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Megérdemelt felkelem 
SalBTC—Törekvés 2:1 (2:0)

A hazai csapat nyugodtabban játszott
Góllövő: Csuberda (ll-esből), Jenőfi, Déri 
Salgótarján, 2000 néző. Vezette: Égner

Nagy melegben készülődnek a csapa
tok. A Törekvés kint a pályán öltözik be, 
aztán az öltöző előtt bemelegít. A SalBTC 
a gyári épületben levő SS,E-öltözőben húz 
mezt. A. két csapat közül mintha a buda
pesti lenne az idegesebb . . .

íg y  állnak fe l :
SalBTC: Géczy —• Budai, Tímár — Kiss, 

Marosi, Mátrai — Edocs. Csuberda, 
Jenőfi, XiUczkó, Borsányi.

Törekvés: Kapusi — JLőrinczy, Bánkuti 
— Szűcs, Kónya, Garaxnszegi — Zörgő, 
Virág:, Kiss II., Béri, Dobay.

Az I. FÉLIDŐ
A. Törekvés nappal szemben kezd és 

azonnal támad. Déri pompás labdát tesz

A  z o n g o r d  kiváló szakemberei és 
óriási választók Sftera'&erg hangszer- 
gyárban, Rákóczi-út 60.

Dobay elé, a szélső elfut és alig lő 
mellé. Meleg pillanat v o lt . . . Mezőny
játék folyik a 8. percig. Ekkor Edőcs 
összefejel Búnkutival, a hátvédet éleszt
getni kell. Támad a Törekvés. Zörgő 
beadását Géczi nem éri el, a labdát 
Dobay elcsípi, de mellé lövi. A 12. perc
ben vezetéshez jut a „STÉCÉ“ .

Borsányi elfut, már bent jár a 16-oson 
túl, amikor Lorinczy elkaszál,ja.

11-es. Csuberda a jobb alsó sarokba 
rúgja a labdát. 1:0.

Két szöglettel veszélyeztet a Törekvés, 
majd Mátrai kezez közel a 16-oshoz. 
Szűcs szabadi’úgását Dobay alig küldi

A in V E R IMlaitRfosaiom
D eák Ferenc»uftca 16- sz.

Telefon : 187—487 és. 381—599.

mellé. Egyen!íliteiett volna a Törekvés! 
Á 29. percben újabb gólt ér el & SalBTC.

Marosi Borsányit küldi útra, Lőrihczy 
azonban szögletre ment előle. Borsányi 
beívelt labdáját Jenőfi fejeli a kapura, 

a labda már túl jut a vonalon, amikor 
Kapóst beleöklöz.

A labda a kapus ökléről a felső kapufa 
alsó lápjára, onnan pedig kivágódik. 
A játékvezető azonban már előbb fújt.

A Törekvés tiltakozik,
Égner még megkérdezi a partjelzőt is s 
csak azután érvényesíti véglegesnek a 
gólt,

2:0-ra vezet a SalBTC.
Nagy a m'elog, lanyhul az iram. A 37. 

percben Lőrinczy dancsolja Borsányit. 
A szélsőt kiviszik s csak 7 perc múlva 
tér vissza. A 39. percben Szűcs j*ó szabad
rúgását Géczi biztosan védi. A hátralevő 
időben már nem adódik feljegyzésre 
érdemes esemény.

SZÜNETBEN
a SalBTC kint marad a pályán. A vezetők 
biztatják a játékosokat, hogy csak így 
tovább.

A Törekvés bezárkózik az öltözőbe. 
A második gól jogosságát vitatják. 
Amikor a Törekvés kifelé tart, ott van 
Égner is. A játékvezető megnyugtatja a 
budapestieket, hogy szabályos volt a 
SalBTC második gólja.

A  II. FÉLIDŐ
Viharos Törekvés-támadás vezeti be a 

játékot. Dobay beadása után nagy hely
zet nyílik a Töri-ce-atárok előtt* de sorra 
kihagyják. Feltűnően sok a szöglet mind
két kapu előtt. A Törekvés felforgatja 
csatársorát, de így sem megy semmire. 
Déri balszélső lesz, Kiss II jobböaszekőtő. 
Dubay középcsatár. Aztán újabb cserék 
jönnek. Ez sem segít a budapestiek 
támadcsorán. Támad a Törekvés, a hazai 
védelem azonban mindig sikerrel lép 
közbe. A, 32, percben végre Déri megunja 
társai tologatását, kiugrik. Előbb Marosin 
verekszi áfc magát, azután

átmegy Budáin is és közelről a hálóba 
vágja a labdái. 2:1.

A Törekvés lelkesen kíjzd, a SalBTC 
azonban nyugodtabban játszik. Az 
utolsó percekben egészen unalmas a 
játék. Egy-két Déri-akció vilíanyozza 
csak fel a közönséget, más azonban már 
nem történik.

Szögldtarrány fi: 6 (2:2).
BÍRÁLAT

A nagy melegben ceaik helyenként 
volt jóiiirainú a mérkőzés. A  SalBTC

nyugodtabban játszott, a Törekvés ide
gesebben. A  hami csapalt kétségkívül 
több támadást vezetett éa többet is lőtt 
kapura, minit elletni ölte. A Törekvés ve
resége csatársorának tehetetlen játékán 
múlott. Ez a sor alig tudott néhány ve
szélyes támadásit összoIiozíeí. Mindössze 
Déry volt csaík veszélyes Géczi kapu
jára. A SailBTO győzel mét tehát meg
érdemeltnek keld ínondamuoik.

A hazai csapat kapujában Gócai nem 
csinált hibát. Jó volt Budáig és Ti 
már is. A fedeaeteorbaii Marosi nagy
szerűen játszóit. Két tá r^ a m á r eziir- 
kélbben, do azért ők is dicséretet érde
melnek. A  támadósor legjobbjának ez
úttal Csuberda bizonyult. Utána Jenőfi 
következik. Laczkó és Borsányi is sokát 
volt .játékban. Edőcs ceaik helyenként 
elégített ki.

A Törekvés legjobb csapatrésze a vé
delem. Kapóéinak azonban a második 
gólt védenie kellett volna* A hátvédjei; 
közül Lőrinczy volt a legjobb. Dicséret 
illeti azonban Bánk útit és' Szűcsöt is. 
Kónya nem igen boldogult Jenőfivcl. A 
támadókor sok zökkenővel jntsizott. J-»eg- 
jobb tagja Déri volt. egyedül azonban 
ő sem ment semmire. Gólja pompás cm  
tártelj csítinény. Kívüle ceak Dobay 
lehet még megdicsérni. Sok jó  lefutást 
csdíiáilt, lövéseit azonban nem. kísérte 
szerencse.

NYILATKOZATOK:
Obrincsák László, a SalBTC főtitkára

Ügy érzem, hogy megórdemolten ' győz
tünk. A  játékvezető kitűnő volt.

Wéber Lajos, Törekvés: Jenőfi fejese 
nem volt bent!

