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Az a bizonyos
Wérfesy-gől

A  M AC— BSE póló-m érközés döntö 
eseménye az volt, hogy a játékve
zető a második félidő vége felé Vér- 
tesynek  bedobás után lőtt gólját 
előbb megadta, m ajd rögtön utána 
visszavonta és újból bedobta a lab
dát. Ebből azután semmi sem lett.

A  BSE nagy izgalomban tárgyal
ta a mérkőzés után az esetet és el
keseredetten hangoztatta, hogy 
emiatt veszett al két pont.

—  A bedobás pillanatában Tolnai 
jobb helyzetben volt, mint én  —  me
séli el az esetet V értesy  József. —  
A  bedobott labdát először ö érintette  
m eg, de rajta voltam  és hozzám  
perdült a labda. E kkor Tolnai m ég- 
egyszer beleütött és csak ezután si
került bedobnom az egyenlítő gó
lunkat. A  já tékvezetőn ek  az az ítél
kezése, am ellyel az egyszer már 
n.egadott gólt azon a címen vissza
vonta, hogy bedobás után az ellen
fé l érintése nélkül ju tta ttam  hálóba 
a labdát, teljesen  téves  volt. Ezen  
pedig a m érkőzést és vele a bajnok
ságot is elvesztettük.

Kíváncsiak voltunk, hogyan mond
ja  el az esetet az ügy m ásik szerep
lője, Tolnai József dr, a M AC hát
védje.

—  Igaz, hogy kedvezőbb állásban 
vártam  a labdát, mint V értesy , de 
m égsem  tudtam elérni, m ert rögtön  
a víz alá kerültem . Igyekeztem  
azonnal feljönni, m egszerezni a láb 
dát, m ert tudtam, hogy ha egyszer  
már én nem látom, hol a labda, 
abból gól lesz. Talán Icét-három má
sodpercig tartott a küzlelem  és mire 
sikerült kidugnom a fe jem et a víz
ből, de már csak azt láttam, hogy a 
BSE -játékosok helyre úsznak, M e- 
zey  dr, a kapusunk pedig kétségbe
esetten  in teget a já tékvezető  felé. A  
labdát nem érin tettem  V értesy  lö
vése előtt.

A  két különböző előadás után 
megkérdeztük Kapuvári-Kiss _ Zol
tánt, a játékvezetőt, hogyan látta ö 
az esetet.

__ Tolnai dr nem  érin tette  a láb
dát. A zért ítéltem  gó lt, m ert egy  
pillanatig m egfeledkeztem  arról, 
hogy én dobtam be a  labdat. A  
egész úgy tűnt nekem , mintha V ér
tesy  szabaddobásból kapta volna a 
labdát. E gy  pillanat múlva beláttam  
tévedésem et, azonnal visszakértem  
a labdát, figyelm eztettem  a já téko 
sokat, hogy m aradjanak a helyükön  
és m egism ételtem  a bedobást.

—  A  BSE azt sérelm ezi, hogy ön  
a  M AC-vezetök közbelépésére vonta 
vissza a gólt —  vetjü k  közbe.

—  Hallottam kiáltozást, láttam az 
integető M ezey dr-t, de akkor mái 
én is tisztán láttam  a helyzetet. 
Mondom, tévedésem et önszántamból, 
minden befolyástól m entesen  javí
tottam  ki.

A z  ügynek egyébként folytatása 
lesz. Mint értesülünk, a játékvezető 
a M USz-ban feljelentést tesz a BSE 
játékosai ellen, akik közül néhányan 
őt a mérkőzés után durván megsér
tették.

Vita az „ellenzékkel" az / 76-os létszámáról
„Nincs elés játéknap... veszélyes a felhígí
tás... sokat kell utazni.. .  június végén isi bai- nokit kell látszani... nem elég erősek a bá«s-
vidékiek" -  

ezek az ellenzék foérvei,

de az ervek a nagy ultában 
mind „elestek"

Mit javasol a Ferencváros egyik szurkolója húsvétra és pünkösdre
14-es, vagy 16-os NB I-et 1941—

42-re ? . ,
Eddig már nagyon sokan szólaltak 

fe l lapunk hasábjain a 16-os lét
szám mellett, de az „ellenzék" hang
já t m ég nemigen hallottuk.

K i az „ellenzék" ?
Hetek óta tanulmányozzuk, hogy 

kik foglalnak állást a  16-os létszám 
mellett s k ik azok, akik a régi, a 
14-es létszám mellett kardoskodnak. 
A zt tapasztaltuk, hogy a 14-es lét
szám hívei jelentik az ellenzéket, a 
kisebbséget, mert hiszen a 16-os lét
szám hívei jóval többen vannak.

Kíváncsiak voltunk az „ellenzék" 
hangjára s ellátogattunk a Ferenc
város egyik  szórakozóhelyére. Oda, 
ahol néhány, a vezetőséghez nagyon 
közel álló szurkoló szokott össze
jönni. Ezek a föszurkolók gyakran 
érintkeznek a vezetőkkel, ismerik a 
vezetők véleményét, tudják azt, 
hogy mivel érvelnek a vezetők. 
H ogy m iért nem kérdeztük m eg 
egyenesen a Ferencváros vezetőit? 
Megkíséreltük ezt is. A  Ferencváros 
egyik vezetője azonban nem óhaj
tott nyilatkozni ebben az ügyben, a 
másik vezető vidéken élvezi szabad
ságát s a harmadik vezető m eg ér
demben nem tudott hozzászólni a 
kérdéshez.

Viszont a vezetők a törzsasztal 
mellett m ár számtalanszor elmond
ták a véleményüket a 16-os létszám
ról s a szurkolók közül néhányan^ a 
vezetők mellé is álltak ebben a kér
désben, m agukévá tették a  vezetők 
érvelt.

J&tékvezetőklildés vasárnapra
NB III. osztály

Orosháza—Testvériség, Ttunk* (1 Kő
rösvidék), Csabai AK—Kecskeméti AC, 
Kovács (1 Körösvidék).

Hazatérés Bajnokká*
Szabadka- SzVAK—SzTC (SzijJáirtO). 

BaMm-Défr. KAFC (Gombkötő), Sport
—Sí. Törekvés (Szundi). .__  cs.itrMajryarkanlzsa: Magyamkamzoa—1szaa

Osaatavér; Osanta-W>r—SzATO (W  iom) 
Apatin: Apatin—Bcndáni SE (Vezér ii) 
Zombor: ZTK—ZSE (Jódal). 
halmok: I)a írnok—ZMTE (Zsemberó). 
Bácsleketehegy: B ácsfeketehegy—Kulai
Bjverbász; Ujverbáoz—Kishegyiek (SW-JJ) • 

j^Báestopolya: BáaBtopoiya—Öbeose (rá-
gácsiöldTár: BAcsíBMv.—Fetrfic (Berta), 
lem úrin; Temorrn—ü . Vasutas (Re- 

•áéaytfi).
^ p jvidéfa BAC^ n n n a  8 0  (Gaál). UFC—

Előre kell bocsájtanunk, hogy v a 
lahányszor meglátogattuk a zöld- 
fehérek törzsasztalát, kisebb vagy  
nagyobb mértékben, de mindig 
MLSz-ellenes hangulatot tapasztal
tunk.

Nem csak most, hogy szőnyegre 
került a 16-os létszám kérdése!

M ár sokkal, de sokkal régebben Is. 
Am ikor m ég szó sem volt arról, 
hogy az N B I létszáma 16-os is le 
het.

Tulajdonképpen miért is van a 
Fradi-tanyákon oly  sokszor M LSz- 
ellenes hangulat?

Nézzük csak ezt a kérdést tá r
gyilagosan.

Induljunk ki talán abból, hogy 
nem is olyan rég m ég a Ferencváros 
elnöke volt az M LSz elnöke is. M ost 
azonban már más elnök van az 
MLSz-ben, viszont a Ferencváros 
elnöke m ég mindig ugyanaz. Term é
szetes, hogy a  zöld-fehér szurkolók 
jobban érezték magukat akkor, am i
kor az ö elnökük volt egyben az 
M LSz elnöke is. Ebből viszont ter
mészetszerűleg egy kis „ellenzéki' 
hangulat fakadt.

Tavaly nyáron egyízben különö
sen hatalmas MLSz-ellenes hangula
tot találtunk a  zöld-fehérek tanyá
ján. Akkor, am ikor az M LSz nem  
engedte indulni az FTC-t az NB II- 
ben, hanem az NB H I-ba tette.

A  pünkösdi ünnepek után azért
tapasztaltunk MLSz*eUeaes _ hangú-

nem az üllöi-úton rendezte m eg a 
Ferencváros— Erdély válogatott m ér
kőzést, hanem a Népligetben a Szé
kesfőváros Diáksporttelepén. A kko
riban ezt mondták:

—  N em  élég, hogy az MLSz ebben  
az idényben elvette két vasárnapun
kat, amennyiben átengedtük a csa
patunkat az M LSz-nek, hogy az 
ősszel és a tavasszal is egy -egy  
m érkőzést játszón az M LSz javára  
az erdélyi válogatottal, m ost m ég a 
20 ■ százalékos pályabérltüket is el
v ette  az MLSz azáltal, hogy a m ér
kőzést nem az üllöi-úton rendezte 
m eg. Pünkösdkor m ég a rápénzt is 
a Ferencváros fizette  a játékosainak  
az erdélyiek ellen aratott győzelem  
után.

A  fentiekből is látható, hogy több
ízben lehetett tapasztalni a Ferenc
városban egy kis MLSz-ellenes han
gulatot s így azután nem csodálható, 
ha a Ferencváros vezetőségéhez kö
zel álló szurkolók az M LSz határo
zatait, vagy terveit bizonyos elfo
gultsággal fogadják.

Am ióta felmerült az M LSz-ben a 
16-os létszám gondolata, azóta a 
Ferencvárosban ezt is idegenkedés
sel fogadják. Sőt, érveket is felso
rakoztatnak a  16-os létszám ellen.

M ilyen érveket? Erre voltunk 
m ost kiváncsiak s ezért telepedtünk 
le a napokban a Ferencváros veze
tőihez közel álló szurkolók törzsasz
talához.

E gy  kis beszélgetésre, egy kis vi
tatkozásra.

A z  egyik szurkoló így  kezdte:
__ E lvettek  tölünk minden ellen

szolgáltatás nélkül k ét vasárnapot 
(az  erdélyi válogatott elleni két va
sárnapról van szó) és m ost m ég azt 
kívánják, hogy szavazzunk a 16-os 
létszám  mellett...

(__ Ha 14-es marad a létszám —
mondtuk m i —  akkor m egint sok 
üres vasárnap lesz és az MLSz 
m egint elviheti kétszer a  Ferenc
várost...)

A  másik belevág:
__ A z a legnagyobb veszedelem,

hogy az MLSz, ha 16-ra felemeli a 
létszámot, azzal egyben felhígítja az 
N B-t s csökken a színvonal! 

Kapásból feleltünk:
(__ Ho-hó... Felhígításról akkor

lehetne szó, ha a  régi Csonka- 
M agyarországon emelték volna fel 
16-ra az NB I létszámát. U j, hatal
m as területek, méghozzá gazdag te
rületek, jelentős városok tértek 
vissza M agyarországhoz. H at évvel 
ezelőtt M agyarország sportviszonyai 
követelték a  14-es létszámú N B I-et. 
A  mai, m egnagyobbodott M agyar- 
országon már nem jelent felhígítást 
a  16-os létszám. H íg akkor volt a 
bajnokság, am ikor a régi profiligá
ban a csapatok háromnegyedrésze 
budapesti volt. Festi kávéházi csa
patokkal volt tele az I. liga. A z  volt 
a felhígítás! Vétek lenne, ha most 
irfTjj.rn6.h- az N B I-ből a  bácsvidéki 
egyesületeket...)

—  Erősödjenek m eg élőbb azok a 
délvidéki, egyesületeit s akkor majd.

latot* mért az MLSz pünkösdfcarl leh et szó a 16-os NB. I-röl is*

(Honnan veszik azt, hogy a  bács- 
vidéki egyesületek gyen gék ? Tavaly 
az őszi idény elején a  Ferencváros 
csak 2 :l-re  tudta verni Szabadkán 
a  Bácskát, am ely pedig, úgy látszik, 
nem is a  legerősebb szabadkai egye
sület. Azután a Szeged a  télen 5:0-ra 
kapott ki Újvidéken. És ne felejtsük 
el, hogy a  Bácsvidék jóm ódú vidék, 
ott tehát a  csapatok nem küzdenek 
majd anyagi gondokkal.)

Érvünkre nem kaptunk komoly 
választ, ellenben ezt mondták:

—  K evés a vasárnap a 16-os lét
számhoz...

(—  H opp! Álljunk m eg. Nem Igaz, 
hogy kevés a  vasárnap. A  Sport- 
hirlap például éppen a  múlt napok
ban fejtette ki, h ogy  ha az ünnepek 
nem esnek olyan rosszul, mint 
1941/42-ben, akkor eg y  idényben 45 
játéknap áll rendelkezésre.)

—  D e m ost ősszel rosszúl esnek  
az ünnepek...

(—  Igen s így  „csa li"  42 játéknap áll 
rendelkezésre! H ány játéknap kell 
a  16-os létszámú N B  I-n ek? 30! 
M arad tehát m ég m indig 12! A  jelen
legi rendkívüli viszonyok közepette 
a  tizenkettőből az M LSz legfeljebb 
hatot tud elvenni válogatott m érkő
zésekre. D e m ondjuk, hogy elvesz 
nyolcat... M ég m indig marad négy 
üres játéknap a  M agyar Kupára.

—  Jó, jó , de mi lesz majd akkor, 
ha már nem  lesznek rendkívüli vi
szonyok ?

(—  Ezen m ajd ak k or törjük a fe 
jünket, ha a  v iszonyok megváltoz
tak! Utóvégre az M LSz önkormány
zattal rendelkezik s  a  közgyűlése 
mindig változtathat a  bajnoki lét
számon. Úgy, ahogyan azt a  helyzet 
éppen kívánja. M ost a  helyzet a 
16-os létszámot k íván ja .)

A z  egyik  szurkoló m ár előbb is 
tett egy-két olyan  m egjegyzést, 
amellyel elárulta, h o g y  nem ijed meg 
a 16-os létszámtól sem , m ost hirte
len ezt mondta:

Ha az M LSz kimondaná azt, 
hogy a Ferencváros, azaz a bajnok
csapat, no és m ondjuk a bajnokság  
második és harm adik h elyezettje, 
esetleg  a ku pagyőztes is jogosult a 
húsvétra és a pünkösdre kisorsolt 
bajnoki m érkőzését m ég  akkor is á t
tenni másik napra, ha történetesen  
akkor az ellen félé a  pályaválasztó, 
akkor csökkenne a  kifogásom  a 
16-os létszám  ellen. M ert mi törté 
nik ebbén az esetben . Ha a szóban- 
forgó  vezető  egyesü letek  a rendkí
vüli idők ellenére is le  tudnak kötni 
kom oly húsvéti, v a g y  pünkösdi tor
nát, akkor a  . húsvétra , vagy pün
kösdre kisorsolt m érkőzésü ket egy 
szerűen hétköznap já tszák  le. Ha 
m eg nem lehet torn át rendezni, 
am inthogy nem leh e te tt  az idén, ak
kor húsvétkor és pünkösdkor is  baj
noki m érkőzést játszanának majd a 
szóban forgó n agyegyesü letek . Ha 
az MLSz ilyen d ön tést hozna, akkor- 
é l .leh e tn e  fogadni a  tizenhatot...

E gy m ásik szurkoló  visszatért a 
játéknapok kérdéséhez s  így  szólt: 

mm Én te olvastam . «  Sporthirlap-

nak azt a cikkét. A szerint m ég jú
nius végén is bajnoki m érkőzéseket 
kell játszani...

(__ N o és?  H ányszor játszott a
Ferencváros KK-m érkőzést m ég jú 
lius végén is. A z a  bizonyos Ferenc
város— Austria 6 :l-e s  mérkőzés ta
lán tavasszal v o lt?  Pontosan tudjuk, 
hogy 1939-ben az a  Ferencváros—  
Bologna mérkőzés, amelyen Toldi 
négy gólt rúgott s amelyen a  Ferenc
város 4:1 arányban győzött —  július 
17-én volt. Utána a Ferencváros jú 
lius 24-én és 31-én játszotta az Ú j
pesttel a  K K  m agyar döntőjét!)

A z egyik szurkoló erre a június
végi játékot ellenző szurkolóhoz for 
dulva ezt mondta:

—  N e haragudj, de ebben a kér
désben a Szerkesztő úrnak van igaza. 
Júniusban nyugodtan lehet bajnoki 
m érkőzéseket játszani. Különösen  
akkor, ha a tavalyi és idei hideg 
júniusi napok állandósulnak.

__ jó —  felelte az —  de m ost jö 
vök aszal, amit a vezetőink  is any- 
nyit hangoztatnak: íg y  is. már túl 
sokat kell utazgatni! Mi lesz majd 
akkor, ha 16-os less a létszám  s 
utazhatunk Újvidéktől esetleg  Csík
szeredáig, Soprontól Ungvárig.

(—  Erre csak az t felelhetjük —  
mondtuk mi —  hogy nézzük csak az 
olaszokat. Olaszországot, ahol az I. 
osztályú csapatok Nápolytől Triesz
tig, Róm ától Genováig utazgatnak. 
Bár a m agyar labdarúgás lenne már 
olyan erős, mint az olasz s bár már 
nálunk utazgathatnának így a csa
patok. Olaszországban nincs olyan 
város, amelynek több I. osztályú csa
pata lenne, mint kettő. Nálunk, ha 
megvalósul a  10-os létszám —  Olasz
országban is 16-os létszám van —- 
akkor m ég mindig a  16 csapat közül 
hét lesz a budapesti, illetve buda- 
pestkörnyéki (Ferencváros, Újpest, 
W M FC, Elektromos, Gamma, K is
pest, Lam part). H ol vagyunk m ég 
mindig az erős és ezerszálú olasz 
labdarúgástól?! Pedig nálunk nin
csenek olyan nagy távolságok, mint 
vannak Olaszországban. És végül 
nem utolsósorban: am ikor a Ferenc
város Újvidékre portyára ment, ak
kor nem volt messze Ú jvidék s most, 
amikor bajnoki mérkőzésre kellene 
utazni Újvidékre, m ost m eg egy
szerre messze v a n ? !)

Erre m ár nem kaptunk választ. 
E gy  kicsit m ég elbeszélgettünk, 
m ajd elbúcsúztunk.

Am ikor kifelé mentünk, az 
volt az érzésünk, hogy érveink nem 
maradtak hatástalanul. Mintha a 
szurkolók magukban igazat adtak 
volna nekünk. Csak éppen a mai: 
M LSz elleni hangulatuk miatt nem 
álltak nyiltan a 16-os létszám mellé..

Kint, a ruhatárban, amikor az 
irattáskánkra vártunk, utolért ben-, 
nünket a  szurkolók egyike s ezt 
súgta a fülünkbe:

—  S zerkesztő úr, önnek volt iga
za. M ost már megmondom, hogy én 
is a nagy m agyar NB I pártján ál
lok. Jöjjön az a Szabadka és Újvi
dék is. Hátha felfedezünk néhány 
újabb tehetséget s hátha m eg tudjuk 
verni végre azokat a fránya olaszo
kat... D e ne tessék  megmondani az 
elnökségnek!

Lám, lám...

Jusits Ilonka legyőzte 
Popp Mártát

'A válogatott hölgy teniszkeret hétfS 
délutáni edzésén Somogyi Klári, Jusits. 
Ilonka, Gallnerné, Popp Márta és Kád 
Edit jelent meg. Jankó József szövetségi 
kapitány Jusitssal és Poppal lejátszatta 
a múltkor elkezdett és abbahagyott mér
kőzésüket. (A verseny a ..Használt lab
dák bajnokságáért" megy). A döntő 
játszmában Popp vezetett 3:2-re és innen 
folytatták. Jusits adogatott és. kiegyen
lített. Sőt 5:3-ra vezetett is. amikor Popp 
csinált egy játékot. Csere Után aztán 
Jusits megszerezte a győzelmet jelentő 
játékot. Végeredményben Jusits 6:0, 2:6, 
6:4 arányban győzött.

