső-válsággal 
küzd. Kincsesnél jobb jobbszélsőnk 
ma nincs. Balösszekötőben a fiatal 
tehetség, a WMFC Tihanyi I I -je ka
pott helyet. Még nem kiforrott egyé
niség, de komoly tehetség. Ha le tud
ja majd küzdeni az első szereplőssel 
járó elfogódottságot, akkor nagyon 
hasznos tagja lehet ma jd ennek a tá
madó sornak és meg is erősítheti he
lyét a válogatottban. Sárosi dr, ha 
nincs is igazi, legjobb formájában, 
igen hasznos lehet és reméljük, hogy 
ezúttal küzdöképességben is méltó 
lesz a többihez. Fin*a váratlanul 
került be: alkalma lesz meghálálni a 
bizalmat.
• A  válogatott csapat tehát sikerült

nek mondható. Nem okoz majd kü
lönösebb nehézséget a rendszer kér
dése sem. Az ,,idegenek" könnyen 
beleilleszkednek. Pákozdi számára 
ugyanis — amint már fentebb mon
dottuk — nem okozhat nehézséget a 
jugoszláv szélső lefogása. A  jobb- 
szélső csatár szerepe ma már egy
forma minden csapatunkban. Tiha
nyi I I  pedig szintén eléggé megszok
ta már az angol rendszert csapatá
ban, a WMFC-ben.

Reméljük, hogy ez a válogatott 
csapat a zöld gyepen is valóra váltja 
majd azokat a reményeket, amiket 
előzőleg fűz hozzá a sport társa
dalma.

V id é k i e r e d m é n y e k
Kondoros; ICoTE—Csabai Törekié* 3:1 

(0-0). I. o. bajnoki. Vezette: Boross. G61- 
1ÖVÖ: Bcnseri, Éliás. 111. Szombati. Erős- 
iramú, izgalmas mérkőzés.

Vágsel!j-e: VSC—Gutái SE 9:0 (6:0). II.
o. bajnoki. -Vezette: Vörös. Góllövö: Gu- 
zik I. (2), Papp (3), Szilágyi (2), Hlavaty 
és Gál.

Bonyhádi Kaposvári RÁC—BTK 4:3 
(0:31. I. o. bajnoki; Vezette: Fáldi. A 
szerencsésebb csapat tryőr. Góllövö: Eég- 
rádi (2). Báli, Győrfi, ill. Nemes, Gráf 
és Mészáros.

Gádoros: GSE—Gyulai EE 6:0 (3:0). II.
o. bajnoki. Vezette: Nagy. Göllövö Tóth 
(3). Varró. Zalai és Miiller.
_ -Úszó ) Kassaujfalusi LE—Buda BLE 
E;2 (3:1). II. o. Vezette: Rikk.

A VÁLOGATOTT CSAPATOK 
„MENETRENDJE1*

Kedd fl. n. fél 4: Ar A) a? apai
zése az Üllői-útón. Ellenfél a ChSC 
P3;a;. Utána fogadalomtélel.

Csütörtök d. n. fél 4: Az A) esapa-l
zoraérkózésc a Fiat csapata cli«n. t 
üli pálya.

Csütörtök d, ti. fél 4: A B) csapa! 
zése a Hungám-úlon.

Fentek d. u. fél 3: A B) csapat # 
zása, Bolgrádba.

Péntek d, n. fél 4: Az A) csapat 
zéso a Hnogária-útón, majd crőzfür 
vonul a csapat. — A válogatott tart! 
ja inak kijelölése.

Szombat: Pihenő nap. Minden válöj-j 
pihenőt mrt.

Vasárnap: a válogatott csapat ta 
együtt ebédelnek. Ulána körös pih 
majd együtt vonulnak ki a mérkfei



Zöld Ferenc: Hat gól után mindig 
le kell lőni a csatársorunkat. Más- 
különben nincs megállás. Ez pedig 
veszélyeztetné az NB komolyságát 

Lila Leó: Nem mondom, tudnak 
GeTy kicsit focizni. He hencegni is...

Csepp Elemér: Volt egy kis sze
rencséjük is.

Zöld Ferenc: Volt, volt! Hát nem 
szerencse tizenegy ilyen remek em
ber egy csapatban? Különben gra
tulálok, Lila úr!

Lila Leó: Miért?
Zöld Ferenc: Hallom, az Elektro

mos majd megfeszült, de nem tudta 
belom az ötödiket.

Lila Leó: Nem csoda, hogy kikap
tunk. Meleg volt az öltöző.

Zöld Ferenc: Ez új figura.
Mondja, nem a helyzetek voltak 
melegek ?

Lila Leó: Különben is a csapat 
még. nem találta meg a rendszerét. • 

Zöld Ferenc: Mondok egy tippet. 
Vezessék be az angol rendszert és 
nevezzék el Pat y i - ren dszerne k.
Mondják azt, hogy ez nem teljesen 
angol rendszer, mert a kapus sap
kájának elhelyezésében van egy kis 
különbség.

Lila Leó: Ugyhn, kérem, hagyjon 
engem azzal a rendszerrel! Jól kell 
futballozni!

Zöld Ferenc: Az a baj. hogy maga 
tudja. A  Futó nem tudja.

Lila Leó: Majd meglátjuk, ml lesz 
vasárnap, híres Fradi! Verjek meg 
a jugoszlávokat! Akkor legyen 
nagy legény.

Zöld Ferenc: Jól mondta: verjük 
meg a _ jugoszlávokat! Nyugodtan 
betehették volna az egész Fradit. 
Nem is értem, minek rontották el a 
csapatot.

Csepp Elemér (felszisszen): No 
azért a Tihanyi I I  meg tudna hasz
nálni a Fradinak!

Zöld Ferenc: Ugyan! Eleget hasz
nált nekünk vasárnap a Kís-kal- 
kusz...

S z f l v á s s y  8 e u 6 :

A három hátvédünk 
»,oífe meg az Újpestet

Az NB Ili, á llása
Keleti csoport

Dezsöt< az Elektromos
Sfn1k SZíra Ju elnf,két kell Olvasóinknak bemutatni. A  régivágású 
labdarugó-imádók közé tartozik.
Mégis az o erdeme az, hogy az Elek- 
lornos áttért a korszerű, háromhát-

cedtí! r®n?szerü labdarúgásra. En
gedte dolgozni a munkatársait és 
közben o maga is résztvett az alkotó 
munkában. Pálinkásnak a védelem- 
>c való állítása az ö müve. Amióta 
az Elektromos az angol rendszert 

har° m baJnoki mérkőzése 
. < xoszor a Haladás ellen győzött, 

másodszor Szolnokon kikapott, har
madszor már 4:0-ra verte az —  NB
legjobb csatársorával rendelkező __

^  szolnoki vereség után 
azt hittük, hogy az elnök kedve el
ment az angol rendszertől és meg is 
kérdeztük tőle: hogyan volt meg
elégedve és nem tervez-e valami vál- 
tozast a védelemben?

- A védelmünk jó l játszott — vá
laszolta az elnök akkor —, nincs 
okunk változtatni a rendszerén a 
vereseg ellenére sem.

—  Ezúttal nagyon fontos volt 
ez a két bajnoki pont, hiszen a 
tabella sereghajtói lettünk volna, ha 
nem sikerül a győzelem. íg y  a csa
pat önbizalma visszatért és nyugod
tan haladhatunk a megkezdett úton.

Miben látja elnök úr a nagv 
győzelem okát? &y

Kétségtelen —  válaszolta a.z el
nök , hogy volt. némi szerencsénk 
V5. Elsősorban mégis azért győztünk, 
mert, a. húrom, veszedelmes és két
ségtelenül nagy klasszist képviselő 
újpesti csatárt, az Ádám, Zsengeller 
Tóth hármast sikerült kikapcsolnunk 
a játékból. A mi három hátvédünk 
„ollc meg’1 az Újpestet. Zsengellér 
kétszer-liáromszor rúgott kapura az 
egesz mérkőzés alatt, de ezek sem 
voltak helyzetek, hanem Pákozdi 
melleit, vagy a lábai között elpöccin- 
tette a labdái néhányszor a kapu 
tele. Másodsorban a két fedezetünk, 
Par-mandy es Lengyel támadó játéka 
es ofcos munkája fordította meg a 
mérkőzést a mi javunkra. Vincze 
nem tudta frontba dobni a csapatát, 
mert Lengyelnek erre is volt gondja 
a csatársorunk támogatása mellett.

~  A  csapat tehát most már 
„kész , nincs rajta javítani való?

—  A csatársorban kellemesen le- 
Peft meg bennünket Zlonszky gólja, 
örültünk G. Tóth jó játékának és azt 
lőttük, hogy Marosi sem „csak”  ki
törő ember, hanem érzéke van a tá
madások elindításához is. Nem mon
dom, ha Rozsáli megjön, akkor még 
harc indul meg a jobbszélsö helyéért 
közte es Huszár között. Ha ma jd le
szerel, Gajdos is helyet követelhet 
maganak a csapatban.

1 . F T C  4

2. Testvériség 4
3. WMTK 4
4. Szentesi TE 4
5. Szeged II. 4
6. Kecsk. AC 3
7. Gyulai AC 4
8. Hódm. TVE 3 

| 9. Csabai A K  3
10. Orosh. TK 4
11. Szolnok II, 4 __ __
12. Cégi. Move 1 -------

4 —--- - 19;6
4 —  __ 11:5
3 — 
2 1
2 1
1 1 
1 1 
1 —  
-  1 
-  1

1 16:5 
1 9:6
1 16:11 

7:10 
8:12 
6:6 
3:7 
4:13 
3:12 
1:10

_A Ganz—Salgótarjáni SE vasárnapra 
Kreomolt N B  I I  mérkőzés elmarad, mert 
Hollóst, a Ganz, jobbszéiaője a BLASz 
va.ogatottban játszik.
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KÖBMÖCZY MEGVERTE MACSKÁSÉT
Hél főn ismét edzést tartottak a j o g a -  

szlávok eliten készülődő hölgytaniszaroinlr 
Javon  és Somogyi hiányzott. Bevezetőül 
egyes mérkőzést játszották. Rárd masr- 
verte Gall-nomét, Gaillncrné viszont Popo 
Martát győzte le. Utó,na Bárd Ponnot is 
megverte, Kormöczy Macskásával Játszott 
Amzsr hatalmas formában 6:l-re győzte 
le Mocskos,t. Az egyes mérkőzések után 
a Ivornioczy—Bard kettős először a Mac*?

a Macskás!—GaUnerac 
p,lr h n játszott egy-ogy szetot.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Latorcai József, Budapest. Részben 

igaza yan. A  16-os területén belül a védő 
csapat javára megítélt szabadrúgásnak 
(kapukirugásnak) nyomán az úi játék
szabály szerint a labdának el kell hagy-
n'a 3Gí°o- í?r(?!.etét- csakis ebben az esetben tekinthető a szabadrúgás végre- 
hajtottnak. Ebből következik hogy ha a 
védőjátékos saját kapujába i-úgja a s z a 
badrúgást. akkor az.t meg kell ismétel- 

I tetm. (Es nem szögletet kell ítélni'!
[ Ugyancsak meg kell ismételteim a sza
badrúgást. ha például a labda a kapu 
mellett, de az alapvonalnak még a 16-os 
határvonalán belül eső részén megy ki. 
Ha. viszont az alapvonalnak a 16-os hâ  
tárvonalár.' kívül eső részén megy- ki a 
labda, akkor szögletet kell ítélni a védő-' 
csapat ellen, mert a labda elhagyta a 
18-os_ területét és ennek folytán a sza
badrúgás szabályosan végrehajtottnak te
kintendő.

Lőrlncz István, Szombathely. A  finn
üzenet* (nmek is szól.

„Bocskai": 4 gólt rúgott.

— Abban bízom, 
hogy az NB-ben 
átvesszük
a Hungária szerepé
—  mondja Fiala Antal, 
a Gamma alelnöke

—  Nem, győzzük a fiúknak han
goztatni, hogy ha az ellenfél egy
két góllal vezet is, nem kell feladni 
a mérkőzést —  mondja hétfőn Fiala 
Antal. — A Tokod ellen is így volt 
Tokod vezetett, mire a fiúk olyan 
elkeseredetten kezdtek harcolni 
mintha az életük függött volna ezen 
a meccsen.

A  Gamma alelnöke elégedett.
— Mindinkább meglátszik a csa 

paton, hogy Sós edző nagyszerű 
erőnlétbe hozza a fiúkat. A Tokod 
ellen a fiúk olyan állóképességről 
tettek bizonyságot, hogy öröm volt 
nézni.

Toldi Gézáról beszéltünk, aki va
sárnap igen jól játszott.

