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l ( Í N Z C y > | Belgrádi telefon:

Vélemények, 
nyilatkozatok 
a m agy a r- 
jug  ó s z l á v  
napról

Ma kezdődik a magyar—jugoszláv hölgy teniszmérkőzés

K ltZ E L Y  LESZ A  N AGYCSAPAT B A LÖ SSZEK Ö TŐ JE!
A  csütörtöki válogatott edzés után 

a szövetségi kapitány hivatalosan 
kihirdette az öltözőben, hogy kicse
réli a két válogatott csapat bal
összekötőjét: az A ) csapatba Kiszely 
kerül, a Belgrádba utazó"B) csapat
ban pedig Tihanyi I I  lesz a balössze
kötő. A  Budapesten Jugoszlávia el
len kiálló magyar csapat összeállí
tása tellát a következő:

Boldizsár — Pákozdi, Pósa — 
I.ázár, Polgár, Sárosi I I I  — Kin
cses, Sárosl dr, Finta, Kiszely, 

Gyetvai.
Tartalék: Barak, Bíró, Balogh I, 

Toldi, Palatínus.
A  kapitány még kijelentette: a

jugoszlávok ellen kiálló csapat já
tékosai és a tartalékok is a németek 
elleni válogatott keret tagjai marad
nak a vasárnapi mérkőzés után.

Elmarad az Á )  válogatott 
pénteki edzése

A csütörtöki edzés utáni uzsonnán 
a szövetségi kapitány Dimeny Lajos 
kérésére úgy döntött, hogy a pén
tekre tervezett erőnléti edzes elma
rad. Az A ) válogatott játékosai csak 
gőzfürdőbe mennek, ralalkozas „ 
órakor a városligeti gofurdo előcsar
nokában. _ _ _ _ _ _ _ _

A KISPEST
..... ..„ .íz],.ián a KAC-cal játszott

esun.rtok.m dclutJ cd « sről csak a váló 
cay.omciki.zest. Kincses. Olajkár I..
Pjitou a sérült Hidasi hiányzott. A/ 
?!?k*  r .U e n  vasárnap délelőtt barátságos 
Ú jpest eUon V  csapatot szombaton al- 
m( r kor.6s L .]a c s _; 
h t ja  össze a  vezetőség.

-irr tt íi-™ 1' *"
t <. írólkápes volt csütörtöki edzésén

\ háromharmados cdzőniérko-

\  W.VIFG s----  - - - - -  .....
íiao délolőtt edzomerkozest játszik a 
W.MTK ellen.

Csak a Játék végefelé ta lá lta  meg góllövőcipőjét
a válogatott csatársor

Kétszer 30 perc alatt öt gólt lőtt, egyet kapott a válogatott csapat a csütörtöki edzőmérkőzésen
A  nagy válogatott csütörtökön dél

után tartotta második edzését a ju
goszláv válogatott mérkőzés előtt. 
Még el sem kezdődött az edzés, 
máris meglepetéssel szolgált vitéz 
Ginzery Dénes szövetségi kapitány
nak intézkedése: Tihanyi I I  felszere
lésével e,gyűlt átmegy a Hungáriá
idra és a B )' csapat edzésén vesz 
részt, az A ) csapatban pedig Kiszely 
játszik balösszekötőt.

Beavatottak szerint ez már a két 
balösszekötő

végleges felcserélését
jelentette, a szövetségi kapitány 
"azonban még nem nyilatkozott ebben 
az Irányban.
’ Magát a kétkapus játékot közel 

háromnegyedórás bemelegítés, labda- 
vezető és passzoló gyakorlatok vezet
ték be. A  két csapat így állt fel:

Válogatottak (piros in g ): Barak 
— Pákozdi, Pósa —  Lázár, Polgár, 
SároSl I I I  — Kincses, Sárosi dr, 
Finta, Kiszely, Gyetvai.

FiSC (zöld ing ): Boldizsár —
Kriván, Bíró — Hlavai, Gug, Balogh 
I  —  Zurián, Siroki, Palatínus, Toldi, 
Lenkei.

Harminc percig tart a játék első 
része. Kiszely két? lövése a nyitány, 
de már az első zöldinges támadásá
nál zavarba jön a válogatott véde
lem és szöglet lesz. Azután Kin
csest futtatja Sárosi ár jó labdával, 
a beadásból Finta lövése már gól
nak látszik, de Boldizsár egész va- 
lószínütlenül felnyúlva csípi el nagy 
taps közepette. ■ A  10. percben a 
Fiat balszárnya tárriad, a válogatott
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JUGOSZLÁVIA  
M AGYARORSZAG

válogatott labdarugó mérkőzés.’'
Előtte negyed 2 órakor

Jugoszlávia—Magyarország
Ifjúsági válogatott labdarugó mérkőzés.

l 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 :
IV., kér. Emericana jegyiroda, Egyelem-lir 5. V., Uer. Pesti Hírlap jegyirodája Vilmos 
cs.-nt 78. Okoliűsányi Rudolfod doliányá. Deák Fereuc-u. U. VI., kér. MojzesMária dolányá. 
Andrássy-úb 2., vitéz Szittya Erndné dohánya. Aréoa-út«., özv. Pribilt Károlyné dohányá. 
Teréz-korút e. VII., k é r .  EMKE dohányá. Erzséhet-hürút 2., „Pest" jegyirodája Erzsébet- 
kőrút 18—20., özv. Alaúarassy Gáborué dohányá. Erzsébet-kőrút 23 , özv. Ticsénszky 
Dezsőnó dohányá. Erzsébet-kürút 42., „Népszava" jegyirodája Erzsébet-körút 35., vitéz 
Sebők János dohányá. Dohány-u. 03., Br. Bálintitt Károlyné dohányé, Rákóc»i-út 29., Pintér 
Ferenc dohányá. Rákóezi-út 88., Rausch Vilma dohányá. István-út 10., özv. Dongán Ká
rolyné dohányá. Hernád-u. 81. Vili., Uer. „F ügge tlen ség” , „E j M agyarság” , 
„Esd Ú jság”  je g y iro d á ja  Júzsel-ktfrút 8., Beringer István sportáru-iizlet Józsrt- 
körút 44., Choinoky Lászlónó dohányá. Sándor-tér 2., Mesterházy Nagy Imréné papirüzlet. 
Kun u, 12., rőzsér Károlyné dohányé. ÖrömvSIgy-u. 1., Honig Károly dohányá. Barossa. 
70., Mistéth Zoltánná dohányá. Baross-u. 120., IX., kér. özv. Roth Mihálvné dohányá. 
Ráday-u. 2., Czirlusz Károly dohányá. Ullöi-út 46., Görlich Alajoané dohányá. Ollől-út 53., 
Kassay-Farkas Dezső dohányé. Üllőí-út 103., Weckinger József < dohányá. Ütlői-út 113., 
FTC pálya Üllöi-út 129., Pr*;otinszky Vilmosné dohányá. Üllői-út és' Orczy-út sarok., 
XI., kér. vitéz Csihás Endre dohányá. Horthy Miklős-út 9., Zsemlye FeTenc dohányá 
Budatoki-út 10. U jp e s l : OTE pálya Megyeri-út. K ispest: Kedvezményes jegyiroda, 

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

védelem feltűnően bizonytalan és a 
tisztán hagyott Siroki jó lövése a 
háló balsarkában köt ki. A  váloga
tott csatársor most jobbnál-jobb 
akciókkal támad. Valóságos bom
bazápor alá veszik Boldizsár kapu
ját, de vagy az irányzék rossz, 
vagy pedig Boldizsár ment mindent. 
A  22. percben Sárosi dr teljesen 
tiszta, helyzetben is kapu fölé emeli, 
a labdát. A  27. percben szöglet után 
egyenlít a válogatott: Kincses
szögletét Kiszely lövi, a felső lécen 
csattan a labda, majd Kiszely lő 
újra, de ezt Boldizsár vetődve ki
üti. A  kiütés rövidre sikerül s a jól 
helyezkedő Sárosi dr könnyen he
lyezi a hálóba a labdát.

A  második félidőre a lábát fá j
laló Palatínus kiáll és helyette 
Húgra lesz a :F ia t középcsatára. A 
kapusok • cserélnek, most Boldizsár 
védi a válogatott kapuj'át, Barak 
pedig a Fiat kapujába áll.

A  második félidőben már az első 
percben Kiszely és Gyetvai remek 
helycseréje során gólt ér el a válo
gatott. Gyetvai lövi a gólt a bal
összekötő helyéről. 2:1.

A labda rossz. Többször cserélik. 
Egyik támadást a másik után vezeti 
a válogatott csatársor, de a piros- 
inges csatárok new tudnak a kapuba 
találni. Az utolsó tíz percben csök
ken a zöldingesek ereje. A  21. perc
ben remek akció nyomán fut lábról 
lábra a labda és végül ■ Kincses ki
ugratja Sárosi dr-t, 'aki védhetetlen 
gólt tö. 3:1.

Egy perc múlva Kiszely állíthat 
és így lövi jobbal a negyedik gólt. 
Majd a 25. percben nehéz szögből 
Gyetvai a góllövö. 5:1. Azután vege 
a játéknak.

BIRALAT
Mozgásnak igen jó volt a csü

törtöki edzés, amelyen újra meglát
szott, hogy a válogatottak nem tel
jes eröbeaobással játszották végig 
a két rövid félidőt. Talán az egyet
len Kiszely volt kivétel, ö  nagyon 
nagy kedvvel, lelkesedéssel játszott. 
Nyilván igazolni akarta a szövetségi 
kapitányt. Boldizsár tartja nagy
szerű formáját. Nem lesz baj a P- 
betüs (Pákozdi, Polgár, Pósa) hát
védsorral sem. A támadófedezetek és 
a csatárok is minden bizonnyal job
bak lesznek majd vasárnap, amikor 
komoly tétért megy majd a játék.

Az edzőtárs csapatában szereplő 
válogatott-tartalékok közül Bíró és 
Balogh I  tüntette ki magát különö-

A  SZOMBATI BANK KUPA
MÉRKŐZÉSEK MŰSORA:

Lesz. bk.—AMB, Gyáli-űt, fél 4, 
Szülik. —  MAH—Kér. bk., I’ asaréti- 
út, fél 4, Temesföi. •— Moktár— OKH, 
RÁC, háromnegyed 4, Pusztai. — 
Mezőgazdák—Postatakarék, Tatai-
út, fél 4, Karpáti.

felsze
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sportáruházaiban, VI., Vilmos ciá> 
szár. út 33. és IV., Vécí-ulca 40.

Ár j egyz ék !

Tihanyi II. nagy kedvvel 
játszott a B)-csapat 
edzésén
2 :0 -ra  győzött a „B“ az MTK ellen

A  28-as villamoson együtt tar
tunk Kiszelyvcl kifelé. A  Hupgária- 
útl pályára a B ) válogatott edzé
sére.

— En éppen olyan lelkesedéssel 
és szívvel játszom a B) csapatban, 
mint a nagyválogatottban -— mond
ja Kiszely de . .. most nagyon 
ment nekünk a baloldalon a Fe
rencvárosban. Sajnálom, hogy el
szakítottak Fintától és Gyelvaitól.

A  Hungária-úton Fábián kapitány 
siet elénk.

—  Úgy illik —  mondja a kapi
tány — , hogy a B ) csapat kapitá
nya menjen az A ) csapat tagja 
e lé ...

Az álmélkodó Kiszelynek ezután 
elmondja Fábián kapitány, hogy ö 
játszik az A ) válogatottban, Tiha
nyi II. pedig a B)-ben.

—  Kimondhatatlanul boldog va
gyok, —  mondja Lapaj. —  Mégis 
csak más az Üllői-útón játszani, 
ígérem, hogy minden igyekeztem- 
mel azon lessek, hogy megháláljam 
a kapitány úr bizalnuit.

Kiszely ezek után nem is vetkőzik 
le, hanem kimegy a pálya bejárata 
elé. Onnan az az autó viszi az 
üllöi-útra, amelyik Tihanyi 11-1 
hozta ki a Hungária-útl pályára.

Nem pénteken , 
hanem szom baton uta
zik  a B) válogatott

A  további beszélgetés során meg
tudjuk Fábián kapitánytól, hogy a 
B) válogatott nem pénteken, ha
nem szombaton délután két óra 
harminc perckor utazik el.

— Ha a jugoszláv válogatott 
szombaton indul el Budapestre — 
mondja Fábián — , akkor a mi B) 
csapatunknak sincs szüksége rá, 
hogy már pénteken elutazzék.

G yorsaság  a  je lszó  I
A  válogatottak öltözőjében vidám 

hangulatban készülnek a fiúk. Ti

hanyi II. is mosolyogva beszél a 
lefokozásról".
■— Én magam is csodálkoztam, 

hogy beválogattak a nagycsapatba. 
Most, hogy „lefokoztak“ a B)-be, 
szinte jobb is a. hangulatom. Fiatal 
vagyok, lehelek én még nagyválo
gatott is. A B) csapa'ban is teljes 
tudásommal fogok küzdeni.

Fábián kapitány a következő 
utasításokat adja a fiúknak:

—  Gyors játékot kérek! Senki se 
cipelje fölöslegesen a labdát! A 
támadósor gyors szárnyváltogatá
sokkal vezesse a támadásait. A 
hátsó vonalak szigorúan tartsák be 
a rendszert. Még egyszer figyelmez
tetek mindenkit, mitsem ér az an
gol rendszer, ha gyorsaság helyett 
pepecselés lesz a pályán.

A játék
Négy óra előtt öt perccel vonul

nak ki a válogatóttak. Senki sem 
hiányzik. Molnár Ignác szövetségi 
edző különböző bemelegítő gyakor
latokat végeztet a fiúkkal, majd 
kétszer harmincperces játék követ
kezik. A  válogatottnak az MTK az 
ellenfele. A  'csapatok Így állnak 
fel:

B) válogatóit: Tóth — Olajkár
I., Kispéter —  Pázmándy, Tóth 
(Gamma), Dudás •— Adám, Sütő,. 
Zsengellér, Tihanyi H., Tóth (Ú j
pest ).

M TK: Csikós —  Aradi, Burkó — 
Megyeri I., Turay I., Péter —. Hal
mai, Nagy, Pintér, Megyeri II., Tit
kos I.

Friss lendülettel kezd a váloga
tott. Ádám kapufája az első ese
mény. Feltűnik Zsengellér gyorsa
sága és Tihanyi igyekezte. A  "fiatal 
csatár sokkal jobban mozog, mint 
kedden az üllöi-úton. A  13. percben 
remek labdát ad Tóthnak, a szélső 
elfut és a jobb felső sarokba bom
bagólt inig, 1:0. Csikós nem véd* 
hette.

Az MTK ellátogat a válogatott

R észletes ríportfilm

F IN N — M AGYAR  
ATIlTIKAI VtADALRÓi

Híradó Film színházban
v i l i . ,  E rzsébet-kőrú t 13.
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125 pangd
rendkívüli háti jui&Eom

a luajy ar-német lahdarúgómérkőzás 
kapcsán

Pályázat VII.
n E is i Örszagss Iip p e lo  B i in j t t s a p
Beó-rkc&ési határidő: okt. 5., 13 óra

Ki (névsaerinfc, vagy a magyar kő- 
z^pcsatár, a német balüesaekölő «tb.) 
rúgja £u első gólt a uémct-m-cgyar 

mérkőzésen t

Magyar-német végeredmény 

Magyar-német I. félidő e,,. 

Magyar-német (atlétika!) ..

Déln yugat—N y ágra t  ......... c..,.

Kiskunság—MOVTS ........

Szegedi alosz t.—Észak

Közép—Budapesti aisz. ..............

Csabai aloszt.—Kelet ................
Pótverseny: A  pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.

Nyugat ifj.—Délnyugat ifj,

Budapest ifj.—Közép ifj. ..

Észak if j.—Szegőd i f j ....................
A  mérkőzéseket — a magyar-német 
kivételével — a Szent Korona-Kupáért 

játszók*

Több gyorsaságot, kevesebb 
magas labdát és jobb váltá
sokat várunk vasárnap 
a magyar csapattól
Megfigyelések a válogatott edzésről

Névs • 

Lakhely:

ütea: .................................................
A beküldő aláveti magát a feltételei 
cek. MindeD szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kelt ntollékclni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt kiild, kő 
tele. ide keresztet (osUlagot) Umii:

A  magyar labdarúgás még min
dig nem eléggé gyors. Ez volt az 
egyik észrevételünk a csütörtöki ed
zésen. Énhez az észrevételhez pedig 
hozzá kell tenni azt, hogy a jugo- 
szlávok bizony meglehetősen gyor
sak, nemcsak mozgásban, de gon
dolkodásban és labdakezelésben is. 
Ha két szemben álló csapat körül
belül egyforma képességű, egyforma 
rendszerben játszik, akkor ar mér
kőzés eredményére minden kis té
nyező kihathat. Döntöfontcssága le
het minden centiméternek, minden 
tizedmásodpercnek.

A  magyar-—jugoszláv mérkőzés 
körülbelül ilyen lesz. Lehetséges, 
hogy a magyar csapatban több az 
ú. n. klasszisjátékos, ezen a téren 
azonban már súlyos csalódások ér
tek bennünket és különösen a Grad- 
janski legutóbbi szereplései után 
nyugodtan mondhatjuk, hogy csak 
hajszálnyi különbségről lehet szó. 
Azt is tudjuk, hogy mind a két csa
pat angol rendszerben játszik. Érzé
sünk szerint tehát a gyorsaság döntő 
fontosságú tényező lesz vasárnap.

A  válogatott-edzésen nem volt 
megnyugtató a magyar csapat moz
gása ebből a szempontból. Igaz, hogy 
a Fiat ellen nem nagyon erőltette

kapujához. Titkos nagy lövését 
azonban Tóth pompásan védi.

Ezután Dudás, Adám és Sütő 
nagy lövése ad munkát Csikósnak 
Tóth bombáját pedig a kapufa védi.

A  II. félidőben Pázmándy helyett 
Bzücs (Törekvés) áll be, az MTK 
kapuját Kárpáti védi Csikós he
lyett.

Most Is a válogatott támad töb
bet. Az MTK frissen - és ügyesen 
védekezik, Kárpátinak több bravú
ros védésre nyílik alkalma. Előbb 
Zsengellér, azután Tihanyi nagy lö
vését fogja szépen. A 14. percben 
Zsengellér kiugrik és a hálóba lövi 
a labdát. 2:0.

Bírálat
A kétszer harmincperces edzö- 

mérlcőzésen egészen jól mozgott 
B ) válogatott, különösen a támadó
fedezetek tűntek ki. A  II. félidőben 
szerepelt Szűcs egészen kifogásta
lan teljesítményt nyújtott. Nem volt 
hiba a közvetlen védelemben sem. A  
Gamma Tóthja is nagyszerűen moz
gott. Jól szerepelt a csatársor is. 
Talán csak Sütő volt halványabb a 
többinél. Általában véve biztatóan 
mozgott az egész csapat.

A  feltűnően jól játszó MTK ideá 
lis edzőtársnak bizonyult.

Nyilatkozatok
Fábián József, szövetségi kapi

tány: Az edzésen a rendszer gya
korlása volt a főcél. Ez teljes mér
tékben sikerült is. Valamennyi já
tékos kedvvel, lelkesen játszott. 
Pázmándy és Szűcs között jóformán 
semmi különbség sincs. Csak Páz- 
mándvnák van talán nagyobb ru
tinja.'Szűcs a jövő embere. Sütőnek 
javulnia kell.

Senkey Imre, az edzöalosstaly 
ügyvezetője: Meglepően frissen, jól 
mozgott a válogatott csapat. Meg 
vagyok győződve róla, hogy jól is 
fog szerepelni, annak ellenére, hogy 
a jugoszláv B ) csapat, nagy játék
erőt képvisel.

M agyaros ruhában  
utazik a B)-tsapat

Az edzés után. a Hungária-űti 
klubházban a szövetség uzsonnán 
látta vendégül a csapat tagjait 
Fábián kapitány ekkor rövid be
szédet intézett a fiúkhoz.

A z uzsonna után az egész társa
ság a főiskolai sportszövetség helyi
ségébe ment, ahol magyarruha-pró- 
bát tartanak.

