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Z s e it g e ilé r  lesi a i Ulpest balsiélsője ( ! í )
Telegdy és Dómján 

már elhagyta 
N a g y b á n y á t

Nagybánya, július 24.
Hírt adott már a Nemzeti Sport 

arról, hogy az NSE játékosai közül 
Telegdyvel a Kolozsvári AC, Dom- 
jánnal pedig' a Nagyváradi AC tár
gyal. Á  tárgyalások eredményre 
vezettek, Telegdy már aláírta a 
líAC-lioz szóló igazolását, Doyijánt 
pedig már az N SE  is kiadta. Te
legdy kiadatása még nem történt 
meg.

A két játékos már elutazott Nagy
bányáról.

K.

t j  ötlet az NB 111-ban
szereplő csapatok költsé
geinek csökkentésére

A Magyar Pamut?pár nagyon rossz be
osztást kapott az NB IlT-ban. A cso
portjában — az egy WMTK-t kivéve — 
csupa vidéki csapat van. Mégpedig ko
moly távolságokat kell utazriiok egy-cgy 
mérkőzésre. Áz ő csoportjukban van Új
vidék, Óbecse, Makó. Hód mező vásár hely. 
Szeged, Szabadka stb. A Magyar Pamut 
v-ozc tőségéinek fő a feje* hogyan oldja 
meg ezt a nehéz és költséges problémát.

A költségek előteremtése a legnagyobb 
gond és fogják kérni az MLSz t,' hogy 
az utazási alapból ők is részesüljenek. 
A másik fogas kérdés az, hogy a lég több 
JveLyromár szóm haton ei ke-U utazni-és 
csak hétfőn jöhet vieza a csapat.. Elvesz 
tehát két munkanap. A vállalat sport
szerűen gondolkodó igazgatósága azonban 
igyekszik, erre megoldást találni.

A költségek csökkentésére pedig Mar
gói Miklós ajclnöknck van kitűnő torve, 
ami valószínűleg a töb;bi egyesület köré
ben is lelkes fogadtatásra fog találni.

— Az elszállásolással és étkezéssel kap
csolatosan az a tervem, — mondotta a 
népszerű alelnök — hogy a csapatok ren
delkezzenek be önellátásra. Értem ez alatt 
azt, hogy a Pamutipar gondoskodik min. 
den Budapestre utazó ellenfelének az el. 
szállásolásáról és étkeztetéséről. Saját 
keze^sben ezt olcsóbban és jobban meg 
tudjuk oldani, mint a hozzánk jövő el
lenfelünk és ugyan ez a helyzet, lia mi 
megyünk vidékre, íg y  az utazó csapa
tokra csak az útiköltség hárulna és a 
vendéglátó tényleg vendéglátó volna. 
Véleményem szerint ez nagy megtakarí
tást jelentene és ha minden csapat jól 
megoldja ezt a kérdést, tetemes költsé
gektől szabadulna meg*

A terv tényleg életrevalónak látszik. 
A vidékiek valószínűleg lelkesedni fog
nak az ötlet végrehajtásáért, mert ők 
Budapesten jóval drágábban tudják az 
elszállásolás és étkezés kérdését megol
dani, mint a budapesti csapatok vidéken.

Gyetvay a Ferencvárosban marad
A válogatott balszélsőt újabb három  évre szerződtették  
a zöld-fehérek

Szerdán este, a Ferencváros edzé
se után Hónigberger János intéző 
az irodába invitálta Gyetvayt.

— Ma este —  mondotta nekünk 
Hónigberger —  végérvényesen lezár
juk a G yetvay-ügyet. Annyit máris 
mondhatok, hogy csak félreértésen 
múlott az egész dolog. Gyetvay nem 
akar elmenni a Ferencvárosból.

Az öltözőben már az utolsó játé
kost is rneggyúrta a vörös Takács 
s a fiúk egymásután vonulnak a 
klubházba, a szokásos szerdai vacso
rára, a vezetők és G yetvay azonban 
még hiányoztak. Odalent, az irodá
ban még folyt a tárgyalás.

Kilenc óra már elmúlt, amikor 
Dimény edző hozza az első hírt az 
irodából.

-— G yetvay  —  mondja —  vissza
vonta a felmondását. Részleteket 
még nem tudok...

Aztán befejeződnek a tárgyalások. 
Résztvevői mosolygós arccal jönnek 
ki.

—  A  tárgyalás során kiderült — 
újságolja Hónigberger — , hogy jó
formán félreértésen múlott G yet
vay nak ez az elhamarkodott lépése. 
A játékosnak a jövője miatt voltak 
aggodalmai. E zt rosszindulatú és 
felelőtlen tanácsadói ki akarták 
használni s erre az elhamarkodott

lépésre bírták. H ogy maga, Gyetvay  
is hibázott ebben az ügyben, ezt ö  
is belátta s ezért bocsánatot is leért 
a vezetőségtől. A  tárgyaláson. aztán 
minden félreértést sikerült tisztáz
nunk s G yetvay visszavonta felmon
dását.

Maga G yetvay így beszél:
—  őszintén mondom, most már 

sajnálom, hogy ezt az elhamarko
dott lépést megtettem . Rossz ta
nácsadóim voltak, sikerült nekik 
beugratniok. Erről az ügyről többet 
nem  is akarok beszélni, csak annyit 
mondhatok, hogy továbbra is olyan 
lelkesedéssel és szívvel játszom a 
Fradiban, mint' eddig.

Gyetvay újabb három 
évre a Fradié

A  Ferencváros vezetősége részéről 
Hónigberger János csütörtökön dél
előtt megjelent a szövetségben és 
benyújtotta G yetvay  és N agy  And
rás szerződését.

—  H ogy mennyire nem akart tő
lünk komolyan elmenni G yetvay  — 
mondotta Hónigberger —, bizonyítja 
az is, hogy nem egy évre, hanem 
három évre kötött szerződést a F e
rencvárossal-: G yetvay és N agy
szerződtetésével, illetve Gyetvay  

Ázerződésének megújításával be is

fejezte csapaterösítését a Ferencvá
ros. Jelenlegi játékosgárdánk most 
olyan , játékerőtí képvisel, hogy újabb 
szerződéssel csak „gyengíteni1 tud
nánk már a csapaton.

(—  Mi van Füzérrel?)
—  Csak a Nem zeti Sportban ol

vastuk, hogy Füzérnek ilyen szán
dékai voltak, vagy vannak. Füzérről 
kezdettől fogva nem volt szó a F e
rencvárosban.

Meglepően jó 
a Ferencváros erőnléte

A  szerdai mezítlábas mérkőzésen 
feltűnt a zöld-fehér játékosok gyor
sasága és jó erőnléte.

—  Eúgem  is meglepett —  mon
dotta Dimény edző — , hogy milyen 
jó erőnlétben van a társaság. Azért 
is adtam nekik labdát...

— E g y pár fölösleges kiló majd
nem mindenkin akad —  állapította 
meg a vörös Takács ■— ettől azon
ban hamarosan megszabadítom őket. 
Annyit én is megállapítottam, hogy 
nagyszerű erőben vannak a fiúk. 
N em  lesz itt hiba az ősszel sem.-.

A  Ferencváros legközelebbi edzése 
m a déUitán fél 6 órakor lesz, va
sárnap délelőtt pedig kétkapus játék 
szerepel a műsoron.

A tő városi versenyzők is 
indáinak a nagyváradi 
ás*ókongress*usi 
versenyeken

Fehér J. István és Mérai János csü- 
törlo'kön Nagyváradra utazott a tíz nap 
múlva sorra kerülő úsaokongr«sszuM 
versenyek előkészítésére. Nagyváradon 
már lazasan készülnek az ország us'jzo- 
sport iának fo-g-adására és mindent elkö
vetnek hogy ennek az országos megmoz
dulásnak megfelelő keretet biztosítsanak. 
A kongresszusi versenyen a fővárosi él
gárda tagjai is elindulnak, a vizüaMa- 
válogalott pedig a vidéki válogatott 
ellon áll ki mérkőzésre. A  nagyváradi 
úszókat egyébként Eperjese? Béla. a régi 
idők hírneves bajnoka készíti ölő a ver
senyre akinek igen nagy a népszerűsége 
különösén a fiatalság körében.

Millenáris Sporttelep
Thi*köly-öt éa Szálló József-ntca sarok

Július 2 6 - á n ,  szombaton 
e s t e  8  órakor

Magyarország
kerékpáros pályabajnokságai

Második nap  
Kétülésesgépek bajnoksága 

25 km-es pontbajnokság 
Négyes csapatbajnokság elődöntői 
20+40 km-es moíor- 
jyezetéses verseny 

Egy Jeggyel kelteni

Meglepetés a Hazaiélés Bajnokságban:
B e z d á n  l e s z  a z  u j v e r b á s z i a k  e l l e n i e l e  
a  d ö n t ő b e n  ■

B e z d á n i  S E - U i v i d é k i  F C  
2 : 1  ( 2 : 0 )
Tehetetlen csatársora miatt vesztett az Ú jvidéki FC
Ú jvidék, 7000 n éző . V ezette: Pataki (Szeged)

Uj játékos a Szegedben
Egy heti pihenő után a Szeged 

csütörtökön már ismét edzést tar
tott. Az edzés elég késön kezdődött 
és arról bizony jónéhány eisöcsa- 
patbeli játékos hiányzott. Tornagya
korlatok vezették be az edzést,'majd 
futás következett s a végén röVid 
időre a labda is előkerült.

Az edzésen derült ki, hogy új: já 
tékosa van a Szegednek. Az új já
tékost Juhász Józsefnek hívják. Kö
zel tíz évvel ezelőtt az SzTK játé
kosa volt, utána kikerült Báselha és 
onnan most jött haza. Amatőr ala
pon fog  játszani a Szegedben. 29 
éves, jobbhátvéd.

-  .~ r -r -T Í 3 g e a > ^ m .  -

Megszűnt
az övuteai pálya

Néhány évvel ezelőtt, 'amikor még 
a Zuglói SE a profi első osztályban 
szerepelt, sok keserves harcot vív
tak élcsapataink az övutcai,, orosz
lánbarlangban". Aztán, hogy a ZSE 
kiesett az első osztályból, kisebb 
mérkőzéseket játszottak már csak a 
pályán és elcsendesültek a viharok.

Most arról értesültünk, hogy az 
övutcai pálya megszűnt. Felvilágo
sításért Juhász Lajoshoz, a Z. Da- 
nuvia szövetségi képviselőjéhez for
dultunk-

—  A  hír igaz, —  mondta Juhász 
pajos. —  A  pálya területe a fővá
rosé voit és mi azt béreltük. M őst á 
főváros a pályát visszavette tőlünk 
és egy gyárvállalatnak adta bérbe. 
A  gyár.válíálat aztán saját celjáira 
igénybe vette a pálya területét: Íg y  
o.ztán megszűnt annak a lehetősége, 
hogy továbbra is labdarúgó mérkő
zéseket lehessen ott játszani. Azonnal 
tárgyalásokat kezdtünk a BVSO  
vezetőségével és máris megállapod
tunk abban, hogy. az edzéseinket és 
a mérkőzéseinket a BVSC szönyiúti 
pályáján fogjuk a jövőben megtar
tani.

N agy meglepetést hozott a Haza
térés Bajnokságnak Újvidéken meg
ismételt középdöntője: a Bezdánban 
döntetlenül végződött mérkőzés után 
Újvidéken mindenki az egyébként is 
jobbnak tartott U FC győzelmét 
várta. De nem ez történt! A  Bezdáni 
SE teljesen megérdemelten legyőzte 
az újvidékieket és ezzel bejutott a 
Hazatérés Bajnokság döntőjébe, ahol 
az ujverbászl cukorgyár csapatával 
fog megütközni vasárnap Újvidéken.

A  két csapat a szegedi Pataki síp
jelére így állt fel csütörtökön dél
után a volt NÁK-pályán:

B 8 E : Hermann —  Vukovics II, 
Kiss I  —  Fejes, Maszály, Mirkei —  
Jeszenszky, Kiss II, Horváth H l, 
Albert, N agy.

XJFC: Báthy —  Zahorai, Somogyi 
—  Gál, Buzgó, Burai I  —  Buján, 
Erdős, Szablyár, Balogh, Pörge.