Külön öröm volt számunkra 
Toldi jó játéka — folytatta a 
Gamma-vezető. — Két héttel ezelőtt 
megmondtam, hogy Tolditól mi töb
bet, várunk. Akkor Toldi nagyon ko
moly munkába kezdett, néhány kilót 
lefogyott és ma már újra kezdi azt 
játszani, amit joggal vártunk tőle. 
Lesz 6 még jobb is.
_ A  csapat további várható szerep

léséről ezt mondja Fiala:
—  A labdarúgásban való jó sze

repléshez keltő kell: jó csapat, és 
szerencse. A mi csapatunk most 
együtt van és ha csak egy kis sze
rencsénk lesz, akkor bízom abban, 
hogy az NB-ben azt, a szerepet, fog
juk, betölteni, amit a Hungária, kép
viselt megszűnése előtt.

Elmondta, még az alelnök, hogy 
Király Sándor, a Gamma volt já 
tékosa jelenleg katona. Erdélyből 
írt a Gamma vezetőségének, hogy 
egyetlen vágya visszakerülni a Gam 
méba.

N«gy o lehan- 
golfság Szolnokon
.A ,  D.lósgyőrtöl elszenvedett „tisz- 
es golarányú vereség nagy lehan- 

goltsagot keltett Szolnokon

m o v Z ^ fní,Í ln-tézÖ a követezőket mondotta a mérkőzésről:
—  Az egész csapat mélyen for-

k a £ n la ’atszott A *■ Percben bekapott öngól nagyo-n megzavarta a 
társasagot. Összc-vissza futkosott az 
egesz csapat. Nem a védelem volt. a 
-ngf ySngeb^, rész> hanem a lámadó- 
sor. Horváth a kapuban, a hat gól 
ellenére is elfogadhatóan játszott A 
csatársor azonban szánalmasan sze- 

' f ,fUndcn elgondolás nélkül 
vagdostak a labdát. íg y  aztán olyan
emrr 7 ° ™ ?  nehee^ »  «  védelemié, hogy össze kellett roppannia.

aü7jJtér7 ÍlCí  -m7 tU a nagy veresé- 
ta rT ii i °  ko. 7 mény’ hogy nagyon 
tartalékosam álltunk ki. Azt is meg
kell azonban állapítanunk, hoau tel
jes csapattal sem tudtunk volna el
lenállna a nagy formában levő diós
győrieknek . 6

A csatársort 
dicsérik a diós
győriek

Ö regek  
a „csatatéren • • •

iilV t  3  X?ra van. Nagy köd
í 1 , dun.ame.nti pályáján, mégis
közel kétszáz főnyi közönág jön ö S fe  

iá n,"u i teeven a Pannónia és á 
küzdelménél,-. Mind- 

Í ^ L f f a9atb.au ,r)hb Pégi harcos foglal 
h e lje t e j  í g y  elég jo küzdelem alakulki 4 xt k auzaciem alakul I ww»ezescrc Bocsátják. A két egvesiilrt
köVkmerf AStóvanrta a ’ an ?, íürdclésérölI «w «!. megmentette a gyoplabdasportót a . . merL anyo, a volt; nm.nhírváln. I kimu ílAto .. __B'uíí?tm^ ,é v i? j * f c ^ 0’ -a To lt o inntörvájő- gatott vezerkedik, n,ar amennyire a  ,,te-
jV n {V.? K j T8*0ngcd.i. A labdát még moat 
Z  . J°I AcaeU, csak »  futással van baja

“e s  s : k
r é s * ' fiU ^ a^közöno^iiaJÍ if.sze a s z ó r a k o z i k ,  hogry a pálva<ronfÍ-
Jiok ktityajatiiak fadarabot dob be a iá
ck térr^  és a kutya, ir a m o d é i

vél’ a f be'I Vi;S6m hcr7.7.a a pá lvá-
a d n l - á '^  e nr °  S Játékvezető m egsokálja  
a„ ; i t  öfiM untelle a Játékot addig, 
ról ga rI neiTI távol,tjük a p á ly á 
ról, Sayanyó csend,csen dörm ögj-

íá~ S  a iS S S 'A J S r t  SS; ÍS J í.t e .S B S "

GYEPLABDA
FONTOS H ATÁROZATOKAT

hozlak a rendkívüli tanácsüléeen. Érdélv 
egy részének visszatérése alkalmából kí- 
írtak az „Erdélyi Kupát”. Tekintettel a 
rendkívüli ̂ viszonyokra, motü ősszel nem 
b«jnoki küzdelmek, hanem corlegmérkő 
zések lesznek. Továbbá határosa tik', g ki 
mondottak az ifjúsági csapatok erötc’ic 
eebb es eredményesebb felkarolását, Á> 
ifjnsavi ügyek intézésével Moscr István 
iont Kart bízta meg a szövetség Turlo- 
mnmil veitek a BBTE és a MAC be
jelentését amelyben pályáikat bajnoki 
vagy sorlegmerkózése.kre a szövetség r«i 
dolkezeserc bocsátják. A két egyesület

ATLÉTIKA

A magyar verseny
zőknek is van „ s isu “ - íu k !

Kékköven elnök ezt mondta teg
nap délután:

* ' Végtelen hálás vagyok és va
gyunk valamennyien ezért a párat
lanul szives fogadtatásért. Ilyent 
nem is tudtunk remélni. A ma,gyár 
konyha csodás, nemcsak élvezetes, 
de sportszerű is. A második nap ver
senyei bebizonyították, hogy a ma
gyar versenyzőknek is van „.sisu"- 
juk. (Különleges finn szó. A  bátor
ság és küzdenitudás keverékét je
lenti.) Most megértem, miért Icap- 
tunk ki 1930-ban. A magyar ver
senyzők úgy küzdöttek, mint az 
oroszlánok, és a közönség úgy lelke
sítette őket, mint egyetlen más kö
zönség sem Európában, Állandósí
tani kell a két nemzet közti össze
köttetést!

Kmi,Hústól cs lehetővé tette a .serlei?m 
kezesek megindítását. Pozel István dr 
szövetség elnöke bejelentette, hogy 
MHC megkapta a fővárostól a. pályaépí 
10*1 c kort tcniletiot. Mimién remény meg- 
r?\fíS ln ’ ,0fiTr Tiivideseji. új pályája lesz 

• • • Vöf ful  a tanáo^ülés a ueve 
zcs, határidőt szeptember 25-ében állapi 
tóttá -mes;. 1
.  V5?».r"5P ,déI*lM t 10 ^ ak or a BBTE és a i hHS?, barátságos mérkőzést játsza 
nak a Pasareii-ütt pályán. A Lóverseny 
toron pedig az MHC és az AHC tart ed 
z061 cs barat&agoB mérkőzést.

.. ptósgyőrött még mindig nagy az 
oiom a Szolnok felett aratott pom
pás győzelem után. Teleki edző így 
áradozik: J

Különösen a csatársorral vol 
tam elégedett. Itt Barna a motor, 
Bcre.cs pedig a lendüld. A csapat- 
han egyébként csak két gyenge pont 
volt. Lukacs, a kapus és Turbéki, a 
balszelso. Örvendetes jelenség volt 
° * elo™erJ:°sesen Gáspár kapus já
téka Ha így véd tovább, helye lesz 
az első csapatban, A vasárnapi -  
Nagyvárad elleni — mérkőzésünkön 
n,ar valószínűleg ö véd.

Diósgyőrött még az az újság, ho-v
rtfnof f eruIesc„  könnyebb természe- 
tunck bizonyult, míg Fazekas boka- 
sérülésé súlyosabb.

A L »F C  megóvta 9 Kassai \ C  pIIfti 
JlTeertett mérkőzését. Az óvás okául azt 
hozták fel beadványukban, hogy a má
sodik felidő 1*. percében, amikor a KAC 
^ 'F ?  vezetett, a LaFO szabályos cról.já: 

^ l^ k i’ezető érvénytelenífetto. Tolvai 
lövését a KAC  karnisa ííköllf*] érinletto 

-az a lyuka* hálón kikerült a kapu 
mogTf*. A játék vr.gctő a közelben álló 
partjelző megkérdrzéso után a íróit meg
adta. Ekkor a KAC több vezelőségfi tac-ja 
szaladt a já-tők vezetőhöz, akivel icJcgen 
nyelven tanárskozfak. A tárgyalás ercd- 
ruénjo az lett. bOí?y a játékvezető meg- 
sernmuMfettc _ a ffóll A beadványában a 
JjaFC arra is hivatkozik, hog'y a játék*
1 2 ?  \  •I71? rk0"és nem vizsgáltam’OSr a halót,

Turjánban  nincs 
billtárd-asztal . . ,
BSzK RT-sirámok

Kutrucz edző tele van panasszal 
a salgótarjáni mérkőzés után.
. 7 , Arról a rettenetesen rossz pá
lyáról nem is akarok bővebben nyi
latkozni, —  mondta az edző, —  ha 
nem_ csak annyit, hogyha, az a mér 
kozes a m i „büliárdasztalunkon’ 
van,' simán győzünk három-négy 
dugóval De ezenkívül több olyan

játszott közre> am^ y  «SalBTC javara bülentette a. mérlc- 
aet. Balogh II.-vei például nem le
het kimenni Budapestről Úgy fél v i
déken, hogy ha, ötméteres körzetben 
van az ellenfél, azt sem tudja, mit 
kezdjen a, labdával. Benét kettői ,.<s 
fogták és mindig lövés közben ka
pott egy kis nyomást. Hogyan tör
tént. a U -cs f . . .  Bírónak balszeren
cséje volt. ő  volt egyébként a me
zőny legjobb embere és ö csinálta a 
U-cst. Egy szögletnél a labda a kar
jára. pattant —  minden szándék nél
kül —. és kész volt, a büntető. Jenő- 

I fit pompásan fogta ,

Salgóbánya; SFC—Hatvani VSE IT 01)
J. o. bajnoki. Vezette: Takáce.

Dénes, a Ganz TE kapusa u jjá t törte 
‘1  v :’ s?‘,'IlaP! mérkőzésén. Természetesei, 
most hosszabb ideig nem vigyázhat a csa
pata kapujara.

„ A l S5,da,kalá. « náI. ? hatezerén cséré pa-
naszkcKlnak. A  mérkőzést eldöntő du-ót 
Fcrenoeí.r°  kaPta “  jó] védő

TAM á SSY ISTVÁN DR, 
országos ifjúsági kapitány utólag 
meghívta az ifjúsági válogatott ke- 
retbe Flekk Lászlót és Heg-yi Antalt 
a BMTE két játékosát. A ^ á C a to t -  
tak szerdán délután fél 4 órakor a 
székesfővárosi népligeti diáksport
telepen edzömérközést játszanak a 
Magyar Pamuttal.

JÁTÉKVEZETŐ-KÜLDÉS V A S Á R N A PR A  
lá loga iott mérkőzések

Magyarország—Jugoszlávia: kot part 
jelző Kékesi és Rónai. -  Magyar i f i  1

B ? Á S z ' \ Í S i k i ó e r  V irágh ). LLAhz vál.—Eger vál.: Harangozó.

TG* I I .  Osztály

■7 „MUnao 'S<>p0r,: . SFAC—Pénzügy: P nty i :
Zugló—Postás: Antay; SzFC—BLK- Per- 
SVSE- t ' ) .“ ^ - m TK : Rubint: K E A C —
b\.bE. Liliom A.: SzVSE-ETO; Grulich: 
Mne'yarsag-DVAC: Kollár.

Tisza-esoport: Rusj—LaFC- Farkas
kaS T  D 7 C ~ K t - C : S“ bó K . i  MátéJá'l- 
T ? r„ , ' AíVSC—Pereces:
ó?di T tn v v  Ri,, ' ^ í ;- MAVAG: Schramkó; O^ai MOVE—BVSC: Szlavkovszky.

I I I .  Osztály
C. MOV E—Kecskeméti AC: Pintér.

TENISZ

Hölgyteniszezőink- 
nél nem gond t 
a válogatás

Z e m p lé n i Antal, a hölgyek szövetségi 
kapd anya összeállította a jugoszlávok 

™as'J'ar valogaiott csapatot. 
E g y e s t  K o r m o c z y  é s  S o m o g y i  p á r o s t  a  
K c r m o c z y — B á r d  k e t t ő s  já t s z ik  

u f Z - ? ? í i n v n é \  í0.rdít° «  a helyzet, mint 
rdhnri •A ’T'.,{r .a: férfiaknál Asbóth,
B á b o n  é s  S z ig e t , , után nagy ür van 
addig a hölgyeknél — K ö r m ö c z y t  k\'- 
ok-oő ‘ 7 - -n y o f.c  egyforma jó  játékos is 
*  Z „ „ A o n ' l ° , r v  legalább annyira áll a 
a magyar holgymezóny felett, mint d.s- 
b ó t h  a ferfijatekosok felett. K o r m o c z y  
után S o m o g y , ,  B a rd ,  G a l ln c r n é ,  J á v o r i ,  

? us. l t s > S s i lv d s s y  közel egyforma 
Z t L ? é p Z\%e-] -\ A, .J'u^ l á v o k  elleni csa-
?kib 'T n X v  iraU klrí'ai'ad U s  Ilonka,aki T o n o l l i t ,  az olasz rangelsőt kétszer 
és R o s c n o ic o t .  az idei német bajnoknőt 
is megverte. S z ilv á s s y  is  egymásután 
aratja a sikereket Olaszországban. és 
az összeállítás miatt mégsem érheti
^ r e, ^ ny?S -a kaP,'tán>'t. mert a ma- p a t  hölgy teniszsport ma ott áli, hogy 
a nyolc játékos közül bármelyik ered
ményesen képviselheti a magyar színe-

Ez természetesen nem jelenti azt 
.I108,1 ,mil£ biztosan megverjük i 

J . sz av0bat■ Davis Cup-rendszeríi mér 
lnár csr5 elvesztett pont megfor d f,hatja az eredményt, é s  az. egészen 

külorUegesen játszó K o v á c s  Holla ellen 
.enkí sem mehet biztosra. A magyar 
nagycsapatnak ma olyan mérkőzés fe 
Jelne meg, ahol legalább hat egyesz^ fra ia u u  Jiac cg> es éS
naiom páros szerepelne Ilyen mérkő- 
zésen nemigen akadna legyőzőre Euró 
paban.