A másik pályái.' Somogyi Gallnernőval 
játszott. Somogyi meglepő jó formáról 
tett tanúságot. A keret legközelebbi, 
edzése szerdán lesz, a versenyt pedig 
■Pénteken -folytatják.
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Harc Budapest amatőr bajnoki címéért

f f le f c e r le íe le p  le lf c e s  
e g y ii l íe s e  ú ja b b  lé p é s i  
t e t t  a  M u ú a p e s l- b a g n o le i 
c ím  m e g s s e r e é s e  le ié

(Munkatársunknak, akinek a ba j
noki idényben csak NB I-m érkőzé- 
sekre volt m ódjában kimennie, 
ezúttal alkalma nyílt arra, hogy 
budapesti am atörm érközóst éspedig 
budapesti am atör bajnoki címért a 
három csoportgyőztes közt folyó 
döntök egyikét láthassa. A  látottak
ról az alábbiakban számol be: )

A  poros BTK -pálya felé nem 
özönlik olyan sűrű sorokban a kö
zönség, mintha valami NB I-m ér- 
közés volna soron, a mérkőzés kez
detére azonban a lassú szivárgás is 
létrehoz 4— 500 nézőt. A  játékosok 
nem a BTK-öltözöben, hanem a 
szomszédos Elektrom os-pályán öl
töznek mezbe. A  W SC játékosai kö
zött felfedezzük Horváth  Dukit, a 
Soroksár volt játékosát, továbbá 
Herényit, a volt ferencvárosi csa
tárt. A z Elektrom osok keseregnek 
hogy több játékosuk beosztása miatt 
nem játszhat, az NB X-ben játszó 
játékosok közül viszont nem játsz
hatnak ezen a mérkőzésen azok az 
Elektrom os-játékosok, akik az Eleje* 
trom os legutóbbi NB I-mérkőzésén 
játszottak. 6 óra után pár perccel 
így  áll fel a két csapat:

Elektrom os I l i  Bakon •—  Haász, 
Szabó —-  Dombóvári I, Lengyel, T ő
rök, —  Dombóvári IX, Stibinger, Fűzi 
II, Lovasa, Mimlics.

W SC: K üncsok •— Csesznák, Szabó 
Bátori, Baranyai, Horváth —  

Szabó, Tóth, Szőke, Berényi, Ker
tész,

Porzik a föld  a  lábak nyomán, 
ahogy fo ly ik  a játék. Bizony a 
,.Budapest amatör bajnoka" címért 
fo lyó mérkőzés jobb pályát, szebb 
környezetet érdemelt volna. Ha már 
az Elektrom os-pályán nem lehetett 
lejátszani a mérkőzést, akkor is le
hetett volna találni gyepes pályát 
máshol is.

N agy iramban foly ik  a játék, de 
bizony sok a csapkodás, tálén 'azért, 
m ert Idegesek a  játékosok. A z 
Elektrom os kulturáltabban építgeti 
támadásait. A  12. percben az 
Elektromos, balszárnya Lámád, Mim
ije.s lövését a wekerletelcpí kapus a 
kapufára tolja. A visszapattanó lab
dát Dombóvári II az ügyetlenkedő 
Klimcsok mellett befejeli. l-.O-ra 
vezet az. Elektromos.

Hullámzik a játék, jobb az E lek
tromos. A  színvonal nem túlságosan 
magas. R égi budapesti am atörbaj- 
nokl döntőkön láttunk m ár jobb já 
tékot is hajdanában. A  23. percben 
a  wekerietelepl Szőke óriási helyze
tet hagy ki: négy lépésről a lécre
bombáz, A  „telepi" közönség m eg
lehetősen hangos. Biztatása nyomán 
lábra kap a WSC. Szorgalmasan tá 
mad. Horváth Tuki két szabad
rúgása veszélyezteti a villamos- 
kaput. A z egyik szabadrúgás fejbe 
találja a sorfalban álló Dombóvári
I-et, a fedezet elesik, sokáig fog ja  
utána a fejét.

—  Hol az Elektromos ? —  kiabál
nak a „telepiek" a  nézőtéren. Sok a 
beszéd a pályán. Lantos játékveze
tőnek többször is harsány hangon 
kell szólnia:

—> Csendet kérek!
Kertész eliigyetlenkedlk egy jó  

egyenlítési alkalmat. A  44. percben 
szögletet rúg a  WSC. Kertész szög
lete átkerül a  jobboldalra, onnan 
Szabó ügyesen küldi az Elektrom os 
kapuja elé. A  W SC egész ügyesen 
játsza a  W M-rendszert. Baranyai 
egész jó  kis kullancs és az „öreg" 
Horváth kitűnő szélsőfedezet.

—  Nincs semmi baj —• bizakodik 
Gallovich, a W SC edzője. —  Meg
mondtam Tóth-Pbtyának, nem ha
ragszom azért sem, ha netán egy  
góllal az Elektromos vezet az első 
félidőben, a U. félidőben mi fogunk 
jönni. A csapat erőnléte remek, szü
net után mindig tud újítani. Tessék 
megfigyelni, hogy védelmünk milyen 
Ügyesen játssza már a WM-rend
ezett. Baranyai remek kis kullancs.

Tömegjelenet az Elektrom os ka
puja előtt. Bakon nem tudja elcsípni 
u labdát, Berényi viszont gólba 
nyomja. 1:1. Ezzel vége is a  félidő
nek. Gallovich ujjong...

Szünetben Vágóval, volt többszö
rös válogatott hátvédünkkel be
szélgetünk.

—  idegesek a csapatok —  mond
ja —, ezért nem tud kialakulni ren
des játék. Pedig tud futballozni 
mind a két csapat. Csak azt nem ér
tem, miért nem valamelyik jobb pá
lyán rendezték meg ezt a mérkij-
fiéSt.

A játékosok nem mennek az öltö
zőbe. A  játékteret szegélyező fűben 
heverésznek, a sérülteket ápolgat* 
Ják. A  W SC-ben Csapó sérült meg 
az orrán, az Elektrom osban Domb
óvári I a fején, de egyik sérülés 
bem komoly.

Fordulás után kereti iram ban ftb

lyik a játék. Előbb az Elektrom os
nak van helyzete, azután két „te 
lepi" támadást szöglet árán ment 
az Elektromos védelme.

A  16. pereben Szőke jó l ugratja 
ki Berényit, a balösszekötőt nyom
ják, ö azonban így is nagy gólt lö a 
balsarokba. 2 :l-r e  vezet a W SC!

Két újabb szöglet jelzi a W SC fö 
lényét. A  20. percben Szabó „B l- 
gyisz" elfut, az alapvonalról bekül
dött labdáját Berényi kapásból a 
felső léc alá pofozza. M ost már 
3 :l-r e  vezet a WSO!

A  W SC-szurkolók nagyboldogan 
rohannak a söntésbe, hogy áldomást 
Igyanak a győzelemre. A z iram ész
revehetően csökken. Tóth, a W SC 
jobbösszekötöje például egy könnyen 
elérhető labdát sem képes elérni. 
Am ikor szemrehányást tesznek neki, 
ezt lihegi:

Nem  bírom, hát nem  bírom.
A  W SC szorongat, aztán szögletet 

ér el, m ajd pedig l l -e s t  vitat, de 
Lantos nem látott szándékot a keza- 
zésben és nincs 11-es. A 35. percben 
Lengyel előrem egy a csatársorba, de 
már ez sem segít az Elektromoson. 
A  40. percben K ertész  lövése Bakon 
arcáról pattan partra. A z E lektro
mos m ár feladta, az utolsó percek
ben is a  W SC az úr a pályán.

M ost halljuk, m it mondanak az 
egyesületi vezetők:

Ehrlich István, a WSC ügyvezető
elnöke: Lelkesedésünkkel kiharcol
tuk a győzelm et.

K ovács D ezső dr, az Elektrom os 
futballigazgató ja : A  W SC lelkeseb
ben és jobban játszott és biztosan 
nyert.

A  látottakat összefoglalva a  kö
vetkezőket állapíthatjuk meg:

Kemény, helyenként jóiramú, de 
nem túlságosan magas színvonalú 
mérkőzésen második félidőben jobb 
játékával nyert a WSC. A  védelme 
igen ügyes volt. A  második félidőre 
a tám adósor is feljavult. A z  E lek
tromos szinte végig csak csapkodott.

A  W SC-ből Baranyai, Horváth, 
Csesznák, Csapó, Berényi és K er
tész, az Elektrom os II-böl Bakon, 
Török, Stibinger és Dombóvári U  
tetszett.

Lantos kitünően vezette a m ér
kőzést.

K O i f t o i ^
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Bécsi
W SC— Jahn Regensbnrg S:1 (0 :0 ).

12.000 néző. Alpesi-díj. A  Jahn Re- 
gensburg nem érdemelte m eg a ve
reségét. A  II. félidő elején Popp a 
Jahn Regensburgnak szerezte m eg a 
vezetést. A  W SC csak a  29. perc
ben tudott egyenlíteni. K em er rúgta 
a gólt. 1:1. A  megzavarodó vendé
geknek a  W SC további gólja it Fiala 
és Épp rúgta.

Austria— FC Bayem  4:0 (0:0).
12.000 néző. Alpesi-díj. A z  Austria 
nagyon jó l  játszott Goldbrunner csa
pata ellen. Góllövö: H aag (2) ,  Hu- 
ber, Neumer, illetve Haas és Simets- 
relter.

Az Alpeel-dfj élén most ea a hely
zet:

1. Austria 9 pont, 2. Viearna 8 
pont, 3. WSC 6 pont, 4. Jahn Ra. 
gensburg 5 pont.

Kapfenberg:
Admlra (B6es)— SK Kapfenberg 

2:0 (0 :0 ), Tschammer-kupa mérkő
zés. A  Kispest multheti legyőzője 
(0:1!) kiesett a kupából,

Stuttgart;
Barcelona— Stuttgart 2:1 (1:0).

15.000 néző előtt megérdemelten 
győzött Barcelona válogatott csa
pata. A  spanyolok a 4. percben Es- 
cola balösszekötőjük révén szerez
ték meg a vezetést, 1:0. A  U. félidő 
3. percében Garcta, a jobbösszekötö 
rúgott újabb gólt. 2:0. Utána Conen, 
a neves válogatott 20 méteres lövés
sel szépített,

Antwerpen:
Lierscho BK—Beerschot AC t : l ,  

Meghosszabbítás után. A  Beersehot 
kiesett a bajnoki döntőkből s ez meg. 
lepetés.

Mecheln:
White Star Brüsszel—FO Mecheln 

3:1 (0 :0) .  A  belga bajnoki döntőt 
így a White Star vívja a Liersche 
SK-vaL
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gőzerővel folyik a városi epoítteloo fü-
pályálesenSTu

A Szombathelyi FC az őszi 
idényre megerősíti a csapatát és hivatásos edzőt szerződtet

Az NB II D ima-
csoportjában az őszi 

'idényber,1 nagyszerűen 
szerepelt a Szombat
helyt FC, Az SzFC 
vezetősége, a játékosok 
és a szurkolók is joggal 
reménykedtek abban, 
hogy tavasszal ez a jé 

szereplés majd folytatódik, sőt . . . A téli 
hónapokban a csapatot Tiszával, Gróf
fal, Deákkal és Tőthtal megerősítették. 
Tavasszal aztán keserű kiábrándulást 
okozott a csapat gyenge szereplése. Az 
SzFC végeredményben az ötödik helyen 
vérzett Érthető hogy Szombathelyen 
mindenki arra kiváncsi, hogy mi volt a 
gyenge szereplés oka. Erről beszélgettünk 
Omisthl Antallal, az SzFC népszerű 
elnökével.— Nem hittem kezdetben, hogy meg
nyerjük a bajnokságot — mondta őszin
tén az elnök. — Az őszi idény kezdetén 
arra gondoltam, hogy vájjon vagyunk-e 
olyan erősek, hogy nem esünk ki az J£B 
II-böl. Aztán az őszi sikeres szereplés 
nyomán magam is kezdtem reménykedni 
abban, hogy talán mégis sikerülni fog az, 
amire csak titokban gondoltam. Nem 
sikerűit. Sok balszerencsével kellett meg
kezdenünk a tavaszai és így kerültünk az 
őszi második helyről az ötödik helyre, 
A sok sérüléB és más okok következté
ben néhány játékosunk nem vehetett 
részt a mérkőzéseinken. így aztán elége
dettnek kell lennünk azzal, hogy nem 
végeztünk lejjebb a bajnoki táblázaton. 
Ezért dicséret jár a játékosainknak. 
A balszerencse kitartóan követett ben
nünket Hiszen akárhány mérkőzésen 
jobbak voltunk, mint az ellenfelünk, 
mégis kikaptunk, Végeredményben nincs 
semmi baj. Az ötödik hely nem tört le 
bennünket. A jövö tekintetében nagyon 
derülátó vagyok, mert bízom a fiúk jó 
szellemében, kitartásában, lelkesedésében. 
Ha ez megmarad a következő Idényben 
is. okkor nem maradhat *1 ennek a 
gyümölcse,

— Erősítenek? — kérdeztük az elnök
től.

— Szándékozunk! A csapatot néhány 
pontján új játékos szerzésével szeretnénk 
megerősíteni — válaszolta Omischl Antal 
elr.ök. — Az edzőkérdést is megoldjuk az 
őszi idény kezdetére. Végeredményben az 
az egy észtén*^ amit az NB II-bon ei- 
töltöttünk, feltétlenül hasznára vált a 
csapatunknak. Sokat tanulhattunk a mér
kőzéseken, Bízom abban, hogy ezeket a 
tanulságokat gyttinölcsöztetnl tudjuk a 
következő bajnoki évben

Az SzFC elnökének állágpor.tjAban a 
csapat lelkes intézője, Hajdinák Vencel 
teljesen osztozik.

— A tavaszi mérkőzéseinken egéBz 
sereg játékosunk hiányzott hétről hétre 
— mondta Hajdinák intéző — Wittreich, 
Farkas, Schütz. Páncél, Dolgos, Gróf, 
Horváth II (ifi: Liscsoi hol az egyik, hol 
a másik mérkőzésen nem tudott részt- 
venni. Majdnem egy csapatra való játé
kos! A Huna-csoport minden csapntát 
ismerem. Nyugodtan állítom, hogy egyik 
sem erősebb az SzFC-nél. Az került a 
bajnokság élére, akit a szerencse jobban 
segített. Az ú,i bajnoki évre erősíteni 
fogunk és teljes bizalommal nézünk az 
őszi idény elé. Uj edzővel, újabb tapasz
talatokkal kezdjük majd az őszi raérkö- 
késeket, A szombathelyi közönség majd 
meglátja, hogy milyen jó lesz ősszel az 
SzFC,

Maiók Lajosnak, az SzFC szakosztály
vezetőjének röviden ez n véleménye;

— Az elkövetkezendő bajnoki évet 
ncmosak jól kell kezdenünk, hanem jél Is 
kell befejeznünk! A csapatnak átcsopor
tosításra van szüksége, ezt végre is hajt
juk. Erre feltétlenül szükség van, mert 
az együttes ebben az összetételében 
nagyobb feladatok elvégzésére nem alkal
mas Rendkívül fontos, hogy ősszel hiva
tásos edző foglalkozzék a fiúkkal, ezért 
Omleehl elnökkel egyetértve elhatároz
tuk, hogy ősztől kezdve edzőt szerződ
tető nk.

Szombathelyen roasz néven vették a Sopront VSE vezetőségének azt a nyilat
kozatát, hogy megfellebbezik a szövet
ségben azt az Ítéletet, hogy az SzFC II. 
csapatát besorozták az I. osztályba, 
ellenben az SVSB H-t nem osztották be. 
Omischl Antal elnöknek ez a véleménye 
a dologról: ..................

— Az SVSE vezetőségének két okból 
helytelen a fellebbezése, amikor az SzFC 
H-re hivatkozik. Először azért helytelen, 
mert az SVSE II olyan II, osztályú 
csoportban Játszott, amelyiknek egészen 
szűk környezetében és gyenge csapatok 
között lett a soproni csoport második 
helyezettje. Másodszor pedig n* SVSE 
azért sem hlvntkozhatik a* SzFC Il-re, 
mert hiszen az SzFC II elsfíosztalyú 
beosztása egyáltalán nem érinti az 
SVSE-t. mert az SzFC II a déli csoportba 
került, míg ha az SVSE Il-őt beosztották 
volna az I. osztályba, akkor la csak B* 
északi csoportba kerülhetett volna.

Növik Károly

Az NB II. állása
Duna.

1. Szegedi VSE
2. BVAC
3. Zugló BSB
4. Vasas
6. Szomb. FC 

6-7. BLK 
6-7. D. Magyarság

8. Egyetértés
9, Sopr. FAC

10. Pénzügy
11, Sopr. VSE 
18. Postás
13. SzeAO
14. MTK

csoport 
26 14 10 
26 14 5 
26 12 7 
26 12 
26 11 
26 10 
26 10 
36 12 
26 11 
86 10 
36 11 
26 8 
26 10 
26 6

4 11 
8 10 
6 10 
3 12 
1 14
5 13 
3 13 
8 13
H l

63:28 38
51:37 39 
62:40 31 
51:43 30 
48:44 26 
66:58 26 
39:30 26 
32:52 26 
80:65 28 
42:49 23 
44:53 26 
43:58 21 
44:65 21 
20:31 15

Budapesti kerület
I. osztály

A déli csoport végeredménye:
1. Gázgyár 24 15 B 4 77:37 35
2 . FSG 24 15 5 4 51:33 35
3 . KFC 24 12 7 5 71:46 31
4. BMTE 24 12 4 8 66:45 28
B.BEAC 24 12 3 9 59:48 27
8.P. Juta 24 U  ö 8 44:47 27
7 . ETO ’ 24 10 5 9 39:41 25
8. UFO 24 7 6 11 67:57 20
9 . FSB 24 7 5 12 5B:72 19

10. KTG 24 8 2 14 44:68 18
11. Tipográfia 24 0 5 18 48:58 17
12. MAFO 24 7 8 14 83:74 17
18. M. Posztó 24 4 5 15 88:63 18
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tós. V esette; SéiMMtzW. GpUdvosHw* 
yáth (2); Pásztor {# , JilptAlc, UL Fuehi,

Bánás, Chrappan, Ging, Kutik, 
Lelovich, Orth, Schaífer, 
Yanicsek, Viola,
avagy akad még néhány magyar 
edző Olaszországban

Hogyan végeztek a m a g y a r  e d z ő k  csapatai 
az olasz bajnokságban?

Róma, 1941 július 5-
Az olasz szövetség most lette közzé az 

1940—41-ben működött technikai igazga
tók, edzők, MÜntdedoők és gyúrók, névsorát. Az egyesületeknek július 3t-ig nyi
latkozni,ok kiéli, hogy kit tartanak meg 
s kit engednek el.

Ha. ezeket a listákat figyelmesen át
nézzük. okkor azt tótjuk, hogy még min
dig nagyon sok magyar edző van Olasz
országban. Nézzük csak. hogy kik ezek 
a miagyar edzők és hol végzett a csa
patuk.

I. osztály:
Edzők:

Sehaffer Alfréd: Csapata nz AS Barna 
a 16-o» létszámé I. osztályban lt. lett.
A bajnoki mérkőzések után Sehaffer 
csapata bekerült a kupadöntőbe, ahol 
azonban a Vcncziával szemben ailul ma
rtit.

Viola József: A Törekvés volt váloga
tott játékosa már csak félig számít ma
gyarnak, mert hiszen Viola odakint fel
vette az olasz állampolgárságot. Viola 
az elimdt bajnoki év végén az US Li- 
vorno edzője volt. Csapata 13. lett.

Segédedzők
Bánás József: Csapata, az .AC Milano 

a harmadik helyen kötött ki. Az AC 
Milánónak Ara Guido az elsőszámú ed
zője.

Lelovlcli Gyula: Az ő csapata bajnok 
lettl Érdekes, hogy a Bolognának mind
két edzője Idegen. Az elsőszámú odző 
ugyanis a bécsi Felener dr. A Felsncr— 
Lelovich párral nyert a Bologna tavaly 
is bajnokságot.

II. osztályt
Edzők:

Chrappan Ottói A Tatabányai SO. a
Győri ETO én flZ NSO volt játékosa az 
TJ8 Al’essandrla edzője. Oapata a hete
dik helyen kötött ki.

Gim? József: A Törekvés volt váloga
tott játékosa mz AC Pisa edzője. Csapata 
tizenharmadik lett.

Kutik András: Annak időjén idehaza
a SJ-asok csapatában játszott. Olaszor
szágban most mint rtj US Luccheso ed

zője repült s csapata a tizedik beűye®
' ‘orth ' György: Egykor legnépszerűbb
játékosunk már évek óta fiz, AO Savona 
odzőjo. Orth csapata egy kis bailszereh" 
csévél küzdött az elmúlt évben. Ha há
rom ponttal többet szerez, akkor félkö
rül az I. osztályba. így a negyedik he
lyi? n kötött ki. ,, . . . . .Vanic ek József: A Phöbus volt .lafceko- 
sa az AO Reggianna csapatát edzettet 
Csapata a kilencedik helyen kötött ki.

III. osztály:
Edzők:

Békey János: A Törekvés volt jófÁko
sának csapata, a Marzollo az A) csoport 
közepén végűéit. ,Bánás József: A Vasas volt játékosa 
nemcsak a Milano segédedzője, hanem az 
AS Scrcgno elsőszámú edzője. Ez a csa
pat a C) csoportban a hetedik helyen 
kötött ki. ,Ecker Ferenc: A volt szombathelyi já
tékos csapata jelenleg az US Groeseto. 
Az El csoportban harmadik lett.

Guzsik Ernő: Csapata, a Catauia a H) 
osoporthan hatodik lett.

Hajós Árpád: A Törokvés volt játékosa 
az elmúlt évben az AO Vlgevano edzője 
volt » ez a csapat a B) csoportban a har
madik lett. _  , , „  „ . ,Hirzer Ferenc: Hírre bal«7,él#önlk most* 
Bnratta edzője. Ez a csapat a 12, lett a 
csoportjában. , . . . .

