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N e m z e t i  S p Ö r f n a l c  
n i n c s  más , M ifé lé im é,
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Aki újságot köl& őnvesz  
az árustól, megnehezíti a 
magyar sportért folytatott 
munkánkat.
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A m agyar atlétacsapat egy: napot késik  
B erlinben: csak szerdám ér Göteborgba

_________  ____ o vprspnv hétfőn resreel nem tudtunk
A  háborús viszonyok következté

ben a magántelefonbeszélgetés Ber
linnel átmenetileg szünetel. Ennél
fogva minden gondoskodásunk elle
nére sem tudunk eredeti tudósítást 
adni a m agyar csapat Berlinbe érke
zéséről és ottani tartózkodásáról.

H étfőn délután a m agyar királyi 
külügyminisztérium útján tudott 
csak" hírt adni a tudósításra felkért

Szabó Endre dr arról, hogy

a m agyar csapat vasárnap reg
gel rendben megérkezett Ber

linbe
és m ég aznap edzést is tartott. Az 
eredeti terv szerint a Coilegium 
Hungaricumban elszállásolt magyar 
csapatnak hétfőn reggel kellett 
volna továbbutaznia Kopenhágába.

Ez a terv azonban meghiúsult és

a csapat csak egy nappal ké
sőbb, kedden reggel indul to

vább.
A  kedd éjszakát Kopenhágában töl
tik és szerdán reggel mennek Göte
borgba, ahová szerdán este érkez
nek meg. A verseny csütörtökön és 
pénteken lesz, úgyhogy atlétáink

nem sokat pihenhetnek a verseny 
előtt.

A  külügyminisztérium által köz
vetített közlésben az is benne volt, 
hogy atlétáink hétfőn is tartottak  
edzést Berlinben.

*
Este azután táviratot is kaptunk 

Szabó dr-tól. Ezt:
Utazási engedélyek hiánya miatt

hétfőn reggel nem tudtunk tovább- 
utazni. Ezt csak Berlinben szerez
hettük m eg és vasárnap a hivatalok 
zárva voltak. Ha pénteken indultunk 
volna, nincsen semmi baj. íg y  csak 
kedden reggel mehetünk tovább és 
szerdán érünk Göteborgba. A késés 
ellenére a  hangulat kitűnő. Mindenki 
egészséges. Vasárnap is, hétfőn is 
kiadós edzést tartottunk.

Szabó dr.

A Szegedi Vosyfess 
kikopott Hogy- 
v ó r o d o t í

N. T ö r e k v é s  — SzWSE 3 ;0  (l!©>
1000 néző előtt, K ovács játékveze

tése mellett ebben a felállításban 
játszott a két csapat:

N. T örekvés: Zueh —  Rocska, K o
vács —• Szurdi, Csont, N agy Szi
lágyi, Moskó, Kiss, Mihók, Haláti.

SzVSE: Papp •—  Domonkos, Saj
tos —  Sebők II, Balogi, Tatai —  
Tulyok, Borbély I, Páli, Borbély IX, 
Kecskés.

A  helyi csapat tehát három NAC- 
játékossal (Szurdi, M ihók ,_Halati) 
állt fel. Változatos já ték  után a ói). 
nercben ITaláti k iszökik és a kifutó 
kapus m ellett gólt lő. 1:0. A  41. 
percben R ocskát utánrúgásert k i
állítja a játékvezető. E gy  perccel 
később Kiss kerül erre a sorsra. A  
nagyváradi csapat tiltakozik a ja  
tékvezető ítélete ellen, perceken ke
resztül áll a játék, m ajd levonul a 
két csaoat, mert a já tékvezető  nem  
hajlandó továbbvezetn i a m érkő
zést Perceken keresztül tárgyalgat- 
nak" végül is Schm ldt Ferenc, a 
nagyváradi JT elnöke felkérésére és 
a  két egyesület beleegyezésével Kru- 
ger K ároly vállalja a játékvezetést.

K ijönnek a csapatok a második 
félidőre, a kiállított Kiss is. sót 
Rocska helyett „fr iss “ játékos. Mar 
a 2. percben Kiss gólt lö. 2:0. Maid 
a  8 percben M ihók lövi be Papp ki
ü tött labdáját. A  18. percben a Sze
gedi VSE 11-eshez jut, de ezt a ka
pufa menti.

Gvengenlvójú m érkőzés volt. A z 
SzVSE ebben a felállításban nem 
fo g  , megélni" az N B I-ben. A  nagy
váradiak közül a védelem .Művök. 
Kiss és Haláti, a szegediek közül pe
dig Sajtos, Dom onkos, Balogi tűnt 
ki.

A PcLE ÖKÖLVÍVÓI
pénteken regiről indulnak — Abnházy 
József vezetésével — Marosvásárhelyre, 
hogy szombaton este megmérkőzzenek az 
ottani leventék válogatott ökölvívóival. 
Az erzsébeti ökölvívók különben március 
25-én á;jabb portyára mennek. A 12 napos 
portya állomásai: Újvidék, Zomb^r és 
inéi? néhány délvidéki város.

M í ?? k e d d e n  e s t e  d ő  S e l a z

h o g y  augusztus3  é s  10 m e l y i k

n a p o n  vívják P é c s e t t  é s  m e l y i k  n a p o n  

B u d a p e s t e n  a  D V Á C - M Á V A G  

o s z t á l y o z ó !

Csütörtökön, elnöki ülésen csinálják meg az NB ll. és III beosztását
Lehet, hogy az NB III. egy hét csoportjában
14 -re emelik  fel cs iéíszém of

Lezajlott az országos tanács ülése 
és a héten nagy munka vár az 
MLSz-re. '  Ki kell sorsolni az NB J 
IC-ik helyéért vívandó osztá lyosá t; 
be kell osztani az NB II-ben és NB
III-bán résztvevő csapatokat és-m eg  
kell ejteni az 1941— W -es év bajnok
ság sorsolását. M ikor történik mind
ez?  Erről beszélgettünk hétfőn Gi- 
dófalvy  Pál dr-ral, az M LSz elnö
kével.

Mi kérdeztünk és az MLSz elnöke 
felelt:

—  M ikor sorsolják az osztályo- 
zókat ?

—  Kedden este. Kedd estére m eg
hívtuk a szövetségbe a pécsi D VAC  
és a budapesti MA VÁG- képviselője-, 
s akkor maid eldől, hogy m ikor lesz 
a DVAC— M ÁV AG m érkőzés P é 
csett, illetve Budapesten. Augusztus
3-án Budapesten és augusztus 10-én 
P écsett?  V agy fordítva.

—  M ikor osztják be a csapatokat 
az NB II-be és az NB III-ba?

—  Csütörtök estére  összehívtuk a. 
elnökséget, akkor ejtjük  meg a v ég 
leges beosztást. Nyomban nyilvános
ságra is hozzuk.

—  Fel lehet majd szólalni ellene?
__ Nem. Csütörtökig meghallga

tunk mindenkit, de utána már nem  
változtatunk, m ert utána már ne
vezni kell s a nevezésre csak na
gyon  rövid idő áll a rendelkezésre 
Mi kérjük az egyesü leteket, hogy a 
beosztás után legkésőbb öt napon 
belül nevezzenek.

I (Ez helyes is, mert hiszen kar

húzni az időt, a sorsolást hamar meg 
jie'll ejteni, hogy a kerületek Is elvé
gezhessék a sorsolásaikat. Hiszen az 
mindenütt függ- az NB sorsolásától. 
H a tehát az MLSz gyorsan dolgozik, 
akkor kívánatos, hogy az egyesüle
tek  .is legyenek gyorsak és méltóak 
az alkotni akaró M LSz-hez.)

—  Várható valami változás?
—  Igen, L ehetséges, hogy az NB  

III egyik-m ásik csoportjában a lét
szám ot 13-ra, vagy 14-re em eljük  
fel. Tcrmlészetesen csak ott, ahol ez 
feltétlenül szükségesnek látszik és 
term észetes, hogy csak akkor, ha a 
sportbeli eredm ények úgy kívánják.

-— M ikor lesz az 1941— 42-es baj 
noki év sorsolása?

—  Ism ét kérjük az egyesületeket 
arra, hogy nevezzenek haladéktala
nul s ebben az esetben  biztosítjuk  
az egyesü leteket arról, hogy a sor
solás legkésőbb augusztus 1-ig min
denkinek a kezében lesz. Ha az 
egyesü letek  nem késlekednek, akkor 
m ár a jövő héten is m egcsináljuk a 
sorsolást.

—  Mi lesz a M agyar K upával?
—  A M agyar Kupa ügyeit is cs 

legrövidebb időn belül tárgyaljuk s 
gyorsan  határozunk. A  sorsolással 
egyidöben m eglesz a M agyar Kupa 
sorsolása is.

—  Elnök úrnak m i a benyomása 
a tanácsülésről ?

__ A benyomásaim jók , elégedett
va g yok  mindennel s én is kíván

csian várom , hogy mit tudunk el
em i. '

—  A  Nemzeti Sport javasolja az 
MLSz-nek, hogy a - jövőben mindig 
Szent István-napján kezdődjék a 
bajnokság. K i kellene mondania az 
MLSz-nek, hogy -a  ’ jövőben mindig 
Szent Istvánkor indul az új bajnok
ság! Ezzel is hozzájárulna Szent 
István-napjának ünnepivé tetelehez

—  Ez helyes. Én ez t a javaslatot 
a m agam évá teszem .

M egkérdezzük:
—  M ikor dönt az M LSz arról, hogy 

m elyik délvidéki egyesü let lesz az. 
am ely az NB I16-ik helyére kerül ?

—  Ez nem olyan egyszerű. A  ki
szemelt csapatokat éppen most pa
kolták el. A  Bácska kikapott, az Ú j
vidéki VA K  is kikapott, a Szabadkai 
VA K  m eg döntetlenül játszott. Ú gy 
határoztunk, hogy m égegyszer m eg
hallgatjuk a délvidékieket. Felkér
jük őket Budapestre és nyolc napon 
belül döntünk. A z t  kérem  m ég 
hozzáfűzni, hogy a  elöntés végleges 
lesz, az ellen nem lehet sem felleb
bezni, sem panasszal élni. A  döntés 
után nem változtatunk.

—  Van talán m ég valami terv?
—  Igen. Beszélni akarok a buda

pesti egyesületek képviselőivel. As 
a célom, hogy Budapesten az NB I- 
mérkó'zéseliet egy pályán rendezzük 
Kettős és hármas m érkőzéseket aka
rok létrehozni. M eggyőződésem  
hogy így  m egkétszerezzük a néző
számot. Ez azonban természetesen 
még csak terv.

JííSfiis 2ÍS>-án 
a® i54M>-as m a g y a r  
bajnokságéért 
tisaik
T átos és V ö rö s

Am ikor két héttel ezelőtt Buda
pest 1500 m-es gyorsúszóbajnoksá
gában Vörös legyőzte Tátost., egy
szerre felmerült a kérdés, hogy me
lyik versenyző képviselje ezen a tá
von színeinket a ném et-m agyar via
dalon. Akkor m ég úgy látszott, hogy 
csak igen rövid idő áll rendelkezésre 
ennek a kérdésnek az eldöntésére, 
mert hiszen t július 20-án került 
volna sor a válogatott mérkőzésre. 
Időközben ózonban a német-m agyar 
mérkőzést elhalasztották és így bő
ven vah idő az 1500-as válogató ver
seny megrendezésére.

A z úszókapitány azonban minél 
hamarabb el akarja dönteni ezt a 
kérdést, mert hiszen sok., 1500-as 
versenyt úgy sem rendeznek és jó  
tisztázni az erőviszonyokat. íg y  ju 
tott a, kapitány árra a gondolatra, 
hogy Tátos és Vörös  összecsapását 
vasárnap, július 20-án, az eredetileg 
a német-m agyar mérkőzésre szánt 
napon rendezi meg. H ogy pedig a 
versenynek megfelelő kerete Is le
gyen. Wania dr úgy határozott, hogy 
a vasárnapi versenyt M agyarország  
1841. évi 1500 m -es gyorsúszóbaj
nokságáért írja ki. A z 1500-as ba j
noki versenyt úgysem a többi baj
noki számmal egyidöben, hanem 
rendszerint későbbi időpontban bo
n yolítják 'le . A z idén tehát nem a 
bajnokságok után, hanem azok előtt 
kerül sor erre . a leghosszabbtávú 
bajnoki számra.

Tátos is. Vörös is nagy szorga
lommal készül az összecsapásra. 
Tátos nagyszerű form áját vasárnap 
elért 400-as eredményével is bizo
nyította. Vörös a rövidebb távokon 
gyengébb ugyan, de 1500-ön elért 20 
percen belüli eredményével az euró
pai ranglista élén áll ezen a távon. 
Kettőjük küzdelme mindenesetre ál
talános érdeklődésre tarthat számot. 

---------------- -----------------------

Ma, kedden folytatják a Lampsrt üzenje 
bajnokság mérkőzéseit aa Erzsóbct-uteai 
pályán. A Mzépdüntübo, került négy csa- 
pat ípérkőzi’k meg egy maissal. Dühítőn 4 
arakor az Üzemműhely—Csavar, 6 órakor 
a Pisztoly—Tok mérkőzést játszák. * , .

Cseh László szabad, Toldi Gézát átadási jegyzékre tette a Gamma
O l a j k á r  I. é s  II. n e m  k e r ü l  a  
F T C  já t é k o s á t  s z e r z ő d t e t i  a

Július 15-ig lsell _ az egyesülteknek a
szövetséghez henyujtamok azt ® 3 £y - 
het, amelyben megnevezik azokat a 
Játékosokat, akiket megtartanak, vagy 
szabaddá tesznek. A  Gam.rnabar. gj 
tárgyalások folytak, hogy kiket tart:meg 
az egyesület és kik azok a 3éS ? 30£; 
akikre az ősszel mar nem , 
egyesület. A Gamma vezetősége h<osszas 
mérlegelés után a következőképpen dón
„  Visszatartási jegyzékre került: Havas, 
Szilvási, Nádas, Magda, Tóth- 
Váradi, Sütő, Ádám. Turay II és Marat 

Átadási jegyzékre került: Tolui e-
K.ovács „  -__ *Szabaddá vált: Cseh, Háda, Szebení,
®orhy és Pásztor. _ , .

Visszaamatőrösítését kéri; Gyulai, 
Takács és Kemény.

Uj< játékos: Patkóié és Horváth.
A jegyzékről Jánosy Béla. a Gamm* 

sportigazgatója ezeket mondja: 
t A  vezetőség igen alapos tárgyalások 
feUn hozta meg ezt ft (döntését* Kűlono*

b u d a i a k h o z  —  H o r v á t h  ll.-őt,  a z  
G a m m a

sen Toldi Géza és Cseh László fölött volt 
nagy vita. Cseh vei az a helyzet, hogy 
megvárjuk, míg az üdüléséből hazatér es 
ha az orvosi vélemény kedvező az egész
ségi állapotáról és ez a vélemény a Játé
kos további sportolását lehétove teszi, 
akkor Csehre számítunk. Toldi Gézával 

van tervünk. _ , ,
Uj szerződtetések iránt érdeklődtünk 

Jánosy Bélától. ,— Aki játékosszerződtetéssel meg nem 
foglalkozott, annak fogalma sincs arról, 
hogy milyen nehéz dolog ez mondta 
Jánosy Béla. — A két Olajkár fiú esetere 
gondolok most Megállapodtam velük 
abban, hogy szombaton este találkozunk 
és véglegesen elintézzük a Gammához 
való szerződésüket. A szombatesti talál
kozás elmaradt, mert a két játékos nem 
jelent meg. Kimentem hozzájuk Kispest
re mert nem ttidtam mit gondolni, hogy 
nem jöttek el a megbeszélt helyre. A két 
fiú otthon volt. . Elmondták, hogy a 
kolozsváriaktól kaptak ajánlatot^ és *** 
fogadták el* Jttost már nem tárgyalok

velük Keket, hogy nekik van igazuk, 
de félek hogy kissé ehamarkodták a 
dolgukat és későn gondolnak majd arra, 
hogy jobb lett volna a Gammához men
niük. .Aztán másról kezd beszélni Jánosy 
Béla— Az FTC vezetőségének beleegyezé
sével Horváth Bandinak, az FTC jobb- 
összekötőjének leszerződtetéséröl lehet
SZ(j _ mondja a Gamma sportigazgatója.
__ A fiú játéka és személye tetszik a
vezetőségünknek. Biztosra veszem, hogy 
nagy erőssége lesz ősszel a csatársorunk-
nSUgy volt, hogy a Gamma július 16-án 
elkezdi az edzéseket.

__ Néhány napot adunk még a jate-
kosainknak és csak július 22-én kezdjük 
az edzéseket — mondta Jánosy Béla. — 
Remélem, mire megkezdjük az edzéseket, 
akkor már befejezem a csapaterősitést is. 
Mert ez még nem fejeződött be!

A  BLASz válogatott ellen készülő er: 
zsébeti csapatok szerdán délután hat órai 
kezdettel válogató mérkőzést játszanak az 
Erzsébet-utcai pályán. Az ETC-P. Rákóczi 
vegyes csapat a IAMTK. P. Juta vegyes 
csapattal mérkőzik.

A MOVE—OVTK rnar a heten elkezdi 
aa edzést, mert a csapat augusztus 3-án 
Quirin'-serliog. mérkőzést játszik a borsod- 
nAdiasdi-LASE-csapatával.

D ö n t ö t t  a F e r e n c v á r o s :

Hámori és Pálinkás 
szabad, .

de Pálinkást nyom ban leszerződ tettéit fél évre
—  Egyelőre még mindig 

döntés.
A  Ferencváros jöv öév i terveiről 

beszélgettünk a zöld-fehérek egyik 
vezetőjével. Ezt m ondotta nekünk:

—  Ma tettük postára  a döntésün
ket. Hámori és Pálinkás szabad, a 
többi játékosunkat visszatartottuk. 
Pálinkás szabaddátétele csak techni
kai ügy. Mi őt, ah ogy  szabaddá 
tettü k .: nyomban le is szerződtettük  
fé l évre. Csak a zér t kellett öt sza
baddá tennünk,- m er t nem akartunk 
vele éves szerződést kötni.

—  Más változás nem  lesz?
—  De még lehet. Várunk m ég egy  

táviratot s ettől fü g g  minden,
—  Mi van a nagybányai Lukács

csal? ■ ........... .. ..........

nincs

- < ♦ > -
A WMTK ÜKLÖZÖI SZOMBATON A 

RSZKRT EGYÜTTESÉT LÁTJÁK VEN
DÉGÜL

A WMTK ököl vívószák osztályának lel
kes vezetősége ugyancsak szorgalmasan 
rendez versenyt' ökölvívói ezámá-'ü. Ali£ 
hogy lezajlott a legutóbbi nagysikerű 
meghívásos vcrscuyük, most máris újabb 
ellenféllel kell meg ve rekedniük az ököl
vívóknak. Szombaton estére — Szintén a 
régi WMTK-pályán és szabadtéren — 
a BSzKRT ellen lépnek szó rí tóba a cse
peli ökölvívók. Igen nagy sikerűnek ígér
kezik a két kitűnő csapat találkozása. 
Bondi—Frigyes. Bogács—Horváth, Sz-ele- 
zsán—Slrincz, Barát—Vépi találkozó emel* 
k«d5k ki a küzdelmekből!--
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Mik@r lesz
a Szent István 
K ypa döntői©

Megírtuk hétfői számunkban, hogy az 
MLSz Országos Tanácsa ú-.'y döntött, hogy 
az 1941—42. év NL> küzdelmei augusztus 
37-én va?y 20 án vegyék kezdői üköt. A 
tanács határozata közelről érinti az nu.'f. 
2—19-3 közti idnrD tervezett Szent István 
Kupa mérkőzéseket annál iis inkább, mert 
a tanács kimondotta azt is, hogry ezeket 
a iivürkőzór-iokct korábban kel! elkezdeni, 
hogy a bajnoki rajt olölt kerüljön sor a 
ti ön í őmó r k üzásre.

