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Minél kevesebb 
húzásból álljon 
egy támadás!

Ma délután fél 4 órakor kezdődik a margitszigeti díszpályán
a magyar-német válogatott
teniszmérkőzés,
a z  1941. é v i  D u n a  K u p a  m á s o d !  k v i a d a l a

A  m a g y a r  s p o r t
m e g ú  j h o d á s á é r t

A magyarítás útján
A  hivatalos magyar sportnyelv is

imét gazdagodott három új kifeje
zéssel.

A  Magyar Tenisz Szövetség saját 
belátásából, magyar lelkiismeretére 
hallgatva, a közelmúltban elhatá
rozta, hogy a jövőben a g ém , a sz é t  
és a m eccs  helyett já té k o t , já ts z 
m á t, illetve m érk ő zés t  mond és ír.

A  szövetség elhatározását rövide
den tett követte. Legutóbbi mérkő
zésein már ezeknek az új szavak
nak felhasználásával hirdetett ered
ményt.

örvendetes, buzdító példa ez, hogy 
nz egyes sportszövetségek most már 
a maguk házatáján Is kisepergetik 
a sok idegen jövevényszót és ma
gyar virágot ültetnek az elburján
zott gaz helyébe.

Ha értelmileg és nyelvészetileg 
talán nem is pontosan találók ezek 
az új magyar kifejezések, mi a 
magunk részéről mégis odaállunk a 
kezdeményezők mellé és tisztogató 
mozgalmukban teljes támogatást 
ígérünk. A teniszszövetség által al
kotott és forgalomba hozott szava
kat átvesszük és azokat hasábjain
kon használni fogjuk. Mert az a 
Hitünk, hogy inkább gyengébben 
sikerült magyar szavakat használ
junk, mint nekünk érthetetlen, 
nyelvünket csúfoló, káros és szük
ségtelen jövevényszókat. A  já t é k ,  a 
já tszm a  és  a m érk ő zés  —  ha nem 
is fejezi, ki teljesen azt a fogalom
kört, amiért álkotódott — mégis: 
többet mond, mint a gém, a s z é t  és 
á" m eccs . Ezek a kifejezések az an
gol eredetiben sem jelentenek pon
tosan körülhatárolt fogalmakat s 
így a - bíráló akadékoskodás még 
nyelvészeti szempontból sem volna 
indokolt. Beszéljünk magyarul.

Tehát: játék, játszma, mérkőzés!

Teniszsportunk mostanában nagy
napjait éli. Még alig csitultak el a 
diadalmas magyar-olasz mérkőzés 
hullámai, máris ■ újabb válogatott 
teniszcsatát kell bejelentenünk. Ma 
délután fél 4 órakor a MAC dísz
pályáján, a Margitszigeten megkez
dődik a magyar-német Duna Kupa 
mérkőzés!

A német csapat
Néhány héttel ezelőtt a németek 

nagyon kikaptak az olasz tenisze-' 
zőktől. Henkel, Mensel, Göpfert és 
Metaxa játszott a német csapatban 
s az olaszok mégis 5:1 arányban 
győztek, csak Henkelnek sikerült 
győznie. Ezt eleinte nehezen tud
tuk megérteni. Csupa fémjelzett név 
és mégis?... A  magyar-olasz után 
azonban már mindent megértet
tünk. Láttuk Cucellit, Romanonit és 
Sadát s láttuk azt is, hogy ezek a 
fiatal legények már sokkal jobbak, 
mint a nagy nevekből összeállított 
német csapát. ' ... .

Érre á németek is rájöttek, mert 
hozzánk már nagyon fiatal, de an
nál tehetségesebb csapatot küldtek. 
A  milánói gárdából csak Henkel 
maradt a csapatban, aki viszont kü
lön klasszis s amellett még fiatal 
is, Koch és Gies. a német csapat 
másik két tagja pedig még jófor
mán gyerek. Koch 21, Gié's pedig 
18 éves! Közülük Koch már' járt" 
Budapesten. Kikapott, de nagyon jó 
, benyomást keltett. Nagy küzdő! 
‘•Gies Asbótho'ss hasonló nagy tehet

ség. ' Talán még tehetségesebb is. 
Kiforott tudású teniszező s amellett 
bámulatosan könnyed. Kár, hogy 
csak a párosban játszik. Úgy lát
szik, hogy a korára való tekintettel 
egyelőre még kímélik a többnapos 
megerőltető csatáktól.

A magyar 'csapat 1
A  magyar csapat ugyanaz, mint 

az olaszok ellen volt. A  legjobb, 
amit most ki tudunk állítani. As- 
bóth és Szigeti játsza az egyest, 
Asbóth és Gábori pedig a párost, 
őket felesleges különösebben be
mutatni. A  magyar-olaszon láthat
tuk, hogy a formájukkal nincsen 
semmi baj. Szigeti talán még job
ban belejött a játékba!

A mai míisor
A z Asbóth— Koch mérkőzéssel 

kezdődik a viadal. A  sorsolás tehát 
a mi szempontunkból nagyszerűen 
sikerült. Asbóth  minden bizonnyal 
le fogja  győzni á nagyon tehetsé
ges, de még rutintalan németet. A 
megnyugtató vezetést tehát már 
az első mérkőzésen megszerezzük.

A  Henkel— Szigeti mérkőzés már 
csemege lesz a javából. A  két 
nagy tenisztitán birkózásából való
színűleg Henkel, fog  győztesen ki
kerülni. De azért Szigetinek sincs 
sokkal kevesebb esélye a győze
lemre.. Hiszen Szigeti 1986-ban és 
1937-ben is legyőzte Henkelt. Még 
hozzá a hamburgi német bajnoksá
g é  . L - '  '

A páros .
lesz ennek á  mérkőzésnek az Achil- 
les-sarka. Amelyik . fél a párost 
nyeri, az nyeri a mérkőzést is. Mi 
a Henkel— Gies kettőstől féltjük a 
magyar párt! *

Astoáth—Henkel
A  harmadik nap lesz a legszebb 

és a legizgalmasabb is. Erre a 
napra és az egész magyar-német 
viadalra az Asbóth—Henkel mér
kőzés teszi fel a koronát. Sok min
den függ ettől a .mérkőzéstől. Ezen 
a mérkőzésen dőlhet el a német
magyar sorsa. De ez a mérkőzés 
van hivatva eldönteni, hogy az euró
pai csárdában tulajdonképpen me
lyik legény is az úr! Asbóth-e, 
vagy Henkel f

Jóslat
Mindent egybevetve, ez a mérkő

zés sokkal nehezebb lesz, mint a 
magyar-olasz volt:. Henkel Asbót- 
hoz hasonló teniszező s így mind
egyik vezérkalompos a saját csapa
tában. Aki kettőjük közül jobban 
bírja a háromnapos harcot, annak 
a csapata győz. Mi féltjük a ma
gyar párost s Így 3:2 arányban a 
németek győzelmét jósoljuk. A  té
vedésünknek azonban nagyon örül
nénk!..* '.

A  mai részletes műsor:
Fél 4: Asbóth--Koch.
Fél 6: Szigeti— Henkel.

U s a k o v  1 0 0  m : 5 7  m p !
(Moszkvából jelentik:) A  moszk

vai I. számú versenyuszodában Vi
taiig .Usakov a 100 m-es gyorsúszás
ban 57 mp-es eredményt, ért el.

Preslit.
(Usakov eredménye az 1936 óta 

fenállő magyar csúcseredménnyel 
azonos. "A* moszkvai - versenyuszoda 
50 m hosszú, tehát az orosz úszó 
teljesítménye egészén kiváló. Ilyen 
eredményt évek óta nem értek el 
Európában.) •

Soős,
ős DiMAVAG ifjú, Jcözépfedezete

U ő e q i j a n  m e n j ü n k  

S zépiába ?

Óriás? tömeget 
n e v e z t e k  a z  
stíletek a z  ÜTE 
kétnapos verse
nyére

A. második' egyesületi bajnoki versenyt 
az TJTE rendezi roes szombaton és vasár
nap. A verseny kétnapos lesz, a „ba j
noki0 jellegű számok közül a távokuff- 
rást, hármas-ugrást, kalapácsvetést, 400 
méteres gátfutást és az 5000“ métert szom
baton, a többi számol vasárnap rendezik 
az ÜTE-pályán.

Már a nevezések is bizonyítják, hogy 
a* egyesületek teljes erővel küzdenek 
minden egyes pontért. Olyan tömegben
nevezték legjobb versenyzőinket, ami
lyenre eddig alig volt péld-a. A # pont
versenybe számító számok nevezései a 
következők:

Szombat. Távol: 27 (Csányi IV, Gyurioza, 
Vermes, Zajki. Kottái, Kapuvári. Bakky). 
Kalapács: tő (Németh, Kemény, Rácz dr, 
Horváth, llemeto, Kiss. Tóth. Gáspár. 
Bertalan). Hármas: 15 (Dusnoki, Somló, 
Somogyi. Vermes, Horváth II. Holló, 
Kpvér II). 400 m ffát: 14 (Polgár. Ná
dasai. Görkói. Ilctényi. Margó, Görög, 
Kiss). 5000 m* 33 (Kelen, Szilágyi. Saj
tos, Csapiár, Németh, Szabó. Igíói. Esz* 
iergomi, Tarsoly, Eper. Farkas).

Vasárnap. Súly: 16 (Németh. Darányi, 
Csányi.- Horváth, Havas, Kraszna!, Kis-s). 
300 ni: 30 (Sir, Ember, Szigetvári, Gör
kói, Csányi, Regős, Gyepes, Minai Pau- 
iusz. Nádásdi, Pelsőezi). Magas: 28 (Gás
pár, Tordai, Kászon. Kottán, Vermes, 
•suffka Máthé). 1500 m: 41 (Haraányi, 

Szabó, "igrlói, Rátonyi. Híres, Zoltai, 
Kosa, Istokovics, Gycrsyói). 400 m: 36 
(Görkói, Góbi, Polgár, Minai, Vadas, 
Baulusz, Nádasai, Ónodi. P-etsőezi). 8000 

akadály: 22 (Szilágyi, Hagymás:, Ra 
spnozai. Sárvári, Szigetvári. Szabó, 
Zátonyi, Kővári). 10.0(19 m: 32 (Kelen, 
Szilágyi, Csapiár. Esztergomi, Gyimesi, 
“ altos. Tarsoly. Mauróry). 10x100 ni: 8 
ÍBBTE. MAC, UTI3 Testvériéért BSzKRT, 
hi.MAVAG). Ezeken kívül lesz néhány 
Hiúsági szám is.

BC\

FTC-oálya IX.. Ollői-út 129
Június C -á n , vasárnap 

délután 6  órakor

Ferencváras— 
Kispest

Neniiteti Bajnoki mérkőzés

Az olasz amatőr ökölvívók színe* java 
hivatásos versenyzőnek csap fel!
Paesani, Paoletti, Nardecchla, Sergo, Cortonesi, ProiettI, Peire* 
Palmarini, Bonadio, Cornago, Chiesa és még 26 kitűnőség megy 
át a profik táborába

Bőma, június.
Jóideje nem írtam már a Nemzeti 

Sportnak az olasz ökölvívás érde
kességeiről. Hosz- 
szabb hallgatásom
nak az . az oka, 
hogy állandóan 
utazgatnom kell az 
országban. Ma itt, 
holnap ott, holnap
után amott vizs
gá la tom , kutatom 

a tehetségeket az olasz ökölvívó él
gárda számára. Sok a munkám, az 
olasz szövetségnek is sokba kerül
nek ezek a rendszeres tehetségkuta-

Magyar-német
Duna Kupa teniszm érkőzés
Június 6 -án és 7-ón d.u. fé l4 órakor, 

8 -án d. u. 3 órakor 
a MAC Felső-Margitszigeti 

-diszpá yéján
Jegyet elővételben 1.50—5.— pengőig 
a napilapok Jegyirodájában és a nagyobb 

pportárufizletekbon kaphatok

tások, de — megéri. Egyre-másra, 
mint a gombák teremnek az új, meg 
új tehetségek.

Biztosan azt kérdezi most valaki 
az otthoni szakemberek közül: hova 
termeljük a rengeteg ökölvívót, hi
szen máris annyi fiatal van az él
gárdában, hogy elég megjegyezni a 
nevüket ?

Most igazán igen nagy szükség 
van a fiatalokra.

Az „öregek”  ugyanis mind fel
csaptak hivatásos versenyzőnek!

Az Európa-bajnokság elmaradása 
után az FBI (olasz ökölvívó szövet
ség) elhatározta, hogy az összes ki
váló amatőr ökölvívót átengedi a*

hivatásos öklözök táborába! Minden 
ökölvívó hivatásos versenyző lehe
tett, aki valaha válogatott, vagy a 
válogatott tartaléka volt, vagy pe
dig az olasz bajnokságok során 
első, vagy második helyezést ért el. 
Ilyen ökölvívó nagyon sok akadt. 
Nem kevesebb, mint 37 - kiváló ököl
vívómat vesztettem így el.

ím e az új hivatásosak névsora:
Légsúly: Paesani, Nardecchia,

Belardinelli.
Harmatsúly: Paoletti, Sergo, Pog- 

gi, . Nagliati, Zucca, , Capprbinachini.
Pehelysúly: Bonetti, Cortonesi,

Ciombolini, Chistolini, ■ Di Constan-
tini.

