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Na Szabadkán létszák az első  
délvidéki osztályozó! azN B  
l.-b e  való  látásért
Melyik csapat jut tovább: a SzVAK.avagy a Szabadkai Sport?

A  Hazatérés Bajnokság döntői 
során má két mérkőzés van
S z a b a d k á n :  Zentai A K — Duicisz (Ujverbász) 
Bezdánban :  Bezdáni SE— Újvidéki FC

Három FTC-ista: Nagyi, Nagy II 
és Thurzó is együtt kezd hétfőn 

a Ferencvárossal

Ma délután már homály eseménye 
van labdarúgásunknak. A z  MLSz 
Országos Tanácsa 16-ra emelte fel 
az N B  I létszámát részben azért, 
hogy az N B I-ben helyet biztosítson 
u visszatért Bácsvidék lábdrugásá- 
nak. A z  Országos Tanács nem dön
tött abban a, kérdésben, hogy melyik  
legyen az a délvidéki csapat, amely 
jövőre élcsapataink társaságában 
küzdjön a magyar bajnokságért, 
ennek eldöntését az elnökségre bízta. 
A z M LSz elnöksége —  amint isme
retes — csütörtökön este a délvidéki 
vezetők meghallgatása után ügy ha
tározott, hogy három egyletet jelölt 
ki, éspedig a Szabadkai Vasutas 
A K -t, a Szabadkai Sport E gyletet és 
Újvidéki A C -ot. E z a három csapat 
dönti el egym ás között, hogy melyik 
a legméltóbb a m agyar élcsoportban 
való szereplésre az 1941— 42-es baj
noki évben. Ma délután a Szabadlcai 
V A K  játszik a Szabadkai Sport E g y 
lettel. Ennek a mérkőzésnek a győz
tese július 21-én Újvidéken, augusz
tus 3-án pedig Szabadkán mérkőzik, 
tneg az Újvidéki AC-cal.

Kimondotta a szabadkai mérkő
zésre vontkozólag az M LSz elnök
sége m ég azt is, hogy ezt a mérkő
zést döntésig kell folytatni, mert 
megismétlés nincs. H a tehát a ren
des játékidőben döntetlenül végződ
nék a S zV A K -r-SzSE  mérkőzés, 
akkor kétszer 1.5 perces megliosszab 
bitás következik, ha a hosszabbítás 
bán is döntetlen maradna az ered
mény, akkor újabb 2x15 perces 
hosszabbítás jön s ha ez sem hoz 
eredményt, akkor az első gólig folyik  
tovább a m érkőzés. M a délután 
tehát okvetlenül el kell dőlnie, hogy  
melyik a legjobb szabadkai csapat: 
«  SzVAK'-e, avagy az SzSE.

A z osztályozó mérkőzésen kívül 
*>iég két nagy esem énye van a dél
vidéki labdarúgásnak, éspedig a Ha 
zatérés Bajnokság két döntő mérkő
zése, amelyek közül az egyiket Sza
badkán —  a S zV A K — SzSE osztá
lyozó előtt —  a másikat pedig Bez
dánban játszák.

Sül várható a* osastályozón. ?
H a  a z  e sé ly e k e t m é r le g e ln i a k a r -  

3uk, a k k o r  ta lá n  e lő b b  n é z zü k , m ily e n

eredményeket ért el a két csapat a 
Hazatérés Bajnokságban.

A  S zV A K  9:0-ra győzött a D. Kér. 
ellen, 12:0-ra az SzMTE ellen, 12:l-re 
a Magyarkanizsa ellen, 3:0-rá a 
SzAK ellen, 0:0-ra végzett az SzTC- 
vel. . - . . .

Az SzSE  eredményei: 2:2 a Zentai 
AK-kal, 2 :l-re nyert Csantavér ellen, 
3:3 a Bácskával szemben, l:0 -ra  győ
zött a SzAFC ellen és 5 :l-re a Tö
rekvés ellen.

A  SzVAK eredményei mindenesetre 
tekintélyesebbek, mint az SzSE-é. A  
jobbik csapatnak a vasutasokat kell 
tartanunk annak ellenére, hogy az 
utolsó eredményük döntetlen volt. A 
SzVAK minden részében kiegyensú
lyozottabb együttes, mint ellenfele 
és —  hacsak váratlan formahanyat
lás nem jön — akkor a SzVAK fog 
játszani az NB I-t>e jutásért az 
UAC-cal.

Jóslatunk: 4:1 a S zV A K  javára.

4 Hazatérés Bajnokságért
Zentai AK—Ujverbászj Duicisz
A mérkőzést semleges pályán, Sza

badkán játszák. Jósolni erre a mér
kőzésre nem könnyű. A  két csapat 
a következő eredményekkel harcolta 
ki magának a döntöbejutást-:

ZAK—Sportegylet 2 :2
Törekvés 5:0
SzAFC ■ 2:2
Csantavér 4 :0
Bácska 3:1

Dulcisi—Bácsfeketehegy 10:1
Topolya 3:2
Kula |:0
Óbecse 3:3
Kishegyes 8:2

A  jelek szerint a két csapat közel 
egyenlő erejű, nemigen volna meg
lepetés égjük csapat győzelme sem.
A  papírforma inkább a Duicisz győ
zelmét sejteti, de döntetlen is lehet
séges.

Jóslatunk: 2:1 a Duicisz javára.

Bezdáni SE— Újvidéki FC
A  két csapat eredményei:

Bezdáni SE—ZSE 2 ;2
Z. Munkás

Újvidéki FC—Temerin 4:0
UAC 2:1
Vasutas 4:5Petrőc 1:0
Duna 4:0Bácsföldvár 4:1
Törekvés 7:1

Az Újvidéki FC sokak szerint 
Délvidék egyik legjobb együttese és 
a bezdániaknak ugyancsak bele kell 
feküdniük, ha ki akarják verekedni 
a továbbjutást. A  jelek szerint azon
ban ennek kevés a valószínűsége, 
annak ellenére, hogy a mérkőzés 
Bezdánban lesz. Az UFC Bezdánban 
is győzhet.

Jóslatunk: 3:1 az UFC javára.
*

A  délvidéki mérkőzéseken kiviül 
egy elmaradt NB III-mérkőzés, el
maradt vidéki bajnoki mérkőzések 
és barátságos mérkőzések szerepel
nek a mai nap labdarúgó műsorán.

Egyenruhái, 
polgári öltöny!

előnyös feltételek 
mellett készítmm Minin

IV.. K o s s u th  £.-u . «
(Saját ház) T el.: 1-536-59
A l a p i t t a t o t t :  1 8 9 9 .

Többi élvonalbeli csapatunk után 
a Ferencváros is megkezdi hétfőn az 
edzéseit.

—  A  profijátékosokon kívül — 
újságolja Hónigberger János — 
N agy II, N agy I (hátvédet játszik 
az FTC-ben) és Thurzó is együtt 
kezdi az edzéseket a Ferencvárossal. 
Erre a három játékosra szükség ese
tén számít a bajnokcsapat.

Megtudjuk még Hónigbergertöl, 
hogy az egyik újpesti csapat tehet
séges kapusával, aki amatőrváloga- 
tqtt is volt mostanában, komoly tár
gyalásokat folytatott a Ferencváros. 
A tárgyalásból azonban semmi sem 
lett.

—  Olyan követeléssel állt elő ti 
játékos —  mondja Hónigberger —- 
hogy nem teljesíthettük. A  legjobb

Z. Tornakör
Baimok
Apatin

12:0
12:2
4:2
3:3

Hagy sikert arat a DÖRNER SPORT
* ál t al  m egújított és újra filcezett teniszlaM a.

Kérjük, hogy le já tszott te liszlabdáit mielőbb b e k  ü I d é n  m i  v  e s k e  d ] é k  
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R észletes m űsor
Osztályozó mérkőzés az NB I-be jutásért 

Szabadkai VAK—Szabadkai Sport Egy
let, Szabadka, 5.

NB III. osztály 
Keleti csoport

Kecskeméti AC—Orosházi TK, Kecske
mét, 6. Vezeti: Solti.

Hazatérés Bajnokság 
Zentai AK—Duicisz, Szabadka, J/i4. Ve-

Z 'it  pzdání'1S E—Újvidéki FC, Bezdán, 6. 
Vezeti: Reményi*.

V id ék i m űso r
Újvidék: Törekvés ifi—Berszil 8:1 (3:1). 

Barátságos. — Törekvés vénfiúk—Sustran 
5:4, (3:lf- Barátságos.

játékos sem  kap nálunk annyit, 
amennyit ez a fiatal kapus kért.

A  szóban forgó kapus személyé
ről csak Terefere úrtól kaptunk 
némi felvilágosítást.

.— Csak annyit árulhatok el — 
mondta Terefere —  hogy kettős 
neve van a fiúnak, elvégezte a test- 
nevelési főiskolát s ajánlatával való
sággal „ letaglózta“ a Ferencvárost.

Lukácsnak, az . új szerzeménynek 
érkezését vasárnapra várják a Fe
rencvárosban.

—  Lukács —  mondotta Mester 
György irodaigazgató — most N agy
váradon van a szüleinél. Ú gy álla
podtam meg vele, hogy nálunk hét
főn reggel kell jelentkeznie. Lukács 
ezek szerint vasárnap ül vonatra.

A hétfői első edzés 0 órakor kez
dődik az t)llői-úton.

A

Döniötta  v á l la la t i  
csapatok a lo sztá lya ; 

a  B udapesti kerülethez  
csatlakozott

Továbbra Is szombaton gátszák a vállalati 
mérkőzéseket

A  vállalati csapatok alosztályá
nak vezetősége péntek este ülést 
tartott. Az ülésen mintegy 60—62 
vállalati egyesület vezetői jelentek 
meg. Olyan egyesületek, amelyek a 
belügyminiszter rendelkezésének, 
hogy ősztől kezdve minden vállalati 
csapatnak alapszabálya kell, hogy 
légyen, eleget tettek. A z egyesületek 
vezetői egymásután mutatták be a 
vállalati alosztály vezetőségének az 
alapszabályaikat. A z ülésen megje
lent Gidófalvy Pál dr, az MLSz el
nöke, Barcsay János, a budapesti 
kerület ügyvezetője, László András 
dr, az MLSz alelnöke, N agy  Zoltán, 

budapesti kerület főtitkára, So
m ogyi Gyula, á, MOVE képviselője 
és a vállalati csapatok teljes veze
tősége (Bakos Károly, Újvári Fe
renc stb.).

Az ülés egyik legfontosabb pontja 
az volt, hogy ősztől kezdve a válla
lati csapatok alosztálya a budapesti 
kerület, vagy a MOVE fennhatósága 
alatt müködjék-e. Szavazás döntötte 
el a kérdést. A  szavazás óriási több
ségben amellett döntött, hogy

ősztől kezdve a budapesti kerü
let alosztályaként működik 
majd a vállalati csapatok al

osztálya.
Mindössze két szavazat volt amel-

keresett felűiitott labdámnál
már ismert feltételeinkkel, rövid úton, raktárról cseréljük az Ön használt labdáival

V*i gr. T isza  István-u. 16.
[Bálvány-n. sarok.|

T e l e f o n :  1 - 8 0 2 * 6 2 .
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lett, hogy a MOVE-hez csatlakozza- ' 
nak. Barcsay Jánossal, a budapesti 
kerület ügyvezetőjével beszéltünk a 
dologról. (

—  N agy örömmel fogadtuk azt, 
hogy a vállalati csapatok vezető
sége amellett döntött, hogy ezentúl 
a budapesti kerület alosztályaként 
kíván működni —  mondta Barcsay 
János. —  A  budapesti Iterület teljes 1 
önkormányzatot nyújt a vállalati 
csapatok vezetőségének. Külön ü gy
vezetőjük, egyesbírájuk stb. lesz. 
Minden kérdésben saját maguk fog
nak dönteni.

Az ülésen döntöttek afelöl is, 
hogy a VALEA továbbra is szom
batonként játsza-e a bajnoki mér
kőzéseit. Tokintettel arra, hogy a 
kettős igazolás megszűnt, nem áll 
már fenn annak az akadálya, hogy 
a bajnoki mérkőzéseiket ne szomba
tonként játszák le.

Elhatározták továbbá azt, hogy 
a V A LE A  benevezi a csapatait a 
Magyar Kupa küzdelmeibe. Mind
addig, amíg a Magyar Kupa küz
delmeiben egymás ellen játszanak a 
VALEA csapatai, a mérkőzéseiket 
szombatonként játszák. Ha aztán 
egy VÁLEA-egyesület társadalmi 
egyesülettel kerül össze a Magyar 
Kupában, akkor természetesen alkal
mazkodni fognak a társadalmi 
egyesület kívánságához.

A VÁLEA-egyesületek I.. II. és 
III. osztályú bajnokságokért fog 
nak küzdeni. Sőt az ifjúsági és a 
tartaléikcsapatok bajnokságát is 
megrendezik. Mindössze arról nem 
döntöttek, hogy mikor kezdődik az 
őszi bajnokság a VÁLEA-ban. Való
színűleg augusztus végén kezdenek.



ssstir Vasárnap, 1941 július 20.

A G am m a h étfőn
e lk e z d i a z  ed zések e i;

A budai csapat július 21-én, hét.
■ fon délután 5 órakor elkezdi az őszi 

idényre való készülődéseket. Az 
első edzésen minden játékos köteles 
megjelenni.

A Gamma még’ mindig nem 
fejezte be a csapaterősítési munká
latokat, Szombaton Bolemányi 
Károly, a többszörös főiskolai és 
amatöi-válogatott kapus leigazoltatta 
magát a Gamma SzSB-hez. Ha 
azonban a szükség úgy kívánja, 
akkor az amatőrök a játékost átad 
ják a Gamma FC-nek is.

Az H E  III. á llá sa
Keleti csoport állása:

1. FTC
2. WMTK3. Testvériség:
4. Kecskeméti AC5. Szén lesi TE
6. Csabai AK
7. Szegedi AK TI
8. Hódmezőv. TVE9. Rz. MÁV II

10. Cs. MOVE
U. Gyulai AC12. Orosházi TK

22 19 
22 14 
22 15 
21 8 

7 
9 7 9 
6 
6 
4 
2

22
22
2222
22
22
22
21

2 11 
5 10 
1 12 
5 11 5 11 
5 13 
7 12

A Mura SE az északnyugati
I. osztályba kérte felvételét

A muroéizombaii Mura SE, amely a ju 
groszláv bajnokságban az utolsó hat évet 
a szlovén alszövctség nyugati I. osztályá
ban úgy játszotta végig, hogy egyszer som került a, negvedik helynél lejjebb, 
most terjed ©lm cm beadványban az észak nyugati alszövelség I. osztálya déli cso
portjába való felvételéit kérte az alsszö- 
vétségtől és az ML-Sz-tőL Kérését igen 
l̂aposan inidokolta meg, többek között igy érvelt;
,..A felszabadulás után a nagy távolsá gok miatt nem nevezhettünk be a ..Vissza

térés Bajnokságba” , de most már bele 
kell kapcsolódnunk a magyar labdarúgó eíetbe. A Mura SF képességei sokkal na
gyobbak a II. osztályú csapatokénál és a Mura SE-nek az I. osztályban van a helye. 
A Mura SE a zágrábi HASK ellen 3:3-ra játszott, a varaséi SlavJát pedig 3:l-re 
győzte le, nem is beszélve a Haladástól 
elszenvedett minimális, 2:l-es vereségről 
Ha a. Mura SE-t beveszik az I. osztályba, 
akkor a 12-ős létszámot 14-r* kell fel
emelni, d© ez se n okozhat bajt, mert a Kőszegi SE, amelyet eddig úgy sem vet- 
tek fel, a Déli csoport 14. csapata le- hetne.**

Muraszombatban úgy érzik, hogy , a 
visszatért Mura SE kérését teljesítik is.

Uj Játékos
a* Elektrom os első edzésén
A Latorca-utcában vagyunk az Elektro

mos első edzésén. Hűvös az idő. mórt 
nagy a szél. A játékosok fél 7 körül kez
dőnek gyülekezni. Gömbölyűek az arcok, 
ami a pihenés eredménye.

Tóth „Potya”  vezetésével kezdődik az 
edzés. Egészen könnyű, mozgás és célgim- nasztika van műsoron. A játékosok na
gyon jókedvtíek és virgoncok. Ha az edző 
elfordul, gyorsan megdögönyözik egymást- Szinte látszik, hogy milyen jól esik ez a 
mozgás a fiúknak. Buzássy megjegyzi: 

Hej, ha mindig ilyenek lennének az edzések!
Pihenőben szabadstílusú birkózó mérkő

zések következnek. Ennek során Boldi. 
zsárt, a kapust szinte becsomagolják, befonják. mint az ostort.

Most kerül sor az edzés csemegéjére: a 
„Réti Kupára.” A gyönyörű gyepsző- 
nyegen kerül sorra. A fű kímélése céljából azonban mezítláb játszók Feltűnő gyorsak a játékosok és nagy az igyekezetük.

A sók ismerős között új arcot is látunk. Megtudjak, hogy Párkányinak hívják, több évig volt az SK Bratlslava játékosa. Vasárnap fog próbajátékot játszani.
Megkérdezzük Rozsálit, a Művek hírneves jósát, hogy így a kezdet-kezdetén 

milyen szereplést vár a csapattól a Szent István Kupában.
— Remélem, hogy legalább űgj fogunk

szerepelni, mint tavaly. Most jól együtt lesz a Tromos* Reszkess Kupa!!
Boldizsár a következőket mondja:
— Én a Gamma elleni első mérkőzéstől félek a legjobban. Mindig az első a leg

nehezebb. De azután már nem lesz akadály.
Nagy hancúrozással ér véget az edzés. 

Folytatása vasárnap délután lesz.

Több játékost kipróbál 
vasárnap délelőtt a MAVAG
A MÁVAG szorgalmas kétkapufl edzés

sel készül vasárnap reggel a DVAC elleni osztályozó mérkőzésére. Ellenfele a 
Budiapest-bajnokságot nyert ifjúsági csapata lesa.

— A következő csapattal kezdjük az 
edzőmérkőzési, — magyarázta Opata Zol
tán, a MÁVAG edzője.* Ország — Varga, 
Fáczr.’n — Schefíelin. Kéri. Steinbach —■ 
Németh T. Kaltenecker, Németh II, Tő- 
lösl, Nagv. Természetesen szóhoz jut majd 
Rózsin1. Rakó és Opala. Ezenkívül néhány 
új játékost is kipróbálunk a mérkőzés folyamán.