AZ I. FÉLIDŐ
Kezdés után nyomban a BSE he

vesen támad és az I. félidő alatt vé
gig a vendégcsapatot látjuk többet 
támadásban. A z  U FC mintha túlsá
gosan is biztos lenne a dolgában. A  
magasnövésü bezdániak sorra elfeje
lik a magas labdákat, de az újvidé
kiek nem okulnak, folyton a levegő
ben tartják a labdát. Annak ellenére, 
hogy a BSE van fölényben, a veszé
lyesebb támadásokat az U F C  ve
zeti. A  22. percben Szablyár bom
bája alig kerüli el bezdáni kaput. A  
25. percben a BSE megszerzi a veze
tést. Jeszenszky Ívelt beadása a kapu 
elé kerül, Báthy Ittfut, de nem éri J

el a labdát. A  labda egyébként tel
jesen veszélytelen és már kifelé tart, 
hogy a kapu mellé jusson, amikor a 
a befutó Zahorai túlbuzgóén belefejel 
a labdába és

a saját kapujába hull. öngól!
A  BSE  vezet l:0-ra . A  gól leveri az 
U F C -t, hamarosan azonban újra láb
ra kap a honi csapat. A  támadások 
szépek, de a góllövés nem sikerül. A  
28. percben Szablyár 16 méteres lö
vése a kapufát súrolva jut ki. A  33. 
percben Erdős üres kapu mellé he
lyezi a labdát. A  36. percben a BSE  
újabb gólt ér el. A z újvidéki kapu 
előtt pattog a labda, amikor Nagy  
jó  helyzetbe kerül és 12 méterről 
félmagas éles lövéssel küldi

a  j o b b  s a r o k b a  a  la b d á t .  2 :0 .

Váltakozó mezőnyjáték után az új
vidékiek támadásai közben ér véget 
az I. félidő.

A H. FÉLIDŐBEN
mindenki az UFC nagy lendületét 
várja, ehelyett a honi csapat még 
lustábban játszik, mint a szünet 
előtt. Lassan a közönség is a ven
dégek pártjára állt és a bezdánia- 
k at bíztatta.' Unalmas mezőnyjáték 
után a 28. percben Szablyár— Ba
logh— Erdős összjáték után Erdős 
10 'méteres éles lövése

védhetetlenül surran a léc alatt 
a bezdáni hálóba. 2:1.

A  35. percben Szablyár 20 méte
res lövését M  kapufa védi. A  le

pattanó labdát Pörge kapu mellé 
helyezi. A z U FC csatársora még 
tesz erőfeszítéseket, de minden szá
molható eredmény nélkül.

BÍRÁLAT
A  BSE győzelmét igazságosnak 

kell ítélnünk. A  csapat talán kissé 
keményen játszott helyenkint, az 
újvidéki együttes kényelmes, lélelc- 
nélküli játékára azonban mégsíncs 
mentség. A z  elbizakodottság áldo
zata lett az UFC. Egyhangú a véle
mény, hogy Bezdánban szebb játék 
folyt, mint ezen a megismételt mér
kőzésen.

A  győztes csapat csatársorában 
egyénileg Jeszenszky és Nagy, védel
mében pedig a hátvédek tűntek ki. 
Az újvidéki együttesben öngólja elle
nére is Zahorai volt az egyik leg
jobb ember. A  csatársorban Szablyár- 
tói és időnkint Baloghtól láttunk jó 
megmozdulásokat, egyébként azon
ban a csatársor nagyon gyengén 
játszott.

A  mérkőzés után Kutrucz János, 
az E T  főtitkára az U A C  játékosai
val edzés-bemutatót rendezett, ame
lyet a közönség nagy érdeklődéssel 
nézett végig.

A vasárnap sorraberülő pestezenterzeé- 
heti amátőrválogaíott—Gamma edzümér- 
kőxés iránt nagy .az érdeklődés Pestszeut- 
cr7scücten. A mérkőzés délután 6 órakor 
kezdődik az Erzsébét-utcai pályán. Elő
zőleg az ETC játszik a Gamma SzSE 
ellen. ‘ ,

C sanfaveren játszik vasárnap a  Szeged- 
Felső városi IE-

M aj cinem a teljes bajnoki 
mezőny Indái a komaromi 

vidéki evezősbajnokságon
A vasárnapi komáromi evezős ver se nyé

kén, mint már megírtuk, öt budapesti 
egylet indul cl majdnem teljesen azzal 
a legénységgel, amellyel a bajnokságon 
is szerepelt.A Pannónia indítja a nagy nyolcast a 
multheti • össxoáll'ítáisban (Szabó, Bartók, 
Marosy, Élő, Zágon. Szőnyi, Rabatin, 
Takács v. ev. és Zimonyi korm.), ezen
kívül egy kormányos négyest fnyer
sen yzűkből, egyet újoncokból és az újonc 
nyolcast.

A Hungária benevezi a nagy nyolcast, 
amelynek felállítása két helyen válto
zik. A  vidéken tartózkodó Mamusich 
helyébe Szabó S. ül, Gyory helyébe íve
dig, akit most operáltak, Kovács T, 
Tehát így ülnek hajóba: Kalmár, Szabó* 
Szerdahelyi, Inolay, Szilvássy. Szabó 
Kovács T., Farkais v. cv. és Molnár kor
mányos. Ezenkívül indul az újonc nyol
cas, az egyik nagy négyes és esetbg az 
újonc négyes. Mindkettő kormányossal.

A Nemzeti HE-bol a bárom egyes: 
Bánliidi, Goszleth dr és Kvempels dr áll 
rajthoz, valamint Bánhidi és Goszleth 
kettősben is.

A MAC indítja Tnotayt egyesben, a 
kcrmájiyos négyest és a nyolcast, amely 
a bajnokságban harmadik lett.

Hogy a BSzKRT milyen hajókat indít, 
nem tudjuk, egy biztos: kettős kajakba® 
feltétlenül indul.

Amint látjuk, a Pannóniának meg le «  
az alkalma a visszavágásra és most. 
hogy a Hungária kot helyen is meg
gyengült. még több esélyt adhatunk 
neki. Az. hogy  ̂kettejük küzdelmébe a 
MAC is beleszóljon, nem valószínű, habár 
az utóbbi időben egyre rohamosabban 
javul.

A szövetség mindent megtesz, hogy a 
komaromi verseny t minél érdekesebbé 
tegye, hogy aztán a Vidéki Bajnokság 
jól elkerüljön, az már a komáromiakon 
all.

Azt hisszük azonban, hogy Komárom 
nem fog szégyent vallani.

ÚSZÁS

A horvat us/.ók szorgalmaean készül
nek a magyarok ellen augusztus folya
mán vívandó válogatott viadalra. Grlci- nics,  ̂Potocsniák, Perfetta, M-doslavics 
Zágrábban edz.

A. MlJSz déli kerület© vásárnap dél
előtt 11 órai kezdettel rendezi meg Sze
geden vy. ú szóbáj nők i viadalát. Délután 
5r P3*ai kezdettel pedig a SzUE—Szentesi MÁV I. B) osztályú vízilabda mérkőzés -kerül sorra.



2 Péntek. 1941 július 25.s g ? a
A Gam m ához került Kónya, 

elm ondja, hogy elsőízben  
az első csapatban éppen  
a Gam m a ellen Játszott
S z e r e t n é ,  ha az áj e g y e s ü l e t é b e n  megfelelne 
a  b e l e h e l y e z e t t  b i z a l o m n a k

Kónya József, a Törekvés volt já
tékosa szerdán este leszerződött a 
Gammához és ezzel a sok port fel
vert Kónya-ilgy nincs többé. A  szö
vetségben, a szerződés aláírása után 
beszéltünk a játékossal. Magas, nyilt- 
tekintetü fiatalember Kónya  József, 
azaz „Pepi“ . Szívesen válaszol a fel
tett kérdésekre.

— Mikor kezdett futballozni? — 
kérdeztük.

— Már kisgyerek kóromban kezd
tem, a rugdalódzást, —  válaszolta 
mosolyogva Kónya  ,,Pepi“ . —  1933- 
ban kerültem a Törekvéshez és a 
köluökcsapatban játszottam. Először 
botfedezetet, majd középfedezetben 
ts szerepeltem. Aztán az ifjúsági 
csapodba, majd a „nagy kettőbe" ke
rültem. 1939-ben került sor arra, 
hogy az első csapatban játszhattam. 
Éppen a Gamma ellen kellett, ját
szatnom. 2 :l-re  kikaptunk. Ez volt 
az első szereplésem az első csapat
bún.

—  Emlékszem, nagyon jól játszot
tál azon a mérkőzésen ellenünk, — 
szólt közbe Á gfalvy  Ipoly, a Gamma 
ügyvezetője, aki a beszélgetésen je 
len volt,

Jólesöen mosolyog Kónya, Ágfalvy 
közbeszólására, majd folytatja:

— 1910-ben kerültem aztán végleg 
az első csapatba, a Szent Istvá.n- 
Kupa mérkőzések után. Róják a sé
rülése miatt nem játszhatott és így 
nekem kellett, helyettesítenem öt. 
Úgy látszik, nem játszhattam rosz- 
szul, mert azóta sem  kerültem ki a 
csapatból.

Úgy hallottuk, hogy Kónya, Jó
zsef szívesebben játszik kullancsot, 
mint azélsöhátvédet.

—  Mindegy nekem, hogy mit 
kell játszanom, —  válaszolta a fel
tett kérdésre a játékos. — Tény az, 
hogy jobban tudom a jobblábamat 
használni, mint a, ballábamat és 
ezért talán szívesebbén játszom a 
jobboldalon.

Megkérdeztük, hogy ismeri-e a 
Gammát, lsmerl-e a játékosokat az 
ír) csapatából.

— Kgy párszor már játszottam  
ellenük és így a fiúkat is majdnem 
mind ismerem, ■— mondta Kónya. — 
Nagyon sokat hallottam arról be
szélni, hogy milyen jó a szellem a 
Gammában és hogy milyen jól bán
nak a játékosokkal a vezetők. Am i
kor aztán a. Törekvés kiesett az 
N B I-böl és néhányon máshova 
akartunk menni, mindjárt arra gon
doltam, hogy a Gammát választom 
új egyesületemnek. Sajnálom na
gyon azt, ami a leszereödésemkor 
történt, de igazán mondhatom, hogy 
nem akartam más egyesületbe men
ni, csak a Gammába.

A beszélgetésen a játékos édes
apja is jelen yolt. Élénken helyesel 
annak, amit a fia mond.

—  N em  befolyásoltam a fiút ab
ban, hogy hova menjen, melyik  
egyesülethez szerződjék, —  mondta 
Kónya  ,,papa“ . -— A zt kérdeztem  
tőle: „Pepi, hol akarsz játszanit“  -— 
„A  Gammában1', —  mondta a fiam  
és ezért van most a Gammában.

Megkérdeztük, hogy milyen érzé
sekkel hagyja el a Törekvést és 
milyen gondolatokkal megy a Gam
mába,

— N agyon fáj a szívem, amikor 
arra gondolok, hogy sok jóbaráto
mat, játékostársamat és a hozzám 
mindig kedves és jóságos vezetőket 
el kell hagynom, amikor . a. Törek
vésből távozom, — mondta csende
sen a játékos. A kék-fehéreknél 
kezdtem tanulni a futballozást és 
nekik köszönhetem, hogy tűrhetően 
tudom a labdát rúgni. Remélem, 
hogy a fiúk és o, vezetők közül 
senki sem  haragszik rám, mert el
m egyek. Am i pedig a Gammát 
illeti, szeretném, ha a hozzám fűzött 
reményeknek eleget tudnék majd 
tenni és nem csalódnának bennem. 
A  magam részéről mindent elköve
tek, hogy a belém helyezett biza
lomnak megfeleljek. •

Aztán szépen elköszönt a játékos 
és sietett haza, mert már esti 9 
órára járt az Idő és a szövetségtől 
igen messze van Kőbánya, ahol a 
játékos lakik.1

iCufruci edző szerint
a Szabadkai VAK megüti 
az NB i színvonalát
( n é m i  e r ő s í t é s s e l )

A pályakérdés a délvidékiek főgondja
K u t r u c z  János, az Edzők Tes

tületének főtitkára az M LSz m eg
bízásából három hete járja a vissza
tért Délvidék városait és ott előadá
sokat, valamint korszerű edzésbe
mutatókat tart. Kutrucz közben Bu
dapesten járt és a következölcet 
mesélte délvidéki útja első félének 
tapasztalatairól:

. —  örömmel állapítottam meg dél
vidéki körutam során, hogy minden 
városban áldozatkész vezetők mű
ködnek az egyletek élén. Ezt láttam 
Szabadkán, Ujverbászon, Zombor» 
bán, Bezdánban, Kulá.n, Bácsfö! el
váron és óbecsén is. A leghosszabb 
idői Szabadkán töltöttem, éspedig 8 
napot. Szabadkán láttam hat mér
kőzést is a Hazatérés Bajnokságért. 
Általános benyomásom az, hogy a 
délvidéki labdarúgóanyag pillanat
nyilag nem üti meg az anyaorszá
gét. Láttam azonban tehetséges fia- 
ialolcat, akik kellő vezetéssel és ok
tatással hamarosan komoly értékel 
lehetnek a magyar labdarúgásnak.