Kertész Géza: A BTO volt játékosa a 
Salernllana edzője. Ez a csapat ugyan
abban a enoportabn játszott, ahol Hiraor 
csapata (ü csoport) s KerWw, csapata 
3. lelt.

Payer Imre: Az FIK) neves hátvéd}* 
most a Cairroso edzője. Csapata a cso
portjában ar. élcsoportban végzett.

Peios Sándor: A BTC volt iálékoea «m 
AO í’cruffla edzője. Ez a csapat a 0) 
csoportban tizedik leit-.

Wlnkler Róbert: . Az MTK ügye* já
tékosa a Carpi edzője s csapata 
csoport közepén kötött ki.

Zilizy József: Csapata, a Schio 
osoportban második lőtt.

AJ

íme. ilyen aok magyar odző működik
más Olaszországban. Vájjon jövőre nt«̂ - 
fogyatkoznak-e, avagy megszaporodnak?

Lehet, hogy változás lese
» budapesti kerület 
1941-42. évi beosztó- 
b ú b a n

A budapesti kerületi amatőrbajnoksAf? 
befejeződött. Mér cank egy amatőr 
mérkőzés 1 cfk júliu* 13-án, a WSC-rCJázr 
gyár csoportközi mérkőzés. Itt dől el, 
hogy ki légii Budapest amatőrbajnoka. 
Hír szerint a budapesti kerület csoport
beosztásaiban változás készül Barcsay 
Jánoshoz, a budapesti kerület ügyvezető
jéhez fordultunk felvilágosításért.

Nem tudok még semmi bizonyosat 
mondani — mondta Barcsay János. —* 
Minden attól függ, hogy milyen lesz az 
NB III csoportbeosztás. Kz remélhetőlog 
július 13-űn az értekezletén eldől.
Kgy bizonyos: az amatőr I. és II, osztály
ban megmarad a három csoport, A har
madik osztályban é*» a tartalékbajnokságban lehetséges, hogy lesz változás.

UJ balszélső a Gammá
ban
Patkod Rudolfot, az UTSE 
játékosát leszerződtette 
a Gamma

A Gammában a játékosok még pihen
nek, Jánoey Béla sportigazgató azonban 
szorgttilim'Rean működik és igyekszik az 
ííwzl Idényre erőeítgetni a csapatot, Hét
főn este a szövetségben egy uj játékos
nak a szerződését nyújtotta be Jánosy 
Béla— ’ Az TTTSB balazélsőjét. Patkóié 
Rudolfot le»*e,*6dtettük . — , mondta 
Jánosy Béla. — Igen nagy tehetség ez a 
19 éves játékos. Már régen figyeljük a 
fiút és a Nagyváradi AC elleni mérk'V 
zésünkön ki is próbáltuk őt. Nagyon jól 
Játszott, pedig eddig nem volt még 
alkalma arra. hogy ilyen komoly küzde
lemben szerepeljen, Fatkoloval azí 
lila cm megoldottuk a balszélsőkérdést 
a Gammában. Nagyon gyors, kétlábas 
játékos. Legjobban P. Szabó mozgásához 
hasonlítható a fiú játéka.

A Gammában most készíti a vezetőség 
a Július 15-ig a szövetséghez beadandó 
játékoslistát. Döntés még nincs afelől, 
hogy kit tart vissz* * Gamma vezető
sége.

■ .mi. l l«g> g l»B mm

HOVE-haJnokite
I. osztály

Eeser: F.cser—Pilisvilrósvár 6:4 (i'.O),
Vezettet Pintér. Nagy fölényben volt és 
fcönnven győzött az Eeser, Góllövos Ga- 
bal S), Piflar (2), Bére* és Kanyék. ül, 
Stranh.

Pe
ezen
H*ép

6iR4kwhegy—K*kMker*szttir *:* J!!!).
Rókoahegy. Vezette: , Slenuncr, ,MOVE 
huráUáeos mérkőzés. Aar újonnan

Pncs, a volt 
most az Apatini „  
az elmúlt vasárnap 
Hazatérés Bajnokság 
rúgta az apatiniak gólját.

Molnár Ignác Kalózévá

A bolgár kultuszminisztériumban  
átszervezték  a sportosztályt. Annak  
vezető je  G eorg Karaiwanov lőtt, aki 
N ém etországban szerezte m eg a 
testnevelő tanári oklevelét, A  bolgár 
„Branik“ -s,zervezet •— olyan, mint 
nálunk a leventem ozgalom  —  is új 
vezetőt ka p ott: S. K leitschkoff dr 
kerüli az élre. Bulgária egész 
sportéletében általában érdekes vál
tozások történnek. A  sport kezd  
Bulgáriában mind nagyobb és na
gyobb szerepet játszani.

A BSK vezet 
a „Szerb Kupában"

íülmony, július.
A  szerb labdarúgó szövetség nem 

engedte túl sokáig  pihenni a  csapa
tait. K iírta a  Szerb kupát, amelyért 
körm érkőzés folyik . Ebben a kör
mérkőzésben a  következő csapatok 
vesznek részt: BSK, Jugoslavia, Je- 
dinstvo, B A S K  {mind a négy bel
grádi csapat), a  zimonyl „Vitéz" és 
a Pancsoval A K  (ez a  volt jabukai, 
azaz torontálalm ásí Jugoslavia),

M ost já tszották  le a hatodik for 
dulót s ennek a meglepetése az, hogy 
a Jedinstvo l :0 -r a  legyőzte a  Jugo- 
sláviát. A  hatodik forduló után ez 
a helyzet:

1. BSK 12 pont.
2 . Jugoslavia 8 pont.
3. Jedintsvo 6 pont.
4. P Á K  5 pont.
8. Vitéz 4 pont.
6. BASK 1 pont.

Engl András

mérkőzésén
árra érkezett én
foglalkozik igenott főleg 

sokat.
Szigetvár

(3:0). II. o. döntő. Vezette: Iványi. «- 
CFO etzel II .osztályú bajnok lőtt; ®*!; lévő: Geszti, Dinnyééi. Gergely, Tikveiik

OFC—Szekszárdi TSE 4:9 
döntő. Vezette: Iványl. A

• A Cirkusz királynői a Fényes 
Cirkusz júliusi új műsorában. Rendkí
vül érdekes a gyönyörű vöröshajú 
Miss M icky tánca a lengő trapézon. 
Roloff Irma én Tamara tudásukat 
összemérik a múlt műsorából pro
longált Magyar Csoport népszerű 
Glzikéjével, a szaltó-királynövél. Az 
óriási sikere miatt prolongált CIHy 
Felndt, a szép műlovarnő, filmsztár 
szintén új számot tanult be új lová
val. Evelin Kok vad párducai új 
mutatványokra is képesek. Itt van
nak még a Rendat-csnlád légtornász 
Rölgytagjal is, szédületesen bátor 
mutatványaikkal. Ottó Schumann 
Európa legjobb lovasának kutyákkal 
tarkított lovasmutatványát, a S 
Florida, a világ legkisebb zenebohó- 
caainak produkcióját, Nellyt, a csoda- 
elefántot éa a remek bohócokat) 
hozzászámítva állítjuk, hogy a ctr-i 
kun* júliusi friss műsora minded 
fsddlgb; felülmúl,



A  Hazatérés Bajnokság
több csoportjáfean már 
tisztázódott az elsőség 
kérdése

'A ' Hazatérés Bajnokság esoportküzdél- 
nicinek utolsóelöfii fordulója zajlott le 
áz elrnult vasárnap. ,

A  legtöbb csoportban most már tisztá
zódott a helyzet, 

íme:
I. csoport:

1. Szabadkai VAK
2. Szabadkai TC
3. Szabadkai AK 
4- Magyarkanizsai SC 
ft. Szabadkai MTE 
6,-Dév. KAFC

4 4 36: 1 8
4 2  2 — 10: 4 6 
4 2 1 1 13: 7 5
4 1 1 2  8:17 3
4 — 2 2 4:21 2

____________  4 ------  4 2:23 —
Ebben a csoportban vasárnap lösz a 

rangadó: SzVAK—SzTC. A Szabadkai
Vasutas már aligha korül le az első hely
ről. Még ha ki is kap az SzTC-től, akkor 
is. bajnok lehet a csoportban, mert hi
szen a gólaránya lényegesein jobb, mint 
az SzTC-é. Itt tehát már eldőltnek te
kinthető a nagy kérdés. Bajnok: a
SzVAK.

II. csoport:
3 ; Zentái AK 4 2 2 — 13: 4 6
2. Szabadkai Sport 4 2 2 — 8: 6 6
8, Bácska 4 1 3 — 17: b a
■J. Szabadkai AFC 4 1 2 1 6: 6 4
5, Csantavéri AK 4 1 1 2 4: 8 3
•6. Szabadkai Törekvés 4 — — 4 2:20 — 

Itt is most vasárnap lesz a nagy mér
kőzés: Zentai Ali—-Bácska. A Bácska az 
elmúlt vasárnap ll:0-ra verte a Törek
vést, amelyet a ZAK csak 5:0-ra tudott 
verELj. Valószínű tehát, hogy a. ZAK 
Pontot veszít a Bácskával szemben s cb- 
öen az esetben a Szabadkai Sport a baj
nők, mert a Sport az utolsó  ̂ mérkőzésen 
r~ az eddigiek ezer in t — lépésben veri a 
Szabadkai Törekvést. A legérdekesebb 

hogy a Bácska mindenkép lemarad 
fiz első helyről.

III. csoport:
*. Bezdáni SE 4 8 1 - 3 0 : 6  j
2. Zombori SE 4 2 2 -  2 5
3: Apatini SK l 2 1 1 21: 7 5
4. Bajmoki AK 1 2 — 2 10:11 4
5. Zoinbori TK 4 ------ 4 6:J> *
6/Zbmbori MTE 4 -------4 1:29 —
' ZTK—ZMTE 3:1 Zombor. Vezette:

Huszka Az első félidőben egyenlő erők 
küzdelmét mutatja a játék, szünet után 
felülkerekedett a ZTK és biztosan 
győzött. Göllövő: Szabadka, Fest, Mocs, 
illetve Lénert. A mezőny_ legjobbja: 
Horváth.

♦
Ebben a csoportban könnyen lehet még 

a : Zömbori SE-ből bajnok. A ZSE ugyan
is az utolsó mérkőzésén bizonyara le 
győzi a ZTK-t. A jelenleg első helyen 
áUó Bezdáni SE-nek viszont Apáimban 
kéM játszania vasárnap. Ott pedig lukap- 
hatl Hu, azonban Apatinból legalább ̂  egy 
pontot haza viszi, akkor jobb goiiaranya 
segítségével megmaradhat az első ruslycn.

IV. csoport:
1. Bukás Ujycrbász 4 3 1 — 21:6 7
2. Bocskai öb ccse 4 2 2 — 19:6 6

KAFC—Topolyai SC 4:2 (3:1>. Vezette:
Bucheimer. Izgalmas, szép játék. A 
megfiatalított KAFC értékes győzelmet 
aratott. A KAFC góllövői: Túray, Bras- 
kó, Méri és Pajkó. A KAFC-bol Schmidt 
és Braskó, a topolyiak részéről a vede
lem tűnt ki. ^

Ebbén a csoportban most vasárnap dőlt 
fi a bajnoksásr Kérdése. A Bocskai Obe- 
csén csak döntetlent tudóit elérni a 
Bulcis ellen s így a Dnilcis tett a baj- 
nők. Nem vitás ugyanis az, hogy a 
Í)uícia vasárnap Ujverbászon könnyen 
Teri majd Kishegyes csapatát.

V. csoport:
1 Újvidéki FC 6 5 — 119:7 10
2: Újvidéki VAK 6 4 2 — 13:10 10
3. Újvidéki AC 6 4 1 1 31:5 9
4. Temerini TC 6 3 1 2-2:10 7
5. Petrőc - 6 2 — 4 16:20. 4
6. Ujv. Törekvés 6 1 2 3 8:20 4
7. Eácsföldvári AK 6 1 1 4  10:29 3
8. Búim SC 6 — 1 5 4:22 1
Jegyzet: Az UVAK—Fetröc. mérkőzést

tz előbbi javára írtuk.
TTC—BáeSföldvár 8:S (4:1). . Temerin. 

Ezt a mérkőzést csütörtökön^ jatsaatíák.
UAC—TTC 2:0 (1:6). Temerm. Vezette: 

Bari is. Tíkmayer és Barta. Koljaval roe*- 
érdemclton győzött az újvidéki csapat. 
Egy kis szerencsével a győzelem nagyobb 
arányú is lehetőit volna.UVAK—Fetrőc. Ezt a mérkőzést vasár 
hap Petrőoön kellelt volna lejátszani, 
de Petrőo sürgönyben lemondta a mér
kőzést az UVAK Javára.

*
Ebben a csoportban gólarányon dőlhet 

el vasárnap a bajnokság kérdése Az UFC 
az Újvidéki Törekvést simán veri s ezzel 
alighanem mer is nyeri a bajnokságot.

Pocakot növesszen-e
nyáron a labdarúgó, avag y  m it] 
csináljon a pihenés heteiben ?

V I N C Z E  J E N Ő  J Ó T A N A C S A I :
„Űzzünk kiegészítő sportokat! A bajnoki idény befejezése 
után 8—10 napig még maradjon együtt a csapat egy kis 
levezető edzésre44

Ezt 3 filmet minden érzöszlvíi em
bernek látni kell

Nagyvárad jelenti :
Rónai feljelenti 
Mestert

A  N AC— Szeged m érkőzés papri
kás hangulata kissé elszállt. A  m ér
kőzésről Jancsó Béla ügyvezető el
nök ezeket m ondotta:

—  A z  óriási szél m iatt nem volt 
reális képe a já téknak. E gyik  csa
pát sem  m utatott sokát, sőt a Sze
gedtől csak durvaságot és erősza
kosságot láttunk. S te te jéb e  óvodá
sokhoz m éltó módon szólaltak fel 
rriinden ellen. A  M ester  és Rónát 
közti jelenetért e lég té te lt kérünk a 
szövetségtől.

Rónái edző így  beszél:
___jo b b , ha vélem én yem et nem

nyilvánítom, m ert az nagyon lesújtó 
volna, a Szegedre. M ester  ellen az 
MLSs-nél és a polgári bíróságnál is 
feljelentést teszek.

krü ger K ároly intéző:
—  M eggyőződésem , ha az orkán- 

szerű. szél “ nem zavar ja  a NAO-ot, 
Szeged nagyon súlyos vereséggel tá
vozott volna. Csodálkozunk, hogy a 
Szeged harmadik h elyet ért el az 
XB-ben. A  második félidő első per
cétől kezdve az időt húzták. % fn. 
sportszerűtlenséget m ég  nagy té té n  
menő küzdelem ben sem  volna sza
bad megtenni, nem  barátságos m ér
kőzésen.

A  N A C-játékosok a  Szeged-mer- 
közéa után kéthetes szabadsagot 
kaptak. A  vezetőség, annak ellenére, 
hogy tudja, hogy m ilyen nehéz ma 
olyan játékost találni, akivel m eg
erősíthetnék a csapatot, mégis min
dent el fognak k övete i, hogy ezt

Labdarúgóink kevés kivétellel 
már nyaralnak s pár hétig élvezik 
az édes semmittevést. Vájjon 
helyes-e azonban ez a semmittevés? 
Helyes-e, hogy a labdarúgó, aki egy 
nappal előbb m ég kemény edzésben 
állt, sportszerűen élt és keményen 
küzdött vasárnap a bajnoki m érkő
zésen, a következő napon m ár bele
dobja m agát a tétlenségbe és eset
leg mohón habzsolja az élvezeteket, 
amelyekről a bajnoki év folyam án 
bizonyos fok ig  talán le kellett 
mondania? Vájjon  nincs-e valami 
más, valami ennél jobb m egoldás?

Vincze Jenövei, sokszoros váloga
tottunkkal beszélgettünk erről a 
fontos problémáról. Vincze m ég  
mindig kom oly játékos is, amellett 
nemrégiben végezte el kitűnő ered
ménnyel az edzői tanfolyamét, tehát 
már okleveles edző is. Vincze 
kom olyan vette a  feladatát akkor is, 
araikor játékos volt s komolyan 
veszi edzői hivatását is, noha ezt 
egyelőre csak az UTE-kölyköknél 
gyakorolja. Éppen ezért fordultunk 
hozzá ebből az alkalomból. M eg
kérdeztük Vincze edző urat, vájjon  
mit tanácsol labdarúgóinknak, akik 
most kezdik a nyári vakációjukat. 
Mivel és hogyan töltsék hasznosan 
saját érdekükben és csapatuk érde
kében a nyári szünet pihenésre szánt 
heteit ?

Vincze Jenő így beszél a felvetett 
kérdésről:

A  sem m ittevés term észetesen  
nem helyes. Ennék igen egyszerű  a 
m eg okolása. A  labdarúgó, különö
sen pedig az élvonalbeli labdarúgó 
egész évben erős edzésben áll. 
H etenkint legalább háromszor edz és 
hétről hétre erős m érkőzéseket 
játszik. Ha eszel a belélegzett erős 
munkával hirtelen felhagy, orvnak 
feltétlenül káros élettani hatásai 
vannak a szervezetére. Ez a káros 
hatás esetleg  nem észlelhető, hiszen 
ezt csak orvos állapíthatná m eg, de 
nem lehet vitás, hogy megvan. 
Am inthogy a szervezet kánikula 
után m egsínylené az egyik  napról a 
másikra beállott fagyot, éppen úgy  
megsínyli a szervezet, ha máról 
holnapra hirtelen, erősen m egválto
zik az em ber életmódja. Éppen 
ezért valamiképpen átm enetet kell 
terem teni az erős munka és a teljes  
pihenés között. Vélem ényem  szerint 
azonban az igazi sportem bernek  
nincs szüksége teljes pihenésre, 
helyesebben nem  is bírja a tökéletes  
sem m ittevést. A  szervezete szinte 
parancsolólag kívánja, hogy a 
szünetek alatt is csináljon valamit. 
A labdarúgó pihenésének a célja nem  
is lehet más, mm t az, hogy kicsit 
élfeledkezzék a labdarúgásról, 
am elyet mondjuk egyik  év augusz
tusától a másik év júliusáig űzött 
némi m egszakítással s ezért talán 
egy  kis labdaundort szerzett. 
A  mai edzésrendszer m ellett már 
álig képzelhető él, hogy a já tékos  
az idény végére teljesen  kimerült, 
teljesen agyoncsigázott legyen, 
hiszen az idény közepétől _ már 
csökken az edzések irama és az 
idény végén  már jóform án csak  
könnyű mozgásból áll az edzés. 
K om oly fáradalmat csak a méi'közés 
jelent. E g y  héten eg y  m érkőzéstől 
pedig m ég ivem lehet annyira agyon
csigázott a játékos, hogy arra a

bizonyos tökéletes sem m ittevésre  
volna szüksége. Én összekötőben  
mindig ren geteget dolgoztam, sokat 
váláltam magamra, de m ég a K K -k  
idején sem  éreztem  soha azt a 
bizonyos „halálos" ‘ fáradtságot. 
Term észetesen, mint minden kérdést, 
ezt is egyénileg kell kezelni, annyi 
azonban bizonyos, hogy egyáltalán  
nem helyes az, ha a labdarúgó, 
am ikor m egkapta a szabadságát, be
fekszik  egy  hűs szobába, vagy  
kifekszik a  vízpartra és o tt napok- 
hosszat heverészik.

—  A  sportem ber akkor is sport
em ber marad, ha nem  kell a saját 
sportágát művelnie. A kkor  talál 
magának valami más sportágat. Ha 
valaki úszni tud, ormok nagyon  
ajánlom nyáron az úszást. Én 
magam Zsengellér Gyuszi társaságá
ban mindennapos látogatója vagyok  
az VTE-uszodánaik. Szorgalmason 
úszkálunk. A z  úszás harmonikusan 
szinte minden izm ot m egm ozgat. 
E g y  délutánon több részletben  
400— 500— 600 m étert is elúszhatunk. 
Zsengellér Gyuszi pedig beszáll a 
vizUabdásokhoz is néha. Term észe
tesen  nem időre úszunk, nem  
versenyszerúleg csináljuk, a cél csak  
az, hogy izmaink be ne rozsdásod
ja n a k  és hogy erőnlétünk jó  marad
jon.

—  Nagyon jó t  tesz egy  kis teni
szezés is. A  teniszt is jó  levegőn  
űzik és éppen ezért egészséges  
sport. Nem  gondolok erős, hosszú 
ideig tartó teniszezésre, a labdarúgó
nak ezt is könnyedén kell csinálnia 
N jigyon jó  abból a célból is, hogy 
m egszokja  a könnyed m ozgást és a 
tenisz révén  a göm bérzékét is növel- 
Tí&tl*

Igen jó t tesz egy  kis kirándulás 
a hegyekbe és áltálába/n a séta. Is
m ételem , ezt is minden erőlködés 
nélkül, m értékkel kell csinálni, hogy 
felfrissüljünk tőle és ne kifárad
junk.

