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A magyar sport 
I megúlhodásáért

A munka diadala,
az okosan és kitartóan végzett 
munkáé volt az a siker, amit a své
dek elleni kemény viadalon hosszú- 
távfutóink elértek, és a munka gyü
mölcse az a váratlan gyalpgló ,világ
csúcs is, amivel most meglepetésre: 
Selmeci, az FTC gyaloglója szolgált. 
Csapiár pompás győzelme áJ legjobb 
svéd 10.000-esek fölött, Szilágyi és 
Németh harcos helytállása 5000 mé
teren azt eredményezte, hogy a két 
hosszútávú verseny összegezésbe!! 
11:11 pontarányt mutatott. ■ ■.

A  svédek ma a világ legjobb hosz- 
szútávfutóinak tekintendők a finnek 
kényszerű kikapcsolódása következ
tében. Velük, otthonukban egyenran
gúnak lenni, őket le is győzni,, pá
ratlan siker.

Ilyenkor mindig felrémlik előttünk 
az a pár év előtt elhangzott kijelen
tés. hogy a. magyar fa j nem alkal
mas a hosszútávfutásra. Nemcsak a 
testi adottságokra gondolt az, aki 
ezt az akkoriban népszerű kijelen
tést tette,, hanem arra is, hogy 
hosszűtávfutó *!kerekhez nem elég a 
tehetség, a szalmalángú lelkesedés, 
hanem hosszú .évek kitartó ‘munká
jára van szükség. Ez az eltökéltség 
pedig hiányzik a magyar atléták-

T.ehet, hogy így volt egy-két évti
zeddel ezelőtt. De ez a felfogás, meg
változott. Akadtak és, egyre többen 
akadnak olyanok, akik képesek éve
ken keresztül sportszerű _ életmód- 
d n a p o n t a  végzett kemény , mun
kával csüggédétlenül töi’nl a,'kitti; 
zött cél felé. Van elég hit bennük, 
yán elszántság és, öhíelálaozás 
ahhoz, hogy kifejlesszék magukhan 
az egész világ legjobbjai-fölé' "növő 
állóképességet! Hogy ez megtörtén
hetett. az olyan sikere az atlétika 
nevelő hatásának, amelyet minden 
vonatkozásban ki kell használnunk. 
Ezért nem térünk napirendre az ép
pen ezekben a számokban elért. si
kerek fölött. Nem könnved szórako
zás, nem vidám kedvtelés annak az 
élete, aki ma ezekben: a versenyszá
mokban világ-színvonalra tud. .omol-, 
kedni. Köszönet és hála illeti' őket a 
nemzetközi sikerekért éppenugy, 
mint a példáért, amit a fiatalságnak 
nyújtanak. ______ _____________

© Pannónia, Pisimária. 
m nc. RSiKBT tiss a Bfem- 
zet% h e ewaioses is mául 
nais üomípomliau 
a uidéKi nainoKsís’on
Az evezős szövetség tegnap^ dön

tött véglegesén abban a kérdésben, 
hogy induljanak-e pesti egyletek a 
vidéki bajnokságon. A  döntés ked
vező, úgy, hogy kedden délben ot 
budapesti egylet, a Pannónia. Hun
gária. MAC, ESzKRT és a Nemzeti 
HE indul el hajón Komáromba.

Ezzel kapcsolatban Wünscher 'Fri
gyes, az Evezős Szövetség elnöke 
ezeket mondotta:

—  A szövetség a legnagyobb ne1 
hézség ellenére minden áldozatot 
meghoz, hogy a komáromi verse
nyek érdekessége a pesti egyletek  
indulásával nagyobbodjék. íg y  talán 
a vidék is jobban kedvet kap.

A versenyekre különben Komarom 
nagyban készülődik, mozgó lelátót 
építenek és mindent megtesznek 
a teljes siker érdekében.

Cyetvai felmondott a Ferencvárosnak!
Hétfőn váratlan szenzációja akadt 

a Ferencvárosnak. Gépírásos levél 
érkezett a vezetőség címére. A  leve
lét Gyetvai írta s ebben közölte, 
hogy nem kívánja megújítani áz 
augusztus 15-én lejáró szerződését a 
Ferencvárossal. . ' • • '

Minden valószínűség szerint—■ 
mondotta Hónigberger János, az 
FTC intézője, aki most a Ferencvá
ros ügyeit is vezeti, ‘—- csak félre
értésen múlott, hogy Gyetvai erre a

lépésre szánta magát. Ma sikerült 
beszélnem Gyetvaivál és úgy látom, 
hogy legközelebbi elnökségi ülésün
kön elintézést nyer az ügy. Gyetvai- 
na-k nincsenek olyan különleges fel
tételei, amit ne lehetne teljesíteni.

A  Ferencvárosban tehát bíznak 
benne, hogy a sokszoros válogatott 
játékos továbbra is a zöld-fehér csa
pat tagja lesz.

A  Ferencváros edzésén megjelent 
Gyetvai is, de nem vetkőzött le.

ül
Szombaton és vasárnap mérkőzést 
játszott a Honvédkórház csapatában 
és így felmentést kapott az edzés 
alól.

Arra a kérdésünkre, hogy miért 
mondott fel a Ferencvárosnak, nem 
volt hajlandó nyilatkozni. Mindössze 
ennyit mond:

—  Nem akarok erről az ügyről 
most semmit sem mondani. A z ügy 
máris úgy fordult, hogy valószínűleg 
sikerülni fog a m egegyezés.

J Ö N N E K  A Z  O L A S Z O K !
Az olasz atlétikai szövetség érte

sítést küldött az itteni követség út
ján, hogy a MASz meghívását elfo
gadja 6k

augusztus 9—10,-ére Budapestre 
küldi csapatát.

Közölte a szövetség, hogy a váloga
tott csapat már 6-ikán Budapesten 
lesz (jól kipihenhetik magukat!,). 
Érdeklődtek, hogy milyenek itt az 
ellátási viszonyok, hol fognak lakni 
és milyen a pálya, amelyen verse
nyezni fognak, stb.

A  MASz:ban nagy örömmel érte
sültek róla, hogy az olaszok a meg
hívásnak eleget akarnak tenni és 
azonnal megkezdték 'az előkészülete
ket, a beutazási .engedélyek megszer
zése és a többi, ezzel, kapcsolatos 
teendő ügyében. A MASz a találko
zót ‘ ; y ;;; 1; '' t i ■"* A; l

a lehető legünnepélyesebb for
mában akarja megrendezni a 1 

BSfcKRT-pályán ’ -
és' meghívja rá a magyar közélet 
vezetőit is. ", ' ! "

A  sportbeli előkészületek is teljes 
erővel megindulnak. Az olaszok ér
tesítése után azonnal
^táviratilag közölte a szövetség 
w  a portyavezetőséggel, 
ílogy augusztus 9— 10-én a magyar- 
clasz viadal meglesz. Ezt azért látta 
szükségesnek, nehogy egyes verseny
zők agyonhajszolják magukat észa
kon és hogy ne érje meglepetésként 
a 26-ikán hazaérkező válogatottakat 
a lcét hét múlva esedékes olasz-ma
gyar viadal hire.

Az itthoni erőket is mozgósítja 
a szövetség,

hogy a svédek elleni csapatot a be
teg helyeken kifoltozhassa. Ezúton 
is felkéri a MASz mindazokat az at
létákat, akiknek reményük lehet a 
válogatott csapatban való szerep
lésre, hogy legjobb tudásuk szerint 
készüljenek és áz itthoni versenye
kén Induljanak. Formális próbaver
seny a magyar-olasz viadal előtt 
nem lesz és' nem is lehet, mert egy 
héttel előbb

Kolozsváron az országos vidéki 
bajnokságokat rendezik 

és azon a vidéki versenyzők teljes 
számban résztvesznek. A  csapatot 
ennélfogva a kolozsvári versenyen 
elért eredmények és az ugyanakkor 
Budapesten tartandó versenyen el
érendő eredmények egybevetése 
alapján állítják majd össze.

Á svédek elleni csapatban a két 
váltóban, 400-on, 5— 10.000-en, hosz- 
szú gáton, magasugrásban, hármas
ugrásban, súlylökésben, diszkoszve
tésben, gerelyvetésben egyaránt le
hetséges változás, de egyebütt is be
törhet majd valaki a fiatalok közül. 
A  most kezdődő edzőtáborokon Is 
módot ad majd a szövetség egyes 
vidéki atléták (M ódos!) budapesti 
edzésére. , .̂.-r- ,

Mindenki tisztában van vele, hogy 
az olaszok rendkívül veszedelmes 
ellenfelek, hisz.ep a németeket, is 
nagyon megszólították. 1 Mégis bíz
hatunk benne, hogy úgy fel tudunk 
készülni: hogy a: svédek elleni vere
séget itthon feledtetni tudjuk.

A MAVAG teljes sáriié ja hélfőii elét;

ben , volt. A keddi i'.pm-c-U bal
Piakor kcztííitU'iv; ■ ;

TOLDI f?NN KELÉSE KÓLÁN'
„ A  Kulni AFC :csa iy tá  ,: vasérníP;: a 
Báesálltiási' MOVE-t 1:1.IU mindégül. A 
Pi-eík/í/és r.l-'t.t nici-atf JToUíi V tt^ k  ;;Tavic.s, r

Hz"»vp'Séur- Dliiolc? ,»A ^
PPviíhcn VvIífiVorü- P?Ü«t s e r ié t
P ó t o l t . át Toldinak. ..Ezzel szö|> . 
létekei hálálták ■, \nieZ- t) WjSlífiAk fitt a 
púnkat, amelyet Tdkli Géza .
Jtfi a kulai labdarúgás éwlelfpbeu 
K it, a  .méi’kozéscri a TvAÉG .esapaíp 

rSTÓticit j{ifizott; éj.
bán t*y"~ *>t ;■ 1’ pV i P’ó̂ O'Aon TVl/li ,,(?*->
'»erész (2) vs IVhisktj csz.lozo.ltTól.r j ’ -.rtü ■** 
P’mt jáí-ökosnak is nacry .sikere volt:. A 
PáoBalmási csapatból - Uörn©r ^6 Kbvaw

MAYES BÉLA 
a Kolozsvári AC igazgatója ( ? )
T alán  P uskás is le u ta a ik  — A K isp est ú j e d z ő jé 

n e k  T itk ost s z e m e lté k  k i
M ayer Béla tudvalévőén éveken át 

a Kispesti AC, majd a Kispest igaz
gatója, szinte teljhatalmú vezére 
volt. Mayer Béla tegnap, hétfőn reg
gel elutazott Kolozsvárra. Mint hír
lik, a Kolozsvári AC őszi csapatát 
ö szervezi meg és ö lesz a KolAC 
igazgatója. A KolAC budapesti kép- 
Viselöj Szűcs Nándor lesz, aki szin

tén régi kispesti futballvezér.
Ezek a személyváltozások nyilván 

összefüggésben vannak Kincses és 
az Olajkárok kolozsvári játékával.

Lehet, hogy ősszel Puskás Fe
renc, a Kispest edzője is Kolozsvár
ra megy. A Kispest ugyanis Titkos 
Pált szerződteti edzőnek.

Az Elektromos nem erősíi
Csak az  MTK f i a t a l j a i t  i g a z o l t a  le

Tóth Isfván augusztus 15-ig az Elektromos edzője
Az Elektromosban már komolyan 

folyik az előkészület a Szent István 
Kupa mérkőzéseire. Mivel a vezető
ség köréből semmi hír sem szivár
gott még ki a csapat várható meg- 
éi’ösítéséröl, megkérdeztük Kovács 
t>ezsö drrt- van-e ezen a téren vala
milyen terve az Elektromosnak? Az 
Elektromos népszerű „Doki-bácsi‘ ‘- 
ja  ígv válaszolt kérdésünkre:

— A z Elektromos nem erősít és- 
nem is fog tovább erősíteni. Annyi 
játékosunk van és olyan jó érők, 
hogy nyugodtan indulhatunk neki az 
új idénynek ezekkel a játékosokkal. 
Szinte minden helyre két játékosunk  
bán. M integy 20 játékos számít , az 
első garnitúrához, de még vagy ti- 
zen állának az amatőrcsapatunkban 
rajtra készen arra, hogy bármely 
pillanatban ben górjanak'.

'Megemlítettük Kovács dr-nak, 
hogy a társegyeSülétek mind erősí
tenek, szaporítják erőiket, mert az 
új bajnoki esztendő nagyon nagy 
harcókat rejteget és ígér.
: .4j- Nem baj, csak erősítsenek c 
többiek. Mi ezt az erősítést már ta- 
valu elvégeztük. Most ont. várjukt

hogy ' végérvényesen összecsiszolód
jék  a csapat gépezete, amelybe ta
valy néhány új „fogaskerék“ ke
rült be.

A z  edzésen sok fiatal és ismeret
len arcot véltünk felfedezni. Kik 
ezek a fiatalok?

__ A z M TK  fiatal és tehetséges
játékosai hozzánk kérték igazolta
t á s u k a t .  Mi szívesen fogadtuk őket 
és reméljük, jól fogják magukat 
érezni nálunk.

—  Mi van az edző-kérdéssel —- 
faggattuk Kovács dr-t.

_  Tóth István augusztus 15-ig az 
Elektromos edzője a szerződésünk 
értelmében. Addig ö készíti elő a 
csapatot.

__ Nem lesz abból baj, ha közvet
lenül a bajnoki idény rajtja előtt 
kerül új kezekbe a csapat? Más ké
szíti elő, más folytatja tovább a csa
pat munkájának vezetését...

__ N em  tesz ez semmit sem  ■—
mondotta Kovács dr. —  A  csapat 
előkészítése éppúgy folyik, mint 
máskor. A z új edzőnek sepi lehet 
majd ez ellen kifogása. Legalább' is 
es f  reméljük^

Az Elktromos edzései ezen a hé
ten- már a rendes kerékvágásba ke
rültek. Kedden és péntekéit erőnléti 
edzés, szerdán kétkapus, illetve lab
daedzés szerepel a műsoron. Szom
baton esetleg már kétkapus barát
ságos mérkőzésre is sor kerülhet.

íme, az Elektromos bízik magá
ban, illetve tavalyi csapatában és 
azt reméli, hogy csapata valóban 
meg is fogja hálálni a vezetőség elő
legezett bizalmát.

---------------- t —.......• —

Miért engedte el a Törekvés 
Zörgőt és Kónyát ?

Néhány héttel ezelőtt a Törekvés 
vezetősége még m ereven  elzárkózott 
az elöl, hogy játékost elengedjen. 
Most pedig már megvált nemcsak 
Zörgőtől, hanem Kónyától is. Mi 
ennek a változásnak az oka? Tas- 
nády József intéző válaszol:

—  Elvi álláspontunk nem válto
zott. Ha rajtunk múlt volna, nem 
engedtünk volna el egy játékost 
sem. Nem vagyunk kiárusítok. Saj
nos, a játékosaink olyan hatás alatt 
álltak, annyira befolyásolták őket, 
hogy egyenesen drántqj jelenetekre 
került sor. Változatlan, az a felfogá
sunk is, hogy szerintünk nem teszi 
jól az a játékos, aki a Törekvést, 
azaz a M A V -ot otthagyja. Ezek a 
fiatal játékosok nem  gondolnak 
arra, hogy a vasútnál biztos kenye
rük van s ez a kenyerük akkor is 
megmarad, ha esetleg úgy megsérül
nek, hogy többet nem  futballozhat
nak. Erről persze megfeledkeznek, 
pedig egy játékos mindent ezen a 
szemüvegen kellene, hogy nézzen, 
mi lesz, ha m egsérülök. A  Törekvés 
ngyven éve csinál sportot s sportolni 
fog a jövőben is. Ezeknek a fiatal 
embereknek azonban most minden 
arany, ami fénylik. Nehéz szívvel 
szántuk rá magunkat arra, hogy át
adjuk őket, de hát ha ök úgy gon
dolják, hogy jobb lesz, szerencsét
lenné nem akarjuk őket tenni.

__ Zörgőt és K ón yá t különösen
azért sajnáljuk, m ert-m in d  a kettő 
kölyökkora óta a Törekvés játékosa 
volt. Ism étlem : változatlanul az a
véleményünk, h og y  szerintünk 
annak,a játékosnak van igaza, alá a 
Törekvéshez akar kerülni s n  
annak̂  M ott akarja hagyni.

E lm egy  -e  az  Ú jp estb ő l 
a  „ s k ó to k  s k ó t ja 44
Mi a helyzet Tóth Mátyás 
felmondása ügyében

Nagy meglepetést keltett Tóth 
Ill-nak, az Újpest válogatott bal-' 
szélsőjének lépése, amellyel fel-, 
mondta az Újpesthez szóló szerző
dését. Az Újpest eddig csak erős!-; 
tési ügyekben szerepelt. Most pedig 
egyik kitűnő fiatal játékosa igyek
szik elhagyni. . ,

Az Újpest vezétösége részéről a 
következő tájékoztatást kaptuk:

—  Ma délben befutott hozzánk
Tóth Mátyás levele. Legközelebbi el
nöki ülésünkön fogunk ezzel érdem
ben foglalkozni. A ' "'

— Félhivatalosan — folytatja in
formátorunk, aki az Újpest vezető
ségének tagja —  annyit mondhatok, 
hogy értetlenül állunk Tóth lépésé
vel szemben. Ez áz első eset a~ "üj- 
I est tó •lénrlv.-. > (n a Tót -, Má
tyás, aki az Egyesült Izzóban nőst 
került éppen órabéres beosztásból 
fixes beosztásba, az a Tóth Mátyás, 
akinek a játékosfizetését éppen most 
emeltük fel, —  ez a skótok skótja 
határozta el magái egyszerre, arra, 
hogy amatőr lesz? Ú gy gondolja, 
hogy ha például bevoüul katonának, 
nem lesz szüksége a labdarúgásra ? 
Em ögött súlyos misztikum bújik 
m eg, amelynek felderítése az egye
temes magyar labdarúgás érdeke. 
Köszönjük egyébként a N A C  .,ba
ráti" gesztusát, amely értelmében 
tárgyalni akar velünk. Erre ti sza
bályok értelmében amúgy is kényte
len. M ég csak annyit: vigye el..a
N A C  Tóthot, de adja ide érte cseré
be Bodolái! A,;,

Beszéltünk .Tóth Mátyással is; A 
játékos ezt mondja: 

i —  Mindén ú g y  van, ahogy ' ks-aí 
Nem zetiV 'Sport hétfői számában 
megjelent-. A  fövöm  érdekében szán
tam rá magamat erre. a lépésre. Je
lenleg nem látom a jövöm et bizto
sítva. A  fakereskedelmet akarom ki
tanulni és abban akarom önállósí
tani magamat majd. Tudom , hogy 
lépésem mindenkit m eglepett, nem 
szóltam ugyanis erről senkinek sem. 
Remélem, hogy az Újpest nem aka
dályozza meg távozásomat.

© m s P E S i  
n iie iiiié s s íf  után mar 
erősíteni is szeretne
.,5iis“  edzés harminc Já
tékossal — Amatőr alapra 
akar helyezkedni 
a Kispest

Vasárnap délelőtt tíz órakor ayiiltck 
össze a lii'Sncsti vezótök és játékosok  ̂a 
kispesti pályán, hogy a Szent István 
Kupa mérkőzésekre megkezdjék az elő
készületekül. Rengeteg píóba játékos no- 
lont meg, ezek azon lián nem vetkőztek 
neki. mert. a, pálya talaja ijijatt (áh. rajta 
a víz, hogy hamarabb npj.ii.in ki a fül 
n::m tartolták lahtlás edzést. Miír pcd«c 
a vezetők arra kíváncsiak, hogy tudnak 
hánni a labdával. így  csak a „tényle
ges” kispestiek és azok a probajatékosok 
Vetkőztek rold. akiket már kipróbáltak 
más alkalommal., A  két Olajkár és Tóth 
hiányzóit.

Míg - a játékosok szorgalmasan Tojjak 
a köröket és gimnasztikáznak, nddik mi 
a Kispest igazgatójától megkérdezzük, 
mi van az erősítéssel, vannak-e uj ter
veik. llzckct mondja:

— Csendben dolgozunk és megpróbál
juk. hogy a csapatban keletkezett hiá
nyokat pótoljuk. Tudjuk jól, hngy ,ee 
nem könnyű, hiszen. Kincses-szerű. jate- 
knnek nem minden bskórhan teremnek! 
Mégis minden erőnket Összeszedve talán 
sikerül olyan csapatot szerveznünk, amely 
megállja a helyét a bajnokságban. rA 
Szent István Kupában nem lilául ank ver
mes reményekkel, különösen nem így, 
hogy mindjárt a WMFC vel kerültünk 
össze, amelynek a legyőzése a teljes Kis
pestnek is nagy feladat. Szeretnénk ama
tőr alapon játszani, de néni biztos, hogy 
az egylet átálitása már az idén sikerül, 
A készülő eerösítésekröl neveket még 
nem mondhatok.... Talán majd a csü
törtöki edzés után.