__A B)-csapat ugyanis — mondta
Fábián. - - 'zavaros ruhában megy 
Belgrádba. ...

Pénteken az A)-csapattal egyu-t 
fürdőbe mennek a Blcsapat tagjai is.

Horváth 1.̂  sérült az FSC-ben. Xagy I.

1A  KTC-ben*Hnllf»y sérült. Frey véd az
M Posztó ellen.

Lencsés II.. a I I I .  kér. TV E  jeles « a -  
tára a Brdkalásrhoz igazoltatja magat.

Á Miskolci VSC fcétkapus edzést ta r 
teftt az I .  és I I .  csapatai kozott, fjvőzptt 
BZ első csapat 7:2-re. Hiányzott Mikoini, 
aki vasárnap megsérült. Borger és Xo- 
vtsfa lvy pedig katona. A BLh éden va- 
rá-nap valószínűleg Bárezai lesz a kozép- 
v-.atár* akinek játékává! igen meg van 
elégedve a vezetőség.

125 pengő
re n d k ív ü li h a li 3tila lom
magyar-német labdarúgómérkízés 

kapcsán

meg magát a csapat, félő az inban, 
hogy sokan a gyorsaságot még min
dig lenézik és nem ismerik fel benne 
a korszerű labdarúgás egyik fontos 
tényezőjét. Két szélsőnkön kívül 
C3ak Lázár, Pósa és Polgár mond
ható gyors játékosnak.

Másik észrevételünk: a csapat túl
ságosan sokat játszik magas labdák
kal. Olyankor is, amikor nem kell 
pl. valamelyik szélsőt a védőjátékos 
feje fölött átívelt labdával szöktetni. 
Fedezeteink is, csatáraink is gyak
ran adják magasan a labdát tár
saikhoz. Ez hiba, mert a jugoszlá- 
vok nagyon jól fejelnek.

Igyekezzünk a földön játszani, 
amikor lehet, mert az gyorsabb is 
és nem fejelnek el a jugoszlávok 
minden labdát, —  mint ahogyan az 
olaszok szokták.

A  váltásoknak is gyorsabbaknak  
kell lenniök. Az angol rendszerben 
ez nagyon fontos. Gyors váltás tömi 
be a rést a védelemben és gyors 
váltás okoz meglepetést a támadás
ban. Sok habozást láttunk. Mintha 
a játékosok nem értenék meg jól 
egymást.

Szeretnénk ezeket a hibákat va
sárnap —  nem viszontlátni.

Kiéber Gábor.

H A N G K É P E K
nagyválosatottak edzéséről

Csendben üldögélnek a válogatot
tak az FTC-pálya öltözőjében. Vala- 
mennyiök közt Tihanyi II., a fiatal 
újonc a legcsendesebb. Különösen 
akkor áll el a szava, amikor Ginzery 
közli vele, hogy át kell mennie a 
Hungária-útra, és a B ) -csapatban 
kell játszania. Tihanyi csak ennyit 
mond:

—  Igenis. Már megyek.
*

Vitéz Ginzery Dénes ezt mondja 
Tihanyi átküldéséről:

- Kiszélyt hivattam át az A )-csa
patba. Tihanyi 11.-nek a B)-csapat
ban kell megmutatnia, mit tud.

Arra a kérdésünkre, hogy ez vég
leges cserét jelent-e, a kapitány csak 
rejtélyesen mosolyog. . .

&

A  játékosok a Nemzeti Sport csü
törtöki számában megjelent BÖK- 
rajzról beszélgetnek. Nasrvon tet
szett nekik a Ginzery— Polgár-rajz. 
A  beszélgetés végén Kovács Fuxi 
megjegyezte:

- Csak pillanatképpel lehel Dru- 
mit alvó helyzetben ábrázolni. Ez 
olyan jó l sikerült pillanatkép volt.

*
Egy kis baj van az ingek körül. 

A  válogatott is, a FiSC is piros in
get öltött magára. Az illetékesek 
gyorsan intézkednek:

- A FiSC húzzon zöld inget. A 
micinknek nem árt, ha már most 
megszokják a piros szint,

*
Boldizsár mondja:
—  Szörnyen szűkre csinálták az 

új Icapus-ujjasomat.
Aztán —  mintegy önmagát meg

nyugtatva —  hozzáteszi:
- Igaz, hogy egy előnye mégis 

van. A  jugoszláv csatárok nem 
tömhetnek ki egy könnyen . . .

»

Boldizsár kikiabál a pályáról:
—  U j. nadrágot kérek!
A  nyurga kapusnak elszakadt

nadrágzsinórja s a következő pilla
natban már úgy szalad ki egy előre 
vágott labdára, hogy egyik kezével 
a nadrágját, a másikkal a labdát 
fogja.

Utána ezt mondja Boldizsár:
—  Jól lőnek a csatáraink, ugyan

csak van dolgom.
Gergő, a kispestiek amatőr kapusa 

(most a FiSC tartalékkapusa) pedig 
megjegyzi:

—  T g sem panaszkodhatsz. Géza. 
Te is jó  formában vagy.

*

Dimény Lajos, a Ferencváros ed
zője a salakról nézi a mérkőzést. 
Kiszely egyik jó akciója után meg
jegyzi:

—  Jobb Így a csatársor, Kiszely- 
vel a balösszekötőben. Jobban ősz 
szeszolcott Gyetvaiékkal, mint az 
egyébként igen tehetséges Tihanyi I I

Rossz a labda. Egymásután hozat
ják ki a labdákat, végül a harma
diknál megállapodnak. A  következő 
pillanatban Flnta alaposan fölédur- 
rant. Valaki megszólal:

—  Uj labdát!

A  második félidő vége felé a kapi
tány mellett ülünk a lelátón. Ginzery 
ezt mondja a csatársorról:

—  Van fantázia ebben a sorban. 
Gyetvai romok, de — csak Kiszely- 
vél együtt,

Aztán mosolyogva megjegyzi:
—  Most már elárulhatom, hogy 

nemcsak Kiszely, hanem Tihanyi 11. 
útlevele is ki volt állítva már szer
dán.

A  kapitány Baraliot ki akarja cse
rélni, mert úgy értesült, hogy sérült 
kézzel védett. Amikor aztán Barak 
közölte, horrv semmi baja sincs a 
kezének, Ginzery döntött:

—  Barak marad a tartalék-kapus, 
Havasra talán legközelebb kerül sor.

A kiseb b  m érkőzéseken  
is ügyeljen a Játék

vezető 2
Zsidákovits Lajos (Budafok, Bér

kocsim. 33.) levele elején elmondja, 
hogy mindenfajta mérkőzésre szo
kott járni. Legtöbbszr a budafoki 
mérkőzéseket látogatja. Mindenütt 
arra szokta figyelmeztetni szurkoló
társait, hogy legyenek tárgyilagosak 
a bekiabálásaikkal, ne zavarják a já
tékvezetőt. Az elmúlt vasárnap Bu
dafokon a BMTE—MAFC mérkőzé
sen járt s többek között ezt írja:

Különös örömmel mentem ki a mér
kőzésre, mert Kékesi úr volt kikü'Uve 
játékvezetőnek s ö egy héttel előbb kifo
gástalanul vezette a Szolnok—Elektromos; 
mérkőzést. A  mérkőzés sima lefolyású 
volt. két súlyos tévedéstől eltekintve. Az 
I. félidőben a BMTE egyik tamadue* 
közben a M AFC kspusa a labdát szerin
tem és a távolabb állók szerint is o kapui
ból ütött, ki, a játékvezető mégsem ítélt 
gólt. A I I .  félidőben magas labda szallf 
a BMTE kapuja felé. a kapus megfogta 
s a rárohanó csatár előtt a labdával együtt 
a földre esett. A  játékvezető erre Bolt 
Ítélt, a kapus nem mozdult meg, továbbra 
is ugyanazon a helyen maradt. A  csapat
kapitány hiába kérte a játékvezetőt, hogy 
győződjék meg arról, hogy a labda nincs 
gólvonalon belül, a játékvezető erre nem 
volt hajlandó. Nem szokásom bírálni a 
játékvezető működését, csak arra kérem 
a játékvezetőket, hogy az alsóbb osztályú 
mérkőzéseknek is tulajdonítsanak olyan 
fontosságot, mint az NB I.-mérkőzesei- 
nek.”

N iért m : rácát ki K íszety?
Paldgyi Károly (Budapest, I. Pá 

lya-u. 7.) ezt írja:
,JVéhány barátommal együtt, na

gyon csodálkoztunk azon, hogy ICi 
szely kimaradt a válogatottból. Ezt 
főleg azért tartjuk különösnek, mert 
a kapitány úr azt tartotta szeme 
előtt: fő az egység. Még ha Kiszely 
gyengébben játszott volna, akkor 
sem lett volna szabad megbontani a 
Bárosi, Finta, Kiszely, .Gyetvai egy
séget. Kiszely azonban vasárnap is 
jól játszott. Egy pillanatig sem von
juk kétségbe azt, hogy Tihanyi 11 
igen tehetséges játékos, de jobb lett 
volna őt előbb a második csapatban 
szerepeltetni.“

(Közben Kiszely átkerült az 
A)-válogatottba. A  szerk.)

Hét Palatínus hol ma
ra d t!

%Mezö Béla (Győr) Palatínust ke
resi hiába:

„Megdöbbenéssel kellett olvasnunk, 
hogy Palatínus sem az A ), sem a B) 
válogatottban nem kapott helyet. 
Most kitűnő formában van s ezt a 
vasárnapi játéka is igazolja. Kétség
telen, hogy Zsengellér is kitűnő for
mában van s neki az A ) válogatott
ban kellene játszania (a balössze
kötő helyén). így  a B ) csapatban

Pálcásat VII.
a : [ i s i  Országos ísp p s íi t i w k i i p
Beérkezési határidő: okt. 5., 13 ers 

Ki (nóvs&erint, vagy a magyar kö- 
zépesatár, a német balösszekötő stb.) 
rúgja n i  első gólt a német-magyar 

mérkőzésen f

Magyar-német végeredmény 

Magyar-német I. félidő e... 

Magyar-német (atlétika!) ., 

Délnyugat—Nyugat . . . . . . . .

Kiskunság—MOVE . . . . . . . . . .

Szegedi aloszt.—Éssak ........

Közép—Budapesti alss. . ...

Csabai aloszt.—Kolcfc ....................
Pótverseny: A  pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver 

tényt dönt el.

Nyugat ifj*.—Délnyugat ifj.

Budapest if j.—Közép i f j ...............

Észak jfj.—Szeged i f j ........ ...........
A  mérkőzéseket — a magyar-német 
kivételével — a Szánt Korona-Kupáért 

játszók.

Név:

Lakhely:

ütea: ........... .....................................
A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélveget kell mellékelni. Alti heten 
kint ötnél több szelvényt kiild, kö
teles ide kérésziét (csillagot) tenni:

Havasra talán legkozeteoo nerui sor. suiu u a jo o -  _■

Szélsőledezeteink játéka 
a nagy válogatottban

Lázár és Sárost III. ebben a szerepben csillog
tathatja legjobban nagy tudását

A  nagy válogatott csütörtöki ed
zésén megfigyeltük a két szélső- 
fedezetünket, Lázárt és Sárost 
///.-at. Lázár jobbról, S ár ősi III. 
balról játszott mind a két félidőben, 
nyilván így fognak tehát játszani 
vasárnap is. A  korszerű játékrend
szer igen érdekes és az egyéni ké
pességek csillogtatására módot nyúj
tó szerepet ad a szélsőfedezeteknek. 
Már pedig mind Lázár, mind Bárosi 
Béla bőségesen rendelkezik első
rangú futballistaképességekkel.

Lázár ezúttal is pontosabban tar
totta helyét, mint Sárosi I I I .  (Bárosi 
III. összekötője lőtte az ellenfél 
egyetlen gólját.) A  támadás támo
gatásában is Lázár elgondolásai vol
tak jobbak, csak a kivitel volt' bi
zonytalan. Feltűnő sok rossz passzt 
adott ezúttal Lázár. Ez azonban 
nyilván csak a véletlen számlájára 
írható.

Mindkét szélsöfedezetnek tág tere 
volt a játékra, mert az ellenfél nem 
volt naivon erős. Nyilván a szabad
ság érzése csábította Bárosi I I I . -at 
többször feleslegesen is a labda ve
zetésére. Sárosi Béla feltűnően ne
hezen szabadult meg a labdától, pe
dig idejében leadhatta volna, mert 
több csatár Is mutatta magát. Több 
szőr Is előretört jó labdával, lövései 
azonban ezúttal nem sikerültek.

A  hibás húzások jórészt annak 
tulajdoníthatók be, hogy a váloga 
tott tagjai általában nem játszottak 
teljes erőből, legnagyobb igyekezet/ 
tel. Inkább az ellenfelet fütötte a 
nagy becsvágy. (Ez egyébként a 
válogatott edzések állandó jellegze- 

.tessége.)

Azt azonban jól meg lehetett fi 
gyelnl, hogy milyen nagy támadási 
lehetőséget nyújt a korszerű játék- 
rendszer azzal, hogy az egyetlen 
támadó középfedezet helyett a való
ságban két ilyen szerepkörben tevé
kenykedő játékosa van. Sokkal ará
nyosabban megszállt a játéktér. El 
tűnik a régente elörehúzódott tá 
madösor és védelem között jelent
kező hézag. A  labdát sokkal gyor
sabban lehet elörevinni, mert 
váltó-szerüen elhelyezkedő játéko
sok lábán villámgyorsan vándorol 
labda. Sokkal kisebb közbülső távo- 
kat kell megtennie, mint amikor 
csak hatalmasan ívelő rúgásokkal 
lehetett a két részre szakadt csapat 
közti távolságot áthidalni. Folya
matosabbá, gördülékenyebbé tehető 
a támadás, de ami még ennél Is fon
tosabb: gyorsabban lehet átterelni
a játék súlypontját a védelemből^ a 
támadásba, a támadósor egyik szár
nyáról a másikra. Ez pedig a táma
dás meglepetésszerü voltát segíti 
elő. Ezzel pedig egyenes aranyban 
áll a siker nagyobb valószínűségé.

A  szélsőfedezetek kapásból továb
bított, jó helyre adott labdái nyo
mán alakulhatnak ki a gólveszélyt 
jelentő támadások. A  korszerű — 
háromhátvédes, két tániadófedeze 
tes __játéknak éppen ez a tulajdon
sága biztosítja nagy értékét a tá
madás lehetőségeinek megnövelésé
ben.

Lázár és Sárosi III. olyan nagy 
tehetségű játékos* hogy ha képessé
geit kihasználja, ezen a ponton 
mind a kettő a legnagyobb támasza 
lehet a válogatottnak.

megüresedne a középcsatár helye s 
oda kellene tenni Palatínust. Palatí
nus mint tartalék nem szerezhet ru
tint és válogatott-tapasztalatot.. Pa
latínus még fiatal, nagy, jövő előtt 
áll, később állandó tagja lehetne a 
nagy válogatottnak, de ha folyton 
tartalék/  akkor erre aligha kerül 
sor.“

Egy U rfö lék  keservei
Egy tartalékjátékos panaszos szavakkal 

írja  meg, hogy milyen keserves a tarta
léksorba került játékos élete. Különösön 
arra utal, 1-o-gv a ve«etű»óg tagjainak ro 
konszenvén vagy ellenszenvén múlik sok- 
gzor, hogy a tartaiéksorből T.em tun a 
játékos kiemelkedni. Gyakran megtörté
nik í\z is, h e g y  a vezetőségi ilyenkor nem 
engedi el a játékost más egyesületbe. A 
játékos tehát hibáján, kívül tétlenül él
degél.

A  levélíró, aki nevének elhallgatását 
kéri, általánosságban írja  1c panaszát, 
nem egy bizonyos esetre céloz. Általános
ságban pedig kénytelenek vagyunk meg
állapítani, hogy nincs igaza.

Az őszi idér.y óta életbelépett szabá
lyok ezerint ma már az NB-ben játszó 
egyesületek szerepeltethetik tartalékaik*^ 
íiz alacsonyabb osztályban játszó csapa 
tukban. íg y  kerül például Jakab és Pá
linkás dr az FTC-ben szóhoz. Nem jön
nek ki a mérkőzésekből és mihelyt ^  
nagycsapatban rés támad, előlépnek. Ne 
haragudjék a levélíró, de abban nem tu- 
ciunk hinni, hogy edíö, vagy egyleti ve
zető puszta ellenszenvből tartaléksorba 
kényszerít jó  formában levő, jóképosségü 
játékost. Hiszen minden vezető a legjobb 
csapatot igyekszik hétröl-hétre a gyepre 
kiállítani! Am i pedig a más egyletbe 
való átmeneteit illeti, ezt is lényegesen 
megkönnyítette az idei évad előtt az 
MLSZ.

„Cingam angálni1*.. .
VII.-es gimnazistalányok pana*z- 

kodnak:
„A finn-magyar mérkőzésen nagy 

lelkesedéssel autogramot akartunk 
kérni a finn atlétáktól, de illetékesek 
kiutasítottak bennünket azzal, men
jünk a finnek lakására autogramot 
kérni. M it gondolhattak a finnek, 
amikor ezt látták, különösen ha meg
értették azt, hogy miről van szó ?

Legutóbb, a Fradi—Törekvés mér
kőzésen az egyik rendező azt mond
ta, hogy a közönség „cingamangálni“ 
akarja a játékosokat. M i ezt nem 
értjük. Mi az a „cingamangálás T..." 

(Ml sem tudjuk. Szerk.)

Leszá llítan i az állóhely  
árátl

Dreschán István. (Bp., IX., Gát-u. 
22.) írja:

„Nagyon örülünk annak, hogy a 
Fradi megtalálta a csatársorát a 
még jobban örülnénk, ha Kiss helyé
be Igazi szélsőt találnának. Azt kér
jük a Fraditól, hogy legalább az 
állóhely árát szállítsa le, hogy to
vábbra Is Iclmehessünk a mérkőzé
sekre. Sok mindennek magasabb lett 
az ára s nekünk most már nem ma
rad pénzünk a vasárnap délutáni szó
rakozásra. Ha azonban a Fradi le
szállítja az állóhely árát, akkor meg
marad a szórakozásunk s a Fradi is 
jobban járna."

A Debreceni VSC ezzel a csapattal vár
ja a Kassai AC-ot: Keskeny — Csókái. 
Erdélyi — Guru. Erdei, (rulambosi -~ 
Dombovávi. Szabó, Sidlili, Etek, Nagy.

Kisalagl megeyóiyult és vasárnap már 
ő lesz a T.nFC. középesirtára Kusj elieu.

A  Pécsi I»V A C  házalóján nagy »*  
övöm. beváltak az Onódi-teatvérck. S«l>- 
ronty n szépen játszottak.
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R ih íi István
az Elektrom osba  
lépett

Tléhn Istvánt, a Miskolci VSC 
ifjúsági játékosát, az ifjúsági válo
gatott keret tagját leigazolta vil
lámigazolással az Elektromos. Az 
ú;j szerzeményről így beszélt Kovács 
Dezső tír:
_— Réhn tizennyolcéves, jól fejlett 

fiú és a csatársor mind a három 
belső posztján egyformán használ
ható. Reméljük, hogy beváltja, a 
hozzáfűzött reményeket. Egyelőre 
még a tartalékban marad és csak, 
komoly edzőmunka után fog beke
rülni a csapatba,.