—  Nem  rossz az sem, ha a labda 
rúgó nyaranta csatlakozik kissé az 
atlétákhoz és velük m ozog eg y  ke
veset. Én magam már több nyáron 
megcsináltam , hogy kim entem az 
UTE-pályára és ott együ tt m ozog  
tam  az atlétákkal. Könnyű futást és 
különböző tornagyakorlatokat vé
geztem  velük. Megcsináltam ezt már 
téli szünetben is, amikor módom  
volt rá. Bizony, labdarúgóinkra _ rá
férn e, például az ifi, hogy a futóktól 
e g y  kis futóstílust tanuljanak, m eri 
a legtöbb futballista futóstílusa egye
nesen  pocsék és nem  hinném, hogy 
ez  így  rendben volna. Miért ne fu t
hatnának futballistáink jó  stílusban? 
A z  atlétákkal való könnyed m ozgás
sal elérhető volna az is, hogy labda
rúgóink növelnék gyorsaságukat, ru 
galmasságukat, lazítanák izmaikat. 
E g y  kis magasugrás, eg y  kis távol
ugrás, eg y  kis könnyű vágtázás,egy  
ifi-o ni/YriMsiJz zítilssr. fi/) járón is fel fér (i

--- - o ~~ — j - a
kis gimnasztika nyáron  is fe lfér  a 
labdarúgóra. E zekkel a kiegészítő  
sportágakkal azt is el lehet érni, 
h ogy  ne hízzék el a játékos. Ha 
ugyanis teljesen  beleveti magát a 
pihenésbe és em ellett azzal a  jelszó
val, hogy „m ost mindent szabad” , 
állandóan tél-eeszi magát, akkor égész  
biztosan a legtöbb felszed magára 
4— g kilót. N em egyszer  tanúja vo\

tam, amikor a nyáron vagy télen  
elhízott játékosokkal mennyit Kínló
dott szegény edző, míg a súly fölös
leget le nem szedte róluk. De m eny
nyit kínlódott maga a játékos is! 
Holott szerintem a pihenési idő nem  
hízásra való, hanem arra, hogy tes - 
tileg-lelkileg felfrissülve, minél jobb 
testi-lelki állapotban kezdhessük a 
készülődést a következő idényre. A  
bajnoki év  vége nem jelenti, hogy
__ „utána vízözön” . A z  ú j idény már
ott van a küszöbön és aki erre nem 
gondol, az nem igazi sportember.

—  Futballozni lehetőleg ne futbal
lozzunk a nyári szünet alatt, erre 
bőven van alkalom az idény folya
mán. Tapasztalatom azonban az, 
hogy labdarúgóink nyáron is reg- 
szivesebbsn a labdarúgást ' űzik, mint 
„k iegészítő sportágat” . Ilyenkor 
vannak a jó kis sörm eccsek, meg 
hasonlók, b e  a strandokon is leg
többször azt látjuk, hogy labda ke
rül elő és —  kezdődik a futballmér
kőzés. A z  VTE-uszoda m ellett levő 
,Jjidó” -nak becézett kis szigeten is 
napmintnap labdadrúgómérközésck 
vannak. M indenesetre enyhítő körül
mény, hogy ott nem kom oly m érkő
zéseket folytatunk, hanem csak m e
zítláb kergetjük egy  kicsit a labdát 
gyerekek , öregek, esetleg  hölgyek  
közrem űködésével is. Ez m ég nein 
árt, hiszen rengeteg  akalmuk Van a 
nevetésre ezeken az alkalmi m érkö- 
•éseken. És a nevetés  —  egészség!

—  Befejezésül legyen  szabad még  
elmondanom egy  gondolatomat. V é
lem ényem  szerint nem helyes az, 
hogy, mondjuk, múlt vasárnap já t
szotta utolsó m érkőzését a csapat ás 
utána mindjárt szélnek eresztik a 
gárdát: „k ik i csináljon, amit akar“  
jelszóval. Am inthogy erős edzés után 
levezető m ozgást kell végeztetnünk, 
dz erős idény után szükség volna 
szerintem  egy  levezető hétre, vagy  
levezető tíz napra. A z  idény befe je 
zése után tehát pár napig még  
együ tt maradna a társaság és kidol
gozott terv szerint levezető  edzése
ket tartana. Ez állna eg y  kis torná
ból, egy  kis könnyű futásból, egy  
kis gyaloglásból, eg y  kis fejtcniszből, 
lábteniszböl. Tudom, hogy tervem  
kissé szokatlanul hangzik, de szerin
tem  nem  megvalósíthatatlan. Igaz 
ugyan, hogy a jó  sportem ber magá
tól is elvégzi ezt a szü kséges leveze
tést, de sokkal jobb, ha ezt is együtt, 
az edző vezetésével vég zi el a gárda. 
Régebben, am ikor nyaranta K K  volt, 
portyák voltak és csapatainknak 
sokszor két hét sem  állt rendelke
zésre a nyári, vagy téli pihenésre, 
talán nem lehetett volna est m eg
csinálni, m ost azonban meg lehet. 
Én azt hiszem, a já tékosokkal meg  
lehetne értetni, hogy ez  a heti rá
adás az ö jól fe lfo g o tt  érdekükben  
történik. Ha a sportorvost m egkér
dezzük, m eg fog ja  m agyarázni: 
mennyire fontos, hogy átm enet le
gyen  az erős edzés és a pihenés kö
zött.

M ég elmondja V incze  Jenő, hogy 
ő maga hétfőn kezdi el Debrecenben 
a szabadságát. H aza kell mennie, 
mert a kis tanyáján kezdődik az 
aratás. Jő nyaralást és jó  aratást 
kívánunk az „edző úrnak", úgy is, 
mint a kis tanya boldog  tulajdono
sának.

M. F. I.-flliP.

A verés a szív szavának drámai hácea a gyer
mekért .. Az anyai szeretet örök himnusza :

| M aria Denis, Szarace Sainatl, 
Lydia Johnson, R en a 'o  C íaiento

{•zívbemarkoló alakítása.
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Az MLSz 
november vé- 
gét9 vagy 
december 
elejét ajánlja 

a svájciaknak
í Levél érkezett a svájci szövetség

től, amelyben a Svájc M agyar- 
ország válogatott mérkőzés idő
pontjául október 5.-ét kérik.

A z MLSz már foglalkozott is a 
svájciak ajánlatával és úgy határo
zott, hogy a svájci szövetség áltál 
kért terminus nem megfelelő. A  vá
lasz már el is ment, amelyben no
vember végét, vagy december elejet 
ajánljuk a svájciaknak. , .  .

Értesülésünk szerint a svájciak 
hamarosan válaszolnak m ajd s va* 
lasztikban november végére kérik a 
magyar válogatottat.

Szeged feljelenti Rónait, 
a NAC edzőjét

A  nagyváradi „kirándulásról" hét
főn  hazaérkezett Szeged csapata. 
M arkovics Szilárd ügyvezető és a 
játékosok is tele vannak panasszal 
a N AC ellen. A  szegediek szerint 
nagyon durván játszottak a nagy
váradiak. De nemcsak á játékosok 
ellen panaszkodnak a szegediek, ha
nem a nagyváradiak edzője, Rónai 
ellen is. M arkovics már el is küldte 
feljelentését az M LSz-hez és egyben 
megkereste az Edzők Testületét 
Rónai pontos címe iránt, hogy pol
gári úton is megindíthassa Rónai 
ellen az eljárást. A  szegediek sze
rint Rónai az egész mérkőzés alatt 
nyomdafestéket nem bíró szavakkal 
szidalmazta a szegedi játékosokéi, 
saját játékosait pedig sportszerűt
lenségekre biztatta.

M agáról a mérkőzésről ezt mon
dotta M arkovics Szilárd:

—  A  m érkőzésen  látottakról csak  
annyit mondhatok, hogy a já ték  az 
orkánszerű szélben nem volt reális 
lefolyású. Mind a két csapatban ‘a 
védelm ek végezték  em berfölötti mun
kát. '

A  nagyváradi mérkőzésen a játé
kosok közül N agy, Berták és M ester 
sérült meg. Szerencsére egyik sé
rülése sem súlyosabb természetű.

Szerbiában becsapott 
a villám a nézők; közé, 
két halott, több se
besült

Vasárnap Loskovácon (Szerbia) a Mom- 
csiló-pályán az Omladina—®orf c , kőzés közben nacy vihar kerekedett és 
a villám becsapott a nézőtérre. A nézek 
közül kottán meghaltak, többen pedig 
súlyos égési sebeket szenvedtek.

' lllll■ln■■l■l| jarniii—

A SZEGEDI EAC
intézője, Pataki Sán.dor a következőket 
mondotta a Soproni VSE ellen elvesztett 
mérkőzésről; . . .

-  Két súlyos játékvezetői 
miatt vesztettük cl ezt a sorsdöntő mér
kőzést. Návai játékvezető egyebK©nt_ mar 
vezetett nekünk mérkőzést és pediff 
pesten a Pénzügy ellen s akkor 1S kaptunk ki hasonló körülmények kozott. 
A kiesós ellen sok mentséget tudnék fe - 
hozni. A többi között egy esztendő  ̂ alatt 
két csapatra való játékost vesztettünk s 
egyik hétről a másikra öt-hat tartalék
kal kellett kiáltanunk.

AUGUSZTUS 31: FINN—NÉMET
Legutóbb elmaradt a finn-német, lab

darúgó válogatott mérkőzés. A két szö
vetség most megegyezett: a mérkőzést
augusztus 31-én Helsinkiben jalszak le.

A Hazatéré. Bajnokság vasárnapi fór- 
dűlő,iának valamennyi mérkőzését alföldi 
kerületi játékvezető vezeti. A július 20-án 
kezdődő selejtező, majd a későbbi elő
döntő és döntő mérkőzéseket budapesti, 
meg más vidékről való játékvezetik fog
ják vezetni.

Molnár Ignáe szövetségi edző hétfőn 
Gyergyószentmiklősra érkezett s ott ked
den a GySE játékosaival tart oktató 
edzést.

msévé: UFO—Paömtei 9mm W5-«d> A 
•fkVü Bafáekh 1

Meghívó
a  M agyar Athletlkal Club 1941. évi 
jú lius hő 17-én, csütörtökön délután 
6 órakor a margitszigeti clubháiban 
tartandó LXVI. évi rendes közgyű
lésére. Tárgysorozat: 1. Elnöki m eg
nyitó. 3. Titkári jelentés. 3. Pénztári 
jelentés. 4. Számvizsgálók jelentése. 
5. Felmentvények feletti határozat- 
hozatal. 6. 1941. évi költségvetés és 
az évi tagdíj, valamint pótdíj m eg
állapítása. 7. Társelnök, elnökségi 
tagok, üv. alelnok, tisztikar, választ
m ány és számvizsgálók m egválasz
tása . 8. A  közgyűlést m egelőzőleg 8 
nappal előbb bejelentett indítványok 
letárgyalása. Budapest, 1941. évi 
jú lius hó 7. Dr. Veres Im re s. k., üv. 
alelnök. Dr. Oláh Dezső s. k., titk ár /1

NYÍREGYHÁZÁN
az NyTVE körében nagy az elkeseredés. 
A rendkívüli köríilm-ény-ek  ̂miatt elesett 
a csapat az NB II-be való jutástól. A 
vezetők hangoztatják, hogy csak a sport
szerűséget né;:vö utaztatták csapatukat 
öt legjobb játékosuk nélkül a losonci 
döntőre. A csapat hétfőn reggel érkezett 
haza, a játékosok holtfáradtan szabtak 
ki a gépkocsikból. A JJzöveteég szigorú 
álláspontja miatt nagy az elkeseredés a 
vezetők körében. Többen a teljes vissza
vonulás gondolatával foglalkoznak. Sót 
olyan hangokat is hallani, hogy amenv- 
nyiben a csapatot jüvőrp újra az NB 
III-ba osztják be. nem indulnak.

A PÉCSI VSK
vasárnap Eszéken vendégszerepeit s az 
ottani SK Rapiddal játszott Ere dinény: 
3:3 (2-2) Vezette: Sckmid. Golloyo:
Naumov, Gajcsi, Sós. illetve Turman. (ön
gól) Ginther, Rubnik. Az Eszéken járták 
a legnagyobb elragadtatással beszélnek a 
Rapid-vezetők fogadtatásáról. v Az érkező 
pécsieket magyar és bor vét címeres 
zászlókkal fellobogózott pályaudvaron 
többszázan várták. Ezek soraiban sok 
magyarruhás kislány is leisorakozott- 
A visszavágó mérkőzés vasárnap Ie3z 
Pécsett.

LÁMPÁÉT ÜZEMI BAJNOKSÁG
Pisztoly—Csönd!hely 0:0. Erzéébeí-utcp. 

Vezette: Kiss M. Béla. Brösiramú szép 
mérkőzés.

Csavar—Gépműhely 7 :3 (4:3). Erzsébet- 
utc.a. Vezette; Papp. Góllövő: Kollár (4), 
Tolvaj Zomonyi, Váradi, illetve. László, 

:Turőczy.. Endrődy (Il-eebSl).

Esztergom: MOVE Móaori SE—MOVE 
ESE 2:1 (0:1). I. o. Vezette: heincr. A 
helyi csapat több tartalékkal játszott, 
így is az első félidőben jobb volt* Szü
net után nagyon feljött az MSE és végül 
is megérdemel len győzött. Gollovo: Acsab 
Ott ró, illetve Koppányi. , „

Temerin: UAC ifj.-TTC ifj. 4:2 (2:1). 
Barátságos. . , „  rA Szegedi VSE—Testvériség II. osztályú 
vasutas bajnoki döntő mérkőzésről 
Csapó Bajos intéző ezt mondja: — Erősen 
idényvégi mérkőzés volt. A nuein K 

| könnyen vették a játékot, ezért jutott 
olvan sokszor szóhoz a Testvériség.

Á Pécsi VSK-t Bel.icse, Bezdán. Kul* 
lés Kiskőszeg hívta meg a nyár folyamán 
való vendégszereplésre

í ©s z a s

Ma, kedden : \
MAC—Ili, k ar. vizüabda- 
mérkőaés

Kedden délután a MAC csapata - élső- 
osztályú vízilabda bayioki mérkőzést 
játszik a III, kerülettel. A kerületiek 
eddig még egyetlen pontot sem ’ veszí
tettek Mindhárom mérkőzésüket, meg
nyerték.. Azt hisszük, hogy a ..Kerület'* 

i dicsőségének a bajnokságra törő MAC I véget vet.
Hétfőn esté a Szövetségben — lapunk 

zártakor — a két egyesület intézője még 
elkeseredetten vitatkozott, • hogy ' melyik 

j  csapat a pályaválasztó. Az elmúlt évek 
során- ez a kérdés még sohasem merült 
fel. most azonban a kerületiek a. MAC 
elleni mérkőzést Újpesten akarják ■ Ü» 

' áátfizanH
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I lá iékwezeté?
2  m é r k ő z é s ,

4 csapat
A szombat-vasárnapi vízilabda- 

mérkőzések némileg tisztázták a 
helyzetet. A z első helyért folyó küz
delemből a BSE és az FTC kiesett, 
a másik két csapat pedig az XJTE és 
a M AC jövő vasárnap egym ás ellen 
küzdve dönti el, hogy melyikük  
nyeri M agyarország 1941. évi vízi
labdába jnokságát.

A vizilabdabajnokság m ég soha 
sem volt olyan izgalmas, nyílt és 
változatos,' mint ebben az évben. A 
szombat-vasárnapi mérkőzések is 
megérdemlik, hogy m ég egyszer 
visszatérjünk rájuk.

Mindkét mérkőzésen Kapuvári- 
Kiss Zoltán látta el a játékvezetői 
tisztet. Nem irigylésreméltó feladat. 
Hiszen éppen azért foglalkoztatják 
annyira ezt a fiatal játékvezetőt, 
mert a MUSz nemzetközileg is el
ismert játékvezetői között egyetlen 
egy sem akad. aki hajlandó lenne 
ezeket a sorsdöntő küzdelmeket le
vezetni. Kapuvári-Kiss az egyetlen, 
aki vállalkozik is s akiben az egye
sületek is megbíznak. Foglaljuk 
össze m ég egyszer a két mérkőzés 
után róla elmondott bírálatunkat. 
Jószemii, biztoskezü já tékvezető , 
ítélkezéseiben gyors és határozott, 
A  legutóbbi három rangadón, m elye
ket gyors egymásutánban vezetett: 
M AC—FTC. BSE—MAC, XJTE—  
FTC, m eg tudta akadályozni, hogy 
a játék  elfajuljon s sportszerűtlen 
durvaságok ne zavarják a küzdel
met. Am i m ég hiányzik belőle: ru
tin, a ravasskodások maradéktalan 
leleplezése, az ügyes elúszások m eg
torlása.

A MAC—BSE mérkőzés' eredmé
nyében sokan „a  költöi Igazságszol
gáltatás" ujját látják. Kétségtelen, 
már a helyzetek alapján is, hogy ez 
a mérkőzés inkább a BSE-nek állt. 
Ha a m érkőzés a N em zeti Sport
uszodában, a nagy m edencében van, 
a BSE feltételenül ki tudja használ
ni azt az előnyt, hogy Gyulai edzés 
nélkül ugrott csak be a MAC csapa
tába. A kis uszodában ..megék." 
Gyulai, a nagy medencében kifulladt 
volna. A BSE ott széthúzhatta volna 
a mezőnyt, Hazai két holtbiztos 

.helyzetét a széltől védettebb helyen 
aligha ronthatja el, Brandy la biz
tosabb kezű a szigeti uszodában. A 
BSE elbizakodottan ment ebbe a 
küzdelembe. Amikor észretért, ak
kor már nagyon akart, de késő volt. 
A kis uszodában, a heves szélben a 
passzok nem sikerültek, a csatárok
nak balszerencséjük volt, no m eg a 
M AC védelm e is válogatott form á
ban játszott. A mérkőzés után a 
BSE köreiben is belátták, hogy kár 
volt ezt a mérkőzést kivinniök a 
MUE-uszodába.

Az UTE—FTC mérkőzés úgy in
dult, hogy az ú jpestiek biztosan 
győznek. Vágó kiállítása után azön- 
ban • eggyel kevesebb UTE-játékos 
maradt a vízben. Az UTE még így 
is két nagy helyzetet tudott magá
nak kiverekedni, de a góüövés nem 
sikerült. Sárkány kiállításával az új
pestiek a védelem oszlopát, a váltá
sok, tologatások nagymesterét vesz
tették el. N ém eth  kényszerpihenője 
pedig az FTC-t fosztotta meg gól- 
lövö-emberétöl, így azután az FTC  
nem tudta kihasználni a fölényt. 
Perceken keresztül egymásután ke
rültek jó helyzetbe a Fradi-játéko- 
sok, de a góllövötudományuk csődöt 
mondott. Szünet után az UTE Kfa- 
légi hiányán vérzett el. Nem  volt, 
aki a támadásokat befejezze, aki 
gólt lőj jön. Komoly színvonalú játék 
ezen a mérkőzésen sem tudott ki
alakulni.

A négy csapat közül a legjobb  
egyéni képességű já tékosok a BSE- 
ben vannak, a legbiztosabb védelem  
a M AC-é, a legjobb a csapatmunka 
az XJTE-ban, a legnagyobb lelkesedés, 
a minden labdára való rámenés az 
FTC-ben található.

A MAC védelmének mindhárom 
tagja válogatott formát mutatott. A 
csatársorral azonban baj vah. Az 
UTE ellen sokkal jobban kell ját- 
szauiok a MAC-csatároknak, ha 
eredményt akarnak elérni. Ijesztően  
keveset lőnek kapura, nem úsznak 
eleget, A télen a Magyar Kupa meg
nyerését a MAC éppen a jó támadó
sorának köszönhette. Most csak Szí
vós mutat jobb teljesítményt. Ele
m én  fáradtnak látszik. Pedig az ő 
robbanékony stílusa, váratlan lövé
sei nagy veszélyt tudnak hozni az 
ellenfél kapujára.

A BSE csapata könnyedén vette 
az FTC és a MAC elleni mérkőzését. 
Ezen vérzett el. Ha a nagyszerű  
erőkből álló csapat jobb összmunká
val m egfelelően kidolgozza helyzeteit, 
a m érkőzéseken első perctől fogva  
teljes erőből játszik és főleg  ha ki
használja azt a gyorsaságot és len
dületet, am ely a csapatban kétség 
telenül megvan, másként alakul a 
b&jnoki sorrend.

A z  UTE-ban volt az elmúlt évek
ben a legtöbb klasszisjátékos. Most 
más a helyzet. A  csapat Inkább pon
tos összedolgozásával, óriási rutin

jával, minden poszton megfelelő em
ber szerepeltetésével s nem kim a
gasló egyéni teljesítményekkel éri ei 
sikereit. A  küzdenitudás és a lelke
sedés sem hiányzik az újpestiekből. 
Balszerencséjük volt, hogy Kislégi 
az FTC elleni mérkőzésnek csaknem 
teljes második félidejét a parton töl
tötte.