Könnyűsúly: Proletti R., Orenl,
Tiberi, Barcovich.

Váltósúly: Peire, Teti, Vancini,
Borraccia, Montagíiti, Bolzan, Va
lentin!.

Középsúly: Battaglia, Palmarini,
Bonadio, Fonto, Pellegrinelli.

Fékiehézsúly: Martini, Barca, An- 
derlucci, Febbi, Cornago.

Nehézsúly: Chiesa. Barbieri.
Ebben a névsorban a  nehézsúlyú
Latini kivételével a legutóbb
Budapesten szerepelt olasz csa

pat minden tagja benne van!
Csoda tehát, ha veszem a vándor-

BSzKRT-pálya
— Sport-u.

Június 8-4n, vasárnap 
délután 6  órakor

BSzKRT-Szeged
Nemzeti Bajnoki mérkőzés . 

előtte 4 órákor 
BSzKRT ll.-S A C

. amatőr bajnoki mérkőzés

botot és járom a vidéket? A  műso
rom nagyjából a következő: június
ban és júliusban Ferrari bán és FI 
renzében, azután pedig a többi na
gyobb olasz városban fogom taní
tani a jövő válogatottjait, valamint 
az edzőket. A  korszerű edzésmód
szert mindenütt egy-egyhőnapos 
tanfolyamon ismertetem meg a  vi
déki edzőkkel.

Az az érzésem, hogy 
az olasz hivatásos ökölvívás hi

hetetlenül fel fog  lendülni.
Ez . is a szövetség célja. A z egész 
országot meg akarja nyerni az ököl
vívás számára. Ennek a célnak a 
szolgálatában állnak a hivatáos 
ökölvívók, az FPI „hírverői".

A  viszonthallásig minden sport
barátomat üdvözlöm!

Klaus,

MOVE-bajnoks&g
Ráköczi-csoport

ETSE—Budatétény, Kistares-a, 2. Fa
ragó (Bárezinkay). — Pcstszenlimre—Rá- 
koshegy, Postszemtim.ro, 6. Schárlo (No
vak II).

Zrínyi-csoport
ESzSE-VIII. kér. SE. Rákoefalva, 10. 

Sándor (Tliuróczy). — ■ BTSÉ—E T SC 
Kvássay-út. 6. Mártcra (Pasa). —• FT8E— 
KZsTE, Sofok&ári-út, 6. Pintér CKonoszt). 
— Szent János—P. Rákóczi. Hévizi-út, 6. 
Hegyi (Barb). — RAFC-BFC, Rákos
szentmihály, 6. Csepreghy (Gregus).

II. osztály 
RAFC—MeSO. Rákosszentmihály. 2. 

Kováos F. — FTSE—KZsTE, Soroksári- 
út. 2. Barcs. — BTSE-t-ETSC. Kvássay- 
út, 4. Czinkóozky. '— VT5E—BKSE,_ Vá
rosszél, 5. Tamási M. — NMK—-Csillag
hegy, Csillnghégy. fél 6. Tubicsák D.

Ifjúsági bajnokság 
KTSE-^Budátétény,. Kistarosa, 12. Bar- 

czikny. —  Pestszenlhare—Rákoshegy, 4- 
Novák II. — PomáZ—Csillaghegy, Po- 
máz, fel 4■ Karácsony.- — ES2SE—VIII. 
két. SE, Rákösfalva. 12. Thuróczy. — 
BTSE--ETSC, Kvassay-út. 2. Pasa. _  
FT-SE—KZsT13; Soióksári-út. 4. Kénoszt. 
Szent -János—P. Rákóczi, Hévizi-út, fél 
4. Bárb. — RAFC—BFC, Rákoeszentmi 
báty, l i

Mehetünk repülőgépen is. 
Csatárainknak a bonibázógép 
felelne meg, a kullancsnak 
azonban üldözögép, vadász
gép. Van olyan játékosunk, 
akinek a motornélküli repülő
gép felelne meg a legjobban„ 
Elvitorlázgatna. . .

Mehetnénk vonaton is s 
ahol még nincs híd, ott az 
MLSs diplomáoiai szervei át
hidalnák az ellentéteket. Á t
úszni? A z is jó. Például ed
zést lehetne taitani a vízpar
ton s edzés után átúszni. így  
meg lehetne oldani az edzés 
utáni fürdést, is.

Társasgépkocsin is lehetne 
utazni, esetleg autóbuszon, 
mondjuk a 12-es autóbusz út
vonalát meg . lehetne' hosszab
bítani Szófiáig.

Mi lenne, ha lovon men
nénk? Képzeljük csak el. 
Őseink portyázására hasonlí
tana ez a szittya kirándulás. 
Ha közben fáradtak lennének 
a lovak, majd a vörös Taki 
meggyúrná őket. Ennek a 
tervnek csak egy akadálya 
van. Lehet, hogy már a bolgá
rok is tudnak futballozni, már 
velük sem lehet lóhátról be
szélni.

Persze mehetnénk gyalog is. 
Ehhez azonban bőr kellene. 
Talpbőr.

Maradjunk iWion f
(Ehhez viszont arcbőr kelle

n e . . . )
Bök Maki.

W elss Manfred sporttelep
HBHBH— i  Csepel B9BBHBRRB

Június 8>án, vasárnap 
délután tél 6 órakor

W M FC — Gamma
Nfemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte 4 órakor 
W M TK-FTC

kölyök mérkőzés J
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II. Országos Tippelő Bajnokság 17
Beérkezési határidő: Június 14 13 óra

Elek tromios—W MFC

DiMA V A G—Törekvés

Tokod—Szolnok

Kispesti—Hal adásjj G^mma—BSzKRT ••o»í»

Újpest—SalBTC a*,,**,,o

Szeged—Ferencváros

Szombath. FC—Szegedi VSB
Pótverseny: A pontversenyoe csak Bl mérkőzés elmaradása esetén kei -i M
számításba, egyébként csak hollver

scDVt dönt eL

Marosvhelyi SE—Kolozsv. AO
Nagrybáxay&í SE~—S. Táxtil

Dorog— ÜTJS 9«S»S««ae

Pécsi VSE—BBSO ••••Svt*,

Név? ♦— ••••

Lakhelyt — imo*— «

Ötoa: •••••••••*••**••••
A beküldő a’-áveti magát a feltételek

í nek. Minden szel vén v néz ép és fór
malomban levó haözRáiatlen lí* filléres
hétvégét kell meUékeini Ak heten
kint ötnél több szelvényt küld kö-

K tele® ide keresztet (csillagot) tennie

BaREBa

MIVOLTA BAH A TÖREKVÉSBEN?
Sátrára Ferenc, a Törekvés elnöke mérleget ven 
csapata rosszra! sikerült éve felett

A Játékvezetők 
erélyes rendszabályo
kat kérnek a sértege
tek ellen

A labdarúgó szövetségben a szövetség 
vezetősége és a Játékvezetők Testületének 
tagjai napok éta tanácskozásokat foly
tattak. A tanácskozások tárgya: miként
lehetne megszüntetni a közönség egy 
részének a játékvezetővel szemben való 
sértő és sportszerűtlen magatartását. 
A  játékvezetők — amint a hangulatukból 
ítélni lehet — a legvégső lépésre is haj
landók elszánni magukat, ha nem törté
nik erélyeg intézkedés becsületük meg
védésére. Érdeklődésünkre az MLSz 
vezetősége a következő felvilágosítást 
adta ebben a kérdésben:

— A JT részéről valóban panasz érke
zett az országos elnökséghez. A ^működő 
játékvezetők a táblák és zászlók alatt 
tömörülő úgynevezett B) középnek a 
játékvezetőkkel szemben való maga
tartását tették szóvá. Legutóbb a Ferenc
város—Erdély válogatott mérkőzésen for
dult elő, hogy a közönségnek ez a része 
ütemes kiáltásokkal sértegette a játék-, 
vezetőt. _ .  ,  J1 ,__ A szövetség az elmúlt év folyamán
__ ■ folytatta a szövetség vezetője — már
egy  alkalommal a nyilvánosság előtt is a 
lapokban közzétett felhívásban térte a 
közönséget így a B) közép tagjait Is, 
hogy a játékvezetőkkel szemben is visel
kedjék sportszerűen, ne becsmérelje 
azokat a lelkes és jót akaró amatőr 
sportembereket, akik vasárnapról vasár
napra talán a legnagyobb áldozatot hoz
zák a labdarúgásért. Ennek a felhívásnak 
meg is volt az eredménye* mert hónapo
kon keresztül nem fordult elő zavaró 
esemény. , . _ _ , ,— A íegutóbbi Ferenc város-mérkőzések 
alkalmával azonban a B) közép környe
zete ismét a meg nem engedhető útra 
lépett Ma az a helyzet, hogy nemcsak 
az első vonalbeli játékvezetőinknek nagy 
résre, hanem a partjelzők is vonakodnak 
a B) közép előtt működni és a JT 
legutóbbi bizalmas’ értekezletén bejelen
tették, hogy ilyen körülmények között 
nem tudnak és n^m is hajlandók mérkő
zéseket vezetni. A JT vezetőségé küldött- 
ségileg kérte az MBS * védelmét. A szövet
ség teljes egészében magaéva tette a 
játékvezetők panaszát Eddig mar több 
alkalommal szeretettel kerté a közönséget 
a lovagias és sportszerű magatartásra. 
Ezzel a szövetség bebizonyította,
nem mindjárt drákói rendszabályokkal, 
hanem jő  szóval igyekszik a labdarugó- 
mérkőzéseken a megfelelő Jogkört meg
teremteni. Ezután már a szabályokban le- 
fektetett jogával fog élni a szövetség 
épp úgy, mint a szövetség utasítás?- 
alapján a játékvezetők. Ennek a jognak 
a gyakorlása azt fogja jelenteni, hogy 
amennyiben a közönség, vagy annak egy 
része becsmérü, sértegeti a játékvezetőt, 
a Játékvezető megállítja a játékot, 
szünetelteti azt és ha a sértegetés megis
métlődnék, a nézőteret, vagy annak egy 
részét karhatalommal kiurítteti, esetleg a 
mérkőzést beszünteti.

Eddig szól a szövetség vezetőjének 
információja ebben a kényes kérdésben, 
értesülésünk szerint a szövetség elhata- 
rozta. hogy szükség esetén az álíam- 
rend őrséf? megfelelő sérveit fogja 
igénybe venni, hogy a nézőterek bizonyos 
részén a rend véglegesen helyreálljon.

A DIMAVAG haza
érkezett délvidéki 
portyájáról
A D1MAVA& BZérá&n érkézéit házádéU

ídéki portyájáról. Ilyenformán a. szerdai 
- * - saía'i* elmaradt, csütörtökön

— A csapat Szabadkán és Zentdn i® 
itHnően játszott. — mondta Csapkay
dző — A komolyabb ellenfelünk a sza- 
aükai együttes volt, & elléiie jobban is 
átszőtt a csapat,  mint Zentdn, M r te - 
Asebb Hóit lőtt. Szabadkán, de különö- 
Z  Zentdn feledhetetlen fogadtatásban 
olt részünk. Sérült nincs Így nyugodtan 
tészülődhetűnk a SalBTC elleni mérkö. 
ősünkre. Jól tudjuk, hogy nagy kűzde- 
em Vár ránk Salgótarjánban, de rémé• 
cm, Otthonában is sikerül legyőznünk a

*A CDIMAVAG vasárnap reggel utazik 
Salgótarjánba, ahova nagyszámú szar- 
ioiőgárda is elkíséri a csapatot

m t  kecskemétíekkfl

Sssze erejüket.

N em  is  a  C orm th ian-d ljból, 
hanem  a z  N B  I-ből va ló  k iesést 
je lenti a  T örek vés  szám ára  a sa lg ó 
tarján i 1:2. A  kőbánya iak  m é g  nem  
n yu god ta k  bele ennek a  m érk őzés 
nek  az elvesztésébe. A  m érkőzés 
egyes  v itás  k örü lm én yeire  va ló  
tekintettel óvn i készülnek.

K étségtelen  azonban , h o g y  h a  a  
T örek vés csa k  részben  v á lt ja  be 
azok at a  rem ények et, am elyeket 
tavaly i ba jn ok i, m a jd  az esti m ér
kőzések  során  m u ta tott já ték a  alap
ján  fű ztek  h ozzá  —  nem  lettek  
volna  k iesési g on d ja i, nem  je len tett 
volna szám ára  élet-halá l k érd ést a 
sa lgóta rjá n i ku pak özépd öntő  s  ta lán  
m ost be lenyugod nán ak  abba  a 
b izon yos sorsd ön tő  m ásod ik  g ó lb a  is, 
am elyet an n yifé leképp en  m ondanak 
el a  szem tanúik

A m en n y ire  vára kozá son  felü l  
szerep elt a  T örek vés  tava ly , annyira 
v á ra kozá son  alul szerep eit m ost 
a z  1940— 41-es b a jn ok i évben. E rrő l 
beszél S á frán  Ferenc* a z  É szaki F ő 
m űhely főn ök e , a  T örek vés  elnöke.

S áfrán  F eren c  ré g i sportem ber. 
R é g i labdarú gó  és atléta , na g y  
m ultű  sportvezér. S ok  s ikert és bal
sikert élt át, k özb en  m eg szerezte  azt. 
a filozó fik u s  n yuga lm at, am ellyel az 
eseményeik fö lé  tu d  em elkedni.

