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II n e s n i e f  ereiét 
b é k é b e n  a sport 
mutatja

Rengeteg új név 
szerepel az ifjú
sági • bafr ok súgok  
nevezései között
A MASz szombaton és vasárnap délután 

fél 4 érái kezdettel rendezi meg a 
BBTE-pályár; Magyaroszág ifjúsági baj
nokságait. A versenyre már eddig is igen 
sok nevezés érkezett, de még további 
nevezések várhatók nemcsak vidékről, 
hanem Budapestről is. Az PTC például 
már pénteken postára adta a nevezéseket, 
de azok még nem érkeztek a MASz-hoz. 
Nyilván, hasonló oka van a\LASE-dobók, 
elsősorban vitéz Csapó nevezése késésének. 
Beméljük azonban, hogy a hiányzó vidéki 
nevezésekkel együtt ezek is befutnak és 
az ifjúsági bajnokság valóban a legjobb 
fiatalok felvonulása lesz.

Az idén még igen kevés ifjúsági ver
seny volt, nem mérhették össze erejüket 
a legjobbak és a nevezettek között EOk az 
ismeretlen. Azért egynéhányat kiemeltünk 
közülük. vSzombat. 100 m 17 (CsányiI IV, Jóó, 
Kárpáti, Sír II, Szántól. Rúd 10 (Csupor, 
Füzesi, Prigly). 800 m 25 (Villási, Vdlőczi 
Buttka, Almáéi. Nádas, Orbán, Dovor- 
niczky. Erős). Távol 16 (Gruber. Csányi 
IV, Mészáros, Horváth, Szántó). 110 m gát 
14 (Balás, Horváth, Czéh). Gerely 9 
(Fóliák Füzesi, Babanc). 3000 m 25 
(Csépáriy. Orbán, Verőczi, Villási, Dovor- 
niczky. Kovács).

Vasárnap. 200 m 18 (Csányi IV, Sír II,
Kárpáti. Gruber, Joó, Mészáros). 1509 m 
26 (Villási, Verőczi, Orbán, Nádas. Buttka 
Simon. Almási. Csépány). Súly 15 (Ham
vai, Garamvölgyi). Magas lj,13 (Gröller, 
Moór, Szombathy). 400 m 14 (Bánhalmi, 
Balás, Bakos, Hársfalvi). Diszkosz 18 
(Garamvölgyi, Gáspár, Hamvai. Virág, 
Adám). 400 m gát 14 (Bálás. Balog. Sir). 
Hármas 16 (Gyarmathy, Horváth, Gruber. 
Szarvad!).

Mint említettük, még egy sereg buda
pesti és vidéki nevezés hiányzik. A szövet
ség néhány felnőtt számot is tervez az 
ifjúsági bajnokság keretébe.

Minden részében
teljes siker k o ro 
n á z ta  a  N A €  
ü n n ep i n a p já t

Nagyvárad, június 30.
Nagyváradon sokáig emlékezni 

fognak a NAC vasárnapi zászlószen
telésével kapcsolatban rendezett ün
nepségekre. A  délelőtti és a kora
délutáni eseményekről beszám olt 
m ár a Nemzeti Sport, de írnunk kell 
m ég a műsor este lezajlott részéről.

A  NAC— Gamma m érkőzés után 
a színházban igen jól sikerült est 
zajlott le. Előbb a K oszorú tagjai 
mutattak be gyönyörű torna- és 
táncgyakorlatokat, m ajd M olnár Ig 
nác előadása és film jei következtek.

A  szinház után a fehér asztal kö
vetkezett.. A  banketten közel százan 
vettek részt. A z M LSz nevében 
László András dr alelnök köszön
tötte a N A C-ot és átnyújtotta az 
egyesületnek a Corinthián-veretet, 
Jeney  Rezső elnöknek pedig a szö
vetség jubileumi veretét. W onke  Re- 
zsöné arra kérte a N A C -ot, hogy a 
női sportokat is minél jobban  ka
rolja  fel.

A  N A C r  Gamma m érkőzés igen 
tetszett a közönségnek. A  mérkőzés 
után a következő nyilatkozatokat 
gyűjtöttük össze:

jprém  Lóránd dr, az OTT ügyv. 
elnöke: Szép és érdekes mérkőzés 
volt. V égig nagy, de azért fa ir  küz
delem folyt. Nekem különösen Bo- 
dola játéka tetszett. M ost m ár m eg
értem, miért ő az elsőszám ú ked
venc Nagyváradon.

László András dr, a z M LSz al- 
elnöke: Rem ek mérkőzés. A  N AC 
nagy erősödést jelent az N B  I ré- 
sEére.

Jánosii Béla, a Gamma igazgatója : 
’A  gólarány túlzott, de a  N A C  azért 
megérdemelten nyert. B odola  gólja 
külön élmény volt. Ilyen gólt min
ded tíz évben csak egyet lehet látni.

Sós, a Gamma ed ző je: A  tartalé
kos csapattól nem várhattunk töb
bet. A  NAC jó.

Jeney Rezső, a. N A C  elnöke ne
vetve  mondja : Szeretném állandó
sítani a 3:0-ás ered m én yek et ... 
(A rra célzott, hogy  m últkor az Ú j
pestet is 3:0-ra vprte a  N A C .)

•
A  N A C-ot meleghangú táviratban 

üdvözölte a Ferencváros is, azon
kívül táviratot kü ldött G álffy  
András, az M LSz főtitkára.

*
A  N A C— Gamma m érkőzés előtt 

hatalmas sikere volt M olnár  Ignác 
kölyökbemutatójának. A  sok  apró 
gyerek a sokféle m ezben igen  szín- 
pom pás képet nyújtott,

Hétfőn, a III. kér. verseny befejező számában

Vörös legyőzte Tát est
I S O Ö - e n

H étfőn délután a Nemzeti Sport
uszodában bonyolították le Buda
pest 1500 méteres gyorsúszótoajnok- 
ságát, amelyet vasárnap a III. kér. 
versenyéről időhiány miatt halasz
tottak hétfőre. A  versenyre Tátots, 
Vörös, az Ifjúsági D eák és Takács, 
a Tipográfia versenyzője nevezett.

Borús, de kellemes időben indul a 
mezőny, amelynek élére már az első 
méterek után Tátos áll. A z ö ira
mát csak Vörös tudja tartani, akit 
viszont D eák  követ. 100 méteren

Tátos ideje 1:08.8, m integy négy 
méterrel van Vörös előtt. 200-on 
2:25-öt mérnek Tátosnak, Vörös 
hátránya hat méter. A  M UE ver
senyzője azonban nem hagyja  le
rázni magát, igyekszik Tátos köze
lében maradni. 400-on Tátos ideje 
5:06, Vörösé 5:09. A  helyzet a most 
következő száz métereken nem vál
tozik, 800-nál m ég mindig Tátos ve
zet 10:31-es idővel. Vörös 10:33.8 
alatt tette m eg ezt a távot. 800 mé
ter után Vörös váratlanul ‘ erősít és

lassan fe ln yom ul Tátos mellé. 900 
méteren Vörös utoléri Tátost és et
től kezdve fe j-fe j melletti küzdelem 
alakul k i a két versenyző között.

Tátos m égegyszer m egpróbál erő 
síteni. Vörös azonban birja az ira
mot, sőt 1000 méternél egyméteres 
előnyt harcol ki Tátos ellen. Tátos 
most minden erejét összeszedi, m ég
egyszer m egpróbálja a lehetetlent, 
1100 méternél azonban V örös  előnye 
egyre nő. 1

A z FTC bajnoka m ost m ár fel-

adja a küzdelmet, beletörődik a ve
reségbe. Vörös, bár m ost m ár biztos 
győztesnek látszik, nem csökkenti 
az irafnot és a jelenlévők nagy lel
kesedése közben fúrja  m agát előre a 
vízben. A z utolsó hosszban m ég erő
síteni is tud és 19:59.8-as Idővel 
elsőnek üt be a célba. Tátos m integy 
25 méterre van ekkor m ég a me
dence falától. A z  ifjúsági D eák  ver- 
senyenkívül éri el jó  idejét.

Budapest 1941. évi 1500 m 
gyorsúszó bajnoka: V örös F e

renc M UE 19:59.8,
2. Tátos FTC 20:18, 3. Takács (T i
pográ fia ). —  Versenyen kívül: D eák  
BSzK RT 23:35.

Vörös a második m agyar úszó, aki 
húsz percen belül úszta m eg az 
1500 métert. Ennél az időnél jobbat 
ebben az évben csak az ausztráliai 
Smith úszott. (Országos csúcs: Tá
tos 19:37.7).viszont D eák  követ. 100 méteren tér után Vörös váratlanul‘ erősít és A z FTC bajnoka m ost m ár fel- íos 19:37.7).

_ . . .. ____ s i. r    _  .„„ti*. ~ , ; i — ír riAnt Arr TTFft T i T i ó r r m nBácsvidéken vezet: Szabadkai 
VAK, Zentai AK, Bezdáni 
SE, Duids (Uiverbász) 
és az Újvidéki FC

Vasárnap nagy meglepetésre a vezető 
Újvidéki VAK pontot vesztett. Még hozza 
az addig pont nélkül állt Duna vett el egy 
pontot a vasutasoktól. Ez a pontveszteseg 
az újvidéki vasutasok első helyébe került. 
Ebben a csoportban még három forduló 
van hátra s nehéz megjósolni, hogy 
melyik lesz az első. Lehet, hogy itt is a

helyzet a Haza
térés Bajnokságban ?

Három fordulót játszottak eddig a 
Hazatérés Bajnokságból s egyik.másik 
csoportban kissé már tisztázódott a hely
zet. . . .. J

A. körmérkőzéseket július l3-ánJ %e- 
fejezik s július 20-án a csoportgyőztesek 
kuparendszer alapján elkezdik a döütőT 
két. A döntők sorsolása a következő:

Július 20, elődöntő:
II. csoportgyőztes—IV.. csoport-

győztes = A -
III. csoportgyőztes—'V. csoport-

győztes = BI. csoportgyőztes erővesztő = C 
Július 24, középdöntő:

A—C
B erővesztő.
A döntő július 27-én kerül sorra.
Nézzük, hogy az egyes csoportokban mi 

a helyzet: I. csoport:
1. Szabadkai VAK 3 3 ---  33:1 6
2. Szabadkai AK 3 2 1 — 13:4 5
3. Szabadkai TC 3 1 2 — 7:4 4
4. Mágyarkanizsai SE 3 1 — 2 7:16 2
5. Szabadkai MTE 3 — 1 2 3:20 1
6. Délv. KAFC 3 — — 3 2:20 —

Úgy látszik, hogy ebben a csoportban
a Szabadkai Vasutas lesz az első, bár meg 
kell jegyeznünk, hogy a SzVAK eddig 
csak a táblázat alján levőkkel játszott.

A SzAK—SzVAJÍC mérkőzés most vasár
nap és a SzVAK—SzTK mérkőzés meg 
július 13-án kerül sorra e ez a két mér
kőzés még érdekes változásokat hozhat az 
élen.

II. csoport:
Itt jelenleg következő a helyzet:
1. Zentai AK 3 1 2 — 9:4 4
2. Szabadkai AFC 3 1 2 — 6:5 4
3. Szabadkai Sport 3 1 2 — 7:6 4

4.5. Bácska 3 — 3 — 6:6 3
4-5. Csantavéri AK 3 1 1 1 4:4 3

6, Szabadkai Törekvés 3 ------ 3 2:9
A legfeltűnőbb ebben a csoportban az 

hogy a mérkőzések zöme döntetlenül 
végződött. A Bácska, amely pedig a nör-- 
vát ligában játszott, eddig egy mérkfr 
zést sem tudótt nyerni. Pontot engedett 
át a SzAFC-nak, a Sportnak és a CsAK- 
nak. Itt nagyon nehéz megjósolni, hogy 
melyik lesz az első. A Zentai AK, arnely 
jelenleg az első helyen áll, egy kis előnyt 
élvez azáltal, hogy a CsAK és 
elleni hátralevő két mérkőzését otthon 
játssza. Könnyen lehetséges, hogy ebben a 
csoportban a gőlarány dönti el az első
ség kérdését.

III. csoport:
1. BezdániSE 3 2 1 — 26:4 5
2. Zombori SE 3 2 1 — 11:4 5
3. Apatini SK 3 2 — 1 20:6 4
4. Bajmoki AK 3 2 — 1 S:7 4
5. Zombori TK . 3 ------- 3 5:23 —
6. Zombori MT'E 3 ------  3 0:26 —

BSE—ZTK 12:2 (5:1)
Bezdán. Vezette: Rudits. A bezdáni 

csapat a sok gól ellenére sem játszott jói. 
A zombori csapat lelkes, a játékvezető 
gyenge, Gólok: 2. és 9. perc: Matheisz 
2:0 15. perc: Mocs. 2:1. 20. perc: Hor
váth. 32. perc: Mátheisz. 43. perc:
Matheisz. 5:1. II. félidő: 4. perc: Horváth. 
6. perc: Matheisz. 10. perc: Kiss. 19. perc; 
Mocs. 8:2. 30. perc: Dzsida ZTK öngól. 
9:2. 31, és 35, perc: Ruff. 42, perc: Nagy. 
12:2.

BAK—ASK 4:1 (2:1)
Bajmok. Vezette; Drenkovics. BAK: 
Benes — Schauer, Puruczki — Elgetz, 
Fiszanics, Ormosd — Budanovics D., 
Budanovics G , Dulity. Szvobbda, Marga- 
nity: ASK: Mer.rath — Riesz. Borsos — 
Weiss I, Dombovics. Weisz II — Bahl, 
Futsch Leszmeiszter. Szeier, Leszner. 
Budanovics G. a 15. percben megszerzi a 
vezetést, ezt azonban a 30. percben 
Jíiitsdi kiegyenlíti. 4  hazat csapat fölény.'

ben van és a 37. percben Dulity újra a 
BAK-nak szerzi meg a vezetést 2:1, A II 
félidőben a BAK Budanovics D. révén két 
gólt,.ér..el. Minden só! pompásan kidől, gozott támadásokból esett. A BAK meg
érdemli a győzelmet, több góllal is győz
hetett volna, de csatárai több helyzetet 
elidegeskedtek. A BAK már az I. félidő
ben is fölényben volt, a másodikban meg 
egyenesen a kapujukhoz szegezte az. 
apatiniakat. Az apatini csapat eddig 
veretlen volt. Veresége meglepetés!

ZSE—ZMTE 4:0 (1:0)
Zombor. Vezette: Misák.

A mérkőzés úgyszólván' érdeklődés nél
kül folyt le. Az a néhány néző. aki kijött 
a mérkőzésre, az is fegyelmezetlenül 
viselkedett. A két csapat egyenlő ellen
félnek látszott, a ZSE csak nagyobb 
szerencséjével nyerte meg a mérkőzést. 
A zombori munkások szebben és szíwel- 
iélekkel játszottak.