— Mi von Uram inait
— 0 egyelőre nem játszik, mivel vissza

utazott Diósgyőrbe dolgai elintézése vé
gett. Ha már nyélbeütöttük a leigazolá- 
f át, valószín fi lég teljesen a rendelkezé
sünkre fog állni__

A MÁVAG edző mérkőzése fél kilenckor 
kezdődik.

A Lám part kedden délután tél 5 órakor
kezdi őszi cd-ésoit a% Erzsébet-utcai pá
lyán. Laucsck szakosztály vezető szerint az 
edzőkéi dés; éld oláséig Rz-enes, a kézépfe- dozet vereti az edzéseket. Szoucs sikeresen 
©Ivógeztc az edző tanfolyamot. Tomocwkó edző szerződése augusztusban lejár. Je
lenleg tárgyalnak a meghosszabbításáról, 
de még némi ellentétek vannak köztök,

A D. MAGYARSÁG PANASZA
_'A D. Magyarság- ez NB' II küzdőiméi

től való visszalépés gondolatával foglal- kozik, A D. Magyarság ériéig ex NB II 
Duna-esoportjában szerepelt szép ered
ménnyel. Az új beosztásban a Mátyás- 
eséporiban kapott a csapat helyet. Ez 
népi tetszik a I). Magyarságnak. Levelet 
intéztek a szövetséghez, hogy anyagilag 
nem binák az!, hogy pl. Marosvásárhely
re utazzon a nsapatuk. A játékosok szabadságolásával is baj lenne, ha ilyen tá
volságokra kellene a csapatnak utaznia. 
Kérik az MLSz elnökségét. hogy más oso- 
port ha osszak be őket. mert ellenkező eset. 
ben kénytelenek lemének a bajnokságtól visszalépni.

— Valóságos lelki forradalmai idézhet 
elő a játékosokban, ha a felelős vezető 
vizet prédikál és — bort iszik
m o n d j a  J á n o s y  B é l a

Ami! Markos megehef, azt nem eheti meg Balogh Borzó 
A spoitszeiű életmód sz a b á ly a i itthon és portyán

A sportszerű életmód szabályalnak rncg- úllapítása. céljából az. elmúlt napokban 
cikksorozatot kezdtünk. A cikksorozat ke
retében hallatta már szavát Misiingyi 
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a bukaresti Veniití edzője sok értéltes tapasztalaira tett szert.
Jánosy Béla így kezdi a beszél

getést:
—  Sokszor áll tanácstalanul az 

ember egy-eg y  mérkőzés után. Múlt 
vasárnap még ragyogó formában 
volt a játékosom , csak úgy duzzadt 
az erőtől. Rendesen edzett kedden, 
nagyszerűen m ozgott a szerdai vagy  
csütörtöki kétkapus játékban, pén
teken sem  vettem, észre a mozgásán 
semmA hibát. Ú gy váltam el tőle, 
hogy ö lesz vasárnap a csapat 
legerősebb pillére és —• vasárnap 
csapnivalóan játszott. A z edző ilyen- 
kar —  amellett, hogy a haját tépi 
mérgében — természetesen kutatja, 
hogy m i lehet a váratlan forma- 
hanyatlás oka. Faggattam a játékost. 
Először rendesen azt a választ 
kapom, hogy ő maga sem tudja, mi 
volt vele.

'  Aztán mégis kiderül egy és 
más. Kiderül, hogy például 20 kilo
méteres kerékpározás után . állt ki a 
mérkőzésre, hogy későn ebédelt, 
hogy túlságosan zsíros húst evett, 
hogy szombaton később feküdt le a 
kelleténél. Előfordul természetesen  
az is, hogy  —  mint mondani szokás 

rossz napja volt a játékosnak: 
nem sikerült neki a mérkőzés elején 
egy-két mozzanata és ettől ön
bizalmát vesztette, vagy valami más 
lelki gátlása volt: családi bajok stb. 
A legtöbb esetben azonban a várat
lan, meglepő formahanyatlás 
mögött valami sportszerűtlen csele
kedet húzódik, meg. Ilyen esetben az 
edző sohase felejtse el, hogy ez 
irányban is kutasson.

—  Ism étlem , nem akarok minden 
formahanyatlást —  sem a pillanat
nyit, sem  a tarlósat —  a sport
szerűtlenség számlájára írni. Itt van 
például Déri Poldi esete. Déri tálán 
a világ legszolídabban és legsport- 
szerűbb&n élő labdarúgója. Mielőtt 
az Újpesthez került, ragyogó formá
ban volt és a legnagyobbak közé 
kellett öt számítanunk. Am ikor az 
Újpesthez került, súlyos sérülést 
szerzett, de ebből tökéletesen kigyó
gyult. A ztán mi történt? N em  ment 
a játék, pedig a legnagyobb szere
tettel vette  körül előbbi edzője is és 
én is n agy igyekezettel foglalkoz
tam vele, hiszen tudtam, hogy 
milyen nagy tehetség. A z edzéseken 
remekül is mozgott. Ú gy lőtt kapu
ra, mint az ágyú. Türelmesen IS 
mérkőzésen játszattam egymásután, 
hogy hátha belejön. N em  ez történt. 
Végül ö maga jött és mondta: 
„Béla bácsi, ne haragudjék, de én 
elm egyek az - Újpestből. Hiába 
akarok, képtelen vagyok régi for
mámban játszani. Elvesztettem  vala
hogyan az önbizalmamat." Dérit 
fájó szívvel engedtem él. Mondtam  
is az újpesti vezetőségnek: M e g 
látják az urak, Déri más környezet
ben vissza fogja szerezni az ön
bizalmát és a régi lesz." íg y  is tör
tént . . .

N ézzünk azoribap néhány gyak
ran előforduló sportszerűtlenséget. 
Igen sok baj van a gyomor és álta
lában az emesztöszervek élleni 
könnyelm ű, meggondolatlan me

rényletekkel". A  mérkőzés előtt 
vagyunk. Látom  a játékoson, hogy 

rendesnél sápadtább, fakó az arc
színe. K érd em : mi a baj. „Valami 
van a gyom rom m al" —  mondja a 
fiú. „M it ettél ebédreV ‘ „A  rendes 
vasárnapi ebédet." „És mit ettél a 
h ú sh ozf" M á t  ettem  egy kis 
uborkasalátát is." Már helyben 
vagyunk. H a a sportszerű étkezés
ről beszélek a játékosaimnál:, min
dig azt m ondom : ,fFiúk, vigyázzatok  
ezekkel a zöld salátákkal. Tudom, 
hogy ez kedvenc csemege, de ne 
csapjatok valóságos lakomát belőle, 
mert nagyobb mennyiségben ezek az 
ecetest, saláták méregszámba men
nek. Szinte biztos a gyomorrontás, 

m érkőzés előtt való este, továbbá 
m érkőzés előtti ebéden pedig 

egyáltalán, ne egyetek ilyesmit, mert 
m ég kis mennyiségben is ártalmas 
lehet.

Különösen gyengébb gyomrü  
játékosoknak kell nagyon szigorúan

betarlaniok a sportszerű étkezés 
szabályait, nekik erősen mértéket 
kell tartaniok, mert különben mind■ 
járt baj van. Itt van például Balogh 
Bonzó, aki rendkívül sportszerűen 
gondolkodó fiú, de a gyomra külö‘ 
nősen érzékeny. A z  egyik mérkőző' 
sen látom, hogy csurog róla a verej
ték, ami nála szokatlan jelenség 
volt. Látom, hogy erőlködik és ver
gődik, kékiil-zöldül. Félidőben elő
veszem  a fiút és kérdem: mi van
vele. Férfiasán beismeri, hogy bi
zony ebédre kissé többet evett va
lami zsíros sertéshúsból és párolt 
káposztából. Rendesen csak keveset 
szokott enni az ilyen ételből, most 
azonban valahogy nagyon ízlett 
neki. Hallom, hogy Éonzóval most a 
tavaszi Kispest— Újpest mérkőzésen  
is baj volt a gyomra miatt. Hang
súlyozom : vannak az étkezésnek bi
zonyos szabályai, am elyeket minden 
játékosnak be kell tartania, ne fe 
ledjük el azonban azt sem, hogy sok 
egyéni szempont is felmerülhet. Van 
akinek árt az, ami a másiknak nem 
árt. A játékosokat nagy gonddal és 
sok-sok. oktatással, rábeszéléssel 
arra kell nevelnünk, hogy kialakul
jon. bennük a sportszerű okos gon
dolkodás és maguk legyenek lég 
jobb őrei erőnlétüknek. Ha ezt sike
rül elérni, az többet ér minden kor
bácsnál és minden pénzbüntetésnél.

—• E g y  fiatal játékosommal, akit 
csak pár nappal a m érkőzés előtt 
szerződtettünk, a következő esetem  
történt. Amikor a bemelegítő m oz
gást végezték a fiúk, láttam, hogy a 
játékos lomhán mozog és nagyokat 
sóhajt Kérdezösködésemre kiderült, 
hogy a fiú másfélórával a m érkőzés 
előtt jól beebédelt. A zt mondotta: ö 
nem tudta, hogy ezt nem szabad. 
Azelőtt műidig így csinálta. M ég  
szerencse, hogy ez a bemelegítés 
során derült ki és más játékost 
állíthattunk be a teltgyomrú ifjú he
lyére. Sok visszaélés történik azon
ban öreg, tapasztalt játékosok ré
zéről is ezen a téren. Előfordul, 

hogy a mama, vagy a feleség elké
sik az ebéddel és a játékos nem gon
dolva arra, hogy teli gyomorral nem  
lehet teljesértékű harcos, a későbbi 
ebédből is éppen annyit fogyaszt, 
mint máskor. Áltálában Pírra kell 
nevelnünk futballistáinkat, hogy 
tartózkodjanak a szombatesti ünnepi 
vacsoráktól és a vasárnapi mama- 
fözte családi ebédektől.

■— E gyik válogatott játékosom  
feltűnően gyengén m ozgott a mér
kőzésen, Kiderült, hogy az egyéb
ként rendes fiú a jó barátok áldo
zata lett. Este 10 tájban ballagott 
hazafelé, amikor véletlenül összeta
lálkozott két-három jó barátjával, 
Meginvitálták egy kis baráti cseve
gésre a szomszédos vendéglő kert
helyiségébe. Kisfröccsök kerültek a. 
asztalra, majd később kártya is. A  
vége az lett, hogy jóval éjfél után 
került a fiú ágyba meglehetősen  
siralmas állapotban éspedig részben  
éppen azért, mert nem szokta meg  
sem a kisfröccsözést, sem a kintura- 
dást. A  rossz játékhoz a testi gyen  
geségen kívül hozzájárult m ég a 
rossz lelkiismeret — és a csapat egy  
igen értékes pontot vesztett el a 
megtévedt fiú miatt.

—  N em  lehet eltiltani a játékoso
kat a szórakozástól, hiszen erre min
den embernek szüksége van. A z  
ügyes vezetőnek \arra kell töreked
nie, hogy ö irányítsa a játékosok  
szórakozását. Leghelyesebb az, ha 
az egyesületnek klubhelyisége van, 
ahová oda lehet szoktatni a játéko
sokat, ahol billiárdozhatnak, kár- 
tyázgathatnak, zenét hallhatnak, be
szélgethetnek. Biztos, hogy a klub- 
helyiségben nem fog a játékos 
sportszerűtlenül viselkedni. H a nincs 
klubhelyiség, akkor minél többször 
össze kell hívni a gárdát e g y  kis 
uzsonnára, vacsorára, amint azt 
annakidején például az Ú jpestben is 
csináltuk.

— A z italtól erősen óvnunk kell a 
fiukat és egy alkalmat se mulasz- 
szunk el, hogy a szeszes italoktól 
teljes mértékben váló tartózkodást 
ajánljuk. N em  árt, ha példákra hi
vatkozunk. Bn gyakran hozom  fel 
kiváló válogatott kapusunk esetét, 
aki az ital rabja volt, idő előtt ki
dőlt a sorból és ma nyom orog. Vagy  
elmondom a fiatal, alig 20 év es  több
szörös válogatott csatár esetét, aki 
megszédült gyors sikereitől, korcsm a
járó lett belőle és —  rövid idő alatt 
odáig „vitte", hogy klubjának m ég  
a tartalékcsapatába sem tudott be
kerülni. Rengeteg kettétört karrier, 
rengeteg idd előtt eltűnt nagy tehet

ség köszönheti szomorú sorsát g, sze
szesitalnak. Ilyenkor felhozom a 
Bocskai egyik válogatott játékosá
nak esetét is, tiki viszont a sok szép
tevés miatt nem tudott kellőképpen 
érvényesülni a labdarúgásban. A m i
kor aztán hosszas rábeszélés után a 
sportszerű élet útjára tért, rövidesen 
újra válogatott lett belőle. és oszlopa 
lett éveken át a magyar nemzeti vá
logatottnak, pedig már nem is volt 
egészen fiatal-játékos. Amikor egyik  
nagy sikert a másik után aratta, nem 
győztem  a hálálkodását hallani, hogy 
rávezettem a helyes útra.

•— Óvjuk a. fiukat a szerencsejáté
koktól is. Bukarestben futballozott, 
egy kiváló képességű erdélyi fiú, aki 
azonban a szerencsejáték rabja, volt. 
Kártyázott, rulettezetl, lóversenye
zett. Megtörtént vele, hogy a mér
kőzés előtt való éjjel belekeveredett 
egy kártyapartiba és valamikor haj
nalban került haza. A z  éjszakázás 
természetesen együtt jár a, m érték
telen dohányzással és a fekelézéssel. 
A sok izgalom idegileg is kikészí
tette. A fiú ennek köszönheti, hogy 
játékoskarrierje idő előtt véget ért. 
és ma már nincs is az élők sorában. 
Kár érte...

—  Beszéljünk azonban a. portyá
kon előforduló veszélyekkel is. Por
tyákon általában könnyebb a vezető 
helyzete, mert hiszen együtt van a, 
gárda és mindig szem előtt vannak 
a fiuk. Volt egy kiváló magyar csa
pat, amely egy  időben túl sok bohém  
fiúval rendelkezett és emiatt nem  
ment úgy a csapatnak a játék, mint 
kellett volna. Portyákon viszont ra
gyogóan játszott a gárda, mert — 
ott nem lehetett titokban sportsze- 
rűlenkedni.

—  Utazások alkalmával is első
sorban a gyomorra kell vigyázni. 
E gyik portyám alkalmával például 
panaszkodott az egyik "játékosom, 
hogy láza van és fáj a torka, a má
sik meg jött, hogy neki a gyomra 
nincs rendben. Később bevalották, 
hogy az egyik pályaudvaron leugrot
tak a vonatról és fagylaltot vettek, 
holott előzőleg a lelkűkre kötöttem, 
hogy a fagylalttól tartózkodjanak.

-— Vigyázni kell arra is, hogy a 
fiúk életmódja lehetőleg a portyán 
is ugyanaz legyen, mint egyébként, 
már amennyire ezt a viszonyok  
engedik. Lehetőleg akkor keljenek, 
akkor feküdjenek és étkezzenek, 
amikor otthon. A z  étrendet is o-kos-an 
kell összeállítani. Ma már vonaton, 
külföldi vendéglőkben is rendesen 
kaphatók azok az ételek, amik itt
hon, A z  exotikus, különleges, nem
zeti eledelektől tartózkodnunk kell. 
Ez persze Afrikában, vagy más 
exotikus vidéken nem könnyen 
vihető keresztül. Ilyen helyekre 
okvetlenül vigyünk magunkkal szalá
mit■ és kolbászféléket. A kolbász
félék .lehetőleg ne legyenek erősen 
fűszerezettek. Ha már látjuk, hogy 
a különleges ételek miatt egyik
másik játékosnál a csömörtől kell

tartamúnk, akkor egy kis hazaival 
állítsuk helyre a gyom or egyen
súlyát. Ha azonban mód van rá, 
akkor gondoskodjunk a fiúk számá
ra baromfifélékről, gyümölcsről és 
könnyű sült- tésztafélékről. Erősen  
fűszerezett kolbász is adható annak, 
akinek bírja a .gyomra. Marlcosnak, 
vagy Janzsónalc, nyugodtan adhat
tam a legpaprikásabb kolbászt is, 
mert otthon is azt ette, Balogh 
Bonzónak, vagy Szalay Potykónak  
méreg lett volna, Markosék cseme
géje.

— Vannak virtuskodó játékosok, 
akikre különösen vigyáznunk kell. 
Amikor a Bohn SG-vel Szardínia 
szigetén, jártunk, egyik játékosom, 
fogadásból jól belakmározott az 
osztrigából. Mondanom sem  kell, 
hogy kikészült a gyomra. Azóta, 
még édesvízi halra sem  tud ránéz
ni. A  túlzott vízivásra is vigyázni, 
kell, mert ez is gyengíti a szerveze
tet. Aim okr az Újpest Bukarestben 
járt és KK-m érkőzésen kikapott a 
Rapidtől, mint hallom, az volt a ba.j,. 
hogy a r&kkenö hőségben a fiúk sok  
hűsítőt fogyasztottak, éjjel pedig 
edzőjük utasítása ellenére vizes 
lepedőbe burkolva aludtak, össze is 
roppantak a második félidőben. 
Vigyázni kell, hogy a fiúk ne igya
nak minden állomáson, A  sok külön
böző víz is kicsinálhatja a gyomrot. 
.Ne sajnálja a vezető azt a pár fil
lért, hogy kristályvizet vegyen a 
csapatnak és csak azt igyák.

■— N e egyenek különleges gyümöl
csöket sem , csak a már jól ismert és 
m egszokott gyümölcsöket. Ha nincs 
rendes gyümölcs, akkor inkább be
főttet egyenek.

— Nem  baj, ha az idegen város
ban körülnéz egy kicsit g. csapat, de 
ez ne menjen az erőnlét rovására. 
Külön utakra semmiesetre se enged
jük a. fiúkat. Legyenek mindig 
együtt — szem  előttj Ha a város, 
vagy a vendéglátó egylet meghívja 
a csapatot, azt rendesen nehéz visz- 
szautasítani. E z azonban nem jelenti 
azt, hogy a fiúk teleegyék és telc- 
igyák magukat. E g y  falat étel és 
egy pohárka citromszörp —  és már 
eleget tettünk kötelességünknek. 
Senki sem  sértődhetik meg, ha nem. 
isszuk le magunkat a sárga, földig.