Tasnády József, a Törekvés intézője 
Eüto a  Sorsdöntő mérkőzésre is kifog
tuk a játékvezetőt. Lőrinczy 11-eső nem 
vitás, dó Budai niég feltűnőbb 11-est 
csinált, amikor Zörgő elől ököllel le
ütötte a labdát, a 16-oeoa belül. A  má 
sodik salgótarjáni gól megadása nagy 
játékvezetői tévedés. Külön súlyosbítja 
Égner hibáját, hogy a földír elkerült Ka
pusit Jenőfi alaposan meg taposta. Je
nőül bőrszegei mély nyomot hagytak 
Kapo&i oldalán és hátán. Jellemző, 
hogy a szövetség által kiküldött etlonóc 
— ritka eset! — befutott a pályára. Ég- 
ner azonbam a helybeli partjelzőhöz 
fordult fel világosi tóéért. Ez a fél vilá
gosi táfi tei*mészó.tesen nem _ a > Törekvésbe 
nézve volt előnyös. Mi férfiasain' visel
jük a  sorsunkat, sportoimik tovább az 
NB II-beh. de ami a, legutolsó mérkő- 
25Cf>ekoii történt velünk játék ve&otői 
eaeimixratból, az n ál sok.

Ig a z s á g o s  eredmény, — bármelyik 
csapat győzhetett volna

Kispest-Szolok 2:2 (2:1)
A Kispest 2:2-nél elhibázott egy tizenegyest
Gállövő: Kolláth, Kincses, Kincses, Hidasi (öngól)
Kispest, 3500 néző: Vezette: Vass A.

Meleg van, majdnem szélcsend. A pá
lyán kölyökmérkőzés folyik, a közönség 
egy kis pöttöm csatáron szórakozik. A 
nagyok egyelőre a lelátó alatt készülőd
nek.

(Uj kapus, új jobbösssekötő...)
A Kispest Öltözőjében két újonc is 

van. Az egyik Bopár, a kapus, a másik 
— Tóth Gyula, Tóth ilyenkor olyan, 
mintha a légynek sem vétene, a pályán 
pedig néha olyan, mintha — csak a 
légynek nem vétene . . . ;

Belátogat Vécééi is, gipszben van a 
keze. Jókedvű.

HOHNER TAMGŐHARMONIKÁVAL

Budapest, ¥191., Jéxsef-kiürút 3 7 -3 9 .
legújabb tavaszi árjegyzékünk megjelent, ingyen kapható. 

Bemutató művészeink: Ifj. Iáhn Antal és Pösz lózsef. 
VIDÉKI MEGBIZOTTAINK:

®»ja. Ulry Ferenc cég 
“ étassék. Taffner György cég 
Cegléd. S. Pálinkás Pál cég 
-ebre^en. Szendrő Sándor cép 
*fsekújvjár. Tattinger Ferenc 
*s*tergom, Giegler Ferenc 
Kaposvár. Bieliz Gusztáv cég 
■fecskémét. S, Pálinkás Pál cég 
K'*kiinfélegyhása. Dr Roykó Viktor
ír . cégaaioísvér. Dávid Hangszerház
n?mérom, Hacker Testvérek .cé g__

Marosvásárhely. Révész Béla Rt. 
Nagykanizsa. Ladeczky János cég 
Pásztó. Kiss Kálmán cég 
Pécs. Richter József 
Salgótarján. Jobbágy Lajos cég 
Sxégy. Ifj. Simon Mátyás cég 
Székesfehérvár. Medgyesy József 
Szekszárd. Molnár László cég 
Szombathely. Szendrey József 
Zalaegerszeg. Miklós Sándor 
Zafaszenfgrót. Zacslk cég 
Zilah, Szabó Kálmán c$8 .

(Jaóslca panaszlcodik) 
A szolnoki öltttzöben — így illik az ,,öt 

vélogatotlas” csapathoz — a legutóbbi 
válogatott edzésről folyik a szó. Szántó 
,,Jaóska" így panaszkodik:

— Olyan kicsi volt a pálya, hogy 
minden szélsöszöktetést a közönség ka
pott.

(Csapatok)
A Szolnok választ, a nappal hátban 

lévő kaput választja, 
íg y  áll fel a két csapat:
Kispest: Bogár — Monostori, Olajkár 

II — Füzesi. Szabó II, Hidasi — Kin
cses, Tóth, Nemes, Beko, Titkos.

Szolnok: Horváth — Csabai, Kispéter 
— Selmeczi, Szilcs, Fazekas — Szántó, 
Kollúth, Laborcz, Nagy, Korom.

Az, I . FÉ L ID Ő
(„Pali bácsi" sikere) 

Titkos mindjárt az első percben remek 
csellel húz el Csabai mellett, a közönség 
tapsol. Titkos beadása azonban túlságo 
san bosszú, Tóth nem éri el. Az egyik 
partjelző tapsot arat, egy partra szálló 
magas labdát visszafejel a mezőnybe. (A 
partjelző boldog... Ezt nem adná oda 
tíz szépen leintett leváltásért.) A másik 
partjelző viszont tévesen inti le a jó 
helyzetben kiszökő Koromot. ö  nem kap 
tapsot... Tóth lendületes kiugrással ve
teti magát észre, passzát azonban elcsí
pik Nemes elől. Bemek Laborcz—Szántó 
összjáték után Szántó beadását alig 
mentik Korom elől.

(Jobb a Szolnok) 
Lassan kidomborodik a Szolnok fölé

nye. Kolláth a 8. percben szép csel Után 
fölé ló. A mezőny határozottan a Szol
noké. A kispenti támadófedezeteket bíz
tatják, de — vagy alusznak, vagy nem 
hallják... Kincses ragyogó elöreadása le
sen találja Nemest. Egy perc múlva La
borcz tisztán szökik ki. Szabó II lohol 
a nyomában s a szolnoki középcsatár 
fölélő. (Lám, érdemes üldözni valakit az 
utolérés rem épye nélkül is!)

Kincses beadását Nemes föléfejeli, az
tán Szabó II húszméteres szabadrúgása 
a sorfalban akad meg. Sokat támad a 
Szolnok, de nem lö. A 17. percben Ko
romot szögletre szerelik, a szögletet La
boréra a felső kapufára fejeli, onnan pat
tan ki. a  21. percben Kolláth élesen 
mellélő,

(Munkanélküli szélsők) 
A Kispest nem használja ki két ki. 

tűnd szélsőjét. Állnak a pályán. Nagyon 
veszélyes a Szolnok. Korom beadása után 
ide-oda pattog a labda Monostori alig 
tud menteni, végül csalt szabadrúgással 
tud felszabadítani a Kispest. Érik a gól.

(Gyönyörű, gól) 
A 24. percben Laborcz hosszú labdát kap 

Fazekastól, a középcsatár kitolja Kormá
nak, Korom hátratoJja a szabadon neki
futó Nagynak. Nagy lő is mintegy b,'.sz 
méterről a bal alsó sarok felé, Bogár ve 
födik a labdára, de a másik o ’ dalon ha
talmas lendülettel befutó KoUáih belesd  
a lábát a lövésbe s a labda védhctetlenül 
vágódik a jobb ásó sarokba.

l:í-ra
vezet a Szolnok.

(Ébred a Kispest) 
A Kispest — mint mondani szokás — 

felvillanyozódik Kincses átemelését Ne
mes kapura rúgja, Horváth védi. Aztán 
Laborcz tőié lő. Kinesos „cselező-délutáilt" 
rendez Kispóterrel, majd — kapd mögc 
ad be. A  .'KI. percben még egy gólt lő
hetne a Szolnok, Koromnak a kapu elölt 
elsuhanó beadását Szántó rosszul találja, 
lövéso elstlvít a kapu előtt és Monostori 
felszabadít. Támad a Kispest is, part- 
dobás után Nemes átadása elszáll a tiszta 
helyzetben álló Titkos feje fölött. Pedig 
„ Pali bácsi‘‘  már nagyon fente a fejét 
a gólra...