*
Ebben a csoportban Bezdán aligha 

tudja majd megtartani az első helyet, 
mert két nagyon nehéz mérkőzést játszik 
még. Bezdánban' a Bajmoki AK-kal és 
Apatinban az ASK csapatával. Ha a Baj
moki AK Bezdánban győzni tud, akkor 
meg is nyerte a csoportbarnokságot. mert 
az utolsó mérkőzésén a Zombori MTK.t 
könnyen kell vernie majd.

IV. csoport:
1. Dulcis Uiverbász 3 3 ------18: 3 6
2. 'Bocskai Obecse 3 2 1 — 16: 3- 5
3. Topolyai SC 3 2 — 1 17: 5 4
4. Bocskai Kishegyes 3 — 2 1 4:6 2
5. Kulai AFC 3 — 1 2 2:13 1
.6. B.ácsfcke le hegyi TE 3 ------ 3 4:81 —

TSC—BTE 12:1 (5:1)
Topolya. Vezette: Dobsinszky. A tarta

lékosán játszó BTE-vel szemben a TSC 
hatalmas fölényben volt. Góllövő: Riad 
(4), Tóth II (3). Tnrav (2), Tóth I. Lő- 
rinoz, Szilágyi BTE (öngól), 111. őri.

Ebben a csoportban több mmt valószínn, 
hogy a Dulcis lesz az első. Vasárnap 
van a rangadó: Óbeesői Bocskai—Dulcis.
A mérkőzés Óbecsén kerül sorra. Ha a 
Dulcis győz, akkor már bajnok. Ha ki
kap, még akkor is megnyerheti a baj
nokságot. az Öbaosci Bocskai ugyanis 
aligha hozza el mindkét pontot Topolyá
ról. V. csoport:

1. Újvidéki FC 4 3 — 111:6 6
2. Újvidéki VAK 4 2 2 — 10:8 6
3. Újvidéki AC 4 2 1 1 23:4 5
4. Temerini TC 4 2 1 1 14:6 5
5. Petrőc 4 2 — 2 15:14 4
6. Bácsföldvári AK 4 1 1 2 7:17 3
7. Ujv. Törekvés 4 — 2 2 3:16 2
8. Duna SC 4 — 1 3  3:15-1

Temerini TC—U. Törekvés 1:1 (0:0)
Újvidék. Vezette: Mr nyák.

A H. félidő 19. percében Sörös a TTC- 
nek szerzi meg a vezetést! A 29, percben 
Zovies egyenlít.

UVAK—Duna 1:1 (0:0)
Újvidék. Vezette: Szabó.

Nagy meglepetés- az UVAK pontveszte 
sége. Majtány' I góljával vezetett az 
UVAK (II. félidő 5. perc). Varga a he 
fejezés előtt négy perccel egyenlített.

Újvidéki FC—PetrSci FC 1:0 (0:0)
Petrőc. Vezette: Priboj.

A mérkőzés a II. félidő 30. percében 
félbeszakadt, mert Priboj játékvezetőt 
bántalmazták.

Újvidéki AC—BAK II :1 (5:1)
Bácsföldvár. Vezette: Danis.

Góllövő: Marjanovics (6), Lukanics (2), 
.Csillag, Jovanovics. Tikmajer, , illetve 
Féi thamwif.L jg. ■

gőlarány dönt. Az UFC hátralevő három 
mérkőzése (Duna, Bácsföldvár, Törekvés) 
papíron nem látszik nehéznek, hiszen az 
UFC.nek az utolsó három ellen keli 
játszania.

Ebben a csoportban különben csütörtök 
kön is teljes bajnoki forduló lesz.

A zombori sportegyesületek 
összefogtak, hogy feltá
masszák Zombor sport
életét
A sportpályát feltöltik - 
várnait megvalósításra

Nagyszabású tervele

Zömben*]) au évtiziedókkel ‘ ezelőtt1 virágzó 
sportélet folyt. A vátfos atlétái, birkózói; 
úszói és labdarúgói nagy dudásuk és 
szép teljesítményei^ révén . nagy hírre 
tettek szert és’ 'Zombort • úgy ismerték;, 
mint élénk sportélet városát. Az utóbbi 
években azonban' jórészt megbénult a 
sportélet, aminek oka elsősorban az volt, 
hogy szerb részről m:m részesítették 
semmiféle támogatásban a magyar sport- 
egyesületeket. Sőt munkájukat megnehe
zítették és általában meggátolták a ki
sebbség egyesületi életét. Ilyen viszonyok 
közepette a visszafejlődést a lélkies ma
gyarok egyéni kezdeményezéseivel csak 
ideig-óráig lehetett késleltetni, megaka
dályozni azonban a tengernyi jószándék 
sem tudta. A különböző nehézségek, a tá
mogatás hiánya csökkentették az ifjúság 
érdeklődését is.

Az utóbbi években állandóan felpana
szolták azt a szinte egye'dül álló esetet, 
hogy

a több, mint 30.0*06 lakosú Zombornak 
nem volt sporttelepe.

A Rákóczi-út és a Vaspálya-út közötti te
rületen fekvő sportpálya ugyanis- az 
utóbbi esős évek alatt az év nagyob fe
lében víz alatt állt és alkalmatlanná vált 
a sportolásra. A szapáriúti pálya any* 
nyira nem baléi meg a célnak, hogy pl. 
most a Hazatérés Bajnokság keretében 
sem rendeztek mindeddig mérkőzést a pá
lyán! Nemhogy nagy egyesületet, de még 
a szomszédos községek kisebb egyesüle
teit sem akarták ezen a pályán látni 
vendégül. A pályahiány az egyetlen oka 
annak is, hogy mindezideig nem szere
peltek anyaországbeli nagycsapatok Zom- 
borba-n, holott pl. a Ferencváros is a leg
nagyobb készséggel lejött volna Zom- 
borba, — ha lett voln-a a mérkőzés lebo
nyolítására alkalmas terep.

A felszabadulás után, új élet kezdődött 
a Délvidéken és megszűntek azok az okok, 
amelyek eddig a magyar sportélet fejlő
dését gátolták. A. sport-egyesületek azon
nal Összefogtak és mindent elkövetnek, 
hogy újjáélesszék Zombor sportéletét. A 
sporte-gyesü/letek összefogása és a sport- 
étet újjáélesztése szempontjából nagy 
nyereségként könyvélhetjük él, hogy

Jónás István szvs. főtanácsos,, 
az ismert sportember a katonai köz- 

igazgatással újra Zomborba jött,
t Az o szakértői lelkes vezetésével olyan 

ütemben szervezik újjá Zombor sport
életét, hogy minden reményünk megvan 
arra, hogy Zombor újra az első sportvá
rosok sorába küzdi fel magát. A 'csator
nán . már vígan folyik nz úszók és vízi
labdázók edzése, a sportembereket tömő 
rítik. a eportegyesületek nagyarányú 
ta^rgyiijtő munkába fogtak és megtörtént 
minden annak érdekében is, hogy Zpm-

— ____  rajongói, ...
velői, sőt esetleg az úszók is.

Feltöltik a R ákóczi-áti
sportpályát

A katonái parancsnokság a  közmunkák 
porán városrendészeti ténykedést is kifejt 
és többek között tervbevették a Bákócri- 
út mentén fekvő sportpálya rendezését Is.

• A pálya rendezése nemcsak sport, 
érdek, hanem egészségügyi és város- 

rendészeti követelmény is,
mivel az ott elterülő tó és nádas elcsú
fítja a városnak ezt a részét és millió 
szúnyognak- ad tanyát, amelyek- állandó 
veszélyt jelentenek a város lakosainak 
egészségére.

A sportpálya feltöll-ísével kapcsolatban 
líeLkerestiik Jónás István főtanácsost. Az

Úszószövetség volt kapitánya isiuertette 
munkatársunkkal azokat a ' lehetősegeket, 
amelyek újból magasszínvonalra emelnék 
Zombor sportéletét és olyan sportpályá
hoz juttatnák a várost, amely az elsők 
között lenne az országban.

Az . a terület, amelyet - sportcélokra fel 
lehetne használni, mintegy 8—10 hold.

Ezen a területen meg lehetne építeni
az ország egyik legszebb és legna
gyobb diszpályáját.' szinte stadionját.

A rendezési tervek még nem alakultak 
ki. Mindenekelőtt meg kell állapítani, 
milyen rendezés lesz a 1 c a alkalma sah b, 
Egyelőre a rendelkezésre álló költségve
tési fedezetből

feltöltik a labdarúgó-pálya helyét,
hogy ezzel biztosítsák a labdiarúgó mér
kőzésekhez szükséges területet. Már ez is 
nagy eredmény lesz,_ amennyiben többé 
nem kell attól, tartani, hogy az esős év
szakban. vagy magas talajvíz esetén is
mét pálya nélkül maradnak, a labdarú
gók. Ennek megtörténte után, — ha sike
rül a szükséges anyagiakat biztosítani, —

sor kerülhet az egész v 8--40 hol dny 1 
terület rendezésére.

Két lehetőség van. Vagy teljesen féltőj
ük arz egész terepet. Így. a tavat és a 
nádast is, vagy úgy szabályozzák a tere
pet, hogy*

a tavat kimélyítik, megtisztítják és 
úszómedencévé alakítják át.

Az első megoldáshoz rengeteg ’ föld kel
lene, tekintettel arra, hogy nagy területet 
kel-ioné feltölteni. Akárai’ Iyik megoldást 
választják is, a terület kiterjedése lehe
tővé teszi, hegy nagyszerű labdarúgó-pá
lyát. teniszpáiyá4 és az atlétikai-.bemuta
tók céljaira alkalmas pályát létesítse
nek. Ezenfelül

még az edzésekre Is maradna külön 
terület.

A teniszpálya télen korcsolyapálya le
hetne. A második megoldás esetén, azaz. 
ha a tavat nem tömik be. hanem krméJyl- 
tik és uszodává alakítják át, még az el
mondottakon kívtll strandolásra alkalmas 
terep is jutna a most elhanyagolt -terü
leten. Abban az esetben, ha valamennyi 
említett sportpálya elhelyezésére alkal
massá tennék a területet, a zombori 
egyesületek feltétlenül számítanak az 
Országos Testnevelési Tanács, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség, a Magyar Üsző 
Szövetség és a Tenisz Szövetség anyagi 
támogatására is.

A zombori sportélet átszervezése és fel- 
támasztása megindult, lelkes sportembe
rek fáradhatatlanul munkálkodnak ennek 
érdekében és minden remény megvan 
arra, hogy -fáradozásaikat teljes siker 
koronázza. A sportemberek mindenesetre 
számítanak a közönség pártoló támoga
tására is. Ahogy mi a lelkes zomboriukat 
ismerjük, ez a támogatás nem Is fog elmaradni !

KASSÁN
vasárnap nem játszották le a K. Törek
vés—Ungvári AC mérkőzést. A mérkő
zést a két csapat közös kérelmére az 
MLSz elhalasztotta.

ATLSTIKA
Meghívásos válogató versenyt rendez 

vasárnap az atlétikai szövetség a MAC- 
pályán. A versenyen 800 és 1500 helyett 
1000 méter lesz. Diszkosz nem szerepel a 
műsoron. A meghívottak részére az in
dulás kötótazö.
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záró  sze lvé n y ;

ii.9rszagos íippefőBamokság 2 0
Beérkezési határidő: Jólins 5, 13 óra

Soproni VSE—Szegedi EAO . . . . í . . . .
Losonci AFC—Nyiregyh. TVE

Szentesi TE—Gyulai AC

Csabai AK—Ceglédi MOVE

Hódmezőv. TVE—Orosh. TK

Szabad. Sport—Szabad. AFC

Óbe-cöei Bocskai—Dulcis

Szabad. AK—Szabad. VAK 
Pótverseny s A pontversenybe csak 
mérkőzés elmaradása esetén kérni 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt *1.

Petrőcz—Ujvid. VAK

Duna SC—II. Törekvés

ApatínI SE—Zombori Sport
Bezdáni SE—Bajmoki AK

Névt

Lakhelyt »M»»̂ mnnniiin
CTfcoa: ................................... i . . .
A bekflldö aláveti magát a feltételek 
aek. Minden szelvényhei ép ée fór 
malomban levő használatlan ífl filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld kö
tele* ide keresztet (csillagot) tenni?

KB III. osztály
1. GSE
2. BRSC
3. KTK
4. Törekvés
5. NSC
6. PVSK
7. M. Pamut
8. RTE
9. KTSE

10. NSE
11. B. TISE
12. KAC

Déli csoport
22 15 
22 15 
22 14 
22 11 
22 10 
22 11 
22 9

II

22
22
22
22
22

3 4 70
2 5 66
3 5 43
3 8 66 
5 7 42 
1 10 62 
5 8 46
4 11 55 
3 12 35

— 14 55
3 13 38
4 17 16

:25 33 
:41 32 
:22 31 
:44 25 
:39 25 
:42 23 
:41 23 
:67 18 
51 17 

:68 16 
:76 15 
:78 6

A z  e  h eti já té k -
v e z e tő k ü ld é s

A  JT hétfőn este a következőkép
pen jelölte ki az e heti mérkőzések 
játékvezetőit:

Csütörtök
H azatérésbajnokság

Bácsföldvátr: Bácsföldvár— Teme- 
rin: Popovics.

Ú jvidék: U A C —P etrőc: Huszka,
UFC—Diina SC: Buchheimer, U,
Törekvés— U. .Vasutas: Dobsinezki

Vasárnap
N B H. osztály

Soproni VSE— SzEAC; Návai (2 
pj. Északdunántúl).

NB III. osztály
Csoportdöntő: Losonc— N yT V E :

Lakatos (2 pj. Salgótarján), HTVE 
— Orosháza: M agyar dr (1 pj. A l
fö ld ), Szentes— Gyula: ifj. Berta (1 
pj. A lfö ld ), Csabai A K — Cegléd: 
Szam osvölgyi (1 pj. Körösvidék), 
Aknaszlatina— N yK ISE; N agy dr 
(1 pj. Felsötisza),

Hazatérésbajnokság
Szabadka: SzAK — SzVAK : László, 

SzMTE— M agyarkanizsa: Schmidt,
SzTC— Délvidéki kerület: Mihők,
Bácska— Sz. Törekvés: Rackóv,
SzSE—-SzAFC: Popovics.

Zenta: Zenta— Csantavér; Siba-
lics.

Bezdán: Bezdán— B ajm ok: Ne-
verklá.

A pafin : Apatin— Zom bori SE;
Mernyák.

Zom bor: Z. Munkás— ZTK : H usz
ka.

K ula: Kula— T opolya: Buchhei-
Iner.

ö b ecse : öbecse— Ujverbász: dr
Schannen.