—  Nagyon fontos az is, hogy a fe 
lelős vezető jó példával járjon elöl. 
Ha ö —  mint mondani szokás — 
vizet prédikál és bort iszik, akkor 
már baj van. A  lég fegyelm ezettebb  
játékosban is felmerülhet a gondo
lat: ha neki szabad, miért nem sza
bad nekünk. Ha, a vezető 9 órakor 
lefekteti a fiúkat, aztán ö maga el
m egy 'szórdkozni rér)'gClig, az való
ságos lelki forradalmat,,, idézhet elő 
a fiukban, ha, .netán ezt nem is mu
tatják. Arról nem is beszélek, hogy 
az őrizetlenül hagyott nyájat idegen 
városban a legnagyobb veszélyek fe 
nyegethetik.

—  Fontos, hogy pontos műsor sze
rint mozogjanak idegenben. Min
dennek szabjuk meg az idejét, még a 
levélírásnak is. Semmiesetre se en
gedjük, hogy a fiúk egyike-másika 
százával írja haza a levelezőlapokat.

■— Sok mindent lehetne még mon
dani •— mondja befejezésül Jánosy 
—  és egész biztos, hogy edzőtér- 
sóimnak és sokat tapasztalt ú rveze
tőinknek m ég sok-sok hasznosítható 
észrevétele van erről a kérdésről. 
Éppen azért, szerintem az volna a 
helyes, ha eg y  délutánon, vagy es
tén, esetleg több délutánon, vagy es
tén összeülnének mindazok, akiknek 
mondanivalójuk van ebben a kérdés
ben és ezen az értekezleten dolgoz
nánk ki a sportszerű életmód szabá
lyait. N a gy szolgálatot tennénk vele 
minden vezetőnek, játékosnak és az 
egyetem es magyar labdarúgásnak.
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S z a b a d k a
u jjo n g , h o g y  k é t  jó  
m é rk ő z é s t  lá th a t
E g yesü lési tá rg y a lást fo ly ta t a  S za 
b a d k a i SE , a  S zA F C  és a  S zA K

S Z A B A D K A I  H Í R A D Ó
Szabadkán roppant örömet kel

tett, amikor híre jött, hogy vasár 
nap komoly osztályozó mérkőzésben 
gyönyörködhetik a szabadkai labda
rúgás nagy tábora. Növelte az 
örömet, amikor kiderült, hogy a 
Zentai AK—Du lelsz mérkőzés is 
Szabadkán lesz az osztályozó mér
kőzés előtt. Eredetileg ügy volt, 
hogy ez a mérkőzés Zentán lesz, de 
Dulcisz ragaszkodott a semleges 
pályához, mivel ezt írják elő a 
Hazatérés Bajnokság szabályai. Az 
MLSz á Dulcisznak adott igazat és 
a mérkőzés színhelyéül Szabadkát 
; elölte ki. A  kettős futbailcsemege 
iránt roppant nagy az érdeklődés.

*
Az osztályozó csapatai közül a 

SzVAK pénteken tartott edzést. 
A csapatösszeállítás azonban nem 
alakult ki, Valószinüieg csak köz

vetlenül a mérkőzés előtt állítják 
össze a csapatot. A  Sport csütörtö. 
kön edzett. Akkor még nem tudták 
hogy osztályozót fognak játszani 
A Sport a legjobb csapatával ál! ki 
a SzVAK ellen.

*

Érdekes tárgyalást folytat, az 
SzSE, a SzAFC (azelőtt SÁND) ét 
a SzAK. A rról van szó, hogy sok a 
futballklub Szabadkán és a létszám 
csökkentése céljából a három egylet 
egyesülni akar. A  tárgyalások már 
napok óta kedvező mederben foly
nak. Ha az az egyesülés létrejönne, 
a, szabadkai labdarúgás Igen nagy 
hasznát látná.

A vasárnap délután fél 4 órákéi
kfu2fSUV „F ovL  ^Kdr-páljrán ifjúsági éí kblyok toborzet tart. Az 192;. óv után
éSknvtt- Wentkezzauck. Fél 6

\rwu-tfcT ia I- ?P  '.ri. ?■ ®LK ifi ellen oso- 'Pértkozi doűtomórkézést játszik.
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Seregszemle a H a z a t é r é s  B a j n o k s á g  öt csoportgyőztese felett
IV.

C s o d a c s a p a t  a B e z d á n i  S E ,
csoc/o, hogy annak idején meg tudott alakulni,
fenn tudta tartani magát, magyar tudott maradni, 
bajnokságot nyert és csoda, hogy szegénységé
ben is ilyen rengeteg az életereje

Bezdán, július 18.
A Bezdáni SE  a „Hazatérés Baj

nokság" harmadik csoportjának 
bajnokságát nyerte meg egy pont
tal. Nagy teljesítmény ez ettől a 
színtiszta magyar egyesülettől, amely 
a megszállás alatt olyan sokat szen
vedett. Hogyan jutottak el idáig és 
mik a jövő terveik? Erről beszélget
tünk az egyesület vezetőivel.

Vukovies István,
az egyesület fiatal elnöke ezeket 
mondotta:

—  Húsz esztendővel ezelőtt, a leg
nagyobb szeri) szigorúság idejében 
alakítottuk meg a Bezdáni SE-t. 
Már a megalakuláskor kimondottuk, 
hogy

játékosainkat magyar szellem
ben fogjuk nevelni,

mert mindig hittük, hogy el kell 
jönni a felszabadulás idejének. K ez
detben nem is játszottunk rendsze
resen mérkőzéseket, mert hiszen já
tékosaink csaknem kivétel nélkül 
diákok voltak, akik csak a szünidő
ben tartózkodtak otthon.

Úgynevezett nyári csapat vol-
t nk.

Ezekre a nyári mérkőzésekre azon
ban a~ elért eredmények miatt na
gyon felfigyeltek és néhány ess- 
iéndö alatt örömmel láttuk, hogy 
már nemcsak diákok, hanem kis
iparosoknapszám osok, sőt iskolát- 
cgyetem el végzettek együtt rúgták 
a: labdát csapatunkban.

Társadalmilag amolyan vegyes
volt a csapatunk, mégsem volt 

sóba ellentét közöttünk.
Mindig magyarok és barátok vol
tunk! M ost már rendszeresen jól 
szőttünk, sőt Csillag Aladár szem é
lyében eclzöt is fogadtunk. Csillag 
alatt forrt igazán össze a csapat, 
majd amikor Ognyanov Mile, a ki
tűnő temesvári, játékos-edző jött 
hozzánk, fénykorát élte a csapat.

Megnyertük az clsíí osztály baj
nokságát

és ezzel résztvehettünk az országos 
ligába való bejutás selejtező küz
delmeiben, Ebben elvérzett- a csapat, 
játékosaink elkedvetlenedtek,, sok 
közülük Svájcba távozott, ahol mint 
hivatásos játékosok rúgfúk a, labdát. 
Néhány nagyon nehéz és küzdelmes 
esztendő következett és már-már

günk! Talán megsegít bennünket az 
M LSz! Ha az NB II-be jutunk, nem 
féltem a csapatunkat, fiainkat, A  
szív és hallatlan lelkesedés mellett 
egy kicsit játszani is tudnak. Mi 
lelt volna, hai az NB I-be osztanak 
be f Nem kívánkoztunk mi oda, leg
alább is egyelőre nem...

— A z edzői tisztet Tibor István,

egykori jéles játékosunk látja el ön
zetlenül, szerétéiből.

Tibor István nemrégen került 
haza német fogságból s így csak rö
vid ideje foglalkozik a csapattal. De 
eredménnyel, amit a csoportbajnok
ság megnyerése igazol.

Tibor edző a következőket 
mondja:

— Nagyon boldog vagyok, hogy 
ilyen rövid idő alatt is felmutatha
tok némi eredményt. A  föérdem a 
játékosoké, akik kivétel nélkül szív
vel és lélekkel feküdtek a küzdel
mekbe. M ost már rendszeresen tar
tunk edzéseket, nagyon komolyan 
készülünk a további küzdelmekre. 
A z N B Il-re természetesen erősíteni 
fogunk. A z ,,új“ játékosaink is bez- 
dáni születésűek lesznek!

U. E.

V.
Z e n t a l  4 K  b i z a l o m m a l  

n é z  a z  1M B I I - b e l i  s z e 
r e p l é s e  e l é ,
bár a sokesztendei nehéz sor súlyos ferhét még 
nagyon érzi

NB II-be felkerült egyesület 
fiatal, azonnal igazolható játéko
sokat keres. A játékosoknak biz
tos exisztenciát nyújt.

Ajánlatokat „Biztos Jövő" jel
igére Ítéljük a kiadóhivatalba.

arra is gondoltunk, hogy feladjuk a 
reménytelen harcot, küzdelmet.

A Svájcba távozottak nem bír
ták kt soká idegenben, honvágy 
gyötörte őket és háza is jöttek.

Velük újra a regi lett a csapat.
—  H ogy most csoportbajnokok 

lettünk, annak kimondhatatlanul 
örülök. Annak ellenére, hogy a já
tékosaink legtöbbje szinte edzés nél
kül, nagyon rossz erőnlétben került 
a csapatba, illetve küzdelmekbe, ha 
némi szerencsével is, de megérde
melten szereztük m eg a bajnoksá
got, Remélem, hogy az N B  II-be való 
beosztás esetén is megálljuk a he
lyünket.

Horváth Gyula,
ilz egyesület fáradhatatlan munka
bírású főtitkára az alábbiakat 
mondja:

— Elnökünk jóform án mindent 
elmondott, csupán arról feledkezett 
meg, hogy a megszállás évei alatt 
micsoda hallatlan nagy harcot vív
tunk, hogy az anyagiakat előteremt
sük.

Soha senkitől egy fillér támoga
tást nem kaptunk.

-4 szerbek mindent ígértek, pályát, 
klubházat, tornatermet, de , csak
atban az esetben, ha feladjuk ma
gyarságunkat és a szakot szervezet
ben futballozunk. H át ezt nem! In 
kább ettünk száraz kenyeret, sem, 
hogy ilyen úron elfogadjunk támo
gatást. Nyomták és üldözték az 
egyesületet, ahol csal: lehetett.
Csoda, hogy még élünk! A  pályánk
ba és lelátónkba több, mint ötezer 
Pengőt fektettünk bele. Honnan? A 
szurkolók filléreiből.

Kincs kerítés a pályánk körül, 
nincsenek öltözőink, még csak 

rendes felszerelésünk sincs.
Pénzre, sok pénzre lenné sziiksé-

Zenta, július
Csakhogy ezt is megértük, hogy 

a Nemzeti Sport hasábjai egy ki
csit részletesebben is foglalkoznak 
a Zentai AK csapatával.

Akik figyelemmel kísérték a „Ha
zatérés Bajnokság" eredményeit, 
azokat bizonyára meglepte a ZAK 
csapatának kiváló szereplése. A  csa
pat a HB második csoportjában ját
szott,

négy szabadkai csapattal és a 
Csantavérl AK-kal együtt.

A négy szabadkai közül három régi, 
nagyrnuitú egyesület volt. A  Bács
ira, amely az utóbbi években állan
dóan a horvát ligában játszott, a 
SzAPC (volt SzAND), amely vala
mikor szintén rettegett ellenfele volt 
a legjobb jugoszláv csapatnak is és 
n szabadkai Sport, a Délvidék leg
régibb egyesülete is, amely több, 
mint ötvenéves múltra tekinthet 
vissza. Kevesen gondolták, hogy 
ebben a csoportban a „vidéki" ZAK 
szerzi meg a bajnoki címet. De 
mégis megszerezte!

Vereség nélkül küzdötte végig a 
nehéz mérkőzéseket

és csak két döntetlenje volt a Spoi-t 
és Szabadkán a SzAFC ellen 2:2 
arányban. A többi mérkőzést bizto
san nyerte meg. Legutóbb vasárnap 
a Bácska ellen is óriási fölényben 
játszottak s ha a Eácslca kapusa 
nem véd olyan szerencsésen, vala
mint. ha a zentai csatárok jobban 
lőnek, hát bizony könnyen 6—8 gól- 
arányú vereséggel hagyták volna el 
a pályát a volt horvát ligacsapat já 
tékosai.

A  zentai közönség Is elégedett a 
csapattal és továbbra is jó szereplést 
vár. Az egyesület terveiről, előké
születeiről kérdést intéztünk 

Guelmino Sándorhoz, 
a szakosztály vezetőjéhez (intéző is 
egyben). GueUninonak óriási érde
mei vannak a Zentai AK szép ered
ményeinek elérésében. Megtestesítője 
az áldozatkész sportembernek, aki 
tisztán sportSzeretetböl, őrizetlenül 
dolgozik már évek óta a ZAK érde
kében. Halkszavú, csendben dolgozó 
ember, aki azonban mindenhol ott 
van, ahol szükség van rá. Nem 
szavak, hanem a tettek embere.

— A  csapattal elégedett vagyok  
— mondja Guelmino. 
nagy örömömre szolgál, hogy a cso
portba,jnokságot megnyertük.

A  csapat játékán feltétlenül 
meglátszik, hogy június elején 
néhány erős mérkőzést játszott, 
ezeken a mérkőzéseken sokat 
tanultak a játékosok a B. Vas
utas, DiMAVAG és a 10-es 

Honvédkórház játékosaitól. 
Különösen Vörös balfedezet, Lázár 
középhátvéd és Istvánfi bálhátvéd 
játékán látszott nagy javulás. Ren
geteget nyert az egyesület Borbély
ban, aki színt, tartalmat és lendüle
tet adott a csapatnak.

—  M eg kell említenem — foly
tatta Guelmino —  hogy a sorsolás 
nem a legkedvezőbben ütött ki szá
munkra, mert az első fordulóban a 
nagyon erős Dylciszszal játszunk. 
Ha ezen továbbjutunk, akkor — ha
csak vissza nem lépnek —  a szabad
kai vasutasok ellen kell játszanunk 
és csak, ha ezt a pompás csapatot 
is legyőzzük, kerülünk a döntőbe. 
Ezzel szemben a Bezdáni SE, vagy  
az Újvidéki FC  —  mind a kettő 
gyengébb ‘játékerőt képvisel, mint a 
Z A K  —  azonnal a döntőbe kerül és 
pihenten várja az előreláthatólag 
nagy harcot hozó elődöntőt. Dekát a 
sors akarta íg y! Küzdünk, ahogy tu
dunk és győzzön a jobbikJ

— Mi a véleménye a bajnoki 
beosztásról ? — kérdeztük.

•— örülök, hogy egy idevaló 
csapatnak fenntartottak helyet az 
N B 1-ben, bár szerény véleményem  
szerint egyetlen bácskai egyesület 
sem  üti meg az N B I színvonalát. 
E z érthető is, hiszen a szerbek által 
felkarolt és támogatott egyesületek  
nacionalista alapon működtek. Ezek  
így az élre jutottak, de most ter
mészetesen azonnal megszűntek 
(újvidéki Vojvodiina, zentai Jugo- 
szlové-n).

A  határozottan magyar jellegi! 
egyesületek (ZAK, UAC, sza
badkai Sport, stb.) olyan üldöz
tetéseknek voltak kitéve, hogy 
jelenleg bizony elég siralmas 

helyzetben vannak.
Zentai AK-nak például igen 

gyenge az anyagi helyzete. Pályája 
ugyan vám, de lelátó, korszerű öl
töző ismeretlen fogalmak számunk
ra, Szerintefn, ha már bejuthat 
valamelyikünk ctz NB I osztályába, 
az csakis a Szabadkai Vasutas 
lehet. A z  NB Il-t  azonban már 
mindannyian elbírjuk! Bárhová is 
kerültünk,, igyekezni fogunk, hogy 
megállják a helyünket —• fejezte be 
nyilatkozatát Guelmino szakosztály
vezető.

A  sport-beli előkészítést illetőleg 
Borbély Dezsőhöz fordultunk.

Borbély vezeti a csapat edzéseit. 
Borbély esete nem mindennapi. Tíz 
évvel ezelőtt a szabadkai alszövet- 
ség legnagyobb tehetségű játékosa 
volt. Félelmetes középcsatár, aki 
mindent tudott, am-it egy jó csatár
nak tudnia kell. 1932-ben meg
betegedett és abba kellett hagynia 
a játékot. Időközben teljesen meg

gyógyult és tavaly ősszel újból 
Végtelenül I edzésbe állt. Régi formáját teljesen 

1 visszanyerte, sőt még talán jobb is, 
mint volt. A ZAK sportbeli irányí
tása jelenleg teljesen az ö kezében 
összpontosul.

-—- A  megszokott beosztással 
készülünk a vasárnapi nagy csatára. 
A z  edzéseken a szolcásos so-k és 
kem ény munkát végzik a játéko
sok. összeállításunk változatlan 
lesz:

Körösi —  Vereckei, Istvánfi — 
Kiss I, Lázár, Vörös —  Bicskei, 
Kiss II, Borbély, Juhász, Újházi.

A csapat WM-rendszerben játszik. 
E z nagyon jól megfelel a játéko■ 
sainknak. Ha vasárnap a góllövés 
ben több szerencsénk lesz, aJíkor hü 
szurkolóinknak nagy örömben lesz 
részük.

Cs. L.

KLTRUCZ JÁNOS ÚJVIDÉKEN
Szombat a-on 'érkezett meg Kutrucz Já 

neu Újvidékre, aliol nagy szeretettel fo 
padiak. Kutrucz hétfőn kezdi meg mű 
kíVdését. A  műsort a következőiképpen 
állították össze: Hétfőn este a katolikus 
legényegylet termében előadást-- tart av 
intézők, •edzők és játékosok részér?. Ked
den az UVAK edzését vezeti. Szerdán az 
UAO-pályán bemutat tó tart a Törekvés 
az UAC és a Duna csapatai részére. Pén
teken a katolikus legényegylet termében 
előadást tart. Ezen a napon SeLmeczi 
Alajos, a JT főtitkára a bácskai; játék 
yezetőknek tart -előadást.

fáradhatatlanul dolgoznak az izmok, ha végtagjainkat sportolás előtt 
alaposan bedörzsöljük a valódi

DIANA S Ó S B O R S Z E S Z
néhány cseppjével. Sportolás és minden fárasztó testi munka után 
a DIANA-sósborszeszes lemosástól felfrissül, megedzödík, szinte újjá
születik a szervezet.

Nagy melegben hűsít; hatásos védekezés szúnyogcslpések ellen. 
Diana sósborszesz mindenütt kapható!

,Jelenlegi árak:

kis palack eredeti palack | közép palack nagy palack
D i a n a - s ó s b o r s z e s z
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Négykezesek kézilabdája
Atlétikával összekötött edzés Újpesten — Zörgő már 

az Újpest játékosa
Féltíz . . .
Az Újpest edzést tart. Még a 

Ferencváros elleni, mérkőzés után 
mondták az újpestieknek, hogy 
korábban keljenek fel, ha meg 
akarják v’e-rni a Fradit. Talán ez az 
oka a korai edzésnek ? . . .