A közben hozzánk csatlakozott Papp 
János főtitkár kolozsvári „ügyről”  ezt 
mondja: * :

— Egy kispesti állatorvos, Fekete dok
tor most jött meg Kolozsvárról, ahol be
szélt Vásárhelyi dr h. polgármesterrel. 
Vásárhelyi dr saját állítása szerint égy 
játékosnak sem tett állásra , vonatkozó 
ígéretet s erről egyáltalán nincs. tudö- 
rnása.

Papp János a jövprql ezt mondja::
— A költfl szavaival élve: „megfogyva 

bár, de törve nem”  indulunk az új idény
nek, A gyengítéssel, reméljük, a túlzot
tan anyagias szellemet is kiirtottak *
tBánátból. Éhből tehát erkölcsi hasznunk 

eh A. Amatőr lelkei, déssel, új szellem
ben, lelkiekben megerősödve vágunk neki 
az olküvetkczcudőkaeJU
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e lm o n d ja ,
mi igaz , , szökéséből'' 
és a csepeli szerződé
séből

A  nagyváradi Kovács II-ről sok 
szó esik mostanában sportkörökben. 
Egyre-másra jelentek meg külön
böző lapokban — különösen a vá- 
radi újságokban — olyan hírek, 
mintha Kovács II, a NAC fiatal, te
hetséges játékosa elszökött volna 
Nagyváradról ’ és az egyik fővárosi 
csapatnak már alá is írta volna a 
szerződést.

A nagyváradi fürdőben találkoz
tunk a fiatal játékossal. Megkértük 
mondjon el magáról őszintén min
dent és világítsa meg végre ezt a 
„sötét" ügyet.

— Most 22 éves vagyok  — kezd
te el Kovács — és éppen itt az ide
je, hogy a jövőm et biztosítsam. 
Idős édesanyám van, akit nagyol: 
szerelnék mielőbb hazahozatni Ro
mániából. Jelenleg az a helyzet, 
hogy a NAC-nál nincsen szerződé
sem.

Arra a kérdésre, hogy miért akar 
eljönni a NAC-ból, így válaszolt:

— Mindenkinek elsősorban a sa
ját érdeke, a megélhetése a legfon
tosabb. Villanyszerelő vagyok, de 
Váradon nem tudtak állásba tenni. 
Ilyen körülmények között bejelen
tettem a vezetőségünknek, hogy 
felutazom Budapestre és utánané
zek a dolgoknak. Budapesten az
után felkerestem a V /M FC vezető
ségéi, akik kijelentették, hogy ha 
az egyesületem beleegyezik, ök 
készéig gél szerződtetnek engem. A 
WMÉkC tehát sem  nem szöktetett 
meg, sem nem csábított engem Cse- 
pelve, *

— A  W M F C -vel folytatott _ tár
gyalások teljes eredménnyel jártak, 
ők  tudnak nekem a szakmám kere
tében olyan fizetést biztosítani, amire 
a nyugodt megélhetésemhez és fö
vöm biztosításához szűk égem vám.

— A  szerződtetésem •már majd
nem befejezett tény, már csak az 
igazolási fnrmaiságok hiányzanak

Megkérdeztük Kovácsot, hogy nem 
sajnálja-e otthogvni Nagyváradot.

— E gy esztendő óta játszottam a
NAC-baii, de c-z alatt az egy esztendő 
Hlati nagyon megszerettem a fiá
kat és a vezetőket i . Nagyon sajna 
lom, hogy el kell mennem, de azért 
van egy vigaszom: megszabadulok
végre egyesek alaptalan és hamis 
rágalmaitól.

— Megvárnom a hétfői napot, ak
kor jön haza Jeney elnökünk és 
Kriigcr úr és akkor majd mindent 
szépe : megbeszélünk. Am íg a N A C - 
cal véglegesen el nem intésem az 
ügyeimet, addig természetesen nem  
írok alá semmiféle szerződé t.

— * — — •——

E ái'd m , e se tle g  tiSlbfo 
vállalati, csa p a t m  
NB  3Si-!>an
A Hangyát és a Káhetgyárf 
már beosztották, az Oetl- 
gyár és a Prccisiós-gyár 
osztályozott jálszik

.M érvlö l i ó n t  ?7. K B  T l l - b a n  n c s o p o r t b e 
o s z t á s .  A  ( b 'ld i . in á n iú i i  C s o p o r t b a n  b á r o m  
h e l y e t  v á l la la t i  c s a p a t o k  r é s z é r e  b i z t o s í 
t o t t a k .  A z  c j ív i jc  v á l l a l a t i  C s a p a t  a l iá n -  
Sfya S E ,  a  m á * ik  P ccU jí a K á b e l g y á r  S C  
c s a p n i a .  A h a m u u l  <k b o l y é r t  k é t  v á l l a la t i  
c s a p a t  k ü z d  tűnje!., A r r ó l ,  h o g y  m i kén po ti 
k é r ő i t e k  b e  e z e k  a  v á l la la t i  c s a p o t o k  a? 
K B  J T T -b a , B a k o s  K á r o l y ,  a  v á l l a l a t i  
c s a p a t o k  a l o s z t á ly á n a k  ü g y v e z e t ő j e  b e 
s z é lt -

— A  vállalati csapatok bajnokságában 
két párhuzamos első osztály van. — 
mondta Bakos Károly. — Ezeknek a mos
tani győzteseit — a Hangyát és a Kábel- 
tryárt — már bcoszíoHák az NI5 III déT- 
<innántúii csoportjába, A  harmadik 
helyért a két csoport második helyezett
jei — az Oetl-gyár és n PrHsrisiós g-yár— 
augusztus 3-án és 19-én osztályozó mér
kőzéseket játszanak egymással. Az MLSz 
vezetőségével való tárgyalásom folyamán 
5Sféretet kaptam. hogy szó lehet méjy 
írről is, hojry esetleg: mé?r bárom vá»- 
alatf eRnp«t kap1'"^  beosztást ? z NR nyí
lja. Ha 'jú lius 25'éig valamelyik ■ kJielölt 
társad- Imi egyesüld nem jelentkezik az 
MLSz-ben, hogy e'SnduI esszéi az NI?
III-ban. akkor vállalati csapatot oszta
nának be n belliikre.

A r r a  a  Kérdé'-ünkrc. h o g y  e r e k  n v á l -  
;ati -csapatok megállják o maid a helyű
iét az NB Ilf-bau, Bakos Károly ügy
vezető ezt mondta:

— -Islerem  a vnlin’uíi csapatok erejét, 
Nyugodtan áHífhftfont, hojry a íríró be
osztott csapatok egv kevés erős főssel 
megállják majd n he ív ükét (A bízom 
abban. hor?y ura; IcrrjneU sereg: búitok.

Érdekes , doiirot ■ közölt még .velünk az
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III .

Az első terepszemle Újvidéken
Újvidék, július 20.

Szabadkáról esti szürkületben, 
majd sötétségben robog Újvidék felé 
a budapesti gyorsvonat. Ujverbász- 
nál tilosra áll a szemafor, kint a falu 
szélén, a vásártér mellett megáll a 
vonat. A  fiatalság magyar nótákat 
énekel, öregeste van már, mire be
futunk Újvidékre. Az állomásról te
lefonon akarok felhívni valakit.. Ke
resek egy készüléket. Azt mondja az 
egyik hordár:

— Ott van, kérem, egy nyilvános 
állomás, de még mindig csak dinár
bedobásra működik.

De kinek van ma már itt dinárja? 
Másnap szétnézek a városban. A 

közlekedés terén példás rend. A 
nagytemplom előtt több rendőr ügyel 
arra, hogy még a gyalogjárók is he
lyesen járjanak. Nagy dolog ez itt, 
ahol azelőtt még a kocsiúton is kor- 
zőztak.

Felkeresem a Reggeli TJjság szer
kesztőségében Blazsek Ferenc kar- 
társunkat, aki most vitéz Bayor 
Ferenc tábornok, városparancsnok 
megbízásából a város sportügyeit 
irányítja. Blazsek az Újvidéki AC 
vezetője is. így  kezdi mondókáját:

— Egyelőre még sokan nincsenek 
a helyükön. Van olyan egyesület, 
amelyben csak egy ember irányít 
még 11— 12 játékost. A z U AC-ot az 
elmúlt nehéz évek alatt a. város eg y 
szerű, kispénzű szurkolói tartották 
fenn. E z a támogatás természetesen  
csak arra volt elég, hogy az egyesü
let valahogy eltengesse az életét. 
Nálunk nem ltolt sem állás, sem  
pénz s így a legjobb játékosainkat a 
Vojvodina egymásután vitte el. íg y  
például W  elkért, I-Iaasst... ■

Welkerre még emlékszünk. Tehet
séges játékos. Megkérdjük:

(—  M i van  W e ik e rre l? )
—- Hazament Sávéra, ahol most a 

német bajnokságért játszik. De már 
értesített bennünket arról, hogy 
vissza akar jönni. Ha majd az NB  
írben, vagy az NB 11-ben játszunk, 
akkor ö már újra nálunk, lesz. Mi 
mindig az ifjúság nevelésére vetet
tük a súlyt. A z  ifi-gárdánk a lég 
jobb az egész Délvidéken. Ezt már 
be is bizonyítottuk. Budapesten a, 
ifjúsági napon 2:1 arányban kikap
tunk, de ugyanúgy győzhettünk  
volna.

(Erről az ifjúsági gárdáról hal
lottam valamit a városban. Az 
egész úgy történt, hogy a Haza
térés Bajnokság rajtja előtt több 
UAC-já,tékos azt kívánta a veze
tőségtől, hogy az egyik vezetőt 
távolítsa el. A  vezetőcég viszont 
úgy vélekedett, hogy hz- eltávolí
tásra nincs semmi ok. Fegyelmi 
indult a játékosok ellen. Ez volt 
az oka annak, hogy a Hazatérés 
Bajnokság első mérkőzésein az 
UAC nem szerepelt valami nagy
szerűen. Akkor aztán egyszerre 
egy egész sereg ifjúsági játékost 
dobtak be, ezek nagyszerűen be
váltak s innen kezdve az UAC 
egymásután rúgta a gólokat. Az 
ifjúsági gárda elkezdte az érett
ségijét...)
Megemlítjük ezt az esetet Bla- 

ssaknek, aki ezt mondja:
— Igen, hat játékosunk azt akar

ta, hogy a sportkapitány mondjon 
le. A z  U AC-ban azonban más szel
lem van. Nálunk a rend, a fegyelem  
az első. A zt  mondják, hogy most az 
U V A K  akarja megszerezni az eltil
tott játékosainkat. Szerezze meg, 
ha ludja. N em  sírunk értük.

(— Erősít majd az U AC?)
—  Természetesen! Mihelyt lehet 

— azonnal. Most az osztályozom  
nem lehet erősíteni. A z  UAC ma
gyar egyesület volt akkor is, amikor 
rossz volt. A  szegényebb réteg tar
totta el. M ost azonban másként lesz. 
Megko.pjuk a támogatást a várostól, 
az OTT-tól. A  magyar tisztviselők 
lesznek majd a hátunk mögött, első
sorban a város polgármestere. Most 
majd szebb idők virradnak az UAC- 
ra. Mi köteleztük magunkat arra, 
hogy erősíteni fogunk, ha. bekerülünk 
az N B I-be. E zt megígértük az 
MLSz-nelt. Ha majd bekerülünk, ak
kor már az erősítés nem is lesz gond 
a számunkra.

(— Miiven reményekkel néznek az 
osztályozó elé ?)

— Én merem állítani, hogy sem  a 
Szabadkai Sport, sem a Szabadkai 
V A K  nem jobb az UAC-nál. A  leg
utolsó -mérkőzéseinken — igaz, hogy 
gyenge ellenfelekkel szemben — 
könnyen győztünk s biztosra veszem , 
hogy az NB I 16-ik helyéért folyó 
osztályozó győztese az U AC lesz.

(— A HB V. csoportjában az UAC 
csak a második helyen kötött ki. Az 
T.TFC volt az első...)

— Igen, de az UFC-nak volt két 
szerencsés mérkőzése. A z UFC-nak 
nincs anyi nézője, mint amennyi já
tékosa van az UAC-nak.

(—  Olyasvalamit hallottunk, hogy 
az UFC-nak bizonytalan a jövője.)

— A z UFC a Kábelgyár csapata. 
Én szereztem meg nekik a működési 
engedélyüket. M ost azonban valami 
olyasmiről van szó, hogy a Kábel
gyárat elhelyezik innen, Bulgáriába 
viszik s ez bizony végzetes lenne ci*| 
UFC számára. Mi mindenesetre lé
péseket teszünk máj, hogy a Kábel
gyár elvitele ne következzék be.

Beszélgetünk a pályaviszonyok
ról. Ez nagyon bonyolult kérdés. A 
Vojvodina volt pályája jelenleg az 
TJAC-é, az UAC volt pályája a Kul- 
turbundé, azaz a Rapid használja. A 
kereskedők (Trgovacski) volt pá
lyáját a Törekvés és a Duna hasz
nálja. A munkások (Radnicski) pá
lyája az UVAK-nak jutott, a diák
sporttelep a leventéké. A  volt ZsAK- 
pálya használaton kívül van. Meg
kérdjük:

(— Mi az UAC terve a pálya te
rén?)

— Mi a ,,Vojvodina" pályáját 
akarjuk átalakítani. Hiszen ez ere
detileg a miénk volt! A  világháború 
előtt ez a pálya az U AC -é volt. Mi 
reméljük, hogy a várostól, az állam
tól, az OTT-tól segélyt kapunk s 
40—50.000 pengővel rendes, korszerű, 
Újvidéknek megfelelő pályái tudunk 
adni.

(— Hány szakosztály működik 
jelenleg az UAC-ban?)

— A  labdarugó, az atlétikai, a te
nisz-, az asztalitenisz- és kerékpár- 
szakosztály. a  labdarugószakosztály 
után a kerékpárszakosztály a leg
népszerűbb. Néhány héten belül a 
szabadkaiak bevonásával Újvidék és 
Szabadka között országúti versenyt 
akarunk rendezni. Idővel megnyílik  
minden szakosztályunk, elsősorban 
derék evezőseink kezdik el újra a 
sportolást..

Megtudjuk, hogy jelenleg a követ
kező egyesületek működnek Ujvidé 
ken:

1. UAC.
2. UFC.
3. UVAK
4. Törekvés,

5. Duna, \
6. Rapid, az itteni németek egye

sülete.
Blazsek ezt mondja:
— Azelőtt 14 csapat volt, ez túl

sok Újvidék számára. Azért is nem 
kapott több működési engedélyt.

Újvidéknek jelenleg 52.000 lakosa 
van. Blazsek még hozzáteszi:

— Hamarosan működési engedélyt 
kér majd a Vojvodina is s valószínű
leg meg is kapja. Ez lesz majd az 
itteni szerbek egyesülete.

Majd Blazsek őszintén bevallja:
—  A z U AC tulajdonképpen nem 

akart rögtön áz N B I-be kerülni. 
Azon a véleményen voltunk, hogy az 
N B I-re pillanatnyilag még egyik  
délvidéki csapat sem eié-g erős. Most 
természetesen, hogy megnyílt az út, 
mi is be akarunk kerülni az N B I-be. 
Megkíséreljük s ha bekerültünk, ak
kor erősítünk és nem fogunk szé
gyent valaní.

Elbúcsúzunk s beülünk az egyik 
kávéházba, ahol Popovics Csatóval, 
az egyik játékvezetővel találkozunk.

Megkérdjük, hogy hol vezetett leg
utóbb mérkőzést:

— Szabadkán, a Sport— SzAFC  
mérkőzést.

(— Tegyen egy kis összehasonlí
tást az újvidékiek és a szabadkai 
egyesületek között...)

— A z UAC sokkal jobb, mint a 
Sport. Nagyon csalódtam a Sport
ban .

(—  Igaz-e. hogy errefelé általá
ban durván játszanak a csapatok?)

— Nem igaz! Nagyon sportszerűen 
játszanak. Volt egy-két botrány, de 
talán inkább a játékvezető miatt. 
Sajnos, most emiatt mi. több1 iálék., 
vezetők is pihenni vagyunk kényte
lenek. Pedig de rossz pihenni.

— No búsulj, Csátó — mondják 
neki — fogsz te még Budapesten is 
mérkőzést vezetni.

■— Hát igen, vezettem én már a 
Ferencvárosnak és a Szegedrek is 
mérkőzést. Am ikor a Ferencváros— 
Jugoslavija mérkőzést vezettem , ak
kor a Ferencváros 8:0-ra győzött. 
A  mérkőzés után est mondták a- fe
rencvárosiak: „ön  az első olyan kül
földi játékvezetőnk, aki 4:0-ás c 7Hs 
után nem kezdte nyomni a vendég
csapatot."

Popovics büszkén húz elő egy ér
met. A múlt héten kripta a kiskun
halasiaktól. Elmondja kapásból, hogy 
jelenleg a következő játékvezetők, 
működnek Újvidéken: Huszka. Ta
más, Dobsinszky, Gaál, Buchemer, 
Hátikor. Stojanovics és ő.

Elbeszélgetek az egyik szurkolóval 
is. Ezt mondja:

— Akár a Sport, akár a SzVAIi 
lesz az U AC ellenfele az osztályosá
ban, biztos, hnay az UAC kerül to
vább. M ég jobb is, hogy az UAC  
először itthon játszik. Azon a mér
kőzésen az U AC annyi gólt rúg, 
hogy Szabadkán, a második mérkő
zésen már nem lehet baj.

Délután kilátogatok Újvidék 
strandjára. Az ország legnagyobb 
strandjára. Itt 20-000 ember is elfér. 
Lehet úszni a szabad Dunában. A 
túlsó oldalon Pétervárad és Kame- 
nica van. Éppen tehervonat robog, 
viszi a cementet Beocsinból valahová 
lefelé. A strand homokiában fiatal
emberek lá.bteniszt játszanak, de 
nem nagyon értenek hozzá. Föleve
zünk jő messzire és leúszunk vagy 
három kilométert. Élvezzük a szabad 
Dunát...

Bókái Mattanovich Béla.
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s z o g e s n  | voltam déli válogatott, mind diák pe.
eP-Ü SSÖ H Sa IHaVggSföiSS <**•*„ tafÉa voltam egyszer az országos 

3  ’  "MWMÍI3JXJ1F KlSO K-válogatcttm k. Eredetileg
jobbssélsö voltam, csak akkor let
tem középfedezet, amikor egyesüle
temnek ezen a p° utón hiánya volt. 
Ú gy érzem, megelégedéssel töltöm  be- 
helyemet a csapatban. A  rövid pi
henő nagyon jól jön: a szabadságot 
tanulásra hat&ndlom fel. Készülök az 
úllamszámvitoii vizsgára. Hiába., 
M ÁV-liszt jel öltnek nemcsak futbal
loznia kell, hanem tanulni is...

(— Mit vár a csapatától az NB 
I. osztályban?)

— Erre a kérdésre nem könnyű 
felelni. Nagyon nehéz lehet az I. 
osztályban játszani, ha olyan csá
vát. mint például a Törekvés és a 
USzI'BT kit.zik. Azért nem féléje. 
Nem akarom, hogy elbizet-k-o dót inak 
higyjenek, de az a vélem ényem , 
hogy nem kell sok erősítés az együ t
tesünknek. A. csapat ugyanis annyi
ra összeszokott — hiszen évek  óta 
együtt játszik — , hogy a „foltozás"  
esetleg az egység rovására menne. 
Ha erősítésről szó lehet, akkor csak 
a szélsőkre kell gondolni. K ét szél
sőre valóban szükség lenne, riég- 
pedi; két gyors szélsőre, aki alfo -ja  
majd hosszú labdáimat... M ás he
lyekre „ beékelt“  játékosok esetleg  
megbontanák játéiemodorunkat. Mi

ríni Kár ®iS3í@ eítameüif
EZ SZ1SSE-3!*

Erősíteni is fognak, bár így is 
megvan a töretlen bizalmuk

Sokszor kapott helyet az NB II 
„Hét tizenegyé“ -ban, s  az SzVSE- 
•nek -kétségtelenül egyik legérléke- 
Esb - játékosa, Baloghy Kálmán, az 
együttes középfedezete. Technikás, 
jól fejelő futballista, nagy erénye a 
kciezú, szélsőkhöz továbbított labda. 
C * ’ tcjjgmecteven old m eg min -lent és 
©c ha sem durva: jóformán még
í ’ry.lracztetve sem volt.