K ishegyes: K ishegyes— Bácsfekete- 
hegy: Sztojanovics.
- Ú jvidék: UFC— Bácsföldvár: Ra- 
dics, Duna SC— U. Törekvés: Bogni- 
csár.

P etröc : Petrőc— U V A K : Masire- 
vics.

Tem erin: Temerin— U A C : Danis.

Kasznir kitünően helyettesítette a 
Bérűit Juhászt a Testvériségben. 
A támadósorban Molnár formája és lövő- 
készsége keltett nagy örömet a vasutas 
csapat berkeiben.

„Meg kellett küzdenünk Nagymányokon 
a győzelemért — mondták' a BRSC- 
játékosok. — Szünet után játszott csak 
ügy a csapat, ahogy a kezdettől kellett 
volna. A belső hármasunk csak a fordulás 
után talált magára."

Hákosliget; R. MOVE-Ecsrrl MOVE 
9:1 f4:i). Vezette: Bereczky. Góllövő: Ta
kács (4), Dombóvári II (2). Páldi (2), 
Hajdú, Hl. Pillér II.

Ságvár: SISK—Nagyhorény 5:0 (4:0).
Vezette: Horváth. Góllövő: Juhász (2).
Bella, Kovács, Balogh. — SISE II-SISE 
ií.i. 0:6.Rákoscsaba: RTK—Váci Reménység 2:1 
(0:0). I. o. Vezette: Horeozky. Egyenlő 
ellenfelek, az RTK szerencsével nyert. 
Góllövő: Pásztor. Friedler, iU. Virsinger 
(li-eebdl). — RTK II—Rákosligeü LE 
7:0 (4:0). Bar. , ,

Győrszentlván; Győrszentiván—Ásvány
ráró 0:1 (4:0).

Abda: Abda—Bunaszeg 15:1 {6:0fe

Nem szán tják  fe l
a to k o d ! p á ly á t,

sőt kom olyan és lelkesen készülnek, laogy 
a példátlanul balszerencsés esztendőt szebb 
Idők kövessék a TÜSC életében
L á t o g a t á s  b e s z é l g e t é s e k k e l

Kint jártunk Tokodon, a nemrég 
m ég rettegve emlegetett oroszlán
barlangban. (M a m ár veszélytelen 
ez a barlang, az oroszlánok kisza
badultak és messzire rohantak...)

Itt, ahol az igazgatói irodától a 
kazánházig mindenfelé oly sok szó 
esett a futballról, m ost nagy a csend 
és a némaság.

A  bejáratnál m indjárt
Gárdonyi Istvánba,

a csapat veterán játékosába és ed
zőjébe ütközünk. Látjuk rajta, hogy 
szeretne észrevétlenül eltűnni. De 
elcsípjük. íg y  sem akar beszélni:

— ' K érem , szívesked jék E ggen- 
hofer, vagy M ohos elnök úrhoz fo r 
dulni, majd öle nyilatkoznak, én nem  
mondhatok sem mit.

Tőlünk azonban egykönnyen nem 
szabadulhat s végül m égis felenged 
és beszélni kezd:

—  M ég m ost sem  tértünk ma
gunkhoz az ámulatból. A z  őszi 
idényben, sőt a tavaszi idény dere
káig álmunkban sem  gondoltunk 
arra, hogy kieshetünk. D e azt hi
szem ,

az egész országban kevesen vol
tak olyanok, akik akár m ég 
áprilisban is arra gondoltak 
volna, h ogy  az egyik  kieső a  

Tokod lesz.
És hogy m égis m egtörtént, annak 
eg y  oka van : az, hogy hihetetlen  
balszerencsénk volt. Igaz, hogy min
dig a legbalszerencsésebb csapatok  
esnek ki és igaz az is, hogy a sze
rencse kérdése a labdarúgásban min
dig döntő tén yező  volt és marad, de 
a mi balszerencsénk a  párját rit
kítja .

*
Köziben hozzánk csatlakozik
M ohos Antal, a  TÜSC ügyve

zető elnöke 
és ő veszi át a szót.

—  Már egym aga  az nagy balsze
rencse, h ogy  a tavaszi idényben  öf* 
m érkőzést vesztettü n k  el egy  góllal 
—  m ondja.. —  A  Gamma ellen 0:1, 
a DiM AVAG ellen 0:1, a BSzKRT  
ellen 1:8, a W M EG ellen 0:1, a Ha
ladás ellen 1 :2  volt az eredményünk.

— A  sorsdöntő a Gamma 
a BSzKRT és a Haladás 
elleni mérkőzésünk volt

—  N em  akarok  éles bírálatot gya 
korolni a jelen legi, m ég fejlődésben  
levő já tékvezető i gárdáról, de azt 
mégis m eg kell mondanom, hogy

kiesésünkben nagy részük van 
a  játékvezető uraknak is. .

Különösen a  Gamma elleni m érkő
zésünk elvesztése  fá j ebbpl a szem 
pontból. Igaz, hogy ez volt az a m ér
kőzésünk, am elyiket a legkönnyeb
ben kellett volna megnyernünk. 
Olyan fölén yben  játszottunk, annyi 
helyzetük vo lt, hogy más csapat ez
zel három m érközéét is m egnyert 
volna. És a v ég én  vesztettünk egy -  
nullra. M iért? ... N em csak azért, 
m ert Havas, a  Gamma kapusa úgy  
védett, ah ogy  —  ezt m ég a „gam - 
mások“  is elism erték  —  m ég soha 
életében nem  védett, hanem azért, 
m ert Siklósi já tékvezető  a m érkőzés  
vége  fe lé  n em  adott m eg olyan  
l l -e s t ,  aminek, a m eg nem adásához 
nagy bátorság kellett.

Érzésem szerint ez a  m eg nem 
adott 11-es v itt vissza minket a 

H . osztályba.
—  D e n em csak  azért volt sors

döntő ez a  m érkőzésünk, m ert el
vesztettü k , hanem  főképpen azért, 
m ert a  m érkőzésből kifolyólag K o
csis Géza já tékosunkat eltiltották  
eg y  évre a  já ték tó l. K egyetlen  ítélet 
volt ez, am it Kocsis sem miképpen  
sem  érdem elt m eg  azért az állítóla
gos M jelen etéséért, amit a m érkőzés  
után ( ! )  t e t t  a  já tékvezetőre. Állí
tom , hogy

ha K ocsis G ézát nem tiltották 
volna el, a k k or  bent maradunk, 
hiszen szem élyében a  legjobb és 
legerőteljesebb csatárunkat vesz

tettük  el.
—  Ha m á r a já tékvezetőknél tar

tok, akkor szólnom  kell Rónai Kál
mánról, a  B S zK R T  elleni második 
m érkőzésünk já tékvezető jérő l is.

—  E sős időben  zajlott lo a m érkő
zés a Sport-utcában, l : l - r e  állt a já 
ték  a  m ásodik félidő derekán, ami
kor kapunk, e lő tt Szabó III. elcsú
szott a v izes  füvön. K ecskés m ellette  
állt, de ő  m a g a  is, m eg a többiek is 
mind m eg eskü d tek  a m érkőzés ütán, 
hogy, Seaió. l lh -b o s  m tk i  hozzá

sem  nyúlt. És Rónai m égis l l - e s t  
adott ellenünk. A z  már azután to 
vábbi balszerencse, hogy a l l -e s t  
Barak kiütötte, de M észáros ■—- ö 
lőtte a büntetőt —  ism ét elcsípte a 
labdát és  másodszorra a hálóba ju t• 
látta.

—  M indezek ellenére megszabadul
tunk volna a kieséstől, ha június 
8-án nem  veszítjük el a Haladás el
leni m érkőzésünket. Ebben á v ere
ségben a támadósorunk á ludas. 
Annyi helyzetünk volt, hogy bizto
san kellett volna nyernünk a m érkő
zést, de csatáraink három lépésről 
is elrentottak mindent.

—  Általában

k ie s é s ü n k  fő o k a  c s a tá r 
s o r u n k  IiilietetS en  m é r 
t é k b e n  v a ló  le r o m lá s a  
v o lt

M agyarázatot találhatunk erre, de 
ez enyhe vigasz a szomorúságban. 
A  támadósor nagy visszaesésének  
első számú m agyarázata Kocsis  
hiánya. Egészen  m áskép játszott 
volna a támadósor akkor is, ha N agy  
és H evesi nem  lett volna távol To
kodtól. H evesi az idény végére m eg
jö tt ugyan, de arra már nem  volt 
ideje, hogy rég i form áját elérje, és  
a tetejébe az idény végére k é t szél
sőnk is erősen visszament a form á
jába, pedig az első tavaszi m érkő
zéseinken Pozsonyi és Tóth volt az 
erősségünk.

—  Három új játékost dobtunk b© 
támadósorba, ds sem  Garamvölgyí, 
sem  Dombai, sem  Kincses III. nem  
tudta pótolni Kocsist, N agyot és H e
vesit, bár mindhárom, különösen Ga- 
ram völgyi, igen tehetséges.

•— A  csapat egységét m egbon
totta a  Harsányi-fiúkkal valő 

zavar is.
Sokat suttogtak erről a z „ ügyről” , 
pedig annak a háttere m ögött sem m i 
érdekes sem  volt. Harsányt II. h ete
ken át igen gyengén  já tszott a tá
madósorban, s  ezért elhatároztuk, 
hogy kihagyjuk a csapatból.

■— E rre a bátyja bejelentette, hogy  
ha az öccsét kihagyjuk, akkor ö sem  
■játszik. N em  könyörögtünk neki, 
m ert ez  nálunk nem  szokás, hanem  
ettől kezdve nélkülük állítottuk ösz- 
sze a csapatot.

■— M ég sok-sok m entséget tudnék  
felsorolni, de hát minek, eső után  
k öp ön yeg . . .  A  csapat visszaesésé
ben bizonyára része van annak is, 
hogy Tóth Béla m essze elkerült T o
kodtól. A z  edzéseket ugyan m ár az 
őszi idény eleje óta Gárdonyi v ezette , 
de Tóth Béla tanácsait mindig k i
kérte és amit Tóth Béla m ondott, 
azt Gárdonyi végre is hajtotta. 
Hiába, Gárdonyi m ég nem  olyan  
öreg róka az edzői pályán, mint 
Tóth Béla! Azután én is sokáig tá
vol voltam, éppen a legkritikusabb  
hetekben.

—  A  mi távollétünk talán sem m i 
nyom ot sem  h agyott volna, ha 
ugyanekkor E ggenhofer elnök úrra  
is hihetetlenül nagy munka nem ' 
szakad a gyárban. íg y  azonban ö 
sem tudott a csapat ügyeivel annyit 
foglalkozni, mint szeretett volna.

—  F áj a szívünk> ha rágondolunk, 
hogy

mennyire máskép történhetett
volna minden, ha együtt m a

rad a  csapat és a vezetőség,
A tavasz elején, am ikor m egvertük  
a BSzKRT-ot —  ez  m ég őszi m ér
kőzés volt, —  azután legyőztük a 
SalBTC-t és S zeged en !!)  a Szegedet 
is, közben' pedig pontot vettünk c l  a 
Kispesttől, már-már azon ábrándoz
tunk, hogy egészen  előkelő helyen  
kötünk ki a bajnokságban. És a  vé
gén mi tö rtén t? . . .  Kiestünk.

— Érthető ,hogy m ost nagy a szo 
morúság errefelé.. D e nem csü gg e
dünk; Minden erőnkkel azon le
szünk, hogy az N B I. minél előbb  
viszontlássa Tokod csapatát.

—  Pedig olyan hírek hallatszot
tak, mintha Eggenhofer igazgató 
úr azzal a  tervvel foglalkozna, h o g y  
feloszlatja a  csapatot. Sőt állítólag 
azt Is kijelentette, hogy felszántatja 
a  pályát, —  vetjük közbe,

—  A z  első percek  nagy szom orú
ságában valóbem m eg tette  as elnök  
úr ezt a kijelentést, de hát a zó ta  
már sok víz lefolyt a Dunán. Szó  
sincs arról, hogy Tokodon m egszűn
jék. a labdarúgás, m ég kevésbé a r 
ról, hogy nagy áldozatok árán m e g 
épített pályánlcat felszántassúk. T o
kod színei ott. maradnak á. ppzondonl

Végül M észáros és K ecskés  eltá
vozására tereljük a szót.

-—■ Legjobb két játékosunk eltávo
zása term észetesen  nagy érvágást 
jelen t a csapaton, de, hála Istennek  
második és ifjúsági csapatunkban 
egész sereg  igen tehetséges fiú rúgja  
a labdát és ezért úgy érzem , hama
rosan ism ét igen erős együ ttes fog ja  
képviselni Tokodot.

----------------< * > ---------------

Gönyü Gönyü—Kony 1:0 (0:0). Vezette: 
Raffai. Góllövő: Nagy.

Csanak:: Csanak—öttevény 5:0 (1:0).
Vezette: Rengei. Góllövő: Simon (3),
Fekete és Erdődi.

Gyömrő: Gyömrői VÓGE—Gyömrői
MOVE 0:0. I. b. o. Vezette: Deák. A helyi 
rangadó pompás védelmek és gyenge 
támadósorok küzdelmét hozta. Igazságos 
eredmény.

Győr: KFC—GyAC 4:2 (2:0). Barát
ságos. Vezette: Szalay. Góllövő: Fonód, 
Tóth, Molnár és Czibulka, illetve Kovács 
I és Balaskó.

ZAKÓ SZELVÉNY!

O rs zá g o s  Tippelő Bajnokság 2 0
Beérkezési határidó: július 5, 13 ára

Soproni VSE—Szegedi EAO

Losonci AFC—Nyiregyh. TVE
Szentesi TE—Gyulai AO

Csabai AK—Ceglédi MOVE

Hódmezőv. TVE—Orosh. TK

Szabad. Sport—Szabad. AFO

óbocoei Bocskai—Dulcis

Szabad. AK—Szabad. VAK 
Pótversenyj A pontversenyb* csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerti; 
számításba, egyébként csak holtver 

•envt dönt d.

Petrócz—Ujvid. VAK

Duna SC—U. Törekvés

Apatinl SE—Zombori Sport „ „ t . , . ,

Bezdáni SE—Bajmoki AK ...A .. . .

Névt

Lakhelyt

Utoat ........................ ................. .
A beküldő aláveti magát a feltételek
oek. Minden szelvényhez ép ée tor 
valómban tevő használailaD ín filléres 
bélyegei kell mellékelni Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld kö
teles Ide keresztet lcsillagot! tenni

Legyen . 
a Magyar Kupa 
a sportélet 
szerves része

Lezajlott a kupadöntő. H étezer  
néző volt rá kíváncsi, az MLSz társ
elnöke adta át a mérkőzés végén a 
díjat a győztes csapatnak s fogott 
kezet a játékosokal.

A z  újjáéledt M agyar Kupa és a 
Corinthián-vándordij újra gazdát, 
azaz védőt talált.