A BSZKBT

forgtalmí telepek labdarúgóbajnr»kságá.nak 
b-jpest-BHÉV. Nénezige, 

éiaél. — Ferenc város—Kelőn fö'd  
Ken-útra (Koronezay). — Baross—Hun 
gana Fehér-út (Takács). -  Jv. Z u g ló -  

Festi,jh,elv (Molnár I). _  Búr- 
telep Szava, Beke-uíca (M iiller).

NAGYOBB GőLARANNYAL IS 
GYŐZHETTÜNK VOLNA,

— mondta Nagy László, az FTC  
szakosztályvezetője, —  de. így is 
meg vagyok elégedve a fiúkkal, A 
WMTK ellen saját otthonában 
győzni nem kis dolog. Szekeres jó 
védésén hiúsult, meg, hogy további 
gólokat nem lőhettünk. Nálunk min
denki jól játszott.

FEL KELLETT FORGATNUNK 
a csapatot Kreisz kiállítása folytán 
es ezért vesztettünk. Legalább 
annyit támadtunk, mint a BRSC, de 
nem kísérte csatáraink lövését sze
rencse — mondta. Nádasdi, a Gold- 
berger SE főtitkára,

OKTÓBER ELEJÉN ORSZÁGOS 
VERSENY ÉS NEMZETKÖZI BE 

MUTATÓ LESZ SZEGEDEN
Az alföldi kerület 15 éves jubi

leuma alkalmával október 4—6-ig 
nagy teniszesemények lesznek Sze- 
gedeji. A  hazai versenyzők részére 
országos versenyt rendeznek. A ver- 

kívül mindhárom napon több 
külföldi játékos és a magyar élgárda 
részvételével bemutatók lesznek 
Máris biztosra ígérte részvételét a 
jugoszláv Mitics és Flórián, a német. 
Metara ás az olasz Tondlli.

október i i „ 12. es 13-AN
JÁTSZUNK

a jugoszlávok ellen a Duna Kupáért 
Zágrábban. Ez a verseny a Davis 
Cup-szabályok szerint kerül lebonyo
lításra.

JUGOSZLÁV HÖLGYVALOGA- 
TOTT

szerdán este háromnegyed 9-kor ér
kezik Budapestre. Csütörtökön ed
zést tartanak és pénteken kezdődik 
a verseny,

A pestvidéki kerület, váltó- és csanaL 
bajnoksaga. Felnőttszámok. 4x100 m '  1 
Táf-,áTi‘Sé§  - 45i® (Marincsák. Istókovits.
W M VV ,J7Ií aT á.tAi> 2- MBTSE 46.6. 3.W M TK  47.1. 4x400 m: 1. Testvérisőc 
(Marincsák. Istókovits, Tárnok Kár
páti) 2. Pesterzsébeti MOVE 3-42 6 -
W M TK  3:46. 4x1500 m: 1. Testvériség
17:36.8 (Tárnoki. Molnár, Rakonczai Far 
kas), 2. W M TK  18.J0.2. 3. MOVE RAFr. 
18:32.2. 5000 m 5-ös csapat: 1. Testvéri
ség 36 pont. 2. V . Magyarság, 3. R 8Nlks 
liget. (Egyénileg 1. Farkas T. 15:38.2 2. 
Rakonczai T-. 3. Kilmann T,, 4 Sár. 
vári T. —  Ifjúsági számok. 4x100 m • 1 
Pesterzsébeti MOVE 46.2 (Déry. Szarvasi 
Pozsonyi. Simonyi), 2. W M TK  47.2 3 '
MOVE RAFC 49.7. 4x400 m : 1 . MRTSE 
3:42.6 (Uzsoki.. Rudas. Balogh’ Antali 
5- W M TK  3:44, 3. Testve,őség 3 44.Ó:
4x3000 m: 1 W M T K  11:13.6 (Szabó. Tóth, 
Botos, Juhász), 2. Testvérisécr 11 14 8 1 
MRTSE S2:06 . 3000 méteres ötös rJapaf- 
1 Pesterzsébeti MOVE 39 pont.. 2. W MTK 
po pont 3. Testvériség 67 pont. (Egyéni- 
,CB 3. Simon Pesterzsébeti MOVE 9-47 2 
\  Juhász W M TK . 3. Hamvas Testvéri 
seg, 4. Fehér Pesterzsébeti MOVE 1 

Sulylökés, felnőttek: 3. Remete 13.75 
2; Varró Testv. 13.75, 3. Bállá Cs. MOVE 
11.20. Ifjúságiak: Hamvai MRTSE 32 0" 
^ P á l  W M TK  31.50, 3. Molnár Testvért

DUNÁNTÚL VÁLOGATOTTJA
Stájerország ellen a kővetkező. ( A 
verseny vasárnap lesz Győrben > 
100 m: Szigetvári, Vadász. —- 400 m 
Ónodi, Karácsony. — 800 m: Monos
tori dr, Kohári. —  1500 m: Serényi. 
Nemes. — 5000 m: Játékos, Vass. _  
Magas: Sárai, Sellycy. —  Távol-
Vadász, Karácsony. — Rúd: Farkas! 
Kohari. — Súly: Rákhely, Józsa dr.
Diszkosz: Remccz, Józsa dr. __ Gc-
rely: Rákhely, Bényi. —  4x100 m: 
Szigetvári, Vadász, Szapári, Kará
csony.

n a g y  Gé z a  e d z é s b e  á l l t
A finn-magyar viadal pazar küzdőiméi

nek' eteo hatása tegnap már jelentkezeti. 
-Nagry Greza, a MAO egr év óta pihenő 
valQffalaN; vágtázoja meg-jelent teffnüp 
edzésen ós a váltóbajnokságra való elő- 
készületeit megkezdte. Köztudomású.
f n r n i i  I' a* y -- Gefia-t -a. v l iS F  h'ggyorsahb forraaba jőve. atlétája. Teanapi edzésén 
úgy mozgott, hogy szinte leesett a/. 4 Íi,,t 
a nézőknek. Nem lehetetlen, hogy m ára  
nemei magyarra formában lesz annvira 
hogy a váltóban haa-nólni telet.

CSAK KEDDEN DŐL EL, __
hogy lesz-e vasárnap Budapesten ju- 
goszlav-magyar női viadal. A  jugo-
loÜJ-i S-ZOH tséS a MASz expressz- 
levelet. es két táviratát válasz nélkül
7 u RL AIa telefonon végleg tisztáz- 
zaK a helyzetet.

SÜLÉ 345 CM-T UG RÓ IT
J MAC—BE AC ifjúsági párrvs viadalon
FiZzel a íaérkőzósöol bcfojo7«odtck hó if jú ’ 
??a Í L ^ y^ü le li bajnokságok, amelyeket a 
MAC nagy fölénnyel, veretlenül nyert 
Jtteg. A  mérkőzés eredményei. 100 rn- i 
Kárpáti MAC 11.5, 2. Vass M jt 5 * o# 
Szűcs B 11.7, 4. Varga B 12. — 4ba
1. Némefli B 55, 2. Danis B 55.4. 7  Afo* 
musich M 56.2, 4. Moór M. — láftó
I. Nádas M 2:43.6, 2. Durny M 2:48«: 
o. Szer>e B 2:.->í).̂ , 4. Sümegi R venn

r w - i y A 1* * -
kapertí nyí fi ) &  f  Horváth

-  Magas: 1. Kottán M irn «
170. 3. Szol Ifiéi B 160 t V?í -  M
Távol: 1. Horváth M ® 14«- ~
610, 3. Mészáros M 60j / ' u R
591. -  Rúd: ]. Sijlc M C - BaP°*»?.v ' ® 
B és Tván M 310, < teL-utJ’, 2‘
-  Súly: 1 v r t „ „ -  J®kclfa]ussy B 300.
cyessv M Í2 R8 3 11-82. 2. Mrd -
B 11.88. -  D * k * í ' ? k18 b B l ' ’92' . ^ ^ ‘-főzd
2. Kmcsilc B '36  ^^ ■ }' v. Csapó M 37.24.
Jakab B 3° 0° * r ‘ 33.11, 4.
M (7.80. 2 Gerely: 1. Medgycssy
tán M 39 Jó n f  " 6; L B 41.98. S. Kot- 
váltó- I M aV- fiP cMb B 30.76. -  Svéd
-  PÓntver^n *• BEAC 3:12.4.
BKAC «  ; “ cm.n: '• MAC 7}-5 PC,D'' ?■ 

k e v é s  n e v e z é s

ei kezelt a MAC vasárnapi versenyé- 
-jj' , válogatottak közül sokan nem 
indulnak, hiszen október 5—fi-ík-in
nemet-magyar viadal lesz.

JÚLIUS ELSŐ, VAGY JÚNIUS 
UTOLSÓ VASARNAPJAN

akarják megrendezni a finnek i s i i 
ben a finn-magyar viadalt. Ezt 
mondta tegnap este Santala.



Kedd, 1940 szeptember 24. $ssm
.M i  m in d en  v o lt  a  fin n -m a gya r  

ta p s v ih a ra i m ö gö tt ?
Az első nap után még azt mond

juk: v
.— Jaj, csak ne kapjunk ki túlsá-

ságosmi!
A  második nap ragyogó eredmé

nyei után meg bosszankodtunk:
__ Ezt a balszerencsét! Megnyer

hettük volna a pontversenyt!
Mert ilyen telhetetlen az ember. 

®s olyan könnyű elképzelni, hogy 
Nyqvistnek nem csúszik ki az az 
egy nagy dobása, Gyenes pedig egy 
félméterrel előbb ér a célba! És ak
kor miénk a pontverseny!

H a  m é g  a  d i s z k o s z v e t ő k  
i s  2 . ■»
Ilven ..bánataink" azonban csak 

a második nap ragyogó hajrája után 
voltak. Szombaton este a nagyszerű 
versenyek ellenére is lehangolt volt 
a magyar csapat. Hogyne, hiszen 
egy-egy hajszállal bár, de mindent
elvesztettünk. , , ,

__ Még csak az hiányzik. hogy
diszkoszvetésben is kikapjunk! Ak
kor aztán holnap akár ki se jöjjünk! 
_  mondotta egy szövetségi vezető.

T e m p ó r a  m u t a n t i i r . . .

A finneknél is változott a hangu
lat Az első napon minden gyönyö
rű volt. a másodikon már nem ege- 
szén. Jroe:

i' uio u finne-k ezöv-eteógi o-dz-öj© kii-
\;?tetc. a Í1M* ari(ah,a «/. :m  meló-

S Í  Főleg Kelen gyönyörű rer-
M'nyK>ien«1'nemcsak a magyar atlétika, keienri magyar sport igen

mert ő minden tekintet, 
hiiszlte le lje- »  |k legjobb hcssnitáv- 
hen a '{rnilinBaen dicsérendő erénye, Jutója. Külo egyenes természete,
bátorsága ‘cAiánom, hogy Kelen tulaj- 
2feSáea|l iéval kiforrottabbak és kna- rfenságaí .<> TuomjneT1é, akt egyre**; 
lobbak. „i-részt kicsit tapasztalat- 
még fiatal. . 0|yaI, önállóan dolgozni. 
U?nJé*Kelei1.t Ettől eltekintve, meg kell mint .„„érnem Tuomlnent, aki
a ron bán ,nillile«t megtelt a győze- 
valoban nj , '.'uö!. hagy Peburí- 
y»íártvaíó cgyfittmíikudése kissé balul 
ütött ki.

A  m ásodik napon a 10.000-cs 
„tán már azt mondtak a finnek:

„  Nem tételeztük volna jel Ke
lemről, hogy ilyen csúnyán verse
nyez Kern mondjuk, nem■ volt sza
bálytalan, amit csinált, de nem is 
volt sportszerű. Eddig másként is
mertük meg Kclent.