. R : jf.élgcttünl; a kttünő jclQmcóal
- - PI0 3 !z-'-Cban cokal szerepel a 

SzVSE , —  mondotta Balogh:; Kál
mán, — Hiába, ez a „nagyság" elő
nye. Ha nem  nyertük volna meg a 
bajnokságot, továbbra is az a szürke 
csapat lennénk, amelyik az elmúlt 
idény rajiján voltunk.

(-— Mióta fuiballczik?)
— Am ióta járni tudok .. A z  3ZVSS- 

bér. nyolc év óta játszom. Ennek tus 
egyesületnek az „emlőin’’ nőttem fel 
és itt is fo g o m  abbahagyni, persze ez 
wt idő m ég messze van. Kilencszer

olasz rendszerben játszunk, tehát 
:nsg lehet érteni álláspontomat.

(Arra a kérdésünkre, hogy milyen 
helyen végez az SzVSE, Baloghy 
Kálmán ezeket mondta:)

— Valószínűleg nem fogunk ki
esni, bár már sokan „eltemettek“  
bennünket. Nem tudom megérteni, 
hogy lehet egy csapat feleit eleve 
pálcát törni. Hiszen képességeinket 
sokszor maguk a véleménytmondók 
sem ismerik. Ha megszerezzük azt 
az állóképességet, amely az I. osz
tályban szükséges, akkor nem lehet 
és nem is lesz semmi fiiba. Futbal
lozni tudunk ám mi is, csak jobb 
erőnlétre van szükségünk, erről pe
dig majd gondoskodik az edző. H ogy  
ki lesz az edzőnk? Erre a kérdésre 
még nem tudok válaszolni, az erő
sítésre kiszemelt játékosok nevét 
azonban tud'ym. A vezetőség hét 
lakat alatt őrzi a neveket, azért 
hallgatok, mert nem akarok a fe 
gyelem ellen véteni. A  fegyelem  pe
dig nemcsak a futballpályán nélkü
lözhetetlen, hanem az élet minden 
vonalán!... Ú gy hallom, a kiszemel
tek jó futballisták, csak azután ne 
Okozzanak csalódást. Mi szeretettel 
fonalunk mindénk!’ • nit-/ hozzánk 
jön, de elvárjuk a jó játékot és a 
fegyelm et.

M. B,

nuar Ricsi gárdája
RB-csapai lett!

Kaposvár, július 20.
Kaposvár labdarugótörténelmében 

Igen sokáig emlékezetes lesz a most 
befejeződött bajnokság. A  kerület 
működése óta: — Immár 21 éve — 
kaposvári csapat még egyszer sem  
nyerte meg a kerületi bajnoki címet,  
míg végül 1941-ben — kitűnő sport
teljesítménnyel — a Kaposvári Rá
kóczi Atlétikai Klub lett a kerület 
bajnoka s így az ősszel már két ka
posvári csapat harcol az NB cso
portjaiban.

A KRAC hívei a tavaszi évad kez
detén még nehéz feladatnak látták 
a bajnokság megszerzését s hogy 
az mégis sikerült, arról az egyesület 
mozgékony intézője. Égető László 
és a csapat kiváló edzője, Avar 
Ricsi, a többszörös magyar váloga
tott mond egyet s mást.

— Már a téli pihenő alatt elhatá
rozta a vezetőség — mondja Égető 
László — hogy a tavaszra olyan 
mértékben erősítjük meg a csapa
tot. hogy a bajnokság kérdésébe is 
beleszólhassunk. Ebben az időben 
tudtuk meg a Nemzeti Sportból 
Avar címét, akivel rövid levelezés 
után meg is állapodtunk, Avar elvál
lalta a c apat edzői tisztségét, már
ciusban már m eg is kezdte működé
sét és a tavasz folyamán minden 
egyes mérkőzésünkön szerepelt is. 
Avar edzői munkája és játéka nagy 
lendületet adott a csapatnak, a ke
rületben hamarosan tekintélye lett 
a zöld-fehér színeknek,' minden mér
kőzésünket megnyertük a tavasz 
folyamán, szurkolótáborunk állan
dóan gyarapodott, mérkőzéseinkre 
1000— 1200 néző jött ki, A  bajnok
ság megnyerése az ősztől kezdve az 
NB valamelyik osztályában való 
szereplést jélenti. Az MLSz az el
múlt években a kerületek bajnokait 
az NB II-be osztotta be, az idén 
azonban erről nem esett szó. Ez 
irányban kérelemmel fordultunk 
Gidófalvy Pál dr-hoz, hogy — amint 
azt a múlt évben is tette — az idén 
is az NB II-ben kapjanak helyet a 
kerületek bajnokai. Bátran mérnök 
vállalni a magasabb osztályban való

. szereplést, mert sporftelileg és — 
hála Isten elmondhatjuk —- anyagi
lag is megerősödött az egyesületünk. 
A kérelmünk nem volt teljesíthető, mi 
örömmel játszunk az NB III-ban • es 
az lesz a célunk, hogy a zöld gyepen 
szerezzük mag az NB II-hüz való 
jogot.

Avar Ricsi a játékosairól beszél:
—  A tavasszal, amikör a csapatot 

átvettem, a legnagyobb hiányt az 
erőnlét Körül tapasztaltam. Kevés1' 
volt az edzés és még ma is kevés. 
Heti két délután nem elég arra, 
nogy mindent alaposan végiggyako- 
roljunk. Minthogy azonban veszé
lyesnek látszott máról holnapra heti 
három fárasztó edzés beiktatása, 
ezen nem változtattunk. Az őszi 
évad előkészületei során azonban 
érré is sor kerül. Lelkes es szorgal
mas fiukat kaptam, akikkel érde
mes volt dolgozni, mert igyekezettel 
tanultak. Nem is volt szükség sok 
változtatásra, két új csatárt igazol
tunk a tavasz folyamán s így a csa
patnak ez a része jelenleg teljes. Az 
őszig még a közvetlen védelmét 
erősítjük meg, jelöltem is van már, 
akit rövidesen leigazolunk. De el
tekintve a várható erősítéstől, hang
súlyozom, hogy a jelenlegi játékos
keret nagyobb teljesítményekre is 
képes, mint aminő a kerületi bajnok
ság m egnyerése volt. A  tavasz fo 
lyamán nem adta ki a csapat a tel
jes ereiét, az NB-ben azonban teljes 
gőzzel játszunk s ha már most sike
rült volna a csapatnak a II. csoportba 
jutnia, ott is helytállt volna. Magam
ról csak annyit, hogy még a jövő 
évadban Is szerepelek a csapatban, 
már csak azért is, hogy a nyugodt 
játékra^ ráneveljem a fiukat. Ezt 
nem elég csak hangsúlyozni az edzé
seken, ezt mint játékos a mérkőzésen 
még kell mutatnom, hogy ráneveljem 
a fiukat. A  nyáron még két mérkő
zést játszunk, egyiket most vasár
nap Csáktornyán, egy hét múlva pe
dig a Csáktornyái csapat lesz a mi 
vendégünk. Azután ,két hét pihenő 
következik. A  bajnokság megkezdé
se előtt valószínűleg néhánynapos 
délvidéki portyát ütünk nyélbe.

I.

A* ETC csütörtökön délután ifijságl 
és kölyöktoljorzót tart az Erzsébct-ulcai
pályán

HIDASIVAL A KISPEST IS TÁRGYAL
Vasárnap a. Kispest erőnléti edzésén 

i » e « l o l - n t  Hidasi is. H o s s z ú  ideig tarló 
téi’ír-n'Iúsl folytatóit n vezetőkkel. A tár
g y a l á s  egyelőre nem l t o t o k  enccluiónyt, <L 
i léé. nem szakadt félbe. Hidasi n léfiotő- 
Rígck szerint szívesen .játszana a Kispest, ben.

A JUHÁSZ ISTVAN-V ANDOR DÍJ 
MÉRKŐZÉSEK

Juhász István, n Gamma elnöke a Oam- 
ma-gyiir alkalmazottai részére ogy serle- 
jret ajánlott fel. A serlegért üzemi mer- 
koziwkot játszónak. Az első mérkőzéseket 
mos? látszol luk. Az eredmények a követ- 
kezdi: IV. tizem-Öntöde fi:l (1:0) Gól- 
lvv. ; havim (2». Znmhnri i2>. Elek M>' 
H/udu. illetve ■ Szegődi -  FöM szint-I 
eepmíihcly 4:2 (l:lV. Góllövő: Molnár 
f.? Sánta (2). illetve Ocscnás és S 
(tmgol). A mérkőzéseket a Gamma bá 
utcai pályáján jáUsotlék.
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A h o l mbaj  e U < e z d § il«ft ...
A sportszerűtlen életmódról ezúttal, masa a*
E L R E T T E N T Ő  PÉLBA beszél

(A sportszerű életmódról egy  
sereg hivatott szaktekintély nyi
latkozott eddig. A  vezető, az or
vos, az edző már elmondta, sok ta
pasztalatát. Legutóbb például Já
nosi/ Béla mondott néhány elret
tentő példát arra, hogy hány 
nagyszerű játékost tett tönkre a 
sportszerűtlen életmód, az ital.

Beszéljünk egyszer magával az 
Elrettentő Példával, Mit mond a 
„másik oldal", a sportszerűtlenül 
élt játékos. Miért te tte? M eg
bánta-e ?

Hiszen most már hetek óta Bála 
van szó. Halljuk, mit mond.)
Nem írjuk le, milyen a külseje. 

Nem akarjuk, hogy bárki is kitalál
ja. kiről van szó. Sajnos, a magyar 
labdarúgásban éppen elég példa van 
arra, hogy mit müvei az ital egy já 
tékossal. így  hát mindenki követ
keztethet sokfelé is.

Az illető már nem fiatal. Években 
még talán nem nagyon öreg, de —- 
külsőben már igen. Korán megrok
kant.

Amikor megmondjuk neki, miről 
van szó, fáradtan mosolyog:

— Olvasom ezeket a cikkeket. Bár 
akkor olvastam volna. Vagy... akkor 
biztosan el sem olvastam volna, 
vagy csak legyintettem volna. Hi
szen ha újra kezdhetném... , A mai 
eszemmel másképpen fognám fel... 
Tönkretettem magamat!

A  rajt
Mindezt nyugodtan mondja. Ke

serű mosollyal az arcán. Már túl 
van a kitöréseken. Nyugodt szavai 
azonban még inkább nyomasztó ha
tásúak. Bizony szívesebben beszél
get az újságíró is fiatal játékossal, 
aki tele van életkedvvel, becsvágy- 
gyal. Valaha ez a volt játékos is 
ilyen volt...

Kis ifi volt, nem egészen 16 éves, 
„amikor a baj elkezdődött".

—  Akkoriban valahogyan előbb
betették a fiatalokat a csapatokba. 
Igaz, egy nagy játékos sérülése 
miatt dobtak be az első csapatba. 
Jól, ment a játék. Am ikor a mérkő
zés után haza akartam menni, azt 
mondta az egyik játékos: hova
m ész? Velünk jössz! Tudtam, hogy 
a, mérkőzés után össze szoktak jönni 
az egyik vendéglőben. Megdobogott 
o szívem. Nagyon büszke voltam. 
E g y asztalnál fogok ülni azokkal, 
akikről naponta hasábokat írnak az 
újságok.

A visszaemlékezéstől felderül az 
arca. Fiatal volt, egészséges, boldog. 
Teljesült a nagy vágya, bejutott a 
„nagy e g y " -be. A  mérkőzés, után pe
dig ' meghívták öt is, a gyereket!

—  Vacsoráztunk. Kényelmetlenül 
éreztem  . magamat. A  fiúk jók vol
tak hozzám] de ugrattak. Hoztak 
egy pohár sört. Mindenkinek. Ha 
bátorságom lett volna, azt mondtam 
volna, hogy nem iszom , mert még  
sohasem ittam. Igaz, hogy kíváncsi 
is voltam, hogy milyen. Akár hiszi, 
akár nem, tizenöt és fél éves korom
ban meg nem jutottam cl az első 
pohár sörig.

—  Megkóstoltam, —- nagyon kese
rűnek találtam. M égis kiittam, de 
nagyon nem ízlett. Vacsora közben 
aztán bort hoztak, m eg szódásüve
geket. Szégyellem  volna nem inni. 
Bizony a második pohár után már 
szédültem. Igyekeztem  fegyelmezni 
magamat, de biztosan nem sikerült, 
mert nevettek rajtam. H ogy ezután 
hány pohárral ittam, azt már nem 
tudnám megmondani, de hamarosan 
rosszul lettem. A  fiúk nevettek. A~ 
egyik m egveregette a. váltamat: 
,',Möst már igazán férfi va g y!"  
Taxin vittek haza, szegény anyám 
egészen kétségbeesett, amikor m eg
látott halott sápadtan, támolyogva.

—- Hát így kezdődött.

sok. A z  áldott pártfogók, a nagy 
sportemberek.

A játék
— És ment a játék is?
—  Ment, Általában ment. Nagyon  

erős természetem volt. M egesett, 
hogy egy éltzüllött éjszaka után na
gyon jól ment a játék. Ilyenkor 
persze aztán hiába beszéltek nekem  
sportszerű életről, mondtam: nemi 
érdekel! A z  egyik ember este nyolc
kor lefekszik, tejet iszik és mégsem  
tud játszani. Én meg a lokálból me
gyek  ki a pályára, mégis m egy.

—  Tetszett nekem az egész. Olyan 
fenegyerek voltam, Szerettek, Ha be 
voltam csípve, akkor jókat mond
tam. Ismert már minden cigány. A z  
edzőmmel sem volt nagy baj. Csak 
akkor haragudott, ha pénteken, vagy  
szombaton maradtam ki. Már a csü
törtököt sem szerette. De ha szerdán 
ha jnalban hordágyon vittek haza, az
zal nem törődött. Vasárnapig van 
idő. A  mérkőzés után pedig mindig 
is bevett szokás volt elmenni vala
hová, Különösen, ha győztünk...

—  Néha rosszul ment a játék. 
Éreztem, hogy nem bírom úgy, 
ahogy kellene. Lemaradtam a lab
dákról, rossz helyre mentek a pasz- 
szaim. Éreztem, hogy nehezek a lá
baim. Azzal nyugtattam meg maga
mat, hogy nem mindig m egy az em 
bernek jól a játék. Érdekes, hogy 
minél fáradtabb voltam, annál töb
bet ittam. A z  italtól elmúlt a fáradt
ság. E g y  időre,. Amikor aztán el
múlt az ital hatása, olyan voltam, 
mint a halott.

A ék
__ Később aztán tudtam vigyázni

•tagamra, az első rosszullét réme 
okáig visszatartott attól, hogy so 
’at igyam'. De lassan mgszoktam az 
iáit. E g y-eg y  pohár sör, vagy hosz- 
zúlépés jól esett edzés után. ■ Ha 
’.stán több is lett e g y -e g y  pohárnál, 
sst rendszerint a szurkolóknak kö 
zönhettem.

-"T- 5? f
— Ha jól ment a játék, akkor na 

lypn sok barátom volt. Ez is, CB t 
'űzetett egy pohár sört. A potya üal 
cönnyen csúszik. E zek a bora,ok 
tersze most alig ismernek meg 
ékkor pedig boldogok voltak, ha fo 
ladtam a köszönésüket. Akkor por 
ize azt hittem, h ogy ez a rajongd 
iuk n é k e m szól. nekem , az ember
iek. Ezeknek a mecénásoknak kö
szönhetem. hogy belekerültem egy  
társaságba, s bizony egyre több lett 
»  átmulatott éjszaka. Pénzem volt,

Igazi barátok
. —  Voltak igazi jóakaróim is. A zok  

intettek, hogy ennek rossz véget lesz. 
Ezekre haragudtam. Volt, amelyiket 
m egsértettem , hogy semmi köze 
hozzá. Néha lelkiismeretfurdalásaim 
voltak. Ilyenkor mindent megígér
tem. Csak egy pohárral... E gy-k ét  
napiiál tovább azonban sohasem bír
tam. Kívántam az italt. Aztán, ha 
az ember iszik, akkor —  nemcsak 
iséik... Piszkos, züllött életmódot 
folytattam. Kártyáztam is.. Sok 
adósságot csináltam, pedig sok pénzt 
kerestem. De sohasem'Üteget.

—  Volt valaki, aki- egyszer  
rendbehozott. Utoljára,.. Sok mindent 
megígértem neki, de —  nem tartot
tam be. N em  bírtam. Jól esett az 
éjszakai élet. Elmerültem benne. Az 
igagi barátok aztán elmaradtak 
Megmaradtak a „ pártfogók

A  szigor
—  M ost már sajnálom, hogy a ve 

zetöség nem volt szigorúbb hozzám.
Hej, csak dobtak volna ki, bűn 

tettek volna meg.
Ha egy évig. nem kellettem volna 
senkinek, talán m egjött volna az 
eszem. De nagyon élnézők voltak 
velem szemben. A  végén már tud
tam pontosam, mi történik. Fölhivat
nak, telkemre beszélnek, megfogad
tatják velem, hogy jó leszek, kéz
fogás, vállveregetés. Én mindig 
megígértem. Már kívülről tudtam a 
szöveget. Mindig megbocsátottak. Én 
mindig újra kezdtem. Azaz folytat
tam. Ha lehetett, mindent letagad
tam. E gyszer szombaton éjjel is ki
maradtam, Megtudták. A z elnök úr 
azt mondta, hogy a játékomtól teszi 
függővé a további eljárást. Nagyon  
beleszálltam és remekül■ játszottam. 
A z elnök úr odáig volt a boldogság
tól. Hamiskásan mosolyogva fen ye
getett pieg a züllésért. Irtózatosan 
fáradt ■ voltam a mérkőzés után —  
/elmentem inni.

A  baj e lk e z d ő d ik
Sok évig ment ez Így. Aztán  

kezdtem magamat egyre kevésbé jól 
érezni. A  szervezetem kezdte unni a 
dolgot. Megvizsgáltattam magamat. 
A  szivem sokkal nagyobb volt a szo
kottnál, A zt mondta az orvos, túl 
sok folyadékot veszek föl. Erős 
munka után ez veszélyes. Nem al
szom eleget, Nem  pihenek eleget. A z  
alkohol méreg... Elmentem két het.re 
pihenni. Ez valahogyan rendbehozott. 
Akkor megfogadtam, hogy rendesen 
élek. Már nem voltam húszéves. 
Aztán cm/ napon megint elkezdtem...

—  A ‘'.játék akkor m á r gyengén  
ment, az elnök úr már nem kacsint 
gátolt felém hamiskásan, éreztem , 
hogy elküldenek. El is küldtek.

■— Rettenetesen nehéz volt újra 
elhelyezkednem, Rossz hírem volt. 
Alaposan le kellett szállítanom az 
igényeimet és — meg kellett fogad
nom, hogy a múlt nem tér vissza 
többet. Pedig visszatért.,

— E gy edzésen estem össze eg y 
szer. Nagy botrány volt. Távoznom  
is kellett. Szaladgáltam egylettől

Nagynehezen megint élhelyezkedtem. 
Ha talán álékor rendesen viselkedem-, 
talán még nem kpsö. De már nem  
voltam ura önmagomnak. Már az 
esküdözésem alatt, éreztem, hogy 
nem lesz erőm betartani...

Vége. . .
— M it is mondjak m ég .. E g y 

szerre roppantam össze. Belenéztem  
a tükörbe és megijedtem magamtól. 
Kórházba kerültem. Aztán újra ki
kerültem az életbe, összetörve, fél
egészséggel. Ha csak a felét takarí
tottam volna m eg annak, amit el
vertem, m ost házam lehetne.

—  Néha elnézem a, vidám játéko
sokat poliarazgatni mérkőzés után. 
Néha olvasom egyik-másik fiatal já
tékos kimar adózásait. Szeretnék oda
állni eléjük:

örültek, nem tudjátok, mit csi
náltok !

Nézzetek meg en gem !.,
*

(Ami a legkülönösebb és legtra
gikusabb, azt már nem is tőle, az 
Elrettentő Példától tudtuk  ̂ rr\eg. 
Mástól hallottuk, hogy a játékosi 
bohémségnek ez Á szomorú áldozata 
m ég mindig iszik.)