Időszerű most, a  kupadöntő után 
elmélkedni árról, hogy milyen a 
M agyar Kupa je len e  és jövője.

9
Mindenkinek el kell ismernie, hogy 

a M agyar Kupára szükség van s a 
vele összekapcsolt Corinthián-ván- 
dordíjra is. És ezt a megállapítá
sunkat nemcsak a rendkívüli idők
höz szabjuk. M ost kétszeresen na
gyobb szükség van kiegészítő díj- 
mérkőzésekre, a kupamérkőzésekre 
azonban szükség lesz akkor is, ha 
béke lesz s újra felélednek nemzet
közi kapcsolataink. Kell a bajnok
ság mellé ez a  kieséses küzdelem. 
A  bajnokság a szolid átlagot, a m eg
bízhatóságot jelenti. A  kupa pedig 
a virtust, az igazi harcot, amikor 
egy mérkőzésen dől el minden. Ez 
a kétféle  vetélkedés  kiegészíti egy
mást s> az ország labdarúgásának 
ez adja m eg az igazi képét.

*
A z első évben m ég a „nagyok" 

finnyásan kiestek s Így történhetett 
meg, hogy a döntőbe két vidéki ke
rült. Ne felejtsük el, hogy a SalBTC 
a Ferencvárost verő  Gázgyárt verő 
Törekvés testén keresztül került 
be a döntőbe. Ha a  Ferencváros 
nem könnyű szórakozásnak tekin
tette volna a M agyar Kupát, akkor 
most Ferencváros— Szolnok kupa
döntő lett volna. Képzeljük csak el! 

*
íg y  is nagyszerű mérkőzés volt, 

bár a két ellenfél nem volt teljesen 
egyenrangú. A  Szolnok kétségtele
nül jobb  csapat. Nyugodtan mond
hatjuk, hogy klassziscsapat. Minden 
részében kiegyensúlyozott együttes. 
Horváth  kitűnő kapus, a hátvéd
hármas remek. Csabai is kitűnő já 
tékos, nemcsak az oroszlánkörmeit 
egyre félelmetesebben .m utogató 
Szűcs és K íspéter, az óriás-bal- 
hátvéd. Jó és megbízható a két tá
madófedezet, a csatársornak pedig 
igazán csak egy jó  középcsatárra 
lenne szüksége.

.
M óré  János büszke lehet fiaira. 

M óré Jancsi, a Ferencváros egykori 
akaratos „tám adószellem ü" közép
fedezete jó  iskolát já rt ki külföldön. 
Csapata, a  Szolnok, ez az amatőr 
vasutascsapat a korszerű labda
rúgás mintképe. Sok keserves kül
földi tapasztalaton keresztül jutott 
el M óré idáig. Mert mindig ez volt 
a vágya. Hiába kínáltak neki a fran
ciák állampolgárságot, hiába kínál
tak pénzt, mindig visszautasította, 
mert arra gondolt, h ogy  m ajd ha 
hazajön, a m agyar sport javára 
használja fö l tudását. E z a  vágya 
teljesült. Am ikor vitéz Ginzery D é
nes, az M LSz társelnöke átnyúj
totta a győzte? csapatnak; a kupát,

M óré Jancsi bizonyára szívesebben 
vette ezt, mintha a  francia állam fő 
kezéből kapta volna ezt a  kitünte
tést...

Ha azonban itt tartunk, említsük 
m eg azt a Szolnokon már kissé el
felejtett szakembert, akinek több
éves munkássága alatt a Szolnoki 
M ÁV mái nagyszerű gárdája össze
gyűlt. W éber  Lajosnak, a Szolnok 
volt edzőjének is van némi része a 
mai Szolnok n agy  sikerében, pom 
pás anyagában.

A ki erre a  m érkőzésre kiment, 
nem bánta m eg. Jó hírverése volt ez 
a labdarúgásnak. Ritkán látni olyan 
remek gólokat, m int amilyenek 
ezen estek. Igaz, hogy  minden gól 
gól. Gól az is, am it tizenegyesből 
lőnek, gól az öngól is, gól a potya- 
gól is, gól az a  vonalon táncoló 
labda is, am elyet a játékvezető bent 
látott. A z igazi gól m égiscsak az, 
amikor például a  balszélsö lefut, át
vágott labdáját a  rohanó jobbszélső 
beleugorva fe je li be a hálóba. Ilyen 
volt a Szolnok m ásodik gólja . M ár 
csak a Szolnok első két góljáért is 
érdemes volt kim enni erre a mérkő
zésre.

»
A  M agyar K upa jövő jét pedig úgy 

képzeljük el, h ogy  minden csapat 
egyform án kom olyan veszi a kupa
küzdelmeket. A  dönttő pedig igazi 
ünnepe lesz a m agyar sportnak. Ha 
meglesz a kibővített nagypálya, ak
kor bizonyára félszázezernyi néző 
veszi körül a játékteret, a m agyar 
sport és a m agyar közélet vezetőit 
ott lehet m ajd látni a nézőtéren. A z 
ünnepi külsőségek pedig majd sem
miben sem m aradnak el más orszá
gok  kupadöntőinek ünnepségeitől.

Monor: MSE—Vccsési SC 8:3 (4:3), I. o. 
Vezette: Kecskeméti. Jó; csatársorával
biztosan győzött az MSE. Góllövő: Ottró 
III (3), Szabó II (2), Nagy (2), Szabó I, 
illetve Földi (2), Csurgay.

Békésszentandrás: Hunyadi—B. Rokka 
3:2 (1:1). I. o. Vezette: Magyar dr. Gól- 
lövő: Boncaik, Sinka, Kies. illetve
Vozár (3).

A LOSONCI AFC
éjszaka 2 órakor gépkocsin érkezett 
Nyíregyházáról haza, a győzelem hírére 
azonban nagyszámú szurkoló maradt ébren, 
hogy megvárja a csapatot. A gépkocsik
ból kiszálló játékosokat nagy ünneplés
ben résztesítették. — A csapat hagy lel
kesedéssel játszott Nyíregyházán — mon
dotta Egri Béla. a csapat edzője és játé
kosa — s teljesen megérdemelten győzött 
az esőtől mély pályán. A mieink hosszú 
labdákkal játszottak, a hazai csapat azon
ban csak tologatott. Ezúttal jól játszott a 
csatársorunk is. Különösei.' Pál és Tóth 
tett ki magáért. Reméljük, hogy a vasár
napi visszavágón- is sikerül győznünk s 
akkor már nyitva előttünk az üt az NB' 
II-be. — A vezetők és a játékosok 
egyaránt dicsérik Thomas dr játék
vezetőt. Ilyen jó játékvezetőt — mondo
gatták — még nem láttunk, amióta a 
magyar bajnokságban játszunk.! — han» gozfcatták.

PÁLY ÁZATI Ü ZEN E TEK
A Kassai Törekvés—Ungvári AC mérkő

zés elmaradt. Helyette a Bajmok— 
Apatm mérkőzés számit a tippversenyben* 

-Anesia Rendben,

1



Kedd, 1941 július I. SföüT
Mit láttunk a  BSE-UTE

és a MAC-FTC m ér
kőzésen
C satárai n k n ak  lavw ln lok  k e ll

'Akik valamikor azon keseregtek, 
h ogy  a vizilabdabajnokság kényel
m es séta a két nagycsapat, a M AC 
és az U TE részére, melybe némi iz- 
galm at csak az M TK kever, a  va
sárnapi mérkőzések után lelkesedve 
távozhattak Újpestről és a Nemzeti 
Sportuszodából. . M ost m ár négy 
nagycsapatunk is van, am elyeknek a 
fe j-fe j melletti küzdelme hetenként 
m egfelelő ' izgalmat „szállít" a vizi- 
labdaszurkolók részére. A z már per
sze a szurkoló lélektanához tartozik, 
hogy egy-egy csapat hívei most már

m eth  kivételével, kevesebbet nyú j
tott, mint amennyit tud. All ez első
sorban Törökre, ö  például a BSE 
ellen sokkal jobban játszott. Hohl 
megbízható, kemény játékos. N é

m etin ek  volt a legnehezebb dolga, 
mert őt Tolnai fogta . H a jobb pasz- 
szokat kap társaitól, több gólt lő. A 
második félidőben ö is kihagyott 
egy nagy helyzetet.

Ebből a rövid beszám olóból is lát
ható, hogy a legnagyobb gondot a 
válogatott csapat csatársorának az 
összeállítása fog ja  jelenteni. A  né
m et-m agyar m érkőzésig m ég három 
hét van hátra. Reméljük, hogy a 
következő forduló nagy mérkőzései, 
a BSE— M AC és az U TE— FTC ta
lálkozó ezen a  téren tisztább hely
zetet teremt.

Derűs és bosszús apróságok 
az évad e l s ő  úszó verseny érői

K ERÉKPÁR

Éles a lesjobb idei európai idővel 
győzte le a németeket az 1000 
méteres időfutamban, de ez is 
kevés volt a sikerhez

E lu ta zta k  a  n é m e te k

sokkal szívesebben látnák, ha ked
vencük simán, akár sétálva is nyerné 
a  bajnokságot...

A z  eddig lejátszott három rangadó 
eredménye —  BSE— FTC 3:3, UTE 
BSE 3:3, M AC— FTC 1:1 —  azt 
mutatja, hogy az erőviszonyok 
szinte teljesen kiegyensúlyozottak, 
egyik  sem bir a másikkal. A ki m a
gukat a m érkőzéseket is emlékeze
tébe idézi, a nagyjából egyform a 
erőn kívül m ég néhány dolgot 
észrevesz csapataink munkájában. 
Ezeket az észrevételeket körülbelül 
a  következőkben lehet összefoglalni:

A  csapatok féln ek  egym ástól. A  
játékosok soha nem tapasztalt izga
lommal szállnak egy-egy  mérkőzés 
előtt a  vízbe. Rendkívül óvatosak, 
kevés  a kezdem ényező szellem , nem  
m ernek vállalkozni, nem  m ernek koc
káztatni, senki sem gondol arra, 
hogy  kezdeményezése révén esetleg 
gólhoz juttatja csapatát, hanem az 
já r  az eszében, hogy ha elhagyja az 
emberét, könnyen gólt kaphat a csa
pata. íg y  azután mindenki arra vár, 
hogy a másik hibát csináljon, min
denki a másik hibájából akar élni.
E z a félelem, ez az önbizalomhiány 
a  kapuralövéseken is meglátszik. 
K eveset lőnek a csatárok kapura, 
nagy helyzetben is adogatják a lab
dát és aki végre biztos gólhelyzetbe 
kerül, m ég mindig sokáig habozik, 
Vár, tartja a labdát.

Mindezek a hibák tapasztalhatók 
voltak az UTE— BSE és a M A C -  
FTC mérkőzésen is. A z  elöbbin az 
egym ásra való vigyázás m ár messze 
túlment a  lefedezésen, a já tékosok  
„ fog ták“  egym ást, kézzel-lábbal eg y 
másba akasskodtak. A z  utóbbi talál
kozón a M AC csatársorának nem 
ment a játék, K ánásyt kivéve alig 
lőtt valaki Bródy kapujára, de m ég 
„K ána" is nagyon óvatos volt. A z 
FTC támadósora pedig nagy lámpa
lázzal, izgatottan küzdötte végig a 
mérkőzést, m ég N ém eth  sem volt 
olvan biztoskezü, m int máskor.

Ezen a két vasárnapi mérkőzésen 
négy csapatot láttunk s bennük sze
repelt minden m agyar vizilabdajáté- 
kos, akit a válogatott összeállításá
ban számításba lehet venni. Az 
egyéni teljesítményeket szemügyre 
véve, a következőket tapasztaltuk:

A  négy kapus közül M ezey  dr és 
Bródy teljesítménye emelkedettki ki. 
Mindkettő kapott gólszegény m ér
kőzésen néhány veszélyes lövést, 
amelyet biztosan tett ártalmatlanná. 
M ezey  dr-nak van a legtöbb esélye a 
válogatottságra. A  BSF.-Mezein  lát
szott az edzéshiány. A  jó  M ezei a 
második U TE -gólt biztosan védte 
volna. Sólyomnak nem  volt nagyon 
sok dolga, Brandy távoli, kacsázó 
lövését védenie kellett volna.

A  hátvédek közül Sárkány, Tolnai 
és Molnár a legjobb. Előbbi kettő 
Brandy és N ém eth  lefogását oldotta 
m eg általában sikerrel, Molnár pedig 
a támadásból vette k i alaposan a 
m aga részét. Földes az első félidő
ben nem nagyon boldogult Kislégi- 
vei, Fábián  alig volt játékban.

A  fedezetek közül H azai és Vágó 
emelkedett ki. M indketten nagy mun
kát végeztek, Hazai jó  form áját tár
sai nem használták ki eléggé. Több 
labdát kellett volna kapnia. Vágó 
rengeteget dolgozott, sokat passzolt, 
mindig jól indult labdára. Tátos m ég 
mindig sokat úszik fölöslegesen, So- 
m óczy  nem volt válla lkozó kedvében.

A  csatársorok m űködtek a leg
gyengébben. Ak U T E — BSE m érkő
zésen alig volt csatárm unka. Szittya, 
az UTE fedezet-szélsője adott 
néhány jó  leadást, de lövöhelyzetbe 
alig került. Bözsit n agyon  fogta  Sö
röst, sokszor szabálytalanul. Kislégi 
szünet után, a m élyvízben nem érvé- 
ilyesült a kemény F öld es  mellett. A z 
I. félidőben jó  volt. A  BSE-ben nem 
volt csatárjáték .''A lig  lőttek kapura. 
Brandy kedvetlen volt, V értesy  sokat 
forgott, Lem hényi n incs a legjobb 
formában. A  M A C  csatársorában 
Szívós a legjobb em ber. Labdaátve- 
tele, váratlan lövései, m ozgékony
sága nagy erény. K án ásy  nem já t
szott olyan jól, m int a  múlt hetek
ben. A  II. félidő végén  nagy hely
zetben volt, g ó lt  kellett volna lőnie. 
E lem én  nem elég körültekintő, m ég 
sok mindent m eg kell tanulnia, hogy 
a  vízilabdában is e lérje  azt a szín
vonalat, amit a m a gy a r  úszősport- 
ban jelent. A z  F T C  csatársora, N6-

Vasárnap délelőtt úgy látszott, hogy az 
égiek nem kedveznek az idény eiső egye
sületi versenyének. Az égbolt beborult 
és egyhangú, szűnni nem akaró eső hul
lott az égből.Délutánra azonban megváltozott a 
helyzet, öt óra felé kiderült és mire a 
kerületiek versenyét megkezdték, barát
ságos napsütés Üdvözölte a versenyzőket 
és a nagyszámú közönséget. Lett is nagy 
népvándorlás a szigeten, 2000-nél többen, 
nézték végig a versenyt. Évek óta nem 
volt ennyi ember belépődíjas, egyesületi 
versenyen! , ... ,Még így sem volt azonban elégedett 
mindenki. Kifeléjövet az uszodából hal
lottuk, amint kesergett az egyik ren
dező: , .— Csak legalább fél 7-kor esett volna 
— egy "percig. . ' .(Magyarázat: a kerületiek esőbiztosí-
tást kötöttek a verseny előtt...)