7 sl-re  győzött 
a z  Újpest

a B S z K R T ü z e m i  b a j n o k s á g á n
fjpcsí—BIIlV 7:1 (3:tJ. Népsziget. Ve

hette: Gaá}. Ar, Újpest csatórjátéka ki-
tüU'3. GmUtivc: Takács I. (2), Sziráki (2), 
Vedres, K is és Krajésovios, iU. Pflum. 
-- Ferencváros—-Kelenföld 5:1 (3:0). Kön
ti tea. Veratte: Koronczny. Góllövő: Búr 
IcV 'ias (4), Doniján, iM. Da.nis (U-Ysbol). 
A  Ferenc város?) ól három, a Kelenföldből 
c y játékost állított ki a játékvezető — 
Hungária—Baross 3:ö (2:0). Fchér-út. *Ve- 

Takács. A bombáévá pattal felálló 
Iuing&ria (Balogh. TuÜ, Ilazilda stlO 
‘ ‘.í3;* rTr(^  küldőiéin után győzött. Gól- 
íuvo: K ián iu  (2) ás Kormos..— Autóbusz 
*7  4:2 (3:!,). Pestújhely. Vezette:
Molnár I. A z  idény egyik íresebb  m é r -  
k o ttá i Gdry ki tanéin játszott. Gól lövő: 
p :\ r y  (3), Kornél, i ’l. Szál 1-t  (2). — Bur- 
(e ltp—Száva 7:1 (3:1). Béke-utca. Ve
zette’ Miikor. U jváry (volt Hungária) 

védett a „Ilu rok ,%-aá.M G ollóvá. 
Jiakonjú (2): Bozzi ól-ofibol), Samu, Kein

lá b  ián, ill. Cékmány. — A Szépllon*— 
Autóbusz II. mérkőEéara a Sr-ápliona nem 
elit fci.

'- ........ .......................

Marosi lO  goit lőtt
Az Elektromos edzömérkőaést 

játszott a 13) csapatával. Az első 
csapatból Fekocs, G. Tóth, Onódy ás 
Huszár hiányzott. Mind ktsebb- 
nagyobb sérülés miatt maradt távol. 
Az A ) csapat csatársora igy állt 
fel: Tórös, Réhn, Marosi, Séiebln- 
ger, Zlonscky. Meglepetés volt Ma
rosi nagy gáliövö formája. Nem 
kevesebb, mint tíz gólt lőtt az 
ellenfél kapujába. Ez az Elektro
mos edzéstörtér.etében még nem for
dult elő. Közismerten nagy küzde
lem folyik ugyanis a hétközi edzé
seken a „Juventus" és a „Torino" 
között, amelyen rendesen a B) csa
pat, azaz a „Torino" győz. Marosi 
gőllövö formája nagy meglepetést 
és elégedettséget keltett az Elek
tromosban.

Elek és Csóka), a Bocskai volt játdkn- 
akik most á DVSC-bcu játszanak, 

inra amatőrök: lettek.

BELGRÁDI EM LÉKEK***
(Íj sorok írója novemberben a vá

logatott csapatunkkal Beligrádban járt, 
mint a Nemzeti Sport ^kiküldött 
munkatársa. Novemberben játszottunk 
utoljára a jizgoszlávükkal «  akkor 
2:0 arányban vertük ökot az otlho- 
nukba-n.

Erre a mérkőzésre pillantunk most 
c£y kicsit vissza.)

G y o r s a s á g
Még ’a mérkőzés előtt beszélget

tünk Dubaccal, a válogatott hát
véddel. Ezt kérdeztük tőle:

— Miért olyan gyors a jugoszláv 
csapat ?

Dubáe nem sokat gondolkodott, 
hanem kezdte felsorolni, hogy ki 
hány éves a jugoszláv csapatból. 
Kiderült, hogy négy olyan játékos 
van a jugoszláv csapatban, aki még 
nem jutott túl a 21-ik éven, sőt 
kettő közülük csak 19 éves. Dubac 
kiszámította, hogy átlagosan 24 
éves a jugoszláv csapat s azután 
hozzátette:

■— Ezért vagyunk olyan gyorsak.

Gyorsabbak to ltu n k ...
Azután jött a mérkőzés, amely

nek elején a jugoszláv csapat gyor
sabb volt, mint a magyar, de a 
magyar csapat mindjobban belejött 
a játékba, átvette a jugoszlávok 
iramát s később még gyorsaságban 
is felülmúlta déli szomszédainkat.

Különösen a II. félidő derekán, 
amikor már 2:0-ra vezettünk, volt 
gyorsabb a magyar csapat. Amikor 
erre figyelmeztettük az egyik bel
grádi kartársunkat, akkor ö szo
morúan ezt mondta:— 2:0-ás vezetés után könnyű 
gyorsabbnak lenni!

A „m akacs" K íszely
Kiszcly középcsatárt játszott a 

mérkőzésen. Az első gólunk az I. 
félidő SS. percében esett s szabad
rúgás előzte meg. Kíszely állt neki 
a szabadrúgásnak s közben a jugo
szlávok sorfalat építőitek. Sárost dr 
látta a sorfalat, látta azt,, hogy 
Kiszelym mindenki, lövést vár 
s főleg látta azt, hogy őrá nem 
vigyáz senki, odaszólt tehát Kiszehj- 
nek:— Add nekem a labdái!

K iszcly  igy válaszolt:—- Kent adom!
A jugoszlávok még mindig építet

ték a sorfalat s Sárost dr megismé
telte a kérését, de Kissely újra 
rázta a fejét. Azután Tiiszely neki
futott a labdának s azt hirtelen 
odatette Báróéi dr elé. Sárost dr 
kapásból lo 't, a lövésbe egy kis 
péfgés került s a labda a bal felső 
sarkon gólba ment, utána meg a 
jobb felső sarokba pattant.

Néhány nappal később Kiszely 
így magyarázta az esetet:
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P Á R I S I  F O T O • S Z A K Ü Z L E T
Páriái Nagy Áruház épületében.

—  Nem voltam én makacs, csak 
eszembe jutott az, hogy hátha ezek 
a belgrádiak is tudnak magyarul 
(Dubac tényleg beszél magyarul) s 
ezért mondtam, hogy nem adom 
oda a labdát, Van ám itt is ész! . . .

H a . . .
Kiszelynek különben nem volt jó 

lövőnapja. Ha sikerültek volna a 
lövései, akkor három gólt is lőhe
tett volna.

A  mérkőzés után ml felsoroltuk 
azokat a helyzeteket, amelyekből 
könnyen gól lehetett volna s kide
rült, hogy a helyzetek alapjár. 8:3 
lehetett volna az eredmény.

Ha m indkét szélső  
egyliít megy a táma
dással

A  II. félidő elején nagyon táma
dott a jugoszláv csapat. Minden 
pillanatban az egyenlítéstől féltünk.. 
A  25. percben azonban hirtelen 
gyors magyar támadás következett. 
Tóth III.., a balszélső keresztlabdájá
val Kincses, a jobbszélsö kapura hús, 
lő, Lovrics az éles lövésbe csak az 
öklét tudja beletenni. Az öklözés 
rövidre sikerül s Tóth III., aki a 
szép keresztlabdája után nem állt 
meg, henem tovább futott a táma
dással, három lépésről az üres ka
puba gurítja a labdát. így  lett 2:0 
s utána a jugoszlávok már nem is 
gondoltak arra, hogy egyenlíteni is 
lehet.

A kapitány nagy é l
m énye

Ginzevy Dénes szövetségi kapi
tány egyhamar nem felejti el a 
mérkőzést. Nemcsak azért, mert 
2:0 arányban nyert a csapata, hanem 
még valamiért.

öt per ccel a befejezés előtt a szö
vetségi kapitány ugyanis Gálffy 
Endrével és Holló Zoltánnal a rádió- 
leadóhoz ment s a közvetítés befe
jezésekor Ghizery nyilatkozott a 
rádióban.

A  folytatást, az „élete legnagyobb 
élményét“ már maga a kapitány me
sélte el nekünk.

—  A  nyilatkozat után a magyar 
öltözőbe mentem, majd taxiba ültem, 
hogy visszamenjek a városba. Alig 
ülök bent a taxiban, hát a taxi veze
tője bekapcsolja a rádiót. Éppen Bu
dapestet állította be s éppen a mér
kőzés közvetítésének a végét hal
lottuk s a következő pillanatban egy
szerre csak a saját hangomat hallom 
a hangszóróból. Lemezre vették fel 
a közvetítést s a lemezt félórával 
később játszották...

Kár iz g u ln ia .. .
A  fenti közvetítést egyébként ide

haza a szerkesztőségünkben is hall
gatták. Szerkesztőségünk tagjai 
akkor már rég tudták az ered
ményt, sőt a részleteket Is.

Pluhár azonban még csak akkor 
kezdte adni a II. félidőt s a jugo
szláv támadások közben nagyon iz
gatottan számolt be az események
ről.

Valaki nevetve jegyezte meg a

szerkesztőségünkben:— Pluk árnak -meg kellene mon
dani, hogy kár izgulnia. A jugosalá- 
vok úgysem egyenlítenek k i . . .

E r é n y e k
Nem árt. ha a válogatott csapa

tunk tagjainak felsoroljuk, hogy 
milyen erényekkel nyertük meg a 
belgrádi mérkőzést.

1. Csapolunk egységes volt. 
Ritkán látni a pályán olyan jól 
összehangolt, egységesen gondol
kozó magyar válogatott csapatot, 
mint amilyent Belgrádban lát
tunk. Ekkor valóban életrekeit a 
„ mindenki egyért s az egy min
denkiért1 — mondás.

2. A kezdet i lassúság és nehéz
kesség után a magyar csapat fel
gyorsult, diktálta az iramot s 
nagyvonalúvá vált.

3. Voltak keresztlabdán és vol
tak bőven hosszú, elörevágoti lab
dák is.

4. A szélsők olyan labdákat kap
tak, amelyekre futni tudtak.

5. Védelmünk remekelt s a fede- 
zetsorunklcal együtt szinte „le
húzta a. rollót" a belgrádi csatár
sor előtt.

6. A két összekötőnk — Vincss 
és Sárost dr — fáradhatatlannak 
bizonyult, folyton mozgott, küzdött. 
Lerázták magukról a belgrádi 
szélsöfedezeteloet és pompásan irá
nyították a támadásokat.

7. fis még valami: volt sok lö
vés. Rengeteg lövés. Ha néhány 
nem is sikerült, kettő azonban 
gólba ment.

Zágrábiak n é lk ü l . . .
A  mérkőzés után Simonovics 

Bosikó, a jugoszláv szövetségi kapi
tány szomorúan ezt mondta:

—  Hiába minden... A  zágrábi já
tékosok nélkül nem lehet a jugo
szláv válogatottat összeállítani.

Zágrábi játékos ugyanis néni5 ját
szott a jugoszláv csapatban, akkor 
ugyanis nem lehetett erről szó.

ügy látszik, a jugoszláv kapi
tánynak most eszébe jutott az, amit 
nekünk a belgrádi mérkőzés után 
mondott, mert most nyolc zágrábi 
játékost tett a csapatába.

Hét játékost a Gradjanskiból s a 
nyolcadik Jazbinsek, aki a Gr ad 
janskiből került a Hajdúkhoz.

Jó lesz vigyáznunk .. .

Erdőd! sérült a Magyar Posztóban. 
Wátnor lesz a jobbhátvéd a IÍTC ellen. 

Az FTSE megalakította kölvökcsapatát.
MOVE-BA JNOKSW}

I I .  osztály: Pesterzsébet I I .—BTSE
I I .  9:1 (3:1). — B A FC  IJ.—K'i'SC
I I .  2:1 (1:0). — T. É kre II .
KZsTE I I .  6:1 (3:1). — Szent László I I .  
—T8E I I .  2:1 (0:0). — MeSO-ETSK I I  
1:0 (0:0). — VTSE—NEMK 4:3 (1:0). -  
Húkoaligot—BTK I I .  2:1 (2:0). — BTC I I .  
—HTSE I I .  3:1 (2:0).

Ifjúsági bajnokság: VIIT. lter. SO
Szent János 1:0 (la )). — T. Előre.—BFC 
6:0 (2:0). — Szent László—Túrán 2:1 (0:1). 
— KZsTE—EESE 1:0 (1:0). — P. lUkdori 
—BTSK 6:3 (2:2). -  Budatótény—Csillag
hegy 10:1 (2:0?. — Pestszeiiílmre—PISE
3:1 (2:0). — ETSC—R AFG  2:1 (1:1). —
Kosai-—KTSE 6:3 (2:2). — Szentendre—
Budakalász 2:1 (1:1).

Kiilydkbajnoktág: Pesterzsébet—'T. Előre 
1:0 (0.0).

Vasárnap

Duna Kupa-mérkőzések
Magyarország—Jugoszlávia, tillöi- 

üt, negyed 4. Bernnek, német (Ké
kesi, Rónai).

Magyarország ifj.— Jugoszlávia ifj., 
tíllől-út, negyed 2. Palásti (Siklós, 
Vírágh).

Jugoszlávia B )— Magyarország B ), 
Belgrád, negyed 4. Vezeti: Csuni- 
palof, bolgár.

Bajnoki mérkőzések 

NB II. osztály

Duna-csoport
SRÁC—Pénzügy, Sopron, fél 4. 

Potyi.
Zugló— Postás, öv-u.. fél 11. 

Antay.
SeFC— B L K , Szombathely, fél 4. 

Periinger.
Vasas—MTK, Béke-u.. negyed 12. 

Rubint.
KEAC—Soproni VSE, Szeged, 

KEAC-pálya, fél 4. Billióm A.
SzV SE—Egyetért és, Szeged, fél 

2. Grulich.D. Magyarság— Pécsi DVAC, Du
nakeszi, fél 4. Kollár.

Tisza-csoport
Rusj—LaFC, Ungvár, fél 4. Par

imé Iván.
DVSC—Kassai AC, Debrecen, fél 

4. Szabó K.
Mátészalkai TK — MOVE T. Előre, 

Mátészalka, fél 4. Karsay.

Miskolci VSC—Perecest TK, Mis
kolc, fél 4. Lakatos L.

Rákóczi SE—MÁVAG, Kassa, fél 
4. Schramkó.

ózdi MOVE—B. Vasutas, ózd, 3. 
Szlavkovszky.

NB III. osztály
Ceglédi MOVE—Kecskeméti AC, 

Cegléd, fél 4. Pintér.
Beszkid—Várpalánkal Turul, Nagy- 

szöllös, fél 4. Markó dr.
NyTVE— Ungvári AC, Nyíregy

háza, fél 4. Juhász dr.
BUDAPESTI ALSZÖVETSÉO

I. osztály:
Északi csoport: KAC—UEAK. Rákos

palota, 10. Hyross, — SASC—M iT R , Sas- 
baloni. fői t. Sallay II .  — Elektromos II. 
—M. Turul, Latorca-u., negyed 12. Mol- 
doványi. — MÁV Előre—HAC, Tataí-út, 
háromnegyed 10. Lukász. — MSC—PSC. 
Újpest. Attiia-u.. 11. Kárpáti. — Föv. 
TKijr—UMSE, Váci-út. j i .  Lantos.

Keleti csoport: BSzKRT—KAC Ciprus- 
u., 10. Papp A. — SAC—SzNSE, Sorok
sár. fél 4. Ohernyák. — SzBTC—LSE. 
Rendessy-telep, fél 11. SzöllSsi. — WSC— 
KSC. Wekerletelep. 10. Pusztai. — F iltex  
—KSSE, Keglevicll-u.. fé] 11. Tihamér).
— SzFC—MAVAG, Miklós-telep, fél 10. 
Novotny.

Déli csoport: FSE—PEAC, Soroksári- 
öt, Sél 12. Návai. — FSC--UFC, Budaíoki- 
út. fél 11. Nagy L. — KTC—M. Posztó, 
Ceglédi-út. tél 11. Iványi. — P. Juta— 
MAFC, Vágóhid-u., 11. Németh L.

II. osztály:
Északi csoport; Corapactor—Juta, Fáy- 

-U., fél 12 Molnár I. — Pai.noniar-TLK. 
Pozsonyi-ót. fél 12. U jváry V .  —  TSC— 
V I. kér. SC. Népsziget, fé l 12. _Korbuly.
-  B. Magyarság—ZAC, Tatai-ut. Előre- 
pálya, negyed 12. Saiga. — UTSE—V  oSC. 
Népsziget, fe l 10. Iindrő-cU. — TTVASC—̂ 
M. Pamut II . .  Újpest, Szent Laszlo-ter. 
fé! 11. Bácskai. -  P M TK -V A C , U R Ak-
Pálva. 10. Kalolai.

Keleti csoport: RTK—Ka’.apos, Rakos- 
^zcntmihély, 11. Dohroaay, — Spárta—• 
K . Törekvés, Nagyszombat-u., hároir.nö- 
%ye<i 10. Szigeti .7. — FV SK —Postás I I .  
UyáU-út. n .'P éc h v  J. — KMTE—Taxi, 
gUaroi telep. lí .  Éress. — PcMTK I I .— 
I.1C, Erzsóbet-ii.. 11. Páidi. — Fiigget-

Jens&sr—Kistcx. Ceglédi-út, fél 9. Vogcl. 
— KEAC—'festvórkség II . ,  Gyömröi-úl,
10. Kardos.

Déli csoport: BSC—OTE, Nagyszombat- 
u „ fél 12. Skultéty. — N ÍSE —Goldberifer 
SE II.. Nagytétény, fél 4. Lévai. — 
K A O E —PATE, Soroksári-út, háromnegyed 
10, Závori. — 33 FC—LSC, Fehérvárj-út,
10. Szökő IX. — Kelenvölgy—B IK , Osóka- 
u „ negyed 12. Major. ■ Ganz II .—Rz. ,Tu- 
vontus, Simor-u„ 8. Mészáros J, — Cs. 
MOV E I I . —tranuna II , ,  Ckopoí, levente p„
11. Marjai.

I II . osztály:
Keleti csoport: ZSK I I .—PTSC I I . Ov

ii., fúl 9. Horváth dr. — NSC I I .—SzAC 
I I . .  Szőnyi-út, 9. Mozny. — Vasas I I . — 
M TK II . .  Béke-u.. 8. Ughy. — IU .  kcr. 
TV E  IT .-B RSC  II.. Nagyszombat-u., 8. 
Tasnádi. -  K T K  ll . -B V S C  II.. Oyiim- 
ről-út, 8. Benedek. — Hyömrő—SzTE, 
Gyömrő, fél 10. Kovács Lajos.

TARTALÉKCSAPATO K  BAJNOKSÁGA
I. osztály:

Északi csoport: UTE—U R AK . Megyeri- 
út, 8. Ziinmcruiann. — Pannónia-—Juta, 
Pozsonyi-út, 8. SUlanrsik. — MÁV Klóra 
—HAC, Tatai-út, fé l 8. Bérdó, — MSC— 
WoSC. Attlla-u.. 9. Pálmai. — Főv. TKür 
—UMSE, Váci-út, 9. Andódi..

Keleti csoport: FVSK—W M'l'K, GyáU-
út, 9. Szabó I i .  Gyula. — SAC—FTC, So
roksár, fél 2. Unnia:. — SzRTC— MAVAG, 
Renüeesy-telep, fél 9. Fehér Benő. — 
AVSC—KSC. Wekerktetep, 8. Dómok. ' — 
SzFC—KMTE, Mikió»-telep, fél 12. Vas
vári.

Déli csoport: BM TE-O TE. BMTE-p.,
1. Horuádi. — Gázgyár—KFC. Aguineum, 
fé l 11. Mieekei. — GSE—BEAC. Vörixs- 
vári-út, 10. Halász F. — FSC—ŰFC. Bn* 
dafoki-út, fél 9. Tcmesföi. — Cs. MOVE— 
M AFC, Csepel, 9. Teli.

II. osztály:
Északi csoport: RÁC—MTTV-I, Rákospa- 

oita. 12. Szabó J. — TSC—Turul, gzok-
Bzárdi-űt, 10. Winkíer. — UTSE—PSO. 
Népsziget, 8. Figyélmeei. — l í  ESC—Urá
nul. Rákospalota. 8. Fatala.

Keleti csoport: Spárta—IC. Törekvés,
Állam i telep, 8. Fehér J. — Törekvés— 
SzNSE, Köbányai-út, fél 9. Kolozsvár:. — 
B SzK R T—VAU, Giprus-n„ 8. if j. Zsarnó- 
rzay. — Filtex—Ganz. Keglovich-u.. fél 9. 
Piait.
. Déli csoport; FSE—Kalapos, Soroksári
ul, 8. Bereez. — Gamma—BAC. Bánát-u..
fel 10. Fehér M. — KTC—Szondy, Erzsé
b eté ., S. Verebes. — I ’ . Juta—IIEAC ,

Vógóhíd-u., 9. Ruck V . — BTC—Vízmű 
vek. Fehőr-út, fé l 8. Boroes.