(Egyenlít a Kispest) 
A W. percben már egy gói erejéig éb

EVELYH KOK
páratlanul 

vakmerő mutat
ványai a szumát- 
rai lénevadabkal!

CILIK FEINDI
filmsziár a ionon

A világhírű ma
gyar csoport, 

Aianm- Carmen 
spanyol drót- 

kötéltáncosok és 
10 világo ttrakció

Ó r i á s i  s i k e r ! Naponta 2 előadás: 4 és 8 érakorí 
HÉTKÖZNAP DÉLUTÁN MÉRSÉKELT HELY A RAK A  TELJES 
ESTI MŰSORRAL! Jegyrendelés: 231— 444 és 420—364

red fel a Kispest. A két fedezet egvre 
jobban belejön és jobbnál jobb labdákat 
adnak a csatároknak. Nemes fut a lab
dával, áttolja Tótbnak, Tóth c kosán pnsz- 
szol tovább a tiszta helyzetben lévő Kin
csesnek, Kincses leve: zi a labdát és 
mintegy 72 méterről irtózatos bombát 
ereszt meg a jobb felső sarokba, Horváth 
csak nyúlt utána, de nem védhette.

1:1. .1
(...sőt — vezet!)

Beké éles-lövését fogja Horváth, majd 
Bogár vakmerő heleugrással „tisztáz" egy

F U T B A L L  és  
A TLÉTIK A I í £ r
Schmídt- Szigeti* Szél
sznküzletében, V.. Szeméiynők-n. 16.
Telefon: 11-44-113. Árjegyzék.

helyzetet. Kincses beadását Tóth elveti, 
majd Titkost remek elfutás után csak 
szögletre szerelik. ITjra Titkos fut el, 
most beudás helyett az 'oldalhálóba lő. A 
41. pereben Nemes Kincseshez ad, Kincses 
a labdával befelé liúz, a középen csinál, 
magának helyet. Kispéter üldözi, bele is 
teszi a labdát Kincses labdájába, de nem 
tudja megakadályozni, liégy Kincses kb. 
a 11-es pontról a kifutó kapus fölött ne 
ívelje be a labdát a bal felső sarokba.

2:l-revezet a Kispest.
SZÜNETBEN

A Kispestben o, lapos labdák fontossá
gát hangsúlyozzák. (A Szolnok magasabb 
játékosokból áll.) A Szolnokban Móré ezt 
mondja:

— Pedig mi vagyunk jobbak...

A  n . FÉLIDŐ
(Veszélyes helyzetek)

Mindkét csapat veszélyes. Veszélyes 
Beko kiugrása, Nemes kaptiratörése, úo 
Nagy íölélüvéso is izgalmas. Olajkár II 
kétszer rúg szabadot a félpályáról — ka
pura. A 8. percben Kincses majdnem gólt 
lő, csak éppen hosszan szökteti magát, 
amikor a kapu felé tör. Tóth fölé bombáz 
egy szabadrúgást. Veszélyoscbbn támad 
most a Kispest.

(Hidasi elveszi a szolnoki 
csatárok kenyerét...)

A IS. perében Nagy Koliáthnak ad, 
Kolláth Laboreznak, Laborcz a 11-os Iá
járól lőni aker, amikor a befutó Hidasi 
megelőzi s élesen a bal felső sarokba lő.

3:2.
Védhetet-len gól volt...

Változatos a játék. Bogár szépen fog 
egy líoIl.-Hh-bombát. Mimikét csapatnak 
vaunak veszélyes helyzetei. A  22. percben 
Tóth és Nemes helyet cserél. A 25 perc
ben Szántó éles lövése a jobb alsó kapu
fáról pattan ki.

(11-es...)
per,£'??,n Th-kos előread egy labdát Tóthnak, Tóth nem látja Szűcsöt, úgy 

megy rá a labdára. Sziiűs is a labdáért 
gyűl, de nem találja el s Tóth felbukik 
Szűcs lábában. Nem volt szándékos 
dancs s ha Szűcs eléri a labdát, nem is 
lehetett volna lefújni. íg y  a játékvezető 
11-est ítél, a kispesti játékosok félnek a 
felelősségtől és Tóthot küldik oda rúgni. 
Tóth bizonytalanul, lassan gurítja a lab
dát a kapu jobbfelébe, Horváth elvetéssel 
védi.

(H elyzetek )
, Felnyomni a Szolnok. Szabó Il-nek k i
újul a térdsérülése. Sántít. Bogár szépen 
védi Szántó lövését. A  Kispestnek is van 
néhány veszélyes helyzete. A  41. percben 
Titkos a üres kapu fölé lő... Pali bácsi, 
Pali báesi.„. Az utolsó percekben szoron
gat a Kispest, a Szolnok húzza az időt.

Szöglctarúny V I (Hl) a Szolnok javára.

NYILATKOZATOK:
Saguly (Kispest): Kétszer is a kezünk

ben volt a mérkőzés.
Móré (Szolnok): Igazságos eredmény.

BÍRÁLAT
ügy indult, hogy a Szolnok fölényesen 

nyer. Bizonyos, hogy a Szolnok az egy
ségesebb, a tervszerűbben játszó csapat. 
A Kispest azonban följavult és sok veszé
lyes támadást vezetett. A. Szolnok talán 
többet támadott, az eredmény mégis meg
felel a játéknak, mert' bármelyik csapat 
megnyerhette volna a mérkőzést.

A Szolnokban Szües tartja kitűnő fór 
máját. Kispoternek néha meleg perceket 
szerzett Kincses, csakúgy, mint Csabainak 
Titkos. A  fedezetpár végig egyenletesen 
játszott. Selmeczi nem játszik mindig 
tisztán. A csatársor szépen, ötletesen ját
szott. Szántó sokkal jobb volt, mint á 
válogatott edzésen. Kiltúth a lelke ennek 
sornak. Laborcz tehetséges, de még csi
szolatlan. Nagy jó  építő, Korom  okos, 
nemcsak lendületes-

A Kispestben Uogár bátran védett. 
Szabó II, amíg meg nem sérült, SzücS 
fölé tudott nőni a kullnncs-középfedezet 
szerepkörében. Monostori néha elvesztette 
szem elől Koromot. Olajkár II  jól vigyá
zott Szántóra. Füzesi és Hidasi a kezdeti 
bizonytalanság után szépen följavnlt. 
Kincses kevés labdából is veszélyes tá
madásokat vozeíett és készített elő. 
Tóthon látszik a mérkőzéshiiíny, de volt 
néhány biztató mozda’ata. Nemesnek na
gyon nehéz, dolga volt. Hehe szépen épí
tett, Titkos remek első félidő utón 
visszaesett.

Vass Antal jól vezette a mérkőzést.

Sp orf felvételekhez

m
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AZ VC BOLOGNA ÜJABB TÁVIRATOT 

KÜLDÖTT
a Ferencvárosnak s ebben azt írja, hogy 
még mindig nem tudja megmondani, 
hogy melyik nap játszhat Budapesten, 
Előbb rendezi a portyájának németor
szági részét s azután közli a zöidfehé- 
reitkei a budapesti játék napját.

SPORTÉRMEK
L Ú D  V Í G

B p . T h é k  E . - H .  1 8 .  k ap h atók  
lipn Étjeiméi. WeéireL illat sarlanl

Két meccs közt a pad alatt. A Testvé
riség csapatának pünkösdi mérkőzését a 
HTVE, illetve az SzVSE lemondta. A 
Testvériség ezért, mind a két nap — 
pihent.