A következő játékosokat látjuk: 
Sziklai, Kecskés, Balogh II, Mészá
ros, Autós, Balogh I , Szusza, Zsen
gellér, Ádám, Tóth, Vidor, Bérei és 

Zörgő. Zörgő már az Újpest 
játékosa. A  megegyezés megtör
tént, az Újpest teljesítette a Törek
vés feltételeit, Zörgő pedig egy hét 
múlva bevonul az Egyesült Izzóba 
is. Hogy mit fog játszani? A jelek 
szerint összekötőt, m ég pedig bal- 
összekötőt.

Nagy meglepetés: Tóth Matyi le
vágatta a haját. Színkopasz. Ebben 
az a meglepetés, hogy Tóth Matyit 
tartották eddig Magyarország Leg
gondosabban Fésül-ködő Játékosá
nak, Féldiöben először a tükörhöz 
rohan, hogy felfrissítse frizuráját. 
A rossz nyelveit: szerint elvesztette 
a fésűjét, azért vált m eg a hajától.

-  Futás! — hangzik az edzői
vezényszó.

Bemelegítenek a játékosok, aztán 
gyalogolnak valami négy kört, aztán 
torna következik.

A nap már melegen süt. A  játé
kosok legtöbbje csak nadrágban, 
mez nélkül ejdz. Kiderül, hogy Vidor 
a legfeketébb (Zsengellér sem éppen 
Hófehérke), a „habtes-tüek" között 
pedig Balogh Bonzó vezet.

Folyik a torna. Takács Géza, az 
edző is minden gyakorlatot el
végez. Zsengellér az egyik nehéz 
gyakorlat közben megszólal:

— Idősebbek abbahagyhatják a 
gyakorlato’t . . .  n égy!

Minthogy a láthatáron nincs idős 
ember (Sziklai a legidősebb újpesti 
27 évvel), csak egy sereg fiatal 
játékos és egy fiatal edző, tehát 
nem hagyja abba senki sam!

Megtudjuk közben, hogy Szűcs
nek furunkulus támadt a karján, 
Nagymarosi és Kárm án  pedig fel
mentést kapott.

Feltűnő Zsengellér nagy munka- 
kedve. Akik lustasággal vádolták a 
jeles csatárt, azoiknak viasza kell 
vonniok gyanújukat. Zsengellér 
erősebben edz, mint valaha.

A torna után megint futás, 
repülövágták következnek.

ötperces pihenő után kerül sor az 
atlétikai versenyre.

Ez bizony nagy esemény. Magas- 
ugrással kezdődik s nagy meg
lepetésre Takács edző 80 om-n-él 
kiesik. Mari néni a gurulós stílussal 
próbálkozott, a magasság mindig 
meg is volt, de a hasával sodorta le 
a lécet. Mindegy a súlycsoportjá
ban így is fölényesen első lett. 
Megjegyezzük, hogy Göteborgban 
nem került volna rosszabb helyre,

!

mint második „magasugrónk" . . .
Ez a verseny különben 145-nél 

abbamaradt, miután hármas holt
verseny 'alakult' ki Tóth, Zsengellér 
és Balogh II között.

A  távolugrás eredményét nem 
mérték, de Tóth és Balogh II hat 
méter körüli ugrása körülbelül 
megfelelt a várakozásnak.

Ezután következett a főszám.
Valamilyen la b d a ...
— Géza bácsi, elalszik a gömbér

zékünk . . .
Takács Géza eltökélte magában, 

hogy labdát nem ad nekik. A köz
vélemény aaonüjm lázong. Kihozatta 
tehát a nehéz gyógylabdát.

Kézilabda következik.
Hamarosan elhangzik az első 

panasz:
— KibicsakUk az ujjunk! M eg

sérülünk. Nem kaphatnánk valami 
könnyebb labdát? Olyat, ami belül 
ü res . . .

Takács Géz® nagy sóhajjal 
kihozat egy futballabdát.

— De csak kézilabdát játsz
hatunk!

Am mi történt erre? Körülbelül öt 
másodpercig kézilabdát játszottak, 
innen kezdve azonban a végtagok 
helyet cseréltek és a láb elfoglalta 
a kéz helyét. Valljuk be nyiltan, 
férfiak vagyunk, elkezdtek focizni. 
Az óra alatti kapu mögött a íüvon. 
Ha ez kézilabda, akkor az újpesti 
játékosok — négykezesek...

A játék nagyon izgalmas. Takács 
Géza, ha nem is magasllk ki. dó 
valósággal kidomborodik a mezőny
ből. Melegítő is van rajta, fogyni 
akar.

Van, aki mezítláb játszik, van, aki 
harisnyában. Egy-két futőcipőö is 
akad.

Az edzőt nem kímélik. Néha na
gyon összerugdalják. Vájjon ezek a 
gyerekek nem félnék attól, hogy az 
edző csúnyán betart nekik, hassal?...

Tóth Matyi is szolgál egy derűs 
esettel. Egy magas labda száll felé
je. A  játékos nem tudja elhatározni, 
hogy fejelje-e a labdát, vagy pedig 
mellel fogja le. Mint megalkuvó lé
lek az arany középutat választja és
— a labda alaposan szájba találja. 
Szájtoppolás!

Vidor és Zörgő néha nagy csel
bemutatót rendez.

—- Ha ők lesznek az Újpest őszi 
összekötői — hangzik a megjegyzés
— élienhal köztük a középcsaiűr...
■ P o n to sa n  délben fe je ző d ik  be az  
e d zés. É pp en  k é t és fé l óra  v o lt.

Nehéz ilyenkor még jósolni ( többek 
között azért Is, mert az Újpest erősí
tési hadjárata még nem fejeződött 
be), annyi azonban biztos, hogy nagy 
lendülettel, szorgalommal készülnek 
a ülák.

Reszkess Fradi/ . ,
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Magyarország evezős bajnokságai:

Meglepetéssel kezdődött/ 
a kormányos négyesben 
a Pannónia 
legyőzte a Hungáriát

A Nagyváradi Sebők 
m Szegedi VSE Játékosa lesz

Az SzVSE erősítési tervedről 
Csapó Lajos ügyvezető igazgató a 
következőket mondotta:

— Két nevet már nem titkolunk. 
A „diósgyöri“  Kalocsayval komoly 
tárgyalásban vagyunk és most már 
csak a DiM ÁV A.G- beleegyezésére 
van szükség. Már itt van Szegeden 
Sebök TI. a Nagyváradi AC kiváló 
hátvédje és itt is marad nálunk. 
Sebőköt rokoni kapcsolatok is fűzik 
Szegedhez, a mi jobbszélsönknek, 
Sebők I-nek az unokaöcse. Kalocsay- 
ra vonatkozólag m ég csak annyit, 
hogy Kalocsay a mi nevelésünk. 
Tölünk ment a K E A C -h oz és onnan 
került Diósgyőrbe. Nem, értem, 
milyen alapon akar lelépést a 
DiM ÁVAG Kalocsayért. Biztos ér
tesülésem van arról, hogy annak
idején a K E A C  semmit sem kapott 
a játékosért a DiM ÁVAG-tól.

Csapónak ezt az állítását megerő
sítette Pataky Sándor, a régi KEAC 
Intézője is.

Arra a kérdésre, hogy ki lesz az 
SzVSE edzőjé, Csapó ezt mondotta:

— Egyelőre nem hozunk új edzőt. 
Faragó Géza fogja vezetni továbbra 
is az edzéseket Ceglédy József segít
ségével.

(Ceglédi az SzVSE „Vörös 
Takija“ .)

Az SzVSE egyébként nagyon sok 
üdvözlő levelet kapott a társegyle- 
tektöl, többek között az Újpesttől 
is abból az alkalomból, hogy be
jutott az NB I-be.

A p é c s i  DW AC
n e m  i u d  e r á s i i e n i ! .  • .

Pécs futabllldizőnségét eííőszen telik a- 
T'iirla az a lehetőség:, hogy a DVAC eset
leg bekerülhet az NB 1-be. Lton útfélén 
csak az esélyeket latolgatják. Mindenki a csapat rnegcrösíléséért ostromolja a ve
zetőséget. Egyelőre hiába.... A vezetőség 
kétségbeesetten igyekszik a csapatot né
hány helyen megerősíteni. Ez azonban 
szombat, estig még néni sikerült. Szombaton Kalocsay ílr-al akartak tárgyalni. A kitűnő játékost azonban nem találták 
meg. Pécsett napról-napra idegesebb a hangulat. Különösen a sziirkologárda iz
gatott. A DVAC-ot mindenáron az NB 
I-ben szeretné látni.

AgKolozsvárf AC állás
pontja a kispesti 
játékosok ügyében

4  KAC álláspontja Kincses, Olaj
kár I és Olajkár II ügyében a követ
kező:

Nem óhajtunk nyilvánosság előtt 
1  kispesti vezetőkkel vitába bocsájt- 
kozni, mivel az ügy már a szövetség 
előtt van. Sajnálatosnak tartják, 
hogy Vásárhelyi alpolgármester neve 
belekerült az ügybe, ő  nincs is 
benne a KAC vezetőségében, mégis 
a legnagyobb jóindulattal kezeli a 
Városnál a sportügyeket. A csábítás 
fogalmát kimerítő túlzott ígéreteket 
így kispesti játékosnak sem tettek.

Mellékesen megjegyezve: a KAC 
Aieggyengül, mert Csákány, a csapat 
legfiatalabb és legtöbbet ígérő tagja 
fővárosi egyesületekkel tárgyal s a 
kolozsvári labdarúgás valószínűleg 
elveszíti.

Telegdy Kolozsvárott (?)
Itt említjük meg, hogy nagybányai 

tudósítónk arról értesít bennünket, 
hogy Telegdy, az NSB kiváló közép
hátvédje mégsem az Újpesthez szer
ződik, hanem valószinüleg a Kolozs
vári AC-hoz igazoltatja magát, ha — 
az NSE ebbe beleegyezik. Telegdy a 
hírek szerint már el is utazott Ko
lozsvárra Szaniszló II társaságában. 
Ez utóbbi tény nem egészen bizo
nyos, annyi azonban kétségtelen, 
hogy Telegdy tegnap nem jelentke
zett a munkahelyén.

A Szeged neheztel 
a MAC elnökére
Tóth sohasem akart Sze
gedről Nagyváradra 
menni

A Szeged vezetősége erősen nehez
tel Jeney Rezsőre, a NAG elnökére, 
aki a napokban olyasfélét nyilatko
zott, hogy jelentkezett nála Tóth, a 
Szeged válogatott kapusa és azt 
mondotta, hogy a NAC-hoz akar 
menni, mert Szegeden csak fillére
ket keres. Markovics Szilárd elnök a 
következőket mondotta:

—  Tóth György nem filléreket ke
res nálunk. Először is 100 pengős 
állása van a városnál, mint profi 
140 pengőt kap tőlünk, havonta, 
ehhez jön átlagosan havi 60— 70 
pengő rápénz. Tóthnak tehát körül
belül havi 300 pengő jövedelme van. 
Kíváncsiak vagyunk, milyen sokat 
kereshetnek a nagyváradi futballis
ták, ha Jeney elnök úrnak 300 pengő 
csak „fillérszámba“  m egy f

A szegedi játékosok egyébként 
ma küldötíségileg üdvözölték Mar- 
Ixrvics elnököt 40. születésnapja al
kalmából,

A pesiszenterzsébeíi amatőrök válogatottja
verdén, július 23-án délután fel 6 óra
kor a W.MFC ellen barátságos mérkőzést 
jálőák az erzséuclutcai pályán.

Szombaton délután öt órakor kez
dődtek meg jó  időben, némi oldal
széllel a csepeli Duna-ágban a Ma
gyar Evezős Szövetség bajnoki küz
delmei. Az érdeklődés mérsékelt, a 
parton nézők helyett mindenütt eve
zősök és azok hajói állnak. Pedig a 
nézőtér már kezd a kor színvonalán 
mozogni. Már nemcsak ülőhelyek 
vannak, hanem hangosanbeszélö is, 
ami a közönséget tájékoztatja. Az 
ittlévők között a versenyeket nagy 
érdeklődés előzi meg, különösen a 
kormányos négyest, amelyben a 
Hungária A ) csapatában Györy  és 
Mamusich is evez. Eredmények:

Kormányos négyes: bajnok: Pan
nónia EC (Szögyi, Bartók, Marosi, 
Zágon, korm.: Zimonyi) 6:57, 2.
Hungária A ) (Kalmár, Inotay, 
Györy, Mamusich, korm.: Molnár) 
6:59, 3. Hungária B) 7:19.6. —  500 
méternél a Hungária a Pannónia 
előtt némi vezetésre tesz szert. 1000 
méterig ez az előny nő, ezután azon
ban a Pannónia előretör és meglepe
tésre megnyeri a versenyt. A különb
ség félhossz volt.

K ettős kajak: 1. Balatoni—Kubák 
PTE 3:18, 2. Bajóthy— Cseh (Kara
kán) 3:38. — A világviszonylatban 
is jelentős Balatoni—Kubák pár két 
hosszal, jó  idővel nyeri bajnokságát.

Kezdők kormányos négyes: 
1. Hungária EE (Defcker, Szepes, 
Varga, Kovács, korm.: Latinovics) 
7:07, 2. Pannónia 7:15, 3. MAC. 
A rajtnál a Hungária ugrik ki köz
vetlen a MAC előtt. A Pannónia 
rajtja rossz. Időközben azonban 
megelőzi a MAC-ot és közvetlen a 
Hungária mögé zárkózik. 1500 
méternél a Hungária eigy hosszal 
elhúz, ezt az előnyt a célig még egy 
hosszal növeli.

E gyes kajakportya: 1. Heim
WMTK 5:17, 2. Géta PTE 5:30, 
3. Boros WMTK. —  Heim biztosan 
nyer.

Középiskolás haladók, kormányos 
négyes: 1. Rákospalotai Wágner g. 
2:38, 2. KISOK-Hungária 2:38.6,
3. Pannonia-Szent István, 4. Vác. 
Nem várt nagy küzdelem, ,a közön
ség egész lázba jött. Nagy meg-

Mégls indul a SzEAC 
az NB 111-ban!

Pataky Sándor, a SzEAC intézője 
az alábbiakat kizöite velünk:

—  Elhatároztuk, hogy mégis in
dítjuk csapatunkat az N B III-ban. 
Reméljük, hogy az N B III-ban nem 
lesz annyi kiadásunk, mint az NB  
11-ben volt és az N B III-hoz szüksé
ges anyagiakat elő fogjuk tudni te
remteni.

21-én este 7 órai kezdettel taggyűlést tart 
a /, MLSz földszinti tanácstermében. Az 
ET vezetősége számít arra, hogy — holt- 
idény lévén — részt vesz az ülésen a vi
déken működő edzők nagy része is. A gyű
lésen az cd’zőí hivatást érintő sok fontos 
kérdésről lc«z szó.

II—  ’■■■■■■ '
CSArATőSSZE ÁLLÍTÁSOK 
A  HAZATÉRÉS BAJNOKSÁG 
DÖNTŐJÉBEN

Dulcisz: Bráhm — Nemesi, Drágít.' — 
Pinta, Longarer, Polyvás — Rapp, Pál, 
Akargics. Gömöri, Janjekovics Zenta: 
Körösi — Vrecko, Istvánfy — Kiss I. 
Lázár, Prohászka — Bicskei, Kiss II. 
Borbély, Juhász, Újházi.

AZ NB I-BE VALÓ BEJUTÁSÉRT
így áll fel a vasárnapi szabadkai 
osztályozó két csapata:

Sport: Hahn --- Rudinszky,, Gor- 
csik —  Tóth II, Szűcs, Némedi — 
Harangozó II, Samu, Kopasz, Hor
váth, Tóth I.

S sV A K : Simon —  Pertics, Kenye
res — Jakab, Bognár, Hegedűs — 
Balázs I, Kecskés, Balázs II, Nemere, 
Siflis.

Az Északdunántúli kerületben rí nzy
örömöt okozott, hogy a Szent Korona 
Kupa mérkőzéseken jövőben csak az. ifjú
sági válogatott csapotok szerepelnek. A 
kerület reméli, hogy e mérkőzések meg
hozzák ifjúságuk tervszerű .nevelésének _a 
gyümölcsét, a kerület ugyanis az új irá
nyítás bevezetése óta ezévben már har
madik nagy edzőtáborát rendezi s ennek 
eredményét a jövőben jól láthatják majd. 
Kétségtelen, hogy ma a kerület erős_ ifjú
sági gárdával rendelkezik hiszen ép a legutolsó Szent Korona Kúpa mérkőzésen 
mért a csapatuk megérdemelt nagyarányú 
vereséget a budapesti ifikre.JT fegyelmi ítéletek az Alföldi kerü
letben: Szopori Jánost és Födor Sán-doH 
3—3 hónapra tiltották el a játékvezetéstől. Fodor büntetésének végrehajtását 
azonban egy évi próbaidőre felfüggesz
tette az egyesbíró.

A Szabadkai Atlétikai Klub vasárnap 
Kiskunhalason vendégszerepel és az ottani 
MOVE SE-vel játzsik barátságos mérkő
zést. Úgy volt, hogy a Bácska Bácsal
másra rán-dul. de csütörtökön a mérkő
zést a bácsalmási MOVE lemondta, mórt 
vasárnap a kubai meghívásnak tesz ©leget.

lepetés a váciaik gyenge szereplése. 
A Wagner és a Hungária között egy 
félhossz.

6x300 m  vegyes kajak váltó:
1. Karakán A ) (Bajóti, Cseh, Désl, 
Hegedűs, Jármai, Horváth) 9:04,
2. Karakán B) 9:10. — Tekintve, 
hogy a versenyen csak Karakán 
csapatok indultak, nélkülözte az 
Izgalmakat.

Kormányosnélküli kétevezös: Baj
nok; Sándor—Zágon BSzKRT. Kár, 
hogy a jónevü pár ellenfél nélkül 
evezte le a távot. Harmonikus mun
kájukkal igen jó  benyomást keltet
tek.

K ettős hölgykajak: 1. Jármay—
Pintérné (Karakán KK) 6:26, 2.
Szamossy—Márton (Pannónia TE),
3. Horváth—Dalmady (Karakán 
KK), 4. Túrják— Farkas (WMTK). 
A későn hajrázó Szamossy-pár csak 
fél méterrel kapott ki.