—  Szabadkán ma kétségtelenül a 
Szabadkai Vasutas A K  a legjobb 
csapat, a fejlődés szempontjából so
kat ígérő azonban a Szabadkai 
M.TE is. Ez a csapat csupa fiatal 
játékosból áll. (Az SzVAK-kal 0:0- 
ra végzett. 1 A Sport és a Bácska 
körülbelül egy színvonalon áll. Ez a 
két csapat bizony komoly erősítésre
sorul, ha az NB-ben szép múltjá

hoz méltó szerepet akar játszani.
— Zomborban a mostoha pálya- 

viszonyok miatt eddig nemigen fej
lődhetett a labdarúgás, most azon
ban a város 250.000 pengőt szava
zott meg egy pompás korszerű pá
lya felépítésére. Ha ez az új pálya 
meglesz, akkor a zombori labdarú-

. gás jövője megalapozottnak tekint
hető, mert tehetséges, tanulraivágyó 
fiatalokban itt sincs hiány.

— Bezdán kis város, mindössze 
14.000 lakosa van, a labdarúgás

, iránt való lelkesedés azonban annál 
nagyobb. Kula viszont olyan remek 
talajú, gyepe$ p'Myávul rendelkezik.

amilyen talán az egész országban 
sincs. A  legérdekesebb a dologban 
az, hogy ez a gyep természetes 
gyep. A  pályát valamikor egy lege
lőből szakították ki. Reggeltől estig 
rúgják rajta a labdát a kulai fiata
lok, mégsines rajta Semmi kopás. 
Nem kell folyton hatalmas költség
gel ápolgatni, mint a pesti gyepe
ket.

—  öbecsén is jóképességü csapa
tot találtam, de a játékosok sport
szerű felfogásával —- sajnos —  ba
jok vannak. A z  Ujverbász elleni 
mérkőzésen bizony nem egészen úgy 
viselkedtek, ahogyan például a pesti 
pályákon már megszoktuk. Az volt 
az érzésem, hogy ellenséget és nem 
nemes ellenfelet látnak a másik csa
pat játékosaiban. Az ujverbász! csa
pat egyébként komoly jövő előtt áll.

— Általában a játékvezetőknek 
egyelőre sok bajuk lesz a Délvidé
ken, m ert az ottani játékosok kö
zött m ég nem alakult ki az a sport
szerű és fegyelm ezett szeltem, ame
lyet az új M LSz az anyaországban 
már meghonosított. Állandó a kia
bálás a pályán, a játékosok ott ha
donásznak a játékvezető orra előtt. 
Erélyre és sok-sok oktatásra van 
szükség, hogy itt is kialakítsuk a 
sportszerű szellemet és magatartást.

— Minden pálya füves volt, ame
lyet láttam, a talajukkal, ; nincs 
semmi baj, a pályák felszerelése 
azonban siralmas, még a szabadkai 
pályáké is. Mosdó-felszerelés nincs, 
öltözők nincsenek. Az öltözködést a 
pálya szomszédságában levő vendég
lőben, vagy magánházakban végzik. 
Ha a délvidéki csapatok bekerülnék 
az NB csoportjaiba, akkor bizony 
legsürgősebben a pályakérdést kell 
megoldanlok. Talán nem Is olyan 
nagy probléma ez, hiszen —- amint 
mondottam — a pályák talaja rend
ben van.

—  Előadásaim és edzésbemutatőim 
nagy tetszést arattak, ennek egyik 
magyarázata az, hogy a korszerű ed
zésről, a  korszerű labdarúgásról ed

dig csak elvétve hallottak, korszerű 
edzést pedig sohasem láttak. Ahogy 
észrevettem, minden egyletben meg
van a hajlandóság arra, hogy képe
sített edzőt szerződtessen magának 
a jövőben. Biztos, hogy sok edzőnk 
fog elhelyezkedni a Délvidéken. 
Szabadkán már dolgozik is kettő. Az 
egyik Szabó Antal, a másik Pítcsik 
János. Szabó a Szabadkai Sportnál, 
Pílcsik a Bácskánál. A  többi csa
patnál öregebb játékosok foglalkoz
nak a csapatokkal. Ez természetesen 
nem eszményi megoldás. Tapasztalt 
edzők kellenek, hogy a délvidéki 
labdarúgás megfelelő színvonalra 
emelkedjék.

—  Ha a csapatok színvonaláról 
beszélünk, akkor ezt mondhatom: az 
eddig látott csapatok közül csak a 
Szabadkai VAK üti meg az NB I 
színvonalát, ha •— néhány poszton 
erősít! Erőssége a közvetlen véde
lem. Fedezetsora szorgalmas. A  csa
társorban láttam egy remek jobb
összekötőt. Kár, hogy a fiú már nem 
túl fiatal. A  Bácskában és a Sport
ban is láttam néhány tehetséges já
tékost, ez a két csapat azonban leg
feljebb az NB II színvonalát üti 
meg.

Kutrucz most Újvidéken tartóz
kodik. Újvidékről még Temerinbe 
és esetleg Zentára is ellátogat. Re
méljük és hisszük, hogy az a négy 
hét, amelyet visszatért délvidéki 
testvéreink között eltölt, nem lesz 
hatástalan a délvidéki labdarúgásra.

Im Iiir m i

Vidéki eredmények. Vasvárs VLE—-Já- 
üCiházi AK  4:0 (1:0). 500 néző. Vezette: 
Kajcsos. A viazavágó inéfkő zésen  ̂biz tó* 
fean győzött a. hazai csapat. GóllÖVŐ: 
Tér ívnyi, Ka rá 11 tilos), Szakács, Kenésed, 
-  Dun? földvár: P. Juta^BKLE 2:1(141). Bar, V estette: Szltkovit*. Góllövő: Sidó (2), illetve Györkö. Nagy szeré óC&évél 
nyert a P. Juta.tTj egyesületek út Éafcakdunántúli kerületben. Az MLSz országid tanácsa fi. kü* 
vetkőző új nyugati egyesületek részére 
adott ideiglenes* játszási engedélyt: Magyar Lőszerművök SE (Veszprém), 
Győri Hengermalom SE. Csepregí SE, 
Szombathelyi Bőrgyár tí zömei SE, Kör
mendi Levente Egyesület, Zugló Dánuvia 
SE veszprémi csoportja, Tapolcai Vas-* 
utasok VOGE SE. Hét, anyagilag jól 
incgalapozott ogycfiüleitel lett gazdagabb a kerület.

Nyolc kölyökcsapat
szerepeltetésé^ ajánlja a Szent Ist
ván Kupában Balázs István (Buda
pest), de —  nyitott kapukat dönget. 
Nyolc kölyökcsapat szerepel ugyanis 
az esti mérkőzések folyamán. A  le
vélíró azt ajánlja, hogy a csoport
győztes kölyökcsapatokat vegyék be.

A Törekvés vezetőségét
bírálja Frenkó Miklós (Pestszent- 
erzsébet, Attila-u. 28.). Nehezmé
nyezi, hogy jó játékosokat elenged
nek. „Egyik-m ásik vezető inkább 
saját magát adná el!“

Érdékes összetett 
v nemzetközi 
* viadalt

ajánl ifj. Vízi Im re joghallgató 
(Orosháza, Hajnal-u. 5 .). „ A  mai 
világban, amikor az olimpiák, E B -k  
elmaradnak, arra gondolok, hogy le
hetne rendezni nemzetközi összecsa
pásokat egyszerre több Sportágban 
is, összesített pontozással. K ét or
szág öt-hat sportágban mérné össze 
egyszerre az erejét. Például labda
rúgásban, atlétikában, ökölvívásban, 
úszásban (vízilabdában), teniszben. 
E z persze Gsak Önkényes kiválasz
tás, ide lehetne venni esetleg a kerék
párt, a vívást, a birkózást, az eve
zést is. A  könnyebb megvalósítás 
kedvéért azonban helyes tenne csak 
öt, illetve hat sportágban mérkőzni. 
A  pontozást úgy képzelem el, hogy 
az egyéni győztesek egy pontot kap
nának, a csapatgyőztesek pedig 
annyi pontot, ahány emberből áll a 
csapat.

Milyen érdekes tenné e g y  ilyen 
magyar-német, vagy magyar-olasz
mérkőzés. A zt hiszem, érdekes éS- 
nagyszabású lenne ilyen „ö sszetett"  
nemzetközi m érkőzés."

A Makói AK pana
szait

tolmácsolja Vida Zoltán polgári Is
kolai. tanár azzal kapcsolatban, 
hogy a MAK-ot nem osztották be az 
NB III-ba, a Makói Vasutas SE-t 
pedig igen. „Igaz ugyan írja
többek között hogy a  Makói 
VSE ebben az évben az alföldi ke
rület első osztályában a második 
helyen végzett, a M ÁK  pedig csak a 
hatodikon, de a beosztólc so k  körül
ményt figyelmen kívül hagylak..."'

ffafocsaf dr m e g sze rzé sé re  
g& ndoi a z U l^ e st, ha Tó th  M atyi 
N agyváradra  m egy, d e  — e se tle g  
Z$@ngellér le$z a Illá k  bai$zéi$őie

Mint minden csapatunk, az Újpest 
is megerősített csapattal akar neki
vágni az új bjnoki évnek. Nagyjá
ból már kész a lilák őszi csapata, a 
Tóífc-kérdés azonban kissé megza
varta a lilák terveit. Ha Tóth Matyi 
valóban elmegy az Újpesttől, akkor 
balszélsőröl kell gondoskodnlok. Be
szélgettünk a balszélsökérdésröl a li
lák egyik vezetőjével. A következő
ket mondotta:

-— Tóth M atyi ügyében a helyzet 
változatlan és nem is várható semmi 
esemény addig, amíg az elnök úr 
haza nem jön. Akkor majd eldől, 
hogy Tóth Matyit elengedjük-6, mi
lyen feltételek mellett és, hogy ki 
lesz a helyettese.

—  Van-e valami terv erre az 
esetre ?

— Van. Valójában nem okoz nagy 
gondot Tóth esetleges távozása, hi
szen itt van Zsengellér, aki amatőr- 
korában szélsőt játszott. Ha más 
meaoldás nem adódik, akkor Zsen- 
gellér lesz a bulszélsönk. E z egyál
talán nem fogja jelenteni a csapat 
gyengülését, sőt... Rendelkezésünkre 
áll amellett Jobbágy, az V T E  ki
tűnő balszélsője, alci már túl van 
tavaszi gyengébb formáján és meg
nyugtató módon töltheti be a bal
szélső helyét.

—  Hallottunk arról is, hogy eset
leg a Ferencváros volt játékosát, 
Kalocsai dr-t szerződtetik balszélső
nek.

—  Ez a terv is felmerült, mond
hatnánk magától adódott, amikor a 
Ferencváros szabaddá tette Kalo- 
csayt. Egyelőre azonban ez csak 
terv. M ég nem téptünk érintkezésbe 
Kalocsay dr-ral.

—  És ki lesz a tartalékhátvédjo 
az Újpestnek Kecskés és Balogh II 
mellett ?