A Csantavéri AK élére öttagú igazga
tóságot állított a katonai parancsnokság. 
Tagjai: Utasy Ferenc, Németh Lajos, 
Varga László. Vtncer Gáspár és Gere 
Géza. A  vezetőség a Lampart éllen ezt a 
csapatot jelölte Isi: Hanák — Oláh, Gre- 

\ “  Virágh, Patócs, Forgó II — 
Bálint, Tomik, Varga II, Horváth. Gre- gus II.

CITY és R 0 Y A L  A P 0 L L 0
piolongálta az óriási sikert:

ÉRIK A GYÜMÖLCS
l ü  M ától C A S I N O  is i

■ f



s s s a
A II* félidőbeli jó játékával megérdemelten 
nyert a Ferencváros

Ferencváros-Erdély válogatott 3:1 (0:1)
A zöld-feliérek az első félidőben a szokottnál halványabb 
teljesítményt nyújtottak — Az erdélyiek ekkor remekel
tek, a szünet után a fedezetsoruk visszaesett
Góllövő: Spielmann, Szaniszló II (öngól), Sárosi dr, Sárosi dr
Székesfővárosi diáksporttelep, 10.000 néző. Vezette: Harangozó

P a za r  napsütésben  seregü k  a  k ö 
zön ség  a  N ép ligetben  pünkösd
vasárnap délután  a  szék es főv á ros  
d iáksp orttelepe fe lé . A z  ünnepeknek 
ha  nem  is  leg fon tosabb , de legérd e 
k esebb  és legm a ga sa b b  színvonalú  
m érk őzésére  k iván csi B udapest 
sportk özön sége .

Mindenki meglepetéssel hallja a néző
téren, hogy a Ferencváros hangszórón 
Ábrahámot, az FTC kapusát keresteti,

— Csak nincs baj Csikóssal? — kér
dezgetik aggódva.

Lent a Ferencváros öltözőjében kide
rül, hogy Abrahámot csak azért keres
ték, mert a Ferencvárosnak nincs tarta

n„KRISTÁLY
gyógyforrásbői palackozott 
i g v á a y v i i e t  i g y u n k !

i SZEDI LUKACS
gyógyfürdő

téli uszodájának használa
tával megelőzi rheumáját.

lékkapusa s a kapust végig  lehet cse
rélni. Az erdélyiek öltözője előtt az 
utolsó pillanatban egy  kis. vita támad. 
Ki védjen? Várdai vagy Császár? Végül 
is Jeny edző közli:

— Császár véd !
Háromnegyed hatkor jönnek ki a csapa
tok, holott fél hatkor már kezdeni kel
lett volna. Az erdélyiek piros ingben s 
fehér nadrágban, a ferencvárosiak élénk 
zöld ingben és halvány zöld nadrágban 
játszanak. A Ferencváros választhat, 
nappal hátban játszik.

Ferencváros: Csikós —• Szoyka dr,
Tátrai — Sárosi III. Polgár, Lázár.—
Kalocsay dr, Sárosi dr, Finta, Kíszély, 
Gyetvai.

Erdély válogatott: Császár — Molnár, 
Záborszky — ' Szani?zló II, Juhász, ípe- 
mény — Kovács II, Kovács I, Spiel-
jnann, Bodola, Haláti,,

A b I . F É L ID Ő
Kiszely nagyszerű kiádása az első ko

moly esemény. A- 3. percben Sárosi dr 
jó l cseléz a kapu előtt, de aráikor sza
bad lesz, akkor jó  hélyzetből mellé lő.
Sárosi dr újra pompásan cselez, de be
fejezésül rosszul továbbítja^ a labdát; A
7. percben Kovács II jól ad be s Bodola 
táp srak és* tetően fejel —■ mellé. Erdély 
egyenrangú ellenfél. A 10. percben Spiel- 
mann labdáját a ferencvárosiaktól elha
nyagolt Kovács II majdnem elcsípi. Ha 
elcsípi, akkor.".,* Utána Sárosi III im~ 
mel-ámmál megy labdáért, az előretörő 
Juhász erre elszalad mellette és lövése 
alig m egy  fölé.. Majd meg Tátrait ját-

■' ;v K : ;

K O M M K T  C SIK Ó S 
O iV A T Ö t-T Ö N Y Ö K  !

Gauder
szabótól

m ,  Rrzsóbet-kBrót 4. »*Jj

Szák át, Csikós kifutva a földön fekszik, 
a kapu üres, de Halát! labdája Csikós
ról szögletre pattan.

— Hagyományos erdélyi balszerencse 
— .jegyzi meg valaki. És A Közép hiába 
bíztatja a Fradit. Most támad a Fradi, 
de az erdélyiek öt hátvéddel védekeznek. 
A  16. percben Kiszely lövését Császár 
kiejti. Egy perccel később Spielmann 
szökteti Kovács Xl-t, ez Tátrai mellől ki
ugrik, Csikós, kifut, Kovács II C3elez, ez 
sikerül, a labdát Spielmannak adja a 
utána összefut Csikóssal és elesik.

A  labdát a közben leállt ferencvá
rosi védelem mellett a kiugró és sza
badon futó Spielmann az üres kapuba 

Vágja. Erdély vezet l:0-ra.
Kovács II két percre kiáll. A közönség 
kiabál, mert úgy látta, hogy Kovács II 
lesen kapta a labdát. Spielmann szép 
fejese fölé megy. .Bodola , .eteti“  Sárosi 
líl-ékat, .Sárosi dr és. Gyetvai együtte
sen nagy helyzetet ront el. A 24. perc
ben Kiszely lövését Császár szögletre 
védi.

Kalocsay dr: remek labdát . szalaszt el. 
Általában a zöld-fehérek az erdélyiek tö
mörülő védelmével szemben egyelőre 
nem sokra jutnék. Még 18 méteres sza
badrúgással sem vergődnek zöldágra a 
zöldek. /•

Többet támad a Ferencváros, de táma
dásaiból hiányzik az átütő erő. A 32. 
percben Kiszely szabadrúgását Császár 
nagyon bizonytalanul védi.. Sárosi dr fel
tűnően sokat csattogtatja az ujjait. Ez 
nála1 azt jelenti, hogy pillanatnyilag nem 
megy'. A 34. percben Kovács II. kitör, 
lő, de Csikós szépen véd.

Az erdélyiek folyton előre / játszanak, 
*  zöldek viszont úgy látszik-ki akarják 
használni a 70 méter széles pályát: foly
ton oldalt mennek. A 43. percben három 
Serénevárosi (Finta, Gyetvai, Sárosi dr) 
szabadon áll a kapu szájában és mind
három kihagyja a hatalmas helyzetet.

SZÜNETBEN
vitéz Kemenesy azt; magyarázhatja, hogy 
nagy les volt a gól' előtt, a. Ferencváros 
védelme teljesén leállt. A zöldek kissé 
lévertek, ’ bezárkóznak, fejmosás van.

Az erdélyiek kétségrbeesétten keresnék, 
de sehol sem találnak bőrszeget* Frissí
tőt és törülközőket is nehezen kapnak

az erdélyiek. A fiúk ennek ellenére jő- 
kedvűek, mindannyian alaposan lemosa
kodnak.