A z FTC híveit megelégedéssel 
töltheti el az a tudat, hogy a csapat 
a harmadik, szerencsés esetben a 
második helyet foglalja el a bajnoki 
táblázaton. N ém eth  János keze, lel
kesítő hatása m eglátszott a csapa
ton. Pedig az FTC Igazán nagy csak

jövőre, vagy  két év múlva lesz. M ajd 
ha a játékosokban több higgadtság, 
nagyobb lövökészség, taktikai fel- 
készültség és rutin lesz. Ezt m ég 
m eg kell szerezniük a zöld-fehérek
nek. Nem szabad megtörténnie an
nak, hogy egy bajnokságra törő 
csapat pereceken keresztül ne tudja 
kihasználni emberfölényét, kínlódjék 
és küszködjék az ellenfél kapuja 
előtt, de ne tudjon gólt lőni. M ár
pedig az FTC-vel ez a M AC és az 
UTE elleni mérkőzésen is m egtör
tént.

Nagy küzdelmeket, sok lelkesedést 
láttunk a két mérkőzésen. Csak ép
pen a jó csatárjáték, a kezdeménye
ző Szellem, a gólratörés hiányzott. 
Sok az 1:1, 1:0 a rangadókon. Ez 
pedig elsősorban a gyen ge csatár
soroknak tulajdonítható. Csatáraink
nak még mindig javulniok kell. So
kat kell javulniok.

A  ta/nolcajnok verve
Apróságok az FIC nagy versenyéről

Nem bajAmikor télen felröppent az első hír, 
hogy Németh János az FTC-be kérte 
átigazolását, rámutattunk azokra a nagy 
lehetőségekre, amelyeket az FTC vizi- 
labdacs a patának megerősödése magával 
hozhat. Tqjái/ maga a szövetség is 
érezte, hogy Németh külön elbánást 
érdemlő személyén túl itt általános sport' 
érdekről, népszerűsítési és hírverés! kér
désről van szó én ezért könnyítették 
mer az UTE világhírű játékosának egye- 
stUetceeréjét.A vasárnapi FTC-verseny teljes mér
tékben igazolta ezt az elgondolást. Az 
FTC-nek a BSE ellen elért döntetlenje 
után már általános érdeklődés előzte 
meg a MAC elleni küzdelmet. Amikor 
azután a zöld-fehérek a MAC-cal szemben 
sem maradtak alul és a bajnokság esélye
sei lettek, n Fradi-közönség széles réte
geiben' megérezte, hogy a kis Fradit 
érdemes biztatni Valóságos népvándor
lás indult meg vasárnap a Nemzeti 
Sportuszoda felé és válogatott mérkőzés
nek is becsületére váló nézőtér előtt folyt 
l,e nz UTE—FTC találkozó.

Az FTC vizilabdacsapata csaknem 
kétezer új vízilabda szurkolót hozott a 
magyar úszósportnak!

Szerénység
A koradélutáni órákban két fiatal

ember érdeklődött a szigetbe-járónál jegy 
után. Nem kaptak. Negyedórával később 
a Nemzeti Sportuszodában láttuk őket, 
ott ia belépőjegy után szaladgáltak. Vég
re nagynehezen tudtak venni két jegyet. 
Az egyik megjegyezte: , ,

— Te, ha ilyen nehéz lesz a mérkőzés 
is...

— Mindegy. Nagyon boldog lennék, ha 
az UTE csak ilyen nehezen kapna ki —
szerénykedett a másik.

Ha ló nincs. . .
Az egyik BSE-játékost nagyon húzták 

az újpestiek a mérkőzés előtt, hogy moat 
kinek fog szurkolni.

— Én?!... Ki sem nyitom a szómat. 
Kapjon iá mind a két csapat.

De hát ígéret szép szó, ha megtartják 
úgy jó. A mi barátunk nem tudta meg
tartani. El-elszőlta magát, az UTífl-t biz- 
tatta. „ ,— Ha a Fradi kikap, akkor legalább 
gólaránnyal harmadikak leszünk — só
hajtotta. Múlt vasárnap, az UTE—BSE 
mérkőzés után aligha gondolt arra, hogy 
ez beküvetkezhetik...

Az FTC szurkolói közvetlenül a, mérkő
zés után nagyon elégedetlenek voltak. Ha 
Tátos góljába nem fütyül belő a játék
vezető...

Később azután megnyugodtak a ke
délyek. Hazafelé menet a szigetről ezt 
a párbeszédet hallottuk:

— He.i, ha át lehelne adni a labdarúgó 
szakosztálytól a vízilabdázóknak három 
pontot, meg lenne »a bajnokság — sóhaj
totta az egyik.

— Netun baj, az lilén nagycsapat lett a 
Fradi, jövőre meglesz a bajnokság Is. 
Elégedjünk meg azzal, hogy az FTC 
végre vízilabdában is újra az elsők kö
zött van — szögezte le a másik.

Vízilabdában még a harmadik helynek 
is tudnak őrülni a fradisták.

Jamesz II.
A verseny előtt a résztvevőik a fedett- 

uszoda főbejárata előtt gyülekeztek. Beszélgetések. tanácskozások folytak, az 
esélyeket még egyszer megvitatták. Né
meth János a kisfiával érkezett, persze, 
nagy éljenzés fogadta őket.

Jamesz mosolyogva simogatta meg a 
kétéves csemete arcát:

— Meg kelt szoknod a közönséget, hi
szen nemsokára ifi leszel.

— De ő már a Fradiban fogja kezdeni 
— igazolta le rögtön James® Il-t az 
egyik FTC-vov.ető.

Balszerencse
A .mérkőzés ntán a fradisták dicsérték 

Karinthyt. KisLégit. az UTE legfélelme
tesebb játékosát tette ártalmatlanná a,z 
FTC hátvédje. Csak egyszer hibázott 
Karinthy, igaz, hogy abból azután gól is 
lett.

— Nem lett volna szabad elengedned 
Kislégit. — mondta neki valaki.— Nem tehetek róla —. montegetődzölt 
a hátvéd —, kicsúszott a „nclsonom” - 
ből....

Közmondás szerint
Tátos harmadik győzelme után elra

gadtatva mondta egy Fradi-szurkoló:
— Remek ez a Nándit Csalt azt nem 

értem, hogy kaphatott ki a múlt héten 
Vöröstől?

Egyből vágta rá valaki:
— Tátos is olyan, mint az egyszeri 

asszony: verve jó...

TENISZ
F ig y e le m  S 
Csapatverseny S 

Hátrább az egyéni 
érd e k e k k e l!

Négy hét múlva Boroszlóba kell 
utaznia a magyar válogatott tenisz
csapatnak, hogy a németekkel is le- 
játszuk a Róma-kupa második mér
kőzését. Négy hét áll tehát a szövet
ségi kapitány rendelkezésére, hogy 
a római kudarc tapasztalatait le
szűrve úgy állítsa össze és készítse 
elő a válogatottat, hogy az a leg
jobb legyen.

A Róma-kupa sok játékost sorom
póba szólít, tehát nem elég csak As- 
bóth Jóska mérkőzéseivel törődni. 
A  római olasz-magyar előtt és kint 
a mérkőzés színhelyén is azt tapasz
taltuk, hogy noha a küzdelem hat 
pontért folyt, a kapitány csak As- 
bóth pontjait viselte igazán a szí
vén. Mi a kapitányt is megértjük. 
Hiszen Asbóth neve és tudása Euró
pában ma már fogalom. Az ö győ
zelmein keresztül értékelik a ma
gyar teniszsportot is. De csak 
akkor, ha az egyén szemszögé
ből ítélkeznek! Csapatmérközéseken 
csak a pontarány számit. Hat 
pontért folyó küzdelemben hiába 
szerzi meg Asbóth a maga egy biz
tos pontját, ha a többiek a többi 
ötöt rendre elveszítik. Hiába rang
első Asbóth  Európában, ha a Róma- 
kupában az utolsó helyen kullogunk, 
(Ez a veszély egyelőre még nem áll 
fenn, sőt mivel többször játszottunk, 
mint a többiek, az első helyen 
állunk! Ha azonban Boroazlóban ki
kapunk, akkor mér csak harmadi
kak lehetünk.)

Egyes játékosok tömjénezése rossz 
politika. Rossz volt a múltban és 
rossz lesz a jövőben is. Megbontja a 
csapat lelki egyensúlyát, irigykedés- 
re és féltékenységre ad okot, Asbóth 
Jóskát már az utazás alatt ,,esá' 
szárnak" nevezték el a többiek. De 
nem azért, mintha Jóska éreztette 
volna velük, hogy ntost ö sokkal 
jobb valamennyinél. Nem. Asbóth 
ilyesmire nem képes. Hiszen közis
merten szerény fiú, aki a tudásán

kívül főleg a viselkedésének köszön
heti, hogy népszerűsége a felejthe
tetlen Kehrling  Béla népszerűségé 
vei is vetekszik. Hanem azért lett 
„császár", mert a kapitány úgy lte 
zelte. Legalábbis a többi játékos sze
rint.

Már az olasz út előtt nagyon so 
kát panaszkodtak a játékosok, hogy 
Asbóth minden megmozdulása han
gos tetszésre talált a kapitánynál, 
ök viszont a lelkűket ia kitehették, 
még csak figyelemre sem méltatta 
őket. Ezek elkeseredett hangok. Van 
bennük némi túlzás is. De kétségte
len, hogy nem véletlenül érik az 
egyébként közszeretetben álló, Igen 
ügybuzgó, lelkes és népszerű szö
vetségi kapitányt. A  tömjénezés 
következtében Olaszországban a 
többiek már kifejezetten féltékenyek 
voltak Asbóthra. Másodrendű embe 
reknek érezték magukat s ez a já
tékukon is meglátszott. Áll ez külö
nösen Gáborira. Gáborit lelkileg pu- 
hább anyagból gyúrták, mint a töb
bieket, tehát ha valakire, akkor őrá 
nagyon ráfért volna egy kis felkaro
lás. A mérkőzés végén úgy neki
keseredett, mintha örökre elját 
szotta volna a válogatottba való be- 
kerülését.

A  válogatás egyébként nagyon 
pongyolán zajlott le. Edzésben tulaj 
donképpen csak azok voltak, akik 
korábban már az olaszok és a néme
tek ellen is játszottak. A  többiek 
úgy edztek, ahogy akartak. Néhány 
nappal az elutazás előtt aztán csi
náltak egy „válogatót", de kimond- 
ták, hogy ez mégsem válogató 
Hogy miért lett aztán mégis válo
gató, az, azt hisszük, örökre rejtély 
marad. Ennek a pongyola válogatás 
nak volt aztán az eredménye az, 
hogy két fájóskezü játékos is beke
rült a csapatba.

A  boroszlól német-magyarnak 
egészen más légkörben keli Jezajla- 
nia. Ezt kívánja a magyar tenisz 
sport érdeke. Az előkészületeket 
már most teljes erővel meg kellene 
kezdeni. Ez annál is fontosabb 
lenne, mert az Idén nincsenek verse
nyek s a játékosok csak akkor edz- 
nek szívvel és lélekkel, ha egy elér
hető magasabb cél — a válogatott
ság lebeg a  szemük előtt.

ATLÉTIKA

Miből lesz a cserebogár ?
9:58.5-től 14:42.2-ig

A  válogatott atléták búcsúverse
nyének szenzációját nem válogatott 
versenyző szerezte. E gy  kis pestkör
nyéki fiú.

M ikor a meghívási versenyek 
résztvevőit a múlt hétfőn közölték 
velünk, Pataki nem volt az 5000-es 
meghívottak között. Pedig két ver
senyen is pompásan futott. A  BBTE- 
versenyen ott harcolt az élen 3000-ig 
és Csapiár rá is kiabált futás köz
ben:

— M enj innen, mit zavarod az 
em beri!

Verseny után elő is vette a kis 
vidéki futót és előadást tartott neki 
arról, hogy nem illik a nagyok kö
rül ugrálnia. Fusson mögöttük, 
ameddig bír, ha pedig már nem bír, 
szakadjon le. M ég mindig jobb időt 
ér el, mintha táv közben kiugrálja 
magát.

A  következő héten nem tudta 
m egfogadni a tanácsot Pataki. A  
sebtében rendezett meghívási 5000-es 
versenyen a nagyágyúk távollétük- 
ltel tündököltek és Pataki vezetni 
volt kénytelen. Simán, aránylag 
könnyen futott 15:17.4-et.

Mi már akkor lö -ön  belüli form át 
sejtettünk benne és azért minden 
kérdezösködés nélkül beírtuk Pataki 
nevét a m eghívottak közé. Később 
beszéltünk a M ASz elnökével és ö 
teljes mértékben igazat adott ne
künk.

De nem mindenki volt Am ilyen jó  
véleménnyel a rákosszentmlhályi 
fiúról. M ikor vasárnap délután 
megjelent a sziget bejárójánál, a 
szövetség m egbízottja nem akart 
neki belépőt adni.

— D e kérem , én indulni szeretnék, 
m eghívtak 5000 m éterre!

— Szó sincs róla —  mondta az 
illető, előkeresve á „hivatalos" cédu
lát. —  Nincsen a m eghívottak kö
zött.

—  D e olvastam a N em zeti Sport
ban.

—  Lehet, hogy olvasta, de az ú j
ságok azt írnak, amit akarnak. Ez 
a hivatalos.

Szegény Pataki szeretett volna be
menni a szigetre, de hiányzott az 50 
fillérje. Joibb pénzügyi erőnlétben 
levő atlétaszurkoló szúrta le he
lyette a belépődíjat.

Bent könnyebben ment a dolog. 
Vangel dr elnök azonnal hozzájárult, 
hogy Pataki Is indulhasson.

A  többi már ment magától. Pataki 
m egfogadta Csapiár tanácsát is, az 
elején nem ficánkolt „a  nagyok" kö
rül. 3000-ig szépen m ögöttük ma
radt, de a 8:50-es 3000 egyáltalán 
nem elégítette ki. Látta, hogy Szi
lágyi nem hajlandó erősebben men
ni, más sem m egy előre, hát előre
tört ö. Pillanatok alatt úgy m eg- 
kavarta az addig meglehetősen egy
hangúan ügető mezőnyt, hogy egy
szeriben felzúgott a nézőtér:

—  Pataki! Pataki!
És a kis Pataki harcolt, küzdött,

vezetett és előzték és végeredmény
ben 14:42.2 mp-es idővel negyedik
nek futott be. 35 mp-el futott jobb 
időt, mint eddigi legjobb teljesítmé
nye.

—  Világklasszis ez a fiú! Jövőre 
m egeszi az egész társaságot! 
hangzott itt is, ott is.

Hát igen, ki hitte volna e z t? ! Két 
évvel ezelőtt m ég 9:58-5 mp-el nyer 
te a  pestvidéki kerület 3000-es ifjú 
sági bajnokságát, tavaly 15:41,6-ot 
futott 5000-en, de m ég nem számí
tott a jobbak közé és m ost egyszer
re a világviszonylatban is szám ot
tevő fu tók  közé érkezett be.

Ilyen korban Ilyen eredményt m a
gyar futó m ég megközelítőleg sem 
ért el. De az egész  világon is keve
sen, mert a távfutás nem a fiatalok 
sportja. Pataki igazi nevén Pav- 
licsnyi András —  1920 december 
3-án született, tehát m ég í l - ik  évét 
sem  töltö tte  be.

L ichteneckert László, a pestvldéki 
kerület szövetségi edzője a követke
zőket mondotta róla:

levezetője. Nagyon szeret futni, van. 
úgy, hogy kétszer is edz naponta. 
Kitartása nagy, de gyorsasága  
aránylag kicsi. Én most gyorsasági 
munkára fogtam  be. Megmondtam  
neki, hogy ha le tudja majd futni a 
400 m étert 54 m p-re, ö lesz a világ 
legjobb hosszútávfutója. Egyelőre 
m ég csak 56 mp-nél tart. Elnéztem  
a m últkor a BBTE-versenyen, mikor 
Kelennel fu tott. A  robusztus moz
gású K elen  alatt szinte rengett a 
föld, Pataki pedig csak úgy lebegett 
m ellette.

— Pataki példája is azt bizonyít
ja, hogy nem kellenek ideális körül
m ények ahhoz, hogy valaki eredmé
nyesen atlétizáljon. Pataki többet 
fu t a réten, mint a pályán, a hason
lóan nagy tehetségnek induló Villást 
szintén. Példát vehet róluk min
denki, akinek nem  adatott m eg min
demből a legjobb.

Gratuláltunk a MOVE-atléta nagy 
sikeréhez Bánkuti László dr-nak is* 
a MOVE főtitkárának.

— Én is büszke vagyok  az ered
m ényre . —  mondotta. —  Mindent el 
fogunk követni, hogy Pataki olyan 
körülm ények között folytathassa  
tovább edzéseit, am ilyeneket tehet
sége m egérdem el. A  M OVE maga 
akar belőle m ég kiválóbb atlétát ne
velni, mint amilyenné eddig kineve
lődött. E zért már eleve figyelm ezte
tem  azokat az egyesü leteket, am e
lyek  m ost egyszerre  nagyon is ész
revették  Patakit, hogy a M OVE nem  
engedi!

íme, egy nagy futás így dobta 
felszínre a pár héttel ezelőtt meg 
ismeretlen atlétát.

—  Patakit harmadik éve ismerem. 
Az első pillanattól kezdve nagy vé
leménnyel voltam róla. Könnyed 
mozgása, szívóssága, nagy akarat
ereje és határtalan igyekezete alap
ján a legnagyobb reményeket fűz
tem hozzá. Most is csak azt tudom 
mondani róla, hogy ha továbbra is 
ilyen becsületesen dolgozik, világ
nagyság lehet belőle.

—  Én mindig vallottam, hogy a 
magyarba oltott szlovák a legtehet
ségesebb fűtőanyag. (Lásd Tomasek- 
Barsi, Krizsdn-Kelen.) A Vác—Bu
dapest vonalat azért én a „Tehetsé
gek völgyének“  neveztem el. Bár 
mindig tehetséget ki tudnánk innen 
termelni! De a legtöbbjük nagyon 
szerény viszonyok között él és ame
lyikben nem lobog úgy a lelkesedés 
tüze, mint Patakiban, az könnyen 
elkallódik, ta taki fa nagyon sze
gény fiú. tzabólegény. Rákosszent- 
mihályrál jön át Mátyásföldre ed
zeni, mert itt' rendes kis pálya van. 
Rendszerint futva teszi m eg az utat 
oda-vissza. Ez a bem elegítése és a

Még leltet Jelentkezni
a rúdugró és magas ugró 
tanfolyamra

Megírtuk, hogy a MAS® a. fiatal ver- 
s.’nyzők számára gyülekezetei rendez 
Si mimen vezetésével. Az elsőn a magas- 
ugrok és a rúdugrók lesznek együtt. A 
szövetség edd lg a követkoeőkct hívta 
meg:

Magasugrók: Cse-gezy, Kuruc®. Farenczb 
Jad-dce, Kiss. Lesrler, Moór, Mndae, KA* 
azon. Bomkíii, Szombathy, Szászdeáfc, 
Szöllősi, Kottán, MalaUnszky.

Rúdugrók: Lábúért. Sülié, Mihályi*
Csupor, Prigly, Burányi, Molnár, Csikós* 
Nyiry, Bodnár, Egresi.

A szövetség már megkezdte a vidékiek, 
részére a vasúiéi jegyek Szétküldését. A 
tanfolyamra még lehet jelentkezni, A 
vidékieket «  szövetség látja el -tokáénál és élelemmel. 14-án deteldtl kelt a meg
hívottaknak a szövetségben jelentkezniük. 
Az edzések a MAC-pályán lesznek.

Kolozsvárott rendezik meg 
a vidéki bafnoksógot

A MASz vezetőt az Ifjúsági bajnok-* 
Ságok alkalmával megbeszéléseket foly
tattak az egyes kerületek vezetőivel, köz-1 
tűk Somod! István dr-rnl, a délkeleti 
kerület elnökével- is. A megbeszélések 
eredményeként elhatározták, hogy az Idd 
országos vidéki bajnokságokat (augusztus
2—8-án) Kolozsvárott rendezik meg. 
A kolozsvári pálya immár teljesen el- 
készült, kitűnő állapotban van és azon' az 
egyre jobban fejlődő vidéki versenyzők 
bizonyára elsőrendű eredményeket érnek 
majd el.