—  Kétségtelen, hogy két hátvé
dünk mellé harmadikról is gondos
kodnunk kell, de ez nem égetően 
sürgős, hiszen —  mint Pósa példája 
mutatja —  a mai játékrendszerben 
valamelyik szélső fedezetet is beáUíl- 
hatjuk szélsöhdtvédnek. Nem  ejtet
tük azonban el azt a tervet, hogy 
még egy hátvédet szerezzünk és ha 
alkalom adódik, akkor est meg is 
csináljuk. *

Az Újpest legközelebbi edzése 
pénteken lesz, szombaton délután 
pedig már kétkapura játszanak a li
lák. Az edzötárs a ChiSC csapata 
lesz. A mérkőzés szombaton délutáni 
5 órakor kezdődik a megyeriúti pá
lyán.

Ébredezik 1 1 IBII is
Ha valaki süt hiszi, has? NB II CM* paláink még nyítai pihenőjükét élvezik, 

tíz alaposan tóved. Sőt, van olyan csa
patunk is (Testvériség), amelyik ffbbnecm hagyta az edzéséit. _ ToklntettBl & nagy mozgolódásra, elhatároztuk, hogy 
körülnézünk budapesti NB II csapataink 
háza táján.

TÖREKVÉS:
ZÖKGfl. KÓNYA 158 SZ«CS NÉL
KÜL. d k  -  Él e s s e l , b e n k ő v e l  
ÉS NÉHÁNY IFJÚSÁGIVAL

A Törekvést nagy várveszteség érte az 
Idény végén, de ezt elkerült valamony- nylrii pótolnia. Zörgőn és Kónyán kivül Szűcs Gyunzl visszavon ulása .jelenti a 
veszteségüket, szerezlek viszónt két uj játékost: Élest az MMTE-bfll c-s Bbnltót a volt kolozsvári Univorsiutoa-Do!. Azonkívül néhány fiatalt is szamitanba 
vesznek őszre. Ezek közül Bujáid jjbb- 
fftűczet. Sípos baUiAtvéd és ívűmmel ki>- 

vzóphátvéd jön elsősorban számításba. Az 
edző .továbbra is Wcbér Lajos lctí-z.

BSsKRT:
BÍRÓ SANYI EDZŐ IS, JÁTÉKOS 
IS LESZ, SOLYMOSI HELYETT 
BARAK!

A BSzKRT-ban Bíró fogja vezetni az edzéseket ót* játékosnak is megmarad. 
Bíró már benyújtotta kérelmét — kivé- 
teles működési engedélyért — az MLS/.- hoz. Újság még, hogy Boraikét (Tokod) 
felvették á vállalat kötelékébe és őszre 
már ő védi a kék-sárgák hálóját annál is inkább, mivel Solytnosi távozik. Puff, a villamos csapat tartalék baikzölsűjie is 
kilépett a BSzKKT-ból cs — hír szerint — őszre a Lamnartot erősíti. A BSzKllT 
július Sl-én, csütörtökön kezdi cl az ed
zéséit.

GANZ:
BERZI É S ..,.

A Ganz .igen jó fogást csinált a holt- klénybán: megszerezte Bcrzit az Újpest
től. Berzit az Újpest kiadta és a játékos 
már résatvett a Ganz hétfői első edzésén. Ezenkívül Tóth Matyi ts „kopogtatott” Ganz-ékcál, de az o leigazolásából nem 
lett semmi, A Ganz a fiatal Pápait vette számításba a buiRzélon. do ezenkívül tár
gyal llak más halazéltíővol is. Szó lehet 
arról, hogy megkapják az Újpesttel 
Jobbágyot. Veréb, a Törekvés volt játékosa vezeti továbbra Is nz edzéseket. 
A íéigközclebbl edzés ma, pénteken lesi.

PÉNZÜGYi
UJ INTÉZŐVEL ÉS — A LISZKAY- 
FlVÉnEKKEL

A pénzügyiek eddigi intézője, Tamási 
Károly szakosztály! titkár lett s az In
tézőt tisztséget önclrus Lajos, nz egye
sület ‘ régi játékosa vette át. Erősíteni is fognak a póhiziisviek a Liszkny-fivő- 
rékkel, a volt MTIÍ egykori jelosségel- 
vel, Liiszkayék már akkor a Pénzügybe 
akartak menni, miolött a Kecskeméti A0- ba léptek volna és a tárgyalások már 
annyira clőrebálfidottak. hogy ez a régi tervük most teljesülni fog. A Pénzügy 
29-én, kedden tartja oldó edzését Rajnai, 
volt sokszoros Mnatőrvylogatoll csatár 
vezetésével.

BUDAPESTI LK:
BIZTOS: LACZÓ, PAGACS. BI-
ZONYTALAN: DOMBAI ÉS TKMES

A TSLK vc'Zetősége leigazolta a íelosz- 
lmtott MÍK-ból Lnőzát éa a BTIÍ-ból 
Pagácaot. Ezenkívül tárgyal Donibaival, 
a Tokod jeles balösszekötőjével és Te
messél, az Újpest kitűnő csatárával. Ha 
e két utóbbi játékost sikerül leigazol
niuk, akkor ősszel naíryon komolyan kell 
ezámolni velük! A BLK továbbra is a 
Váci-álra viszi az ellenfeleit és Olt kezdi az odeéáút. is augusztus 3-án. Az első 
esapfttfftl Galtövieh Tibor, az ifjúságiak
kal Bóka Lajos intéző foglalkozik majd.

POSTÁS:
FRISS ERŐ A VEZETŐSÉGBEN, 
REGI A HALÓ ELŐTT

A zöld-fehérek labdarúgószakosztálya 
új vezetőt kapott: Náday Lajost. A.
prslúsok Lörtdvait leigazolják a Kassai 
AC-bóI, do á tulajdonképpen pem számít 
új szerzeménynek, mórt a jeles kapus 
a Postásból ment a KAC-ba. mivel Kas
sán teljesített szolgálatot. Egyébként 
középcsatár után néz a Postás és való
színűleg — balfedezet után is. Bokor I, 
a sokszoros amatőrválogatott; fedezet ugyanis visszavonul. Kalas edző vezeté
sével 22-én, kedden már meg is kezdte az edzéseit a gárda.

Z. D Á N U V I A :

SOK A GOND
A Zugló a,z erősítésnél úgy All, hogy egyelőre — gyengül. Erdévz igen beteg,

Badicsüak fáj a lába, Pybcr kzóláalatöt 
teljesít rs (iszró Sárvári '$•. V iSZön t 
vannak új k iszomnltck. ■.. Obitü, a Fe
rencváros volt jeles válogatott,üt vezeti 
oz edzésekül. Az olsö edzée URL Petite
ken délután lesz.

G Ö L D B E R G E R  S E :

KÉT ÚJ Ellő ÉS -  FÜVESÍTÉS!
Aa NB II-he bekerült budaiak egyik 

Ic&migyebb gondja ti füvesítés. öe«zeJ 
ni!ndeüik-oDpen vóghex &k*hiúk víúni a gyetv-tsítégt «5s addig a BLAC-palyáHi' 
szeretnék vinni az e-lLörfcleiki:t, A ja-

ugyanis, valamikör a GSÍvbon kezdte meg 
a M'ly&íut'áf&át. At edzéseit 8Ó-6n, szerdán, kezdi meg a gyári csapat, Ivozák Imre* 
fcgyik régi — edzötanfolyamot végzett ~
jáiékOG vezetésével,

T E S T V É R I S É G :

PIHENÉS NÉLKÜL;Y..
A Tóetvérhég talán . az egyetlen NB II 

csapatunk, amely nem pihent semmit. 
lB-áii ját.szólta utolsó bajnokiját, múlt 
csütörtökön levezető edzést tartóit, teg
nap pedig — csütörtökön — megkezdte 
az f a i  idény réö kész Öle lei t. A vezetőség 
egy fiatal vidéki kapussal és hát véd (lel 
tárgyal. Szőnyi Szakosztályvezető szerint 
inkább csak kiegészítiik a gárdájukat. 
A csapattal Fogl Károly, minden idők 
legjobb magyur jobbluUvédje foglalko
zik.

H U N G Á R I A :

BAJNOKSÁGOT NYERT TARTA. 
LÉKCSAPATÁÖÓL ERÖSJT

A Hungária — egyelőre — elégedett; a 
csapatával. Pillanatnyilag nem is gondol erősítésre, mert. a tarla-lékgárdája komoly 
játékerőt képvisel. A bajnokságot nyert 
II. raapniából Kollár intéző »2crlnt,. 
Magtér, Vük óa Szenioréi jön elsősorban számításba. A csapat július1 81-én kezdi el az edzéseit Populá-snak,  ̂az egyesület 
régi játék okának a vezetésével,

R . V A S U T A S :

FÜVES PÁLYÁN!
A BVSC füvesítése a tegnapi nap folyamán befejeződött és a yastitas-Síür- kolók kettőia NB II mérkőzésekben győ

ri yörködbotnok majd a füves pályán. A Z. Dnnuvia ugyanis ősszel a Bzőnyi-útra 
vi&zl a z étien feleit, E r ŐS í tós 1..., Szívtáy 
intéző mondta, hogy kibányásztak hóhány teh&toégoíí 4 fiatált, A jövő héten kezdik 
az ■edzéseiket Gyarnlati-Gyitrcsó, a volt 
szegedi játékos irányításával.

V A S A S :

NAGY CSEND. ,.
Még aránylag a Vasasban tapasztalható a legnagyobb cscüd, de ez nem je

lenti azt, hogy a bordó-kékek nem fog* 
nak erősíteni. Hegyi intéző és Takács 
II edző a szabadsagát élvözi és a csapát 
kiépítése akkor kezdődik mog erőtege- 
ftebben, ka- á két veesető A szabadságáról 
hazatér.

A DiMAVAG
Szerdái édzésén OMkti&m fi. teljéé gárda 
együtt veit, kivéve a Szabadságon tévő 
Barfcát és Barnát, alji viszont a fülével 
bajlódik. Kint volt at ‘Cdzésen a távo
zóban lévő Kalo&sal is* A játékosok jó 
erőben vannak, majdxwaül, mindenki gya
rapodott súlyban, de «cOkln őinui súly- 
fölösleg. Szombaton délután, vagy va
sárnap korán reggel már kétkapua odzés 
is lösz Diósgyőrben.

Kalapo^-Contpáktor barátságos írtéi* 
kőzést jáívzának vasárnap délután 6 óra
kor a Simor-utcai pályán. Előtte dél
után 4 órakor á Ka Iá pás vérifiúk játesr 
nak.

Kispesti taktika
—  Azon az esti mérkőzésen csak 

mi nyerhetünk!
— M iértf
i— S ötét csapattal állunk. kL ,



Péntek, 19U  július 25. sff*a
Á  Szem István Kupa hírei

A Szent István-Kupa vándordíj 
serlegét a napokban választja ki 
Szendy Károly polgármester. A 
kupa ügyei iránt feltűnő nagy ér
deklődést tanúsít Ratkovszky Fe
renc, az Elektromos Müvek új ve
zérigazgatója is, úgyis mint első
rendű világítási szakember és úgyis, 
mint vérbeli sportember.

*
25 százalékkal növelik a világí

tási reflektorok fényerejét a ta
valyihoz ,képest. Uj eljárással erő
sítik fel a reflektorokat. A játéko
sok és a közönség még tökéleteseb
ben élvezheti a kupa-küzdelmeket, 
mint tavaly. -j:

Az Elektromos-pálya nézőtere is 
nagyobb, mint tavaly volt a Szent 
István-Kupa mérkőzéseken. Azóta 
már mintegy 5000 hellyel gvarapo- 
dott a pálya befogadó-képessége. A  
rendezőség reméli, hogy erre szük
ség is lesz. A döntőkre telt házakat 
várnak.

"le együnk unalmunkban az úton!,
Dusóczky Andor dr véleménye 

a külföldi portyákon követendő életrendről

A  nagyváradi különvonat ügye 
még nem dőlt-el. Nagyváradon akár 
ezer szurkoló is jönne a különvonat- 
tal a mérkőzésre, ha a vasút igaz
gatósága rendelkezésre bocsátja a 
szükséges kocsikat.