A  IL FÉLIDŐ
Újrakezdés után rögtön az erdélyiek 

támadnak s Tátrai majdnem megrugja 
Csikóst. A 3. percben Sárosi dr—Finta— 
Kiszely—Gyetvai a labda útja, Gyetvai 
bent van egészen a kapu előtt, öt lé
pésről lő,

a labda a nagy rúgás nyomán is be
menne a hálóba, de Szaniszló II lá
bán irányt változtat s úgy jut gólba.

1:1.
Most jó  a Fradi, buzdít a közönség s 

Sárosi III hosszú lövését Császár nehe
zen védi. A 6. percben Tátra dancsolja 
Spielmannt, de Bodola nagy szabadrú
gását Csikós feltűnő biztosan védi.

A 15. percben Finta jó  helyzetei sza
la d t  el, a Fradi szögletet ér el s Lázár 
nagy lövésié komoly munkát ad Császár
nak. A  nap most a zöldeket zavarja s 
a Ferencváros sokat engedett a II. félidő 
eleji nagy iramból* A 19. percben Kalo
csay dr remek labdát tálal Sárosi ár
nak. ez nagy gólt lőhetne, de nem he
lyezi a labdát.

— Balra, balra, — kiabál a közönség, 
mert a zöldek ismét elfő lej tették, hogy 
Gyetvai is él még.

Szögletet érnék el. Ez már a hatodik 
ferencvárosi szöglet, de az erdélyiek úgy 
védekeznek. hogy csak három csatárt 
hagynak elől. Sorra fúlnak a zöldek tá
madásai, de folyton emberben akadnak 
meg. Sok a piros az (erdélyi kapu előtt. 
A Fradi védclmo LesreáMítárssal szórako
zik. Azután, jönnek az erdélyiek, Polgár 
és Kovács I küzd a labdáért a 16-oeon 
belül. Polgár dancsolja Kovácsot, de 
nincs II-es. Nébányan fütyülnek a néző
téren. A 28. pei-cben Kovács TI kapu 
Tú'úgé rúgja áz erdélyiek szögletét. Majd 
a túlsó oldalon Sárosi dr FJutával együtt 
nagy helvzetet szalaszt el. Utána Kiszól v 
fölé bombáz. A 30. percben Gyetvai jó 
labdát ad a szabadon álló 

Sárosi drnak, ez 12 méterről kapás
ból lő s a labda a felső léc belső 
élérŐl rézsűt pattan befelé, majd a 
földről nyomban ki is pattan a me

zőnybe.
A játékvezető jó l látja, hogy a labda 
belül volt s habozás nélkül adja meg a 
gólt. Az erdélyiek hiába tiltakoznak.

A Ferencváros 2:l-re vezet.
Az erdélyieknél Kovács I és Spielmann 

helyet cserél. A 34. percben TátraL jó^lab
dájával Finta. kitör. a két hátvéd a 
16-oá ón belül közre fogja. Finta bukik 
de a játékvezető most sem lát oltót 
lt-esré. A  37. -percben Sárosi III  nagy 
lövésé után. Császár majdnem beejti a 
labdát. Sár Ősi d-r-t Bodola dancsolja. mire 
Sárosi III  gyorsan egyenlít. Az utóbbit 
a játékvezető figyelmezteti is.

A 41. petfeboh Gyetvai hátra játszik 
Sárosi dr-hoz, ez

25 méterről kapásból lő és a labda 
remekül száll be a jobb sarokba. Fél- 
niagasan. Nagy lövés volt*. 3:1 a Fe

rencváros javára.
Még Jegy -erdélyi szöglet, , Kovács II 

ezt. is mögé rúgja.- S-zögletárany 6:5 (1:1) 
a Ferencváros javára.

NYILATKOZATOK:
Gálffy András, az MLS* főtitkára: Er

délynek nincs m it szégyenkeznie, egyen
rangú ellenfél, volt,

vitéz Kemenesy Sándor: A Ferencváros 
közepes teljesítménnyel, is biztosan győ
zőit. Az erdélyiek oltsd íróijakor hárman 
is lesen álltak. Az erdélyiek játékában 
lenediilet. címén sok volt a. tisztáta lanság.

Dimeny Lajos: Szép játék, kár, hogy 
nem lőttünk több gólt. Lőhettünk volna.

Jeney Rezső, a NAC elnöke: Elégedett 
vagyok* könnyen meg is; nyerhettük 
volna, különösen, ha a játékvezető 1:1 
állásban megadja a ll-eet.

Jeny Rudolf. ed*ö: A  Ferencváros szé
pen játszott, az erdélyiek fedezetsora a
II. félidőben visszaesett, nem. adott labdát 
a csatároknak. A  második gólnál -  nem 
volt bén t a labda. •

Rónai Ferenc: Az I. félidő, hatalmai 
irama miatt szünet után visszaesett a 
csapatunk. Az. -eredmény igazságos. A 
második £Ó1 azonban csak kapufa volt!

Szaniszló II : A  talpamról pattant be az 
egyen,! ítő gól.,

(Amikör a játékosok vetkőzni kezdenek, 
akkor Tóth István szövetségi edző be
szól: ,.Kovács . I, Spielmann, Bodola és 
Deroény maradjon edzésben a válogatott 
mérkőzés miatt.’*)

BÍRÁLAT
A közönség n e m . csalódott, nagyszerű 

mérkőzést látott. Az erdélyiek tel;*os 
mértékben igazolták jóhírüket. Erdély 
válogatottja az I. félidőben annyira 
meggyőzően játszott, hogy a zöld-fehérek 
résezére nemigen volt remény a vissza
vágásra az Őszi 2:6 ért! Az érdélyiek a 
kéthátvédes, hárömfedezetes rendszerben 
játszottak. Az első félidőben' a két hát
védjük jól lombolt', a fédezefsoruk jő  
labdákat adott és ekkor a csatársoruk Is 
kiválóan játszott. A Ferencváros ebben 
a félidőben lanyhán, bágyadtan, lélek- 
teleiiül mozgott. A  zöld-fehérek minden 
labdáról lekéstek, sokáig tartották a 
labdát májuknál és végnélküli cselezések
ben' merültek el. Az erdélyiek hosszú és 
a földön továbbított labdákkal játszottak, 
a zöld-fehérek viszont minden labdát 
felemeltek a levegőbe. Kétségtelen az is, 
hogy ebben a félidőben a Ferencvárost 
az erdélyiek egyszerűen nem engedték 
játszani J

X  második félidőben aztán megváltozott 
a .iáték képe. A  ferencvárosiak most már 
nem maradtak le a labdákról és _harcol
tak is -minden labdáért. Az első félidőben 
kissé, színtelenül mozgó fedezetsoruk is 
fölébe kerekedett az ellenfél hasonló, 
csapatrészének.. E z aztán döntő hatással 
volt a játékra. A z erdélyiek fedezetsora 
— /fő leg  Juhász —  visszaesett, a csatár
soruk nem kapott elég labdát és a Ferenc
város most már biztosan vezette támadá
sait. Ha a zöld-fehérek csatársora csak 
egy kissé jobban játszott volna, akkor a 
pestiek több gólt rúghattak volna.