Xgy van ez. Szombaton győzött 
Tuomíncn, vasárnap viszont Szilá-
gyi megelőzte.

B e s z é l j e k  c s a k  a r r ó l  

a  t a k t ik á r ó l ?
Ezt a bizonyos hosszútávfutó- 

taktikát szeretnök egy kissé tisztáz-

Bl A  finnek odavoltak Kelen dicsére
tétől, amikor Helsinkiben magára- 
hagyatva is vállalkozott a vezetés
re és csaknem az egész távon 
át gyúrta az iramot. Hogy ? végén 
hárman is elhagyták a hajrában, az 
a, finnek örömét semmiképpen sem
kisebbítette. .

A  mienket azonban igen. Ml azt 
szerettük volna, ha a finn-magyar 
viadalon a finn távfutók is éppen 
olyan bátran harcolnak, mint a ma
gyarok. Éppen úgy Igyekeznek erő
síteni az iramot, néha ők is elre 
mennek és futnak úgy, ahogy a 
finnektől megszoktuk. Ehelyett a 
nagy Tuominen és Pekuri, meg a 
vezetéséről híres Jarvinen szerényen 
meghúzódott a magyar futók árnyé
kában. Tudták, hogy Kelen a haj
rában nem elég gyors, megelégedtek 
azzal, hogy az uszályában lógnak 
és a ’ végén elvágtatnak mellette.

Természetes, hogy ez a svédek 
által a finnekkel szemben eredmé
nyesen alkalmazott módszer nem 
volt ínyünkre. El is határoztuk, 
hogy megteszünk mindent, amit a 
szabályok keretei között ellene te
hetünk. Lehet, hogy ez a finneknek 
nem volt rokonszenves, de nekünk 
sem volt az, hogy finn futó csak 
véletlenül és akkor is az iram las
sítása érdekében ment élre.

Reméljük, lrogy a legközelebbi 
találkozó alkalmával a finnek is és 
mi is kélc-két teljes értékű harcost 
tudunk egymással szembeállítani és 
a küzdelem olyan less, amilyennek 
a két testvérnemset. fiai és a leg
jobb hosszútávfutók között lennie 
kell: bátor, iramon, váltott vezetésű 
futással törekedni a legjobb ered
ményre, amit csak a négy futó el 
tud érni. Ahogy azt a finnektől az 
olimpiákon megszoktuk.

E l i s m e r é s  a  l e g f e l s ő b b

h e ly r ő l
A trvönyörü küzdelmeken kívül

Z “p é \  versenyeit „ p l í t
Attól kezdve,
zának erkélyén HómanJBálint dr
kultuszminiszter és ™ ^ m k r , cdrM

m agyar A tlé ták  ’ egyik győzelmet a

másik után aratták. Az 1500 méter, 
a távolugrás, 10.000 és svédváltó 
győzelme ebben a feszült hangulat
ban született meg és nemcsak a tíz
ezernyi közönségnek okozott foko
zódó örömet, hanem a kormányzó 
megelégedését és legmagasabb elis
merését is kiváltotta. Ezt bizonyí
totta az, hogy amikor Szilágyi és 
Kelen a díszpáholy elé vonult tiszte
legni, a kormányzó felállva tapsolt 
nekik. Ennek bizonyítéka volt az az 
Ígéret, hogy megjelenik a német
magyar viadalon is.

Vangel elnök felvitte a díszpáholy
ba Kekkonen volt finn belügyminisz- 
tert, a finn szövetség elnökét és be
mutatta a kormányzó úrnak. Kekko
nen a kormányzó mellett foglalt he
lyet és mintegy negyedóráig élénk 
beszélgetés folyt közöttük. Hómon 
kultuszminiszter szóba hozta az at
létikai szövetség törekvését az atlé
tikának népi sporttá való tételére is 
és ez a törekvés is teljes megértésre 
talált legmagasabb helyen.

Felvirrad még a magyar atlétiká
nak!

A pálya nem volt 
eszm ényi
A pályával nem igen voltak meg- 

légcdve az atléták. A  magasugrók a 
nekifutó lazaságát, a futók a pálya 
ruganytalan voltát és az éles kanya
rokat, a távolugrók a merev nekifu- 
tót szidták. Mindez nem az FTC- 
pálya vezetőségének hibája, mert hi
szen mindent elkövettek, ami a ren
delkezésre álló idő alatt lehetséges 
volt. Ennyi idő alatt azonban nem 
lehet egy elhanyagolt pályát rendbe
hozni. A  németek ellen már bizonyo
san jobb lesz. Bár Gyuricza ezt 
mondta, mikor meg a verseny előtt a 
távolugrópálya felöl érdeklődtek 
nála:

— A nekifutó? Jó, csak egy kis 
öntözés és hengerlés kellene neki. 
Azt, hiszem, 19’ié-re rendbe lehetne 
hozni...

M indenki kitett
m agáért
Atlétáink ezúttal alaposan kivág

ták a rezet. Alig van köztük valaki, 
aki kevesebbet nyújtott, mint. amit 
vártunk tőle. Á  legtöbben többet. 
Nem Is szabadna közülük egyet- 
egyet kiemelni. Talán csak a mind

két napon hatalmas munkát vállalt 
és azt becsülettel megoldó Kelen, 
Szabó és Harsányt nevét említjük 
meg. De a többiek is rászolgáltak 
minden dicséretre.

Finn isko lát Rák hely- 
n e k !
A  finn csapat legjobb emberének 

ezúttal Mikkola bizonyult. Ilyen 
pompás stílusú gerelyvetöt is csak 
Finnország tud kitermelni. Hosszú
távfutásban körülbelül megtanultuk 
már északi testvéreinktől azt, amit 
eltanulni lehet. Most itt lenne az 
ideje, hogy egy kiadós gerelyvető- 
tanulmányt is folytassunk. Biztosra 
vesszük, hogy alapos finn Iskola 
Rák-helyből is hamarosan 70 méteres 
dobót nevelne.

Láhdesm aki je len  — 
Kovács jő vő l
El voltunk ragadtatva Láhdesmá- 

kitöl is. Egészen amerikai színvo
nalú és stílusú rúdugró. De nem sok
kal gyengébb Reinikka sem. Stílus
ban mindenesetre magasan jobbak a 
mieinknél. De — nem adunk neki 
két esztendőt — nekünk is lehet a 
420-szal próbálkozó rúdugrónk. Ko
vács, az ifjúsági bajnok olyan bá
torságot, erőt és lendületet árult el, 
hogy ha ehhez a szükséges technikai 
tökéletességet is megszerzi, Európa 
legjobbjai közé kerülhet. Azt ajánl
juk, hogy vegyen példát Hidasról. 
Olyan okos szorgalommal, mint ami
lyennel ö dolgozik, Kovács Is igen 
sokra fogja vinni.

Nem fizettünk rá
Végeredményben hálás lehet a 

magyar atlétika minden barátja a 
MASz-nak, hogy ezt a versenyt nagy 
kockázatok vállalásával létrehozta. 
Az bizonyos, hogy akik ezt a ver
senyt látták, azok a német-magyar 
atlétikai viadalról sem fognak elma
radni. És ha minden évben tud a 
MASz két-három ilyen viadalt nyuj 
tani, el kell, hogy érje, hogy két nap 
egymásután megteljék az FTC-pálya 
nézőtere. Úgy halljuk, hogy a finn 
csapat, nagy összeget kitevő utazási 
költségei és a gava'léros vendéglá
tás ellenére sem végződött ráfizetés
sel a verseny. Ennyit legalább meg
érdemelt a szövetség.

„ S a j á t  s o f ő r j é t  g á z o lt a  el
e g y  s z e m é l y a u t ó "

A vagy: szakérlelem  óh!

Háttérbe szorult az „egyén"a  „ k ö z "  e lő t t
Ennek örUI Vadas Iván

A  magyar atléták központi szak- 
felügyelője, Vadas Iván a következő
ket mondotta a finn-magyarról:

-— Nagyon örülök, hogy vélemé
nyemet elmondhatom. Különben is 
az öröm az uralkodó érzés nálam.. 
Örülök, hogy új dolgot kell megálla
pítanom a magyar atlétáknál. Eddig 
az volt a helyzet, hogy az első napon 
pompásan szerepeltünk, a második 
napon pedig visszaestünk. Most fo
kozni tudott a magyar csapat, nem 
csüggesztett cl senkit sem az első 
nap sok balszerencséje. Majdnem 
mindenki, a nagy átlag legalábbis, 
felülmúlta idei legjobb teljesítmé
nyét.

—  Ennek okát elsősorban abban 
látom, hogy a magyar csapatban 
több volt, mint amennyit az eddigi 
kisebb jelentőségű versenyek kihoz
tak belőle. Aztán megjavult a csa
patszellem is. Lehet, hogy ebben a 
korszellem javulásának is része van. 
A nagy EGYÉN háttérbe szorul és 
jobban érvényesül a KÖZÖSSÉG ér
deke. Feltétlenül nagy hatással volt 
az utolsó számok versenyzőire a kor
mányzó úr lelkesítő jelenléte.

— Az első nap szereplőiről ez a
véleményem: Gáspár egész délelőtt
jegyekért harcolt a szövetségben. A  
pályán aztán nem harcolt. A  800 
méter reális volt. Harsányt belesza
ladt Kainlauri talán akaratlan csap
dájába. ö  volt a hibás. Az 5000 mé
ter gyönyörű volt, bár Németh kissé 
erőszakosan versenyzett. Darányi re
mekelt, megfelelt Németh Ernő is. 
Gyepes a sok edzés embere. Sérülése 
miatt kellett néhány edzést kihagy
nia és ez 200-on megbosszulta magát.

— A második nap pazar élmény 
volt. Nem hittem, hogy Hidas meg 
fogja verni Suvivuot. Olyan lelki 
kvalitások vannak ebben a fiúban, 
hogy rengeteget fog még fejlődni. 
Előkészítése gyönyörű edzői munka 
volt. Szabó dr bebizonyította, hogy 
kitartóbb munkával elérhetne min
dent. Sir futása hősi tény volt. Lát
tam szétzúzott gyűrűs ujját. Igazi 
nagy vágtázó. Kár, hogy olyan érzé
keny lélek. Vadasnál határozott, ja
vulást láttam. Tovább is fog javulni. 
Szabó Miklós végre nem törődött, 
azzal, hogy a hajrában is szép fiú

legyen, hanem küzdött, ahogy bírt. 
Leszállt a magasból és ezáltal min
denki szemében magasra emelke
dett. Harsányt is becsülettel meg
tette a magáét. A 10.000-escink egy 
kicsit elbántak Tuominennel. Oko
san, de nem kesztyűs kézzel. A váltó
ban lelkes, jó futással mindenki a 
legjobbat nyújtotta. Polgár pompás 
volt. A távolugrók a pályára panasz
kodtak, amely ugyan laza nem volt, 
hanem ruganytalan. Zsuffka nem 
küzdő és nem. lehet égnek álló rudat, 
lendületvesztés nélkül leszúrni. A 
finnek vízszintesen tartott rúddal fu
tottak neki. Kovácsot megihlették a 
finnek. Rúdtörés után ilyen bátran 
ugrani, valóban nagy lelki erőre vall. 
ösztönösen jobb a stílusa, mint 
Zsuffkáé. Nagy lehet. Gerelyvetöink 
nem voltak egészségesek, de persze 
a finnek ellen akkor sem kereshettek 
volna.

—  A finnekről általában csak azt 
jegyzem meg, hogy nem tartom he
lyesnek a verseny előtti délelőtt való 
edzést. Nem mondom, a távfutóknak 
nem árt, de túlzás, hogy a gátfutók, 
Jarvinen és mások is edztek vasár
nap délelőtt. Egyébként kiváló atlé
ták, pompás küzdők, elsőrendű sport
emberek.

36.3-AT FUTOTT SOO-ON
Pécsett a PEAC versenyén Koltai. Az 
eredmények: 100 m: 1. Koltai PEAC 11.3,
2. Szilágyi PEAC 11.5, 3. Petzel Tkp.
11.7. — 300 m előnyv.: 1. Koltai PEAC 
(0) 36.3, kér. csúcs, 2, Tavi Tkp. (15)
36.7. — 5000 m: 1. Pataki PÁC 16:30.
Egyedül. — 110 m gát: 1. Hajnóezi PEAC 
19. — Magas: 1. Ferenczi Szigetvárt LE  
178, 2. Ifjú  PEAC 165. 3. Mátrai PEAC 
160. — Távol: 1. Szilágyi PEAC 620, 2, 
Mátrai PEAC 602. 3. Tavi Tkp. 562. — 
Súly: 1. Sik PEAC 12.53. 2. Pál PEAC 
12.14. 3. Tavi Tkp. 10.35. — Diszkosz- 1. 
Sik PEAC 42.70. 2. Pál PEAC 38.75, 3. 
Fíchler Tkp. 31.67. — Olimpiai váltó: 1. 
PEAC a) 4:03.2. 2. PEAC b) 4:08.2 — 
4x1000 m: 1. PEAC 11:25.