A  k ie s é s
kérdéséről ennyit mond:

— Minthogy a Corinthián-díj ügyét 
még nem tartjuk befejezettnek,

nem tekinthetjük csapatunk kiesését 
olyannak, amelynek a végére már pontot 
tettek. Azt azonban férfiasán be kel val
lanunk, hogy a bajnoki mérkőzések 
alapján nem tudtuk kiérdemelni a bent. 
maradást. Igyekeznünk kéll legközelebb 
jobban és eredményesebben szerepelni. A 
sportban legyőzött is van. A mai, N 3 „o- 
mör mezőnyben nem szégyen alul ma
radni, négy jó  csapat áll a táblázat vé
gén. Ném tagadom, nem gondoltunk 
arra. hogy a Törekvés is az egyike lesz 
ennek a négynek. Talán hiba is volt, 
hogy nem gondoltunk erre. Mindegy, mi 

nem vagyunk olyan egyesük t, amelyet 
csak a siker éltet a balsiker esetén 

föladja a harcot.
A Törekvés a múlt évben ünnepelte 40 
éves fennállását. Ezt a hosszú utat siker 
és balsiker egyaránt övezte. B a kell, a 
második osztályban fogunk sportolni, de 
sportolni fogunk. Mert ne felejtsük el, 
hogy a Törekvés arra való, hogy Északt 
Főműhely munkásainak sportolási lehető
séget nyújtson.

__ Erről, — folytatja az elnök, — soha
sem szabad megfeledkezni, he egy ama. 
tör munkáscsapat teljesítményeit vizs
gáljuk A mi fiaink nehéz testi munkát.
végeznek, ezt a körülményt az edzésbe- 
osztásban is mindig szem előtt kell tar. 
tanunk. A túlzott igényeknek már. csak 
az egyesület mineműsége miatt sem, tu- 
dunk megjelelni. Az azonban, hogy a 
Törekvés

úgyneveictt jó  középcsapat 
legyen az NB 1-ben, nem túlzott követe- 
lés._1 H ogy ennek a követelésnek miért 
nem tudtunk m egfelelni. annak sok oka 
van. Ha egy szóval kellene kifejeznem a 
Törekvés kiesésének okát, ezt kellene 
mondanom:

F ü v e s íté s
— Most már azt mondom : 
túlságosan lelkiismeretesen akartunk 
eleget tenni a szövetség parancsának.

Ismeretes, hogy az MLSz kimondotta 
hogy NB I-egyesületnek jilves pályával 
kell rendelkeznie, különben nem fogad- 
ják el a nevezését. Minket ez a rendel
kezés rossz időben ért. Elsősorban anyagi 
szempontból, hiszen elsőéves NB I-csapat 
voltunk. Továbbá nehézségekbe ütközött 
a megfelelő edzöpálya megszerzése. Most 
már megállapítható, hogy ez a fogalom: 
„füves pálya”  — igen tág fogalom Fü
ves pálya a BEAC-pálya is, az MTK- 
pálya is, a Kispest pályája is. Mind
egyiken van fü. H ogy kevés? Errevonat- 
kosólag a szövetség rém  ír olt semmit, 
nem határozza m eg a fűszálad köteles 
számát. Ba mi az elmúlt idény után egy
szerűen bevetettük volna a pályánkat fű
maggal, valamilyen fű kinőtt. volna rajta 
és mi az egész ősei idényben odahaza 
edzhettünk és jdtszth ittunk volna. Nem 
kellett volna kivétel nélkül minden mér
kőzésünket idegenben játszanunk. Még 
edzeni sem tudtunk rendesen. Az MTK- 
pályát csak egy napra kaptuk meg, de ha

esett az eső, a megállapodás szerint nem 
volt szabad használnunk. Azt mindenki 
beláthatja, hogy a szintén javítás alatt 
álló futópályán és két teniszpályán ne. 
héz összedolgozni egy csapatot. Ez a hon- 
talanságunk még a tavaszi idényre is át
nyúlt, a WMFG. a Ferencváros és a Szol. 
nők elleni mérkőzésünket még mindig 
nem tudtuk otthon megrendezni, holott 
mi voltunk a pályaválasztók.

Az egész 1940—it-cs idényben mind
össze két mérkőzést játszottunk a sa

ját pályánkon.
Még egy mérkőzésünk lesz a saját pá
lyánkon, az Elektromos elleni. Ez bizony, 
sajnos, csúcsteljesítmény.

— Hozzávehetőm még ehhez azt is, 
hogy a tornatermünk sem volt szabad,— 
tehát a szó szoros értelmében hontala
nok voltunk. Belátom, hogy a füvesítés 
kérdésében túlzott lelkiismeretességgel 
jártunk.'el. Gondoltunk a jövőre is és a 
két lelátó megynagyobbítdsa érdekében 
negyven méterrel el is toltuk a pályát, 
televén.yt hozattunk, a pálya felületét 
mérnöki pontossággal bogdrhátúvá ké
peztük ki, tehát mAyiden tekintetben a 
legjobbat akartuk nyújtani. Hatalmas 
adósságot jelent ez most nekünk és a 
legnagyobb mértékben járult hozzá a csa
pat róssz szereplésé/lez.

lUás o k o k
is közrejátszottak az elnök szerint:

•— Az őszi idényünk minden tefeintertben 
szerencsétlenül alakult, A Szent István- 
Kupa megnyerése után — elismerem 
egy kis elbizakodottság lett úrrá a csa
paton, Az első szerencsétlen mérkőzés 
után megzavarodott a társaság, Rojákot.

Tagányit, két pillérünket, már az első 
mérkőzésen elveszítettük. A továbbiak
ban is felállítottunk egy

szomorú csúcsteljesítményt?
24 játékost kelleit szerepeltetnünk az 
Őszi idény folyamán. Annyi volt a sérül
tünk és bét egünk! Díszes névsor, ha fel
sorolom azokat a játékosokat, akiket 
hosszabb-rövidebb ideig nélkülöznünk kel
lett: K iss, LŐrvnczy Róják, Kónya,
Szűcs, Tagányi, Zörgő, Készéi, Palatí
nus, Pusztait Déri, D<*ry. Ilyen vérvesz
teséget egy nagycsapat som bírna ki.

— A Szent István Kupa, ez a szép, új
szerű kezdeményezés is megzavarta az 
előkészületeinket. Jövőre másképpen il
lesztjük be munkarendünkbe az esti mér
kőzéseket. Nem véletlen, hogy az őszi 
idényben sokáig kullogott az utolsó há
rom helyen az esti mérkőzések döntő
jének három résztvevője, a Törekvés, a 
Kispest és az Elektromos. Pedig a Tö
rekvés megnyert a kupát, a Kispest a 
WMFC-t, az Elektromos pedig az Újpes
tet verte ki. A Kispest még most is a ki
esés ellen küzd, mindössze az Elektro
mos tudott kimászni. Saját pályával, 
megfelelő edzéslehetőségekkel mi is ki- 
evickéltünk volna. Megjegyzem még azt, 
hogy a S$ent István-Kupára még a sa
ját pályánkon edzhettünk, Akkor vetették  
el csak a füvet s tornacipőben még lehe
tett kétkapura játszani.

— A balszerencse Tdssé megfakult 
mentség, de ha- például az őszi mérkőzé- 
sekré gondolok, Róják kiállításává és sú
lyos eltiltására, a WMWÜ javára megítélt 
teljesen indokolatlan ll-esrnf az Újpest 
elleni meg nem adott szabályos gólunkra 
1:1 állásban, Zörgő bokájának eltörésérQ, 
amelyért az ellenfél játékosa még figyel
meztetést sem, kapott satöbbi, satöbbi, — 
akkor ■ bizony nem szabad megfeledkez
nem erről a tényezőről sem. Nem volt 
szerencsénk a játékvezetőkkel áltálában s

ez a tétel, sajnos, Salgótarjánban 
kapta a legfőbb bizonyítékot.

— Áltálában túlságosan sok szó esett a 
Törekvésről, túlságosan nagy meglepetést 
okoztunk a múlt bajnokságban és az e$ti 
mérkőzések alatt túl sok volt az irígyüfik. 
De barátaink, szurkolóink becsvágya is 
alaposan megnőtt s csalódásuk annál na
gyobb volt. Megemlékszem végül az

edzőválságunkról
is, amely szintén nem használt a csapat
nak. Korszerű rendszerünk, amellyel any- 
nyi meglepetést okoztunk a múlt idény
ben, ma már általánosan használatos,

— Ö t p o n t
birtokában az utolsó helyen  ̂végeztünk 
Ősszel. Már akkor szinte menhetetlennek 
látszott a csapat. Mi azonban nem ny u~ 
godtunk bele a látszólag megváltó zhatat- 
lanba s olyan erős munkába fogtunk már 
január közepén, hogy a tavasz folyamán 
voltak időszakok, amikor

a feladat nem látszott lehetetlennek. 
Erősítés helyett — inkább gyengültünk a 
játékosanyagot tekintve. Bánkuti az 
idényt megelőző edzömérközésen súlyo
san megsérült, Tagányira Wd\g beosz
tása miatt egyáltalán nem számíthattunk 
Palatínus állandóan bajlódott sérülésével, 
végül is operálni kellett. Kardos, aki új 
játékos volt, az idény elején egy mérkő
zést sem tudott rendesen végigjdtszam,
állandóan kiújuló húzódásával mindig ha- * kedni.

marosan a balszélre került statisztálna 
A kupában nem, szerepeltethettük. Ta
vaszi sérültjeink listája is számottevő: 
Kiss, Bánkuti, Garamszegi, Kónya, Ró
ják, Készéi, Palatínus, Pusztai, Dory, 
Kardos. Dobayvdl sokat nyertünk. Ez a 
derék öreg harcos azonban az MLSz ha
tározata következtében csak május végén 
játszhatott először csapatunkban.

— Annyit büszkén megállapíthatok, 
hogy a tavaszi nagy üldözőversenyünk
ben egyetlen mérkőzésen sem játszottunk, 
alárendelt szerepet, mindegyik mérkőzé
sünket megnyerhettük volna, még a Fe
rencváros ellen is versenyben voltunk 8 
az első félidőben teljesen nyílttá tudtuk 
tenni a mérkőzés sorsát. Nem tudom, 
hogyan végződött volna ez a. mérkőzés. 
ha odahaza, a Bihari-úton tudtuk volna 
rendezni s nem az MTK-pdlyán, amely 
inkább a Ferencváros „ otthoni * pályája, 
mint a Törekvésé. Hajszálon múlt a ta
vaszi üldözőversenyünk sorsa. A Kispest 
elleni mérkőzésig csak a két nagycsapat
tól kaptunk ki. Kezünkben volt a két 
pont a Kispest és a Szeged ellen is. Csak 
mellékesen jegyzem  meg, hogy 

mind a két mérkőzést játékvezetői 
tévedés következtében vesztettük el* 

Ezzel a négy ponttal együtt 17 pont bír. 
tokában álltunk volna ki a Gamma ellen, 
őszt reménytelen helyzetünk után egészen 
reálisan tudtunk volna beleszólni a ki
esés kérdésébe s talán el is tudtuk volna 
kerülni.

A C o r lu th iá n -d íir é l
csa k  ennyit m ond a z  e ln ök i

Ez még nem befejezett ügy. De any- 
nyit bárki megállapíthat, hogy balsze
rencsénk itt sem hagyott el. Nem eled, 
hogy a sors következtében Salgótarján
ban került sorra ez a létfontosságú mér
kőzés,

a sors különös iróniája, hogy a füve- 
sítésen elvérzett csapatunknak egy 
ssénporos. salakos pályán kellett meg

vívnia ezt a mérkőzést.
Vájjon akkor, amikor a füvesítésre olyan 
nagy gondot helyez a szövetség, nem lelt 
volna helyesebb legalább arra gondolni, 
hogy a kupa-középdöntő füves pályán 
Kerüljön lejátszásra! A mérkőzés súlyos 
játékoeizetöi tévedései nem tartoznak ide. 
Ez ismétlem, még folyamatban lévő ügy. 
De annyit megkérdezhetek:

megnyugtntó-e vájjon egy Ilyen élet
bevágóan fontos mérkőzésnek a sorsat 
olyan kétes „góllal** eldönteni, ame. 
lyet a játékvezető és az érdekelt part
jelző is homlokegyenest ellenkezően 

látott
s ahányan vannak, annyiféleképpen mond
ják e l!  Tudom például, hogy olimpiai 
vívóversenyeken súlyt helyeznek arra, 
hogy a döntőben tiszta tussal, ne pedig 
elnöki döntéssel dőljön el az elsőség kér
dése. Szomorúnak tartom, hogy egy egye
sület sorsa olyan gólon dőljön el, amely
ről majd még évek múlva is vitatkoznak. 
hogy bent volt-e, vagy sem.

A JH vörőI
Íg y  beszél az e ln ök ;, , ...... - c .-.

M ost természetesen
készülünk a hátralévő mérkőzéseinkre.