EGYÉNILEG
mérlegelve a játékosokat, megállapíthat
juk hogy Csikó* a gélről nem tehet. 
Nem sok dolga volt, de **t megnyug

tatóan végezte el. A három ferencvárosi 
hátvéd az első főidőben sok hibát vétett. 
Mindhárman fölényeskedve kezdtek, de 
az erdélyiek csatársora megmutatta, hogy 
r.em lehet őket félvállról kezelni. 
A második félidőben Polgár már úr volt 
a mezőnyben. r>e feljavult Szoyka dr és 
Tátrai is. Ekkor kielégítettek. Sárosi III 
az első félidőben is sokat harcolt, de 
ekkor még nem sok eredménnyel. Szünet 
után. aztán csapatának a legjobb embere 
volt. Kazár is a második félidőben 
elégített csak. ki. A csatársor legjobb 
emberének Gyetvai bizonyult. Mind a 
két .félidőben veszélyt jelentett minden 
megmozdulása. Kár, hogy kevés labdát 
kapott. Sárosi dr jól kezdett és jó  labdá
kat adott Kaloesaynak. Aztán visszaesett 
és csak a második félidőben javult fel 
A második gólja erősen javít áz osztály
zatán. Kiszelynek nem ment a játék. 
Labdát alig adott Gyetvainak és lövése 
is alig ment kapura. Finta szorgalmas 
volt — de nem igazolta a jó  formájáról 
elterjedt híreket. Kalocsay dr csak a 
második félidőben, akkor is az utolsó 
húsz percben javult fel.

Erdély csapatában Császár sokat védett 
és általában kielégített. A labdafogása 
nem biztos és a kifutás is gyenge oldala- 
A két hátvéd közül Molnár volt a jobbik 
Rengeteget dolgozott. Záborszky is jó  
volt de az ő játékába már több hiba 
csúszott. A fedezetsor szempontjából 
külön kell választani a két félidőt. Az 
elsőben mind a három fedezet kiválót 
nyújtott. Mégis ebben a félidőben Demény 
volt a legjobb fedezet. A második félidő
ben Juhász nagyon visszaesett, C3ak 
percekre lehetett észrevenni. _ Ekkor 
viszont Szaniszló II Volt az, aki észre- 
Vététte magát. A csatársorban a belső 
három az első félidőben kiválóan játszott. 
Bodola rehgeteget dolgozott és egyik 
támadást a másik után indította el 
Spielmahn is jól, osztogatptt és Kovács L 
ia veszélyes volt.' Kovács II  megsérült és 
ez visszavetette. A  második félidőben 
aztán nagyon visszaesett ez a sor. Haláti 
az első félidőben is gyengének bizonyult

Pásztor, Petres (öngól), illü Lóner (2), 
Kernjein

Ny íregyháza : DVSE, DEAC vegyes— 
NyTVE, NvISE vegyes 5:3 (3:2). Bar. 
Vezette: Bánsági. Góllövő: Dombóvári
(2), Manik, Bihari, Gere, ill. Lovász (2), 
Szalay. — Bujtos FC ifj.—Királytelek- 
puszta FC ifj. 3:1 (2:0),

Gádoros: Gyömröi VOGE és MOVE
vegyes—GSE 5:1 (2:1). Bar. Vezette:
Vranka. Góllövő: Keszler (2), Újvári,
Huszár (öngól). Tóth (öngól), ill. 
Liszkay.

Nagykároly: MAC—Debreceni TE 5:3
(2:3). Bar. Vezette: Nyisztor. Góllövő:
Babos (3), Lutz (2), ill. Hernádi (2), 
Pásztói.

Szeged: Móraváros—Szabadkai TC 2:1 
(1:1). Vezette: Vezér II. Az eső miatt 
csak nagyon kevesen voltak kíváncsiak a 
szabadkaiak játékára. Az SzTC kellemes 
meglepetést szerzett, főleg a csatársora 
játszott szépen és a Móraváros csak sze
rencsével tudta a mérkőzést megnyerni. 
Góllövő: Mecseki, Kónya, ill. Gazda. — 
Szabadkai TC ifj.—Móraváros ifj. 4:1 
(2:1). Vezette: Sösdi III. Góllövő: Mir-
csik II, Passza, Erdélyi. Fodor, ill. Lo- 

ász. —■ A SzEÁC II—Kecskeméti TE I.

V i d é k i  e r e d m é n y e k

Makó: MVSE—MÁK 4:0 (2:Ó). Bar.
Vezette: Pataki II. Góllövö: Szűcs, Har
mat — Szeged ifj. vá l—Makó ifj. váj. 
5:2 (2:0). Vezette: Gombkötő. A szege
diek szépen játszottak. GőlIÖvő: Mar
ton (3), Énekes. Szokoly, ,111. Felber (2) 

Királyháza: K. MÁV—Szerencs vál
2:1 (1:1). Bar. Vezette: , KökörqsénySzép mérkőzés. Góllövö: TJéezó. Sikola. 
iil. -Klegyak. — K. MÁV II—Beregszászi 
FTC II 4:0 (0:0). Bar. Vezette: K íc -
minczky. GóllöVő: Jacsó (2), Fafita, Po- 
porics.

Orosháza: Szegeg ifj. vál.—Orosháza
ifj. vál. 2:2 (0:0). Vezettfe: Kovács. H e
lyenként nagyon szép volt a játék. Gól- 
ltívő: Héger, 'Bódogi,, ill. Gombos, Szabó.

Gyula: GyTE—Nagyszalontai SC 5:1
(3:1). Bar. Vezette: Szamosvölgyi. A
visszavágás sikerült. Góllövö: Fálugyai 
(3), Papp, Schriffert, ill. Szilágyi. —  
Sarkad! CASS ifj.—GyTE ifj. 4:2 (1:1) 
Bar. '■ • <

Szatmáméjnéti: Nyíregyházi vál.—SzSE 
3:2 (2:1). Bar. Vezette: Bárt*.' A  szép 
eredmény a hazai csapat védelmét di
cséri. Góllövő: Tóth (2) és Szabó, ill
Farkas és Dragos.
■ Érsekújvár: Levente—Gimnázium 4_:„
(0:1). Villámtorna döntője. Vezétte: V ö
rös. Góllövö: Kovacsics (2), Erdész,
Bállá, ill. Haidecker, Kattauer.
O a p : Nyíregyházi VSC—OsSE_

(4:3). 1/ o. Vezette: Györffy. Gollovó
Viszányik (4), Csörgey (2), Dagonya, ill 
Kun (2); Papp.

Siófok: SSE—DAC 2:0 (1:0). I. o. Ve 
zette: Noszkó. Valtozatos_ küzdelem
megérdemelt győzelem. Góllövö: Bíró 
Zseji. — Optikai művek.. SE . (Bpfst) 
SSE;vegyes 5:2 (4:3). Bar. ' „

Érd: ÉPLE—Esztergomi MOVE 4:1
(0:1). I  o. Vetette: Dénes. Erős küz
delem., Góllövő: Kleiner (2), Turza (2) 
ill, Deutsch. ' •• • _. Vác: VSE—WMTK 3:3 (2:1). Bar. Ve 
zette: Köbli. Góllövö: Hevér, Kürdi, Var 
gadi, ill. Devecsen (2), Gazső.

Pécs: Kereste.—Nagy Lajos gimn., 1: 
(1:1). Vezette: Radnóti. Góllövö: Szabó, 
ill Bors. — Fémipari szakisk.—Tanító: 
képző 1:0 (1:0). Vezette: Iványi. Gól 
lövő: Lovri'ch. A körmérkőzés győztese a 
Fémipar lett. . • _

Hódmezővásárhely: HTVT'l II—Dorozs 
mai FC 4:1 (2:1). II. o. Vezette; Ko 
vács. Góllövö: Virágos, Diamant; Berko 
vics. Szabó, ill. Gyémánt* * — HMTE-— 
HTVE 2:0 f0:ö). Kupamérkőzés. Vezette 
Gyáfmathy. Góllövö: ■ Kőváes, Biro. —
Toldi—Sz á k  IV 2:1 (0:0). -II. o. Ve 
zette: Nagy. Góllövö: Totli, Hegyi, ill 
Szegedi. — A Kokron—Szegedi Posta: 
mérkőzésen a Postás nem jelent _ meg.