Maidmcm a telles Ferenc- 
Vár© i látszik, az 1. kórház 
csapatát®au Ráliosszent- 
M iih á iy o ü

óriási érdeklődéssel várják az 1. 
honvédkórház csapatát vasárnap, 
27-én Rákoszszenímihályon. Ez ért
hető is, mert a kórház csapata 
csaknem teljes egészében a Ferenc
város játékosaiból áll. A  kórház kö
vetkező összeállításban áll fel:

Csikós (Ferencváros) -— Wáldin 
ger (FTC), Tátrai (Ferencváros) — 
Sárost III (Ferencváros), Polgár 
(Ferencváros), N agy II (Ferencvá
ros) — Tolvaj (Lampart FC), Kiss 
(Ferencváros), Jakab (Ferencváros), 
Kiszely (Ferencváros), Gyetvai (Fe
rencváros).

Tartalék: Németh (Újpest) és
Veikéi (FTC).

A  vasárnapi mérkőzésre a kör
nyéki és rákosszentmihályi sport 
kedvelők zarándoklása rendkívüli
nek ígérkezik

Ki tű n ő  fi-isrQ l 
itt i n ö s é g ü W J a

R Ó L L F E L M
(SSSoboinur ,.^5?

Ö  S i  1 1  é  r
P  &  R  S S 8 F O T Ó  szak üzlet..

a  Párisi Nagy Aruház épületében

Öt edző kap Ideiglenes 
működési engedélyt
Az Edzők Testületé a legutóbb 

megtartott ülésén néhány igen fon
tos határozatot hozott. Erről beszélt 
Senkey Imre, az ET ügyvezetője.

__A z MLSz-hez beadvánnyal for
dultunk, —- mondta Senkey. —
Ebben a beadványban kértük az 
M LSz-t, hogy adjon ki rendeletet, 
mely szerint oklevéllel bíró hivatá
sos edzők amatőrként ne működhes
senek. Ezzel azt akarjuk •elérni, 
hogy azok az edzők, akik hosszú ta
pasztalatunkkal és sok-sok fáradt
sággal m egszerezték az oklevelet, 
ingyen ne taníthassanak.

Ezen az ülésen azt is elhatároz
ták, hogy öt edzőnek ideiglenes mű
ködési engedélyt adnak. Az öt edző 
névszerint a következő: Szántszlo 1 
János, Móré János, Rónai Ferenc, 
Tomecskó József és W eb et  Lajos.

— Wéber Lajos azonban csak ab
ban az esetben kaphatja meg azt az 
ideiglenes működési engedélyt, ha 
magyarázatot ad arról, hogy eddig 
miért nem jelentkezett az edzői tan
folyam elvégzésére, —  mondta Sen
key Imre ügyvezető. —  A  többiek 
minden további nélkül megkapják a 
engedélyt, de nekik is a legköze
lebbi tanfolyamra jelentkezniük kell.

Az ET beadvánnyal fordult to
vábbá az MLSz-hez azért hogy a 
szövetség' állapítsa meg a legkisebb 
edzői fizetést. Ez pedig az NB I 
csapatokban mükodo edzők részeié 
havi 300 pengő, az NB II csapatok
ban működő edzők részére havi 200 
pengő legyen.

A Gamma vasárnap C‘ját-i pesterzsébeti amatőr ,™ j> míítte fii wik aa crzsébctotcail-kov a Gamma vegyes az EIL-\d mei
kT 'h u d a p esü  kerületi amatőrviUosatott
aURus-t.us 10-én Rlmaszombaton vMUt^ 
szerével. Már két alkalommal kehett
a mérkőzést a közbejött akadályok miatt 
pihalasztaai.. Most aztan sikeiu Időpontot találni, ami mind a le*részére megfelelő. A budapestiek ,, 
tették a rima,szómbaliakat. hogy ®.V‘C- Satott csapatot minden körülmények i-o 
?.ött lekülilik.

A  . MOVF. JT vasárnap délután 6 Óra
kor a Szont László FC ellen haráteagos 
mérkőzést játszik a Szent László 10 uj 
^Atyáján-

(A  sportszerű életről szóló cikk
sorozatunkban már szerepelt egy
szer Dusóczky Andor dr, a II. sz. 
sportorvosi intézet főorvosa. Első 
alkalommal általánosságban fog
lalkozott a sportszerű életmód 
alapjaival. M ost egy kicsit szoro
sabbra vettük a tárgykört és ab
ból indultunk ki, hogy ha egy  
labdarúgócsapt külföldre utazik, 
mire vigyázzon legfőképpen az 
úton. Hogyan éljen, hogyan alud
jék stb.J

A  v o n a t  é s  r e p ü l ő g é p
A z utazás — kezdi Dusóczky 

dr — általában rossz hatással van az 
erőnlétre. A  vonaton való utazás ál
talában hosszéi, a hőmérsékletet so
hasem lehet rendesen szabályozni 
sem nyáron, sem télen, tehát a hu- 
rutos elváltozások nagyon gyako
riak a versenyzők légzőszerveiben. 
Én

a repülőgép pártján vagyok.
A repülőgépen való utazás lecsök
kenti ezeket a káros behatásokat.

Nem árt az a feszültség, ame
lyet a játékosok esetleg éreznek a 
repülőgépen félelmükben ?

—  E z csak kezdeti nehézség, de 
különben is ez a hatás az utazás vé 
geztével teljesen elmúlik. Ha súlyt 
helyesünk arra, hogy a csapat jó 
erőben érkezzen m eg egy m essze- 
fekvö külföldi városba, akkor lehető
leg repülőgépen utaztassuk a csapa
tot. E z a technika fejlődése s a jö
vőben ez még kényelmesebb, még 
biztonságosabb lesz.

A z  é t k e z é s
—  Először is vigyázzunk arra, 

hogy az étkezési időt pontosan tart
suk be a vonaton is. Meghatározott, 
az otthoni szokásnak megfelelő idő
pontban legyenek az étkezések, tehát 
ne ötletszerűen. Föltétlenül étkező
kocsiban leéli étkezni. A z étkezőlco- 
csiban rendszerint jó az élelmezés, 
nincsenek különlegességek, általában 
jó nemzetközi átlagkoszt kapható.

És ha nincs étkezökocsi?
Ez meglehetősen nagy ritkaság, 

főleg, ha külföldi útra m egy a csa
pat. Tegyük fel azonban, hogy nincs 
Törekedjünk akkor is arra, hogy ha 
valamelyik nagyvárosban esetleg 
megfelelő hosszú ideig állunk, a 
vasúti étteremben együnk főtt étéit. 
Békeidőben például Becsben jó két
órás volt az átszállás.

És ha ez a lehetőség sincs meg? 
Akkor, sajnos, arra kell fanya

lodnunk, hogy a magunkkal hozott 
ennivalót együk. H ogy ez mi le
gyen, arra csak annyit nwndok, 
hogy annak az elgondolásnak felel
jen meg, amelyet a múltkor kifejtet
tem. Fontos, hogy az úton ne együnk  
nehezet, ne együnk fűszereset. íg y  
például a szalámi, a különféle zama
tos kolbászfélék teljesen elesnek. 
Ezeknek minden egyéb hibájuk ■mel
lett megvan az a rossz szokásuk, 
hogy erősen fűszeresek lévén, 

nagy szomjúságot okoznak.
A z ital pedig külföldön külön fe 
jezet.

(Mellékesen szólva: ne higyje
senki, hogy mi ellenhírverést aka
runk csinálni a különféle híres ma
gyar hentesárukülönlegességeknek,
de —: mindent a maga idejében. A  
„báráck" is nyilván nagyon ízlik 
a külföldieknek, de mégsem azok
nak a magyar sportembereknek 
valók, akik a lehető legjobb sport
teljesítménnyel akarják diadalra 
vini a nemzeti színeket. A  kü
lönféle paprikás kolbászrémckmü- 
vek  is kiválóan alkalmasak arra, 
hogy előkészítsék a gyomorterepet 
a borözön számára, —  a váloga
tott játékos azonban nem erre 
való.)
Gyümölcs, citromos tea.
__ Inkább kevesebbet egyenek

ilyenkor, mint többet. A  nehéz éte
lektől azért is óvakodni Ítéli, mert 
az erőnlétre igen rossz hatással van-
'hak az anyagcserezavarok. Vigyünk  
magunkkal friss gyümölcsöt.

-  Ha szomjasak, mit igyanak?
_. Ha nem esznek különféle sós

és fűszeres ételeket, akkor nem lesz
nek szomjasak. Inni (AtromOs teát 
kell. Nyáron hidegen, télen melegen. 
Természetesen semmi alkohol. Semmi 
,k e v e r t s e m m i  sör.

együnk. E g y -eg y  vajas sonkászsem
lye, egy kis sajt, gyümölccsel és cit
romos teával teljesen elegendő, hogy 
csak egy példát mondjak.

M e g v á lá s
— Ha az út több mint egynapos, 

föltétlenül azt tanácsolom, hogy meg 
kell szakítani az utat és meghálni, 
A  hálókocsi nem teljes pihenés. Ha 
azonban egy teljes nappali utazás 
után a csapat meg tud hálni szálló
ban, az út rossz hatásai eltüntethe
tők. Ha megoldható, gyúrót mindig 
kell vitini. Ha megszakítjuk az utat 
este, első legyen a gyúrás, meleg 
fürdő, utána vacsora, majd séta, vé 
gül lefekvés. Íg y  teljesen felfrissít
hetjük a játékosok izmait. Ne le
gyünk tehát türelmetlenek, ne akar
junk minél élőbb megérkezni az il
lető városba, ne áldozzuk fél az éj
szakánkat, ha nem muszáj. A  vona
ton való alvás súlyos százalékokat 
lenyes a játékosok teljesítők épessé
geiből.

I d ő t ö l t é s
(Elérkezünk az utazók legnagyobb 

problémájához: a kártyához.)
—  Mi a véleménye a kártyáról?
—  Rossz vélem ényem  van s ha raj

tam múlna, megtiltanám. M ég pedig 
azért, mert szerintem izgató hatása 
van. M ég akkor is, amikor nem 
pénzbe játszanak, általában azonban 
pénzbe játszanak. Idegizgalmat okoz 
s fárasztó úton ennek m ég rosszabb 
a következm énye, mint otthon.

(Felébred bennünk a kétkedé 
ördöge. Utaztunk már együtt sok 
c'sapattal, utaztunk napokat, egy- 
egy mérkőzésre s tudjuk, hogy a. 
kártya a játékosok egyetlen  szó
rakozása a hosszú út alatt.)
—  Mégis mivel üssék agyon az 

időt ?
—  Foglalkozzanak mással. Olvas

sanak. Nézzenek ki. Tanuljanak va
lamit. Például a legszükségesebb 
szavait annak az országnak, ahova 
éppen utaznak. Vicceljenek, mesélje
nek egymásnak. A z  is elképzelhető, 
hogy a vezető előadást tart nekik 
arról az országról, ahova éppen mén 
nek. Amolyan Baedecker-alapon. Hi
szen ha a kártya nem lenne egy csep
pet sem  káros, akkor is elszomo
rító, hogy a sport révén egy sereg 
fiatalember külföldet láthat és - 
nem lát belőle semmit, mert az egész 
utat átkártyázza. A  vezető számára 
nagyon kényelmes, ha cgy-két cso
mag kártyával elintézi a csapattal 
való foglalkozás gondját.

időjárásra érzékeny embereken, a,z 
úgynevezett

meteoropatákon
lehet észlelni. H ogy kik ezek, azt 
előre nem lehet megmondani, az csak 
egy-egy „ érthetetlen“  formahanyat- 
lás kapcsán derülhet ki. A z  illető 
versenyző, aki különben mindent 
megtesz a siker érdekében, megma
gyarázhatatlanul letörik és mélyen  
formája alatt szerepel. E zt főleg ak
kor észlelhetjük, amikor ugrássze
rűen megváltoznak nemcsak az 
egyes időjárási elemek (hőmérséklet, 
légnyomás, a levegő elektromos álla
pota), hanem egyszerre az egész. A z  
úgynevezett frontok átvonulásakor 
történik ez, amikor egyszerre válto
zik m eg a hőmérséklet, a. légnyomás, 
a szél ereje és iránya,, a levegő su
gár átbocsáfása, szennyezettsége, ned
vessége, elektromos állapota stb., 
vagyis megváltozik a teljes mete
orológiai környezet. Ilyenkor rossz 
idők járnak a meteoropatákra.