KOLOZSVÁRON
a KAO elindult a MASz által kürt- if- 
fúeági egyesületi bajnokságban. A kitű
zött napon osak Fé-caott rendeztek ilyen 
versenyt. A kolozsvári eredmények. 10J m: 1. Bakos KAO 11.4, a. Moll KAO
11.5, 3. Szalóki Vitt, 11-8. 400 ni: 1, Bakó* 
KAO 53.3, 2. BodO KAC 58.2, S. Bftngha 
VU-I. 58.3. 10M m: 1. Buttka KAC 2:48.
2. Bodó KAO -2:5(1. 3. gzetoemyés KAO 
2:55.6. ilflOO in: 1. Buttka KAC 9:42. kor. 
csúcs, 2. Szlckernyés KAO 10:53.4, 3. Jcn-ei 
KAC 10:50.6. 110 gát: 1. Varga- Vili. 19.6,
2. Nagy KAO 21, 3, Nagy VtW. 21. Ma
gas: í. Nagy KAC 155. 2. Kiss Vili- 
150, 3, Szabiki Vili. 145L Távul: 1. ".  ............ ,.. . .  , ,. Már
ton KAC 622, 2. Varg-a Vili. (KW, 3. Moll 
KAC 578. Súly: 1. Serbán Vil-l, 10.40. 2. 
gondos KAC 10.05, 3. Nagy KAO 9.89. 
Diszkosz* 1. Márton KAC 32,20. 2. Szn- 
Jókt Vili. 28.45, Gondo-s KAC 27.95. 
Gerely; l. Horváth KAO 89.45, 3. Borbán 
Vili. 37,05, 3. András V1U. §8,39. 4*2M m* 
3, KAC 1:37.9, 2. Villamos 1:39,2. Pont
versenyben: 1. KAO 11.39. 2. Villamos
8535 p. NŐI számok: 100 m Cteák KAO 13.?j 
magas Gál IvAC 1.35, távol Csák KAÖ 
443, mily Medroa Vili. 8,58.
721-ES SVÉD IFJÚSÁGI TAVOLUGBÓ 

A vasárnap rendezett Ifjúsági versenye
ken Lupéban Strand 721 cm-t ugrott 
távolba, Borosban Hagberge 62,1-t futott 
400-on, Heüatröm 14.19-et ugrott hármas
ba. Helslngborgban egy felnőtt verse
nyen Larsson 15;13.8-ot futott 500o-en, 
Eriksson 51.S6-tal nyerte a kalapács- 
vetést.

SZERDÁN ESTE 7 ÓRAKOR
értekezletre hivatalosak a válóét 
atléták a szövetségbe. Az értekezletei 
utazási tudnivalókat beszélik meg.

AZ ORSZÁGOS VIDfiKI MARATHON1 
BAJNOKSÁG

és egyben országos marathoni verse: 
lesz vasárnap délután- Csepelen. A vf
senyre 2S nevezés érkezett,’
Gyimeei. Kiss. Mauréryr”  Ftnta"- c 
Vidéki nevezések (a szegediek) még 1 
futhatnak, A verseny délután fél 
órakor kezdődik, a versenyzők a cser 
stadionba futnak be, ott a kerületi : 
bojiáOkaAgfokat rendezik ugyanakkor

A MQVE-BAJNOIí SAGOK
szombaton és vasárnap lesznek a MOTí 
pályán. A versenyre eddig Rákosiig-* 
Rákoszentmiháíy, Óbuda. Gyömrő, Feí 
szenterzsébet, Nagykőrös és Kunszer 
marton nevezett, de még várnak vidt 
jelentkezéseket.

4



^m erita fealnoltságábaiB
Kiemmer beállította JHarbig 
48 mp-es 4§0»as wilágcsúcsát

Am erika bajnokságait Philadel
phiában rendezték m eg a Franklin 
Fieldg-stadionban. A  verseny első —■ 
és számunkra legnagyobb megle
petése az volt, hogy a tavaly hozott 
határosat ellenére nem yardos, ha
nem m éteres tdvolcon rendezték a 
versenyeket. Nem kisebbek azonban 
a  verseny sportbeli szenzációi sem,

400 méteren Grover Kiemmer 
kerek 46 m p-ss idővel győzött 
és ezzel beállította Harbig két 

év előtti világcsúcsát!
A  helyezettek idői is bámulatosak. 
Kerns 46.3-at, Bourland 46.5-öt fu 
tott.

Nem kevésbé tüneményes a 110 
méteres gátfutás eredménye sem.

Itt W olcott állította be Towns- 
nak 1936-ban Oslóban elért 13.1 

m p-es eredményét,

amelyet annakidején „valószinűtlenül 
jónak '1 hirdetett a sportvilág.

M agasugrásban Steers elszenvedte 
első vereségét. A  nemrég feltűnt 
Stewart verte meg. Mind a ketten 
206 cm -t ugrottak, de ezt Stewart 
elsőre vitte, Steers pedig csak má
sodikra.

A  rúdugrást 457 cm -es eredmény
nyel ki nyerhette volna más, mint 
Warmerdam, Utána 475 cm -re tet
ték a lécet, de ezt W armerdam is 
verte.. A  100 métert a néger Érveli 
nyerte 10.3-mal, az 1500 métert 
McM itchell 3:53.1-el, a távolugrást 
Brown 773, a súlylökést Blozis 16.48 
eredménnyel.

A  junior-bajnokságok eredményei; 
100 m: Jordán 10.4, 200 m:
Greenidge 21.5, 400 m : Marshall 48. 
110-es gát: Cummings 14.3, magas: 
Stewart 204, rúd: Crawford 411,
súly: Michael 15.82.

N e m  v i s z  k ü l ö n  m a g a s u g r ó t  
G ö t e b o r g b a  a  M A S z
és nem döntött, hogy a négy 

távfűtő közül ki fut ötezret és ki tízezret

Tömegesen tűntek fel a 
tehetségek az ifibajnokságban

Az ifjúsári bajnokságok minden eszten
dőben új erők felszínre kerülését. ÚJ 
tehetségek felbukkanását szokták hozni 
Ebben az évben sem történt másként. 
Mindössze azt kell sajnálattal megállapí
tanunk, hogy sokan nem tudtak elindulni 
a versenyen olyanok, akiknek ott lett 
volna a helyük és akiket egyesületük be 
is i.evezett. Elsősorban a ludovilcasok 
kiváló dobóiénak, vitéz Csapónak hiányát 
fájlaltuk. Vele a klasszisoredmények 
Siáma emelkedett volna,

JÖNNEK A VIDÉKI LEVENTÉK 
Mindjárt elöljáróban a legnagyobb 

dicsérettel kell megemlékeznünk néhány 
vidéki lever.teegyesület erőteljes fel
vonulásáról és eredményes szerepléséről. 
A diósgyőriek, gyöngyösiek ózdiak Jól 
nekigyürkőztek és ki is tettek magukért. 
Pedig' az atlétika nem mindenütt régi és 
erős gyökerű. Már várjuk és látjuk la 
magunk előtt azt az időt, amikor a vidéki 
leventeegyestHetek fogják egymás kozott 
eldönteni az ifjúsági bajnokság sorsát.

m in d e n k i  v id é k i? . .
A vidék most Is pompásai; szerepelt. 

Ha a győztesekon véglgmegytmk, meg 
kell állapítanunk, hogy a háromszoros 
győztes Csányi György Kunszentmiklós- 
ról került fel Pestre és a kunszent- 
miklóst ref. gimnázium ősz testnevelő 
tanárának, Miklőssy Jánosnak keze alatt 
sajátította el pompás stílusát. A 400 
méteren győztes Bánhalmi Budapest 
környékére való és az MR1SEí tagja. Az 
1500-at és 3000-et nyerő Villás! Duna
keszin, a két gátfutőszámot nyert Data* 
Sopronban folytatja edzéseit. De a 400-as 
gáton mögötte befutó és Balás ered
ményének megsemmisítése után baj
nokká. előlépett Ezsokl is rákosligetl. 
Idevaló a súlydobásban győztes Hamvai, 
soproni a dlszkoszvetést pompás ered
ménnyel nyerő Garamvölgyi, gyulai a 
gerelyvető Kertész, a magasugró Kiss és 
a rúdugró Herezeg. Mint láthntó, alig 
maradt bajnokság a valódi pestieknek, a 
helyezésekben pedig ugyanezt a helyze
tet látjuk. ____ __

h a b o m  a  m  a g y  a b  . ,
A legeredményesebb atléta kétségkívül 

Csányi György volt. Nagy fölényéhez 
hozzájárult az is, hogy ő mér több, 
mint egy éve a felnőttek sorában küzd és 
ott alaposan megedzödött. 6 a magyar

atlétika egyik legnagyobb ígérete. Kettő* 
bajnokságot szerzett a dunakeszi Villasi. 
Kóla is egészen kiváló véleményünk van. 
Csak kitartásától függ, hogy elér-e a 
legnagyobbaklg. Olyan mostoha viszonyok 
között edz ő is, mint Bánhalmi. Mind a 
kettő Iilchteneckert Lászlónak, a pest
vidéki kerület edzőjének hozzáértését 
hirdeti, Kiválóon gazdaságos stílusuk 
további pasy fejlődés alapját adja meg.

GYULA AZ ÉBEN
Meg kell emlékeznünk a gyulaiakról is 

Christián László a gyulaiak lelkes test. 
nevelő tanára három bajnokkal rukkolt 
ki, Pedig ha az 1924-ben született, _ tehát 
még két esztendeig ifjúsági Kiss 51 
kerületi KISOK-bnjnokságokon nem 
sérül meg, hozzányerhették volna . a 
110-es gátat és talán még a távolugrast is.

SOK A TEHETSÉG
Tehetség a bajnokokon kívül is igen 

sok akad. Nem a várt ütemben bontako
zik ki de egyszerre klugorhat Kárpáti. 
Szakíts is újra gyors lesz ha jobban 
belejön a repülésbe. (Repülőtanfolyamon 
van Debrecenben.) Egészen kivételes 
400-as tehetség a kolozsvári Bakos, Ha 
nem a külső pályát kapja, lehet, hogy 6 
lett volna a bajnok. A 800-as mezőnyben 
a váratlanul bajnokságot nyert Tarcalon 
felül Almási, Mikuska. Buttka Is 
egyaránt sokra viheti, Dvorniczky, Erős, 
Simon, Csépány a távfutó gárdának 
jelent értékes utánpótlást. Nagy javulást 
láttunk a magas gáton Is. Az ügyességi 
számokban elsősorban a kaposvári 
Csegezi, azután Horváth, Szombathy, 
Pataki árult el komoly képességeket.

9:5 — 1941 javára
Ha az idei eredményekéi a tavalyiak

kal összehasonlítjuk. a kedvezőtlen 
körülmények, az erős ellenszél ellenére is 
komoly fejlődést kell látnunk. Tavaly «t 
számban volt jobb az eredmény, mint az 
Idén, az Idén kilencben akadt jobb, mint 
a tavalyi. Egy eredmény egyforma. Az átlagok csaknem mindenütt lényegesen 
javultak, Egyetlen tavalyi bajnok tudta 
megvédeni bajnoki elmét: Hcrezeg
László, a gyulai rúdugró, ő  azonban az 
idén kisebbet ugrott, mint tavaly. 
A tavalyi helyezettek közül Csányi. Vil
lás!. Balás és Kertész rukkolt előre a baj
noki címig. A többi új ember.

A  vasárnapi meghívást verseny 
alapján összeállította a  szövetség a 
pénteken Svédországba utazó m a
gyar atlétaválogatottat.

A  vasárnapi versenyek im itt- 
amott nehézséget okoztak. Korom- 
-pai és Sir húzódása, a M AC-K ovács- 
nak a  Törekvés-K ovács felett ara
tott győzelme, Darányi dr és Rák
hely feljavúlása mind m eggondo
lásra intett. Végül aztán a bizottság 
a következő csapatot állította össze: 

ÍOO m: Csányi IV UTE, Korompai 
DEAC.

200 m: Csányi IV UTE, Gyenes 
M AC.

400  m : Görkói BBTE, Polgár
BBTE.

800 m: Harsányt BBTE, Bires
UTE.

1500 m: Harsányt BBTE, Szabó 
I M AC.
I 5— 10.000 m: Szilágyi BBTE, Ke

len BBTE, Csapiár MAC, Németh 
Béla MAC.

110 m gát: Szabó dr MAC, Htdas 
BBTE.

400 m gát: Polgár BBTE, Nádasdi 
DiMAVAG (Kiss TSE).

Magasugrás: Vermes BBTE, Gyá
rié za MAG.

Távolugrás: Vermes BBTE, Gyti-
ricsa MAC.

Rúdugrás: Zsuffka MAC, Kovács 
TSE.

Hármasugrás: DusnokiMAC, Hor
váth DiMAVAG.

Súlylökés: Németh BSsKRT, Da
rányi dr MAC.

Diszkoszvetés: Kulitzy BBTE,
Horváth DiMAVAG.

Gerelyhajítás: Várszegi MAC, Osá- 
vilii III BJSAtG*

Kalapácsvetés: Németh MAC,
Biró KAC.

4x100 m: Csányi UTE, Korompai 
DEAC, Gyenes MAC, Sir dr BBTE.

4x400 m: Görkói BBTE, Polgár
BBTE, Góbi BBTE, Marosi Testv,

A  válogatáshoz illetékes helyen a 
kővetkezőket fűzték hozzá:

— A rövidebb távokon az egyet
len problém a Sir húzódása. Próbát 
eddig nem futhatott, de a hét köze
pén m ár kom olyan edzhet. Szüksé
günk van rá, de beteg futót nem vi
hetünk. Orvosi vizsgálaton kell át
esnie. Hasonlóképpen

orvosi vizsgálatra küldjük Ná- 
dasdit is,

akinek betegségéről különféle híre
ket kaptunk. Ha nem egészséges, 
Kiss jön  helyette.

í —  Szabó jó  futása nem hatott 
meglepetésként. Közelebb is végzett 
volna Harsányihoz, ha a BBTE-íutó 
a célegyenesben nem hagyja el pá
lyá ját és nem akadályozza Szabót 
az előretörésben. M ég lehet gondol
kozni azon is, hogy

tagjai általában felfelé ívelő forrná 
bán vannak és idei legjobb eredmé
nyeiket felül fog já k  múlni odakünn.

Újszerű eredm ényhirdetést
hallottunk vasárnap a MASz meghivási 
versenyén, Mi magunk is többször hivat- 
koztunk külföldi példákra, ahol az ered
ményhirdető nem elégszik meg pusztán 
az ugrások, dobások távolságának.  ̂ a 
futások időeredményeinek közlésevei, 
hanem oktatást, tájékoztatást is nyúlt a* 
egyes versenyszánnok csúcseredményeiről, 
a futók helyzetéről stb. Még arra is akad 
példa, hogy a bemondó szellemes meg
jegyzésekkel frissíti a közönség hangú- 
latát. Nálunk is más sportágakban meg
próbálkoztak már üyenszerü verseny 
magyarázatokkal Várszegi Józsefnek, 
kitűnő' gerelyhajító bajnokunknak bizo
nyára ezek az általa is tapasztalt példái* 
lebegtek a szeme előtt, amikor átvette n 
vasárnapi versenyen a bemondó tisztet os 
szakítva a hagyományokkal, igyekezett 
ebben »  modorban konferálni Eleinte 
ment Is a dolog és a közönség el°bb 
meglepődve, majd örömmel fedezte fel W 
újítást. Később azonban bajnokunk vér
szemet kapott és egyre jobban túllőtt a 
célon. Monoton, vontatott hangon, de 
annál epésebb megjegyzésekkel foglal
kozott az egyes versenyekkel és verseny
zőkkel, Nem tudjuk, hogy hogyan esett 
volna Várszignek. a versenyzőnek, ha 
akkor, amikor 63 méterrel nyer egy ver. 
senyt a bemondó hozzáteszi ; Hat ez 
bizony édeskevés, mert Niktanen világ
csúcsa 78.70! Körülbelül ezt erezhette 
Dusnokl Is. akinek folyton Tájim* 10 
méteres világcsúcsát emlegette es meg 
mielőtt elkezdődött volna a hármasugrás, 
előrebocsátotta, hogy hármasugrásban a 
közepes eredmény 14.80-nál kezdődik. 
Bizonyára tudta, hogy Dusnokl idei leg
jobb eredménye 14 20. A* 5000-es verseny 
közben is akadt egy-két szerencsétlen es 
a verseny komolyságát aggasztóan 
veszélyeztető megjegyzése. Ezek a hozzá
szólások nem azt jelentik, hogy az 
újítás nem helyes, csak óvatosságra inte
nek és főként; tapintatra az atlétákkal 
szemben

Vadas Iván Nagyváradról Kolozsvárra
tette út a székhelyét huzamosabb időre 
a Innen fogja a székelyföldi városokat 
felkeresni egy-két hétre az atlétikai élet 
megmozgatására.

Jól Állunk 
az SOOü-es vllátgranglt*tftii I
Elismerjük, hogy Svédországban még 

kevés 5000-es verseny volt és, a finnek 
sem tündököltek eddig valami nagyon. 
Mégis megelégedéssel tölthet el bennün
ket hogy az idei világranglista julras 
20-i’g 5000 méteren az alábbi képet
mutatja:

14-36.6 Heino finn,
14:38.6 Szilágyi magyar.
14:38.8 Csapiár magyar.
14. :40 4 Jansson svéd.
14:40.6 Németh magyar.
14:4t Farkas magyar.
14:41.4 Sarkama finn.
14:42.2 Pataki magyar.
14:43.6 Eper magyar.
14:44 2 Kelen magyar.
14:45 Ibarra brazil.

14:45.8 Salminen finn.

Östbrlnk 3 0 :4 5 .2  mp-e« Idővel 
nyerte a svéd 1O»O0O*«e 
bajnokságot

A svédek a 10.000-ea bajnokságot nem 
a többi bajnoki számmal együtt, hanem 
elkülönítve rendezik. Múlt vasárnap tar
tották meg a bajnoki versenyt gödör- 
taljeban. A versenyben nagyobbrészt 
TiUmsn vezetett, 8:57 volt a 3000, 15:18.6 
az 5000 méter Ideje. Végül is hatalmas 
hajrában östbrink győzött 30:48.2 mp-es 
idővel a 30:49.8-at futó Tillmann ellen. 
Harmadik 31:11.2-vel Fettersson lett. 
Negyedik 31:57.2-vel Erlksson. A többiek 
32 percen felül futottak, 83,on belült 
azonban 15 akadt. Az ugyanakkor rende
zett ötprőbabajnokságot Stenqvist nyerte 
3260 ponttal Lundberg 3215 pontja eüqn. 
Stenqvlst 714 cm-t ugrott távolba. Ebe 
másik versenyen Franzén 49.3 mp-et 
futott 400-on.

A svédek különben állandóan figyelik
a magyar eredményeket és azok alapján 
elsősorban 10.000-en és a dobásokban 
adnak esélyt a mieinknek

Tiszteleidíias országos ver
seny lesz Nagykanizsán

Nagykanizsán — hála Krátky polpá?" 
mester pártfogásának ég Kismartoni dr
kerületi előadó igyekezetének — újra 
életre kap az atlétika. Érdemes a kani
zsai atlétikával foglalkozni, hiszen most 
sem haltak ki azok a tehetségek, akikből a. 
múltban Marvalitsok, Józsák. Megyerik 
lettek. A 75. évét jubiláló 2MNTB pályá
ját nqsy költséggel readbehozták és út 
ie meg az NVTE-ben is Holló JéAQS, 
illetőleg Horváth Lajos lelkes igyekezet* 
pezsgő életet teremtett. Ennek az életnek 
megnyilvánulása lesz az NVTK vasárnapi 
országos versenye, amelyre fővárosi atlé
tákat is várnak. A versenyre az érem- 
d íj ázáson kívül értékes tíszteletüuakat i» 
tűztek ki.

K É T  L Á N Y  A  P Á L Y Á N . . .
Gyarmathy Olga « Oláh Irma 

beszél önmagáról
A magyar doigwcú nők „Koszorú* egy*" 

sütetei vasárnap délután mintegy Két-
százötven hölgyet szerepeltet© t a, Diák- 
Sporttelepen megtartott pporldwutá^ukob- 
Ez O tényleg szépszámú Eárda,Budapest
ről és a fuvaros környékéről tevmtett 
össze- Két lány ózonban .-távol ictetrw . 
Debrecenből, Ihletve ( "k is fáét* o versenyre. Ez a J ó t  „vidéki kis

J A csinos, napbarnított debrecenl Gyar 
mathy Olga alig 17 éves. Annak ellenére, 
hogy életének mindössze harmadik nagy 
versenye előtt áll — feltűnően nyugodtan 
készül kedvenc számára, a magasugrásra. 
Lassú sétából, rövid, gyors térdemelések- 
b«l áll a bemelegítése. Külön szorgalom
ból mért még jár vagy 6—8 métert kézen 
U. Párperces szabadidejében beszélgetni 
kezdünk a Jövő Caák lá vá iéva l.

>w Alig egy éve kozd tóin el atíelízaim. 
ájT Idén kclatom esak «1 komolyabban
•JU arAÍM . « f llR 1s r b Sitksst r a »£ ‘3 I S  
i á  s s r s í i ‘* J ír M « 2  *  « *s,*sK‘‘3.,r{‘'»- —* * 

*2 8 *  S ?  ÍS S

ssfag. rv mofiuovi
Aárls ezólítiák 

Wiathy Olt ‘ 
r* Szornbotetteai — Komiyenen revjw -  -,v_,t 
raagassáetm, 125-re teszik fel a If**”  
kísérője azt mondja Gynrmothynak. hogy 

hagyja ki. Gyarmathy tntakozlk- 
n ~  De, kérem, én még tovább akarok

Magyarázzák neki, hogy attól ő még 
Ugorhat. Ugrik Is, A 150 es magasságot 
élsöre 1 fis milyen magasan repült át g 
léc fölött! 153-mal la próbálkozik, Első 
kísérletre leveri, aztán — kihagyja* 
Rohan a távolugrő helyre, hogy újabb 
ésúesot étjén tsL ha mindjáa csak leertt*

letít Is. 518-nál ér főidet. Még holtver
senyt fut Nagy Rózsival 100-on, 13.3 alatt 
téve meg az ,,utat“ , így szerepelt az 
egyik vidéki kislány Budapesten..