Vigaszdíj
A 100 m hölgy mellúszás után nagy 

tanakodás folyt a versenybíróság aszta
lánál. Felhős? Székely? Ki győzött? Vé
gül azután a versenybíró szava eldöntötte 
a vitát: Felhős Magda nyerte a versenyt, 
így azután a MUE-hölgy visszavágott 
Székely Évának a szombaton elszenve
dett vereségért. A MUE versenyén, szom
baton ugyanis Székely Éva egy karcsa- 
pássai győzte le Felhőst.

— Szombaton Székelyt vasárnap Felhős
nyerte a díjat, így van jól — mondta va
laki. . , f. , ,— De ez a mai csak vigaszaij — vágta 
rá egy fradista. — Ha már szombaton el 
nyerték a háziaktól a díjat...

Rossz rajt
Még szombaton, a MUE hölgyversenyén 

történt. A tutajról nagy csobbanással 
ugrottak a vízbe az indulók, bőven fel
csapva a vizet a tutajra. Az egyik rajt 
után felkiált a „civilruhás” időmérő:
_ Nahát, ilyen rossz rajtot? Ezt el

kellene tiltani!— Ugyan, nem is volt olyan rossz raj
tolás — csillapítják.— Nem,?... Nézze meg a nadrágomat! 
— mutat keserű arccal csupavíz ruhada
rabjára.

Fábián Sándor pihenője
A MAC hátvédje nem sokat játszott 

ezen a mérkőzésen. Az első félidőben há
rompercnyi játék után Törökkel került a 
partra, szünet után egy-két -perc múlva 
egyedül kényszerült pihenőre. Csak az 
utolsó percben mehetett vissza ismét a 
medencébe. A mérkőzés végén Fábiánra 
mutatva így szólt egy Frndi-szurkolo:

— Ni, a MAC egy pihent emberrel ját
szott, mégsem tudott győzni.

— Bár maguknak is lenne öt ilyen pi
hent emberük — dühöngött egy MAC- 
ista.

Ki az oka?
A mérkőzés után nagy vita volt MAC- 

körökben. Ki a gólképtelenség oka. miért 
nem tudott gólt lőni a MAC csatársora? 
Egyesek a játékvezetőre panaszkodtak. 
Vízvári Károly mérgesen intette le az 
elégedetlenkedőket:

— Arra igazán nem lehet várni, hogy 
a játékvezető dobja be a labdát az ellen
fél kapujába.

És ebben nagyon igaza volt.

Időőő?
A III. kér.—TSC mérkőzést Vízvári Ká

roly vezette. A mérkőzés után hosszas 
vita indult meg egy ítélkezése körül. A 
vizilabdakapitány és a többiek mind Víz
vári ellen voltak, aki viszont makacsul 
védte a maga igazát. Végül Beleznai dr 
zárta le a vitát:

— Bocsáss meg, Karcsi — mondta Víz
várinak — nincs időm arra, hogy meg
győzzelek. Nekem reggel fél 9-re hivatal
ba kell mennem...

toltak a labdára. Lassan azután kiderült 
a ravaszságuk. Az alacsony oldalon min
dig lementek a víz alá és a betonról lök
ték el magukat. Egy BSE-szurkoló dühö
sen szólt rá Kislégire:— Maga nagy erővel lövi ki magát a 
betonról. Nem fél, hogy felszáll a leve
gőbe?

— Oda nem, de a BSE kapujába inkább 
vágta rá egy újpesti.

Beszél Gyufái Pál, a BSE- 
UTE mérkőzés játék
vezetőié

A BSE—UTE mérkőzés után valóságos 
legendák terjedtek el arról, hogy Gyulai 
Pál hogyan szökött meg az újpesti 
közönség dühe elől. Voltak, akik tudni 
vélték, hogy a játékvezető álruhában 
menekült ki a megyeri uszodából, mások 
szerint egyórai várakozás után. távozott el 
az ÜTE-uszodából. Persze ezek csak 
mesék. Gyulai Pált az egyik újpesti 
vezető hítva meg gépkocsijába és Újpest
ről egyenesen a Margitszigetre ment.

— Mivel magyarázza a közönség dühét? 
— kérdeztük tőle.

— 2:0-ás vezetés után nehéz egy mér
kőzést döntetlenre ..elveszteni* i * * 4*. Megértem 
a közönség elkeseredett hangulatát, de az 
ellenem való táanadások nem voltak 
jogosak. A közönség megfeledkezett arról, 
hogy mindkét csapatban öreg rókák 
játszottak, akik — ha éppen úgy tetszik 1— 
egy kis színészkeílésért, mókáért  ̂ nem 
mennek a szomszédba. Aki nem ismeri 
eléggé a vizilabdajáték ragaszkodásait, 
nem ismeri a fiúk kelléktárát, sok eset. 
ben bűntényre gyanakszik, mikor éppen 
az áldozat kezdi a szabálytalanságot. Az 
UTE szerintem egy hajszállal jobb volt. 
Kicléginek a mély vízben nem ment úgy* 
a játék, mint az első félidőben. A Kis
légi—Földes párharcban szabálytalan
ságot nem Igen láttam.A játékvezetőnek szolgáltatunk elég
tételt, mikor megállapítjuk, hogy noha 
egypár elnézése mindkét oldalon akadt, a 
MUSz szakemberei szerint sem követett el 
semmi olyat, ami az újpesti közönség 
dühkitöréseit indokolttá tenné A tanulság 
egyébként az, hogy ilyen nagy mérkő
zést nem lehet hatósági felügyelet nélkül 
megrendezni.

A német kerékpáros válogatott négyes
fogat az idén végigverte fél Európát. 
Vasárnap a magyarokat is kétvállra fek
tette. Nem kell szégyelni ezt a vereséget, 
de nem is örülhetünk neki. A győzelmi 
arány, amellyel a németek lehengereltek 
bennünket, nem megnyugtató. És ezt a 
körülményt nem szépítik a jogos kifogá
sok. a balszerencse és minden egyen 
megmagyarázó szépségtapasz sem . . . Ez 
a vereség azonban nem is lesújtó. iovaDDi 
munkára kell', hogy serkentsen — mert a 
fejlődés letagadhatatlan.

*
A német válogatott legénység tegnap 

délben elutazott Budapestről. Wilke. a 
német szövetség elnöke és kára a pályaudvaron a kővetkezőket 
mondta munkatársunknak;

— Nem a szokásos búcsúudvariassag 
mondatja velem,-hanem az őszinte beis
merés: teljes elismerésem a magyar
csapatnak. Annak a magyar együttesnek, 
mely 390 emberéből válogatta ki ezt a 
ngytudású, lelkes legénységet, velünk 
ellentétben, akik nyolcvanezer vagtazoiik 
közül szemeltük ki színeink képviselőit. 
A magyarok mindent megtettek, amit 
megtehettek. Ha a csapatversenyben nem 
rontják el a dolgukat és több gzerencse- 

I vei küzdenek, ma talán a döntetlen ered- 
! ménynek örülhetnek Meglepett Éles remek 
1 1000 méterese, de főként Nagy csodálatos 

szereplése. Kevés repülő van a világon, 
áld olyan ellentámadást tud kivágni, mint 
ez a vágtáz ójuk. Németországban bajnokot 
nevelnénk belőle . . .

Hangulatváltozás

SchönefeldbóT jelentik: A nemzetközi
hölgyúszóvemenyen a következő ered
mények voltak: 100 gyors: 1. Hveger (dán) 
1:09.3 p, 400 gyors: 1. Hveger 5:29.9 P. 
200 mell: 1. Schmid (német) 3:04 p, 100 
hét: 1. Weber 1:24.2 p.

Münchenben a holland hölgyúszók rész- 
vételével szombaton rendezett nemzetközi 
úszóverseny eredményei: 200 m mell:
1 Iíapell (német) 3:0t.9 P, 2. Wnalberg 
(holland) 3:10 p, 100 m gyors: 1. Stíl (hol
land) 1:10.8 p. Férfiszámok: 100 m gyors- 
1. Schröder 1:00.8 p, 200 m gyors- 
1. Könningér 2:25.1 P. 100 m mell:
1. Balke 1:13.2 p. ,,Vasárnap Bonnban versenyzett a hol
land hölgyúszógárda. Az eredmények a 
következők: 100 m gyors: 1. Stijl 1:11.5,
2. Henze 1:18, 100 m hát: 1. Stijl 1:30,
2 Henze 1:36 200 m mell: 1. Kapell 3:02.
2 Waalberg 3:08. A férfiak közül 
Schröder kettős győzelmet aratott. 100 m 
hátúszásban 1:16.6 mp-cel, 100 m gyors
ban 1:02.5 mp-cel győzött.
KISLÉGI VEZET A GÓLLÖVŐLISTÁN

Az I. o. vizilabdabajnokság góllövőlis
tája az eddigi mérkőzések alapján így 
festi21 "-ót: Kislégi. Iá: Brandy, 11: Németh, 
1B-; Elemiéri,. 8: Kánásy dr. 7: Lbmhényi. 
Gáti 6: Szívós Hazai, 5: Tátos, Somoczy 
dr, Bozsi, 4: Török, Szaniszló. 3: Földi, 
2: Kiss, Hóiba', Papp, 1: Molnár, Hohl,
Szigeti I, Szigeti II, Lenavel dr, Szolgai, 
Lányi, Ácsai, Vértesy, Vágó, Zábrák dr. 
Szittya, Puskás, Angyal I, Angyal II, 
Sólyom, Báti. öngól: Heruba.

Az UTE—BSE mérkőzés félidejében azt 
ujpestiek 2:0-ra vezettek. Egy szurkoló 
nagy elismeréssel nyilatkozott a játékve
zetőről: , , .-— Ilyen fiatal ember és mégxs jól ve
zeti a mérkőzést. ...Szünet után azután kiegyenlített a 
BSE, sőt a vezetést is megszerezte. A mi 
szurkolónk az óráját nézte és tíz másod
percenként válogatott szitkokat szórt a 
játékvezető felé, .— Ilyen fiatal ember és mégis ennyire 
dtkozódik — pirított rá egy idősebb úr.

Ebben a pillanatban Bozsi belőtte az 
egyenlítő gólt.

— Szólok én egy szót is? — suttogta 
rekedten a bősz újpesti.

A SZTA LITEN ISZ

Farkas Gizi legyőzte  
Harangozó ll-őt

A Szabadkai TTC asztali tenisz csapata 
vasárnap Diósgyőrben vendégszerepeit s 
ott a DiMAVAG-gal játszottak barátságps 
csapatmérkőzést. A DiMÁVAG csapatában 
Farkas Gizi is játszott. A kiváló fiatal 
hölgyjátékos nagy megelégedésre legyőzte 
Harangozó Il-őt. Harangozó II egy hét. 
tel ezelőtt megnyerte a Jacobi-díjas ver
senyt a teljes magyar élgárdával szem
ben! Eredmény:

Műveltség oh . . .
Gyulai Pálra nagyon haragudtak mér 

kőzés után a szurkolók. Az újpesti kő 
zönség fenyegetően vette körül a BbE 
játékosait és Gyulait. Csak néhány ve- 
zető közbelépése mentette meg a helyze- 
tét. Gyulait egy mellékkijáraton vitték 
el. Valaki utána kiabált:

— Hiába menekül, úgyis tudjuk a ne
vét, Gyulai Pál!

Egy hang:
Az író?..,

Futballpálya
A BSE-játékosoknak nem tetszett, lm J  

az uszoda csak a kötelező 170 cm-re van 
feltöltve. Egyikük meg is jegyezte:

— Futballmeccsen szokták mondani, ha 
esik az eső, hogy vízilabdázni is lehetne. 
No, ha most az UTE valamit leenged még 
a vízből, focizni is alkalmas a pálya...

Lök-rajt
Az újpesti játékosok nagyszerűen raj-

DiMAVAG—SzTTC 5:5 
Harangozó I Sz—Farkas G. D 21:16. 18, 

Harangozó II Sz—Soltész D 24:22, 22:20, 
Farkas G D—Vojcsina Sz 21:13. 19.
Harangozó T, Harangozó II Sz—Farkas G.. 
Soltész D 21:18, 19, Konoz Sz-Natleg D 
21-19 24:22. Farkas G„ Notleg D—Koncz, 
Vojcsina Sz 21:16, 19, Farkas G. D— 
Harangozó II Sz 23:21, 21:10. Harangozó 
I Sz—Soltész D 16:21. 21:8, 9. Farkas G. 
D—Konca Sz 21:16, 17:21. 21:15, Notleg 
D—Vojcsina Sz 21:19. 22:20._________ __ _

A németek az olimpiai 
csúcsnál is jobb ered
m énnyel verték meg 
a magyarokat

Ne srégyeljülc elismerni: valósan kap
tunk ki ti csapatversenyben. Éa hiába 
helyettesi tettük volna Pelvássyt és Baj- 
czyt Karakival, Nó lássál, vagy Németh tel, 
a némclck métgia győztek volna. Eredmé
nyük jobb az amatőr német csúcsnál, 
jobb mint a Millenáris pályacsúcs és túl
szárnyalja a betonpálya olimpiai rekordot 
is. Do mér: ezzel mm mondtunk cl min
dent. Vasárnap a Millenárison a két vá
logatott legénység nem 4(190 metert, fin
nem 4135 métert hagyott maga mögött, 
így  aztán fel tehető, hogy az elért ered
mény még a fennálló 4:46.2-es világcsúcs- 
nál is jobb. ...A szövetség jól tenné, ha a jövőben a 
kényelmessé;;! szempontok sutbab aj Hasá
val pontos lávon bonyolítaná le futa
mait. Semmi értelme sincs annak, hogy 
üt körös párosvcjsenyokot és 10 körös 
pont verse nveket rendezzen. A verseny- 
crcdmónv mint összehasonlító zsinórmér
ték csak az ldőteljcsítményben tudja ki- 
fejezni magát. És nem körökben. Akkor, 
amikor egy kör a Millenárison a log- 

. újabb kori „ásatások4' eredményeként 
413.5 méter. „ -  ,A magyar csapat nem # volt no. Siwilay 
szerint rosszabb volt, mint a B) váloga
tott Münchenben. Éles azt mondja, hogy 
túlságosan egymásután következtek az 
egyes futamok s neki nem _yolt elóg ideje 
kifújnia magát az 1000 méteres után . . . 
Ez komoly érvelés . . (Bár a németeknek 
is ugyanannyi pihenőidő állt a rendel
kezésükre.) , „ M , ,  .Egy bizonyos. A magyarok 5:22-es ideje 
rosszabb, mint akármelyik clsűvonalbeli 

, egyesületi csapat eredménye. Ez pedig 
aria mutat, hogy kevés volt az edzés, 
kevés volt az összeszokottság. Igaz ví- 

1 szont, hogy a válogatottak legnagyobb- 
része mun,kásombor, aki délután hat óra
kor teszi le a kalnpáosot ós pihenés nél
kül vágtat ki a Millenárisra, hogy o-e- 
get tegyen nemzeti kötelességének. S bi
zony megesett, a múlt héten, hogy a fiii«f 
egyikc-ntiásika elfelejtette ezt a nemzeti 
kötelességet teljesíteni.