Teljesen letörnek!
Minden közönséges magyarázat nél
kül. Ha majd egyszer törsslapozva 
lesz minden válogatott játékos, akkor 
az ilyen tulajdonságokat nem szabad 
elhallgatni.

■— E z is egy okkal több arra, hogy 
minden lehetőt elkövessünk a jó sze-

U n a l o m
— Megfigyelhető az is — folytat

ja Dusóczky dr -—-, hogy a hosszú 
úton

unalomból is esznek a játékosok.
Hát ne együnk unalmunkban! N e fa- 
latozgassunk csokoládét, cukrot,
mert ezzel csak kellemetlen em ész
tési zavaroknak tesszük ki magun- 
lcat. N e igyunk unalmunkban. Álta
lában, ha nem tudunk rendes étke
zéshez -jutni, lehetőleg kevesek

Apróságok
A vasúti kocsit sokszor szellőz

tessék, ha nem lehet az ablakot ál
landóan nyitva tartani. Például té
len. A  huzattól azonban ne féljünk, 
mert huzat nics. A  huzat - szél! 
A k i nem fázik m eg a szélben, az a 
huzatban sem  fázik meg.

—  N e üljünk mindig egy helyben. 
Mozogjunk, ha lehet. A ki ülve teszi 
m eg az utat, az elmerevedik.

Idegerí városokban ne kísérle
tezzünk új ételekkel. N em  az a cé
lunk, hogy tapasztalatainkat bővít
sük, hanem, hogy megszokott táp
anyagokkal készítsük elő testünket a 
feladatra.

Városnézés, vásárlás
—  A  városnézés nagyon fárasztó,

főleg, ha gyalog történik. A  kemény 
utcákon való gyaloglás merevít. Na
gyon veszélyes az, hogy a sok új 
benyomás elfeledteti a fáradtságot s 
mire a játékos észreveszi, hogy kezd 
fáradni, arra már holt fáradt! Ha
már nem akarjuk kihagyni a város
nézést, akkor föltétlenül társasgep- 
kocsin végezzük el.

• Vásárlás ? ■
. Semmi körülmények kozott nem 

engedném meg a mérkőzés előtt. 
Csak utána.

V é g ü l:
a  m e t e o r o p a t á k . . .

Dusóczky dr gondolkozik, neiy ha
gyott-e Ki valamit.

—  Általában —• mondja —  nagy
sportteljesítmények kétféle módon 
jönnek létre. A z  egyik : véletln foly
tán, a különféle körülmények szeren
csés összetalálkozása következtében  
A  második: öntudatos, rendszeres,
fáradságos előkészület után. Ehhei 
tartozik az is, hogy tudatosan min 
den lehetőt megteszünk a győzelem  
érdekében, nem hagyunk ki semmit 
sem , tehát ap utazás alatt is ennek 
a gondolatnak élünk. ,

—  Még így  w — folytatja —  van
nak olyan körülmények, amelyekre 
előre számítani szinte lehetetlen
ség . A

kozmikus sugárzásnak
az emberi szervezetre gyakorolt ha 
fását már régóta figyelik tudoma 
wyos alapon-, -Ezeket, különösen az

F É R F IA K N A K  PA TIK Á B A N

replés érdekében, ne legyünk Icöny- 
nyelműek, lelkiismeretlenek. Hiszen 
ha mindent pontosan betartunk, még 
mindig közbejöhet valami váratlan 
körülmény.

*
, (Mik vannak! —  gondoljuk, ami
kor elválunk Dusóczky doktortól. 
A  szegény játékom, amikor már a 
hatodik nagy helyzetet lövi fölé, 
mérgesen nézi a cipőjét. Holott i(i 
kább a levegő nedvességét és elek 
tromos tartalmát vizsgálná!... De 
hát oly kevés ember tudja magá
ról, hogy vájjon meteoropata-e, 
vagy sem. A  sportorvos visson 
tudja. Ezért kell meghallgatni 
sportorvost! Ekkor is és máskor 
is! Akkor is. ha megtiltja n „Gvo- 
morláng Kolbász" és az „Erőnléti 
Kadar" élvezetét.)

f -  
eiro 
Goidwy.

Mayer

C O R S O
tana Turnét* Artíe Shaw

világhírű zenekara

Q :a(eirme(ú- Cf-M
Amióta a N A C  kinyilatkoztatta, 

hogy játékosait a fakereskedelemben 
igyekszik elhelyezni -— több fontos 
fejlemény történt.

Több játékos jelentkezett. Kide
rült, hogy mindegyiknek van több 
faiskolája.

Tóth III igazolását egyelőre erősen 
fűrészelne.

Néhány fatuskó is jelentkezett.
A  füvesítés után a NAC-pályát 

fásítani is fogják, fföleg a lG-os kör
nyékére terveznek üde sétányt.

A  N A C  csatársora nem egészen  
felel meg az új követelményeknek. 
Túlságosan finoman, puhán játszik. 
Éppen ezért néhány favágót is szer
ződtetnek.

Am i pedig azt illeti, hogy a N AO  
hogyan szerepel az N B I-ben, töb
ben 'ú gy vélik, hogy a fák nem nő
nek az égig...

VJ pálya n Ferencvárosban. A MOVE
Szent László FC Budapest székesfűváros- tó-1 területet kapott a Szent László-kór- 
lutz mögött labdarúgópálya céljára. Az egyesület mar el is készítette a pólyát. 
A jövőben azokat a mérkőzéseket, ame
lyeken a Szent László FO a pályavá
lasztó. a saját pályáján rendezi meg az 
egyesület.

AZ UTOLSÓ IFJÚSÁGI EDZÉSÉT
TARTJA VASÁRNAP DÉLELŐTT 

BERlvESSY ELEMÉR
Berkcssv Elemér, mint szövetségi edző 

július 27én. vasárnap délelőtt 10 órákor tartja az utolsó ifjűsáffi edzéseit. Isfna- 
retetz, hogy Berkesey leszerződött a Sal- 
BTC hoz edzőnek és augusztus 1-től kezdve megszűnik a szövetségi edzői iiszt- 
•;ége. A szokásos vasárnap délelőtti ifjú
sági edzését niég most vasárnap azon
ban megtartja. A vasárnapi edzés a GSE* 
pályán lesz és erro a GSE. a Gamma, 
n BMTB és nz FSE csapatának ifjúsági
éi kölyök játékosai hivatalosak. A dél
előtti edzés után Berkesey gépkocsival 
Salgótarjánba utazik és délután már a SalBTC-játékosokkal tart edzést.

■ĵ s-as

A z Elektrom os leg id ő szerű b b  g o n d ja i:

lékf és a  pióBju-balszélső 
jó iátéka
és a fegyelm i ítélet a „kolozsvári, 
dáridó“  ügyében

Az Elektromos csapata körül sok 
izgalmas esemény zajlik. Ilyen idő
szerű események:

1. A z  cdzöválság.
2. A  kolozsvári fegyelm i ügy.
3. Uj játékosok m egszerzése.
Az edzöválság tovább tart. Tóth

István vezeti az ügyeket augusztus 
15-éig, de a partvonalon, az öltözők 
körül már új neveket suttognak a 
bennfentesek. Bár a többség még 
mindig „feszt" Tótli-Potyára.

Az Elektromosban is volt fegyelmi 
eljárás a „kolozsvári dáridó" miatt. 
Azon a bizonyos kolozsvári „fekete
portyán" résztvett három Elektro
mos-csillag is. Boldizsár vezérletével 
ónodi és Buzássy utazott le a „sza- 
kadár" kispestiekkel Kolozsvárra és 
vett részt a játékban. Boldizsár 
erről a kolozsvári mérkőzésről ilye
neket kottyantgatott el:

—  E z a csatársor játszott: Kin
cses, Varga dr, Olajkár II, Olajkár 
I, Buzássy... A  nagy Olajnak olyan 
tiszta helyzetei voltak, hogy ha be
rúgja őket, akár 5 góllal is nyerhet
tünk volna... U gyan kérem, nem 
volt az próbajáték! E gyszerű , nyári 
Icirándulás volt. Én családi ügyben  
jártam Kolozsvárott é sbsszálltam a 
mérkőzésbe.

A házi fegyelmiről Kovács Dezső 
dr ezt mondta:

—  M i baráttlag beszéltünk erről a 
kolozsvári kirándulásukról a játéko
sokkal. Rosszul esett a vezetőségnek, 
amely szinte atyailag bánik a fiúk
kal és mindig a játékosok rendelke
zésére áll, hogy nem  szóltak, nem 
jelentették be a kolozsvári dolgot; 
amelyet bizonnyal engedélyeztünk 
volna a .játékosok részére. Mivel

nem jelentették be előre, rossealá- 
sunkat tudomására hoztuk a három 
érdekelt játékosnak: Boldizsárnak,
Ónodiúak és Buzássynak.

Ezzel az enyhe dorgálással végző
dött az Elektromosban a „kolozsvári 
dáridó" miatt indított fegyelmi.

Az első kétkapus edzőmérkőzésen 
kínosan hatott a „nagy" csatársor 
játéka. Csak Rozsáli volt kivétel, ő 
néhány villámgyors lerohanással kel
lemes feltűnést keltett. A  nézők 
megállapítása a csatársorra ez volt: 

—  A  csatársorunk maradt a 
régi...

Annál kellemesebben hatott a É l
csapatban játszó két szélső játéka. 
Béky  Bertalan, a volt Phöbus-, 
Hungária-MTK yálogatott jobbszél
ső játéka valósággal felüdítette a 
nézőket. Különösen „tálalt" beadá
sai emlékeztettek a régi, nagy szél
sők hasznos játékára, A  hatalmas 
meglepetéssel mégis az ifi, illetve 
B)-csapatban játszó balszélső szol
gált a kétkapus edzésen. A  próba- 
játékos kilétét mélységesed titkok 
ják. A  játék két harmadában Pá- 
kozdí volt az ellenfele, ami m ég  
emeli a teljesítménye értékét. Rit
kaság, hogy egy próbajátékos eny- 
nyiré feltűnjék az első játék alkal
mával. Az Elektromosban örülnek a 
fiatal tehetségnek, aki valószínűleg 
bekerül a kék-bordó „lstállő“ -ba. A  
terv úgyis az, hogy egy fiatal> csi
kócsapatot is szervesnek az utánpót
lás hathatós biztosítására.

Az Elektromos egyébként pénte
ken a szokásos heti edzést tartja, 
majd vasárnap délelőtt a MAVAG- 
pályán Opata csapatával játszik ko
moly edzömérkőzést.
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UJ Gammát láttunk 
a  Bertalan-utcában

A MAFC-pályán tartotta első nagy edzését a budai 
proficsapat, élénk érdeklődéstől kísérten

A  BEAC-pályát füvesítik. Ezért a 
Gamma a csütörtöki edzését a 
MAFC pályáján tartotta meg. Az 
igen rossz talajú pályán kétszer ti
zenegy játékossal jelent meg a 
Gamma. Piros és fehér meztoen van
nak. A  játékosok között Sós edző 
áll és irányítja a fiait. Bizony, na
gyon figyelni kell, hogy a játékoso
kat felismerjük, mert rengeteg az új 
fiú a játékosok között.

A  pálya szélén Ágfalvy  Ipoly ügy
vezető elnök, Vékony Sándor főtit
kár, Jánosi Béla sportigazgató és 
Magyarvári József alelnök figyeli az 
edzést a vezetők közül. A  nézők kö
zött a sok Gamma-szurkoló egymás
tól kérdi:

— N em  tudod, hogy Mosoda az a 
játékos? ■— Melyik az a Kónya?

Megállapítható, hogy a közönség 
sorában Kónya  iránt a legnagyobb 
az érdeklődés.

Mintegy háromnegyedórai bemele
gítő munka után a fiúk legnagyobb 
örömére Sós edző kiadja a paran
csot:

—  Jöhet a labda!
Kétkapus játékra állnak fel. A  já-

Nagy iramban kezdődik a játék és 
a nézők lelkesen tapsolnak, amikor 
Horváth Bandi elegáns mozgását, 
Bolemányi nagyszerű védését látják.

A játékosok között feltűnik K o
vács János nagyszerű mozgása. A 
fiú vasárnap próbát játszik a Pécsi 
DVAC csapatában.