Vándor evezősök kettős kormányos 
párevezös versenye ('táv: 2000 m ) : 
1. Veszély—Veszély 9:11. -— A  Me- 
tacsics-testvérek 1700 méternél vll- 
latörés miatt feladták a versenyt. 

Férfi egyes kajak (táv: 1000 m ) :
1. Balatoni PTE 4:10, 2. Kuhán PTE 
4:24. —  Kár, hogy a Karakán ver
senyzői —- rossz ebédelésre való hi
vatkozással nem álltak rajthoz.

E gyes ba jnokság (táv: 2000 m ) : 
bajnok: Bánhidi (Nemzeti HE) 7:16,
2. Somogyi (Pannónia), 3. Mecseky 
(Újpest), 4. Goszleth dr (Nemzeti). 
— Bánhidi fölényesen, ,,utcahosszal“ 
győzött, a többiek szinte külön ver
senyt eveztek. Krcmpelsz dr elkésett 
a rajttól.

Középiskolások hajadé nyolcasa 
(táv: 800 m ) :  1. KISOK 2:26.3, 2.
Váci Piarista g. —- Egy hosszal 
nyerve.

KorményosnélkiiU négyesben baj
nok egyelőre nincs! A  versenyt meg
óvták. *

A bajnoki verseny többi számát 
ma, vasárnap délután evezik a 
csepeli Dunaágbau. A  verseny 5 
órakor kezdődik. A cél megközelít
hető a 32-es autóbusszal és a HfiV- 
vel. (Csepeli híd.)

A Kolozsvári AC keddeD kezdi el az 
előkészületeket. Eddig még nem erősítettek.

Molnár Ignác szombaton Kolozsvárra érkezett. Vasárnap délelőtt az ifjúsági játékosok részére tart bemutatót.
A Szeged jövő vasárnap Hódmezővásárhelyen játszik a hódmezővásárhelyi 

válogatottal az ottani „JT-nap" keretében. Ugyanakkor az Alföldi kerület JT válogatottja g h ód mező vásár hcNi tisztvi
selők labdarúgóceapatával mérkőzik.
ÜSZAS

Vízflabdabemutató
Kolozsvárott

Válogatott—Vegyes csa
pat 9 :2  (3:2)

Vezette: Wanie dr.
Válogatott csapat: Mezey dr — 

Tolnai dr, Molnár — Bozsi — 
Szívós, Kislégi, Brandy.

V egyes csapat: Mezei —  Vörös, 
Hájnori — Tátos — Csizmás, Bázsa, 
Lemhényi.

Küzdelem csak a mérkőzés első 
félidejében folyt. Brandy és Kislégi 
kétgólos vezetéshez juttatta a válo
gatottakat, Csizmás és Tátos azon
ban csakhamar kiegyenlített. 
A félidő utolsó gólját Kislégi dobta.

Szünet után a következő sorrendi 
ben estek a gólok: Molnár, Kislégi,
Kislégi, Kislégi, Brandy, Bozsi. A 
játékot a közönség nagyon élvezte. 
A vegyescsapat sokkal gyorsabb 
volt. Érdekes, hogy kiúszáskor a vá
logatottak csak két alkalommal tud
tak labdát fogni. Csakhogy a vízi
labda nemcsak gyorsaság... A  válo
gatott csapat biztatóan mozgott, de 
nagyon ügyesen játszott a vegyes
csapat két volt román válogatottja, 
Csizmás és Bázsa is.

.... .. '———-
Az NSC csapata vasárnap este 7 órakor a Nemzeti Sportuszodában I. o. baj

noki mérkőzést játszik a BEAC ellen. 
A mérkő7.és döntő fonlosságií. mert a 
vesztes kíTzel jut a kieséshez. Az I. o.-ban 
ugyanis bárom csapat, BEAC. NSO ée 
SzVSE áll pont nélkül. Hármuk egymás 
elírni mérkőzései döntik el, hogy melyik 
esik ki.

A kolozsvári körzet vízilahdobajnoksi- gát a KAC nyerte 4 ponttal, 2. KEAC 
2 p, 3. KMSC pont nélkül. Az utolsó 
mérkőzésen a KAC 7:0 (5:0) arányban 
verte a KEAC csapatát. Góllövö: Bázsa 
(4j és Csizmás (3).

A délnyugati úszókerület bajnokságai
nak első részét vasárnap bonyolítják le Kaposváron. A verseny második részére 
egy hét tnulva Pécsett kerül sor.

A MAC vízilabdacsapata vasárnap dél
után Gj-őrbcn vendégszerepel. A kék- 
sárga csapatban Elemérit, Szívóst, Tolnai 
dr-t és Mezey őrt- az ifjúsági csapat játékosai helyettesítik. Résztveez a kirán
duláson a M^C úszógárdájánaik néhány 
tagja la.

Tátos pompás új 
országos csúcsot úszott 
1500 m-en Kolozsvárott

Ideje: 19:35.4 mp!
Körösy csak harmadik lett I00<on, 
Vámos a 100 m-es gyorsúszásban 

visszavágott Nováknak
A  válogatott úszó- és vízilabda

csapat szombaton reggel indult el 
háromnapos erdélyi útjára. A  társa
ság délután 2 óra körül érkezett Ko
lozsvárra és bizony néhányan pa
naszkodtak, hogy a hosszú út után 
nem a legjobban érzik magukat.

Délután azonban jókedvűen és 
frissen érkezett meg a gárda az uszo
dába. Több mint 1200 ember gyűlt a 
medence köré, hogy a budapesti 
úszók vendégszereplésének és Ma
gyarország 1941. évi 1500 m gyors
úszóbajnokságának tanúja legyen. A 
közönség nem is csalódott. Bár né
hány számban a vártnál gyengébb 
időt úsztak a versenyzők, a főszám
ban Tátos Nándi pompás versenyzés
sel nemcsak megnyerte a bajnoksá
got, de világviszonylatban is kitűnő 
új magyar csúcseredményt állított 
fel.

Részletes eredmények a követke
zők:

100 m hölgy hát: 1. Novák MUE 
1:21.6, 2. Lovász I FTC 1:29.2, 3. 
Vámos FTC 1:30.4 mp. Novák Ilon
kán nyoma sem volt a félnapos út 
fáradalmainak .könnyedén úszva 
nyerte versenyét. A kolozsvári közön
ség megcsodálta kifogástalan stílu
sát.

100 m gyors: 1. Eleimért MAC 
1:02.4; 2. Hámori I. BBTE 1:03,
3. Körösy UTE 1:03.4 mp. A ver
seny legnagyobb meglepetése. Körösy 
fáradtan versenyezve messze el
maradt multheti eredményétől és a 
hajrában a második helyet Is át 
kellett engednie Hámorinak. Gyenge 
eredmények.

Magyarország 1941. évi 1500 m-es- 
gyorsúszóbajnolca: Tátos Nándor
FTC 19:35.4 mp. Országos csúcs! 
2. Vörös MUE 20:10.8, 3. Gróf UTE 
20:49.5, 4. Szüle C. MOVE 21:19 mp. 
A felállási sorrend a következő: 
Szüle, Vörös, Tátos, Gróf. Indítás 
után Tátos azonnal a mezőny élére 
áll és 100 m-en 1:06 mp-es idővel 
három méterrel Gróf eiott fordul. Az 
iramot nem csökkenti bajnokunk. 
200-on 2:24, 400-on 4:59.8 mp-es
eredményt ér el. Gróf mellé ekkor 
Vörös zárkózik fel, 500-iig együtt 
megy a két versenyző a kb. 25 
méterrel vezető Tátos nyomában.

Tátos továbbra is tartja az ira
mot. 600-on 7:36.8, 800-on 10:17.8

i ' — — — — y

mp az ideje. (Az országos csúcs 
ezen a távon: 10:16.2 mp.) 1000
m-en 12:58.8 mp-cel fordul az FTC 
bajnoka. Ekkor már mindenki jó 
eredményt vár, de az országos csúcs 
megdöntésére még nem gondolnak. 
Vörös közben jól elhúzott Gróftól, 
a két versenyző között is 25 m a tá
volság. Tátos lankadatlanul fúrja a 
vizet. 1200 m-en 15:39.8 mp az ideje. 
Wanie dr megállapítja, hogy tavaly 
a német-magyaron is ennyi volt az 
1500 m-es versenyben a részideje. 
Most azonban Tátos újít. Szaporább 
lesz a karmunkája, nagyszerűen 
megy előre. 1300-on 16:59, 1400-on 
18:19.6 mp a részidő. Most már biz
tos: új csúcseredmény fog születni! 
És úgyis van: Tátos 19:35.4 mp
alatt csap célba. Óriási öröm, lelke
sedés. Vöröst is, Grófot is megéljen- 
zik, de még inkább Szülét, a fiatal 
ceglédi versenyzőt, aki a kiváló me
zőnyben nemcsak hogy nem vallott 
szégyent, de remek déli kerületi 
csúcsot állított fel. Hamarosan a 21 
percen is belül lesz!

200 m m ell: 1. Németh BBTE 
2:59.8, 2. Szegedi MUE 3:02.6 mp. 
A BBTE ifjúsági versenyzője ismét 
3 percen belül úszott. Nem ártott 
netki az utazás.

100 m fiú g yors: 1. Szattomáry 
FTC 1:05.8, 2. Váradi KAC 1:13.2 
mp. Szatihmáry Kolozsvárott i3 
igazolta, hogy a legtehetségesebb 
fiatal versenyző az országban.

50 m  gyerm ek mell: 1. Sarkad! 
KAC 34.3, 2. Csizmás KAC 42.2 mp. 
Helyi versenyzők száma.

100 m hölgy g yors: 1. Vámos FTC 
1:14.4, 2. Novák MUE 1:14.7, 3. ósá
got FTC 1:23. A két hölgy ismét 
nagy versenyt vívott. A  küzdelem 
csak az utolsó métereken dőlt el 
Vámos javára. Novák, úgy látszik, 
rájött a gyorúszás ,,ízére". Régebben 
nem volt l:15-ön belüli eredmény®.

m  m mell: 1, Németh. BBTE 1:19.8, 2. 
2. S:eg>odi MUE L25.2 mp.

51) m gyors: 1. Hámori I BBTE 27.4, 9. Kőriisy UTE 27.8, 3. Elcmeri MAO 28.2, 
4. Csizmás KAC 28.4 mp. Hámori győzelme nagy meglepetés.

Mfl m hölgy mell: 1. Ágoston KAC
1:41.2, 2. Setényi 1ÍAO 1:43.8 mp.

50 m leány mell: 1. Ilanc KAC 52 2, 2. 
Póczy KAC 54.1, 3. Demeter KAC 1:04.2.

Ezekután került sor a bemutató 
vízilabda mérkőzésre.

Marosvásárhelyen
szerepel m a a válo
gatott úszó és vízi
labdacsapat

A. kolozsvári sikeres szereplés után ina Marosvásárhelyen rajtol a válogatott 
úszógárda. A versenyszámok ugyanazok 
lesznek, mint Kolozsvárott, azzal a kii- lönbséffgcl, hogy az 1500 m-es verseny 
helyett Marosvásárhelyen 400 m-es g\vors
ós zás lesz. Ebben a s'zámban Tátos, Gróf, 
Vörös és Szül© áll rajthoz. Nagy érdeklődés előzi megr a 100 m-es gyorséiszást, amelyben Körösy, Ele méri és Hámori 
indul.

A válogatott úszó- és vízilabdacsapat igyekezni fog Erdély legnagyobb úszóvárosában jó eredményeket elérni.

Tatabanyán vasárnap délután játszák a TSC—MTK I. o. vízilabda bajnoki mérkőzést. Mindkét ősapat túl van már a ki
esési gondokon, a győztes a hatodik hely birtokosának érezheti magát.

HETI VIZILABDAMÜSOR
Július 20: TSC—MTK I. o. Tatabánya, 

5. Vezeti: Gyulai. BEAC—NSC I. o.
NSC-pálya. Vezeti: Somóczi dr.
Tipográfia—BSzKRT II. o. NSC-pálya. 
Vezeti: Repkényi dr. KTSE—PÁC II. o. 
Kaposvár. Vezeti: Nagy Barna. NSE— 
Törekvés. Nagyvárad.

Július 21; ETC—BBTE I. B) o. ETC- 
őálya, 7. Vezeti: Gábori. MTE—Postás 
II. o. NSC-pálya, 7. Vezeti: Ruttnai.

Júüu« 24: NTE—MUE I. B) o. MUE- 
pálya, 6. Vezeti: Somóczi dr.
A VIZILABDABAJNOKSÁG ÁLLÁSA;

1. MAC 0 7 1 1  36: 6 15
2. BSE 8 5 2 1 47: 8 12
3. FTC 7 4 S — 36:10 11
4. UTE 6 4 2 -  35: 6 10
5. III, kor. 5 3 — 2 10:l8 6
6. TSC 5 2 — 3 13:24 4
7. MTK 7 2 — 5 13:37 4
8. BKAC
9. SzVSE 

10. NSC
3 ----- 5
5 — —5 -----

:28 — 
5 7:39 — 
5 2:31 —

AZ SZVSE TILTAKOZIK A VASUTAS 
USZABAJNOKSÁGOK SZOLNOKON 
VALÓ MEGRENDEZÉSE ELLEN

A Vasutas Liga az idei vasutas úszó
bajnokságok színhelyéül Szegedet jelölte 
ki Most azonban levélben értesítette az 
SzVSE-t, hogy a versenyt nem Szegeden, 
hanem Szolnokon’ tartják meg augusztus 
14-én és 15-én. Az SzVSE tiltakozik ez 
ellen, mert már tavaly is Szegedre volt 
kitűzve a verseny és az utolsó pillanat
ban elvették a rendezés jogát az SzVSE- 
től. Az érvek között azt a nevezetes 
körülményt is megemlíti a szegedi 
Vasutas csapat, hogy az SzVSE-nek van
nak a legjobb vasutas úszói*

ATLÉTIKA
Pataki könnyedén verte

Farkast 5000 méteren
A  pestvidéki kerület bajokságainak 

els örészét szombaton délután rendez
ték meg- a csepeli stadionban. A 
különleges viszonyok következtében 
kevés induló akadt az egyes számok
ban és az eredmények is erősen mér
sékeltek. A  legérdekesebb verseny az 
5000 méter volt, mert ebben az idén 
14:41-et futott Farkas és a 14:42.2-es 
Pataki találkozott. A  verseny nem 
hozta meg a várt nagy küzdelmet. 
Farkas letört benyomást keltett, nem 
tudta felvenni a küzdelmet fiatal 
ellenfelével. íg y  az megszorítás nél
kül győzött. —  Eredmények:

100 m : 1. Simonyi MPeTSE 11.2, 
2. Kárpáti (Testv.) 11.4, 3. Lehöcz 
VRE 11.5. —  Lehöcz új erő.

800 m : 1. Szeben (Testv.) 1:59.6, 2. 
Kosa (Testv.) , 2:03.3, 3. Farkas DM 
2:05. — Szeben fölényesen győzött. 
Marosi nagyon hiányzott.

5000 m : 1. Pataki MRAFC 15:13. 
2. Farkas (Testv.) 15:40.6, 3. KiU- 
mann (Testv.) 16:03.2. — Pataki ve
zetett egyenletes l:12-es köröket. 
5:58 volt a 2000, 8:59 a 3000. Farkas 
itt már leszakadt és Pataki itt-ott 
hátranézegetve könnyedén győzött 
12:09-es 4000 után.

110 m g á t: 1. Levente BIK 17.4,
2. Bánsági MRTSE 17.5.

Távol: 1. Lehöcz VRE 641, 2. Ivük 
WMTK 630, 3. Déri MPeTSE 626.

Rúd: 1. Kohári WMTK 346, lter. 
csúcs, 2. Szlamen WMTK 330,
3. Garamszegi Testv. 330. '

Gerely: 1. Bajnok MRTSE 49.50,
2. Rózsás Testv. 48.50, 3. Molnár 
Testv. 40.65.

A  versenyt vasárnap fél 5-kor 
folytatják. Volt néhány ifjúsági 
szám Is. 200 m : 1. Noszti DM 26. 
2. Szele I DM 27.5, 3. Szele H DM 
27.6. 1000 m : 1. Szabó WMTK 2:49.1,
2. Sashalmi DM 2:56.6, 3. Szele II
DM 2:59.5. 3000 m : 1. Koródi WMTK 
10:16, 2. Szabó WMTK 10:16.8,
3. Sashalmi DM  10:17.8.
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Kikaptak gátfutóink. Várszegi, Szabóék, sőt még 
Kulitzy is, csődöt mondott Kelen és a 400-asok — 
29 ponttal nőtt a svédek előnye a második napon

S u 6 d o is z a g -N ia g »a ro rs z a g

Három svéd városban 
és Dánia fővárosában 

versenyeznek a magyar
atléták

1 2 2 -8 1

Göteborg, július 18.
A  különböző svéd városokból ka

pott meghívások közül csak a köze
lieket fogadtuk el. Még nem döntöt
tünk, hogy ki hová megy, de az 
már végleges, hogy nyolc versenyző  
Borosba, hét örebroba m egy verse
nyezni hétfőn, a többi pedig ugyan

akkor Malmöben indul. Szerdán az 
egész gárda együtt lesz Kopenhágá- 
ban és ott veszünk részt egy  
nemzetközi versenyen. Csütörtökön 
reggel indulunk hazafelé és előre• 
láthatólag szombaton érkezünk meg.

Hepp Ferenc őr.

Göteborg, július 18, éjfél.
Az ötödik svéd-magyar viadalon 

minden eddiginél súlyosabb veresé
get szenvedtünk a nagyszerű svéd 
csapattól. Nem a vereség ténye a 
fájdalmas, mert hiszen a nemet vá
logatott is az eddigi négy találko
zása közül háromszor kapott ki a 
Kvédektöl. A  vereségre mi is el vol
tunk készülve. Még a kiadós vere
ségre is, mert hiszen azok a, - ver
senyszámok, amelyeket, a svédek 
'kívánságára és saját megfontolásunk 
alapján a verseny teljessé tétele ér
dekében felvettünk (hármasugrás, 
kalapácsvetés, 4x400) már a rajtnál 
1 2  pont előnyt jelentettek a svédek
nek a múlttal szemben.