.Kovács Dezső dr-boz, az Elektromos 
főtitkárához fordultunk. • hopry mc,frtu-d- 
3ilk tele: milyen intézkedéseket tettek a
Szent István Kupa mérkőzések ügyében, 
tekintettel az MLSz orczá^os tanácsának 
döntésére? Kovács dr válasza kérdésünk
re így hangzott:

— Szombaton csto összeülünk az érdekelt 
egyesületek képviselőivel, hogy megbeszél
jük a teendőket. Komolyan még nem gon
dolkoztunk. Majd a szombati értekezletün
kön biztosan találunk olyan megoldást, 
amely mindannyiunknak megfelel.

edz ehá labda? ágá tatuíeiiilíiről, 
(ifiteJjj igazáét —

F e lv id é k i k e rü le t
J. osztály

Bükkvidéki t^oport
1. MÁV Sújhelyi AC 18 11 2
2. Albert tekpi MA VÁG 18 10 2 
5. Perec esi TJC II 18 10 1
4. DiMÁVAG III 18 9 2
5. Miskolci Vasutas 18 8 4
6. FaTkasly'nki OTE 18 8 2
7. Miskolci Munkás TE18 7 4

. 8. ózdi VTK Tt 18 7 r>
9. Snjószentp.étéri BTK 18 5 2

10. Egri TK 18 3 2
Mátravidéki csoport

1. Losoacapntfalvi TSE 18 13 2
2. Salgótarjáni SE II 18 12 1
3. Balassa TSE 18 1 1 -
4. Jáfizber. Lehel TK 28 10
5. Baglyasaljni SE 18 10 
(5. Saigób-ányai FC 18 8
7. Kistoronyéi BSE 18 9
8. Hatvani VSE II 18 8
9. Losonci Vavsutas SC 18 1 

10, Hatvani Cukor. SE 18 —

5 4
6 37
7 41
7 09 
fi 89
8 48
7 33
8 47 

11 30 
18 26

•°7 °4 
:32 22 
:34 21 
39 20 

:31 20 
:40 18 
:34 18 
lő 17 

:G8 12 
66 8

3 47:17 28
ő 59:30 25 
7 47:25 22 
7 42:26 21.
7 49:33 21 
6 31:30 20
8 42:58 19 
8 48:34 IS

15 12:70 4
2 16 14:71 2

II. osztály
* Miskolci csoport

1. Szerencsi Cukorgy. 24 11 3 — 45: 8 25
2. lípjőcsabai Levente 14 8 3 3 21:23 19
3. Miskolci MÜVE 14 8 2 4 25:30 18
4. Szerencsi SE 14 4 3 7 16:47 11
5. Albert. MÁVAG II  14 4 1 9 17:34 9
6.. Miskolci VSC III visszalépett
7. Diósgyőri MÁVAG IV  visszalépett
8. Miskolci Előre töröltetett!

Salgótarjáni csoport
1. Gyöngyiéi AIv II 14 8 4 2 29:23 20
2. Mátrán óvá ki LIv 14 9 1 4 38:22 19
3. MOVE Ba-lasrtdgv. 14 7 2 5 26:18 16
4. Nagybálonyi ŐSE 14 7 1 6 22:33 15
5.. MOVE Recski TIC 14 7 1 6 18:29 15
6. Mátranováki TE 14.3 1 10 38.22 7
7. Pálfalvi BüSE * visszalépőit
8. Losonci AFC II  töröltetett!

Ózd—Egri csoport
1, Bánszállási TK 14 12 1 1 84:12 25
2. MOVE Egri II  14 11 1 2 43:17 23
3 Ózdi VTK ITT 14 9 — 5 38:18 18
4. Borsodmidmsdi LASÉ 14 (» 4 4 22:26 Ifi
5. Egri TK II 14 4 2 8 9:46 10
fi. Somsályi SE visszalépett
7. Járdánházai TK visszalépett
8. Parkaslyuki OTE visszalépett

Ródvavölgyi csoport
1. Kassai AC IT
2. Ivasj»nuj falusi LE
3. Jászói LSE
4. Kassai Főiskola

14 9 2 3 51:23 20 
14 8 2 4 89:26 18 
14 8 2 4 30:21 18 
14 7 3 4 33:25 17

irú sá g i bajnokság
Miskolci csoport

1. Miskolci Vmúlás i» 3 1 — 43:10 19
2- MÁV Sujhelyi AC 10 5 2 3 34:16 12
3. Diósgyőri MÁVAG 10 6 — 4 10:21 12
4. Pereces! Tlv 10 4 — fi 20:39 2
5. Miskolci MTE 10 2 1 1 13:30 5
6. Hojőcsnbai LE visszalépőt

Salgótarjáni csoport
1. Salgótarjáni SE 14 11 1 2 59:18 23
2. Salgóbánya; FC 14 9 2 3 30:24 20
3. Bagrlyasaf.ini SE 14 fi •-* 5 38:36 15
4. Hatvani VSE 14 7 í 6 24:31 15
5. Kist erenyei LSE 14 5 3 6 23:26 13
6. Losonci AFC 14 5 2 7 25:37 12
7. Pál falvi BÜSE 14 3 fi 8 18:29 9
8, Salgótarjáni BTC 14 1 5 8 18:30 7

ózdi csoport
1. Borsodnúdnsdi LASE 8 7 1 23: 7 14
2. Ózdi VTK 8 6 — 2 9:10 13
3. Farkaolyuki OTE 8 4 -, 4 9:23 8
4. Járdánbázi TK visszalépett
5. Somsályi SE visszalépett

(SZERDÁN MEGKEZDI AZ EDZÉST 
AZ ELEKTROMOS

Kéthetes szabadság utárr szerdán 
délután a latorcautcai pályán találkoz- 
link a bordó-sárga játékosok, hogy meg
kezdjék előkészületeiket a Szent István 
Kupa, illetve NB küzdelmekre. Az edzé
seket augusztus hó 15-éig Tóth István 
vezeti. Hogy augusztus 15-e után ki lesz 
az Elektromos edzője, erre a kérdésünkre 
az egyik vezető ezt mondotta:

— Még nem tudjuk. Nem sürgős 
nekünk a dolog. A tartalék, ifjúsági és 
kölyök gárdánkkal Schmidt Ferenc fog
lalkozott eddig, szükség esetén kisegíthet 
bennünket Semmi esetre sem fogjuk el
sietni ennek a kérdésnek a megoldását. 
Eddig szó volt Berkessyró'I. Kulinyiról, 
újabb nevek nem merültek fel.
AZ FTC NYERTE AZ ALFÖLDI KERT
LET IFJÚSÁGI LABDARUGÓ BAJNOK

SÁGÁT
UTC—SzAK 3:2 (0:1, 2:2, 3:21 

Szeged. Vezette; Molnár J. (Budapesti
Az alföldi kerület ifjúsági labdarúgó 

bajnokságáért ez volt a harmadik mér
kőzés a két csapat között. Az első mér
kőzésen az UTC győzött 2:l-re. a máso
dikon a SzAK nyert 3;2-re. A  vasár
napi mérkőzésen megérdemelten győzött 
a meghosszabbított időben a lelkes új
szeged! csapat. Góllövő; Burkus, Héger 
(U-esböl), Savanya, illetve Fuchs és 
Bonyhády.

Orosházán is füvesítenek. A nyári 
szünet alatt az Orosházi Levente Egye
sület Pályáját gyepesítik. A nagyszerű 
fekvésű pálya a füvesítés után az egyik

- bb vidéki pálya lesi.

Lezajlott a M agyar Labdarúgó 
Szövetség országos tanácsának első 
ülése. A  tanács első munkája kielé
gítette azoknak a várakozását, akik 
az új M LSz-töl jobbat, többet és 
elsősorban szélesebb látókört vártak. 
Több sportszerűséget hozott és ke
vesebbet az egyesületi érdekekből az 
új tanács.

Ebben a tanácsban tényleg az 
egész ország volt képviselve. A  vi
dékiek odahaza a kerületükben m eg
tárgyalták az egyes ügyeket, bizo
nyára vitatkoztak is azokon. Azután 
szombaton este itt Budapesten a ta
nács tagjai, m ég egy kis bizalmas 
értekezletet is tartottak s ezen 
együttesen vitatták m eg a dolgokat. 
De m ég így  is négy teljes óra hosz- 
szat tartott az országos tanács 
ülése. M iért? Mert komoly kérdé
sek voltak a szőnyegen, mert érdem
legesek voltak a hozzászólások és 
mert súlya volt ennek az ülésnek.

A z új M LSz tanácsülése az őszin
teség jegyében folyt le! Ezt minden 
elfogulatlan ember megállapíthatja. 
Mi ezenkívül m ég külön kiemeljük 
azt, hogy az új országos tanács a 
sportszerűségből és az önzetlenség
ből m egállta a helyét a régi, a m eg
egyezéses és praktikákkal dolgozó 
régi M LSz-él szemben. A z osztályozó 
kérdésében kétségtelen, hogy na
gyon nehéz volt a tanács helyzete, 
hiszen a Debreceni VSC például csak 
hajszállal m aradt le, vagy például a 
BSzKRT csapata —  ahogy ők morid- 
já k  —  egyetlen góllal esett ki. Tehát 
a tanács gondolhatott volna erre a 
két egyesületre is. Vagy eszükbe 
juthatott volna a tanács tagjainak 
az, hogy ilyen esetekben lehet be
csempészni valami protekciós egye
sületet az osztályozó résztvevői 
közé. De a sportszerűség —  „kard- 
csapás nélkül1' —  győzött. M ég az a 
mellékes, de sokszor előtérbe tolt 
gondolat sem merült fel: „vá jjon  a 
bejövök lesznek-e olyan jók, mint a 
kiesők..." E gy  pillanatig sem volt 
vita afelett, hogy csak az a kettő 
játszék osztályozót, amelyik kettő
nek jog a  lett volna a feljebbjutás- 
hoz.

Mi őszintén m egm ondjuk: nekünk
nagyon tetszett ez a tanácsülés. Tet
szett a tárgyalás hangja, az egye
nesség és gerincesség, a tagok ba j
társi ' viselkedése, a pontosság és 
minden minden, ami ezen a tanács
ülésen történt.

A  régi M LSz gyakran lekésett. 
Tanácsüléseit késő este és elkésve 
tartotta. A z  új tanács tagjai korán 
reggel, frissen, munkára éhesen jö t
tek az M LSz-be. Pihenten, örömmel 
dolgoztak és m ég az ülés utolsó szá
mait sem hamarkodták el. N égy óra 
hosszat tartott ez a tanácsülés. A  
régi M LSz ezt az ülést nem reggel 
kilenckor kezdte volna el, hanem 
este fél nyolckor s ha nem az egé
szet, de legalább is a végét „össze
csapták" volna.

Eírdekes apróság történt akkor, 
amikor Gidófalvy Pál dr költség
megtérítésére került szó. Gidófalvy 
dr ellenezte a költségmegtérítést, a 
tanács viszont javasolta.

-—• Gidófalvy dr adja át a csengőt 
László dr-nak, —  szól közbe valaki.

■—  é j i  nem vehetem  át —  jegyez
te m eg László András dr •— , mert 
hiszen én javasoltam  a költségm eg
térítést.

—  A kkor v eg ye  át Czopf Ferenc 
dr ■— mondták többen.

De hol van Czopf dr. Sppon ki
ment néhány pillanatra. Behívják 
gyorsan, de Czopf dr hirtelen nem 
tudja miről van szó. Erre röviden 
el kell magyarázni neki az esetet. 
Csak két percig tart a m agyarázat, 
de a gyors munkához szokott ta
nácstagok m egjegyzik:

—  M iért kellett neki éppen most 
kimennie, kár ezért a két porcért is!

Érdekes, hogy a tanácsülésről ép
pen azok hiányoztak, akik Gidófalvy 
Pál dr-hoz a legközelebb állnak. De 
mindannyian azért hiányoztak, mert 
valami gátolta őket az eljövetelben.

íg y  például vitéz Ginzery Dénes 
vidéken tartózkodik, Szűcs Elemér 
(K olozsvár) szolgálati beosztása 
miatt nem tudott Budapestre jönni, 
G álffy  András főtitkár súlyos beteg, 
Vághy  Kálmán, a JT országos elnöke 
szolgálati ügyeletet tartott vasárnap, 
Kiss Pál azért nem jöhetett fe l H ód
mezővásárhelyről, mert légoltalmi 
parancsnok.

Szóval éppen Gidófalvy Pál dr leg- 
jobb«,barátai, belső munkatársai hiá
nyoztak s m ég így  is teljes volt az 
összhang az ülésen.

Külön nagyon helyeseljük N ém et hy 
Imre javaslatát.

,,A Szent K orona Kupáért a jö v ő 
ben csak az ifjúsági csapatok játsz- 
szanalt. A z első csapatok ehelyett 
inkább mérkőzzenek a szomszéd álla
mok kisebb városaival, alszövetségei- 
vel.“

A  javaslatot elfogadták. Helyes, 
hogy a jövőben csak az ifjúságiak 
játszanak az értékes kupáért. A z 
elsőcsapatok kupavetélkedését eddig 
sem kísérte valami nagy érdeklődés. 
M ajd lesz érdeklődés a Győr— Grác, 
vagy Pécs— Eszék mérkőzésen!

A z M TK törlésével kétségtelenül 
egy régi és élvonalbeli labdarugó- 
egyesület színei tűnnek el a m agyar 
labdarúgásból. A z M TK, illetve b 
Hungária múltját, eredményeit eleget 
méltattuk már, utoljára akkor, am i
kor a Hungária megszűnt. A z  M TK 
labdarugószakosztályának m egszűné
se tulajdonképpen akkor kezdődött, 
am ikor a Hungária feloszlása, fe l
bomlása megkezdődött. Hiszen csak 
a nagyon derülátók szemében jelent
hette az M TK a Hungária pótlását, 
Most, hogy ez a kis remény is szét
o sz lo tt , csak annyit állapíthatunk 
meg, hogy a kék-fehér színeknek a

labdarugópályákról való eltűnésében 
sok egyéb tényezőn kívül az MTK 
vezetői részéről követett hibás tak
tika is nagy szerepet játszott.

A z M TK törléséről különben titkos 
szavazással döntöttek. A z arány 18:0 
volt...

A  tanácsülés során egy kis félre
értés támadt Som ogyi Gyula és Sen- 
key  Imre között. A z ülés egyik leg
szebb jelenete volt, am ikor ezt a 
félreértést tisztázták. A  két úr fe l
állt és egymással kezet fogott.

Bajtárs a bajtárssal.

A  16-os létszámot természetesen 
helyeseljük és külön örömünkre szol
gál, hogy Szent István napján van 
az NB I rajtja . Igen helyes lenne, ha 
az M LSz kimondaná, hogy jövőben 
mindig Szent István napján kezdjük 
el az új idényt. Ezzel is emelnök 
Szent István ünnepét és az ember
sport méltó módon kaposolódna be 
legnagyobb nemzeti ünnepünkbe.

Régebben az idegenforgalm i szer
vek sokszor fordultak hozzánk taná' 
csért, hogy mivel lehetne Szent Ist
ván napjának sportbeií színvonalát 
biztosítani. Mi már akkor fölvetettük 
azt a tervet, hogy Szent István nap
ján kezdjék el a bajnokságot s ha 
ugyanakkor lehetne az országos at
létikai bajnokságokat is rendezni 
(mint, ahogy a múltban már rendez
ték is) s ezenkívül m ég érdekes 
úszóversenyt is lehetne ezen a napon 
rendezni, akkor Szent István napjá1 
nak ünnepi jellegéhez a sport is 
hozzájárulna. A  vidékről, békében 
m eg a külföldről érkezők válogat
hatnának a nagy sportesemények 
közt.

A  tanácsülésen mindenki meglepe
téssel hallotta, hogy milyen sok iga
zolt és tényleg játszó játékosa van 
az MLSz-nek. A z is meglepte a ta
nács legtöbb tagját, hogy ezzel 
szem ben . aránylag milyen kis se
gélyt kap az MLSz.

A z OTT-ről és a kultuszminiszté
riumról nemcsak a fenti adatokkal 
kapcsolatban beszéltek, hanem több
ször is. Minden egyes alkalommal 
azt vettük észre, hogy a legnagyobb 
szeretettel és megbecsüléssel emle
getik a felsőbb hatóságokat. Ú gy 
látszik, az OTT, a felettes hatósá
gok  és az MLSz között tökéletes az 
összhang.

A  sportszerűség, az őszinteség, a 
bajtársias együttérzés és a nagy 
munkakedv jellemezte tehát az új 
M LSz első nagy tanácsülését. 
Amelynek mindezeken kívül még 
egy igen örvendetes jellem zője volt 
és ez: a vidék teljes egyenrangú
sága. Országos volt tényleg ez a ta
nácsülés és az országos labdarúgá
sért munkálkodott. Am iért ml is, 
szerény erőnkből már évtizedek óta 
dolgozunk:

A z országos, nagy m agyar labda
rúgósportért.

A WSC híres második félideje...
A játékoscsábítók hada
Wekerletelepen
és más apróságok a Budapest 
kerületi bajnokság döntőjéről

Vasárnap délután Wekerletelepen 
vagyunk. A  tűző nap ellenére is sűrű 
sorokban gyülekezik a közönség a pályá
ra. Úgy fest a dolog, hogy a meleg nem 
is olyan komoly akadálya a mérkőzések
nek. Az előmérközésen nagy az izgalom. 
Előbb a WSC ifjúsági vezet 2:0-ra, 
aztán feljön a BLK 3:2-re. Mindenki azt 
hiszi, hogy kikap a WSC ifi. csak Gal- 
lovich edző nyugodt:

— A fiúk erőnléte kitűnő — mondja — 
és ebben a melegben érvényesülni íog az 
erőnléti különbség. A WSO nem szenved 
abban a hibában, amiben a legtöbb 
magyar csapat, hogy nem birja szusszal 
a második félidőt. Mi a második félidő
ben mindig tudunk újítani.

Az edzőt valóban igazolja a második 
félidő. Hengerel a WSC-ifi és végered
ményben' 10:3-ra nyer.

•
A Gázgyár öltözőjében Fűzi. a váloga

tott középcsatár mellett ott látjuk Hideg
kútit, Molnár Náci egyik fiatal fel
fedezettjét A  Gamma mellett máa nagy
csapatok is versengtek érte, ö azonban 
végeredményben a Gázgyár csapatában 
kötött ki. I tt  van Bédi II. az FTC volt 
játékosa is. Már ő is a Gázgyár játékos- 
gárdájához tartozik. Fűzi II-vei tréfál
koznak;

— Aztán ne úgy, mint Kölnben . . .
•

Nehéz a középesatár élete, amióta 
kullancsok vannak a világon. Nemcsak 
Rhode keserítette meg Fűzi életét Köln
ben. megcsinálta ezt a kis Baranyai is a 
WSC-pályán. A wekerletelepiek fiatol 
középhátvédje főleg a második félidőben

szinte leradirozta a pályáról a gáz
gyáriak híres középcsatárát. Ezt csinálta 
egyébként a WSC is a Gázgyár esaputá- 
val. Amikor a hatodik gólt is berúgta a 
gázgyáriak hálójába Herényi, egy ..hízott 
mellényü" telepi szurkoló megjegyezte:

— Hja, a Fradit megverni könnyű . .
Ha valaki netán nem emlékeznék: a 

Magyar Kupa mérkőzések során a Gáz
gyár verte ki a Ferencvárost a kupából. 

■
Feltűnően' sok ismerős arcot lehetett 

felfedezni a nagycsapatok házatájáról. 
Vájjon minek tulajdonítható ez a nagy 
érdeklődés? Annyira éhesek a vezetők is 
egy kis labdarúgásra, hogy Wekerie- 
tclepre is hajlandók kijönni, ha egy kis 
kerek labdát láthatnak? Van itt azonban 
egy másik magyarázat is, Singer úr. a 
nagy játékosszerző mutogatja:

—- Ez az úr itt Kllncsókra. a WSC 
kapusára kiváncsi, az a másik úr ott 
hasonlóképpen. Biztosra vehető, hogy a 
Klincsók-gyerpk ősszel már valamelyik 
NB I csapatunkban fogja védeni a hálót 
a góloktól. Ott az a kistermetű úr a WSC 
ifjúsági jobbszélsőjére volt kiváncsi, ha 
azonban engem megkérdezett volna, 
akkor nem jött volna ki, mert a fiú 
Csepelen dolgozik és ha valahová el
megy a WSC-böl, akor az csak a WMTK 
lehet. A WSC ifi középcsatára sem marad 
sokáig itt. Egyik vidéki nagyegyletűnk 
vetette ki rája a hálóját.

•
A mérkőzés után egy kis mulatozásra 

gyűlt össze a győztes csapat gárdája. Itt. 
beszélgetünk a WSC ifi jobbszélsőjével. 
Azaz csak beszélgetnénk ezzel a Kovács

Lajcsivai, mert a fiú csak erősen törve 
beszél magyarul Kovács eszéki szárma
zású. Már 15 éves korában az eszéki 
Rlavia első csapatában játszott az Újpest 
ellen. A fiú szerb iskolába járt és nem 
tudott magyarul tanulni. Most taníthat
ják szorgalmasan. Jőkötésű legény. 
Edzője szerint lesz belőle valami. Még 
csak 17 éves.

Odasomfordál Gallovíchhoz egy másik 
ifi is és valamit súg az edző fülébe. Mi 
csak az edző válaszát halljuk:

— Oda akarsz .menni? Jól gondold meg 
a dolgot. Az a klnb a fiatal tehetségek 
temetője. Akárhová, csak oda nem

*
Halljunk néhány véleményt is a mér

kőzésről.
Csűrös István, a WSC alelnöke mondja;
— Nemcsak a nagyobb tudás, de a 

nagyobb lelkesedés is a ml oldalunkon 
volt.

Gallovich Tibor edző: Ugy-e igazam
volt a második félidővel?

Jónás Zoltán, a Gázgyár szakosztály- 
vezetője: A WSC megérdemelte.