Törökazent-miklós: TFC 11 ^Kisújszál
lási TK 3:1 (2:0). Bar. Vezette: v. Szí 
ráki. Góllövö; Futó (2), Fehér, ill. 
Győri. ■

Ercsi: Eötvös—Rákoscsabai TK 3:
(0:0). I. o. Vezette: Virág. Góllövö"
Szecsődi. Szabados, Rácz.

Gyömré: -Kosért LE-M jg(ödr LE 3
(0:0). Vezette: Kiss. Golldvo; Pillér II 
(3). — Gyömrői LE—Mendei LE 13:0
(7:0). Vezette: Palotai. Kupamérkőzések 

M ind szent '. MLE— Makói AK II l : f  
(0:0). II. o. Vezette: Pálinkás. Góllövő 
Hűli. ■ _

ózd: Felvidéki ifi vál.—ózd és kör 
nyéke ifi vál. 3:0 (1:0)." Bár. Ve*. -.Szláv 
kovszky. 500 néző. Góllövö; Vaszi (2) es 
Rózsavölgjú. ’ M

Szentes: SzTE—Szabadkai SE 5:3 (1:2) 
Bar. Vezette: Berta. A szentesiek lel
kes játékukkal megérdemelten győztél? le 
a mezőnyben jől küzdő vendegeket. Gol- 
lövö: Lemmer (3). Palotás, Máesai, ill 
Samu (11-esből), Tóth I  és Kopasz. -  
Szentes ifi vál.—Csongrád ifi vál. 4: 
(4:2). Bar. Vezette: Dudás. Góllövő: Vi 
rágós, Mikes," Farkas. Buzi, ill. Szántai 
II (2) és Szántai I  (2).

Hatvan: HVSE—Budafoki MSE S:
(4:2). Bar. Vezette: - Bori. Góllövő: Vin- 
eze (5),' Tóth (2), Vargha, ill. Mogyo 
rós. Ligeti, Katrinka.

Rákosii get: MOVE Rákosliget—MOVE
Fér. Törekvés 5:3 (3:1). Bar.. Vezette:
Szabó.. Góllövö: Dombóvári I (3), Nagy,
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o. bajn. elmaradt, mert a KTE nem je
lent meg. Helyette a SzHAC—Szabadka 
vegyes csapatával játszott. Eredmény 5:1 
(2:0). Vezette: Visegrádi. Góllövö: Solt
(2), Bajáczki (2), Molnár II. ill. Kovács.

Fngvár: UAC—Budapesti ,,Hangya’ '
4:3 (1:1). Bar. 800 néző. Vezette: Boros. 
Az UAC már 4:l-re vezetett. Góllövő: 
Meiíner (2), Gantner, Melega, ill. Bíró 
II (2) és Grolrmann (öngól). — Ungvári 
ifi vál.—Csap ifi vál. 7:2 (3:0). Bar. Ve
zette: Németh. Góllövő: Papp (3), Sol
tész (2), Bodnár (2), ill. Kői (2).

Az Délvidék visszatérése és az ifjúság 
a 40 éves MLSz jubileumi díszköz
gyűlésének középpontjában

V asárnap délelőtt 10 ó ra k or k ez 
dőd ött az M L S z 40 éves jubileum i 
k özgyű lése a  fe ld íszített szövetségi 
háznak  egy le ti zászlók k al ékes n a g y 
term ében. A z  M L S z tagegyesü lete i 
m in tegy  S00 k lubzászló  beküldésével 
em lékeztek  a  n ég y  évtizedes ju b i
leum ra. A  k özg yű lésen  a  ku ltusz
m in isztérium ot és az O T T -t M i
sán g y i  O ttó d r  fő titk á r  képviselte.

Gidófctlvy Pál dr országos elnök rövid 
és lendületes beszédben méltatta a 
nap jelentőségét, rámutatva arra, hogy 
az MLSz benn a teremben csak rövid 
ünneplést rendez, de annál nagyobb a 
műsora a pályán, ahol a megnagyobbo
dott ország ifjúsági csapatai kétnapos 
küzdelmet vívnak. A jubileum másik 
eseménye, nagyon örvendetes, hiszen 
most üdvözölhetik először a visszatért 
Délvidék képviselőit a szövetségben. Az 
elnök szavait szűnni nem akaró tetszés
sel fogadták és a közgyűlés lelkesen 
ünnepelte a visszatért délvidékieket.

Gálffy. András főtitkár az elmúlt 40 
esztendő ' történetét ismertette. Ezután a 
Délvidéki Magyar Közművelődési Szö
vetség nevében Blazsek Ferenc mondott 
köszöntő beszédet, majd Szűcs Elemér, 
az erdélyi kerület elnöke, országos alel-

nök, Erdély nevében köszöntötte a visz- 
szatért Délvidéket. Az elhangzott felkö
szöntők közül igen érdekes volt B&na 
Pálé, aki a 30 éves BRSC nevében 
babérkoszorút nyújtott át a visszatért 
Délvidék képviselőinek. Rudics Antal, a; 
,,Bácska‘ ’ volt hírneves játékosa, jelen
leg szabadkai vezető moghátott szavak
kal köszönte meg a meleg,, szívhez szóló 
köszöntéseket és bitet tett a magyar 
labdarúgás továbbfejlesztése . mellett 
Bácska és a Délvidék nevében.

Kedves és nagy sikert aratott felszó
lalás következett. Klébersberg Géza, a 
labdarúgás egyik meghonosítója Magyar- 
országon, _ a legelső válogatott csapat 
tagja a régi, válogatott sapkával a fe
jén tett hitet a labdarúgás mellett és 
köszöntötte a jelenlegi vezetőséget. Vitéfc 
Karsay József a Komáromi AC és a 
Pápai Perutz nevében üdvözölte a ju
biláló MLSz-t. Ezutan  ̂Szeder János or
szággyűlési képviselő, a MOVE és a 
kerékpáros szövetség elnöke mondott 
köszöntőt, maid felolvasták az üdvözlő 
sürgönyök szövegét, ame’yek nagyrésze 
a sportszövetségek részéről hozta az üd
vözlést a jubiláló MLSz-nek.

A közgyűlés végeztével a kiküldöttek 
és az elnökség a Hősök terére vonult, 
ahol a visszatért Délvidék kiküldöttei 
helyezték el a koszorút a HÖsok Emlék
kövére. •

Asz ifjúsági villámtorna
Döntő: Levente D-Felvidék 3:1 (1:1)

Vasárnap már a kora ,,hajnali’* órák
ban népes volt á Népligeti Diáksporttelep 
környéke.' A szurkolók közül sokan meg
lepődtek, -hogy csák a- sporttelep bejára
táig jutottak. Az éber örök nagyon 
vigyáztak, hogy. „idegen.4* be ne jusson 
a pályára, mivel a délelőtti mérkőzéseket 
zárt , kapuk ■ mögött bonyolították le. 
A csapatok tartalék játékosai, valamint a 
hivatalos személyiségek így is elég szép 
számú szurkolóhadat alkottak. A kív.ül- 
maradt szurkolók úgy segítettek magu
kon.' hogy .'páholyból44, a drótkerítés 
mögül szurkoltak á csapatoknak.