MOVE-BAJNOKSAG 
I .  osztály:

Zrinyi-csoport: BTSE—TUTáil, Kvascay 
út, fél 4. Horváth (Gresus). — Szent 
László FC-ESzSE. Zágráhi-út, fél 12. 
Ágostom (Thuróczy). — V I I I .  k«r. SE— 
BFC, Simor-n.. 10. Tausz (Rédey). — 
Szent János—FTSE, Kelenföld, 8 . Ott 
(Kovács IC.).

Rákóczi-csoport: Eeucr—Pomáz, Eesor,
fél 4. Herz L. (Karácsony). — Budakeszi 
—Biidatétény. Budakeszi, fél I. Földes 
(Pálos). — TTC—Vörös vár, Törökbálint, 
fél 4. Faragó (Balázs). — ltákoshegy— 
KTSE, Rákoslmgy, fö l 4. Diószegi (Bu- 
“ <*>• ~  Rűkwliget-Butíaknlász, Rákos 
liget, fel 4. Pintér (H egy i).

I I .  osztály:
Zrtnyi-csoport: Szent LSszló_T . Előre 

Zágrábi-ut, 8. Nóvák F . — R\FG
Gcrgely-u 11 Stift _  BTSE—Túrán 
Kva;»say-ut, tél 2. Kéno-szt.

Rakoczl-csoport: . VTSE-.M SC I I . .  Vá
rosszél', tel 4 Bukó. -  NM K—Rákosi igét, 

t é l  12. Szedlarsck. -  PTIC - 
H1SK, Pcstszentimre, fél 4. Bozoki. —
Gsiliaghegy—Pesterzsébet, Csillsghogy. fáj
-• La (orcái. _  Rákos-hegy TI.—Békismo- 
gyer. Rákosit egy, fé l 12. Barcs.

Ifjúsági bajnokság
Szent László FC—ESzSE, Zágrábi-út, fél 

Vturocty. -  BTSE—TSE, Kvaesay-út, 
fe l 10. Gregín. — T . Előre—KZsTE. Rá
kos-tér, 11. Tomási. — V I I I .  kcr. BFC, 
i>1ill'1t-utca, fél 12. Rédey. — Szent János 
—F i SE. Kelenföld, fé l 10. Kovács. — 
Leeer— Potnáz, Eesor, t é l  2. Karácsony.
— Budakeszi—Budatéiény. Budakeszi, fél
2. Pálos. — 'PTC—Vörösvár, fúl 2 
Balázs. — Csillaghegy—Szentendre, Csil
laghegy, fél 12. kovács K. — R-ákoshegy 
—KistareSa, Rákoehegy, fé l 2. Bueseb. — 
Rákosliget—Budakalász, Eákosliget, fél
2. Hegyi.

BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK
FTC—Hungária SC, Kém-u., 11. I f j .  9

-  BSzKRT—Goldberger SE, Sport-u.. Ki! 
I f j .  Ciprus-n„ fél 2. — Pamutipnr—NSC. 
Horthy Mik!óa-út, 10. — Ganz III.S zTE  
vegyes. Szem ere- telep. 2. — Váci siketek 
—Budapesti siketek, Vác. fél 4. — Vízmű 
vek—BTK, Vnoi-út, 9. BBFC—NJTC. ZácL 
rábi-út, fél 4. TI. fé l 2. — Gázgyár—M 
Textil, Óbuda, fél 9. I f j .  Szemtendrci-út. 
tél 9.

L E C H N E R
( Gyorsfénykép )

A  jugoszláv 
válogatott csa
pat és Lech- 
ner —- az el« 
múlt pár esz
tendő alatt —* 

elválhatatlan 
fogalommá 

vált. Ahol a 
jugoszláv csa
pat megjelent, 
ott volt mo
solygós kép
pel a nem 
nagy növéaü. 
de Izmos Lech- 
ner-fiú. Még

pedig a balfedezet helyén. Nem a 
nagy csillagok helye szokott lenni 
ezelőtt ez a poszt, de itt is lehetett 
valaki nagy futballista. Jól emlé
kezünk arra, hogy a nagy Orth is 
szívesen játszott a balfedezet rielyén 
és jelentős sikereket ért el. A  kor
szerű játékrendszerben a szélső
fedezet a csapat egyik legszebb fel
adatát végzi el.

A  magyar közönségnek is nem egy
szer volt már alkalma élveznie 
Lechncr pompás játékát. Ez a 27 
éves futballista a Beogradslti csa
patával is ellátogatott már többször 
Budapestre. A jugoszláv válogatott
ban legutoljára tavaly novemberben 
szerepelt ellenünk, amikor Belgrád
ban azt az emlékezetes 2:0-ás győ
zelmet sikerült kivívnunk a jugo
szlávok ellen. Lechncr eszéici szü
letésű, joghallgató. 1926-ban kez
dett futballozni az eszéki Slaviá- 
ban. Kapus volt, de hamar felis
merték tehetségét és rövidesen kö
zépfedezetet csináltak belőle. így  
került Belgrádba, ahol a Beogradski 
játékosa lett. Miután klubjában 
éppen balfedezetre volt szükség, a, 
tökéletes kétlábas futballista ezen 
a helyen kötött ki. Itt lett váloga
tott is.

Legnagyobb sikereinek egyikét az 
idén áprilisban érte cl Becsben, 
ahol tagja volt annak a jugoszláv 
csapatnak, amely a három birodal
mi játékossal megerősített bécsi 
együttest., a német válogatottat 
nagy küzdelem után 2:l-re győzte 
le.

Lechner jóképű fiú, a belgrádi 
gimnazista lányok kedvence. De ö 
nagyon szolid fiú. Nem iszik, nem 
dohányzik, tanulmányainak és a 
játéknak él.

Lechncrt. mint futballistát, Vin- 
cze „fényképezte" le a legtalálób
ban:— Jónéhány alkalommal küzdöt
tem már Lechner ellen. Mondhatom, 
hogy nagyon „kellemetlent ellenfél. 
Pedig eszményi módon fair játékos, 
de nagyszerűen bánik a labdával és 
remek ütemérzéke van. Emellett 
pompásan fejel. A korszerű játék- 
rendszer nagyszerűen megfelel az ö 
képességeinek. Ugyancsak megke
seríti a vele szemben játszó össze
kötő éleiét, de ugyanakkor pompás 
támogatója a saját támadósorának. 
Leginkább Lázárhoz hasonlíthatom 
öt a magyar játékosok közül. Lázár 
is éppen olyan nagy tehetség, leg
feljebb azt. mondhatnám, hogy Lá- 
zár technikája még vwgasabbrcndü. 
Termetre is hasonlítanak, csak 
Lechner tömzsibb. A játékfelfogá
suk is azonos.

Szóval: Lechner nagy futballista 
és a magyar sport társadalma 
máris örül, hogy vasárnap viszont
láthatja ezt a nagytudású belgrádi 
sportembert.

Válogatottjai nélkül is 
jól mozgott a Gamma
A  Gamma csütörtökön délután az 

OMTK ellen játszott edzömérközést. 
A  Gamma a válogatott edzéseken 
résztvevő játékosai —  Tóth, Sütő 
és Toldi — nélkül is igen jól ját
szott és 6:1 arányban győzte le jő- 
Icépességü ellenfelét. Az OMTK-nál 
Ábrahám kapus könnyebben meg
sérült és ekkor Havas védte az 
OMTK kapuját. Góllövö: Turay 11 
(2), Takács, Fodor, Váradi és Ke
mény, illetve Pásztói, A  Gamma 
vasárnap délelőtt 10 órakor a 
BEAC-pályán a Ganz ellen barát
ságos mérkőzést játszik.

, — ~ .i --------

A Testverlséir fáTundósorét Mezei f 
nyitja ujm hosszú szünet után.

Lajtos BSzKRT a Sashalomba lép;
Bal hátvédet játszik.

U j Sportegyesiilct alakult Debreoenh 
IScvo; Nemzeti Miinkakózjx>nt Sportéi. 
rez€te. Az osryesülot a keleti I I .  oszt. 
debreceni csoportjában indul.

A* SíVSE vasárnao ni ETO ellen tigvr 
aczal n la p á tta l áll ki, a mell vei a  ̂
AAé .p tvá U m  fektette. Még Balogh 
játszik, pedig ő vasárnap a hüvetvuj 
törtei

KEAC-ban Tóth dr és Rolozfci 
té*ia kétes az SVSE ellen. Mind a két 
nek a bokája sérült.

A  Debreceni EAC edzője Drotlár Bé
a nsanat jeles kózépcsalá"5* lelt. Az 
m irt idényben Bereez irányította az egrj 
te-ml csapat edzéseit, Borcez azonban 
rn -nt PiÓAgyár!>e s ezért kellőit a DEA 
nav új edsőt .keresnie.

,  ̂ 1 u t "u  u: u .11 1 f'p, v
volt Pet'or, illetve Szikszai,



LEGÚJABB!
Mégis pénteken délután 

indul a B)-csapat Belgrádba |
A későesti órákban Fábián József 

és Senkey Imre újabb megbeszélést 
tartod a miniszteri biztossal s a 
megbeszélés eredményeképpen még 
sem szombaton, hanem pénteken 
délutón fél 3-kor a keleti pálya
udvarról indul útnak a B) csapat.

f lP

» » i l

~ Jobb az Á ca , m int M e-ázza!
— ez a jelszó Belgrádban

Nyilatkozatok, vélem ények a belgrád i táborból
Szombaton utazik Budapestre a belgrádi különítmény

A  kolozsvári küldöttség 
műsora

Több mint kétszáztagú küldöttség
utazik október 13-án Kolozsvárra.
Az MLSz küldöttsége reggel érke
zik Kolozsvárra, délelőtt megkoszo
rúzza Mátyás király szobrát, majd

tkezik «  erdélyi | logatottunkban 
vezetőkkel. Délután a Ferencváros 
csapata játszik Erdély válogatottjá
val a kolozsvári városi stadionban 
utána a városi színházban fogada
lomtétel lesz. Ezt ünnepi vacsora 
követi.

Belgrád, szeptember 26. 
Ma délelőtt Andrejevics Mihály 

dr-ral, a jugoszláv szövetség elnö 
kével beszéltem a vasárnapi három
szoros magyar-jugoszláv találkozás
ról. A  kiváló elnök a következőké 
mondotta:

•— Hiszem és remélem, hogy ki 
fogjuk köszörülni a multvasárnapi 
csorbát. Bár csapataink jelenleg 
nincsenek olyan formában, mint a 
tavaszi idény során voltak, mégis 
szilárdan bízom mind a három vá- 

Az őszi ligamérkö- 
zesen szokatlanul sok sérülés tör
tént. sok játékosunk katonai szol 
gálatot teljesít, ezek a körülmények 
bizony nem, voltak kedvezőek. Isme
rem jó l a magyar válogatott nagy 
képességeit, ismerem a hazai talaj 
előnyeit, a magyar közönség szer
vezett, bár sportszerű huj-huj-haj 
raját. Nagy feladat előtt áll tehát 
első csapatunk, hogy mégis bízom a 
fiaimban, ezt azzal indokolom, hogy 
majdnem valamennyi járt már Bu 
dapesten, ismeri jó l az ottani han
gulatot. Biztosra vessem, hogy na
gyon érdekes és magas színvonalú 
játék lesz, nemes ellenfelek küzdcl- 

amely méltó lesz azokhoz a 
gyarországi sportintézményeket is-1 sportszerű keretek között, amelyek 
merteti meg, hanem előadásokat és | között már annyi válogatott mérkö- 
gyakorlati bemutatókat tart a szá
mukra. Ez is egyik láncszeme azok
nak az intézkedéseknek, melyeket 
az MLSz Erdély labdarúgásának 
gyors bekapcsolása érdekében hoz.
Ezt az első tanulmányi csoportot 
újabb csoportok fogják követni.

-< ♦ >

ötven székely ifjúsági 
játékos jön Budapestre

Október 4-én ötven erdélyi labda
rugó-játékos lesz az MLSz vendége. 
A  nagyobb székely városokból jön
nek ezek az ifjúsági játékosok, 
akikkel az MLSz nemcsak a ma-

zésnek voltam szemtanúja az FTC 
pályán.

Simonovics Boskó szövetségi ka
pitány az elnök mellett ül és külö
nösen annak utolsó mondatára bó- 
lintgat nagyokat. Majd így foly
tatja:

- A jugoszláv sajtó igaztalanul 
támadott annyira a románoktól el
szenvedett vereség után. Én me.g 
kérdeztem minden játékost, hogy 
egészséges-e. Nem tehetek arról, 
hogy Rajlics és Dragicsevics elhall
gatta előttem sérülését. Rajlics já
tékjogát már fel is függesztettem, 
Dragicsevics elten vizsgálat indult.

— És mi a -véleménye a magyar 
csapatról ?

•— Most értesültem a lapokból, 
hogy a magyar csapat is angol 
rendszerben játszik majd, akárcsak 
mi. Nagyon érdekes lesz a két egy
forma rendszerben játszó csapat 
megütközése.

A  nagy élmény azonban az ifjú
ságiak játéka lesz,

ezt előre megsúgom.
Csütörtökön délután egyébként a 

válogatottak újabb nagy erőnléti 
edzést tartottak. Az egyik szurkoló 
nagy sikert aratott hevenyészett 
versével, amelyet akkor költött,

IS

amikor Petrovics, a Jugoslavia gó 
zsákja egymásután bombázta a gó 
lókat Mrkusics hálójába. A vers 
így szól:

— Jobb az Áca,
•— Mint Me-ázza!

(Áca Petrovics keresztneve.)
A  játékosoknak annyira tetszett 

a költemény, hogy a szerzőt nyom 
bán meghívták a válogatott csapat 
uzsonnájára.

Lschnerrel is beszéltem, ő a kö 
vetkezőket mondotta:

—  Mi már nagyon megszoktuk a 
budapesti közönség nagy biztatását 
amelyben csapatát részesíti. Viszont 
azt is tudjuk, hogy mennyire tár 
gyilagos a magyar közönség és 
mennyire tudja élvezni a jó futballt 
örömmel megyünk tehát Budapest 
re.

Petrovics jugoszláv győzelmet vár 
mind a három fronton.

A  belgrádi válogatottak indulását 
péntekről szombatra tették át 
Szombaton délután érkezik tehát a 
jugoszláv csapat belgrádi része 
Budapestre. A  zágrábiakat Kralye- 
vics dr, a horvát szövetség elnöke 
vezeti Budapestre. Popovics Kika 
kénytelen volt elfoglaltsága miatt 
lemondani a budapesti utat.

Engl András.

Az edzoaíosztály félévi „mérlege"
Vidéki műsor
N Y U G A T I ALSZÖVETSÉG

I. os*tály. Tatabánya: TSC IT.--- GyAO
(Döbrösij. Pápa: Kinizsi—I I .  kei1. SG 
(ZoitW ). Székesfehérvár: Előre—DAC
(Várallyi. Fűzfő: FÁK —Hubertus (Bruck- 
ner). Siófok; SSE—Haladás I I .  (Kmeij.
Ujkoroároiii: U K FC—Unió íRenjrei).

I I .  osztály. Győr: H . kér. 80 II.
KoeSE (Mickl). Sopron: SchSE—SFAC J 
(Pers). Kapuvár: KSE—SVSE I I .  < Kál
lai). Szombathely: Haladás I I I . - Kinizsi 
I I .  (Löriucz). Zalaegerszeg: 7.SE—-
I I .  (K olta i). Jánosházo: JA K—ZLE
(Szakos), hősies:: KSÉ—CVSF>. (TTncer). „ __________ ,

£ wí? J!e~,WÍ;E íBcíJí.‘íil-1 zöi foglalkozás fontossága

Fáféve már, hogy az Edzők Tes
tületéből Edzők Alosztálya lett. Ez 
annyit jelentett, hogy a külön testület 
az MLSz szaktestületévé vált, az 
edzők bevonultak a szövetségbe 
hogy átvegyék a szakkérdések irá
nyítását, hiszen a miniszteri biztos 
ezzel a céllal hívta őket a szövet
ségbe.

Ebből az alkalomból tartottak az 
edzők ülést szerdán este. Közel 
80 ( ! )  edző volt jelen az összejöve
telen.

Senkey Imre ügyvezető vázolta a 
megjelentek előtt az elmúlt félév 
eredményeit. Kiemelte, hogy az ed-

emelke-Pét: FKSE—Fa K  í f .  (Kői rábai); A jka: t ,7-0 .  « _  .,, .
ALI; SSK I I .  (Horváth). Veszprém: V T c l ,  A z  cdzok  állami oklevelet
—-V. MOVE (Gváriásy). Hajmáskér: H SKI kapnak . S zépen  haladunk az edzői 
I I .—A B A K  l í .  (l.óeseii. Guta: GSE—Ne-1 m u nka  szabadabbá tétele

meg a kezdeti nehézségektől, mert 
egy ilyen átalakulás nem megy min
den zökkenő nélkül. Selmeczi öröm
mel fogadta a felvilágosítást, ö  a 
szakviták alatt katona volt s nem 
tudott azokon résztvenni.

Arról is szó esett, hogy az inté
zők gyakran akadályokat gördíte
nek az angol rendszer bevezetése

elé. A  legnagyobb baj az, hogy 
gyors sikert akarnak s ez a nyu
godt munkát — amelyhez türelem 
kell —■ nagyon zavarja. Senkey in
dítványára elhatározták, hogy elő
adásokat fognak rendezni intézők, 
vezetőségi tagok részére s ezeken a 
felvilágosító előadásokon talán el 
lehet oszlatni az intézők kételyeit.

Egyhangú lelkesedéssel határoz
ták el a magyar labdarúgás tanító- 
mesterei, hogy minden tekintetben 
az eddigi úton haladnak tovább.

mesóceai SE (Bercczt. SókszekScze; SzSE I a nn.rif Z 7 7 S 7  77"
—Yágwellvci SC (Vöröst. Muzsla: MSE— I . nny * t  m áris  e le rtek , ho 
ÉSE I I .  (Varsa).

KÖ ZÉPM AG YAR ALSZÖVETSÉG 
I. o g » .  Érd: ÉPLE— TÜSC I I .  (Ceglédi).

— Monor: MSE— V. Keménység (Sándor).
— Vác: VSE—VSC (Tréner). — Eszter 
porc.: E. MOVK—TEL (Kem ényvári). —
Rákoscsaba: K TK —CTK (Bárdos). -
A 1*!?: AöC—KESE (Faragó). — Gödöllő:
GTK—CVSE (Deák).

I. B) oszt. Sződliget: SzTC—V. MOVK 
(Kozma). — Dorog: DAC IL — ICSE (Kecs
keméti). — Felsőgöd: F T K —V. Remény- 
Gég I I .  (Dobay), ASE—FTSE (Kőid I. J.).
— Főt: FSE—Magyarság I I .  (H o rvá th ).— 
leaezog: I. MOVE—Gy. VOGE (K éri). —
Rákoscsaba: P.TK I I .—RVSE (Deák II . ) .
Győmrö: (í y S f —Í'DSK (Cselénvi). —
Maglód: M. MOVE- DSC (Kúvesdib —
Dunahiraszti: DTSK—PÁC (v. Kakifai).'
Rákoskeresztúr: RTE IT.—R. MOVE (Csi- 
ina). — Pilis: PÖTE—Sz. MÁV It t .  iPe- 
szeki). — Szolnok: SzAK—CVSK XI. (Med- 
ács). — Nagykőrös: N P T K -N . MOVE
(Tóth ). — Cegléd: C. MOVE 11-SzCASE 
(Hajdú),

A ífU . LIGA BAJNOKSÁG 
SZOMBATI MCSORA

I. osztály: ChSC—FLSC. URAK-pálya 
fél 4. Kraft. — WaSC—SaSC. Rákosfalva, 
fél 4. Gyulai. — MaSC—Kistext, Váci-út 
fél 4. Páldy. — EnSC—MVaSC, Simoi 
utca. fé l 4. Galambos. — Weiss Manfréd 
—Fiat, Csepel, régi pálya. Tihaniéry.

II .  osztály, 1. csoport: HiSC—RéSC
Hajdu-u., fél 4. Mácsai. —  FaSC—DréSE, 
Gázgyári p., fél 4. Rudas. —  ViSC— 
OpSC. Szent László-tér, fél 4. Boros. — 
AMCSC—LáSC, Újpest, Váci-út. fél 4 
Kovács II I .  — CsaSC—ReSC, Szekszárdi 
öt, fél 4. Istenes.