•
Ha értékelni ckarjuk a két csapat tel

jesítményét, ezt mondhatjuk:
A WSC biztosan, sőt fölényesen győzte 

le nagynevű ellenfelét. Az első félidőben 
kissé kapkodott a telepi gárda, fordulás 
után azonban lehiggadtak és jó  passz- 
játékukkal, meg remek erőnlétükkel le
hengerelték ellenfelüket. 6:l-nél nagyobb 
arányban is győzhettek volija. Klincsók 
kiváló kapus, kitűnően játszott Csapó, 
Baranyai. Hátori, Horváth. Szőke. Tóth 
ás Herényi. A Gázgyárból csak Brum- 
fcaner I, Hidegkúti és Zentai játszott el
fogadhatóan.

*

A WSC jó  csapat. Jobb pályát érde
melne a mostaninál

■ásása:

Almássy-íér—Csnmbnj 3:2 (1:0). Az
AlniAssy-tér jobb csatársorával győzött. 
Góllövő: Illanó, Hermann és Fenyvesi,
illetve Müller és Kránitz. A második 
csapatok mérkőzését 6:1 arányban nyerte 
az Almássy-tér.

Az Orosházi MTK vezetőséso Szálait 
és Antalt hat hétre eltiltotta a játéktól 
Az ítélet miatt több játékos „leállt". 
Ezek ellen is szigorú határozat várható.

«# o ka i>
e lf e le jt e t t é i

1938 tavaszán a magyar válogatott 
Nürnbergiben járt. Lapunk orré a 
mérkőzésre Arató Gázát küldte ki. 
Arató Géza, aki most nz OTT i&az- 
arató'tit kára, akkoriban a Nemzeti 
Sport' belső munkatársa veit.

Nürnbei'.g'bon akkoriban nagyon ór- 
clükcfi vita fejlődött ki a W ürítem her
gel* Hof egyik szobájában, de ezt a 
vitát már sokan el fie lej tették. E vitá
ban részt vett Arató Géza, Pluliár Ist
ván, Orth György, a vörös Takács és 
inéi? sokan mások. A  vitát #akkoriban 
közöltük a lapunk hasábjain. íme a 
vita ■o.fiy kis része:

Arató: Ki lehet edző Németország
ban?

Orth: Csakis az, aki a birodalmi
edző-tanfolyamon rósztvett és vizsgá
zott.

Arató: Do neked, vagy például an- 
nr.kidőjén behaffer Spécinek cs-ak nem 
kellett vizsgáznotok?

Orth: Ml az. hogy nem kpltettj! 
Persze, hogy kellett- Én is vizsgáz
tam.

Vörös Takács: A Spéci i« vizsgá
zott! Mondta is. hogy nagyon sok 
okos dolgot hallott tanfolyamon.

Orth (egészen- nckiliize<&c ( 1 ve): Mond
ják meg az urak, hogy hogyan ,kotl. 
toppolni?! Magyarázzák el, de úgy, 
hogy az is megértse, aki még sohasem 
rúgott labdába! Ugye nehéz neki
fogni! M’ érl? Mert nem foglalkoztak 
külön, speciálisán ezzel a kérdéssel. 
Mi ezt is s a többi apró, de egyfor
mán fontos részletét is mind meg 
kelilett, hogy tanuljuk! S olyan cin
ből éktől tanul luk m>:g, akik igazán 
értettek és értenek — nemcsak a 
f u t b a l l h o z  (hiszen ahhoz én is, 
meg Spéci is értettünk valamit, ügye), 
hanem a futball t a n í t á s á h o z  is! 
Miért nem csinálják meg ezt a remek 
rendszerbe foglalt edzőképzést oda- 
ham  Magya ro 1 szagon if.?

Pluhár (begyint): Előbb kezdtük,
mint n németek....

Vörös Takács: És aztán?----
Pluliár: Előbb is hagytuk abba. így 

van ez nálunk: meglátjuk a helyes 
utat, első vagyunk a világon sok min
dennek a megt erem lésében, de hama- 
rosn i abba is hagyjuk a helyes úton 
való továbbhaladást.

Annak idején Arató Géza a cikke 
végén megemlít ötté, hogy nálunk is 
kellene már valóban komoly — (nem 
„Rchncl-lsicdcr-rcindiszcrűr*) — alapos 
képzést adó labdarúgóedzői tanfolya-
m ot' rendezni.Ezek a tanfolyamok később még is 
valósultak, de még mindig nem tar
tunk olt, ahol Németország. Nálunk 
ezt:1c a tanfolyamok még mindig csak 
néhány hónaposak. Féléves, éves tan
folyamok nálunk még nem voltak.

Talán majd lesznek.

Á z  NB Sí. űj csapatai
Az „íMiyacíívcSiilcti szabály". érteimé'1 

ben az NB .1,1 T csoportgyőztesei közül az 
FTC és az ÜTE nem juthat felsőbb osz
tályba. Az FTC helyett a Teatvérisés: 
kerül í:ry az NB II-bi=, mely az FTC 
és a WMTK möífölt harmadik helyen 
vészeit. (A WMTK-ra ugyanis szintén 
vonatkozik a fenti szabály.) A vasutas 
csapat nem kerül érdemtelenül felsőbb 
osztályba, meri az FTC és a WMTK csa
patni olyan jók, hog-y mögöttük kivívott
3. hely a csapat képességeire jó  fényt 
vet. A Testvériség- a Vasutas-bajnokság1 
i í .  osztályában elért 2. helyével is iga
zolja érdemessé píét a felsőbb osztályra. 
A Testvériség1 csapnia: Sárpátki — Ju
hász. Hcrde — Lenkcfi I, Forró, S/olIar
— Földi, Molnár, ISlaskó, Gyömbér, Hor
váth felállítással játszott legtöbbször. 
Ezeken felül Knsznár. Lenkcfi II, Tég- 
lás, Jávor. Imrei és Ácsai neve említ
hető még- a bajnoki mérkőzéseken részi
vel t játékosok közül. Az UTK mögötti 
második lielvével n Hungária SC csapata 
került az NB IT-be. A Hungária SO 
kemény küzdelmet vívott a feljebbju- 
tér,ért s nz UTE együttesének is egyenlő 
ellenfeleként került u második helyre. A 
Kén-utcai csapat nem lesz könnyű ellen- 
fái az NB It-ben sem és sokszor fog 
meglepetést szerezni ellenfeleinek. A csa
pat legjobbjai Újfaluid kapus és Kosaras 
középesatár, mindketten csaknem állan
dóan játszanak a budapesti amatőr válo
gatott csapatban. Ujfalusi — Tóth, Sas- 
vári II — Dolezsál, Eigner, Sasvári I
— Szabó, Giigycrás, Kosaras, Hernek, 
Nagy a törzsosapat, de Wlllig, Vello, Sze
mére! és Szeder is többször kapott he
lyet a csapat bajnoki mérkőzésein.

>e<a»

A déli
1. KAOE
2. WMTK
3. KTO
4. Fiiggctlensé
5. Vámmentes 
fi. Ganz
7. Spárta
8. OSOS
9. KSO

10. Siketek
11. BBFC*

 ̂ Törölve.

t a r t a l é k b a j n o k s a g
III. osztály

csoport végeredménye:
20 17 —
20 16 1 
20 15 3 
20 12 2 
20 12 1 
20 11 1  
20 10 
20 4 — 16 19 
20 2 1 17 29 
20 2 — 18 II 
20 4 1 15 28

3 8fi 
3 138 
2 80
6 64
7 60
8 63 

10 62

26 34 
14 33 
42 38
46 26
47 25 
49 23 
55 20

:1S2 8 
84 5 

105 4 
30 9

Vidéki eredm ények
Jánoshalma: JSE—Bajai Bácska 1:0

(0:0). Barátságos. Vezette: Tiodogiúrl. 
Gól-lövő: F.nddi. — JSE II—Bácsalmást 
MOVE II 7:4 (1:8). Barátságos. Vezette: 
Szotlolódi. (jóllövő: Lipkü (4), Ballal (2). 
Kiss, ill. Kuzic-s és Selyem.

Gyula: GyTE-Mezőboré-nyl gE 2:2
(2:1). Barátságos. Vezette: Szamosvcl-gyi. 
Oó-l'jövő: Papp, Varga. U9. Deák (21. — 
GyTE II—Gyulavári 6:2 (3:0). Barátsá
gos. —. Hentesek—Borbélyok 5:o (2:0).
Baráteágos.

Győr: MÁV Előre—II. kér. 1:1 (UO).
I. o. Vezette: Mikavi. Gnllövü; Molnár. 
MI. Szabó 11-eSbőJ. A MÁV Előre Győzel
met érdemelt volna. — A GyAK—V, 
Unió mérkőzés elmaradt.

Szombathely: OmisclU kupa eredményeit: 
SzTK—SzFC ifi 4:1 (2:0). Vezette: N1&- 
«er. — Levente—Haladás ifi 2:1 (1:0) Ve
zette: Koltai. — Bőrgyár FC—Bocskai 
5:0 (3:0). Vezette: Harsanyi.

Nagykároly: NAC—Honvédek 5:0 t0:0).
Kula: Sturm—Kisikéri SO 5:3 0:2)

Gyönge mérkőzés, színvonal nélkül. A 
csapatok a német kerületi bajnokságért 
játszottak. -  Kulax AFC II-S tu rm  II 
0 0 . uaraísacro^.

Csepreg: CsSE-Szombathelyi Bőrgyár
4:2 (2:1). Barátságos. Cseproul Tégla
gyár—Csepregi Bőrgyár 5:2 (3:1). Barát-
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á2 Mi 115-ik helyéért
e s z t ó l y í l z o t  J á t s z ó  M Á V A G  
sü rg ő sen  e lk e z d te  e d zé se it
Erősíteni akar és elsősorban űf kapust
keres

Ismeretes az MLSz Orszásro* Tanácsá
nak az a 'lünlósíi, hogy az NB l 15. iiö- 
'lyéért a MÁVAG és a pécsi DVAO két 
TTiérktíz-ésbiii ál!ií oszlályozót viv Cflfymn.fi-- 
sal. Xi-p.y küzdelem lesz. a két egyesület 
közül*, mert mi;;y t-étrcH van szó.

Kíváncsiak voíiurk arra. hogyan fogad
ja a MÁVAG tv. MLS' d-önt'étiéi és mit 
tCR2  az osztályozó mérkőzések ügyében. 
Opa.tá Zoltánnal, a sok-szoros magyar vá
logatott. , i C\ tó kos- a 1, a MA V A G e d z ő .i é v ol 
beszél Uink erről. Mo-gké-r-ilw.lük. hogy 
őrül-e annak, hogy a csapata elolt fel
csillant a reménv arra, hogy bekerülhet 
az AB I-l)o. A MÁVAG n tavaszi idény
ben álig mamiit ol az NB I-be bekerült 
Lamparttól. Most lehel őségé van arra, 
hogy mégis elérhetik azt, műit az olm.úU 
cvÍkíh egy évi 'munkával nemi sikerült 
elérniük.

— Teljésen váratlanul ért bennünket ci 
a kői mérkőzés — mondta Ooata Zolláti. 
— Őszintén beszelek: felkészületlenek va
gyunk. Három bele annak, hogy a játéko
sainkat 'szabadságra küldtük már. Most 
aztán alig van időnk arra, hogy az első 
mérkőzésünkig, augusztus 3-ig felkészül
hessünk.

— M ikor kezdik tíl az előkészületeket?
— Most jöttem az elnök urunktól — 

felelte Op'ata. — Az clnök^ úrral -megbe
széltem ezt a helyzetünket és még n héten 
elkezdjük az edzéseket, összes játékosain
kat értesítettük, hogy értekezletet tar
tunk, ahol vázolni fogom előttük a hely
zetet. Nagy munka lesz megfelelő erőn
létbe hozni a fiúkat és kérdés., hogy egy
általán sikerül-e majd.

Megérniítiiik az cAízünrk, hogy a pécsiek 
is elküldték szabadságra a játékosaikat 
és így semmivel so-jn lesznek a pécsiek 
előnyben a MÁVAG dőlt.

— Mi sokkal rosszabb helyzetben va
gyunk, mint a pécsiek. — mondta lehan- 
goLtán Opata. — Miért? Azért, mert ha 
ml erre számítottunk volna, akkor Musz 
kának, egyik legjobb játékosunknak az 
operációját elhalasztottuk volna. Muszka 
operációja olyan természetű volt, hogy 
könnyen várhatott volna még a műtéttel. 
A játékost most két hete, hogy operál- 
ták és így szó .sem lehet arról, hogy a? 
osztályozó mérkőzéseken résztvehessen.

Megemlítjük a?: edzőnek azt, hogy _ a" 
osztályé sóban résztvevő két egyesület 
tehát n MÁVAG és a DVAC augusztus 
1-ig ú.i játékosokkal erősítheti meg a 
csapatát.Természetesen ezt is megbeszéltük 
az elnök úrral és élni is fogunk ezzel 
lehetőséggel — mondta Opata Zoltán. —̂ 
A kérdés azonban az, hogy mennyire 
sikerülhet az ilyen gyorsan végrehajtott 
erősítés.

Az edző lehangolt, rosszkedvű Liátszik 
rajta, hogy nyomja a nagy felelősség 
súlya,

— Ha készülhettünk volna erre, akkor 
de másképpen lenne minden — tőr ki az 
edzőből. — Sajnos, a jelenlegi játékos- 
gárdánkkal nem sok reményünk lehet n 
nagyszerű pécsiek ellen. Nagyon hiány
zik majd Muszka és a még tavasszal 
megoperált Komorétto.

Megkértük Opatát, hogy mondja el, 
kik azok a játékosok, akik most 
MÁVAG rendelkezésére állnak és akik 
valószínűleg játszani is fognak az 
oeztályozón.

— Ha csapatösszeállítási sorrendben 
érdjük a dolgot, akkor azonnal a

legégetőbb ponthoz érünk — kezdt.o 
Opata — A kapuskérdés a legsebez
hetőbb pont a csapatban. Országhgal 
tavasszal nagyon elégedett voltam, mert 
megbízhatóan látta cl a feladatát. He 
egv ilyen idegember, mint Országú, nem 
megfejelő az osztályozó mérkőzésekre. 
Félő, hogy éppen akkor mondják fel az 
idegei a szolgálatot, amikor a leg
nagyobb szükség lenne arra. Ezért első 
dolgom megfelelő kapus. ..szerződtetés^ 
lesz. A hátvédek Varga, Bozsur éz 
Eii.cz án hármasból kerülnek ki. Akár
melyik játszik majd, nyugodtan nézek a 
játékuk elé. A fedezetsorban egy kérdé
ses. bog.v ki legyen a balfedezet: Séf- 
felin. vagy Kaltenceker II. Steinbacli a 
jobbfedezet és Kéri a kullancsunk.

A MÁVAG-nak tavasszal a csatársorá
val volt a legtöbb baja. A benfenteseh 
szerint ezen a soron múlott, hogy a 
MÁVAG nem bírta az első helyet tar
tani , ’— Bizony, a támadosorunkon lo* 
múlni, hogy milyen ered ménnyél vég
zünk az osztályozó mérkőzéseken 
mondta sóhajtva Opata. — Ebben a sor
ban három ijúságit próbáltam ki tavasz- 
szal és lia még nem is teljesen, de 
kielégítően szerepeltek a fiatal játékosok. 
Németh II. Tölösi és Nagy ez a három 
ifjúsági. Németh I, Opata II, Németh II, 
Tölösi. Nagy támadókor áll jelenleg a 
rendelkezésünkre. Ka ez a sor azt tudja 
nyújtani amire képesek volnának egyéni 
tudásuk alapján, akkor nyugodtabban 
néznék a mérkőzések elé. De ki tudja 
előre megmondani, hogy ezek a fiatal 
játékosok az ilyen idegölő küzdelemben 
hogyan, állják majd meg a helyüket!

Búcsúzunk Opatától. Gondterhelt arccal 
kísér bennünket. Amikor aztán kezet 
fogunk, még ennyit mond:

— Talán az osztályozókon több szeren
csénk lesz mint tavasszal volt. Azt 
szeretném elérni a most következő edzé
seinken, hogy a fiúk átérezzék a nagy 
feladat súlyosságát. Ha ez sikerül és az 
edzéseket szorgalmasan végzik, ak’ or 
talán végre a MÁVAG-nak is sikerülnet 
most arf> amit legszebb álmaimban álmod 
tam És ez az NÍi X-ben való szereplés i*.

Már el is kezdte az elő 
készületeket a MÁVAG

Re Ideán ő .hőségben gyülekezett a Kő há
ny ai-úti pályán tegnap délután a MÁ
VAG játékos gárdája, hogy első edzésé 
tarthassa hosszabb idő után — az osztá
lyozó mérkőzés-ékre. A  játékosok mind 
megjeleli lek és ijedezv© kérdezték Opata 
Zoltánt, a MÁVAG edzőjét, hogy való
jában lesz-e edzés? Az edző igenlően 
válaszolt.

Könnyű futással kezdték meg az edzést 
majd cél-gimnasztika következett, rövid 
idő no labdát is kaptak a játékosok s közel 
másfélórás edzés után alaposan ; kiizzadva 
hagyták abba a mozgást.

Opata Zoltán az edzés után a követke 
zőket mondotta:

— Jóslásokba nem bocsátkozom, de re
mélem, jó  formában fog a csapatom jút 
szarni. * 1 2 3 4 5

Jő: elsősorban a játékvezető, valamint 
Palkó I, Palkó II, Mehrt, Janesz, 
Schmidt, illetve Kasza, Vékony és Tarkó.
Dnlcis (Ujverbász)—Kishegyes 8:2 (5:1)

Ujverbász. Vezette: Solti. 
Nagyiramú, szép mérkőzés Különösen 

az első félidőben játszott jól a hazai 
csapat. Az Ujverbász ezzel a győzelmé
vel első lett csoportjában. Góllövő: 
Gömöry (3), Alendör (2), Janekovics (2). 
P.eff, illetve Horváth III és Kecskés.

#
Ebben a csoportban már a múlt héten

eldőlt az elsőség kérdése, akkor, amikpr 
a Dulcis óbecsére el tudta hozni az egyik 
pontot.

V. csoport
1. Újvidéki FC 7 6 — 1 27 : 8 12
2. Újvidéki AO 7 5 1 1 41:- 5 11
3. Újvidéki VAK 7 4 2 1 14:12 10
4. Temerini TG 7 4 1 2 24:11 9

Tcmcrini TC—Újvidéki VAK 2:1 (2:1) 
Temcrin. Vezette: Reménífy.

Hatalmas közönség előtt folyt le a mér- j 
kőzós, amelyen állandóan az UVAK tá- 
madolt. A gyorsabb TTC azonban nagyon 
jól védekezett. Az első percben Sörös a 
TTC-nck . szerzi m-eg a vezetést, sőt a 3ő. j 
percben Sörös újabb gólt ér el. A 40. 
percben Szrgyanoy szépít. 2:1. Szünet) 
után nem/ esett gól.

Jó: Mirkovics. Sörös. Surján, illetve J 
Lépes, Manojlovics és Iiadinovics.

*
Az UVAK az utolsó mérkőzésén kika

pott s így az Újvidéki. FC, a Kábelgyár | 
csapata egy pont előnnyel lett első. A j 
második helyre az UAC, Újvidék legré
gibb múltú egyesülete került.

A  Hazatérés Bajnokság csoport-1 
küzdelmei most befejeződtek. A  | 
döntő sorsolása így fest:

Július 20, vasárnap:
Zenta: Zeiitai A K — Dulcis (U jver

bász) =  A.
Bezdán: Bezdáni SE— Újvidéki FC 

t=  B.
Szabadkai V A K  erővesztö.

Július 24, csütörtök:
A — Szabadkai VAK.

Ha jó a penge
jő a kedvei

Július 27: vasárnap:

D ia d a lm e n e t b e n 64 vitték ki 
a pályaudvartól Pécsül hegyre 

a délnyugatiak budapesti 
kiküldöttjét, aki m eghozta 
a hírt, h ogy  a DVAC osz
tály ozót Játszhat

Döntő.

Itt a Szeged „transzferé44
A  Szegedtől sikerült megtudnom 

a vissza-, illetve átadási jegyzékre 
tett játékosok névsorát, amely a 
következő: x

Visszatartva: Berták. Bognár, La
dányi, N agy, Raffai, Gyurics, Tóth. 

Átadó: K isuczki• M ester, Serfözö. 
A  többi, fel nem sorolt játékos 

amatőr, tehát marad a Szegedben.
■M993S3^@gSGiec».

A Kispest fegyelmi elé
állítja a Kolozsvárott 
szerepelt játékosait

Pécsett még vasárnap 
a késő esti órákban futó
tűzként terjedt a hír: a 
Pécsi DVAC osztályozó
mérkőzést játszik ■' a MÁVAG-gal az NB I-be 
való jutásért. A korzón, 
kávéházakban, éttermek
ben ez volt a beszéd

téma. Még azok is. akik nem a DVAC 
hívei örömtől sugárzó arccal mondogat
ták:

— Újra látni fogjuk a Fradit, az Új
pestet meg a többi nagynevű csapatot! 
NB-mérközéseket fogunk látni!