Ólomlábukon mozog
tak. a kétüléseseink

Nem vártunk a kétüléses futamtól 
! semmit. Biztosak voltunk, hogy a jel 

összeszokott német legénység ho fogja 
lépni fiainkat. De arra mégsem számítot
tunk. hogy a fölény ilyen roppant mér
tékű lesz. A bosszantó csupán az, hogy 
nem azért kaptunk ki. mert lassúbbak, 
mert gyengébbek voltunk, hanem azért, 
mert nem ültek a magyar párok Hétszer 
össze, s mert alig volt az idén kétüléses 
verseny. V erseny szeg én y só g és edzésszc- 
génység viszont mindent megmagyaráz. 
Ilyen körülmények között, nem lehet ver
senyt nyernie még a Miehard—Scberens 
képzeletbeli eszménypárnak sem. A szö
vetség jól tenné, ha a most Németor
szágból hozott kétülésesek egyikét-mősi
két állandó használatra kiadná az esélyes 
pároknak, hogy azok összeszokjanak és 
így együttdolgozva, gyorsuljanak..

Az edzése re diné nyék azt igazolják, hogy 
nem tehetségtelen a magyar gárda. A 
Nagy—Pelvássy-együttes nem egyszer fu
tott a múlt héten 11.8-as kétszázast,, s a 
versenyben 12 mp felett volt az ideje. A 
laikus gyanút foghat az ilyen ciedményck 
összehasonlításakor, s jogiafal mondhatja, 
hogy félrevezetik. Pedig erről nincs ezo. 
A baj e*ak az. hogy fiaink a versenyben 
sohasem tudják kifutni azokat az ered
ményeket. amelyeket zárt ajtók mögött 
érnek el. Ezen kell sürgősen változtatni. 
Jöjjön a lelki edzés, az elméleti oktatás, 
amit tavasszal megígért az MKSz, de az 
idők nagy vágtatásüban elfelejtett meg
tartani.

parázs botrány nem kerekedett Ez *
talán csak meggondolatlanságból puletett 
támadás azonban éppen elég volt ahhoz, 
hogy Élest lelkileg teljesen puhára 
pofozza A rajt előtt még reszketett sz 
izgalomtól és bár az inzultusról senki- 
nek sem beszélt, mindenki latta íajta, 
hogy valami nincs nála rend>én.

Sportbelileg pedig: a németek csupj*
fiatal tehetséget küldöttek az arcvonaU»- 
Mi harminc éven felüli csatárokat, és es 
is megbosszulta magát. Nincs utánpótlá
sunk s a régi gárda, ez az elpusztít
hatatlan magyar tábor évek óta a fiataloK 
helyett őrzi a vártát. A szövetségnek 
fontosabb feladata lenne, hogy az utalj.

! pótlást tűzön-vízen keresztül szorgal
mazza Éles, meg: Pelvássy, meg Nagy nenft , 
lehet 50 éves kórjáig állandó válogatottja 
a magyar színeknek. Erre rá kellene 
végre eszmélni. (Nehogy ezen a monda
tunkon a magyar válogatottak valamelyike 
is megsértődjék. Minden tiszteletünk az 
övék akik az utánpótlás hiányában meg 
mindig vitézül tartják az első vonalat es 
tartsák is, míg csak a fiatalok háttérbe 
nem szorítják őket. Erre azonban ilyen- 
körülmények között nincs nagy^ remény.)

Itajczy az újonc volt az egyetlen után
pótlás. S ha nem is ért el tündöklő ered
ményt, mindenesetre becsületesen küz
dött és megállta a helyét. A csapat- 
versenyben egyike volt a legjobbaknak, 
nem szakadt le és vezetni is tudott, az 
10oO méteres futamban pedig élete legjobb 
eredményét futotta. Sajnos, ez kevés volt 
a dicsőséghez.

Az egyetlen fény a sok 
árnyban: Éles ÍOOO 
méteres győzelme

NótSs, Karaid és Papp I  hiányzott
Tartalékosán álltunk ki. Bajczy csak 

l 1:17-t ért el. A németek remek időkkel 
L ostromoltak. És ekkor vágott neki Kién, 

Éles, aki nem is túlontúl készült erre a 
futamra. Múlt héten izomhúzódása volt. 
És az előbbi lelki fék is kínozta még. 
És az utolsó pillanatban mégis 
kerekedett benne a magyar virtus. Egyéni 
csúcsot futott 1:14 2-vel, a legjobbat, 
amit az idén Európában futottak s ezzel a 
diadallal kisimította e?y kicsit a mes. 
tépázott magyar zászló becsületét. I)e ez 
az eredmény is kevés volt ahhoz, hogy 
legalább döntetlent harcoljunk k i . . ,  

Talán majd a visszavágón'. . . _____

CÉLLÖVÉSZET
Sárospatak nyert® a MOVE kerületi 

céílövő bajnokságát. Sárospatakon zajlott 
le a MOVE VII. A) kerületi oéllovo; ver
senye. Kispuska. I—IV. osztály mesterlö
vészek bajnoksága: 1 vitéz V. Vert® Já
nos (Sátoraljaújhely), 2. Kerékgyártó 
József (Sárospatak). V—VI. osztályú fo
tó vészek egyéni bajnoksága: 1. Took Ar- 
pád. 2. Mózes Aroád. S. Buday G. Ar- 
pádné (Sátoraljaújhely). VII. oztalyfi lö
vészek egyéni bajnoksága: 1. Szeman _K, 
(Sárospatak), 2. Orosz. Sándor (Sátoralja
újhely). Hölgyek versenye: 1. Buday U- 
Arpádné. 2. Bklliázy Einllné. mindketten 
saújlielvi versenyzők. Mesterlöveszek csa- 
patbnjhoksága: 1. Sárospatak, 2. Sátor
ai iaúibelv. Fö’ iivészek bajnoksága: 1. Sá
rospatak! Hadipuska, I—IV. o. mester- 
lövészek egyéni bajnoksága: 1. Nyitrojr 
Károly (Sárospatak). V—VIII. o. folo- 
v érzek egyéni bajnoksága: 1. MozesArpad 
(Sárospatak). I -IV . o. mesterlövészek 
csapatbajnoksása: 1. Sárospatak, «. ba- 
toraljnújhcly. V—VII. o, főlöveszek csa-
Satbajnoksága: 1. Sárospatak, *,. Ujhely.

dspuska kapáslövés: 1. Wcrner László 
(Sátoraljaújhely), 2. Karup György, 3- 
Szabó Gy. (Sárospatak). Hadipu»ka ka
páslövés: 1. Kerékgyártó (Sárospatak).

| 2. Wcrner László, 3. dr. Éles István (Sá
toraljaújhely).

NEM ZETI SPOH T
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztősé" és kiadó
hivatal Bp. VIII.. Bükk Szilárd-utca i. 
— Távbeszélő I32-—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72. Poatafiók 42. — Posta
takarék: 53.31)6. ,  _ ,Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.

Felelős szerkesztő: Hoppé László. 
Felelős kiadó: Kultsár István. 
.Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 

2.20, negyedévre 6,—, külföldre 9.—,
Amerikába 10.—. _ .  . ___Nyomatott n Stódium Rt. körforgógé- 
Bftio. KfteVín GyfirjT Aladár lgaígató.

A repülőlntnmokban  
csak Nagy Béla telle> 
sftette a  kötelességét

Nagy remekül küzdött Schertíe ellen. 
Magyar repülőtől ilyen szfvős. győzelemre 
törő csatát még nem is láttunk. Maga 
Schertíe. a német bajnok meg is jegyezte 
a verseny után;

__ H a  tíz  m é te r re l 'h o ss z a b b  a  versen y ,
feltétlenül elveszítem a küzdelmet Nagy- 
gyal szemben, aki külföldön egyike volna 
a világ legjobb vágtázóinak. 

i Pedig Nagy nem is repülő . . .
Éles csődöt mondott ebben a futamban-. 

Veresége azonban nem az ő számlája 
terhére írandó Nekünk nincs Ínyünkre 
ha a válogatottakat a verseny előtt 
, vattába teszik“ . de azoki.ok becsületébe 
vágó inzultusoktól igen is meg kell 
kímélni őket.

Hát Édest nem kímélték. Olyan v -3kps 
gorombaságot vágott oda neki az elnln, is 
egyik tagja, hogy csak Éles fegyelmezett- 
aégének volt köszönhető, hogy a dologból

ATLÉTIKA
DÉL GYŐZÖTT 75:65 ARANYBA^

a Dél—Kelet válogatott viadalon Gyulán,
i (A győztesek eredményeit hétfői 
műnkben már közöltük.) Mind a két csa
pat tartalékosán állott fel. de az eredmé
nyek így is megfelelőek voltak. — Rész
letek 100 m: 1. Korompal K 10.9, 2. Tima 
D 11.3, 3. Hegedűs K 11.4, 4. Almás D
115. _  400 m: 1. Farkas D 53, 2. Kéhm 
D 53.6, 3. Tóth K 54.1, 4. Nagy K 54.3.
— 800 m: 1 Réhm D 2:08.4, 2. Tornai D 
2:09, 3. Bányai K 2:09.4, 4. Raramlnger 
K 2:09.8. — 1S00 m: 1. Gazsó D 4:18.2, 2. 
Bányai K 4:23, 3. Kocsmár D 4:23.6, 4.
Soltész K 4:34. — 5000 m: 1. Kovács D 
16:16.4, 2. Lecskő K 16:16.8, 3. Csonka p  
16:47.6, 4. Simon K 17:46. — 110 gát: L 
Becsy K 17, 2. Molnár K 18. 3. Garami D 
19.1 4. Almás D 19.6. — Magas; 1. Kap
ros‘dr K 178, 2. Tóth K 175, 3. Almás O 
165, 4. ördög D 160. — Távol: 1. Almás 
D 670, 2. Rátonyi K 661, 3. Horváth f .
651, 4. Gajdács D 649. — Rúd: 1. Bodnár 
K 350 2 Garami D 320. 3. Ancsin D 300. 
4. Asztalos K 300. — Súly: 1. Biacsi B
13 64, 2. Molnár K 13.97, 3. Gedő D 12.93j
4 Nagy K 11.18. — Diszkosz: 1. Biacsi 
D 42.00, 2. Gedó D 39.91, 3. Molnár IC
36.68, 4. Nagy K 31.62. — Gerely: 1. Ker
tész D 51.38, 2. Nagy K ’51.12, 3. Póka K 
50.50, 4. Ancsin D 42.59. — JgclOO m ■ 1. 
Kelet (Becsy, Nagy. Nagyházy. Hegedűs) 
45.3 3. Dél (Almás, Ruzicska, Farkas, 
Tinta) 45.4. — Ugyanakkor tartották
még Gyulán a déli kerület ifjúsági baj
nokságait. — Eredmények, 100 m; 1. Hilf 
BMAV 11.7, 2. Biros GyAC 11.9. S. Kap
csa BMAV 12. — 260 m: 1. Hilí BMAV
24.5. 2. Braun GyAC 25.1, 3. Kopesa
BMAV 25.2. — 400 m: 1. Kakuszl SzVSE 
55.9 2 Kopesa BMAV 56.3, 3 Braun
GyAC 56.6. — 600 m; 1. Kakuszi SzVSE 
2-116, 2. Szekeres GyAC 2:11.8. 3. Mié- 
gend GyAC 2:13.8. — 1500 m: 1. Szekeres 
GyAC 4:39.7, 2. Papp BLE 4:40.3. 3. Gyu
ris SzVSE 4:42. — S000 « :  1. Papp BLH 
9:54 8, 2. Gyuris SzVSE 9:59, 3. Belanka 
BMAV 10:07.5. — 110 m gát: 1. ördög
GyAC 19.9, 2. Mayer GyAC 20.6, 3. Braun 
GvAC 21.2. — Magas: 1. Gajdács BMAV 
170, 2. Palotás BLE 165, 3. Csordás GyAC 
160. — Távol: 1. Gajdács BMAV 649. 2.
Braun GvAC 634, 3. Mócsai SzVSE 616.
— Rúd: ‘ l. Gajdács BMAV 280. 2. ördög 
GyAC 260, 3. Herczeg II GyAC 260. —
Súly: 1. Kertész GyAC 11.35 2. Palotás
BLE 11.20. 3. Kss GyAC 10.99. — Disz
kosz: 1. Muyer GyAC 34.69. 2. Palotás
BLE 33.97, 3. Kiss GyAC 32.95. — Gerely: 
1. Kertész GyAC 51.38. 2. Ktss GyAC
45.88. 3. Braun GyAC 43.80. — Hármas 
(nem bajnokság): 1. Miegend GyAC
12.52. 2. Braun GyAC 12.45. 3. Csordái 
GyAC 11.90.
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Lasiasí Sö@-om Is legyőzte 
H&rhigot, az ©faszok 
m a j d n e m  m e g m e r t é k  
a német válogatottat
Bologna, június 29.

A  német-olasz válogatott atlétikai 
viadal a németek 88:80 arányú győ
zelmével végződött. A  verseny m á
sodik napiának eredményei:

800 m: 1. Lanzi olasz 1:49 mp, 2. 
H arbig német 1:49.2 mp, 3. Giesen 
német 1:52.7 mp, 4. Doroscenzi olasz 
1:53.4 mp.

110 m gátfutás: 1. Facehini olasz 
14.6 mp, 2. Zepernlek német 15.1 
mp, 3. Eritale olasz 15.4 mp, 4. 
Kumpmann német 15.6 mp.

Diszkoszdobás: 1. Consolini olasz 
51.05 m, 2. W otapek német 48.53 m, 
3. Biancani olasz 46.33 m, 4. Trippe 
német 39.87 m.

200 m : 1. Mariani olasz 21.8 mp, 
2. Monti olasz 21.8 mp, 3. Scheuring 
német 21.8 mp, 4. Fehrmann német. 
21.9 mp.

- Rúdugrás: 1. Haunzv/ickel német 
4 m, 2. Glötzner német 380 cm, 3. 
Romeo olasz 360 cm, 4. Pozzoli 
olasz 360 cm.

Távolugrás: 1. Luther német 730 
cm, 2. M affei olasz 713 cm, 3. Pe- 
derzani olasz 696 cm, 4. Albert né
met 692 cm.