Ezeken akarjuk bebizonyítani, hopy van 
helyünk az NB 1-ben. Ha a szövetség 
illetékes szervei majd úgy találják, hogy 
salgótarjáni vereségünk tiszta, megnyug
tató körülmények között, a sport eszmé
jének megfelelő módon jött létre, akkor 
jövőre minden szégyen nélkül, az elmúlt 
két év bőséges tapasztalatainak kihasz. 
nálásávdl indulunk' a második osztályban. 
Sportszerűtlennek, a sport gondolatával 
ellentétesnek tartanám, ha lealázásnák 
tekintetők ezt. Alulmaradtunk most egy 
küzdelemben, de ez nem jelenti azt, hogy 
ez az alulmar adás egyszer s minden
korra szól,

Csak a sport örök.
A siker és balsilcéf változik. Igyekszünk 
Visszakerülni. É7i a játékosoknak köszö 
netet mondok, ők a legjobbat akarták, — 
nem sikerült! Nem ok arra, hogy most 
haragudjanak rájuk. Tavaly sok örömet 
szereztek nekünk.

Ha csak egy kicsit Is hálás vagyok 
nekik a múltért, akkor most az eu 

kötelességein megvigasztalni őket.
Köszönetét mondok a csapat két közvet
len munkatársának, TasnAdy Józsefnek, 
a lelkes intézőnknek és W éber Lajosnak, 
ennek a csupaszív embernek, alci lelkessé
géből máris sokat átültetett a csapatba. 
Bízom az ő munkájukban. Méltatlan lenne 
a Törekvés hagyományaihoz, hogy most 
szdmonkérö, bosszúálló hadjáratot vezes
sünk a játékosok ellen, elvakulva és el
keseredve a sikertelenségtől. Ezt mi nem 
tesszük, Erre intem híveinket és szur
kolóinkat is. Tartsunk mértéket.

Az örömben és a Szomorúságban Is.
A Törekvés jövője éppen attól függ, hogy 
meg tudunk-e újulni, fel tudunk-e emel-

T1PPB \ JNQKSAG
A  D é lv id é k i DÍJ á llá sa

A  II. Országos Tippelő Bajnokság 
keretében a X III. számú szelvénnyel írtük 
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NEM AKAR VÁLTOZTATNI A WSIFC
A már kialakult „tőrzs*--csapatával 

akar kiállni vasárnap a WMFC Ez azon
ban elsősorban Szabón múlik, akinek 
térde m éc mindig rakoncátlankodik. 
Szerdán erős próbatétel alá vette Jávor 
edző Szabó Tónit, aki aa utóbbi hetekben 
egy-két felesleges il lő t  le m  agára szedett. 
Nyolc kört futott Szabó, majd Jávor 
dobálta neki a labdákat kapura *öbb. 
mint félóra hosszat. H& S:abó nem vál
lalhatja a játékot. a_bá<skai portyán 
nagyszerűen bevált Székárra *os  ̂ a 
helyettese. A G r o w i eU*JlJ£ ,4? 
láthatói—  Így áll fe  g WMFC: Szabó

Marosvárl, f f l  
kai, Tihanyi II. Pintér.

A BANKLIGA SZOMBATI MŰSOBA
Kereskedelmi bank—Hazai községi, Hé

vizl-út. Vezeti: K. Nagy X  
Leszámítoló bank-POTtatakarék, Gyáli 

át, «. Novotni.
Fntura—Magyar bank. Tatal-út, fél «.

MécsRÁC- -Mezőgazdák, Fohárvári-út, fél 6.
Boröss G.

MOKTAR—OKH—Bankvet'.. Hévizl-út,
V*6. I f j. Magyar J.

A  GANZ
csapata Június hé VS-«n Nagyváradon 
játszik az ottani Törekvés ellen barát
ságos mérkőzést A gépgyári csapat 
egyébként nem változtat a most vasár
nap sorrakerülő T. Előre eUsnl mérkőzé- 
sen sem ,  legutóbb a Kassal AC ellen jáissó győztes caapatáa. —

, . . n .

í Beérkezési határidő: június 14, 13 éra 

Elektromos—WMFG 

DiMAVAG—Törekvés 

I Tokod—Szolnok 

j Kispest—Haladás •*-”*— •

Gamma—BSzKRT 

| üjpest—SalBTC

I Szeged—Ferencváros . . . . s . . . .

1 Szombatin FC—Szegedi VSB . . . . . . . . .
Pótversenyi A pontversenye* csak 
mérkőzés elmaradása *set,6n ,L Lp^.r számításba, egyébként csak holtvor 

seriét doni él.
Marosvhelyi SE—-Kolozsv. A ö  8••<»*••••

Nagybányai SE—6. Texttl

Dorogr- -̂TTTE +»**s*—*

| pécsi VSK-BBSÖ

j Névi 

Lakhelyt 

I Ötoa?
A beküldő aláveti magát a feltételek 
nek. Minden szelvényhez ép te tor 

I -alomban levő haszsá atlan tO fjüére* 
bMyeget kell mellékelni 

1 kint ötnél több szelvényt küld kö
tele# ide keresztet (osdlasrotl tenni'

A harmadik forduló 
Oroszországban

Az orosz bajnokság harmadik forduló
jában a következő, eredmények vóitgkj 
Dinamó Moszkva—Dinamó Leningrad
8:1, Szpartak Moszkva—L szakszerv. 
2:1, Hadsereg—Szpartak Harkov 2:0. 
Dinamó Tbiliszi—II. szakszerv. 1:0, Di
namó KiJev—Zenit 2:2, Traktor—Szpar
tak Leningrad 1:1, Sztahanoveo—Szpar
tak Odessza 1:0.

E forduló után a bajnoki táblázat »
következő:
I. Dinamó Tb.
3. Dinamó Mo.
3. Hadsereg
4. Dinamó Minszk
5. Dinamó Kijev
6. Dinamó L.
7. Traktor
8. Szpartak M.
9. Szpartak L.
10. I. szaksz.
II. Sztahanoveo
12. II. szaksz.
13. Zenit
14. Szpartak H.
15. Szpartak Od.

A  tavalyi bajnok
tehát az első helyet

Egy teljes csapatra 
Taló felszerelést 
küld az OTT 
a csángó 
fiatalságnak

Egy héttel ezelőtt Tamfey András 
vezető Jegyző levelet küdőtt „önöké a 
szó“  rovatunkba. A levélben azt írta. 
hogy a Bukovinából hacatelepíte't csángók 
gyerekei futballozni szeretnének, de nem 
tudnak, mert nincs felszerelésük. Kért 
bennünket, továbbítsuk kérését az OTT- 
boz és az MLSz-hez: ha lehetséges, küld
jön az OTT egy csapatra való felszere
lést a csángó fiatalságnak. Tamásy 
András levelét továbbítottuk az OTT-hoz. 
Aratő Géza. az OTT igazgatója csütörtö
köt. az alábbiakat közölte velünk:

— A* OTT foglalkozott a kéréssel és 
úgy döntött, hogy is U Játékosra való fel
szerelést elküldi a futballozni akaró 
derék csángó fiatalságnak A felszerelés 
beszerzésére az MI,Sz-t kértük fel. Mint 
értesültünk, a cipők kivételével már min
den együtt van. A cipőket is rövidesen 
beszerzik és akkor mindjárt el is küldi az 
MLSz a felszerelést Máriamajorba. Az 
OTT írni fog Taráásy Andrásnak: közölje 
az OTT-tal: hogyan juttassak el a külde
ményt a csángó gyerekeknek.

Csak örömmel üdvözölhetjük a legfőbb 
eporthátóságnak ezt a gyors intézkedését, 
azt hisszük azonban, hogy fiata1 csángó 
testvéreink öröme méz a miénknél 1» 
nagyobb lesz, ha megkapják az ajándékot.
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pat tavaly a 12. helyen végzett.
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Z s e n g e llé r
nagyon megközelítette Sárosi dr.t a* 
NB I góllövőlistáján. Most ez a helyzet 
az élen:

28 gólos: Sárosi dr. — 26: Zsengellér.
— 20: Turay II. — 10: Finta, Szabad
kai. — 16: Berecz. — 14: Füzér, Ben®.
— IS: Kiszejy, — 12: Jenőfi. Nagy (Sze
ged). — 11: Fazekai, Hidasi, Láborcz. 
Mester, Szusza — 10: Gyetvaí, Jakab, 
Korom, Tóth (Tokod). — 9: Csuberda. 
Kalocsai dr, Mészáros (BSzKRT), Nagy 
(Tokod). — 8: Béke, Kiss II, Rökk,
Pázmándy, Szabó (Haladás).

K&il&nbség
Nézzük meg, hogy mi volt a helyzet 6sS~ 
szel a 10. forduló után s hogy mi * 
helyzet tavasszal a 10. forduló után ( it'■*_-I. _ M>z>//enÁ4t4íbIepf <11

18 VI 
12 P 
12 P 
12 B 
12 P 
U P  
10 P 
10 P 
9P  
8 P 
8 P 
7 P 
7P 
6P

figyelem be):
ő sz : Tavasz:

1. Ferencv. 18 p 1. Ferencv.
2. Újpest 15 p 2. Elektr.
3. Szeged IS p Szolnok
4. WMFC 12 p WMFC

DiMAVAG 12 p Újpest
Szolnok 12 p 6. Kispest
Tokod 13 P 7. DiMAVAG

8. Kispest Szeged
SalBTC 9 P 9. Gamma

10. Elektr. 8p 10. BSzKRT
11. Gamma 7p Törekv.

BSzKT 7 p 12. SalBTC
13. Haladás 3 p Haladás

Törekv. 3 p 14. Tokod
fordulóban az UJ- 

iát-
(Jegyzet: a tavaszi __________  _

pest és a Tokod 11—11 mérkőzést já1 
szőtt.)

Mi történt a múltban?
Ferencv.— Törekv.— Szolnok""

1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/81
1931/82
1033/83
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1838/39
1939/40
1940/41
1940/41

Kispest 
1:0 6:2 
4:2 
6:0
4:0 
5:2 
5:2 
8:0 
4:0 
3:1 
4:1

Elektr Újpest

5:1
6:1
9:1
2:1
2:0
8:3
7:4
4:0
6:3

7:0 10:0 
4:8 2 íl 
4:1 8:2 
1:2 5:1 
4:3 7 1:3

3:6
1:0

7
?;!Í:< ^  0:3

2:8 1
Haladás—Tokod 6:0, 7 
WMFC—Gamma 0:1, 7
SalBTC—DIMAVAG 2:4, J  
BSzKRT—Szeged 2:4. t

Ctak három olyan, agyeaület í 
NB 1-ben, amely 1926, tehát a Pr2 «  
mus bevezetése óta megszakítás 
ae I. osztályban küsd. Ez a három: 
Tencvdros, az Újpest i s  á Kispest. 
dekes, hogy a K ispest, noha huszonh 
lencszer játszott bajnokit a Fradival,™ 
mindössze csak egyezer tűdig l*gV°~}á 
Az ü m -ú to n  a kispestiek eddig W 1—* 
vereséget see-oe iteb.



Pántek, 1941 június 8.

P©lgár 12 métert 
dobott súllyal és 
11 métert ugrott 
hármasban
Néhány hír a Fradiból

(A Fradiban mostanában nem új
ság az, hogjj miként áll fel a csapat. 
Csikós — SzoyTca dr, Tátrai —-  Sárost 
I f i , Polgár; Lázár -— Kalocsai dr3 
Sár ősi dr, Finta3 Kiszely, Gyetvai . „ . 
íg y  megy ez már néhány hete. Ás 
összeállítás körül tehát nincs újság. 
Vem ellenben néhány más újság. 

íme):

Polgár oz atléta
Amikor szerdán délután kimen

tünk; az üllöi-útra, meglepve láttuk, 
hogy Polgár és Finta a súlygolyót 
dobálgatja.

Dimény Lajos edző megjegyezte; 
—■ Finta kezdte el a dobálási s  

Polgár is kedvet kapott. Polgár nem  
tudta, hogy miként kell dobni s 
Finta egy méterrel túldobta öt. Er
re-Polgár elkezdett az FTG-atléták- 
kál dobálni, szakszerű edzésen vett 
részt s ma már tüldobja Fintát.

Közben átmentünk a Forinyák- 
Mtcába s később Polgár .is átjött.

—  No, mennyit dobott? —  kér
deztük tőle.

—• 12 métert.' E gy méterrel tül- 
dobtam a Karcsit. De hármast is 
ugrottam. 11 métert.

Itt Kéllner Ferenc atlétaedző köz
beszólt:

—  Hármast azért ne nagyon ug
rálj, inkább ugrálj csak távolba.

Polgár Így folytatta:
-— Komolyan mondom, hogy jól 

esik ez az atlétikai edzés. Valami 
más! A labdát már nem kívánja 
annyira az ember és ez az atlétikai 
edzés egészen felfrissített.

Kéllner megjegyezte:
•—  Azért a gyorsaságod nem tet

ézett nekem vasárnap. A rajtjaiddal 
baj van. Azok az idény elején job
bak voltak...

Polgár belevágott:
M it?! A z én gyorsaságom ? 

Nincs azzal semmi baj. Hát azért

8  tía ra is  
6 x 9 %  m á s® !á $
9 6  f i l l é r
P á f t S S B  F O T Ó  szakflzlet 
a Párisi N a g y  Áruház épületében

is  megmutatom majd legközelebb, 
hogy még gyorsabb vagyok, mint 
voltam azelőtt... Ezt nem is lesz ne
héz megmutatnom most, amikor at
létikai edzést is tartok.