II. osztály, 2. csoport: MiiSC—HaSC
Kén-u., t é l 4. Szalay. -— FéSC—FraSC, 
Gubacsi-út. fél 4. Barabás. — KaSC— 
Ja3C, Gyömrői-út, fél 4. Csepreghy. 
Gamma— KáSC, Bái,át-u.. fél 4. Vass. 
OeSC—VaSC. Ciprus-u., fél 4. Sallay. 
MaOpSC—FoSC, Budafoki-út, t é l  4. D o b -  
ronay.

I I I .  osztály, 1. csoport: Pamut—MaSC, 
Nagyszombat-u., fél 4. Gellért. — UhSC— 
FreSC, Béke-u.. fél 3. Szénássy. — FuSC 
— RoeSC. Pozsonyi-út, fél 4. Bukó, — 
JÚaSC—StaSC, Váci-út. fél 2. ToufeL

III. osztály, 2. csoport: SchiSC—Stan
dard. ÁVekerlctelep, fél 4. Rosta. — MeSC 
—HuSC. Nagytétény. 3. Glozik. — TuSC 
—OMTK. Gyömrői-út, KTK-p., fél 4. Fe
hér B. — KroSC I I .—Postajav.. Gyáli-út, 
2. Vasvári. — MeSC—HaSC. Soroksári-út 
fél 4. Coda. — KaSC I I .—PeSC II., 
Gyömrői-út, KaSC-p.. 2. Latorcai. — 
CsoSC—Kistext II., Kelenföld, FC-p., fél 
4. Dömök.

Idgad íj: SvSC—PaSC. Hajdu-u.. 2.
Csermely. — DGT’SK—LeSC, Hajógyári 
p., fé l 4. Hegyi.

A SZEGED *
csiitörfo>k<>n délután az UTC-vel játszott 
edzőmérkőzést. A  Szeged 5:1 (4:0) arány
ban győzött Lukács <2), Mester és Á r
mány góljaival. A  mérkőzés előtt Ilesser 
ed*o 11-es rúgásokat gyakorolt az egész 
társasággal. Vasárnap dóie»lőtt a Szegeid 
I .  ós IT. játszik egymás ellen. Kezdés 
10 órakor.

felé. 
jy  a mér

kőzések alatt csak az edzők tartóz- 
kodhatnak a pálya belsejében. A 
szövetség már vándoredzöt is szer 
zödtetett s ez az intézmény tovább 
ra is bővülni fog. Minden NB I. és 
NB II. egyesület köteles oklevéllel 
rendelkező edzőt szerződtetni, 
jövő évben már sor kerül az edzők 
legkisebb fizetésének megállapításé 
ra Is.

Ezenkívül a szakkérdések terén 
is sokat alkotott az alosztály.

Azok a sorozatos szakértekez
letek, amelyeket a rendszer kér
désében tartottak, nagy mérték

ben tisztító hatással voltak.

A  magyar labdarúgás hatalmas lé 
pást tett előre, a korszerű angol 
játékrendszert ma már csaknem 
valamennyi csapatunk átvette, 
kétkedők kételyei eloszlottak az 
alosztályon belül.

Senkey után több felszólaló is ki 
fejtette, hogy az alosztály helyes 
úton já r s az eddigi siker igen ör 
vendetes. Ma már a válogatott csa 
pat is megfogadta azt a tanácsot 
amelyet az alosztály még a tavasz- 
szal adott.

Selmeczi, a LaFC edzője szakkér
désben szólalt fel. Kijelentette, hogy 
játékosai nem megfelelők az angol 
rendszerre, középfedezete például 
képtelen középhátvédet játszani 
Senkey kifejtette, hogy a gyakorlat 
már erre az esetre is szolgált meg
oldással. Nem az a lényeg, hogy a 
régi támadóközépfedezet menjen 
hátra középhátvédnek, a lényeg az 
hogy hátul három hátvéd legyen, 
egy jobbhátvéd, egy középhátvéd és 
egy balhátvéd. Nem lényeges, hogy 
ezek a játékosok eddig mit játszot
tak. Vannak egyesületek, ahol az 
eddigi középfedezet a középhátvéd 
(Tóth, Róják), vannak, ahol hát
védre bízták ezt a feladatot (Po l
gár, Korányi, Bíró, Pákozdi).  A  volt 
támadó középfedezetekből pedig ki
tűnő támadó szélsöfedezet lehet 
(Lengyel, Sárost I I I ) .  A  lényeg ez: 
a megfelelő embert a megfelelő 
helyre.

Más úton jutott el az angol 
rendszerig a Gamma és más 
úton a  Ferencváros, vagy az 

Elektromos.

A 1 2 5  p e n g ő s  r e n d k í v ü l i  
h e t i  j u t a l o m  f e l t é t e l e i  -

Sopron gyászban...
Sopronban nagyon gyászos han

gulat uralkodik a város két N B  II- 
csapatának, a SFAC-nak és az 
SVSE-nek vasárnapi veresége nyo
mán. A  SFAC szurkolói azon so
pánkodnak, hogy csapatuk mári3 
ilyen gyengén szerepel, holott az 
erős mérkőzéseik még hátra vannak. 
Igaz, magyarázat is van: Balogh és 
Salamon I  katona, Soproni I  sérüV 
míg- Viktora elment Sopronból. Fi* 
leg a léleknélküli játékot rójják fel 
a csapat tagjainak.

Az SVSE helyzete nagyon hason
lít a SFAC-éhoz. A  vasutasokat is 
érte vérveszteség, a szurkolók elké
szültek csapatuk gyengébb szerep
lésére, de ennyire gyenge szerep
lésre nem számítottak. A  szurkolok 
szerint a lilák nem tudják, ml az 
kiesni, mert eddig mindig csak fel
jebb jutottak. De ha így megy to
vább, szomorú tapasztalattal lesz
nek gazdagabbak a Soproni Vasuta
sok.

Péntek, 1940 szeptember 27.

Z E m ^ B
A neme! sport a háború kitörése óla 18 

sportágban, kilenc nemzeltel összesen 69, 
országok közötti válogatott mérkőzést 
vívott, meg. A  69 mérkőzésből, illetve 
versenyből 44 végződött Németország 
győzelmével, 21 n németek vereségével, 

pedig doni étién volt.•
Elesett a legjobb olasz öttusázó. Cecca- 

relli százados, az olaszok legjobb öttu
sázója — aki a berlini olimpián i.s részt- 
vett — az olasz-francia háborúban hősi 
halált halt.

TEKÉZÉS
Vasárnap a tekebajnokságban néhánv 

elsőosztályú mérkőzés kerül lebonyolí
tásra: Corvin—Dréher, fél í) óra, Baross- 
tér. Kalmár Imre. — Előre'—BSzKRT fél 

Baross-tér. Pongrácz Zoltán. — HÉV— 
MÁVAG, 9 óra, HÉV-pálya. Szalay Béla. 
— Hűvösvölgy—Köztisztviselők. Hüvös- 

olgyi pálya, 3 óra. Zavetz Imre. — 
MÁVAG B )—LaFC, MÁVAG-pálya, fél 2 
óra. Nádudvari Sándor.
iodi VyM TIf  ".verte a Budapest kerületi 
19-10. évi négyes csapatbajnokságát.

Megírtuk, hogy a magyar-német mér
kőzéssel kapcsolatban 125 pengő rend
kívüli heti jutalmat tűzünk ki.

A rendkívüli díj feltételeit alább ismer
tetjük :

Aki ezt a díjat meg akferja nyerni, 
annak egy ( ! )  szelvényen telibe kell 
találnia n m  a g y a r - n é m e t  mérkő
zés végeredményét, valamint I. félidejé
nek eredményét. Számítanunk kel holt
versenyekre. azaz arra, hogy több pá
lyázónak sikerül ugyanazon a szelvé
nyen telibe találnia a két eredményt s 
ezért egy rendkívüli kérdést is feltet
tünk pályázóinknak. Ez a rendkívüli 
kérdés azonban csak a 125 pengős rend
kívüli heti jutalom odaítélésekor kerül 
figyelembe, ott is csak akkor, ha holt
verseny áll elő. A rendkívüli jutalom 
szabályai az általános csoportban a kö
vei kezők:

Amennyiben csak egy pályázó találja 
telibe, ugyanazon szelvényen a, 
g y a r - u é m <: t mérkőzés végeredmé 
nyét és I. félidőbeli eredményét, akko* 
ez az egy pályázó egyedül nyeri a 100 
pengőt. Ha ketten találják telibe a két 
eredményt egy szelvényen s az egyik 
pályázó jól felel a rendkívüli kérdésekre, 
a másik meg nem. akkor az előbbi 60. 
az utóbbi 40 pengőt kap. Ha mindketten 
jól, avagy mindketten rosszul felelnek 
rendkívüli kérdésre, akkor mindketten 
50—50 pengőt kapnak. (F igyelm eztetés: a 
rendkívüli kérdésre ugyanazon a szelvé 
nyen kell helyesen felelni, amelyen 
pályázó telibe találja a két ered 
m énvt!) Ha hármau találják telibe a két 
eredményt egy szelvényen, akkor a fenti 
elvek alapján járunk .el. Ebben az eset 
ben a következő díjkiosztások képzelhe 
tök el: I. Mindhárom pályázó egyfor 
mán 33 pengő 33 fillért kap. 2. Egy pá 
lyázó megfelel, kettő nem fe le l meg a 
rendkívüli kérdésre. Ebben az esetben 

d íj: 50 pengő, I I —III .  d íj :  25—25
pengő. 3 .Két pályázó megfelel, egy pá
lyázó nem felel meg. Ebben az esetben 
az I .—II. helyen újabb holtverseny van 
Mindenfajta holtverseny elbírálása 
kővetkező módon történik: 1. K i feleB 
meg helyesen a rendkívüli kérdésre, 2. 
Ki találta cd több szelvényen a m a- 

v a r - n é rn e t mérkőzés végeredmé
nyét és I. félidőbeli eredményét. (A 
■endkívüü jutalom odaítélésekor tehát 

nemcsak a legjobbnak bizonyuló szei 
vény számít, viszont a többi szelvények 
közül csak azokat vesszük figyelembe, 
amelyek közül a pályázó egy szelvényen 
találta telibe a két eredményt. T er
mészetesen itt is előtérbe lépnek
azok a szelvények. amelyeken a pá
lyázó a góllövőt is eltalálta.) 3. K i
szerzett több pontot a kérdéses szel
vénnyel. 4. A  kérdéses szelvény pótverse
nyére való tippelés figyelembevétele. 5. A 
kérdéses szelvény gólkülönbsége. íg y  
alószínüleg mindenfajta holtverseny e l

dől s ebben az esetben a díjak a követ
kező formában kerülnek kiosztásra:

d íj: 50 pengő, I I .  d íj: 30 pengő. I I I .  
díj 20 pengő.

A  felállás végül is azonos. Senkey 
általában arra figyelmeztette az 
újító edzőket, hogy ne ijedjenek

Amennyiben háromnál többen találják 
telibe a két eredményt egy szelvényen, 
akkor ezek között a sorrendet a fenti 
szabályok alapján döntjük el s a díjat 

fentiek értelmében szintén háromfelé 
osztjuk.

Természetesen, ha többen találják «l 
egy szelvényen a két eredmény\h o .ezek,

között akad olyan is, aki ugyanazon a 
szelvényen a góllövőt is eltalálja, akkor 
csak az utóbbiak nyerhetik a díjat.

Amennyiben 6cnki sem találja telibe 
ugyanazon a szelvényen a két ered
ményt, úgy a díjat a következő szabá
lyok értelmében adjuk ki: 1. A  vég
eredmény tclibet.aláldsa és a rendkívüli 
kérdésre helyes felelet. 2. A  félidő ered^ 
ményének telibetalálása és a rendkívüli 
kérdésre helyes felelet. 3. A  végered
mény telitalálata. 4. A félidő telitalálata.

Mindenfajta előre nem látható esetek
ben szerkesztőségünk dönt.

Az ötszclvényes csoportban
a 25 pengős rendkívüli díjat eemml kö
rülmények között sem osztjuk meg. 
Esetleges holtversenyek esetén a fentebb 
közölt szabály alapján döntünk. Ugyanaz 
a pályázó mindkét csoportban ugyanaz
zal a szelvénnyel nem nyerhet. Ha a-', 
általános csoportban nagyobb díjat 
nyerne, akkor ott vesszük figyelembe a 
hz ötszelvényes csoportban helyére a so
ron következő pályázó lép elő.

A rendkívüli heti jutalmat bárki el
nyerheti, tehát az is, aki eddig még 
nem küldött be szelvényt. • Ez a rend
kívüli heti jutalom ugyanis semmiféle 
összefüggésben nincs pályázatunk többi 
versenyeivel. Te rruceze lesen pályázóink 
'<i A' TI. számú szelvénnyel ugyanúgy el
nyerhetik a szokásos héti dijakat a 
ugyanúgy gyüjthetik tovább a pontokat, 
mint eddig.

Szabó I I I . ,  Tánczos és Túli is részi 
volt már a BSzKRT csütörtöki edzésen. 
Mind a három játékon kielégítően moz
gón, úgyhogy a vasárnapi barátságos 
mérkőzésen már helyet kapnak a csa
patban. A  pénteki edzésen már Balogh 
I. is jelen lesz.

Galambost, a Dombóvári VSE közép
csatárát a Pécsi YSK igazoltatja.

Nagykauistaai YTE  megóvta a Pécsi 
B’IG elleni mérkőzését.

Kiskunhalason vasárnap a Ktekun&ág 
válogatott csapata próbamérközétüt ját
szik a KAC  és a K .  MOVE játékosaiból 
kiállított vegyes csapat ellen. Várady 
Kálmán szövetségi kapitány íg y  állította 
üse>7© a kél csupa tol : Válogatott: Glock 
ncr — Vörös I., Kar kosz — V irág li 
Szarka. Keresztes — Bolemányi, Kisiionli, 
Haj/, Karai, Vörös I I .  — Vegyes: Gaói
— Németh, Goór — Bátorfalvi. Józsvai, 
Koltai T. — Imgrund, Szabó, Kmcth, 
Nagy II . ,  Nagy H l.

A K EAC  is próbálgatja már az angol 
rendszert. A  csütörtöki edzésen volt a 
rendszer premierje. A  Soproni VSE ellen 
nehezen alakul ki az egyetemisták csa
pata. A  valószínű összeállít ás ez: Iglói
— Tóth I I .  dr, Tóth H í.  — Maróti, Ta
tai, Molnár — Viosai CSolt), Solt (Pe 
rényi). Kolozsi. Lakat. Papp.

A  Szegedi VSE pénteken még könnyű 
•edzést lart. Az ETO ellen ugyanaz a ti
zenegy áli ki, amelyik az elmúlt vasár
nap a Vasast verte 5:l-re.

Meri, a Palotai MTK volt jeleesége a 
MOVE BTSE-t választotta új egyesüle
téül.

— Hallatlan balszerencsénk volt __
mondotta Kováts István, az AR AK  inté
zője, a PPSC elleni mérkőzés után -
K l  t 1*." félidőben Kólókkal kellett "Volna 
vezetnünk. Ettől . u___sürgősen. . fiÍKKetlenül
ja, (tanunk kell a esapaton.

f f  Furulyán erősíti a I’MTK-t
a AAfí í*lca.

IFJÚSÁG

A  SZÉCHENYI FK—WESSELÉNYI 
FK

atlétikai párosmérkőzés eredményei: 
100 m: 1. Bánhalmi W 11.8, 2. Falkai 
Sz 12, 3. Stréhli W 12.1, 4. Számos- 
völgyi W  12.2. — áOO m: 1. Bán
halmi W  56, 2. Uzsoki Sz 56.4, 3. 
Meszes W 57.3, 4. Verőczi Sz 57.4. — 
800 m : 1. Dán Sz 2:12.4, 2. Veröczi 
Sz 2:12.4, 3. Klespitz Sz 2:13, 4. Me
szes W. —  n o  gát: 1. Tóth Sz 16.9, 
2. Rusili Sz 17, 3. Gyarmathy Sz 18.9, 
4. Förster W  20.4. — Magas: 1. Sá
torhegyi W  172, 2. Borbély W 172, 3. 
Wébel Sz 164, 4. Förster W. 160. — 
Távol: 1. Tóth Sz 574, 2. Sándor W 
558, 3. Mátrai W  527, 4. Wébel Sz 
511. —  Rúd: 1. Bende Sz 310, 2. 
Volszlíy Sz 290, 3. Szvetenay Sz 230, 
4. Végh W  230. — Súly: 1. Hamvay 
Sz 12.67, 2. Olgyai W 10.43, 3. Vincze 
W  10.00, 4. Góezán Sz 9.59. —
Diszkosz: 1. Hamvay Sz 32.61, 2. 
Meszes W  29.15, 3. Klespitz Sz 29 14, 
4. Papp W  29.27. —  Gerely: 1. Kle
spitz Sz 37.22, 2. Nagy Sz 36.40, 3. 
Borbély W  34.90, 4. Gyarmathy Sz 
34.50. — 5x100 m: 1. Széchenyi fk 
(Falkay, Tarnay, Kral, Ilusili, Tóth) 
59, 2. Wesselényi fk 61. —  Pontver
senyben: I. Széchenyi fi: 15Z pont, 
2. Wesselényi fk 112 pont.

A  MEZÖGAZDASAGI KÖZÉP
ISKOLA GYŐZÖTT

az Eötvös-gimnázium ellen a Vár
szegi-vándordíjért folyó páros via
dalon. A  BMK pályáján tartott ver
seny eredményei: 100 m: 1. Szarvad! 
BMK 12.3, 2. Horváth BMK 12.3, 3. 
Kreiner BMK 12.4. —  400 m : 1.
Sziráki BMK 58.7, 2. Seller BMK 
58.9, 3. Hepp BMK 59. — 800 m: 1. 
Tóth BMK 2:17.3, 2. Érdi BMK
2:19.5, 3. Zintányi E 2:22.5. __ 110
m gát: 1. Agócs BMK 18.1, 2. Tagai 
BMK 19, 3. Parányi E 19.4. __ Ma
gas: 1. Hortobágyi BMK és Aben- 
dorf E 160, 3. Posch E 160, 4. Pará
nyi E 160. 5. Poilák BMK 160. 6. 
Agócs BMK 160. — Távol: 1.
Szarvadi BMK 578, 2. Tari BMK 
544, 3. Horváth BMK 537. — Rúd:
1. Bolyky E és Tagai BMK 280, 3. 
Gall BMK 280. Súly: 1. Poilák 
BMK 11.50, 2. Kreiner BMK 10.58,
3. Guzsvárv BMK 10.18. —  Diszkosz:
1. Poilák BMK 36.70, 2. Agócs BMK 
30-80, 3. Guzsváry BMK 29.25. —- 
Gerely: 1. Kreiner BMK 43.35, 2. 
Guzsváry BMK 42.70, 3. Szűcs BMK 
39.90. 5x100 m: 1. B. Mezőgazda
sági K. 60.8, 2. Eötvös g. 63. —
Pontversenyben: 1. B. Mezőgazda
sági Középisk. 190 pont, 2. Eötvös a.77 pont.
T E N IS Z

ÓRIÁSI A Z  ÉR UK KLÓI) Í'S ASBÚTH
ÉS GÁBORI BEMUTATÓJA IR Á N T  

CEGLÉDEN
Cegléd egész spoHhírsadalmót megtmoz- 

gáttá Asbotli és Gábori oríjlédi vendéit* 
Játéké. A  disznóivá rendbeli ozásán na- 
In J. Óla dolgoznak és az egész pályát 
(iilun feldíszítik. A  MOVE országos el- 

noknege zhja-t is tűzött lei a bemutatóra.
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S o m o m !-K o v á cs  és Körm öczy— 
Flórián m érkőzésekkel kezd ődik  
p é n te k e n  a m a m a r—ju g o sz lá v  
höigvváSogatott ten iszm érkőzés

Magyarország és Jugoszlávia vá
logatott hölgyteniszcsapata pénte
ken, szombaton és vasárnap játsza 
le mérkőzését a Mária Királyné- 
kupáért. Ez a mérkőzés elődöntő és 
a győztes a már döntőben levő né
metekkel játszik majd a díj idei vé
delméért.