A másik vidéki hölgy, a 
Olliá Irma alig egy-két évvel „Idősebb 
Gyarmathyn&l.A nyurga, szőke kislány Issn szük-
zavú. Nagyon nehezen lendül bele a 

beszélgetésbe, A verseny előtt nem
melegít be Mint később megtudjuk tőle, 
bizony ez nem szokása neki.

— Nincs nekem edzőm — 
mentegetőzve —, én csak úgy magámtól 
kezdtem el ugrálni. Magam tanítottam 
magam. Meg aztán nincs Is olyan pajy»i 
ahol rendesen tudtam volna edzést tar
tani A NAC színeiben versenyzek Az fi 
pályájukon szoktam ngrálgatnt. De 
hogyan? Magam viszem M a
ásom a leugróhelyet, hogy meg ne üssem 

igám, ha főidet érek. 
fiát Oláh Irmának csak kJ*1" 1.41"* 

lehet, hogy ilyen körülmények Wzött is 
már & 145-öa magasságnál tart.

— Nagyon sok hassnos dolgot láttam 
most Itt a versenyen — mondja. — Lát
tam Gyarmathy stílusát, « »  mé* "*>* 
próbálkoztam Ilyen stilushan ugrani. 
(Oláh balról jobbra, oldalról fut neki a 
lécnek és ollózva ugrik.)~  Ha áttérne a guruióstüoora, hama, 
rosan átugorná a 15é-et is — mondjuk 
neki.

c  Megpróbálom — feleli Oláh —. ott
hon majd ,mtinoznt‘* fogom Gyarnuithyt. 
Egyelőre igen örülök, hogy sikerült kerü
leti csúcsot ngranom, meg annak is, 
hogy nem vallottam szégyent Pesten 
így olyan boldogan rohanok haza.

Boldogan rohanhat haza Nagyváradra, 
ahol tovább is maga cipeli m®!4 a* ugró
mércét és maga ássa majd a földet. , ,

MCLLEB NYERTE
a német Btpréba «a tlzpróbabainokságot. 
Az Erfurtban rendezett versenyen Müller 
ötpróbaeredménye 3796 pont, a tízpróbaé 
6920 pont volt Részeredményei: 11.1, 51.8, 
4:41.8 17:3, 170, 710, 330. 12.82. 88.94, 

,65 00,'

Szabó, vagy H íres fusson-e  
800-on.

Szabó szöllöcukor-injekciút Kapott a 
héten és lehet, hogy ez javította fel 

i erőnlétét. Híres még nem volt ka
tona, munkaszolgálatra kellett be
vonulnia. Vasárnap még nem kapta 
meg szabadságát, délelőtt sokat állt 
és ezért mentettük fel a verseny 
alól.

, __A hosszútávfutók elosztása _
két versenyszámra még nem történt

| meg véglegesen.
Valószínű, hogy a Kelen—Szi
lágyi pár fut 10.000-en és a 
Csapiár—Németh pár 5000-en. 

Csapiár odakint még jobban fog 
futni, mert a héten gyengélkedett és 
mégis elérte egyéni csúcsát, ö 10.000 
méteren szeretne Inkább indulni. Ez 
majd véglegesen odakint dől el.

—  Magaaugró kivitelének a* adott 
I viszonyok között nem lett volna ér 
| telme. Rúdugrásban

vita volt a két Kováé* személye 
fölött.

Végül fiatalsága, a múltban elért 
nagyobb eredménye és Ismert Uüz- 
döképessége a Törekvés-Kovács ja
vára billentette a mérleget, annak 
ellenére, hogy vasárnap a pompásan 
feljavult MAC-Kovdcs megverte. 
Súlylökésben Darányi dr nagy javu
lásával és várható további emelke
désével érdemelte ki a kiküldetést 
Rákhely személyét itt is és gerely' 
hajításban is esek akkor vettük 
volna figyelembe, ha lényegeeon 
jobb az utána következőnél. Nem 
tekinthető ugyanis százszázalékos 
atlétának az, aki közben futballozik 
és a külföldi ellenfelek elleni készü
lés helyett csak szorgalmasabb, de 
talán kisebb képességű magyar ver
senytársait akarja legyőzni és Így 
válogatott lenni. — A vasárnapi 
verseny alapján a 4x400-as váltó 
összeállítása is adva van. Marosi 
kimenetele körül szabadságnehézsé 
gek miatt még nincsen minden rend 
ben, de remélhetőleg ez la rendezö- 

| dik. Az az érzésem, hogy a csapat

Nincs egyebünk, 
csak a remény
legközelebb — falán — le
győzzük az olasz evezősöket

K ét ember halad előttünk a Szent 
István-körúton. M ikor kiérnek a 
Dunapartra s m egpillantják az 
olasz evezősök tiszteletére zászló- 
díszbe öltöztetett szigetet, elragad
tatva kiált fe l az egyikük:

—  Nézd, de gyönyörű az a sok 
zászló! Mennyi szín!...

Ml Is odapillantunk s gyönyör
ködve adunk igazat neki. Magas ár- 
bócokon a MESz zászlói, olasz, ma
gyar lobogók lengenek s az árbócok 
közt kifeszltett huzalon sokszáz apró 
egyesületi zászló. Az előkelőségek 
részére fenntartott nézőtér is csupa 
zászló, hátterében a szövetség ara
nyozott óriást címere. A napsütés, a 
csillogó víz, a kék ég, a zöld háttér 
és az utak vörös salakja szolgáltat
ja a keretet és teszi oly megkapóvá 
a látványt, hogy csak dicsérni tud
juk azt, aki ezt megtervezte.

Mindenütt a legnagyobb rend és. 
tisztaság, rendőrök jármaik fel-alá s 
őrzika nézőteret az illetéktelenek
től. •

Mikor kiérünk, Hautzinger Sán
dort pillantjuk meg, az egész via
dal lelkét. Most is mindent gondo
san ellenőriz, kipróbál, megigazít. 
Jókedvűen törli a homlokát.

— Remélem ,minden meg fog fe
lelni, senkinek sem lesz panasza — 
mondja reménykedve. ' Szeretettel 
néz körül müvén, de amint a lelátó
ra téved a tekintete, egyszerre el
komorul,

—  Úgy látszik azonban, hogy 
hiába fáradtunk — legyint szomo
rúan — mert nem lesz, aki lássa. 
Félóra múlva kezdődik a verseny a 
majdnem üres az egész lelátó. Rá- 
költöttünk a nézőtérre vagy 500 
pengőt »  őrülök, ha lesz hatvan 
pengő bevételünk, Es ez fgy m egy 
mindig! Csoda, hogy egyáltalán von 
kedvünk versenyekét rendezni.

Hát bizony több nézőt érdemein# 
ez a verseny, hiszen alighanem ez 
az egyetlen nemzetközi mérkőzés 
Magyarországon ebben az Idényben.

Azért a verseny kezdetére mégis
csak összegyűl néhányszáz ember a 
Izgatottan taglalja a lehetőségeket. 
Sokakat csak a nemzetközi számok 
érdekelnek, többet azonban a hazaiak 
Is. Abban mindnyájan megegyez
nek, hogy az olaszokat nem igen 
fogjuk elverni. Jellemző erre a kö
vetkező párbeszéd, ami két ver- 
senytváró néző szájából .hangzott el:

— j ó  lenne most eg y  jégeső...
—  Miért?

A z talán e lv em é az oiaszokat. 
m.

Kijött a versenyre Wünst&zr Fri

gyes, az Evezős Szövetség elnöke, 
kint volt minden vezető, még Törők  
Zoltán szövetségi kapitány la —  
katonaruhában. A tudományos vilá
got Szentgyörgyi professzor képvi
selte, akit leánya Is elkísért, a mű
vészvilágot pedig Szeleczky Zita.

*
A verseny számai méltók voltak 

a nemzetközi jelleghez, mindenütt 
erős küzdelmeket, szép győzelmeket 
láttunk. Az Időit jók voltak (hiva
talos Időmérőket még most Is hiába 
kerestünk!), csak éppen — mint ké
sőbb kiderült — a táv volt rövidebb 
valamivel. így már érthető.

A rendezés ellen sem emelhető 
kifogás, sehol kihagyás, fejetlensé
get nem tapasztaltunk, minden terv
szerűen, szigorúan a versenyrenfl- 
hez szabva folyt la. Nem késtek a 
rendezők — és nem siettek á ver
senyzők.

A versenyek állásáról a közönsé
get H auteinger Sándor tájékoztatta 
szócsövön keresztül — Igen jól. 
Olyan Izgalmas és szakszerű hely
színi közvetítéseket rögtönzött, mint
ha legalábbis a rádió hivatásos be
mondója lenne. Meg is jegyezte vitéz 
Csik László a szövetség társelnöke;

— No, most már nem kell fél
nünk, hogy Phihár Pista kiöregszik. 
Itt az utánpótlás!

•
Két számban szerepeltek szom

baton ez  olaszok és mindkétszer 
győztek. Nem fogtak azok rákot, 
nem kormányoztak el, még csak fel 
sem borultak, mint ahogy fiaink 
titkon remélték. Olyan biztosan, 
egyenletesen eveztek, mintha. «gy 
ember ült volna a hajójukban s 
úgy húztak el kapkodóan evező 
fiaink mellett, hogy fájt a szivünk. 
Hiába, mi most nem vehetjük fel a 
versenyt az olaszokkal. Nagyon sok 
körülmény gátol bennünket, amik 
ellen nehéz harcolni. Most éljük a  
kísérletek időszakát, most még esek 
keressük a válogatottunkat, Py®a 
most még (— éi már) nincs. D® 
hogy ha megint less, akkor nehezen 
fognak győzni az olaszok, akár
milyen eszményi hajóik vannak « 
akármennyire jól eveznek is.

•
Mindent egybevetve nagyon szép 

versenyt láttunk s ha nem is a ml 
fiaink győztek, érdemes volt 
kimenni megnézni, hogy hogyan 
eveznek a vendégek. Láttunk aofe 
fiatal magyar tehetséget, kormányos 
nélküli négyesünkben 1* ült újonc, 
örvendezhettünk a fiatal nemzedék 
előretörésének, amelynek a haladása 
a legszebb jövővel kecsegtet.

Biztosak vagyunk benne, hogy ha 
nem az idén, hát majd a jövő év
ben, vagy azután jobb pályánk le 
lesz, jobb csapatunk Is, többen lees
nék kiváncsiak a küzdelmekre és 
— talán •— elverjük az olaszokat.

Jégeső nélkül
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T E R E P S Z E M L É N  A Z  Ú T  
-  J O B B O L D A L Á N

Vasárnap ha/nali auióséta a megváltozott 
menetirányú országúton

A  világhódító Róm a behálózta út
jaival Európát. És minden út 
Róm ába vezetett s mindem út Róm á
ból indult akkor, mint eg-y hatal
mas szívből az üterek és a vénák . . .

Ebben az időben m ég nem volt 
„balra hajts" és „jobbra hajts".

De a forradalom  Parisában, a vér
fürdő napjaiban R obespierre már 
rendeletet bocsájtott ki a közleke
désről:

—  A zok  a targoncák, am elyek a 
vesztőhelyre szállítják az elítélteket, 
az út baloldalán tartoznak köz
lekedni . . .

A  postakocsi világában a  határok 
az út közepén poroztak s a  paraszt
szekér leállt, ha a  méltóságosam 
tovatűnő gyorsvonat! ős bakjáról 
felhangzott a trárá  . . .

És aztán jött a gépkocsi. A  teher
gépkocsi. A  nagy iram. A  gazda
sági élet. A  gyorsaság. A  tülekedés. 
A  balesetek. Gombamódra nőttek ki 
az utak a porból.

—  Balra hajts! Jobbra előzz!
—  Jobbra hajts! Bálra előzz!
Európában kétféleképpen hajtot

tak. —  H a te úgy, hát én máskép —  
m ondta a nagy politika. A  hiúság, a 
Célszerütlenség, a  csakazértis.

S bár a gépkocsik nagyrészét a 
jobbra hajts szerint építették, a 
balra hajts országok ezzel mit sem 
törődtek, ö k  tovább is balra hajts 
világszemléletüek maradtak. Vala
m ikor valaki ebből a  furcsa kultur- 
históriai tünetből csodálatos követ
keztetéseket fo g  levonni.

Mi m agyarok Ausztria járószala
gán csetlettünk, botlottunk. És balra 
botlottun k . . .

De eljött az egységes elv józan 
korszaka, beborult az „U gocsa nem 
koronáz"-oknak. Tegnap reggel há
rom  óra óta jobbra hajts, balra előzz 
já rja  M agyarországon is. Budapest
nek és közvetlen környékének kivé
telével.

Vasárnap reggel: terepszemlén.
Tudjuk jól, a  jobbra hajts határa 

Gödöllőnél van.
A  gépkocsink kifelé vágtat a  gö

döllői országúton. A  vezető nagyo
kat káromkodik, midőn a  bagi 
csárdának hívott, egykor a pusztai 
betyárok bárjának szolgáló, ma 
egyszerű vendégfogadó előtt elhaj
tunk.

—  Jobbra hajts! Balra előzz! —  
m ondja a kackiás, szuronyos kakas- 
toll, ezt m ondja a levente, ezt egy 
kis tábla... jobbra hajts! m ondja az 
újság, az emlékezés, a lelküsmeret... 
Jobbra hajts! mondja a  törvény... és 
m i engedelmeskedünk. De az első 
pillanatban nehéz engedelmeskedni. 
N em  rosszindulatból, ellenkezésből, 
de mert az ember keze nem já r  rá... 
A  soffőr húsz évig úgy tanulta, 
hogy balra hajts. Ez vérévé vált, ez 
gépszerűvé lett benne.

S most gondolkoznia kell. A z  útra 
kell vigyáznia, a forgalom ra, a  se
bességre, a  műszereire és arra is-.

hogy: jobbra hajts...
—  N ehéz lesz ezt m egszokni — 

mondja a soffőr, m ikor áthajtva a 
jobboldalra, kezdi figyelni a világot

Néhány kilométer után a vezető 
arca már derültebb. —- Tényleg 
semmi az egész, —  nevet.

Igaz viszont, hogy nem nagy a 
forgalom .

A z aszódi húzódásnál járunk.
De ekkor jön  szembe egy teher 

autó.
A  két gépkocsi közeleg egym ás

hoz. És m ost: valami különös szo
rultság lesz rajtunk úrrá.

—  Uram Isten, mi lesz, ha vala
m elyik a kettőnk közül elvéti az új 
rendet.

A  soffön  érzi a tűzkeresztség iz
galm át. Nem  szól, nem mozdul, de 
arca csupa figyelés. H ajók a  köd
ben... révül át bennünk valami távoli 
emlék. Valakinek a kocsiból most 
zászlójeleket kellene adnia, mint a 
tengerészeknek. V agy: talán okos
volna átmenetileg legalább, ha két 
autó mostanában találkozik, tül
kölni, ami azt mondaná: —  Te, öre
gem , em lékezz! Én m ost azért du
dálok, hogy figyelm eztesselek : jobb
ra hajts... És m ég sok-sok ilyen bo
londság kavarog az agyunkban.

De aztán nincsen semmi baj. Szé
pen elsuhanunk egymás mellett. A  
két vezető üdvözli egymást. Udva
riasan, mosolyogva. Mintha azt 
mondanák egym ásnak:

—  R em ek ! Te majdnem olyan  
ügyes vagy, mint én...

M ár a  besnyői húzódáson vagyunk. 
És most, am ikor legkevésbé vártuk 
volna, bekövetkezik a baj. Paraszt
szekér k ocog  az úton. Sok szénával 
megrakottan, unottan, •szomorúan, 
álmosan. D öcög, döcög az út köze
pén. A  paraszt alszik a bakon, a ló 
poroszkál, lógó fejjel, a m aga saját 
gondjával. Nyilván semmit sem .tud 
a  rendeletről.

Pontosan az út közepén lépeget. 
Lehetetlen elmenni mellette.

M eg kell állnunk. Tülkölünk.
Semmi válasz. A  paraszt alszik 

nyugodtan. Valószínűleg szépet ál
modik. K iugrunk a gépkocsiból.

Valaki közülünk m egfogja  a  ló 
kanitárszárát. A  ló bölcs, törvény- 
tisztelő. M egáll. A  paraszt alszik to
vább.

—  H é, —  mondjuk csökkent ud
variassággal.

A  paraszt csak szundít.
—  A  fen e  eg y e  m eg! —  Röppen 

ki a  népiesség a sofförhöl és m eg
rázza az atyafit.

—  N ó... mi az, —  gurgulázlk ki a 
béke derűjéből durván felráncigált 
paraszt.

—  Jobbra hajts, balra előzz! A zt  
gondolja kend, hogy e z  magára nem  
vona tkozik?  —  köpi ki peckesen és 
dühvei a  soffőr.

A z  álm os ember kitörli szeméből a 
csipát, a  pipáját balmutatóujjávaj

megpöcköli, aztán szortyogat egy 
kicsit rajta és nagy tempósan 
m ondja:

—  H át a Iának hiába magyarázok.
E zt értsék  m eg az urak. E zer éven  
át megtanulta, hogy hol járjon. A  ló 
nem olyan okos, mint az ember. Ma
gyarázzák m eg maguk neki, ha nem  
hiszik.

A zt sehogyan sem akarja m egér
teni, hogy a bakon aludni nem sza
bad. A z  aptya is így  csinálta, m eg 
a  szépapja is. M ért lenne ez egy
szerre más most.

Vagy tíz percig vitatkozunk. A  
paraszt végül feladja. Belátja, hogy 
nekünk van igazunk, hümmög, örül 
titoktan, hogy m íg aludt, nem tör
tük össze az ostorát. j

Aztán m egvárja, m íg a m otor fe l
búg s m íg el nem tűnünk. A ztán  el
helyezkedik a bakon olyan kényel
mesen, ahogyan csak lehet. —  Hé, 
Pista  —  rittyent a  lóra. E gy  ideig 
néz, aztán lekókad a fe je  és büszke 
királysággal, tempós lélekzettel 
alszik tovább . . .

A  libák sem  vesznek tudom ást az 
új rendről. Változatlanul az út 
közepén cikáznak és szabálytalanul 
e lőzn ek . . .

A  kutya m ár civillzálódott. M eg
szokta az autót, m eg sem ugatja. 
Fekszik a porban, felem eli busa 
fejét, néz és alszik tovább. A kár 
csak a  paraszt a b a k on . . .

Sok kerékpáros edz az ország
úton. Nincs verseny. Szép az idő. 
Nagyszerű edzésalkalom kínálkozik. 
M egszólítjuk az egyiket:

—  H ogy m egy a jobbra h ajts?
—  Nincs sem m i baj vele. Nekünk, 

a közlekedés Hamupipőkéinek ez le
gyen  a legnagyobb bajunk és akkor  
császárok leszünk! Inkább azt kér
dezze m eg a szerkesztő úr, hogy mit 
szólnánk, ahhoz, ha a főváros főú t
vonalain is közlekedhetnénk... E gy  
kicsit szokatlan m ég ez a jobbra- 
hajts. D e fo g  az menni. H iszen ver
senyben —  ha a széljárás m egkíván
ja, úgyis a jobboldalon kerekezünk. 
8 dülöutakon, ha versenyzünk, hány
szor előfordul, hogy tapodtnyi he
lyen kell előreverekednünk magun
kat. M ért ne menne e z ?  Tőlünk nem  
kell félniök az uraknak!

Barátunk szólt és áthajtott a bal
oldalra. Ú gy  látszik: a széljárás  k í
vánta így...

Kirándulásunk nem n agy  ered
ménnyel végződött. A ránylag kicsi 
volt a forgalom . Ú gy látszik: az 
emberek egyelőre m ég félnek. A  szo
katlantól. S nem próbálkoznak.

De fo g  az menni! gondoljuk, jó  
pestiesen. * 4 5 * * * * * 11

120 körös páros verseny volt va
sárnap a kerékpárverseny utolsó 
száma: 1. N agy— Németh 47 p, 2. 
Pelvássy— Éles 39 p, 3. R a jczy— Ki
rály 27 p, 4. Karaki— K ovács 21 p,

HATÓRÁS PAROSVERSENYT TERVEZ 
AZ MKSZ

A Millenárisnak évekkel ezelőtt leg
népszerűbb versenyei voltak a hatórás 
mérkőzések. Ezek a külföldi hatnapos 
versenyek mintájára zajlottak le. Az 
országúti versenyzők kényszerpihenőjére 
való tekintettel az MKSz most elhatá
rozta, hogy feleleveníti ezt a veraer.y- 
számot, hogy igy a porfelhőlovagoknak 
is hathatósabb rajtalkalmat biztosítson. 
Az első hatórás párosversenyt vasárnapra 
tervezi a szövetség. Kérdés azonban, 
hogy mer tud-e egyezni addig az ököl
vívószövetséggel. amely e napon Viadalt 
bonyolít le a Milleárison.