EURÓPA-CSUCS!
A  milánói nemzetközi versenyen vasár

nap a svéd Lidman 14 rr.p-re javította 
Baját 14.2 mp-es Európa-csúcsát. 14 mp-et 
vagy ennél jobb eredményt 110 méteres 
vagy 120 yardos gáton eddig még csak 
Towns 13.7. Wolcott 13.7 (hátszél)? Dug- 
ger 13.9. Osgood, Lavery és Batiste 14 
— ért el. A  délafrikai Lavery kivételé
vel valamennyi európai. A legjobb euró
pai eredmény az angol Finlay 14.1 mp-es 
ideje volt. ezt azonban hátszél miatt nem
hitelesítették csúcseredménynek.

Az automobil ugyanaz a napilapok 
tükrében, akár a laktanya fala — 
mindent rá lehet kenni. Valami fur
csa elemezhetetlen górcső szemtelen- 
kedik a hírrovatszerkesztők tiszte
letreméltó szemei elé, amikor gépko
csival, vagy motorkerékpárral kap
csolatos eseményekről számolnak be. 
A  „széles ívben elterülő" gépkocsi
utasok (bár elterülni csak ágyon, ra
vatalon vagy háztetőn lehet, de Ív
ben nehezen), a „felrobbanó" moto
rok (bár minden hetedikes elemista 
tudja — nem beszélve a lakatosina
sok céhéről — , hogy a motor vasból, 
rézből és alumíniumból van, mely fé
mek csak ekrazittal töltve robbané
konyak), a „nyeregből kieső" motor- 
kerékpárosok (bár a nyeregből 
többé-kevésbé leesni szokás és ki
esni legfeljebb a tyúktojás tud a kas
ból, különösen ha lóbálja a menyecs
ke) és az egyéb vérgözös agy tulipá
nok mellé most új fejezetet vajúdott 
ki magából a napilapok hasábjain 
sűrűn vendégszereplő szakértelem. 
Mely ma már nem elégszik meg a 
„balesetek" egyszerű leírásával, ha
nem mindjárt ész-, sőt szakszerű 
magyarázattal, mondhatni műszaki 
elemezéssel is szolgál, röpke bepillan
tást engedve a gépkocsi szerkezeti 
titkaiba.

A  koraesti (pesti) lap egyik mi
napi száma aszongya, hogy:

„Furcsa és szerencsés kimene
telű közlekedési baleset történt ma 
délelőtt tíz óra előtt néhány perc
cel a Rákóczi-út és a Csokonai- 
utca. sarkán. Egy személyautó, 
melynek a száma ismeretlen, a két 
utca sarkán állott és vezetője kurb- 
lival akarta működésbe hozni a mo
tort, mert a belső gyújtás nem 
működött. Amikor a sofőr a kurb- 
lival foglalatoskodott, egy közel
ben álló sofőrt megkért, hogy ad
jon gázt a kocsinak.

Az idegen sofőr nem ismerte a 
kocsi berendezését és gáz helyett 
az indítót nyomta le. A  kocsi 
felszaladt a járdára, de csodával 
saját sofőrjét. A  furcsa baleset 
után az autó éles ívben kétszer 
felszaladt a járdára, d csodával 
határos módon senkit sem gázoit 
el. Közben az elgázolt, sofőr is fel- 
tápászkodoít a földről, beugrott a 
Csokonai-utcába n vezető nélkül
rohanó autóba és elhajtott."

Hát lássuk csak... A  baleset ere 
dendö oka az volt — mármint a 
koradélutánl napilap szerint — hogy 
a „belső" gyújtás nem működött. 
Kár, nagy kár. Igazán ideje volna 
egy kicsit megserkenteni a motor- 
vezetőket, hogy nagyobb gondot 
fordítsanak a „belső" gyújtásra. És 
hogyan kaphat vezetői jogosítványt 
az olyan sofőr, aki még azt serif

tudja, hogy ha a „belső" gyújtás 
nem működik, úgy meg kell próbál
koznia a külső gyújtással, esetleg 
az innensővel, avagy a túlsóval, nem 
beszélve az alsóról, a felsőről, vagy 
esetleg a disznóról. (Halló, rendőr
ség, nagyobb szigort a Mosonyi- 
utcában!) Szó, ami sző, derék so
főrünk -— vagy inkább a koradél
utáni lap sofőrje — a kurblival fog
lalatoskodott, foglalatoskodás köz
ben segítséget kért. És itt kapcsoló
dik bele a történetbe a drámai bo
nyodalom. Mert az idegen sofőr — 
aszongya a lap •— nem Ismerte a 
kocsi berendezését. És gáz helyett 
az indítót nyomta le. Amiről vég
eredményben nem is tehet, mert 
még ha ismerte volna is a kocsi 
„berendezését" (tehát tudta volna, 
hogy a nachkaszü a tükörrel sré- 
vlzavi fekszik) még akkor sem tud
ta volna lenyomni a gázt. Mert gázt 
lehet ugyan fejleszteni, szagolni, le
het vele léggömböt tölteni és tojást 
festeni, de lenyomni alig, legfeljebb 
szivattyúval összenyomni. Egyszó
val az idegen sofőr nem a gázt 
„nyomta le", hanem az indítót. És 
csodák csodája, a kocsi megindult 
annak ellenére, hogy a „belső" gyúj
tása nem működött. Megindult? 
Meg bizony, mégpedig hirtelen. 
Nem lassan, kényelmesen, mint a 
hajnali bivaly, hanem hirtelen, akár 
az Ofélia eszelős ajkaiból kitörő si
koly. Es elgázolta a saját sofőrjét. 
„A  furcsa baleset után az autó éles 
ívben kétszer felszaladt a járdára." 
Figyelem., nem tompa, hanem éles 
ívben! És nem egyszer, hanem két
szer. Szerencse még, hogy nem há
romszor. A  cikk, sajna, adós marad 
a magyarázattal, hogy ez miképpen 
volt lehetséges, mert hiszen a ko
csinak a másodszori éles ívben tör
tént járdáraszaladása előtt vissza 
is kellett szaladnia az úttestre. Bár 
lehetséges, hogy a mutatvány a 
„már nem is töltöttem, csak löt- 
tem'f-elmétet gyakorlati megvalósí
tása volt.

Most következik —  hölgggyeim és 
urrraim -— a boldog befejezés. Az el
gázolt é&för „feltápászkodott". majd 
,,be“-ugrott a Csokonai-utcában ve
zető nélkül „rohanó" autóba és „el
hajtott". A  gázolásból kigyógyulni, 
feltápászkodnl és beugrani, a rohanó 
autóba: ugyanis egyetlen pillanat
müve volt csupán.

A  szerencsésen végződött baleset
nek azonban megvan a maga szo
morú árnyéka. A  főszereplő kocsi 
rendszáma Ismeretlen. Kár. Mert a 
gázolás után íeltápászkodó és a „ro
hanó" autóba beugró sofőrben olyan 
őstehetség merült el az ismeretlen
ség homályába, mely a magyar atlé
tikában minden valószínűség szerint 
a legelsők közé emelkedhetett volna. 

Kár volt érte, kár volt...

Az elnök büszke, 
elégedett és hálás

Az év első, igazán nagy atlétikai 
eseménye méltó arra, hogy meg
szólaltassuk azokat, akiknek a létre
hozásban és a sikerek előkészítésé
ben részük volt. Vangel Gyula dr, 
a MASz elnöke ezeket mondotta:

—  Az első nap eredményei után 
nagyon' le voltam sújtva. Bántott, 
hogy egyenlő erők küzdelméből min
den alkalommal a finnek kerültek ki 
győztesen. A 800 méteren történt 
akadályozás egyéni emlékek feltá
madása miatt is kellemetlenül érin
tett. Tárgyilagosan nézve azonban, 
az első nap versenyei is igen szépek 
voltak.

—  A második napon minden meg
változott. A balszerencse elhagyott 
és a magyar csapat pompás küzdő
szelleme szebbnél-szebb eredménye
ket hozott. Nem is kérdéses, hogy 
teljes mértékben elégedett vagyok 
minden fiúval, azokkal is, akiknek 
nem sikerült úgy, ahogyan mind
nyájan szerettük volna. Tudom, 
hogy mindent elkövettek a siker ér
dekében. Különös elismerésem Ke
letié és Szilágyié, akik csodálatos 
hajrát küzdöttek v é g ig P o lg á ré  a 
váltóban aratott győzelméért, Hi- 
dhsé pompás gátfutásáért. Rendkí
vül örülök Szabó diadalának is, mert 
e,zt kissé saját érdememnek is tekin
tem..

—  Nem mulaszthatom, el, hogy ez
úton is a magyar atlétika hálás kö
szönetét nyilvánítsam vitéz Littay 
András gyalogsági tábornoknak, a 
vezérkari főnök helyettesének. Neki 
köszönhetjük, az ö megértő sport- 
szeretetének, hogy katonáskodó at
létáink a körülményekhez képest jó 
formában állhatták ki a■ viadalra. 
Vadas, Csema, Gyuricza, Darányi, 
Kulitzy, Rákhely, Polgár nemcsak a 
magyar atlétikának, hanem a ma
gyar honvédségnek, is dicsőséget 
szereztek.

A ném etek ellen  
4 0 0  -ás gátra  
készüljön PoEgár,

mondja Pori eh t Kczs©,
~  Nem akarom azzal kezdeni, hogy 

„úgy-c, megmondtam.” Ez nem volna 
rendes dolog. Aki azonban Polgár futá
sát 45fi-as gáton és a váltóban síkon látta, 
az láthatta, hogy nem nagyítottam, ami
kor azt mondtam, hogy síkon kiváló for
mában van. Én repülő váltással 48.3-at 
mértem neki.

— A  németek ©Hon síkon fut Polgárt
— Most én mondom azt, hogy ne síkon 

fusson, Harbig és Linnhoff ellen ő sem 
érhetne el jobb helyezést, mint harma
dikat. A  német 40ú»as gátfutókat viszont 
megverheti, ha a most következő két hét 
alatt alaposan ráfekszik a gátfutásra. Jól 
be kell dVgozni őt. mert lépései annyira 
meghosszabbodtak, hogy minden gát előtt 
apróznia kellett. De, ha biztosan tudom, 
hogy gáton indul, két hét alatt sikerülni 
fog betörni.

— Mi a véleménye, nem kellene-© Ke- 
lennek hosszú hajrával próbálkoznia!

~  Érdekes, reggel a fürdőkádban én is 
ezen tölteni a fejem. Tény, hogy Kelen 
nem túlságosan gyors, viszont arra képes, 
hogy szükség esetén egyperces utolsó kört 
.fusson. Meg fogjuk kísérelni, hogy ed
zésben erre rávezessem. Kétségkívül meg 
kell valamit próbálni, mert az nem he
lyénvaló. ho^y az egész utón ő Irányítsa 
a versenyt, es a végén egy rövid hajrá
ban valamivel alulmaradjon. Lehet, hogy

J a k í! !  mod.sze:* a németek ellen 
peyebMnt vasárnap 

sokkal jobb lett volna az 166 l#,«0a.en, 
az idő” °  yaQ me*eí főként páradús

AZ ÉSZAKNYUGATI v á l t ó b a j n o k 
s á g  o k á t

vasárnap tartották Székesfehérvárott. Fél- 
4x100 m . 1. ETO 48. 2. ARAK 

t6-2,- 3. R61E 47. — 4x400 m: 1. ETO
3:42.3. 2. ARAK 3:42.3. 3. RSE 3:45.8. — 
4x1500 m: 1. TSC 18:30. 2 . RSE 18:40.6. 
— 5900 m csapat: 1. TSC 27 p.. 2. RSE 

P- — Egyénileg: 1 . Taaclmer RSE 
i-oP,4-.-2 - óvári T s c  17:26.8. 3. Játékos 
TSC 17:4,. — Ifjúságiak. 4x100 m: f.'S íé . 
kesfehérvári áll. g. 4 9 .1 , 2. S*. inesőgazd. 
isk. 49.8, 3. TSC 53.4. — 4x400 m: 1. 
TSC 4:38. — 4x1090 m: 1. TSC 13:34.8. — 
3000 m csapat: 1. TSC 15 p. Egyénileg
1. Klespitz 10:48.6-. — Egyéb számok.
Felnőtt. Magas: 1. Sellyey ARAK 177. A 
182-t alitr verte. - -  Ifjúságiak. Súly: 1. 
Gáspár áll. g. 11.87. %■ Ujcz éli. g. 11.08.
3. Kardos áll. g. 10.09. — Távol: T. Api 
RSE 587. — Gerely: 1. Gáspár 40.35. 2. 
Ujcz S7.00. — Piszkos/ ■ 1. Ujcz 34.72, — 1 
Magas; 1. Farkas ciszt'. g. 160.