Hogy előbb még a MAVAG-ot kell 
kétvállra fektetni, arról egészen meg
feledkeztek. De voltak hitetlenek is:

Hátha nem igaz a hír? Valaki rossz 
tréfát űz velünk. Várjuk meg a Nemzeti 
Sportot, itt lesz korán reggel, abból 
mindent megtudunk biztosan.

Az MLSz országos tanácsának tagjai 
talán nem is sejtik, hogy a pécsi szur
kolóknak milyen örömet szereztek öönté- 

, sükkel. Azoknak a pécsi szurkolóknak, 
A  Kispest néhány játékosa július [ akik a Pécs-Baranya megszűnése óta

A  Szabadkai VAK, a ZentaiAK, 
a Bezdáni SE, az ujverbászi 
D ulcis és az Ú jvidéki FC lett 
első a Hazatérés B ajnokság 
egyes csoportjaiban
V a sá r n a p  d ö n tő k ; Z em tán ; Z A K -D iil- 
cis , B ea d á sib a n : B S E -U jv id ék i FC

6-án Kolozsvárott játszott a KAC 
ellen —  minden előzetes kérelem és 
engedély nélkül. A  Kispest vezető-1 
ségének hamarosan tudom ására ju 
tott a játékosok „kirándulása".

Papp  János vezetőségi tag a ko- j

csak
tót".

nagyritkán láthattak „nagycsapa-

És amikor hétfőn reggel megérkezett a 
Nemzeti Sport, percek alatt szétkapkod- 
ták a sokszáz példányt és vitték büszkén 
mutogatni olyanoknak, akiknek nem 
jutott:

lozsvári mérkőzéssel kapcsolatban a | fó-  ^Avia-gS-.^GySznL S í
következőket m ondta:

—  Miután tudomásunkra jutott, I 
hogy néhány játékosunk engedé-1

Pécsi DVÁC-nak.

A DVAC szűkebb hazája Pécsujhegy.

A Hazatérés Bajnokság ceoportküzdcl- 
mei befejeződtek. Vasárnap elindulhatnak 
a, döntők, előbb azonb a>n az MLSz-nek 
még néhány vllás ügyet kell tisztáznia 
(óvás stb.).

Az egyes csoportokban ez a végered
mény:

I. csoport
1. Szabadkai VAK
2. Szabadkai AK
3. Szabadkai TC
4. Szabadkai MTE
5. Magyarkanizsai SC
6. Délv, KAFC

5 4 1 — 56: 1
5 3 1 1 24: 8
5 2 3 — 10: 4
5 1 2 2 7:23
5 1 1 3 0:28
5 - 5 4:26 —

Itt tehát két pont előnnyel a Szabad
kai VAK lett a csoport első helyezettje. 
A szabadkai vasutas az elmúlt vasárnap 
nagy meglepetésre neiu tudta legyőzni a 
Szabadkai TC csapatát. A gólnélküli dön
tetlen a legrosszabbkor jött az SzVAK 
számára. Éppen akkor, amikor az NB I 
létszámát 16-ra emelték föl s a 16-ik 
helyre délvidéki csapatot oszlanak be. Ha 
a SzVAK az SzTC-t is fölényesen verte 
volna, akkor egy pillanatig som lett vol
na kétely aziránt, hogy a SzVAK-ot kell 
beosztani a 36-ik helyre, igy azonban 
lehet, hogy vita is lesz.

II. csoport
1. Zcritai AK
2. Szabadkai Sport
3. Bácska
4. Csnntavéri AK
3. -Szabadkai AFC
6. Szabadkai Törekvés

2 — 16: 5 
a — 33: 7
3 1 18: 9
1 2 7: 9
2 2 7: 9

5 ------ 5 3:25 —•
Ebben a csoportban jobb golaránnyal a 

Zentai AK- lett az első. Elsősegét annak 
köszönheti, hogy a nehéz mérkőzéséit 
mind otthon játszotta. Csupán a SzFAC 
es a,z Sz. Törekvés ellen, tehát az utolsó 
helyezettekkel játszott idegenben. A 
Mentái AK telejsítménye azonban így is 
nagyon szép, liisacn olyan csapatot ha
gyott maga mögött, amely a horvat li
gában játszott. Az elsőség kérdése az el
múlt vasárnap a ZAK—Bácska mérkőzé
sen dőlt el, Ezen a ZAIv két góllal győ
r i t  s így megérdemelten első,

III. csoport
1. Bezdáni SE 
%• Zombori SE 
"■ Apatini SE 
;• Bajmoki AIC 
"v Zombori TIC 
®» Zombori MTE

5 3 2 — 33 : 9 
5 2 3 — 15: 8 
5 2 2 1 24:10 
5 3 — 2 12:11 
5 1 1 3  11:27 
i  — — 5 1 :3 1 -

Bajmoki AK—Zombori MTE 2:0 (1:0)
Bnjmok. Vezette: Zsemberi.

. BAK: Benes — Scháker, Prurcky —
Élgetz, Piszanics, Pintz — Marganitzy, 
Dudavics. G. Budanovics, D. Dulity.

ZMTE: Raics — Wukovics. Wéber — 
Wilim. Kirsch, Torti — Lénárt. Hajós, 
Schiedt, Kusztarin

A ZMTE csak 10 emberrel állt ^ki a 
mérkőzésre. A balszerencsével játszó 
BAK csak nehezen, igen nagy küzdelem
ben győzte le a csonka csapattal is 
igen lelkesen játszó ellenfelét. Piszanics 
az I. félidő 18. percében szerezte meg a 
vezetést. 1:0. A BAK továbbra is erősen 
támadott, de a vendégek minden táma
dást visszavertek. A II. félidőben válto
zatos játék folyt. A 44. percben Dulity 
lőtte a második gólt. 2:0. A mezőny 
legjobb embere Raics, a ZMTE kapusa 
volt.

ZSE—ZTK 3:3 (2:0)
Zombor. Vezette: Jódal.

Az első félidőben a ZSE, szünet után a 
ZTK a jobbik csapat. Az eredmény 
igazságos. A mezőny legjobbja Horváth 
ZTK, Jódal hiba nélkül vezette a mérkő
zést.

IV. csoport:
1. Dulcis Ujverbász 5 4 1 — 29:8 9
2. Bocskai öbecse 5 3 2 — 22:8 8
3. Topolyai SC 5 2 — 3 21:12 4
4. Bocskai Kishegyes 5 1 2 2 10:154
5. KulaiAFC 5 1 1 3 7:17 3
6 Bácsfeketehegyi TC 5 1 — i  7:36 2
Bocskai (óbecse)—Topolyai SC 3:2 (0:2)

Topolya, Vezette: Pálinkás. 
Izgalmas mérkőzés, amelynek végén a 

TSC visszaesett. Góllövő: Ralyin, Milo- 
vanovics, Tihanyi, illetve Tóth (2).
Knlal AFC—Bácsfeketehegyi TC 2:1 (0:0)

Bácsi eke tehegy. Vezette: Schmödl. 
KAFC: Greininger — Gombár. Palkó II 

— Reibert, Schmidt, Rókusz — Braskó, 
Palkó I, Mehr, Turay, Janesz.

Bácsfeketehegy; Paál II — Vékony 
Bedker — Fekete II, Kasza, Fekete I — 
őry II, Tarkő, Szilágyi, őry  I, Borbély.

A nehéz és kis pályán a hazai csapat 
jól_ tömörült s így a KAFC csak nehezen 
győzött, a győzelem azonban megérde
melt. A mérkőzés lanyha iramban 
folyt le.

G óllöíő: Mehrt, Janesz, illetve öry  II, 
aki, a vezető gólt lőtte.

lyünk nélkül Kolozsvárott játszott, m r̂ vasárnap este pontosan tudták 
megindít jut: a fegyelm i eljárást ellc- I az országos tanács döntését, hiszen az 

•;7 I ülésen- jelen voltak az ő kiküldötteik is,
nuíc. __ .. akik még vasárnap hazaérkeztek Az

A z Üg^yét a KispGSt házifsgiyellTlije j állomáson várta őket a vezetőség több
tárgyalja.

Z E m L |
A  belga bajnok a Diersche SK 

lett. A  döntőben 3:1 (1 :1 ) arányban 
győzött a W hite Star Brüsszel ellen.

*
Eszéken német egyesület alakult. 

A  neve: Germania-Esseg.

Bindor újabb hőstette. A Rapid a né
met bajnok Tsehaimmíar-knpa m-érközésl . vaiW{5l,UJL ftUlulU61(VI, „ »-
.játtíz-ott az FC Wicnnel. Az FC Wien már I meglehetősen körülményes kijutni oda.)
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tagja és gépkocsin, szinte diadalmenet
ben robogtak ki Bécsújhelyre, ahol az 
kulturház előtt összesei eglett többszáz 
főnyi szurkolósereg nagy éljenzéssel 
fogadta a „ jó "  hírt.

Hétfőn délelőtt felkerestük hivatalában 
Vényi István mérnököt. DGT főfelügye
lőt az egyesület elnökét, hogy meg
tudjuk tőle, mit szól a helyzet alakulá
sához.

— Erthetőleg nagy örömmel fogadtam 
a bírt — mondotta Vényi elnök. — Biza
kodással várom az osztályozó mérkőzé
seket. Az otthoni mérkőzésünket saját 
pályánkon, Fécsujhegyen fogjuk meg
rendezni. Erősítésre is gondolunk, bár ez 
igen nehéz kérdés. Mi lesz aztán, ha 
sikerpl bejutnunk az első osztályba? 
A pálya felől nyilatkozni nem tudok, 
mert a DGT vállalat álláspontjától függ, 
hogy saját pályánkat feljavítjuk-e. Ha 
erre nem kerülne sor, akkor a városi 
pályát kell igénybe Tennünk.

(Pécsett, jobb szeretnék a szurkolók, ha 
a városi pályán rendezné a DVAC a mér
kőzéseket, mert a pécsujhegyi pálya 
várostól körülbelól 3 kilométerre van

— Miként vélekedik a csapat megerő
sítéséről?

— A védelmünknek nincs szüksége
erősítésre — mondja büszkén Krivitz. — 
A csatársorunk sem rossz, de azért egy- 
két jó csatárt tadnánk használni

A DVAC csapata az utolsó mérkőzési 
óta nyilvánosan nem szerepelt. Edzéseket 
azonban állandóan tartanak. A Póesi kósza 
hírek szerint volt, aki kitartóan remélte 
(a rossz nyelvek szerint Sághy intéző), 
hogy; oűzlályozóra fog sor kerülni. Az 
egyesület, vezetőinek az a tervük, hogy 
most vasárnap barátságos alapon a Pécsi 
Vasutas SK-val játszanak, A következő 
vasárnapra pedig szerelnék a Szolnokot 
vendégül látni. Ilyen értekemben hétfőn 
távirati megkeresést intéztek a szolnoki 
egyesülethez.

A DVAC szurkolók az erősítés tekin
tetében aggályosnak látják a maguk hely
zetét. sokkal könnyebbnek a MÁVAG-ét. 
Budapestről nem szívesen megy játékos 
vidékre, ez a-z általános véleményük a 
szurkolóknak.

Van olyan hír Pécsett, hogy a péosi 
kerület egyesülőiéi félretéve minden egye
sületi érdeket és szempontot, felajánlják 
a DVAC-nak, hogy játékosaik közül vá
lasszanak. akit akarnak és ők hozzájá
rulnak a v ülámigazo'l-ásh oz.

De a csapatról se feledkezzünk meg a 
Pécsett ért nagy öröm közepette. Ebben 
a felállításban játszott legtöbbször a 
DVAC:

Grozdlcs — Glosz, Bcnczc — Ónodi I, 
Krivitz, Gálosi — Radnai, Szika, Ónodi 
II, Ujj, Kcszler II.

A tartalékok közül ICekler. Szálai. Csirke 
és Füstös is játszott jónéhány®zor • baj
noki mérkőzést. A csapat edzője: Reiu- 
hold, a DVAC ogykori jeles játékosa.

Nagy az öröm Pécsujhegyen. Pécsett, 
de ‘teljessé csak akkor válna igazán, ha 
bejutna a DVAC az NB I-be, Talán erre 
is sor kerül...

Kovács József

2:0-ra vezetett, de aztán BLnder két nagy
szerű lövéssel egyenlített. Fitz megsze
rezte a Rapidnak a vezetést, majd Bindor 
szabadrúgásával 4:2-re állt a küzdelem. 
A  végén az FC Wien újabb gólt rúgott 
s így a Rapid 4:3 arányban győzött,

Várnagy Elemér dr városi tanácsnokot, 
a népjóléti Ügyosztály vezetőjét, a 
kerület elnökét is' felkerestük, ö  az 
alábbiakat mondotta:

— A DVAC bejutásának kétszeresen 
örülnék Először, mint kerületi elnök, 

. másodszor,, mint városi vezető is Ez 
A  Drezdai SC-t meghívta Parisba egyrészt a kerület labdarúgósportjának 

a  párisi német katonai válogatott. I színvonalát is felemelné másrészt váró- r  1 sunkat labdarúgás tekinteteben^ országos
viszonylatban a hasonló népességű váro- 

BrÜSSZel“— „P aris" 4 :0  ( 3 :0 ) .| s°k sorába emelné. A  mágam részéről
Mindkét városból a német katonai | Í^ ."Á ?:Á '8C„U ^ ^ '^ “ részrre^lerneJem;
válogatott játszott, A  
Brüsszelben került sorra.

mérkőzés DGT is támogatni 

DVAC intézőjével

HARANGOZÓ
visszautazott Budapestre. Markovié® ügy
vezető elnök szerint Harangozót csak ak
kor szerződteti a Szeged, ha megoperáltat
ja magát. Harangozónak ugyanis porc- 
leválása van.

A SZEGEDI VSE NAGYVÁRADI 
VERESÉGÉRŐL

Richter főtitkár a következőket mondja:
— Ilyen „cirkuszt” , arai a nagyváradi 

mérkőzésünkön volt. még nem l-áttam 1 A 
játékvezető szabályosan kiállított, két já
tékost, mire a váradiak levonultak. Hosz- 
szabb rábeszélésre  ̂ _ más játékvezetővel
folytattuk a mérkőzést. A nagyváradiak.. __  ,mintha mi sem történt volna, kijöttek a 1 1936-ban, hogy én ,s tagja vagyok az 
kiállított Kissel és a már olőbb kiállí- olimpiai válogatott csapatnak e» utazom 
tott játékos helyén új játékossal. Ez a Berlinbe. A MAVAG-ot még nem láttám 
körülmény s tetejébe az. hogy több tar- I soha játszani, a játékerejét sem ismerem, 
lalékkail álltunk ki. az oka a vereségünk-1A MAVAG-ból az egyetlen, akit még az 
nek. * olimpiáról ismerek: Opata,

ígérhetek a DVAC 
hogy a város és a 
fogja a DVAC-ot.

Sághy Józseffel, < 
is beszélgettünk.

— Mindenekelőtt nagyen hálásak 
vagyunk a szövetségnek — mondotta 
Sághy intéző —, hogy ^határozatával mo 
dót nynjt arra a lehetőségre, hogy be
kerüljünk az NB első osztályába. De 
nagyon hálásak vagyunk a Nemzett 
Sportnak, amiért az ő megszokott har 
cos modorában síkraszállt igazunk és í 
tizenhatos létszám mellett és amiként i 
múltban, most is lándzsát tört mellet
tünk, a vidék mellett.

Krivitzct, a csapat régi és oszlopos 
tagját is megkérdeztük:

— Hogyan fogadta az örömhírt?
— Mondhatom, hogy ilyen nagy öröm 

csak akkor ért, amikor megtudtam

A budapesti kerületi
amatdrválogatoltnak 
már csak augusztusban 
lesz újabb mérkőzése

Ú gy volt, hogy a budapesti kerü
leti válogatott minden vasárnap 
pestkörnyéki mérkőzést fog  játsza
ni. Egész sereg meghívása volt a 
válogatottnak és most vasárnap 
Rimaszombatban, következő vasár
napon pedig Pestszenterzsébeten kel
lett volna játszania.

—  E zek  a m érkőzések elmarad
nak —  mondta hétfőn Gudenus 
Hugó báró, az am atőrök országos 
kapitánya. —  A  válogatott csapat
ban több neves NB I-já tékos szere
pelt. E zeknek a játékosoknak as 
egyesületei azzal a kéréssel fordul
tak hozzánk, hogy a játékosaikat 
ne válogassuk be a következő mér
k ő z és e id re , m ert a játékosoknak  
pihenőre van szükségük. Barcsay Já
nos ehlök úrral való beszélgetésünk  
után ú gy határoztunk, hogy ebben 
a hónapban már nem, játszunk több 
m érkőzést. Augusztus elején azon
ban szívesen m együnk bárhová.

Barátságos mésrkőzéseli
BMTE' vén fiúk—BIK vén fiúk 3:1 

(0:0). Budafok Vezette: Csukás. A csatár
sorok közti különbség döntött. GóllSyö: 
Borhy (11-esből), Müller. Czigány, 
illetve Csutorád.

........MINT KISZAKADT TALAJ AZ
ESŐT. .

Molnár Ignác szövetségi edző székely- 
földi körútja során július 8-án Gyergyó- 
szei.tmiklőson tartott bemutató pálya- 
edzést a GySE játékosaival. Az edzésen 
jelen levők, mint kiszáradt talaj az esőt. 
úgy szívták magukba ..Náci bácsi” 
minden szavát, mozdulatát. A GySE 
vezetői szerint Molnár Ignác szövetségi 
edző sok barátot szerzett Gyergyószent- 
miklőson a magyar labdarúgásnak.
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L E G Ú J A B B !
A n o g y b á n y a i  

Lakácsot 
le sz e r z ő d te !!©  
a Ferencváros
Kalocsai dr. is szabadi

Lapunk más helyén m egírjuk azt, 
hogy a Ferencváros átadási jegyzé
ke még nem teljes, mert a zöld-fehé
rek m ég várnak egy táviratot.

Ez a várt távirat hétfőn késő este 
futott be a Ferencvárosba. N agy
bányáról jött.

Lapzárta előtt ennek alapján a 
Ferencvárosból a következő értesí
tést kaptuk:

Vasárnapi kerékpáros
HOGYIS VOLTOSAK i

Porfelhölovagjaink most a szá.- 
razratett hal szomorú szerepében 
ágálnak. Itt a nyár, a kánikula, a 
jó  poros országutak, —  és: nincs 
verseny. De azért végleges tétlen
ségről szó sincsen. Legtöbb ország
úti versenyzőnk minden szabad ide
jét a „terepen" tölti. Vasárnap a 
budai hegyek és a pestkörnyéki or
szágutak tarkállódtak a sok színes 
meztől.

Hátha! Minden porfelhölovag- 
ban ott 61 a remény, hogy a hatósá
gok felfüggesztik a versenytilalmat, 
hogy egy vagy két hét múlva már

—  Leszerzödteltük Lukácsot, az I megint ki lehet vonulni hajnalban a 
erdélyi válogatott jobbszélsöt és hét- hagyom ányos kilom éterkőhöz és 
főn  a többi já tékosokkal együtt már I akkor kezdődhetik a hajrá!... 
ö is bevonul a Ferencvárosba. Don- j Tömlöszegénység van az ország- 
töttünk Kalocsai dr ügyében. Úgy I bán, de csodálatosképpen mindenki-

MOTOK

M ilyen  ú j m o^dula>  
föle b e id eg zését  
teszi szü k ségessé  
a  Jobbra lia jts?

Az elmúlt napokban rengeteget olvashat
tunk a jobboldali liajtási irány beveze- 
é-Sével kapcsolatos forgalombiztonsági

azok, akiket illet.

határoztunk, hogy Kalocsai 
most már szabaddá tesszük.

dr-t | aek van szingőja. Néhány verseny
zőt láttunk ugyan vaskerékkel is 
kerekezni, de ez csak szórványos 
eset, vagy  különleges edzésrendszer 
folyománya... ,

G yörffy  Imre egész délelőtt kint 
tanyázott vasárnap az országuta
kon. N agy jegyzőkönyvébe firkálta 
balé a szorgalm asok neveit, ha egy
szer arra kerül a sor, hogy válogas
sanak, legyen elég m egfigyelő 
anyag...

i  NEGATÍV NÉZŐCSÚCS
A  Millenárison délután alig volt 

néző. Nem több mint nyolcszáz ret- 
tenhetetlen. Ilyen kevés érdeklődője

Hajmáskor: HSE—Gyűri DAC 5:2 (1:1)
I. o. Vezette: Priém. Változatos játékban 
a gólképesebb hazai csapat megérdemel 
ten győzött. Góllövő: Gőce XI (3), Molnár 
és Szedlák. illetve Szenes (2).

A Gyöngyösi AK óvását visszautas! 
tóttá Görgényi Lajos e'gyesbíró. A Gyön 
työsi AK megóvta a DiMÁVAG Il-ve! 
június 15-én lejátszott bajnoki mérkő
zést. Az óvással az egyesbíró érdemében 
i.em foglalkozott, mert azt szabálytalanul nyújtották be.