10.000 m : 1. Beviacqua olasz
30:33.6 mp, 2. Haushofer német 
30:52.8 mp, 3. Bianchi olasz 32:33.6 
mp, 4. Adam s német 33:16.6 mp.

Kalapácsvetés: 1. Storch német 
56.62 m, 2. Biask német 55.71 m, 3. 
Taddia olasz 49.98 m, 4. Suprina 
olasz 45.28 m.

de nem m ertem , m ert nagyon le va 
gyök  gyengülve. E gész héten a fo 
gammal kínlódtam. Rem élhetőleg  
hamar összeszedem  magam .

Szabó Miklós egyáltalán nincs 
kétségbeesve.

—  Form ába kell jönnöm. Allé- 
képességem  egészen  jó, csak a g yor
saságommal van m ég baj. Ha ezzel 
rendben leszek, akkor nem fog  érde
kelni, hogy hajlandók-e mások is v e 
zetni, vagy nem. A z azonban bizo
nyos, hogy am ikor én voltam a leg 
jobb, nem toltam másra a vezetés  
terhét.

A  futók tehát maguk is érzik, 
hogy valami nincsen egészen rend
jén. Reméljük, hogy rövidesen a se
gítés m ódját is megtalálják és olyan 
időket fognak elérni, amilyenekre 
tudásuk képesíti őket.

Hogyan futotta Klemmer
a 46 .4 mp-es

4x400 m váltó: 1. Olaszország
(Donnini, Ferrasutti, Missoni, Lanzi) 
3:12.2 mp, olasz csúcseredmény! 2. 
Ném etország (Ahrens, Grau, Mül- 

| ler, H arbig) 3:14.2 mp. 
sza&j'-ws

Miért nem fut Jobb időket 
nagy formában levő 
kőzépiávfutógárdánk ?

Három évvel ezelőtt volt az az idő
szak, amikor egyre-m ásra futották 
800-asaink az 1:55-ös és azon belüli, 
1500-asaink, illetőleg azok élén Szabó 
Miklós a 3:53 körüli időket. Bátran 
állíthatjuk, hogy 1500-as gárdánk 
átlagban ma. lényegesen jobb, 800-as 
gárdánk sem m ivel sem  rosszabb, 
mint akkor volt. Mi az oka tehát a 
gyengébb időknek?

A  válasz egyszerű. Az, hogy senki 
sem  akar iramot menni. A kkor 1500 
m-en Szabó M iklós már az első kör
ben élre vágott és ment, ahogyan 
bírt. A  többiek tőlük telhetőén pró
báltak vele menni és ha ez nem is 
sikerült nekik, az elöl haladó Szabó 
húzta m aga után a társaságot. 800 
méteren Istenes  és Aradi . voltak 
azok, akik bátor, 54-es, 55-ös kezdé
sekkel biztosították a megfelelő len
dületet.

Ma a- helyzet m egváltozott. Szabó 
—  egyelőre —  nincsen olyan form á
ban, hogy igazán nagy iramot tudna 
diktálni. Bár vasárnapi 1500-as fu 
tása, már haladást jelen tett, az igazi 
nagy eredmény eléréséhez mégsem 
3:12-es, hanem 3:06-os 1200-zaI kel
lene kezdeni. Kívüle csak Harsányt 
kísérelte m eg az év első két verse
nyén, hogy kom oly iramot menjen, 
de akkor m ég nem volt olyan jó, 
mint m ost és a felnyom uló Híres a 
hajrában m egverte. Ú gy látszik, 
hogy ez vette el a kedvét annyira a 
vezetéstől, hogy most m ég csak egy  
kis részt sem  vállal belőle, hanem 
meglapul a többiek m ögött és lesi- 
puskásként tör előre a végén. Pedig 
ma ö annyival jobb  a többieknél, 
hogy ilyen taktikára nincsen szük
sége és ilyen beosztással nem Is ké

pes kifutni azt az időt, amely ma 
benne van.

8Ó0 méteren m ég rosszabb a hely
zet. Eddig a legjobb első 400 méter 
58 mp volt. Harsányinak mindegy, 
mert így  is nyert, a többiek azonban 
csak azt érték el túlzott óvatossá
gukkal, hogy gyengébb idővel szen
vedtek vereséget.

Beszélgettünk ezekről a kérdések
ről néhány érdekelttel. Heinrich  A n 
tal dr, a BBTE atlétikai szakosztá
lyának elnöke a következőket mon
dotta:

Harsányt az első versenyeken  
m egpróbálkozott a vezetéssel. A kkor  
magára hagyták .Most viszont csupa 
olyan verseny volt, am elyen nem az 
elért idő volt a lényeges, hanem a 
győzelem . A z  UTE és a BSzKRT  
versenye egyesü let ;g bajnoki verseny  
volt, a B B TE -versenyen  két tiszte 
letdíjat leh etett elhódítani. Nem  cso
dálkozom rajta, hogy Harsányt g yőz
ni akart. M iért nem v ezetett más, 
olyan, aki kevésbé bízhatott a hajrá
jában, mint a m ost rendkívül gyors  
Harsányt!
_ Ezt már az ellenfelek Is kezdik be

látni. A  kolozsvári Kiss a követke
zőket m ondotta:

—  Bosszantó dolog ez. Otthon 
könnyen kezdem  a, 800-at 56-tal, itt 
pedig 59-cel va g yok  benn a csom ó
ban, A  végén  aztán elmennek mel
lettem , m ert »gyorsabbak. L egköze
lebb nem törődöm  semmivel, hanem  
m egyek  a m agam  iramában. L eg 
alább, ha kikapok, nem ilyen gyen ge  
idővel vernek m eg.

Híres m entegetőzött:
—  N e tessék  nagyon lehúzni a fu 

tásomért. M entem  volna én jobban,

Az egyesü leti
b a jn o k sá g b a n

n. BBTE ős a MAC közötti különbség 
BSzKRT-vcrsony után is újra nőtt. Pofii 
emberi, számítás szerint e-zen a versenyen 
.a MAC-n-a-k kellett volna több pontot 
szer'-znie. Bo hát a BBTE a még mindig 
a lábát fájlaló Sir kivclo-lévcl teljes gár 
il.áiát vonultatta fel. a MAC padi a nél
külözte a nautikáin Csányi Zoltánt, azon
kívül Kovács Istvánt, a formájával nem 
e’é.'rrdett Petőit és még orr y-két pont- 
esélyes versenyzőt. Szervesében magasan 
a MAC felett állott most a BBTE -és meg 
érdemli azt az előnyt, amely most már 
53 pontra nett. — Az egyesületi bajnok 
Ság állása a következő:

I. osztály
1. BBTE 283 pont,2. MAC 9M „3. UTE ni „4. DiMAVAG 96 „5. Testvériség 91 „
6. BSzKRT 39 „

II. osztály
1. Törekvés 45 pont,
2. MA VÁG 25 „3. FTC 19 „
4. BEAC 36 „
5. TFSC 7 „
6. MAFC 6 „

III. osztály
1. MRTSE 10 pont,
2. DEAC- 7 ..3. WMTIÍ 5 .♦4. ELE 1 „

_V. osztály
1. Kol. AC 7 pont,
2. RASE 43. MOTE 2 „
4. NSE 1 »,

lamennyi közül 
Klem m ernek, a

GYENGÉN RENDEZETT VERSENY
volt a BSzKRT versenye. Pedig a szö
vetség jelenlevő vezetői maguk is neki
láttak, ko-gy a-z igen gyér rendező gár
dával felvonult egyesületnek segítségére 
legyenek. Mindhiába, az alapvető hibákon 
nem tudtak segíteni, ügy látszik, hogy 
nem nagy szeretettől kezelik újabban a 
BSzKRT-ba-n az atlétikát. Egy megafon 
felszerelés!}, használható program elkészí
tése nem ördöngős dolog és mindjárt so
kat segít a verseny élvezhetőségén. Az 
viszont nem a BSzKRT hibája volt, hogy 
a verseny szá.m.ok beosztásában. ídc-o-da- 
tologa kásában annyi érdek érvényesült. 
Nem is mindig csak általános eportérde- 
kek. A szövetségnek a jövőben minden 
más szempontot figyelmen kívül hagyva, 
biztosítania kell az egyesületi bajnoksá
gok rendszeres lebonyolítását. Sem a ver
senyek két napra való elosztása, sem 
egyes versényszám-ok más alkalomra való 
eltolása nem engedhető meg. Az sem vá
lik a versenyek javára és a szövetség 
dicsőségére, hogy kimondják 809-on és 
1500-on szükség esetén időfutamok rende
zését előfutamok helyett és akkor a ver
senybíró a helyszínen önhatalmúlag m>»gis 
előfutamok tartását rendeli el. Előro ki
dolgozott, pontosan betartott rendszer 
belil, nem pedig kapkodásl

Los Angeles, június.
A  tavaszi idény 

egyik legnagyobo 
eseménye a ber- 
keley-i Edwards- 
stadionban tar
tott nyugati egye
temi bajnokság 
volt. Sok jó  ered
mény született a 
versenyen, de va- 

kim agaslik Grover 
Caliíornia-egyetem 

fiatal negyedmérföldesének 46.4 
mp-es ideje, amellyel Eastman  1932- 
ben felállított világcsúcsát állította 
be.

Klem m er tavaly tűnt fel, amikor 
gólya létére egymásután futotta 47 
mp-es időit és már nem is keltett 
meglepetést, hogy 18 esztendős ko 
rában megnyerte Am erika 440 yar- 
dos bajnokságát. A z idén m ég na
gyobb form ába lendült és a szakér
tők szerint ez a 46.4-es ideje sem 
jelenti képességének felső határát.

A világcsúcs elérésének körülmé
nyei azonban aligha fog ják  teljes 
mértékben megnyugtatni az euró
paiakat. Itt egyetlen szó sem hal
latszott a csúcs hitelessége ellen, 
azt hiszem azonban, hogy  Európá
ban szigorúbban veszik ezeket a kö
rülményeket. Leírom ,hogy történt a 
csúcsjavítás.

A z említett egyetemi bajnoki ver
senyen a  440 yardos futás mezőnyét 
nem a szokott helyen, hanem a 220 
yardos egyenes pálya rajtjánál in
dították. A  feladat tehát könnyebb 
lett annyival, hogy Klem m eréknek  
nem kellett két kanyart futniok, ha
nem csak 220 yard lefutása után 
fordultak be a . kanyarba és az 
utolsó 110 yardot újra egyenesben  
futották.

Ebben m ég nem lenne semmi 
rendkívüli. Eastman  Palo Altonban 
ugyanilyen beosztással futotta azt 
a világcsúcsot, amit most Klem m er 
beállított. A  dologban csak az a 
kellemetlen, hogy most az egyene
sen elég erős, óránként 11 m ér földes 
szél seg ítette  a futókat. Klem m er 
tehát 220 yardot fu tott hátszéllel 
és csak 110 yardot ellenszélben. 
Kérdés, hogy a nemzetközi szövet
ség —  ha m ajd egyszer összeül —  
milyen álláspontot foglal el ezzel az 
eredménnyel szem ben?

Klem m er különben jóval óvato
sabban kezdett, mint Eastman  an
nak idején.' Eastman 220 yardos 
részideje az egyenes pályán 21.4 mp 
volt és a végén bizony alaposan 
meghalt. Klem m er az első 220 yar
don Inícább csak lendülettel futott 
és 22.3 m p-re tette  m eg az első 
hátszeles, egyenespályás 220 yardot, 
a másodikat —  fordulóval és rész
ben ellenszélben 24.1 mp-re. 'Szinte 
azt mondhatnék, hogy mindezeket a 
körülményeket figy.elembevéve a táv 
második fe le  legalább olyan erős 
volt, mint az első. A  h at. időmérő 
közül négy mért 46.4-et, egy 46.5-öt 
és egy 46.3-at. Második helyre öt 
yarddal Klem m er m ögött Kerns fu 
tott be. A z ő ideje Cromwell mé-
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I rése szerint 47.1 mp volt. E z sem 
rossz idő,

A  verseny többi eredménye is jő , 
ím e:

100 y :  1. Qvale 9.8, 2. Sinclair, S. 
Bourland. —  220 y :  1, Bourland
21.3, 2. Sinclair, 3. Halé. —  440 y ;  
1. Klem m er 46.4, 2. Kerns 47.1. 3.
Uplon. —  8S0 y :  1. Dalé 1:51.7, 2. 
Bam es, 3. Láng. —  1 m érj.: 1. Lei- 
bowitz 4:09.3, 2. W eed, 3. P eter. —  
K ét m érf.: 1. Williams 9:23.8, 2.
Dyrgall, 3. Vaillancourt. —  120 y
g á t: 1. K acew icz 14-5, 2. Biewener, 
3. Hőmmel. —  220 y  g á t: 1. H aley  
23.7, 2. Johnson, 3. Duke. —  M agas:
1. Steers 205.5, 2. Wilson 203, 3.
Smith 187. —  Távol: 1. B leeker 740,
2. W ren 711, 3. Findlay 707. ■—
Rúd: 1. Sflnitli, Nichols és Schaefer 
427, 4. Dudley és P eck  411. —  Súly: 
1. M erritt 15-41, 2. Grey 15.13, 3.
Biles 15.04. —- D iszkosz: 1, W olf
48.5G, 2. Hiler 41-12, S. Clavson
16.58. —  G erely: 1. Peoples 70.13, 2, 
Biles I. 64.50, 3. Biles II. 60.30. —
4x440 y :  1. California (Burk, Froom, 
Bam es, K lem m er)  3:13.7, 2. USC, 3, 
Montana.

K ozm a Oszkár
tt

Erdeijeit bennünket, hogy m i lg 
a várható sorsa K lem m er  eredme- 
nyének. Lesz-e belőle valaha világ* 
csúcs ? M egkérdeztük M isángyi Ottó 
dr.-t, ak) a N A Sz felfogását ezen a 
téren a legjobban ismeri, hogy mi a"' 
véleménye a csúcs hitelesítéséről.

■ Olyan ritkán előforduló eset ez, 
amin gondolkoznunk kell. De kellő 
m eg fótit olás után arra a megállapí
tásra kell jutnia mindenkinek, hogy  
a m egengedettnél erősebb szél két
szer annyi úton seg íte tte  Klem m ert, 
mint amennyin hátráltatta. A  csúcs- 
eredm ényhez tehát á  hátszél segít
sége  is hozzájárult. Ennek a m eg
fontolásnak alapján én nem lennék 
a világcsúcs hitelesítése m ellett. De  
hát akkorra, am ikor erre sor ke
rül, bizonyára lesz már ennél jobb  
eredm ény is és a Klem m er-csúcs fe 
lett nem fognak összeveszni a N ASz 
szakértői.