S zerd á n  m á r e d z íím é r - 
k ő z é s t  já ts z ik  a  W 1 F C

Csepelen ugyancsak serényen készülnek 
■a Szent István Kupára! A múlt heten 
két edzést tartott a csapat, most szerdán 
pedig már mérkőzést vívnak. Közben , a 
játékosok nagy rés ve az üzemi bajnok 
ságért játszik a különböző csapatokban. 
Éppen ezért a keddre tervezett edzés el- 
^marad. . . . .  . , „ -— Megerőltető volna játékosaink sza
mára, hogy minden nap megdolgoztassuk 
őket. — mondotta Benes Ernő intéző. 
Hétfőn üzemi mérkőzések voltak, szer
dán kétkapus edzésünk lesz, csütörtökön 
Ismét üzemi mérkőzések kerülnek sorra 
s azt pénteken újabb edzés követi. Ezért 
a keddi edzésünk ezen a héten elmarad.

.— Ki  1 cfí.z szerdán a csapat edző társ a 2
— A pestszenterzsébeii amatőrvaloga- 

tott. Több jóképességű játékos szerepel 
benne. Ezen a mérkőzésen egyébként 
valóázíhűleg játszani fog mar a sérülé
séből felépült Tihanyi II. akinek a sza
badsága kedden jár le. Tihanyi II szer
dán délelőtt felülvizsgálat ra megy a 
sport-szanatóriumba és ha a vizsgalat
eredménye kedvező, lesz akkor ő Is me; 
próbálkozik a játékkal.

—- Mi újság az erősítőiek korul-
— Egyelőre még csak három a malőr- 

játékosunkat szerződtettük. A tavaszt 
idény végen jó! bevált Szekerest es Kiss 
Il-t, ‘ valamint Bakost, a többszörös Ifjú
sági válogatott középfedezetet, ók _ bár- 
mán már meg is kezdtek az edzést , a 
többiekkel együtt. Dósairól és Kovács 
II-ről még nem tudok semmit sem mon
dani, Az ő megszerzésük irányában 
héten fogunk tárgyalni, lehet, hogy 
hét végere sikerül megegyeznünk. Ha 
esetleg nem sikerülne, akkor Sem esünk 
kétségbe. Nekünk nem égetően fontos r 
dolog, hiszen Szekeres és Kiss II szemé
lyében mindkét helyre két. kitűnő fiatal 
játékos áll rendelkezésünkre.

Repülő rendőrség harcai a levegőben repülő gengszterekkel és repülő gyilkosok- 
/  kai: az amerikai U N 1V 12R S A I, GYÁR

legoiű kaizak
cimú hatalmas kalandorfilmjóben

Főszereplők:ü Eü¥ TflVLOR 
ROCHELLE HUDSQN 
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DÉCSI
Kónyát, a Törekvés Játékosát 

szerződtette a Gamma
Rövidesen eldől, hogy Kincses is a budaiakhoz kerül-e 

M a k e z d i é l  az e d z é s e it  a  G am m a
A Gamma tavaszi csapatának leg

gyengébb része a közvetlen védelem 
volt. A  három hátvéd közül csak 
Tóth ellen nem merült fel kifogás. A 
most folyó játékosszerzödtetések azt 
a célt is szolgálták, hogy a budaiak 
közvetlen védelme is kiegészüljön., 
Ezért tárgyalások indultak a Törek
véssel, hogy Kónyát, a kék-fehérek 
kiváló játékosát a Gamma megsze
rezze.

-H étfőn  megállapodtam Tasnády 
Józseffel, a Törekvés egyik vezető
jével, hogy Kónya József, a Törek
vés játékosa hozzánk kerül —  mondta 
Jánosy Béla, a Gamma sportigazga
tója. — Ezzel aztán a yédelmünk 
megerősítését befejeztük, mert K ó
nya mellett még Tamás Istvánt, az 
UM SE hátvédét is leszerzödtettük 
hétfőn.

? átmulatott éjszaka, rengem  vau, *n„„*ín »tn m
* 0  aztán ha nem volt, fizették má- egyletig, eskudoztem, fogadkoztam,

Masznál-e, vagy sem
Szombathelynek  
az á j helyzet

A Haladás kiesesével Szombathely .két 
csapata, a Haladás és az_ SzFC az Nll 
XT egy csoportjában, a Zrínyi-csoportban 
játszik. Szombathelyen ezzel kapcsolatban 
jrren értékes vita indult, üreg atolul, hogy 
használ-e Szombathelynek oz az állapot, 
vaKy árt? A vélemények különbözük. A 
szurkolók legnagyobb rcszc faikiBa az 
NB. elvesztését és a szombathelyi futballt 
további visszaesésére szanut. Általános 
azonban az a vélemény, hogy tulajdon
képpen most indul majd meg az egész
séges rivalizálás a két szomoatlielyi egye; 
sülét között és ez osak a szombathelyi 
labdarúgás hasznára lehet.

Holzboffer Mihály, az egykori SzAK 
igen neves játékosa például ezt a vem 
méuyt mondja:

— Szerintem visszaesés következik.  ̂ A 
Haladás az ősszel meg tartja az NB-mvot, 
do azután tavaszra mar a Haladas is 
visszaesik az NB-II nívójára, mert aka 
ratlanul is átvesz, az NB II kisebb len 
diiletét, munkabírásat es alacsonyabb ni 
vóját Ha pedig ez bekövetkezik, akkor 
ez nem basznál a, szombathelyi labdarú
gásnak, bármennyire is rivalizálásról le
hetne beszélni.

Omisehl Antal, az SzFO elnökének ez 
ti véleménye:

— Feltétlenül használ .Szombathelynek, 
l,o«y a' Haladás és az SzFC egy csoport
ban játszik. Mind a, két csapat kötelezve 
érzi magát, hogy minden mérkőzését tel- 
ics eröbedobással játeza. mert a szurkolok 
önkénytelenül is összehasonlítást fognak 
maid ‘tenni az egyik és a másik csapat 
eredményei között es a játékosok érzik. 
ho«v a ‘ másik csapatnál jobb eredményt 
kelí elérnie, hogy megtartsak a nézők 
rokonszenvét és érdeklődését.

Fórodéit József dr vármegyei mfoodfő 
joo-yz§“  a magyar futball alapos ismerője 
magasabb szent pontok ezerint bírálja ezt 
a helyzetet: ,— Úgy érzem, hogy hiába játszik a Ha. 
lad ás és az SzFC egy csoportban, a regi 
SzAK, SzSF, Haladás versengés nem fog 
bekövetkezni. Mind a két csapatban olyan 
idegenből származott játékosok vannak, 
akik nem érzik a város színeiért váló ver
sengésnek feltétlen szükségét. A mát láb 
daruén játékosok nagy részét jövöjere 
kiható érdekek vezérlik és csak azért fut
balloznak. hogy ezeket a polgárt célokat 
elérjék Hó lesz is versengés, koránisem 
akkora.” mint, amekkorára Szombathely 
számit és amekkora kellene hozzá, hogy a város labdarúgósportját az NB nívójára 
emeljék, illetve azon megtartóik.

Megemlítettük J ánosy Bélának 
azt, hogy olyan hírek vannak, hogy 
Kincsessel, a kispestiek válogatott 
jobbszélsöjével is tárgyal a Gamma.

-— A  hír igaz —  felelte Jánosy. — 
Tárgyalásokat kezdtünk a Kispesttel 
és Kincsessel is. A zt hiszem, hogy 
meg tudunk egyezni és ebbén az 
esetben Kincses is hozzánk kerül.

A  budai csapat ma, kedden kezdi 
el az edzéseit. Hétfőn délután orvosi 
vizsgálaton estek át a játékosok és 
ezért csak kedden kezdik az edzést.

— N em  lehet tovább várni már 
az edzések elkezdésével —  mondta 
Sós Károly edző. —  Augusztus 5-én  
már az Elektromosokkal játszunk 
Szent Istvánkupa mérkőzést. A z  ed
zéseket most gőzerővel folytatjuk és 
július 27-én, vasárnap kétkapura is 
fogunk játszani.

Különös közjáték: .  „  ■ _Kónya hétfőn délelőtt szerződést irt ala
az Újpesthez

Mialatt a Törekvés és a Gamma 
vezetősége már, teljesen megegye
zett, Kónya  közben (Zörgő társasá
gában) kiment Újpestre s ott rövid 
tárgyalás után szerződést írt alá az 
Újpesthez. A  szerződés aláírása 
után az Újpest vezetősége azonnal 
érintkezésbe lépett a Törekvés ve
zetőségével és közölte, hogy a Tö
rekvés feltételeit elfogadja. (Kide
rült ugyanis, hogy az Újpest már 
szombaton este érdeklődött Kónya  
után s a Törekvés az Újpestnek Is 
megmondta a feltételeit.) A Törek
vés vezetősége a legnagyobb megle
petéssel értesült erről, hiszen közben 
a Gammával tökéletesen megegyez
tek. A  fordulatról mindenesetre ér
tesítették a Gammát.

Hétfőn délután a Törekvésnek ed
zése volt. Kint volt Zörgő és Kónya  
is, a két „előkelő idegen". Természe
tesen civilben. Búcsúztak a fiúktól. 
Tasnády alaposan megmossa Kónya

fejét, amiért mindenki háta mögött 
ilyen meglepő „fordulatra" szánta 
ei magát. Kónya  a vállát vonogatta:

—  Hát most már maradok az Új
pestben!

Közben kirobogott a Törekvés
pályára Jánosy Béla, a Gamma 
sportigazgatója. Tasnádyvál, majd 
Kónyával azonnal tárgyalásba kez
dett. Kónya  szabadkozott, de kitar
tott amellett, hogy most már az Ú j
pesthez megy.

Végül abban egyeztek meg, hogy 
bemennek a szövetségbe Kónya  
édesapjával együtt. Itt dől el végül 
is, hogy kié lesz a játékos.

Tasnády intéző még megjegyezte:
—  Nem tudom, melyik egyesület

nek jut most már Kónya. A zt hi
szem, a szövetségben tanulságos 
lesz ez a versenyfutás. Láthatják, 
milyen rálicitálással kell megküz
denie a játékost felnevelő egyesület
nek.

Vidéki eredm ények
Jánoshalma: Szabadkai Törekvés
-JSE 2:1 (1:1). Barátságos. Ve

zette: Iloffmann. Változatos játék- 
igazságos eredmény. Gőllövö: Vigh 
(11-csből) é's Széné, illetve Lakatos.

Kiskunhalasi AC II—JSE II 2:1
( 1 : 1 ) .

Kecskemét: KAC— K. MÁV 8:2
(3:1). Barátságos. Vezette: Fodor. 
A KAC nagy fölényben volt. Gól- 
lövő: Karazsia (3), Várszegi (3), 
Bárkonyi (2), ill. Horváth (2, egyet 
11-esböl).

Debrecen: Debreceni kupa mérkőzések: 
DTE—Húsos 4:* (.3:2). • Vezette: Farkas.
DTE—Rákóczi 4:1 (2:1). Vezette: Erdélyi. 
D. ,Tégláikért FC—DNy. Tör. 5:1 (2:1).

Szeged: Szabadkai fodrászok—Szegedi
fodrászok 4:2 (2:0). Vezette: Liliom II- 
Gőllövö: Baslia és Kili.aiiovics 2—2, ill. 
Zámbó éa Faragó.

Bácskossuthfalva: BSK—Csoaoplyai AK 
7:1 (4:1). Bar. Vezette: CsákvAry. Az 
erőviszonyoknak megfelelő igazságos 
■eredmény. A hazai csapatban a szünet 
után több új játékos is szerepet kapott.

Dunavecse: Rákoskeresztúri 1E—DSO
3:0 (0:0). Bar. Vezette: Merényi. Golló- 
vfi: Paulovics, Sehipper. ■ Bosánszky,

Rimaszombat: Miskolci V »C—K. Törek
vés 3:3 (2:2). Bar. . Vezette: Seemann. 
Szép mérkőzés, egyenlő ellenfelek. Gól
lövő: Győr. Kovács. Farkas. :jU. krpsnye 
(2), Murányi.-. Jő: Bán, Szabó, ill. Kar
dos. Molnár, Krcnye.

Aknasuhatág: Nagybányai ,,Jó szeren
csét” — ALF, 3-0 (3:01. Bar. Vezette: Ma- 
roFÍy Góllövő: Zólyomi (2), Marosán.

Lápnsbánya: Gutin (Nagybánya)—LSE
0:0. Bar. Vezette: KorOdi.

Topolya: TSC—Tcmorini TC 4:0 (2:0).
Bar Vezette: Besirovies. A topolyai
c*anat ennyivel jobb volt. Góllövő: La
katos (3). Most. -  TSC- ifj.-T T C  ifj. 
2:1 (0:0).

Kialie^vosi Bocskai—Szenttamás! Csaba 
4*0 Ciha). Bar. Vezette: Tönköly. Erős- 
iramú játék._ Góllövő: Kurin (2). Hor
váth, Szcmesi.

A. pestszenteízsébeti amatőrválosratott
szerdán a WMFC ellen a kővetkező osz- 
szcáUításban játszik: Fekete —- Se nos,
Kopper — SzépíÖldi, Preiner. Hanoid — 
Baitászovics, Borbély I I .  Mészáros, Kiss, 
ilrotlkó Üt

Az e lm a ra d t  
S zen t K o ro n a  K u p a  
m é r k ő z é s e k  H elyett 
k ü lfö ld ö n  a k a r  s z e re 
p e ln i a  B u d apesti k e 
rü le t  v á log a to tt  c sa 
p a ta

Ismeretóv hogy az MLSz országos ta
nácsa azt a határozatot hozta, hogy, ezen
túl a Szent Korona Kupáért az ifjúsági 
csapolok játszanak. Ezek szerint a:jov<£ 
ben ’ elmarad többek között a budapesti 
kerületi válogatott csapatnak a baea* 
Korona Kúpáért való mérkőzésé. Kiván
csiak voltunk, hogy mi a véleménye erről 
a budapesti kerület vezetőségének. Tekm- 
tettel arra. hogy ebben a dologban hnoe* 
nus Hugó báró orswi&os amatőr kapitány 
a lcgilletékescbb, hozzá fordultunk.

— őszintén örülünk, Iiocry a* OT így 
határozott, — mondta Gudenus br. •-* 
Nagyon ldirülményes volt szamunkra ® 
Szent Korona Kupáért való küzdelem. 
Majdnem nündijj gond volt számunkra a 
megfelelő időpont kiválasztass. A legna- 
ffyobb nehézség számunkra az volt, hogy 
ezekben a küzdelmekben nem kuzdhettünK 
a legjobb csapatunkkal. A szabályok ér
telmében a Szent Korona Ktipa küzdelmei
ben NB I játékos nem vehetett reszt es 
mi az NB I-ben szereplő  ̂amatőr játéko
sainkat nem szerepeltethettük. így aztan 
mindig baj volt a válogatott csapat Ősz* szeállításával. Mindenképpen helyes tehát,
hogy jövőben csak az ifik játszanak ezert 
a díjért, • , _ ..— Mit csinálnak az így felszabaijtiir
napokon? - , ,— Amikor Szabadnapunk lesz, akkor * 
válogatott csapatunkat a vidéki nagyva
rosokba akarjuk küldeni — felelte Gude- 
nus bi% — Az utolsó két esztendőben 14 
helyen szerepelt az országban a válogatott 
csapatunk. Szándékunk továbbá az, „hogy j» környező országokkal is felvesszük a* 
érintkezést és Gráfba, ZágrrábW akarjak 
a válogatottunkat elküldeni. Erekbe a vá
logatott csapatokba aztán nyugodtan be
állíthat.luk azokat az NB I játékosokat 
Is, akikre az egyesületeiknek akkor 
éppen nincs szükségük.

A SaÜSTG CSAPATA *
vasárnap Mátranováfeon játsüoft sz ottini 
MLK és. MTE , legjóbb jnibó! összeállított 
tizenegy ellen. A SaíBTC iskolájától: 
mellett győzött 12:2 (5:0) .'irányban. A 
Uizünsé gvégifr jneleg ünneplésben ré- 
sz&sífctte a vendégeeapatot. Góilovőt 
Laczkó (4). Csubcrda (4). Boreányl (2). 

i Jccőfi (21. ill Tóbt L Tóth IL
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Csiiioriokom Újvidékem ismétlik 
meg a Bezéámi S E « U§vidéki FC 
doaieílemisi É;égz&döíi mérkőzést

Vasárnap Bezdánban a Bezdáni SE i tétlenül végződött mérkőzést esü-
—Újvidéki FC Hazatérés-bajnoki 
mérkőzés 1:1 arányban végződött. 
A  döntetlen bonyodalmakat okozott, 
mert a mérkőzés győztesének kell 
kiállnia vasárnap a másik szárnyon 
győztes Dulcis ellen döntő mérkő
zésre. A  szövetségben László András 
dr alelnök Gidófalvy Pál dr elnök 
távollétében intézkedett, liogy a dön-

törtökön Újvidéken újrajátsszak. 
Erről a döntésről értesítették a két 
érdekelt egyesületet, valamint M é
száros Antalt, a szövetség délvidéki 
megbízottját.

A mérkőzést csütörtökön délután 
5 órai kezdettel jatszák le —  dönté
sig.

Lukáccsal, az új 
s z e r z e m é n n y e l együít 
hétfőn megkezdi© edzé

seit a Ferencváros
Hétfőn a Ferencvárosban is le

járt a játékosok nyári szabadsága. 
Az első játékos, akit a pályán talá
lunk, Lukács, az új szerzemény.

—  Azért jöttem  ilyen korán ki, — 
mondja, —  mert tulajdonképpen itt 
is lakom. Addig ugyanis, amíg nem  
találok megfelelő lakást, a vörös 
Tahinál lakom albérletben.

A vörös Takács felesége és a 
kislánya nyaral és így a zöld-fehé
rek gyúrója magához vette a fiatal 
játékost.

Másodiknak Pósa érkezik ki. Jó 
le van sülve, hízott is valamit a 
nyáron.

— E g y  hónapig voltam vidéken, —  
újságolta, -— kitünően érzem ma
gam. a térdemben is csak akkor ér
sek már fájást, ha solcáig ülök eg y 
helyben.

A vörös Takács odaszól Fosának:
—  ,fPrakker“ , itt van a Lukács, 

mutatkozzál be neki.
—  Már úgyis nagyon szerettem  

volna látni Lukácsot, ■— mosolyog 
Pósa, — hiszen mikor Kolozsvárott 
játszottam ellene, csak a hátát lát
tam, Nagyon rossz emlékeim van
nak Lulcácsról. Három gólt rúgott 
akkor mellettem.

Hat óra után népesedik be az öl
töző. A  következők vannak itt: Csi
kós, Pálinkás, Szoyka, WaltUnger, 
Pósa, Sárost dr, Kisz&ly, Finta, 
Lukács, Hámori és két FTC-ista: 
N agy I és Thurzó. Sárost III, Ja
kab, N agy II, Gyetvai és Kis fel
imentést kapott az edzés alól, igazo
latlanul csak Tátrai és Lázár hiány
zik.

Kijött ,,civilben“  Kiss is és hosz- 
szan tanácskozott Honigbergcr Já
nossal...

Amikor afelől érdeklődünk Kiss-

töl, hogy igaz-e az a hír, hogy a 
Gammában szeretne játszani, ezt 
mondja:

—  Szeretni szeretnék, de nem tu
dom, hogy engednek-e.

Most Polgár nyit be az ajtón, han
gos szóval köszönt mindenkit. Di- 
ménynek ezeket mondja:

—  A  Tiszapartcm nyaratlam és be
leléptem egy rozsdás szögbe. N a
gyon fáj m ég a sérülésein helye, fel
mentést kérek az edzés álól.

Dim ény csóválja a fejét, dehát 
mit tehet egyebet...

Negyed 7-kor vonul ki a pályára a 
társaság. Az az ötven főnyi szur
koló, aki kijött az edzésre, első
sorban Lukácsra kíváncsi. A  zömök, 
fiatalos arcú játékost még meg is 
tapsolják. Az általános vélemény:

—  Táncos Misire hasonlít, csak 
zömökebb nála. Ha aztán úgy is 
játszik majd, mint a Misi, elégedet
tek leszünk véle.

Az edzés tornával kezdődött. Az
tán gyalogoltak és futottak a játé
kosok. Félóránál nem tartott to
vább az egész. A  végén Kiszelyvel 
foglalkozott Dimény edző. Labdát 
hozott ki neki.

— Szegény Lapaj, —  állapították 
meg a nézőtéren, —• még öt hóna
pig úgysem  kaphat labdát, való
színűleg azért gyúrja öt most Ui- 
rnény.

Az edzés végén Dimény edző eze
ket mondotta:

—  A  tdársaság erőnléte máris ki
fogástalan. Majdnem minden játé
koson van egy pár fölösleges kiló, 
ezt azonban' majd „ ledolgozom"  ró
luk.

A  Ferencváros legközelebbi edzése 
szerdán délután lesz.

