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A sportszerűtlen életmód árulás a nemzet lávái e llen !

Tőrczőy-FeSIddes Romén 
—  miniszteri o sztályfőn ök

A hivatalos lap, a Budapesti K öz
löny csütörtöki száma közli, hogy a 
kormányzó a vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter előterjesztésére vitéz 
Túrczay-Felicides Rom án dr minisz
teri osztályfőnöki címmel: és jelleggel 
felruházott miniszteri tanácsost mi
niszteri osztályfőnökké kinevezte.

A  mag'yar testnevelés és sport 
ügyét a kultuszminisztérium vona
lán évek óta Tárczay-Felicides R o
mán irányítja. Irányítja  hivatalánál 
és beosztásánál fogva, de irányítja 
m ég ennél is inkább egyéni ráter
mettségének, hozzáértésének és 
szinte rajongó sportszeretetének len
dületével,: amely akkor is döntő sze
rephez juttatta volna Tarczay-Feli- 
cides Románt a m agyar sportéletben, 
ha hivatali beosztása következtében 
nem jut hozzá am úgyis ehhez a fe l
adathoz, A z  a nagyvonalú, széles 
látókörű vezetői képesség, amely 
vele született, akkor is a sportveze
tők élére lendítette volna, ha az élet 
más vonalán indult volna el útján. 
M ég csak azt sem kell mondanunk, 
hogy együtt érez a. sportemberekkel 
azok minden bújában, bajában, mert 
hiszen neki nem kell együtt éreznie 
velük —  ö m aga a sportember, min
den porcikájában, akinek nem csat
lakoznia kell a sportem berek tábo
rához, hanem csak önm agába kell 
lilélyédnie s tudja m i és hogyan 
használ legjobban és legtöbbet a 
sportnak és a m agyar testnevelés 
ügyének. Nem kenyerünk és nem 
módszerünk a bókolgatás. Most sem 
bókolni akarunk a kinevezés alkal
mából, nem Tárczay-Felicides R o
mánt akarjuk üdvözölni —  csak in
kább elkönyvelni és leszegezni akar
juk a m agyar sport és testnevelés 
ügyének e kinevezésben rejlő nyere
ségét.

Vasárnap valószínű leg  eldől, 
hogy ki lesz a budapesti 
kerület bajnoka

Ismeretes, hogy a WSC, az Elektromos 
II .és a Gázgyár esapata egymás #. elleni 
mérkőzéseken küzd azért, hogy ki lesz 
az 191U—41. évi budapesti kerület ama- 
törba.inoka. Két mérkőzést már leját
szottak a csapatok — az Elektromos II 
—Gázgyár és a WSC—Elektromos — és 
a helyzet jelenleg a következő:

1. WSC 1 1 -  — 3:1 2
2. Elektromos II 2 1 — 1 4:1 2
3. Gázgyár 1 — — 1 1:S —

hálhatjuk, hogy a legjobban n WSO 
all a versengésben. A derek wekcrlete- 
kipi csapatnak van a legnagyobb re- 
ményaége arra, hogy n büszke bajnoki

a döntetlen eredmény ahhoz, hogy meg- 
^erozze a*, cslső&égöt. A  Gázgyárnak is 
vau reménye arra, hogy az első helyre

három gólla l legyőzze. A  labdarúgásban 
minuea lehetséges. A Gázgyárnak egy- 
szer már sikerült — az idén — a r erenc- 
varost is legyőznie a M agyar Kupa küz
delmeiben. Tény az, hogy a Gázgyár 
Csöpata erősen készül a vasárnapi össze
csapásra. A WSC tudja, hogy a Gázgyár 
Csapata képes arra a nagy meglepetésre, 
n°gy legyőzze őket. Ezért a csapat ezen 
J héten komoly edzést tartott és ,hiza- 
*noatssal várja a vasárnapi mérkőzést, 
hdozőleg a WSC ifik a B L K . ifikkel ját- 
®£anak. A  két csoportgyőztes bajnok- 
rf>aT?̂ t két mérkőzésen méri össze erejét 
í^o.iük, Gallovich Tibor 11 érméért, 
2£?..y eldöntsék: melyik dicsőbb, melyik 
^ ‘onb. A visszavágó mérkőzés a jövő 

a BTK pályáján lesz.

I I Erkölcsi és hazafias kötelességünk, hogy 
Délvidék labdarúgésportjának helyet 

biztosítsunk az NB l-ben -  még némi áldo
zatok árán is!"

„Az e s e t l e g e s  áldozatokból az OTT is ki fogja venni a részét**
MISÁN G Y1 OTTÓ dr és ARATÓ GÉZA a délvidéki labdarúgás felkarolása

és a 16-os létszám mellett
Milyen legyen a jövö bajnoki év

ben az NB I létszám a? 14, vagy 16 
csapat küzdjön-e á m agyar bajnok 
büszke címéért. A z utóbbi hetek so 
rán több cikk keretében próbáltuk 
megvilágítani ezt a nagy horderejű 
és a m agyar labdarúgás jövője 
szempontjából beláthatatlan fontos
ságú kérdést. Meghallgattuk a kü
lönböző véleményeket erről a kér
désről. H elyet adtunk az ellenvéle
m énynek is, hogy annál tisztábban 
lássuk a problém át: mit is kíván a 
m agyar labdarúgás jól fe lfogo tt ér
deke.

A  probléma valójában már el is 
dőlt. 'A nagy többség a 16-os létszám 
mellett tört lándzsát a leghatározot

tabb formában, a 14-es létszám híve 
ritka, mint a fehér holló és érvei 
nem tudnak megbirkózni a > 16-os lét
szám nagy táborának érveivel. A  
létszám ügyre vasárnap délután,. az 
M LSz országos tanácsa fog ja  ráten
ni a pontot s bizonyosra vesszük, 
hogy a m agyar labdarúgásnak ez a 
m agas fórum a az egyetlen észszerű 
megoldás, a 16-os létszám mellett 
fo g  dönteni.

Mielőtt azonban a vitát lezárnék, 
hallgassuk m eg a  legfelsőbb mágyar 
sporthatóság, az OTT két vezérének, 
M isángyi Ottó dr, főtitkárnak és 
A rató  Géza titkár-igazgatónak a vé
leményét is ebben a kérdésben.

A b á c sv id é k  sp o rtjá n a k  m é ltó  h e ly e t  
k e ll  b lzto síta im tik

M isángyi Ottó az alábbiakat m ondotta:
—  Mindjárt elöljáróban k.szegezem, hogy én erőteljesen a  16-os lét

szám mellett vagyok és ezt a  véleményem et nem titkolom el a labdarúgás 
illetékesei előtt sem.

Ezután a bevezetés után a következőket mondotta az OTT főtitkára:
t— A zt hiszem, íölösléges m ost m ár a részletekbe belemennem, 

hiszen a kérdés minden részletét alaposan m egvitatták gz elmúlt napok
ban. Én általánosabb és magasabb sportszem pontokból szeretném m eg
világítani a problémát. Minden sportágban

a fejlődés kétirányú:
Fejlődnünk kell mind a töm egsportban, mind pedig a minőségi sportban. 
A  sport eszménye elsősorban azt kívánja, hogy minél többen sportoljanak, 
ezért van szükség a  töm egsportra. Szükség van azonban a minőségi 
sportra is, hiszen a minőségi sport képviselői, a kiváló sportolók a 
töm egsport hírverői, ö k  toborozzák a töm egsport számára a híveket. 
Már ebből is látható, hogy

töm egsport ésminőségi sport szoros kapcsolatban van egymással, 
az egyik a másik nélkül alig képzelhető el. A  töm egek a  kiválóságok 
példája nyomán kapnak kedvet a sportolásra, de igazi minőségi sport 
sincs töm egek nélkül, hiszen minél nagyobb töm egek fizik valamely 
sportágat, annál nagyobb számban „ugranak kl“  a töm egből a „csillagok**. 
Ez statisztikai bizonyosság.

—  Vegyünk talán egy példát az atlétikából. Ha azt mondanók, hogy 
vegyük számba a német 100 méteres síkfutók élgárdáját, akik —  mond
juk —  10.8-ra futják  meg a százat, akkor egész bizonyos, hogy végered
ményben sokkal több 10.8-as futót tud kimutatni a német atlétikai, mint 
a magyar. Ennek oka egészen term észetes, hiszen Németországban sokkal 
többen atlétizálnak, mint minálunk.

—  Ha m ost az említett gondolatokat a labdarúgás létszámkérdésére 
akarjuk átvinni, akkor itt az a feladat, hogy megállapítsuk,

meddig tágíthatok a minőségi sport (az NB I  élcsoportja) keretei 
a  töm egsport érdekében.

Meddig nagyobbíthatjuk a tehetségek feljutásának (az ú. n. egészséges 
vérkeringésnek) a lehetőségeit anélkül, hogy ezzel a minőségi sportnak 
ártanánk. . . . .  . . - ..,

—  Természetesen nekem nem könnyű megállapítanom, hol van ez 
az elválasztó vonal, noha külföldi példák (többek között Olaszország 
példája) azt mutatja, hogy aligha a 14-es létszám a határ.

—  Ismétlem, ehhez a kérdéshez csak  elméletben tudnék hozzászólni, 
ha —  a Délvidék vissza nem tért volna. Minthogy azonban m ost vissza
tért egy országrész, ahol hajdanában kom oly sportélet volt és am ely a 
minőségi sport számára is termelt kiválóságokat, ez a kérdés szinte 
magától megoldást nyert.

A  Délvidék labdarugósportjának helyet k e l l  biztosítanunk az
NB I-ben ,

vagyis a m agyar labdarúgás élcsoportjában. A  délvidékiek bevétele az 
NB I-be egyáltalán nem jelenti az N B  I felhígítását. Erről csak akkor 
beszélhetnénk —  esetleg —  ha a régi Csonkaország keretein belül csi
nálnánk létszámemelést. Am ikor a zo n b a n , az ország területe jelentősen 
megnövekedett, akkor természetes, h o g y  a labdarúgás régi kereteit is 
tágítanunk kell.

—  Ettől eltekintve
erkölcsi kötelességünk is

a délvidéki sport felkarolása Ilyen értelem ben is. M ódot kell nyújtanunk 
arra, hogy a legjobbakkal is találkozhassanak, ezáltal fejlődhessenek s 
tudásban gyarapodhassanak. Ha van is nehézség, ha akadnának is ellen
érvek, ha némi áldozattal járna is '  z, a  visszatért országrész érdekéDen

minden áldozatot vállalnunk k e l l !
Vállalniok kell egyleteinknek és vállalnia ke az M LSz-nek is. E fölött 
nincs Is vitának helye. És ha m ár áldozatról beszélünk, kijelentem, hogy

az áldozatokból az OTT is k i fo g ja  venni a részét.
Ha anyagi tám ogatásra lesz szükség, az  OTT nem fog  elzárkózni előle. 
A visszatért testvérek segítségére sietni minden módon és mindenkinek 
erkölcsi és hazafias kötelessége!

A z  e m e lé s t  p a ra n e so lő a n  ír ja  e lő  
a  m a g y a r  la b d a rú g á s é rd e k e

A rató  Géza, az OTT igazgató-tit
kára a labdarúgósport, egyik legk i
válóbb szakértője így beszél a kér
désről :

—  E lejétől fogva  figyelem m el kísé
rem a vitát, am ely ekörül a kérdés 
körül zajlik. M eg kell állapítanom, 
hogy tulajdonképpen nem  is alakul
tak ki pártok ebben a kérdésben. 
Nem  hinném ugyanis, hogy akadna 
m agyar eg y le t , am ely ellenezné, hogy 
visszatért délvidéki testvéreinket 
felvegyü k .az NB I-bé, hiszen min
denkinek örülnie kell,’ hogy módunk 
van felkarolni .a bácsvidéki labda
rúgó egyleteket, am iként örömmel 
karoltuk fe l annakidején a Felvidék, 
majd Erdély labdarúgását. Ez ma
gától értődő, term észetes, hazafias 
kötelességünk. A  14-es létszám  ke- 
Vósszdmör’Ttfétre pusztán elm életi ala
pon harcol a saját érd ekéért, a sa
ját- érdeket azonbam sohasem  szabad 
összetéveszteni az általános érdek
kel!- " > W - • ' '

—- Vélem ényem  szerint azonban a 
16-os létszám ot akkor is be kellene 
vezetnünk, ha m ost ,nem  volnánk 
abban a szerencsés helyzetben, hogy  
a létszám em elés révén  visszatért 
m agyar testvéreinket hozhatjuk be 
az NB I-be. A z  em elést ugyanis pa- 
rancsolóan kívánja a m agyar labda
rúgás érdeke. Ennek okait már töb
ben felsorolták s én csak rövidén 
m egism étlem  ' ő k e t: Egyáltalán nem  
bizonyos, sőt igen kevés  a valószínű
sége annak, hogy a jövőben  olyan 
nem zetközi tornákat' bonyolítsunk le, 
mint hajdanában s a válogatott m ér
kőzések  m egrendezése elé is komoly 
akadályok tornyosulnak. Ám, ha 
volna is lehetőség a rég ifa jta  por
tyákra, nem zetközi m érkőzésekre, 
akkor is inkább labdarúgásunk belső 
m egerősödésére  i>kell vetnünk a súlyt, 
hiszen a , m agyar labdarúgás igazi 
» agytökéje  h 'm agyar közönség ér
deklődése. B égen  bebizonyított tény, 
hogy  —  egészen  rendkívüli nem zet
közi esem ényektől e ltek in tve  —  a 
m agyar közönséget legjobban a baj
noki m érkőzések érdeklik. N em  sza
bad tehát m egcsinálnunk azt, amit 
régebben m egcsináltak, hogy külön
böző -— sokszor csak egyén i -— ér
dekből a portyák ked véért „dobták“  
a bajnoki m érkőzések et, másodran- 
gúvá m inősítették a m agyar bajnok
s á g o tA z 'ü r e s e n  m aradt vasárnapok 
pedig szinte leszokta tták  szurkolóin
kat a m érkőzésre való járásról.

—  E m legetik az utazási nehézsé
g ek et is. N e fe le jtsü k  el, hogy ezek  
a n eh ézségek  el fog n a k  múlni. A z  
utazással kapcsolatos anyagi terhek  
kiegyenlítésére is lehet módot ta
lálni. ,

—  Nem  áll az, h ogy  a 16-os lét
szám m ellett nincs e lég  időpont a 
m érkőzések m egrendezésére. Koráb
ban kell kezdeni az őszi idényt és 
akkor válogatott m érkőzések , sőt 
más nem zetközi m érkőzések  rende
zésére ’is marad idő.

—  N e feledjük el a z t sem , hogy a 
Bácsvidék hajdanában virágzó sport
élettel rendelkezett é s  bizonyos, 
hogy rövid .időn.'belül ú jra virágzó  
sportélettel fog  rendelkezni. Term é
szetesen, nagyon vissza vetn é őket a 
fejlődésben, ha m indjárt a rajtnál el
zárnánk előlük a fe jlő d és  lehetőségét 
és nem nyúlnánk a h ónuk alá. H o
gyan  . fejlődhessenek, ha nem  érint- 
kezhetnek élcsapatainkkal és nem  
tanulhatnak tőlünk?  ,4. m agyar lab
darúgás élcsapatainak és általában

az egyetemes, magyar labdarúgásnak 
elsőrangú érdeke, hogy .a vidék 
egyre fokozottabb mértékben erő- ‘ 
südjék s a fővárosnak méltó ver
senytársa legyen. Gondoljunk csak 
arra, milyen érdekes színnel lett 
volna szegényebb . az idei magyar . 
NB, ha a .DiM.ÁVAG■ véletlenül népi 
került volna fel, Pedigt a D iM ÁV A G  f 
igazán véletlenül került fel. Ha ne
tán pillanatnyilag gyengébbnek is 
véljük a felveendő új csapatokat, 
fel kell vennünk őkét a fejlődés ér
dekében. .......................

—  A z észszerüség is azt diktálja ■ 
tehát - mondotta, befejezésül Arató 
Géza, —  hogy az N B ..I létszámát 
16-ra emeljük fél, de —  ismétlem  —  
el sem tudóin képzelni, hogy vissza
tért délvidéki testvéreink NB I-be 
jutásának' ellenzéke lehessen az 
M LSz országos tanácsában.

ím e; így hangzik legfelsőbb sportít; 
hatóságunk két vezérének vélem é-, 
nye. Videant consules... • : ,

----------------<♦>--------
Elm arad a székesfehérvári 

országúti torna, de a pálya
versenyek keretében  meg
rendezik  Székesfehérvár 
kism otoros bajnokságát!

A Székesfehérvári MÁV Előro vasár* 
nap kerékpáros napot kívánt lebonyolí
tani az egykori koronázó városban. Dél- 

• elolt az országúton," délután a pályán 
szólította volna hadba a vidék ée a fő -' 
város legjobb j-ait. Kedden &ste már szét 
js küldte a rendező egyesültet a ,meghí
vóit s a szövetséget is úgy. tudósította, 
hogy az országos országúti veréenytGa- 
Jom ellenére a hatóságok nőm vonták 
vissza az engedélyt. • •
» Tegnap aztán az UletékGs hatóság # kö; 
TÁ)!te> az Sz. Előrével, hogy a rendkívüli *' 
időkre való tekintettől csak a p-ályaver- 
seny rendezését engedélyezi, de az or
szágúti verseny. lebonyolítását nem.* •

Az Sz. MÁV Előre tápunk  ̂ útján ér
tesíti mindazokat az országúti verseny
zőket. akik v^s4niap délelőtt az általuk 
rendezelt országúti . versenyen nyeregbe 
akartak szállni, hogy ne tegyék inéi? 
hiábavalón c-zt az utat, mert o mérkőzés 
elmarad. - • - ’: ’ " . ' ,

Helyette, nagyobb, „gazdagabb mii Sorú - 
lesz a délután döntésre- váró pályavi£,d,iil- 
A rendezőség úgy döntött# hogy kiírja 
fezékosfehérvúr kismotoros* pályabainok- 
eágát s erre a versenyró meghívja, a 
Millenárisról jólisipert népszerű Csepel 
és Mátra lovagokat. *

- — ■

CÉLLÖVÉSZET
A Sátoraljaujhólyi MÁV AC július

20-án Sátoraljaújhelyen, céllövőversenyt 
rendez. Eddig a következő nevezések fu
tottak be: Sárospataki MOVE, Újhelyi 
Leverjék, Postás* . ,a - Sátf>r.al.iánjhelyi 
MOVE és a rendez*5' egyesület.

július 1 2 -é n  lé l  7  órakorés július
1 3 -á n  h á r o m n e g y e d  6  órakor 

a MAC rendezésében 
B u d a p e s t  u s z ö b a jn o k s á g a i  
a  N e m z e t i  S p o r t u s z o d á b a n

Július 1 2 -é n  : 100 m gyors-, 200 m 
mell-, 1Ö0 in hölgy hát- és 400 tn 
hölgy gyorsuszós. Férfi torony
én női műugrás.

Július 1 3 - á n :  400 m férfi gyors-, 
100 m férfi hátuszás, 100 m hölgy 
gyors-, 200 m hölgy mellúszás, 
4x100 ni gyorsváltó. Férfi mii- és 
női torony ugrás.

Utána: •'

M A C - U T E
vízilabda rangadó mérkőzés 
Jegyek 1 ás 2  j eiigős árban. < •

Rítt
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A  H a p sitgossá ée ’ ll f@5yá S á fg y a -  
i s s e k  © fs d m é n n y e l  k e 
c s e g t e t n e k

Megírtuk, hogy a W M FC és a 
Szeged között tárgyalások indultak 
azért, hogy Harangozó régi sikerei 
színhelyére, Szegedre visszakerüljön. 
Csütörtökön M arkovit* Szilárddal, a 
Szeged elnökével beszéltünk.

•—- H arangozóért fo lyó  tárgyalá
saink a W M FC-vel a befejezés előtt 
állnak, —• mondta M arkovits Szi
lárd. —  Majdnem biztos, hogy még  
ezen a héten visszakerül hozzánk a 
játékos.

Harangozót a labdarúgáson kívül 
m ég érzelmi okok Is húzzák Sze
gedre. Szegeden tartózkodik ugyanis 
a játékos menyasszonya.

A  szabadkai mérkőzéssel a Szeged 
befejezte a portyáját és azt majd 
csak a „Hazatérés bajnokság" mér
kőzései után folytatják. Csütörtökön 
egyébként a Szeged Bácsfőldvárról, 
Bezdánból, M arosvásárhelyről, Szász- 
régenböl és Kolozsvárról kapott 
meghívást.

C S I L L A G O K  A  T E J U T O N ,
avagy  inkább már a z  ígéret  fö ld jének a kapu jában

H ogyan állunk az utánpótlással az NB I-ben?
M iként  fest leg jobb  utánpótlás-csapatunk?