A  Davis Cup szabályai szerint le
bonyolítandó mérkőzésre a két csa
pat felállítása a következő:

Magyarország: Körmöczy Zsuzsi, 
Bomogyi Klári, Bárd Erzsébet, Jusits 
Ilonka.

Jugoszlávia: Kovács Bella, Flórián
[Aliz.

A  magyar csapatban egyest Kör- 
möczy é3 Somogyi játszik, páros
ban vagv a Körmöczy—Bárd-, vagy 
a Körmöczy—Jimts-kettöst szerepel
tetjük. A  jugoszláv csapatban egyest 
is, párost is Kovács és Flórián ját
szik. Pénteken, az első napon

Somogyi Kováccsal, Körmöczy 
Flóriánnal játszik.

Kovács Bella az idén alig indult 
versenyen. Formájára csak abból 
következtethetünk, hogy a jugoszláv 
nemzeti bajnokság nő! egyes döntő
jében megverte Flóriánt. Különleges, 
puha játéka pedig nem. igen fekszik 
S o m o g y in a k . Érzésünk szerint az 
első pontot a jugoszlávok fogják 
megszerezni.

A  Körmöczy—Flórián
mérkőzésen egyenlíthetünk. Kör
möczy ma olyan kiváló formában

A magyar—Jugoszláv 
válogatott 
hölgy teniszverseny 
menetrendje

Szerdán este érkezett meg Mohr 
Oszkár dr, a jugoszláv teniszszövet
ség alelnöke, a jugoszláv hölgy
csapat vezetője Budapestre. A  ma
gyar szövetségi kapitány megbízásá
ból Horntm János főtitkár a sorso
lást is megejtette Mohr dr-ral. Esze
rint a magyar-jugoszláv hölgy tenisz- 
mérkőzés műsora így alakul;

Pénteken:
143: Som ogyi-Kovács; Körmöczy 

■—Flórián.
Szombaton:

jiS : Körmöczy, Bárd vagy Jusits— 
Kovács, Flórián.

Vasárnap:
V4S: Somogyi—Flórián; Körmöczy 

•—Kovács.
A  versenyek a MAC nagy díszpá

lyáján kerülnek lebonyolításra. A  
verseny döntnöke vitéz Szánthó 
László.

M o h r  O s z k á r  d r . :

— M e g le p e íé s  is  
le J je ls é g e s

Kovács HeUa és Flórián Aliz. a bét 
jugoszláv hölgy teniszező nagyin szorgal
mas. Csütörtökön is tartottak edzést. 
Most njar Mohr Oszkár dr, a jugoszláv 
szövetség alelnöke, a issuyjat vezetője 
előtt. Az edzett után Molvr dr ezt mondta: 

— Kiismerem, hogy a magyar csapat 
ma nagyon erős os aligha tatái legyő
zőre Európában. Nem szabad azonban 
*1 felejteni, hogy a jugoszláv hölgyek az 
utóbbi Időben Is érték cl győzelmeket a 
magyar hölgyek ellen, \ álogatott verse
nyen pláne nein lehet előre tudni az ered
ményt és véleményem szerint meglepetés 
Is lehetséges. Mindenesetre őrülök, hogy 
a fiatal erőkből álló magyar csapatot 
játékban láthatom. ,

Kovács és Flórián is úgy vélekedik.Kovács és Flórian is “ BJ 
hogy nem olyan biztos a oiagyar csapat 
győzelme. Egyöntetűen vallják:

—- Nehéz dió leszünk a magyar lányok
nak , , ,

JÓSOLNAK A  HÖLGYEK
A magyar hölgycsapat a kéthetes 

előkészítő edzés alatt nagyon derü
látó volt. A  verseny kezdetére azon
ban kissé megcsappant a nagy győ
zelmi remény. Körmöczy Zsuzsi ezt 
mondta:

v "  Teljesen bizonytalan a mérkő
zés sorsa. Kovács Hclla ellen nem 
lehet biztosra menni.

Bárd Erzsinek már számszerű jós
lata is van:

—  Három-kettőre győzünk — je
lentette ki határozottan.

— Ki fog veszteni ? —  kérdeztük 
tőle.

—  Zsuzsi megnyeri a két egyesét 
és a párost is megnyerjük.

Jusits Ilonka, Olaszországban ka
pott nevén „Pillangó" ezt mondta:

— Győzni fogunk.
És végül Zempléni Antal kapitány 

Is derülátó:
■*— Legalább három-kettős győzel

met várok, de lehetséges, hogy na
gyobb less. a, győzelmi arány,

van, hogy nemigen akadna legyő
zőre Európában. A  magyar bajnok
ság elődöntőjében is megverte Fló
riánt. Akikor ugyan három szetben 
győzött, most valószínűleg kettő is 
elég lesz a nyeréshez. Az első nap 
után tehát 1:1 lehet az állás.

Szombaton a párosra kerül sor. A  
magyar csapatnak, akár Bárd, akár 
Jusits játszik Körmöczy oldalán, 
győznie kell. A magyar hölgyek ke
ményebben játszanak, jobban ütnek, 
mint a jugoszlávok és ezek a tulaj
donságok párosban, főleg nőknél, 
döntő fontosságúak. Végre magyar 
párosgyözelmet ünnepelhetünk majd 
szombaton délután. Ha így lesz, ak
kor 2:l-re vezetünk a második nap 
után.

A  harmadik nap első mérkőzése a 
Somogyi—Flórián

meccs. Somogyinak itt nagyobb a 
győzelmi esélye, mint Kovács ellen. 
Ha nyugodtan játsza, végig a mér
kőzést, nyerni is fog.

A  verseny utolsó száma a
Körmöczy—Kovács

találkozó. Körmöczy férfias tenyerese 
és fonákja ellen nem túl jó fegyver 
Kovács puha játéka. Zsuzsi, ha kell, 
röptézni és lecsapni is tud, és öt 
valószínűleg nem fogja felidegesíteni 
Kovács játéka. Körmöczynek bizto
san kell győznie.

Végeredményben tehát a magyar 
csapat , győzelme látszik valószínű
nek. Az arány 4:1, vagy 3:2 lehet 
javunkra.

■«ar=a— » ------

Asbóth:
— Párost is meg 
fogunk tanulni 
játszani

Asbóth idei versenyévadjának 
méltó befejezése volt a milánói és 
meráni verseny. Mindkét helyen 
nagy fölénnyel nyerte a férfiegyest 
és végleg bebizonyította, hogy az 
olasz versenyzők között ma nem ta
lál legyőzőre. Ebbe már az olaszok 
is kezdenek belenyugodni. Tavasszal 
még próbálták mentegetni az olasz 
játékosok, vereségét. Ma már elis
merik az ifjú magyar játékos fölé
nyét.

—  Jó formában játszottam Milá
nóban és Meránban is, — mondja a 
remek színben lévő Asbóth. —  
Egyik mérkőzésen sem álltam 
vesztésre. Biztosait nyertem mind
egyik meccset.

Ez perezc az egyesre vonatkozik. 
Párosban viszont egy versenyt sem 
tudtak nyerni.

—  Mi volt a baj a párosban ? —
kérdjük Asbóthtól.

—  Semmi, Az olaszok jobban 
játszottak.

Tóth László dr szövetségi kapi
tány is bekapcsolódik a beszélge
tésbe:

—  Jóskában minden kellék meg
van, hogy éppen olyan jó páros
játékos legyen, mint amilyen kiváló 
egyesben. Ma még azonban nem az.

Asbóth így válaszol:
— Ha két Asbóth játszana pár

ban, akkor nem kapnánk ki.
— Akkor is kikapnátok, —  mond

ja neki a kapitány. — Hidd el Jós
ka, hogy néhány dolog megtanulása 
nélkül nem lehetsz jó párosjátékos.

Asbóth beleegyezően bólint:
—  Párost is meg fogunk tanulni 

játszani.
Ez a helyes beszéd. Asbóth, az ö 

na£y tehetsége mellett egészen rö- 
yjő idő alatt elsajátíthatja a páros
játékhoz szükséges lényegtelennek 
látszó, de mégis lényeges aprósá
gokat.

M it játszik szívesebben, egyest 
vagy párost f —  kérdezzük As- 
bóthot.

—■ Egyformán szívesen játszom 
mind a kettőt — válaszolja.

Néhány hét és Magyarországon 
elcsendesednek a teniszpályák. As- 
bóthnak azonban erre a pár hétre 
is van még programja:

—  Vasárnap Cegléden játszom — 
mondja. —- Jövő héten Szegedre 
megyek, ahol az alföldi kerület ju 
bileumán játszom, Október közepén 
pedig Zágrábban játszunk a jugo
szlávok ellen.

Vége is a beszélgetésnek. Jóská
nak „sürgős" dolga akadt. Felka
paszkodik a játékvezetői székbe és 
vezeti a hölgykeret párosedzését. A  
játékosok azonban nincsenek vele 
megelégedve. Kétségbevonják, hogy 
ért a teniszhez . . .

Ostmark teniszbajnokságait szeptember 
39-ótüi rendezik mos Grácban,

FŐISKOLA

A MAFC m ar bajnoknak  
tekinthető a  főiskolai 
feniszcsapatbajnok- 
ságban

ösü tört ökon Pî ósz napon át folyt a já
ték a főiskolai teniszbajnokságokért. A 
csapat baj no ki rangadón a MAFC lóg v< íz. te 
a I)EAC-ot és már bajnoknak tekinthető. 
Csinli jó formája tovább tart. Bartos 
után csütörtökön Barabást győzte le. 
Lredmén yek:

Csapatbajnoki eredmények:
PEAC—BEAC 2:2. Tarnál P--Patak B 

7:9, 9:7, 6:0, Fornet B—Füiöp P 6:2, 6:4, 
Farkas P—Bathó B 6:4, 7:5, Patak, For
net B—Tamás, Füiöp P 9:7, 7:5.

MAFC—BEAC 3:1. Ősink—Barabás 6:3, 
6:2, Csongár—Panlinyi 6:3, 3:6, 6:1, a
DEAO egyetlen győzelme, Sípos—Keztyüs 
6:3, 6:2, Ősink, Sípos—Barabás, Csongár 
4:6, 6:3, 6:1.

KFSC—KEAO 2:2. Bartos KFSC—D6c?J 
KEAC 6:2. 6:2, Sárvári KEAC—Varga 
KFSO 6:1, 6:4, Oapó KEAC—Féhn KFSO 
6:1. 6:1, Bnrtcs, Varga KFSC—Dóczi, Sár- 
vári KEAC 4:6, 9:7, 6:3.

DAC—PEAC 2:1, abbamaradt. Barabás 
D—Tárnán P 6:1, 6:1, Füiöp P—Gsongár 
D 6:3, 6:3, Keztyüs D—Farkas P 6:8, 6:3, 
6:1, a párost nem játszották le.

Egyéni versenyek
Fór fi egyes: Sípos—Féhn j. n,, Batlió— 

Tamási 0 4, 6:4, Keztyüs—Mészáros 6:0, 
6:4, Paulinyl—Vári 6:1, 6:2, Tompfor—
Zsolt j. n„ Fornet—Bertalan j. n,, Cson- 
gár—Fai kas 6:3, 3:6, 8:6, Bartos—v. Seliré- 
jter 6:0, 6:1, Csapó—Kelemen 7:5, 5:7, 6:3. 
Barabás—Sárvári 6:1, 6:3. •

Pénteki játékrend:
8.30: MAFC—BEAC; KFSC—DEAC. -  

9.30: KEAC—PEAC. — 10.30: Ĉ ink—Szi
geti; Csapó, Horváth—Tamási, v. Schró- 
Ejt; Bartos—Keztyüs; Barabás—Bal hó;
Sípos—Fornet. — 2.45: KEAC—DEAO:
Patak—Szabó. — 3.45: KFSC—BEAC;
Horváth—Mádi. — 4.45: Tárnáé*, Füiöp—
Mészáros, Buják.

Főiskolai hírek
A eéllövök októberben boglár portyára 

mennek.
A labdarúgó válogatott októberben Ko 

lozsvárott játszik íiz ottani főiskolás csa
pattal.

A labdarúgók Főiskolai-Kupa küzdel
mei október lÔén. ismét megindulnak.

A7. Ostmark—Budapest főiskolai ököl
vívó válogatott mórkőzé'St a bépeiek ké
résére későbbi időpontra halasztották. 
Hogy azonban a máris ktiünő formában 
lévő magyar válogatott gárda eddigi 
munkája no menjen veszendőbe, szó van 
arról, hogy Szófiába látogatnak el fő
iskolás ökölvívóink.

Az erdélyi havasokban főiskolai tu 
rista menedékházat akar létesíteni a 
MEFSOK. Az ifién a bajnoki és a nem 
zétközi síviadalokat Erdélyben rendezik 
meg. Szó van arról, hogy * MEFSOK 
külföldi edzőt szerződtet a síévadra. Lo- 
va-ssy Zoltán előadó már összeállította 
főiskolás sikereket.

Az- úszÓAzakosztály előadója azt kéri. 
hogy Kassa, Debrecen és Péc« úsxó© port
jának feltámasztását segítse elő 
MEFSOK.

Az atlétikái csapatbajnoki versenyeké 
Budapesten rendezik meg.

Szegeden is lesz már főiskolai evezős-
édet.  ̂ *

Révay. Zoltán dr, a lycssai FSC tanár 
olnöko bejelentette a MEFSOK-nak, hogy 
n kassai főiskolái sport jóval nagyobb
lo-ndűlottol kapcsolódik bele az egyete
mei* magyar főiskolai sportba, mint az 
elmúlt év során.

GYEPLABDA
Hót csapat nevezett az .Erdélyi Kupa 

mérkőzéseire: BUTE. FTC, MIÍC, A1IO, 
MAC, PliHSE és SzHC. Bajt: szopt. 80. 
A csapatok ugyan még nincsenek eléggé 
felkészülve, mert nem volt odzéö ajk almuk. 
A (szövetség álláspontja azonban az volt. 
hogv u körmérkőzések rajtját jobban ki
tolni már nem lehet. Ez az álláspont volt 
a helyes é« ez is győzött.

A szövetség nagy súlyt helyez az ifjú
sági játékosok növelésére. Heten kint há
romszor szövetségi edzőmáp lösz a lóver 
sonytéri pályán. Az edzéseket Moser Int 
vári főtitkár vezeti. Állandó válogatott, 
keretet -állít fel az ifik rászóró a szövet 
sóg. A keret tagjai minden vasárnap lm 
rátságost mérkőzést játszanak az ,,Erdélyi 
Kunáérl” küzdő csapatok közül «z orő- 
vesztővel. Így kíván a szövetség játék- 
alkalmat biztosítani az ifiknek, hogy a 
jövő tavaszra esedékes ifjúsági Tiérnet-
országi portyán méltón képviseljék sz» 
nőinket.

Hitelesítetek a BBTE pasaréiiűti pá
lyáját.

A jövő hónapban játékvezető-tanfolya- 
mot indít a szövetség. Az érdeklődök je
lentkezhetnek minden kedden est© az OTT 
székhazában.

Vasárnapi műsor: FTC—AHC, Pasaréti- 
út, fél 9. Vezeti: Bikár dr, — BBTE—
MHC, Pasaréti-út, fél 11. Vezeti: Ive Ma
ri o ég Moscr. — MAC—PhHSE, fél 0. 
Vezeti: Busicza.

KOSÁRLABDA
Nagyszerű csapattal rajtol a BSE a*

czévl kosárlabdabajnokságban. A főváro
siak* csapa lát teljesen átszeirvezik m nem 
kisebb érők, mint Baján, a sokszoros vá
logatott volt BEAC-ista. Sidó MAFC. 
Hidegkúti MAFC. Szerdahelyi BEAC, 
Károlyi MAFC. Mátyási TI. BSzKKT é* 
még jó egynéhány középiskolás erősíti 
majd a csap utol, A BSE szeretné, ha n, 
bizottság az T. osztályba rangsorozná 
csapatát, Hlert a fent elsorolt erőkkel fel
tétlenül megüti az I. osztályban szereplő
0£yüttes4d( erejét. K ő t .. .

A nagycsapatok kü*ül a BSzKRT már
megkezdte az előkészületeket az idei ko 
s á xd a bihi bajnokságra. A villamos lak cm 
pata. erősíteni is szeretne. A MAO volt 
kiváló ifjúsági játékosát. Vöröst szeretné 
^igazolni a kék-sárgáktól.

A MAC — mint hírlik — nem indít 
csapatot az ezévl kosárlabdabajnok* 
tágban.

Egyelőre még egy átigazolási szenzá
ció sem érkezett a szövetségbe. A benn
fentesek szerint állítólag hétfőre komoly 
Átigazolási érdekességek várhatók. (A 
ezabadrahlás utolsó napja kedden lesz.)

A B bte kosár! abdaesa pata már az új 
k'Ubház tornatermében lévő pályán ké
szülődik az elkövetkezendő bajnoki cr 
tákrn.

EGYESÜLETI h ír e k

A* (J » í MAFC-isták Társasága októ
ber 3-án, csütörtökön erte 8 órakor 
szokásos helyen összejövetelt tart*

Egy férfi regénye, aki sohasem volt 
fiatal! Amikor a vörös talár mögött 
megszólal a szív!
H a iT T  ISaiir üi remeke!

M i n d e i i é r í  
ffszetm i k e l t !
A nő! főszerepben:
B E T T Y  N T O C K E IE E B  
Marcel I*aK»ioí-produkcló 
{ftlAffcr-fllm)

€ O  K  S  O

.ercíiBfeir m a !

J
ÜSZAS

Novak Ilonka új országos csúcsot úszott: 
100 m hát: 1:20.4

A z egyesületek, között az FTC 
rendezte az első versenyt a fedett 
uszodában. A  csütörtök esti verse
nyen az PTC hölgyei szereztek sok 
pontot egyesületüknek, de a legjobb 
eredményt a MUE fiatal hölgyver- 
senyzöje, Novák Ilonka érte el a 
100 m-es hátúszásban. Novák az 
alig tíz nappal ezelőtt Spalatóban 
felállított csúccei*dményét szárnyal
ta túl.

Rajta kívül Felhősnek a 100 
m-es mellúszásban elért országos 
csúcseredmény beállítása érdemel 
dicséretet. A  férfiak közül Németh 
BBTE a 200 m-es ifjúsági mell
úszásban 2:59.6 mp-es kitűnő ered
ményt ért el. —  Eredmények:

108 m hölgy gyors: 1. Vámos FTC
1:14.S. 2. Balogh FTC 1:23, 3. Linharcjt 
FTC 1:26.6. — 180 m hölgy mell: 1. Fel
hős MUE 1:28.8 (országos csúcs beállítva)
2. Salgó FTC 1:30.2. 3. Várkonyi FTC
1:35.2. — 100 in hölgy hit: 1. Novák
MUE 1:20.1 (országos csúcs!). 2. Lovász 
FTC 1:24.2, 3. Huszti MUE 1:30.2. Novák 
ragyogóan úszott, ideje nemzetközi vi
szonylatban is figyelemreméltó.

Fordulói jól sikerültek és ezúttal az 
utolsó métereken is simán, nyugodtan 
úszott. Rövidesen. l:20-ou belül lesz a

100 ti. hát csúcs. Lovász is egyéni esi:- 
esőt ért. el. — 288 m gyors: 1. Tátos FTC 
2:19.6, 2. Hc.lmi MAC 2:23.6, 3. Sk-fányi 
FTC 2:36.4, 1. Versenyen kívül az ifjú
sági Bog.óin* 2:25.8-at úszott. Tátos nem 
nagyon erőlködött. — 2M m Ifjúsági mc'l:
3. Németh BBTE 3:59.6, 2. Tnukovles FTC 
3:04.2, 3. Hámori BBTE 3:08,6. — Az ifjú 
eági Németh egyéni csúcsot, úszott.