LEGÚJABB!
V á ra k o zó  á llá sp on t — 

k ö z ö s  m e g e g y e zé sse l
a Kónya-ügyben

A  szövetségben este összetalálko
zott a „Kónya-ügy“ minden részt
vevője. Fent volt Jánosy Béla id. és 
ifj. Kónyával, fent volt Tasnády Jó
zsef, a Törekvés intézője és Czipper 
Oszkár, az Újpest szövetségi kép
viselője.

A Gamma és az Újpest képviselői 
rövid tárgyalás után a következők
ben egyeztek meg:

lyA Gamma és az Újpest nem ákw  
összeveszni a játékos fölött. Kétszer  
24 órai időt adnak a Kónya-csalcid- 
nak. E z  alatt az idő alatt döntsék 
el minden befolyásolástól mentesen 
hogy melyik egyesületbe lép a játé
kos."

A Kónya-ügy tehát szerdán estére 
dől el véglegesen. Hacsak Kónyáék  
nem döntenek rövidebb idő alatt...

Ax északdanántuli kerületben több 
egyesület lemondta bajnoki mérkőzését, amióta az I. osztályt kettéosztották. 
A kerület tigyvezetősgée szigorú intéz
kedéseket foganatosít az ilyen sport
szerűtlenségek ellen.

Rákosszentmihály üreg fiúk—Rákosliget 
öreg fiúk 4:3 (1:1). Éremmérkőzéü. Rákos
szentmihály. Vezette: Földes. .Nagy küz
delem. egyenlő ellenfelek. Góllövő: Peeoli 
(2, az egyiket 11-esbői). K iss és Sckaffer, 
ifi. Major Kurta és v. Kalocsay.

Újvidék: Újvidéki Rapid—PalánkatDonnu 6:0 14:0). Nemet bajnoki mérkő
zés. — Rapid ifj.—UFC ifj. 2:2 (2:2). Ba
rátságos.Rákosliget: Moreur—Rákos liget II 4:0
(4:0). MOVE II. oszt. döntő. Vezette: 
Barcs. A kevésbé gyenge csapat nyert Molnár (2) és Kernmüllcr (2) góljaival.

Szombathely: Oiriisehl-kupa mérkőzések. 
SzTK—Haladás ifi. 3:2 (Itt). — 4S-as 
eset készek—Bocska i 12:0 (0:0). A Bocskai 
10 em„brrsl állt ki. — Városi levente— 
Bőlgyár 3:1 (2:1).

Cegléd: Halad ás—A bon y i válogatott 4:0 (2:0). Vszetté: Szüés, .Mindkét csapatban 
főleg diákok játszod ült. Góllá vő: Oláh
(2), Németh és Keresztúri (öngól). — Új
városi Kik—Városi KIÉ 1:0 (0:0).

Diésgyőrötl olyan hírek terjed- 
lek ei hétfőn, hogy Füzér 
vcssxast-.egy a Ferencváros* 
hoz és hogy Soós a Lamparf 
játékosa lesz

Irta már edzési larS a DiMAVAG
A  DiMAVAG játékosai már vala

mennyien otthon vannak s ez a kö
rülmény arra indította a vezetősé
get, hogy már kedden megkezdi 'az 
edzéseket. Eredetileg csütörtökre 
tűzték ki az első edzést.

Diósgyőrött egyébként hétfőn 
futótűzként terjedt el a hír, hogy Soós 
és Füzér elhagyja a DiMAVAGot. 
A  hírek szerint Soós a Lampart, 
Füzér pedig a Ferencváros ( !)  játé
kosa lesz.

—  A  D iM A V A G  egyelőre semmit 
sem tud a két játékos eltávozási 
szándékáról —  mondotta Ném ethy  
Imre ügyv. elnök. —  Majd holnap 
az édzésen mekérdezzük Őket szem é
lyesen. A nnyit mondhatok, hogy erő
szakkal senkit sem  . tartunk vissza, 
senkinek sem  könyörgünk, de m eg
felelő kártérítés nélkül nem adjuk 
ki őket.

-----------------< ♦ >---------------
DEBRECENBEN IS FÜVESÍTENEK
A DVSC-pálya füvesítés! munkálatai a jövő héten kezdő-cinek. Amíg a pálya 

elkészül,, addig1 a DVSC a stadionban fogja lartani' mérkőzéseit és edzéseit.
SZEGEDEN NAGY HARC DÚL

a két NB I. osztályú cgyeöület és a többi 
csapat között. Mint már közöltük, a 
múlt hét folyamán az érd-ekeitek megegyezést írtak alá, amelyben pontosan 
megállapították, hogy a kisebb csapatok 
milyen térítést kapnak a Szegedtől, illetve az S z V S E - t ő i ,  ka előraérkekéseket 
játszanak. Most azután minden ismét 
felborult. Az Alföldi Kerület rendkívüli 
közgyűlésén kimondották, hogy a sze
gedi kisegyesül etek a Szegedtől és az SzVSE-től évenként 500—1500 pengő kár
pótlást kémek ajíélkül, hogy ennek fe
jében ölömérkőzések játszására lennének 
kötelezve. A Szegőd és az SzVSE vezetői 
rögtön összeültek és a két egyesület 
külön-külöh beadványban fordul az MLSz 
elnökségéhez, feltárja a helyzetet és az 
MLSz sürgős közbelépését és döntését
X&L

' • /

Z iir g ö  é s  K ö m y a  is
J&iisí v o l t  a  T ö r e k v é s  
e d z é s é n  — t r á e s á z k o d s a i

A Törekvés csapata a multévi 
Szent István Kupa győzteséhez mél
tóan akar szerepelni az idén is. 
Éppen ezért hétfőn délután igen 
kiadós edzést tartott a kőbányaiúti 
pályáján.

Az edzésen megjelent most már 
Kiss I és Lőrinczy is. Hiányzott vi
szont Kardos és Bánkuti. Bánkuti 
furunkulussal bajlódik, Kardos még 
nem adott életjelt magáról.

Készéi II  is résztvett az edzésen.
—  M ég a Szent István Kupa küz

delmein ott leszek és utána akasz
tom  szegre a cipőm.

W éber  edző ugyancsak keményen 
foglalkoztatta ,,fiait". Futás, erőn
léti gyakorlatok, torna, majd vágták 
szerepeltek a műsoron.

Az edző külön foglalkozott Kiss  
I-gyel és jól megizzasztotta. Rövid 
időre előkerült a labda is. Fejelget- 
tek, passzolgattak vele a játékosok. 
No meg -— ha nem nézett oda a 
„csősz" —  bele-belerugtak.

Két „előkelő" vendége is volt az 
edzésnek. Zörgő és Kónya  állt civil
ben a pálya szélén. Búcsúzni jöttek.

Beszélgettünk Bójákkal is a kupa- 
mérkőzésekkel kapcsolatban.

—  Lesz-e „esti form a"? ■— tettük 
fel neki a kérdést.

—  Semmi sem lehetetlen. „Elkap
hatjuk" az Újpestet. Marad itt játé
kos nekünk elég. Mindenesetre az 
idén is jól akarunk szerepelni a 
Szent István Kupa küzdelmei során.

A  Törekvés legközelebbi edzését 
szerdán tartja. Azon már hosszabb 
ideig iesz látható a labda.

A fiuk nagyon örültek ennek a be
jelentésnek, mert már — mint mond
ják — nagyon „éhesek".

NAGY II-T LESZERZÖDTETTE 
A  FERENCVÁROS

A  Ferencváros hétfőn este leszer
ződtette N agy II-t, az FTC kitűnő 
fedezetjátékosát.

Nagy II már több alkalommal ját
szott a Ferencvárosban, úgyhogy 
nem lesz új fiú a profiknál.

— N agy II, —  mondotta Hónig- 
berger, —  megérdemelte, hogy szer
ződést kapjon a Ferencvárosnál. Ná- 
hmk, az FTC-bep, szívvel-lélekkel 
játszott, remlélem, a „nagyok"  kö
zött is a régi marad.

REMEK UJ JOBBSZÉLSÖT 
SZERZETT A  SZEGEDI VASUTAS
Báló, a Szeged-Felsővárosi IE játé
kosának személyében. Báló már alá
írta igazolólapját, de a SzFIE m ég  
nem adta ki. Az SzVSE bízik ab
ban, hogy az SzFIE vezetőivel köny- 
nyen meg tud egyezni.

HAZATÉRÉS BAJNOKSÁG
IV. csoportjában a bajnoki végeredmény a következei:
1. Dulcis (Ujverbász) 5 4 1 — 29:8 9
2. Bocskai (óbecsc) 5 S 2 — 22: 8 8
3. Kulai AFC 5 2 1 2 8:16 54. Topolyai SC 5 2 — 3 21:12 4
5. Bocskai (Kishegyes) 5 1 2  2 10:15 46. Bácsfekelehegy 5 ------ 5 6:37 —

AZ ÖVTK
vasárnap délután Bükkszenterzsébe- 
ten játszott > edzőmérközést. Több 
elsövonalbeli játékos nem játszhatott 
szolgálati elfoglaltsága miatt, a ve
zetőség helyettük ifjúságiakat állí
tott be a csapatba.

Matus, az ózdiak jeles játékosa is 
elkezdi a héten az edzést. A  vezető
ség reméli, hogy az idény kezdetére 
már teljes számban együtt lesz a 
csapat.

ÉSZAKDUNÁNTÚLI KERÜLET 
I. osztály

1. Hubertus 26 16 4 62. Fűzfői AK 2í» 14 5 7s. Komáromi AC 26 11 8 74. Győri AC 26 11 6 95. TI. kér. (Győr) 26 11 6 106. ilajmáskér 26 10 6 107. DAC (Győr) 26 9 8 98. Siófoki SE 25 10 5 109. V. Unió 26 9 6 1110. Soproni SSE 26 8 7 1111. MÁV Előre 26 8 7 1112. Haladás II 26 7 8 1113. P. KÍ71ÍZSÍ ,25 9 4 1214. TSC II 26 5 7 14

:48 SS 
:46 83 
:47 30 
:59 23 
:52 26 
:52 2S :40 2f, 
:59 25 
:46 2» 
:43 23 :62 23 
:6ü 22 
:61 22 
:53 17

Topolya: T S C — T e m e r i n i  TC 4:0 (t:0).
Barátságos. Vezette: Besirovics. Góllü- 
vu: Lakatos (8) és Tóth. — TSC II— 
Temerini TC II 2:1 (1:0).

Diósgyőr: Diósgyőri leventék—Szikszói 
leventék 5:1 (2:0). Bar. Vezette: Oren- 
fisúk. Gólliivő: Szerencsés (2), Püspöki
(2), Lorch, illetve Pogány.

A Debrecent VSC kedden tartja első edzését. Résztvcsz ezen már Bevesz és a 
Nagyváradról jött Zilahi is.

A DiMAVAG Debrecenben játszik 
augusztus 17-én. Ellenfele a DVSC.

ÖKÖLVÍVÁS
Kikapott

a PeLE Marosvásárhelyen
A pesíezenterzsébeti leventék szombaton 

este Marosvásárhelyen léptek szorítóba 
az oltani ökölvívók ellen. Meglepetésre a vendéglátó együttes .győzött 11:9 arány
ban. Részletes eredmények: Mihály győz Polgár II ellen. Auer Szekeres ellen 
győz. Boe: ellenfelét, Bakost sérülése miatt beléptették. Burián eMon Körösi 
sérülése miatt föladta. Mészáros neszt 
Abaházy ellen, a 3. menetben szabályta
lanságok miatt loléplelik. Szász ellen- faló, Balázs karrándulása miatt feladja. 
Oláh döntetlenül végez Magyar ellen. 
Előláliók a győztes csapat tagjai. Híd
végi, Dunai és Polgár I (mind PeLE) 
ellenfél nélkül győzött.

Három kiegészítő pár is szerepelt a 
műsoron; Kurta győz Takács ellen. Veres 
győz Weltzer ellen* Dunai Hídvégivel! 
oktögötU j£redii*éoyt nem hirdettek.

Ü3ZAS

Hogyan úszta Táíos 
a kolozsvári csúcseredményt 

Egy k is  ö s s z e h a s o n l í t á s
Tátos Nándornak az 1500 m-es 

gyorsúszóbajnokságban felállított új 
országos csúcseredménye általános 
meglepetést keltett. Még azok sem 
vártak Totóstól ilyen ragyogó ered
ményt, akik az elmúlt hetekben egyre 
hangoztatták, hogy a Budapest-baj
nokságban elért gyengébb teljesít
mény csak átmeneti letörés jele, s azt 
Tátos rövidesen ki fogja heverni.

Tátos egyébként a kolozsvári csú
csot két nap híján a tavalyi német- 
magyar mérkőzésen felállított csúcs- 
eredményének egyéves fordulóján 
érte el. 1940 július 21-én, a -német- 
magyar válogatott úszóviadal máso
dik napján állította fel Tátos 19:37.7 
mip-es csúcseredményét és 1941 július 
19-én javította azt 19:35.4 mp-re.

Tanulságos lesz a két eredményt 
egy kicsit összehasonlítanunk. A  
részidők a két versenyen a követke
zők voltak:

1940 19 41
100 m: 1:06.6 1:06
200 m: 2:20.2 2:24
300 m: 3:38 3:40.8
400 m: 4:55.8 4:59.8
500 m: 6:17 6:19.6
600 m: 7:36 7:36.8
700 m: 8:56.8 8:57.4
800 m: 10:16 10:17.8
900 m: 11:37 11:38.8

1000 m: 12:57 12:58.8
1100 m: 14:18 14:19.8
1200 m: 15:39.4 15:39.8
1300 m : 17:00 16:59
1400 m : 18:21.6 18:19.6
1500 m: 19:37.7 19:35.4
Látható, hogy Tátos az első 100

m-t a két versenyen egyforma 
iramban úszta végiig. Az eltérés 
mindössze 6 tizedmásodperc. A  kö
vetkező száz méteren azonban na
gyot csökkentett gyorsaságán. 
Több mint 4 másodperccel több 
időre volt szüksége ennek a sza
kasznak megtételére Kolozsvárott, 
mint egy évvel korábban Budapes

ten. Úgy látszik, maga Tátos is 
érezte, hogy az iram nagyon lelas
sult, mert a következő százon gyor
sított, majd fokozatosan erősítve, 
600 m-ig csaknem elérte a német
magyaron úszott részidőt. A  különb
ség itt 8 tizedmásodperc volt — Bu
dapest javára. Ettől kezdve lassan 
hullámzott Tátos irama. Hol tar
totta az iramot, hol gyengítette egy 
kicsit. így  jutott el egészen ezer 
méterig. Kolozsvárott 12:58.8, egy 
évvel korábban a német-magyaron 
12:57 mp volt a távnak ezen a sza
kaszán a részideje. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy Nándinak a harmadik 
harmadat jóval gyorsabban kell vé- 
gigúszma, ha javítani álcái- a csú
cson. Sikerült. Figyeljük meg, az 
utolsó 500 m részideit százméteren
ként:

1940 július 21-én: 1:21, 1:21.4,
1:20.6, 1:21.6, 1:16.1.

1941 július 19-én: 1:21, 1:20,
1:19.2, 1:20.6, 1:15.8.

A  számok önmagukért beszélnek. 
A z utolsó 500 métert 4.1 m.p-cel 
gyorsabban tette meg Tátos Kolozs
várott, mint Budapesten. Az utolsó 
300-at 2.7 mp-cel gyorsabban. Az
utolsó 500 m-en tehát nemcsak be
hozta azokat a másodperceket, ame
lyeket a táv első harmadában el
vesztett, hanem volt ereje javítani 
is.

Ha már most arra gondolunk, 
hogy valamivel egyenletesebb úszás
sal Tátos 1000 m-en sokkal jobb 
eredményre is képes, mint a kolozs
vári versenyben elért részideje, bát
ran állíthatjuk, hogy a szombati 
csúcseredménnyel Tátos m ég koránt
sem érkezett el teljesítőképességé
nek végső határához. Tátos Nán
dorban benne van a 19 perc. Edzé
sétől, akaraterejétől és a megfelelő 
ellenféltől függ, hogy mikor jön ki 
belőle.

l e m e u e K
a m o u e országos űsző- 
üasnoKságokon
Szombaton és vasárnap kétnapos 

versenyben kerültek megrendezésre 
Kunszentmiklóson a MOVE országos 
úszóbajnokságai. R észtvettek az Egri 
Ceglédi, Esztergomi, ózdi és Kun- 
szentmiklósi M O V E  egyesületek kö
zel 100 versenyzővel. A  versenyen  
megjelent Szeder János orszgy. kép
viselő, a M O V E  országos elnöke és 
Bánkuti László dr, a M O V E  orsz. 
főtitkára. A  kifogástalan rendezés 
Miklóssy János testnevelő tanár ér
deme. A részletes versenyeredmé
nyek a következők:

Felnőtt számok:
100 m gyors: 1. Bakó (Eger) 1:05.4, 2. 

Tóth (Kunszentmiklős) 1:06.2, 3. Schwei- 
tzer (Esztergom) 1:11.2. — S00 m gyors:
1. Gyerkényi (Eger) 2:33.6, 2. Siroki
(ózd) 2:37.2, 3. Csík (Cegléd) 2:51.4. — 
400 m gyors-. 1. Erdélyi (Eger) 5:41.6. 2. 
Siroki (ózd) 5:48.8, 3. Király (Kunszent- 
miklós) 6:01.6. — 800 m gyors: 1. Siroki 
(ózd). 12:03.8, 2. Erdélyi (Eger) 12:07, 3. 
Csíkif (Kuntszentmiklós) 12:41. — 200 m 
mell:1 1. Kormos (Eger) 3:10.8, 2. Csíki(Kunszentmiklős) és Tóth (ózd) holtver
seny 3:20.6. — 100 m hát: 1. Erdélyi(Eger) 1:18.4, 2. Király (Kunszentmiklős) 
1:21.6, 3. Iván (Cegléd) 1:24. — 4x200
gyorsváltó: 1. Eger 10:59, 2. Cegléd 11:11,
3. Kunszentmiklős 11:25.2, 4. ózd.

Ifjúsági Számok:
100 gyors: 1. Oltay (Eger) 1:08.6, 2.

Józsa (Kunszentmiklős) 1:11.8, 3. Villá
nyi (Esztergom) 1:12.4. — 400 gyors: 1. 
Szondi (Cegléd) 6:13.2, 2. Várhegyi
(Kunszentmiklős) 6:32.5, 3. Nyizsnyán-
szky Eger 6:48.6. — 100 mell: 1. Szondi 
(Cegléd) 1:22. 2. Németh (Esztergom)
1:26.4, 3. Temesfalvy (Eger) 1:29.2. —
100 hát: 1. Oltay (Eger! 1:18.4, 2. Józsa
(Kunszentmiklős) 1:21, 3. Iván (Cegléd) 
1:27.6. — 3x100 m ifj. vegyesvdltó: 1.
Eger 4:04, 2. ózd 4:25, 3. Cegléd 4:27.

Hölgy felnőtt számok:
100 hölgy gyors: 1. Kocsis Borbála

(Cegléd) 1:32, 2. Halasi (ózd) 1:45.6. — 
100 hölgy mell: 1. Halász (Cegléd) 1:50.2,
2. Derenesényi (ózd) 1:54. — 100 hölgy
hát: 1. Réti Mária (Cegléd) 1:54, 2. Ha
vasi Erzsébet (ózd) 1:59. — 3x100 hölgy 
vegyesváltó: 1. Cegléd 5:24.8, 2. ózd 6:38.

Fiú számok:
100 m gyors: 1. Szondy (Cegléd) 1:11.4,

2. Schweitzer (Esztergom) 1:12.2, 3. Bóta
(Eger) 1:12.8. — 100 m mell: 1. Kakuk
(Eger) 1:28, 2. Király (Cegléd) 1:31.5, 3. 
MIinárik (ózd) 1:32.4. — 100 hát; 1. Vá- 
lent (Eger) 1:23, 2. Kostyál (Esztergom) 
1:26.4. 3. Réti (Cegléd) 1:29.2. — 3x100 
m vegyesvdltó: 1. Eger 4:06, 2. Cegléd
4:16.5, 3. Esztergom 4:17.

Gyermek számok:
S3‘/i m mell: 1. Tihanyi I (Esztergom) 

26.2, 2. Halász (Cegléd) 26.4, 3. Pók
(Eger) 27,4. — SS'h m gyors: 1. Válent(Eger) 20.2, 2. Vágvölgyi (ózd) 21, 3.
Mikő (Cegléd) 24.6. — S3'l, m hát: 1. Si
mon (ózd) 24.4, 2. Magyari (Eger) 26.8,
3. Thanhoffer (Cegléd) 28.2. — SxSS'-lt
vegyesváltó: 1. Eger 1:05.7 2. Cegléd
1:17.4. 3. ózd 1:17.8. — 665/1 ifj. gyors: 1. 
Kocsis (Cegléd) 56.4, 2. Szécsi (ózd) 1:06.