A Fradi nem mondott le 
a Bolognáról és más hírek
Olyan hírt hallottunk, hogy a Fe

rencváros már „lemondott a Bolog
náról", azaz a Bologna nyári, bu
dapesti vendégjátékáról.

Vitéz Kemenesy Sándor erre ezt 
mondja:

—  Dehogy mondtunk le! Hiszen
ez lesz a tavaszi évad legkiemelke
dőbb sporteseménye! Végre nemzet
közi mérkőzés! Nekünk kell ez 
a Bologna elleni mérkőzés. M eg is 
fogjuk rendezni, csak várjuk a  Bo
logna válaszát, azt a válaszát, 
amelyben a mérkőzés napját közük 
velünk.
MAS

Szerdán este az FTC közgyűlést 
akart tártani, de ez a közgyűlés ha
tározatképtelenség miatt, elmaradt. 
A  közgyűlés így 14-én, jövő szom
baton lesz. Azt mondják, hogy a 
közgyűlés néhány meglepetést hoz 
majd.
MAS

A  vasúti közlekedés most olyan, 
hogy a Ferencváros a jövő vasár
nap kénytelen autóbusszal menni 
Szegedre. A zöld-feliérek csak va
sárnap reggel kilenckor indulnak 
majd s Szegedről vacsora után jön
nek vissza. Néhány hely még van. 
A z út 18 pengőbe kerül. Lehet je 
lentkezni!

Egy tehetség, akiből csatárt
akarnak faragni
Csanádiról van szó, az FTC nem

rég még kölyökcsapatban játszó 
játékosáról. Csanádi hatalmas ter
metű. Máris óriás! Pedig még csak 
17 éves, tehát még nőhet is. A zt 
mondják a zöld-fehérek, hogy sem

MAV-pálya
Sz o I n  o k

■ ■ Június 8-án, vasárnap 
délután 6  órakor

S z o l n o k *
Ú j p e s t

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

az FTC-ben, sem a Ferencvárosban 
nem játszott még olyan hatalmas
termetű játékos, mint amilyen 
nagyra nő majd Csanádi. Egyesek 
szerint máris magasabb, mint Sá
rost III.

Csanádi nemcsak nagy, hanem 
tehetséges Is. Eredetileg középfede
zet volt, de a kullancsjáték nem 
tetszett neki, mire, akárcsalt Sá
rost III a  jobbfedezet helyére ke
rült. Most jobbfedezetet játszik s 
az FTC első csapatába csak azért 
nem tud bejutni, mert ott Nagy 11 
Andris a jobbfedezet.

—  Most majd csatárt igyekszünk 
faragni belőle, mert a, csatársorban 
lenne hely számára, —  mondja 
Honigberger János intéző. —  Még 
csak 17 éves a fiú, m ég lehet fa
ragni, talán fokozódik a gyorsasá
ga is. Micsoda csatár lehet belőle!

Azután hozzáteszi:
—■ Bs ez a nagy Ígéret, tegnap 

érettségizett. Jelesen!

Kispestről
Hírnök jött szerdán Kispestről az 

Üllöi-útra. Azzal, hogy a Kispest

nagyon komolyan készül s meg 
akarja verni a Fradit, Valaki erre
így szólt:

—  Ugyan menjenek az Syen hí
rekkel, az erdélyiek ts_

Más azonban közbevágott:
—  Csak hagyja. Nagyon jók  esek  

a hírek! Legalább a csapatunk nem 
bizakodik el.

Azután hozzátette:
—  Már alig várom azt a Kispes

tet.
—  f
—  Szeretnék végre egy  jó  jobb- 

szélsőt látni!

E fiú b ó l „n a g y "  le s z, a k á rk i m e g lá ssa ...
Mit mond Szuszáról, a lilafehérek nagy ígéretéről 
J@ós Péter,ja hajdani újpesti hátvéd, Takács Géza 
az edzője és — maga Szusza

Az Újpest csapatának legérdekesebb 
alakja pillanatnyila" nem a nagy Zscn- 
gellér, nem is Futó. aki újra visszake
rült a csapatba, még Balogh Bonzó sem, 
aki most újra válogatott jelölt, hanem 
egy fiatal, jóformán rhóg kölyöksorban 
levő játékos: Szilája. Hallottuk már ré
gebben is ezt a nevet, amikor a megyen
líti pályán mászkáltunk. Takács Géza, 
Luca, Kriosboffcr, Godo és mát; újpesti 
vezetők jöttek hozzánk és moudlák: 
„Van itt a srácok közt egy vékonypénzű 
kölyök, abból olyan focista lesz. de 
o lyan .,..’ * Amikor a múlt évben nagy 
neineotközi műsorára -készült a magyar 
ifjúsági válogatott, Molnár Náci jött és 
mondta: „Van Újpestén egy középcsatár, 
még vagy négy évig Ifi lesz. Olyan 
tehetség, amilyen ritkán akad. Ö lesz a 
jövő nagy középcsaíára!”

A  tavasz elején az Újpest—Kis
pest mérkőzésen láttuk először ko
moly bajnoki mérkőzésen az Újpest 
csapatában Szuszát. Három gólt 
lőtt Vécseynek. Egyik szebb volt, 
mint a másik. A  kis Szusza Iga
zolta azokat, akik nagy. tehetségnek 
tartották. Gyorsan belépett a válo
gatottjelöltek sorába is .. A  Kispest- 
mérkőzés után fokozatosan esett 
vissza a fiú és egy időre ki Is ke
rült az Újpest csapatából.

Nemrégiben az Újpest edzőmérkőzését 
együtt néztük Joós Péterrel, a lilák volt 
kiváló hátvédjével. Joús Péter mondta: 

— Nem, megy, nem m egy! Hiányzik a 
csatársorból egy góllövő csatár...

Ebben a félidőben Adám, Vidor, Berzi, 
Vincze, Tóth III  összeállításban játszott 
a lilák csatársora és — az egyetlen gólt 
Pálya lőtte, aki fedezetet játszott.

Aztán jött a második félidő. Nem tör
tént különösebb változás a csatársorban, 
csupán az, hogy Szusza lett a középcsa
tár. Ez volt a csatársor: Ádám, Berzi,
Szusza, Vincze, Tóth III. Ebben a fél
időben hat gólt. lőtt az Újpest. Négyet 
Szusza helyezett el az ellenfél hálójába. 
Joós Péter megjegyzésekkel kísérte a 
játékot. Ilyeneket mondott:

— Látta f  Egyet fordult .-a- fiú és már 
durrl Nála nincs mese. Ha csak . egy kis 
ideje van, már lő, mint az ágyú.

Talán mondanunk sem kell, hogy Joós 
Petár Szuszáról beszélt. Később ezt 
mondta:

— Rengeteg lehetőség van ebben a fiú
ban. Megvan benne ás a hirtelen elhatá
rozás a lövésre, amit ma alig.álig lehet 
látni magyar pályán. Valóságos szenvedé
lye a kapurarúgás. Csak egy cél van 
előtte: g ó l t r ú g n i  minden helyzetből. 
Nem a közönségnek játszik. Nem csinál 
,,csalinkákat** a labdával, nem cicomássá 
a játékot. Egyszerűen gólt akar lőni...

— Ez nem dicséret akar Tenni — 
mondja kis szünet, után Joós; — Bizo
nyos, hogy nem, kész játékos még, de 
éppen ezért lesz belőle idővel nagy játé
kos. Hacsak a fejébe néni száll a dicső
ség! Ahogyan azonban én ismerem Szu
sza esetében ettől nem kell- tartanunk. 
Szerény, okos fiú, akit nem szédít meg a 
dicséret és az elismerés. Komolyan veszi 
a dolgát...

Szusza egyéni játék után gyors egy
másutánban lő két gólt. Joós megjegyzi:

— A legnagyobb erényeinek egyike: 
nem szorul rá, hogy kiszolgálják. E gyé
nileg is vállalkozik.. Ne.m várja, hogy 
társai tálcán szállítsák számára a hely
zeteket .é s  a. lö.vöglkalnmt. Lám, itt. Von 
az előbbi gólja! Ketten is útját próbál
ták állni, két remek cselt csinált és már 
zúgott is a bomba. Lövő tudomány ára jel
lemző, hogy nem kell neki nagy hely a 
lövésre. A harmadik góljánál két védő 
volt előtte, a két ellenfél között alig volt 
félm éteres rés. Szusza szinte álló hely
zetből rúgta meg a labdát és az mégis 
védhetetlenül süvített a bal felső sarok. 
ba. Nagy előnye, hogy tökéletesen két
lábas. Nem kell neki a „ballábáról a 
jobblábára, vagy a jobblábáról a bal
lábára”  című játékot játszania a lövés 
előtt. Nem is kezelgeti a labdát. Ha előtte 
van a labda és van egy tizedmdsodperce, 
máris d:irr!...

— Lám, — mondja később Joós, — a 
fejeléssel is jó l áll. Milyen szépen csúsz
tatta vissza ezt a labdát Berzinek. Ér
telmes fiú. Esze is van, K e r e s i a  játé
kostársát. Nem irtózik a küzdelemtől 
sem, bár. a fizikuma még fejletlen. Izom
zatú azonban jó , a korához képest erős 
mind a felső,  mind pedig az alsó teste. 
Nincs rajta semmi fölösleg. Bizonyos,

hogy még nőni és erősödni fog. Ha nem 
fogják túlzottan igénybe venni, akkor 
nem \ lesznek 'olyan ’ letörést időszakai, 
mint a Kispest-meccs után voltak. Egy 
bizonyos: az utóbbi időben nem láttam 
ilyen lövötehelséget...

Magával Szuszával is beszélget
tünk egy keveset. Kérdeztük, ho
gyan áll az erőnlétével.

—- Most már - jól,; — - mondja. — 
Bírom, az erős edzéseket is. Meg 
aztán már nincs, annyi iskolai mér
kőzés, mint régebben volt.

Amikor a lövötudományáról fag
gatjuk, szerényen ezt mondja:

—  Tessék elhinni, én még most 
is inkább azon vagyok, hogy a tár
saimat hozzam helyzetbe. É g lövök, 
akkor az biztosan olyan helyzet 
volt, hogy nem tehettem m ást: lő
nöm kellett. A  cselezést nem  na
gyon szeretem. Jobban szeretem  az 
egyből való lövést. Most az edzé
seken azt. gyakoroljuk Zsengellér 
Gyuszi bácsival, meg a jobbösszekö- 
tönkkel, hogy hogyan juttassam  
eléjük a kapukirúgásokat. Úgy csi
náljuk, hogy egyszerre m egyek fel 
a levegőbe a kullanccsal és ha si
kerül, hátra vagy oldalt fejelem  a 
labdát a balösszekötő, vagy a jobb 
összekötő felé, aztán máris szala
dok a lyukra. Még nem nagyon 
megy, de menni fog.

a
Pest felé jövet a villamoson Ta

kács Gézával beszélünk. Takács 
mondja:

—  Nem volt könnyű dolog behozni 
Szuszát a csapatba, de örülök, hogy 
sikerült megcsinálnom. K ét év múl
v a —  ha így fejlődik továbbra is 
senki sem szoríthatja ki est a  srá
cot a  válogatottból.„

nagy 
középpontiában
A szolnokiak hatalmas előretörése két vidéki 
szakember magyarázatában

Ismét rangadó Szolnokon! Ha nem 
is nagy rangadó, de kis rangadó
nak minden bizonnyal az, hiszen az 
Újpest—Szolnoki MÁV mérkőzésen 
a második és a harmadik helyezett 
méri össze erejét.

Vasárnap tehát ismét Szolnokra 
irányul a figyelem, oda, ahol pár 
évvel ezelőtt még csak KöLASz- 
bajnoki mérkőzések kerültek sorra. 
Oda, ahol nem régen még csak. a 
MÁV— SzAK mérkőzések hozták 
igazán tűzbe a labdarúgás híveit és 
ahol ez a helyi rangadó számított a 
legnagyobb eseménynek.,

És ma?...
Ma a Feréncvárps is, az Újpest 

is rettegve megy el a Tisza parijá
ra és legnehezebb feladatának te
kinti a szolnokiak elleni mérkőző- 
sét ' ... . .

Csodálatra méltó ez a gyors kar
rier s különösen csodálatra méltó áz 
a teljesítmény, amelyet ebben a 
bajnokságban nyújtott a szolnoki 
együttes. Miért ne feledjük el, hogy 
tavaly a kilencedik helyen végzett 
Szolnok csapata, sőt ősszel is 
,,csak“ hatodik volt. Most pedig 
harmadik és ha most vasárnap 
győzni tud az Újpest ellen, akkor 
könnyen elérheti a második helyet 
is.

Ennek a hatalmas javulásnak- íz  
Okairól beszélgettünk Egry Ferenc
cel, a szolnoki MAV-mühely főmér
nökével.

Egry Ferenc
a maga idejében kitűnő játékos 
volt. A huszas évek elején, amikor 
a MAFC az I. osztályban szerepelt, 
a műegyetemiek középcsatára volt. 
Nagy rajongója és nagy szakértője 
a labdarúgásnak és a szolnoki MÁV 
SE sportéletében Is  vezető szerepet 
tölt be. Minden fontos kérdésben ki
kérik a véleményét é  ha hivatalosan 
nem is. de a, valóságban az összes

szakosztályok elnökének tekintik.
—  A zt hiszem, teljesen felesleges 

mondanom azt, hogy mindnyájun
kat nagy örömmel és büszkeséggel 
tölt el a csapat kiváló szereplése, 
— kezdte. —  Gyorsan sietek leszö
gezni, hogy az a nagy fejlődés, 
amelyen a Szolnoki MÁV együttese 
keresztül m ent, nem a véletlen szü
lem énye, A z  szinte egyedül Móré 
János edzőnk munkájának a gyü
mölcse.