100 in ifjúsági hölgy gyors: 1. Albnch 
FTC 1:15.4, 2. Vály MUE 1:24.6, 3. Lo
vász II. FTC 1:35.6. — 103 m fiú mell:
1. Salgó FTC 1:22.8. 2. Somlyó UTE 1:24,
3. Bartalics MAC 1:24.4. — 100 in gyer
mek gyors: 1. Szathmáry FTC 1:09.8 2. 
Csalay MAC 1:15.4, 3. Polonyi UTE
1:15.4. — 100 m II. o. gyors: 1. Helnu 
MAC 1:03.2, 2. Hámori BBTE 1:03.4, S. 
Gergely BBTE 1:0ö,8. — 100 m ifjúsági 
hát: 1. Bujtás MAC 1:20.2, 2. Kertész 
UTE 1:20.4, 3. Szegá! NSC 1:22. — 100 in 
ifjúsági hölgy mell: 1. Székely FTC 1-33.S
2. Koltay UTE 1:37.2. 3. Bársony NSC 
1:40.6.

66 és kétharmad gyermek hát: l.Szath- 
rmivy FTC 57.2. 2. Csalay MAC 59. 3.
Prágai BSzKRT 59.2. — 3x<{ és kéthar
mad ifjúsági leány gyorsváltó: !. FTC 
a) (Albaeh, Púifi, Vámosi 2:41.4, 2. MUE 
2:15.6, 3. FTC b> 2:52.6. — 3*66 és két
harmad ifjúsági leány hát váltó: 1. FTC 
3:08.4, 2. MUE S-.15.6.

3xG0 kétliarmad hölgy vegyesváltó: 1. 
FT'C/a (Lovász, Salgó, Vámos) 2:36.4. 2. 
MUE 2:38.2, 3. FTC/b 3:10.4. — 300 in 
fiú gyors: 1. Szathmáry FTC és Rágd 
MAC 4:02.2, 3. Cauvik MAC 4:13.8.

— Nagy erősítések  
lesznek . •.

—-- M it erősít meg, Terefere ű rt
—  Az a vizilabda-osapat, amely 

egy évvel ezelőtt olyan eredménye
sen erősített, hogy bajnokságot is 
nyert, most úszószakosztályt szervez. 
Széjjel is néztek már a számbajöhető 
emberek között.

—  Csak nem akarnak „szipkázni" t
—  Nem, dehogy. Inkább a vidéki 

tehetségeket „fedezik fel“ . Felfedez
ték ugyanis, hogy a leggyorsabb 
vízilabdacsapat tagjai csakugyan na
gyon gyorsak, Gondoltak egyet, ne
kik ugyan vízilabdázóra nincs szük
ségük, de egypár úszót tudnának 
használni. Megindult tehát a munka. 
Állítólag sikere is lesz. Csakúgy, 
mint annak a másik erősítésnek, 
amelyet innen a környékről akarnak 
megszerezni. Hát, h á t...

—  Miért olyan epés?
—  G á l á m  b l e l k i l  vagyok én...

HÓSPORT
AZ ERDÉLVI Sí ÉLET BEKAPCSOLÁSA
erősen foglalkoztatja a síszövetség voze- 
i * Erdélyben élénk síélet alakult ki az 

elmúlt években. Érdekes, hogy húrom 
santíot kaptunk viezu (Csíkszereda, Szé- 
kolyudyarlicly é,s Gyergyószentimklfw 
melleit), jiellon.i Gyula, az ni síkapitány 
mar. be, ia sorozott, n síkeretbc egy cr- 
d->:Iyi eivereenyzőt, Gehefúgi T>Aszlót. Ö 
az első erdélyi magyar sportember, aki 
..Keretbe kerül.”

ÖKÖLVÍVÁS

Miért nem já r  
Podány edzésre?

A  válogatott ökölvívó-keret edzé
sei serényen folynak a Műegyetem 
ökölvívótermében. A  legutóbbi ed
zésen már minden kerettag meg
jelent, csak Podány hiányzott 
megint. Podány hiányzását senki 
sem tudja megmagyarázni. Egye
sek szerint nem engedik el szolgá
lati helyéről, mert nem kérték el 
öt, mások szerint nem akar Indulni 
az olaszok ellen, ismét mások sze
rint — betegeskedik.

— Nem tudjuk, m i van Podány- 
t K a ~  Jelentette ki Dobránszky 
István, a MöSz edzője — reméljük, 
hogy rövidesen megjelenik és el
fogadható magyarázatot ad eddigi 
elmaradásáról. Már a nyakunkon a 
viadal, alig tíz napunk van, igazán 
nem lehet edzést kihagyni.

A válogatott keret hetenkint há
romszor, kedden, csütörtökön és 
szombaton este tart edzést. A  keret 
néhány tagja azonban hétfőn, szer
dán és pénteken este is ellátogat a 
Műegyetemre, a M AFC  edzésére és 
„különmunkát" végez. Szorgalom
ban tehát nincs hiány!...

A* ökölvívó viiivi-GÓKl díj vasárnapi 
második fordulójában vasárnap este Cse
pelen a következő két mérkőzés V*-., 
MF3E—Lapterjesztők és WMTK—BLE. 
Az el»ő mérkőzés 6, a második fél 8-kor 
kezdődik. Jó idő esetén a Katona Józscf- 
uleni pályán, szabadtéren, rossz idő <**- 
téu a Horthy Miklós-ún tornaL’rcmbeB 
rendezik .íneg a mérkőzéseket.

A MöSz erdélyi 
tervei

A  visszatért keleti és erdélyi ré
szek ökölvívó sportjának újjászer
vezése rövidesen megindul. Holly 
Jenő áléinak és Sulkó Béla, a vi
déki bizottság előadója október 6-án 
Kolozsvárra utazik és az ott össze
gyűjtött. ökölvívó vezetőkkel meg
beszéli a teendőket. Holly Jenő 
ezenkívül ellátogat Nagyváradrá. 
Marosvásárhelyre és Szatmárnéme
tibe is, helyszíni szemlére.

A  Kolozsvári ASE a MöSz-höz írt 
levelében bejelenti, hogy október 
20-án rendezné meg az Erdély— 
Budapest válogatott ökölvívóvia-

dalt. A  mérkőzésre Budapestről a 
MöSz elnöksége, pontozók és egye
sületi vezetők is leutaznának.

Modla Istvánt, a MöSz volt vidéki 
vándoredzőjét Kolozsvárra helyez
ték. Szolgálati beosztása megengedi, 
hogy ott oktatói munkát is végez
zen. A  kc’ ~::svárl ökölvívók Módin 
személyében máris kitűnő edzőt 
kaptak.

A fínn-númet tfkölyivémérV8?,é9 vf.<r'r- 
fs-Pn Időpontja: október 19. Színhely: Hel
sinki,

A magyar-olasz ökölvívó viadal okfú 
bor 5-én, szombaton este * érakor kerül 
sorra a városligeti cirkuszban.

Gamma—Érsekújvár! LE ök ö lv ívó  mór- 
koaeat tartanak vasárnap délután 4 óra- 

CÍOj.ka . anlmi* 7ebírváriúti pályáján, rz,i - T>adlo.ron. A »nerkozeat ünnepélyes kere
tek kózou roptak n^grendezni.
m-olf’l0'™ 1 M.AV és «* Érsekújvárt SB 2ft-~2íl'versenyzőt. k uM fel a rnaíryar-oLvz
nuSnl ra tapasztalatokat eyüjtcni, ta-

A PESTSZENTEKZSfiBETI 
LEVENTE-ÖKÖLVIVÖK

az elszenvedett nagyarányú vereség 
,e'1“ 'ére ia megállták a helyüket a 
WMTK-val szemben. Vezetőjük (s 
egyben oktatójuk), Abaházi József 
szerint különösen Dorcsák, Bakos, 
Krecska és Siványi tett ki magáért. 
Horcsák kemény három menetet 
küzdött végig Kiss ellen, Bakos alig 
18 éves, mindössze 7 hónapja öklöz 
és —  majdnem megverte Szele- 
zsártt; Krecska döntetlent érdemelt 
volna a remekül öklöző Nagy Lajos 
ellen; Siványi roggyanttá tette Ba
rátot. Szeip is jól verekedett, de be
szedett egy kósza ütést és az le
gyengítette,

t
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MOZI

Átrium, D sc s i:
Ig en  vagy n em ?

Mintha egy pesti szalon illatcs, felhő
méi yo3 szögletében mesélnék el a törté
netét, éjfél után. likőrfogyasztás és rádió- 
zene közben. Hogyan ment férjhez két 
jóbaiátnő — az egyik fiatal özvegy, a 
másik fiatal elvált asszony Pétery Já
noshoz. Nem egy Pétery hoz. Ké t túli z. 
Mert két Pétery János van. Unekalcsl- 
vórek. Az egy ik inéi nők, a másik föl il
lír tokos. I)e amikor az utóbbi vidéki 
otthonából Petitre jön, akkor az előbbi 
lakásán száll meg.

A cím azonban nem a két Péteryrc vo
natkozik. Nem is a házasságra. Azt, hogy 
a círo mire vonatkozik, mi nőin mondjuk 
el, n-ert nem pesti .szalon szögletében 
suttognak. Csak annyit közölhetünk, hogy 
szerencsére a közönség az első pillanat
tól fogva tudja, lio-gy — nem! A bauv  ̂
ilalmat az okozza, hogy az elsősorban ér- 
dókéit fiatal elvált asszony nem tudja 
ezt, amit a közönség tud . . .

Kelten írták a filmet s anélkül, hogy 
ptt kutatnák, ki írta a magánhangzókat 
és ld a mássalhangzókat .megjegyezzük, 
hogy <í irrvso ipkább Vaszary Jánoe, in.nt 
Asztalos Miklós ha-Lgján szol.

*
A mulatságos, pikáns, könnyed 

mesét nagyon hatásosan adják elő. 
A film együttese igazán remek. A 
fiatal özvegy szerepében Szörényi 
Éva bűbájosán asszonyos-lányos, 
karcsú, elegáns, kedves. Az elvált 
asszonyt Muráti Lili játsza s mintha 
Joan Crawfordból, Katherine Hep- 
bumből és francia pezsgőből keverte 
volna össze az alakot, amelyet a 
filmre vitt. A  mérnök (ki lehetne 
más?) Jávor Pál. A  földbirtokos (ki 
lehetne más?) Páger Antal. Való
sággal versenyeznek egymással a 
kedvességben, a könnyedségben és a 
közvetlenségben. S Jávor Pál legna
gyobb dicsérete, hogy az utóbbi 
versenyszámban sem marad le. Pá
ger viszont egy „részegjelenet“ -ben 
olyan pazar, hogy a bemutató kö
zönsége viharosan — és igazságosan 
—  megtapsolta. Még három alakí
tást kell külön megemlítenünk: 
Vaszary Piri kíváncsi házvezető
nőjét, Mály Gerö bizalmaskodó ina
sát és Petites Sándor szenvedélyes 
úrvezetőjét.

*

Banky Viktor minden dicséretet 
megérdemel a rendezésért. Hajdú 
Eta nagyon szépen énekli Buday 
Dénes „Igen vagy nem“ kezdetű 
slágerszámát. Eiben István felvételei 
tökéletesek.

URÁNIA:
R o h a n ó  é l e t

A  bécsi Dunaparton kezdődik. 
Egy fiatal nő hull a habok közé. 
öngyilkossági kísérlet. Férfi ugrik 
az öngyilkos után. Kimenti. Haza
viszi a kis gépkocsijavító-telep 
irodaépületébe.

A  férfi: szerelő. Három társával 
dolgozik a telepen. Céljuk: a ke
nyér. Almuk: egy teherautó. De ki 
a nő, akit a férfi megmentett ? . . .

A  három társnak eleinte nem tet
szik az ügy. Ez az idegen nő csak 
zavart fog okozni. A  nő azonban 
először elmegy. Elrohan. Félreértve 
megmentőjét. Éjjel aztán visszatér. 
Mert nincsen hová mennie . ..

A  férfi összetűz a társaival a no 
miatt. Majd kibékül velük. A  leg
fiatalabb kivételével. Azt nem tűri 
többé a telepen, mert érzi, hogy a 
fiú komolyan beleszeretett az ide
gen nőbe.

A  cselekménybe belekapcsolódik 
egy elzüllött ügyvéd. Aztán meg
jelenik egy csempész. A  nő mégegy- 
szer eltűnik —  a teherautóra gyűj
tött pénzzel együtt! —  de ismét elő
kerül. Sőt lassan tisztázódik min
den, eloszllk a titokzatosság, amely 
körülvette az asszonyt. S mire min
den kiderül, az asszony már özvegy 
és — újra férjhezmehet.

Az érdekes, gyakran izgalmas 
drámát Gerhard Lamprecht rendezte 
.— nagyszerűen. Az esnber a való
ságos életet érzi áradni —  egy rend
kívüli történetből.

Hertha Feiler kitűnő alakítást 
nyújt a titkot rejtegető, élettől me
nekülő és mégis életre vágyó fiatal 
nő szerepében. Attila Hörbiger erő
teljes, egyszerű, természetes, igazi 
férfi, ök ketten a film főszereplői.

Oscar Sima, Fritz Rasp és Ale
xander Tróján —  Attila Hörbiger 
három társa — szintén nagyszerűen 
játszik.

D O N  Á L D  K A C S A  K Ö Z B E L É P

o n c ild  k a c s a , W a l t  D is n e y  n é p s z e r ü  
•tja, e d d ig  c s a k  r a jz f i lm e k e n  s z e r e p e l t .  
,1 n a o u  Jjá t é k f i lm b e n  is lá t n i  t o p ju k .

. . K im a r n a ’ *  c ím ű  R K O - v iy  já té k b a n  
tá z ik "  D o n a ld  k a c s a , m é o p e d ig  n e m  
: b l t  á la k b a n , h a n e m  — f á b ó l  fa r a g v a ,  
j ó v a l .  T o t y o g v a  é s  h á p o g v a .

f i lm  v é g é n  a  n ő i  f ő s z e r e p lő  s z ö k n i  
r  a  f é r f i f ö s s c r e p lö  e l ő l .  E k k o r  D o n a ld  
sa  k ö z b e lé p .  B e le a v a tk o z ik  a  c s e le k 
é b e .  D ö n t ő  m ó d o n .  N y o m r a v e z e t i  a  
U fö s s e re p lő t  s e z z e l l e h e tő v é  te s z i  a  
i k e d v e z ő  b e f e je z é s é t .  N e m  .t14Íí."s 
d t h a  a z t  á l l í t j u k ,  h o g y  D o n a ld  k a 
n a k  n a g y o n  f o n t o s  s z e re p e  
i G in g e r  R o g e r s  é s  D á v id  N w e n

KERÉKPÁR

Mé£ rm nái-2 nerc <áeít e l :
1 órás vagy 50 km-es lesz 
a Magyarország nemzetközi
ibiskóslsakos bafsioksága
Dsnfceld, a dánok bajnoka is nyeregheszáll
a bajnoki elm éri
Mint ismeretes, vasárnap bonyo

lítja le az MKSz az évad utolsó nem
zetközi pályaversenyét, Magyaror- 

ág bukósisakos bajnokságát, mely 
ezúttal először nemzetközi kiírásban 
jut dűlőre.

A  bukósisakos bajnokság körül 
nagy viharok dúlnak. Az MKSz 50 
km-es távra írta ki ezt a versenyt, 
az indulók viszont ragaszkodnak az 
1 órás terjedelemhez. Nagy Béla az 
1 órás vezetés nélküli sikertelen 
csűcskísérlete után most a bukó
sisakos arcvonalon szeretné kudar
cát kiköszörülni.

Szekeres még egyre bákétlenkedik. 
Sehogyan sem tetszik neki, hogy a 
dán Danhold is rajthoz áll ezen a

tornán. Beszéltünk Danholddal. Ezt 
mondja:

- - Sem nagynak, sem Szekeresnek 
nem kell attól tartania, hogy kettő
jük küzdelméből én mint nevető har
madik sikert akarok kovácsolni. 
Megnyugtatom a fiúkat: sportszerű 
fegyverekkel szállók ellenük harcba

Áz MKSz ma délután a Millenári
son válogatóversenyt tart a bukó 
sisakos bajnokság mezőnyének ki
egészítése céljából. Fekete, Farkas, 
Kárász, Zselenszka és Pataky vívják 
meg csatájukat a döntőbe való ju
tásért.

A  repülők arcvonalán lázas készü 
lödés észlelhető. Wölfl és Böss, a bé
csiek két vágta-válogatottja ma este 
érkezik Budapestre.

U j csú csk isé rle tek
A  Morvay—Sásdi II. kétüléses pár 

pénteken az 500 méteres, vasárnap 
az 1000 méteres tendemrekord ellen 
indít támadást.

Papp I. pénteken félhétkor neki
megy Orczán 1 órás csúcsának. A 
41.330 méteres teljesítmény, úgy lát
szik, mégsem szárnyalható túl clyan 
könnyen, mint azt a szakértők gon
dolták. Papp I. azonban pillanatnyi
lag jó formában van és nem csodál
koznánk, ha neki mégis sikerülne .. .

ATLÉTIKA

„KÍVÁNATOSNAK TARTJA"
a szövetség a MAC versenyén az 
alábbiak indulását: 100 vagy 200
méteren Pelsöczi, Sándor, Korompai, 
Jf00-on Vadas, Góby, Görkói, 800-on 
(vagy 1500-on) Hires, Aradi, 1500-on 
Iglói, 5000-sn Csapiár, Esztergomi, 
Farkas, 110-es gáton Szabó dr, 400-as 
gáton Kiss, Szörényi, magasugrásban 
Cserna. Gáspár, Tordai, Bánsági, tá
volugrásban Vermes, Zajki, hármas
ugrásban Somló, Somogyi, Dusnoki, 
rúdugrásban Kovács TSE, Kovács 
TFSC, Rajkai, súlylökésben C3ányi, 
diszkoszvetésben Kulitzy, kalapács
vetésben Rácz dr, Németh, Bertalan, 
Gáspár.

NAGYSZABASÜ ATLÉTIKAI 
VERSENYT RENDEZ

vasárnap délelőtt és délután a Som- 
sályi Sport Egylet a vállalat üzemei
hez és telepeihez tartozó egyesületek 
versenyzői részére. A  -versenyen a 
Bánszállási TK, Borsornádasdi LASE, 
Farkaslyuki OTE, Járdánházai SE, 
MOVE ózdi VTK és a Somsályi SE 
vesz részt. A  vállalat vezetőségének 
megbízásából Késmárki Kornél már 
hetek óta sorra járta a különböző 
telepeket és szárlios tehetséges, so
kat ígérő fiúval kedveltette meg az 
atlétikát és tanította meg nekik az 
eredményes stilust. Ez a verseny 
részben az ö vizsgája is lesz.

— Ne hagyjanak ki 
engem a 10.000-ből!
A  német-magyar viadal előkészü

leteivel kapcsolatban megírtuk teg
nap, hogy az az eszme vetődött föl: 
fusson 10.000 métert Csapiár és Né
meth, Kelen és Szilágyi pedig 5000 
méterre maradjon frissen. Kelen Já
nos azért hívott fel bennünket tele
fonon tegnap délelőtt, hogy ez ellen 
a terv ellen tiltakozzék:

—  Isten őrizz, hogy engem 10.000- 
röl kihagyajnak! Eddig egyszer sem 
volt alkalmam 10.000 méteren pihen
ten indulni. A bajnokságban is, a 
finn-magyaron is előző nap kemény 
5000 métert kellett futnom és úgy 
kerültem szembe másnap Szilágyival. 
A német-magyaron első nap lesz a 
10.000. Végre futhatok komoly időt.

—  És akkor másnap 5000-en nem 
Indul ?

— Ezt egy szóval sem mondtam. 
Ha úgy találják, hogy 5000 méteren 
is méltó vagyok a válogatásra, ak
kor szívesen vállalom azt is.

— És bírja ezt erővel? Nem fogja 
érezni túlságosan a finn-magyar 
kettős csatáját ?

— Akár ma futnék újra 10.000-ct 
és holnap 5000-et. Teljesen kipihen
tem magam, őszintén és felelőssé
gem tudatában mondom, hogy szíve
sen vállalkozom a németek ellen is 
kettős futásra. Ha azonban a két 
szám közül választanom kell, akkor 
a 10.000 métert választom. Szeretnék 
már komoly időt futni 10.000-en, Azt 
hiszem, hogy nyugodtan kezdhetek 
úgy, ahogy a bajnokságban kezdtem. 
Akkor 15:02.8 volt az 5000-es rész
idő. Most .— azt hiszem —  tudom 
majd tovább is tartani ezt az iramot.