Hölgy ifjúsági számok:
66'/. mell: 1. Lengyel (Cegléd) 1:07.2, 2. 

Derenesényi (ózd) 1:09. — 661/. hát; 1. 
Réti (Cegléd) 1:08.4, 2. Várad! (ózd)
1:13.2. — 3x66*0 vegyesvdltó: 1. Cegléd3:24. 2. ózd 3:36.

Leányka számok:
aitom  3, Szécsi t ó m  2&A 2. L a -

gye! (Cegléd) 33.2. — M1/. mell: 1. Kis 
(ózd) 31.8, 2. Bicskei (Cegléd) 34.2. —
SS'it hát: 1. Váradi (ózd) 31.2, 2. Lengyel 
(Cegléd) 45.5. — 3x33‘h vegyesváltó: 1.
ózd 1:33.8, 2. Cegléd 1:48.

Pontversenyek:
Felnöttszámokban; 1. Eger 89, 2. Kun- 

szentmikiós 44, 3. ózd 42, 4. Cegléd 26,
5. Esztergom 5.

Hölgyszdmokban: 1. Cegléd 170, 2. ózd 
145.

Ifjúsági számokban: 1. Eger 62. 2. Ceg
léd 41, 3. Kunszentmiklős 24, 4. Eszter
gom 13, 5. ózd 16.

Fiúszámokban: 1. Eger 57, 2. Cegléd 36,
3. Esztergom 32, 4. ózd 5. * ■

Gyermekszámokban: 1. Eger 52, 2.Cegléd 34, 3. ózd 31, 4. Esztergom 13.
Vizipóló országos bajnok: Eger.
Vizipóló Kupa: 1. Cegléd, 2. Eszter

gom, S. ózd.

K A P O SV Á R O TT
vasárnap kerületi úszóversenyt ren
deztek. Pécs, Kaposvár és Nagyka
nizsa úszói közül főleg az ifjúsá
giak indultak. Eredmények: 100 m
hát felnőtt): 1. Kenézi PÁC 1:13.6
(kerületi csúcs). —  Ifjúsági eredmé
nyek: 100 m gyors: 1. Várkonyi
PÁC 1:10.4. —  100 m mell: 1. Sze- 
rafin KTSE 1:21.4. —  200 m gyors:
1. Várkonyi PÁC 2:40.4. —  100 ni 
hát: 1. Latincsics PÁC 1:24.4, —
3x100 vegyesváltó: 1. KTSE A ) csa
pata 4:02.8, 2. PÁC 4:03, 3. KTSE
B) csapata. —  400 m gyors: 1. Csa
pó PÁC 5:56.8, 2. Karácsonyi KTSE 
6:11. —  100 m hölgy gyors: 1. Her- 
nesz Magda KTSE 1:34.6. A  felnőt
tek versenyeit egy hét múlva Pé
csett bonyolítják le.

ATLÉTIKA
JÖ EREDMÉNYEK VOLTAK AZ ÚJVIDÉKI VERSENYEN

Újvidéken vasárnap városküzi mérkő
zést akartak lebonyolítani, amelyen a 
szabadkai atléták részvételéire is számí
tottak. Szabadka azonban aa utolsó pil
lanatban lemondott és így az újvidéki 
versenyzők maguk között küzdöttek így 
is akadt jó  eredmény, elsősorban Volep 
3000-es idője. A  győztesek: 190 m Gazsó 
UAC 11.4. — 200 m Markovits I  UAC 
24.5. — 400 m Nyirő I UAC 54. — 800 
m Markovits I I  UAC 2:03. — 1500 in 
Volep 4:37. — 8003 m Volep UAC 9:04. 
-  Magas Nyirő II  UAC 12.72. — Súly 
Máthé I UAC 11.79. — Diszkosz Máthó 
I UAC 36 54. — Gerely Máthó II UAO 
42.97. — 4x100 m UAO (Gazsó, Lenkei. 
Klausz. Máthé) 45. — 4x400 m UAC
(Nyirő I, Klausz, Markovits II, Volep) 
3:48.2. — A z UAC fel akarja küldeni 
legjobb hat atlétáját szombaton Szeged
re a déli kerület bajnokságaira. Az 
újvidéki atléták egyik-máelkáuak komoly 
esélye vám sőt Voleplől — lia ez a 300-es 
idő valós — el sem lehet venni az 5000-cs 
bajnokságot. Az UAC megfelelő anya
giak hiányában — a.. Délvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület és a sportbará
tok támogatásából kívánja a szükséges 
összeget előteremteni.



Er.,witz Ottó
Budapesten

Brewitz Ottó, a német úszó szak
hivatal vezetője hétfőn délután Bu
dapestre érkezett. Brewitz előrelát
hatólag három hetet fog Budapesten 
tölteni és ez alatt az idő alatt bő
ven lesz alkalma arra, hogy a két 
nemzet úszósportját érintő közös 
kérdéseket a magyar úszószövetség 
vezetőivel megbeszélje.

A német sportvezetőhöz kérdést 
intéztünk arra vonatkozólag, hogy 
vájjon sor kerülhet-e a nyár folya
mán a hagyományos német-magyar 
úszótalálkozóra.

Brewitz a következőket mon
dotta:

—  Sajnos, attól tartok, hogy most 
már semmiképen sem tudjak nyélbe
ütni a német-rhagya r mérkőzést. 
Mint köztudomású, Németországban  
augusztus 15-ig nem lehet nemzet
közi versenyeket rendezni. Augusz
tus végére pedig az időjárás már 
hűvösre fordul és a verseny megren
dezése nehézségekbe ütközik.

Azután elmondotta Brewitz Ottó, 
hogy a német üsző-szakhivatal a tél 
folyamán Bécsiben szeretné megren
dezni a német-magyar találkozót.

Kedd, 1941 július 22.

A  M AC víssllí*a>dacsapata
G y ő r ib e n

mhu 3000 ember jelenlétében bo- 
í , thk le a aySri úseóeersenyt, 
fű, , yen ez ETO a MAC úszó- és vm- labdáffi,apátil látta vendégük A verseny 
téinrleu tekintetben nagyszerűen kíle?vilit, 
a MAG fiataljai rueg'áHtálv a helyűivel 
és biztosan győzték lo a derekasan 
KijzdŐ pryőri csapató I. A verseny a 
esli órákban ért vége*. úgyhogy a MAG 
versenyzői elkéstek az utolfio pesti vo- 
natrót. így ezután a társasáig csa.c hétfőn 
í’cffffö] érkezett vissza a fovarosoa. 

Részletes eredmények: _ , _ _lt>0 in gyors: 1. Csnv:k MAG l:Öf>.8, 2. 
.Tcnev MAC 1:08.5. 1410 . m nndl: 1. Bárjaiig MAC 1:19.5. 2. Prcizcr E 10 1:30.gyors: 1. Ka ff ó MAC 5:33.8, 2. Szűcs 
ÉTO 6:10 8. 59 ni hölgy mell.: 1- lianz- 
tnann KAC 45.8. 2. Rá ez ETO 50 mp. 50 m ifj. ffyoi’S; 1. Lupták KAC 32, 
Stróbl KAC .88 mp.50 in gyermek gyors: 1- Köln .tLiu
35.6, 2. Szabó ETO 36 mp. 4xa0 m gyors 
váltó* 1 MAC (Fábián, Dienes, Bartalis, 
Unfazy) 2:00. 2. ETO 2:08 mp.

Vízilabda: MAC—ETO 8:2 (3:1). . A to- városi csapat a következő összeállításbán 
játszott: Jeney — Bartalis, Ignáozy Bicncs — C)suvik. Fábián, Rago. AmIio- 
zatos szép játékban gr őz Ölt. a MAC. Góllövő: Fábián (4), Csuvik. Rago,
Bicncs és Fehér (öngól), illetve bzues I 
és Farkas.

X  ta ta b á n y a ia k  n agy 
szerű en  v íz ila b d á z ta k
—  mondja Gyulai Pál
Vasárnap Tatabányán az MTK 

ellen játszott bajnoki mérkőzést a 
TSC csapata. A papíron körülbelül 
egyforma erősségű két egylet küz
delméből váratlanul ‘ fölényesen ke
rült ki győztesen a tatabányai csa
pat. 4:1 arányban verte a kék-fehér 
együttest.

Gyulai FAI, a mérkőzés játékveze
tője ezeket mondja a két csapat ta
lálkozásáról :

—  Lelkesen, gyorsan és alapos 
taktikai felkészültséggel játszott a 
TSG. A  kezdeti gyorsaság után azt 
hittem, hogy ezt az iramot nem fog
ja bírni a csapat. De bírta. A máso
dik félidőben is olyan frissen, köny- 
nyen mentek rá minden labdára, 
mintha akkor kezdtek volna ját
szani. Keserű Laló keze nagyon 
meglátszik a csapaton. A  magyar 
vízilabdasport jövője  _ szempontjából 
örvendetes, hogy nehéz fizikai mun
kát végző munkások évi alig három- 
négyhónapos edzési lehetőségek elle
nére Is ilyen játékot tudnak mu
tatni. ICeménykötésü játékosokból 
áll a tatabányai csapat. Közülük 
leginkább a két A ngyal emelkedik 
ki, de a többiek is m egütik az I. o. 
színvonalát. K a egész télen nem len
nének kényszerpihenőre kárhoztat
va, sokkal előkelőbb helyen is végez
hetnének a bajnokságban.

,  OUE-SzÜE 7:3 (4:2). I. B) o. vízilabda bajnoki mérkőzés. Orosháza. Vezette: 
Tóth. Az orosházi csapat ezzel a ffy'1' 
zelmévcl incííszcre/tc a kerületi ba.inok- 
íísot. Góldobó: Tóih III (4). Süb fit) os 
* rom mer, illetve Fehérvári (2) és Baiu- 
tyánBzki. , . .  .Inge Schmitlt a német bajnoki verse- 
»yek után Wicner-Nenstndtbnn versenyzett és a 100 m mellúszásban „1:24.1, 2IKI 
íii-en 2:59.4 míves idővel kettős Ryőzel 
htel aratolt. . . , . . , ,A fel vám ászé hajiioaesapot. amo.yet 
ercdetüce július 24-ro tűztek ki. auRURt- 
Vtó 22-re halasztóit* az uszoszovetsejr; Az uj dunai híd építkezése folytan a bato- 
,Slxfi:ok egyelőre nem járniuk hozza a fo- 
[yambajnoksúirnak a szokásos Duna-jaa- 
ka«ion való megrendezéséhez. . ., ,. A MCE szombaton fél . 5 órai kezdette 
néző ver Sonyt rendez a Lágymányosi 
Uszodában.
I.A& olasz liszós-íivetf-ég nuffuszlns li-tc 
. ’l*yVersenvzőI:rt kért a Mluwc-lu . Aligha ié eb el n-k azonban h >.8J’«wk
i“®eo az idtípoiitban OluszoiMzaima. mw» 
fPPen akkor vannak idehazu a bajnoki 
v®J*BnyeW. , .. .
1, A bankosok folyamúszo versenyét ol- 
Í'úliísziolták. mintliogv azt minden csz- .rndfiben u MUSz-sza.l közös időpontban 
bonyolítják ’ c. Az új időpont auffnatstua

S fS tf S

SELMECZI
3000 na-es részideje is jobb 
volt a fennálló világcsúcsnál
.A próságok a  le g ú ja b b  m a g y a r  v ilá g csú csró l

tétben a futással, amelynél a földtől 
mindkét láb egyszerre megválhat.

Gyaloglásnál a következő szabá
lyokat kell betartani, különben rűg- 
töní kizárás következik:

a) Lábmunka: Amikor az elöl levő 
láb a lépés kivitelénél a földet érinti, 
ezt a lábat térdben ebhajlítani ivem 
szabad. Először a saroknak kell a 
talajt érintenie, a láb ujjainak pedig 
utoljára kell azt elhagyniok. Okvet
lenül szükséges, hogy az elöl levő 
láb sarka előbb érintse a talajt, 
mintsem a hátul levő láb ujjai azt 
elhagyták.

b) Testtartás: A  testet egyenesen  
kell tartani.

c) Karok tartása: Tetszés sze
rint i.“

*,cJ^J‘6ccn,>en . hétfőn befejezték n Nyit” v^hta-Nnívvvárad.—Tkb-ee.ro hónum 
íjifmikiizi irfnsxvintiiiH A N.i-vy várad— 
mjjk*™ párharcban r. férfiak klizdcl- 
noír í*affvvúrtul nyerte 4:2 arányban, a 3:3 arányban dün-

Az elmúlt hét közepén a követ
kező levelezőlapot kapta rovatveze
tőnk :

„A  M Á V A G  Sport E gylet vasár
nap délelőtt több számból álló atlé
tikai versenyt rendez, amely között 
6000 méteres gyaloglás is szerepel. 
A z edzésformám alapján több, mint 
valószínű, hogy az eredményem a v i. 
lágc ácshoz nagyon közel lesz. Kér
ném, szíveskedjék egy párt sort írni 
erről a versenyről. Hálás köszönet
tel Selmeci József.”

A  pár sort megírtuk, de őszintén 
szólva magunk sem nagyon bíztunk 
benne, hogy az a „közel” nemcsak 
„közel” , hanem „belül” is lesz. Hi
szen a magyar gyaloglók lelkes mun
káját ismerjük, igyekezetüket mél
tányoljuk, de eddig m ég nemzetközi 
viszonylatban igazán számottevő 
eredmény csak Selmeci taixily fel
állított so km -es csúcsa volt, amely 
alig több, mint egy perccel maradt 
el 1 Dahlinsch világcsúcsától. De 
hogy egy világcsúcs is sikerüljön, ez 
felülmúlja minden várakozásunkat.

ÉSZAKON MAS A  
HELYZET

A  gyaloglás nem túlságosan nép
szerű sport Magyarországon. Pedig 
az északi államokban és -Németor
szágban egyre jobban felkarolják, 
mert tisztában vannak annak nem
zetvédelmi jelentőségével. Különösen 
a hosszabbtávú gyaloglások nép 
szerüek éppen ennek a meggon
dolásnak. alapján. Ilyen rövid távon, 
5000 méteren mostanában nemigen 
rendeznek versenyeket. A  legrövi
debb szokásos táv a lo km, es sze
repelt volna á helsinki olimpiai műso
rán is.

VALÓDI VILÁGCSÚCS
Ettől függetlenül azonban az 5000 

méteres gyaloglást (és a 3000 méte
rest is) meghagyta a NASz világ
csúcs-távnak akikor, amikor a kü
lönböző (és elsősorban a gyalogló) 
világcsúcsok terén elvégezte a nagy 
irtási munkát. Egészen a MAVAG- 
versenyig a norvég Bruun 21:02.8 
mp-es ideje volt az 5000 méteres 
gyalogló világcsúcs.

3000-EN IS JOBB
Tudnunk kell, hogy Braunnak ez 

az eredménye — éppenúgy, mint a 
12:23.8 mp-es 3000-es világcsúcs 
is — csak részidő. i937 szeptember 
26-ikán Oslóban állította fel Bruun 
ezt a két világcsúcsot, 43:25-2 mp-es, 
máig is megközelítetlen 10.000-es 
világc ácsa közben. Valószínű te
hát, hogy ez az 5000-es é3 3 0 0 0 -es 
eredmény nem jelentette Bruun ké
pességeinek felső határát. Tény 
azonban, hogy külön sem ért el a 
fenti távokon senki jobb eredményt 
a tegnapi napig.

Selmeci különben a verseny köz
ben elért 12:22 3000-es rész
idejével nemcsak Jánosi 1 3 :0 9 .2 -as 
magyar csúcsát, hanem Bruun 
12:23.8 mp-es világcsúcsát is felül
múlta. Sajnos, erre a lehetőségre 
senki sem gondolt és így Selmeci 
részidejét nem mérte három idő
mérő. Kár, mert akkor egy csapásra 
két világcsúcsot tudott volna kivé
gezni.

MI LEGYEN A LEG
KÖZELEBBI?

Selmeci részére a legközelebbi fel
adatlap': mi a kétmérföldes világ
csúcs megjavítását tűznénk ki célul. 
Mai formájában ezt ife a siker ”e- 
ményében kísérelhetné meg. Bár az 
angol Goulding 13:ll-4-es kétmér- 
földes világcsúcsa valamivel jobb, 
mint Bruun 3000-es ideje, Selmeci 
ezt is megjavíthatná, hiszen most 
táv közben is i'3 :iS volt a kétmér- 
földje. Közben pedig biztosan meg- 
döntené a 3 0 0 0 -es világcsúcsot is. 
(Kár, hogy a három mérföldet tö
rölték a nyilvántartott világcsúcsok 
közül. Ezt a kanadai Larner, min
den idők egyik legjobb gyaloglója 
tartotta 20:25-8 m,p-el. Nos, Selmeci 
részidejo 20:05 körül volt ezen a 
4827  méteres távon...),-. Megemlítjük 
azt is, hogy a nőmet'csúcsét 5000 
méteren 21:05.8 mp-el tartja Mutter, 

A  GYALOGLÁS SZABÁ
LYA

önként merül fel a kérdés, hogy 
vájjon szabályosan gyalogolt-e Sel
m eci? Ezt a versenybíró teljes mér
tékben igazolta. Ee igazolta az a 
körülmény is, hogy Selmecit még 
csak nem is figyelmeztették eddig 
soha szabálytalan gyaloglásért.

A gyaloglás kötött mozgás. Ha 
már olyan szerencsések lettünk, 
hogy világrekordé gyaloglónk van, 
nem árt, ha megismerkedünk a 
gyaloglás szabályaival, íme:

„A gyaloglás lépésekkel történő 
olyan haladás, amelyben a földdel 
váló érintkezés folytonos —

27 vidéki é s  számos 
fővárosi ilfávai megkezdődött 
az atléták első edzőtábora

M IT  SZÓL A  M A S Z ?
Selmeci világcsúcsa a MASz el

nökét is meglepetésszerűen, monda
nunk sem kell azonban, hogy kelle
mesen érintette. Vangel Gyula dr 
zet mondotta:

—- A z eredmény annál örvendete- 
sebb, mert egy nálunk érdemtelenül 
elhanyagolt versenyágnak a képvise
lője állította fel. Én minden sport
teljesítményt méltányolok, amelyhez 
kitartó munka, önmegtagadás és le
mondás vezet. Selmeczinek ez az 
eredménye tehát mindenképpen pél
dát adó. Biztosra veszem , hogy en
nek a nemzetvédelmi szempontból 
olyan fontos sportágnak a fejlődése 
a katonaságnak a sportba való be
kapcsolódásával rohamosan követni 
fogja táv futósportunk fejlődését.
Ehhez a fejlődéshez nagy mértékben 
hozzá fog járulni az, hogy ilyen, ná
lunk jóval fejlettebb gyalogló-sport
tal bíró országok eredményeit is fe 
lülmúló versenyzővel rendelkezünk. 
Selmeczi eredményéről különben el
készítjük a szokásos világcsúcs
jegyzőkönyvet és azt felterjesztjük  
a NASz-hoz.

MIT MOND SELMECZI?
—  Hat évvel ezelőtt egy toboreón 

indultam először —  mondotta. —■ 
M ost 28 éves vagyok, 49 kilós, nőt
len, nem iszom, nem dohányzom és 
az egyik szépirodalmi lap kiadóhiva
talának vagyok tisztviselője.

—  Am ikor azon a tehetségkutatón 
elindultam —  mondja Selmeczi — 
bizony jópáran megelőztek. A  kö
vetkező évek  —  hihetetlen szorga
lom után —  már nagyobb „sikere
k et" hoztak. Már mindig ott voltam  
az első négy között. Bőt...

—  Ebben az évben ■— úgy érzem  
—  formában vagyok. A  közelmúlt
ban megjavítottam volna a 10.000 
m éteres csúcsot is, ha —  Fehér nem 
beteg, ö  lázasan állt ki ellenem és 
nem  tudott iramot diktálni nekem.

—  Hogyan szokott készülni a ver
senyekre ? — kérdezzük tőle.

-— Sokat tornázok, futok és — 
term észetes —  rengeteget gyalogo
lok. M ert bizony a gyaloglósport as, 
am ely leginkább sportszerű életmó
dot, önfegyelm et és lankadatlan 
szorgalmat kíván.

■— Kétszeresen is örülök a mos
tani sikernek —- folytatja Selmeczi. 
■— Először azért, mert világcsúcsot, 
mentem, másodszor, mert most lég 
alább felfigyelnek mások is a „leg- 
drvább" magyar sportágra, a gya  
loglásra. Pedig igen sok hasznát ve
hetnék enek a sportnak. Főleg a ka
tonák.

—  Ml az elgondolása a jövő tekin
tetében ?