MOZI

JLtltzow-sasok
Beszámoló a. Royal Apollo német 

újdonságáról
A zok  a fiatalemberek, akik a „D  

III  88“ -ban M ithoff ezredes tanítvá
nyai voltak, most m ár a lengyel me
zők és városok s az angol Csatorna 
fölött bizonyítják, hogy méltó tanít
ványai a nagyszerű katonának, aki 
a  háborúban is parancsnokuk.

De talán nem is a szédítő iramú 
repülötámadások s nem a fergeteges 
bombázások a legérdekesebbek eb
ben az új, nagy háborús Tóbis-film - 
ben. Hanem az az őszinteség, amely- 
lyel Hans Bertram , a szerző é3 ren
dező megmutatja, hogy a gépek  há
borúját irányító em berek milyen  
igazi, játékos, szerelm es, kedves 
g yerm ekek  a harc után. Es milyen 
fegyelm ezett, kem ény katonák a 
harcban. M ilyen 'egyszerűen tudnak 
hősök lenni. M ilyen egyszerűen ál
dozzák életüket —  ha kell —  eg y 
m ásért, a célért, N ém etországért. 
A z  ember, aki a moziban nézi a 
film et és látta már a valóságban Is 
a  német hadirepülőket: érzi és tud
ja , hogy Hans Bertram  tökéletes 
képet rajzolt film jével az ifjú  sasok 
életéről.

A  film  másik különleges jótulaj
donsága; gyönyörű felvételek  van
nak benne. Ez három kitűnő film - 
fényképész érdeme. A  nevük: Georg 
Krause, Heinz Jaicorsky és  Ernst 
Kunstmann. Felvételeik hallatlanul 
hatásosak, ötletesek és gyakran mű
vészi szépségűéit.

•
Mithoff ezredest ezúttal is a szikár, 

csontos és védtelenül rokonszenves 
Christian Ka.vss.ier személyesíti meg. 
Alakításában nincsen semmi „színészi1*: 
eszményi katonatiszt, akiért alárendeltjei 
rajongva mennek a tűzbe. A két „elvál-. C.T.. --••• • • --

zik: Fritz Panlsent Heinz Welzel és
Róbert Eckhardot Hermáim Braun játsza 
Ahogyan Heinz Welzel életereje utolsó 
Megfeszítésével földreviszi a nagy bom
bázógépet, az a film nézőjének felejt
hetetlen élménye marad. Egy kis lengyel- 
orszagi német lány szerepét a kedves kis 
Mariethereg Angerpointner játsza.

A  M OZIK MŰSORA
Rövidiitések: n =  Vi, f 

Sz — szombat, V — %- %, h -vasárnap
Nyári szünetet tart: Omnla. 

Bem utató mozik
ÁTRIUM Margit-körút 55. Te!.: 153-034.
fő, fS, ÍXO. Sz. V .: í4-kor is. Rácsnélküli 
börtön. (Corini.e Luchaire.)
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sárdor-u. 6. 
T.: 181-244. 10-től 24-ig folyt Magyar*. 
Ufa-, Luce-, Fox- és rajzos híradó. Ma
gyar föld. magyar munka Hazatértek a 
bukovinai magyarok. Rajzfilm.
CASINO Eskii-út 1. T.: 383-102. fő. h8, 
hlO. Sz V.:. fl-kor is. Légy résen Andy 
ITeardy! (Mickey Rooney.) 2. hét!

eanv cooper
világsikerű filmjo:

MORCOPOUI
Mától DiCSI Mátéi

CITY Vilmos esászár-út 36. Tel.: 111-140.
hő, hS, hifi. Sz. V .: h4-kor is. Veszélyes 
utitárs. (Tóm Brown.) Kanada ördöge. 
(Ricliard Arién.)
OORSO Váei-utca 9. Teiefor: 182-818.
fő. f8, Í10. Sz. V.: f4-kor is. Az asszony, 
az orvos és a harmadik. (Speneer Tracy.) 
4. hét!
BÉCSI Teréz-körút 28. Tel.: 125-952.
Í6, f8, flO. Sz. V .: iá kor is. Marco Polo 
kalandjai.
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.: 189-543. 
fő, f8, flO. Sz. V .: f4-kor is. Havasi vad
madár. (Sep Rist.) 2. hét!
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T .: 2221499. 
9-IŐ1 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-, Luce-, 

üLtüiicf, a iuluc. zs. jwt, , Fox-  és rajzos híradó. A niun-kásifjú- 
természeteses most sem hiány- • ságért-. Hazatértek a  bukovinai magyarok.

Rajzfilm.
RADIUS Nagymező-utca 22. Tel.: 122-098. 
fő. f8. flO. Sz. V.: f4-kor is. András 
(Páger.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-kőrúr 45. T. 
222-002. fő, f8. hlO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10,
Lützow sasok. (Hans Bertram.)

jHJtVASI NAPSÜTÉS
KAMARA

Előadások' 11, ?, 4  6, 8, 10 óra. 
Az első 3 mérsékelt lielyárú!

SCALA Teréz-körút 60. Tel.: 114-411.
nő. f8, hlO. Sz. V.: 3-kor is. Eszményi 
asszony. (Boyer, Hepburn). 2. hét! 
URÁNIA Rákóczi-út 21. Tel.: 146-046.
ő, n8, flO. Sz. V.: h3-kor is. Buvárhajók 
Nyugatra! 3. hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T .: 422-722 
f4, fő, f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Uj hold. 
CAPITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337 

6, 8, 1(L V.: 2 kor is. Igen, vagy nem? 
CORVIN ullűi-út 40. T .: 138-988. Í4, fü. 
f8, flO. V.: f2-kor is. Elkésett levél.
ELTT Szent teiváL-köiút lő. Tel.: H4-502, 
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Iréné. 
HOLLYWOOD Bethlea-tér 3. T.: 225-003. 
f4, fő. f8, flO. Méltóságos asszony, 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Havasi napsütés.
LLOYD Hollán-utca 7/a. Tel.: 111-994. 
16, f8, flO. V .: fl-kor is. Elkésett levél. 
PALACE Erzsébet-körút 13. T.: 221-222. 
U, 2, tó. 7, 110. A Maaderley-ház asz- szonya. 6. hét!
PATRIA Néoszinház-ntea 13. T.: 145-673. 
4, 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Jöjjön elsején. 
SAVOY Ü113i-út 4. T.: 140-040. f4. fő. f8, 
no. V.; f2-kor is. Jöjjön elsején. 
S1MPLON Horthy Miklós-út 62. T.: 268— 
999. 5, n8, fi0. Egy szív kiadó.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276. f4, f6, 
f8, flO. V.: í2-kor is. Robinson-család.

Tovább játszó mozik
ALKOTÁS Gömbösét II. Tel.: 155 374. 
r*1 ■ n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. A tenger ördögei.
BELVÁROSI Irányl-útea a, T»: 884-563.

4, 6. 8, 10. V.: 4, h5, 6, h7, 8, 10. Kilencagglegény.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T :  851—500. 
fő, h7, 9. V.: Í2, f4, f6, f8. flO. Az ifjú 
Ldison. V. d. e. 11: A lasszó bajnoka. 
ELDORADO Népfiziübáz-a. 81. T.s 183-171.
4, 6, 8, 10. V.: f2-kor is. Newyorki há
zasság.
HOMÉROS Hermina-út 7. T .: 496-178.
5, n8, flO. V.; 3-kor is. Elnémult harangok,
IPOLY, Osáky-utca 65. Telefon: 292-P26.
5* n8, f 10. V.: hS-kor is. Hatod:k emelet. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. n4, n6, n8, nlO. V .: n2-kor is. 
A kék madár.
OLYÍVJ PIA Erzsébet-korát 26. T.: 423-188.
11 >2, 4, 6. 8, 10. Garda futárja. 
OTTHON Beniczkv utca H Tei : 146-447. 
n4, u6, n8, nlO. V.; n2-kor is. Kilenc 
agg-legéuy.
PH0N1X Rákóczi-út 68. Tel.: 223-242. 
11, 5, i»8, flO. Sz. V.; 3-koi* is. A kék 
madár.
RIALTO RákóczI-űt 70. Telefon: 224-443. 
f4, f6, f8. flO. V.: f2-kor is. Feketeszárú 
cseresznye.

V ilágklasszisnak  
induló afiéfa-lány  
Debrecenben

Bácskai körútjáról Erdélyibe igyekezve. 
Debrecenben is megállt Vadas Iván, a 
MASz szakoktatója. Nagy elismeréssel ír 
az egészséges debreceni atlétikai életről 
es különösen _ a DVSC egyre erőteljesebb 
bekapcsolódását tartja örvendetesnek. Leg
nagyobb élménye azonban az voilt Deb
recenben, hogy látta egy edzésen Gyar- 
mathy Olgát, a DTE színeiben már eddig 
is néhány figyelemreméltó eredményt 
elért atléta-lányt. Vadas Iván ezt írja róla:

— Ittlétem alatt alkalmam volt foglal, 
kozni Gyarmathy Olgával, a DTE atléta- 
nojevel. Egészén kezdő létére eddig lOá 
méteren 13.8, magasba 145, távolba 494-es 
eredményt ért cl. Világklasszissá fejlőd- 
heiik ez a lány! Versenyalkalmat kell 
neki adni. Ajánlom a MASz és Sírnék 
figyelmében 16 éves gimnazista lány, aki 
1943-ra a Testnevelési Főiskolára készül. 
Pár heti edzéssel 13 mp-cn belüli 100 mé
terre tartom képesnek, jövőre pedig 1! 
mp-en belülire! Vágtára csodálatos te- 
hefeeg, de ugrásokra is az. Július 6-ikán 
való-zinűleg látni fogom Nagyváradon 
versenyezni. Fel kellene hozatni néhány 
pesti versenyre is.

Vadas Iván szakértelmében mindenki 
megiblzhatik ós ő azok közé' tartozik, akik 
ritkán lelkesednek és esnek túlzásba egy- 
egy, új tehetség feltűnésén. Kíváncsian 
várjuk, 'hogy valóban ilyen- nagy ver
senyző lesz-o- Gyarmathy Olgából'? Rá
férné a magyar hölgyatlélikúral

A RÁDIÓ MŰSORA
Budapest I (549.5 m.) 6.40: -Ébresztő. 

Torna. 7: Hírek. Hanglemezek. 10: Hírek. 
10.20: Hogyan készül a papiros? Buda- 
váry Kázmér előadása. 12.10; Hang 
lemezek. 12.40: Hírek. 13.30: Ilniczky
László szalonzenekara. 14.30: Hírek. 15.20: 
Eorsay Pál zongorázik. Beethqven- Eez- 
dur szonáta. 31. mű. 15.55: Szántó Jenő 
hegedül, zor-gqrán kíséri: Földes László. 
16.15: Árva Pál gazdagsága. Irta: End- 
rődy Béla. Zenéjét szerzetté és a rádió 
szalonzenekarát vezényli: Polgár Tibor. 
Elmondja Szeleczky Zita. 16.45: Hírek 
17: Hírek szlovák és ruszin nyelven'
17.15: Közellátási szolgálat közleménye. 
17.35: Toki Horváth Gyula cigányzene 
kara. 18.10: Egy görög-olasz város.
(Syraeusa.) Máthé Elek dr előadása. 
18.4®; Sztravinszkij: Petruska szvit.
Hanglemez. 19: Hírek magyar német és 
román nyelven. 19.20: A rádió szalonzene- 
kara. 20.10: Július. Móricz Zsigmond
előadása. 20.30: Hangképek az 1941 esz
tendő első felének eseményeiről 21.40: 
Hírek. 22.10: Hanglemezek: 23:' Hírek 
német, olasz, angol & francia nyelven. 
23.25: Farkas Béla cigányzenekara muzsikál. 24: Hírek.

Kassa (208.6 m.) 11.05: A római Cam- 
Pagna az idők tükrében1. Vasváry Edit 
elődása, 11.25: Hanglemezek. 11.40: Hírek 
magyar és szlovák nyelven, műsorismer- 
tetéSi ,

, 4  PÁC—PEAC ifjúsági páros atlétikai 
bajnok1 viadal végeredményé: 1. PAO
12.009, 2. PEAG 10.226. A púr-o-sversennyel 
kapcsolatosan egy-ket .felnőtt számot is 
lebonyolítottak. Gerely: 1. Guasvári PAG 
55.16. — Magas: Kuruez PÁC 175. — Tá
vol: Gúzs vari PAG 604. — 10C« m: 1 Bíró 
PÁC 2:49. .2. Pataki PÁC 2™ 2 _  MM
HW0 8 ^ lr0 IG:L1, 2. Kelemén PÁC

GATFUTülNK BEMEK SZEREPLÉSE 
volt a BSzKRT-verseny Jcgörvendetcsebb 
egemenye. Szabó 14.9-cs egyéni csúcsa a
háromnapos szabadsága alatt is pompa-
rtasii* ] ,a m:lt; Hl,das. 15 mp-es ideje, Ná- 

fis- .Kt8?i,B5Í5tén ekyéni csúcsot jelentő 15.2, illetőleg 15.4 cs eredménye 
Olyan sorozat, amilyennel az idén Svédor 
szag es Olaszország kicsckedhctik csak
volt°hatósLilanlmPSOa munkíi â mégsem

OSTMARK BAJNOKSÁGAIT
szombaton és vasárnap rendezték meg 
Bécsben. Az eredmények vegyesek. A baj
nokok között sok az új név és — sok1 a 
katona. Részletek, 100 m: 1. Vogler 113 
2. Hastler 11.3. 200 ni: 1. Gilljch 23 
2. Seltmann 23.1. 400 m: 1. Pöltner 50.5,’- 
2. Janausc-h' 51.5, 3. Haidegycr 515 (Az 
utóbbi ifjúsági.) 800 rií: 1. Edinge 'l'-56 6 
2. Kupfender 1:57.3. 1500 m- 1 Eichner 
4:07.8, 2. Kupfender 4:07.9. 5000 ni:
ín fSn0yer 2l Konzmar.il 16:12.5.10.000 m: 1. Mistera 33:47.8 110 m gát: 
1. Leitner 15.5, 2. Weder 15 9 400 m gát1
1. Weder 58.5 Magas: 1. Pühatseh 175,
2. Széchenyi 170. Távol: 1 Tunner 672
Hármas: 1. Pfaff 14.35. SúÍy-1 Tunner 
Í3.19. 2- Boncét 13 « .  Diszkosz: l  íun- 
ner 42.40. Gerely: i. Pekfnr fin 25
45 4?UCTnhh ^  rí 1- StoltnoW®,4®',,;,I,0.bb eredménye* születtek a nők 

™ bajnokok: 100 m:Schlarer L .8, 200 m: Rittler 26.5. 80 m 
K̂ Pper 12-8- magas: Eytoff dr 153, 
«W n?,el' 53Sl súly : Prohaska 11.55, diszkosz: Wagner 35.36. gerely: Bauma