Közvetítjük Kelen óhaját.' A zt hisz- 
szük, hogy a szövetségnek nem lesz 
kifogása ellene.

Mikkola 75 métert 
hajított a szerdai 
pesti edzést n

öt finn atléta, Valste vezetésével, 
Budapesten maradt, amikor a töb
biek kedden délben útnak mdultak 
Helsinki felé. Az olasz szövetség 
hívta meg őket, hogy vegyenek 
részt a vasárnapi comói versenyen.

Valste és az öt versenyző szerdán 
délután Í3 kiment a MAC-pályára, 
egy kis edzésre. Ott találták Simp- 
sont is. Az amerikai és a finn edző 
hamar barátságot kötött. Valste 
hosszabb időt töltött Angliában, ki
tünően beszél angolul és nagysze
rűen megértették egymást Sinvp- 
sonnal.

—- Soltot tanultam már eddig is 
Simpsojitól — vallotta be Valste. — 
Csak azt sajnálom, hogy gátfu
tóink már elutaztak és Simpson 
nem foglalkozhat velük.

Kronqvist rajtjáról, az amerikai 
rendszerű rajttámláról folytak vi
ták, mialatt Mikkala, Storskrubb, 
Lahdesmaki és Nicklén szorgalma
san melegített. Aztán igyekeztek 
tiszta levegőt teremteni, mert Mik- 
kola hajigálni akart.

Először a salakpályáról dobott. 
Első dobása 72 méter volt. Egy
néhány kisebb-nagyobb dobás után 
átment a fűre. Úgy látszik, nem 
ellensége a füves nekifutónak, mert 
egy irgalmatlanul berántott dobása- 
75 méterre szállt.

A  magyarok igvekeztek utánozni 
Mikkola stílusát. (Gerelyvető nem 
volt kinn.) Apró, a rohamot alig 
fékező keresztlépések után olyan 
„kilövés" következik, mint egy súly- 
lököé. Sülé nyújtott karral, hátra
fordított derékkal próbálgatta, mir 
Valste mosolyogva javította ki:

— így a svédek és a magyarok 
dobnak. Mi, finnek, leengedjük hátul 
a gerelyt, a balvállal előbb jövünk 
előre és azután történik meg fej 
mellett a kidobás. —  És mindjárt 
meg is mutatta.

— Igen, csakhogy ehhez olyan 
hajlékony Ízületek kellenek, mint 
Milckoláé — véli Farkas Mátyás.

— És olyan erő is ■— mondja Da
rányi. — Úgy dobja súllyal a 13 mé
tereket, hogy örörn nézni.

Kronqvist csalt rajtol, Storskrubb 
könnyen fut a füvön. Lahdesmaki 
Zsuffkával együtt ugrik néhányat

—  Látjátok, 340-nél fogja a rudat 
es ezzel ugrik 416-ot. Ha én ezt meg 
tudnám csinálni! De azért a néme
tek ellen már jó leszek.

Ig v  fogadkozik Zsuffka.
Nicklén most nem Imponál any' 

nyira, mint első edzésekor. Hamar 
abba is hagyja és felöltözik. Köz
ben Valste a magasugrókhoz pártoló 
Gyuriczának magyarázza a hosszú 
erőteljesen induló, a léc előtt telje
sen ellazuló roham előnyeit. Gyuri- 
cza nehezen tudja megcsinálni 
Nicklén, aki már felöltözött, segít
ségére siet. Ledobja a kabátját és 
felöltözve, cipőben különböző stílu
sokkal vaan tízszer ugorja a 170-el

Lassan befejezik a finnek is 
utolsó pesti edzésüket. (Megállapítá 
suk: Pesten versenyezni jó, edzésre 
a város nem alkalmas. Túlságosan 
sok a kísértés . . . )  Még megvárjuk 
amíg Szabó Miklós Iglóival fut 1600 
métert (62.4, 2:08.8, 3:15.4, 4:17.6 
Szabó ideje, a Két hét alatt foi-

A  M O ZIK  M C S O R A

RÖ VID ÍTÉSEK: S.z -  szombat, V -  vasár-
n -  f -  '/«. h -  %nap.
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-kr! 55. T.: 153-034. f6.
f8, flO. Sz. V.: f-l-kor is. Igen vagy nem? 
(Muráti, Páger.)
CASINO liskii-u. 1. T.: SSS-102. f6, fc8, 
hlO. Sz. V.: n4-kor is. Erzsébet királyné. 
(Karády.)
CITY, Vilmos császár-út 36. T.: 111—140. 
h6. h8, hlO. Sz. V.: h4-kor js. Csak egy
szer élünk. (Iréné Dunne.)
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
Í6, f8, f i0. Sz; V.: f4-kor is. Harry Baur: 
Mindenért fizetni kell!
DÉCS1 Teréz-körút 28. T.: 12o—9o2.
6. 8, 10. Sz. V.: 4-kor is. Igen, vagy nem? 
(Muráti, Páger.)
FOKÚM Kossuth Laios-n. 18. T.: 189-543. 
f6,.f8. flO. Sz. v .: f4-kor is. Asszony az 
örvényben. (Annié Ducaux.) 2\ik hét! 
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499.
9—24-ig folyt. Magyar-, Luce-. Ufa-, 
Fox- és rajzos híradó. A kormányzó Ma
rosvásárhelyt. Kizárólag itt: Átmentünk 
a Királyhágón. A finn-magyar atléta- 
viadal.
OMNI A Kölese v-utca 2. Tel.: 136-125.
5. n8, tlO. Sz. V.: 4. 6. 8. 10. Hazafelé. 
(Fedák, Csortos.) 2-ik liét!
RADIUS. Nagymező-utca 22. T.t 122-098. 
f6, h8. tlO. Sz. V.: ÍJ-kor is. Mária két 
éjszakája, türay, Osortos.1 Ma este hlOkor: 
Kismama. (Ginger Rogers.) _
ROYa L  APOLLÓ Erzsébet-körűt 45. Ti 
222-002. n6. f8. hlO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Ifjú 
Edison. (Miekey Booney.)
SC’ AGA Teréz-krt 46. T.: 114-411. ni, ti.
hlO Sz V .: 3-kor is. Stanley, a riporte
rek" királya. (Spercer Tracy.l 
URÁNIA Rákóczi-út 21. Te!.: 146-016.
5 n8, flO. Sz. V.: 3-kor is. Rohanó élet. 
(Hörbiger Attila.)' V. d. e. 11: Székely 
örömünnep.

Utánjátszó mozik
BROADW AY Káról v-körút 3. T : 144-212.
f4, f6, f8, flO. Sz. V.: í2-kor is. Nie Gar- 
ter nem téved. ,
CAP1TÜL Baross-! ér 32. Tel.: 134-337. 
f4 ffi. fs. fto. V.: fűkor is. Juarez. 
CORVIN ntlöi-úi: 40. T.: 138-988. ft (6. f8, 
flO V : fa-kor is. Fűszer e-s csemege. 
V.’d. e. í l l ;  Francia négyes.

ELIT Szent Tstván-körút 16. T.: 114-502. 
4, • 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Botrány a cir
kuszban. „HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 142-455. 
14, £6, £8, flO. V.: f2-kor. is. Fűszer és 
csemege. V. d. c. fii: A kis csilri. 
KAMARA Dohány utca 42. T.: 144-027.
11, 2, 4. 6, 8, lü. A láthatatlan ember
LLOYD," Hollán-u. 7'a. T.: 111—994.
f4, 16. Í8, flO. V.: f2-kor i3. Fűszer és
csemege.
PALACE Erzaébet-körút 8. T .: 221—222. 
11, 2. 4. 6, 8. 10. Floridai kaland.
PÁTRIA Népszínház-u. j3. T.: 145-G73.
4. 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Te vagy a dal. 
V. d. c. fii: Tar7.3n győz.
SAVOY Üllői-út 4. T.: 146-040. U,,16, f8. 
f 10. V.: f2-kor is. Te vagy a dal. V. d. c.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-999.
f4, Í6, f8, flO. V.: í2-kor is. Fűszer és 
csemege. „ .
STÚDIÓ Akáefa-U. 4. T.: 140-S4O. II. 2, 
4, ti, 8, 10. Vágyakozás. 2-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbős-u. 11. Tel.; S55-S74.
nt, n6, nS, nlO. V.: n2-kor ie. Halálos 
tavasz. V. d. e.: 11: A dzsungel hőse. 
BELVÁROSI lrányi-nica 21. T.s 384-563. 
4. 6, 8, 10. V.: 2, 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9. 10.
Párbaj semmiért.
BUDAI AHOLI.O Széna-tér. T.: 351-500. 
tó, h7, 9. V.: f2, f4, fi, tS, (10. Halálos 
tavasz. V. d. e. fii: Dzsungel Jim. 
ELDORADO Népszínház u. 31. T.: 133-171. 
4. 6 8, 10. V.: 2-kor is. Halálos tavasz. 
V. d. c. 10. rri: Haragos férj.
HOMEROS Hermina-út !. Tel.: 196—178. 
hő. 7. nlO. V.: f2-tűl Éjszaka kezdődött. 
IPOLY Csákv-ntea 65. Telefon: 292-626. 
f4, f6, f8, flO. V 12-kor is. Párbaj sem
miért. V. d. e. 11: A repiiió'ember. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. f4 f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Pár
baj semmiért. V. d. c. flO, fl2: Mégi6
ártatlan. _  _____
OLYMP1A Erzsébet-körút 26. T.s 421-588. 
11. 2. 4, 6. 8,' 10. Egy nő miolt.
OTTHON Beoiezkv-utca 3. Tel.: 146-447. 
n4, ní, nS. nlO. V.- n2-kor is. Halálos 
tavasz. V. d. e. 10, fl2: Kiss primadonna 
PIIÖNIX Rákűczt-út 68. Tel.: 144-454.
11. J, 3, 5. n8, flO. Dunai hajósok. 
KIÁLTÓ Rákóczi-út 70. T.: 139-497. II, 
1. 2, 5. riS. flO. V.: 10, 12. 2. 4, 6, 8. 10. 
Párbaj semmiért.

A  R Á D IÓ  M Ű SO R A :
Budapest I. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő

Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10 
Hírek. — 10.20: Ruszin ifjúsági előadás. 
„Gyakorlat: tanácsok fiatal ruszin leá 
iivoknak.” Mahkovieh Mária előadása 
(Porcdacsa dlya podkarpatszkoj. • Mária 
Mankovich: Prakticseszkijc szövitö dlys
molodüch podkarpatszkick gyivusek. Dók 
lad. — 10.45: Felolvasás. — 12.10: Farkas 
Sándor cigányzenekara. — Közben 12.40 
Hírek. — 13.30: Szórakoztató zene. —
14.30: Hírek. — 16.10: Felolvasás. — 16.45 
Időjelzés, idő járásjelentés. Hírek. — 1 
Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15 
A Magyarországi Munkásdalegvletek Szó 
vétsége képviseletében a Hírlapterjesztő 
Munkások 8 z a k egy létének Dalárdája. — 
17.40: „Erdély hazatérése.” Csóra Simon 
cszperantónyelvű előadása hanglemezek 
kel. (La reveno de Transivanio.) — 18.05 
Csuka Béla gordonkázik. zongorán kíséri 
Polgár Tibor. — 18.30: „Székelyföld min
dig z.öld.” Elmondja Mészáros Ági és 
Ónodi Ákos. Bevezetői mond Ortut-ay 
Gyula dr egyetemi magántanár. — 19.10 

'Hírek magyar és román nyelvén. — 19.25 
A Rádió Szalonzenekara. — 20.20: A Rá1 
dió külügyi negyedórája. — 20.35: Zene 
kari művek hanglemezről. — 21: Hírek 
német, olasz, angol és francia nyelven. 
21.2*: Hírek és időjárásjelentés.

Budapest II. (834.5 m.) 17.40; Óba7
táncleraezek. — 18.40: „SArkánygyiko*
Erdély földjén.”  Tasuádi-Kukacska And 
rás előadása. — 19.30: Gyorsírotanfolyam 
— 20: Hírek magyar, sz.lovák és ruszin 
nyelven. — 20.25: Haagl^WiGzek. •— ,21.3a 
Idöjárásjelentés. -  22: Oláh Kálmán ei 
lányzenekara muzsikál. — ->3: lanclcnic 
zek. -- 0.05: Hírek. ,,

Kassa. (2Ó9.1 m.) 11.05: Eloadas. — 11.20 
Hanglemezek. ..Egyvelegek. — H.40:w Hí 
rek magyar <£s szlovák nyelven, műsor 
ismertetés. *— 15.251 Magyar- lánclcmezek 
Az összekötő zenét zongorán Toperezer 
Géza játsza. 18.40: Siginond Lajos éne 
kel zongorakisérettel.

mába jött Iglóié 4:18.4) és már bú
csúznak is: ,

-  Viszontlátásra a jövő évben 
Helsinkiben!

Csütörtökön reggel már el is in
dult velük a repülőgép Velence fele.

A  M ILÁN Ó I NEMZETKÖZT VERSENY 
K IM A G A S Ló  EREDMÉNYÉRŐI,,

Lidman 14 mp-es gátfutó Európa-Cisuosá- 
ról már beszámoltunk. A  pompás időben 
rendezett versenyen azonban más kiváló 
eredimi;r : ok is akadtak. íg y  elsősorban a 
Baracca 7:36.6 mp-cs 4x800 móleres ê sues* 
eredií-ónye (az amerikai válogatott 7:35.8 
np-es viiágcsíiosútól alig maradtak e l1, 
melyhez Lanzi l:50-es futása segítette 
íz olasz egyesületi váltót. A  versen von 

jderi volt Harbig is, de csak a német 
4xlt)0-as váltóban indult. A Lauzival való 
találkozása a eomoi versenyre marad. — 
A  milánói eredmények: 100 m: 1. Melle- 
rowicz német 10.5, 2. Monti 10.5. 3. Ma- 
riani 10.5, 4. Gritti l0.fi. — 200 m* 1, M d* 
lerowicz 21.3* 2. Monti 21.3, 3. Gonn-elli 
21.6, 4. Bíiaecko német 21.7. (500-as irá
lya!) — 436 m: 1. Ferrassutti 47.9, 2. Mis- 
soni* 47.9. 3. Alirens német 48.6, 4. Dor- 
nini 49. — KÖO m: 1. Lanzi 2:29, 2. Brand- 
gchcit néir-el 2:30, 3. Ka in dl német 2:30.1, 
4. Pederzoli 2:31.8, 5. \ita3e __ 2:31.8. - -
SÍOO ni: 1. Hel-lström svéd 15:05.6, 2. Eltel 
német 15:05.8, 3. Beviacqua 15:09.4. _ — 
110 nt gát: 1. Lidman svéd 14, Europa-
csúcs, 2. Caldana 14.7, olasz csúcs be»- 
állítva, 3. Fritale 15, 4. Ferrari 15 3. -- 
Magas: 1. Campagner 190, 2. L o ll i  190, 3. 
Donadoni 185, 4. Colombini 185, 5. Nacka 
német 180. —• Rúd: 1. Gustafason svéd 
390. 2. Romeo 380. — Diszkosz: 1. Coneo- 
iini 50.46, 2. Bergh svéd 48.45, 3 Biau- 
cani 46.65. 4. Trippo német 46.35. — 4x1# 
ni: I. Baracca (Pennati, GonnelJi, Gritti, 
Mariani) 41.6. ?. Nemet vegyes (Harbig* 
Mcllerowicz, Bönccke, Alirens) 41.8. —
4x800 m: 1. Baracca (Guasconi, Colombo, 
Dorosceni, Lanzi) 7:35.6, olasz csúcs, 2. 
Vegyes váltó 7:57.4.

MEGÉRKEZETT A  JTJGOSZLAVOK 
HIVATALOS LEMONDÁSA
vasárnapra tervezett magyar- 

jugoszláv női viadalról. Azt írják, 
hogy kevés idő állt rendelkezésre és 
ezért nem tudtak a versenyre felké
szülni. Ezt csodáljuk, mert a megál
lapodás elég régi keletű a két szö
vetség között.

TELJES ERŐVEL FOLYNAK 
GYŐRBEN

a Stájer—Dunántúl előkészületei. A 
stájerek Szentgotthárdon át már 
pénteken este megérkeznek- A  Du
nántúl különböző városaiból befutó 
magyar válogatottak csak szombaton 
verődnek majd össze.

HAKSANYI 1500-ON IS INDULNI 
AKAR

a németek ellen. Az 1500-as második 
válogatottságra ( Szabó Miklós helyét 
Sarkama ellen aratott győzelme után 
nem fenyegeti veszedelem) mások is 
pályáznak. Elsősorban a hamar for
mába jött Iglói és a nagy akarással 
készülő Hires törekszik erre. Harsá
ny! a MAC-versenyen csak 400 mé
teren indul, úgyhogy a szövetség ne
héz helyzetben lesz, ha a netán 3:55 
körül futó Iglói és Hires, valamint 
Harsányi közül választani akar.

KÉZILABDA
Erdődi-Waldncr József, a BLE VII. 

válogatott középcsatúra vette át a WMTK 
kózilcbdacsapatának edzését.

Az Elektromosban nem a nagyarányú 
győzelem, linncni a fiatalok .iú __ játéka 
lepte meg vasárnap a bordó-sárgákat. 
Különösen Papp, Simon II., Szűcs III. 
és Varga játékával elégedett a vezetőség.

— Nem lepett meg a vasárnapi vereség. 
— beszeli Dobiéi* Antal Károly, a MAFC 
kézHabdacsapatának művezetője az UTK- 
től elszenvedett vereség után. — Uj stí
lust tanulunk és ehhez idő kell begyako
rolni. Tavaszra azonban már menni fog!..,

A szép sikerrel működő ..Koszorú” a 
fejlődés újabb állomásához érkezett: hi
vatalos helyiséget kapott a szövetségi 
házban. A Wonke Rudolf né testnevelési 
tanárad irányításával működd Koszorú- 
kézilabdacsapatok vezérkara a követ; 
ke-zŐ: Koszorú III:: Gorka Antalnó dr-né 
testnevelési tanárnő. KoszDrú X: Boll- 
mann Kitty testnevelési tanárnő. Koszorú 
IX: Dombi Pálné testnevelési tanárnő. 
Koszorú X III: Ács Margit testnevelési 
tanárnő. Koszorú K-gyár: Gec6Ő # Zsu
zsanna Icstrevclési tanárnő. Koszorú Bí
zott: Naaymegycvi Margit testnevelési ta
nárnő. Koszorú Kispest: Kpmeues Vilma 
testnevelési tanárnő. Koszorú Budakalász: 
Király Béla. Koszorú Kelenföld: Király
falvi János. Koszorú Bilist! íláth Pó- 
terné testnevelési tanárnő.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Zimankó: így címezte *n levelét; Buda

pest 4, Postafiók 72, Holott a mi cí
münk: Budapest 72. Posta fiók 42. Levele 
természetesen napokig keringett a postán, 
amíg eljutott hozzánk. Több figyelmet!
— Többeknek: Pontssdmbeli kérdéshez
válaszleyelezőlapot kell mellékelni. —
özv. Vincse K.-né: Számítása helyes. — 
Piola: ' A JV. fordulóban csak 17 p. — 
Kondor D.: A II. fordulóban csak 19 p.
— Kisv.: A Ili. fordulóban
csal; 15 p. — Árvácska: Az I. fordulóban 
ilyen névre nem érkezett szelvény.

TEKÉZÉS

két hónappal ezelőtt megalakult 
Ganz TK női teko 6-os csapata barátsá
gos mérkőzést játszott a Corvin női csa- 
patkval, a kőbányai pályán. A. Ganz TE 
női csapata 144 fával győzte le a Corvin 
női csapatát. Végeredmény: Ganz TE
21l>7 fa, Corvin 1963.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca 4. 
— Távbeszélő 182—499 és 138—977. Levél
cím: Budapest 72, Poatafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lőd kiadó: Kultsár István.

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

Nyomatait a Stádium Rt. körforgógé- 
peln. Felelős: GyŐry Aladár Igazgató.