—  Sok, nagyon sok edző munká
ját figyeltem  már közelről, van te
hát némi tapasztalatom és szakér
telmem ezen a téren, de Móré Já
noshoz hasonló remek edzővel még 
nem találkoztam. Pedig nem nagy 
edzői múltra tekinthet vissza, hi
szen tudomásom szerint, áfádig, 
amíg hozzánk nem került, mindig 
csak játékos volt. Mégis nagyon, 
de nagyon sokan és sokat tanul
hatnának tőle- i , . .

—  Am int betette:, hozzánk a hi
bát, rögtön rávezette a csapatot a 
korszerű,' a háromhátvédes rend
szerre. Játékosaink, között akadtak 
olyanok, akiknek nem nagyon tet
szett ez, M óré azonban megtalálta 
a módját annak is, hogy - miképpen 
szeretesse meg ezekkel is a kor-

H a l a d á s  - p á l y a
= =  SZO M BATH ELY =====
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szerű játékot.
—  Jó szemét és nagy szakértel

mét bizonyítja az, hogy rövid pár 
hét alatt rájött arra, hogy a csa
pat igazi közép fedezete csak a  fia
tal Szűcs: lehet, hogy Selnieczi 
szélsöfedezetnek jobb, mint közép
fedezetnek és hogy Csabaiból re
mek hátyéd lehet. S az esem ények  
öl igazolták.

—  Nem hiszem, hogy van olyan 
magyar edző, aki Hortváthból olyan 
pompás kapust tudott volna farag
ni, mint amilyent faragott Móré 
János. Horváth némi túlzással ideg
roncs volt s  mindig rettegtünk, ha 
kapunkra tartott a labda. Bs 
m ost?... A z NB 1 egyik legjobb  
kapuvédője, aki az egész tavaszi 
idényben mindössze kilenc gólt ka
pott, akkor, amikor a Ferencváros 
hálójába is; tizenöt gól került és 
közben kifogott, három tizenegyest 
is. Nyugodtan, önbizalommal telve 
védi most a hálónkat s  ma m át vé
delmünk egyik oszlopának tekint
hető. Sokát, ■ rengeteget foglalko
zott vele Móré, sokat beszélt a  lel
kére és nem eredmény nélkül,

—  De nemcsak a fiatalok fejlőd
tek a keze alatt, az „öregek" is so
kat tanultak. Korom, Kolláth, Szán
tó, Seímeczi egyaránt 'másodvirág- 
zását éli. Főnyereményt csináltunk, 
amikor Móré dánost m egszereztük  
magunknak.

Ezután az Újpest-mérkőzésre te
relődik a szó. . »

—  Sok törleszteni valónk van az 
Újpesttel szemben —  mondotta —, 
m ert amióta az NB 1-ben vagyunk . 
még egyszer sem  tudtuk legyőzni a 
lilákat. Bőt sok nagygólos vereséget 
is szenvedtünk tőlük, ősszel is nyol
cat kaptunk m ég! Most azonban, 
úgy érzem, elégedettek leszünk az 
yeredménnyel.

így, vélekedik az egyesülőt egyik

SPENCER TRACY 
HEDY LAM.ARR

AZ ASSZONY 
, AZ ORVOS 
ES A HARMADIK

(Mel.ro—Gold yn—Maycr)
lefo !yáso lhaija> e egy asz-  
szony mullj a aházasságot I  

PREMIER 
M A C O R S O

legfőbb irányítója.
Beszélgettünk azonban egy „kí

vülállóval" is. Ez
Sebestyén Mihály dr, 

a város egyik igen jőnevü ügyvéd* 
jé, mellesleg a Duna—tiszaközi ke* 
rület ügyvezetője is. T

—  Most kezd beérni az a termés,  
amelynek magját még akkor hintet
ték  el, amikor Leveles Kálmán ke
rült a szolnoki MÁV-műhely élére, 
—  mondotta. —  A. fiatal hajtást ké
sőbb Kerekes Géza ápolta, növesz
tette nagy szakértelemmel. A. veze
tők  érdeme az is, hogy Móré Jónás 
Szolnokra került.

— Természetesen Szolnok egész 
sporttársadalmát vagy örömmel tölti 
el a MÁV pompás szereplése s ma. 
már ott tartunk, hogy a Szolnoki 
MÁV valóban egész Szolnokot kép
viseli. A  vármegye és a város ve
zetői is büszkék már a csapatra s  
nincs olyan hazai mérkőzés, ahol 
az alispán és a polgármester urat 
ott ne látnánk.

---- A szép szereplés nyomán hi
hetetlenül megnőtt az érdeklődés *  
városban a labdarúgás iránt. Nem
csak a nézőszám szökött fel elkép
zelhetetlen magasságba, hanem a  
futballisták száma is megtízszere
ződött. Pár évvel ezelőtt még ezer, 
néző volt a csúcseredmény, ma pe
dig háromezernél kevesebb néző so
ha sincsen. Nem. régen még  «  
SzAK is, az SzMTE is csak síny
lődött, egyiknek sem volt komoly 
játékosanyaga s ma mind a kettő  
pompás gárdával dicsekedhetik. Á s-

FÉRFIAKNAK PATIKÁBAN
után itt van a Fa- és fémipari 
szakiskola remek csapata. Ez is a 
MÁV-nak'- köszönhető. A MÁV ve
zetői törődnek velük, pályát adnak 
nekik, oktatják, tanítják őket * 
így nem véletlen, hogy ennek az is
kolának a csapata ott van a Szent 
László Kupa legjobb négye között.

—  Várható-e még javulás a csa
pattól ? —  kérdezzük.

—  Szerintem igen, hiszen a csa
patban egész sereg olyan fiatal já
tékos van, akiknek még fejlődniük 
kelt és Móré János keze alatt biz
tosan fejlődni is fognak. Kár, hogy 
nincs a csapatnak egy Szüos- vagy  
Kispéter-szerü középcsatára. La
bor cs nagy harcos, sokat küzd, so
kat dolgozik, de ebben a gyors tár
saságban igen kiütközik a lassú
sága.

—  Ha válogatott klasszisú közép
csatára lenne a csapatnak, akkor «  
Szolnoki MÁV-ot magyar csapat 
nem tudná megverni!

Mészáros, a GSE jeles jobbszélsője
felépült sérüléséből és vasárnap már 
játszik is a Kiskunhalasi AC elleD. A jeleit 
szerint Hajdú marad ki a csapatból.

SSE-pálya Salflfarjin
Június 8-án, vasárnap 
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S z o m b a t
Vállalati

csapatok bajnoksága
I. osztály. Északi c&o^orfc

Éé&C—Gáífijma, Népsziget, fél 8. Hor- 
■rtath Gyula. — ViSC—WaSfÖ. Szent László** 
tér, fél 6. Páldí. — OcSCJ—CbSO, Ciprus
it tea. 5. Galambos. — OpSC—íínSO, Béfco- 
atea. fél G. István fi.

í .  osztály. Déli csoport
KpgSC—DttsáSC# Bihari-úf. 5. Mihály fi*

— WMTK— A.MaSC, Csepel, fél 6. Goda.
— KeSO-— HGőSC. Záprrábi-út. fél 4. Platt.
— Hangya—Ka.SC, Zágrábi-út, fél <5. Fa- 
vékás. — JaSC—PriiSC* Wsekerktelep, 
4. Kassai.

II, osztály. Északi csoport
CsaSC-ÜhSC. Váöi-út. 5. Kovács III.

— MaSC—FuBC, Patai-út, fél 6. Ilendes.
— BuSC—HiS€. Budakalász. 5. Latorcai.

PooSC-P ncSC, C»illaKhog:Jr, fél 6. 
Dunai, — StaSO—LáSC, Szdnyi-út, fél 6. 
Fehér J.

II. osztály. Déli csoport
MeSC—HuSC, Nagytétény, fél 5. Iste

nes. — Btaudard—VaSG. Bud&föki-út. fél 
á. Rudas. — EMERGÉ—PeSC, Lover- 
senyté-r. fél 6. Papp A. — MüSC-KroSC 
II, Kén-Utca. G. Da-llos. — FéSO-OMTK,

: Gubao&i-út, fél 6. Lombos. — MeAC 
OpSC, Soroksári-űl, tél 6. Pusztai.

III. Osztály. É»zakl csoport
. Hrr.SC—PaSC. Sr.cnt LáezVó-tér, 4. Ros
ta. — LeSC—ChSC IT. URAK-púílya. 5. 
Fábián. — Pamut—LaSC, Aítida-utea, 6. 
Balázs I.

III. Osztály. Déli csoport
Poéta—JoSC, Léversenytér. 3. Öváry,

— FiSG-W MTK, Sz'ínyi-út, t'él 4. Sze-
gradi. — U1SC—Hoffhorr, Béko-utoa, 6.

oiwfeéki. — StüSC—Ganz, SzéníltíriiíC, 
tél 6. Mázsái.

M iuílballaJbeieíval le lje /
Qa asz edscéselcen sxorgalm asan és  
m ód szeresen  gya korolja  a fó lék os

a célba lövé
Mit mond Molnár Ignác, szövetségi edző a célzóit lövésről?

V a s á r n a p
<Íi NB mérkőzések műsorát csütörtöki 

számunkban leközöltük.)
Budapesti kerület

I. osztály
Északt csoport. RÁC—Elektromos, Rá

kospalota, 6. Rendes. Kör. Tlviir—M. Turul, Váoi-út. 6. Halász. MÁV Élöré- 
IJRAK. Tatai-nt, S. Bernjén. BTIv—ÜMSE, 
Pozsonyi-ót. é. Mátrai. HAC—PSC, Öv- 
Utca. 5. Galambos.Keleti csoport. BSzKRT—SAC. Sport- 
öten, 4. Skul-tóty. SzItTC-KAC. Ben- 
deasy-telep, G. Isten*,. MAVAG—KSSE, 
Kőbánvni-út, 6. Dobronay. DSE—KSC, 
Hárna-ntca. 6. Enürődi.

Déli csoport. P. Juta—Gázgyár. Vágó- 
híd-ntca, fél 6. Borosa. BMTE-FSE, Bu
dafok, 6. Hoívátb. ETC—BEAC, Ogtédi- 
út. 6. Papp. ETC—Kelenföld, Erzaébet- 
ntea, 4. Horváth dr. ESC—Tipográfia 
Budafoki-út. 4- Latorcai. .MAFC—M. 
Posztó, Bertalan-utea, 6, Balázs.

II. Máily
Északi csoport. Compaktor—TSC, Béka, 

utca, 6. Kassor- PMTK-Vi kér- SC, 
CBAK-pálya, G. lstviiu.fi. UTSE—TLK, .Vépszi-göt. 6. Sóroaí. B. Magyarság—Juta, 
Tatai-nt, 4. Erdélyi, 35AC—WoSC, Ov-utoa, 
4. Földvári. M. Pamut—VÁC, Horthy Miklós át, 4. Bordó.

Keleti csoport. KEAC—Spárta. Györa- 
röi-iit, fél fi. Barabás- Függetlenség—. 
Postáé, Coffédi-üt. 3. Fehér. KMTfi— Kalapos, Allaml-telep. 8. Dazsö. Testvé
riség— Kistcst, T«tai-út, fél 8. Komáromi.

Déli csoport. Ci. MOVE—Nagytétény, Csepel, 4. Verébé!y. BSC—KAOE, Nngy- 
etombat-u., 6. Balassa. Ganz—PA TK.
Hungária-ut, 4. Dobos. Kelenvalgy—ŐSE, 
Bogyó-utca, fél 6. Betónyi. 33 PC-OTE, 
Febérvári-út, fél 6. Pusztai. Gamma—Sz- Juventns, Bánát-utoa, fél 6. Fraknóí. 
LoSC—BIK, Alberti alva, S. Hernádi.

III. osztály
Északi csoport. HESC—M. Textil,

CRAK-pálya, 4. Kotpoual. Uráivia-Viz- uiűtek. NipisiigM. 4. Ágoston. BACÍ—P. 
Kemény, Nagyszombat-utca, 4, Domb- 
óvári.Keleti csoport. ME—BLK, Ov-utca, 

,Vtli. Cserm fy. ÍII. kér. 'rvE-Hálókocst,
NagvSMjmbat-utea, fél ’ O. Fábián. Vasas 
—rrSC, Béke-utca, s/<3. Kocsis. B. Va*. 
■tss—BKSC, Özőryi-út. 4. Kálóczj.

Síoody, GyáJi-út, 6. Mujkos.
TABTALEKBAJNOKSAG

I. osztály
f i  laki csoport. Főt. TKör—VI. kér. !SC, 

váci-át. 4. Benedek. BTK-UMSE, Po* 
tóonjl-út, 4. Fcbér. KAG—WoSC, őv-üteá, 
I. ífargitái.