A P eírő cz i SC nem  akarja
küzdelem  nélkül átadni 
a két pontot az Újvidéki 
VAK-naft

Az elmúlt vasárnapra Petröcre volt 
kitűzve a Hazatérés Bajnokságért 
vívandó Újvidéki V A K -- P etiöc m ér
kőzés. A  múlt héten az MLSz elnöke 
elvette, azután visszaadta a petrőciak 
játékjogát, A petröciek szombaton 
kapták vissza a játékjogukat, vasár
nap játszhattak volna, de közben a 
petröci jegyző nem engedélyezte a 
mérközés-t. A  petfőeiek erre m eg
táviratozták az újvidékieknek, hogy 
a, mérkőzés elmarad. Az újvidékiek 
est úgy vették, mintha a petröciek 
a,, mérkőzést lemondták volna. Most 
azonban a, petröciek jelentkeztek s 
miután nem az ö hibájukból maradt 
el a mérkőzés, kérik, hogy a m érkő
zést játsszák le. Az Újvidéki VAK 
tehát ne jusson küzdelem nélkül a 
két ponthoz.

A z ügyben az M LSz-nek m ég a 
héten döntenie kell, mert hiszen a 
jöv ö  csütörtökön már kezdődnek a 
Hazatérés Bajnokságban a döntök s 
akkor m ár tudni kell, hogy melyik 
csapat képviseli az ötödik csoportot 
a  döntőben.

E lu tasították  
a  H atva n i V asu tas  
ó vá sát
Görgényi Lajos dr egyesbíró fo g 

lalkozott a Hatvani VSE óvásával. 
A  HVSE június 15-én a Losonci 
AFC  ellen elvesztett mérkőzést óvta 
m eg súlyos játékvezetői tévedés 
miatt. A z egyesbíró m egvizsgálta 
az ügyet és nem talált olyan sza
bálysértést, amely indokolttá tette 
volna a mérkőzés megsemmisítését.

Losoncapátfalva várja 
a sáíoraljaupielyieKet

Losoncon most a LA.FC pihen és 
így a .város sporbközvéleiméinyét a 
Losoncapátfalvi SC vasárnapi nagy 
mérkőzése foglalkoztatja. Vasárnap 
lesz  i. ugyanis Losoncapátfalván az 
LSC— M ÁV SAC csoportbajnoki 
döntő visszavágója. Sátoraljaújhe
lyen 1:1 arányban döntetlenül vég
ződött a mérkőzés, a losonciak te
hát bíznak benne, hogy az LSC ez
úttal diadalmaskodni fo g  és —  be
jut az NB III-ba. A z LSC vasár
nap így fo g  felállni: M iéinek I  —  
Varga, Cvikota  —  Kovácsa, M iéinek 
II, M iskey  —  Vrasgyák, Kopka, 
Naphólc, H ornyák, Kolenkás.

Losoncon m ég az említésreméltó, 
hogy a LAFC régi gárdája kihívta 
a. mostani csapatot. A  régi gárdá
ban néhány válogatott is szerepelni 
fog . íg y  többek között Parragi, Ma
zár dr és Zdelhován is. A  nagy ér
deklődéssel várt mérkőzést július 
27-én fog ják  megtartani.

Északdunántúli kerület
I. osztály

10.
11.
12.
IS.
14..

Hubertus 
Fűzfői AK 
Komáromi AC 
DAC (Győr) 
Gyűri AC 
II. kér. (Győr) 
Siófoki SE 
Hajmáskéri SE 
V. Unió 
Sopron i SSE 
KflaíTás TI 
P. Kinizsi 
MÁV Kiőre 
TSC II

26 16 4 6 90:48 36
25 13 5 7 49:16 31
2.5 10 8 7 63:47 28
25 0 8 .8 .19:35 26
25 10 6 9 54:59 26
25 11 4 10 58:71 26
25 10 5 10 59:59 25
25 0 6 10- 52:,50 34
25 9 6 10 42:46 24
25 8 7 Ki 36:43 23
26 7 8 11 60:60 22
24 0 4 11. 45:52 22
25 8 6 11 47:61 22
26 5 1 14 42:59 17

NAGY MŰSOR LESZ VASÁRNAP 
ÚJVIDÉKEN

Vasárnap Újvidéken nemcsak Vét Ha
zatérés-Hainokság mérkőzés kerül korra, 
hanem Újvidéken játszik a Kiskunhalasi 
gimnázium csapata is. amely olyan jól 
szerepelt a Szent Lászlo-dijban. Az 
újvidékiek nagy érdeklődéssel várják a 
halasiakat s ellenük az UAÖ kitűnő íf- 
fiásági csapatát állítják ki. Újvidék va
sárnapi műsora:

Fél 4: UFC—Törekvés.
Fél «: UAC—Duna BC
Síéi 8j Kiskunhalasi s .-U A G  iféí

öregszünk kérem, öregszünk, ez 
az élet törvénye. A  világ azonban 
nem áll m eg a m aga útján, ha el is 
mélázunk néha-néha az idő múlá
sán. A  labdarúgás is tovább él és 
virul, ha olykor-olykor egy régi 
nagy csillagunk —  mint mondani 
szokás —  szegre is akasztja a fut- 
ballcsukát. A z Orthok, Platkók, 
Kalm árok, Takács Il-k , K iéberek, 
Turayk  lelépnek a labdarúgás szín
padáról, de már ott is vannak a he
lyükön a fiatalok, az új emberek. 
Ma m ég Zsengellérnek, Vidornak, 
Gyetvainak, Sárosi III-nak, J Tóth 
M atyinak jut a régi óriások szerep
köre, holnap azonban már új csil
lagokat ünnepelünk a világot je 
lentő gyepszönyegen.

Edzők, vezetők, neves és névtelen 
szakértők seregé járja  az ország
ban a pályákat, grundokat és kere
sik az utánpótlást, keresik az új 
csillagokat, akik talán elhomályosít
hatják a régiek fényét. N agy az 
ujjongás, ha oJykor-oiykor sikerül a 
felfedezés. N agy esemény, amikor 
azt írhatjuk, hogy egyik, vagy má
sik csapatunk fiatalít.

Kit is tekinthetünk utánpótlás
nak? Talán úgy felelhetnénk a kér
désre: a 20 év közelébe levő fiata
lokat. A zokat a, fiatal játékosokat, 
akik előtt, m ár megnyílt az Ígéret 
földje, de m ég éppen csak, hogy a. 
kapujában állnak, akikből lehet va
lami, de kérdés, hogy lesz-e valami, 
akik m ár ízelítőt, adtak képessé
geikből és várhatunk a folytatásra, 
a fejlődésre.

Böngésszük át talán először nagy
jából az NB I-et, vájjon hány 
utánpótlásnak tekinthető játékost 
hozott felszínre elsővonalbeli csapa
taink serege.

Ha sorbavesszük NB I-egyletein- 
ket, akkor bajnokcsapatunkkal, a 
Ferencvárossal kell kezdenünk. Nos, 
a bajnokságot t nyert idei zöld-fehér 
csapatban mindössze egy játékost 
találunk, akit teljes joggal utánpót
lás-tehetségnek tekinthetünk. Ez a 
fiatalem ber W aldínger, az FTC-ből 
szerződtetett fiatal hátvéd. Waldin- 
ger  m indössze 18 éves. Közel jár 
m ég a 20 esztendőhöz N agy II  is, a 
nagytehetségü fiatal fedezet, aki 
mindenkor ugrásra készen áll, ha 
Sárosi IlI-a t, vagy Lázárt kell hfe-. 
lyetteslteni. Igen közel van a 20. 
évhez G yetvai és Sárosi III  is, hi
szen m indkettő 1919-ben született, 
ezt a két játékost azonban már nem 
szám ítjuk az utánpótláshoz, többek 
között azért sem, mert már sokszo
ros válogatottak.

A z Ú jpest az elmúlt bajnoki év
ben rászánta m agát a fiatalításra 
és több fiatal játékost dobott be a 
csapatába. Szusza, Berzi, Balogh II 
ígéretes utánpótlásnak bizonyult, de 
csak a jövőben  várható, hogy szár
nyaikat egészen kibontsák. N agy
marosi, A faiavölgyi és a tokodi M é

száros is a fiatalabb évjáratokhoz 
számít, de már más csoportba tar
toznak, mint az előbbiek. A  legna
gyobb tehetség körülbelül Szusza. 
Ha nem törik m eg fejlődésének vo
nala, akkor a jövő  nagy középcsa
tára lehet, akire évek óta vár a 
magyar labdarúgás. Lövötudománya 
egészen különleges. Berzi sem ki
forrott játékos m ég és éppen ezért 
várható, hogy a jövö embere lesz.

A  Szeged egyetlen ifjú  csillagot 
vonultatott fel az év folyam án: 
Bonyhádit. Ez a fiatal fiú is a kö
zépcsatár helyén jelent nagy ígére
tet. Bemutatkozása az NB I-ben 
nem sikerült ugyan, de ez m ég mit 
sem jelent. Ha alkalma lesz rá, 
hogy megfelelő rutint szerezzen, 
akkor valószínűleg be fog ja  váltani 
a hozzája fűzött reményeket, hiszen 
m ég 20 éves sincs.

Talán egy csapatunk sem rendel
kezik annyi tehetséges fiatallal, 
mint; a, Szolnok. Horváth II a kapu
ban, Szűcs, a középhátvéd, a több
szörös ifjúsági válogatott (1921-es 
születésű). Laboron és Búza, a két 
fiatal középesatör mind a jövö  csil
lagai között lehet. Sőt —  egy kis 
jóakarattal a. 21 éves K ispétert Is 
ideszámíthatnék, annak . ellenőre, 
hogy már válogatott is volt.

Á  W M FC a. bajnoki év vége felé 
dobta, be fiataljait az első csapatba. 
Szekeressel, Szabó Tóni helyét akar
ják betölteni, ha —  Szabó Tóni 
hagyja magát. K iss II. R ökk  he
lyére pályázik komoly eséllyel. Tiha
nyi I, a másik tartalékkapus. is 
1920-as születésű.

A DiMAVAG-ban is szép számmal 
akadnak fiatalok: Turbéki balszélsö, 
Soós középhátvéd, Ijjáss  csatár, 
Murza csatár.

A z Elektrom os is felvonultatott 
néhány fiatalt, de ezek egyelőre nem 
tudtak gyökeret verni a csapatban.

A  SalBTC is dicsekedhetik két 
sokatigérö fiatallal. A z egyik Kiss a 
jobbfedezet (20) éves, a m ásik Gsu- 
berda jobbösszekötö 19 éves. Kiss 
már válogatott rostán Is szerepelt, 
Csuberda az ifjúsági válogatottság
gal kacérkodott többízben Is.

A  Gamma Váradi személyében 
rendelkezik olyan játékossal, aki 
m ég nem töltötte be a 21. évét. A 
fiatal, nagyon tehetséges jobbszélső 
sérülések és más okok m iatt nem 
szerepelhetett ebben az évben úgy, 
ahogyan azt joggal lehetett volna 
várni tőle. N agyon tehetséges az 
alig 17 éves Horváth, akit m ost a 
Z. Danuviától szerződtetett a Gamma 
tartalékkapusnak, ö azonban az NB 
I-ben m ég nem m utogathatta-orosz- 
körmeit. Molnár Ignác szerint azon
ban a legnagyobb m agyar kapus- 
tehetség az utóbbi évek során, aki 
méltó utóda lehet Platkónah, D o
monkosnak  és a többinek, ha...

K i gondolná, hogy a K ispest B é

kéje, csak 1922-ben születelt? Ta- 
mássy István dr országos ifjúsági 
kapitánynak és Molnár Ignácnak 
róla. is igen jó  véleménye van, hiszen 
csaknem minden ifjúsági válogatott 
mérkőzésen szerepelt az utóbbi idő
ben. A z amatőr Fürsst-Füzesi is 
csak a 21. évében van. íg y  áll a T ö
rekvésből szerződtetett Tóth is.

A  BSzKRT-b'an Tóth, a fiatal 
jobbhátvéd számítható az utánpót
lás mezőnyébe, a többi bedobott fiatal 
m ég kérdőjel.

A  Tokod is felvonultatott két fia 
tal tehetséget. A z egyik M agyar, a 
kapus, a másik Garamvölgyi a kö
zépcsatár. Mindkettőből lehet vala
mi.

A  Törekvésben Kiss II a többszö
rös ifjúsági válogatott bontogatta 
szárnyait az elmúlt évben.

Ezzel körülbelül ki is merítettük 
az NB I utánpótlását. Természete
sen nem pályázunk a csalhatatlan 
jelzőre. Előfordulhat, hogy akad 
még néhány fiatal tehetséges játé
kos, aki kimaradt a felsorolásból és 
rém  haragszunk m eg érte, ha fe l
hívják rájuk a figyelmünket. Bizo
nyos azonban, hogy a felsoroltak kö 
zött sok olyan játékos akad, akivel 
a jövőben is találkozni fogunk vagy 
itt, vagy ott, esetleg a válogatott 
bán is. A fiatal csilagok elindultak 
a tejúton...

Ha össze kellene állítanunk az NB 
utánpótlás — a 20. év közelében le
vők —  legjobb csapatát, az körül 
belül Így festene:

Horváth  Szolnok/ — Szűcs Szol
nok, Balogh II Ú jpest —  N agy II 
Ferencváros, Soós DiMÁVAG, Kiss 
SalBTC —  Váradi Gamma, Berzi 
Újpest, Szusza Újpest, B éke  K is
pest, Turbéki DiMAVAG.
A  második csapat pedig körülbe

lül ez lehetne:
Szekeres  W M FC —  Tóth 

BSzKRT, W aldinger Ferencváros 
—  Fiirszt Kispest, ?, ? —  Kiss
II. WMFC, Csuberda SalBTC, Kiss 
II Törekvés, Busa Szolnok, Ijjás. 
DIMAVAG.
Amint látható, a második csapat

nak nincs középfedezete és balfede
zete. A  jelek szerint jól állunk kapu
sokban és csatárokban, hátvédekben 
és fedezetekben viszont már gyen
gébben. Csatár m ég maradt szép 
számmal a két csapat összeállítása 
után is: Bonyhádi, Laborcs, Tóth, Ga- 
ramvölgyí. Két jobbhátvédet azonban 
már csak úgy tudtunk keríteni, 
hogy a szolnoki Szűcsöt, aki csapa
tában középhátvédet játszik, ide tet
tük és pedig azon az alapon, hogy 
Szűcs az ifiválogatottban, de a 
nagy válogatottban . (Belgrádban) 
széLsőhátvédet játszott.

ím e: így fest tehát NB I utánpót
lásunk. A z összeállításokat illetőleg 
m egjegyezzük: aki jobbat tud, írja 
meg.

Alaposan m e g e r ő s í t i  csapatát a S z e g e d i  
W a$zsSa$ a z  N B  B i a i o m a ,  d e

aligha rendezi a Szeged M-RaS 
közösen a bajnoki mérkőzéseit
esik , Koés, ¥ a ss  és Tatai már az Sz¥SE Játékosa, 
d e  a nagyágyúk nevét csak a J ö v ö  h é t e n  
áru lják  e l

Szeged, július. 
Kevesen tudják, 

hogy a Szegedi 
VSE, az NB I ú jon
ca a  vidék legna
gyobb egyesülete. A  
szegedi vasutasok
nak 13 működő szak
osztályuk van és eb
ben a  tizenhárom 
szakosztályban 6—■
700 tag sportol. A  
szakosztályok közül 
6 - 7  országos vi

szonylatban is jelentős szerepet já t
szik. A szakosztályok ismertetésére 
más alkalom m al térünk rá, most a. 
legnépszerűbb, az egyesület „szívé
hez" legközelebb álló szakosztály
ról. a  labdarúgó szakosztályról be
szélgetünk Csapó Lajos ügyvezető 
Igazgatóval,

M ilyen  tervek  vannak előtér
ben?

—  N em  kábít el bennünket az a 
tudat, h o g y  az I. osztályba ju tot
tunk. Tudjuk, hogy ez nem csak ki
tüntetés, hanem, hogy m ost min
denki kom oly  készülődést vár az 
egyesü letünktől. Ml tisztában va
gyunk azzal, hogy a labdarúgást 
m ásként űzik az NB I-ben, mint a
II-hetit h o g y  az NB I-ben  lényege

sen erősebbek a m érkőzések , tehát 
nekünk is erősebbeknek kell len
nünk. A  legutóbbi bajnoki m érkő
zéseinken már nem kellett szurkol
nunk s így hát tárgyilagosan n éz
hettük a m érkőzéseinket. M egálla
pítottuk, hogy a csapatunk eg y -k é t  
helyen sántít. Javítanunk kell, ha 
meg akarjuk állni a. helyünket az I. 
osztályban. Már ped/íg mi m eg  akar
juk állni.

—  K ik a kiszem elt já tékosok , 
akikkel erősíteni akarnak ?

—  E rre mindenki kíváncsi, Nem  
akarunk nagyképüeknek látszani, 
amikor titokba burkolózunk, de 
amióta az N B-ért játszunk, m eg 
tanultuk, hogy mindig félni kell a 
„lelövéstöV . éppen  ezért bárm eny
nyire is szeretnék most dicsekedni, 
mégis néhány napig hallgatnom  kell. 
De csak addig, amíg a já tékosokkal 
m eg nem egyezünk. N ém ileg  azért 
kielégíthetem  a kíváncsi közönséget. 
Annyit máris elárulhatok, h ogy  az 
erősítést az utánpótlás fe lfr issítésé 
vel kezdtük el. Ma már nálunk 
ixiíi Csík, a tehetséges tem esvári 
kapus, a szentesi Koós, ak i arról 
híres a déli kerületben, hogy ö dobja 
a legnagyobb partokat. N egyven  
m éterre tudja dobni a labdát! És 
tít van a hódm ezővásárhelyi Foss, 
aki szintén  Szentesről, 'korült hoz

zánk. A z őszi idényben nálunk fog  
játszani már Tatai, a SzEAC fiatal 
fedezete is, aki M ÁV alkalmazott. 
A nagyágyúk neveit a jövö héten  
már megmondhatom. Term észetesen  
az új csapatunk a régi csapatunkon  
alapszik majd. A  régire építjük fel 
az újat. A  jövőben is nevelni aka
runk játékosokat. M ost csak szük
ségből nyíltunk más egyesü letek  já 
tékosaihoz s nem  szeretnök, ha az 
erősítések félreértésre adnának okot. 
Minden tekintetben amatőr egyesü 
let vagyunk s ettől a jövőben sem  
térünk el. Valamenyi játékosunk  
M ÁV-alkalm azott s az új já tékosok  is 
azok lesznek. M egkönnyítené a hely
zetünket a szolnokihoz hasonló 
vasúti műhely, de ilyen nálunk 
nincs. Nálunk a já tékosok nehéz 
forgalm i szolgálatot teljesítenek s 
ez a közös előkészítő munka rová
sára m egy.

—  E gyütt fognak majd játszani 
a. Szegeddel? Közösen  rendezik a 
bajnoki m érkőzéseiket ?

—  E g y  hónappal ezelőtt m ég f e 
szült volt a. helyzet az SzVSE cs a 
Szeged között. A z ellentéteket azon
ban áthidaltuk, A. barátságos légkör 
bevezetője az a- m érkőzés volt, am e
lyet az SzVSE és a Szeged AK  
H csser Tibor jutalom játéka alkalmá
ból játszott. A  barátság himélyitése 
kizárólag a Szeged A K -on  múlik. A  
közös rendezés kérdésében az el
nökségünk m ég nem  döntött. 
Egyéni vélem ényem  a$, hogy sok 
kal jobb, ha külön játszunk. Sze
ged ugyanis egy  vasárnap m ég nem  
tud két m érkőzésre való közönséget 
adni 8 jobb, ha az egyik  héten a 
Szeged, a másik héten meg a Sze
gedi Vasutas játszik itthon baj
nokit.

ím e: az SzVSF, bizakodással és 
lelkes készülődéssel várja az NB 
I-et,, Mélykúti Béla

Jeney Htesssö, a NAC elnöfco 
nyolc napra 'vendégül látja  

a N A C  játékosait
A  Nagyváradi Törekvés öt N A C- 
játékost kért kölcsön a Szegedi VSE 

ellen
A  szabadságukat élvező nagyvá

radi játékosokat kellemes m eglepe
tésként érte az a hír, hogy elnökük, 
Jeney Rezső nyolc napra a villájába 
vendégségbe hívta m eg őket. A  já 
tékosok a hozzátartozóikat is elvi
hetik magukkal. Természetesen a 
játékosok között nagy az öröm. 
A  jövő hét elején utaznak a játéko
sok az elnök villájába.