Az első nap eredményei nem is 
voltak lehangolok. Ha akadt is vi 
szonylag gyengébb teljesítmény, < 
csapat zöme elérte legalábbis átlag 
formáját, néhányan azt a rossz idő 
járás ellenére is felülmúlták, igazán 
csalódást pedig csak egyetlen atléta 
keltett. (A  győztesek ezek voltak: 
400 m gát: Larsson 53.4, kalapacs:
Eriksson 50.88, 200 m: Csányi 22,
800 m: Malmberg 1:55.4, rúd: Gus- 
tafsson 400, távol: Gyuricza 702,
súly: Fernström 14.89, 5000 m: Hell- 
strőm 14:38.6, 4x100 m: Magyar-
ország: 42.2.)

Régi tapasztalat, hogy hosszú, 
nehéz utazások fáradtsága nem az 
első napon, hanem egy-két nap múl
tán ütközik ki a versenyzőkön. 
Ezért féltünk jobban a második nap 
versenyeitől, mint az első napiaktól. 
Félelmünk nem is volt alaptalan. 
Olyan versenyzők szerepeltek min
den kritikába alul, akikben vakon 
bíztunk volna és alig volt valaki, aki 
igazán kivágta volna a rezet. Lehet, 
hogy a most sorra kerülő svéd vi
déki versenyeken és Kopenhágában 
egyesek még javítani fognak, ez 
azonban sovány vigasz lesz és csak 
azt jelenti, hogy az illetők megfelelő 
formában keltek útra.

Kétségtelen az is, hogy kedvezőbb 
időjárás esetén, főleg a másodiknapi, 
ellenszéllel párosult nagy eső elma
radásával kevésbé lett volna fájó a 
vereség. Ha a pontkülönbség nem is 
változott volna, legalább jobb ered
ményeikkel szenvedtük volna el 
ugyanazokat a vereségeket.

A második nap versenyeiről az 
alábbi telefonjelentésünk számol be:

E s i k . . .
Az időjárás csütörtökre sem ja 

vult meg, sőt ellenkezőleg. Az eső 
még erősebben esett és nem hagyta 
abba az egész verseny alatt. Ehhez 
még érezhető —  ha nem is erős 
ellenszél járult, úgy, hogy az idöjá- 
rás egyáltalán nem kedvezett 30 
eredmények elérésének. Nem volt 
komoly lehetőség a Hágg—-Anders- 
son pár által tervezett 1500-as vi
lágcsúcsra sem, —  mégis Újból
25.000 néző sereglett össze a göte- 
borgi stadion lelátóira.

Verseny előtt felvonulás és zászló
csere fokozta az ünnepélyességet, 
majd megkezdődött a verseny a 1 1 0  
méteres gátfutással.

Úri mán világklasszis
Lidinan, Szabó dr, Hidas, Arnberg 

a felállás sorrendje. A z első kísér
letre az ideges Szabó dr kiugrik. A 
második kísérlet jó. A  négy futó 
teljesen együtt m egy a negyedik 
gátig innen' azonban Lldman úgy 
húz el, mintha a többiek megálltak 
volna. Csodálatosan sírna gatvételé- 
vel átkígyózik a gátak fölött és ut
cahosszal nyer. K ü zd e lem  csak a 
második helyért folyik. A  8 -ik gátig 
együtt megy -a három versenyző, 
onnan a svéd iassan elhúz Hidastól, 
Szgbö pedig visszaesik. A  célban 
majdnem egy-egy méter van a he
lyezettek között. Szabó stílusa (ki
egyenesedik és soká libeg a gatak 
felett) ellenszél esetén nagy ha.- 
rány. Az eredmény megfelel a pa 
Pirformának, bár m i titkon remei 
tűk, hogy a 14.8-as Arnberget le 
lehet győzni.

110 méteres gá tfu tá s: 1. Lidrnan
(Svédország) 14.5, 2. Arnberg
(Svédország) IS A , 3. Hidas Ödön 
(Magyarország) 15.5, 4. Szabó End- 
1'e <fr (M agyarország) ISA. —  Pont
arány 3:S. A s elözó najú eredmör

■— Távbeszélőjenetésünk —>

nyék után (54:42 volt Svédország 
javára.)

Svédország 62:45-re vezet.

M a g a s u g r á s b a n  c s a k  
s ta t is z tá ln a k

Gyengeségünk és a svédek erős
ségének tudatában nem is hoztunk 
magasugrót, csak két távolugrónk 
próbálkozik a siker minden roményc 
nélkül. Gyuricza még azt is meg
kockáztatja, hogy kihagyja a 160 
cm-t (ezen kezdték az ugrást), a 
két svéd is követi példáját, de Ver
mes átugorja. A 170-en elsőre megy 
át Gyuricza, Vermes és Lundqvist, 
Ödnmrk ezt is kihagyja. A  180 a 
mieinknek így egyszerre nagyon 
sok, bár mind a kettőnek volt egy- 
egy egészen Usztes kísérlete. A két 
svéd elsőre ugorja, ezt, elsőre a 
185-öt is. A  190-en ödmark elsőre, 
Lundqvist másodikra kerül át. 
Most 195 következik: öchnarknak
ez is elsőre sikerül, Lundqvist már 
nem bírja. A  199-re tett lécet 
ödmark háromszor veri.

Magasugrás: 1. ödmark (Svéd
ország) 195, 2. Lundqvist (Svéd
ország) 190, 3. Gyuricza István
(Magyarország) 170, 4. Vermes
Vilmos (Magyarország) 170. Pont-
anáry 3:8.

A svédek 70:48-ra vezetnek.
Kettős verés 400 m>en 
Is

—  Itt talán kereshetünk valamit
- gondoljuk merészen. — Polgáré 

a belső pálya, előtte Edfeldt, a gát
futó Larsso-n és Görkói rajtol. Gör- 
kói hatalmas iramban kezd, Lars- 
son 2 0 0  méterig nem hoz semmit 
sem rajta. Polgár óvatosabb, sőt túl 
óvatos és Edfeldttel sem tudja tar
tani a kapcsolatot. A  harmadik 
százon Larsson hatalmasan bele- 
erösít, elhúz Görkói mellett és már 
csak a második helyben remény
kedhetünk. Ebben sem sokáig. Gör
kói ugyan másodiknak fordul . az 
egyenesbe, de Edfeldt frissebb, 
nagy erővel megy utána, 350-nél 
elfogja és rövid küzdelem után meg
veri. Polgár egyáltalán nincs ver
senyben, az utolsó százon a váltóra 
való tekintettel le is lassít. Három 
méterrel nyerve, két méterrel har
madik.

Ez bizony fájó csalódás volt, 
főként Polgár gyenge futása. Az 
idők viszonylagos gyengeségét a 
szél és az eső magyarázza.

400 m síkfutás: 1. Larsson (Svéd
ország) 40.7, 2. Edfeldt (Svéd
ország) 50.2, 3. Görkói János
(Magyarország) 50.5, 4. Polgár
Jenő (Magyarország) 52.4. Pont
arány 3:8.

Már 78:51 Svédország javára.
A legnagyobb csalódás

—  Három kettős vereség után 
végre magyar szám jön, a diszkosz
vetés! Bár itt is inogni kezd a 
bizalmunk. Kulitzyt nagyon lehan
golja a többiek gyászos szereplése 
és különben is kijelenti, hogy eső
ben nem tud dobni.

De nem is indul olyan rosszul a 
verseny. Mannerfeldt 43 körül dob, 
Horváth és Bergh kilép, Kulitzy 
diszkosza pedig 45 méteren túl ér 
földet. Kezdetnek ne<m is rossz. Am 
folytatása nem. következik. Horváth 
második dobása 40 méteren alul 
marad (! ) ,  Bergh pedig 47.11-re 
vágja ki a korongot. Ez kell csak 
Kulitzy idegeinek. Egymásután 
háromszor dob 4 5 -ön alul és az 
utolsó kettővel js éppen csak, hogy 
túldobja a 45 métert. Ezalatt Hor
váth Mannerfeldt-tel folytat hason
lóan szerencsétlen küzdelmet és 
húsz centivel alulmarad.

Ez volt a verseny legnagyobb 
csalódása. Azt még el tudtuk kép
zelni, hogy a stíluséval még mindig 
ingadozó Horváth nem veri meg 
egyik svédet sem, azt azonban, hogy 
az 50-es formában levő Kulitzy 45 
méteres dobással kapjon ki 47-el 
dobó ellenfélétől, legrosszabb 
álmainkban sem hittük volna. 
Sovány magyarázat, hogy a 
diszkoszok nem a. nálunk m eg
szokottak. voltak (nem Kulitzy híres 
‘fekete diszkosza) és hogy az eső
ben nem tudta jó i megfogni. E l 

végre Berghnek is esett az eső! 
A dobások:
M a n n e r f e ld t  4354 4209 4407 4486 4108 4:184
H o r v á t h  k i  3991 4274 4463 4241 43o5
B e r g h  k i  4711 léi 4187 4062 462a
K u l i t z y  4506 4389 4446 4268 4518 4525

Diszkosz-vetés: 1. Bergh (Svéd
ország) 47.11, 2. KuUtzy Jenő
(Magyaro-rszág) 45.25, 3. Manner
feldt (Svédország) 44.86, 4. Horváth 
Vilmos (Magyarország) 44.63. 
Pontarány 4:7.

A svédek 85;55-re vezetnek.
Javítanak a gyerekek

A 100 méteres síkfutás követke
zik. -— Ha még ebben is kikapunk!

De úgy látszik, hogy maguk a 
svédek sem hisznek győzelmük lehe
tőségében. Erre vall, hogy Strand,- 
berg meg akarja kímélni magát egy 
újabb vereségtől és ezért helyette 
Stenqvist fut. A  belső pályán K o
rompai rajtol, mellette Stenqvist, 
Nilsson és Csányi. Már az első rajt 
jó. Csányi rögtön élre áll és a töb
biektől meg sem szorítva simán, biz
tosan győz. Korompai Is egészen biz
tosan tartja a második helyet. Most 
azonban hiányzott az utolsó 30 mé
terének az a lendületes erősítése, 
ami otthon Csányi fölött is győzel
met szerzett a számára. — Három- 
negyedméterrel nyerve, egy méterrel 
harmadik, mellszélességgel negyedik. 
— Az idő bizony nem jó, de az el
lenszél sem volt az. A  két svéd 
számtalanszor futott már nz idén is 
10.9-et, Csányi futását tehát, bátran 
értékelhetjük 10.7-re, Korompaiét 
10.8-ra- — Csányi kettőd győzelme a 
19 éves. fiú első nagy nemzetközi, 
sikere. Folytatása következik!

100 m  síkfutás: 1. Csányi György  
(Magyarország) 11, 2. Korompai
Miklós (Magyarország) 11.1, 3. Sten
qvist (Svédország) 11.2, 4. Nilsson 
(Svédország) 11.2. — Pontarány 8:3.

88:63 a svédek javára.

Ha nem megy, 
nem megy

Azt hittük, hogy megtört a jég 
es Várszegi rádupláz a gyerekek 
győzelmére. Nem így történt.  ̂Vár
szegi jól verekedett, legállandóbban 
ő dobott az egész mezőnyben, de 
hiába, ha a régi, kirobbanó erő már 
hiányzik belőle. A z első sorozatban 
ö dobott legnagyobbat, a második
ban Eriksson túldobta, a harmadik
ban Tegstedt mind a kettőt. Csányi 
egyáltalán, nem volt versenyben, 
még a 60 métert sem tudta meg
közelíteni. Utolsó dobására Várszegi 
nagyon nekikészült. Minden rendben 
is volt, energia is volt a dobásban 
annyi, hogy jpbb időkben elvitte 
volna a gerelyt akár 70 méterre is. 
De most egy kicsit felcsúszott a ge
rely hegye, megtört az ív és éppen 
csak túljutott a dobás 64 méteren.
Eriksson 6245 6523 5897 6014 5936 6332
Csányi III 5366 5617 5752 5330 5483 5461
Tengted t 5866 5917 6563 6432 6339 6635
Várszegi , 6258 6325 6450 . 6211 6188 6415

Gerelyhajítás: 1. Tegstedt (Svéd
ország) 65.65, 2. Eriksson (Svéd
ország) 65.23, S. Várszegi József
(Magyarország) 64.50, 4. Csányi
Sándor (Magyarország) 57.52. —  
Pontarány 3:8.

96:66 a svédek javára.

ami nem a mi esetünk. Andersson 
belevág, Hagg velemegy és kápráza
tos küzdelemben ölik egymást. 43.2 
az utolsó 300 ideje és Hagg egy jó 
méterrel győz.

A  mieink lemaradnak, de nem 
nagyon, ök  külön versenyt vívnak 
és ebből idei legjobb eredményével 
—■ az idei európai ranglistán ez az 
ötödik helyet jelenti —  Szabó kerül 
ki győztesként. Harsányi is megja
vítja élete legjobb eredményét 1.4 
mp-el. (Hatodik vele az Európa- 
rangsorban.)

1500 m síkfutás: 1. Hagg (Svéd-
erszág) 3:50.2, 2. Andersson (Svéd
ország) 3:50.6, 3. Szabó Miklós
(Magyarország) 3:52.6, 4. Harsányi 
Gusztáv (Magyarország) 3:53.4. — 
Pontarány 3:8.

A svédek 104:69-re vezetnek.

Jobban ment, mint 
hittük

Az 1500 méteres verseny követ
kezik. Hiába van a magyarok kö
zött Európa-rekorder, esélyünk mégis 
jóformán semmi a világcsúcs-dön
gető formában levő svédekkel szem
ben. Az idő nem olyan, hogy világ
csúcsra komolyan gondolni lehessen. 
A z  eső vigasztalanul esik, a pálya 
ázott, szél is van. Feláll egymás 
mellett a négy futó: belül Anders
son, mellette Harsányi, Szabó, kívül 
Hagg. Lövésre Andersson veszi át a 
vezetést, de nem iparkodik valami 
nagyon. 63 mp az első 400 ideje, 
lelkesebb ifik szoktak így kezdeni. 
A  második kör már aránylag jobb, 
de még a mieink is vígan bírják. 
2:05.5 a 800 méter, a négy futó 
együtt van. Most Hagg  megy előre 
és még egyet mozdít a sebesség
váltón. Ez az a bizonyos harmadik 
kör, amikor a nagy idők születnek, 
3:07 Hagg ideje és a magyarok ott 
"Vannak a svédek nyakán. Csakhogy 
íBOst ol^an villám-hajrá következik.

Dusnoki jól ugrott, 
üe ez sem segített

A hármasugrás előre lefutott ver
seny. Sorsa nem kétséges, kimene
tele. és lefolyása nem meglepetés 
Meglepő csak az, hogy Dusnoki mi
lyen kitünően ugrik. Idei legjobb 
eredményét messze túlszárnyalta. 
Horváth-töl egyesek meglepő jó 
eredményt vártak, de ez a meglepe 
tés ezúttal elmaradt. Az ugrások:
Dusnoki 1388 1418 1442 1406 kth 1419
Hailgren 1451 be 1466 be 1420 1414
Horváth 1404 1400 be be 1396 1380
Jonsson 1482 1484. 1474 be be be

Hármasugrás: 1. Jonsson (Svéd
ország) 14,84, 2. Hallgren (Svéd
ország) 14.66, S. Dusnoki Géza (Ma 
gyqrország) 14.42, 4. Horváth Vil
mgs (Magyarország) 14.04. Pont
arány 3:8.

Svédország I12:72-rc vezet.

Cseplár nyeri a nap 
legizgalmasabb 
versenyét

Most már csak a „szépaégdijért" 
futhatunk. De ezt megpróbáljuk. 
Váltott vezetéssel komoly iram — 
ez bizonyára a- svédeknek is fog 
tetszeni. Úgy Is indul a verseny, 
hogy a két magyar fiú lesz az 
irányító. Kelen vezeti az első kört, 
Csapiár a másodikat, aztán megint 
Kelen következik. 2:59 az 1000 
méter. A  váltások rendületlenül 
folynak tovább, egy kicsit erősebb 
is az iram. 5:57 a 2000. Most bele- i 
szól östbrink Is, mint kiderül, egy 
kis lassítás céljából. Szándéka sike
rül is, mert a 3000 méter 9:06 lesz. 
Ezt Csapiár nem nézi jó szemmel. 
Két energikus körrel javít a részidőn 
(12:04 a 4000), de hajh, Keletinek 
mai formájában ez nem ízlik. L e
szakad és ettől kezdve Csapiár 
egyedül marad a két svéddel. Most 
már nem az a cél, hogy a gyen
gébben hajrázó Kelennel együtt le- 
lázza a svédeket. Kelen már verve 
van, Csapiár pedig joggal bízik a 
hajrájában. Nyugodtan ragad a két 
svédhez es most östbrink veszi át 
a kommandót. 15:08 az 5000, 18:12 
a 6000. Most egy kicsit esik az 
iram. 21:21 a 7000, 24:30 a 8000 
méter ideje. A  közönség hatalmas 
biztatására a svédek  most m eg
próbálnak elfutni Csapiártól. l:12-es 
körök következnek, de Csapiár 
ezeket is könnyedén veszi. 27:30 a 
9000. A  svédeket most már nemcsak 
a győzelem, hanem az új csúcs 
reménye is izgatja. (Tillman tartja 
a svéd csúcsot 30:37.6 mp-cel.) Az 
utolsó körben kom oly erősítést 
látunk, östbrink eluöremegy, Tlll- 
man leszakad egy kissé, de Csapiár 
vigyáz és máris ott van östbrink 
nyakán. Az utolsó százon hatalmas 
hajrá, östbrink teljes erővel küzd, 
de Csa,p 1 ár gyorsabb és négy méter
rel győz.

ország) 31:24.8. Pontarány 6:5. 
117:78-ra vezetnek a svédek.

Kikaptunk, a hosszú 
váltóban is

A  verseny utolsó száma a 
4x400-as váltófutás. A  svéd csapat
ban Franzén kezd, nálunk Góbi. 
A svéd jobb, három métert vér rá 
az 50.6-ot futó Góbira. Most Gyenes 
jön Bergstrcm ellen. Gyenes ráfut 
a svédre, mögötte marad, d-e az a 
végén újra elhúz vagy négy méter
re. Gyenes ideje 50.7. Most Polgár 
következik Larsson ellen. Polgár 
lényegesen jobban megy, mint az. 
egyéni versenyben, 50.3 mp az ide
je, d>e Larsson most is jól fut és 
Edfeldt előnye már hat méter. Gör
kói megkísérli a lehetetlent. 2 0 0 -ig 
behozza a svédet, a fordulóban 
mögötte tud maradni, de annak 
hajrájával szemben más szava nincs, 
minthogy feladja a küzdelmet. Szin
te leálvá fu ta, célba 51.4 idővel.