Nagyvárad: NAC i f j—Bástya 6:2 (1:0).
Erdélyi kerületi döntő. Vezette: Szaba
dos. A gőiarány túlzott. Góllövő: Krisz
ta. Zilahi (3), Széles. Tóth, illetve Kakucs, 
gálfi. Kitűnt: Tóth, Papp, Zilahi. . ----
Fuszik, illetve Kalló, Pálfi, Oroszi, Szűcs. | m ég nem volt idén a pályának.

Hiába —  a kánikula nem barátja a 
kerekeseknek. A  hőség kikezdte a

FEGYELMEZ AZ ÚJVIDÉKI AC
Az UAC házif e gyeim ij-e nyolc játékosát 

hat héttől egy évi-ír terjedő időre eltil 
tóttá a játéktól. Á játékosok fegyelme 
tétlen magatartást tanúsítottak egyesülő- 
tökkel szemben.

Az MLSz az íéleíet jóváhagyta.
----------------— ---- ------------------

PÁLYÁZ ATI ÜZENETFIÍ
Az előfizetést nyert pályázóinknak csak 

a csütörtöki számunkkal indítjuk meg 
lapunkat!

töm lőket is. Egyik szingó a másik 
után durrant ki. S ahogyan e töm 
lők kiadták lelkűket, úgy  szállt a 
versenyző ajkáról Is a fájdalm as 
sóh aj:

—  Honnan szerzek be helyetted, 
eg y  m ásikat, ha nem tudlak m eg
ragasztani ?

KERÉKPÁR

Baf van  a  bukó- 
sisak os arev©nal©n21

A  m agyar bukósisakos sport vlsz- 
szafejlödik. Szekeres csillaga leáldo-

ÉLJEN
SZER!

A  DÁN REND-

Volt egy  csúnya bukás is. Szeren
csére nem történt komolyabb baj. A  
kezdők dán rendszerű négyfutam os 
pontversenyében történt. A  régi is-

_________ _____  ________  kóla hívei ezt az alkalmat mindjárt
?óban van (polgári elfoglaltsága le-1 fölhasználták és óbégatni kezdtek, 
hetetlenné teszi számára az edzést), I hogyhát:
N agy a válogatott vágtaversenyekre " tűinek ilyen veszedelm es verse- 
készül és így  nem vehet részt m o- rendezni? M iért nem bonyo-
torvezetéses versenyeken, B artosl . . a sz °v e tség inlcább repülőút

futam okat a kezdők számára, hadd

jobban ráfeküdne a. tanácstagokra] 
és rászorítaná őket a munkára.
Nem  lehet címet viselni ma anélkül, 
hogy  azért a címért m eg ne dől- i ictievei Kapcsolatos loigaiuriiuizi-oiisagiö O zunk  ̂  ̂ e^t sohase felejtsek el J kérdésekről és azokról a tudnivalókról,

amelyek lelkiismeretesen végrehajtva arra 
alkalmasak, hogy a balesetek számát csök
kentsék. Mindazonáltal kétségtelen, hogy 
az új renddel kapcsolatos óvatossági 
rendszabályok betartása sem fog raente- 
©íteini azoktól a balesetektől, melyek eddt. 
mindenütt előfordultak, ahol in elváltoz
tál táK a hajtási irányt.

Ezúttal nem az új renddel kapcsolatos 
forgalombiztonsági kérdéseikkel akarunk 
foglalkozni, hanem azzal: milyen

új mozdulatok beidegzését
teszi szükségessé az új rend és mennyi 
ben befolyásolja a vezetőt munkájában.

Vegyük sorra először a gépkocsivezetőt. 
Minden régi vezető önkéntelenül úgy kö
zeli a kormányt, hogy a baljával mintegy 
rögzíti a kormányköröket és a jobbjával 
ellensúlyozza azt a kormányszerkezetre 
nehezedő nyomást, melyet

a® utak bogárháta
okoz. A bogárhát ugyanis eltérítő hatás
sal van a kocsira, a kocsi igyekszik a 
bogárkát lejtőjének irányában eltérni az 
egyenes vonaltól, ezt kell áLlandóan 
mintegy tudat alatt ellensúlyozni. És 
mivel a karra* kényelmesebb és egysze
rűbb a kormányt húzva, mint tolva elő
idézni ezt az ellenhatást, ezért végzi ve
zetés közben ezt a munkát a jobbunk.

A jobboldalon való haladásban merő
ben megváltozik a helyzet. A kocsi most 
mái* nem baloldali irányban igyekszik 
letérni az egyenes menetvonaltól, hanem 
ellenkezőleg: jobboldali irányban, mórt 
hiszen a jobboldalon haladva a bogárhát 
lejtője nem — mint jégen — a balolda
lon, hanem ellenkezőleg a jobboldalon 
van. Ha tehát a régi, beidegzőit, szinte 
tudat alatt végzett ellensúlyozó kormány 
munkát továbbra is a jobbunkkal akar
juk végezni, úgy

a kényelmes húzómozdulat helyett a 
fárasztó tolómozdulatra kényszerülünk

A vezető tehát kénytelen lesz felcserélni 
karjának munkáját és a jobbal rögzítve 
a kormányt, a ballal ellensúlyozni. Két
ségtelen, hogy a beidegzett mozdulatok
nak ez az átváltása nem megy zökkenő 
nélkül, időbe telik, amíg hozzászokunk 
zrz új testtartáshoz ós az új mozdulatul 
hoz. Amellett: a jobbunkban több az cr 
cs az ügyesség, az új rend viszont a 
babunkat veszi igénybe a kcosi egyenes
ben tartásához.

A nehézkes és a finomabb „munkához* 
hozzá nem szokott balikar az első idők
ben bizony nagyon

Országos csecset futott 
4 0 0 0  méterre a m agyar 
Á )  csapat
Nagy JBéla tü n e m é n y e s  
formában nyerte 
a  válogató v á g t a v e r s e n y t

H étfői számunkban a vasárnapi 
kerékpáros válogatóverseny eredmé
nyeinek csak egy részét közöltük. A  
korai lapzárta következtében kiszo
rult a vágtaverseny döntője s az 
1000 metres időfutam eredményei 
ö&y festettek, mintha ezek volnának 
a vágtaverseny döntőjének eredmé
nyei. A  félreértések eloszlatása vé
gett most közöljük a két döntő pon
tos eredményét:

A  válogató vágtaverseny döntő 
futam a:

A z első-második helyért: 1. N agy 
Béla Törekvés 12.6, 2. Pelvássy
PSE. A  két „ agytröszt-tag“  össze
csapása a jobb form ában lévő N agy 
győzelm ét hozta. N agy ma kétség
telenül a  legjobb repülő a  Millená
rison.

A  harmadik-negyedik helyért: 3. 
Raczy W M TK  12.8, 4. Ladányi I 
MKSz. Ladányi nehéz dió volt 
R a jczy  számára. A  kiugró M KSz- 
ágyú az utolsó pillanatig vitássá 
tette Budapest bajnokának a g yő 
zelmet.

1000 m-es időfutam :
1. Éles FTC 1:14.2, 2. Kovács 

BSzK RT 1:16.4, 3. R a jczy  W M TK  
1:17.2, 4. Karaki BSzKRT 1:17.4, 
5. Szalay PSE 1:17.8.

Kezdők összetettfutamú pont
versenye:

IFJÚSÁG
A nagyváradi KISOK vasárnapi téliét, 

.ségkulató úszó versenyé u 100-nál többen 
indullak. Eredmények: 1. Szent László g« 
2. Zsidó g. 3. Tanonciskola. 4. Gépipar. 5. 
Baross Gábor kereskedelmi isk. A ver
seny után került sorra az NSE—N. Tö
rekvés vízilabda mérkőzés na. Győzött az 
NSE 13:3 (6:2) arányban.

ATLÉTIKA

nehezen fogja pótolni a jobbunkat,
1. fu tam : 1. k árász PSE 5 p 2 I arai “ uítyrésat abban nyilvánul meg-----------  v ’ i hagy aimi- a baloldali hajtásnál a kocsi

egyengsbentartása a bogárhátú

visszávonult, Schmidt vezetögépén, . ,.
nincsen tömlö és nem is igen tud taw djaaák. 
szerezni, Petöczváry megsérült, s jó l  Ezzel szemben mondjuk:
idő telik abba, m íg újra gépre ül-1 
hét, Fekete nem jut motorhoz, Ka
raki nem tud edzeni, Erőss lemon
dott arról, hogy görgő után készü-1 
iődjék. S ezt a sok visszavonulást, | 
akadályoztatást és gátlást m ég fo ly 
tatni lehetne —  sorokon át.

A  megmaradt gárda pedig nem | 
fejlődésképes. Nem pedig azért, 
mért a  vezetők egy része nem áll f 
feladata magaslatán.

Az egyik versenyző mesélte ne-

A kezdők igenis fussák ezeket a 
dánrendszerü többfutam os verse
nyeket. Ezekben a viadalokban ta
nulnak m eg kormányozni, nyernek  
biztonságot és gyorsaságot, sajátít
ják  el a harcfortélyt, a megugrást 
készséget és a küzdelmek sokrétű
ségét, —  nem is szólva a szívósság
ról, ami csak az ilyen rendszerű fu 
tam okban lesz a sajátjuk.

A  repülötorna művészet. Tudo
mány. M agasiskola. A z ilyen futa

t t a k  a következő'rém regénybe illői ™°k r l s z t ^  M váltságosak vehet
esetet. . | H ogy  hasonlattal éljünk: az anal-

Nem lehet edzeni. Ha eg y -eg y  f akéta nem járhat egyetemre. És ez 
otorvezető megjelenik a  pályán, a hasonlat nem sántít és megszívle- 

egy^ erre  nyoIcan_ rohamozzák meg. lendö azok  részéröi, aklk m £g  mln_ 
ICjek kozott természetesen csak egy dig nem hajlandók engedni a n é g y  
uszalyozhat. A  többinek várnia keli. vennyolcból.
És etek szegények várnak, am íg meg
nem unják. De megunják. Feiöltöz-j J ó  H AL A  K ARA SZ!
nek és sarkoníurduinak. Vezetőink K árász  szépen fejlődik. Ez a fia- 
legnugyobb része egyszerűen nem is tál PSE-ágyú, aki valamikor mint 
jelenifc m eg az edzéseken. A  szövet-1 országúti versenyző mutatta meg 
Ség mar pénzbüntetés kilátásbahelye-1 oroszlánkörmeit, bukósisakosként 
Zésévei fenyegeti őket, —  de ez sem folytatta pályafutását és tagadha- 
használ. Tudok olyan esetről is, tatlan, h ogy  néhány remek ered' 
hogy az egyik vezető pénzt kért a ményt ért el ebben a „szakm ában" 
versenyzőtől azért, hogy az edzés- is. A lig  két hete a  repülök táborá- 
ben vezessen neki. Ez a helyzet pe- ba nyergeit és itt is derekasan meg- 
dig tarthatatlan. Mi versenyzők szc- állta a helyét. A  pontversenyben 
gény ördögök vagyunk, s örülünk, például vasárnap határozott fölény
b e  kenyérre marad, s annyi még, nyel verekedte ki magának az elso- 
hogy felszerelésünkről gondoskod-1 séget.
junk és sportolhassunk. De arra, 
hogy egy-egy edzésre 10 pengőt 
fizessünk ki a  vezetőnek üzemkölt
ség címén, nem vállalkozhatunk 

—  A  szövetség úgy állapodott 
m eg a vezetőkkel, hogy azok tartoz
nak edzéseken is résztvenni. A z 
itt felmerült üzemi költségeket m eg• 
téríti. Tőlünk tehát vezető nem igé-

LADÁN YI, AK I 
KOS VOLT

tlST ö-

De a legnagyobb meglepetés számunk
ra mégis az öregebb Ladányi, akit 
Ladányi Gida csak öt héttel ezelőtt vett 
rá arra, hogy hagyja ott a porfelhő- 
lovagok táborát és jöjjön be a pályára. 
Ladányi Ernő hallgatott a szép szóra « 
szédítő iramban győzelmet győzelemre

nyelhet külön díjazást. Ezt nem bír- kereke” ’k B e S u v f U ü
JlfK el. Inkább szögre akasztjuk a  | keretbe is s volt pillanat, amikor a 
kerékpárt. (E z persze nem minden komolyan gondolt arra, hogy
vezetőre vonatkozik. Legtöbbjük de- b™ a az olaf.zok ellen; együttesbe, 
vők ■mnr+sreretö férfi \ De erre egyelőre nem kerül sor. Ladá-16K sportszerető le m .)  _ I nyi I tehetség, nagy tehetség, de még

Nem akartuk elhinni ezt a vadas-I nem ért meg arra. hogy színeinket kép- 
kodáfít. De aztán valaki ugyanezt | f A A  Lehet- hogy őszre más lesz a 
panaszolta. A  szövetségben is tud- eryz.e. ' . ,  ,  . .
nak efajta szabálytalanságokról, - \
de bizonyíték nincs, hogy eljárhas-1 másikra halmozná a jövőben. . .  De ez

| még sok munkába kerül.
TAN ÁCSTAG  U RAK : A 
M UNKA N EM  SZÉGYEN!

A  Verseny rendezősége nincs fe l
adata m agaslatán. E gy  alkalommal

__ _ elfelejtették  becsengetni az utolsó
datlan helyzet hamarosan megváí-1 kört- m ásszor m eg nem volt célbíró

a célban. Rendetlenség is van a pá- 
1 lyán, fordulóellenörök nincsenek a 

helyszínen —  egyszóval: nem megy 
ahogy kellene. A jánla- 

I tos lenne, ha az elnökség egy kicsit

sanak a magáról megfeledkezett ve
zetővel szemben.

Á  szövetség egyelőre nem is ír ki 
bukósisakos tornát. Ez az oka an
nak, hogy a tehetségkutató verse
nyek műsorából hiányzik a motor
kattogás. Reméljük, hogy ez az ál-

- T - r r

vágtaverseny evfs"zavá|ójara8 atgSszt “  | ^ , m índe” ’ ahogy kellene. A jánla- 
3-áa kerül sor, „ “ ........ .........

Gyurkovits W M TK 3 p., 3. Irházy 
Sólyom KE 2 p., 4. Bavrik FTC 1 
p. II. fu tam : 1. Irházy 5 p., 2. K á
rász PSE 3 p., 3. Jahoda Sólyom 
KE 2 p., 4. Ebergényi W M TK  1 p. 
III. fu tam : 1. Kárász 5 p., 2. Irházy 
3 p., 3. . G yurkovics 2 p., 4. Jahoda 
1 p. IV. futam : 1. Irházy 5 p., 2. 
Kárász 3 p., 3. Jahoda 2 p., 4. U j- 
váry 1 p. összesített végeredm én y: 
1. Kárász 16 p., 2. Irházy 15 p., 3. 
Gyurkovics 5 p., 4. Jahoda 5 p., 5. 
Ebergényi 1 p.
4000 méteres üldöző csapatverseny 

1. A )  csapat (Éles, Nagy, Karaki, 
K ovács) 5:15.4, országos csú cs! 2. 
B ) csapat 5:17:12.

A z A ) csapat remek versenyt fu- 
.tott és túlszárnyalta a tavaly  fö l
állított 5:16.8-as hazai pályán futott 
legjobb eredményt. A  berlini olim 
piai fapályán 1936-ban a m agyar 
négyesfogat 4:58.8-at is elért már, 
de ezt az eredményt csak m int fa- 
pályacsúcsot lehetett hitelesíteni.

Á z  algaui és a bresfaui 
országúti" körversenyt 
G y ö rfíy , a Budapesf- 
Bécs-MOnchen 
távversenyt Orczán 
készíti elő S

A z M KSz versenyintézö bizott
sága Szabó László \ országos kapi
tány elnöklésével tegnap fog la lk o
zott az idei nemzetközi országúti 
versenyek előkészítésével. A z  érte
kezleten úgy döntöttek, h ogy  az 
algaui és a breslaui n em zetközi kör
versenyekre G yörffy  Im re edző ké
szíti elő a keretet, Orczán pedig  ki
zárólag a Budapest— B écs— Mün
chen távversenyre állítja be a fiu 
kat.

A z országúti keretet a  kapitány 
valószínűleg m ég e hét folyam án  
összeállítja, úgy, hogy a közeljövő
ben a tétlenségre úfalt porfelhölova- 
goknak bőven lesz munkájuk.

, A z MKSz —  mint értesültünk —

_ w úton
mintegy önmagától ment és nem okozott 
észrevehető nehézséget, addig a jobbra 
hajts rendszeré bon cl lehetünk készülve 
arra, hogy kocsink — legalább is az első 
beliekben — nem fekszik olyam nyílegye
nesen az úton, n̂ int eddig. A legtöbb 
autós csak észleli ezt a tüneményt és 
okát adni nem tudja, ha azonban figye
lembe veszi az elmondottakat, hamarosan 
rájön a titokzatosnak látszó bizonytalan
ság okára.

Az _ oldal-kocsi vezetőnek is nehéz hozzá 
szoknia az új rendhez, különösen, ha í 
old a Lko esi ja a gép baloldalára van fii? 
g!:'3ztye. Tudjuk jól. hogy

az oldalkocsi irányába eső kanyart 
nehezebb simán venni, mint a gép felé 

esőt.
Az oldalkocsi erősebb kanyarodóban 
‘.ryekszik felemelkedni a talajtól és lia 
kissé is gyors az iram, úgy kereke a 
levegőbe lendül. Hiszen látjuk elégszer 

verseny oldalkocsik kihajló utasát, aki 
súlypontot kifelé helyezve igyekszik 

az oldalkocsi kor ekét a talajra rögzíteni.
A balra hajtanál a balfordulóban 

oldalkocsis gép (baloldali oldialkoosi) 
mintegy emelt fordulóban haladt, a gép 
magasabban volt (hiszen fent volt már 
a bogárhát „csúcsán” ), mint az oldal 
kocsi. Ez nagyon megkönnyítette a ka- 
nyarvétolt cs fokozta a biztonságot. Ha 
viszont jobboldali oldal kocsink volt, úgy 
balkanyarban nem kellett oldalkoesiemól- 
kcdéstől tartanunk, hiszen a gép feküdt 
a kanyar ívének középpontja irányában.

A jobbra hajtsnál megváltozik a hely
zet. Bal fordul óban (baloldali oldalkocsi
nál) az oldalkocsi emelkedése igen erős 
lesz. mert hiszen amíg a gép a bogárhát 
,,mélyén”  fekszik, addig az oldalkocsi a 
bogárhát „hegyén”  gördül. Ez

vezetési biztonságot erősen befolyá
solja,

minden oldal kocsi vege tő tudja: milyen
kellemietien az az érzés, amikor az oildal- 
kocsi vau magasabban, mint :t gép.

Az oldalkocsi val kapcsolatos kérdések 
legjobb elméleti megoldása: a baloldalról 
átakasztani az oldalkocsit a jobboldalra. 
Sajnos, ez a gyakorlatban az eseteknek 
csak a legritkábbjaiban lehetséges, mert 
» baloldali alváz más, mint a jobboldali. 
U.i 'motorkerékpár beszerzésekor fel tétle
nül ragaszkodjunk a jobboldali oldalko- 
esihoz — mást nem tehetünk. És akinek 
az oldal kocsija a gépnek a balján foglal 
helyet, az igyekezzék igen erélyesen 
csökkenteni fordulóban a sebességét, mert 
az emelkedő oldalkocsi

menthetetlenül kisodorja
az úttest baloldalának, tehát a szembe
haladó forgalom sodrának irányába.

Nehézségekkel fogunk küzdeni az elő 
réseknél is. A legtöbb gépkocsi kormá
nya a baloldalon van. Baloldalon halad
va megszoktuk, hogy bal ejső kerekünket, 
vagy legalább is annak sórhányóját lát
juk, tehát be tudjuk jól tartani az út- 
szélhez viszonyított távolságot. Előzésnél 

jól áttekintjük azt a távolságot,a G y örffy -k erete t-  a népligeti I ^  éIözött jármű és kii28uüuk 
nagyKorbe vezényli, az „O rczán-
gárda“  különböző sík- és hegyitere- jái'dasw^ély't011 illetve Dem lá,;illk 
pékén keres magának m egfelelő ed- ' '
zésalkalmatosságot.

a
országút.  árkát

és így önkéníelcnül távolabb „látjuk” 
Sépünket az árokparttól.

EKSüásntl sem látjuk át pontosan a 
közöltünk és az előzött jármű közötti 
iávolságo1. Természetesei! ehhez /hozzá 
lehet cs hozzá kell szokni, viszont azt az 
esetleg évtizedes heidesrzottséget, mely a 
vérünkké és húsúnkká vált: nem lőhet 
egyik napról a másikra kitörölni, ért
hető. hogy komoly nehézségekkel fogunk 
találkozni, melyok _ a legenyhébb esetben 

bizonytalanság érzetében nyilvánulnak 
meg.

A próba fényesen sikerült. A két dán Nőm tudjuk eléggé ismételni: amíg lel-, 
vagtazo — harmadik — negigyurkozésre kileg át nem képeztük magunkat a iobb-
S5:05-ot ért el s ezzel a'teljesítményével oldali hajtásra, addig a Icgóvatosabban
™?ssze túlszárnyalta a Michard— és a leglassúbb iramban haladjunk. Ez
ChaiUot pár által 1938-ban kifutott az egyedüli lehetőség, moly megment a
35:20-as hivatalos legjobb eredményt,. 1 balesettől.