Vasárnapi kerékpáros híradó
tíz felvonásban

1. VASÁRNAP
Budapest közönsége hatalmai; ~portmű 
sor-löheto>seg-ekben váic*rathatott. Az N  B 
lorausoja nagy szen-záci'ókat ígért, n finn- 
magyar atlétikai viadal is roppant mág- 
uosnaK bizonyult s ennek ellenére: több, 
ÜLI?,* hatezer főnyi közönség szorongott a 
Millenárison.

Begy fink őszinték: erre az .áradatra nem 
lőttünk. Tavaly és tavalyelőtt alig 

íiKaiut volna vállalkozó. aki szeptember 
ve-íreti kerékpáros pálya versenyt mert 
volna rendezni. Két évvel ezelőtt megpró 
baltak s s z  eredmény nregsommi-sítő volt 
háromszáz ember lézengett mindössze 
lelátókon. S most. o gonosz példák •cMc- 
nore, az MKSz m ág is megkísérelte a le
hetetlent: es győzött. Győzelmének titka 
egyszerű: jo  műso/t adott.

2. E T T Ő L

*  _J?r; "y  f. ikertől a érszemet is kapott, az 
1 vo!<* hogy \m sániap becsül- 

a Mideuaris, elmarad Magyn.voinzág idei 
bukosisakos bajnoksága. A  nemzetközi 
szabályok nem teszik lehetővé a vcgy-cR- 
Tnezonyű, amatőr-profi bajnoki mezőnyt, 
csati egy kivétel van: ha ebben a bai- 
noki mezőnyben külföldi profi is rajthoz 
atl. Szittya Rezső mogkérdezto Da'nhol- 
aot, hajlandó e itt maradni jövő vaaá-r- 
nap,g. Dán hold, akit nagyon elkeserített 
a Aa,gy Rangadón elszenvedett veresége, 
kész segítsen ráállt erre az ajánlatra. Itgy 
hat: még egy vasárnappal gazdagszik az 
idény.

3. AZ MKSZ,
■mint éi tetsfiitünk. vasárnap 50 k-m-es tá- 
YJ® szeretné lebonyolítani Magyar ország 
1.-.-40. évi bukosisakos bajnokságát. A  
versenyzői viszont az egyórás kiírás 
mellett ka-rdcsicódnak. Valószínű, hogy a 
szövetség engedni fog 6 a küzdők a múlt 
vasárnapi keretekben mérik megint össze 
erejüket. A magyar bukósisakosok száma 
örvendetesen mezduzzadt és így  kilátás 
van arra, hogy pénteken előfutamokat 
kell lebonyolítani.

4. N A G Y  BÉLA
vasárnap legyőzte Szekerest és a dán 
Jüanholdot. Az ember összecsapja a kezét 
és csodálkozik: hogyan történhetett ez? 
Hiszen Nagy az idény legnagyobb részé
ben mint repülő tevékenykedett! Váloga
tott va.gtazó volt, országúti versenyekre 
ruccant s ez a vas-ár napi győzelmes fu 
tama a második Idei bukósfsakos rajtja 
volt csupán! Mikor edzett? Honnan vette 
azt az irdatlan gyorsaságot, mellyel Sze
kerest megelőzte * Szekeres ostromait 
vissza tudta verni? Egészen érthetetlen 
•Vl ért Nagy nem egy gyenge Szekerest 
utasított a vert mezőnybe. Szekeres lu
dasa legjavát csillogtatta, támadott, szí- 
L "**?  -T . körömszakadtéiíf védekezett, 
egérfogókat állított és látszott rajta, ho^v 
szívügye neki ez a verseny. Ezt a Sze- 
kemst gyárié ma®, alá N a «v  Béla a 
ezcir jMeti meg ől minden dícvséret.

5. A BJJKÓSISAKOS

r^ L n L aBan,?a<l? ‘ - naP ia“ kétségenkívül Dannoíd volt. Ez a nap sokáig ragyogott 
'■T.í® aztán váratlanul leáldozott. D á n '  
Hold, a r.agy taktikus rossz h íd iforté lyt 1

alkalmazott a magyarokkal szemben. A 
nevető harmadik szerepét tűzte ki cél
jául. Azt hitte, hogy míg a magyarok 
egymást gyilkolva, elkészülnek irejük- 
, • 0 majd az utolsó körökben szépen 

mellettük. Ez a szép terv nem 
vált be. Nagy és Szekeres alaposan el- 
porolta a magabízó dánt. Danholdnak van 
menísége és mi ezeket a mentségeket 
1° '.aSla,san cl is fogadjuk. Magunk gyö- 
zodtunk meg arról, hogy nyerge meg
lazult, s hogy vezetőmotorja két ízben 
megbokrosodott. De ezek a kifogások 

tapasz a sebre, — ám a sebe
sülés tényét nem tudják felejtetni. Dsn- 
hold könnyedén- vette a dolgát és ezért 
vérzett el.

$$sm Kedd, 1940 szeptember 24.

6. A V ASÁ R N A PI TO RNÁNAK
tragikus eseménye No tás bukása volt. A  
*5  km-es pontbajnoksági futamban, a 
16-ik körben az ellenegyenes bejáratánál 
a PSE-ág-yú éppen szökni készült, ami
kor baj éile. Lehajtotta fejét, hogy ki- 
ugerjék. Belefaposott «  hajtókarba. — 
közben kidurrant a tömlője. Gépe meg
ingott. elvesztette egyensúlyérzékét. Éles 
szemvillanás alatt melléfutott és vissza 
akarta dönteni Nótást, aki azonban rnár 
elvesztette uralmát a kormány felett és 
bukott. És rajta felbukott Éles is. De 
míg Éles néhány horzsolás árán mene
kült, Nólásnak kulcscsontja törött el. 
Ugyanazon a helyen, ahol egyszer már 
e ltö r t . . .

M ikor kötözték, mikor a mentők a Pos
tások kórházába szállították, Nótás csak 
egyre azt hajtogatta:

Most kellett elbuknom, amikor ép 
pen Nürnbergre készülődtem? . . .

7. AZ ORSZÁGÚTI ARC VONALON
a 100 km-cs bajnokság Éles megérdemelt 
győzelmét hozta. Idei eredményei alap 
ján így  is kellett az eredménynek ala
kulnia. Vitathatatlan, hogy Éles ma a 
legjobb magyar porfelhőlovag, aki nem 
f-gfy külföldi élvonalbeli versenyző között 
is megállná a helyét. A  második helyre 

? er,e  teIJesítményo is dicséretre- 
‘ A  .tesnagryobb elismerés azonban 

Ladányit illeti meg, aki higanya, taplója 
v „ . f  . mezőnynek. Ladányi csak most 
növi ki magát igazán a kerékpársport 
bán.

8 A TÖBBIEK,
a +1? r fyok: halódást keltettek. Nem sze
retjük a várásra lovagolókat. Karakinak 
i‘ Z . .‘/d^esszegénysége jogos mentség. De
L w blGkr  Cl kel1, ítélnün^- Gyűlöletes 
aoiog a ,,kisasszonykerékpározás“ .

9. AN N A L  ÖRVENDETESEBB
£ u CJ 5 Z 6jlA k '  a » ,  ifjúsági bajnoknak teljesítménye. Ideje három perccel jobb 
Kies fennálló ifjúsági csúcsánál. Erről ; 
íiatal porfelholovagról hamarosan hal 
lünk még . . .

10. ÉS VÉGÜL:
dicséret illeti még Papot is. aki a baj
nokság első szakaszában majdnem vég 
érvényesen biztosította magának az első
seget. Ha. a tömlője ki nem durran, nagv 
haici kedvének talán méltó jutalma lett 
volna . . .

Előfutam nélküli 
kiírásban, október 
13-án bonyolítja le 
a VilKK Magyar- 
ország 1940. évi hegyi
bajnokságát

Hosszas vajúdás cs tanácskozás után, s 
a belügyi kormány engedélyével mégis 
nyélbeütődik az idei kerékpáros hegyi
bajnokság. melyre tavaly, a rendkívüli 
időkre való tekintettel az utolsó pilla
natban végrehajtott hatósági intézkedés 
következtében már nem kerülhetett sor. 
Ebben az évben október 13-án dől el* 
Magyarország kerékpáros hegyibajnok- 
saga. melynek rendezését a V ilK K  vál 
lalta magára.

Ez. a verseny, melynek távja körülbe
lül o km, az Istenhegyi-út és a Kék
golyó-utca sarkán látja a rajtját. A  me
zőny az Istenhegyi-úton felfelé küzdve, a 
Diana-u. sarkán köt ki a célban. A  baj- 
noki futamban, a szövetség intézkedése 
folytan, indulhat minden I —V. osztályú 
versenyző, úgyhogy legalább 150 főnyi 
mezőnyre van kilátás.
-rr-ÍL^aj1101* 1 futammal párhuzamosan V ilK K  még az

ifjúságiak
számára is megrendezi Magyarország 
hegyibajnokságát. Ez a mezőny 9.15 óra
kor indul. Mindazok részére, akik e baj
noki futamban nem állnak rajthoz, e’l-
■íA?ir^atnaki 11 anosak e napon a V ilK K  ̂  rendezésében dűlőre jutó „Bálint 
László”  hegyi emlékversenyen. Ebben a 
futamban a már említett osztályokon kí
vül az idős osztályozású versenyzők is 
részt vehetnek.

szebeti domborodott ki. — Mac var Pa- 
mut Széchenyi (12:2): A  ..Pamut” nagy
arányú Kyoaelme még akkor is megtópe- 
tős, na tekintetbe vesszük, hocy a Szé-
B T K - toW  , f ' I* errcl játszott. -  „ T ,  EC (13:«>): A tavaszi elked
vetleiicdés után a JiTK újra tel.jex csa
pattal á llt ki ee a I I .  osztály egyik csö
vesének mutatkozott. — Goldbereor SE— 

A háromszoros liaj- 
nok sokkal gyakorlottabb, mint az újonc
D k Z?4 -flpST aí'p ~  l’ amut-OIym
Sia S i f J -  A  „Pam ut”  mindent Horváth 
ra, válogatott szélsőjére épített. Az Olym- 
pia ezt végig nem ismerte fel.

KÉZILABDA
AZ ŐSZI K U PA  ÁLLA SA

1. Elektromos O 3 _ — 44>:1Q 6
2. BSzKRT 3 3 — — 31: 8 6
3. UTE 3 2 _ 1 24:19 4
4. MTE 3 2 — 1 26:35 4
5. BTU 3 1 1 1 17:19 3
6. RLE V I r 3 1 — 2 22:22 2
7. W acker 3 1 — 2 26:28 2
8 . MAFC 3 1 — 2 7:15 2
9. VÁCI 3 — 1 2 15:25 1

10. W M TK 3 3 4:37
Fegyelmez az M  K ES/. Vöröeaiartynét

\v MTK 1 hétre, Aradit (M agyar Posztó) 
■* hétre tiltotta el a játéktól a fegyelmi 
egyes báró. Kntypa W MTK, Rotyik UTE. 
Scrpss VAU. Enycdl MPSU. Eper MPSC 
játékjogát megjelenésig felfüggesztette.

RAGYOGÓ NAPSÜTÉSBEN
néhány meglep.'* eredmény született a 
kézilabda Őszi Kupa vasárnapi forduló 
ján. Meejegyzéseink:

B T C -B L L  V II  (9:7): Ha a BTC mefi- 
kózelítőlog teljes csapattal áll ki, akkor 
jó  játékra képes. Most Kiss, a nagyte- 
beteégű, fiatal csatár vitt lendületet a 
csatársorba. — Wacker—VÁC (11:7): 
M.avcr n a g y o t  játszott, a V ívó Scresst 
nélkülözte: így  nem is olyan nagy meg - 
lepel,,- a birodalmiak biztos gvőzelmc. 
— Elektromos—MTE (18:6): A  „nagy”
MTE-böl már csak Drégely maradt a csa
patban. A  fiatalok tebelségesck, de gya
korlatlanok. — UTE—M AFC (5:1): A
műegyetemi csatár-fiókák igen gyengén 
játszottak. . A z UTE hagyományos küzdfí- 
kepcs-égénrk és Bendn jó szabaddobása i- 
IM*k kós-'önhcli a győzclm-et. — KSzKKT 
—W M TK (14:2): .V viilamasi csapat na
gyobb tudása csak a játék második ré-

,PALYAZATI ÜZENETEK
Több pályázó nem . küldte he az V. 

smmu szelvényt. Íg y  a Főveiwenyben 
lesznek majd, mert 

a hátrább állok feljebb  kerülnek — 
Aehany pályázó a szelvényt nőm a ke- 
ío t korul k ivágva küldi be. Ez szabály- 
talan! Gyongyössy Róbert dr: Aki ö l
+ f í j ° - n b küld egy héten, az
Tu.rro-ziik ímin-dten szelvény aljáríi kc- 
re»7jtiet tenni. — Árvácska, BairsL Be- 
keszki M Bigg-Bill, Dmlika, Ferdi.
• n " no.a " kla1'. Ha módjukban
PilíJLa' küldjék a  szelvényeket íven. — 
fü tykös: 17 pont.