4x400 m : 1. Svédország (Franzén. 
Bergström , Larsson, Edfeldt) 3:18.8, 
2 . Magyarország (Góbi, Gyenes, 
Polgár, Görkói) 3:23. Pontarány 3:5. 

A  pontverseny végeredménye:
1. Svédország 122 pont.
2. Magyarország 81 pont. 

Hepp Ferenc dr.

Kik —  mit végeztek 
,  Göteborgban?

Felülmúlta önmagát: Csányi
György, Csapiár.

A vártnál jobban szerepelt: Híres, 
Németh Béla, Szabó Miklós, Dns-
noki. ,

Ú gy szerepelt, ahogyan vártuk. 
Gyenes, Szilágyi, Gyuricza,^ Verme?, 
Kovács, Németh Ernő, Biró, Harsá
nyi (1500-on), Várszegi, Korompai.

A  vártnál gyengébben szerepelt: 
Németh Imre, Harsányi (800-on), 
Zsuffka, Polgár (gáton), Darányi 
dr, Horváth, Hidas, Szabó dr, Gör
kói. _  , .

Csődöt mondott: Nádasdi, Polgár 
(400-on), Kulitzy, Kelen, Csánjú 
Sándor.

Ideje csak 2  m p-cel gyengébb 
Kelén csúcsánál (30:23.6), Ha Kelen  
is velük van, biztosan megja.vítot 
t$k volna. Így csak a svédek jav! 
tottajk csúcsot. Csapiár ragyogó 
győzelme sok kudarcért nyújtott 
feledést. Kelen gyenge futása várat
lan, de nem meglepő. A z utóbbi 
időben Itthon nem versenyzett és 
ezért inkább a múltra való tekin
tettel, mint mostani eredményei 
alapján került a válogatottba.
> ío.OOO m  sík fu tá s: 1. Csapiár
András (M agyarország) 30:25.6, 
2. östbrink (Svédország) 30:26.6, 
svéd csúcs, 3. Tillman (Svédország) 
3Q :&8t 4, Kelen János .(Magyar

Tóth Gyula kántor-tanítót arra kéri a 
JJOVE országos elnöksége, hogy pontos 
címét közölje.
SOK A JAVÍTANI VALÓ A MAGYAR 

VÁLOGATOTT CSAPATON
és mi reméljük, hogy a vasárnapi ver
senyeken is látunk majd itt ott nómi, biz
tatást a jövőre vonatkozóin*. A M,AL- 
pé.lyán rendezendő szövetségi versenyen 
főleg magasugrásban szeretnénk látni a® 
utánpótlást. A  válogatottak után következő 
garnitúra szinte teljen számban részt vesz 
a délután fél 6 órakor kezdődő versenyen. 
A pestvidéki bajnokságban is indulnak jő 
erők. A MÁVAG délelőtti versenyen 
(MAVAG-pályii. 9.) néhány ifjúsági szánt 
is lesz. A z  5600 mét,erős gyaloglásban OCI- 
nieci tör esúesra. A Koszorú női. verse
nyén (Diák-stadion, 10.) a legjobb fővá
rosi versenyzők mérik ősszé erejüket egy 
héttel a bajnokság előtt.

HÉTFŐN KEZDŐDIK
a fiatal vágtázok és gálfutók edzőtábora 
Simpson mester vezetésével. A szövetség 
mintegy í(t tehetséges, fiatal atlétát hívott 
meg. akik közül remélhetőleg új Cs&nyik 
és Korompaiak tűnnek majd fel.

JÓL FUTOTTAK A  HOLLAND LANTOK
állásában rendezett bajnoki versenyen, 
Adoma 12.3 mp-el nyerte a. 100 métert, 
De Vrics 25.9-cet a 200-at. A többi ered
mény qyen-gé.bl): macas biankón 147. ti- 
volt'Kloin S05, súly Kicsink 11.06. diszkese 
Nicsink 38.23. gerely Diebcn 38.83.

HARMAS VAROSKÖZI VERSENY
lesz ma Újvidéken Szabadka, Újvidék és 
Zotubor atléti között. Lehnort eredmé
nyeit kíváncsian várjuk.

OSENDARP 18.7-ET FUTOTT
100 méteren. 22-4-ot 200-on egy haarleml 
versenyen.

V ÍV Á S
A m. kir. állami Sportmester Vizsgáz

tató Bizottság vívói.zsil;osztályának vtyo- 
mest.-rképző tanfolyama 21-én. hétfőn 
reggel 9 órakor kezdődik a Testnevelési 
Főiskola vívótermében.

Ö K Ö LV ÍV Á S

kellett ___
rendezendő „»>„«*-
tanfolyamnak. Mint ismeretes, e?on a 
tanfolyamon elsősorban a KTSOK őköl- 
vivókere tekét vezető tanárok és az okta
tók vetlek volna részt. A meghívottak 
nagy számának másírányú elfoglaltsága 
miatt azonban a MÖSz most kénytelen 
későbbi időpontra halasztani ezt a tan- 
folyamot. Lehetséges, hogy a jövő hónap 
foIva,man tartják meg őzt a háromnapos 
„sűrített" tanfolyamok.
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Csiszár: Meg kell vernem Moieyontl
M oreyon: Legyőzőm Csiszáül

M é g  n é g y  p á r  a s z á r í t ó b a n !
A küzdelm eket ma délután hat órakor vívják 

a BSaKRT-pályán
—  A  rendezőség közleménye —

Nagy nap virrad ma az ökölvívó
szurkolókra: ma vívják meg a tíz
menetes Moreyon— Csiszár mérkő
zést. A  két ökölvívó igen mereszti 
egymás felé a boxkesztyüket, mert 
— adósak egymásnak. Kétszer már 
összecsaptak! Évekkel ezelőtt 
Csiszár győzött, tavaly a néger 
megverte Csiszárt. A mai találkozá
suk tehát döntő jellegű lesz. Éppen 
ezért mindketten a leglelkiismerete
sebben készülődtek a nagy össze
csapásra.

Moreyon igen jó véleménnyel van 
ellenfeléről. így  beszélt tegnap 
Csiszárról.

— Semmivel sem rosszabb ököl
vívó Csiszár —  mondotta a néger 
öklöző — , mint a nagyhírű Mac- 
A w ay, vagy éppen Marcell Tül.

(A  két világhíresség ellen már 
küzdött Moreyon és így annál 
nagyobb értékűnek kell vennünk 
nyilatkozatát. A  néger mindkettőt 
legyőzte.)

,—  Nem volt m ég olyan nehéz 
mérkőzésem  — folytatta Moreyon —-, 
mint amilyent a múltkoriban 
Csiszárral vívtam. Különösen felüté
sei ,,hatásosak“ és amellett kitűnő 
belharcos! M ost én is jó formában 
vagyok, nyugodtan nézek a mérkő
zés élé.

Csiszár sem vonja meg a dicsérő 
szavakat ellenfelétől:

— Kemény, de amellett igen 
sportszerű versenyző a néger. Mind
két kezével egyformán nagyokat üt. 
Pompásan védekezik. M ost jobb 
formában vagyok, mint amikor le
győztem  őt. A z utolsó hetekben 
főként csak arra törekedtem, hogy 
üt orromét növeljem. A zt hiszen 
vasárnap majd hasznát is fogom 
látni.

A két „vallomás" alapján is ádáz 
küzdelmet várhatunk!

A kísérő párok sem sokkal ma
radnak el a M oreyon— Csiszár ta
lálkozótól. Takácsot, a nagyütőerejü 
ökölvívót mindnyájan ismerjüM^ Víg 
megismeréséhez mondjuk el, hogy 
nyolcvan mérkőzése közül alig vesz
tett el néhányat. Takács ellen sem 
akar veszíteni! Trummel hihetetlen 
erős ütéseit vájjon mivel fogja „vi
szonozni" a mindig lankadhatatlanul 
támadó Pozsonyi t

Rózsai I, a Lapterjesztők „szél- 
vészboxolónak" ismert ökölvívója a 
nyugodtabb vérmérsékletű Konkolyt 
kapta ellenfélnek. Érdekes lesz ket
tőjük harca.

Dunai, is, Papp is nagy nemzet
közi rutinnal rendelkezik. Mindkettő 
nagymestere a profi ökölvívásnak! 
Az ökölvívás szépségei fognak ki
bontakozni kettőjük viadalából.

A  felsorolt öt mérkőzés közül már 
csak ; egy mérkőzésért is érdemes 
lenne megnézni ma délután a nagy 
ököivívómüsort, amely a legnagyobb 
sporteseménye lesz ma fővárosunk
nak.

A  verseny színhelye megközelít
hető a 24.. 26., 28., 36., 37. és 38-as 
villamosokkal. Az első pár délután 
6 órakor lép a szorítóba.

KERÉKPÁR

S zom b atesti p á ly a - 
versen y  
a M illen árison

Kiss legyőzte 
Ladányit

A Millenáris-pályán rendezett 
vágtabajnoki verseny a kerékpár
sport fejlődését igazolta. Tavaly csu
pán 2 1  versenyző állt ratjhoz —  a 
szombatesti versenyre nem kevesebb 
mint 67 versenyző nevezett. És ami 
még örvende.tesebb: az MKSz vágta- 
bajnoki tornája megmozgatta az 
utánpótlást is. Uj tehetség is akadt 
a bajnoki babérért küzdők sorában, 
így  például Kiss, a KFKK fiatalja! 
Tavaly még ifjúsági versenyző volt, 
most pedig olyan tehetségről és tu
dásról tett tanúságot, hogy Ladányi 
I-ét és Fülöpöt győzte le az előfuta
mok során,

Hét órakor, tehát a torna hivata
los kezdete előtt egy órával rendez
ték

a vágtabajnokság előfutamait.
Eredmények:

I. előfutam: 1. Kovács BSzKRT 13.8. 
2 Pelvássy PSE kettős tenyérszélesség. 
Pelvássy fölényeskedése és Kovács meg- 
ugrásl készsége szülte ezt a meglepetést.

II. előfutam: 1. Rajczy PSE 13.2.
2. Varga MPSE. Rajczy második helyről 
könnyű hajrával nyerte előfutamát.

III. előfutam: 1. Éles FTC 13.8, 2. Bíró 
BSzKRT, 3. Ladányi II MKSz.

IV. előfutam: 1. Kiss KFKK 14.?,
2. Ladányi I MKSz. 3. Fülöp MPSK 
Az odzésszegény Ladányi váratlan, de 
megérdemelt vereséget. szenvedett a 
tavalyi ifjúsági, most feltűnt Kisstől, aki 
a célegyenesben villámhajrával győzött.

V. előfutam. 1. Nagy Törekvés 13.2. 
2. Morvay FTC, 3. Király WMTK, 
4. Lakatos (Sólyom KE).

7. rem ény futam : 1. Pelvásy 13.2, 2. 
Bíró, 3. Király. — II. remény futat.,.
1. Morvay 13.8, 2. Ladányi I, 3. 
Breuer. —  III. remény futam: 1. La
dányi II 14, 2. Varga, 3. Fülöp.

Középfutamok. I .:  1. Nagy 13.2, 2. 
Kovács. —  II .: 1. Éles 13, 2. Ladá
nyi. —  III .: 1. Morvay 16.2, 2.
Rajczy. —  Morvay megetette az ed
zésszegény Rajczyt. Megszökik tőle, 
vagy 30 méter előnyre tesz szert, 
amiből a WMTK-ágyú már csak tíz 
métert tud lemorzsolni. —  IV .: 1. 
Pelvásy 13.2, 2. Kiss. —  Könr.yü 
győzelem.

(Részletes beszámolót holnap 
közlünk)

Élesnek a Tisza partján jutott a z eszébe, 
hosy rajthoz kell állnia este a z 10 0 0  m-es 

bajnoksás előfutamában
E z é r t  l e t t  ö t ö d i k . . .

Magyarország 1000 méteres idő- 
futamverseny bajnokságának elő
futamait pénteken este bonyolította 
le az MKSz a Millenárison. A  hét 
órakor kezdődő verseny hatalmas 
mezőnyt vonultatott a betonra: 21 
vágtázó jelentkezett, hogy meg
harcoljon a bajnoki címért foly
tatott előmérközésen,

A  torna hatalmas meglepetéssel 
zárult. Az esélyes Éles, akinek az 
utóbbi időkben sohasem okozott 
nehézséget, hogy erre a távra 
1:15-n belüli eredményt vágjon ki, 
most majd, hogy ki nem esett a 
döntőből. l:19.2-es teljesítményével 
csak ötödik lett s pontosan két 
másodpercet vert rá az esélyleső, de 
jól felkészült győztes Karaki.

Azzal nem védekezhetiik Éles, 
hogy orkánszerü szél volt és így 
hean tudta kifutni a teljes formáját. 
Nem Is hozta fel ezt az okot 
kifogásnak. Mert a többi versenyzőt 
is fékezte az a viliarszerü körszél, 
amely megpörgette a port a teknö- 
ben. Ez a magyarázat csak a 
gyenge időeredményeket menti.

Éles kudarcáról Györffy  mondott 
el érdekes és fátyoltlebbentö rész
leteket.

Éles nem szeret a pályán edzeni. 
Sokat jár ki az országútra. így  
történt ez pénteken hajnalban is. 
Felült a kerékpárjára és nekivágott 
Szolnoknak. Tíz óra felé ott Is volt 
a Tisza partján. Kikeresett magának 
egy árnyékos fát, leheveredett 
alatta és ábrándozott. S ábrándozá
sai alatt egyszerre csak valami 
borzalmas dolog jutott eszébe:

— Uram isten, hiszen nekem ma 
este részt kell vennem az 1000 
méteres idöfutamverseny bajnokság 
előfutamaiban !

A  víz kiverte szegény Élst. Aztán 
se szó, se beszéd, uccu neki, fel
pattant a gépére és vágtatott, ahogy 
csak tudott Pest felé.

Meg is érkezett idejében. De a 
szolnoki 2 0 0  km-es út egy kicsit sok 
volt bemelegítésül, ólmos fáradtság 
nehezült izmaira, amikor rajthoz 
állt. És lomhán, erőlködve és főként 
lassan körülvánszorogta a pályát. 
És így lett Éles ideje ilyen csapni
való.

Éles szórakozottságának, hamar 
híre ment a pályán. El is keresztel
ték azóta: professzor úrnak. ■—: Mert 
ilyen szórakozottságra csak a 
professzor, meg Éles képes -— mond
ták többen nevetve, akik a kitűnő 
FTC-ágyú dolgát teregették . . .

A győztes Karaki minőmképpen igazol
ta azt a bizalmat, an)it neki mar regen 
előlegeztünk. Ez a nagyszerű porfelhő- 
lovag ezen a távon még sók meglepetést 
tartogat a számunkra és meggyőződésünk, 
Imgy kellő cdzéss'R ő is eléri.az 1:15 alatti 
érlékszlntet,

A péntokcsti eredmény egyébként a kö
vetkező: 1. Knraki BSzKRT 1:17.2, 2.
Németh Törekvés 1:18.2 3. Ladányi I
MKSe 1:18.8, 4. Szalay PSE 1:19, 5. Éles 
FTC 1:19.2, G. Ladányi II MKSz 1:19.6. 
A  többi résztvevő kieseit a küzdelemből. 
A  legmeglepőbb Kovács gyenge szerep
lése: rossz napot fogott ki és csak 1 :2 0 .2 -

re tellett az erejéből.' A szövetségi kapi
tány egy héttel ezelőtt még komolyan 
foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a 
fiatal BSzKRT-ágy út beteszi- az olaszok 
elleni válogatott csapatba. ̂  Meg is érde
melte ezt a megbízatást. Péti feje esti össze
roppanása nem letörés jellegű. A fiatal 
Kovácsot, saját bevallása szerint, kikészí
tette a szél. S ezen a héten nem is tudott 
úgy edzeni, ahogyan szeretett volna.

A  másik meglepetésszcrű kieseit: Rajczy.

ü gy  látszik, hogy az edzéshiany ennél a 
tehetséges versenyzőnél egészen véglete, 
kihatású. Hullámvölgybe került. Mikor 
Budapest, bajnokságát megnyerte, minden
ki csodákat várt tőle. Lehet, hogy ezek 
a csodák be is következtek volna, ha 
továbbra is szorgalmasan készül az elkö
vetkezendő sportfeladatokra. , Sajnos, 
Rajczy könnyen vette a dolgát es ez 
megbosszulta magát.A  többi kiesett közül I  ülöp 1:19 8-at a 
fiatal Kuesera edzés nélkül l:2é.--u 
Thoma 1:20.2-t, Jónás 1:20.4-t, Király 
1:21.8-t, a kezdő Lakatos 1:21-t, Varga 
1:21.8-t, Magvarország egykori országúti 
bajnoka Farkas 1 :2 2 .2 -t, Bíró 1 :2 3 -t, „Kiss 
KSzKIC 1:23-t. Kiss (Törekvés), r.z örök
ifjú szenior 1:24-t, Zsclcnszka. 1:25.2-t es 
végül Breuer 1:25.9-t teljesített. .

A  szombat esti döntőbe, tehat Karaki, 
Németh, Ladányi I és II, Szalay cs Eles 
jutott.

Dicséret illeti a Ladányi-fivéyeket, akik 
közül különösen a pályán meg _ kezdő 
Ernő teljesítménye figyelemremcito.

Nagyszabású küzdelmek
ígérkeznek a mai székesfehér
vári s a l a k p á ly a  v e r s e n y e n
Reggel fél 9-kor futnak be Febérvárotf a csillag
portya résztvevői

A nagy verse n y éh sédben ízes falatnak 
Ígérkezik a székesfehérváriak mai erőpró
bája, mely a teljes föváro-si gárdát, vala
mint a KTT csatárait; is mozgósította.^A 
'motorspor tescm é n y főszáma, .tulajdonkep
pen a csülagportya, a fehérvári MA V • 
pálya salak tornája mel’éktízámnak szere
pelt a tervekben. Viszont:

sportérték szempontjából a salak torna 
a csemege,

a esillagportya csupán hírverő alkalom: 
minőén sport és versenyben jelentőség 
nélkül. íg y  lett az utolsóból az első.

A csülagportya befutója vasárnap
reggel fél kilenckor lesz

Budapest felől a fehérvári vám előtti or
szágú tszakaszon. A résztvevők tetszés sze
rinti időben indulnak, hiszen os-ak az a 
fontos, hogy az előirt időpontban érkez
zenek meg. A jelentkezők és résztvevők 
száma igen tekintélyes, hírek szerint száz
nál is. több jelentkezés futott be és mint 
érdekességet említjük • meg, hogy az 
országúti

közlekedési csendőrsóg 
néhány raja is bejelentette részvételét.
A eserwlőrség részvétele annál értékesebb, 
mert derék motoros é*s gépkocsis csend
őreink — akik Kontra őrnagy parancs
noksága .alatt ma már megbecsül betétién 
tényezői az országúti rendfenntartásnak —■ 
nemcsak mint versenyzők indulnak, hanem 
valóban portyázni is fognak különös te
kintettel a még friss jobbra liajtsra.

A .salaktorna délután négy órakor kez
ei őtdik a MÁV-pályán.’ A pálya salakja 
igen jó  és beton kerítéssel van körülvéve, 
ami ..közbiztonsági”  szempontokból jelen
tős. A • s ala k t o rn án

a teljes KTT és a kismotoros gárda 
áll rajthoz,

úgy, hogy igen ,komoly küzdelmek esedé
kesek . A  torhat ügyességi számok bő
vítik, a 25—30 főnyi saiakgárda néhány 
tagja igen ótdebes motoros ügyességi és 
,,egyen-sú 1 yászati”  mutatványra készül és 
a, legügyesebb magyar motoros. Kozma 
Bandi új ..műsorra 1”  akarja bemutatni a 
fehérváriaknak, hogy mire képes a kor
szerű motor és a korszerű — motoros, .

A KTT és a. kismotoros gárda tagjai 
reggel hat és fél hét között találkoznak 
a Kálvin-téren, ahonnan csoportosan in
dulnak útnak. Aki tehát még nem adta 
le jelentkezési 'ívét a csillagportyára, a*z 
csatlakozhat a csoporthoz, befutását a ne
vezési díj utólagos befizetése ellenében a 
rendezőség minden bizonnyal verettel 
fogja elismerni. . . .

A magunk részéről újra felhívjuk a 
csiliagpórtyázók figyelmét arra, hogy no 
a megszokott országúti állagokkal számol
janak, hanem legyenek tekintettel

a pobbra hajtsra.
A, jobboldali hajtás ma még f o k o z o t t  óva
tosságot és csökkentett sebességet kivan, 
ennek mogfelclőleg korábban kell útnak

indulni és: vigyázni, vigyázni, vigyázni!..
Az ország első Szent Kristóf temploma 

egyébként a v ala tón i országút mellett 
épült fel Székesfehérvár—Maroshcgyen 
Proity Márton dr plébános lelkes ügy- 
buzgólkodiása nyomán.Az emlékversenyre Székesfehérvár kato
nai hatósága, vitéz Horthy István MÁV 
elnök-igazgató és Tandari István, a Ma
gyar Kerékpáros Szövetség alel nőké tisz- 
Teletdíjat' adományozott.

A  nap műsora a következő: Rajt Buda
pestről 6.30-kor. érkezés 9.15-ig. 9.30-kor 
a templom felszentelésének # ünnepsége. 
(Szén Ib eszed. szentmise.) Ezután követke
zik a jármüvek megszentelése felvonulás 
keretében. A  felvonulás a városban foly
tatódik és élvezet a hősök emlékművé
hez. Erre a IvMAC én az első magyar 
kismotoros klub, a RESC nevében Kiss 
János főtitkár koszorút helyez el és ün
nepi beszédet mond. Délután 4 óraikor a 
székesfehérvári MÁV sporttelepen salak- 
pályavenseny és ügyességi motorozás.

MOZI
12 nap alatt lsésziiJt el

ae Via új nagy háború 
rlportlllmje

1940 nyarának legemlékezetesebb 
filmesemén yei azok a rendkívüli 
riportok voltak, amelyeket az Ufa 
hozott Magyarországra. A német 
katonai filmezök készítették a ripor
tokat a földi, földieletti, tengeri és 
tengeralatti harcokról. Az Ufa első 
Idei nagy háborús riportfilmje már 
Budapestre érkezett és hamarosan 
műsorra is kerül.

,Jladjárat Jugoszlávia eüen“  az 
új riportfiljn címe. A katonai fii
mezők már akkor kezdték a felvéte
leket, amikor a német hadsereg 
megindult, a szerbek ellen s a fel
vételeket azon a napon fejezték be, 
ameíyen Jugoszlávia megszűnt. 
Tizenkét nap telt el közben . . .

A budapesti bemutató iránt nagy 
érdeklődés nyilvánul meg. A diplo
máciai, politikai, katonai és társa
dalmi előkelőségek, akik a főváros
ban tartózkodnak, már csaknem 
mind bejelentették a megjelenésü
ket.

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

Az öi francia filmet
Francoise Resay férje ren
dezte, a női főszerepet 
Jacques Feyder felesége
já t s z i

A nyári moziműsornak is lesz 
francia újdonsága. Valószínűleg még 
júliusban bemutatják a ,JTotel 
Mimóza'1 című vígjátékot, amelyet 
Jacques Feyder rendezett.

Remek szereposztása van az új 
francia filmnek. A női főszerepet 
Francoise Rosay, ez a népszerű 
kitűnő színésznő alakítja, aki agyág

ként a felesége a film világhírű 
rendezőjének. A  többi főszereplő: 
Llse Delamare, akit nemrégen 
ismertünk meg előnyösen egy nagy
sikerű párisi filmben, A rleity, a 
„leghamisabb" francia filmszínész- 
nő és Alerm e, a „Csintalan 
asszonyok" remek polgármestere.

A MOZIK MŰSORA
Rövidítések: n = Vi, f  =  >/:. -h — % 

Sz szombat, V — vasárnap
Nyári szünetet tart: Fornm. Omnia. Scala, 

Budai Apollo, Capitol
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel; 153-034. 
ÜV fS, í'tO. Sz. V.: f4-kor is. Csikágó 
gi'ófja. (Róbert Moalgomery.) 
BELVÁROSI HIlíADÖ Petőfi Sánöor-u. 6 . 
T.: 181 244. 10-től 24-i er folyt. Magyar-.
Ufa-, Luee-, í ’ox híradó. Részletes be
számoló a keleti harctérről. GPU-borzal- 
mak Lombergben. Az erdélyi kaláka. 
Nyereg alatt. Rajzfilm.
CASINO Eekü-út 1. T.: 383:102. f6 , h8 , 
hlO. Sz. V .; f4-kor is, Kaireuina Anna. 
(Greta Garbó.) 2. hét!
CITY Vilmos császár át 8 6 . Tel.: 111140. 
h6 , h8 . hit). Sz. V.: h4-kor is. A látha
tatlan ember. (Felújítás.)
GÖRSO Váci-utca 9. Telefon: 182-818.
f 6 , f8 , flO. Sz. V.; f4-kor is. A nagy 
riport.
DÉCSI Terfe-körút 88. Te!.: 03-952,
f 6 . f8 , flO. Sz. V.; f4-kor is. Esős délután. 
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.:’ 222-499.
9-től 24-ig folyt. Magyar-. Ufa-, Luce-, 
Fox- és rajzos híradó. Részletes beszá
moló a keleti harctérről. GPTJ-borzalmak 
Lembcrgben. Az erdélyi kaláka. Nyereg 
alatt.
UADrüS Nagvmező-ntra 22. Tol.: 122-098. 
fG. h8 , hlO. Sz. V.: f4-kor is. Arizonai 
vadmacska. (Janó Withers.)
ROVAL APULLO Erzsébet-körút 45. T-: 
222-002.' n6 , Í8 . hlO. Sz. V.: 4-kor is.
Csikágó grófja . (Róbert Montgomery). 
URÁNIA Kákóczi-út 21. Tel : 146-046.
5. n8 , Í10. Sz, V.: h3-kor is. Ellenségek. 
(Willy Birgel.)

Utánjátszó mozik
BROADWAY Káróly-körút 3. T.: 422-722 
f4. f6, ,f8, flO. Sz. V.; f2-ior is. Szökik 
ft-kistejr. ; i . . .  _  í

CORVIN üllői-út. 40. T .: 138-988 f4. f6
f8 , f 10. V.: f2-kor is., Buvárhajók nyu
gatra!
ELIT Szent Islván-körút 16. Tel.: 114-502. 
fG, f8 . flO. V.: 4 6 . 8 , 10. Madridi kém.
HOLLYWOOD Bethlen tér 3. T.: 2 2 5 -0 0 3 . 
f4, f 6 . 1*8, flO. Denevér.
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11, 2 , 4. 6 . 8 , 1 0 . Villámházasság.
LLOYD Hollán-utca 7/a Tel.: 111-994.
f6 , f8 , flO. Sz. V : f4-kor is. Légy résen 
Andy Hcardy. 2. héti .
PALACE Erzsébet-körút 13. T-: 221-222. 
11. 2, 4, 6 , 8 . 10. Cisco, a száguldó lovas. 
Stah és Pan hamvazószerdája.
PATRIA Népszínház-utca 13. T .: 145-673. 
f5, 7, f 10. V.: 2-kor is. A nyomorultak. 
SAVOY Üllőiét 4. T.: 140-040 . 4, 6 , 8 , 10 
V.: 2-kor is. Eszményi asszony.
STMPLON Horthy Miklós-út62. T-: 268- 
999.,5, n8 , flO. V.: 3, n6 , f 8 . hlO. Ismeret- 
Ion ellenfél.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276. f4. f6 . 
f8 , flO. V.; f2-kor is. Eszményi asszony.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-ót 11. Te!.: *55-374. 
n4, n6 , r.8 , nlO. V.: n2-kor is. Isten vele, 
tanár úr! V. d. e. 11: Nadrágos angyal. 
BELVÁROSI Irányi-útca 21. T .: 384-563, 
4, 6 , 8 , 1 0 . V.: h5 és b7 is. Egy lány. 
aki mindent tud. .
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.j 351-500.
Átalakítás miatt zárva.
ELDORÁDÓ Népszinház-u. 31. Ti: 133-1,71.
4, 6 , 8 , 10. V.: 2 -kor is. Kanada ördöge. 
Veszélyes íiíitúrs.
HOMEROS Hermina-út 7. T .: 496-178.
5, n8 , flO. V .: 3-kor is. Erdélyi kastély.
IPOLY Csáky-utca 65. Telefon: 292-626. 
ő, n8 , Í10. V.: h3-ltor is. Bűnhődós. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. f4. fG, f8 , flO. V.: f2-kor is.
Veszélyes útitárs. Kanada ördöge. V. d. 
c. 11: A  14-es fu tár ..
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T .: 423 188. 
4, 6 . 8 . 10. V.: 1 1  és 2-kor is. Iréné. 
OTTHON Beniczky utca 3 T el.; 146-447 
n4, n6 , n8 . nlO. V.: n2 -kor is. Nászút 
Haitiba. V, d. e. 11: Tavaszi tánc. 
PHONIX Rákóezi-út 6 8 . Tel.: 223-242.
11, 5, n8 , flO. Sz. V.:, 3-kor is. Veszélyes 
utitáns, Kanada ördöge.
REX. ÚJJÁALAKÍTVA MEGNYÍLIK 
JÚLIUSBAN.
RIALTO Ráköczl-út 70. Telefon: 224-413. 
Í4. f6, f8, fid. V.: f2-kor is. Haiálgolyó. 

'*•*— j^pdl|aí)áj4gl fittől éfl jPsAi

A RADIö MŰSORA:

Este negyed S-kor: 
Hangjaiét Berliozról 

és a Kókóczi Induló világ
hódító útjáról

Vasárnap, július 20.

Budapest I (549.5 m): 8 : Szózat.
HaUfflemczck. — 8.45: Hírek. — 10: Re
formátus istentisztelet fMuraközy Gyula 
lelkipásztor). —  11: Egyházi ének és
szentbeszód (Hóka Irnro dr érseki taná
csos, dorogi bányaiclkész). — 12.30: Szé
kesfővárosi zenekar. Vezényel: Rajti^r 
Lajos. — 13.45: Hírek. — 14: Hangleme
z e k . — 15; A földmívelésügyi miniöztó- 
rium rádióéi őadássor'ozata. — 15.45: Sz:a- 
lonötös. — 16.30: Vörösmarty. Irta vitéz 
Bodor Aladár. — 17: Hírek magyar,
szlovák és ruszin nyelven. — 17.30: Iíon- 
vcclműsor. — 18: Jancsin Ferenc hege
dül, zongorán kíséri Földes László. — 
18.25: Találkozások Shakespeare-rel. Irta: 
Kosztolányi Dezső. Elmondja Makay 
Margit. — 18.45: Vidám percek. Közre
működik Egry Mária, Pethes Ferenc és 
Puskás Tibor. — 19: Hírek magyar, né
met és román nyelven. — 19.20: Tánczene. 
Közreműködik Szűcs Stefánia és Weygand 
Tibor. ~  2 0 : Sportcrodmények. — 20.15: 
Az induló. Rádiójáték négy részben 
Trta* Vándor Kálmán. Rendező Ki szel v 
Gyul-a. — Berlioz: Somlay Artúr; Liszt 
Ferenc: Toronyi Imre; Cherubini: Rubi 
nyi Tibor; Qhopin: Szabó Sándor; Erkel 
Ferenc: Loöopczy. Zoltán; Berlioz apja: 
R 0 S9  Jenő; Berlioz anyja: Hahnol Aran
ka; Schodclné: Farkas Ilonka; Henrietté 
Smithson: Mcdolc Éva; Kiadó: Nyerge!? 
Ferenc; Deák Ferenc: Tompa Béla; Ka
pitány; Máikly Géza-; Kocsis: Balassa 
János; I. női hang: Peierdy Etuá: - II. 
női hang: Te-lbisz Éva; III. női hang: 
Lakatos Ilonka. — 21.40: Hírek. •— 22.10: 
Sárai Elemér cigányzenekara muzsikál. 
Varga Imre énekel. — 23: Hírek német, 
olasz, angol és francia nyelven. — 23.25: 
Mikul ai Gusztáv szalonzenekar a. — 24: 
Hírek.

Kassa (208.6 m): 9: Egyházi énekek a 
Szent Erzsébet székesegyházból. —- 1 1 :
Hanglemeezek. — 11.13: Hírek. — 11.35: 
A hadak útja. Költemények és hangLe- 
mozek. A verseket Lengyed László mond-

TENISZ
Hilversuniban nemzetközi teniszverseny 

folyik. Az: első napon csak Van Swoi 
győtzeimie vol-t érdekesebb. Teseh machcrt 
győzte le 6:4, 6:3 arányban. A  női egyes
ben a Knottcnbelt—Cou<iuerqiie Itoi'lin 
mérkőzéö 3:6. 1:1 állásnáí Couqüerilnc né* 
rtfiéfte miatt félbeszakadt.

íunuls Juventus—Firenze 2:1. Barátsá
gos mérkőzés. Eredmények: Rossti (J)— 
Tasisinari (F) 4:6, 6:4. 6 :2 : Bologna (F)— 
Maggi (J) 6:3, 6:1; Batta.gliotti, Gozzi
(J)—Bl-anc, Báni (F) 6:4, 6:0, 6:3.

IIjvidéken az UAC házi teniszversenye 
folyik. Eddig Holik aratta a legtöbb 
győzelmet.

A  bostadti teniszverseny tegnap, szom
baton megkezdődött. Asbótb é-s Gábori 
első svédországi játékára azonban csak 
vasárnap kerül sor.
CANIATO NYERTE A FÉRFI, ROSSf 
PEDIG A NŐI II. OS/TALYC OLASZ 

TENISZBAJNOKSÁGOT
Torinóban már befejeződtek az olasz II. 

osztályú teniszbajnokságok. Valamennyi 
számban a fiatalok hódították cl n büszke 
bajnoki címet. A  férf 1 egyest meglepetés
re Can.iato nyerte. Azt hitték, hogy 
Seri báni.fog győzni. A női egyesben Ros- 
sinak alig akadt ellenfele. A két egyes 
bajnokságon kívül a férfi páros és a ve- 
gyespáros bajnokság- is gazdára talált.

A donto eredmények:
, Perfiegyes: Ganiaio—Belardinelli 6:3, 6:4, b:4.

Női egyes: Ros«i--AUiata 6:4. 6 :1 .
rerriparos; Oaniato, Baecarini—Soriba ni. 

Francé 6;3„ 4:6, 6:3. 6:3.
yegyespáros: Baecarini, Zuechini—Can 

lato, Marocco 7:5, 6 :4 .
TUDNAK A  NAGYVÁRADI 

TENISZEZŐK
Szómba tou Debrecen, Nagyvárad' és 

Nyíregyháza ,,három város’ ’ teniszmérkő
zése kezdődött Debrecenben, Az első na
pon mindent mérkőzést Nagyvárad teni
szezői nyertek. Eredmények: Pál tNagy
várad)—Baracskai (Debrooen) 6:3, 7:5;
Kovács (Nagyvárad)-—Domény (Debrecen) 
6 d. 6:1; Pálosáé (Nagyvárad)-y-Papp M. 
(Debrecen) 6 :1 , 6 :2 ; Üilés (Nyíregyháza)
—Baracskai (Dcbre/Cen) 6:0 6:2.

TORNA
BALATON NŐI TORNÁSZBAJNOKSÁGÁT
vasárnap rendezik meg. A bajnoki verse
nyen az ország legjobb tornászhölgyei 
indulnak. A  budapestieken kívül Koíozs 
vár, Debrecen, Nagyvárad, Diósgyőr női 
tornászai, vesznek részt a viadalon. Ver- 
smyszámók: gerenda-, felemás korlát- és 
tálanlorüagyakorlat. A bajnoki verseny 
egyúttal válogató verseny a szeptember
ben Milanóban sorrakerülő második 
miaigyar-olasz: női tornaviadalra.

ASZTALITENISZ
Eredménnyel kecsegtető tárgyalások

ioiynak abban az irányban, hogy augusz
tusiam rendezzék nieg Szabadkán a Buda-
P9^1~Viclok asztali tenisz mérkőzést. A 
vUiCki válogatott Harangozó 1, Harangozó 
II, Farkas, Barnabás, Vladone és Koncz 
közül kerülne, ki. Budapestet pedig Sós, 
Sidó, Simon és Rózsa képviselné. Nem 
is volna olyan rossz a két összeállítás.

KÉZILABDA
Egy héttel később, július 27-én kerül 

sorra a gödi kuspálya kézilabdatorua az 
Elektromos. BLE VII, MTE és a BT1C 
részvételével.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
S zen ten d re."  Szíveskedjék kére- 

sével az illető egyesülethez fordulni.

NEMZET] SPORT

— Távbeszólő 132-499 és 133-977. Levél
cím: Budapest 72, Poslafiók 4 2 . _  Pűata- 
te,karúk: 53.366. 3W

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula 
Felelős szerkesztő: Hoppé László. 
P?1®;1.6* K u l t s á r  István. 
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