A NIELSEN—BISSING DÁN KÉTÜLÉSES 
PÁR MEGDÖNTÖTTE AZ 50(1 MÉTERES 

BEPÜLÖRAJTOS VILÁGCSÚCSOT!
Nielsen és Dissing. a két közismert 

hivatásos dán vágtázó kétüléses ered
ményeire már sokszor felfigyelt a világ 
szakközönsége. Most vasárnap kísérletet 
tettek az 500 méteres repülőrajtos ter,- 
demvilágcsúcs megdöntésére a kopen- 
hágai Ordrup-pályán. . .  . . . .  A

Polgár 49-era. belül .fog 
futni Göteborgban,

—  j ó s o l j a  ‘ '
P e r i - e l i t  R e z s ő

Atlétáink e pillanatban már való. 
színüleg Kopenhágában várják, hogy 
nekirugaszkodjanak útjuk harmadik 
és utolsó részletének. Itthon persze 
nagy aggodalom mal engedték el 
őket a pompás svéd atléták ellen, ds 
azért bizakodásban sincsen hiány.

A  válogatott csapat zöme a BBTE 
és a MAG atlétáiból tevődött össze. 
Ez általános szokás és ez alól a 
mostani válogatott sem kivétel. A  
M AC atlétái az utolsó héten m aguk
ra hagyva edzettek, mert Farkas 
M átyás szabadságra ment. A  BBTE 
versenyzői azonban Pericht Rezső 
szeme előtt végeztek el form ájukon 
az utolsó simításokat. Megkérdeztük 
hát a budaiak kitűnő edzőjét, hogy 
milyen form ában keltek útra atlé. 
tái ?

—  M erem  állítani, hogy Kelen és 
Görkói kivételével mindnyájan idei 
legjobb form ájukat felülmúló .for
mában utazlak el. Kelemről azért 
nem m erem  ezt mondani, m ert két 
hetet kihagyott annak a telepnek  
hurcolkodása miatt, ahol ö telep fel
ügyelő. A z  utolsó héten kedden, 
szerdán és csütörtökön is kint volt. 
Nagyon lendületesen m ozgott, job
ban, mint azelőtt, de semmi tám
pontom nincs a form ájára vonatko
zólag.

-— Görkóinak az utolsó héten nem  
volt m eg ú gy  az edzése, mint más
kor. A  váltások sem m entek neki, 
ezért a 4xl00-as próbálkozásokból ki 
is hagytam. Aztán el is maradt egy  
edzésről. Pedig ő is emelkedő form á
ban volt.

—  Szilágyiról az a benyomásom, 
hogy nem csak nem, esett vissza, ha
nem m ég javult. N agyon könnyedén  
futott. Eddigi versenyeit is szerin
tem  könnyen nyerte, úgy, hogy min
den túlzott derűlátás nélkül is 
14:30-ra kell ő t becsülnöm.

—  Pompásom feljavult az utolsó
héten Polgár. 35.3-as kétlcanyaros 
300-at fu tott, ez 48.5— í 9-es formái
nak felel m eg. Rem élem , hogy 49-en 
belül fog  futni Göteborgban. Góbi in 
képes 49.8-ra, ha nem  görcsösödik  
el. V erm es is javult a legutóbbi ver
senyei Óta. — ‘ :

-— H arsányt edzésén egy  kicsit, 
könnyítettünk az elmúlt napokban, 
nem akartam , hogy m ereven szálljon  
vonatra. Teljesen  könnyedén oldotta 
m eg a feladatokat, am iket eléje  
tűztünk. M erem  állítani, hogy jobb, 
mint bárm ikor. Kulitgy. csak stílusra, 
dolgozott. M aga csodálkozott a leg
jobban, hogy m ilyen könnyedén re
pül ki a kezéből a diszkosz. Nem  
hinném, hogy 50 m éteren alul lenne 
az eredm énye, ha csak az utazás 
nem töri le. Hidas is határozottan  
javult és az utolsó edzésein pompá
san m ozgott a mieinkkel együtt ed
ző Korom pai is.

Csak az utazás beosztása, nemi 
tetszik nekem . A z, hogy kétszer is 
m egszakítják az utat, az én m egfi
gyelésem  szerin t nem válik az atlé
ták javára. Voltak ilyenirányú ta
pasztalataim, nem  is egyszer. R e
mélem, h ogy  aggodalmam m ost nem  
válik valóra.

A SZÖVETSÉG RENDEZ VERSENYT
vasárnap délután fél 6 órakor a MAO 
pályán, hogy az itthonma-raidtakat fogdal- 
koztsssa. LG'Sz 100, 209 . 409. 800 és 3000 
fnétnres voi'scny. majras. távol, rúd és 
hármasugrás,' súly. diszkosz, gerely As' 
kalapácsvetés. Az olasz-magyarra való 
készülődés is szükségessé (eszi, hogy 
foglalkoztassuk a svédek elleni válogat 
tottba he nem került versenvzőket is. A1 
400-at és_ magasugrást a MÁV-vcrsenyzők 
ide hozzák. Nevezési zárlat ekiitörtököu. 
A legjobb Inét eredmény elérője tisztie- 
letdijat nyer.

— KISS GYÖRGYÖT RENDSZERES 
m u n k á b a  f o g t a m .

— írja Vadas Iván Kolozsvárról. — A 
KAC középiávfulójíi nagyon szorgalmas. 
I r a rn sebesség c kiváló, í o k ózó ké p ességé t 
pedig majd kifejlesztem. Nagy javulást 
várok tőle. Bull kát. Bakost és a többie
ket is igyekszem csiszolni. Most KAC—» 
Marosvásárlielyi SE egykeiiletközi ver
senyt tervezünk. Kolozsváron két kitű
nő pálya is vau, n felszerelés is megfe
lelő, csak szabályos gátak nincsenek. 
Most Marosvásárhelyre utazom és olt/tar
tózkodom egy hétig, azután augusztusi 
4-ig. a vidéki bajnokságig Kolozsváron.

------------------TjJSgg y - -------------

Farkaslyukon vasárnap atlétikai ver
senyt rendeztek a diósgyőri és az ózdi 

tléták részvételével. Részletes ered
mények a következők: 100 m: 1. Magyar 
DiMÁVAG 11.5, 2 Gulyás DiMÁVAG 11.6 

Szaladós DiMÁVAG 11.7. 200 m:
I. Magyar 23 8. 2. Gulyás 24.2. 3. Szala
dó:! 24.4. 800 m: 1. Orsóvá DiMÁVAG 

:14, 2. Szöliősi POTE 2:15 150() m:
Orsova_4:27. 2. ördög DiMÁVAG 4:29, 
SzoIlösi 4:42. Távol: 1 Gulyás 608, 
Vaszi FOTE 603. 3. Magyar 602!

Magas: 1. 'Szakáit DiMÁArAG 170 2 Feld- 
mann Ózd 155. Diszkosz: 1 ’ Kossuta 
DiMÁVAG 37.00. 2 Hruna Dií&VAG
00.95. Gerely: 1. Szakáll 44.24. 2 Szakáll 
41.66. 4x100 m váltó: 1. DiMÁVAG 46-8, 

FOTE 49.8, 3. ÓVTK 51 mp
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1.03 Angeles, jún.us 24.
Rég nem volt olyan remek fő is

kolai bajnokság Amerikában, mint 
az elmúlt pénteken és szombaton 
Palo Aitoban, a Stanford egyetem 
székhelyén. Már az elömérközések 
jól kezdődtek, mert Harris. az In- 
diana egyetem 22 esztendős _ néger 
óriása, annyi megközelítés után vég
re túl is dobta Schvöűer diszkosz
vető világcsúcsát. Harris első do
bása 167’ láb (59.90) volt. második 
dobása aztán annál jobban kiszállt. 
Rögtön lemérték: 174 láb (8%  hü
velyiének (53.26) bizonyult, ami már 
új világcsúcs, És hol fo g  még H ár
íts megállni 1

Az előfutamok különben nem hoz
tak meglepetéseket. Annál inkább a 
döntő néhány száma. Elsősorban a 
440 yard.

A  hetes döntőt természetesen ki- 
méretlen pályán futották. _ A z első 
Százon Littler vezetett, aztán Klern- 
rnert ment az élre és irgalmatlanul 
fokozta az iramot. M égsem sza
kadt le tőle egy pillanatra sem 
Kerns, a Southern California-egye- 
tem most feltűnt hatalmas termetű 
futója. Kerns olyan volt a túldol- 
gozoítnak látszó Klemm er _ mellett, 
mint egy félig  kész paripa. D “ 
benne volt a legtöbb tartalékerő. 

'A z  utolsó egyenes idegizgató küzdel
mében biztosan előzte m eg Klem- 
mert és m ég a Newyork-egyetem  
váratlanul feltörő csillagát, 8o^ - 
rowot is vissza tudta verni. A z idők 
tüneményesek. 46.6 a győztesé, 
Ugyanannyi a második helyezetté és 
még a negyedik helyre befutó Litt- 
ler is 46.9-et futott. Pedig ez 400 
méterre átszámítva 3 tizeddel jobb!

Steers ismét m egugrottá szokásos 
Világcsúcsát, ezúttal 6 láb 10' /, 
hüvelyket. De most a kísérő mezőny 
Is alaposan kitett m agáért. Külön
ben közlöm  az eredményeket:

100 y :  1. Ewell 9.6, 2. Brown, 
3. Boruland, 4. Rickman.

220 y ;  1 . Ewell 21.1, 2. Bourland, 
3. Brown, 4. Kerns.

á’tO y :  1. Kerns 46.6, 2. Bogrow 
46.6, 3. Klemmer 46.7, 4. Litl-ler 45.9.

880 y :  1. Kané 1:51.2, 2. Breiden- 
bach, 3. Barnes, 4. Lenover.

t  -mér}.: 1. M c M itchell 4:10.4,
2. Culp, 3. KendaJl, 4. Peter.

S tnérf.: 1. W ilt 9:14.4, 2. Madrid,
3. Dodds, 4. Schonike.

ISO y  g á t: 1. W right 14, 2. Saun- 
ders, 3. Owens, 4. Hlad.

£20 y  g á t: 1. W right 23.4, 2. Co-ch- 
ran, 3. Learned, 4. Speedy.

M agas: 1. Steers 210.5. 2. Wilson 
203, 3. La Cava és S hoafí 198, 
5. Canham, Coffm ann, Arrington, 
Walters, Smith, Ray, Lincoln 190.

Távol: 1. Brown 751, 2. Stout 730,
3. Bleeker 726, 4. F indlay 724.

Rúd: 1. Hunt és Smith 431.5, 3.
Defield, Dudley, Nichols, Schaefer 
411.

Súly: 1. Blozis 16.72, 2. Harris
15.64, 3. M erritt 15.43, 4. Delaney
15.19.

Diszkosz: 1. Harris 53.26, világ
csúcs, 2. Blozis 50.10, 3. W olf 48.7o,
4. Fitch 48.75.

Gerely: 1. Blles 67.07, 2. Peoples 
64.62, 3. B. Biles 63.49.

A  pontversenyt a Southern CalL 
fornia egyetem nyerte az Xndiana 
egyetem ellen.

Kozm a Oszkár

H ogyan és miért futott 
a soproni M ados 10 .8 -a f 
a B B T E-p á ly á n ?

Vasárnap délután a BBTE. hogy a 
■verseny nélkül mu railt atliétákíit foííia1" 
koztassa, versenyszerű edzést rendezett 
a BBTE-pályán. Az elért eredmények 
közül kiemelkedik Mados Lászlónak, a 
Soproni MAFC fiatal atlétájának 10.8-as 
ideje, amellyel Szigetvárit győzte le.

Érdekes története van annak, hogyan 
került Mados vasárnap n BBTE-pályára. 
Tatabányán a TSC országos versenyt 
rendezett vasárnap. Mados és Thamm, a 
SMAFC atlétái azon akartak \ indulni. 
A két versenyző Sopronból Tatabánya 
félé utazva Győrben átszállt a Budapest 
felé jövő vonatra, tévedésből azonban, a 
gyorsvonatra szálltak fel. A vonaton 
derült ki hogy az nem áll meg Tata- 
h4nyán kléS Madosék kénytelenek voltak 
Budapestre utazni,

Útközben- a Nemzeti Sportban « w -  
*6nynaptárt böngészték. Csak a BBTE 
hflyára tervezett ki3 viadalon találtak 
olyan műsort, ahol reményük volt az 
indulásra. Oda, mentek. 
vJSz az előzménye Mados és Thamm 
Múlásának.
. padosról különben* Pericht mester a 
kővetkezőket ryiondotta;

— Már az előfutamban láttam, hogy ez 
? nagyszerű yágtázó, 11.3-at olyan 
főnnyedén futott, hogy c^ak ainultam. 
idejét többen mértük a döntőben és az 

10.8-at mutattak. Lemértük újra a 
JJvot is — nem volt semmi hiba. De 

az, hogy a javuló Szigetvárit egy 
í?  .^éterrel verte, nagyon nagy dolog. 
•srAfiman— i. tartanám, hogy _ Mados

V a n  esé ly iira k
as « 8a> z»k  e lle n , 
d e  a k k o r  Is k iá ll-  
isá ok , tia n e in  le n n e

N agy örömet keltett az atlétikai
szövetség vezetői körében az olasz 
szövetségnek az az értesítése, hogy 
augusztus 9— 10-én hajlandó kiállni 
a m agyar válogatott ellen akár Bu
dapesten, akár Olaszországban. Mint 
hétfői számunkban megírtuk, a M ASz 
Budapesten akarja a versenyt m eg
rendezni.

—  Tudjuk jól —  mondta Vangel 
dr elnök —  hogy az olaszok m ost 
rendkívül erősek. Hiszen az olasz
ném et viadalon ugyanannyi szám ot 
nyertek , mint a ném etek és mind
össze nyolc ponttal veszítették  el a 
pontversenyt. M égis bízom benne, 
hogy a m agyar atléták a visszavágás 
vágyától fű tve önmagukat fog ják  
felülmúlni és már m ost az előkészü
letek során is „m indent beleadnak" ,  
Ez nem csak a svédek ellen kiálló vá
logatottakra vonatkozik, hanem az 
itthonmaradottakra is, akiknek ép 
pen úgy m egvan az esélyük a csa 
palba való bejutásra, mint a kintiek 
nek. A  szövetség  gondoskodik róla, 
hogy versenyalkalm uk legyen.

—  A z olaszok eredm ényeit viss 
gálva valószínűnek látszik, hogy 
100— soo-ig  csak véletlenül furakod- 
hatik be eg y -eg y  m agyar a két olasz 
közé. A  hosszútávok azonban a 
mieink, gátfutásokban sem  adunk le 
sok pontot és az ü gyességi szám ok  
bán m egfordíthatjuk a verseny sor

• sát.
■— De függetlenül mindentől, as 

olaszok jelen tkezését akkor is elfő  
gadnók, ha sem mi esélyünk sem  len
ne a ‘elem re. Kell az idén egy  
itthoni R io g a to tt  viadal és semmi 
sem  lehet kellem esebb, mint, hogy az 
olaszok jö jjen ek  ide. íg y  a jövő évi 
»látogatott műsorunk is a legkedve
zőbben alakulhat: ide jön majd a 
ném et és a svéd válogatott, mi pedig 
az olasz és az idén elmaradt finn 
m érkőzésre utazunk hozzájuk.

Vasárnap délután nagy esemény
nek lesz színhelye a BSzKRT-pálya: 
a M oreyon— Csiszár visszavágó k e 
rül lebonyolításra  a villamosiék pá
lyáján. Csiszár, a népszerű „C uki“ 
m ég most sem tud belenyugodni 
abba, hogy M oreyon  legyőzte őt. 
K ettőjük között dúló harc most 1:1 
arányban, döntetlenül áll. 1936-ban 
Csiszár győzte le M oreyont, tavaly 
a néger győzött. M oreyon  vasárnap 
nagysikerű m érkőzést vívott N agy
kanizsán. Csiszár viszont rejtek
helyre ment vasárnap délutánig, 
hogy ott készülhessen nagynevű

A WMTK meghívásos ijkölvívóvcrsenyc
esnie a késő esti órákban fejeződött bo 
vasárnap este. Lapzárta után mre «  
alábbi niérkőzcsck voltak; Vacz WMTJv 
o-yőz Pollaach-ök PcL/E ellen. Szabó 
\VMTK megveri Mészárost PeLE, Dunai 
PcLE legyőzi Aprót WMTK, Dobrovics

T E N IS Z

--uemeimek tartanám, hogy mnam 
®hany budapesti versenyen elindulna 

„..Jenietek, vagy olaszok elleni 4xlWJ~a; 
g e n n y e n  bekerülhetne, Még csak

Jövőre külön rendezi 
a M 0 V E  a váltóbafnok 
sásait

Szombaton és vasárnap rendezte meg a 
MOVE az OTE héviziúti pályáján idei 
atlétikai bajnokságait. A rendkívüli 
viszonyokra vsfló tekintettel kétségtelenül 
kevesebb induló akadt, mint szerették 
volna, Így is közel háromszáz atléta jött 
ei a nagy Összecsapásra.

*
A legnagyobb atlétafárdával Rákos- 

liget. vonult fel. l ’ aulinyi Jenő test
nevelő tanár érdeme, hogy Rákosligeten 
nagy az atlétikai élet. Beszélgettünk 
Paulinyi Jer.ővel a verseny végén 
Ezeket mondja; , , . ,_ Örülök, liosry most mar hetedszer
eayfolvtában sikerült meRnyerniink a 
pontversenyt. Csak a pontozási rendszer
rel nem vagyok megelégedve. 5—3—1-es 
pontozási rendszer ilyen nagyszámú 
Induló esetén helytelen. Szerintem sok
kal helyesebb volna, ha 10— <—5—3—* 1-es 
jontoziíi rendszer szerint bonyolítanak 
e ezentúl az egyesületi rangsort el

döntő pontversenyt.
— Fiaim nem jöttek «1 mindannyian. 

A legjobbak közül is néhány otthon 
maradt. Ezek nélkül is sikerült nagy 
íölcnnyel megnyernünk az egyesületi 
pontversenyt. A versennyel kapcsolatban 
voltak hibák is. Erről azonban nem 
beszélek, mert biztos vagyok, hogy 
,lövőre eltűnnek.

*
Miklóssy János, a kunszentmiklósi 

testnevelő t tanár is eljött, ő  ezeket 
mondja:— Nem tudtam a legjobb versenyző 
gárdával megjelenni a versenyen. iaerf 
két igen tehetséges és jó  formában levő 
atlétám, ammk ellenére, hogy most is 
Kunszentmiklóson van, budapesti egye
sület tagja és így nem indulhatott a 
versenyen. Velük ©löbb végeztünk volna.

*
Pataki András, a 15-ön 'belüli 5000-es a 

vártnál gyengébben szerepelt a verse
nyen. Ennek okát igy magyarázza:

— Egész héten lázam volt és tályogos 
fogamat ki kellett huzatnom. Emiatt 
nem edzhettem. Ennek tulajdonítom 
gyenge futásomat.

•
Hat számban értek el eredményt 

az ifjűfiágiak, mint a felnőttek. Erről 
beszélgettünk a MOVE egyik vezetőségi 
tagjával, ő  ezeket mondja:

— Míg az ifjúságiak otthon a rendes 
környezetben vannak, igen szépen fejlőd
nek. Látják ezt a budapesti egyesületek, 
felszippantják a fiúakt ide Budapestre, 
így aztán a felnőtt versenyzőink közt 
nagyrészt csak azok maradnak meg 
nekünk, akik ifi korukban csak másod- 
r&ngú szerepet játszanak a versenyeken

♦
A verseny rendezése körül bajok vol

tak. A rendezőség a ráérés hívei közül 
került ki. A vasárnap délután négyre 
hirdetett versenyt majdnem _ ot órakor 
kezdték csak e\. Az véletlenül sem for
dult volna elő, hogy a közönség kedvéért 
az ifjúsági diszkoszvetés közben futó
számot is rendeztek volna. íEgyszerre 
két versenyszámot nőm is próbáltak le
bonyolítani. A versenybizottság egyik 
tagja szerint ők nem a közönségnek 
rendezik a versenyt. Ugyanez az úr 
később kifogásolta, hogy nincs közönség 
a versenyen. Mi egyáltalában nem 
csodálkozunk ezen, mert így ** lehet 
közönséget nevelni,

•
Bánkú ti László dr, a MOVE főtitkára 

a versenyről ezt mondja;
.— Erősen igénybe vette a versenyző

ket, hogy egyszerre rendeztük az egyéni 
bajnokságot a váltóbajnoksággal. Ez 
többé nem fog előfordulni. Jövőre már 
használni tudjuk az új pályánkat, a régi 
MTK-pályát Ezen fogjuk megrendezni 
majd a bajnokságot. A saját pálya 
előnyével két részre oszthatjuk a 
ságot és így a versenyzőinknek több 
versenyalkalmat nyújthatunk-.