ÚSZÁS

Válogatott úszóink műsorá 
nak következő  s z á m a :

5  I t o é f  p i h e n é s
Hosszú és sikerekben gazdag nyi

tottuszodai idényt zárt le a magyar 
úszósport a horvát portyával. A  
Spalatóban felállított 4x200 m-es 
Európa-csúcs méltó pontot tett az 
1940. évi nyári évad végére.

Kora tavasztól mostanáig ke 
mény, erős munkában volt a váló. 
gatott úszókeret. Az elért eredmé
nyek azokat igazolták, akik a foko
zott edzésmunka mellett emeltek 
szót. A  lelkiismeretesen felkészült 
Tdtos eredményeiben az idény fo
lyamán egyetlen törési pont nem 
mutatkozik és a német-magyar 
400-as versenyében elszenvedett ve
resége is inkább lelki okokkal, rossz 
taktikával magyarázható, mint 
gyengébb formával. Hiszen Tátos 
éppen a következő napon bizonyí
totta be ragyogó formáját: az 1500 
m gyorsúszásban felállított magyar 
csúcseredménye az év legnagyobb 
teljesítménye.

A  horvát portyáról való hazaér
kezés után Wanie András dr-t, a 
népszerű úszókapitányt az úszók 
további terveiről kérdeztük.

—  Pihenés, pihenés — kezdte nyi 
lalkozatát a kapitány. —  Féleszten 
dei versenyidény, állandó erős ed
zésmunka után most szabadságra 
mennk a versenyzők, öt hétig nem 
lesznek válogatott edzések. Füröd
hetnek, szórakozhatnak, amennyit 
csak akarnak.

— A  hónap végén az FTC és a 
MAC versenyt rendez. Ezen nem
vesznek részt a válogatottak ? __
kérdeztük.

— Senkit sem kötelezek az indu- 
^ÜrCl' Lehet, hogy a versenyzők 
közül néhányon még megmutatják 
mi maradt bennük. Talán valami 
meglepetésre is fut még az erejük
ből.

- Mikor kezdődik meg a téli 
munka ?

Október végén már ismét mun
kába állunk. Lehet, hogy november
ben és decemberben nemzetközi via
dalt vívunk. Szó van arról, hogy 
Belgrádban meglátogatjuk a jugo
szláv úszókat. Ezenkívül tervbevet- 
tünk egy német-magyar hölgy úszó- 
mérkőzést i-s. Hölgyúszóink szépen 
dolgoztak ebbe.- <■ évben, nyugod
tan küldjük h . ebe őket a németek 
ellen. Erre a mérkőzésre Boroszló
ban kerülne sor.

Jól végzett munka után édes a 
pihenés. A  válogatott úszókeret 
tagjai megérdemlik a pihenést. 
Eredményes és szép munkát végez
tek. Gyorsúszóink ma legjobbak 
Európában és reméljük, hogy a kö
tött úszásnemekben is fejlődés kö
vetkezik be.

Wanie András dr rövid idő alatt 
bebizonyította, hogy az ő kezében 
jó helyen van a válogatottak mun
kájának vezetése. Ezenfelül olyan 
sportszerű, kifogástalan és eszmé
nyi légkört teremtett a versenyzők 
között, amely méltán állhat példa
ként más sportágak előtt is. Ered
ményes munka csak nyugodt kör
nyezetben, egyetértésben érhető el. 
Ezen a téren pedig nincs semmi 
hiba az úszók között. A ,, rokon- 
szakmások" még mindig tanulhat
nának tőlük...

M O Z I

Kisfilmesek, vigyázat!
7940 — 4J-es idényre máris 50 filmmel 

főbbet je leznek, mint amennyi műsorra kerülhet
már bemutatott húrmon^Szeptember végén járunk, de mé? hét 

ről-hétro újabb vonásokkal teljesedik az 
1940—41-es film idény képe. Sorra jelen t- 
fieznek a filmvállahUok ujdonságaik név
sorával. Igazán kár. bogv csak 11 bemu- 
tatómoziiik van. azok nagy ré >ze sem egye 
dűl. hanem másod-, Imrm- Imngával szok
ta játszani az új filmeket. Ilyen körül
mények között valószínűnek látszik, hogy 
fi lm  vállalataink aligha jelentethetik meg 
valamennyi filmjüket s kétségtelen, hogy 
iia a fii in bőség csakugyan bekövetkezik 
annak rendes szokás szerint — a ki 
sebb vállalatok adják meg az árát.

5939—40-ben összesen 1S6 játékfilmet inu 
Tattak be Budapesten. Nem számítottuk 
ezek közé a kirsfilmekből összeállított mű
sorokat, amelyek elvették a hclvct a in agy 
filmek elöl s azután külön-külön ismét 
szerepe’ tek̂  a kísérőrnűeorokhan. Az idei 
fi'mbó>>-g igazán feLeslagesPé teszi, hogy 
ezek a kisfilmekböl összeállítóit műsorok 
ismét megjelenjenek.

Tavaly 73 amerikai, 48 német, 29 fran
cia, 27 magyar, 8 angol és l olasz f i l 
met mutattak be Budapesten. Az előírás 
szerint több magyar filmet kellett volna 
bemutatni, de — nem készült több. A  
hiányt tehát régebbi filmek felújításával 
pótolták.

Az idén augusztus 1-töl S3 filmet mu
tattak be. (Tavaly ennyi idő ^alatt 34-ct.) 
Eddig bemutattak 31 amerikai,^ 7 német,
5 magyar, 5 francia, 3 olasz és 2 angol 
filmet.

A  Nemzeti Bank 3940—41 - re 80 amerikai 
film  behozatalát teszi lehetővé. A  már 
bemutatott 11 filmen kívül tehát meg 
69 film kerülhet hozzánk Amerikából. A
kölcsönző vállalatok körülbelül ennyit is 
jeleznek.

A  német és az olasz filmek — a két 
birodalommal kötött kul túregyezmény ok 
értőimében — különösen előnyös feltéte
lek mellel t hozhatók Magyarországra. 
Körülbelül 7€—80 német fiinire számít
hatunk. Olasz fiira lényegesen kevesebb 
fog bejönni, mórt, a magyar kölcsönzők 
még más, régebbi kötelezettségeiknek 
tesznek eleget az idei idényben. Mintegy 
8— 10 olasz film et fognak i..ég bonni látni

Budapesten a
kívül.

30—25 francia film  szerepel a kölcsön
zők előzetes jelentéseiben. Ezek a filmek 
már mind Budapesten vannak. Többnek 
a bemutatásáról nem i.s igen lehet szó.

Angol,, orosz és más faj la filmeket is jr 
leznek. Összesen 15—20 vegyes származású 
film  bemutatását tervezik.

Vegiil az eddig bemutattotakon kívül 
meg 30—35 magyar filmet Ígérnek. Az 
ígéretek beváltása attól függ, hogy óiké- 
Szülnck-e a tervezett filmek! Ez elsősor
ban pénzkérdés. Már csak azért is re
méljük, hogy a magyar filmek mind el
készülnek. mert szükség van rájuk, hogy 
a mozisok eleget f ehes-senek a magyar 
filmek bemutatásáról szóló rendel közé 
seknek. Műteremben sincs hiány. Csak 
a. vállalkozói kedv (és tőke) sziikr ‘ gos 
ahhoz, hogy 3940—41-áru 40 új magyar 
film szerepei hess en a be muta tómozik mű
során.

Ha összeadjuk az eddig bemutatott ős 
az idényre tovább jelzett filmeket, rájö
vünk, hogy körülbelül 250 film bemutatá
sát tervezik. Erről azonban, előrelátható
lag szó sem lehet. 11 bemutatómoziban 
összesen 572 müsorhét áll az újdonságok 
és esetleg elkerülhetetlen felújítások ren
delkezésére. Az jdén is bizton számítha
tunk átlag 3 műsorbetC't egy filmre, te
kintettel a közös műsort játszó mozikra 
é-s a 4—5, sőt több hetes filmekre. Leg
feljebb 200 új film  kerülhet bemutatásra 
az Idény folyamán. 150—360 külföldi és 
30—40 magyar film . A bejelentett új fll- 
mek közül tehát legalább 50, de esetleg 
0t? is felesleges. Tgaz, hogy a múlt eszten
dőről i-s több film  maradt az idei idény 
re, de annak elsősorban valutái is okai 
voltak. Ha az idén egyéb okok miatt 
maradnak raktárban új filmek, abból 
komoly veszélyek származhatnak a kisebb 
f  i lm vattaiatokra. Főként ezeknek kell te* 
tü l óvakodniuk a mesterséges filmhősé* 
felidézésétől. A  filmhősé:; ugyanis csali 
akkor követke;/,hot he. ha a ' vállalatok 
vezetői nem merliyrelik komolyan a sziik- 
séífictet és nem válogatnak clétc Kondásán 
a rendelkezésükre álló külföldi filmek 
között.u  I I . C R  U V 1I 1 U U U U I  h U i t n i ,

Nagykanizsán a Ív LSOK-úszó verseny
e-cedményei a következők voltak: 100 m 
gyors: .1. Szabó 3:18, 2. Garamvölgvi
1:20.2, 3. Ben kő 1:22.1. — 100 m mell:
1. Tóth 3:28.4, 2. Gerencsér 1:32.8. 3.
Vidonyi 1:38. — 30Ö m hát: 3. Kirchner 
3:38, 2. Korcsmái* 3x66*/s xegyesváltó: 1. 
Kereskedelmi 3:30, 2 . Gimnázium 3:38. — 
4x33'/s gyorsváltó: 1. Gimnázium 3:26.4,
2. Kereskedelmi 3:26.8. — 66!/s hölgy
mell: 1. Szilár 1:08.6, 2. Kovácsé-vics 1:í5. 
— 3S‘/» liölgy mell: 1. Horváth 36.2. 2.
Hofímann 39.5. — 331/j gyor : I. líogeu- 
riidei* 21.4. 2. Szabó 22.6. — 33Vi hát: J. 
Sáfrán 29.2, 2 . Latin 30.2. — 33‘/j mell:
1. Tárnái I I  £1.4, 2. Sáfrán 33. — 4x35'/a 
gyorsváltó: 3. Gimnázium 3:38.8, 2. Pol
gári 1:45. — 662/s m gyors: 3. Kránitz 48,
2 . Molnár 50.1, 3. Garamvölgyi 50.8. —
66aV m hát: 1. Sáfrán 58.6, 2 . Stcrn
3̂ 10.3, 3. Bért ók 1 :11. — Vízilabdában: 
Kereskedelmi—Gimnázium 3:0  (1 :0). 
Polgári—Gimnázium I —IV  4:0 (2 :0).

Ö K Ö L V ÍV Á S

BRÚNÓ MUSSOLINI,
az olasz ökölvívószövetség elnöke is el
látogat Budapestre az olasz válogatott 
csapattal. Az olaszok az eddigi tervek 
szerint október 3-án. csütörtökön érkez
nek meg a magyar fővárosba.

AZ ÖKÖLVÍVÓK SZÖVETSÉGI DIJÁÉRT 
W M TK —PeLE  16:0

Vasárnap, a késő esti órákban került 
sor a W M TK pólyáján — 1 szabadtéren — 
<*i W M TK —PeLE szövetségi díj mérkőzés
re. A  pestszenterzsébeliek fiatal gárdája 
szívvel és lélekkel küzdött, de n  nagyobb 
tudót* és tapasztalat előtt meg kellett ha 
.íOr'nia. Némely súlycsoportban (lég-, 
könnyű- és váltósúly) bizony alaposan 
inog kellett küzdeniük a csepelieknek 
hogy a maguk javára döntsék el n küz
delmei. Részletes eredmény (légsúlytól 
felfelé): Kiss győ-z Dvorzsák ellen. Váci 
erőfölénnyel veri K  ostyává t, Szelezsán 
nagy harcban Bakost. Szclezsán a 2. me
netben földön is volt! Nagy I.. keserve
sen győ*z Krcska cLlen. Barát nz est 1 eg- 
szebl) mérkőzésén győz Siványi ellen 
Gárdonyi a 2. menetben kiüti Balázst 
J aszal ugyancsak kiütéssel győz a 2. 
percoen Szeipp ellen.

A  M O Z IK  M Ű S O R A
RÖVID ÍTÉSEK: Sz — szomoat, V — vasár

nap, n -  '/«, í  -  ■/«. h -

Bemutató mozik

fXT^iTnÜMa Ma-,rg Í té r ! 53‘ T "  153'054- f6' i 8, flO. Sz. V . : f4-kor is. Erzsébet ki
királyné. (K arády.) 3-ik hét!
CASINO Esikii-u. ]. T .; SSZ-W J. f6. bS, 
hlO. öz. v.-. n4-kor ie. örökké. (Merlé 
Uberon. i
C ITY. Vilmos császár-út 36. T . : 111—14(1. 
h6. hS, hlO. Sz. V .: h l-tor is. Hazafelé. 
(Fedak, Osortos.)
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
f6, f8 , flO. Sz. V . f4-kor is. Válaezuton. 
(Deanna Durbin.) 3-ik hét!
Dé CSI Teréz-körűt 28. T . : 125—952.
?’ ,8’ J1?-. Sz. V . : 4-kor is. Salvator Rosa 
kalandjaj. (Gino Cervi.)
f,OTÍP M.J<0ssulh Lajos-u. 38. T.: 189-513.