Keleti csoport. WSC—WMTK. Wcker- 
letelep. 10. Földi. SzRTC—Klítex, Rcn- 
dessy-teítp. fél 10. Hóid. KMTE-K8SE, 
Állatni-tfilép, 4. Hutás. MAVAG-KSC, Köbányabút, fél 9. Gárdonyi.

Déli csoport, Cs. MOV 15—G űz gyár,
Oepdy. ‘hl. Borszéki. BMTE-GSE, Dm 
dafok, 4. Fekete. FSC-OTE. Bndafoki- 
út, 10. Bánáti. MAFC—M. Posztó, Ber- 
talan-ntca, 4. Goda.

II. osztály
Északi csoport. RESC—Fodrász, CRAK. 

pálya, 10. Beuényl. RÁC—TSC, Bákofilia- 
fota. fél 3. Pallós, PMTK—Turul, URAK- Pálya. fél 1. Dalios. UTSE—TLK. Nép- 
szíí-e.t, fél 9. Kárpáti. B. Magyarság— 
3MFTR. Bákós-tér, 6. Fekete A.Keleti csoport, KEAO-Spárta, GyöPl- 
rŰi-ót, 9, Kopbázl. RTK—Törekvés. Rá- 
kWBzentmfhály. 4. KoWícs. IVSC-K. Tö- 
rokvés, Wekerietelep, 8. Knnvári.

Déli csoport, P, Juta—FSE, Vágód íd- 
ttlCa. fél 4. Nagy B. F.TC—Kalapos. Er
zsébet utca. 12. Stcpezdi. Gammá-TTtpog- 
ráfia, Báiuit-iiica, fél fi. Pintér, BEAC— 
NJTC. Gyáll-úl. 4. Perlaki. BAC- 
Sntndy. NagyKr.ombet utca, 1. Fazekas.

III. osztály
Észak) csoport. PATE-BtC, Tatai át.

fii 9. Ovárv.

ó t  fél S Kéfeszlényi.

Székel yf31 dön . jártak
íuoji Kováeznán. litstót- 

o« a* Orbsy S8-W1 4i0 ,Í2;0)

0 0-áe igén Szép eredményt érték

•«*H» sfeifissms m

„ lő n i!  Löm ! lőni!'*
Ezt kiabálja a közönség, amikor látja, 

hogy kedvenc csapata • játékosai tolo- 
g-atuak és — mint ez természetes is — 
tologatással nem bírják bevenni az el
lenfél kapuját. Megcáfolhatatlan igaz
ság, hogy lövésből lesz a gól. Lőni azon
ban tudni kell. Tudni viszont csak úgy 
lehet, ha tanul az ember. A  lövést te
hát tanulni kell sokszor-sokszor kell 
gyakorolni. Lehet, hogy a jól lövő csa
tár is születik, mint a költő, soltkal 
valószínűbb azonban az, hogy nem szü
letik, hanem l e s s .  Úgy, hogy renge
teget gyakorolja a lövést... Nem kell bi
zonyítgatnunk különösebben, hogy csa
táraink lövőtudománya bizony sok kí
vánnivalót hagy maga után. Tudja ezt 
az edzők serege, de tudják a nézők is. 
Pedighát ezen segíteni lehet, sőt segL 
teni k e l l  !

Molnár Tgnáccal, a szövetség edzőjé
vel beszélgettünk a napokban: mit le
hetne tenni, hogy csatáraink lövőkészsé
gét fejlesszük.

— Se-itimiesetre sem megoldás az, amit 
legtöbb csapatunk edzésén láthatunk* 
hogy a csatáról leállnak a kapu elé és 
végnélkül lövöldöznek a kapus által elé
jük gurított labdákból, legtöbbnyire — 
fölé . Véleményem szerint az is hiba töb
bek között, hogy játékosaink 

nem gyakorolják az edzéseken a cél
zott lövést

és ezért nincs még a kellé önbizalmuk a 
lövéshéz a mérkőzéseken. Pedighát a 
futballabdával is célozni kell és lehet 
is célozni, ha nem is olyan tökéletesen, 
mint a billiárdgolyóvalj vagy a tennszlab- 
dával. Nagyképűség volna azt állítani, 
amikor a felső sarokba megy a labda, 
hogy „ oda akartam rúgni'*. Hosszú és 
módszeres gyakorlással azonban el le
het érni azt, hogy a labdát as esetek 
nagy részében körülbelül oda tudjuk 
rúgni, ahová valóban akartuk. Ezt 
persze könnyebb megcsinálni állított lab
dából, mint mozgóból. Nálunk azonban 
állított labdából is ritka a célzott lövés. 

Én mindössze két Játék őst ismerek a 
mostani magyar gardából, aki igazán

célozva küldi kapura a szábadrÉgáso» 
kát.

Az egyik Zsengellér, a másik Vidor. Vi
dor talán még Zsengeltérnél is jobban 
rúg szabadot. Mozgó labdából már nehe
zebb célzott lövést leadni. Ebben az 
esetben, hogy úgy mondjam, csak 
„durva" irányzóitól vess az ember, nagy
jából. kinézi magának az egyik sarkot 
és arra felé próbálja irányítani a lab
dát.

— A célzott lövés gyakorlására sok 
mód van.

Az egyik mód, amelyet Hollandiában 
láttam és ott csapatom mai használ

tam is, a következő:
Felállítunk egy szabályos, mozgatható 
futballkaput. A kapu sík já t. bedeszkáz- 
suk és a kapumezöt 10 kockára osztjuk. 
Minden négyszög számot kap. A kapuval 
szemben felállnak a csatárok. Mindegyik 
előtt labda van. Apj edző rálciált az egyik  
játékosra :

„A  8-as kockába rúgd!4 
A játékos az álló lábú,át megpróbálja ö 
jelzett kockába, berúgni. Ha sikerült, 
kap egy jó  pontot. Aki 10 la*'és közül a 
legtöbbször talált a bemondott négy
szögbe, az kapott egy nagy doboz cso
koládét. Olyan nagy a fiúk között a ver- 
sengés a csokoládéért, vagy talán in
kább a legjobb lövő címéért, hogy 
sokszor órák hosszat nem lehetett őket 
elcipelni a „ tőtábla'* elöl. Sokszor egy 
mással kötöttek fogadást a játékosok, 
hogy ki lő többet a jelzett négyszögbe 
Általában az a tapasztalatom, hogy ‘

a fiúk azokat a gyakorlatokat végzik 
edzéseik alkalmával a legszívesebben, 
amelyekben valami verseny szerűség: 

van.
Ősi ösztön az emberben, hogy különb 
akar lenni a másiknál. Az én edzésmód
szeremnek az alapját a játékszert és 
versenyszerű gyakorlatok alkotják.

— Ezen a kockás táblán csináltuk azt 
is, hogy a játékosok kapásból lőttek  
rája. Ebben az esetben nem mondtam 
be, hogy melyik kockába löjjön a csa

tár. Az volt a feladat, hogy 
mindenki igyekezzék a lesmiag'asább 

számú - kockába, a lű-esbe találni.
mert a pontozást úgy csináltuk, hogy 
összeadtuk azoknak a kockáknak a szá
mát, amelyekbe a játékos kapásból be
talált, s aki a legnagyobb pontszámot 
érte el, az nyeri.

A minden. helyzetből való lövést 
úgy gyakoroltuk Hollandiában, hogy 
egy ilyen bedeszkázott kapura, öreg 
autógumikat szegeztünk össze-visszaság- 
bü7i. A kapuval szemben félkörben, a 
16-os táján felálltak a csatárok, egyik 
rárúgta a labdát és a szeszélyesen min
den irányba visszapattanó labdákat az a 
játékos szúrta egyből a kapura, aki felé 
éppen ment.

— Amikor előszót rúgtak a fiúk négy
szögekkel ellátott kapúra, bizony nehe
zen találtak bele a jelzett négyszögbe. 
Később azonban akadt olyan is, aki 

10 lövés közül nyolcszor is betalált, 
de még a legrosszabb is betalált két- 
szer-háromezor. Ezek a gyakorlatok 
sokkal cé7rávezetőbbek és szörakozta- 
tóbbák, mint a nálunk szokásos „11-es 
rúgó versenyek". Javasolni is fogom  
Gictófalvy elnök úrnak, hogy a nyári or
szágos ifjúsági edzőtábora csináltas
sunk egy-két ilyén kockás kaput és ak
kor a fiúk részére majd rendezünk cél- 
balövő versenyeket, Egyáltalán 

u nyári edzőtábor egyik fő műsor, 
száma a lövőiskola lesz. 

Gyakorolni fogják a fiúk a mindenféle 
helyzetből való célbalövést, oldalról gu
rított, hátúról gurított labdákból, lapos 
és emelt labdákból a félpályáról veze
tett labdákból kell a kijelölt négy
szögbe lőníök. Sőt

a célbafejolést
sem hanyagoljv.k el, hiszen fe jje l  is le* 
hét kapura lőni.

Végül még ezt mondotta az edző:
—■ Mint a ’abdarúgds minden csínját- 

bínját, a lövést is csak úgy tudjuk meg
tanulni, ha ez a jelszónk: Gyukorolni,
gyakorolni és még többet gyakorolni!

j ö t  g é l t  r á g  o t t
j a  D IM Á V A S  esatórsstw a

A PíMAVAG tegnapi edzőeíienféle a 
második csapat volt.*" Az edzőmérkőzéől 
mindössze 2x25 percig tartott, de % 
DiMÁVAG támadósora ennyi idő alatt is 
bebizonyította5 hogy jó  formában van. 
Pompás támadások után öfc remek gólt 
lőtték az első csapatbeli csatárok s 9* 
DiMÁVAG I 5:0-ra gy&tftfc.

— A mai edzést az^ t szabtuk rőab 
debbre, — mondta Csapkay edző, —•
inért kissé fáradtak a fiúk. Pénteké® 
nem tartunk e d z é s th e ly e t te  füröőbé 
megy a társaság. Remélem, hogy a Báb 
BTÖ elten sikerrel álljuk meg majd ® 
helyünket. A múltban mindig nagy 
got vívtunk a ,,Stécéii-velí most -is 
mény küzdelem vár ránk Tarjamban. A 
fiúk azonban fogadkoznák, hogy lég* 
alább az egyik pontot hazahozzák.

Salgótarjánban minden valószínűség 
szerint ez a csapat játszik:

Gáspár ■— vitéz Bohus, Felföldi — 
tócsái, Soós, Barta — Füzér, Betecs* 
Fazekas, Barna, Magyar.

Dísósgyörött még az újság, hogy Tu* 
rdn felépült sérüléséből. A  csütörtöki 
edzésen már részt vett, csak. a kétkapuá 
játékot hagyta ki„

készíttet a csapatáról
Az Esztergomi MQVE esete az otthon 
felejtett jmékoslgazolvánnyal '****■'- Az IVIIjSz 
elnöksége foglalkozni fog a „csoportkép- 
szabállyal*

tizenegy játékos fényképes igazolvá
nya hiányzik. Ha csak egy, vagy két 
játékos igazolványa hiányzik, akkor 
nem lehet csoportképet készíteni és 
03 a játékos, akinek nincs o tt a 
fényképes igazolványa, nem játsz
hat, illetve, ha mégis játszik, akkor
— csoportkép ide, csoportkép oda
— jogosulatlanul szerepelt. A z  
ü g y e s  intéző hasonló esetben azt 
csinálja, hogy jelenti a játékvezető
nek: E lfe le jtettü k  kihozni as iga
zolványokat és ezért as egész csapa
tot csoportképpel igazoljuk.“

Mivel hasonló esetek igen gyak
ran előfordulnak a magyar pályá
kon éS mivel a Duna-tisz&közi ke
rület bajnokságára sorsdöntő, hogy 
mi történjék ezzel a mérkőzéssel, 
fontosnak tartottuk, hogy ezt a sza
bálykérdést tisztázzuk. A  Duna- 
tiszaközi kerületben ugyanis —  az 
egyesbiró döntése után —  ez a hely
zet:
1, Váci SE 21 16 2 3 66:32 34
2 . V. Reménység 20 15 2 3 66:35 32 

A  V. Reménység tehát ilyenfor
mán eggyel kevesebbet játszott s 
ha a megismétlendő mérkőzést m eg
nyeri, akkor újra ott van a Váci SE 
nyakán.

Kérdést intéztünk Gidófalvy Pál 
dr-hoz, az MLSz elnökéhez: mit szól 
ő ehhez az esethez? Vájjon helyes- 
nekiíartja-e ezt a szabályt? Vájjon 
helyesnek tartja-e, hogy az intéző 
ügyességén, vagy ügyetlenségén dől
jön el egy bajnokság sorsa? Vájjon 
helyes-e, hogy lehet csoportképet 
készítem akkör, amikor mind a 11 
játékos fényképe hiányzik, de nem 
iehet akkor, amikor csak egy — 
egyébként az egyesülethez szabály
szerűen leigazolt játékos fény
képe hiányzik?

Gidófalvy Pál dr az alábbiakat 
mondotta:

Sn magam Is helytelennek tar
tom ezt, hiszen a mérkőzéseknek a 
zöld gyepen kell eldőlniük, a zöld 
asztal csak akkor jöhet, ha valami 
súlyos és nyilvánvaló sportszerűtlen
ség, vagy szabálysértés történt. A z  
esetet csak most hallottam. A z E sz
tergomi MOVE, vagy pedig gs  
ugyancsak érdekéit Váci SE fordul
jon soronkívüt panasszal az MLSz 
országos elnökségéhez. Noha ez m m  
a szabályos szolgálati út, üe elnök
ség az ügyet —  tekintettél az álta
lános és különös érdekre —  Soron 
kívül tárgyalni fogja és soron kívül
iflSufl é̂f (B #ÁJU fi IITMI WL,SFS. u8l.