Ujj profik ® láthatáron!
C s i s z á r  r e j t e k h e l y r e  m e n t !

— A rendezősé s  közleménye —
ellenfele ellen. M oreyon  öt, Csiszár 
négy ökölvívót ütött ki pesti mérkő
zésük során. A  legutóbbi találkozá
suk alkalmával bizony nehezen gyö 
zött M oreyon  az akkor csak becsü
letből kiálló lábbadozó Csiszár ellen, 
óriási küzdelmet, pom pás ökölvívást 
hoz majd kettőjük küzdelme.

Több volt amatőr, ökölvívó is v a 
sárnap lép először szorítóba, mint 
hivatásos versenyző. Annyit máris 
elárul a rendezőség, hogy Dunai. a  
nemrég nagy sikerrel szerepelt, kül- 
íöldröl hazaiéit ökölvívó szintén fog  
öklözni.

WMTK legyőzi Magyart PeLE. Vnrg
II WMTK győz Var;:a I V i l i k  cMc|.
Az utolsó mírkűzós csak ,,kili lyílso> 
küzdelem volt. A névrokonok csy.nlta.iin 
n©m tartották a „rokonságot , liánom 
nagyokat ütöttük egymásra.

Asfeéfh és Gáb@ri 
elutazott

Hosszas huzjt-vona után Asbóth  
és G-ábori mégis elutazott Svéd
országba. H étfőn délben keltek útra 
Bostadba Berlinen és Kopenhágán 
keresztül. Csekély három napig fo g 

nak utazni. A  verseny július 20-án 
kezdődik s azon a svéd király is 
résztvesz. A  két m agyar fiú  körül
belül augusztus első napjaiban ér
kezik haza Svédországból.

Három „g ó l44, am ely
Iiöaiil egy sem gól

A z U T E —M AC vizilabdamérközé- 
sen már az első percben nagy izga- . 
lom remegtette m eg a kedélyeket. 
Sólyom  kiadta a labdát Sárkánynak, 
Sárkány Bozslhoz játszott és a vá
logatott csatár hatalmas bom bája 
nyomán m egrem egett a  M AC kapu
ja. A z újpesti tábor ujjongott, a já 
tékvezető kérdően nézett a gőljel-

M indenki azt Kitté, hogy
szép tlsztelettdíjaí kap
(a  rászedett ten iszezők . . . )
A z elmúlt héten Szentpéteri azzal 

állított be a szövetségi tenisztelep 
öltözőjébe, hogy szombaton Zala
egerszegre m egy versenyezni. Persze 
mindenki úgy nézett rá, mint az a 
bizonyos állat az újkapura.

—  Úgy látszik  —  mondotta Szi
g eti  Ottó —  neked m egártott a nap. 
K i hallott már olyat, hogy a mai 
labdanélküli világban versenyt ren
dezzenek ? !...

„Sznopi“  azonban kitartott állí
tása mellett.

—  Holnapra majd elhozom a m eg
hívó levelet, ha kételked tek  —  je 
lentette k i sértődötten.

Szentpéteri másnap valóban az 
Irigykedő társaság orra alá dör
zsölte a Zalaegerszegi MOVE levelét.

—  Annál jobb, hogy ti nem kap
ta tok  meghívást —  jelentette ki az 
álmélkodó társaság előtt. —  íg y  leg
alább nem lesz ellenfelem...

Ezen a héten ismét együtt volt a 
társaság á Rothermere-utcában.

—  No, mi volt Zalaegerszegen? ...
— kérdeztük Szentpéterit.
—  N em  voltam  ott —  válaszolta 

Em il kurtán.
H osszú faggatásra azonban mégis 

elmondta, hogy az utolsó pillanat
ban a Zalaegerszegi M OVE lemond
ta a  versenyt.

—  Állítólag Puncsecet is m eghív
tá k  —  mondotta. —  Franyó azon
ban lem ondott s ezért az egész ver
sen y  elmaradt.

E zt a végszót az éppen akkor ér
kező Stolpa is hallotta.

—. Te hivatalos voltál Zalaeger
s z eg re?  —  kérdezte. —  Ez újság 
nekem : A zt Hittem, hogy csak én le
s zek  ott —  és győzök.

A m ikor aztán megtudta, hogy 
rajtakívül m ég Szentpéteri, Pun- 
csec, sőt m ég több nagytudásű te
niszező is hivatalos volt a verseny
re, így  szólt:

__  N o, ezek  majdnem rászedtek
bennünket. K épzeljétek , ha lemen
tünk volna Zalaegerszegre mind
annyian abban a biztos tudatban, 
h ogy  nem  is lesz ellenfelünk, m eny
n y ire  meglepődtünk volna. Olyan 
n em zetközi m ezőny közepében talál
tu k  volna magunkat, am ilyet m ég a 
labdás évek  is m egirigyelhettek  
volna!,,.

A déli kerület már 
a bácskai tenisze
zőket is beválo-

Múria (Pnües) 6:4, 6:1; Tókos—Szdnssy 
Ani (Pnües) 6:1, 6:3: Csík, Rultkay—Doezy 
I, Fekete (Kula) 6:2. 7:3; Budi) dr, Orosz 
—Motfin. ltcsch (Palics) G:S, 6:2; Marko- 
vies, Márlhély dr—Rultkay, Fekete 6:3. 
7:3; Cűik—Budó dr 3:6. 6:4, 6-2: Mogin — 
Orosz 7:5, 6:4; Csapó Mária—Gál Éva 6:4, 
6:4; Dóczy II—Boros (Zcnta) 6:11, 6:3: 
póczy I, Dóczy II—Boros, Resch 7:5, 8 :6 ; 
Abrahám, Durálin (Kklelcgyliáza)—Kovács. 
Zsolnay 10:8, 6:0; Mogin, Berta—Budó <Jr, 
Orosz 10:8. félbeszakadt; Solti Baba, Tókos 
Baba—Petyerity, Szilas^y 1:6, 7:5. 6:2. 
Csapó. Orosz—Gál, Boros 6:3. 3:2, félbe
szakadt,

A verseny után a Kolozsváron szereplő 
csapatot így állították össze:

Férfi csapat: Mogin (Újvidék), Berta
(Szabadka), Orosz. (Szegedi. A negyedik 
helyen Budó dr és Dóczy I  felváltva fog 
játszani. . .Hiilgycsapat: Gál Éva, Csapó Maria.
Solti I5abi. Tókos Baba. Valamennyien az 
SzTF. tagjai. Tartalék: Szilassy Ági
(Palics).

A német teniszbajnokságokat augusztus 
7—10 ig rendezik meg B-rnunsehweigban 
A  versenyen az élj-átékosokon kívül min
den rangsorolt játékos résztvesz.

Nagykároly—Zilnh 8:3, Férfiogycs. 
Losko—Lugosi 7:5, 6:2; Gozncr—Péntek 
6 : 2, 7:5; Bucse-r—Bay 6 :2 , 6 :2 ; Drngoa— 
Rigó dr 5:7, 6:4, 1 :6 . Fórfipáros: Gozncr 
I)rugós—Rigó dr. Bay 2 :6 , 6:3, 6:3; Lcskó 
Buescr—Péntek, Lúgost 6:4, 3:6, 6 :2 . Nö 
egyes: Lenkey Sári—Juliászné 6:1. .6:4
Vcgyc'spávos: Buescr, Lonkey—Rigó dr, 
Juliászné 6:4, 6:2: Drugós, Puescr—Boy, 
Súsztok 6:2, 6:2. Az elöiáUók mind nagy- 
károlyiak. Súsztok szintén nagykárolyi.

ÜSZAS
PLATH NÉGY BAJNOKSÁGOT NYERT

Becsből jelentik: Az ostmarki főváros
ban rendezték meg a német híradóiam 
1941. évi úszőbajnokságait. A férfiak 
közül Plath teljesítménye emelkedik ki 
aki mind a négy gyorsúszőszámot meg
nyerte. A vizilabdabajnolcságot a duis- 
Durgi csapat ismét megnyerte.

A következők nyertek bajnokságot,
100 m: Plath 1:02.3, 2oO m : Plath 2:18.3 

400 m: Plath 5:02. 1500 m : Plath 20:20.5 
100 m hát: Gerstenberg 1:10.1. Műugrás: 
Adorholt. Toronyugrás: Kitzig. Hölgyek: 
100 m: Pollack 1:10 5. 100 m hát: Weber 
1:19.9. 200 m mell; Schmidt 3:00 Műug
rás: Daumerlar.g. Toronyugrás: Eckstein. 
200 m mell: Balke 2:45. 4x100 m váltó: 
Neckar—Heidelberg 4:25.5. 3x100 . m
hölgy váltó: Düsseldorf .8:40.7 mp.

Vízilabda döntő; Duisbul'g 98—Magda- 
murg 98 4:2 (3:0). A  harmadik helyért: 
Berliner Luftwaffer SV—SV München 
3:2 (1:2).

gáttá
Vasárnap fejeződött he , Szegeden a 

Szent Imre-egycsület rendezésében az a 
teniszverseny, amely egyúttal válogató 
is v-olt. A déliek ennek a versenynek az 
eredményei alapján állítottak össze csa; 
patukat az erdélyiek ellen. Ez volt az első 
v-erseny, amelyen a hazatért Bácska te* 
niszcző'i is elindultak.Eiodménvek: Csík (Szabadka:)—Dóczy I I  
CBzoged) 0:6, 8:6, 9:7; Markovies (Szeged)— 
Alnmssy (Szabadka) 6:2, 3:6, 6:4; Ma.rthély 
d r (-Szeged)—Firnitzky (Szabadka) 6:4, 
4:6, 6:2; Kovács (Ivula)—Duralia (Kis
kunfélegyháza) 6:2, 6:4; Orosz (Sze«ed)~ 
Berta (Szabadka) 7:5, 2:6, 7:5: Mogin
(Újvidék), csapó Mária (Szeged)—Doezy 
I, Tókos Baba (Szöged) 6:8. 3:6, 6:3; Budó 
dr (Szeged)—Ruttkay (Szabadka) 6:3, 6:2; 
DuráLia (Klskunfélcgyh.)—Zsoln-ay (Kula) 
6:2. 6:2; Kovács (Kula)—Molnár (Szeged) 

SoWÁ FSzeged.)—Pötyewts:

Felsőfokok a kétnapos úszó- 
versenyről

A  legjobb férfieredm ény: Tátos 
4:52.4 mp-es 400 m -e.

A  legjobb hölgyeredm ény: Székely  
Éva 3:10 m p-es 200 m mell
úszása, 6:41 m p-es 400-as 
csúcseredménye.

A  legnagyobb m eglepetés: N ovak  
Ilona győzelm e Vám os Adél 
ellen.

A  legkellemesebb m eglepetés: 
K örösi egyéni csúcseredm é- 
100 m-en.

A  legbiztosabb ba jn okság: K o
vács 100 m  hátúszása.

A  legnágyobb küzdelem : N ovak  
éa Vámos párharca a  100 m
gyorsúszásban.

A  legveszélyesebb ellenfél: Li
geti Magdának a toronyugrás
ban a bajnoki pontszint. (B iz
tosan „Verte".)

N  legtöbbet szenvedett: a  B ) 
lelátó közönsége a  melegtől.

A  legmérgesebb v o lt : M észáros 
Béla, a M AC úszőedzöje  (m ert 
Barbácsi elkésett a 100 m  hát- 
úszásról).

A  legszomorűbb: V ízvári K ároly 
(mert csak a csapatot szid
hatta).

Rogy fesz egy 
p n y e z is r liő l gró f?

Főszereplők :

rt
MontpmBry

EÉará éhé
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Mezey dr

zőre. R epkényi Ernő kezében azon
ban mozdulatlan maradt a zászló. 
Szerinte csak a külső kapufát ta
lálta el a labda.

Néhány másodperccel később K is- 
légi átadásából Szigeti II zúdított 
nagy bombát M ezey  dr kapujára. 
A z előbbi eset pontosan m egism étlő
dött. Mindenki gólt kiált, a góljelzö. 
néma, de a já tékvezető  m ost fütyül 
és gólt ítél: óriási izgalom, az UTE- 
játékosok helyükre indulnak, a MAC 
kétségbeesetten tiltakozik és a gől- 
jélzöt hívja segítségül. A  játékvezető 
az ö közbelépésére visszavonja a 
gólt. A  labda közben M ezey  dr kezé
be került, kiadja Gyulainak, ez Ele
m érihez játszik és az ö lövése Sót 
lyom  hálójában köt ki.

A  játékvezető  gólt ítélt. M ost m eg 
az UTE táborában nagy a zúgoló
dás, a játékosok a medence szélére 
úsztak és tiltakoztak. A  játískvezető 
meghallgatta őket. A gólt m egsem 
m isítette. A  két csapat tagjait 
vissza akarta rendezni az eredeti 
helyzetbe, amelyben Szigeti II lövé
sekor álltak. Mikor belátta, hogy ez 
lehetetlen, a két csapatot a kapü- 
vonalra küldte és kiúszást rendelt el

A  közönség közben nem tudta, 
mennyi az eredm ény. Am ikor látták, 
hogy a csapatok a kapuvonalről úsz
nak ki, nagy tüntetés kezdődött, 
mert azt hitték, hogy Elem ért gól
ját m égis m egadta a játékvezető, 
Végül hangosanbeszélön kihirdették, 
hogy az eredm ény: 0:0.

A  közönség egy része nem értette, 
m iért volt érvénytelen  a M AC gólja. 
A  helyzet pedig egyszerű. Am ikor 
Szigeti II lövése után a  játékvezető 
gólt ítélt, a labdát ezzel az ítélettel 
kivonta a játékból. A z .ítélet m eg- 
'semmisítése után semmiképpen sem 
lehetett M ezey  dr kidobásával m eg
indítani a játékot, hiszen hozzá nem 
játék közben, hanem a játékvezető
nek a játékot megállító és gólt ítélő 
jelzése után került a labda: A  gól 
m egsem m isítése után a já tékvezető
nek be kellett volna dobnia a labdát. 
Ezért volt tehát szabálytalan és ér
vénytelen Elem éri gólja, mert már 
M ezey dr kidobása szabálytalan 
volt. Helyesen cselekedett a játék
vezető akkor is, am ikor az eredeti 
helyzetet a játékosok között vissza
állítani nem tudva, a kapuvonalról 
újrakezdette a játékot.

Ha a já tékvezető  nem helyesbí
tette  volna tévedését, a szövetség  
szabálysértés miatt kénytelen lett 
volna a m érkőzést megsemmisíteni.

Fehfr István, a MUSz alclnökc vasár
nap Nagyváradon Járt, az ott megtartandó 
úszó kongresszus olökúszttése üffyóban.
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Ezt  is megértük:

Az összes jegyek elfogytak 
a MAC-verseny második
napján

A p r ó s á g o k  a k é t n a p o s v e r s e n y r ő l
A z úszősport egyre nagyobb tömé 

geket hódít. Három héten keresztül 
vasárnaponként zsúfolásig megtelt a 
Nemzeti Sportuszoda lelátója és 
ezres töm egek előtt folytak  az úszó
számok és a vizilabdabajnokság 
döntő csatái. A  III. kér., az FTC és 
a M AC versenye azt bizonyitja, hogy 
a jó  eredmények, az izgalmas mér
kőzések mindig m egtalálják az utat 
a közönséghez, illetve a közönség 
találja m eg ezeknek a színhelyét.

A  M AC-verseny második napján 
az úszómüsor közepe felé kétségbe
esett ifjúsági versenyző rohant Víz
vári Károlyhoz:

—  Karcsi bácsi, elfogytak a je 
g yek  a pénztárnál! És még sokan  
vannak kint!

Ilyen csoda se történt m eg úszóék- 
nál! Nem tudnak a közönségnek je 
gyet adni. Végre azután gyorsan 
összeszedték az egyesületeknél m eg
maradt rajtjegyeket és kedvezmé
nyes belépőket és azt küldték erősí
tésül a pénztárhoz.

VAKJUK MEG A  VÉGÉT
Szombaton harmadik számnak a 

400 m hölgy mellúszást bonyolították 
le. E gy  néző ránézett a műsorára, 
azután fitym álva mondta:

—  Ess csak töltelék-szám , nem a 
bajnokságért m egy.

-— Uram, a töltelék sokszor jobb, 
mint a tészta  —  válaszolt méltatlan
kodva egy Fradi-szurkoló.

(S zékely  Éva, az FTC fiatal mell- 
úszónöje nem is hagyta szégyenben 
védelmezőjét. Országos csúcsot 
úszott.)

K Ö R Ö S I  N É L K Ü L
A 100 m-es gyorsúszás előtt egy 

M AC-ista kijelentette:
—  Ez a holnapi vízilabda próba- 

csatája. Ha Elem éri nyeri a 100 m-t, 
holnap a M AC győz, ha Körösi, az 
UTE lesz a győztes.

Körösi biztos győzelme után vála
szolt csak az ajánlatra egy újpesti:

—  Föl a fejje l. Rem énykedjék, hol
nap nem játszik Körösi.

—  Bár játszana ■— sóhajtotta a 
M AC-szurkoló —  Kislégi helyett...

FÖLDES GÓLJA
A  BSE— III. kér. mérkőzésen a 

bajnokcsapat hatodik gólját Földes, 
az elöreúszó hátvéd lőtte. Büszkén 
mondta is a, mérkőzés után:

—  Látjátok, nekem  kell elöremen- 
nem gólt lőni.

—  Hát, ha a hátvédek előrejönnek, 
abból általában gól lesz —  állapította 
m eg Brandy —  csak az a baj, hogy 
gyakrabban a mi kapunkban...

SZAKÉRTŐK
A  toronyugrást érdeklődve szem

lélte két szurkoló.
—  Itt mi a jó ?  —  kérdezte az

egyik. —  Ki ugrik le hamarabb ?
—  D ehogy  —  szólt rá a társa. —  

Ki m egy fel a toronyba gyorsabban.

A  RAJTLÖVÉS
A  rajtpisztoly sehogy sem akart 

pontosan működni. A z egyik indítás
nál hosszú búgó hang jött ki a ma
sinából. W anie Rezső dr érdeklődve 
kérdezte:

—  A z időmérők mikor nyom fák  
m eg a versenyárát ? A  rajtlövés ele
jén, vagy a végén ?

TATOS MEGINT EL
NÉZTE...

Tátos Nándi ragyogó idővel nyerte 
a 400 métert. Tavaly a ném et-m agya
ron ment Ilyen jó  időt, de nem a 
400-as versenyben, hanem 1500 m 
közben. Ú gy látszik, erre a verseny
re gondolt az a szurkoló, aki így ma
gyarázta Tátos 4:52.4 mp-es ered
ményét :

—  Ez a Tátos... Már megint elnéz
te a dolgot és azt hitte 1500-at úszik.

LABDARÚGÁS
A  BSE— III. kér. mérkőzésen a 

játékvezető mondott valamit Papp- 
nak, a kerületiek játékosának, aztán 
végleg kiállította. Valaki nem tudta, 
miért kellett elhagynia a játékosnak 
a vizet.

—  Uram, ön nem lát ? —  hangzott 
a m agyarázat. —  A játékvezető  
szólt hozzá és ö nem szorította  a 
com bjához a kezét...

NEM  H ISZNEK N O VAK 
N ÁK

A  második nap legnagyobb m eg
lepetése K ovák  Ilonka győzelme volt.

Mindenki tudja róla, hogy pompás 
hátúszó, de hogy gyorsúszásban m eg
verje Vám os Adélt... Ezt m ég N ovak  
papa sem gondolta.

A z eredményhirdetésnél izgatottan 
kérdezte egy késönjövő:

—  M ennyit úszott a kis N ovak f
—  l:12 .8 -a t!
—  A z  lehetetlen!
—  M iért ? Gyorsussásban.
—  G yorsban? A z  m ég inkább lehe

tetlen!
Lám, lám, nem szabad a jó  hát

úszással tönkretenni a gyorsúszó- 
hirnevet...

HOL V A N N A K  A  H AT- 
ÜSZÓK?

A  hátúszás rajtjánál nagy megle
petésre csak K ovács  jelent meg. 
H ogy ne unatkozzék a vízben, Vörös 
és M akláry  is beszállt a versenybe.

K ovács  győzelme persze egy pilla
natig sem  volt vitás. De a két „m ű
kedvelő" harcán jó t  derült a közön
ség. Valaki m eg is jegyezte:

—  Csak igazi hátúszók ne indulja
nak a versenyben, mindjárt van egy  
kis érdekesség .

Som óczy

SZÉKELY f'.JABB CSÚCS- 
EREDMÉNYE

A  200 m mellúszásban ismét csú
csot úszott az FTC-hölgy. Múlt szom 
baton csúcs, most szombaton csúcs, 
vasárnap csúcs... Ez bizony derekas 

teljesítmény.
De ennek is megvan a m agyará

zata. Már legalábbis egy szurkoló 
szerint:

—  No, p e r s z e h is z e n  ez eg y  kis
lány —  mutatott Székely  Éva lelógó 
hajfonataira —  így már értem . A  
papája m egveri, ha nem úszik min
den héten egy csúcsot.