—  Kár Kovácsot elengedni, olyan 
nagyszerűen mozog, —  jegyzi meg 
mellettünk Ágfalvy  Ipolyné, aki 
még az edzéseken is szurkol a csa
patnak.

Lassan-lassan engednek a fiúk a 
nagy iramból. Hiába, látszik, hogy 
ez volt az első komoly mozgás. 
Még így is kitűnt Kónya  kiváló 
helyezkedése és Patkóiénak, a ci- 
gányképü balszélsönek elsőrangú 
játéka. A  „régiek" közül Váradi, 
Tóth, Hárai, Kem ény, Turay és 
Borhy játszott jól. Az edzés után 
Jánosi Béla mondja:

—  Ez volt az első komoly moz
gásunk, ami egyszersmind előké
szület is a Szent István Kupa mér
kőzésekre. Vasárnap már szabályos 
mérkőzést játszunk.tékosok között óriási a labdaéhseg.

ft mállás az Elektromos
sal játszin vasárnap 
edzömerKözési

Úgy volt. hogy a MÁVAG vasárnap 
Törekvéssel móri összo a-z ■erejót, de 
Töri késeibb fizzál az ajánlattal jött. liog 
játszanak szombaton.

— Szombaton nem játszunk, — mondta
Opata edző — nem akarok ilyen fontos 
mérkőzés előtt alkalmat adni a fiúknak 
a fürdőzésre----  , ,

A MAVAG végül az Elektromossal al 
lapozott incff és vasárnap két os-apat 
várja a bordó-sárgákat • a Kőbányai-ulon 
fél négykor és fél hatkor. A füves pá
lyáról is szó cselt* , .

— A ma esti választmányi illésünk 
dönt afelől, hogy melyik csapattal ve
g y ü k  fel az érintkezést új „otthonunk ’ 
tekintetében, — folytatta az edző. — 
öserel ugyanis, részben azért, mert fü
vesíten i akarunk, részben azért, mert meg 
a k a r ju k  szokni a füves pályát, nem 
játszh atun k  otthon....

II LosoncapátfaBui TSE is 
az NB iil-ban van,

mégpedig a Mátra-csoportban. Elő
ször tévedésből a Balassagyarmati 
TSE került , ebbe a csoportba, de 
hamarosan kiderült, hogy a BTSE 
és az LTSE nevét összecserélték. A  
Mátra-csoportban tehát a Balassa
gyarmati TSE helyett a Losonc- 
apátfalvi TSE értendő.

Még n ag yo n  döcög  
a  gépezet
— m ondja Benes Ernő,

' a WMFC intézője
A WMFC szerdán már edzömérkő- 

zést tartott, amelyen 5:3 arányú 
vereséget szenvedett a pestszent- 
erzsébeti amatörválogatottól.

Benes Ernő, a WMFC intézője 
csütörtökön így beszélt a látottak
ról:

— Nem is csodálom, hogy veresé
gét szenvedtünk. A z  előző napokban 
ugyanis két üzemi fordulót bonyolí
tottunk le, amelyeken összes játéko
sunk igen erős mérkőzést játszott, 
ügy szólván teljesen edzés nélkül. 
Azonkívül fölényeskedtek játéko
saink, egyáltalán nem erőltették meg 
magukat. Íg y  azután a szívvel, lé
lekkel küzdő amatörök megérdemel
ten szerezték meg a győzelm et. Bár 
ebből a játékból nem szabad komoly 
következtetéseket levonnunk, de 
azért az észlelt hibákon mielőbb ja
vítani fogunk.

— Kinek a játéka tetszett szerdán 
a csapatból?

— Szakeres egy-k ét hibától elte
kintve kitünően védett, a hátvédek 
közül Szalay, a fedegetsorban Dudás 
volt a legjobb. Gere egy Icis-sé fáradt 
volt az utóbbi mérkőzésektől, míg a 
fiatal Bakos biztatóan mutatko
zott be.

■— Csatársorunkban Marosvári volt 
a legjobb, de Kiss II-töl is láttunk 
néhány jó elfutást. A  többiek még 
formájuk kezdetén vasinak. Deve- 
cserin egyébként nagyon meglátszik, 
hogy mostanában sokat betegeskedik 
a manduláival.

— Mi van Tihanyi II-vel?
— Tihanyi 11 szerdán utazott fél 

Szegedről és vizsgálaton volt a sport- 
szanatóriumban. A  pénteki edzésün
kön ő is részt fog venni, szombaton 
pedig ismét vizsgálatra m egy. Va
sárnap már minden bizonnyal játszik 
legalább egy félidőt a Testvériség 
ellen. Ezen a mérkőzésen minden 
játékosunkat szerepeltetni fogjuk. 
Reméljük, hogy most már jobban fog 
menni a játék.

A Mura SE már 
Jelentkezett Győrött,

az északdunántúli kerületben. Bara- 
sits Viktor, a kerület főtitkára mon
dotta ezzel kapcsolatban:

—  A  Mura SE kérését az MLSz- 
hez továbbítjuk. Véleményem sze
rint a Mura SE-t nem hozzánk, ha
nem a déldunántúli kerületbe kell 
beosztani, mert azzal a résszel jobb 
a vastfft összeköttetése. Ha az 
MLSz mégis hozzánk osztja be, 
akkor meg fogjuk találni a módját, 
hogy a Mura SE megfelelő helyet 
kapjon a kerületi bajnokságunkban.

----------<♦>---------
—  Hattdia ?

— M ár megint milyen újságot 
tud, Terefere úr?

—  A z  egyik dunaparti csapat 
nyakigláb kapusa Erdély felé te- 
kintget. Mint mondja, szívesen élné 
le „öreg“  napjait Kolozsvárott.

—  K om oly a dolog, Terefere úr?
—  E gyelőre még csak a kölcsö

nös tapogatódzásoknál tartanak, de 
a kapus nagyon szívesen menne.

—  M ajd meglátjuk.

Nagy látékosfelvonuiás 
Kispesten

Három csapatra való játékos je 
lent meg a piros-feketéik első edzé
sén. Csütörtökön délután 5 órakor 
már zsúfolt a kispesti öltözö. Csupa 
új arc, próbajátékosok, akik mind 
játszani szeretnének. Fél 6 körül át
vonul az egész gárda a szomszédban 
lévő SzMSE-pályára. Három harma- 
dot játszanak. A Kispest felállítása 
az első harmadban a következő:

Bogár —  Próbajátékos, Próbajáté- 
kis — Uulicska, Próbajátékos, Odry 
— Próbajátékos, Próbajátékos, Gal- 
lai, Beke, Próbajátékos.

—  A  pályán nem kaszálták le a 
füvet és a labda bizony sokszor el
veszett a játékosok és a nézők sze
me elöl. Nem is alakult ki valami 
nagyvonalú játék. Saguly vezetőségi 
tag a próbajátékosokról a követke
zőket mondja:

— Van közöttük egy pár nagyon 
ügyes m ozgású fiú. Ezekkel tárgyalni 
fogunk és ha lehet, meg is szerez
zük őket. Vasárnap hat órakor az 
SzMSE-pályán játszunk edzömérkö- 
zést az SzM SE-vel. Azokat a próba
játékosokat, akik most megfelelőnek 
látszották, ismét kipróbáljuk, de ter
m észetesen újabb játékosok kipróbá
lására is sor kerül. Vasárnap estére 
ígérem, hogy kész csapattal szol
gálok.

Összeállították a Körös- 
uídék uáiogatottiat

Békéscsaba, július 24.
V Kőrösvidóki kerület válogatott csa
ta — mint ismeretes — vasamap 
,gyváradon játszik a NAC •ellen. Bo- 
ss Pál szövetségi kapitány csutorto- 
n délután Békéscsabán rostát tartott 

utána így állította össze a kerület 
lógatott együttesét:
lucsmik CB. T örj -  Horváth I  GyAO. 
irin I  CeAK — Medovarszky (B- Tor.), 
irik I  C«AK, Kumpfl OTK — Simon 
AK, Horváth II  GyAC. Beraa. CsAK, 
s B. MÁV, Szák (B. Tör.). _ _
Tartalék: Zahorán CsAK. Kiszely B. 
ÍV, Vrányik GyTE.
A csapat vasárnap reggel gyorsvona- 
1 naegy Nagyváradra.

B ogd án  E ndre

Az NB H
1940/41. évi góllövői

öngólt vétett
1 gólos: Ozovek (Miskolci Vasutas),

Szomolányi, Pu rezei és Haraszti (L am
páit). Nádas (Pereces), Wéber MTK, 
Baek (Pénzügy), KubLk és Takács (Pos
tás), Papp SzVSE, Murányi és Kapuvári 
SFAC, Siroki és Kriván BLK, Készéi, 
Putrioki és Sz-alai (Ganz), Takács KAC, 
Kontár SSE. Pető ETO, Zentai (Ózd), 
Wittrcich és Szakály SzFC, Molnár 
SzEAC. Gazdag BVSC, Gohclnyik, Bacsó, 
HLivják és Szlifkár RSE, Gálosi II cs 
Soós PDVAC.

2 gólos: Takács SSE.
1 gólos

Esek, Kapu, Iritzfalvy. Budavári, Ma
gyar!, Kőhalmi, Lukács és Móri (T. 
Előre), Bárlfai. Simonyi IV és Szabó 
(Miskolci Vasutas). Szomolányi. Szabó. 
Kollár, Zimonyi és Szenes (Lampart), 
íjász. Halmos, Futó I. Várhegyi, Vizi és 
Bokros (Pereces). Janda, Sebes és Kar
ma th MTK, Hhichányi és Szatmári
(Pénzügy), Varga, Gogol a, Havai, Bor- 
bás és Gsorvenka (Postás), Károlyi, Hor
váth, Fekecs II. Kolos, Prinez, Hofer, 
Sajtos és Erdész (Z. Danuvia), Tóth, 
Sulyok, Bialoghi és Varga SzVSE, Hor
váth és Kővári SFAC, Páncél V, Csánk, 
Forgács és Kakuk (D. Magyarság). Ko
vács, Szivük és Kálóz i (Vasas), Kriván 
BLK, Rá ez, Szálát, Buciin, szki és Har
mat (Ganz), Erdélyi, Bihari, Palotás, 
Tisza és Mácsai DVSC, Kertész, Vár 
szegi és Lendvay KAC, Rózsa, Lakatos, 
Molnár I, Székely, Molnár I I  és Szabó 
(Mátészalka), Bakó és Kárpáti MAVAG, 
Valentint és Paczulai SSE, Wilk, Szabó 
és Petőházi ETO, Koprád, Vermes, Bár
dics és Csonka SVSE, Cvékus (Rusj), 
Tronka, Polkák, Ma túsz és Árvái (Ózd), 
Francz és Liscsei SzFC. Solt, Tóth III, 
Tatai és Hertekendi SzEAC, Mészáros és 
Vértesi BVSC. Fehér, Gykn-esi és Kainez
II  RSE, Gálosi II és U jj PDVAC.

2 gólos:
Hermann, Szabó, Kuosera (T. Előre), 

Szammer (Miskolci Vasutas), Fenyves 
(Pereces), Vidor. Mérey, Szeder és Ne
mes MTK, Kovács és Háray (Pénzügy), 
Csere és Székely (Postás). Bábrányi (Z. 
Danuvia), Sajtos I SzVSE, Serényi 
SFAC. Béki és Gulyás (D. Magy.), Szal: 
kai (Vasas), Bürsi, Bavlinka, Bánfalvi 
BLK. Várhidi ós Füzesi (Ganz), Vutko- 
vics, Balázrtházi, Tóth é« Ncpkó KAC, 
Bozsur. Ilollósi, Séffdin, Tölló'si ós Konta 
MÁVAG, Kőszegi, Hernádi, Koveics és 
Mester SSE, Balogli és Tóth ETO, Me- 
Lcga, Kőműves és Rá ez SVSE. Kopásai 
(Rusj), Pakocs III  és Miskolci (Ózd), 
Schütz SzFC. Vicsni SzEx\C, Kiss dr és 
Pásztói BVSC, Fürtös és Grozdics 
PDVAC.