—  Nagyon szeretnék kiilfőldra 
menni. Mert tudom, bogii m ég sok 
tanulnivalóm van. Különösen Ném et
országba szeretnék kijutni. Ott igen 
sok a jó gyalogló. Aztán szeretném  
„ kivégezni"  a 10 .000-es és a 30 kilo
m éteres csúcsot is.

...

A  MASz már a tavasszal kiter
velte, hogy az idén is összegyűjti és 
együttesen kiképezi azokat a fiatal 
versenyzőket, akiknek helyes útba- 
indítása további sikereket ígér. Az 
első ilyen tanfolyam megrendezé
sére most került sor. Hétfőtől kezd
ve tíz napon keresztül Sim-pson az 
összegyűlt fiatal gátfutókkal és 
vágtázókkal foglalkozik.

— 21 vidéki versenyző jelentke
zett eddig nálam- —  mondotta Far
kas Mátyás, aki a tanfolyam igaz
gatását intézi. -— A  27 között van 
néhány egészen ismeretlen, akiket 
az egyesületek vagy kerületek aján
latára hozatott fel a szövetség, vi
szont van egypár. féü-g-meddig már 
beérkezett atléta is. A z  edzés itt 
folyik a MAC-pályán, ebédet és va
csorát is itt kapnak, reggelit pedig 
a szállóhelyükön, a diákszállóban.

Hétfőn még nem végeztek igazán 
komoly edzést a fiúk. Inkább csak

játszadoztak, kinek mihez volt 
kedve. A  legtöbbjük ugyanis csak 
hétfőn érkezett, néhánynak vasár
nap versenye is volt és ezért Simp- 
son nem akarta őket fárasztani. 
Az máris látszott, hogy a nagyvá
radi Kiss egyike a legjobb stílusú 
hosszú-gátfutóinknak. Fizikuma is 
jó, lehet belőle valami.

A gyulai Kiss le sem vetkőzött, 
mert csak délben érkezett meg. Azt 
újságolta, hogy 180-as magasugró 
létére áttért a guruló stílusra és 
most ebben igyekszik majd tökélete
sedni. Nem késett még el, hiszen 
csak 1924-ben született.

Kedden már komoly edzésre, ala
pos munkára készülnek. Csak egy 
baj van: az erősebb étkezéshez szo
kott vidéki fiúk nem kapnak elég 
kenyeret. Most azt próbálják elérni, 
hogy legalább megfelelő mennyiségű 
burgonyával pótolják déli adagju
kat.

ÜSS8!  S9.3S.SSl HfilpSl!
gerslivel a teesel bai- 
issKsig másosliEs napián

Hatalmas közönség' előtt rendezték ineff Berlinben «z atlétika i hadi bajnokság ok 
második részét. Az .eredmények termé
szetesen nem érik ol a német bajnoksá
gokban az utolsó békeévekben megszo
kott rendkívül magas színvonalat, de 
azért így i« minden számban jó. egye-# 
sokben kiváló eredményeket érlek cl a győztesek ós a helyezettek. Beffineffle- 
pőbb a második napon Berff közel 70 méteres dobása a gerelyhajításban, ff yen- 
ffc viszont a 800 méteres cnedmény. A 
futószámokban fiffyolembc kell venni, uogy mindonütt élő- és közép fut a htok 
voltak, még1 n középlávokon is. — Kész
letek. Férfi bajnokságok

160 m: 1. Scbcuriuff l0.8. 2. Bünccke 
10.8, 3. M-ellcrowicz 11. — Mcllcrowicz 
tavady Európa legjobbja volt, de az idén 
rándulás után még nem tudott formába 
jönni. Scheurinff a második bajnokságát 
nyerte!

in: 1. Ahrens 49.3, 2. MüHcr 49.8,
3. Linnhoff 50.

800 m: 1. Harbiff 1:54, 2. Gioson 1:55-4, 
3. Hess 1:55.ti, 4. Brandsehoit 1:55-8. — Lassan. 59.2-ce; első körrel kezdtek. 500 
méter után Giescn lőtt ki a bolyból, de 
Harbiff rögtön szerelte és fölényesen 
győzött. Második köre 54.6 volt.

1560 m: 1. Kaindl 3:55.2, 2. Dömpert 
3:55.4, 3. Böltchcr 3:57.8. — 60.3. 2:05,
2:38 volt a részidő. Kaindl nagy küzde
lem ntáu győzött.

10.6M ni: 1. Svrinff 81:00.4, 2. Hnu-sbófer 
31:03, 3. Timin 81:25.2, 4. Ebcrliardt 81:10. 
— Syring és Haushofer nagy iramban 
kezdett. 9:08 8 volt a 3000, 15:07.8 az
5000. Innen azonban erősén o^ett az iram és végeredményben még a 31 percet sem 
érték cl.

110 m gát: 1. Zepernick 15.3, 2. Streh- n 15.4, 3. Wagner 15,6. 4. Kumpmann
1.5.6, 5. Wcdcr 15-8, 6. Wancck 15.8.

4M> m gát: 1. Frommo 55.6. 2. Brand
55.6. 3. Bárra 58.2, 4. Buddo 58.6, — Meg
lépő ffycngo -eredmények.

Távolugrás: 1. Luther 720, 2. Long 705,8. Kön i g 703, 4. Mersch 699. — AzEurópa-csiiesot tartó Long már évek óta 
nem versenyzett. Mcrsch volt a legjobb 
luxemburgi atléta.

Diszkoszvetés: -1. Wotapek 47.58, 2. Lamport 44.61, 3. Marktanncr 44-47, 4. Blaek 
43 99.

Gcrelyhajítás; 1. Berg 69.36, 2. Wenzcl 
62.fő, 3. Bektor 62.55, 4. Büsse 61.83.4x100 m: 1. Légierő, Boriin 42.7, 2.
Stá Berlin 44, 3. Í)SC Berlin 44.

Női bajnokságok:
1Ö0 m: 1. Kiülnél 12.3, 2. Blask 12.7, 3. 

Jöeke! 12.7. 4. Winkela 12.8.Maga<3: 1. Eckelt 154, 2. Solms grófnő 
és Loekomann 154, 4. Zude 150. — Jóeredmények!

Súlylökés: 1. Maucrrnayer 12.92, 2,
Crcbe. 1287, 3. Eirchhoff 12.68.

Diszkoszvetés: 1. Mauermayor 43.83, 2. 
Hagemamt 40.29, 3. Sornmer 40.21.

ix m  m: 1. SCO 49.6, 2. Eintracht
Frankfurt 50.1. 3. MTV München 50.2.

SOMLÓNAK TOKSZALAG-SZAKADÁSA 
VAN

A ívncséfcie nebb majryar atléta
kiiUtóubívül Somló Lajos. A  sv<W-m«Kyar 
elöMsziiletei alatt állandóéin injekciók
kal kezelték és ezért nőm tudóit olyan 
eredményt elérni, bo«>r kivilictték volna. 
Közben jneífKyöf'S'ult és pompás formába 
is jött, de egy )He(rcw*4adben odavetett 
Tiirmdnt miatt ' eltiltották a versenyaés- 
tül Mire a feavoiini tanács összeült és 
ol tiltásit euvévl próbaidőre felfüggOTZ- 
tottók, Somiüt újabb baleset érte: tér
dében lokszntnsí-szakadást szenvedett. Az 
orvos kötheti lelje* pihenőt rendelt a szá
mára. T w  az olaszok oücn is aligha 
lehet rá számítani.

AZ ARAK ÉS AZ RSE
klubközé versenvt rendezett vasárnap. 100 in: 1 Vadász ARAK 11,2. 2. Grossmann 
RSR IS. 3 THlay.’si ARAK. -- 4t>0 m: 
1. Vadász ARAK .13.5, 2, Eső ARAK 53.9, 
3. Szántó RSE 55.6. — 3000 m: I. Benko- virs ARAK 0:43.4, 2. Kozma RSE 9:49.6. 
3. Taschner RSB 9:50.2. — 400 irt ítát; 
1. Fsö ARAK 65, 2. SohWcndtnov RSE 68, 
8. Vátránv RSE 73.4. — Majfns: 1. Kom 
mrl ARAK 157, 2. Schzvrndtncr RSE 152, 3. XTíez ARAK 147. — Távol: 1. Vadász 
ARAK 666. 2. Grossmann RSE 630 . 3,
Krimi dl AR AK 577. Súlyt 1. Izévay RSE v- 61 2. Gáspár ARAK 11.63
ITle.7. ARAK 11.17. — Diszkosz: 1. Gáspár 
ARAK 36 80, 2. Ujoz ARAK 36.65, 3. Lóvay 
BSE 34.11.

Pécsett a PEAC női gárdája próba- 
versenyt tartott. Eredmények: 100 m:
1. Bíró II 14.4. 2. KifiS-Tóth 14.5, 3. Töl
gyes 14.8. 80 gát: 1 Bíró II 17.7, 2. Vár
nái 20.6 Súly: 1. Kiss-Tóth 796. 2 Szik
lai 685 3. Dobos 675. Magas; 1 Bíró II 128 2. Tölgyes 128, 3. Kiss-Tóth 125.
Diszkosz: 1 Sziklai 23 54 . 2 Bíró II 22.60. 
3 Kiss-Tóth 22.15. Távol: 1. Bíró II 442,
2. Kiss-Tóth 405, 3. Tölgyes 377.

KERÉKPÁR
LISZKAY ÚJRA NYEREGBEN

Liszkay. hogy megnősült, eltűnt a pá
lyáról. Most aztán, közel egy óv múlva 
ismét feltűnt a Millenárison. Gépre ült, 
r.óliánv kört sétált, aztán incsprobáU 
gyoreítfiri és: ízlett neki a dolog. Aztán bejelentette egyesületének, a Töm 1:vésnek, 
hogy 5 bizony visszatér a betonra. Fő
ként mint pontversenyző és bukósisakos 
tesz majd kísérletet. A rendes család: 
élet szerinte s-okba./i hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy hamarosan visszanyerje régi 
formáját.

EGYESü LETKÖZL Z.4RT JELLEGŰ 
ORSZÁGÜTI MÉRKŐZÉSEK

Az egyesületekben a porf&lilők)vágok 
egyre elkeseredettebb hangokat ütitek 
meg: — Versenyezni akarunk, nem bánjuk miként ős hogyan, de adjanak nekünk 
raj ti ehetősége ti—  Ez a mottója mlhdsn kérőmck, sirámnak és panasznak. H mo-sti 
az egyesületek végre döntő ló pás re Szán
juk e! magukat. Elhatározták, hogy or- szágúii háziversenyeket és egyesülctközi, 
zártjclicffü tornákat bonyolítanak lo 
mindaddig, amcddiig az országúti ver
senytilalom fönnáll.
SZITTYA FŐTITKÁR AZ ILLETÉKES 
HATÓSÁGOKTÓL KÉRI A NÉPLIGETI 
NAGYKORNEK ORSZÁGÜTI VERSE

NYEK LEBONYOLÍTÁSÁRA VALÓ 
SZABADDÁTÉTELÉT

Az MKSz» hogy az országúti idányt a verscnytil-alom cllcnórc. ha csak 6'zükebb 
keretekben in. do mégis megtartsa, elhatározta. hogy kérni fogja az illetékes 
hatóságokat, boc-oássa rendelkezésre c célra a Népligetet, ahol a nagy kör ben 
vasárnapról vasárnapra a hajnali órákban többosztályfutamos tornákat bonyo
lítana le. Szittya főtitkár az MKSz megbízásából ebben a kérdésben a belügy
minisztériumban tárgyai.

GYÖRFFY MONDJA:
— A győri bajnoki pálya versenyen is

mét néhány remek fiatul tehetséget lát; 
tam. Az alig tizonkilenc éves Szabó valóságos repülő-őstchclség. Rengeteg 
ösztönös megérzés van benn-e. Vasárnap életében először rajtolt a pályán és pom- pávsan mozgott. Nagy tehetségnek ígér
kezik még Sass is. «Tó kezekben ij^n 
szépen fejlődhet. A kerületközi értekezlet elhatározta, hogy mivel a déli kerü
let pályával nem rendelkezik, a bajnok- 
míg ötödik futamút (semleges pályán,  ̂a 
Millenárison fogják lebonyolítani. No- votuy az MKSz képviseletéből! Ígéretet, 
tótt. liogv ebben r.z esetben a szövetség 
nyele kölcsöngépcl bocsát majd a baj
nokságban résztvevők rendelkezésére.

Az üldöző (sapatbajnoksas elődöntője, 
a kétüléses bajnoksás és a 2 5  km -es 
pontbajnoksás jut dűlőre szombaton este 

a Millenárison
Magyarország kerékpáros pálya- 

bajnokságainak második napjára 
szombaton kerül sor. Ekkor dől el 
a 2000 méteres kétüléses gépek baj
noksága, a 4000 méteres üldöző csa
patbajnokság elődöntője és végül a 
25 km-es pontbajnokság.

A  kétüléses gépek bajnokságának 
mezőnye öt tendempárt állít a be
tonra — ami résztvevöcsúcsnak szá
mít. Mint ismeretes, az MKSz két új 
korszerű kétülésest rendelt Német
országból. Ezek viszontagságos kö
rülmények után végre kikerültek a 
vámhivatalból s most már semmi 
sem áll útjában annak, hogy a részt
vevők ma megkezdjék edzésüket a 
teknöben. A szövetség döntése értel
mében a bajnokságon résztvevő ket
tős legénység tagjainak nem kell 
ugyanazon egyesületből kikerülniük, 
így  tehát résztvehet a bajnoki vetél
kedésen a Kagy—SUs és a Karajéig-

Pelvássy kétüléses legénység, annak 
ellenére, hogy a négy versenyző 
mindegyike más és más egyesület 
színeinek viselője.

Az MKSz továbbá olyértelmü dön
tést is hozott, hogy a most vásárolt 
korszerű kétüléseseket versenyről 
versenyre kölcsön adja ‘ — részben 
arra érdemes kettős legénységeknek, 
részben egyesületeknek, melyek a 
kétüléses igénybevételével tagjaikat 
foglalkoztatni tudják és így az után
pótlást is szolgálják.

Magyarország üldöző csapatbaj
nokságának elődöntői is szombaton 
várják lebonyolításukat. Az előfuta
mok péteken este lesznek, a dön
tőre augusztus 8-án kerül sor.

A  25 km-es pontbajnokség hatal
mas mezőnyt sorakoztat a rajthoz. 
A  legesélyesebek ebben a versenyben 
Szalay, Karaki, Éles, Kovács, KiréSg 
é» H agy.
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A  kilók döntöttek—.Hogy ta* 
oltott Mészáros bácsi—Győ* 
ryék a 100. győzelem hatá# 
rán —Mákot fogott a Hangád 
ria nyolcasa, de szerencséjére 
már a cél küszöbén

Budapest—Bécs?
Három kisszakasz!

Kedd, 1941 július 22.

A  nézőtéren hangorkán, a vizen 
izzadó evezősök húzzák a lapátot, 
berregnek a motorcsónakok, kiabál
nak, biztatnak a kormányosok: eve- 
zösverseny folyik. Távcsövek töm- 
gelege irányul a mezőnyre, egymás 
válla fölött lesik a nézők, melyik 
fut be elsőnek, melyik lesz a baj
nok. A  hídon vonat megy át, a ve
zető megállítja a gőzöst, a személy
zet kikönyököl az ablakon, a fűtő 
felül a szeneskocsira, úgy nézik a 
versenyt. Hiába, nagy dolog a baj-' 
nokság.

*

Első szám: kormányos négyes.
Nagy vitatkozás előzi meg, vájjon 
a Hungária-négyes, melyben Györy  
és Mamusich is evez, megnyeri-e a 
versenyt az erős mezőnyben. Eleinte 
úgy is indul, később azonban a Pan
nónia egyre feljebb jön és a végén 
féi hosszat ráver a Hungáriára. A 
pannonok között nagy az öröm, Mo- 
rich Ervin, a hungaristák edzője 
nyugodt, ö  sejtette.

—  Előre tudtam, hogy így lesz — 
mondja. — Molnár Laci a hatvan
nyolc kilójával túl nehéz ahhoz, 
hogy négyest kormányozzon. Ha La- 
tinovics kormányoz, aki csak ötven 
kiló, biztosan megnyerjük. Tizen
nyolc kiló különbség legalább más
fél hosszat jelent.

íme, a kilószámítás bevonult az 
embersportba is.

*

Az eredményeket ismét Hautzin- 
ger Sándor mondja be a tőle meg
szokott félig tréfás, félig komoly 
hangnemben, most azonban már 
nem szócsövön, hanem hangosan- 
beszélön keresztül. Hiába, a korral 
haladni kell. Ismerteti a versenyszá
mok múltját, epizódokat mesél el, 
amin a közönség jól mulat. Beszél 
Manno Miltiadesről, nagy versenyei
ről, régi, híres Hungária-gyözelmek- 
röl. Arról, amikor egyszer a kék- 
színü mezben evező hungárista baj
nokságot nyert s a nézőtéren az 
egyik hölgy napernyőjét, amely bal- 
szerencséjére szintén kék volt, pilla
natok alatt szétszedték a lelkes ra
jongók a aztán mindenkinek a gomb
lyukában, a ruháján ott lobogtatta 
a szél a kis kék foszlányokat.

Aztán beszélt Mészáros Józsefről 
és édesapjáról, aki az első magyar 
evezősoktató volt és aki még hat
vanéves korában is ott szaladt a 
part mellett s úgy tanítgatta a fiát, 
ilyeneket kiáltva be neki:

— „Svingölj", Jóska!
Majd megemlítette Szendey Bélát, 

az első magyar Európa-bajnokot, 
felemlítette nagyobb győzelmeit és 
eszébe juttatott még igen sok más 
híres evezőst a hálátlan utókornak.

*
Az első nap legizgalmasabb ver

senye a középiskolások haladó kor
mányos négyese volt. Sosem hittük 
volna, hogy a diákok ilyen jól men
nek s ennyire fel tudják lelkesíteni a 
közönséget. A  győztes wágneristá- 
kat olyan ünneplés fogadta, mintha 
legalább is maga Wagner Richard 
vezényelte volna a hajójukat, neta
lán azt a híres-neves csónakját, 
amelyen annakidején, vagy 90 éve, a 
Margitszigetről Pestre evezve ki
mentette a viharban fuldokló barát
ját.

*

A hungaristáknak nagy balszeren
cséjük volt. A  kormányos négyest 
elvesztették, valószínűleg a nehéz 
kormányos miatt, a kormányosnél
küli négyesből pedig kizárták őket. 
Az első napon egy győzelmet sem 
arattak a nagyok. Pedig Györy  Kar- 
csiéknak már csak öt győzelmük 
hiányzik a százhoz.

—  No, Karcsiék sem jubilálnak az 
idén! — mondotta valaki. — ötször  
már nem nyerhetnek, hiszen már 
csak két számban indulnak.

*

A  rendre semmi panasz sem lehet, 
nemcsak azért, mert a rendőrség a 
tőle megszokott eréllyel és tapinta
tossággal terelgette le a vadevezö- 
söket a pályáról, hanem azért sem, 
mert rendörkutya is volt kint.

—  No, most már biztos, hogy 
semmi baj sem  lesz — jegyezte meg 
az egyik néző a bundásra célozva. .

Ott állt pórázon a gazdája mellett 
és okos szemeivel nézegetett egy da
rabig, de mikor látta, hogy nincs itt 
mire vigyázni, lefeküdt és nyugod
tan elaludt. A  verseny nem nagyon 
érdekelte.

*

Az óvás ügye sok szóváltásra

adott okot, dehát azért van verseny- 
bizottság, hogy mindent elintézzen. 
A  hungaristáknak fájt a kizárás, 
mégjobban az óvásuk elutasítása, 
sportemberhez méltóan azonban 
nem zúgolódtak, hanem megnyugod
tak.

—  Igaz ugyan, hogy bajnokságot 
nem nyertünk, de azt sem mondhat
ja senki, hogy lemaradtunk — mond
ta az egyik evezős legény bölcsen.

Végeredményben a hangulat nem 
szállott alá, mindenki jókedvűen 
ment haza, hogy erőt gyüjthessen a 
másnapi küzdelmekhez és a szurko
láshoz.

*

A  második nap mindenben méltó 
volt az elsőhöz, sőt, néhol túl is szár
nyalta azt. A  sportrajongók már 
tudomást szereztek a szombati verse
nyek sikereiről, mert most már 
mintegy 2000 ember szurkolt a 
fiúknak. (E helyen javítjuk ki la
punk hétfői számának azt a téve
dését, hogy 10.000 néző volt. Bár 
annyi lett volna...)