Vasárnap kettős mérkőzés lesz 
Nagyváradon. A  nagyváradi Törek
vés a Szegedi VSE-t, az új NB csa
patot látja vendégül. Ezelőtt a NAC 
ifjúsági csapata a Kolozsvári Bástya 
Ifjúsági csapatával mérkőzik. A z ifik  
mérkőzése Erdély ifjúsági bajnok
ságáért m egy és a visszavágó jövő 
vasárnap Kolozsvárott lesz. A  két 
Összecsapás pont- és gólarányra fo 
lyik. A  győztes résztvesz az orszá
gos ifjúsági bajnokságért való küz
delemben.

A  Nagyváradi Törekvés öt NAC 
játékossal megerősítve játszik az 
SzVSE ellen, mert Várdayt, Szurdit, 
M ihókot, Krasznait és Halátit köl
csönkérték.

ma»iCCB.i —

U JO R
Vasárnap

A Budapesti Kerület 
bajnoka elmért

WSC— Gázgyár, W ekerletelep, (5, 
Vezeti: K iss M. Ernő (M észáros J. 
és Fehér Benő).

T A  R T A I -EK B A J N O K S Á G
II. osztály:

H EAC II— Gamma SzSE ír, Gyáii- 
út, 9. Vezeti: Szepezdi.

BARÁTSÁG O S MÉRKŐZÉSEK
BLASz kér. vál.— Pilishegyvidéki 

kér. vál., Csillaghegy, 9. .Vezeti: 
Dankó (K őhegyi).

MOVE-baJnokság
I. osztályú döntő: 

Rákosliget.—RTSE, Rákosliget, 6. 
Vezeti: Földes ( Csepreghy, Dió-
szeghy). , .......

II. osztályú döntő:
MeSC— R ákosliget II, Kón-u., 6. 

Vezeti: Bereczky (P intér).
Ifjúsági dönlö:

Psstszentim re— Pcs t szent er zsebet, 
Pestszantimre, 6. Vezeti: Faragó
(N ovak I I ) .

NEM A GANZ-PALYÁN. HANEM A 
MILLENÁRISON

lesz szombat délutál) ti Csumbu j FC— 
Almássy-tér Inbclarágómórkuzén, mert a 
Ganz-pályát füvesítik és így ott nem le
het mérkőzést .látszani, A műsor egyéb
ként változatlan. 4 Órakor az ifik, 8 
órakor pedig az öregek mérkőznek.

VASARNAI* GYŐZNI AKAR A 
SÁTORALJAÚJHELYI MÁV

. Az elmúlt vasárnap a LosoücagátfaK-i 
TSC ellen ólért döntetlen eredmény rossz 
hatása már elmúlt Sátoraljaújhelyen. A 
játékosok ős ozurkolók nagyban bizakod
nak, hogy most vasárnap sikerül legyőz
niük az LTSC-t. A Sátoraljaújhelyi .MÁV 
AC csapata csak tartalékosán tud kiállni 
é« a valószínű összeállítás a következő; 
Fuhrmann — Tiszolci III, Esztergomi — 
Szolnoki. Weben, Múvsi — Szabados, Va
das, Erdélyi, Tiszótezi TI, Csabai. A 
csapatot nagy szurkoló, tábor kíséri cl 
Lo-sonoapálf al vára a visszaváró mérkő
zésre.
A NAGYBÁNYAI „JÓ SZERENCSÉT”  
SE VASÁRNAP MARA M AROSSZIGE- 

TEN JÁTSZIK
A nagybányai ,„)ó szerencsét”  SE va

sárnapra, július 13-ra meghívást kapott 
a Máramarossztgnti SE-tííl. A „Jó sze
rencsét”  -SE v-asárnap ieggel társasgép
kocsin utazik Mára marossz igeire. A 
nagybányaiak IIornyAkot, az NSE jobb- 
hátvédét kérték vasárnapra kölcsön, A 
visszavágó mérkőzés jövő vasárnap, jú
lius 20-án lesz Nagybányán.

— nmaa m —  —
Zilahit, a Nagyváradi AC egyik játé

kosát a Debreceni VSC hívta., A DVSO 
állást Ígért a játékosnak és azt szerette 
volna, ha a játékos Debréconbo megy. 
A NAC feljelenti a DVSO-t játékos csá
bítás miatt,

Sebőknek, a Nagyváradi AO ogyik 14- 
lékosának a játékjogát az egyesülete fel
függesztette, mert kiderült, hogy _a já
tékos Mihókot és még más NA Cl játékost 
arra csábított, h o g y  a Szegedi VSE-b» 
lépjenek át. A. játékos el km házi fe
gyelmi indult míg.

A Szegedi EAC még mindig nem adta 
fel a reményt, hogy sikkül az NB I l
iién bentroaranio a csapatnak. Pataki 
Sándor, a SzEAC intézője eZt mondja: 
Abba-n reménykedünk, hogy a htioskaia- 
kat beosztják az NB Il-bc és ekkor az 
ú,i beosztásban számításba Veszik a mi 
csapatunknak a játékerejét és értőméit. Abban bízunk, hogy ősszel a bácskai 
diákok a Horthy Miklós egyetemen fog
nak tanulni és ezt in számításba veszik 
az MLSz-bcn az uj beosztáskor. Bízunk 
továbbá abban is, hogy az SzVSE ellen 
benyújtott < vasunknak is sikere lesz.

A Szegedi AH es az Ujszegcdi TC ifjú
sági csapatai a, délvidéki ifjúsági baj- 
noksagaort: folyó döntő küzdelemben már 
kétszer tataroztak, hogy eldöntsék azt. 
ll0cyA t-1 1lIet a bajnoki cím. E^yszír a SzAK, másszor az UTC győzött. Mosfe 
vasárnap találkozik a két csapat har- 
mHilívzor e-sp'xJijr semleges pályán, * az 

pályáján. A két csapat vczelőséíTo 
megegyezéssel Budapestről kéri 

játékvezetőd
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R á k lie ly  v é d e lm é b e n
lejen tisztelt S zerkesztő úr!

Mai lapjában R ákhelynek  a válo
gatottból való kimaradásához fűzött 
kommentárjának olvasásakor a kö
vetkező gondolataim támadtak. A z 
egyetemes m agyar speri érdekében 
tauín hasznát lehetne venni egy pár 
megjegyzésnek s mivel az ön  lapja 
is az egyetemes m agyar spoi't fe lja 
vításáért küzd, juttatom  el sorai
mat önhöz. Rákhely  szerepléséhez az 
„illetékes hely11 a következőket 
fűzte:

„ . .  . Nem tekinthető százszázalé
kos atlétának az, aki közben futbal
lozik és a külföldi ellenfelek elleni 
készülődés helyett csak szorgalm a
sabb. de talán kisebb képességű m a
gyar versenytársait akarja legyőzni 
és így válogatott lenni.11

Rákhely nem tekinthető százszá
zalékos atlétának ? M iért nem ? Mert 
ekkora tehesége van ? De bizony na 
gyón nagy atléta ez a fiú, ha most a 
futballévad végén egy pár edzéssel 
ilyen eredményt képes elérni. Nem 
tőle várható-e inkább m ég haladás 
és nagy fejlődés és nagyobb ered
mény elérése, mintsem égy, az atlé
takórból kinövőtől, vagy  egy olyan
tól, aki az egész idény -alatt gerely- 
edzést tartott és nem tudta öt m eg
verni? (V agy  ha ö sem tartott ge
relyedzést, akkor ugyanolyan elbírá
lás alá kell, hogy essék, mint R ák
hely.) Miért kell egy ilyen atléta- 
tehets-égneik a kedvéit elvenni, mert 
bizony ő  most méltán érezheti m a
gát mellőzöttnek. M eghívják válo
gató-versenyre (vagy  nevezzük azt 
bármilyen versenynek), de azért hív
ták m eg az ott szerepelt atlétákat, 
hogy válogassanak közülük. Ott ö 
mind a két számban különb ered
ményt ért el, mint azok, akiket a  
válogatottba tettek. M ozgása az ös- 
e-rő duzzadását m utatta és küzdeni is 
tudott, szinte egyedül a sok kényez
tetett fővárosi atléta között. És nem 
ö lett a válogatott. Ez a  m agyar 
atlétikának nem használ. Legyén az 
a válogatott, aki jelenleg jobb. Nem 
kell olyan szentimentális dolgokat 
belekeverni, hogy ő futballista és 
hogy a kevésbé tehetséges versenyző- 
társát akarja legyőzni (kevesebb 
edzéssel és készülődéssel), hogy a 
válogatottba kerüljön. Hiszen a szö
vetség azért engedte indulni. A vagy  
talán az jobb lesz, ha Svédországban 
a szorgalmasabb atlétát legyőzik, 
mondjuk öt centiméterrel s egy ilyen 
küzdöképes tehetség pedig győzni 
tudna (m ert a futball bizony m eg
tanít küzdeni). És m iért bűn az, ha 
valaki futballozik, ha így  is ilyen 
eredményt tud felm utatni akkor, 
amikor arra szükség van!

Miért haragszanak ezért az atlé
tika berkeiben és m iért nem harag
szanak azért, mert valaki kosár
labdázik? Mind a három  sportban 
m agyar érdekeket szolgálnak. Ha

K it ű n ő
m in ő s é g i ! 6 x 9 -es

ROLLFILM
(28Sckeiner 96 f i l l é r
P Á & I S l  F ©  ‘f  ©  szaküzlet 

a Párisi Nagy Aruház épületében

Á sportolóii táplálkozásának megoldása utazás közben

darányi József dr időszerű megjegyzései
Ha a versenyző teletömi a hasát és elterül az ülésen, 
azt hiszi, hogy növeli az ereiét14f

A  válogatott atléták szerdai m eg
beszélésén az úti étkezés kérdésé
hez Darányi József dr, a válogatott 
csapat kapitánya is hozzászólott. 
M egjegyzései —  úgyis mint sokat 
utazó válogatotté, mint sok gyakor
laton résztvett katonáé és mint or
vosé —  különös érdeklődésre tart
hatnak számot.

-— A rra kérem  az Igen tisztelt 
elnök urat —  mondotta az elnöklő 
Vangel Gyulához fordulva — , hogy 
ne töm je túl szalámival és általá
ban húsfélével a társaságot. Van
nak, akik azt hiszik, hogy ha a ha
sukat jól m egtöltik  és utána elnyúl
nak az ülésen, a legjobban szolgál
ták erőnlétüket és valami nagy erő
tartalékot szedtek magukba. Szó 
sincs róla! Sokkal kevesebb étéire 
van szükség  —  főkén t utazás köz
ben — , mint am ennyit mi általában 
enni szoktunk. Hús helyett például 
sokkal jobb egy  darab m ézes k e
nyér, am elyre citrom levet csepeg te
tünk. Ebben szinte minden benne 
van, amire szüksége van a szerve
zetnek.

(—  Rendben van, mézet és citro
mot viszünk magunkkal! —  szólt az 
elnök.)

—  A ztán m ég valami. Útközben

nagyon kell vigyázni az em észtésre. 
E gy kis kom pót pompás szolgálatot 
tesz. A zt hiszem , 60 fillér egy  kis 
üveggel.

(—  Meglesz ez is.)
—  Ha valaki változatosságot sze 

ret és maga is akar valamit besze
rezni, nagyon ajánlhatom a szardí
niát. A z olaja különösen értékes  
táplálék. A kinek hőpalackja van, 
hozza magával. Legjobb, ha teát 
hoz benne.

(—  Igaz, vizet mindenütt kapha
tunk.)

—  Rem élem , hogy  —  nem ! F elté
telezem , hogy Ném etországban nem  
lehet m ost csak úgy leugrálni min
den állomáson és megrohanni a, víz
csapokat, ahogy szokták. Ez külön
ben is a legnagyobb ostobaság. A ki 
szom jas, szopogasson citrom ot. 
Miattam a héját is m egeheti, ha 
bírja. A z  csak használni fog  neki.

(—  De egy pohár sört csak iha
tunk. )

—  Szó sincs róla. L egfeljebb majd 
a banketten. —  Es m ég akarok mon
dani valamit. Én mostanában gyak
ran jártam  kinn a katonákkal. E lő
fordult, hogy nem  jutottunk úgyne
vezett „ rendes“  élelemhez. Hát itt 
van egy  doboz tabletta. M erem  állí

tani, m ert kipróbáltam, hogy két 
tablettával nyugodtan el lehet az 
em ber egy  napig anélkül, hogy 
bármiféle táplálékot venne m agá
hoz. Nem  kell tőle félni, nem okoz 
sem m iféle zavart, de ha valakinek 
gátlásai vannak, inkább m ost v e
gyen  be belőle, szívesen m egkíná
lom. A  ném etek is használnak 
ilyent a harctéren. Általában azt 
mondhatom, hogy am iatt m ég senki 
sem szerepelt rosszul, hogy az úton  
keveset evett. A rra azonban számos 
esetet tudok, hogy valaki egészen  
leégett, m ert agyonzabálta magát. 
Nem takarékosságból fogunk tehát 
vigyázni arra, hogy sokat ne egye 
tek, hanem kizárólag a jobb szerep
lésünk érdekében. E zt mindenki 
maga is teg ye  meg.

... N em  mondjuk, nem mindenki 
hallgatta teljes meggyőződéssel a 
Darányi dr által elmondottakat. De 
hogy m eg fog iák  fogadni a  tanácso
kat, arra a belátáson kívül a veze
tőség erélye is garancia. A z utazás 
és általában a versenyzés ideje alatt 
követendő életmód és étkezési rend 
jelenleg sokat vitatott és általunk 
is megvilágítani próbált ügyét pe
dig határozottan előreviszik Darányi 
dr érdekes és találó m egfigyelései.

egy m agyar vidéki fiú  atlétikában 
majdnem az országos válogatottsá
g ig  vitte és sokkal jobb , mint a fu t
ballban, akkor m iért kell az atléti
kától elvenni a kedvét. Inkább oda 
kellene hatni, hogy a labdarúgást 
abbahagyja. Lehetne ö talán M a
gyarországnak is o lyan  számottevő 
atlétája, mint volt a Dunántúlnak (ott 
nem volt baj, hogy futballozott pl. 
egy stá jer— Dunántúl válogatott al
kalmából.)

Félre minden érzéssel és szorgal
mi érdemmel, itt az egyedüli érdem 
és jutalom  azé legyen, aki bajtár- 
sias, férfias és erős küzdelemben le
győzi ellenfelét. (E n gem  is kihagy
tak akkoriban egy válogatott ver
senyről, mert mellszélességgel a m á
sik jobb volt.) A  m agyar váloga
tottba viszont m inden más érdek 
mellett a legjobbat kell tenni. Ez a 
Fm gyar, érdek.

M egkülönböztetett sporttársi 
üdvözlettel 

B alogh  Ferenc
m űszaki tisztviselő,

VI., Lehel-u . 4,
*

A. levélíró b izonyára teljes jóhi
szeműséggel és a m a gy ar sport érde
dében írta levelét, de nem egy pasz- 
®z'isa arról tanúskodik, hogy a hely- 
2etet nem ismeri teljesen. Rákhely 

egyszer volt m ár m agyar válo

gatott, többek közt tavaly a néme
tek és a finnek ellen is. Semmi ellen
szenv nem vezeti tehát vele szemben 
a szövetséget és nem „üldözik" azért, 
mert futballozik is. Mi is csak he
lyeselni tudjuk, hogy az atlétika 
holtidényében egy válogatott ver
senyző más sportágat üz, legyen az 
labdarúgás, síelés, füleslabda, tenisz, 
vagy kosárlabda. (Van ugyan olyan 
felfogás is, hogy ez sem helyes, de 
mi ezt nem írjuk alá.) Más kérdés 
az, hogy valaki az atlétikai idény 
alatt, atlétikai edzés és versenyek 
helyett folytat labdarúgó edzést és 
játszik mérkőzéseket. Ez azt mu
tatja, hogy, fontosabbnak tartja az 
előbbit. A  szövetség többízben pró
bálta rávenni Rákhelyt, hogy a  lab
darúgást hagyja abba., de sikertele
nül. Csak akkor indult el versenye
ken, amikor már a labdarúgó idény 
végétért. A kkor sorozatosan veresé
get szenvedett. Csak ezen az utolsó 
versenyen —  amely m ár nem is szá
m ított válogató versenynek, hiszen 
csak az elmaradt finn-m agyar pót
lására történt —  dobta túl néhány 
centiméterrel az eddig öt mindig le
győző Csányit és dobott ugyanany- 
nyit, mint az atlétikát mindenekfölé 
helyező Darányi dr. Ha annyit do
bott volna Rákhely, amennyivel g e 
relyvetésben megelőzhetné az egyik 
svédet, bizonyára öt választották 
volna. Rákhely  tudott az északi por
tyáról, erre a szövetség külön is 
figyelmeztette. Ha ő ennek ellenére 
sem készült legjobb tudása szerint, 
nem csodálkozhat rajta, ha egyenlő 
feltételek mellett a szövetség a lelki- 
ismeretesebb atléták mellett döntött.

Az MB II.-be a NyTVE-t!
Engedjék meg, mint b. lapjuk 

régi, állandó olvasójának, hogy né
hány szót szólhassak a N yíregy
házi TVE-nek tragédiájáról, amely 
ezt a nagymultú egyesületet a  most 
lezajlott csoportdöntők során érte. 
Nagyszerű teljesítménnyel, kitűnő 
játékok egész sorozatával és igen jó  
csapattal nyerte a  N yT yE  a K ár
pát-alcsoport bajnokságát. T ragé
diája az egyesületnek, hogy a két 
legfontosabb döntömérkőzésre csak 
igen gyenge csapatot tudott kiállí
tani a  rendkívüli helyzet miatt. 
Megérdemelné a NyTVE az M LSz- 
töl," hogy a megnagyobbított, há
rom csoportos NB II-be beosztást 
nyerjen. Nyíregyháza sportm ultja 
és a NyTVE m últja is érdemes az 
NB II-re!

H ogy a N yTVE elvérzett a L o
sonci AFC  ellen, annak okai ezek 
voltak: az első döntőn a csapat négy 
legjobbja, Szalay, M ester I, Jánosi 
és P ető, bár valamennyi N yíregy
házán tartózkodott, szolgálati be
osztása, m iatt nem játszhatott. He
lyettük ifik  ugrottak be és az öreg, 
edzésnélküli Gerda. A  második dön
tőn a fentebb felsoroltakhoz m ég 
Kiss dr is csatlakozott, s most már 
a tartalékok (Gerda, Bíró) sem m e
hettek, hanem 15 éves gyerekek 
IBogár, Faragó, a félkarú Gönczy 
és az ifjúsági M ester II)  helyettesí
tették őket és ilyen m eggyengült 
csapattal is csak 3:2-re kaptak ki.

A  teljes, a bajnokságban szere
pelt N yTVE minden bizonnyal győz
tesen került volna ki a kettős döntő- 
mérkőzésből.

Remélem és mindannyian N yír
egyházán remélik, hogy a N yTVE 
mégis csak beosztást nyer oda, aho

va ereje és m últja megilleti: az NB
II-be! Ezt várja és kéri egész N yír
egyháza az M LSz-töl. Ha már 
sportszerűen, egészen gyenge csa
pattal kiállt a NyTVE a döntőkre, 
akkor legalább ezt az igazán méltá
nyos elbánást megérdemli.

A z NB II-be a  N yTV E -t! —  kiált 
egy emberként Nyíregyháza, s bí
zunk benne, hogy jajkiáltásunkat 
meghallják és megszívlelik a szö
vetség illetékes, vezető urai.

Soraim leközlését nagyon köszö
nöm  és vagyok

sporttársi üdvözlettel
L. Gyula,

N yíregyháza, Eszék-u.

Bála
K . M. írja a Délvidékről:
„A z  egész Délvidék hálás a  Nem 

zeti Sportnak és a Sporthirlapaak, 
h ogy  az NB I létszámemelésével 
kapcsolatban bátran és őszintén a 
szabadkai és az újvidéki egyesüle
tek mellé állt."