Május 25-én Esztergomban ját
szották lé az Esztergomi MOVE— 
Váci Reménység mérkőzést, ame
lyet —  nem kis meglepetésre —  az 
E. MOVE nyert meg 3:2-re. Az esz
tergomiak örültek, örült a Váci SE 
is, hiszen a V. Reménység ezzel a 
vereséggel kissé leszakadt a nyaká
ról a bajnokságért vivott küzdelem
ben. A z örömnek azonban üröm lett 
a vége, mert az esettel a játékvezető 
jelentése alapján hivatalból foglal
kozott a Duna-tiszalsözi kerület ille
tékes egyesbírája. Az egyesbiró dön
tése így szól:

„A z Esztergomi MOVE— Váci 
Reménység 3:3 arányban végző
dött mérkőzés eredményét meg
semmisítem, mert a mérkőzésen 
Major Imre E. MOVE-játékos 
j o g o s u l a t l a n u l  szerepelt. A  
mérkőzés újrajátszását a 213. g 
alapján elrendelem és azt a leg
közelebbi szabadnapra kittizöm. 
Dolova.1 Józsefet, az Esztergomi 
MOVE elnökét két évre —  1941 
májns 26-tól 1943 május 25-Ig —- 
a pályák- látogatásától és a  szö
vetséggel szemben minden tisztség 
viselésétől eltiltom. A  Váci Re
ménység óvását elutasítom, mert 
az ügyben m ár korábban határo
zatot hoztam."'
Vájjon m i történhetett ezen a 

mérkőzésen, hogy a tmna-tiazaközi 
kerület egyesbírája ilyén sürgősen 

a V. Reménység óvását be sem 
Várva —  foglalkozott áz üggyel és 
a fenti határozatot hozta? Vájjon 
valami sportszerűtlen csellel élt az 
Esztergomi MOVE, amikor Major 
Imrét szerepeltette a mérkőzésen?

Mint értesülünk, Esztergomban a 
kővetkezők történtek:

A z E. MOVE egyik szabálysze
rű eh igazolt .játékosának, Major. 
Imrének nem hozták ki az arcképes 
játékosigaaolványát. A z esztergo
miak ezt a körülményt bejelentették 
á játékvezetőnek. Azután az történt, 
amit Ilyen esetben csinálni szoktak: 
az egész csapatot lefényképezték a 
játékvezétővél együtt és ezután Ma
jor Imre is játszott. A z egyesbiró 
megállapította, hogy ez a fényképe

it eljárás szabálytalan vó lt
É rd ek lőd tü n k  a  szövetségben : v á j

jo n  h og y a n  i s  in tézked ik  hason ló 
esetekre a  s z a b á ly . A z  e g y ik  sza 
bá lytu dós e z t  m on d otta :

A z Esztergom i MOVE intézője 
ü g y e t l e n  m it. A  szabály ugyanis 
ismeri a  csoportos fényképezést, de 

mJiban a e  esetben, ha vemé »

Néhány ötletet
vet fe'i Lisezer Péter (Bp, SzemélynCk- 
Utea 16). „RilSsBelc kell lennem a* új 
MLSz-nek odaadó munkásáért. De. sajnos.
nincsen íössá tövis nélkül.”  A levélíró azt 
ajánlja, hogy néhány új szabályt dolgoz
zanak át íg y  például a „vigyázz”  rende
letet. Leírja, hogy egy alkalommal Pol
gárt a félvonalon figyemeztette a játék
vezető, Polgár vigyázzban állt, mialatt az 
ellenfél középcsatára már a Fradi 16-osán 
helyezkedett el s amikor a figyelmeztetés 
után sor került a szabadrúgásra. Polgár 
hiába loholt, néni tudott idejében' odaérni, 
a középcsatár kapta a labdát és majdnem 
gólt lőtt.

.Ajánlja á szövetségi kapitánynak, hogy 
főleg a csatárokkal foglalkozzanak s 
különösen a  helyes érés támadásokat 
tanítsák.

ISrekTés-nrarkolók
Összééén öt levelet írtak. Négy igen 
hosszú terjedelmű. Mind az öt levél a 
salgótarjáni mérkőzéssel foglalkozik, 
vitatják a salgótarjáni második gólt, 
részletesen leírják a meg nem adott U-est 
és követelik, hogy az MLSz játszassa újra 
a mérkőzést. Az egyik levélíró felszólítja 
a Törekvés vezetőségét, hogy „ne helyez
kedjék várakozó álláspontra, hanem óvja 
meg a mérkőzést!'’
A Népligeti Diáksporttelep
pünhösdvasárflapl műsorára tesz bíráló 
megjegyzéseket Vidor József (Pestszent- 
lőrittc, Tinódi-utea 6). Bosszúsággal álla
pítja meg. hogy az Éezákdunái.tul—Fel
vidék Ifjúsági mérkőzésen az első 25 perc
ben még csak lövés sem ment egyik 
kapura aern. Felháborítónak tartja, hogy 
a leányok tánca a gépzene hibája miatt 
maradt el. Ilyesminek 1941-ben nem volna 
szabad előfordulnia. Végül a Ferenc
város—Erdély mérkőzés játékvezetőjének 
működését bírálja, aki szerinte sok hibát 
követett el.

BELKÚ KÉMET HADIFOGSÁGBAN VAST
Beiké a Sabartának volt valamikor 

remek balszéleője. Később Francia- 
Országba került, ott meg is nősült és fel
vette a francia állampolgárságot. 
Legutóbb olyan hírek jöttek róla. hogy a 
Magittot-vonal ostrománál hősi halált halt 
Halálhírét most Belkó maga cáfolta meg. 
Levelet Irt egyik szombathelyi barátjá
nak s» közölte vele. hogy német hadifog
ságba esett. Azt is írja, hogy hízik abban, 
hogy mint volt magyar hamarosan vissza
térhet családjához.

m a  á l l í t j a  ö s sze  a  w stfc  e l l e h i
CSAPATAT A GAMMA

A Gamma ma. pénteken délután fél 8 
Örskor könnyű erőnléti edzést tart. Az 
edzés egyik eseménye az lesz, hogy 
Váradi, a csapat jobbszélsője elkezdi az 
edzést, mert súlyos sérüléséből már 
felépült. A csapat ösízeámtása komoly 
gondot okoz a Gamma vezetőségének, 
mert Cseh betegeskedik és valőszli.tíleg 
nem vállalhatja a játékot. Még szerencse 
á bájban az. hagy Sütő ismét Jő formá
ban van. Majdnem bizonyos a*, hogy 
Szilváéi lesz aa egyik hátvéd a WMFC 
ellen, mert a bicskái portyán a játékos 
HA fúrásáról tett tm üA sm stsieot,

Kiss vasárnap
már látszik a Hala
dásban

A Haladás csütörtökön délután & méa 
sodik csapatával játszott edzőmérjtőízést. 
Az első félidő 45 percig: tartott, s a 
Jadás ebben az összeállításban szere* 
pelt:

Körmendi —- Kálotai, Kovács t t í  
Pillér, Kalocsai, Ssalai — Szabó., DesizkS* 
Gazdag, Héjjá, Koroknál.

Az első csapat jó l mozgott és Gazdag 
révén két gólt lőtt. A  II. félidőben KiB& 
lett a középfedezet, Kalocsai a balfede® 
zet, Szalai pedig jobbösszekötő't játszott* 
Ez a félidő csak 15 percig tartott. 
alatt Szalai és H éjjá lőtt egy-egy gólt 
(4:0), aztán Mórocz szépített az erőd-, 
ményen. Végeredményben 4:l-re győzött 
a Haladás I.

— összeállítás még nincs. *— mondta 
az edzés után Palágyi intéző. — A leg
nagyobb örömünk az. hogy Kiss# akim* 
azt hittük, hogy bokáját törte — egéssí* 
séges. A röngtérvizsgálat során ugyanis 
kiderült, hogy nincs törés. Most az edzé* 
sen is jól mozgott, vasárnap újból eL 
foglalja helyét a csapatban. Tudjuk* 
hogy ellenfelünknek, a. Tokodnak„ n a 0  
szüksége van a pontokra, de mi teljes 
erőbedobással fogunk küzdeni. A Hala* 
dás becsülettel oltár elbúcsúzni üz NB 
l - t ő l . . .

K ölyökkorom  óta 
kapus akartam lenni

— m ondia Olajkár 
Sándor,

a Kispest-BSzKRT mérkőzés hőse
Nagy edzést tartott tegúap a Kiöpéafc* 

Sürögrtek-forogtak játékosok, vezetŐK
tömeeeaen. Mi Olajkár Bór.dort keretiü l
n. legUtoDbr baj hők! Toroufo ' hósA 
A Kispest—BSzICRT mérkőzés egy'.K 
meglepetése ugyanis Olajkár II védés® 
volt a kapuban. Emlékezetes, hogy Véssek 
a Kispest lcapu«a akkor kartörést szenve
dett, így volt kénytelen. Olajkár II * 
piros-feketék középcsatára magára vállalni 
a kispesti kapu őrzését. Olajkár II vér
beli kapusokat megszégyenítő Ügyéisségg®1 
védte a kapuját. Boxolt lehúzott labdáL 
vetődött, szóval Igazi kapusnak bizonyult? 
A Szolnok ellen- ugyoii már új k|P««J 
avattak a piros-feketék, de a „kis O U b 
még mindig múlt vasárnapi sikerére® 
beszél a legszívesebben.

— Már kölyök korom óta szerettem »  
kapus mesterséget — kezdte mondókíjat 
Olajkár Sándor. — Nagyon szerette** 
volna kapus lenni, de abban az idó'beaa 
annyi kapásunk volt. hogy egy telj®® 
csapatot lehetett volna belőlük kiáll** 
tani. íg y  lettem aztán. * kapusok „ellen
sége” : csatár.

— A  BSzKRT elleni mérkőzést meg
előzően védett már a Kispestben? _

*— Kétizben is — válaszolja Olajkár »•
— Lengyelországban védtem az akkof 
megsérült Kosa helyett. Jó napot lógta*0 
ki, mert nem kaptam gélt. Nem Is oly*® 
régen a román válogatott ellen őriz*®®* 
a kispesti hálót. Ott is egy gólt kop}*G» 
csak. Azt is Il-esbó'l. Akkor a mérkő*®* 
közben megsérült Gergőt helyettesítette**1* 
Mind a kétszer elég dolgom volt!

— Vesz-e „titkos edzéseket” , hogy 
érti a kapustudományt?

— Ezek az edzések nem Is titkosak. A* 
edzőmérkőzések előtt, vagy azok szünetéi
ben szoktak a fiúk rugdalni kapura. 
hozzá korsó sörökben szoktunk fogadni 
hogy gól lesz-e a lövésből, vagy n®®*! 
Annyi korsó sört nyertem már így, boga 
nyugodtan nyithatnék egy sörözőt is.

— Mint. kapusnak, melyik a gyeöe® 
oldala? A jobb, vagy a bal?

— Minthogy a mezőnyben is roindeür
nekem, hogy jobb , vagy baloldalé”  
játszom-e, ugyanúgy vagyok a kapuba® 
Is. Mondhatnám „abszolút kétkezes 
vagyok. „

Most egy nem idevágó kénlést tettu*» 
fel Olajkárnak:

— Annyit hallottunk, hogy bátyjú” ? 
együtt elmennek az Újpesthez, mi *»“ 
ebből?

— Mind a bátyám, mind pedig é» "L
válaszolja Olajkár II — augusztusi* "  
Kispest játékosai vagyunk. Hogy »**y" 
elmegyünk-e az Újpestbe, vagy pe^T 
maradunk a piros-feketéknél, azt **®í 
nem tudjuk. Addig még sok minden 3®“  
közbe. m

Beszélgetésünk -után Olajkár beáll 
kapuba és védeni kezd.

— Na, Olaj — mondják a kapufa *ővp 
dözőfc —, egy korsó sör.

— Mehet — mondja f, „kapus1*. „ .„f,
Azzal már zúg is «  lövés. A Moíd“ !“

lapul álló Olajkár kézébe. 
avagy balszerencséjére az 
Mégis szebb lett volna, ha a lövéi 
nyúlnia kellett volna. Legalább írtét ”  
léit volna „dolgoznia”  a  korsó ■Bőrért,

-  Kristóf, . J f f f í r  
LOU, .11 e v iü .  eii-eu így élhtottú'ti.-dá
a csapatot: Keskeny —- Osok**> cfiísóo 

-  Eioie, Gcro, Ignác -  Kristóf. 8 ^ ““  
Kiülik. Tirt a, Nagy,, .-W
, A Testvériség—HTV15 NB 
közös megegyezéssel Űrnapján jé.tszae,,^ 

Szatmárnémeti új sportegyes*"®^gjj
gazdagodott. A Szatmárnémeti Vasuta®^ 

tökön tartotta alakuló közgyú*®
gazdagodott. A Szatmárnémeti jt,
csütörtökön tartotta alakuló közgye 
Az új egyesület elnökévé Kere.ies ^  
főfelügyelőt választották mer. h J r