AZ UTE REJTÉLYE
A  rangadón Szigeti II  volt az ú j

pestiek legjobb embere. A  M AC- 
védelem nem boldogult vele.

—  Csak azt nem értem , m iért nem  
já tszott ez a pompás já tékos a BSE  
és az FTC éllen?  —  érdeklődött va
laki.

-— E gyszerű  ■— hangzott az ú j
pesti válasz. —  Nem  akartunk min
den m érkőzést simán nyerni. íg y  ér
dekesebb a bajnokság.

A  LEGNAGYOBB BAJ
A  mérkőzés után szomorúan indul

tak haza a M AC-szurkolók. E gy  ú j
pesti így vigasztalta a barátját:

—  Nézd, ne búsulj, el kell ism er
ned, hogy az UTE jobb volt.

—  A.zt m ég csak elismerném. De 
az eredmény... Legalább E lem éri gól
ját adta volna m eg a já tékvezető .

—  Hát akkor legfeljebb csak  
4 :2-re nyertünk volna! —  mondta 
az újpesti.

—  H ohó! A kkor mi óvtunk volna, 
azon a. címen, hogy ez az EÍeméri- 
fé le  gólunk szabálytalan!

Ez* még
meg kell jegyezni

Székely Éva három csúcseredményt ért 
el a kétnapos versenyen. A 200 m mell* 
úszásban 3:10 mp, 300 m-en 4:57.8 mp 
400 m-en 6:41 mp-es idővel. *

Vámos Adél két csúcseredménye közül 
csak a 400 m-es lesz hitelesíthető 
(5:45.6 mp), mert 300 m-nél (4:15.4 mp) 
csak ketten állították le az órájukat.

Kőrösy István 27 éves korában érte ci 
legjobb eredményét 100 nj-en (Ilyen 
loO-as gyorsúszó sem sok volt még a 
világon.)

Szcgedi-Czinner, a MUE3 mellűszója, 
aki 200 m-en 2:57.6 mp-es eredményt ért 
el, idén májusban indult először verse
nyen.

Csak Novák Ilona és Hídvégi László 
tudott mindkét napon bajnokságot 
szerezni.

Az UTE—-MAC rnérkőzésen a gólok a 
következő időrendben sorrendben estek: 
1:0 (4:28 mp). 2:0 <6:28 mp) — 2:1
(1:12 mp), 3:1 (1:44 mp), 4:1 (4:40 mp).

Az U?E megérdemel#® 
a 4 :1 -es győzelmet

— ez az általános vélemény
A  rangadó után m ég hosszú ideig 

hangos volt az uszoda. A z M TK— 
BEAC mérkőzés közönsége m ég min
dig a megelőző nagy csatát tárgyal
ta. A  szurkolók, m aguk a játékosok 
is, „széjjelszedték" a mérkőzést, 
mozzanatról mozzanatra megbeszél
ték a részleteket. Mi lett volna, ha... 
K i volt az oka... Miért nem lőtte be... 
Miért semmisítette meg... —  egym ás
után hangzottak el a m egjegyzések, 
cáfolatok, eshetőségek.

Alább néhány véleményt adunk a 
mérkőzésről:

N ém eth János: A z eredmény valós. 
A  tartalékosán kiálló M AC nagyon 
gyenge napot fogott ki. A z  UTE lel
kesedésben is, tudásban Is messze 
felülmúlta ellenfelét, úgyhogy a győ
zelem akár nagyobbarányű is lehe
tett volna.

M olnár, István, az FTC hátvédje: 
Biztos, megérdemelt győzelem. A  
M AC már az első percekben kiesett 
az eredeti taktikájából. Ettől kezdve 
teljesen átengedte a kezdeményezést 
az újpestieknek. Nem volt a M AC- 
nak mozgékony, gyors hátvédje, aki 
az egyik középcsatárt teljesen sem
legesíteni tudta volna.

Laky Károly, a BSE hátvédje: A 
MAC-ban nyoma sem volt annak a 
lendületnek, amelyet a három m ozgó 
csatártól elvárhatott mindenki. Á lló
játékot játszottak. A z UTE teljes 
szívvel, nagy lendületei feküdt bele 
a küzdelembe. A  nagyszerűen játszó 
Szigeti II, továbbá az egész támadó
gárda: Kislégi, Bozsi és Vágó, m eg
oldhatatlan feladat elé állította a 
M AC védelmét.

Brandy Jenő: A  M AC elsősorban 
rendszertelen játékának köszönheti a 
vereségét. Elfelejtették, hogy van 
egy középcsatáruk, akit használni le
het. Rossz ötlet volt a fedezet elöre- 
vitele. A z UTE kitünően játszott. 
Szigeti II és Vágó tetszett nekem a 
legjobban, de Sólyom ról sem lehet 
semmi rosszat mondani. Jól védett. 
A  M AC-ból csak Szívóst menthetem. 
M ezey dr az első gólban benne volt.

Kislégi Kálm án: N agyon boldog 
vagyok, hogy így  sikerült. A zt hi
szem azért győztünk, mert nagyon 
készültünk a mérkőzésre’  sokat dol
goztunk előtte. A  csapatban nincse
nek „nagyságok", de így Is ment a 
játék.

Tolnai József dr: —  A z UTE
ránkkényszerítette a m aga taktiká
já t és ez ellen nekünk nem volt 
semmi ellenszerünk. Kislégi kivitt 
engem a szélre, ha pedig Fábiánnal 
cseréltünk és én akartam Szigeti
I l-t  fogni, akkor m eg Szigeti II adta 
át a helyét Kisléginek. A  csatárso
runk nem tudta tartani a labdát, 
hiába, középcsatár nélkül nem megy 
a játék. M ég soha olyan pihent nem 
voltam, mint ez után a mérkőzés 
után. A zt hiszem, ez mutatja legjob
ban, hogy mennyire játékon kívül 
voltam a mérkőzés folyamán.

A  nyilatkozatokban benne van az 
egész mérkőzés képe. A z UTE a

MOZI
H e ly z e tje le n té s  

a m agyar filmgyárakból
H U N N IA:

D arcczy József rendezi „M iért?" 
című új, nagyszabású vígjátékát, 
amelynek első jeleneteit az Opera
ház színpadán, páholyai között és a 
hatalmas előcsarnokban készítették. 
Muráti Lili és Fáger Antal játsza 
a két főszerepet.

Zilahy Lajos „A  szűz és a  g ö 
dölye" című színmüvének film válto
zata elsősorban azért számíthat a 
közönség érdeklődésére, mert ennek 
a filmnek a kedvéért változtatta 
m eg Bajor Gizi ismét azt az elhatá
rozását, hogy nem kísérletezik többé 
a film ezéssel Nem fo g  hiányozni az 
új Zilahy-filmből sem Itarády K ata
lin. aki Bajor Gizi mellett a másik 
női főszerepet játsza.

H acsz Mária vállalata készíti a 
„B ob herceg" filmváltozatát. A  re
mek Huszka-operett főszerepeit Szi- 
lassy László, Simor Erzsi és Kovács 
Kató játsza. Rendező: Kalmár
László.

Hamarosan megkezdik a „H áry 
János" filmváltozatának felvételét 
is, a címszerepben Fáger Antallal,

FILM IRODA:
Befejezték a „C igány" film válto

zatát, amelyet Zimonyi Márta, 
Adorján Éva, Rózsahegyi, Pataky 
és a fiatal Gábor Miklós főszereplé
sével Deésy A lfréd rendezett. A  
legsikeresebb némafilmek rendezőjé
nek első hangosfilm jét nemcsak a 
régi Deésy-rajongók, hanem a film 
szakma tagjai is nagy kíváncsiság
gal várják. Augusztus 1-én lesz a 
bemutató.

A  „Beszélő köntös" szabadtéri je 
leneteit készítették a múlt héten. 
fis a  fű™ egészen rendkívüli meg

lepetéssel fo g  m ég szolgálni a kö
zönségnek,

Javában folynak a „H árom  csen
g ő" cím ű M FI-vígjáték felvételei is. 
Ennek a filmnek Gottesmann Ernő 
a gyártási vezetője és Podmaniczky 
Félix a rendezője. Tolnay Klári, 
Turay Ida, Jávor Pál, M akláry Zol
tán, M ály Gerö, Apáthy Imre és 
Rácz V a li játszik főszerepet az új 
m agyar bűnügyi vígjátékban.

W erner lirauss 
új U la-fiim je:

„É g  és Kild k özött•« 
és egyéb berlini hírek

N em régen kezdték m eg a tem pel- 
hofi műteremben és a Froelich-mti- 
t erem ben egyszerre W em er Krauss 
új U fa-film jének a felvételeit. „Ég  
és föld k özö tt ’ ’ az új film  címe. Dr. 
Barald Braun  írta és ö  is rendezi 
a  film et. A  női főszereplő Gisela 
Uh-len, akit. Budapesten legutóbb a 
„N ászút U n i t i b a című filmben lát
tak.

Babelsbergben Jürgen. von Altén  
rendez e g y  vígjátékot „Vasárnapi 
g y erek ek ”  rímen. Joh&imes Rie- 
mann, Gretüe W eiser  és Carola 
Höhn já tszik  főszerepet.

A  „V ég te len  út”  című filmben, Za- 
rah Leander  mellett, Hans Stíiwe

játsza a férfiföszerepet.
Viktória von Ballasko és  Viktor 

Staal új film jét, az „A n yaföld ‘ ’ -A  
az A Uhoff-műterem ben  készítik.

Két érdekes Tobis-film  felvételeit 
is megkezdték. A  „M ásik Én”  című 
drámát. W olfgang Liebcneiner  ren
dezi az jB/a.müteremben. Hilde 
Krahl, Mathias W iem an, Will 
Dohm, Harald Paulsen  és Richard 
Hdusdler játszik főszerepet a 
„M ásik Én” -ben. A z  E m b e r e k  a 
viharban”  című TobiS-filín felvételei 
a szabadtéri jelenetekkel kezdődtek. 
Ezt a film et Dr. Fritz P éter Bucii 
rendezi és. főszerepeit OÍga Cse- 
hova, Hannelore Schrott, ■ Gustav 
Diessl és Siegfried Breuér  játszák.

Végül: az „A m iről egy  asszony
tavasszal álmodik”  rímü film  —  új 
címet kapott. Kevésbé hosszút. A z 
új cím : „K önnyű m úzsák" .  Willy 
Fritsch  játszik benne egy m ost fe l
fedezett új csillaggal, Adelheid 
jSt.'cofc-kcl.

A  M O Z IK  M Ű S O R A
Rövidiitésck: n =  »/i, f = J/2, h — % 

Sz = szombat, V = vasárnap 
Nyári szünetet tart: Fórum, Omnía, Scala, 

Budai Apollo, Capitol
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel: 153-034, 
fü, ÍS, flO. Sz. V.: fűkor. is. . Csikágó 
grófja. (Bobért Monlgomery.) 
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. 6. 
T.: 181-244. 10-tői 24-ig folyt. Magyar-. 
Ufa-. Luoe-, Fox- és rajzos híradó. Az 
első részletes beszámoló a szovjet elleni 
háborúról. Hegyiek köiött. Balatoni vi
torlásverseny. Rajzfilm, t- 
CASINO Eskü-út í. T.: 383 102. f6, h8, 
hlO. Sz. V.; f4-kor is. Karenina Anna. 
(Grela Garbó.)
CITY Vilmos császár át 36. Tel.: 111-140, 
h6, li8 hlO. Sz. V.: h4-kor is. Lesz, ami 
lesz. (Ariia Suli.).
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182-818.
f6, Í8, flO. Sz. V.: f4-kor is. A  nagy 
riport.
PÉCSI Teréz-körát 28. Tel.: 123-952.
í*. f8*'tl0i Sz. V.: fűkor is.-Esős délután. 
h ír a d ó  Erzsébet-körüt 13. T .: 2221499.
9-től 24-ig folyt.. Magyar-. Ufa-. Luee-,

Fox- ős rajzos híradó. Részletes beszá
moló a szovjet elleni háborúról. Nyereg 
alatt. Balaloni vitorlásverseny. Rajzfilm. 
KADIIJS Nagvinező-ulce 22. fel . 122-008. 
f6, 1*8, h]0. Sz. V.: fl-kor is. örök sze
neiéin. (Vittorio di Sión.)
ItOV'Al AI'OLLO Lrzséliet-knrút 45. T : 222-002. n6. f8, hlO. Sz. V .: 4 6 8 10.
Csikágó grófja (Róbert Montgomery'.) 
URÁNIA Ráknczi-út 21. Tel: 116 046.
5. n8, flQ. Sz. V.: h.'l-kor is. Nagy dolog 
a szerelem. (Luiso Ullrich.)

U tánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T.- 422-722 
f4. f6, f8, flO. Sz. V.; f2-I;or is. Uj hold 
CORVIN Üllői-út 40. T .: 138-988. f4. 16. 
f8, flO. V,: fírkor is. Iréné.
ELIT Szent Islván-körúl 16. Tel.: 114-502. 
ÍS, Í8. flö. V.: 4, 6, 8, 10. Aki .íz igaz
ságok keresi.
HOLLYWOOD Bcíhlen-lér 3. T.: 225-003. 
f4. fS, f8, flO. Akt az igazságot keresi. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11, 2, 4. 6, 8, 10. A madridi kém. , 
LLOYD Holláu utca 7 a Tel.: llí-994-
f6, f8,: flO. Sz. V : f4-kor is. Légy résen 
Andy Hcardy.
PALACE Erzsébet-kőrót 13. T.- 221-222.
11, .2, 4, 6, .8, 10. Cisco, a száguldó lovas. 
Stan és Pan ;hamvazószerdája.
PÁTRIA Népszinház-utca 13. T.: 145-673.
4. 6. 8. 10. V.: 2-kor is. Csavargókirálv. 
SAVOY Üllői-út 4. T.: 140-040. Í4 f6. fg, 
flO. Sz. V.: f4-kor is. Csavargókirálv. 
SIMPLON Horthy .Miklós-út 62. T.t 2G8- 
999 . 5, n8, flO. V,: 3-kor is, Buvárhajók 
nyugatra.
STÚDIÓ Akáefa-utca 4. T.: 225-276. F4. f6. 
f8, £10. V.: f2-kor is. Eszményi asszony.

Továbbjátszó mozik 
ALKOTÁS Qiirahns-Üt 11. Te!,: 655-374. 
n4, ú6, n8, r,30. V.: n2-kor is. Á posta
mester;
BELVÁROSI Irányi-útca 21. T.: 384-563. 4,’ 1(5, 6, Ji7. 8, 10. A csata.
BUDAI APOLLO Széna-ter. T.: 351—500. Átalakítás miatt zárva.
ELDORAPÓ Népszinház-n. 31. T.: 133-171 
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Áll a bál. 
HOMEROS Hermina-út 7 T .: 49B-178.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Kék madár. 
IPOLY Oenky-ntca 65. Telefon: 292-626. 
-n n8, flO. V.: h3-kor is. ■ Az új -földesül*. 
,»ÓZSEFVáROSI Kálvária-tér 7. Tei.: 
134-644,- f4. f6, f8, flO. V.: f2-kor is.
Végzet. - .
OL YM PIA Erzüébet-körút • 26. T.: 423-188. 
1L 2, 4, 6, 8. 10. Bűnhődéő.
OTTHON Bentczkvutea 3 Tel.* 146-447 
n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Lányok a 
kirakatban, 
feltámadás.
PHONIX Rákóezi-ál 68 Tel.; 223-242. 
ÍL 5. n8, flf, V* 3-kor is. Pepita kabát.

maga nagyszerű taktikájával —  két 
fedezet, két középcsatár —  teljesen 
megzavarta a M AC védelmét. A  
M AC-isták azt hitték, hogy Kislégi 
le fo g  állni és m ajd várja a labdá
kat. Ráállitották tehát a legjobb 
m agyar állóhátvédet, Tolnait. Mi 
történt a m érkőzésen? Kislégi egy 
pillanatig sem állt, úszott, állandóan 
m ozgott és jobbnál jobb labdákkal 
tömte Szigeti I l-t . Szigeti II  pedig 
nagyszerű form ában játszva, nem 
engedte m aga elé Fábiánt és csak
nem minden labdát megszerzett. 
Vágó és Bozsi, a két fedezet pom 
pásan kötötte össze a védelmet a tá- 
támadósorral. Am int Sárkányék  
megszerezték a  labdát a gyengén 
működő M AC-csatársortól, máris a 
mezőnyben legtöbbször fedezetlenül 
álló Bozsihoz és Vágóhoz adták, 
akik azután jó l oldották m eg fe l
adatukat.

A  M AC-nak alig volt gólhelyzete. 
Szívós, Som óczy  és Elem éri csak 
egyszer-kétszer került olyan hely
zetbe, amiből gólt lehetett volna el
érni. Nem sikerült. Ezenkívül Ele
mérinek  volt két nagy lövése, amely 
kapufára ment.

Végül állapítsuk m ég meg, hogy 
az idei rangadók közül az UTE—- 
MAC mérkőzésen volt a legtöbb já 
ték. A  játékvezetőnek aránylag sok
kal kevesebbszer kellett beavatkoz
nia, mint például a BSE— UTE, 
MAC— BSE, vagy UTE— FTC mér
kőzésen. Ez pedig mindig a kezde
ményező félnek, jelen esetben az 
UTE-nak volt jó.

Zombor: ZSE—Palicsi SIC 13:1 (7:0).
DeLvid. bajnoki. Vezette: Zsigmond. A 
vendégcsapat igen gyenge játékerőt kép
viselő együttesnek bizonyult. Góldobó: 
Novák (6), Grüüling (3), Balogh (2), 
Nagy. Csávóéi, illetve Vukicsevies.

TEKÉZÉS
A július 20-ára tervezett magyar-német 

válogatott te kom érkő zést a német szövet
ség ^kérésére ismét elhalasztották. A mér
kőzés lejátszására előreláthatólag csak az 
eszi hónapokban keiül sor.

PTALTO Rákóczi út 70 Telefon: 224 443. 
fi. f 6 , f8 , flO. V.: f2-kor is. Fenovadak 
szigcíe. Életmentés mindhalálig.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Iéedd, július 15.

Budapest I (549.5 m.) 6.40: Ébresztő. 
Torna. 7: Hírek. Hanglemezek. 10:
Hírek. 10 23: Híres emberek szokásai
Irta: Horváth Barnár.é. 12.10: Rendőr:
zenekar. Közben 12.40: Hírek. 13.30:
A rádió szalonzenekara. 14.30: Hírek
15 20: Kocsis László mélyhegedűn játszik' 
zongorán kíséri: Szirányi János 15.55: 
Ruhayda Mária zongorázik 16.K: Har- 
sányi Gizi mesél. 16.45: Hírek. 17: Hírek 
szlovák éa ruszin nyelven 17.15: Hang- 
lemezek. Különleges hangszeregyüttesek. 
18: Kdes anyanyelvűnk. Halász Gyula
előadása. 18.20: Sinlcő János harmonika- 
számai* 18.35: Damjanich. Juüus Ferenc 
cloadasa, 19: Hírek magyar, német és 
román nyelven. 19 20: Emlékezés Egressy 
Bemre Az összekötő szöveget, írta és 
rendezi Zakál Dénes dr. Közreműködik: 
Matolcsy Margit és Hámory Imre., 
kísér: Sárai Elemér cigányzenekara.
20.10: Bokréta. Aghy Erzsi verseket
mond. 20.35; Lapham: Japán zongora
verseny. (Hanglemez) 21: „A  hozomány." 
Har.gjáték egy felvonásban Irta: Babay 
József. Vésős Sjlbak Péter: Gárdái
Lajos. Vésős Silbak Féterné: Dinnyésy 
Juliska. Lujzika. a leányuk: Vándory
Margit. Árendás Péter: Pethes Ferenc 
A sógor: Ujlaky László. Éjjeli őr': Koltay 
Gyula. 2125: Pertis Pali zenekara kerin- 
gőkCt játszik. 2140: Hírek. 22.10: Tánc- 
zene 22.40; A  Rajkózenekar játszik. 23: 
Hírek német, olasz, angol és francia 
nyelven. 23.25: Hűvészlemozek 2 4 : Hírek.

Kassa. 11.05: A magyar nő hivatása á 
költőink és íróink megvilágításában. 
Fényes Vince előadása. 1 1 .2 5 ; . Hang
lemezek. „M agyar nóták.*’ 1 1 ,4(1 ■ Hírek 
magyar és szlovák nyelven

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap Szerkesztőség és kiedó- 
b.vaUl Bp. VIII,, Rökb Szilárd-utca 4. 
--  lavbeszeld 132-499 és 133-077. Levél
cím: Budapest ,2 . Postafiók 42. -  Posta- takarék: a3.866.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Feleos Szerkesztő: ÍIoppo László.
F4BMo. ki.ador. Kultsár István.
Előfizetési di.1: Belföldre ogv hóra P 

2 20, negyedévre 6 .-, külföldre 9.-, Amerikába 1 0 .— .
Nyomatott a Stádium Rt. körforgásé* 

pew. Felelős; Győry Aladár igazgató. -.:


