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A k é k -sá rg á k  g y ő z e lm é 
v e l v é g z ő d ö tt  
a  MAC—SÍI. k é r . v íz l- 
la b d a m é rk ő z é s

Ma c - I I I .  kér. 4:0 (1:0)
Nemzeti Sportuszoda. Vezette: 

lichy dr
Hosszas huza-vona után végre 

csütörtökön délután sor került a 
MAC—III. kér. vlzilabdamérközésre. 
Mint köztudomású, a mérkőzést a 
múlt hét keddjére tűzték ki eredeti
leg. A  két egyesület azonban nem 
tudott megegyezni abban a kérdés
ben, hogy melyiket Illeti meg a pá
lyaválasztó jog. Végül azután a 
MAC engedett, és a kerületiek július 
15-ére, keddre Újpestre tűzték ki a 
találkozót. Időközben azonban a III. 
kér. egyik legjobb játékosának el 
kellett utazni, úgy, hogy kedden 
nem játszhatott volna. Erre a kerü
letiek a mérkőzésnek az elhalasztá
sát kérték. A MAC beleegyezett, de 
a szívességért szívességet kért: ne
ragaszkodjék a Kerület az újpesti 
Uszodához, játsszák a mérkőzést a 
Margitszigeten. A III. kér. bele
egyezett: így került a mérkőzés a 
Margitszigetre.

A  mérkőzésnek egyébként a MAC 
gólarányának alakulására volt je
lentős befolyása. A kék-sárgák győ
zelme ugyan nem volt vitás, de min
den kapott gól rontott volna esé
lyükön a második helyre, amely a 
MAC és az FTC között gólarányon 
fog eldőlni.

A  mérkőzés így folyt le:
M A C : Mezei dr — Tolnai dr, Fá

bián —  Gyulai — Somóczy dr, S zí
vós, Elemért.

III. kerület: Gerstl — Fuljer, Fü- 
lö'p — Papp — Szolgái, Földi, 
Hóiba.

Nehezen bontakozik ki a MAC fö
lénye, a kerületiek a mezőnyben 
tartják magukat. Eleméri átadásá
ból Somóczy lövi a félidő egyetlen 
gólját. 1:0 (2:11). A  MAC_ to
vábbra is támad, de a befejezésben 
gyenge a csatársor. A féldiö végén 
Somóczyt és Fülöpöt a játékvezető 
kiállítja.

Szünet után Szívós mellé lő, Ele
méri labdája a kapufát találja. A 
kerületiek egyenlíthetnének, de 
Pappot Gyulai jó helyzetben vissza
húzza. Egyéni játék után Szívós lövi 
a MAC második gólját. (2:40). Me
zőnyjáték után Szívós váratlan^ bal
kezes lövése a kapusról a hálóba 
pattan. 3:0 (3:35). Somóczy óriási 
helyzetben fölé lő. Eleméri félpályá
ról váratlan lövéssel gólt szerez. 
4:0 (4:40). Somóczyt visszahúzásért 
a játékvezető kiküldi (6:10), de a 
Kerület nem tud szépíteni.

Jó: S z ív ó s , illetve Hóiba.

A Szabadkai VA Kf a Szabadkai 
Sport és az Újvidéki A C  o s z tá -  
lyozét játszik az N B 1-be való

bejutásért
Vasárnap S z a b a d k á n  a S ta d i o n b a n  játsza 
az első osztályozó mérkőzést a SzVAK és a Sport
Népes volt az MLSz helyisége csü

törtökön este. A szobákban, a folyo
sókon mindenfelé egyesületi képvise
lők, szövetségi vezetők beszélgetnek 
és mindenhol a, jövőévi beosztásról 
folyik a szó.

Gidófálvy Pál dr már hat órakor 
megkezdi az értekezletet a délvidéki 
egyesületek meghívott vezetőivel. Az 
értekezlet jó két órán keresztül tart. 
Ezután ül össze az MLSz elnöksége, 
hogy eldöntse azt az első kérdést, 
hogy a visszatért Délvidéket melyik 
egyesület képviselje az NB I osztá
lyában. Az elnöki ülés hamar véget 
ér és G-idófalvy Pál dr hirdeti is már 
a határozatot.

— A z elnökség döntése értelmé
ben a Délvidéket megillető helyért 
osztályozó mérkőzéseket fog ját
szani

a Szabadkai VAK, a Szabad
kai Sport Egylet és az Újvi

déki AC.
A z ' elnökség véleménye szerint a leg
nagyobb két délvidéki város, Sza
badka és Újvidék arra legérdeme
sebbnek. látszó három csapatának a 
zöld gyepen kell eldöntenie, hogy me
lyikük a legerősebb. A z első osztá
lyozó mérkőzést a szabadkai Stadion
ban a S zV A K  és a Sport játsza. A  
mérkőzést döntésig kell játszani, te

hát ha a rendes időben döntetlen lesz 
az eredmény, akkor

2x15 perces, majd 2x10 perces 
hosszabbítás jön, és ha még ek
kor is döntetlen az eredmény, 
akkor az első gólig játszanak 

a csapatok.
— A  SzV A K — Sport mérkőzés 

győztese
július 21-én Újvidéken és 
augusztus 3-án Szabadkán mér

kőzik az UAC-cal.
A győztes lesz az N B I tagja.

-— A z osztályozó mérkőzéseken  
alulmaradt két csapat az NB II osz
tályába kerül.

MUE—WMTK 2:1 (1:1) 
Lágymányos. I. B) osztályú vízilabda- 

mérkőzés. Vezette: Kapuvári-Kiss,
MUE: Adlier — Burs?er, Fejér — Vö

rös — Komonczi, ltudnai, Taubcr.
WMTK: Kővári — Bánfalvi, T-ötH 

Juhász — Bálint, Zólyomi. Babai.
Az első félidőben a WMTIv. szünet 

után a MUE játszott jobban. ’ Goldobo: 
Rudnni (2), illetve Bánfalvi.
ATLÉTIKA

NAGY CSÚCSEREDMÉNYRE
készül a MA VÁG vasárnap délelőtti ver
senyén Sclmcczi. az PTC kitűnő formá
ban levő gyaloglója. Edzéscredményel 
alap ián nemcsak Hufnágol 22:25.4-es 
SOOöes magyar csúcsát kell fölényesen 
megjavítania, de közöl végezhet a nor
vég- Brunn 1937-ben felállított 21:02.8-as 
világcsúcsához is.

TENISZ
MA VER DR ÉS DALLOS DR

vívott nagv csatát csütörtökön délután 
a szövetség tenisz sporttelepen. Győzött 
Maycr dr 0:2 arányban. Dallos dr ment
sége hogy az ő játékának nem rgen 
felet m e g 'a  tavalyi hasmait labda. A 
két dr-on kívül az utánpótlás tartott 
edzést Jankó József vezetése mellett,

l a b d a r ú g á s
OKTATÓ ELŐADÁSSOROZATOT 

RENDEZ A  JT
a visszatért Délvidéken. Az előadásokat 
Sel'meczi Alajos, a JT főtitkára fogja 
tartani. Szombatön és vasárnap Szabad
kán, 21-én Óbecsén, 22-én és 23-an Ujvi- 
dákén 25-én és 26-án pedig Zoinborbar 
‘art előadást részben a játékvezetőknek: 
készben pociig a játékosoknak és egye' 
súlcti vezetőknek.

BAJNOKI DÖNTŐ MŰSORA
o.: RAFC—Rákosi igé t-,- Rákosszent-

MOVE 
I;

"Jiháiy f, 
fausz).
, f f .  o.: Rákosliget—-Mercur, Rákosliget 
. Vezeti: Barcs (Pasa).

Vezeti; H egyi (Diószeg

MOVE T. Előre
BRSC
FTC - ■ ' 1/ /
Szentlörinci AC
II. kér.Á rpád TVÉ.
. . * Alföldi-csoport
Kecskeméti AC 
Szegedi EAC 
Szegedi TK
Hódmezővásárhelyi TVE 
Szentesi TE 
Makói TK , •'  ̂
Csabai AK 
Csabai Törekvés 
Óbecsei Bocskai 
Ceglédi MOVE 
WMTK
Magyar Pamutipari SC 
Szabadkai Bástya 
Újvidéki Vasutas.

Mátra-csoport
Rákoskeresztúri TE 
Csillaghegyi MOVE 
Pálfalvai BÜSE 
Hatvani VSE 
MOVE Egri SE 
Hetminamezöi AC 
Rákosligeti MOVE 
Csepeli MOVE 
Kőbányai TK 
Balassagyarmati TSE 
Wekerletelepi SC 
Rákosszentmihályi MOVE.

Felvidéki csoport
Kassai Törekvés 
Ungvári AC 
Munkácsi SE 
Várpalánkai Turul 
Beregszászi FTC

Millenáris Sporttelep
Thököly-űt és Szabó József-utca sarok

Szombaton este 8 órakor

Magyarország
kerékpáros bajnokságai

E lső  n a p
Repülőhajnokság

1000 méteres időfutam- 
verseny bajnokság

2 0 + 4 0  km-es motór- vezetéses verseny
Fi l l ér es  helyárakl

Megtörtént az NB II 
ét az NB III lő

A z  MLSz elnöksége csütörtökön 
este meghozta döntését az NB II és 
NB III jövőévi beosztására is.

'Mind már jeleztük, -az NB U jö 
vőre háromcsoportos, az NB III. pe
dig hatcsoportos lesz.

A  beosztás a következő:.

NB It osztály
Rákóczi-csoport 

BSzKRT
MOVE ózdi VTK 
Perecesi TK 
Vasas
Budapesti LK 
Miskolci VSC 
Hungária SC 
Kassai AC 
Kassai Rákóczi SE 
Salgótarjáni SE 
Ungvári Rusj 
Budapesti VSC 
Testvériség 
Losonci AFC

Mátyás-csoport
Törekvés
Dunakeszi Magyarság 
Zuglói Danüvia SE 
Debreceni VSC 
Postás SE 
Goldberger SE 
Nagybányai SE 
Nyíregyházi TVE ,
Kolozsvári MÁV 
Kolozsvári EAC 
Kolozsvári Bástya 
Marosvásárhelyi SE 
Szatmárnémeti SE 
Nagyváradi Törekvés.

Zrínyi-csoport
Tokod! ÜSC 
Haladás
Szombathelyi FC 
Pécsi DVAC, vagy MA VÁG 
Győri ETO 
Soproni FAC 
Soproni VSE 
Pénzügyi TSC 
Ganz TE 
Érsekujvári SE 
Délvidéki osztályozó H, .
Délvidéki osztályozó III,
Zentai AK 
Ujverbászi Dulcisz.

NB 111 osztály
Északdunántúli csoport

Magyaróvári Hubertus
Pápai PSC ..................
Dorogi AC 
Tatabányái SC 
ARAK 
Váci SE 
UTE

P é cs i g o n d o k
„Erősíteni Kéne, de — 
k ivel?

A Pécsi DVAC vezetősége csü
törtökön ülést tartott. Az ülésen 
időszerű kérdéseket tárgyaltak. A  
vezetők arca eléggé gondterhes 
volt. . A  csapaterősítési ügyben 
ugyanis még semmi sem történt. 
Egész sereg ajánlat érkezett ugyan 
Budapestről és vidékről is, de az 
ajánlkozók mind ismeretlen „nagy
ságok". A  pécsi játékosok legtöbb
je nyaral s így velük sem tudott 
tárgyalni a vezetőség. A  „hazai" 
Játékosok közül elsősorban Varga 
nevét emlegetik. Varga a PEAC kö
zépfedezete igen tehetséges játékos, 
de ö is vidéken ' tartózkodik. Most 
táviratban kértek tőle sürgős vá
laszt. A  ángy bizonytalanságban 
egyetlen öröm, hogy Szika játékjo
gát nem függesztette fel a szövet
ség.

—í Ha őt eltiltották volna a játék
tól — hangoztatták a szurkolók — , 
akkor most egy épkézláb csatárunk 
sem volna,

A DVAC-nak főleg csatárokra 
volna szüksége. Különösen a bal
szárny sántikál. Itt feltétlenül erő
sítenie kell a vezetőségnek.

Csütörtökön délután egyébként 
edzést tartott a csapat. Ujj, Radnai 
és Szálai kivételével valamennyi já
tékos résztvett az edzésen és nagy 
igyekezettel edzett. Feltűnően sok 
volt a ‘kölyökjátékos. ók abban a 
reményben jöttek ki, hátha „felfe
dezi" őket a vezetőség.

A  DVAC vasárnap a Pécsi VSK- 
val játszik barátságos mérkőzést, 
jövő vasárnap pedig a Szolnok 
együttesét szeretné vendégül látni. 
Ennék a mérkőzésnek a nyélbeüté
sére m ég  folynak a tárgyalások. * 2 * 4 5 6

Akriaszlafinai Tj 
Nyíregyházi KISE t 
Nyíregyházi Vasutas SC 
Sátoraljaújhelyi . MÁV .AC 
Királyházi' MÁV 
Máramarosszlgeti SE.

DéldUnántúli-csoport 
Kaposvári Turul SE 
Kaposvári Rákóczi AC 
Pécsi VSK 
Nágymányoki SE 
Festszerteígsébeti MTK 
Nemzeti SC 
Hangya SE 
Vállalati II.
Vállalati III.
Bezdáni SE 
Apátiul SC 
Zombori SE.

Hargita-csoport 
Marosvásárhélyi SE II. 
Marosvásárhelyi MTE 
Marosvásárhelyi MÁV 
Csíkszeredái TE
Gyergyószentmiklósi SE 
Székelyudvarhelyi Hargita 
Székelykeresztüri AC 
Sep üszentgyörgyi Textil 
Kézdivásárhelyi SE 
Szászrégeni Türül.
A  beosztás meglepetése, hogy az 

összes tartalékcsapatokat kivették 
az NB III-b6I. Kimondotta az elnök
ség, hogy az NB-bén szereplő egye
sületek a kerületi bajnokságban is 
tartoznak csapatot indítani és ha a 
kerületi csapat visszalép a bajnok
ságtól, akkor az egyesületet az NB- 
ből is törlik. Valamennyi NB egye
sület köteles a kerületi Ifjúsági baj
nokságban is csapatot, indítani.

Az NB mindhárom osztályára jú
lius 26-án reggel 9 órakor van a ne
vezési zárlat.

NAC—Bástya ifjúsági döntő lesz K o
lozsvárott vasárnap. Ez már visszavágó 
mérkőzés, az elsőt a NAC 6:2-re nyerte, 
A NAC-ban kíváncsian várják, hogy 
Zilahi. a kitűnő ificsatár yisszajön-e 
Debrecenből. Hír Szerint a játékos a 
DVSC -felé kaolint,.,..Kalapos—Józsefváros barátságos mér
kőzés lesz vasárnap 6 órai. Kezdettel ,a 
Simor-uícai pályán. Előtte ,4 órakor a 
vénfiúk játszanak.

LAMPART ÜZEMI BAJNOKSÁG
Pisztoly—Csavar -*‘1 (0:1)'. Erzsébot-u 

1000 nézi). Vezette:, Papp. Végig izgal
mas, -szép- mérkőzés- A  győzelemmel 
Pisztoly lett a bajnok. Gollövo: Vcrbán- 
szki és TJnyi, 'illetve Hpffrein.

WM ÜZEMI MÉRKŐZÉSEK
Jupitor—HegesZtfS -3:2- (2:0). WMTILp, 

Vezette:, Óváry. GóUövő; Marosvári, Fü 
zesi. Kovács,' 111. Adám . (11-esből) és Pin
tér. — IdomSzeri-EsztOrgály 3:0 (1:0) 
WMTK-pálya. Vezette: Pósa. Góllövő
Frigyes (2) és Dudás.

CÉLLÖVÉSZET
A MOVE PESTSZENTLŐRINCI TSE
TAVASZI CELLÖVŐ EMLÉKVERSENYÉ

NEK VÉGLEGES EREDMÉNYEI
Csapatverseny bármilyen osztályú 

lövészek részére: 1. Elektromos SE '1403.
2 MOVE Pestszentlőrinci TSE 3371.
3. Postás 1356, 4. Szolnoki MÁV SE 1335, 
,5.: MAVOSZ B. Vasutas SE 1346.
6. MOVE Esztergomi ' TSE 1326. (20
csapató : ' „

I osztályú egyéni verseny: 1. Koveas 
János- Elektromos 285, 2. Papp .Zoltán 
Elektromos 283. 3. Déry Béla dr Pest- 
síentlőrinc 282. 4. ifj. Kiss László. V. kér. 
Levente 279, 5. Tarics Tibor Elektromos 
279) 6 ,' Marisa István Esztérgöm 278. 
(34 helyezett )

II osztályú: 1. Mólhár László Lampart 
280 ’ 2. Vértessy Kornél Műegyetem 277,
“ Cságoly Tibor Budapesti HOTIS 277,

Grazi Károly Pestszentlörinc 273. 
Sebestyén József Törekvés 273. 6. Szöl- 

lösi János Törekvés és Zászlós Ferenc 
(Szolnoki 272. (32 helyezett.)

III—IV osztályú; 1. Cserveni Ferenc 
MOVE BTSE 272, 2. Szilágyi Virgil BSE 
269 3. Barna István Szolnok 269, 4. Ábra
hám Mátyás XIV. kér. Levente 267.

Nagy Péter XIV. kér. Levente 266.
6. Rálisch János Gamma 266 (95
helyezett.) .

V—VI—VII. osztályú: 1. Wéber István 
Elektromos 269 2. Bence József Szolnok 
266 , 3. Mecseki Lajos Gázművek 266,
4 Toperczer András Gázművek 265,
5 Bitterer Tivadar VII. kér Levente 264.
6 [ Kaposi Zoltán MOVE Újpest 264.
(128 ■ helyezett.) , , , ,  .

Festszentlörinc m. város bajnokságáért 
csapatverseny, bármilyen- osztályú lövé
szek részére: 1. Elektromos 2794,
2. MOVE Pestszentlörinc 2720. , .

Pestszentlörinc bajnoksága, egyéni. 
-II . osztályú: 1 Papp Zoltán Elektro

mos 574, 2. Cságoly Tibor Budapesti
HOTIS 564 , 3. Vértessy Kornél Műegye
tem 562, 4. Déry Béla dr MOVE Pest- 
szentlőrinc 559, 5, Buday László Elek
tromos 558 . 6. Tarits Tibor Elektromos 
557. (24 helyezett.)

Pestszentlörinc bajnoksága. III—VII. 
osztályú: 1. Dorcsák Lajos Pestszent
lőrinC 541, 2. V. Sréter Ferenc Műegye
tem 537. 3 Javoreh István PLE 526,
4. Radnóti János Pestszentlörinc 525.
5. Dávid Béla, BSE 522. 6. Farkas Kál
mán Kiskunhalas 520.

Hölgylövészek csapatversenye. 1. Buda’ 
pesti Polgári Lövész Egyesület 890, ,2.
Gamma SE 754, 3. Szolnoki MÁV SE 739. 
4. MOVE ■ Budapesti Lövész Egyesület 
689.

Hölgylövészek egyéni versenye. I—II. 
osztly. 1. Szöilősi Erzsébet. MAVOSz' SE 
274 . 2. Németh Józsefné Horthy PLE 270, 
3. Tompos-Antalné- BPLE 26S. 4. Toper- 
í-zer Andrásáé BPLE 266, ,5 Cságoly Ti- 
boriié BPLE 266 , 6. Engingi Borbála BPLE 
260, 7. . Morvay- Béláné . BPLE 259, 8.
Antos Ilona BPLE 253. — III—IV. oszt. 
1. Bartus Teréz Gamma VW. 2. Ágfalvy 
Ipolyné Gamma 254. 3. Bánki Ilona Szol
nok 251, 4. Maycr Matild.*BPI,E 24S, 5.
Maltay Kálmán.né Szent László PLE 248,
6. Knnsáoi Lászlónó Gázmüvek 245. 7.
Németh Olga MOVE BLE 241, 6. Juhász 
Istvánéi Gamma 241. 9. dr Rossinanu
Magda BI.E 238, 10. Köröshénvi Sarolta 
Gnmma 227.

Leventék csapatversenye: 1. IX . kér. 
Levente Egyesület 1312, 2. XIV. kcr. Le
verne Egyesület 1297 3. X III. kér. Le
vente Egyesület 1295.

Leventék egyéni versenye: 1. Fekete
Béla VIII. kor. 268 . 2. Vankó Nándor 
V III. kér. 264, 3. Farkas Vilmos VIII. 
kér. 258.
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Meddig szabályos és fogos a sportem ber egyesület-
váStoztafási szándéka

„Játékoscsábítási“  vádaktól han
gosak a magyar labdarúgás berkei. 
Itt is. ott is halljuk a felhördülést: 
ezt a játékost ide, a másikat oda 
„c s á b í t j á k Különösen azok felé az 
egyletek felé száll a vád, amelyek 
most kerültek fel az NB I-be, vagy 

.az NB II-be s ezért igyekszenek csa
patukat megerősíteni.

Csúnya, szó a csábítás még labda
rúgó értelemben is és —  az az érzé
sünk, hogy kissé felületes, könnyel
műen kiejtett szó. Sohase szerettük 
az ilyen hangzatos, felületes „nagy" 
szavakat. Á sportba tárgyilagos, 
megfogható, világos értelmű dolgok 
kellenek. A szenvedélyek által su- 
g’allt kifejezések csak zavarólag hat
nak. Ki keli tehát emelnünk ezt a 
kifejezést, s ezt a kérdést a szenve
délyek útvesztőjéből és a józan meg
ítélés útjára kell tejelnünk. Meg kell 
állapítanunk: mi is a játékoscsábi- 
tás, mik ennek az ismérvei

Miről is van szó?
Egyrészt arról, hogy labdarúgá

sunk vezetőinek, s labdarúgásunk 
társadalmának a kívánsága:

csapataink minél jobban meg
erősödjenek.

Azt akarjuk, hogy az élvonalban — 
NB I-ben, NB II-ben — játszó csapa
taink? minél magasabb színvonalra 
emelkedjenek s megállják a helyü
ket a nagy versengésben. Nem aka
runk pofozógépeket, nem akarunk 
gólarányt javító csapatokat, ame
lyek csak statiszta-szerepet játsza
nak. Ez az MLSz hivatalos óhaja is. 
Amikor az Országos Tanács kije
lölte az osztályozó mérkőzések két 
csapatát, akkor azért tűzte ki augusz
tusra a mérkőzésekét, hogy a csapa
toknak módjuk legyen az erősítésre. 
Szinte felszólítást kaptak az egyle
tek, hogy erősítsék meg csapataikat 
a rájuk váró nagy feladatok előtt.

Az erősítésre szoruló egyletek tehát 
elkezdik az erősítést, ezt követi 
mindjárt a felhördülés és tiltakozás 
és jön a csábítás vádja. Az egyik ol
dalon tehát ott van az erősítési igye
kezet, a másik oldalon viszont

korlátozni akarják a játékosok 
szabad mozgását.

Az egyletek, amelyektől a játékoso
kat el akarják vinni, tiltakoznak. 
Nyilvánvalóan mindkét oldalnak van1 
némi igaza. De hol van az anyagi 
igazság? Valószínűleg — mint ren
desen —  valahol az aranyközépúton. 
Ezt a középutat keli tehát megtalál
nunk. Meg kell állapítanunk azt a 
határvonalat, amely elválasztja egy
mástól a kifogásolható és nem kifo
gásolható játékosszerzést.

Nem lehet vitás, hogy az erősítés 
a jelenlegi helyzetben

megfelelő sportszerű eszközök 
útján

kívánatos és helyes. Az MLSz orszá
gos tanácsa — nagyon helyesen! — 
arra törekedett, hogy a megnagyob
bodott országban kitágítsa az NB 
szűknek bizonyult kereteit. így  az 
idén különösen sok csapat került fel 
az élvonalba. Csak elfogult és a gya
korlati élet követelményeit nem is
merő idealista mondhatja, hogy az 
új csapatok az eredeti játékosgárdá
jukkal vegyék fel a küzdelmet új 
szerepkörükben. Aki ilyet állít, az 
nem Ismeri a fejlődés, az élet törvé
nyeit.

Vegyük csak Kolozsvár példáját.
Mindjárt hangsúlyozzuk, hogy 
eszünk ágában sincs védöbeszédet 
tartani a „kolozsvári zavaros próba- 
mérkőzés" fölött. Ennek a körülmé
nyeit elbírálni az MLSz feladata. Mi 
más szemszögből vizsgáljuk a kér
dést. Kolozsvár a román uralom alatt 
elhanyagolt város volt, most pedig 
Magyarország egyik legnagyobb és 
legkedvesebb városa, amelyre min
den magyar büszke. Hogyan állja 
meg a helyét a kolozsvári labdarú
gás a magyar élcsoportban, ha azt 
kívánjuk tőle: azzal a csapattal áll
jon ki a magyar NB I-ben, amellyel 
a román korszak alatt volt kényte
len vergődni? Nyilvánvaló az is, 
hogy a kolozsvári csapat nem keres
het játékosokat a névtelen fiatalok 
között, hiszed

NB I-csapatnak kész játékosok
ra van szüksége.

Ezt bizonyítja többek között az Ú j
pest fiatalítása is. Az NB I-be 
nemcsak tudás kell, hanem rutin is. 
A  KAC-nak rfem áll módjában, hogy
2—3 év alatt építse fel a csapatát 
saját maga által nevelt játékosok
ból. Ha már bekerült az NB I-be, 
minden módot ki kell használnia — 
a, sportszerűség keretein belül! — 
hogy méltó is legyen új rangjához.

Ha valaki azt mondaná, hogy ez 
nem a természetes fejlődés útja, 
annak ezt válaszoljuk: Kétségtelen, 
hogy az eszményi az, hogy

minden csapat saját maga által
neveit játékosokat szerepeltes-
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Nem szabad azonban elfelejtenünk, 
hogy rendkívüli idők és rendkívüli 
helyzetek rendkívüli eszközöket igé
nyelnek. Az NB mostani korszaka 
pedig erősen rendkívüli jellegű. A 
visszatért országrészekből egy se
reg csapat került az NB I-be és az 
NB H-be. A cél semmiesetre sem 
az, hogy ezek a csapatok csak egy 
évig vendégeskedjenek az élcsoport
ban és aztán eltűnjenek a porondról. 
Ha ez volna a cél, akkor semmi ér
telme sem lett volna a felvételük
nek.

Nem is lett volna becsületes
dolog azzal a hátsó gondolattal
felvenni őket, hogy egy év múl

va úgyis kiesnek.
Meg kell adnunk tehát a lehetősé
get, hogy átvészelhessék az NB 
I-ben és az NB II-ben azt az 1— 2 
évet, amelynek eltelte után már sa
ját maguk erejére támaszkodhat
nak és saját városukból termelik ki 
maguknak a játékosokat. Ez alatt 
az 1—2 év alatt Kolozsváron, Sza
badkán, vagy Újvidéken megfordul 
az ország valamennyi élcsapata. A 
visszatért játékosok látni fogják 
Polgárt, Lázárt, Zsengellért és többi 
nagy labdarúgónkat. A nagy küz
delmek nyomán mindenütt megindul 
a fejlődés és kitermelődik a kolozs
vári, szabadkai, nagyváradi, újvi
déki játékosgárda. így  volt ez Szol
nokon és Diósgyőrött is. Szolnok 
és Diósgyőr ma már nemigen szorul 
rá, hogy idegen játékosokat „szip- 
kázzon“ , mint hajdanában, mert ít.i 
már

beállott a belső megerősödés 
folyamata.

Biztosak vagyunk benne, hogy két 
év múlva, vagyis az átmeneti idő 
eltelte után Kolozsvár sem fog 
többé szipkázni és „csábítani".

Van az éremnek egy másik ol
dala is: a távozni akaró játékos
szempontja. Nem lehet minden sza
badságot megtagadnunk a játékos

tól. Ha valaki úgy érzi, hogy a jö 
vője szebben fest Kolozsvárt, mint 
másutt, ha a szíve, odahúzza, akkor 
nehéz útját állni. Ne feledjük el azt 
sem, hogy

az erőszakkal visszatartott já
tékos már úgysem tekinthető 

teljes értékű harcosnak.
Természetesen mindennek megvan a 
módja. Felmerülhetnek olyan kilen
gések, amelyek már tényleg játékos- 
csábításnak minősíthetők. Ha meg 
nem engedett eszközökkel, hangza
tos és beválthatatlan ígéretekkel 
csalogatják a játékost egyik klubból 
a másikba, azt nem helyeselhetjük. 
Éppen ezért kell, hogy az MLSz

megvonja a határvonalat a csá
bítás és nem csábítás, a szabá
lyos és szabálytalan játékos

szerzés között.
Ne lehessen minden átszerzödés, 
vagy átigazolási esetre azt mondani, 
hogy Itt csábítás történt. Alaposan 
meg kell vizsgálni a körülményeket. 
Nem igazság például az, hogy 
olyan egylet panaszkodjék csábítás 
miatt, amely egylet egy évvel, vagy 
két évvel előbb ugyanazt a játékost 
más egyletből szerezte. Nem igaz
ságos az az elv, hogy

csak addig mozoghasson szaba
don a játékos, amíg hozzánk 
jön és amikor el akar menni, 
azt mindjárt „rablásnak" minő

sítsük.
(Ezzel nem akarunk célozni senki
re sem.) Ha kisebb egyletből na
gyobb egyletbe akar elmenni a já 
tékos, ez mindig érthető, hiszen ez 
a fejlődés útja. A tehetség „a ko
porsóból is kitör s eget kér.“  A  fel
törés útját előle elzárni helytelen 
lenne. Kohutból sohasem lett volna 
Kohut, Zsengellérböl sohasem lett 
volna Zsengellér, ha az MLSz sza
bályai szerint életük végéig nem 
mehettek volna el „szülő-csapatuk
ból . .,, „ «,

A profinak is meg kell adni azt  
a védelm ei/ amit az am atőr é lvez

Kérdést intéztünk az MLSz elnök
ségéhez: vájjon mi az elnökség hi
vatalos álláspontja ebben a kérdésben. 
Hol látja az elnökség az elválasztó 
vonalat ?

A  hivatalos álláspont, amelyet az 
MLSz Illetékes cgyesbírája is kö
vet, ha ilyen ügyekben ítélkeznie 
kell, a következőképpen hangzik:

„A  szövetség régebben a legride
gebben kezelte a hivatásos játékoso
kat és mindig az egyesület javára 
döntött, ha vita merült jel az egylet 
és a távozni akaró játékos között. 
Ha lejárt a játékos szerződése és el 
akart menni más egyletbe, ezt csak 
volt egylete engedélyével tehette, 
különben ki volt téve annak, hogy 
egylete engedélye nélkül csak két, 
vagy három év múlva szerződhetik 
más egylethez. A  klubok tehát szinte 
teljesen m eg tudták akadályozni a 
játékos távozását, noha annak a 
szerződése lejárt

„A z  új M L Sz elve, hogy a játékos 
egyenrangú fél az egylettel szemben. 
Ha tehát a szerződése lejár, akkor 
joga van bizonyos feltételek mellett 
az eltávozásra. E gylete teljesíthetet
len és indokolatlan feltételekkel nem 
állhat a.z útjába. Tei'mész&tesen, ha 
az egylet annakidején lélépést fize
tett érte, akkor méltányoljuk az egy
let anyagi áldozatait is. N em  akar
juk, hogy a játékosok, csupán azért 
cseréljenek évente egyletet, hogy 
mindig újabb lélépést kapjanak.“  

„Elvünk az, hogy a hivatásos já
tékos legalább azt a védelmet kapja 
meg, mint az amatőr játékos. Ha az 
átigazolási szabályok kimondják, 
hogy eg yévi várakozási idő eltelte 
után a játékos más egyletbe igazol
ható minden további nélkül, akkor 
ezt a szabályt a hivatásos játéko
sokra is alkalmaznunk kell. Termé
szetesen bizonyos —  előbb említett 
i— anyagi szempontok figyelembe vé
telével, M ár hoztunk a ■múltban 
egypár ilyen ítéletet, például a 
Magda-esetben is.“

,M o st az átadási és egyéb jegyzé
kekkel kapcsolatban felhívtuk a hi
vatásos játékosok figyelmét, hogy ha 
kifogásuk vám, egyesületük jegyzé
kei ellen, azt jelentsék be az M LSz- 
ben. A z  e g y  ésbíró minden ilyen be
jelentést a szabályok és a méltányos
ság figyelem be vételével fog elbí
rálni."

,J3a a játékoscsábitás fogalmát 
akarjuk körülhatárolni, akkor nagy
jából a következőket mondhatjuk: 

Minden esetet egyénileg kell elbí
rálni. Szerintünk például’ áltálában 
nem játék os csábít ás, ha olyan játé
kost hív valamely egylet, amely já
tékosnak lejárt a szerződése. Viszont 
kétségtelenül csábításnak minősít
hető, ha a  játékost akkor csalogat
ják, am ikor m ég más egyletben fut 
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akkor a játékos joggal kereshet, ma
gának' más klubot és, ha ajánlkozik 
valahol, akkor nem csábítás, ha be
szélgetnek vele a. feltételekről. Ter
mészetesen, mihelyt komoly form á
ban felmerül a szerződtetés, avagy 
az átigazolás gondolata, azonnal 
érintkezésbe kell lépni az érdekelt 
egylettel is.“

„Kimeríti a csábítás fogalmát, ha 
a játékost be nem váltható ígéretek
kel csalogatják és ha olyan eszkö
zökkel veszik rá a játékost az át
lépésre, amelyek a játékos szabad- 
akaratát befolyásolták. N em  közöm 
bös megállapítani azt sem, h ogy mit 
is akar a játékos: van-e kedve régi 
egyletében maradni, vagy pedig kü
lönböző okokból feltétlenül új eg y 
letbe akar lépni. Egyáltalán nem  
eszményi az, ahogyan a múltban 
volt, hogy a játékos meglcérdezése 
nélkül a két egylet vezetői döntöt
tek az átadásról. Elméletben kétség
telenül az volna a helyes, hogy előbb 
a két egylet kezdjen tárgyalni, a 
gyakorlatban azonban szinte elkerül
hetetlen, hogy előbb meg ne kérdez
zék a játékost: volna-e kedve az át
lépésre. Nem feltétlenül csábítás, ha 
a játékos után érdeklődő klub előbb a 
játékosnál tapogatózik és csak azután 
kezdi el a tárgyalást a játékos eg y 
letével. Természetesen sok függ 
attól, milyen formában tárgyalnak a 
játékossal s ezért hangsúlyozzuk, 
hogy majdnem minden ilyen eset 
különleges elbírálást kíván. H a a szö
vetség élé kerül ilyen ügy, a szövet
ség egyesbírái, vagy a szövetség  
más fórumai teljes tárgyilagosság
gal fogják keresni a jövőben is azt 
a középutat, amely az egylet érdeke 
és a játékos érdeke között van. Biz
tosak vagyunk abban, hogy a túl
zott mértékű játékosvándorlás a jö 
vőben erősen csökkenni fog, hiszen 
ma már csaknem minden egylet tö
rődik a játékosneveléssel és rövide
sen itt lesz az az idő, amikor az eg y 
letek csak egészen kismértékben fog 
nak rászorulni arra, hogy más egyle-

A SZEGEDI VSE
vezetőség© Csütörtökön titkos ülést tar-
tott. Nagyfontosság-ú kérdések szerepel*tok a tárgysorozaton... Mint kiszivárgott, főleg játékoserősálési ügyeket tárgyalt a 
vezetőség. Hogy kikkel tárgyalnak, azt egyelőre nem hozzák ■ nyilvánosságra. — 
Nem szeretnénk, — mondják a vezetők — hogy valami is keresztülhúzza, vagy 
megzavarja a számításainkat.
SZERENCS CSAPATA AZ I. OSZTÁLY- "BÁN!

A Szerencsi CCsSE 12 évi küzdelem után moet végre felkerült a miskolci I. 
osztályba. A GyAJÍ II elleni döntőmér
kőzésen több. mint ezer néző szurkolt a 
csapatnak és örült végül is a 4:0-ás 
Győzelemnek s ezzel együtt az I. osztá- 
Ivúságnak. Különösen a támadósor volt 
elemében, de a fedezetekre ett ..Avedö. 

tehetett »,--------

lekből szerezzenek maguknak játé
k ost“

ím e: így fest az MLSz hivatalos 
álláspontja a „játékoscsábítás" kér
désében.

Ml m helyzet a „k i-h ava  ?"  arcvonalari f
Most pedig nézzük, mit mondanak 

az érdekéitek a felmerült nevekre, 
lehetőségekre,

AZ ÚJPEST
részéről Langfelder Ferenc igazgató 
ezt mondja:

•—- A Zörgő-ügyben nincs nagy vál
tozás. A játékos maga jelentkezett 
nálunk, egy másik játékos társasá
gában. Zörgö ügyében érintkezésbe 
léptünk a. Törekvés vezetőségével. 
Ekkor tagadó választ tcaptunk. A 
napokban Zörgö megint jelentkezett 
nálunk. Kérésére m égegyszer érint
kezésbe lépünk a Törekvés vezető
ségével a napokban.

A  TÖREKVÉS
véleményét Tasnády József intéző 
mondja el:

—  Hosszas megfontolás után arra 
az álláspontra jutottunk, hogy Zör
gőt mégis átadjuk. A fiatal játékos
nak valósággal rögeszm éjévé vált 
már a távozás. A z  Újpest részéről 
már újra érintkezésbe léptek velünk 
x közöltem is a Törekvés feltételeit. 
Választ m ég nem kaptunk. Eddig ter
mészetesen Zörgőnek kötelessége 
résstvenni az edzéseinken.

(Langfelder Ferenccel a délelőtti 
órákban beszéltünk, Tasnády József
fel pedig délután. A két interjú kö
zött történhetett az „érintkezés fel
vétele". -— A Szerk.J

A WMFC
részéről Bcnes Ernő intéző így be
szél :

—■ A z amatőrjeinkből merítünk 
erőt. Köteles, Braun-Bakos, Szekeres 
és Kiss Lajos fog majd a W M F C - 
ben szerepelni. Ezenkívül valószínű
leg máshonnan is veszünk át eg y 
két játékost.

—  Szabó Il-t például ?
— Nem. Csak fiatal játékosokat 

szerződtetünk. Szó van egy-két játé
kosról, majd tárgyalunk az egyesü
letükkel, de egyelőre még egyik ügy 
sem érett a nyilvánosság számára.

A Z  FTC
részéről a következő felvilágosítást 
kaptuk:

-— N em  tudunk arról, hogy a két 
Kalocsai Kolozsvárra menne. Kalo
csai dr most beteg, Beregszászon  
van, ö különben is a Kér rácvároshoz 
tartozott, szabaddá tették, tehát oda 
m egy, ahova akar. Kalocsai Aba az 
FTC játékosa. Eddig semmiféle m eg
keresés nem érkezett hozzánk, a já
tékostól sem hallottunk olyan szán
dékot, mintha Kolozsvárra akarna 
menni. Különben ő is Beregszászon 
van jelenleg.

A  KISPEST
részéről Papp János városgazda, a 
Kispest vezetőségi tagja beszél:

-— A  két Olajkár és Kincses ügyé
ben nincs újság. Annyit mondhatok, 
hogy el tudok képzelni olyan össze
get, amelyért a három játékost át
adjuk. Olyan összegért, amelyért 
két csapatravaló játékost tudunk 
venni...

A  NAC
ügyvezető elnökével, Jancsö Bélá
val a délután folyamán beszéltünk. 
Ezt mondta:

—  Kovács II valóban nem vett 
részt azon a gyükostavi nyaraláson, 
amelyre Jeney elnök úr hívta meg a 
csapatot. Mint utólag értesültünk, a 
játékos Pesten járt néhány napig. 
Arról, hogy egyesülettel tárgyalt 
volna, egyelőre nem tudunk. Arról 
sem tudunk, hogy el akarna menni 
a NAC-ból. A z, hogy a. játékos Pes
ten járt, nem jelent semmit. A  sza
badsága alatt oda m egy, ahova akar.

(Nemhivatalos nagyváradi körök 
viszont úgy tudják, hogy Kovács II  
el akar menni, mégpedig a WMFC- 
hez szeretne kerülni. Hogy ez igaz-e. 
vagy pedig csak pletyka, az a közeli 
napokban eldől.)

Az esti órákban Budapesten be
széltünk Jeney Rezsővel, a NAC el
nökével. ö  már többet tud, mint az 
ügyvezető:

—  Tudok róla, hogy Kovács II a 
W M F C -be akar menni, Nem. tőle tu
dom, hanem kerülő úton. M ost csak 
annyit mondhatok, hogy mi erőszak
kal senkit sem tartunk vissza s ha 
valaki el akar menni, az elmehet,

A  SZEGED I EA C
nevében Pataky Sándor intéző be
szél:

—  Dósai, a kapusunk Budapesten 
járt és részt is vett a W M F C  edzé
sén, A W M F C  üzenetet is küldött 
nekünk a játékos útján. Állást adna 
a játékosnak és fedezné tanulmá
nyai költségeit is. Dósai ugyanis 
Budapesten a felsöipariskolába fog  
járni, gyakorlóidejét meg eltöltötte. 
M i természetesen nem gördítünk aka
dályt a játékos távozása élé, mert nem  
akarjuk útját állni boldogulásának, 
érdemben azonban addig nem fog
lalkozhatunk az üggyel, amíg a

hivatalosan nem fordul .hoz-„

zánk. Dósait természetesen nagyon 
sajnáljuk, remek kapus, a W M F C  
sokat nyerne vele.

A KOLOZSVÁRI AC
körül folyik a legtöbb szó az erösi- 
tési arcvonalon. Ide „szánják" a két 
Olajkárt, Kincsest s a két Kalocsait. 
Kolozsvári tudósítónk —  mint je
lenti — nem tudott hivatalos vezetői 
nyilatkozatot szerezni, a közhangu
lat szerint ózonban —  nemcsak ez 
az öt játékos erősíti a. KAC-ot a kö
zeljövőben.

— na*, -w i |

L u k á cs  út|a
a  F e re n cv á ro s  fe lé  • «S(

, ,Viszontlátásra a —  Ferenc
várossal" (így búcsúzott 
Lukács Nagybányáról)

—  M eg y? N em  m egy?
A műit héten még ilyen kérdé

sekkel „faggatták" egymást a 
nagybányai szurkolók. Ma ez már a 
múlté. Lukács Ede, a Nagybánya 
SE fiatal játékosa a ferencvárosi 
vezetők kezébe tette le a „sorsát". 
Kedden aláírta szerződését a. Fe
rencvároshoz.

Nagybányáról már nem egy já 
tékos pályafutása Indult el és ívelt 
felfelé egészen a címeres mezig. 
Most a kis Lukács a soros, hogy 
öregbítse Nagybánya „becsületét",

Erdélyben éppúgy, mint Nagybá
nyán már régen felismerték Lukács 
nagy képességeit és biztosra vették, 
hogy ezeket a képességeit valame
lyik nagycsapatban fogja értékesí
teni. De hogy ilyen hamar elkerül
jön egy olyan nagycsapatba, mint 
amilyen a, Ferencváros, azt nem 
várták. Szüleinek is az vélt az 
álláspontjuk: a gyereknek tanulnia 
kell. Ezt meg is mondották a ferenc
városi vezetőknek, hogy ehhez ra
gaszkodnak. A Ferencváros vállalta, 
hogy a kis Lukács tovább fogja 
folytatni az ö védőszárnyuk alatt a 
tanulmányait. Erre a azután a 
szerződéshez bele" _jét Lukács-
papa,

Lukács Ede 1938-ban került a 
Nagybányai SE-hez. Rendkívüli ké
pességei hamarosan megmu tatkoz
tak: beválogatták a román B) csa
patba. Tavaly ősszel Erdély váloga
tottjában Is játszott. LiiJcács eddigi 
sikereinek nagy részét kitűnő edző
jének, Jeny Rudolfnak köszönheti. 
Jeny fedezte fel tulajdonképpen Lu
kácsot, ö szorgalmazta annakidején, 
hogy az NSE-be kerüljön.

A kitűnő fiatal jobbszélsö pálya
futása Nagybányán mindössze há
rom esztendeig tartott. Sok, nagyon 
sok örömet szerzett ez alatt a. rövid 
idő alatt a nagybányai rajongók
nak.

Csütörtökön búcsúztatták Nagy
bányán. A  kis Lukács könnyes 
szemmel ezekkel a szavakkal bú
csúzott:

—- Viszontlátásra a Ferencváros
sal!

*
Lukács távozásával kapcsolatban 

a vezetőség éis Jeny edző az alábbia
kat mondja:

Vezetők:
—  Kiváló játékosunk volt. Mindig 

m egtette a kötelességét az egyesüle
tünkkel szem ben. Távozását nagyon 
sajnáljuk, de vigasztal bennünket az 
a tudat, h ogy a Ferencvárosban jó 
kezekbe került. Igazi képességei biz
tosan még jobban ki fognak bonta
kozni a magyar bajnolccsapatban.

Jeny Rudolf edző:
—  Lukács jó tanítvány volt, sosem  

volt vele sem m i bajom. A  Ferenc
városban hírneves játékos lesz be
lőle. A z  sem  lepne meg, ha állandó 
tagja lenne a magyar válogatott csa
patnak. A  képessége megvan hozzá. 
A  Ferencváros biztosam jól fog járni 
Lukáccsal.

így  ment el a kis Zeikács Nagy
bányáról ...

R. B. F.

Vidéki műsor
DUNA—TISZAKÖZI KERÜLET 

I. osztály: Törökszoutmikhn: TFC—Cin* 
kotal TK (Ha.iílu). — . Hunaharasztl: 
DSC—Isaszegi MÜVE (Leincr).

— .......... ■c a^a—........-
A 111 éves jubileumát ünneplő berlini

Lufthansa spurteirycsülele augusztus 23-nn és 24-én nemzetközi labdarúgótor
nát rendez, A labdarúgótornára a Fe
rencváros FC-t és a. Lazío (Róma) csapatát hívták meg.
ERZSÉBETI AMATŐRÖK VÁLOGATÓ 

MÉRKŐZÉSE
Pirosok—Sárgák 4:0 (2:0). Erzsébet-u. 

Vezette: Galambos. Az őszi idény kezdete 
előtt az erzsébeli amatőrök válogatottja 
néhány mérkőzést játszik, köztük a 
BLASz válogatottja ellen is. Ezekre a 
mérkőzésükre készülve, rendezték a váló- 
ffato mérkőzést az amatőrök. Változató®íráírni játékban könnyen győztek a pi
rosak. Gollövő: Mészáros (‘2. euvcf 11-cis- 
ből). Vadász és Borbély II. Jó; Mészá
ros. R cinci*., Borbély II, illetve Fekete#



Péntek, 1941 július 18.

T o l v a j  
a

*

Ha Pestszenterzeébeten megsza
vaztatnák a labdarúgó szurkolókat, 
hogy ki a város legnépszerűbb lab
darúgója, 100 kérdezett közül 99 
gondolkozás nélkül válaszolná: — 
Tolvaj.

Valóban, Tolvaj Lajos, ez az örök
ké mosolygó, mindössze 165 centi 
magas, 2 2  éves játékos, az erzsé
beti szurkolók körülrajongott ked
vence.

A Lampart balszélsője kétségtele
nül a magyar labdarúgás egyik 
nagy értéke. Gyors, kapuratörő já 
tékos. Tisztában van azzal, hogy a 
labdarúgás célja a gól, s a maga ré
széről mindent elkövet ennek a cél
nak elérésére. De amellett önzetlen. 
Pillanatok alatt meglátja, melyik 
játékostársa van a legjobb helyzet
ben s biztos, hogy azonnal az kapja 
a labdát. Mint játékos példás visel
kedésű. Nyolc éve játszik már, de 
még kiállítva nem volt. Ttppen játék
felfogása. mindig sportszerű visel
kedése, no meg örökké mosolygó 
arca. miatt lett az erzsébeti szur
kolók kedvence.

A szerény, fiatal játékossal elbe
szélgettünk a napokban.

(— Mióta játszik a Lampart bán ?)
— N égy éve. IS éves kóromban, ke

rültem oda, a Kisalagi BE-ből. Ma is 
Kisala gr ól járok Pestszente rzsé
betre,

(—. ön gyors játékos, azt láttuk 
a mérkőzéseken. Futott már időre* 
100 métert ?)

—- M ég soka nem futottam időre 
De nem is annyira 100 méterre ua 
gyök gyors, mint inkább '10— 25 mé
teres vágtákban. Nagyon gyors a 
rajtom és az sokat jelent.

' (— Mindig balszélsöt játszott?)
—• Nem, Mindkét lábbál egyfor

mán. rúgok, Azelőtt felsőcsatár vol
tam. Amikor .a  Lamparthoz kerül 
tem, nem volt meg felelő balszélsője a 
csapatnak. Engem játszattak ott. 
Azóta vagyok balszélsö.

(— Az utolsó bajnoki évben hány 
gólt rúgott ?)

b e lo p t a  m a g á t  
k e g y é ib e

— Én voltam a csapatom legered
ményesebb góllövője, 19 góllal.

(—  Szeret 11-est rúgni?)
— N em  szeretek és nem is szok

tam. Ellenben nagyon szeretem a ka
putól 16— 20 méteres körzetbe való 
szabadrúgásokat. Érdekes, hogy mi
nél fontosabb volt a részünkre, a 
gól, annál valószínűbb volt, hogy be
rúgom az ilyen szabadrúgást.

(Mi az oka ennek?)
Nyugodt játékos vagyok. Tu

dom ilyenkor mit jelent a csapatnak 
a gól. Sokkal jobban vigyázok te
hát. hogy kapura menjen a lövés, 
mint máskor. Ha azután eltalálja az 
ember a labdát és az a kapura m egy, 
nagyon nehéz a kapus dolga. Ha 
nincs sorfal, több a hely célzásra. 
Ha viszont van sorfal, a kapust 
sokszor eltakarják. Mire aztán ész
reveszi a labdát, rendesen már elké
sett a védéssel.

( — Van valami kedves emléke ed
digi játékosmultjából ?)

__ Van bőven! Elsősorban két B)
válogatottságom 1938-ban. A  Buda
pest— Bécs mérkőzés után én kap
tam a legjobb bírálatot g magyar 
csatársorban. Bukarestben pedig az 
utazás, a bánásmód és az l : l -e s  
eredmény Románia A ) csapata 
ellen.

Befejezésül álljon itt Tomecskó- 
nak, a Lampart edzőjének vélemé
nye Tolvajról:

__ Tolvaj gyors, körültekintő és
elsősorban gólratörö csatár. Éppen 
az a játékos, aki a mai labdarúgás
hoz szükséges. Ha valami véletlen 
sérülés közbe nein jön, sokszoros 
válogatott lehet még a jövőben. Eh 
Uez azonban szükséges az is, hogy 
Tolvaj, mint játékos, továbbra is ma 
radjon meg annak, ami idáig volt. Le 
gyen szerény. Érezze, hogy neki is 
mindig van tanulnivalója a labda
rúgásban. mert ha valaki csillagnak 
érzi m gát, az már el is veszett, mint 
labdarugó.

D É L V I D É K I  K Ö R Ú T O N

S Z A B A D K A ,
ahol még a „ városi“  ember is a „vasútiról** beszél

— C sak  a SzVAK. feerülfeet az NB I-be

Seregszemle a Hazatérés Bajnokság 
öt csoportjának győztesei fölött

i I I .
A z U FC , Ú jv id ék  b a jn o ka

(Legalábbis b a j n o k n a k  tekinthelő együttese)
Újvidék, július 17.

Az UFC körében lázas készülődéi: 
folyik a Hazatérés Bajnokság dön
tőjére. Az UAC ugyan szeretné el
vitatni az UFC-töl az elsőséget. 
Wagner Károly dr, az UAC elnöke 
mondotta:

A z  V. csoport bajnoki sorrendje 
még tisztázatlan. Am íg az MLSz 
végérvényesen nem dönt a félbesza
kadt UFC— Petröc mérkőzés ügyé
ben, addig az U AC az első.

Ez az álláspont erősen sántít, 
mert azon a félbeszakadt mérközé-

K i t ű n ő
mi n ő s é g i ) S x 9 - es
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S l O l l H é r
PARI SÜ F O T Ó  sssáfcUzlet

a Parist Nagy Aruház épületében

sen az UFC vezetett, s nem vitás, 
hogy a félbeszakadásban egyedül a 
petröciek a hibásak s így az MLSz 
határozata nem lehet más, mint 
hogy a mérkőzést igazolja az UFC 
javára. Ez pedig azt jelenti, hogy 
az UFC a bajnok. Hogy az MLSz- 
nek ez az álláspontja, látszik abból 
is, hogy az U FC-t vette  számításba 
a ’ döntök sorsolásában.

Az UFC játékosai szerdán nagy 
edzést tartottak. A z edzés után be
szélgettünk Kiirtz edővel és ö a kö
vetkezőket mondotta:

— Nagy az öröm m ost nálunk és 
bizakodunk abban, hogy ott leszünk 
n Hazatérés Bajnokság döntőjében. 
Nem kell ehhez más, „csak" annyi, 
hogg vasárnap győzzünk Besdánom . 
Es azonban aligha lesz könnyít. Há
rom kellemetlenséggel kell számol
nunk.: először azzal, hogy idegen 
környezetben kell játszanunk, azutan 
azzal, hogy négyórás autóutat kell 
bennünk a mérkőzés előtt és végül 
azzal, hogy a bezdáni pálya sokkal 
kisebb, mint az újvidéki pályák.

Beszélgettünk a játékosokkal is. 
Egyformán azt állítják, hogy jó 
erőnlétben vannak és nagy bennük 
á reménység, hogy Bezdánból győz
tesen kerülnek haza. Hogy nagy az 
önbizalom, az kitűnik abból is, hogy 
*okat emlegetik m ár Szabadkát. 
Ettől már komolyan félnek s leg-

1 többjük csak annyit volt bátor meg- 
Ikockáztatni, hogy: majd meglát
ju k . De volt ebben valami férfias 
fenyegetőzés is s a „Majd rneglát- 
juk“ -ot vehetjük „Majd megmutat- 
juk“-nak is.

A  csapat megszokott összeállítá
sában játszik majd. Ez a tizenegy 
megy Bezdántoa: Báky — Zahoray, 
Somogyi —  Qaál, Buzgó, Búrsi 
Kuján (esetleg Á csj, Erdős, Szab- 
lyár, Balogh, Pörge.

Valamennyien régi játékosai az 
UFC-nek. A  felszabadulás után új 
játékosok nem kerültek a csapathoz, 
erre nem is volt szükség. Zahoray, 
Burai, Buzgó és Szablyár már több
ször játszott Újvidék válogatottjá
ban. Tavaly ifjúsági játékosokkal 
frissítettél! fel a csapatot és a fris
sítés kitünően sikerült. Az öregek 
legöregebbje Zahoray 34 éves már, 
de a játékán Igazán nem látszik 
meg a kora.

Újvidéken mostanában olyan hírek 
terjedtek el, hogy az UFC mögött 
álló kábelgyárat elviszik Szófiába. 
Kurtz edző, aki egyben sportkapi
tány is, így nyilatkozott erről:

— Alaptalan kitalálás az egész. 
Húsz éve állok a cég szolgálatában 
és tudnom kellene arról, hogy ilyen 
nagy lépésről szó lenne. A z UFC kü
lönben sem a kábelgyár csapata, 
mint sokan hiszik, hanem gyári 
munkások csapata, A  kábelgyárból 
mindössze öt játékosunk van, a töb
biek más-más gyárból kerülnek ki.

A  beszélgetés végén Kurtz kapi
tány még ezt mondja:

— A labdarúgásban mindén lehet
séges s ezért elképzelhető az is, hogy 
mi nyerjük meg a Hazatérés Baj
nokságát. Erdélyben is mindenki 
Nagybánya győzelmére esküdött és 
végül mégis Kolozsvár került az 
NB I-be. Ugyanez megtörténhet itt 
is. A  Ssabadíca-i Vasutas a nagy esé
lyes, de ez még nem jelenti azt, 
hogy ö is lesz a bajnok.

— Tudjuk, hogy az MLSz elnök
sége több alkalommal is leszögezte, 
hogy az N B I-be való beosztás fiig 
getlen a Hazatérés Bajnokság ered 
menyétől, mégis úgy érezzük, hogy 
ha mi vinnénk el a bajnoki címet, 
akkor igazságtalan határozat lenne, 
ha más csapatot osztanának be a 
Nemzeti Bajnokság első osztályába.

— Vállalnánk is az N B I-ben való 
szereplést s szent a m eggyőződésem , 
hogy ott nem is hoznánk szégyent a 
Bácsvidélc labdarúgó sportjára.

(Döntölt az MLS Országos, Tanácsa: 
a visszatért Délvidék labdartiírosporlja 
helyet kap az NB j,,. IX. és 111. • osz
tályában. • ,,, ,

Tulajdonképpen, hogyan is állun.v 
a délvidéki labűunígósporttal ? Milyen 
erős ez a labdarúgás, mit lehel a dél
vidékiektől várni} ,

Lapunk szerkesztőségé a , d-elvidoKt 
labdarúgósport tanulmányozására Bö
kni Mailanovieli Béla miuikaiúi'sunknt 
küldte ki. Munka Iá ív, im k hosszabb ideig 
tartózkodik a Délvidéken, annak több 
városába látogat ol és a körútja során 
észleltekről folytatólagosan számol be.)

Szabadka, július 16.
Kelebia felé ro

han az esti gyors
vonat. Jobbról-bal- 
ról aratnak. Sport
nyelven szólva már 
a „hajránál" tar
tanak. Kiskunha
las után jön a 
rendőrségi vizsga 
lat. Az ügyeletes
nek messziről nyúj

tom a „Nyílt rendelet"-et, az uta 
zásl engedélyt, rápillant és udvaria
san már adja Is vissza. A kelebiai 
.,vámvizsgálat" jóformán már nem 
is vizsgálat, hiszen már -— nem 
utazunk ki az országból. A  szomorú 
régi „határt11 már csak néhány föld
bevert sín jelzi, hamarosan ezeket 
is kiássák.

Szabadka!...
Az emberek az utcán, a pompás 

városháza előtt már nem sétálnak 
olyan hangoskodva, mint évekkel 
ezelőtt. Az az érzésünk, hogy itt 
most komoly munka folyik. Egyik 
másik üzlet felett a cégtábla még 
csak ideiglenes, de — magyar.

Szerdán délelőtt szabályosan je
lentkeztem a Városházán s utána 
benézek a számvevőséghez. Itt ta 
lálom Drenkovich Istvánt, a Sze 
badkai Vasutas AK egyik vezető
jét. Jó magyar ember, most kért 
engedélyt a Vitézi Széktől, hogy ne
vét Dobay-ra változtathassa. 

Megkérdem tőle:
(— ön nem vasutas és mégis az 

SzVAK tagja?)
Ig e n ,. én már a világháború 

előtt az S zV A K  tagja voltam. Ami 
kor a szerbek bejöttek, akkor eldug
tam az S zV A K  irattárát és alapsza
bályait. Éppen mogt adtam vissza a 
régi, békebeli alapszabályokat.

(— Miért akar az SzVAK új pá
lyát építeni, amikor rendelkezésére 
áll a pompás stadion ?)

—  Ennek a stadionnak sok hiá
nyossága van. Nincsenek benne ren
des öltözők—

(—  De ha a stadion rendbehoza
tala még mindig olcsóbb, mint új 
pálya építése! Ütóvégrc ebbe a sta
dionba 2 0 .0 0 0  ember fér he s tu
domásunk szerint ez a stadion a 
legszebb egész Délvidéken.)

.— Igen-igen, de ez a stadion a vá
rosé...

(— Ez nem ok, hogy az SzVAK 
ne rendezze majd ott a mérkőzé
seit...)

De az a stadion volt a szokol- 
stadion s éppen ezért az emberek  
nem szívesen járnak oda. A szerb 
idők alatt én magam például egyet
len egyszer sem léptem át a sta
dion küszöbét! Csak most voltam  
benne először, most, hogy Szabadka 
visszatért az anyaországhoz.

(Ez az idegenkedés Is majd el 
múlik bizonyos idő múlva...)

—  Mégis jó lenne egy új, kor
szerű nagypálya.

Más tárgyra térünk át:
(__ Milyen terveik vannak?)

Edzőt akarunk szerződtetni 
N em  vándoredzőt, hanem rendes ed
zőt. Már beszéltünk is ebben az 
ügyben Senkey Imrével, az edzők 
elnökével. Azután jó lenne, ha a 
M Á V  műhelyt helyezne ide, altkor 
m ég több játékosunk lehetne.

(__ Kell erősítenie az SzVAK-
nali, akkor, ha bejut az NB I-be?)

__ Feltétlenül, mert három volt
játékosunk eltávozott.

(-*■ Mi a színe az SzVAK-nak?)
Zöld-fehér...

Azután ezt mondja:
—  Nagy kár, hogy Kopilovics 

vállperectörést szenvedett. A z el
múlt vasárnap Sseleczkyvel kísérte 
testünk a középcsatár helyén, de ö 
nem vált be. Ezenkívül több játéko
sunk megsérült s ezért nem tudtuk 
megverni az SsTC-t.

Elbúcsúzunk és kimegyünk az 
állomásra. Ott találjuk meg Pálhídy 
Mihályt,

ni, én ugyanis még kicsit „ idegen“ 
vagyok az SsVAK-ban, hiszen Hat
vanból kerültem ide.

(-— Nagyszerű, így legalább el 
tudja mondani nekünk, hogy mit 
észlelt Szabadkán, mint „Idegen"...)

__A zt látom, hogy ü t nemcsak a
vasutasai: érdeklődnek az S zí A K  
iránt, hanem a városi emberek is. A 
városban is rengeteg híve van a 
vasutas csapatnak. Ennek egyik  
oka ctz, hogy Szabadkán rengeteg 
nyugdíjas vasutas él. Ezek és a i o- 
konságuk is velünk, vasutasokkal 
tartanak. De nagyon sok olyan híve 
■is van az SzVAK-nak, kinek semmi 
köze a vasúthoz. A város társa
dalmi egyesületei részéről egy kis 
irigységet tapasztaltam. Talán 
azért, rriert az S zV A K  élete erős 
pilléreken nyugszik.

(—  Miért akarnak új pályát épí
teni?)

-  M ert a stadion egy kicsit 
messze fekszik,

(— Nem vezet oda a villamos?)
_  De igen, nekünk azonban jobb 

lenne, ha itt a vasút melleit, a 
Palics felé vivő úton lenne a pá
lyánk. Játékosaink így könnyebben 
járhatnának edzésre és a vidékről 
mérkőzésre bejövöknek nem kellene 
messze menütök. Ha azonban beke
rülnénk az NB I-be, akkor eleinte 
természetesen a stadionban rendez
nék a mérkőzéseinket,

(— Milyen támogatást kapnak a 
MAV-tól ?)

__jl M AV-tól minden lehetőt
megkapunk. Éppen itt van egy le
vél (felveszi az Íróasztalról s meg
mutatja), ebben arról értesítenek 
bennünket, hogy a M Á V  most utalt 
ki részünkre 2200 pengőt felszere
lésre.

Közben szól a telefon s Buda 
pestről

az Ügyvezető alelnőköt.
ő  először ezt mondja:
__ Talán Bencse Ferenc, fűtő házi

í főnök több felvilágosítást tudna ad-

Bakay La?os oszlM yfőnök
jelentkezik. Előbb Pálhídy Mihály 
beszél vele, azután meg mi. Az ősz 
tályfönök ezt mondja:

— Olvasom, hogy a S sV Á K  a 
legutolsó mérkőzésén formáján alul 
szerepelt. Ennek kérem megván a 
magyarázata. Öt játékosunk sérült 
meg. Ezenkívül Kopilovics két hete 
vállperectörést szenvedett.

Pálhídy megjegyzi:
—  Kopilovics a döntőkön mór 

játszani akar.
Hja, kemény fából faragták a 

bácskaiakat.
Majd az osztályfőnök folytatja:
—  Amikor én Szabadkán voltam, 

akkor azt tapasztaltam, hogy a Dél
vidéken nagyon testre menő játékot 
folytainak. E zt m egtehették a szer
bek alatt, de én az ilyesmit az én 
játékosaimnak nem engedem. M eg
mondtam a játékosoknak, hogy ná
lunk durvaság nincs. Aki durvul, 
aki fegyelm ezetlen, azt én golyózom  
ki az egyesületből. El is értük azt, 
hogy az S zV A K  m ost már sport
szerűen játszik, de a többi egyesü
letben ez az átalakulás még nem 
történt meg s mi ezt egyelőre szen
vedjük.

Megnyugtatjuk, hogy az MLSz is 
igyekszik kiirtani a durva játékot. 
Az osztályfőnök így folytatja:

— A z, hogy az S zV A K  vasárnap 
döntetlenül játszott, m ég nem jelent 
semmit.

Megkérdjük:
(—  Osztályfőnök úr szerint az 

SzVAK hogyan állja meg majd a 
helyét az NB I-ben —  ha bekerül?)

— Jósolni nem tudok, de az 
S zV A K  minden kellékkel rendelke
zik ahhoz, hogy a helyét megáll
hassa. M i játékost akarunk nevelni 
és fogunk is. E gyelőre azonban jó- 
képességű játékosokkal kell erősí
tenünk. A z országban van harminc 
és egynéhány vasutas csapat s ezek
ben majd találunk erősítésre alkal
mas játékost. K iforrott játékost. Mi 
erősíteni fogunk.

Majd ezt mondja:
—  Helyeslem a 16-os létszámot, 

de úgy, hogy a 16-os létszám ma
radjon állandó. A  16-os létszámra 
szüksége van a mai Magyarország
nak. Ha a 16-os létszám  megmarad 
a jövő évre, akkor egészen bizonyos 
az, hogy az S zV A K  nem  lesz a ki
esők között.

(—  Mi a véleménye arról, hogy 
melyik délvidék! egyesület kerüljön 
be az NB I-be?)

■__ é h  egészen tárgyilagosan vizs-
aáltarn est a helyzetet. Újvidék, Sza
badka, Zenta, Zom bor, Ujverbász és 
a többi város közül csak Szabadka 
jöhet szóba. Szabadkának 110.000 la
kosa van, ez a város megérdemli, 
hogy elsőosztályú ' mérkőzéseket 
kapjon. Ha pedig csak Szabadka 
jön komolyan szám ításba, akkor meg 
azt mondhatom, h ogy csak a SzVA-K

kerülhet be az NB I-be. Csak olyan 
egyesület kerüljön az N B I-be, amely 
oh  meg is állja a helyét. Itt nincs 
más választás: csak a S zV A K .

Azután még hozzáteszi:
—  Ha megnyerjük a Hazatérés 

Bajnokságot s nem mi kerülünk az 
NB I-be, akkor ezt nem hagyjuk szó 
nélkül.

Elbúcsúzunk az osztályfőnöktől, le
tesszük a távbeszélő kagylót s 
eszünkbe jut az, hogy eljöttünk Sza
badkára szabadkaiakkal beszélni s 
közben távbeszélőn budapestivel be
széltünk.

Pálhídy Mihály még beszél az osz
tályfőnökkel. Közben belép a szobába

Kecskés Mihály
a Délvidéknek talán legjobb játé
kosa. Odaszől Pálhídy állomásfőnök- 
helyettesnek.

— H elyettes úr, tessék megmon
dani az osztályfőnök úrnak, hogy va
lami ,,dribli"  készül ellenünk.

Mi megkérdjük tőle:
(— Ki részéről?)
— A többi szabadkai egyesület ré

széről.
(— Miért nem győztek vasár

nap ?)
—  Mindegy volt már, ha kikap

tunk volna, akkor is mi lettünk vol
na az elsők. A  Fradi is kikapott a 
Szegedtől, meg döntetlenül játszott a 
Gammával, amikor már mindegy 
volt. No meg azután sok játékosunk 
megsérült. Rám, a jobbösszekötöre 
meg egyenesen ráállUották a bal- 
fedezetüket, mert tudták, ha én m eg
mozdulok, akkor baj van. De én nem  
félek a ráállástól. Volt úgy, hogy át
mentem a balösszekötőbe, egyszer  
meg halszélről adtam be egy jó lab
dát a középcsatárunknak, de az el
engedte a lába közölt. Nagyszerű  
helyzet volt, nem volt szerencsénk.

(— Milyen rendszerben játsza
nak?)

—. Természetesen WM -rendszer- * 
ben. Már évek óta. Bogesies szem é
lyében elsőrangú kullgnccsgl rendel
kezünk. K evés ilyen jő kullancs van. 
Tessék elhinni, hogy én, mint jobb- 
összekötő tudom igazán, hogy mi
lyen nehéz a WM-rendszerben ját
szani, mégis azt mondom, hogy csak 
ez a rendszer helyes.

Kecskés Mihály már 27 éves. Hal
lottuk a városban, hogy ő Szabadka 
legjobb játékosa. Az egyik szurkoló 
ezt mondta:

— Ha Budapesten Kecskést, meg 
Bogesicset meglátják, akkor majd 
csodálkozni fognak, hogy milyen jó 
jut élco fiaink vannak.

Kecskés ezt mondja:
— Nem  sokáig játszom már, de 

szeretném még megmutatni az anya

országbelieknek, hogy mit tudok. 
Mint csapatkapitány ígérhetem, hogy 
nem fogunk szégyent vallani, ha be
kerülünk az N B I-be. Játékosaink 
nagy örömmel várják a N B I-et és 
nagyon letörné őket, ha. nem kerül
nének oda. Mi eddig is az I. osztály
ban játszottunk s szeretnénk ezután 
is ott játszani.

Lassan búcsúzunk. Pálliidy Mihály 
meghívásokat mutogat, de meg
jegyzi:

— Ha bekerülünk az N B I-be, ak
kor a Hazatérés Bajnokság döntői 
után két heti szünetet tartunk, m eg
hívást nem fogadunk el s minden 
erőnkkel az N B  I-re készülünk.

Azután levelezőlapot mutogat. Még 
a környékről — Kuláról is jelent
keznek olyanok, akik a SzVAK, 
tagjai akarnak lenni.

Azután erősítési hírekről hallunk. 
Innen is jön játékos, onnan is. Hall
juk, hogy Beleszhn III is a SzVAK-ot 
erősíti majd. ö  annak a Beleszlin- 
nek a fia, aki annakidején a SAND- 
ban játszott Siflis Gézával, ö  Is hát
véd, balhátvéd. 17 éves, nagy tehet
ség. Apja fia. Az apja válogatott 
^olt...

Bemegyünk a városba. Az utcán 
diákok beszélgetnek sportról. Meg-% 
szólítjuk őket: \

( _  Melyik csapat kerülhet be 
Szabadkáról az NB I-be?)

Az egyik fiú így felel:
—  Én a „Sport" híve trágyák, de 

én is azt mondhatom, hogy csak a 
SzVA K . Csak az verheti meg a pesti



sssa
csapatokat. Már pedig mi nem akar 
juh Ütni, hogy miként verik a sza 
badkaiakat.

Benézünk íd. Siflis Pál vaskeres 
kedésébe. Siflis Gézának, a Ferenc- 
város volt kapusának a családjához 
Az öreg Siflis bácsi ezt mondja:

Tudja, öcsém, az egyik bunyó 
vác barátomnak volt vagy 100 hízott 
sertése. Mondtam neki „ne add el 
ókét, Irtsuk meg a magyaroknak!“  
ö  erre azt felelte: „Gondolod, hogy 
jönnek a m agyarok?“  „Biztosan!" 
mondtam én. És nem adtuk el a ser 
téseket. Azután jöttek a magyarok  
és eladtuk őket. S utána, amikor ol
vastuk, hogy Budapesten már nincs 
zsírhiány, azt gondoltuk, hogy no 
ehhez mi is hozzájárultunk egy lei 
csit. Mi is tettünk valamit az anya 
országért.

Siflis Géza bátyját megkérdjük, 
liogy mi a véleménye a szabadkai 
csapatokról. Ezt mondja:

— Régen jó volt a SAN D , de most 
csak a S eV A K  kerülhet az N B 1-be.

*
íme Szabadkán még az is a 

SzVAIC-ra szavaz, akinek semmi 
köze a vasúthoz.

Benézünk a Hírlap szerkesztőségé
be is. Itt is ezt halljuk:

—  Délvidéken csak a SzVAK-ról 
lehet szó!

■*
Nekünk a szabadkaiak tervéhez 

csak egy megjegyzésünk van. Kár 
lenne, ha a SzVAK most pályát épí
tene, kár lenne kihasználatlanul 
hagyni a pompás stadiont. Nincs az 
olyan messze s ha majd magyar csa
pat játszik abban a stadionban, ak
kor majd már senkinek sem jut eszé
be, hogy milyen stadion volt ez az 
előtt, A  SzVAK egyelőre igyekezzék 
megállni a helyét az NB I-ben 
feltéve, hogy bekerül —  s ha már 
megtalálta a helyét az NB I-ben, 
akkor még mindig ráér saját pálya 
építésére gondolni.

Bókái Mattanovich Béla.

A  Szent István Kupa 
múlté vi győztese, 
a Törekvés meg
kezdte előkészüle
teit
Zörgő. Kónya, a gyengél
kedő Palatínus, továbbá 
Lőrínczi és Kiss I nélkül

Csütörtökön délután 4 órakor sze
merkélő esőben gyülekezik a Törek
vés gárdája, hogy megkezdje előké
születeit a Szent István Kupa küz
delmeire. A társaság jókedvűen ké
szülődik neki az edzésnek. A  jelen
lévő játékosok közül ismertlen arcot 
Is látunk. Érdeklődésünkre megtud
juk, hogy az ismeretlen Éles József, 
a Marosvásárhelyi MTE játékosa.

W éber Lajos edző vezényletével 
vonulnak ki a játékoosk az edző- 
pályára. Először gyalogló „portyát" 
tartanak. Négy-öt kört menetelnek a 
játékosok. A  gyaloglást futás váltja 
fel. Lassú és gyors futások tarkít
ják a műsort. A közel 20 perces fu
tást, melyet Pajtás, Tasnády intéző 
fiának a kutyája, több alkalommal 
k,lá-batlankodásaival“ zavar meg, cél 
torna követi.

A  tornagyakorlatok közben gyors 
fejmozgást kell végezniük a játéko
soknak. W éber edző, hogy a fiúk 
szívesebben mozogjanak, megjegyzi:

—  Olyan gyorsan csináljátok, hogy 
fe l i  Vilmos legyen az, ki a fejeteket 
eltalálja.

Az edzésről egyébként hiányzott 
Palatínus, aki az esti mérkőzéseken 
nem fog még részt venni, hanem 
pihenteti a lábát a bajnoki mérkő
zésekre.

Nem jelent meg az edzésen isme
retlen okok miatt Kánya, Kiss I, Lő- 
rinczi és Zörgő. Dobay csak az ed- 
Eés végére érkezett ki. Vele W éber  
edző külön foglalkozott az edzés be
fejezése után. Á  közel másfélórás ed
zést nem követte labdajáték. Az ed
zés után beszéltünk Tasnády József
fel, a Törekvés intézőjével, aki a 
kővetkezőket mondotta:

— Remélem, a Szent István Ku
pában megint olyan szépen fogunk 
szerepelni, mint a múlt esztendőben. 
Íg y  legalább kárpótoljuk magunkat 
valamivel az NB I-ből való kiesésért.

A Törekvés legközelebbi edzését 
hétfőn délután 4 órakor tartja a Bi
hari-utcai pályán.

A Nagybányai SE két remek játékos
sal. erősödött. Az egyik Székely, a másik Medve. Az előbbi a sepsiszentgyörgyi 
Textilben, utóbbi a Marosvásárhely! SE- ben játszott eddig.
BERKESSY ELEMÉK JÚLIUS VÉGÉIG 

MÉG MEGTARTJA A VASÁRNAP 
DÉLELŐTTI KÖLYÖXEDZÉSEKET

Megir.uk, hogy a budapesti kerület szövetségi edzője, Berke&sy Elemér a 
Sa-IBTC edzője lett. Az is ismeretes, hogy a szövetségi edzőnek hetekre előre- 
menő(ng kidolgozott műsora volt, mely* 
ezerint vasárnap délelőttönként kölyök'
fítekosok részére edzéseket, rendezett. erke‘<;y erről a következőket mondta: 

— Mivel a -SalIjTC edzéseit csak o hó 
végién -kezdjük el. természetes, hogy a 
vasárnap délelőtti kölyökedzéseket még 
megtartom. Most vasárnap, július 20-án 
a PS-C pestújhelyi pályáján lesz edzés, 
erre a következő egyesületek játékosai 
kötelesek meg jelenni: PSC, BBSC. HAC 
és a ZSE. Az edzés délelőtt 10 árakor kezdődik.

Péntek, 1941 július 18.

A F ü s t ö s é r t  folyó tárgyalások m egakadtak, ellenben

Urai (0ÍMÁV16) - a MÁVAG-bai!
Füvesítés! és pályaszélesítési tervek a gép 
gyáriak műsorán

La
A MÁ\ AG lázasan készül a DVAC 
.cdl os/.tályozóra. A vezetőeég jobbra- 
Ira kutat, hogy — amennyire az idő 

ro vi (.‘Régi.? megengedi — megerősítse a 
csapatai.. A legújabb hírek a gépgyáriak 
hazatájáról a következők:

-— Megállapodtunk a Ganzzal, — mond
ta Opala Zoltán, a MÁVAG edzője —■ 
hogy ősszel nálunk játsza a mérkőzéseit, 
rézzel kapcsolatban a Ganzzal karöltve 
szeretnénk véghezvinni a füvesítést is. 
leráz, ez már jórészben az igazgatóságun
kon _ múlik majd. Ezenkívül szeretnénk 
kiszélesíteni a pályánkat. A játéktér mé
rete ugyanis 112x64 méter. A  futópályá
ból akarunk elcsípni két-két métert oly
annyira, hogy utána 68 méter széles le
gyen a , pályánk. Azt hiszem, maradna
meg elég hely a futóinknak___

A folyamaiban lévő erősítésekről Ber- 
tna Sándor, a MÁVAG elnöke így nvi- lalkozolt:

_— Mindent elkövetünk, hogy megerő
sítsük a csapatunkat és ezzel a szúr 
kólóinknak is kedvébe járjunk. Sajnos,, 
a Füstösért való tárgyalásaink megakad
tak és azt hiszem — végleg. Az a haj 
ugyanis, hogy nem anyagiakon múlik a 
dolog. Viszont van egy jó  hírem is. Köz
tudomású, hogy legnagyobb gondunk 
kaptiskérdés. TestvéreSapatisiiknak, a Di- 
MÁVAG-nak a szakosztályi elnöke, Né- 
methy Imre igazi sporttársi szívélyesség
gel felajánlotta Uramot, s  tartálékka- 
pusukat. Uramot leigazoljuk és a pén
teki edzésünkön már ő is résztresz.

— A pécsiek ellen már ő fog védeni?
— Ez nem biztos még. Uram leigazo

lásában az a megnyugtató, hogy nem 
egyetlen egy kapussal kell elébe vágnunk 
ennek a fontos osztályoz3nak....

A MÁVAG mai, pénteki odzósic fél 
hatkor kezdődik.

HrtfsfrjíE- tft _

flfégegyszer
a Szent László Kupáról

A Szent László Kupa döntőmérkö- 
zéséhez szól hozzá utólag Bálint 
Béla, a győri bencés gimnázium test- 
nevelési tanára. Mint írja, azért 
olyan későn, mert közben behívták 
katonának. Ezt írja többek között: 
Súlyos vereségünk egyetlen és fő 

oka az, hogy a döntő mérkőzés a ná
lunk éppen folyó érettségi közben 
volt. Csapatomban hat nyolcadikos 
játékos szerepelt, akik az érettségivel 
járó izgalmak következtében idegi
leg teljesen kimerültek. Különösen 
áll ez a kapusra, aki különben nagy
szerű játékos s nem egy mérkőzést 
maga nyert meg a csapatnak. Testi 
fáradtságról, hiányos előkészületről 
tehát nem lehet szó. Azt hiszem, 
senki sem hiszi és állítja komolyan, 
hogy a két döntőbe került csapat kö
zött ekkora különbség lett volna 
reális körülmények között. Nem aka
rom a munkácsiak érdemét kisebbí
teni, de ha a csapatomnak igazi tu
dásához mérten —  az előző játékok 
alapján —  ment volna a játék, nem 
hagytuk volna el vesztesként a pá
lyát. Csapatom ugyanis ettől a ka
tasztrofális naptól eltekintve, jó volt. 
Ml sorsolással egyszer sem jutottunk 
tovább, meghosszabbítással is csak 
egyszer. Lehet, hogy ez az ág gyen
gébb volt, de tisztán szerencsével 
ennyi mérkőzést megnyerni és a dön
tőig eljutni mégsem lehet. Reméljük,- 
hogy a jövőben a KISOK más rend
szerrel fog ja  lebonyolítani a Szent 
László Kupa mérkőzéseket, mert a 
jelen rendszer szerint egyrészt nem 
lehet valós eredményeket kihozni 
másrészt a mérkőzések —  mint az 
idén is —  a végén annyira össze
zsúfolódnak, hogy az iskola egyéb 
munkáját is zavarják."

Cegléd szava.
Ceglédről ötven (!) aláírással kap

tuk az alábbi levelet:
A Nemzeti Sport folyó hó 7-iki 

számában Cegléd város sportjáról 
megjelent terjedelmes leírást váro
sunk sportéletének irányítói, ver
senyzői, támogatói és lelkes közön
sége boldog örömmel vette.

Városunk sportéletének megalapo
zása, fennmaradása és fejlődése ér
dekében kifejtett áldozatkész és tö
rekvő munkánk megbecsülését és ki
tüntetését éreztük ki az értékes cikk
ből.

Amidőn ezért hálás szívvel köszö
netét mondunk Nagyságos Főszer
kesztő Urnák és a kiváló tollú mun
katársának, Bánkutl László dr úr
nak, egyben köszöntjük ama nagy
szerű elgondolását, hogy az egyete
mes magyar sport kiépítésével vég
zett nemzet- és ifjúságnevelő, haza
fias munkáért a többi városról és 
nagyközségről is hasonló leírások 
fognak megjelenni.

Hisszük, hogy a Nemzeti Sport
nak ez a nagyszerű célkitűzése mi
ként Cegléd város sporttársadalmá
ban, úgy a többi helyeken is nagy 
lelkesedést, további áldozatkészsé
get, tettrekészséget vált ki és több 
önbizalmat és hitet nyújt vezetők és 
sportolók számára. Meggyőződésünk, 
hogy a Nemzeti Sport ezen új irá
nyú munkája a magyar sportlélek 
számára újabb lendületet jelent és 
nagyobb fejlődést fog eredményezni.

Ehhez a munkához sok sikert kí
vánunk.

Az elismerést hálásan köszönjük.

Az MTK védelmében
Horváth Sándor fötisztvisélö, a F e
rencváros B )-K özép  h. kapitánya

yJ I-, Rájtócrái-jit. M t ÍIi á-X lyoniam a. doioghól, Bdxhg jgyg.

nyílt levelet intéz Gidófalvy Pál ár
hoz, az MLSz elnökéhez. Mivel ezt 
az ügyet már véglegesen lezárták, 
nem tartjuk időszerűnek a levél 
közlését.

Rákhely a Rúkhely-itg'yről
A  svéd-magyar viadalra való 

válogatáshoz egy egyesületeken kí
vül eső atlétabarát szólt hozzá a 
legutóbb és kifogásolta, hogy a 
MASz nem Rákhelyt válogatta be, 
holott a válogató-versenyen nagyob
bat dobott Csányinál.

Mi ismertettük a szövetségi állás
pontot is, amely abban csúcsosodott 
ki, hogy Rákhelyt a szövetség csak 
akkor válogatta volna, ha lényege
sen nagyobbat dob, mint ellenfelei. 
Ennek okául azt hozták fel, hogy 
Rákhely nem hallgatott a szövetségi 
figyelmeztetésekre, az atlétikai idény 
alatt is futballozott és ezért nem 
ért el olyan eredményt, amilyent ké
pességei alapján elérhetett volna.

Erre Rákhely Gyulától kaptunk 
választ. Sajnos, olyan nagy terjede
lemben, hogy az egészet nem tudjuk 
közölni.

Rákhely kifogásolja a válogató- 
versenyek lebonyolítása körül előfor
dult visszásságokat és kérdezd: 
miért bűne neki a futbatlozás, ami
kor Csányinak a kosárlabdázást 
megengedik. (Ebben van igazság!)

Arról pedig, hogy miért nem sza
kított a labdarúgással, a következő
ket írja:

Komoly szándékomban volt, hogy 
még csak nézni sem megyek ki 
1-abdarúgómérközésekre a tavasszal-" 

A tavalyi finn-magyar viadalon 
többen készítettek filmet a finn do
bókról. Már akkor kaptam ígéretet, 
hogy a filmeket a lehető legelső al
kalommal megkapom tanulmányozás 
céljából. Megköszöntem és vártam. 
Sajnos, fölöslegesen. Újév körül a 
szövetségben voltam és érdeklődtem 
a film felől. Nem tudtak róla sem
mit. Megígérték, hogy Hepp kapi
tány úrnak tolmácsolják kérésemet 
és értesítenek. Nem értesítették. -Be 
dig minden lehetőségem megvolt 
arra, hogy akár a tornateremben, 
akár szabadban gyakoroljam a 
csodastílust. Viszont nem akartam 
belekapni egy olyan stílusba, amit 
csak egyszer láttam, akkor is csak 
verseny közben. Ráadásul nem Is 
tudtam, hova nézzék, hiszen nekem 
is dobnom kellett. Utólag azután 
zavaros lett egy kissé .az egész és 
aem tudtam, hogy mit csináljak. A 
német-magyaron bizony gyászosan 
szerepeltem. E zért! Mivel szolgálati 
helyemen filmleadó is van, gondol
tam, hogy lesz bőven időm a télen 
tanulmányozni és kora tavasszal 
gyakorolni. Csak a filmet kellett 
volna megkapnom. Nem sikerült.

„Végül a Christmann-edzéseken 
sikerült kinyomoznom, hogy az ösz- 
szes felvételek közül csak az sike
rült, amit M edgyessy  készített. Meg 
akartam venni tőle, de akkor már 
Hepp kapitány úr a TF részére meg
vásárolta az eredeti példányt. Kér
tem egy-két napra kölcsön —  nem  
lehetett. Szabadságom lejárt, így 
még levetítve sem láthattam, mert 
a gerely-filmek vetítése csak később 
következett. Kértem M edgy-essyt, 
csináltasson másodpéldányt az én 
költségemre. Nekem nem tudott, 
mert a gyár anyaghiány miatt csak 
egy példányt készített, azt pedig a 
szövetség vette meg. Ezt csak ké
sőbb tudtam meg, addig vártam ren
dületlenül. A  filmet mutogatták is
kolákban és egyéb fontos helyeken, 
csak én nem jutottam hozzá."

,Azt hallottam egynéhányszor, 
hogy „ha megtanulnál dobni, köny- 
ny&n 70 m éter fölé jutnál!“  De hogy 
valaki komolyan gondolt volna arra, 
hogy megtanítson, vagry legalább 
hozzásegítsen a tanuláshoz, az nem 
fordult elő. Én nem utazhattam 
Finnországba, magamra hagyatva 
mást nem tehettem, mint amit akar
tam a filmmel. A  szövetség m ég azt 
sem tudta megtenni, hogy a két 
napig Budapesten időző Mikkolával 
együtt edzh essünk, mi, szegén y vi
dékiek."

,A tanulságot természetesen le-

keztem „vidéki" maradni, ezután is 
ki fogja  ez elégíteni minden ambí
ciómat. Nekem az is elég. Válogatott 
már voltam, lehet, hogy többet nem 
leszek. Remélem, nem is köteleznek 
válogatott viadalon való részvételre."

(Kétségtelenül sok igazság van 
abban, amit Rák-hely a filmmel kap
csolatban félpanaszol. N em  hisszük 
azonban, hogy annak a 65 méternek, 
amit Rákhely a korszerű finn stílus 
ismerete n é l k ü l  i s  elért a múlt
ban, ne örült volna meg a szövetség  
és ne válogatta volna örömmel 
Rákhelyt. A zt is fenntartjuk, hogy 
ennek a 65 méternek eléréséhez nem 
májusban játszott labdarúgómérkő
zéseken keresztül vezet az út.)

Az esztergomi labdarúgás 
újjáéledéséről

ír Hoffner Kálmán (Esztergom, 
Kossuth Lajos-u. 18.). Megírja, 
hogy sokáig aludt a labdarúgás 
Esztergomban, most azonban újra 
éled. A  leventék labdarúgásán ke
resztül van remény arra, hogy Esz 
tergom labdarúgása jobb lesz, mint 
valaha. A  leventeegyesület elnöke 
Marcell Árpád dr, főtitkára Dudás 
Zoltán, a labdarúgó szakosztály ve
zetője pedig M átéffy  Rezső. A  levél
író ezzel fejezi be levelét: „ örö
münkre szolgálna, ha a hivatalos 
tényezők is felfigyelnének az eszter
gomi leventeegyesület munkájára 
és oda hatnának, hogy a helybeli öt 
középiskola is bekapcsolódna."

Egy Kispest-szurkoló
balszélsöt ajánl a Kispestnek, név 
szerint Réti Ferencet, az MSC bal- 
szélsőjét.

A gádorost vendégszeretet
szép elismerése az a levél, amelyet 
a Szabadkai TC elnöksége intézett 
a GSE vezetőségéhez. A  Gádoros! 
SE szép ünnepséggel fogadta a sza
badkaiakat, a mérkőzésen pedig 
1500 néző jelent meg. Gádoros köz
ség mindössze 4800 lakosú(H) A z  
SzTC levelének másolatát Müller 
Ferenc, a GSE titkára küldte be 
nekünk.

A z elnök és a talicska
Tizenhárom esz

tendeje szerepel már 
a győri sport életé
ben a Győri Torna 
Club, egy kicsiny, 
de annál szorgalma
sabb egyesület. Most, 
hogy az északdunán
túli kerületben két 
csoportra osztották 
az I. osztályt, a 

GyTC is elsöosztályú lett. A  tizenhá
rom év keserves, kitartó munkája 
tehát meghozta a gyümölcsét.

A csapat csupa fiatal erőből áll. A 
gárda a tavaszi idényben bebizonyí
totta, hogy megérett arra, hogy ma
gasabb osztályban szerepeljen. Sok 
játékosa állandó tagja volt a győri 
II. osztályú válogatottnak, valamint 
az ifjúsági válogatottnak.

Az egyesület ügyvezető elnöke, 
Keresztfalvi József nagy szorgalom
mal és hozzáértéssel irányítja az 
egyesület életét. Holler Márton el
nök, Muts Rudolf titkár és Kiss Ist
ván intéző a legfőbb segítője.

A  györ-révfalusi kiscsapatot na
gyon szeretik Győrött és széles kö
rökben szerézne örömet azzal, ha 
megállná a helyét az I. osztály
ban is.

Hogy Keresztfalvi József milyen 
elnök, annak bizonyítására írjuk 'le  
az alábbi sorokat:

A  napokban kint jártunk Rév
faluban. a GyTC szükebb hazájában. 
A pálya mellett vitt fel az ütünk. 
Bent szorgalmas munka folyik. Ja
vítják a pálya talaját. Az egyik ta
licska mellett megpillantjuk az ügy
vezetőt, illetve exügyvezetöt, mert 
mi tagadás, ag einök urat egy időre 
eltiltották a szövetséggel szemben a 
tisztségének a viselésétől.

— Ha a szövetségben nem is kép
viselhetem egyesületemet, találtam 
magamnak működési teret, ahol még 
hasznára lehetek klubomnak, — 
mondja.

—  A z  első osztályba váló feljutá
sunk kötelez, hogy jó pályával vár 
juk ellenfelünket. A  játékosok és 
szurkolók is tudják, hogy anyagilag 
nem állunk a legjobban s így min
denki kétkeze munkájával vesz részt 
a pálya javításában .

Már jönnek is a „munkások" és az 
ügyvezető ismét kezébe veszi lapát
ját, hogy a főtitkár talicskáját 
megtöltse salakkal.

A  magyar sport lelkes munkásai...

Hlác 3 0 0 0  peng# U hut
i é z t e a k . « .

-—- Miről beszél, Tere f  ere?
•—- Arról a lelépési összegről, ame

lyet a most felkerült pestkörnyéki 
NB-csapat és a hajszál híjján ki
esett majdnem kiesett vállalati csa
pat képviselője felkínált...

-— Kiért ?
—  Annak a kiesett vállalati csa

patnak a középcsatáráért, aki min
denben b e n  n e van...

—  No és mi ebben az érdekes f
-— A z, hogy a tavaszi idény fo

lyamán az utóbbi vállalati csapat 
mindenképpen szabadulni szeretett 
volna kapusrémítgető középcsatárá
tól, most pedig —  semmi pénzért 
nem adja. Pedig neki éppen úgy kell 
a pénz, mint...

— E zt már kívül mondja el, Te-
refere úr...

sss=

£>|fÖLD|

Z E M l E

NAGY AZ ÖRÖM
Sátoral-jaujbelyen a Losoncapátfalvi SC fölött aratott győzőiéin nyomán, mórt 
ezzel a győzelemmel a MÁV SAC beke
rült az NB III. osztályába. A vezetőség már készülődik az új bajnoki évre. já
tékosok után kutait és edzőt is keres. 
Valószínűleg Leba-novics László lesz a 
csapat edzője. A losonci mérkőzés után sérültje is van a csapatnak. Esztergomi 
olyan komoly rándulást szenvedett, hogy 
az előjelek szerint jó pár hétig nem rúg
hat labdába. A nyári edzéseket egyelőre Gergoly intéző és Wéber csapatkapitány vezetik

A  Liersche SK a belga 
bajnok:

30.000 néző előtt, kánikulai hőség
ben játszotta vasárnap a belga lab
darúgó bajnokság döntőjét a Llersche 
SK és a White Star AC. A Liersche 
SK erős küzdelem után 3:l-re győ
zött. A kiesési alapon lebonyolított 
bajnoksággal sokan nem voltak 
megelégedve, a Beerschot, a mezőny 
legjobbja pl. kiesett az elődöntőben. 
Jövőre a régi rendszer szerint bonyo
lítják le a belga bajnokságot. (L. S.)

Valószínű, hogy Kiss Gyula, 
a Ferencváros csatára 
rövidesen a Gammához 
kerül

Megírtuk már, hogy Jánosy Béla, 
a Gamma sportigazgatója tárgya
lást folytatott a B’erencváros veze
tőségével azirányban, hogy Kisst, a 
zöld-fehérek csatárát adják át a 
Gammának. A  tárgyalások azonban 
nem végződtek a kívánt eredmény
nyel, mert a ferencvárosi vezetőség 
nem volt hajlandó a játékost át
adni.

Csütörtökön aztán fordulat tör
tént ebben az ügyben. Jánosy Bélát 
a Ferencváros vezetősége értesl- 

tte, hogy most már ázó lehet á 
játékos átadásáról. A  tárgyalások1 
még csütörtökön megkezdődtek és 
valószínű, hogy a két egyesület 
most már megegyezik. Ezek szerint 
egy-két napon belüt eldől, hogy 
Kiss Gyula a Gammához kerül-e.

A Lampart tárgyalásai 
kedvezően haladnak 
Pestszenterzsébet 
városával

A Lam-partban Lauoselc szakosz
tályvezetővel beszélgettünk:

—• Mi újság a pálya ügyében?
-— R om y Arikztid dr, Pestszenter

zsébet h. polgármestere — mondta 
Laucsek — fogadott bennünket. A  h. 
polgármester úr a legnagyobb m eg
értéssel fogadta az Erzsébet-utcai 
pálya füvesítésének kérdését és a 
legmesszebbmenő támogatását ígérte 
az ügyben. Technikai okokból a vég
leges döntés m ég pár napig elhúzó
dik, de máris biztosra vehetjük, hogy 
tavaszra már füves lesz az Erzsé
bet-utcai pálya. Tavasszal Pestszent- 
erzsébeten játszhatjuk mérkőzésein
ket. Nem kell külön hangsúlyoznom, 
hogy milyen öröm et okos ez nekünk.

A  Lampartb-an még az az újság, 
hogy a csapat július 2 2 -én, kedden 
délután kezdi meg az edzést az Er
zsébet-utcai pályán.

A Szeged július 27-én 
Hódm ezővásárhelyen játszik

Július 27-én JT-nap lesz Hód
mezővásárhelyen s ebből az -alka
lomból a JT felkérésére a Szeged 
Hódmezővásárhelyien szerepel az ot
tani válogatott ellen. A  Szeged szí
vesen tesz eleget a JT meghívá
sának.

Elm együnk Hódmezővásárhely
re —  mondotta Hesser Tibor edző 

bár sem m i különös előkészületet 
nem teszünk a mérkőzésre. M ég ed
zést sem tartunk. A  játékosok jófor
mán minden vasárnap játszottak 
mérkőzést a bajnoki idény befeje
zése óta, szükségük van tehát egy  
kis pihenőre. M ost vasárnap lesz az 
első olyan vasárnap, hogy nem ját
szik m érkőzést a csapat.

—......  ....— ............—
Az PTC hölyöktoborzól tart ma délután 

6 óra-kor az ul-loiuti pályán. Szerdán inár 
volt egy kolyoktoborzó. de nem sok volt 
a jelentkező. Az PTC vezetői remélik, 
hogy a mai loborzó már jobban sikerül.

A nagybányai „Jó szerencsét SE’’ ed
zéseinek irányítását Hornyák, az NSE jeles hátvédje vette át.

Üzemi mérkőzések Nagybányám Gyártelep—Kisasszonybánya 9:2 (3:1). Lakai 
tosuzem—Harzsabánya 4:0 (2:0),
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CÉLLÖVÉSZET

G y ő v y  é s M a m u s ic h  
ú j r a  i t a j é b a  s z á l l

Sátoraljaújhelyen július -O-an a MÁV
S Á G  o r s z á g o s  c é U ü v ő v e r s e n y t  _ r e n d e z .  A  
v e r s e n y r e  n e v e z e t t  a  T ö r e k v é s ,  a 
k o l c i  V S O ,  a S á r o s p a t a k i  M O V E ,  S á t o r 
a l j a ú j h e l y i  M O V E -. a z  ú j h e l y i  p o s t á s o k ,  
le v o n t á k  é s  a  r e n d e z ő  M Á V  ö A U .

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

és e g y é b  a p r ó s á g o k  a b a j n o k s á g  előtti 
ul.olsó n a p o k  k é s z ü lő d é s é r ő l

Baditz Pál (Ír, Miskolc. A Hungária 
az ..NB-ben k é t  ízben n y e r t  bajnokságot.Tatranghy. Az 19:18. évi kai dbajnoksa 
got Maszlag Lajos nyeste. Rajra «  W; 
r e v i c h  e l ő t t .  T ő r b a j n o k  G e r c v  c l i  A la d á rrcvicn «iuu, itnuajiiu > ----- -, ,
l e t t ,  p á r b a j  t ő  r b  a  j  r .o  k  G o z s y  fe a iK io r .

„Végén csattan az ostor" — mond
ják evezős berkekben. Esért helyez
ték a bajnokságot az idény _ végére. 
Minden egyesület teljes erejéből ké
szül, itt az utolsó alkalom, hogy az 
idény közben esett csorbákat kikü
szöbölhessék. És még hozzá milyen 
alkalom! Mert nagy és fontos ver
seny volt az olaszok elleni is, de azért 
mégis csa-k a bajnoki cím a leg
vonzóbb. Márpedig szombaton és va
sárnap 5  órakor megkezdődnek a 
küzdelmek Magyarország ezévi baj
nokságaiért.

A  Hungária táján is mar lazban 
élnek a versenyzők; két nap múlva, 
elválik, hogy ki a legény a gáton. 
Mikor ellátogatunk hozzájuk, mind
járt megpillantjuk Györy  Károlyt, a 
világhírű Györy— Mamusich kettős 
beltagját. A „kétméteres", népszerű 
„Karef" irdatlan fapapucsában hajó
ját javítja.

— Maguk is indulnak? — vesszük 
pergőtűz alá.

— írjén — feleli jókedvűen — , öt
évi szünet után újra hajóba szültünk.

—  És fog menni?
— Azt majd meglátjuk, •— moso- 

Jyodik el rejtelmesen.
A halónak nincs nagy baja, csak 

az egyik villát tartó csavar menete 
lazult meg. Odajön Mamusich Tibor, 
a másik „beltag4* is, Közös erővel 
egy-kettöre ki javítják. Mindjárt vi
szik is a talpra, hogy kipróbálják 
Vízreeresztik, beülnek, ellökjük őket. 
s máris messze járnak.

__ A. „nagy sas“  bontogatja szar-
vija.it, — gondoljuk magunkban 
amint figyeljük a munkájukat.

Nemsokára, visszajönnek, s kije
lentik, hogy minden nagyszerűen 
ment, nem kell félni. Mindjárt rá is
térünk az esélyekre.—  A  legnagyobb fegyvernem  a 
nyolcas, arra pályásunk a legerő
sebben s hála Istennek, nem re
m ény nélkül! — mondja Györy.
Igaz ugyan, hogy a nyolc ember kö
zül öt újonc, de ne feledjük, hogy 
ezek a múlt versenyt fölényesen 
nyert ujoncleyénység legjobb embe
rei. íg y  állnak fel: Kalmár, Szabó, 
Szerdahelyi, Inotay, Ssilvássy, Ma
musich, Györy, Farkas K . és M ol
nár, kormányos. Ezek között bizony 
csak a négyes, a hatos és a hetes 
régi fiú, a többi mind új. Egészen  
fiatal. Kormányos négyesben két 
csapat indul, az egyiknek G yöry, 
Inotay, Kalmár, Mamusich és Mol
nár (komi.) az összeállítása, ez in
dul kormányos nélküli négyesben is. 
A másik igy áll fe l: Szabó P., Sza
bó S., Stiber, Farkas és Jetiinek 
kormányos. Végül indul a kormá
nyos kettes a régi összetételben: 
Györy, Mamusich, Latinovics kor
mányoz bennünket.

—  Sajnos —  folytatja G yöry  —, 
kevés az evezős, ezért indul néme
lyikük két-három számban. Hiába, a 
mai fiatalság nem vonzódik az eve
zéshez. N em  ízlik nekik a kemény 
munka, az önmegtartóztatás, ami 
nélkül pedig jó evezős sohasem te
rem. Sokkal kellemesebb moziba 
járni, vagy vadevezni, mint minden 
délután itt edzeni s utána holtfárad
tan esni az ágyba. Ha pedig nincs 
evezős, nincs közönség.

— Közönség nemcsak azért nincs 
,— szól bele Mamusich — , hanem 
azért sincs, mert a versenyek nagy 
részét Csepelen rendezik, ahová 
senkinek sincs kedve kimenni, eg y 
részt az egyórás döcögős, másrészt 
a kényelmetlen nézőtér miatt. N é
hány évvel ezelőtt, mikor pedig 
egyre-másra nyertük a versenyeket, 
soha nem mentünk Csepelre, még 
edzeni sem. N em  tudom, most miért 
változott ez meg.

Közben feltűnik a szigetcsúcsnál a 
négyes. Ezek már bevégezték. Ha
mar ideérnek, átadják nelyüket a 
nyolcasnak. Morich Ervin, az edző
jük bevezényli a nyolc megtermett, 
Izmos legényt a hajóba, mi beülünk 
a  motorcsónakba, hogy közelről lás
sunk mindent, s elindulunk az óbudai 
öbölbe. % .

Jól együtt van a gárda, M onch  di
cséri is Őket, ele csak akkor, ha nem 
hallják. A  szócsővel folyton javít
korhol; ,,

— Hármas, húzd be a karod. Tűn
jön el a lábad a hajóban! Mindig a 
vezérevezös lapátját figyelni!

A fiúk szótfogadnak, komolyan 
dolgoznak, csak úgy csurog róluk a 
■verejték. De nemcsak róluk, hanem 
az edzőről is. Nem tudnánk meg
mondani, mi nehezebb: evezni, vagy 
így Irányítani, vezetni.

Mire végére érünk az edzésnek, a 
hap letűnik, elcsendesedik a Duna, 
hazatérnek a vadevezősök, is. A fiúk 
^viszik  a hajót a csónakházba,
Vitáim fürödni indulnak. Egykettőre

készen vannak, s már rohannak Is 
fel, vacsorázni.

__ Hej, hogy fog esni most a
,kaja“ ! — hallunk egy őszinte fel
kiáltást. ,

Bizony, a jól végzett munka után 
minden 'fiú oroszlán-étvággyal eszik. 
Gyűjti az erőt a bajnokságra, ne
hogy szégyent hozzon egyesülete

ÖKÖLVÍVÁS
SioíiBüaten este Csepelen 

rnmm i  magyar eltel- 
wiuóDasaoRsagok selei 
tezö mérkőzéséit

színéire.

Tíimenetes lesz a Moreyon-Csiszár találkozó!
M é g  n é g y  p é r  & s z á r í t ó b a n !

Kijelölték a vezetőbírákat
— A rendezőség közleménye

Siesistsaten és wesárnap 
lesz
az euezöstoainokság

A Magyar Evezős Szövetség szom
baton és vasárnap délután ötórai 
kezdettel rendezi a bajnokságot a 
csepeli Dunaágban. A versenyekre 
szépszámú nevezes érkezett, a nyol 
casban például öt egyesület nevezett
csapatot. , ..

A versenyek színhelye megköze
líthető a Boráros-térröl a Vagohidig 
menő villamosokkal, azokról átszali- 
va, a HÉV-vel a pesterzsébeti állo
másig, vagy a 23-as autóbusszal. A 
cél a hídnál lesz.

A r a n v  j e l  v é n y t  s z a v a z o t t  
m e g  a  MAC! k ö z g y ű l é s e
M o s á n s f k y n é  Á c s  I i o -
n á n a k ,  V á r s z e g l iy  J ó z s e f 
n e k  é s
JJeseí* Kornél dr-nak
Csütörtökön este zajlott le a M *p **  

Atlétikai Club évi rendes közgyűlés.- AAtlétikai UniD évi rcuucs -í . •
kö7 "vtil«éöt- Veres Imre dr társelnök nyi 
tó S  Cilvödö szavai után Oláh
D e z s ő '  ár f ő t i t k á r  h o t e z ú  é s  s z ín e s  b e -
JSmolor Oh-asolt fel n* esvesütet elmúlt 
év sportered mony éjről. A öeszamoioközel egy órát vett igénybe, amelyet a 
száz főnyi hallgatóság büszkeségül hall-
““a * közgyűlés Végén oláh Dezső dr fő- itkár beiei-entette hogy a .^ S yu les

anoKsagtsn. V1.3CV f fhárom országos*: ba.nioksagLrtnak nődiír három o.r»/iBKi"y. -“ mJ d aranyjölvényét. adományozza. Az 
indítványt a közgyűlés kitörő lelkesedés
á v e r é s 1I m r e  d r  -M . Á c s  I l o n á n a k  a z o n -  
n a l  á t  -is •- n y ú j t o t t a  a z  é r t é k e s  j e l v é n y t

te_ c:Ez'IzTlSíi alkalom. hogy hölgyver- 
BC iiyző MAC-orany jelvényt kap- Asszo- 
n v n n i ,  büszke Jegyen tál ... *_ ,,Ezután a választásokra, került v o ln ^ a
J r s i n i Ú  János- indííváiTyára, azonSan 
n közgyűlés a hivatalos listát tíz másod 
perc alatt

a mvauuw udiul, - gyhangúlag elfogadta.

Heti atlétikai műsor
Péntek:

Göteborg; Magyarország—Svédország U.
Budapest: PSE 13 km gyaloglás (PSE

pálya, 70. „  _ . 'Szombat:
Csepel: Pcslvidéki kerület felnőtt baj 

P<D»Sreeen': Keleti körűiét női bajnok
“ Marosvásárhely: MSE kerületi verseny
I. nap. „  .Vasárnap!
. Budapest: M AVAG-verscny (MAVAG-pAlya, 9.). Koszon, no. veweny (Dmk 
eladjon. 10.). M A8 z-verseny (MAG-p..
^Csepel: Pcstvidcki kerület felnőtt baj ookeága II. nap. WMTK ifjúsági ver-
SCDcbrecen: Keleti kerület női bajnoksága II. nap. Ifjúsági egyesületi baj

Kaposvár: KTSTC országos versenye 
Szekszárdi S/.LE kerületi versenye. Marosvásárhely; MSE kerületi verse
Szombathely: Haladás kerületi verse

ny o.

Augusztus 2-án és 3-án rendezi 
a MÖSz az országos egyéni okol- 
vívóbajnokságot Budapesten. A baj
noki versenyre az idén ajánlás ut
ján „nevezték" a versenyzőket. A 
jelöltek névsorát egyik legutóbb1 
számunkban már közöltük. A  MoSz 
négyes bizottsága —  Kiss Elemér, 
Staindl Antal, Sulkó Béla es Mé
száros Béla - -  tegnap az ajánlott 
öklözök közül kijelölte azokat, akik 
résztvehetnek a bajnoki viadalon 
Ez a névsor a következő: -

Légsúly: 1. Varga BSzKRT, 2.
Podány BVSC, 3. Kiss WMTK, 4. 
Miriszlay (Szolnoki LE). Az ötödik, 
a tartalék, helyéért küzdhet: _S o - 
mody BSzKRT, Várhegyi BTK es 
Hámori FTC. ,

Harmatsúly: 1. Bogács WMTK, j  
Dara! DTE, 3. Szampiás MPSE, 4. 
Artner BVSC. A tartalékok: Hor
váth BVSC, Szabó és Horváth 
BSzKRT.

Pehelysúly: 1. Csapogya MPSC,
2 Frigyes BSzKRT, 3. Bondi BVSC, 
4 Daróczl (Kol. MÁV). Tartalék: 
Tarapcsik FTC, Szelezsán WMTK 
Szumega FTC.

Könnyüsúly: 1. Bene BVSC, 2.
Németh MPSE. 3. Kocsis BTK, 4 
Strincz BSzKRT. Tartalék: Móniéra 
BTK, Vojnovlts I BVSC, Barinka 
FTC, Popróesi (Lapterj.).

Váltósúly: Torma II BTK, 2. Ba
rát WMTK, 3. ?, Csapó (Szolnoki 
LE). A harmadik helyért és a tar- 
talékságért Korányi MAFC, Szalay 
BSzKRT, Kővári BSzKRT és Szalay 
BVSC fog megküzdeni.

K özépsúly: 1. Jáklts BSzKRT, 2. 
Csontos FTC, 3. Kass MÁVAG, 4. 
?. A  negyedik helyet és a tartalék- 
ságot Szőke MAFC, Farkas BVSC, 
Nyiraty WMTK és Sisa (Lapt.) 
dönti el egymás,, között...

Félnehézsúly: 1. Jászai WMTK,
2. Szigeti FTC, 3. ?, 4. Pálfi (Kol. 
MÁV)- A harmadik helyért, vala
mint a tartaiékságért ősze RPLE, 
Németh BSzKRT és Német WMTK 
fog  csatát vívni.

Nehézsúly: Homolya FTC, 2
Szolnoki BSzKRT, 3. Varga WMTK,
4. Balatoni BEAC. A nehézsúlyban 
tartalék nem akadt. Ha valaki nem 
indulna el a négy kijelölt közül, 
végszükségben majd egy félnehéz
súlyút jelölnek ki negyedik résztve
vőnek.

Mióta Magyarországon a profi 
ökölvívók is küzdenek .a szorítókban, 
nemigen volt olyan nagyszerűen ösz- 
gzeállított műsor, mint a most va
sárnap sorrakerülö profimérközések 
müsora.

Rengeteg fáradságába került es 
nagy anyagi áldozatok árán síkéi ült 
csak a rendezőségnek a tényleg ra
gyogónak ígérkező mérkőzések lebo
nyolítását biztosítania. Minthogy 
maguk a versenyzők Is tisztában 
vannak azzal, hogy a magyar ököl- 
vívószurkoló hozzáértő és sport- 
szerető, így mindegyikük a tudása 
legjavát nyújtja majd.

Az ökölvívó műsor kereteben ot 
jpár lép szorítóba. A kiemelkedő mér
kőzés természetesen a Moreyon Csi
szár találkozó lesz. Mindkét ökölvívó 
már hetekkel ezelőtt elkezdte a ké
szülődését a nagy összecsapásra 
Moreyon  a saját módszerével, a sok 
kesztyüzéssel és ■ komoly edzömér- 
közésekkel, - Csiszár főleg favágás
sal, gyaloglással és gyakorlólabdával 
készült. Természetesen neki is volt 
egypár edzömérközése. íg y  mind
ketten kitűnő formában, jó erőben és

tudásuk felső fokán várják, hogy 
megmérkőzhessenek. Moreyon  76, 
Csiszár 72 kiló.

A további párosítás is nagytudású 
ökölvívókat állít a szorítóba. Dunai 
(80 kg) külföldön nyolcvan mérkő
zést vívott nagy eredménnyel. Ellen
fele Papp (84 kg), mindnyájunk 
előtt igen előnyösen ismert öklözö. 
Pozsonyival Trumviel csap össze. 
Hatalmas küzdelem lesz a két nagy- 
ütésü öklözö között. Takács a mér
kőzései közül 2 0 -at kiütéssel nyert. 
Ellenfele Vigh is kitűnő bizonyít
vánnyal rendelkezik. Rózsa. I a Lap- 
terjesztők volt kitűnő ökölvívója 
Konkollyal csap össze. Mindkettő 
igen kedveli a lengöket és igy óriási 
ütések fognak esni mérkőzésükön.

A M oreyon— Csiszár mérkőzés tíz-, 
a kísérő párok küzdelmei pedig hat
menetesek lesznek. A MÖSz mérkö- 
zésvezetö bizottsága már, ki is je 
lölte azokat, akik vezetni fogják a, 
küzdelmeket: “Viniczei János, Egri,
Nagy Lajos, Tokaji és Nánay. A  
mérkőzések vasárnap délután hat 
órakor kezdődnek a BSzKRT-pályán.

A T L É T IK A

H ogy utaztak, 
hogy é rk e zte k  meg, hogy

m ag u kat a t lé t á in k
svéd földön

M i a § v e e k v é l e m é n y e
— Telefonjelentésünk —

Te rv  e k

SZOMBATON ÉS VASÁRNAP
rendezik meg Berlinben a német hadi- 
bajnokis-ógoka.t. A kétnapos versenyre 
közel 800 nevezés érkezett a birodalom 
minden részéből. ____

M O TO R
A S z é k e s f e h é r v á r  “ Maroshegyi 

c s i l l a g é t  e l ő k é s z í t é s é r ő l
A Székesfehérvár- niaruebegyi Széni

Kristóf templom felszcntelé&o vásár nap, 
július 20-án fél 10 órakor lesz. A- ren
dezőség és annak élén Proity Marton dr 
maroshegyi plébános ifijén és na ny ollómé rést érdemlő munkát 'tg- 
ze-tt. A motorosok védszentjenck a temp
lomát most már felavatjuk és obbok a'Z 
alkalomból az autós, motoros és segéd- 
motoros társadalom országos beszerve
zésével csillagutazás -ia indul a ̂  templom
szentelési ünnepségre. Örvendetes, no£y 
a nevezésüket leadott résztvevőknek gi ro az alkalomra nyert benzinjefrvci mar a 
postán is vannak és szombatig minden autós, motoros ós kismotoros résztvevő 
kézhez is kapja. A Budapesten leadott 
nevezésekre Kis János főtitkártól vehe
tők majd át a jegyok. Kozma Endre a KMAO keretébe tartozó motorosokat, 
Kiss János főtitkár pedig 11 kismotoré? résztvevőket kéri, hogy a,csillagul részt
vevőivel ma, pénteken, július 18-an este 
S órakor tartandó megbeszélésen jelen
jeitek meg. A megbeszélést ní Esztorhazy- 
utoai sörkertben tartják.A Székesfehérvár—maroshegyi csillag; 
túra résztvevői és a résztvtenni kívánó 
autós, motoros és kismolorosok 20-átí,

A  bajnokság sorsát ' a négy-négy 
résztvevő minden súlycsoportban 
körmérkőzés formájában fogja el
dönteni. Augusztus 2-án este lesz a 
körmérkőzés első, 3-án délelőtt a 
második, este pedig a döntő főt 
dúló.

A  bajnoki verseny elömérközései, 
a hiányzó helyekért és a tartaiék
ságért folyó mérkőzések már most 
szombaton megkezdődnek.

A  mérkőzések megrendezését a 
WMTK vezetősége vállalta magára. 
Mészáros Béla szakosztályvezető a 
tőle megszokott pontossággal készíti 
elő a nagy küzdelmet igérö mérkő
zések rendezését. Szombaton este 7 
órakor a következő párok lépnek 
szorítóba: Somodi BSzKRT— Vár
h egy  BTK, Horváth BVSC— Szabó 
BSzKRT, Vojnovich BVSC— Mon- 
fera  BTK, Barinka FTC— Papp 
(Lapterjesztők), Korányi MAFC— 
Szalay BSzKRT, Köváry  BSzKRT— 
Szalay BVSC, Szőke MAFC— Farkas 
BVSC, ősze  RPLE— Németh  BSzKRT, 
Strincz BSzKRT— Sturm BTK, N yi- 
rati WMTK— Sisa (Lapterjesztők) és 
Szelezsán WMTK— Tarapcsik FTC.

Meghívásos mérkőzést vívnak a 
következők: Bogács—Horváth, Bondy 
— Frigyes, Baráth— Vépi, Varga I—  
Szolnoki. ElőláUók a WMTK öklözöl, 
ellenfelük BSzKRT-versenyzök.

A  MÖSz ezúton Is értesíti az ököl
vívók intézőit, hogy versenyzőikkel 
pontosan félhétkor jelenjenek meg a 
régi WMTK-pályán (Katona József- 
utca), ahol fél 7-kor a mérlegelést 
megkezdik

Göteborg, július 17. 
Változatos, kellemes utazás után 

szerdán délelőtt érkeztünk meg Gö
teborgba. A svéd szövetség kikül
döttje Kopenhágában várt bennün
ket. Sikerült olyan' összeköttetést ta
lálnunk, amellyel

a hajóút kikapcsolásával fél 
nappal előbb értünk Göte

borgba.
Mindenki kifogástalah erőben ér

kezett meg és a szerdán délután le
folyt könnyű kimozgató edzésen sen
kin sem látszott a fáradtság. Eszünk
be sem jutott, hogy a verseny elha
lasztását javasoljuk, de a' svédek 
amúgy sem járultak volna hozzá.

A  verseny iránt nemcsak Göte
borgban, hanem

egész Svédországban hatalmas 
érdeklődés

nyilvánul meg. A  svéd atlétáknak is 
ez lesz az első Idei nagyszabású fel
vonulásuk. Stockholmból is rengete
gen érkeztek a versenyre. Most jött 
a hír, hogy Gusztáv svéd király is 
megjelenik a versenyen.

A  svéd lapok nagy cikkekben fog
lalkoznak a verseny esélyeivel. Az 
Idrottsbladet a magyar atléták kö
zül leginkább Szilágyira kíváncsi, 
mert az ö nagy formájáról, eredmé
nyei és sorozatos győzelmei alapján 
Svédországban is sokat írtak. Kuli- 
tzytól is 50 méteren felüii eredményt 
várnak, de

a diszkoszvetésen kívül mind

össze 10.000 méteren veszik biz
tosra a magyar győzelmet.

Itt is reméli az Idrottsbladet, hogy 
Csapiár és Kelen mögött új svéd 
csúcsot fog futni östbrink vagy Till- 
man.

Legfeszültebb érdeklődéssel a ver
seny második napján sorrakerülö 
1500 méteres versenyt várják.

Hágg és: Andersspn elhatározta, 
hogy váltott vezetéssel megkí
sérli Loveloek 3:47.8-as világ

csúcsának megjavítását.
60, 2:01, 3:03-as beosztással akarnak, 
kezdeni. Harsányit és Szabót nem 
hangolta le a hír, elhatározták, hogy 
addig ragadnak a svédekhez, amíg ‘ 
csak bírnak. így  legalább nagy időt 
érhetnek el ők Is. És ki tudja, mi 
történhetik m ég?!

Az izgalom már igen nagy, indu
lunk a versenyre, amely

itteni 7 (otthoni 8) órakor kez
dődik.

Farkas dr és Hepp dr már Kopenhá
gában kezdte tárgyalásait és most 
folytatta abban az irányban, hogy

a csapat egyik fele Kopenhágá
ban, a másik Malmőben verse
nyezzen július 22-én, kedden.

A  tárgyalások még nem fejeződtek 
be, valószínű, hogy mind a két ver
seny megvalósul. Főleg, ha jól sze
repelünk itt.

Szerencse fel!
Szabó Endre dr,.,

Augusztus utolsó, vagy
szeptember első vasár
naplót javasolja a MAS* 
a német-magyar viadal 
üj időpontjául

A Pests*enler*séb(Stt LE iikiilvívócsapata 
pénteken rogsel indul Maivas vásárhelyre.

BUIUS, IIIMMUUS v* LUMilUiwi onyiv
vasárnap regg-el 6 órakor tfyüleke&nek 
n Kálvin-téri benzinkútnál, ahol a r<ész-H i v <vi v * * i uoiuiuiuiwuii “ , r ,
letes u(ásításókat meg fogják kapni. A
benzin jegy eket a benevezettek már pén
teken este megkapják Kiss János fóti!* 
kártól*

PUgOS nHTMJMmunv n K-vuiuaiyp unté.
PoLE a következő esanattal utazik Mar 
ros vásárhely ro (záró.iolbcn a versenyzők 
sóivá): Polgár II (4fi). Szekeres (51). Ilid- 
végi (f>5). Bakot* (56), Körösi (64), Aka
ii ázi Tibor ÍH>). Dunai (54), Polgár I/EO\ V> „ . /... *VT o «r rr ti Y» íTüj A nrnv.Q 1I l i i n  T11J1TC V'U», L
158). Balás 169), Magyar (70). A csapat 
Flórián Jslván kát, parancsnok és Aba- 
tnlii Jówrf •főcMató vetélésével utazik

A  VB bécsi kiadása még tegnapi 
számában Is bőven foglalkozik a 
Bécsbe kitűzött német-magyar atlé' 
tikai viadal előkészületeivel. Meg 
írja, hogy a verseny a Stadionban 
lesz, megírja, hogy milyen kísérő 
műsor csatlakozik m ajd hozzá, peb 
díg a német szakhivatal a S p o rt-’ 
führer utasítására augusztus 15-lg 
minden válogatott viadalt lemon
dott, illetőleg elhalasztott.

A  hivatalos lemondás megérke
zett á MASz-hoz is és a németek 
ugyanakkor új időpont megadására 
kérték a MASz-t. A  magyar szö
vetség úgy döntött, hogy a néme
teknek augusztus utolsó vasárnap
ját (S0—-S1.), vagy szeptember első 
vasárnapját (6— 7.) javasolja. A z  
országos bajnokságok időpontja vál 
tozatlaaul augusztus 23—24.

Elment a távirat után a levél az 
olasz szövetségnek is. Ebben a 
MASz megismétli augusztus 9—
10-re szóló meghívását. A  javasolt 
versenyszámokat („teljes műsor") 
elfogadja és 34 versenyző és 2 kí
sérő költségeinek fedezését ajánlja 
fel.

1 £ 1 JUCI 1 ,
i« Maronváöáiüielyro.

Reméljük, hegy mind a két ver- 
iseny megvalósul.

CSZAS
VÍZILABDA b a j n o k i  MÉRKŐZÉS 

KOLOZSVÁROTT
KAC-KM SE 15:0 (10:0)

Vezette: Perényl.
KAC: Rurúk — Drotlcff. Csipkés — 

Malőr — Csizmás, Bázsa. Joidaclűm.,
KMSE: Szabó — Svanikovszky. Ador

ján — .Tcnci — Széplaki, Szüos, Mészá
ros.

Góldobó,- Csizmás (6), Bázsa (5), Jor
dán!: im (2), Major (2).

Hvcgcr vereségei, szenvedett Ovc-Poter- 
scntól a !0U m g.vorsnszásbnn. ŐSf;,:et':ít 
versonyt rendeztek legutóbb Kopon- 
Kában. amelyben a. résztvevők 100 m 
gyor?. mell- és búrt írásban találkoztak. 
A ffírázelmct 1:05.4 mo-es öSsasredniánnyol 
Hvéger szerezte meg. de az egyik ezám- 
1:ao. a HM in gyorsúszásb.r.i karcsapással 
vereséget szenvedett az 1:08.4 inp-es idő
vel győző Ove-Pricrsentől. •

Levente bajnoki úszóvorsenyeket ren
deznek szombaton ós vasárnap Kunszcnt- 
mildóson. A verseny lebonyolításán: Sá
ros: Károly utazik le a fővárosból.

A kiesést eldöntő BEAC—N8C eled 
osztályú víziiabdamérkőzást vasárnap 
este a nyitott uszodában játszók le.

BSzKRT—MAFC 5:3 (2:1). IT. o. baj
noki mérkőzés. Budafok. Vezette: Var
gha. A villamos csapat a győzelmével.v vuiuiuus csupa! a gjuicím von
•i 1T. o. bajnokság rcclycse lett. G6|- 
óobú: Kolozsvári 12), ” ------(ion I.— • 1 1 - í , . — .. . ■ — _. t............. . Prágai Biiu-er és
Deák, illetve Varga (2) és. Répa.

Orosházán I. B> osztályú vízilabda mér.
kőzés lesz vaeá.ltap. Az OUE a SzlIE-val 
csap össze.

A MAC vizilabdacsapatn vasárnap 
Győrött vendégszerepel. Ellenfele: az
ETO csapat:: írsz. A mérkőzés előtt Kn- 
ptútom ..válotratoW .tfyültcsc az ETO i i -  
vei jatsziL

' .



s a i ' Péntek. 1941 július 18.

ílí vesztetted Bucfapest-ba jnokságát
Budapest 1941. évi úszóbajnoksá- 1 ben. A győztesek és a helyezettek 

gai lezajlottak. A mezőny ebben az I sorában azonban már találunk né- 
esztendőben alig mutatott valami hány helycserét. íme az összehason- 
változást a tavalyi gárdával szem- | lítás:

F é r f i a k ;
1!UI> 1941

ÍÖO m gyors: 1. E l e m é r i  M A C  1 :0 1 .8 1 . K ö r ö s y  U T E  59.4
2. V é g -h á z i  B B T E  1:01 .8 2. T á t o s  F T C  1:00 .6
3. K ö r ö s y  U T E  1 :0 2 3. E le -m é r i  M A C  1:00.6

490 m ffyors: 1. T á t o s .  F T C  5 :02 1. T á t o s  F T C  4:52 .4
2. V ü 5? h á z i  B B T E  5 :0 4 .f .2 .  V ö r ö s  M U E  5:08
3. G r ó f  U TIC 5 :08 .4 3. B u l la  M A F C  5:21

1500 in gyors: 1. T á t o s  F T C ) 19:55 1. V ö r ö s  M U E  19 :59 .8
2. G r ó f  U T E  20 :16 .6 2. T á t o s  F T C  20 :18
3. V ö r ö s  M U E  21 :08 3. T a k á c s  T i p o g r á f i a100 m hát: 1. G al.a m l) o s  U T E  1:14.8 1. K o v á c s  B F .A C  1:13.1
2. F a r k a s  U T I Í  1 :20 .4 2. V ö r ö s  M U E  1:21.8
3. S z a b ó  B E A C  1:21 .2 3. M a k l á r y  M A C  1:26

200 ?n mell: 1. A n g y a l  U T E  2:54.6 1. F á b iá n  M A C  2 :51 .8
2. F á b i á n  M A C  2:54.8 2. S z e g e d i  M U E  2:57 .6
3. K á n y a .  W M T K  3:01 3 . S i k l ó s i  U T E  3:01 .8

4x100 m gyors v á l t ó :  1. U T E  4 :17 .2 1. U T E  4 :1 2 .2
2. F T C  4 :26 2 . M A C  4 :19 .2
3. M A C  4 :31 .4 3 . B E A C  4 :2 0

Műinrrás: 1. H í d v é g i  M A C  139.88 1. H í d v é g i  M AC, 130.71
2 H o l u b á n  109.22 2. K o v á c s  W M T K  116.1
3. K c e r y c s  85.30 3. B a lt a  F T C  110.98

Toronyugrás: 1. H : d v é sg i M A C  120.17
2. H o l  u  b á n  M A O  89.60

1. H í d v é g i  M A C  105.80
2 . K o v á c s  W M T K  94.46
3. Kohlban 89-75

H ö l g y e k :
1919

HM) m gyors: 1. Ács MAC 1:12.8
2 . S á n d o r  F T C  1:17.4
3. H  a s z  t v  M Ű K  1:23.6

4(M) in gyors: 1. Á c s  M A C  6 :0 2 .2
2. S á n d o r  F T C  6 :30 .6
3. M o l n á r  M . M U E  6 :35 .8  ,

1(M) in hát: 1. L o v á s z  F T C  1:28 .6
2 . K o v á k  3 :27
3 . S á n d o r  F T C  3 :3 2

2CD m  mell: 3 . S z ig e t l i i -W n v .ír a  M A C  3:22 .8
2. H e r é n y i  M T K  3 :2 5 .2
3 . F ő i b ő s  M U E  3 :27

Műugrás: 1- Zsá.got F T C  300.23
2 . L i g e l i  F T C  77.95 

* 3 . S z e k e r e s  F T C  59.07

Novak 
Vámos Z Ságot 
Vámos Novak 
Felhős Novak 
F e l h ő s  

L o v á s z  Székely

1941
M U E  1 :12 .8  
F T C  1 :13  
F T C  1:20 .6  
F T C  5 :1 5 .6  
M U E  6:13 .8  
M U E  6:24 .6  
M U E  1 :20 .8  
M U E  1:31 
I I  F T C  1:36 .2  

F T C  3 :3 0Felhős MUE 3:20.4 
Várkonyi 3:36.2 
Zságot FTC 89.64 
Ligeti KISOK—FTC 75.79

Az eredmények tehát nagyjából 
általános javulást mutatnak. Ez kö
rülbelül valós is. Nem szabad elfelej
tenünk, hogy a tavalyi Budapest- 
bajnokságokat a rendkívüli hideg

vizű újpesti uszodában rendezték 
meg. Ez a körülmény egy évvel ez
előtt károsan befolyásolta az akkori 
eredményeket.

Szombaiom Koíozsvároít, 
vasárnap M arosvásárhelyen  
szerepel a válogatott ászó- és  

vízilabdacsapat
A z  úszók és vízilabdázók erdélyi 

portyájának műsorában egy kis vál
tozás állt be. A kolozsvárik ugyanis 
azt kérték, hogy hétfő Helyeit szom 
baton szerepeljen náluk a váloga
tott csapat. A  szövetség belegyezett 
a kérés teljesítésébe, úgyhogy a 
portyacsapat most már előbb Kolozs
várott rajtol és csak azután utazik 
Marosvásárhelyre.

A háromnapos erdélyi úton a kö
vetkezők vesznek részt:

Úszók: Tátos, Vörös, Körösy,
Eleméri, Gróf, Hámori 1, Kovács, 
Szegedi, Németh, Szüle és Szath- 
máry. Hölgyek: Vámos, Novák, Zsá- 
got, Lovász, Huszti.

Vízilabdázók: M ezey  dr, Mezei,
Tolnai dr, Hazai, Molnár, Szívós, 
Kislégi, Brandy és Bozsi.

Müugró: Hídvégi. Szó lehet azon
ban arról, hogy Holubánt és Ligeti 
Magdát is elviszik. A portyacsapatot 
Wanie András dr és Simkó János 
vezeti.

A  kolozsvári versenyen az 1500 
m-es bajnokságon kívül a következő 
számok lesznek: 50 in és 100 m
gyors, 100 m hát, 100 m és 200 m 
mell, műugrás. Marosvásárhelyen 
ugyanezek a számok lesznek, azzal 
a különbséggel, hogy az 1500 m he
lyett 400 m lesz. A két városban le
játszandó vízilabdamérközések részt
vevőit a válogatott csapat adja. 
Mégpedig a kilenc vízilabdázóhoz 
Tátos, Eleméri, Vörös, Hámori és 
Kovács csatlakozik. A tizennégy já
tékosból azután a vízilabdakapitány 
állítja össze a két hetes csapatot, 
amely Kolozsvárott és Marosvásár
helyen bemutató mérkőzést játszik.

MOZI
A „Láthatatlan ember" 

újra látható!
Csütörtökön újították fel a City- 

ben Claude Rains remek filmjét, a 
,láthatatlan ember“ -1. A  különlege
sen izgalmas, hátborzongató és ka
cagtató film vonzerejére mi sem jel
lemzőbb, mint hogy a közönség 
már a mozi elővételi pénztárát is 
megrohamozta jegyekért.

A  nagy érdeklődés teljesen indo
kolt: H. G. Wells története, Claude 
Rainsnak és társainak alakítása, 
továbbá a rendezés ma is éppen 
olyan hatásos, mint akkor volt, 
amikor a filmet először láttuk.

Es végül: a „Láthatatlan ember“  
ennek a műfajnak egészen kivételes, 
különleges, rendkívüli filmje.

Ann Sothern, 
a kánikula csillaga

Ann Sothern, akit Hollywoodban 
„a legkedvesebb ördög“ -nek becéz
nek, nálunk tavaly nyáron tűnt fel 
a „Csikágói szobalány“  címszere
pében. A filmnek a kánikula elle
nére ia. nagy sikere volt. De úgy 
látszik, Ann Sothern filmjei általá
ban alkalmasak arra, hogy legyőz
zék a nyári meleget. A  ,fNagy ri- 
port“  című filmje éppen most telt 
házakat vonz olyan napokon, ame
lyeken a hőmérőben a higany eléri 
a 30 fokot.

Július második felében a „Congo 
Maisie“  cimü filmjét tűzik műsorra. 
Ebben a filmben Ann Sothern egy 
revügörlt játszik. Afrikában él, ten
gerparti városban, de kirándul a 
dzsungelbe is, ahol nemcsak a maga 
életét menti meg, hanem — egy or
vosét is.

M i  m ái ismeri Ana jói

sejti, hogy az új filmjében is min
den izgalmas helyzetre tíz kacag
tató jelenet jut.

---------------*<♦>-------------

Ellenségek
Beszámoló az Uránia német újdon

ságáról
Rég nem láttunk filmet ennyi fo j

tott izgalommal, lélegzetállító hely
zettel. Pedig a mese csak ennyi: 
menekülő németek útja a hazájuk
ba Lengyelországból 1939-ben. Csak 
ennyi....

De közben életröl-halálról van 
sző. Elénk kerülnek alakok, akik 
újsághírek nyomdafestókes sötét so
rai mögé rejtőzve nem ilyen ijesz- 
tösk, vagy szánandók, nem ennyire 
vadak, vagy meghajszoltak. Elénk 
állnak az emberek, akik korunk tör
ténelmi eseményeinek árnyékában 
élnek. Vergődnek, vadulnak, hő
sökké válnak és elbuknak.*

Hajdan csak az utókor láthatta 
így a történelmet. Nekünk a film 
már a folyamatban lévő történel
met is megmutatja. Utódaink való
színűleg másképpen fogják nézni az 
„ Ellenségek“  filmjét is, de közvet
lenebb érdeklődéssel nem nézhetik. 
Ez a mi filmünk. E z a mi életünk 
egyik darabja.

*

A  legfontosabb két szerepet, a két 
halálos ellenséget Willy Birgél és 
Petrovich Iván jáitsza. Willy Birgel 
remekül alakítja a bátor férfit, aki 
még arra is képes, hogy a cél érde
kében, honfitársai életéért szótlanul, 
tétlenül várjon, várjon az első al
kalmas pillanatra.

Petrovich  Iván még az ellenszen
ves szenedben ja hódítói erős, tér-

KEBÉKPAK

Ma^y Béla a vágflabafnoksá^, 
Éles az 1000 iti~es Idöfutam- 
wer&emy bajnokság ioesélyese

H ata lm as k ü z d e lm e k  v á rh a tó k  a  M illen á 
r is  szom k atesti v e rse n y é n , m e ly  esi a  b u k ó 

s isa k osok  is n y e re g b e  szá lln a k
vágtázni és öt verseny után már az 
ágyúkkal ütötte össze a bokáját. Rajczy 
melleit ő a második számú ifjú üdvöske 
a vágtázok táborában. Lehlet, ho-íry be 
fog törni az „új idők új dalaival/’ De 
az is lehet, hogy már a középfutamokból 
kiesik.
Nótáö, a tavalyi bajnok nem áll rajthoz. A Trend kívüli idők másfelé szólító t-

Felkavart hangyaboly most a Millenáris.
M agyar ország pályabajnokságainak lebonyolítását vág-íázóink csak augusztusra

várták. Most bombaként robbant a hír, 
h-ogy a szövetség az olasz-magyar mér
kőzés elmaradása miatt szombat estére 
írta ki ezt a nagyjelentőségű tornát. Válogatóit jelöltek és esélylcsők, mellő- zöttek és felkapottak özönlőtték el teg
nap délután a, teknőt s rogv.ásig kerin
gőztek a forró betonon, mint a kóbor bolygók.

Nagy készülődés 
— Nagy ellen

Pótolni kell az eddigi hiányos edzést, rendbe kell rakni a gépet, a tömlőket, 
a felszerelést fel keli frissíteni és a hanyag, berozsdásodott izmokat is meg 
kell egy kicsit olajozni.... Röpködnek 
az utasítások, a tanácsok és néhány gyúró is megjelenik a lelátón.

A STUKA ÉS NAGY BÉLA
Csak Nagy Béla nyugodt. Kora tavasz óta rendszeresen készült, komolyan ed

zett, tisztában van n képességeivel. ő a vágtabajnokság esélyese. Azt mondta 
nekünk:— A német stukák harcfortélya tanított meg engem a repülés tudományára. 
Rájöttem arra, hogy nem a sebesség, a megugráai készség, a robbanékonyság a 
legfőbb kelléke a győzelemnek, hanem a rajtaütés. Meglepni az ellenfelet, úgy éS 
akkor, amikor az legkevésbé várja a támadást. S ha ez a kilövés sikerül, az már 
győzelmet jelent.

A vágtázok közül Éles is erősen köpi 
a markát. Tavaly elvesztette a bajnoksá
got, mert Nótás a döntőben ^megetette/' 
Remek harcfortéllyal kényszerítette megy. 
adásra a jóval gyorsabb FTC-ágyút, aki most igen gyors és Nagy legkeményebb 
ellenfelének látszik.

RAJCZYT NEM ENGEDIK
EDZENI

És megjelent a pályán Rajczy is. 
Rajczy, ez a nagy tehetségű, fiatal vágtázó, az idény meglepetése aki Budapest 
bajnoki címét csikarta ki magának és 
öreg esélyesekkel szemben. Itajczyt azon
ban alkalrnaztatási helyén nem engedték el rendszeresen az edzésre. Még az olasz- 
magyar válogatott mérkőzés ̂  előtt sern 
állt módjában, hogy hathatósan készül
jön. Ennek azlán az lett. a következmé
nye. hogy a szövetségi kapitány őt c&ak 
mint tartalékot vette számításba.
JRaiezy most meg akarja mutatni.... 

Későn este jár ki a pályára, hogy len
dületbe jöjjön, hajnalban országúton pergeti a hajtókart é-s komolyan bízik ab
ban. hogy a végkiizdicl erűben „benne 
le£z” __

Sokan Németh tői várnak meglepetést. Németh esztendőkön át nem indult a 
Millenáris versenyein. Aztán idén várat
lanul megjelent magint a betonon és 
igen̂  sikeresen szerepeit. Az olaszok 
elleni válogatottból is csak azért maradt 
ki, mert a napfürdőzést jobban szerette 
a versenynél.... De a bajnokságon részt- vcs-z és a beavatottak tőle is meglepe
tést várnak.

PELVÁSSY, AZ „AGY
TRÖSZT”

A legérzékenyebb magyar vágtázó- széplélek. PclvásSy dühében csuktam 
kezd. ha valaki őt öregnek meri csú
folni. Remek harcfortélya mellett igen gyors. De szeszélyes versenyző, akinek pillanatnyi hangulatától és beállítottságától függ, hogy sikerben, vagy kudarcban lesz-o része.

MI LESZ LADÁNYI I-EL?
A kulisszák  ̂mögött sokat beszélnek 

még Ladányi Ernőről, a híres Gida test
vérbátyjáról, aki idén kezdett először

ták.
TEHÁT?....

Az eeélvek latolgatása azt a véleményt 
alakította ki bennünk, hogy 

az idei magyar kerékpáros vágtába.1- 
nokságot az a versenyző nyeri, aki 
Nagy Bélának mdr fogja tudni mu

tatni a hátsókerekét.
Ez a feladat ma úgyszólván megoldha
tatlannak látszik. A szakértők csak Élesre 
gondolnak, őt képesnek tartanák arra, 
hogy áttörje Nagy „vasbeton veretlenségi-vonalát.”  Lehet, hogy a szakértők
nek igazuk lcsz._ Mi azonban nem osztjuk 
ezt a nézetet. Éles idén erősen ráfeküdt 
az HMM méteres távra s azt hisszük, nem 
csalódunk, ha Éles remén vei főként erre 
a bainoki vetélkedésre összpontosulnak. Az FTC-ágyút a vágta versenyen csak a 
második helyre váriul?, a harmadikra 
pedig Rajczyt. — PelváisSy, Németh és p Ladányiak előtt.

Az ÍOOO méteres időfu- 
tamverseny-bal n ok- 
sá  ̂ — Éles győzelmét 
ígéri

Éles ma vitathatatlanul a leggyorsabb 
1000 méteres az országban. Elérte Nótád
nak, íi tavalyi bajnoknak gyorsaságát s 
azt hisszük, nem tévedünk, ha azt állít
juk, hogy rövidesen túl is szárnyalja 
azt. JTa kedvező lesz az idő s a rajt jól sikerül,

az FTC-ágyút 1:14 en belüli ♦eljesil- 
ményre taksáljuk

« ezzel az eredménnyel nem lehet őt 
Európában megverni. A leggyorsabb 30(X) 
méteres külföldi eredményt idén a német 
Schertle érte cl, de csak l:14.4-et futott. 
Az olasz Marini n gyors Vigorellí-pályán 
Sein szárnyalta túl ezt a teljesítményt. 
A francia Blanchard 1:15.8:al, a svájci 
Martin l:35.8-al, a belga Voeneren 3:10-al 
nyerte idén a leggyorsabb 1000 méteres 
futamokat. És Éles 1:14.2-t idén már 
kélízbcn i.s futott. . Könnyien, válogató- 
versonybroi. vagy edzésben. Nem volt ellenfele. De most, hogy a bajnokságért 
megy a játék, el lehetünk készülve arra, 
bogŷ  1:14 alá nyomja az egyéni csúcsát. 
Grczán eredményeitől természetesen még 
Éles is messze van. De olyan 3000 mé
teres, mint Orczán, ütvén évben ha egy 
születik n világon, ő 1:12.2-t is fudfttt s 
ennél jobbat alig 5 versenyző futott édtdig az öt világrészben, beleszámítva, ide a hivatásos vágtázókat is.....

Éles mellett a fiatal, feltörő Kovácsi, 
Rajczy és Karaki jön elsősorban számi 
társba. Mindhármuk lehet második. Kam
idnak ezen a héten sok alkalma volt, 
hogy .edzészegénységén túladjon. És élt í« §zzci az alkalommal Tegnap 3:16.2-t 
vágott ki a teknőben. De még ennél is 
gyorsabb Írsz szombat csfn. Kovács beírat lián ifehór lan. Fiatal, kirobbanó, 
akaratával és lelkesedésével meglooetéts- 
szerű eredményt  ̂is kiverekedhet. Rajozy falún a legkevésbé esélyes e hármak harcában, ő főként a vágtafutamra tar
togatja erejét s ebben a szómban mint előkelő idegen tesz csak próbát. Lehet azonban, hogv még így is mcglcckézteti a BSzKRT-fiúkta.

Versenybeosastós
A bajnoki döntők szombaton este nyolc 

órai kezdettel zajlanak le a Millenári
som A szövetség gyors és magát felta
láló ötietcsségével használta ki az elsőié ti tési rendelet könnyítéseit és úgy in

tézte. hogy az eredetileg vasárnapra tervezett torna versenyengedélyét szombat 
cetére biztosítsa.

A bajnokság előfutamaira pénteken
este hét órakor kerül sor a Millená

rison.
Ezek az eredmények, mindemesetre már 
előrevetik majd a szombatesti döntő kialakulásának árnyékát....

A szombatesti tornának még egy érde
kes eseménye akadt.

Közel négyhetes szünet után ismét
felduhognak a betonteknőben a motorok.

A régi gárdának az új merazedék. az 
utánpótlás legjobbjaival 'szemben kell majd kiállnia. Uj vezetők is vonulnak 
a pályára. Varga Mihály és Frech Fe
renc. És védenceik, rlettíinger Ferenc 
és Varga II már igen értik a<z uszályo
zás mesterségét. Ha Szekerest nem is fog; jók tudni két vállra kényszeríteni, annyi 
biztos, hogy keményen küzdve nehezen 
adják meg magukat. Szekeres legkem-é; 
nyebb ellenfele  ̂kétségen kívül a szegedi Fekete lesz, aki az elmúlt években nem egyszer tette nehézzé Nagy és a magyar bajnok győzelmét.

A búk ósisakos Torna döntője 20+40 
km-es távon hat indulót lát a rajtnál. Pénteken este lesznek az előfutamok, 
melyeken nem kevesebb, mint 

10 bukósisakosvesz részt.
— ------- — -----------

REMEK EDZ ÉS ERED M ÉN YEK A 
MILLENÁRISON

Vártuk ezt a mondatot, ami tegnap 
délután csakugyan elhangzott:

— Kár, hogy az olaszok lemondták a 
vasárnapi összecsapást. Mert most a<ztán 
úgy elkaptuk volna őket, hogy csak úgy 
füstölt volna!

E nagy. mellet verő kérkedés nem szép, nem sporlszerű. Do ké tségen kívül: van 
benne valami valós alap. Legalább is a 
kinyilatkozó szerint: Nagy ma olyan for
mában van, hogy a vágta futamba n ko
moly reménye volt> a sikerre. Az 1000 
méteres időfutamot is megnyertük volna, erre a sikerre még a legboiúlátóbbak is esküdtek. A Karakival és Kováccsal erő
sített üldözőcsapat is reménnyel nézlie- 
tet t volna az olaszokkal való összecsa
pás elé.

— Megtörténhetett volna, hogy hazai 
PíUyán kétvállra fektetjük a félelmetes 
itáliai ötösfogatot! — magyarázza nagy 
lol! " sen̂  az egyik válogatót jelöltünk.

i L..U.;,súlyozzuk, nem szeretjük a kér
kedést. De a szerdai edzésieredményiek azt igazolják, hogy ennek a kérkedésnek 
komoly alapjai voltak. Nagy Béla az 
egyik 200̂  méteres hajráját 31.8-al teljesíid le. Ez volt a leggyorsabb 200 mé
teres, amit hazai pályán magyar ver
senyző valaha is kifutóit. Kovács és 
Karaki a fuMasztó meleg idő és a kör- 
benforgó szél . ellenére l:36.2-es 1000' mé
tereseket vágott ki, könnyen. Nagy Béka éŝ  Kovács 32.2 m.p alalt végzett az 500 
méteres távval, ami jobb a fennálló országos csúcsnál.
TENISZ
CucelSI nélkül áll ki

* az olasz tenlszcsapal 
a horvátok ellen

Pénteken kezdődik Zágrábban az 
olasz-horvát Römia-kupa teniszmér
kőzés. Az olaszoknak a harmadik, a 
harvátokinaJk pedig a második mér
kőzése lesz ez a találkozó az érté
kes díjért.

Nagy meglepetésre az olaszok tar. 
talékos csapattal mennek a horvát 
fővárosba. Eddig miég ismeretlen ok
ból Gucelli, aki az idén a legjobb 
ólasz teniszező elmet is kiérdemelte, 
hiányzóik a csapatból'. Helyette Ca- 
nepele játszik. Az olasz csapat a kö
vetkező: Romanoni, Ccmepele, Dél
Béllo, Sada, és Bossi. A  horvátok a 
Puncsec, Pallada, Mitics, Branovics 
összeállítású csapattal veszik fel a 
küzdelmet az olaszokkal.

CuceUi hiányát nagyon meg fogja 
érezni az olasz csapat. Véleményünk 
szerint döntetlen a legvalószínűbb 
eredmény. Ha az olasz válogatott 
úgy állna fel, mint mi ellenünk Ró
mában, akkor 5 :l-es olasz győzel
met jósolnánk...

fias, fölényes és érezteti, hogy meg
győződésből cselekszik.

A  női főszerepet Brlgitte H o m e y  
játsza, egyéni játékmodorában, 
szenvedélyesen, szélsőségesen.

Kitűnő az öreg Nikolas Kolin  a 
vén Andreas szerepében. A kis Fritz 
Eugens kedves fickó. Gerd H őst bá
jos fiatal leány.

A  filmet V. Tourjanski rendezte 
— nagyszerűen!

A MOZIK MŰSORA
Rövidiitések: n = V*, f “  h “  % Sz = szombat, V = vasárnap

Nyári szünetet tart: Fórum, Omnia. Scala, 
Budai Apollo, Capitol
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel: 153-034. 
ffi.̂  fg, flO. Sz. V.: f4-kor is. Csikágó 
grófja. (Róbert Montgomery.) 
BELVÁROSI HIItADÖ Petőfi Sáudor-u. 6.
T.: 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magyar-. 
Ufa-, Luce-, Fox- és rajzos híradó. Rész
letes beszámoló a keleti harctérről. G PU-borzahnak Lembergben. Az erdélyi 
kaláka. Nyereg alatt.CASINO Eskü-nt 1. T.: 383-102. f6, h8. 
hlO. Sz. V.: f4-kor is, Karenina Anna. 
(Greta Garbó.) 2. hét! *
CITY Vilmos császár-út 36. Tel.: 111-140. 
h6, hg. hlO. Sz. V.: h4-kor is. A látha
tatlan ember. (Felújítás.)
CORSO Váci-ntea 9. Telefon: 182-818.
f6, f8, flO. Sz. V.; f4-ker Is. A nagy 
riport.DÉCSI Terfe-körút 28. Tel.j 125-952. 
f6. f8, flO. Sz, V.: f4-kor is. Esős délután. 
HÍRADÓ Erz&ébet-körút 13. T.: 222-499.
9-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-, Luce-, 
Fox- és rajzos híradó. Részletes beszá
moló a keleti harctérről. GPU-borzalmak 
Lembergben. Az erdélyi kaláka. Nyereg 
alatt.
RA1HUS Nagvmezrt-ntca 22. Tel.! 122-098. 
f8, h8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Arizonai 
váűmacska. (Janó Withcrs.)
HOYAL APOLLO Erzsóbet-körót 45. T.J 
222-002. n6, f8, hlO. Sz. V.: 4-koi is.
Csikágó grófja. (Róbert Montgomery). 
URÁNIA Rákóezi-út 21. Tel : 146-046
5, n8, no. Sz. V,; h3-kor ie. Ellenségek, REX. UJJ, 
ÖÖÖí BirggU i IJtUOSBAN,

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T. ■ 422-722 
f4. f6, f8, flO. Sz. V.; f2-kor is. Szökik a kislii ny.
CORVIN Üllői-út 40. T .: 138-988 f4. f6.
f8, flO. V.: f2-kor is. Buvárhajók nyugatra!
ELIT Szent István-körút 16. Tel.: 114-502. 
Í6, f8. flO. V.: 4, G. 8, 10. Madridi kém. 
HOLLYWOOD Bethlen tér 3. T.: 225-003. 
f4. f6. f8, 110. Denevér.
KAMARA Dohány-u 42. Tel.: 423-901.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Viilámházanság.
LLOYD Hollán-utca 7/a. Te!,: 111-994.
f6, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. légy résen 
Andy Heardy. 2. hét!
PALACE Erzsébet-kőrút 13. T.: 221-222.
11. 2, 4, 6, 8. 10. Cisco, a száguldó lovas. Stan és Fan hamvazószerdája.
PATRIA Népszínház-utca 13. T.: 145-673. 
Í5, 7, flO. V.: 2-kor is. A nyomorultak. 
SAVOL Üllői-űt 4. T.: 140-040. 4, 6, 8, 10.
V.: 2-kor is. Eszményi asszony. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T.: 268- 
999 . 5, n8, flO. V.: 3, n6, f8. hlO. Ismeretlen ellenfél.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276. f4. f6, f8, £10. V.: f2-kor is. Eszményi asszony.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömhiis-út 11. Tel.: 155-374. n4, nĜ  n8, nlO. V.: n2-kor is. Isten vele, 
tanár úr! V. d. e. 11: Nad.rágós angyal. 
BELVÁROSI Irán.vl-útea 21. T.: 384-563. 4, 6, 8, 10. V.: ha és h7 ia. Egy lány, 
aki mindent tud.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500.Átalakítás miatt zárva.
ELDORÁDÓ Népszinház-u. 31. T.: 133-171.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Kanada ördiigu. Veszélyes űtilárs.
HOMEROS Hermina-út 7. T.: 496-178.
5. n8, flO. V.: 3-kor is. (Utolsó kertben.) Gareia futárja.
IPOLY Csálty-utea 65. Telefon: 292-626. 5, n8, flO. V.: li3-kor is. Bünhődés. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. f4, 16, f8, flO. V.: f2-kor is.
Veszélyes útitárs. Kanada ördöge. V. d. 
e. 11: A 14-es futár.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T.; 423-188. 4, 6, 8. 10. V.: 11 és 2-kor is, Iréné. 
OTTHON Beniezky utca 3 Tel,: 146-447 
n4, _ n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Nászút 
Hailiba. V. d. e. 11: Tavaszi tánc. 
PHON1X Rákóczl-út 68. Tel.: 223-242.
11, 5, n8, flO. Sz. V.: 3-kor is. Veszélyes 
utitáre. Kanada ördöge.
REX. ú j já a l a k ít v a  m eg n y ílik

RIALTO Rákóczl-út 70. Telefon: 224-44.1.
fí. f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Fenevadak szigete, Életmentés mindhalálig. 2-ik hét!

A RÁDIÓ MŰSORA:
Péntek, július 18.

Budapest I (549.5 m): 6.40: Ébresztő.Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Táplálkozásunk hibái és nehézségei. Irta: Szász Emil dr. — 10.45: 
Képek a magyar történelemből. Koppány 
István előadása. — 12.10: Bultula Edo 
tánczenekara. — Közben 12.40: Hírók.— 13.30: Koiényi Aladár cigányzene-kara. — 14.30: Hírek. — 15.20: Udvairdy 
József énekéi, zongorán kíséri Aigner 
Pál dr: — 15.55: Oá Iné Sehusztar Etelka 
gordonkánk, zongorán kíséri Ricgor Ti
bor dr. — 16.15: Diákfélóra: Állalbarát- 
sagok. Irta: Szilády Zoltán dr. — 16.45: 
Hírek. — 17; Hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 17.15: Az aranyhajú Bere- 
niee. Révay József dr előadása. — 17.45: 
A rádió szalonzenoikara. — Közben 18: 
Sportkozlemények. — 18.40: Az elesettek, ozalay László eibeszélés/e. — 19: Hírek
magyar, német és román nyelven. — 
19.20: Táneleniezek. — 19.40: Erdélyi Jó
zsef verseiből előad Kulcsár Irma. A 
bevezetőt írta Gombos Gyula. — 20: Az 
Operaház zenekara. Közreműködik Végh 
Sándor (hegedű). 1. Sveűdsen: Norvég
művészkarnevál. 2. Sibelius: Hegedűverseny. 3. Berlioz: Fantasztikus szimfónia
— ®-40: Hírek. — 22.10: Na^y Izabella 
és Oselényi József magyar nótákat éne
kel, kisér Oláh Kálmán cigányzenekara. 
Ezt a műsorszámot 20.15—21-ig a norvég 
rádióállomások is átvették. — 23; Hírek 
német, olasz, angol és francia nyelven.
— 23.25: Hanglemezek. —• 24: Hírek. 

Kas»a (208.6 m): 11.05: Zöld merő Tar-sovits Lajos előadása. — 11.25: Hanglemezek. — 11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven. Műsorismertetés.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételt 
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