A balatoni herülei három, 
az északi kerület egy  
bainoki győzelm et szer
zett a vidéki kerékpáros 
páiyabatnohsúgt hüzdel* 
méh első fordulójában

Idén elsőízben bonyolítja le az MKSz 
a vidéki pályabajnoki viadalokat. Ezek 
összetettfutamú, többfordulós tornák 
keretében zajlanak le. Eddig egy futam: 
a debreceni viadal zajlott le. Ez az ország 
minden vidéki vágtázóját egybegyüjtötte, 
hogy a bajnoki címekért egymással össze
mérjék erejüket Az MKSz verseny
intézőbizottsága felülvizsgálta és a követ
kező debreceni eredményeket fogadta el 
az első fordulóban.

Vágtabajnokság: 1. Veszély András
Északi kerület 5 p, 2. Lóháti Északi 
kerület 3 p, 3. Csiha Alföldi kerület 2 p, 
4. Arany Balatoni kerület 1 P.

1000 méteres idofutam: 1. Walter Bala
toni kerület 5 p, 2, Veszély Északi kerü
let 3 p, 3. Adorján II Balatoni kerület 
2 p, 4. Sass Nyugati kerület 1 p.

Párosbajnokság: 1. Walter—Debreczeni 
Balatoni kerület 5 p, 2. Arany—Madarász 
Balatoni kerület 3 p, 3. Csiha—Mészáros 
Északi kerület 2 p. 4. Lóháti—Szakolczai 
Északi kerület 1 p.

4000 méteres üldöző csapatbajnokság:
1. a Balatoni kerület és az Alföldi kerü
let négyesfogata 2 p (holtversenyben),
3. az Északi és Déli kerület négyes
fogata 1 p (holtversenyben), 5. Nyugati 
kerület 0 p.

Idén még öt vidéki pályabajnoki futa
mot terveznek. Ezek az első forduló ered
ményeit alaposan megváltoztathatják.

A bajnoki küzdelmek első fordulója 
után — mint látható — a Balatoni kerü
let aratta a legtöbb babért, annak elle
nére, hogy idegen pályán vívta ki sike
reit. Három bajnoki futamban győztek 
fiai, az Északi kerület válogatottjai 
számára csak a repülőbajnoki futam 
hozott sikert. A többi kerület ebben a 
versengésben egyelőre szóhoz sem jutott.

A WMTK most máraz egyesületi pálya- 
hafnoksági küzdelmeken is magához ragadta a vezetést

Magyarország egyesületi pályabajnoki 
küzdelmei kién örvendetesen nagy mező
nyöket vonzottak a rajthoz. A hatodik 
forduló után a sorrend már nagyjában 
kialakult s az eredmények nagy megle
petést hoztak. A WMTK — mely eddig 
tömege ivei ̂ nyomasztó fölényt fejtett ki 
az országúton — most a pályán is ke
zébe vetie a vezetési s az évek óta „pá
holyban ülő" Törekvés ezúltak úgy lát
szik, (v.ak a második hegedűt játsza. 
Örvendetes a PSE előretörése. Pillanat
nyilag a harmadik helyen fekszik, annak 
ellenére, hogy Nótást most már huzamo
sabb idő óta nélkülözni kénytelen. A 
világháború utáni idők bajnoka, az FTC 
átmenetileg visszaesett a negyedik helyre. 
Az első vidéki egyesület, a Székesfehér
vári MÁV Előre az ötödik helyet tartja.

A második osztályban a BSzKRT az 
ostornyeles. Pedig ez az egyesület is 
nélkülözi Karaikit. De szerzett pontjaival 
az első osztályban még a PSE-t is meg
előzve, a harmadik helyet tartaná.

A bajnoki sorrend az ötödik forduló 
után a következő:

I. osztály
1. WMTK 523 p, 2. Törekvés 432 p. 3. 

PSE 271 p, 4. FTC 192 p, 5.* Székesfe
hérvári MÁV Előre 119 p, 6. VilKK 55 p-

II. osztály
1. BSzKRT 297 p, 2. MPSE 134 p. 3. 

Miskolci VSC 127 p, 4. Tipográfia 114 p,
5. Testvériség 54 p. 6. KSsKK S4 p, 7. 
Sólyom KE 25 p, 8. KKK 8 p, 9. Szé
kesfehérvári Repülők 3 p.

Az M.KSz — mint értesültünk — komo
lyan foglalkozik azzal a tervvel, hogy 
a jövő évben megváltoztatja a pályabaj- 
nőksági kiírást. Az eddigi rendszer sze
rint vjgyanis inkább mennyiségi, mint 
minőségi eredményeket lehetett kifejez
ni s ez nem helyes. Célirányosabb volna 
olyan pontozási kulcsot keresni, melynek 
alkalmazásával az eredmények jósága 
szabná meg az értékelés nagyságát.

M OZI
Zarah Leander, Paula 

W essely, Heinrich George, 
Gustav Grttndgens, R9kk  
Marika, Ilse W erner,W illy  
Birgel, W iily  Fritseh 

ú j film jeit hozzo az TJfa a kő
vetkező idényben M agyarországra

M ár júliust Írunk, a hónap vége 
felé biztosan megkezdődnek azok a 
szakbem utatók is, amelyeken a na
gyobb kölcsön vállalatok a  mozisok 
elé viszik új film jeiket —  étvágy
ingerlőnek. Mind határozottabb vo
nalakban alakul az egyes film válla- 
latok legközelebbi munkaterve, a 
m agyar és a  külföldi film ekkel. 
Akárcsak a múltban, az idén is az 
TJfa budapesti igazgatósága tudja 
elsőnek elárulni az új idényre vo
natkozó terveit. Nem  m indegyik új 
U fa-film nek van m ár végleges ma
gyar cím e s  az sem  biztos, hogy a 
következőkben felsoroltakon kívül 
hány film et küld m ég Budapestre a 
n agy  német film gyár berlini köz
pontja, de m ár abból is, amit most 
készítenek elő a  m agyar m ozik szá
mára, nyilvánvaló, hogy  az U fa  há
rom  betűje ismét a  siker jele lesz a 
film ek élén.

R ök k  M arika „T ara  m it Kaiser" 
című film jét valószínűleg „ ő fe lsége  
táncol“  címen fog ják  bemutatni. A z 
is  valószínű, hogy elkészül a  ,,Senki 
többet“  című szinesfilm (az U fa  első 
szinesfilm je), amelyben szintén R ökk  
M arika játsza a  női főszerepet. Eb
ben az utóbbi film ben W illy Fritseh  
a  férfifőszereplő.

Zarah Leander ú j film jének írA 
Végtelen tói" lesz a  m agyar címe, 
WUly Birgel pedig a  b e c s ü le t  haj

tan*. cím szerepét eía~

kítja. (D e  lehet, hogy a  cím  más 
lesz.)

H einrich G eorge  ú j nagy U fa- 
film je éppen most készül Babels- 
bergben, Gustav Gründgens hatal
mas B ach-film jének felvételeit né
hány hét előtt fejezték be. Készen 
van Ilse W ern er  film je is, a  „Svéd  
csalógány“ -rö\. Bolváry  Géza ren
dezte a  „Szentpétervári káland“ -ot, 
am ely szintén az U fa jövőévi műso
rának dísze lesz. Paula W esselyt az 
„ő s i  r ö g “  ,női főszerepében fogjuk  
viszontlátni. Nem fo g  hiányozni Paul 
és A ttila  Hörbiger, Hans M oser, 
Luise UTlrich, Kari Ludwig Diehl, 
René D eltg en  s  a  többi népszerű 
U fa -csillag  sem a jövőévi műsorról.

A M OZIK MŰSORA
Rövid iitéeek: n =  V,, f  -  %, #  -• *

Se =  szombat. V = vasárnap 
Nyári szünetet tart: Fornm. Omnia. 

Bem utató mozik
ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel: 153-034. 
fG, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Az asszony, 
az orvos és a harmadik. (Spencer Tracy.) 
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sátdor-n. 6. 
T.: 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magyar-. 
Ufa-, Luee-, Fox- és rajzos híradó. Az 
első orosz harctéri felvételek:. Német
ország légihadereje. A kassai bombatáma
dás. Rajzfilm. _  .
GASINO Eekü-úfc 1. T-: 383-102. « ,  h8, 
h 10, Sz. V .: f4-kor is. Légy résen Andy 
Heardy! (Mickey Rooney.) 4. hét.
CITY Vilmos császár-út 36. Te!.: 111-140. 
h6, h8, hlo. Sz V.: hí-kor is. A férj 
közbeszól. (Claudette Colbert.)
CORSO Váel-ntea 9. Telefon: 182-818.
Í6, f8, flO. Sz. V.: í4-kor is. Lesz, ami 
lesz! (Ania Suli.)
DÉCSI Teréz-körút 28. Te!., 125-952.
f6, 18. flO. Sz. V .: f4-kor is. Két anya. 
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.: 2221499. 
9-töl 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-, Luce-, 
Fox- és rajzos híradó. Az első orosz harc
téri felvételek. Németország légihadereje. 
A kassai bombatámadáfi. Rajzfilm. 
RADTUS Nagymező-utca 22. Tel.: 122-098. 
Í6, h8, hlo. Sz. V.: f4-kor is. Lesz, ami

Eresébet-kSrát « .  T.s

222-002. f6, f8, hlO. Sz. V.: 4, 6, 8. 10.
Lützow sasok. (Hans Bcrtram.) 2. bét! 
SCALA Teréz-körút 60. Tel.: 114-411.
n6, f8, hlO. Sz. V .: 3-kor is. Eszméiíyi 
asszony. (Boyer, Hepburn.) 3. hét! 
URÁNIA Rákóezi-út 21. Tel.: 146-046,
5, n8, flO. Sz. V.: h3-koT is. Lesz, aimi 
leszl (Ania Suli.)

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T .; 422-722 
f4, f6, 18, flO. Sz. V.; f2-kor is. Uj hold. 
CAPITOL Baross-tér 32. T eb: 134-337.
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Cisco és a lady. 
CORVIN Üllői-út 40. T .: 138-988. f4. t6. 
f8. flO. V.: f2-kor is. Elveszett a fele
ségem. '  _
ELIT Szent IstváL-körút 16. Tel.: 114-502. 
4, 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Árvíz Indiában. 
HOLLYWOOD Bcthien-tér 3. T.: 225-003. 
f4, fl), Í8, no. Egyetlen éjszaka. 
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.: f4-kor is. Pepita kabát. 
PALACK Erzsébet-körút 13. T.: 221-222.
11, 2. f5 7. flO. A Manderley-ház asz 
szonya. 8 hét!
PATRIA Népszinház-utca 13. T., 145-673.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Árvíz Indiában. 
SAVÓT Ullöi-Út 4. T.: 140-040. f4. Í6. Í8. 
flO. V.: f2-kor is. Árvíz Indiában. 
SIMPLON Horthy Miklós-tit 62. T.: 268- 
999. 5, n8, flO. V.: 3, nfi. f8. h30. Árvíz 
Indiában.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T-: 225-276. f4, f6, 
f8. flO. V.: f2-kor is. Gibraltár.

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gömbös-út 11. Tel.- 855-374, 
n4, n6. n8. nlO. 3 Oodouai. V. d. e. 11: 
Ember, vagy gazember.
BELVÁROSI Irányi-útea 21. T.s 884-563. 
4, 6. 8, 10. Erzsébet királyimé.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.s 851—500. 
t5, h7, 9. Nagyvilági nő.
ELDOBADO Nénszinház-n. 51. T.s 133-171.
4, 6 ,8, 10. V.: 2-kor is. Lángoló határok. 
Az arany hiénái.
HOMEROS Herniina-út 7. T .: 496-178.
5, n8, flO. V.: 3-kor is. Jöjjön elsején.
IPOLY Osáky-ntca 65. Telefon: 292-626.
5. 1.8, flO. V.: h3-kor is. Kékmadár. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.:
134-644. Í4, re, tS, 110. V.: f2-kor is.
Isten vele, tanár úr.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T .: 423-188.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Kékmadár.
OTTHON Benirzkv utca 3 Tel.; 146-447 
n4, u6. n8. nlO. V .: n2-kor is. A tenger
m i k  RátóezHH 68. Tel.* 828-242.

11. 5, n8, flO. Sz. v.: 3-kor is. Hindu
RIALTO* Rákóezl-út 70. Telefon: 224-443.
f4, f6. 18, no. V.; f2-kor is. A szerelem
beleszól.

A RÁDIÓ MŰSORA 
Kedd, július 8.

Budapest I (549.5 m.) 6.40: Ébresztő. 
Torna. 7: Hírek Hanglemezek. 10:
Hírek. 10.20: Történet az állatvilágból. 
Tüskés Pali legújabb kalandjai. Irta: 
Nyáry Andor. 12: Himnusz. 12.10:
Rendőrzenekar. Vezényel: Szöllösi
Ferenc. Közben 12 40: Hírek. 13.30:
Bálint Dezső hegedül, zongorán kíséri: 
Szirányi János. 14: Berg Lili zongorázik. 
14.30 Hírek. 15.20: A rádió szalonzene- 
kara. Közben 15.55: A Délvidék műemlé
kei. Bercsényi Dezső dr előadása. 16 45: 
Hírek. 17: Hírek szlovák és ruszin nyel
ven. 17 30: Farkas Jenő cigányzenekara. 
18.30: Magyarország és a szerb művelt
ség. Hadrovits László dr előadása. 18 45: 
Vécsey Ernő jazz-zongoraszámai. 19: Hírek 
magyar, német és román nyelven. 19.20: 
A távoli kedveshez. összeállította: 
Thurzó Gábor. Közreműködik: Basilides 
Mária, Lukács Margit, Tímár József. 
Zongorán kísér: Földes László 20.10: 
Az Operaház zenekara. Vezényel: Fridi 
Frigyes. Közreműködik; Nagypál László. 
A szünetben 20.55: A honvédelmi minisz
térium légoltalmi csoportfőnökségének 
előadása. 21.40: Hírek. 22.10: Magyar
nóták hanglemezről 23; Hírek német, 
olasz, angol és francia nyelven1. 23.25: 
Ilniczky László tánczenekara játszik 24: 
Hírek.

Kassa (208.6 m.) 11.05; Borúra derű. 
Köves Károly csevegése. 11.25: Hang
lemezek Magyar nóták. 11.40: Hírek
magyar és szlovák nyelven.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca 4, 
— Távbeszélő 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72. Posíafiők 42. — Posta
takarék: 53.366.

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 a Stádium Rt. kSrformSzé- 
peim Felelős; Győry Aladár igazgató.

idén sem tarifák: meg 
a kerékpáros világbajnok*
s á g ö %  a t  X
A jelenleg ideiglenesen Berlinben 

kelő kerékpáros világszövetség Legutóbbi 
ülé&én kimondta, bogy a világba jnoksa- 

okafc ebben az esztendőben sem tartják 
meg. Júniusban ugyan felmerült annak 
a lehetősége, hegy Milánóban, vagy Ber
linben az ÜCI lebonyolít egŷ  a világbaj 
noksiá-go-t helyettesítő kerékpáros europa- 
b a jn oksági viadalt, de ez a terv most 
végleg • kútba esett. Az UCI # ezen az 
ülésén foglalkozott még a világbajnok
ságok kiírásának korszerűsítésével is és 
elvileg kimondta, hogy a jövőben az 
országúti világbajnoksági egyéni küzdel
mek nem egy, hanem három, egymástól 
teljesen különálló számból lesznek meg
alkotva. Az új világbajnoksági számok 
közül a legnagyobb érdeklődésre az össze
tett futamú, többnapos versenyek # tar
tanak számot. Ezenkívül egy hegyiver- 
seny és egy egyenekénti indításos kö
zéptávú világbajnoki futam terve me
rült fel.

A világszövetség ezekben a kérdések
ben pszi ülésszakán fog végérvényesen 
dönteni.

A z  olasz válogatott 
négyesfogat július hó 
húszadikán rajthoz áll 
B udapesten!

A  rendkívüli idők követikezménye- 
ként —  m int m ár megírtuk —  a 
bécsi kerékpáros válogatott négyes
fogat Becsben nem áll k i a m agyar 
legénység ellen. E z a lemondás 
—  m ely az ostm arki kerékpáros 
alszövetség részéről történt, azt az 
aggodalm at keltette az MKSz-bem, 
hogy e példa nyom án a július 20-ra 
tervezett olasz-m agyar válogatott 
torna is elmarad, m ely a  kiírás 
szerint Budapesten várja lebonyolí
tását.

A z  M KSz a  hét elején sürgönyt 
menesztett Milanóba, hogy m egis
merje az olaszok állásfoglalását és 
megelőzze azt, hogy  egy esetleges 
újabb lemondás következtében 
nemzetközi pályaversenynaptára fe l. 
boruljon.

A z olasz kerékpáros szövetség 
választávirata tegnap délután m eg
érkezett Budapestre. E z az értesítés 
minden aggá ly t eloszlatott. „A z  
olaszok július 20-án feltétlenül ra jt
hoz állnak", így  szól a távirat. A z  
itáliai legénység, m ondja a  további 
híradás, leg jobb erőivel érkezik, 
hogy a vágta-, a kétüléses-, a  4000 
méteres csapatverseny és az 1000 
méteres idofutam  keretében össze
m érje az erejét a  m agyar válogatott 
négyesfogattal.

CÉLLÖVÉSZET
A  BPLE  a nagytétényi katonai 

lőtéren céllövőversenyt rendezett. 
Eredmények:

Kezdők hadipuskaversenye: 3.
Herth Im re X I. kér. LE 227. —  
Haladók közül: Papp Zoltán ETE
235 kör, hölgyek  közül: W irth K lá
ra BPLE 126 kör. —  Kezdő férfiak  
csapatversenye: 1. MOVE BLE 681 
kör, 2. M OVE Ú jpesti LE 680 kör.

N ői csapa tverseny: 1. MOVE BLE 
249 kör. Tüzelőkészségverseny hadi
puskával haladók közül: 1. Papp
Zoltán ETE  229 kör, kezdők közül: 
1. Etess! István  MOVE Újpesti LE  
110 kör, h ölgyek  közül: 1. Német 
Olga M OVE BLE 97 kör.

BIRKÓZÁS
Vasárnap a Ceglédi MOVE kerületi 

birkózó válogatóversenyt rendezett. Győz
tesek. Zsámboki (Ceglédi MOVE), Gál II 
(Ceglédi Vasutas), Gál I (Ceglédi MOVE), 
Száraz II (Ceglédi MOVE), Vasvári 
(Ceglédi Vasutas), Szaniszló (Ceglédi 
Vasutas) és Száraz I (Ceglédi MOVE) 
Ezek a versenyzők képviselik a déli 
kerületet a vidéki bajnokságon.

KÉZILABD A
Ko. Habs.—Koszorú válogatott 3:2 (1:2 
Népligeti Diák-stadion. Vezette: Szöllősy

Kitünően sikerült kézilabda bemutató 
tartott a két csapat a Koszorú egyesi! 
letek spoTtdélutiánján. Az élénk, váltó 
zatos játék végig lekötötte a nagy szám 
bán megjelent közönség érdeklődését. I 
játékidő nagyobb részében a válogatót 
vezetett, végül is a Ilabs. szívósabbnial 
bizonyult. Góldobó: Kövér (3), i lletv 
Horváth és Kurhejja. Kitűnt Páhány 
Braidács, a lvét Lcdermayor, Sehimalhof 
fér, Fekete, illetve Horváth. Zubek. Són 
nenfeM, Kurhejja.

EG YESÜ LETI HÍREK
Az „öregek“ legyőzték a „fiatalokat" a

72-es postahivatal hagyományos sport
napján. A Postás-sporttelepen megrende
zett változatos és érdekes számokból álló 
sportnap legnagyobb meglepetése az 
,,öreg“ tisztviselők—„fiatal" tisztviselők 
labdarúgó mérkőzés volt. A „szebb 
napokat látott" öregek önmagukat múl
ták felül és szép játékkal — a szépszámú 
ezurkolósereg tapsviharát .kiérdemelve — 
8:4 (1:2) arányban legyőzték az aktív 
játékosokból állő ..fiatalok" csapatát. 
A gólokat Bokor (2), Pecho (2), Juhász 
(2), Somorj.ai és Magyar, illetve Bodoki, 
Bállá. Révífy és Burka lőtte. A nőtlen 
altisztek—nős altisztek mérkőzést a nős 
altisztek nyerték 2:1 (1:1) arányban — 
némi szerencsével. A sportnap fény
pontja a 3000 méteres síkfutás volt. 
Ennek a számnak _ a győztese nyerte a 
hivatal által felajánlott értékes lisztelet- 
díjat. A győztes a BBTE tehetséges 
fiatal futója, Mártái lett, aki a rossz 
állapotban levő pályán is szép küzdelem
ben megérdemelten győzött. (Ideje 10:18). 
A verseny többi számában a következő 
eredmények születtek; 100 m: 1. Révffy 
U A Távoiugras: l. Tóth B. 5 77. 400 ni: 
1 Révffy 52.2. 800 m: 1. Mártái 2:15.

1- Tölgyesi 165 Súlydobás: 
13.34. Helyből távol: 1. Tóth 

271. Rúdugrás: 1. Tölgyesi 370. Diszkosz- 
Tóth 44 4o. A gazdag műsort 

bjrkpzó, szahadstílusú birkózó és ököl* 
vrtré bemutatók tarkították.
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