Aki megtalálta, az otthonát
K rasz  István (Bp., XIII., Ország- 

bíró-u. 59.) írja nekünk:
„M int délvidéki játékos írok. Hu

szonkét évig éltem a szerb uralom 
alatt. 1916-ban születtem Csáktor
nyán, szerb iskolába jártam  s nem 
volt szabad m agyarul beszélnem. 
Édesanyámat annak idején a  szer- 
bek annyira megverték, hogy bele
halt a  sérülésedbe. Nem  sokkal ké
sőbb apám is követte öt. Én a 
labdarúgással is foglalkoztam  és a 
H ajdúk .kapusa voltam. Legutóbb 
Budapestre kerültem, az egyik  cég 
alkalm azott és e cég csapatának a 
kapusa lettem. Három bajnoki m ér
kőzésen védtem Is s egy osztállyal 
feljebb is kerültünk. M ost csak azt 
akarom  elmondani, hogy itt olyan 
szeretettel foglalkoznak, annyira tö 
rődnek velem, hogy szinte nem is 
tudom  elhinni, hogy ennyi jóság  is 
van  a  világon. Hiába, nincsen párja, 
a  m agyar embernek. Én ezt a sok 
jóság ot azzal szeretném meghálálni, 
h ogy  jó  védéseim révén bekerüljek 
a  vállalati egyesületek válogatott 
csapatába.11

Korábban kezdeni!
Újvidékről írja az egyik olva

sónk:
„M ost már korábban sötétedik s 

ezért kérjük az M LSz-t, hogy ne 
engedje hat órakor kezdeni a H aza
térés Bajnokság mérkőzéseit. A z 
em bernek nincs kedve sötétségben 
hazadöcögni. Itt nem lehet minden
hová úgy elmenni a villamossal, 
m int Budapesten!"

Felelősséggel szavazni!
Veres  György (Bp., VIII., Harminc- 

kettesek tere) írja : „A  m últ héten 
velem, mint szurkolóval, beszélge
tést folytatott b. lapjuk az NB I 
16-os létszámáról. A z erről írt cikk
hez utólag m ég hozzáfűzöm  azt, 
h ogy  ha a 16-os létszámot leszavaz
nák, akkor azok az urak, akik ezt 
teszik, gondoskodjanak arról, hogy 
m i nézők minden vasárnap és ün
nepnap kom oly m érkőzést kapjunk. 
H a  azonban csak egy vasárnap, 
v a g y  ünnepnap is a létszám fel nem 
emelése következtében kimarad, ak
k o r  a leszavazok távozzanak az 
M L Sz életéből!

A Gamma ezen a héten dönt 
Jáiékosátadási Jegyasékéről

Július hó közepéig kötelesek az egye
sületek a szövetségben benyújtani azok
nak a játékosoknak a jegyzékét, akiket 
a jövő idényre megtartanak, vagy pedig 
elengednek. A Gammában nagy fejtörést 
okoz ennek a jegyzéknek az elkészítés© 
Az egyesületnek sok a játékosa. A ve
zetőség egyik részié azt szeretné, ba csők 
IvOiitenek a. játékosállományt. A vezető 
ség ezen a héten már tárgyalt a dolog
ról, döntés azonban nem történt. Vékony 
Sándor főtitkár. Jánosy Béla sportigaz
gató és Sós Károly edző csütörtökön el
utazott a szabadságát élvező Ágfalvy 
Ipolyhoz, a Gamma ügyvezetőjéhez íz 
átadási jegyzék ügyében. Valószínű, 
hogy most már eldől, hogy kiket tart 
meg és kiket nem szerződte! tovább 4 
budai piros-fehér csapat.

& Budapesti te rű ié i SÍ. osztályú  
csoportgyőztesei

A keleti csoportban Kalmár Jenő csa 
pata, a -Jvistcx nagy fölénnyel nyerte a 
csoport elsőségét. Gim esi— Kiss, Fazekas 
— Grabinszky, Bagosi, Simon — Rusics, 
Vágó, Tóth, Kalmár, Gergely, továbbá 
Janicsák, Tubicsák, Sidó, Milkovits 
Boda, Tófalvi cs Hancsics részes az első 
ség kivívásában.

A déli csoportban az OTE csapata sze
rezte meg a győzelmet. Ondrus, a Pénz
ügyi Tfc>C. kitűnő játékosa edzette a 
csapatot. Hajnal — Varga, Lakner — 
Zentai, Juhász, Maszár — Steíkó, Győri 
Endrődi, Kégl, Gönczöl, valamint Nyúl, 
Skaletz, Keszler és Zaubek játszott a 
bajnoki mérkőzéseken.

Az északi csoportban a WoSC csapata 
végzett az éllen. Az újpesti vállalati csa
pat biztosan lett első s az I. osztály küz
delmeiben is megállja majd a helyét. 
Petrovits, Dankó, Jani, Nagy, Polgár  ̂
Tömpék, Bányai, Pólyák cs Reiner ját
szott legtöbbször a csapatban. Külön 
dicséretet érdemel az egyesület sport
telepe, amelynek gyepe talán a legszebb 
és a legjobb az ©gesz országbanl

Berlin—Páris —Frankfurt 
avagy Sestáék portyája

Érdekes portyára u tazik a Becs 
ben állomásozó hadirepülök csapata. 
A  csapat az utóbbi időben jól szere
pelt s ennek a jutalm azása m ost a 
portya . Július 16-án Berlinben kez
dődik a portya  s itt a  város katonai 
válogatottjaival játszanak. A  berlini 
csapatot Lelmer, a n eves válogatott 
készíti elő s abban többek között 
W álter, Soldt és Jahn is játszik. A  
bécsi csapat Berlinből Parisba uta
zik s o tt július 20-án Páris katonai 
válogatott csapatával m érkőzik. Ez 
a  csapat szintén figyelem rem éltó  
eredm ényeket ért el a z utóbbi idők
ben. Ebben a csapatban játszik  
W aldhofer, Sclineider, Siegel, stb  
Parisból visszafelé jö v e t  Frankfurt
ban játszanak, ahol vá logatott csa 
pat lesz az ellenfelük.

N agyon érdekes a  bécsi csapat 
kerete:

Brenner, Bachmann, Sesta, Merkl 
Pekarek, Hartl I, Suchy, Zischek , 
Hahnemann, Épp, Binder, Durek. 
P feiffer  II, Beranek, Tvordik.

ÓV AZ ÚJVIDÉKI FC
Az Újvidéki FC megóvta az Ujv. VAK 

ellen 5:4 arányban elvesztett mérkőzését 
Az óvást részint játékvezetői tévedések
re. részint arra alapítják, lios.y Haasz 
Fritrves szerintük jcwfösula’tínnul játszott 
az ÚVAK-ban. Haasz . ugyanis a mérkő
zés előtt játszott a Sövény! FC csapa 
tálra n is-.

:gy  edző, akinek hat év 
alatt négy egyesülete 
jutott az NB-be, köz~ 
tük a SalBTC kétszer is

Az egész ország sporttársadalmában 
nagy feltűnést keltett, hogy az NB Il-ben 
szereplő Lampart Tomecskó József edző 
leszerződése után hét ponthátrányt hozott 
be a versenytárs MÁVAG-on s megnyerte 

bajnokságot a csoportjában, bejutott az 
NB-be.Tomecskó edzőnek az utolsó hat évben 
a Lamparttal a negyedik csapata került 
az NB-be, köztük a SalBTC kétszer is. 
Mindegyik csapata, mint  ̂ bajnokcsapat 
szerezte meg az NB-bcn való indulás jogát.

Olyan siker ez, amilyet magyar edző 
még nem ért el soha.

Tomecskó József jelenleg 40 éves. Mint 
játékos a Vasasnak volt többszörös váloga
tott csatára Majd 1925-ben Olaszország
ban az FC Barinoban játszott két éven át. 
Olaszországból hazatérve az Elektromos 
művekhez karült. Ott egy üzemi mérkőzé
sén lábtörést szenvedett 1928-ban. A lehető 
legsúlyosabb törés volt ez, három évig 
tartolt, amíg meggyógyult a lába.Tomecskó ezalatt a három év alatt ala
posan kiismerte a játékossérüléseket. 
Kevesen vannak ma az országban, akik 
rála jobban ismerik azokat. Elég nala 
egy tapintás és pontosan megmondja, mi
ről van szó: rándulás, vérömleny, ficamo- 
öás stb. S már mondja is, mit csináljon 
és hogy — mennyi ideig nem játszhat a 
játékos. De ugyanakkor hiába igyekszik 
valaki tettetni neki:

— Engem akarsz, fiam. becsapni? — 
mondja Tomecskó ilyenkor —, nincs ne
ked semmi bajod.

S valóban nincs is ilyenkor semmi baj. 
Tomecskó az 1927—28. bajnoki évben 

kezdett edzősködni. A Zugló és az 
ÉMOSz edzője lett egyidőben. Az év vé
gén mindkét csapat bajnok lett a maga 
csoportjában. Ezután a lábtörése miatt 
évekig nem működhetett. Az 1931—32. 
bajnoki évben a Zugló és az EMTK ed
zője lett. Az 1932—33. évben a SalBTC 
edzője volt s a csapat megnyerte az 
Északi kerület bajnokságát. Továbbra is 
Salgótarjánban maradt.

Az 1934/35. bajnoki év végén a SalBTC 
megnyerte az országos amatőrbajnokeágot 
és a Gorinthián-díjat, s bekerült az NB- 
be. A SallBTC-lől a Salgótarjáni SE-hoz 
került Tomecskó. Másfél évig volt ott. 
1936/37-ben Észak bajnoka lett a SSE. Az 
1937/38. bajnoki év végén csapata mint 
orszáe-os ama tőrbajnok bekerült az NB- 
be. A tavaszi idényben már nem volt 
náluk Tomecskó. Négy ponttal vezetett a 
SSE a bajnokságban, amikor otthagyta 
őket. Pestre jött. mert nagyon hívta a 
Zugló. Bajnokságra pályázott ez a csa
pat, szüksége volt Tomccskóra. A Zugló 
meg is nyerte Budapest bajnokságát. Be
került az NB-l>e. Időközben kiesett a?* 
NB-ből a SalBTC, Tomecskó visszament' 
a salgótarjániakhoz. A SalBTC újra v is 
szakerült Tomecskó edzősége alatt az 
NB-bc. (Mint a Felvidéki csoport baj
noka az 1939/40. bajnoki év végén.)

1940 októberében szerződött Tomecsko 
a Lamparthoz. Azóta bajnoki mérkőzésen, 
nem kapott ki a Lampart, s így nyert© 
meg a bajnokságot.

Tomccskónak az edzői munkáját a benti 
eredményeken kívül egész sereg játékos 
nevelése is dicséri. Zscngellér, Ádám 
Sándor, Fekecs III, Deli. Gajdos, Balogh 
II, Tcmes, Hidasi, Géczi, Takács  ̂ IV, 
Vágó. mind Tomecskó-tanítvány. hzek-> 
nck a játékosoknak a legtöbb jie már ifjú
sági korában került Tomeöskó 3eé7?ébe.

Elbeszélgettünk az újdonsült NB-csapat 
edzőjével. Megkérdeztük, milyen elvek 
vezetik.

— Az egyesülethez való kerülésem után 
három-négy hét múlva ítélem meg a 
Jákésok képességeit — mondja Tomecskó. 
— Legfontosabb előttem a megbízható
ság. Ha ‘ kisebb tudású is a játékos a 
másiknál, de megbízhatóbb, őt szerepel
tetem. Az ilyen játékosokkal az edzésen 
sokkal többet foglalkozom a többinél.

Néha 20—25 percet is s tudásban hama
rosan sokat fejdődnek. Edzéseken az erős 
munkának vagyok a barátja. Egy játékos
nak legalább annyit kell elvégeznie az 
edzésen, mint amennyit a mérkőzésen, 
mert máskép nem bírja az iramot. Kivétel 
a pénteki edzés, amikor csak erőnléti 
gyakorlatokat tartok. Általában minde.n 
játékossal minden edzésen egyénileg fog
lalkozom.

— Nagyon fontos, hogy az edző 
..primadonnát** ne tűrjön a csapatban. 
Labdarúgókra van szükség, nem 
primadonnákra. Ahol mgtűrik a sztáro
kat, ott elromlik a csapatszellem.

— Az edző úgy szerepeljen? a csapatá
ban. mint az apa a családban. Szeresse 
a játékosokat. De a játékosok is szeres
sék őt. Háromszor annyit tud, nyújtani 
szükség esetén a mérkőzésen a csapat, ha 
a játékosok szeretik az edzőt.

— Megszeretik az edzőt a. játékosok, ha 
az törődik velük, együtt érez velük s ha 
a pályán kívül is őszintén foglalkozik a 
játékosokkal. Érdeklődni kell a játékosok 
magánélete után. Ha valami bántó, vagy 
nehéz körülményről tudomást szerez, 
mindent el kell követnie annak a jóvá
tételére. Úgy foglalkozzék ezekkel az 
ügyekkel az edző, mintha a saját ügyéről 
lenne szó.

— A mérkőzésekkel kapcsolatban eláru
lok egy titkot: nagyon fontos, hogy ha 
egy játékos rossz formában van s nincs 
megfelelő helyettese, az edző hitesse el 
a játékossal, hogy nincs is rossz iróniá
ban,,

A játékrendszerről Tomecskó a követ
kezőket mondja:

— Rendszer nélkül nem lehet sikere
sen szerepelni. Nagyon fontos azonban az, 
hogy a rendszerhez a megfelelő játékoso
kat ki kell keresni. Azelőtt az olasz rend_ 
szert tanítottam, mert Olaszországban azt 
tanultam meg. Idehaza ismerkedtem meg 
a háromhátvédes játékkal. A Lampartban 
már azt tanítottam. Erdős, Nádas és 
Szomolányi töltötte be a három hátvéd 
szerepkörét a csapatban.

— Az edzőtesületnek a rendszerkérdés- 
ben történt véleménynyilvánítása után, 
amelyhez annakidején én is csatlakoztam, 
döntöttem így. Ezzel is használni akarván 
a magyar labdarúgás egységének.

A Ráesfoldvárl AK elein le jól szer©
peli a Hazatérés -Bajnokságban,' de Öbe-- 
csei kapusa az utóbbi időkben rossz tör
li út áruit el s így az egész csapat v is 
szaesett. Vasárnap a BAK új kapust 
próbál ki.



Sieged -■
Szabadkai Sport 
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Szabadka, július 10.
Csütörtökön délután Szabadkán 

vendégszerepelt a Szeged csapata, 
mintegy 800 néző gyűlt, össze a m ér
kőzés megtekintésére, azért ilyen 
kevesen, mert a m érkőzést m egelő
zőleg nagy eső volt. Azután lilába, 
Szabadkán az üzletek későn zárnak 
és hétköznap az emberek nem érnek 
rá mérkőzésre menni.

A  Szeged délután egynegyednégy 
órakor érkezett Szabadkára. A  Sze
ged vezetősége közölte, hogy Ki- 
sucky  és Barát i nem jöhetett a csa
pattal. A  két csapat összeállítása a 
következő:

Szeged : Tóth —  Szabó, R affai .— 
Ladányi, Hajdú, Bartók —  Bognár, 
Halasi, Kalmár, Mester, Nagy.

Szabadkai Sport: Hahn —  Rudin- 
szky, Gorcsik. —  Tóth, Szűcs, Huszta 
—  Beszédes II, Samu, Harangozó II, 
Vulyevics, Nemes.

A Z  I .  F É L I D Ő

A  kitűzött hat óra helyett három 
nagyedhétkor kezdődött a mérkőzés 
A  Sport kezdi a játékot és azonnal 
támad. R affgi szereli az első szn 
badkai támadást. Utána Tóth pom 
pásan védi Nemes lövését. Most már 
magához tért Szeged csapata is és 
Bognár a harmadik percben lesről 
indulva veszélyes támadást vezet. 
A  kapust is kicselezi, önzetlenül 
hátraad Mesternek, ez azonban 
kapu mellé lő. A z 5. percben Mester 
szökteti Nagyot, a szélső szép be 
adását Kalm ár bombalövéssel kapu 
fölé küldi. A 9. percben éri el a, 
első c/ólt Szeged. M ester lapos pasz- 
szávai Bognár lefut, a kapus két 
ségbeesettcn  rohan ki

Bognár elé, ez azonban neh*®
szögből a kapuba helyezi a lab

dát, l :0 -ra  vezet a  Szeged.
A  nézők további gólokat várnak 

a vendégcsapattól, ez azonban el 
marad mert a Sport védelme nag-v 
szerűen rombol és a kényelmes kzr 
gedi támadásokat m ég csirájukban 
megöli. A  széles pálya a Szegednek 
úgy látszik ,,fekszik“ mert nagy fö 
lényben játszik és a szélsőkre ala
pítja  a játékát. A  17. percben Nagy 
fü tty  után z

lesgólt ló",
az természetesen érvénytelen.

A  19. percben Bognárt Gorcstk a 
a szöglotvonairól szereli. A  23. perc
ben Bognár lövés helyett jó  helyzet 
bői bead, Mester fö lé  vágja. A  Sze
ged állandó fölényben játszik, gólt 
azonban nem tud elérni. A  28. perc
ben a Sport is feljön, de Harangozó 
IX jó  helyzetben hibáz.

A  I I .  F É L I D Ő
M ost változatos já ték  folyik. 
Góllövők:
26. pere: Bonyhádi 2:0.
29. perc: Bognár 3:0,
35. perc: N agy 4:0.
37. és 39. perc: Bonyhádi 6:0.
41. perc: Jaksa 6:1.
Szeged a második félidőben na

gyot javult, a Sportnak nagy igye
kezetét és lelkesedését lehet m eg
dicsérni. Szegedben Bognár, N agy 
éa Raffai, a Sportból Hahn és 
Tóth dicsérhető. Rozsnyal játékve
zető nagyszerűen vezette a m érkő
zést.

KERÉKPÁR

Vasárnap válogatóversenyt 
rendez a M illenárison  

az N E sz
Az olasz

tése volt, a többi igazolatlanul m a
radt távol.

Kell ezt tovább m agyarázni?
A z edzés azonban így, csonka m e

zőnyökkel is folyik. A  szövetségi ka- 
kerékpáros szövetség pitány rendeletére Orczán az 1000 

már összeállította azt a válogatott métereseket és a csapatot edzi, 
ötösfogatát, amely július 20-án a ma- G yőrffy  a repülőkkel és a kétülése- 
gyar kerékpáros vágtázok ellen vo- sekkel foglalkozik, 
nul fel a. Millenárison. Remek eredményt ért el az

A z M K oz nem ilyen fürge. A né- ötletszerűen és először összeülő 
metek elleni kudarc fokozottabb Éles— N agy kétülésen, m ely mint 
munkára kényszerítette, s a keret | fö lvesetö  pár H A -es  200 m éte- 
kibővítésével szigorú edzésre fogta  a rest vágott ki. N agy formajavuláson 
számbajöhető versenyzőket. A  sző- esett át N ém eth  is. akinek további 
vérségi kapitány napről-napra a pá- | fejlődésében erősen bíznak az edzők.

A  M orvay— Ladány i kétüléses 11.8-t 
ért el 200 méterre. A  Lakatos— Ir-

lyán tanyázik és G yörffy , valamint 
Orczán szövetségi edzők társaságá
ban igyekszik azokat a taktikai és I házy— Barvik— Gyurkovits csapat,
technikai fogyatékosságokat eltün- mint üldöző négyesfogat Is nagy re- 
tetni, amelyek a németek elleni ve- menyekre jogosított. fis külön 
reségttnk föokozól voltak. figyelm et ígér Király is, aki a leg-

A  szövetségben egyébként nagyon lelkiismeretesebb versenyzők közé 
rózsaszínben látják a helyzetet. Erő- tartozik. Ugrásszerűen javul, s ennek 
sen bíznak abban, hogy a csapat lé
nyegesen jobb lesz, mint legutóbb, 
mert kom olyan lehet számolni azzal, 
hogy N őt ás és Karaki szabadságot 
nyer, s ebben az esetben az 1000 mé
teres futam ban és a csapatverseny
ben megnövekednek esélyeink. A  
N ém etországból érkezett új kétülé-

Péntek, 1941 július 1L
MBttBBÉMÉBM— IMM — —

Olaszországba.!!, Bolognában most feje 
ték be a?, olaszuk _ görög-római birkózó 
bajnokságát. Az új bajnokok sora lég 
súlytól felfelé: I,ivariul, Randi, iíorsar 
Reseiosobi. Gazzegati, tíilvestri és Do 
naíi.

Az országos vidéki hjrkózóbajnoknágot
július 20 án kellene megrendeznie a bi 
kózószövetségnek, de még teljesen b 
zonytalan a viadal megtartása. Egyes 
k-őrületek már minden előkészületet meg
tettek a viadalon való részvételre, más 
kerületek viszont — kérik a bajnoki 
verseny elhalasztását, A birkózósziivetség 
a jövő bet elején dönt véglegese a ve 
seny sorsáról.

egyetlen oka a lelkiismeretes edzés, 
A  lelkiismeretes edzés —  ami so

kakból hiányzik.

.A hagyományos Berlin—Kopenhága 
tavversony tebnikai okokból elmarad az 
idén, jelenti a legfelsőbb német kerék-

LAMPART ÜZEMI BAJNOKSÁG 
Tok—Gránát 3:2 Erzsébol-utea-

Vozűlio: Dezső. Góllövő: ICcmény (21. 
Bihari tizenegyesből, illetve Slark és 
Kiss.
. Üzemmühcly—Idomszer 3:2 (0:0). Erzsé- 

bet-u. Vezette: Molnár. Góllövő: Sós. (2) 
Orsi, illetve Purczclt és Fritz.

AZ N'B ITT.BÁN JÁTÉKVEZETŐ 
VÁLTOZÁS TÖRTÉNT

A csabai AK—Kecskeméti AC mérkő
zést Sállal vi, az Orosházi TK—Tcstvéri- 
eég találkozót Bnrv-s P, vezeti.

yillAmtorua Siófokon. A Siófoki SE 
július 13-án, vasárnap délután kilenc 
csapat részvételével villámtornát rendez. 
Mindegyik mérkőzés kétszer 15 percig 
tart, A döntőben döntetlen eredmény 
esetén a győztest sorshúzással állapítják 
meg.

A Rákosligeti >IOVE vasárnap Rákos- 
ligeten a RAFC-cal játszik. A fontos 
mérkőzés elé nagy bizakodással tekinte
nek s rákoeligeties. Az NB IlI-ba került 
12. MOVE-nak a második csapata baj
nokságot nyert, az ifjúsági és a kölyiiti- 
ckanat is a harmadik helyen végzett az 
osztályában, Az utánpótlás tehát bizto
sítva van. A vasárnapi ö&sccállítús való
színűleg a következő lesz: Szabó — Bá
láznák Fejér — Kántor, Temesvári, 
Kurtha — Takács, Hazenckker, Páldi, 
Dombóvári II, Nagy.

T AR TALÉK BA JNOIÍSAG 
II. osztálv 

A déli csoport állása
1. ETC 
8. P- Juta
3. Gamma SzfíE
4. LóFG
5. Tipográfia
6. HEAO
7. BAC
8. Kalapos
9. Szondy

10. NJTC
11. TSE*
12. BSC*

* Közölve,

22 18 2 2 74:19 38
22 16 3 3 98:35 35
21 14 5 2 99:89 3322 11 3 8 54:40 2522 11 3 8 57:56 25
21 9 4 8 48:50 2222 11) 2 10 59:68 22
22 9 2 11 38:72 20
22 4 2 16 26:74 10
22 4 2 16 55:98 10.
h 6 2 14 48:69 14
22 3 2 17 35:46 8

aesek is m ódot nyújtanak a keretnek sporihatóság.
ahhoz, hogy  végre komolyan felké- e g y  KEZDŐ NYERTE SVÁJC AMATÖR 
szülhessen erre a futam ra is. Eddig ’ —  “
ugyanis csak ötletszerű próbálkozá
sok után történt a válogatott két
üléses legénység összeültetése. Ma 
azonban, hogy megfelelő számú gép 
áll rendelkezésre, megszűnt a m eg
nyom orgató „egygéprendszer", s így 
remélhető, hogy ebben a számban is 
többet fogunk tudni mutatni, mint 
eddig.

A z

ORSZÁGÚTI KEUÉKPARBAJNOK- 
SAGAT

óriási mCfflepeténsel végződött a eváici 
amatőr országúti bajnokság. A 211 in
duló közül a kezelő Mctzger győzött. 
Mctzper ebben a versenyben esett át a 
tűzkeresztségen és a 189-os távon 4:38:35-t 
érvo el. fölényes hajrágyőzelmet vereke
dett ki az esélyes Woil,manna] szemben. 
A hívatásosak 200 km-es országúti baj. 
no-ka Litschi lett, E-glit és Wysst hagyta 
maaamögöU. Motzseert a győzelme után 
több gyár képviselője ajánlatokkalgyár . ... ____  _____

eheti edzés tapasztalatait, a árasztotta cl. Az újdonsült bajnok azon- - - - - - - - - -  i bán kijelentette, hogy rutin szándékozik
professzionista lenni.várható fejlődést és elsősorban a vá

logatás célját szolgálja a szövetség
nek a vasárnapi soronkivüli vágta-1 4 szerd a  esti ya  l ó g a t o t t  e d zé st
versenye, mely motorvezetéses szá ll ész ben ELMOSTA AZ ESŐ
mok nélkül a keret tao-init és „  f i n .  A merdapsli eAzús sem segítette az ola- , ncuvui a Keret, tagjait, es a fia  «zolc ellen készülődő válogatott keret tag
tól nemzedéket hívja nyeregbe. ......................  ~ ■ ■ •

A  torna íöérdekessége természete
sen a válogatóverseny  lesz. A  kibő
vített keret a repülő, az 1000 m éte-

.1 ait ahhoz, hogy formájukon lényegesen 
javítsanak. Néhánv kísérleti hajrá után 
— ezek során különösön Nagy Béla tűnt 
ki — megerodt az _ cső, mely nyálkássá 
tette a botónt és így tovább kerekezni

rés idöfutam, a kétüléses és a csa- "éra lehetett. A szövetségi kanitány rcii- 
patverseny keretében állítja szembe V w H í í í ? .  i T t l J w t * "
egym ással M agyarország legjobb-1 kapitányon kívül Győrffy Imre
jatt, h ogy  döntés essék: melyik k ö
zölök  érdemes legjobban arra, hogy 
július 20-án az olaszok ellen hadba- 
lépjen. Lehet, hogy ezen a viadalon 
sok meglepetésben lesz részünk.

A  csapatverseny mezőnye négy 
négyes legénységet állít egymással 
szembe, s Szabó kapitány rendelke
zései szerint ezek a m ezőnyök az

____  és
Orczán László edző, Mindketten nagyobb 
fegyelemre, lelkiismeretesebb edzésre és 
a.z edzési idők pontos betartására hívták 
fel a figyelmet.

EVEZÉS
Az evezfísbajnokság 

nevezései
. A  július 19-én és 20-án eldöntésre 

eddigi gyakorlattól eltérően, ponto-1 kerülő nemzeti evezős bajnoki ver- 
san 4000 m étert fognak futni, A  va 
sárnapi m űsort kiegészítik az után 
pótlás futam ai, nevezetesen, egy 
négykörös vágtaverseny és a 25 
km-es pontverseny.

Valószínű, hogy a vasárnapi tor
nát a m últ tapasztalatainak figye
lem bevételével nem 6 órakor, hanem

senyre a  következő nevezések, érkez
tek:

Július 19:
Korm ányos négyes bajnokság 

Hungária EE két csapattal, Ú jpesti 
EE, BSzKRT SE, Pannónia EC. —  
Junior korm ányos négyes: Hungária

már öt órakor kezdik. Ez á verseny I Pannónia EC, MAC. —  K orm á
ig zárt kapuk m ögött zajlik le, s ny °s  nélkü-U kétevezös bajnokság 
edzésjegyek megváltása ellenében ®SzKRT. —• Egyes bajnokság: Egr: 
tekinthető n i i I  (D SzK RT), Goszlet (N em zeti H E)

Mecseki (Ú jpesti E E ), K rem pels 
(Nem zeti H E ), Som ogyi (Pannónia 
E C ), Bánhidi (Nem zeti H E ). 
Korm ányos nélküli négyes ba jnok 
ság: Hungária EE, Pannónia E 
BSzKRT SE.

Július 20:
Korm ányos kétevezös: Pannónia

Győrffy:
Ez így nem m ehet | 
tovább!

Kedden este a válogatott keret I
edzésre volt rendelve a Millenárisra. EC, BSzKRT SE, Hungária EE . —  
Délután hat órakor kellett volna Junior korm ányos négyes: H ungária 
együtt , lenniük a fiúknak. De EE, MAC, Ú jpesti EE, Pannónia EC. 
G yőrffy  es Orczán, a szövetség két —  Kétpárevezős bajnokság: Pan-
edzóje hiába jött ki pontosan a pá- nonla EC, Ú jpesti EE, B SzK R T  SE, 
lyárw, a  teknöben csak M orvay  és Nemzeti HE. —  II. oszt. szenior 
F'ulöp körözött, —  egyébként szó- egyes: BSzK RT SE, M AC. —  N yolc- 
morú csend és temetői kietlenség evezős bajnokság: BSzKRT SE, Uj.- 
jellemezte a betónt.

G yörffy  m agából kikelve panasz 
kodik :

Ez ig y  nem mehet tovább! A  
tüdőmet kibeszéltem már, hogy le
gyenek pontosak a fiúk, —  s nem 
használ. liláb a  hivatkozom nemzeti 
érdekre, hiába keltettem fel a hiúsá-

pesti EE, Pannónia EC, H ungáriá 
EE, MAC.

B IR K Ó Z Á S

Dara é s  ború Cegléden
Cegléden vasárnap fo ly tak  le

"U n  i l T  V;C1“  i c ‘ V “ U“T  I válogatóm érközések Dél együttesébe gukat, utalva arra, hogy a nemetek v a l,való bejutásért. A  válogatóverseny 
eglepetése a könnyűsúlyú 
szereplése volt. A.z ó lig  22 

éves kecskeméti ifjú  egy perc alatt 
, , . . . . .  , , ,  | elintézte a  jóképességü E rd őst és

et ta g ja i néhány kivételével akkor Q á m [  ceglédiek válogatott
járnak ki, am ikor éppen jólesik ne- könnyüsúl ú birSkózójától is csak

erősen vifatható kútvállal kapott ki.

ellen legutóbb elszenvedett vereség i m eeieoetése
súlyos sebet ütött a m agyar kerék- a ^ a c z i  szerenlése 
pársporton, amit m eg kell gyógyi- ■ - P
tani, —  sem m i sem használt. A  ke-

,e* :ennek a  lelkiism eretlenségnek a szó- / etUe5iö|et m ondotta: 
vétség n em  vet haladéktalanul vé- 
get, hagyjunk mindent abba, —  mert

újabb ígérete a verseny után a k ö 
zöket m ondotta: 
örülök, hogy ilyen jó l m en t a

ezzel a felületességgel és hánya^veti-1 Synrds. Szakszerű edzést m ost nem  
séggel kudarcot-kudarcra halmozha-1 {u^o c., hiszen szolgálatot
tünk csak. K om oly és odaadó munka I de ma^  ha fölkerü lök
nélkül n incs siker. És én sem jára-1 ” esíre,,‘*
tóm le m agam at. M ég egy ideig el-1 Mint kiderült, Garaczi a YVMTK- 
nézem ezt a rendetlenséget, de ha I hoz igazoltatja át m agát és a  cse- 
rövidesen nincs változás, csom ago- peliek csapatában fo g  a jövőben  sze
lők és legyen  edző a Millenárison az, | repelni.
aki akar. Garaczi nagyszerű form áját látva,

G yörffyn ek  igaza van. íg y  nem öcsai Ottó, a déli szövetségi kapitány 
lehet készülni. A z  egyébként mindig helyet szorított neki Dél válogatott 
pontos N a g y  6.15 órakor, Németh  I csapatában. Éspedig úgy, h o g y  Ga> 
'\20-kor, K irá ly  6.25-kor, Ladányi rácsi lesz a könnyűsúlyú, Gál pedig 
;.35-kor, K ová cs  6.50-kor és végül a váltósúlyü válogatott. íg y  a  szln- 

JSles csak  7.15-kor tolta k i gépét a I tén jó  form ában levő Száras György, 
pályára. É les  m ég hozzá hátsókaerék I kiesett a csapatból. Érthető, hogy 
nélkül cam m ogott ki. j Száraz G yörgyöt nem érintette kel-

De m ég  ez sem volt minden. K a- lemesen a szövetségi kapitány dön- 
raki, S salay, Pelvássy, B a jczy  és I tése. A  tavalyi vidéki bajnok érde- 
Papp II  egyáltalában ki sem jött. j kében a ceglédiek közbe akarnak. 
K a rákinak  .ég ^elyássyngk  f  elmen-J lépni a  szövetségi kapitánjrnáds

VEGYES HÍREK
% XX® TIK A

4á.57*efc DOBOTT DISZKOSSZAIi
íveclidon vjz ARAK által renidczctt verse
nyen Giispár, az ARAK tehf:tság'&3 lf.ii' 
(Api atlétája. A pompát? a’akn fiú 
Simpson fedezte fel székesfehérvári út 
.lan. Ii)ddi<? SS méter körül volt a legjobb 
eredménye, most azonban egyszerre „ki* 
usrrott.’ ' Minden dobása 40 méteren felül 
volt, eredménye észak nyusra ti kerti !e 
csúcs. A t">bbi eredmény: 100 m: 1. Tö 
gyesi ARAK 11.8, 2. Kuruc/, P.SE 12,4, i 
Tóth Előre 12.4. — 400 m. 1. Tóth Kidre 
5fU, 2. Kurucz RSE 59.1, 3. Cucke Előre 
59,6. ~  Majías: 1. Síréit AJ1AK 155, 
Pálmai Előre 145. — Távol: 1. Síréit
ARAK 563, 2, Kardos xVRAK 552. — tOOO 
m: 1. Cscke Előre 3:05, 2. Kiss RSE 3:08 
’— S’ÚbO m: 1. Nagy Előre 10:50.4, 2. Pin 
tér Előre 11:01, ^  4̂ 200 rp,: 1. ARAK 
1:45.5, 2. E-ldrc 1:47.3. — Diszkosz:
Gáspár ARAK 42.57, kér. ifj. csúcs, 
Ujcz, ARAK 36.98.
ÚJABB EREDMÉNYEK SVÉDORSZÁG 

BÓL
Stackhclmból jelentik: Andersson. aki 

a július 17-én és 18-án a svéd-magyar 
atlétikai versenyen Hacgrg-el együtt az 
1500 méter Cet síkfutásban a svéd színeket képviseli, Sund'or ham ínban versenyzett 
legutóbb ós a 800 méloros síkfutásbn 
1:55,1 penccs eredménnyel eryőzött. To
vábbi fontosabb eredmények: 110 m gát
futás: ]. Lidmax 15 mp. John«son leg
utóbb a göleborgi vorsenyón 792 cin-ts 
eredménnyel (?) nyertz a távolugrást. MTI.

ÚSZÁS

Késsül a MAC
Csütörtökön délután a Nemzeti 

Sportuszodában az újpestiek ellen 
készülő M AC az FTC csapatával 
játszott edzőmérkőzést. A  két csa
pat összeállítása ez volt

M A C : Mezei dr —  Tolnay dr. Fá 
klán —  Eleméri —  Gyulay, Szívós, 
Som óczy dr.

FT C : Bródy —  Karinthy, Tombor 
—  Molnár -— Török, Németh, Hohl

A  játék jó  iramban folyt, mind 
két oldalon bőven hullottak a gólok, 
A  békés szemlélők m eg is állapítot
ták:

—  Csak edzésen tudnak gólt lőni 
a já tékosok, m ert itt a já tékvezető  
engedi őket játszani.

A z bizonyos, hogy V értesy  József 
nem avatkozott bele fölöslegesen a 
játékba, de Így Is néhány sz é p ' tá
madás kialakulhatott. A z edzés ve
gén V ízvári Károly, a M AC veze
tője közölte, hogy az UTE ellen 
csütörtöki edzésen szerepelt MAC- 
csapat áll ki, azaz am ely a BSE-t 
egy héttel korábban l :0 -ra  győzte le.

A z uszodából kifelé jövet az FTC 
egyik vezetője ezt mondotta:

—  E g y  órával ezelőtt az UTE ed
zését is végignéztem . A  M AC csa
társorának nagyot kell javulnia, ha 
m eg aloarja állni a helyét az ujpes 
tiek ellen.

Vasárnap m ajd elválik.
• «

TEN ISZ

Gábori nőm szívesen  megy
Asbóthnak és Gáborinak hétfőn 

kellene a bostadl nemzetközi tenisz- 
versenyre elutaznia. Gábori azonban 
húzódozik:

—  N ehéz m ost a hivatalokból két 
hétre elutazni! —- mondotta. —  N é
hány nappal ezelőtt csak azért szán
tam el magam az utazásra, m ert jó  
edzés lett volna a boroszlói ném et 
m agyar előtt. A  válogatott m érkő
zést azonban időközben a ném etek  
lemondták s így már nem  vezérelt 
különösebb cél. Azonkívül úgy hal
lottam, hogy az utazás körül is ne
hézségek m erültek fel. Állítólag kör
be kell utaznunk fé l Európát, hogy  
Svédországba érjünk.

Gábori azért m ég nem döntött 
véglegesen. A zt hisszük elég lesz egy 
kis rábeszélés és Gábori mégis el 
m egy —  D ánián keresztül —  Svéd- 
országba.

S to lp a  szo m o rú
A  csütörtöki edzésen Stolpa Jó

zsef kitűnő válogatott teniszezőnk 
nagyon letörtnek látszott. Nem Is 
kérdeztük, hogy m i baja. Panaszko
dott önm agától:

—  Csak azt nem  értem  —  mon
dotta —  hogy m iért nem hívtak m eg  
az olaszok elleni előkészületekre, 
hiszen Asbóthon, Gáborin és Szigetin  
kívül egész nyáron nem  kaptam ki 
senkitől. A m ellett érzem , hogy a já 
ték  is jól m egy.

Stolpa valóban jól játszott a ta
vasz folyam án. Sőt a csütörtöki ed
zésen —  annak ellenére, hogy hosszú 
ideig nem volt ütő a  kezében —  
szintén kitűnő volt. Stolpa különö
sen párosban nagy hasznára lett 
volna Róm ában a m agyar váloga
tottnak. M ég az olasz játékosok is 
emlegették. Am ikor látták, hogy 
Szigeti milyen rossz form ában van, 
Bomanoni m egjegyezte:

— A Katona~-8tolpa-pár biztosan
legyőzte  volna a  mininké^  ,

Érdekes versenysorozat 
Ssíékesleliérvárott

A Szűlvcsfch-érvári Helyőrségi Altiszti 
Spuri Egyesület ezévbeu us-mút felújította 
u helyőrségi altiszti és legénységi sport- 
versenyeket. A helyőrség alakulatai a 
labdarúgásban, lövészetben, atlétikában, 
úszásban, asztali teniszben, öttusa rész- 
versenyben (futás, úszás éc» pisztolylövé
ssel), yízesben ós tekézésben mérik 
erejüket.

A versenyeket Kiegyar^y Lajos szele 
szervezéso étí irányítása mellett Jakab 
István alhdgy. Lórin ez Gyula thtts. Viola 
Ferenc. Szabadi Géza, Odor Sándor, Sze- 
lóuyi Zoltán, Szép Géza őrmesterek ren
dezik.

A  felsorolt sportágak versenyei az 
©ffés's évi sportbiképzés eredményességéi 
vannak hivatva eklöuteni.

Az eddig lezajlott versenyek erednie* 
nyei:

Hadipuska:
Csapatverseny; X. A székes fehér vár- 

sóstói repülőtér csapata 952 körrel (Báli 
Imro sz kv., Ballay László őrm., Simon 
dóziséif szUv., Németh- István szkv. és 
K. N-agy Imre őrm. 2. A 3. honvéd gya
logezred 1. zij, n,f. ősapa (a 799 körrel 
(Csornai látván őrm., Szénit Gáspár tzds, 
Molnár Imre, Szőke József és Volárik 
János gyalogosok). 3. A 3. houvéd gya
logezred III . zij. csapata 743 körrel 
(Raffai József őrm.. Lőrinez József 
thtts. Pék Imre gy., vitéz Jakab István- 
alhd'gy, Sobor András gy,).

Egyéniben. Altiszti számban: 1. Ballay 
László rcp. őrm. 28—19tí, 2. Csornai Őrm, 
2J—191, 3, Ki£& cs-ij. őrm. 2í>—-1SB, 4. K» 
Nagy rop. őrm. ,28—177, 5. Rafii őrm. 
27—175. — Legénységi számban: 1. Báli 
Imre rep. szkv. 3(1—200, 2. Simon szkv. 
rcp. £í)—191, 3. Németh rep. szkv, 28— 
188, 4. Csapó t. gy. őrm. 23—186, 5f
Sze-iift tzda 27—176.

Iüspuska:
Csapatverseny: I. A Székesfehérvár*,

sóstói reptér I. oszt. A) csapata 1271 
körrel. Báli Imre szkv.. Ballay László 
őrm., Simon József szkv., Ágoston La
jos szkv., K. Nagy Imre őnn, 2, A #zé- 
kesfeliérvár-sóstói reptér II. oszt. A) 
csapata 1242 körrel, Koczor Lajos rep., 
Tihor Gábor rep , Kovács Lajos tzds, 
Erős Lajos torzóm., P. Nagy Baiázs 
szkv. 3. A rn. kir 3/1. zij csapata 1796 
körrel. Csornai István őrm., Bencsilc La
jos törni., vitéz. Barnabás Doz/oő őrm., 
Kenyő András, Bognár József őrm.-ek.

Egyéni versensben; Altiszti számban: 
I, Ballay László rep. őrm 30—-254, 2.
Csornai gy. őrm, 30—253, 3. Gombos
orm. 30—243, 4. Kemecsey rep. őrm. 
30—243, 5. Bajzák rep őrm. 30—242. — 
Legénységi számban: 1. Simon József 
rep. szkv. 30—271, 2. Báli rep. szkv. 
30—271, 3. Csapó tart. tőrm. 30—266, 4 
Koczor repülő 30—265, 5. Tihor repülő 
30—250.

ÖKÖLVÍVÁS

M ó r i !2 -r e  em elkedett
az országos vedéin ököl- 
vívó bajnokságra  je len i*  
kezük szám a

A  MÖSa az idén elsőízfoeu rendezi 
meg, az országos vidéki ököl vívó- 
bajnokságot. A  bajnoki vmi&nyro 
a várakozást messze felühnuló 
mértékben neveztek vidéki ökölvívó 
egyesületeink. Eddig nem kevesebb, 
mint 112 n evezés érkezett a szövet
séghez az  ország különböző részé
ből. A  nevezések: Salgótarjáni SE 9, 
Szolnoki LE, Szegedi VSE, Érsek
újvárt LE, N agykanizsai LE, Debre
ceni TE, N agyváradi Törekvés 8— 8, 
K iskunfélegyházi LE 6, Kaposvári 
LE, Egri M OVE, Egri LE, Kolozs
vári K A SÉ  5— 5, Haladás (Szom 
bathely) Özdi MOVE, Kassa (m ég 
nem tudni, m ilyen egyesület színei
ben), M arosvásárhely (két egyesü
let versenyzői) 4— 4, E gri TE, K o
lozsvári M Á V  3— 3, Szombathelyi 
LE 2. N evezett a kolozsvári H aggi- 
bor is, nevezését azonban a  vonat
kozó rendelet értelmében törölték.

Vitéz H ollóváry-H olly  Jenő, a vi
déki bizottság elnökének és Sulkó 
Béla előadónak m áris nagy és öröm - 
teljes gondot okoz a rengeteg ver
senyző elhelyezése ás ellátása, va
lamint a verseny megrendezése. A  
bajnoki versenyt két nap alatt fo g 
ják 1-ebenyolítani, tehát egészen ú j
szerűén. Augusztus 18. és 19-én 
versengenek az ökölvívók a bojnofci 
címekért, 20-án pedig egész nap a 
M öSz vendégei lesznek a vidéki 
ökölvívók és vezetőik: bejárják a
várost, résztvesznek a körmenetén 
s m egtekintik Budapest nevezetes
ségeit.

Utólag szerzett értesüléseink s z ó  
rint a verseny résztvevőinek száma 
m ég valószínűleg emelkedni fog. L e
hetséges, h ogy  Újvidék és Zrnta- 
legjobb öklözöl is indulnak a baj
noki viadalon. A  részvétel ügyében 
Sulkó Béla fo g  megbeszéléseket 
folytatni a  bácskai sportvezetőkkeL

A PestszentCTz-sébeli LE július 20-áa 
Marosvásárhelyen vív barátságos mérkő
zést. A pcstszonterzsébeti levente öklö
zök nagyarányú ünnepség keretében 
mérik össze erejüket az ottani rerseny- 
zókkol. A leventék orszájqrzásziot is visz
nek inasakkal n ezep kirándulásra.

A nagyAtárii levente ökölvívók döntet, 
lenül mérkőztek a barcsi leventékkel. A 
Nasyatádon megtartott mérkőzés vég
eredménye 6:6 lett. Az eredmény igen 
hízelgő a nagyatádiakra, hiszen a bar
csiak nemrégen a kiváló" ©gyedekből álló Haladás ellen diadalmaskodtak. 

Érsekújvárt LE—Komáromi LE lt):6.
Koniárcinban megrendazolt ökölvívó 

mérkőzésen az oreckujvárl levente ököl
vívók nagyszerűen harcolva biztos győ
zelmet arattak a komáromi leven lék fe
lett. Eredmény (elöl az érsekuivári ük- 
hizők): Szuehor véért Egyházi ' l l  ellen, 
Patyl I feladja Kr&jczár ellen, Fiié— 
Ferenczi cMntetlen Patyj II-Holdcrck: 
cioIUatjen. lu jasz I győz Egvházi I cl- 
len Petra* I  nyer Záliszky ellen. Galld
'T .'fL iíri1'0! , GAragya megveribtefosíket. A niérkt,zéseket Viniozei Jól 

^  mindkét fél teljes mcgclége'
i ,o °r m ^SÍ' ,a-, .nemrégen még ama' tor olasz okoIvivo második hivatáé 
eo« mérkőzését is kiütéssel nyert; mess 
A eokszo-ras olasz amatőr bajnok a 3» 
menetben ütötte ki Pazzinit,
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S z a b a d t é r i  ökölvívás 
Csepelen v a s á r n a p  délután

A WMTIÍ ökölvívóinak sportszerető 
Veziölőséír© — élén Mészáros Béla sz-ak- 
<o»ztály vezetővel — vasárnapra is gon 
•doskodott arról, hogy versenyzői szorí
tása. léphessenek.

A WMTK hetekkel ezelőtt megái lapo
zott a BTíOval. hoffy júliucs hó 13-án 
vctklégüi látja az angyalföldi ökölvívó- 
3?árdát. A BTK szerdán este — a köz
bejött akadályok miatt — lemondta ezt 
a mérkőzést. A WMTK vezetőségre azon
nal újabb ellenfél után nézett és sike
rült is a PcLTí és az ItPLE öklözött 
vasárnap délutánra mecrn.verniük.

A mérkőzést fél 6 órai kezdettel 
a réffi WMTK-pályán — szabadtéren — 
tartják meg vasárnap.

A párosítást ma este csinálják meg a 
ézövé t sé írben.

ATLÉTIK A
— M egtapogattam egy kicsit 

az 50 m étert,
mondotta hamiskás mosollyal a szer

dai atléla-értckezletcn Kulitzy.
—- Pediff nem erőlködtem ám! — foly

tatta. — Csak szép lassan fordultam 
c«yet, aztán úgy könnyedén belehúztam. 
Nem akart leesni a diszkosz! 49.80-at dob
tam, de igazán mondhatom, hogy könnye- 
•lén.

~  Azért az a Borgh nem lesz könnyű 
ellenfél!

<*— Tüdőm én azt jól, veszedelmes fiú és 
nagyon tud küzdeni. De mosfc én is rend
ben vagyok stílusommal, formámmal és 
idegeimmel egyaránt. Az 52.40-es csúcm- 
dobásoni után egy kicsit visszaestem, de 
most már újra helyben vagyok- Azt hi
szem, hogy nem les* baj odakint sem!

Au olasz Marathóni bajnokságot 
2:49:49.4 mp.es idővel Balbus^o nyerte. 
A 25 Jon es gyaloglásban Gullino győzőt* 
2:18;4& alatt.A? amerikai bajnokság eredményei kö
zül néhányat még nem közöltünk. 200 
méterén Davis győzött 20.4 mp alatt, 
5&0í)-en Riee’ 14:45.4 ol (Pataki bajnok lelt 
volna!), 800-on Ha? (ham 1:50.2 mp-cl 
diszkoszban Harris 51.14-el,

A VIDÉKI MARATHÓNI BAJNOK
SÁGRA

nagy gonddal készül fel a WMTK, amely 
a. rendezést vállalta. Az idén lesz az első 
eset, hogy a vidéki marathóni bajnoksá
got. külön rendezik meg cti nem az or
szágos bajnoksággal együtt. Frro az a 
meggondolás vezette az illetékeseket, 
hogy évente két marathóni verseny ren- 
derzóso jobban szolgálja a magyár táv
fii tósport fejlődését, mintha csak egyet
len alkalommal futhatnak  ̂ ilyen távol 
hogiszútávfutóink. Ezért az idén már két 
marathóni verseny lesz: egyik nyáron 
(most vasárnap), a másik pedig ősszel. 
Utóbbi lesz az országos bajnokság. A 
mostani versenyen is elindulnak a fővá
rosi futók is, az ő eredményük azonban 
efca.k a nyílt versenyben számit, a vidéki 
bajnokságban nem.

EGY HÉTTEL ELHALASZTJÁK
a MASz atléta gyülekezetét, ámblyot 
eredetileg 14-ón kellett volna megkezde
ni. Az érdekelteket nem tudják idejében 
értesíteni és ezért csak 2t-én kezdődik 
az első tanfolyam. Szó van viszont arról, 
bo"-y a vágtázók-gátfutók ós ugrok tan
folyamán kívül egy dobó-gyülokezetet 
is összehívnak.

FOTON, LEVENTE VERSENY 
volt. 100 m: 1. Knuncz 11.8, 2. Szabol
csik, 3. Peirik. — 1500 m: 1. Pintér 4:50,
2. Cseri, 3. Laini. — Távgyaloglás: 1.
Kosa, 2. Janik, 3. Balog. — Ma.gíts: 1. 
Zádori 150, 2. Szabolcsik 145. 3. Lutye. 
— Súly: 1. Lutye 10.67, 2. Zádori 10-46,
3. Látni 10.25.

S i r  d r  l e m o n d o t t , z a v a r o k
a  4x io o  a s  v á l t é  ö s s z e á l l í t á s a  k ö r ü l

A MAC által kiírt ifjúsági verseny 
nem a népligeti Diák-stadionban, hanem 
vasárnap délelőtt, 0 órai kezdettel a 
BBTE-pdlyán lesz.

A  m agyar 4x100-as válogatott 
váltó a tervek szerint Csányi, Ko- 
rompai, Gyenes, Sir dr összeállítás
ban futott volna Göteborg'ban. Sir 
dr beállítása csak feltételesen tör
tént, mert ő az utóbbi versenyeken 
rándulása miatt nem tudott rajthoz 
állni.

A  szerdai edzéstől függött, hogy 
Sir vállalni tudja-e a göteborgi utat. 
De bajnokunk m eg sem kísérel
hette a  futást, mert a lába o-lyan 
érzékeny volt, hogy biztosra ve

hette: újból lerándul. Ezért fá jó  
szívvel le is mondott az utazásról. 
Helyébe Pericht Rezső Polgárt je 
lölte ki a  váltó tagjául. Görkói és 
Verm es ugyan gyorsabb Polgárnál, 
Polgár viszont olyan jó l vált és fő 
ként a kanyarban olyan jó , hogy ez 
mindent kiegyenlít.

Sir lemondásánál Is súlyosabb za
vart okozott volna azonban, ha G ye
nes ú tlevél-ügyét nem sikerült volna 
az utolsó pillanatban m égis elin

tézni. Ebben az esetben Görkóinak, 
vagy Verm esnek  kellett volna az 
utolsó száz métert futnia, ami újabb 
két méter hátrányt jelentene a Sir 
kiválásával am úgy is m eggyengült 
m agyar váltó számára. Ráadásul 
Korompainak kellett volna futnia 
200-on is, pedig neki ebben az évben 
m ég csak egy 200-as versenye volt.

Gyenes ügyének elintézésével 
azonban ezek a problém ák m egol
dódtak.

Kiadós lelki áltava tót és testi taná
csokat kaptak a válogatott atléták

Szerdán estére értekezletre hívta 
össze a szövetség a válogatott atlé
tákat a szövetség helyiségébe, hogy 
az utazással kapcsolatos dolgokat 
megbeszéljék. Am int belépett egy 
atléta az ajtón —  elég- lassan szál
lingóztak —  az volt az első kérdése:

—  Mi van a német átutazást enge
déllyel ?

R agyogó arccal vette tudomásul 
mindegyik, hogy ez is m egjött és az 
utazásnak nincs akadálya. Fél 7 óra
kor kapta a. M ASz az értesítést 
erről és öt perc múlva ment a táv
irat a Csíkszeredán üdülő Tatár 
István ügyvezető alelnöknek: 

„Azonnal jöjj!'*
Két újságíró is van jelen a te

remben. A  stockholm i Idrotisbladet 
és a N em zeti Sport munkatársa. 
Lassan kialakul és a várható ered
mények felé terelődik a beszélgetés. 
M eg kell állapítanunk, hogy min
denki tisztában van a feladat sú- 
súly osságával.

A z elnökség —  egyúttal portya- 
vezetőség —  előbb egymás között 
tanácskozik. Sok m ég a tennivaló. Ha 
valóban el tudnak utazni pénteken 
délben, mélyen m eg kell hajtanunk 
az elismerés zászlaját a szövetség 
adminisztrációja előtt.

M ert az atléták rendetlenek —  
tisztelet a kivételeknek.

Végre % 8 óra tájban nagyjából 
együtt van a társaság. Csak a vidé
kiek (H orváth, Bíró, Nádasdi), a 
szintén vidékre utazott Szabó dr, 
m eg Görkói, Harsányt és Góbi 
hiányzik.

V angel G yula dr

T ö b b e t  f u s s a k ,  v a g y  g y o r s a b b a n ?
(Távfutóink töprengése és tanácskozása 

a göteborgi beosztásról)
A  válogatóbizottság négy kiváló 

távfutónkat jelölte k i a svéd-m a
gyar viadalra, anélkül, hogy  m eg
szabta volna, hogy  Szilágyi, Kelen, 
Csáplár és Németh közül melyik 
kettő induljon 5000-en és melyik 
kettő 10.000 méteren.

A z valószínű, h ogy  a svédek 5000 
méteren lesznek erősebbek. A  jelek 
szerint 5000-en Hellström és Jansson 
indul, 10.000-en pedig Östbrink és 
Tillmawn. ' Elképzelhető azonban 
olyan beosztás is, ho-gy Kalarne és 
Jansson, esetleg Hagg az 5000-es, 
Hellströmöt pedig felv iszik  10.000- 
re. Ebben csak azért kételkedünk, 
m ert Hellström eddig 3000-nél hosz- 
szábbat nem futott az  idén.

H a tehát az első elgondolásnál 
maradunk, azzal a  helyzettel kell 
számolnunk, hogy 10.000-en lesz két 
svéd futó, akik jó esetben 30:40-re 
képesek és nem legyürhetetlenek a 
hajrában. 5000-en viszont lesz két 
félelmetes hajrázó, akik közül 
Hettström még 14:20-as irammal is 
nehezen rázható le, Jamsonról 
azonban ez 14:30-as idő esetén is el
képzelhető.

Ebből a  feltevésből indultak ki 
azon a  megbeszélésen is, amelyen 
Vangel Gyula dr elnök, Hepp Fe- 
Tenc dr szövetségi kapitány, a négy 
érdekelt távfutó és a  Ném zeti Sport 
munkatársa vett részt. A z  elnök 
feladta a  leckét: k i m elyik  távon 
szeretne indulni és ahhoz a® érde
keltek szóltak hozzá.

K eim  ezt m ondta;
—  Állóképességem kifogástalan, 

erőnlétem is kitűnő, de gyors nem 
vagyak. Azt hiszem, hogy 10.000- 
en nagyszerű iramot tudnék menni, 
de 5000-en már kevésbé. Természe
tesen, ha szükségesnek látják, ak
kor ot indulok.

—  Szóval m l a  java sla ta ?
—  Fusson Szilágyi és Németh

o000-en, én pedig Csaplárral 
10.0ó0-en.

—  Csapiár m it  sz ó l mindezek- 
“ ®® »•

—  Én azt hiszem, hogy 5000-en 
mi —• Kelen  m eg én —  nem tud
nánk sóikat csinálni. A  két svéd  
rendkívül gyors, elmenni aligha tud
nánk tőlük, a végén  pedig kikap
nánk. 10.000-en ellenben váltott v e 
zetéssel, végig  gyúrva az iramot, 
igen jó időt ' tudnánk kifutni. Bn 
sem  vagyok  m ost gyors, 4:04-nél 
jobbat aligha tudok 1500-on, de a 
hosszabb táv m egy. 5000-en merj 
előfordulhat az, hogy Szilágyi a 
második svédet megveri.

—  Kétségtelen, hogy most Szi
lágyi a legjobb közületek. Talán 
m ég ő sem tudja, hogy mennyi van 
benne. M it tudom én, talán tud 
30:10-et 10.000-en és 14:20-hoz k ö
zel 5000-en. A z eddigi futásai állap
ján ezt is feltételezhetjük. Halljuk 
hát őt, hol akar futni ?

—  N ekem  mindegy, én ott fu tok , 
ahol a szövetség  akarja.

■— De mégis, hogyan állítanád 
össze a távfutókat ?

—  Rendben van, futok én N é
meth Bélával 5000-et. Majd mi m eg
beszéljük egym ás között, hogy mit 
is kell csinálnunk.

Béla, m it szólsz hozzá?
•— Tudom, hogy nekem  segítenem  

kell, de nem első eset, hogy feláldo
zom  magam más sikeréért. Tisztá
ban vagyok vele, hogy ez kötelessé
gem . Am it vállalok, azt én mag is 
tartom. Hajlandó vagyok  akár 
S:40-es 3000-et, is vezetni Szilágyi
nak, ha est találja jónak.

Szilágyi közbeszól:
—  E zt m ég majd m egbeszéljük. 

Nem jó  az, ha mindig egy  vezet. 
Majd felváltva m együnk és m eglát
juk, mit csinálnak a svédek.

—  Rendben van, fiúk  —  zárja le 
a vitát az elnök — , ebben m egálla
podunk. A z  úton m ajd m ég úgyis 
beszélhetünk róla és sok  fü gg  attól 
is, hogy végeredményben hogyan ál
lítják össze a svéd csapatot. Csak 
vigyázzatok m agatokra, m ert ra jta 
tok igen Sők fordul m eg ;

szól először a válogatottakhoz:
—  Figyelm eztetek mindenkit, 

hogy ez az út nem lesz könnyű. 
Nehéz feladat m aga az utazás is, 
bár igyekszünk, ahol lehet, könnyí
teni. De hálókocsi nem áll rendelke
zésünkre. E gy éjszakát mégis vona
ton kell töltenünk,

A  második éjszakát Berlinben 
szállodában töltjük, a harmadi
kat Kopenhágában, szintén szál

lóban,
—  A  svéd csapat —  mindenki 

tudja jól —  ezldőszerlnt Európa leg
erősebb atlétacsapata. Tavaly le
győzték a, németeket is. Am ikor ezt 
elismerjük, az nem jelenti azt, hogy 
m indjárt bele Is nyugszunk a vere
ségbe. Tudjuk, hogy erősebbek ná
lunk, éppen ezért mindent el fogunk 
követni, hogy becsülettel megálljuk a 
helyünket. Elveszett verseny nincs, 
csak akkor, ha az ember eleve le
mond a győzelemről. E zt m i nem 
tesszük.

Elvárom  mindenkitől, hogy fo g 
csikorgatva fo g  küzdeni.

Elképzelhető olyan eset is, hogy ne
künk minden kifut, a svédeknek pe
d ig  közbecsúszik egy-két kellemet
len dolog. Ez máris a mi oldalunkra 
fordíthatja a győzelmet. Figyelm e
tekbe ajánlom azt is, hogy

a  verseny nem ott a göteborgi 
stadionban kezdődik, hanem már 
az úton, sőt m egkezdődött már 

most.
Mindenki olyan sportszerűen, lelki- 
ismeretesen, fegyelm ezetten készül
jön  és viselkedjék utazás alatt is, 
mintha ettől függene a csapat g y ö  
zelme.

—  Nem  tudjuk, hogy az úton az 
étkezéssel hogyan leszünk. E zé rt,a  
szövetség gondoskodik arról, hogy 
az úton ne haljunk éhen. Viszünk 
m agunkkal szalámit, szalonnát, ke
nyeret, süteményt. Ha valakinek 
különös kívánságai vannak, azokról 
jóelöre önmaga gondoskodjék, mert 
m ost nincsen békevilág, am ikor min
dent lehet kapni. —  M ost halljuk, 
kinek van valami m egjegyezni
valója  ?

—  Ha megengedi elnök úr, akkor 
nekem —  szól

Darányi József dr,
a  kapitány.

—  Mindenekelőtt a  fegyelem ről. 
M l most nem kéjutazásra megyünk. 
N e felejtsétek el, hogy  am íg ti 
GÖteborban legkedvesebb fog la l
k o zá s o k a t űzitek —  mert vala
mennyiteknek az a versenyzés —  
azalatt Galíciában hozzátok hasonló 
fia tal m agyar fiuk harcolnak, sebe
sülnek meg, sőt halnak hősi halált!, 
E rre gondoljatok és eszerint küzd- 
jetek  és viselkedjetek!

Darányi ezután az utazások alatt 
követendő étkezésről beszélt. Erről 
külön cikkünk számol be. Végül 
hosszú versenyzői múltjának tapasz
talataiból mondott m ég néhány jó 
tanácsot, azután a m ezekre terelő
dött a szó. Kiderül, hogy az új mez, 
a vörös trikón feszülő koronás m a
gyar cim er cs fehér nadrág rendben 
van, csak

m elegítő nincsen.
—  A  szövetség rendelt volna —■ 

m ondják az illetékesek —  de most 
nem  lehet kapni. Jöjjön  mindenki
a sajátjában.

—  A z nagyon csúnya, ha minden
ki más melegítőt hord. Van az OTT- 
nak HUNGÁRIA felirású vörös me
legítője. Nem lehetne azt kölcsön 
kapni?

—  A zt az O TT m ár odaajándé
kozta  a M E F SO K -nak. Ml kértük 
tőlük, de kijelentették, hogy nem 
adják. I

—  Mégis m eg kell próbálni, ü tő - 
végre visszaadjuk és m égiscsak más, 
ha egyform án vonulunk fel. Hátha 
rossz idő lesz Göteborgban!

Hepp  dr vállalja, hogy közbenjár. 
Sok elintéznivaló és megbeszélendő 

m ár nem akad. Különben is eljött az 
elsötétítés ideje és erre a MASZ 
helyisége nincs berendezve. Oszolni

kezd a társaság. A z öröm  mellett ott 
arcokon a felelősségvan az 

Göteborgban mindenkinek 
végnia a rezet! \

ki
is

kell

TOBORZÓ VERSENYT
rendel az MTE szombaton délután 5 
órakor llajdu-uteai. pályáján. A verse
nyen fiúk részére 101), 400. 1000, 3000, 
magas* távol cs súly, nők részére 60 ni, 
magáé, távol és súly lesz. Indulhat min 
denki, aki meg versenyen néni indult.

TENISZ

Javulgal a „csikó-páros"
Nyüzsgő élet fo ly ik  mostanában a 

szövetségi tenisz-telepen. Csütörtö
kön délután különösen nagy volt a 
forgalom. E gy pályán a válogatott 
keret, kettőn az utánpótláskeret, há
rom pályán pedig a KISOK-isták 
edztek.

A z él-keret most az erdélyi bemu
tatókra készül. Tulajdonképpen a 
boroszlói német-magyar volt a cél, 
ez a mérkőzés azonban kútba esett. 
A z egyik pályán a Fehér— Katona- 
kettös játszik a Gábori, Stolpa-pár 
ellen. A  fiatalok sehogysem tudnak 
kibontakozni. Katona  bármennyire 
jó, nem tudja F ehér  hibáit ellensú
lyozni. Gabróék 6:0-ra nyerik a 
játszmát.

F ehér  most érettségizett és há
rom hónap óta m ég csak alig né
hányszor volt ütő a kezében. íg y  
nem is csoda, hogy nem tud bele
illeszkedni a másik három kitűnő 
játékába.

A  következő játszm át a Gábori, 
F erenczy  dr pár ellen játszák a fia 
talok. Itt már helyenként Fehér  is 
érzi a labdát. Ez az eredményen is 
m eglátszik —- Katonáélc 6:2 arány
ban győznek.

Fehér  Kálmánt nem kell félteni. 
M ég néhány edzés és minden bi
zonnyal eléri azt a formát, amilyen
ben a tavalyi csapatbajnokságon 
volt. Ha, az sikerül neki, akkor a k i
tűnő Katonával talán m ég az As- 
bóth, Gábori kettősnél is jobb párt 
alkothatnak.

Pénteken délben utazik
a válogatott atlétacsapat 
zöme, a maradék szómba* 
ion délben m e g y  utánuk

Csütörtökön óriási munkát vég 
zett a M ASz adminisztrációja. Min
den ember a fedélzeten volt és em
berfeletti munkával sikerült is a 
rendben levő útlevelekre a német, 
szlovák, svéd és dán vízum okat m eg
szerezni. Ezért az elnökség úgy ha
tározott, hogy a csapat az eredeti 
terv szerint pénteken  délben 11 óra 
50 perckor útnak indul Pozsonyon  
és Prágán át Berlin felé.

N égy versenyző útlevelével azon
ban bajok voltak. Bíró G yörgy és 
Horváth  Vilmos útleveléről kiderült, 
hogy azokba annakidején elfelejtet
ték beírni, hogy Szlovákiára Is érvé
nyesek. Vissza kellett küldeni az út
leveleket a kiállító hatósághoz Mis
kolcra, illetőleg Kolozsvárra. Hidas 
csak későn m utatta be szabadságo
lási igazolványát és ezért az ö útle
velének kiállítása is késedelmet 
szenvedett. Végül G yenes  útlevelével

is bajok voltak, mert egy már régen 
elintézett és elfelejtett ügyből k ifo 
lyólag nem akartak számára kiuta
zási engedélyt adni. Utolsó pillanat
ban jelentkezett Marosi is, hogy 
csapattestétöl m egkapta a szabadsá
got.

Marosin m ár nem lehetett segíte
ni, Gyenes ügyét szerencsésen elin
tézték. Hidasé -is sikerült. Maradt? 
Horváth II és Bíró. Előbbinek útle
vele reggel itt lesz, utóbbiét a k o
lozsvári gyors hálókocsijának ka
lauza hozza pénteken délelőtt. Ha 
nem késik a vonat és a rendelke
zésre álló másfél óra alatt a négy 
vízumot megszerzik, az egész csa
pat együtt utazik. Ha nem, Horváth 
és Bíró Farkas Lajos dr főtitkár ve
zetésével szombaton délben megy a  
többiek után és hétfő helyett csak 
kedden este érkeznek Göteborgba.

Ú S Z Á S

Itt a MAC kétnapos 
versenyének nevezési listája
Az első napon hat, a másodikon hét Budapest-bajnoki

szám lesz
A  M AC kétnapos versenye erede- MUE. Hámori T- BBTE. 

tileg a ném et-m agyar válogatott Kvorsváltó: MAO— (A. B
úszó- és vizilabdam érközés főpró
bája lett volna. Ennek megfelelően 
állította össze a rendező egyesület a 
szombat-vasárnapi verseny műsorát 
is. A  kedvező időponthoz m ég az is 
hozzájárult, hogy ebben az évben a 
M AC-on van a sor Budapest úszó- 
bajnokságainak megrendezésében, 
tehát a ném et-m agyar előtti válo
gatóverseny egyben a Budapest- 
bajnokság küzdelm eit is jelentette 
volna.

A  helyzet időközben a németek 
lemondása folytán m egváltozott. De 
csak annyiban, h ogy  a  M AC-verseny 
után néhány nappal nem kél útra 
válogatott csapatunk, hogy  München
be utazzék. E gyébként válogatóver
seny és Budapest-hajnokság jellegé
ből a kék-sárgák versenye m it sem 
vesztett. Hiszen ez a  kétnapos via
dal a júliusi úszóidény utolsó nagy 
egyesületi versenye, a  második na
pon sorra kerülő vizilabdam érközés 
pedig M agyarország 1941. évi vízi- 
labdabajnokságát dönti el,

A  versenyre beérkezett nevezése
ket a rendező egyesület m ár össze
állította és elbírálta. A  részletes lista 
a  következő:

Első nap:
24)0 m Hí. hát: Láng, Desztek. Polgár,

Ignúczy, Hainrikfi MAC, Bíró, Demjén 
LITE, 'Tornyosi, Bona WMTK. Oprccht 
III. kei'., Czapkó FTC. 1(M) ni ifi. hölgy 
gyors: Dénes, Tóth MÜE, Gerle WMTK.
100 m ifi. mell: Barin,lis MAC, Kéüoszt,
Dinijén UTE, Pató, Hámori WMTK, Né
meth, Hámori II BBTE. Vámos FTC,
Kerekre NSC. 40!) m hölgy mell: S2** 
getby-Warga MAC, Székely, \arkonyi 
ÍTC, Felhős MUE. 104) m gyors Budapest- 
hajnokság: Eleméri, Hclmy MAC. Tátos 
FTC. Körösy, Gróf,; Pül-lök UTE, Pogány.

3x50 m i f i ,
............. — C, D, UTE,

FTC. BBTE, WMTK) a. b. ,100 m hö4gy 
hát Budapesi-bujnoksátt: Novak MUE,
Lovász I, Lovász II FTC, Husv.ti MUE. 
400 m hölgy gyors Budapest-bajnoksag: 
Vámos FTC. kovák, Huezti. Molnár M. 
MUE. 200 m mell Budapest-hajnokság: 
Fábián, Lnngor MAC. Seregi NSC, Há
mori BBTE, Siklósi GTE. Szegődi MUE. 
200 111 II. o. hát: Hclmy, Barbácsy, Bn.i- 
tás MAC. Nagy UTE, Szabó BEAC. 
Szobi MUF.. Szusz]ik, Stcfány FTC. Gön
dör WMTK. 4x50 ni fiú gyorsválto: 
MAC A. B. FTC A. B, WMTK A, B, 
UTE. MTE. 3x104) in ifj. vegyesváltn: 
MAC A, B. C, WMTK A. B, FTC, UTE, 
BBTE. Toruilyugrás’ Budapesl-bajnokság: 
Hidvcgi, Sipeki-BaláOi Mohiban. Diómén';, 
Kegyes MAC, Kovács, Magyar WMTK, 
Bulla FTC. Hölgy műugrás Budupest-baj- 
nokság: Ligeti, Zságot FTC.

Második nap:
100 in II. o. gyors: liet.ny, Bújtad

MAC, Nagy Plillök UTE Lukács Tipog
ráfia, G.'rgc-ly, Pcrényi Rt! TE. Tónik. 
Hohl FTC. Tóth, llabav WMTK. Ka
rinthy. Schuszlik FTC, Komonczy MUE, 
Boriba, Wo.lf MAFC, Kovára NTE, Po- 
korn.v BEAC. 400 in gyors Budapcsl-baj- 
nokság: Tatos FTC. Gróf UTE, Vörös
MUE. Bállá MAFC. t0« m ifj. hát: Pol
gár, Deszlek, Hainrikfi, Tcnáczy. Láng 
MAC. Bíró UTE, Önrecht III. kér., 
Oapkó FTC, Hóna WMTK. 100 ni hölgy 
gyors Budapcsf-bajnokság: Vámos, Zsú
pot. FTC. Novak, Htiszti MIJE. 100 m hát 
Budapest-hajnokság: Bujtás, Barbáréi
MAC. Galambos UTE, Kovács BEAO. 
200 m hölgy mell Bndapest-bainokság: 
Szigelby-Warga MAC, Felhős MUE, Szé
kely, Várkonyí FTC. 3xl»# m ifj. gyors- 
Váltó: MAC A. B. C, WMTK A, B. UTE. 
FTC, BBTE. 4x100 m gyorsváltó Buda- 
pest-hajnokaág; MAC, UTE. FTC. BBTE, 
BEAC. Műugrás Bndapest-bainokság: 
Hídvégi)], Holubán, Sipeki-Ealás, Dö- 
meny, Kegyes MAC, Bállá FTC. . Ma
gyar, Kovárs WMTK. Hölgy ioronyugrás 
Budapest-hajnokság: Ligeti. Zságot FTC,

A  verseny szombaton % 7-kor, 
vasárnap % 6-kor kezdődik a N em , 
zeti Sportuszoda nyitott medencéjén 
ben.
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S zom baton : B SE -III. her. 
vúilaodit m érkőzés

A MAC versenyének első napján 
a műsort a BSE— III. kér. vizi- 
labdamérközés fejezi be. A verseny 
látog-atói tehát a tavalyi bajnokot 
is láthatják, amint a pontveszteség 
nélkül egyedülálló csapattal, a III. 
kerülettel küzd a bajnoki pontokért.

A  III. kei', ugyanis eddig még 
csak a gyengébb csapatokkal já t
szott, a nagy csapatok elleni m ér
kőzései m ég hátra vannak. Ezen a 
héten lett volna a kerületieknek az 
első alkalmuk arra,, hogy pontot ad
janak le, a M AC ellen kitűzött mér
kőzést azonban egy héttel elhalasz
tották. A két egyesület ugyanis nem 
tudott megegyezni abban, hogy me
lyiket illeti m eg a pályaválasztó 
jog . A  MAC azt mondta, hogy ed
dig  még nem merült fel soha ez a 
kérdés, sohasem tartották nyilvá,n, 
hogy kit illet meg a pályaválasztás 
joga. A  kerületiek viszont azt vitat
ták, hogy az idén minden ellenfelük
kel szemben ők választanak pályát s 
ezen az alapon a MAC elleni m érkő
zést, az újpesti uszodában kívánják 
lejátszani. A  vita végül úgy dőlt el, 
hogy a MAC beleegyezett abba. 
hogy a. mérkőzést az UTE-uszodá- 
ban játsszák le, a kerületiek vi
szont hozzájárultak ahhoz, hogy 
egy héttel elhalasszák a mérkőzést. 
A kkor mái' a M AC túl lesz az UTE 
elleni mérkőzésen...

íg y  azután a M AC helyett köny- 
nyen a BSE-nek juthat az a dicső
ség. hogy a kerületiek pontveszte- 
ségnélküli minőségét megszüntesse.
. A  BSE— III. kér. m érkőzést V íz
vári Károly vezeti.

ai —— i si

M o n y o n  /e s i e u e f l i i i a i  /o r m ó &  
a la p  fá n  a  iJáltofgatoll viszi-
I c B l b á l a c s a ^ a í

••
Ö ssze á llítja : K ap u vári-K iss , a  M A C  — B SE és  a z  U T E - F T C  

m é rk ő z é s  j á t é k v e z e t ő j e

Elsimult a Kapuvári—Fötdes-üg'y. Re- 
e/ámoltunk arról. liogy a MAC I18E 
mérkőzés után Földes, a BSE hátvédje 
súlyos szavakkal illette a játék vezető mtí- 
kiidósét és özén KaptH'úvi-Kiss fel akarta 
jelenteni. Az ügy most békésen olsinuilt. 
Földes 'belátta eljárásának helytelenségét 
és bocsánatot kért a játékvezetőtő!.

MliE—KBTE 5:4 (4:3). I. B) o. vízi- 
labdabajnoki mérkőzés. MUE-pálya. .Ve
zette: Gyulai. MUE: Adler — Unger, 
Fejér — Kornoaczy ■— Vörös, Tóth,
Tauber. — BBTE: Németh — Haaz, Gor
áé! v — Hámori I — Sugár, Hámori II, 
Budavári. A mindvégig ízgalrfias, érde
kes mérkőzésen , dőlt el .az I. B) o. első 
helye. T'th révén a MUi! szerzett veze
tést. Hámori I egyenlítő gólja után 
Tauber isinél a lágymányosiaknak sze
rezte rneg a vezetést. Ekkor Hámori II 
egyenlíted ki. Hámori I a  ̂ BBTE-uek 
szerzett előnyt, de most meg Fejér egyen
lített. A félidő utolsó gólját Tauber 
lőtte. Szünet után a BBTE Gergely ré
vén kiegyenlílelt. Nagy harc indult meg 

• a győztes gólért, már úgy látszott, hogy 
a MCE-nak döntetlennel kell megelé

gednie.. amikor Kornonczy 20 másodpere
céi a htfr.trrá* elölt megszerezte a győ
zelmet jelentő gólt.

A szombat-vasárnapi vízilabda- 
mérkőzéseiken a résztvevő bajnok 
jelöltcsapatokban a m agyar vízi
labdasportnak minden olyan kép
viselője résztvett, aki a válogatott 
csapat összeállításában szóba kerül
het. Aki mind a két rangadót vé
gignézte, a válogatott keretnek 
minden tagját látta játszani.

—  A M AC— BSE és az UTE—  
FTC m érkőzések alapján, kizárólag 
a m utatott form át tekintetbe véve, 
hogyan állítaná Ön fel a mai leg
jobb m agyar csapatot? ■— ötlött fel 
bennünk a kérdés és elhatároztuk, 
hogy ezt sorra feltesszük a m agyar 
vízilabdasport vezetőinek.

Csakham ar kiütköztek azonban 
a. nehézségek. A  vezetők legnagyobb 
része egyesületi szemüvegen át 
nézte a két mérkőzést. Nem való
színű tehát, hogy elfogulatlan, sem
leges választ tudjanak adni erre a 
kérdésre. A z érdektelenek közül vi
szont csak kevesen voltak kint mind 
a két mérkőzésen. (Különösen az 
FTC-versennyel összeeső M AC—  
BSE mérkőzésen sem.) M ások fé l
tek nyilvánosságra hozni elgondolá
saikat, nem akartak senkit sem 
megbántani. A  vízilabdák,apitány 
egyelőre nem is hajlandó válogatás
ról nyilatkozni.

Maradt tehát egy valaki, aki 
mind a két mérkőzésen ott volt, 
figyelt és bírált. Ez pedig a két 
mérkőzés közös játékvezetője, Ka
puvári-Kiss Zoltán.

Készségesen és habozás nélkül fe 
lel a kérdésünkre:

—  Magami is gondolkoztam már 
a dolgon. A  két m érkőzésen muta
tott já ték  alapján össze is állítot
tam a vélem ényem  szerint ma leg
jobb csapatot. Ez a következő :

M ezey dl- —  Tolnai dr, Molnár
—  H azai —  Brandy, Németh,

Szívós.
—  M eg is indokolom ezt az össze

állítást, —  m agyaráz Kapuvári- 
Kiss. —  M ezei dr hibátlanul végezte  
feladatát, nehéz labdákat is fogott. 
Tolnai dr kétségtelenül egyik  leg
jobb . form ában lévő játékosunk. 
M egbízható, kem ény játékos. A  má

sik M AC-hátvéd, Fábián, kitünően 
játszott a BSE ellen, de ö is csak 
allóiátékos. Már pedig hátul is 
szükség van egy  gyors, robbané
kony emberre. E zért vettem  másik 
hátvédnek Molnárt. F edezetnek csak 
Hazai Kálmánt választhatjuk. Iilasz- 
szisjátékos, az ő helyét senki sem  
veszélyezteti a válogatottban, annál 
is kevésbé, m ert fedezetek  dolgá
ban elég gyengén  állunk. A  csatár
sorban Brandy helye, azt hiszem, 
vitán felül áll. K özépcsa tár?... N é
meth és Kislégi között nagyon ne
héz a választás. Talán csak azért vá
lasztottam  N ém et hét, - m ert nagyobb  
a küzdőszellem e, nem ism er elve
szett labdát. A  balszélen a legnehe
zebb a helyzet. Lemhényi, Gyulai, 
Bozsi és Iiolü közül egyik  sem  já t
szott úgy, hogy m egnyugtató m eg
oldást jelentene. íg y  azután Szívóst 
állítanám szélre, aki a BSE ellen 
m ozgó középcsatárt, tehát részben  
szélsőt is játszott.

-— Ebben a csapatban  —  fog lalja  
össze Kapuvári-Kiss a „válogatást"
—  azt hiszem, minden van. M egfon 
toltság, lelem ényesség, rutin, lendület, 
gyorsaság, lövökészség.

—- Ha már itt tartunk -—• m ondot
tuk a fiatal játékvezetőnek —  állít
son össze egy B ) csapatot is.

Rövid gondolkozás után ez is m eg
van. íg y  fest:

Bródy —  Sárkány, Fábián —  Vágó
— Török, K islégi, Eleméri.

Kapuvári-Kiss két összeállításával
zután végigkérdeztünk néhány em

bert. A z Á ) csapaton nem sok vál- 
toztatnivalót találtak az érdekelt 
vezetők sem. A  M AC-ban Fábiánt 
tennék másik hátvédnek, az U TE- 
ban Kislégit állítanák középcsatár
nak, a BSE szerint Bródy volt a két 
mérkőzés legjobb kapusa, A  közvé
lemény tehát általában egy vélem é
nyen van a játékvezetővel.

H ogy a kapitánynak mi a vélem é
nye, az m ajd rövidesen eldől. A z 
UTE— M AC mérkőzésen m ég lehet 
javítani. Aztán pedig... várhatják a 
válogatottak a ném et-m agyart. Ha
2— 3 héttel el is halasztják a nem
zetközi találkozót, addig m ár újabb

egyesületközi mérkőzés nem lesz. A 
vasárnapi rangadó tehát az utolsó 
főpróba.

Nem lesz többé vízilabda
rangadó a Lágym ányoson  2
Ismeretes, hogy az egyik legutóbbi 

vizilabda-rangadót, a M AC— BSE 
mérkőzést a pályaválasztó egyesület 
kívánságára a lágym ányosi MUE 
uszodában rendezték meg. A z érde
keltek, kivéve a BSE-t, amelytől az 
ötlet eredt, nagy visszatetszéssel fo 
gadták a fővárosiak elhatározását 
és ezt az sem altatta el, hogy a ba j
nokcsapat végeredményben rajta
vesztett a, dolgon, mert vereséget 
szenvedett. A z úszószövetség elnök
sége legutóbb foglalkozott ezzel az 
üggyel és kimondta, hogy a jövőben 
ilyen döntő fontosságú, hlrverési 
szempontból is jelentős mérkőzése
ket csak a Nemzeti Sportuszodában 
lehet lejátszani.

A  MUSz tanácsülésén egyébként 
az_ úszökapitá.ny megdicsérte Grófot, 
Körösit és Vöröst, akik nagy szor
galom mal készülnek a versenyekre, 
az edzéseket pontosan látogatják, 
életmódjukkal és eredményeikkel 
példaként állanak a fiatalabbak 
előtt. Közölte a kapitány, hogy jú 
lius 19-én és 20-án portyacsapat 
m egy Kolozsvárra és M arosvásár
helyre.

A  vizilabdakapitány megállapí
totta, hogy a játékstílus nem fe jlő 
dött áz elmúlt hónapokban, sőt rom 
lott. Különösen a csatárok tehetet
lenségét és gyengeségét kárhoztatta. 
Nekik köszönhető, hogy az egykor 
híres vizilabdaeredmények eltűntek 
mind gyakoribb lett az 1:0, l : l - e s  
eredmény. Ezen sürgősen javítani 
kell. A  bajnokság befejezése után Is 
foglalkoztatni kell a játékosokat. 
Erre vonatkozólag Simkó János leg
közelebb javaslatot terjeszt a vizi- 
labdabizottság elé.

A  nemzetközi bizottság bejelen
tette, hogy a németek, lemondása 
folytán a svéd portya négyhetes ha
lasztást szenved, a dánok viszont a 
m agyar csapat kopenhágai vendég

szereplését végleg lemondták. A. bi
zottság Igyekszik augusztusra m eg
felelő nemzetközi eseményt biztosí
tani.

A z .olasz szövetség meghívta K e
serű  Ferenc dr-t az augusztus 14-én 
Rómában lejátszásra kerülő délolasz- 
német mérkőzés döntöbirájául. K e
serű  dr a meghívásnak nem tud ele
get tenni. K érte az olaszokat, hogy 
forduljanak a M USz-hoz játékveze
tőért.

Futball
A lelátókon sok labdarúgó szurkoló ült. 

A „Hajrá Fradi”  és az „Ujpest” -csata- 
kiáltás néha a legnagyobb Ferencváros— 
Újpest mérkőzés hangulatát idézte.

Németh jó labdát kapott már az első 
percben, .de Sárhány elnyomta. Egy em- 
oerként kiáltotta a lelátó:

— Tizenegyes!
------------ -------------------------*

A  SZÍJÉ
szombaton Szolnokon a Szolnoki 
M ÁV csapatával játszik viziilabd-a- 
mérkőzést az I. b) osztályú bajnok
ságáért. Vasárnap Cegléden vendég
szerepeinek a szegediek. Kerületi 
úszóverseny lesz.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Csákvári Rózsa (Kovács Rozália) nem 

399, liánom 401 pontot (utolsó sz-olvény 
23 pont) szerzett tipp ál y áz a t unk on s
ezzel nem a 27., hanem a 25. helyen kö
tött ki. A díja azonban ugyanaz marad, 
mert mindkét helyen ugyanaz a díj. A 
Mars jeligével pálvázó 'Anesin András 
és Simon is 401 pontot ért el, de ők azért 
kötöttek ki a 25. helyen, mert az u tol só 
szelvénnyel  ̂24 pontot értek el.

Ancsin Mihály és Endre: Bizonyára el
kerülte figyelmüket aix, hogy még a 
télen, a kiírás után egy héttel a pályá
zók kívánságára megváltoztattuk a XI. 
díjat. Labda, sajnos, már nem áll ren
delkezésünkre.

Alone: Lapja elkésve érkezett, akkor
már elküldtük a díjat.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Henter Sándor. 1. Iláda még a tavasz-

szál szerződést bontott a Gammával. Je
lenleg _ egyesületen kívül áll. A MAFC 
edzéseit vezeti. 2. Gyetvai László, Kis- 
Bf’st’ Wiokerletolep, Thököly-út 21. 3.
Hada József, TI. Lövőház-u. 16/a. 4.
'Voggciihuber Oszkár jhlcn lég vidéken 
tölti a szabadságát. Augusztus elseje 

lr‘ '/d neki a következő címre: Bp. V TIT. Sándor-u. 41..

MOZI

A helység kalapácsa: Kiss Ferenc 
Dorottya: Bajor Gizi

A  m agyar film gyártók sorába a 
jelek szerint hamarosan új vállalat 
lép be. E gy erdélyi érdekcsoport ala
kulásáról van szó, amelynek első 
terye két klasszikus m agyar remek
mű megfilmesítése.

A z egyik film P etőfi Sándor duz
zadó humorú költeménye, a  A  hely
ség  kalapácsa nyomán készülne. A  
kovácsmester szerepére Kiss Feren
cet iparkodnak majd megnyerni a 
gyártók. ,

A  másik film  is vidám játék lesz, 
Csokonai V itéz Mihály derűs verse- 
zete, a D orottya  film változata. A 
vállalat vezetői a szereposztásban 
m ég az .előbbinél is nagyobb fába 
vágták fejszéjüket, a v íg  eposz kó- 
mikai címszerepének eljátszására 
Bajor  Gizit akarják rávenni.

A z új vállalat további tervei kö
zött szerepel S zeleczky  Zita részére 
megfelelő film  kikeresése. S zeleczky  
tudvalévőén ősztől kezdve nem lesz 
tag ja  a Nemzeti Színháznak, sőt egy
általán nem óhajt színpadi szerep
ben 'fellépni a jövőben. A z a hír 
azonban, hogy a Szeleczky  Zitán k í
vü l'm ég  a Nemzeti Színháztól eltá
vozó tagokat (Juhász József, Várko- 
ijij/i Zoltán, Gőzön Gyula, Balás 
Samu) mind lekötötte m ár az új 
filmvállalat, annál is kevésbé lehet 
igaz, mert az új vállalat m ég egyál
talán, nem tart olyan stádiumban, 
hogy szerződéseket kössön.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztősé:! és kiadó
hivatal Bp. Vili., Bükk Szilárd-utca 4, 
— Távbeszélő 132—493 és 433—977. Levél
cím: Budapest 72, Poslafiól: 42. — Posta- 
takarék: 53.31)0.

■Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppé László.
Felélő*! kiadó; Kultsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P

2.20. negyedévre (I.—, külföldre 9.—, 
áuierikába 10.—. ..

Nyomatott a Stádium Rt. kürforj-ógé- 
pein. Felelős: Gyűry Aladár igazgató.

Augusztus 15-re
készen lesz a har
m adik magyar 
filmgyár

Augusztus 15-re kell befejezni ö r 
m ényi István főmérnöknek a régi 
Star-film gyár korszerűsítését. A  k i
tűnő szakember így nyilatkozik a 
„M agyar Film ", a kamarai hivata
los lap hasábjain:

„A  múlt héten 50 munkás dolgo
zott, hétfőtől kezdve 200 dolgozik. 
K ét hónapra terveztük a munkát, 
két hét ebből már letelt, tehát 
augusztus 15-re készen kell lennie 
a : elépítésnek. És ha készen kell 
lennie, készen is lesz. Augusztus 
közepén megszólalhat a felvételt 
jelző  duda."

a í

nyilatkozathoz azt kell hozzáten
nünk, h ogy  örm ényi főm érnök cso
dálatosan rövid idő alatt varázsolja 
ú jjá  a régi film gyárat, amelyben 12 
esztendős gyártási munka után m á
sik 12 esztendeig némaság honolt. 
A z átépítés ideje már azért is rend
kívül rövidnek tűnik, mert éveken 
keresztül senki sem mert foglalkozni 
a Star korszerűsítésével, amelyet 
egyszerűen lehetetlennek tartottak. 
örm ényi főm érnök most két hónap 
alatt bebizonyítja, hogy —  lehetet
lenségek nincsenek!

A  korszerűsített Star-film gyár hi
vatalos neve egyébként ez lesz: A
Hunnia pasaréti műterme. Röviden: 
Pasarét. A  harmadik m agyar han
gosfilm gyár.

M agyar jazzfílm ek
A külföldi behozatal csökkenésének 

arányában fejlődik a magyar kisfilm- 
gyártás. Már rövid zenei filmek is ké
szülnek. ,,Szerelmes melódiák’ ’ és „Mire 
táncol Budapest”  címen a népszerű Szabó 
Kálmán 14 legjobb szerzeményét vitték 
filmre, ötletes, szellemes beállításban. A 
dalokat mind a két filmen a szerző zene
karának kíséretével a legdivatosabb 
dizőzök éneklik. A két pompás jazz-film 
az őszi moziműsor csemegéje lesz.

A  fenevadak szigete
Beszám oló a Rialto amerikai 

újdonságáról
A  „m ásodik  vonal" egyik leg

ügyesebben vezetett mozijában, a 
Rialtoban ism ét bemutatót rendez
tek. És ism ét olyan film  került mű
sorra, am elyért m ég a magymozik 
közönségéneik jelentős része is 4t- 
rándul a  „m ásodik vonal“ -ba. A  
dzsungel fű m n ek  nagy a vonzereje!

Hát m ég  ha Olyde B eattynek, az 
emlékezetes „É lve hozzátok őket 
haza“  k itűnő mesterének új film jé
ről van szó !

Clyde B ea tty  új film je már nem 
csupán a vadállatok foglyulejtésé- 
nek nehéz és veszedelmes művésze
tét m utatja  b e .. (Ám bár kétségtele
nül azok a  leghatásosabb jelenetek, 
am elyekben  a világ legelső állatsze- 
lídítője m inden trükk nélkül szere
pel a legveszedelm esebb vadálla
tokkal eg y ü tt.)  a  filmhez izgalmas, 
kalandos m eséjü  forgatókönyv ké
szült. A  fenevadak szigetén egy hí
res régész is  tartózkodik, hogy fe l
kutassa K o m ér t , az ősi-árost, amely
ről ókori feljegyzések  közölnek ho
mályos adatokat. Ennek az ösvá- 
rosnak. v é lt , kincseit szeretné m eg- 
*'* ‘ Qyde Béattp 'végimea*

fele is, aki azonban végül belebukik 
sötét mesterkedéseibe.

Szerelem  és bűn, haláltm egvető  
bátorság és pokoli gonoszság keve
redik a történetbe, am elyet a közön 
ség  visszafojtott lélegzettel n éz v é
gig, hogy azután tanúja le g y e n : a 
szerelem  m ég Clyde B ea ttyt is le
győzi.1... *

A z izgalmas dzsungelfilmhez pom 
pás kísérőmüsort is mellékeltek. 
Ebből Stan és Pan burl-eszkjs em el
kedik ki. A  címe: „É letm entés mind- 
ha,lálig“ . A  nagy film en mindenki 
izgul, a burleszken mindenki ka
cag. S az egész műsornak sikere  
van.

Nagy dolog a szerelem
Beszámoló az Uránia német 

újdonságáról
Kedves mese egy csinos és okos 

kislányról, akinek két főnöke van. 
Mind a két főnök fiatal, jóképű, de
rék legény. A z egyik író, a másik 
énekes. A  kislány pedig titkárkis
asszony.

A  kislány az írót szereti. A z  író 
kezdetben észre sem veszi a titkár
kisasszonyban az édes kislányt. K é
sőbb észreveszi, de akkor m eg ver
sengeni kezd az énekessel. És csak 
akkor tudja meg, hogy a leány kez
dettől fogva  szereti, am ikor az ö 
érzelmei is annyira m egkom olyod
nak, hogy m ég a lemondásra is ha j
landó a leány boldogságáért.

*
Kétségtelenül láttunk m ár per

gőbb, hatásosabb, kacagtatóbb v íg 
játékot is, de K. G. Kiilb —  a szerző 
és rendező —  mellőzött minden olyan 
hatásvadászó eszközt, am ely va ló 
színűtlenné tette volna a film et.

M
Luise Ullrich kedvesen, okosan 

játsza a szerelmes kis bölcset, aki 
inkább nevelőnőnek, mint titkárkis
asszonynak érzi m agát a két n agy  da
rab fiatalember között. „M ert a  fé r 
fiak  erősek, okosak, tehetségesek, 
de nem tudják, hogy mit akarnak." 
Ezért a gyönge, szegény k is lá n y  
kénytelen tudatosítani a férfiakkal 
a saját akaratukat.

A  szerencsés férfit Viktor Staal 
játsza. Á z  énekes: \ Johannes H ees- 
ters. Luise Ullrich nyiván nehezeb
ben választott volna közöttük, ha K. 
G. Kiilb nem írja elő számára a dön
tést.

A  három főszerepen kívül csa k  né
hány mellékalaknak yaai Jelentő

sége. Charlott Daudert, Hans Brause- 
w etter, W alter Lieck, Trude H aefe- 
lin, Georg Bauer (hármas ikrek 
alakjában), Dórit K reysler és Ru
dolf P latté  tűnik fel egy-egy jelenet
ben.

*
A film  legszebb részletei a hófödte 

hegyek  között készített jelenetek.

A MOZIK MŰSORA
Rövid ütések: n =  Vő, f *= Y2* b “  % 

Sz — szombat, V = vasárnap 
Nyári szünetet tart: Fórum. Omnia.

Bemutató mozik
ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel: 153-034. 
f6. Í8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Az asszony, 
az orvos és a harmadik. (Spcnecr Tracy.) 
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. 6. 
T.: 181-244. 10-től 24-ijr folyt.  ̂Magyar .
Uía-» Luee-, Fox- és rajzos híradó. Az 
első részletes beszámoló a szovjet elleni 
háborúról. Hegyek közölt. Balatoni vi
torlásverseny. Rajzfilm.
CASIMO Eskü-út 1. T.: 383 102. ffi, h8, 
hlO. Sz. V.: f4-kor is. Kaircnina Anna- 
(Greta Garbó.)
CITY Vilmos császár-út 36. Tel.: 111-140.
h6, h8, hlo. Sz V.; h4-kor is. A férj 
közbeszól. (Claudette Colbert)
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182-8)8.
f6, f8, flO. Sz. V.; f4-kor is. A nagy 
riport.
DECSJ Tei éz-körúf 28. Te!.: 125-952.
f6, f8, flO. Sz. V .: í4-kor is. Két anya. 
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. I . : 2221499. 
9-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-, Luee-. 
Fox- és rajzos híradó. Részletes beszá
moló a szovjet elleni háborúról. Nyereg 
alatt. Balatoni vitorlásverseny. Rajzfilm.
RADIUS Najrvmp/ő-utra 22. r«*l : 122-098. 
fG. 18, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Örök sze
relem. (Vitto-rio di Sica.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
‘222-002. f6, f8. hlO. Sz. V.: 4. G. 8. 10.
Liilzow sasok. (Hans Berlram.) 2. héti 
SCALA Teréz* körút 60. Tel.: 1H-411.
n6, f8. hlO. Sz. V .: 3-kor is. Eszményi 
asszony (Boyer. Hepburn.) 3. hét!
URA NT A Rákóczi-út 21. Tel : 146 045.
5. 11S, flO. Sz. V.: h3-kor is. Nagy dolog 
a szerelem. (Luise Ullrich.)

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T.: 422-722 
f4, f6. f8, flO. Sz. V.; f2-kor is. Uj hold. 
CAPITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
4. 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Cisco és a lady. 
CORVIN Üilői-út 40. T.: 138-988. f4, fö. 
f8. flO. V.: f2-kor is. Iréné.
ELIT Szent István-körúl 16. Tel.: 114-502. 
fG, f8, flO. V.: 4, 6, 8, 10. Aki az igaz
ságos keresi.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T.: 225-003. 
f4. f6, f8, flO. Aki az igazságot keresi. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11, 2, 4. 6. 8, 10. A madridi kém. 
LLOYT) Hol Ián. utca 7/a Tel - 111-994.
fG. f8, flO. V.: f2-kor is. Légy résen 
Andy Heardy.
PALACK Erzsébet-körút 13. T.r 221-222. 
11,. 2, f5 7, flO. A M-anderley-húz asz szonya. 8 hét!
PÁTRIA Népszínház-utca 13. T.: .145-673. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Sanghai express. 
ISAVOY üllőj-űt 4. T.r 140-040. f4. f6. f8, 
flO. V.: f2-kor is. Sanghai exoross.
SÍMPLÓN Horthy Mjklós-út 62. T-: 268- 
999. 5, n8, Í10. V.: 3-kor is. Buvárhajók 
nyugatra.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.r 325-274. f4. f6, 
<28, flO* n-ko* M m  átt *  báofeoc*

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös út 11. . Tel.: .*55 374. 
n4, n6, u8, 1110. V.; n2-kor is. Bel ami. 
V. d. e. 11: Ember' és gazember. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T.: 384-563. 
4, h5, 6, h7. 8, 10. A csata.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351—500. 
j‘5, h7, 9. W:\f2, f4, :f6. f8, flO. Egv
lány, aki mindent tud. V. d. e. 11: Zöld pokol.
ELDORÁDÓ Népsziuház.u. 31. T.: 133-171 
4, 6. 8, 10. V.: 2-kor is. All a bal. VÍ 
d. ö. 11, ni; Mária Ilona.
HO.MEROS Hermina-út 7. T .: 498-178.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Kék madár. 
IPOLY ‘ ciáky-utea 65. Telefon* 292-626.
5, 118, flO. V.: liS-ko-r is. Halosfogat. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. f4, f6, f8, flQ. V.: f2-kor is. Bűn- 
hődés. V. d. e. 11: Két fogoly.
OLYM Pl A Erzsébet-Körút 26. T.: 423 188. 
11, 2, 4, 6, 8, 10. Bűnhődés.
OTTHON Beniczky utca 3 Tel.* 146-447. 
ni, n6, 118. rílO. V.: n2kor is. Egy lány* 
aki mindent tud. V. d. e. 11: Magyar 
feltámadás.
PLIONÍX Rákóczi út 68 Töl.s 223-242. 
11, 5, n8. flO. Sz. V.: 3-kor is. Hindu
lándzsás.
RIALTO Rákóczl-út 70 Telefont 224-443. 
f4, f6, f8, flO. V.: í'2-kor ié. Fenevadak
szigete. Életmentés mindhalálig.'

A RÁDIÓ M ŰSORA:
Péntek, július 11.

Megyed 7-iior:
:i bombázó repülőgépen 
készült tudósítás meg
ismétlése

Budapest I (549.5 m): 6,40: Ébresztő.
Torpa. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hirck. — 10.20: A slatitszlika és a gyer
mekorvos. Irta-. Wallncr Károly dr. — 
10.45: A nyaralás művészete. Irta: Sztró- 
kayné Máudy Teréz. — 12.10: Ilniczky 
László fcza lón zenek ara. — Közben 12.40: 
Hírek. — 1340: Gáspár Lajos cigányzene- 
kara, — 14.30: Hírek. — 15.20: #Szomolá- 
nyi János énekel- zongorán kíséri Szi- 
rányi János. — 15.55: Segesdy Sándor 
eimba'.'mozik, zongorán kíséri Földes 
László. — 16.15: Utazás Kréta szigetén. 
Irta: Wcbner Józsefné. — 16.45; Hírók.
— 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.1-5: Sárközi Gyula cigányzenekara
muzsikál, Szétecsényi Ilona és Szántó 
Gyula magyar nótákat énekel. — Köz
ben 17.40: Sportközlemények, — 18.15:

szél Budiuszky Sándor. — 18.45: Cl'em0|n,,, 
tis Klára zongorázik. — 19; Hírek ma
gyar, német és román nyelven. — 19.20: 
Tabányi Mihály jmzz-hármasa. — 19.40: 
Kis versek nagy költője. Emlékezés Ju
hász Gyulára. Irta: Sík Sándor. A ver
seket elmondja Etsy Emilja. — 20.10: Az 
Operaház zenekara. Vezényel: Dolmányi 
Ernő. — L Brahms: II. (D-dur) szirnfo- 
ni,a 7S. mu. 2 Wagner; Sigíried-Miíl. S. 
Liszt: Los preludes. — 21.40: HíiMik. — 
22.10: A Mell-os Béla zenekar. Vezényel: 
Vinczö ,Olto. —- 23: Hírek német, olasz, 
angol es Iraneia nyelven. — 23.25: Táno- lemezek. — ,24: Hírek.

Kassa (208 G ni): 11.05:* Még néhány gon- 
doiat a, múlt es jelen gazdasági helyze
téről. Jaszusch Elek előadása. — 11.25: 
Magyar mu vészlemez ok. — 11.40; Híreid 
owtfy-ar, és «alovák cyelven.