- 1 "  u ^ ‘ 5 7"  Y * : iő . Asszony az
or\enyben. (Ann ié  Ducaux.)
HÍRADÓ Erzsébct-krt 13. T.: 222-499.
9^24-ík  folyt. Mag-yar-, Luee-. Üfa-’,

es rajzosturadó. Bevonulás Saütely- 
toldre. A  kormányzó Kolozsvárott. Kiilön- 
kiadas: Kepek Erdélyből. A  rétorománok 
földjén.
OMNIA. Kölcsey-utca 2. Tel.: 130—125

?Fedákn 0ósoSrZk £ : 6’ 8' 10-
RADIUS Nagyrnezö-Utca 22. T. r 122-098. 
ffi. h8. hl0. Sz. V .: f4-kor is. Mária két 
éjszakája. (Uray, Csortos.) 2-ik Bét! 
ROYAL, APO LLO  Erzsébet-körút 45 T - 
222-002. n6. f8. hlO. Sz. V.; 4 . 6, 8 lo’ 
Erzsébet királyné. (Karády.) 3-ik hét! 
-SCALA Teréz-krt 60. T.: 114-411 nti ’ f8 
hlO. Sz. V .: 3-kor is. Stanley, a 'riporte
rek királya. (Sper-eer Tracy.)
U RÁN IA Rákóczi-út 21. Tel.: 146-046
5. n8. fin. sz. V .: 3-kor i«. Bácsi törtó-’ 
netek. (Moser, H örb iger Pál.) 2-ík hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T: 144-212.
«... f«. f8. flO. Sz. V.: f?-kor is. Chicá-
goi szobalány.
C A P ITO L  Baross-Tér 32. Tel.: 134-337, 

v -: f2*kor is. Juarez. 
CORVIN Üllői-út 40; T.: 138-988; {4 , {6t Í8,

Í10. V f2-kor is. Rajongás. V. d. e 
f i i :  matiné.
? LpTo S,nCrlr; István-körút 36. T.: 134-502.
i\ 8’ M. V ;! 2-ko;« is. Andv Heardv csalódik a nőkben.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3 T .: 142-455
ív̂ Á ÍJ®: y f2‘k°r is. Rajongás.
KAM ARA Dojány-utca 42. T.: 144-027.
11. 2, 4, 6 , 8, lo. A  láthatatlan embei*
Vir.szatér.
LLOYD. Hollán-u. 7/a. T .: 111—994.
p á / acS ' y I^-kor is. Rajongiís.PALACE Erzsébet-körút 8. T .: 221—222. 
3L 2, 4, 6, 8, 10. Floridai kaland. (Gary 
Cooper.)
PATRIA Népszín ház-u. 13. T.! 145-G73.
4, 6. 8, 30. V.: 2-kor is. S. 0. S. Sza
hara.
SAVOY Üllői-út 4. T.: 146-040. <4, f6. f8,

Vvfcí"r£or S. Szahara.bIMPLON Horthy Miklós-út 62 . T : 268-999.
II* ., •.f V . :  f2-kor is. Andy Heardy 
csalódik a nőkben.
t'I UDlO Akácfa-u. 4. T.: 140 840. 11. 2,
4, 6, 8, 10. Vágyakozás.

Továbbjátszó mozik
a l k o t á s  Gömbss-n. 11. Tel.- 355-3 74 .

nÍV n®' nl°- v - : n2-kor is. Göre Gá- 
hor. V. d. e. 11: A  dzsungel hősei. 
BELVÁROSI irányi-atca 21. T.: 3S4-563 

6;, V-? 2. 3. 4. 5. 6, 7. 8, 9. io'.
Az élet komédiásai.
BU D AI APOLLO Széna-rér. T.s 351 500

hI- 9. Y-- 12. f4, f6, f8, flO. Halálos 
e' H l : Dzsungel Jim. 

ELDORADO Népszínház a. St. T.: 133-171
d'ött’ 8* l0' V-: is- Éjszaka kezdő-
HOMEROS Hermlna-út 7 Tel.* 196__178
I pVJ’v 10; Y r  f2‘tö1 foIy>-' Halálos tavasz. 
« «  ™°rS,ky,;ut5? 65- Telefon: 292-626. 
lA Ío r rW  i f , é  . f2 kor ,s- Halálos tavasz.

Kálvária-tér 7. Te].:
re- f l°- Halálos tavasz.OLYM P IA  Erzsébet-körút 26. T .: 421-588 

l.1' -• L 6, _8- 10. Egyetlen éjszaka. 
OTTHON Bentczky-ulca 3. Tel.: 146-447 

szaka,?* al° ‘ V,: n2‘bor ifi- Esetlen éj- 
PHÖNIJ _ Rákóczí-út 68. Tel.: 144-454.
liTA iT n  '?8, f l °- Egyetlen éjszaka. 
UTAL 10 RnkAczi-ut 70. T.: 139-497 It

Halálos V‘: ’°- 2- 4- «• *• « • .

A RÁDIÓ MŰSORA:
Kedd, szeptember 24.

Budapest I  (549.5 m): 6.40: Ébresztő
TYniia. — 7: Hírok. Hanglemezek. — 10 
Hírek. — 30.20: Nemzeti hősök Garay köl
tészetében. — 10.45; Divattud-ósítás. —
12.10: Hanglemezek. - Közbén 12.40: H í
rek — 13.20: Ifié jel zihs. - 13.30: A  rádió

a lonzenc kara. - 14.30: Hírek. — 15
ArFelyambírek. - - 16.19: Gyea*.nokdéIután. 
— 36.45: Időjelzés. — 17: Hírek szlovák 
es ruszin nyelven. — 17.15: Szórakoztató 
zeno. — 17.50: Egy nemzedék tanítómes
terei. — 18.20 : Pertis Jenő cigányzene- 
kara. — 19.U3: Hírek magyar és román 
nyelven. — 19.25: Ember Nándor zo-ngo 
na zik. — 10: A  rádió a rádióról. — 0r>
Báró Búnffy György dalai. Közremükö- 
dik Balazs Arpá/1, Koréh Endre, Polgár 
T ibor és Sárai Elemér cigányzenekara — 
21: Hírek nemet, olasz, angol és franci- 
nyelven. _  Majd: Hírek és időjárásjclcn

Budapest I I  ,831.5 m): 1S KuS7Ín 
nepdaloK harmonikán. — 18.40: Mezőgaz 
dasag^feiora. -- 19.30: Francia nyelvok 

la®i* ' ,• ÍErok magyar, szlovák és
r U67H] nyelven. — 20.25: Uhrncr Perc no 
citeraszama1. 20.40: Majtónyi György 
elbcszjetesei — 21.15: Liszt* T n m  szim 
tonik U6 költemény. — 21.35: Idő já rács jc- 
fentctí. —t 22: Tánetemezek. — 23: Kurina 
oimi ciganyzenekara muzsikál. — 00.05: 
Hírek.

Kassa (259.1 m): 31.05: Az, életkörülmé
nyek korlátozása régen én most. — 11.25: 
Hanglemezek. — 11.40: Hírek. — 35.25: 
Hanglemezek. •— 35.50: Korányi Ilona
magyar nótákat zongorázik.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó 
hivatal Bp. V III., Rökk Szilárd-utca 4. 
— Távbeszélő 332—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerke67.tő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.

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

Nyomatott a Stidlnm Rt. kürforgógi- 
petn. Felelős: Győry. Aladár igazoló.

S e r é n y e n  f o ly n a k  . 
a  v á lo g a t o t t  ö k ö l 
v í v ó k  e lő k é s z ü 
l e t e i

Szombaton este volt a. válogatott 
ökölvívókeret első közös edzése. Az 
olaszok és jugoszlúvok elleni mérkő
zésre készülő válogatottak csaknem 
teljes számban megjelentek az első 
edzésen. Mindössze Podány, Bogács, 
Csapogya és Homolya hiányzott a 
„behívottak" közül.

-A- megjelent 18 öklöző erős edzést 
tartott. A  csapat nagyjából ugyanaz 
lesz, mint amelyik a németek ellet: 
szerepelt, csak Kubinyi és Szigeti he
lyére került fiatalabb ökölvívó.

—  Pehelysúlyban Csapogya ér. 
Torma I. közül kerülhet ki a váloga
tott jelentette ki Forray Árpá-d 
szövetségi kapitány — , félnehéssúly- 
ban pedig Szolnoki, Jászai és Mészá
ros pályázik a válogatottságra.

■ — — r v<— —
Nagy érdeldődé« időzi mcc i 'g i 's r . \c- 

nívt országiul n a novemberben eldöntésre 
kerülő L,azek—Nensel őkölvívómérkő- 
zést. A két nehézsúlyú bajnok a Sport 
palotában, vatry pcdlR a Dentschland- 
halle-ban mérkőzik niee1 cjrymással.

IFJÚSÁG
A  kassai kerületben és a munkácsi al

csoportban inár mcyrkczdőötek ; K ISOK 
vidéki kerületi 1 labdarúgóba jiiokságainak 
küzdelmei.

A  Szent László-vándordíjra, amelynek 
október olscjén lesz a nevezési záriala, 
eddig 22 iskola adta be nevezését.

A  budapesti felsőmezőguzdasáKi' iskola 
osztályok közötti háziversenyt rer.viezet/ 
Kiemelkedik Guzsváry 52.92-es jrei-ely- 
hajítása. — 60 m : 1. Kreiner 7 4 2 Hor
váth 7.5. 3. Szekrényes 7.8 — 400 m • 1 
Mónus 60.4 2 Grijn 61. 3. Szálát 63.' — 
60 rn gát: 1. Tagat 9.G. 2. Padár 10.5. 3. 
Debreci 10.6. — Magas: 1. Kovács 145, 
2. Strenad 140. 3. Tóth 140. — Távol- 
1 Guzsváry 590. 2. Horváth 551. 3. Szek- 
rényes o36. — Rúd: 1 . Tagai 265. 2 . Dab- 
*e.cl 3- Pádár 220. — Súly: 1. Pol
ák 11.90. 2. Kreiner 11.24. 3. Kálmán

?T , - ~  Diszkosz: 1. Pollák 37.92. 2.
Hathazi 26.30. 3. Pádár 25,72. — Gerely:
1. Guzsváry 52.C2. 2. Kálmán 39.53, 3.
Körmendi 37.80. — 4x100 ni: 1. IV/a 50.8
2. IlI/b  51.2. — 4x400 m: 1. IV/a. 2’
IlI/b. — Pontversenyben: 1. IV/a 78
Pont, 2. III/b  43 pont.

KISOK-CSOPORTBEOSZT.\S
A K ISO K  Budapest-kerületi labdarúró- 

bajnokságának szombaton járt le a nevc. 
zése. A  bajnokságra benevezett egyesüle
teket a következőképpen osztották cso
portokba :

Budai csoport:
Kossuth fk., Árpád g. Werhőezv <- 

Hunfalvy fk.. Bólyay g., Berz.eenyi' g. 
Északi csoport*

i « m Í * Á Í S B ! ' Í  
SSS • S S t 'V - . W a S i í ;  S í
ván s . íémlpariskola, Szent Ist-

Keleti csoport:

Széchenyi g "  , s ’ ’ Völ'ösniarty8-. Rákóczi fk.. Kcménv L’ i
vi ő  -ö/V , . s-> voiosmarty g..

■I]..-.. . e-. Hákóczi fk., Kemény g. (Az
éheién l-„‘ « 1,'!1'*|5‘Zni.nban csak október 
Skola £ ° d’k mofí  a tanltfa. B ha az 
ebben „  “  vezne !1 bajnokságra, akkor ebben a csoportban indulna.)

Béli csoport:
forrni1,1 Lász10 K-. Szent István fk., R 0
bettnt CUíTiB' ’ .E?fvös g.. Pest szét. terzsé - 

tj várják m ég a Kispesti g. és
a Pestszentlőrinci g. nevezését.)

v ív á s

- A . 'IvószöveUég Is készül az új vívú-
évadra. A  szövctsé.g számos tervéi, ame
lyet a múlt évben készített el, ebben a3 
idényben akarja keresztülvinni. Érdólv 
bekapcsolásának nehéz kérdésén kívül 
szervezetének megváltoztatását » kúria eb
ben az éi-ben végrehnjt.-.rii. \ io-rv-ok 
nagy része már a tavalyt évről ismere
tes. Bizonyos. hogy_ ebben az idényben 
igen nagy. munka va r  a vívás vezéreire-