*
A  legkönnyebb győzelmet és egy

ben bajnokságot a BSzKRT kormá
nyos kettőse szerezte:' ellenfél nél
kül evezték végig a távot. A Hun
gária és a Pannónia kettőse nem 
indult. Pedig a nézők már előre 
fenték a fogukat a Sándor— Zágoni 
és a Győry-Mamusich-péx összecsa
pására.

•
A  fiatalok ismét méltók voltak 

önmagukhoz és olyan kitűnő mun
kával lepték meg a közönséget, hogy 
örült a szívünk a láttára.

—  N em  kell itt kétségbe esni — 
áradozott valaki, —  olyan utánpót
lás van itt, hogy ha ezek felnőnek, 
végigverjük a világot.

—  H át ha a világot mindjárt nem  
is, Európát feltétlenül —  mérsékelte 
a másik.

— D e laglább is Délkeleteurópát...
•

Az egész verseny alatt titkos 
szorongás fogott el nézőt, vezetőt 
egyaránt. Komoly verseny ugyan itt 
valamennyi szám, dehát mégiscsak 
a nyolcas mindennek a koronája. 
Mindenki erre készült és ha nem is 
beszélt róla, erre gondolt.

Mikor végre elindították a nagy 
versenyt, Hautzimger Sándor hangja 
is fojtottabb lett, amint a hango- 
sanbeszélőn keresztül a közönséget 
tájékoztatta. Mikor a hajók feltűn
tek a kanyarban, szánté jeladásra 
robbant ki a hangzavar, mindenki a 
maga legénységét biztatta és resz
ketett izgalmában, oly közel voltak 
egymáshoz a hajók. Ezer méternél

MOZI
Ha nyílik  meg az újjáalakított

Ma, kedden délután nyílik meg az 
István-út 39. szám alatt a „pesti 
Csikágó" népszerű filmszínháza, a 
R ex, amelyben az utóbbi hetekben 
szüneteltek az előadások. A  szünet 
alatt Forray Iván, a Rex új gazdá
ja  teljesen korszerűsítette a moziját. 
A  régi közönség alig fog  ráismerni 
a Rexre, amelyet átépítettek, újjá
alakítottak, kívül-belül úgy Jdcsino- 
sítottak, hogy még az igazi Csiká- 
góban is megállná a helyét.

Az új R ex  első műsorán a nagy 
mesejáték, az „Oz“ szerepel.

K I S  H Í R E K
A Nemzetköz! Filmkamara köz

gyűlését á múlt héten tartották meg 
Berlinben. Magyarország —  amely 
1039-ben kilépett —  most ismét csat
lakozott a Nemzetközi Filmkamará
hoz, amelybe az idén még a követ
kező államok léptek be: Szlovákia, 
Horvátország, Románia, Hollandia, 
Bulgária és Törökország.

*
A  m agyar filmkultúra elismerését 

és a m agyar megbízottak megbecsü
lését mutatja, hogy az egyik alelnöki 
tisztségre Balogh László dr min. osz
tálytanácsost választották meg.*

A  Nemzetközi Filmkamara köz
gyűlésének magyar résztvevői nagy
jelentőségű tárgyalásokat folytattak 
a német filmgyártás vezetőivel a 
magyar-német filmkapcsolatokról is.

. V '*
Az augusztusi, IX. nemzetközi 

filmversenyen az idén is résztvesz- 
nek a legjobb magyar játék- és kul-

a Hungária egy kicsit elhúzott, a 
Pannónia azonban nem hagyta ma
gát, egyre feljebb jött, ötven méter
rel a oél előtt már csak légszek- 
rényhossz volt köztük a különbség, 
s később ez is egyre csökkent. Már 
a hungáristák sápadni kezdtek és 
mikor látták, hogy az egyik fiú rá
kot fog, a hang is torkukra fagyott. 
Szerencséjükre ez már oly közel volt 
a célhoz, hogy a Pannónia nem 
tudta kihasználni és egy méterrel 
kikapott.

Erre aztán egymás nyakába bo
rultak az érdekeltek, vége-hossza 
nem volt az ölelkezésnek. A  panno
nisták íeverten kívántak szerencsét 
ellenfelüknek, akikhez minden pilla
natban a legméltóbbak voltak és 
könnyen elképzelhető, hogy ha újra 
eveznék a versenyt, ők nyernék meg. 

*

Még egy kajakos szám volt, s 
ezzel véget ért a bajnokság és ezzel 
együtt az 1941. évi evezős-idény is. 
Ha idényközben nem is ment min
den úgy, ahogy kellett volna, a baj
noki küzdelmek nagy sikere minden
kiben reményt keltett.

Nem kell félnünk a következő 
idénytől, mindenki pihenhet nyu
godtan. Jó volt a vége, tehát jó volt 
minden.

Szombathy István.

T. OLVASÓINKHOZ!
L A  hozzánk Intézett közérdekességü 

sportkérdésekre ebben a rovatban vála- 
■colunk.

2. Levél- vagy Jevlap.válaszra nem vál
lalkozunk.

3. Névtelen levelekre nem telelünk.
4. Megbatározott napra szóló válasza, 

lásra nem vállalkozunk.
5. Kéziratokat nem órizünk meg o nem 

adunk vissza.
4. Tipp-pályázatl kérdésekre nem ebben 

a rovatban felelünk. Az Ilyen kérdések
hez válasz-levlap, vagy válaszbéiyeg 
mellékelését kérjük.

„A D. Magyarság liivo.”  Jelentkezzék a 
Siketek SC-néi. Életkorától és játéktudásától függ, hogy melyik csapatban játszhat.

T. Géza: 1937-ben Ceányi Zoltán 1442- 
vcl, 1938-ban Darányi József dr 1517-tol, 
1939 ben Darányi dr 1488 cm eredménnyel 
nyerto a súlylökö bajnokságot.

AUTÓ

Lélekemelő ünnepség. . .
volt a maroshegyi Szent Kristóf- 
templomnak, az országút vándorai 
védöszentje templomának felszente
lése,. A  templomot közadakozással 
emelték. Minden egyes téglája a hí
vek, az autósok és motorosok áldo
zatkészségét és vallásos érzését hir
deti.

Töbhszáz autós és motoros zarán
dokolt el az ünnepségre, a fehérvári 
csillagportya és salakpályatorna 
egész mezőnye állott be a sorba, 
hogy emelkedett lélekkel fogadja a 
templomot felszentelő Proithy Már
ton dr, maroshegyi plébános áldását 
és hálát mondjon az autósok véd- 
szentjének.

A  balatoni országút mellett emel
kedő Szent Kristóf-templom jelkép. 
Jelképe annak a vallásos áldozat- 
készségnek és áhítatnak, mely ma, 
a technika századában, a világvihar 
éveiben is oly mélyen gyökerezik a 
lelkekben.

turf ilmek.
*

A III. Magyar Nemzeti Filmhét
szeptember 12 és 17 között lesz, de 
az idén sem a fővárosban. A  ren- 
dezöbizottság már megkezdte mű
ködését.

A MOZIK MŰSORA
Rövidítések: n = lU, f “  */«. h = % Sz = szombat, V = vasárnap 

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

ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel: 153-034. 
Í6. Í8, flO. Sz. V.: f4-kor is. ököl jog 
(Wallaco Beery).BELVÁROSI HIUADŐ Petőfi Sándor-u. G. 
T.: 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magyar-. 
Ufa-, Luoe-, Fox híradó. Részletes be
számoló a keleti harctérről. GPU-borz^I- 
mak Lembergben. Az erdélyi kaláka. 
Nyereg alatt. Rajzfilm.
CASINO Eskü-út 1. T.: 383-102. f6, h8, 
lilO. Sz. V.: f4-kor is. Karenina Anna. 
(Greta Garbó.) 2. héti 
CITY Vilmos osáázár-út 86. Tel.: 111140. 
hG, hS. hlO. Sz. V.: h4-kor is. A látha
tatlan ember. (Felújítás.)
CORSO Váci-ntea 9- Telefon: 182-818.f6, f8, flO. Sz. V.; f4-kor is. A nagy 
riport..BECSI Teréz-körút 28. Tel.: 125-952.
f6, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Repülő 
kalózok.
HÍRADÓ Erzsébet-fcörút 13. T.: 222 499.9-től 24-ig folyt. Magyar-. Ufa , Luee-, 
Fox- és rajzos, híradó. Részletes beszámoló a keleti hangtérről. GPU-borzalmalc Lembergben. Az ‘ erdélyi kaláka. Nyereg 
alatt.KADIU.S Nagvmezö-ntra 22. Tol.: 122-098. 
fG. Ii8,' hlO. Sz. V.: f4-kor is. Arizonai 
vadmacska. (Jane Withcrs.)
HOYa L APOI.LO Erzsébet-körú: 45. T: 
222-002. nG, f8. hlO. Sz. V.: 4-koi is.
Csikágó grófja. (Róbert Montgoiüery). 
URANIA Rákóezi-út 21. Tel : 148-046.
5,. n8, flO. Sz. V.: b3-kor is. Ellenségek. 
CWilly Birgel.)

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T.: 422-722 
f4. 16, 48, flO. Sz. V-: f2-kor is. Szökik

Mit tudnak a fagázas 
gépkocsik?

A  fagázgenerátoros, tehát benzin, 
vagy motalkó, illetve gázolaj helyett 
hasábfával üzemben tartható teher
gépkocsi kérdése ma már nem kér
dés, jobbnál-jobb megoldásokról hal
lani és a mai benzinszükségben egy
re több tehergépkocsit alakítanak 
át az újfajta és mindenütt korlát
lan mennyiségben, olcsón beszerez
hető üzemanyagra. Sajnos, a gáz
fejlesztő készülék, az úgynevezett 
generátor ma még aránylag terje
delmes, a gázfejlesztés amellett

állandó felügyeletet
és szakértelmet kíván és ami a leg
kellemetlenebb, a kocsi indítása elég 
körülményes és hosszadalmas. Az 
égési termékek eltávolítása — ma
gyarul: a hamú és salak kikotrása 
— sem tartozik azon műveletek so
rába, melyek az utcai ruhába öltö
zött úrvezető által zokszó nélkül vé
gezhetők el, de a német közmondás 
szerint: szükségben az ördög legyet 
zabái!

A  személygépkocsik „fagázasí- 
tása“ sokszoros erőfeszítéssel folyik. 
A  műszakiak serege dolgozik a kér
dés megoldásán, olyan gázfejlesztő- 
berendezés megteremtésén, mely nem 
kíván kezelést, nem gátolja a hideg 
motor azonnali megindítását és nem 
követel olyan műveleteket a vezető 
részéről, melyek a vezetőt piszkít- 
ják. Amellett van még más kérdés 
is, mely megoldásra vár. A mai fa- 
gázgenerátorok által szolgáltatott 
hajtóanyag

hőértéke aránylag kicsiny
és nem kölcsönzi a motornak azt a 
rugalmasságot, melyre az a kőolaj- 
termékek üzemanyagul való fel- 
használása mellett képes. A  fagáz 
oktánszáma — az oktánszám ma
gassága többek között fokozza a 
motor rugalmasságát, tehát jó vonó
képességét alacsony fordulatszám 
mellett — aránylag alacsony, nem 
túlságosan alkalmas személykocsi 
táplálására, hiszen a személyautó
tól nagy gyorsulást és komoly se
bességet, amellett igen jó hegy
mászóképességet követelünk.

Az olasz mérnökök, úgy látszik
—  nyomon vannak.

Erre vallanak azok a sikeres kísér
letek, melyek színhelye a milánói 
Monza-pálya. Újabban Mario Fed- 
ron, a híres M. P.-generátorok ter
vezője vívott ki nagy elismerést kí
sérleteivel. Pedron mérnök kis Lan
cia Aprilia kocsiját szerelte fel új 
gázfejlesztőjével és sikerült az ezer
kilométeres távot tizedfél óra alatt 
megtennie, ami kereken

105 kilométeres sebességátlag
nak

felel meg. A másik kísérleti kocsi 
egyébként szabványos’ Fiat 1190 
volt, ez 500 kilométeres távot futott 
be 107 kilométeres átlaggal. A  leg
megdöbbentőbbek a fogyasztási

CORVIN üllői-út 40. T .: 138-988 Í4. f6, 
f8, flO. V.: f2-kor is. Buvárhajók nyugatra !
ELIT Szent István-körút 16. Tel.: 114-502. 
fG, f8, flO. V.: 4 6. 8, 10. Madridi kém. 
HOLLYWOOD Betblea-tér 3 T.t 225-003. f4. fG, f8. flO. Szivek szimfóniája. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11, 2, 4, 6, 8! 10. Viliá.mházasság.
LLOYD HoIIán*tca 7/a. Tel.: 111-994.
f6, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Légy résen 
Andy Heardy. 2. héti 
PALACE Erzsébet-körút 13. T .: 221-222. 11, 2, 4, G, 8, 10. Cisco, a száguldó lovas. 
Stan és Pan hamvazószerdája.
PATRIA Népszinház-utca 13. T.: 145-G73. 
4, 6, 8. 10. Ráosnélküli-börtön.SAVOY Üllőiút 4. T.: 140-040. 4, G, 8, 10
V.: 2-kor is. Eszményi asszony. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T.: 268- 
999. 5, n8, Í10. V.: 3, nG, f8, hlO. Modern 
idők.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276. f4. fG, f8. no. V.: f2-kor is. Eszményi asszony. 
2. hét!

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gömbös út 11. Tel.: S55-374.
n4, n6, n8 nlO. V.: n2-kor is. Felszaba
dulás. V. d. c. IP D. III. 88. 
BELVÁROS] Lrányi-útca 21. T.: 384-563. 
4, 6. 8, 10. V.: hő és li7 is. Nagyvilági
nő.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351—500.Átalakítás miatt zárva.
ELDORADÓ Népszinház-n. 31. T.: 133-171.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Kanada ördögre. Veszélyes útitárs.
HOMEROS Hermina-út 7. T.: 496-178.
5, n8, flO. V.: 3-kor is. Erdélyi kastély. IPOLY Csákv-utca 65. Telefon: 292-626. 
5, n8, flO. V-: h3-kor is. Fehérvári hu
szárok.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
334 644. f4. fG, Í8, flO. V.: f2-kor is.A holnap hajósa, 
c. 11: A 14-es futár.
OLYMPIA Erzsébet-körúí 26. T.: 423 188. 
4, 6, 8, 10. V.: 11 és 2-kor is. Pepita 
kabát.
OTTHON Beniczky-utca 3 Tel.: 146-447. 
n4, nG, n8, nlO. V.: n2-kor is. Iréné. 
PHONIX Rákoezí-úi 68 Tel ■ 223-242.
11, 5, n8, flO. Sz. V.: 3-kor is. Veszélyes 
ntitárs. Kanada ördöge.
REX István-út £9. T.: 238-620. fő, h7, 
9, Sí.: 14. Í6. Í8. flű, C-tŐl, ŰZ.

O l a S Z  S Z e m é l y 

eredmények voltak. A Fiat 1100 az 
500 kilométeres úton mindössze 45 
kilogramm hasábfát fogyasztott, 
ami

százkilométerenkint 9 kilóval 
egyenlő.

A kis fogyasztás mellett a távot 
megállás nélkül lehetett teljesíteni, 
nem kellett közben „tankolni” , vagy 
hamut kotorni. Az 1000 kilométert 
futott Apriliával háromszor állottak 
meg útközben, a teljes fogyasztás 
113.4 kiló hasábfa volt.

Ha a fenti eredményeket pénzre 
számítjuk át, egyenesen elképesztő 
adatokra jutunk. A Fiat 1100 átla
gos fogyasztása nem túlzott sebes
ség mellett vagy tíz liter motalkó 
százkilométerenkint, százon felüli 
átlagban ennél lényegesen több. Ha 
mégis megmaradunk a tízliteres fo 
gyasztás feltétele mellett, úgy a mo
talkó mai 68 filléres literenklnti ára 
mellett 500 kilométeres útra 34 
pengő ára motalkóra van szükség. 
Az olasz fagázas Fiat viszont mind
össze 45 kilő fát használt el, ami a 
hasábfa mai kb. 5 pengős méter- 
mázsánkinti ára mellett nem éri el 
a két és fél pengőt!

Tehát 34 pengő áll szemben két 
és fél pengővel,

Fagázüzemhez tehát a benzinüzem 
költségének alig tizennegyed részére 
volt szükség. Gyors átszámítással 
megállapíthatjuk, hogy a fagázas 
autó üzemanyaga például Budapest
től Becsig —  nem több, mint hároln 
kisszakasz!

A  milánói kísérletek a szakértők 
körében óriási feltűnést keltettek. 
Szó van arról, hogy az egyik leg
előkelőbb olasz gyár hamarosan rá
tér az M. P. gázfej lesztös személy- 
kocsi sorozatgyártására. Szinte me
sébe illő kilátásokat Ígér ez a hír, 
filléres költséggel és jegyre mért 
motalkó nélkül róhatjuk majd az or
szágutakat. És ha balatoni társas
kirándulásokra kerül a sor, amolyan 
piknikalapon, úgy majd mindegyik 
meghívott utas egy-egy hasábnyi 
fával járul az üzemköltséghez és ha 
útközben kifogy a „benzin” : az utaF- 
létszám legfiatalabb tagját küldik 
majd el az erdöszélre —  rozsét 
szedni.

EGYESÜLETI HÍREK
Fibinger Sándor, aki nz ETC-nek tíz 

éven út volt megszakítás nélkül intéző
je' lemondott az egyesületben viselt tisztségéről.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda é« szombat kivételével minden nap. Szerkesztőség és kiadó- hivatal Bp. VIII., ltökk Szilárd-utca 4. — Távbeszélő 132—499 és 133—977. Levél

cím: Budapest 72. Postafiók 42. — Posta- 
takarék: 53.360.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppé László.Felelős kiadó: Kultsár István.Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 

2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9.—, Amerikába 10.—.
Nyomatott a Stádium Rt. kiirfurgógé- 

pcin. Felelős: Györy Aladár igazgató.

RTALTO Rákóezi-út 70. Telefon: 224-443.
f4, f6, 18; flO. V.: f2-kor is. Hai álgolyó. 
Életmentés mindhalálig. Stan ós Pan.

A RÁDIÓ MŰSORA
Reménylk verseiből 
Tímár József ad elő 

A „Szerelmi bájital“  olasz 
hanglemezről

Kedd, július 22.
Budapest I  (519.5 m): 6.40; Ébresztő.

Torna. — 7: Hírek. Hanglemezeik. — 10: 
Hírek. — 10.20: Apróságok az erdélyi
művészek életéből. Irta: Szászné Szappa- 
nyos Gabriella. — 12.10: A rádió_ szalon- 
zenekara. — Közben 12.40: Hírek. — 
13.30: Melles Béla zenekar. Vezényel: 
Vinczo Ottó. — 14.30: Hírek. — 15.90: 
Herszényi Bálint zongorázik. — 15.55: 
Füzesi Emília énekel, zongorán kíséri 
Aigncr Pál dir. — 16.15: Bodorné Czck® 
Vilma mesél. — 16.45: Hírek. — 17: Hírek 
szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: Sthyin- 
mcl Miklós tánezenekara játszik. — 17,40: 
A veszedelmes utca. Auer György dr elő
adása az nleai balesetek jel. — 18: Haydn: 
D-dur (londoni) szimfónia. Hanglemez. — 
18.30: Buttykay Ákos emlékezete. Irta: 
Koeh Lajos dr. 19: Hírek magyar,
német és román nyelven. - -  19.20; Muzsi
káló magyar tájak. III. rész: A Dunán
túl. összeállt tóttá Voreckei Rezső. Felol
vassa Fáy Béla. Közreműködik Votisky 
Alice cs Orbán Sándor. Kísér: Sárközi 
Gyula cigányzenekara. — 20.10: Az erdélyi 
költő. Á bevezetőt írta Kovács László. 
Felolvasás. Reményit- Sándor verseiből 
előad Tímár J ózsef. — 20.45: Szerelmi báj- 
ital. Rövidített opera. Zenéjét szerezte 
Donizetti. Előadja Alfani Tellini. Cristy: 
Solarb Edounrdo Fatieanti, Conati, Man
náéin:, ének- és zenekari kísérettel. 
Hanglemez. — 21.40: Hirck. 22.10: Ma
gyar női kamarazenekar. Vezényel: Arató 
István. — 33: Hírek német, olasz, angol 
és francia nyelven. — 23.25: Ráez József 
cigányzenekara muzsikál. — 24: Hírek.

Kassa (208.6 m): 11.05: Á búzakalásü 
éneke. Varró István előadása költőmé; 
nyekkel. — 11.30: _ Wagner: Nürnbergi 
mesterdia 1 n oko k, nyitány. Hanglemez. 
11,40: Hírek magyar ás szlovák nyelven*