Pontosán félnyolc órakor njútotta meg 
-1-  lövid ünnepség keretében — Gidóíalvy 
Pál ,.dr; az MLSz elnöke az Ifjúsági 
Villámtornát. Háromnegyednyolckór már 
mind a három pályán kezdésre készen 
álltak a csapatok.

A délelőtti mérkőzések eredménye: 
Selejtezők (2X25 pere):

BLASz A)—Körös vidék 4 :• (0 :©).
Vezette: ifj. Magyar. Szünetutáni játéká
val megérdemelten nyert a BLASz. Gól- 
lövő: Hrotkó II (2) és Mésziros (2).

Banántól—KISOK B) 2:1 (1:1). Vezette: 
Híres. Szerencsés győzelem. Góllövő: 
Ónodi l l  (2). illetve Klimek.

MOVE—Felső tiszai kér. 1:1 (1:1).
Vezette: Zuglói. A sorsolás a felső-
tiszaiaknak kedvezett, ők" jutottak tovább.

Csik-tiMl" készítője 
S Z A B Ó  A D O R J Á N , Kagymező-s. 1 t .
» »

Góllövö: Szilágyi, illetve Erdey (öngól).
Lövcnte B)~Dana-Tiszaköz« 3:0 (ű:0). 

Vezette: Borosa. A  leventék nagyszerű 
hajrát vágtak ki. Góllövö: Térleth,
Hegedűs és Rósner.

Alföld—Levente A) 3:1 (3 :•). Vezette: 
Verbényi. Szünet tuán az Alföld már 
csak félgőzzel játszott. Góllövö: Borbély, 
Bonyhádi és Lendvay, illetva Hidegkúti.

Felvidék—Erdély 2:1 (1:0). Vezette:
Szeder. Az erdélyiek veresége meg
lepetés. Góllövö: Lángár .és Pepsitzky, 
illetve Zilahi.

. KISOK A )—Bácska 2 :1 (1:0). Vezette: 
Moldováriyi. A- KISOK csak lelkesedésé
nek köszönhette a győzelmet. Góllövő: 
Híres és'E per jessy. illetve Schneider.

É»7-Ak-Dnnántul—BLASz B) 1:0 (0:6).
Vezette: Világ. A budapestiek fölényes
kedő játéka megbosszulta magát. Gól- 
íövő: Hiba.

Elődöntők (2X36 pere):
Banán túl—BLASz A) 1:6 (1:6). Vezette: 

Moldoványi. A BLASz a csatársorának 
gólképtelensége miatt vesztett. Góllövő: 
Baum.

Levente B)-i-Felsőtis«ii kér. 4:6 (2 :#).
Vezette: Virágh. A csatársorok közötti 
különbség döntötte el a mérkőzést. Gól
lövő: Teveli (3) és Kontror.

Felvidék—Alföld 3:6 (1:6). Vezette:
Verbényi. Az Alföld csak kapusának 
gyenge védése miatt vesztett. Góllövő; 
Vadas (2) és Langár.

feszak-Danántui—KI.SOK A) 1:6 (|:0). 
Vezette: Fedák. Mindvégig változatos
játék. A  győztes gól az utolsó percben 
szabadrúgásból esett. Góllövő: Horváth.

» .
Délután két órakor megnyitják a kapu

kat a közönség részére. Alig indul meg s 
közönség a pályára, sűrű szemekben’ esni 
kezd az eső, de ez az eső csak egész 
rövid lélegzetű. Amikor

• középdöntő

első mérkőzésére sor kerül, a nézőtéren 
mór szép számban vannak szurkolók.Levente B)—Dnnántnl 2:0 (6:0).
Vezette: Virágh. A. Levente B) ejry kis 
szerencsével még több gólt is lőhetett ' 
volna.. Góllövö: Hegedűs és Kontror.

Felvidék—ftszak-Dunántúl 1:0 (0:6).
Vezette: Moldovány. Mindkét csapat tá
madósom előtt sok gólhelyzet .nyílt, de 
a csatárok nem tudták kihasználni; azo
kat. Az utolsó percekben nagy kapus- 
hibából esett a győzelmet jelentő gól. 
Góllövő: Priberszky.

A Levente B )—Dunántúl labdarugó- 
mérkőzés után került sor a bemutatókra. 
Molnár Ignác szövetségi edző sípjelére 
a lelátó két végétől katonás rendben 
négy-négy egyesület játékosai igyekez
nek a pályára, az előre kijelölt helyükre. 
Ott megálltak, majd együttesen „Szebb 
Jövőt !“ • köszöntéssel üdvözölték a néző
teret. Hatalmas tapsvihar fogadta a kö
szöntésüket. Kevéssel később harminckét 
kapus jelent meg a jxtéktéren és mu
tatta be a védés sokféle változatát. Kü
lön közönségsikerük volt. Közben a pá
lya különböző részein a mezőnyjátékosok 
mutatták be tudományukat. A sokszínű 
mez festői látványt nyújtott. A mezőny- 
játékosok elvonultak, a kapusok tovább 
maradtak. Tizenhatan az egyik, tizenha
tan a másik kapuba álltak. A lelátóról 
megszólalt valaki:

— Csatár legyen *  talpán az, aki.id# 
most gólt rú g!

Az egyik kapuból a ,,Szebb Jövőt" 
hangzik, a másik kapuból hangzik a vá- 
lesz: ,,Adjon Isten! “  , .

A közönség tapsvihara között vonultak 
le a kapusok. ,

Molnár Ignácot külön is megtapsolták!
*

A labdarúgó mérkőzések lebonyolítása 
után került sor a „Koszorú”  bemutató
jára. Mintegy ütvén fehér-ruhás leány, 
mezei virágokból font hatalmas- koszorúk 
körűi állva várta a bemutató kezdetét. 
De a kezdet — nehéznek bizonyult. Meg' 
siketült a hangosbeszéló. A kislányok pd* 
dig csak zenére tudnak gyakorlatokat be
mutatni. Hosszú, kínos percek teltek el 
várakozásban. Végre a míívezetőnö még' 
únta a várakozást és letessékelte a kis
lányokat. A. levonuló hölgyeket hatalma3 
taos kísérte le a pályáról.

lg )' végződött a „K oszorú”  bemutató...
A levonuló kislányok után közel száz

C P O R T É R M E T
° J E I V É N Y T t « .
M O R Z S Á N Y I  J .

|lV„ V&ezi-u. 36. Telefon: 182-217
10—-15 éves fiú mutatott be különbőz® 
tornagyakorlatokat, majd gúlákat. A ,te"' 
zönség lelkesen tapsolta őket. Meg 
érdemelték, pontos és hatásos gyakó'" 
lataikért. .

Pünkösd hétfőjére teljesen megvált0: 
zott az előirt, műsor. A ' játékosok kögo* 
soknak már kedden reggel munkába k*" 
állnia és így már hétfőn a déli órákba® 
elutazott a fővárosból. A délelőtti árak1* 
kitűzött vigaszdíj mérkőzések is clnJ i. 
radtak emiatt. Helyükbe a délutánra »* 
sorsolt Északdunántúl—Délduuáfttúl m3*' 
kőzést játszották le. A  mérkőzés

a harmadik helyért
folyt. Az „északiak”  5:2 (4:1) arányi® 
győztek, Hiba (3), Horváth 12) go:J8IL 
vak A „déliek”  gólját Ondoy II és Baúi®