3 gólos:
Bóoz és Vince (T. Előre), Havas (Lam

part), Turay I MTK, Cirkovics és Ond- 
rus (Pénzügy), Ludvig (Postás), Fézlcr 
és Suhai ÍZ. Danuvia), Sebő SzVSE, Vik- 
tora SFAC, Perényi ós Osuti 4fD. Magy.), 
Rácz BLK. Virág és Simon (Ganz), Gcro 
DVSC. Pásztor és Király KAC, Tm- 
biánszki és Tadics SSE, Bányik, Kovács
III és Solmeczi ETO, JuhwLd és Papp 
(Rusj), Farkas (Ózd). Lakat SzEAC. Jász 
herényi, Gletsza és Gyarmati BVSC, Lcb- 
láng és Simonyi RSE, Muszti, Radnai és 
Ónodi I  PDVAC*

4 gólos:
Mészáros (T. Előre), Ivankó (Miskolci 

Vasutas), Wéber (Lampart), Palotás (Pe
reces)^ Illanó MTK, Sídmeczi és Pctt-endi 
(Pénzügy). Murányi és Erdélyi- SF.AO, 
Salamon és Adám (Vasas), Elek és Kris
tóf DVSC, Nádas KAC, Tóbiás, Langár 
és Énoch SSE, Anócskái és Kállai (Ózd), 
Gróf SzFC, Horváth I  SzFC, Papp és 
Pataki II  SzEAC, Csirke és Krivitz 
PDVAC.

5 gólos:
Balogh, Zilahi és Balajthy (Miskolci 

Vasutas). Érsek (Pereces). Di Sand.ri és 
Bokor (Postás), Borbély II  SzVSE, Sebes 
SFAC, Sierege és Saroveeki (Vasas), Bri- 
zsinszki és Viola BLK, Ottó (Ganz), 
Kontár SSE, Boros SVSE, Tóth II, 
Krajnyák é«s Tamás (Rusj), Horváth II 
ós Tisza SzFC. Butkovics RSE.

6 gólos:
Nagy (Pérvzügy). Bódogh (Postás), 

Gábor (Z. Danuvia), Berecz BLK, Domb
óvári és Csókái DVSC, Bodoni KAC, 
Kárpáti (Mátészalka), Fekete SVSE, 
Deák SzFC, Ivolozsi SzEAC, Koszler és 
Szilva PDVAC.

7 gólos:
Kovács (Miskolci Vasutas), Polcz I 

(Pereces). Badics (Z. Danuvia), Kecskés 
SzVSE, Páncél III  (D. Magy.), .Táger 
BLK, Hajlik III, Moser és Simon (Rusj), 
Borbély SzFC, Vitéz RSE.

8 gólos:
Bán (Miskolci Vasutas), Titkos I  MTK, 

Kraácsonyi (Z. Danuvia), Soproni II 
SFAC, Kiss (D. Magy.), Füredi és Né
meth MÁVAG. Nricer és Nyíregyházid 
ETO, Horváth I  SVSE, Felvidéki (Ózd), 
Maszárovits BVSC.

9 gólos:
Knausz (Postás), Pénzes BLK, Hollósj 

és Bartos (Ganz). Rákhely KAC. Szabó 
I SSE, Alberti (Ózd).

10 gólos:
Győr (Mirtkolci Vasutas). Polcz II  (Pe

reces), Fényi II (D. Magy.), Zurián 
BLK. Komoretto MÁVAG, Csancsinov 
(Rusj).

11 gólost
Zombori (Postás), Hermann (Vasa6), 

Nagy DVSC.
12 gólos:

Lukács (Lampart), Borbély I  SzVSE, 
Szilágyi KAC. Opata MÁVAG, Szabó II 
SSE.

13 gólos:
Farkas (Miskolci Vasutas), Szabó 

DVSC. Dolgos SzFC, Földes BVSC.
14 gólos:

Salamon SFAC, Tóth. SVSE.
15 gólos:

OnááÜ II PDVAC.
16 gólos:

Hortobágyi (Pénzügy), Sárvári (Z. Da
nuvia), Takács II (Vasas).

17 gólos:
Bihari és Kisalagi (Lampart). Futó II 

(Pereces), Péli SzVSE.
18 gólos:

Németh SFAC,'Muszka és Kéri MÁVAG.
19 gólos:

Tolvaj (Lampart).
21 gólos:

Perényi (Ganz). Tóth II  SzEAC, Balázs
it ázi RSE. /

TÓIK
22

(Ózd).
gólos:

Sidlik
25

DVSC.
gólos:

28 gólos:
Jávor (Pereces).

29 gólos:
Moúr B VSC .

Szerdán este hazaérkezett 
és csütörtökön már edzést 
tartott a Nagyváradi AC

Nagyvárad, július 24.
A  NAC játékosai több, mint egy

hetes távoliét után szerdán este 
hazatértek Nagyváradra- A csapat, 
mint ismeretes, Jeney Rezső, a 
NAC elnökének a Gyilkos-tónál lévő 
villájában nyaralt. Remek hangulat
ban jött meg a társaság és csak 
jót mesélnek a gyilkostavi napokról. 
Labdát nem vittek magukkal, ott 
azonban kerítettek és hébe-hóba bi
zony még ott is futballoztak. Jobbá
ra csak mezítláb, mert futballcipő 
nem volt náluk, a rendes cipőjüket 
pedig sajnálták.

Most már vége a pihenőnek. Ma

délután már edzést tartott a csapat 
s ezen a játékosok mind kint; vol
tak. Természetesen komoly edzésről 
még nem volt szó, de a labda is 
előkerült azért, mert vasárnap a 
Körösvldéki kerület válogatottjával 
szemben komoly mérkőzést kell a 
csapatnak játszania.

Nagyváradon már nagyon várják 
Tóth III-at és Solymosit. A z  itthoni 
vezetőség állítása szerint mindkét 
játékos Nagyváradra való költözése 
már elintézett dolog. A  jövö héten 
már szerepeltetni is akarják őket.

Bailay-Rach Sándor.

■ W W W  * I

Hat edzőt 
kémek a bolgárok 
az nLSz-től
Csütörtökön este telefonon felhívta 

szerkesztőségünket a bolgár szövet
ség titkára és arra kért bennünket, 
hogy közvetítsük az MLSz-hez a bol
gár szövetség kérését:

hat magyar edzőt kér a bolgár 
szövetség.

Egy ezek közül a bolgár váloga
tott csapattal foglalkoznék, a többit 
a vezető egyletek szerződtetnék. 
Egyelőre egy évre kívánják szerződ
tetni a magyar edzőket.

A  kérést illetékes helyre továbbí
tottuk.

A K . Húsos beolvadt 
a Kolozsvári AC-ba

Kolozsvár, július 23.
A  KAC megerősödéséhez vezető 

úton megtörtént az első lépés. A 
KAC és a Húsos SC vezetőinek 
egybeolvadási tárgyalásai eredmény
nyel fejeződtek be. Az aug. 10-ére 
összehívott közgyűlések fogják ki
mondani a Húsosok beolvadását a 
KAC-ba. Ezzel kapcsolatban beszél
getést folytattunk Kirkósa Gyulával, 
a Húsosok elnökével.

—  Egyesületem  vezetősége maga
sabb sport szempontoktól vezérelve 
belátta, hogy Kolozsvár labdarúgá
sának megerősödéséhez erős KAC-ra  
van szükség s ezért elhatározta, hogy 
testületileg a K A C  mellé áll. Reméli,^ 
hogy így a jövendő nagy kolozsvári 
labdarúgó egyesületnek egyik alap
vető támasza lesz, ■— mondotta.

Páll Elemér, a KAC labdarúgó 
szakosztályának elnöke pedig a kö
vetkezőiképpen nyilatkozott:

—  őszinte örömmel fogadtuk a 
Húsos SC vezetőségének elhatározá
sát. Ismerjük az egyesület vezetősé
gének a múltban végzett önzetlen 
munkáját s a csapat törekvő fiatal 
gárdáját és mind vezetőségi tagok
ban, mind játékosgárdában igen ér
tékes elemet nyertünk. Annyi fiatal 
és tehetséges játékosunk lesz, hogy 
már a közeljövőben nem kell idegen 
városból hoznunk játékosokat. Csak 
hirtelen utánagondolva Bokor, Tóth, 
Hantz azok a játékosok, akik mar az 
elkövetkező idényben helyet kaphat
nak az első csapatban is.

A  Húsos csapata különben fiatal 
alakulat, s( felszabadulást követő 
időben alakult. Az NB II-be való ju
tásért folyó selejtező mérkőzéseken 
fej-fej mellett haladt a MÁV csa
patával és csak a második forduló 
utolsó mérkőzésén maradt minimális 
gólkülönbséggel mögötte.

Marad még játékos 
a Törekvésben

Sok „Töri-szurkoló“  lelkében nagy 
keserűség támadt, hogy két játékost 
elvittek a Törekvésből. Kiderült 
azonban, hogy nem is olyan veszé
lyes a helyzet.

Kaposi és Kiss T, a két kapus ren
delkezésre áll. Pillanatnyilag Kaposi 
van jobb formában. A  Szent István 
Kupa rajtjáig azonban megváltozhat 
a helyzet.

A  hátvéd-hármas Így fest: Lő- 
rinzy— Róják— Bánkuti. Számításba 
jöhet az ifjúsági Sípos a balhátvéd 
helyén, középhátvédben pedig azok 
az új erők, akiknek átlépésül szó 
van. A  fedezetpár munkatervét be
folyásolja, hogy Szűcs Gyula, aki 
már tavaly vissza akart vonulni, íz  
idén beváltotta ígéretét. A  balfede
zet helyén Garamszegi játszana. A 
jobbfedezet helyére többen' is pályáz
nak. Ha Tagányit szolgálati beosz
tása engedi edzeni, akkor ö az első
számú jelölt. Az ifjúsági Bujáki, 
Horváth Péter, végül N agy  Tibor, a 
volt román válogatott fedezet, aki
nek a bokája már rendebjött, ke
rülhet szóba.

A csatársor legvalószínűbb össze
állítása: Kiss II, Kardos, Készéi II,

Déri, Dobay. Változás itt is lehetséi 
ges. Sor kerülhet Élesnek, a Maros- 
vásárhelyről jött szélöcsatárnak a 
játékára is. Biztató formában van 
Császár és Dóry. Palatínus játékára 
— egyelőre —  nem lehet számítani.

A Lampart beadványban 
kérte a !HL8z*t, hogy a* 
őszi idényben engedé
lyezze az Erzsébet-utcai 
pálya használatát

Laucsek Gyulával, a Lampart 
szakosztályvezetőjével beszéltünk.

—■ Az MLSz elnökségéhez —■ 
mondta Laucsek —  beadvánnyal 
fordultunk. Beadványunkban azt 
kértük, hogy az Erzsébet-utcai pá
lyát a jelenlegi formájában használ
hassuk. Rámutattunk kérvényünk
ben, hogy mihelyt bajnokságot nyert 
a csapat, azonnal tárgyalást indí
tottunk Pestszenterzsébet várossal, 
a pálya tulajdonosával, az Erzsébet- 
utcai pálya füvesítése érdekében. 
Ezek a tárgyalások jelenleg még 
folynak. Kifejtettük azt is, hogy az 
NB I-ben ujonc-csapatunkra milyen 
óriási hátrányt jelentene az állan
dóan idegenben való játék. A  kiesé
sünket jelenthetné ez a körülmény. 
Amellett, ha nem játszhatnánk az 
Erzsébet-utcában, az egyesületnek 
három pályát kellene bérelnie. A  
füvespályát a bajnoki mérkőzésekre, 
az Erzsébet-utcai pályát edzésekre, 
edző- és barátságos mérkőzésekre, 
a harmadik pályát pedig Kőbányán 
levő anyaegyesületünk, a KEAC 
részére.

—  Szurkolóink kétharmadát Is el
vesztenénk abban az esetben, ha 
nem játszhatnánk Pestszenterzsébe- 
ten. A  mi szurkolóink többsége sze
gény gyárimunkás, akiknek a villa
mosköltség már érzékeny kiadást 
jelent. Pestszenterzsébeten számít
hatunk állandóan 4500— 5000 néző
re. Budapesten 1200— 1500 nézőre. 
Ez az egyesületet anyagilag is any- 
nyira érintené, hogy az egész pénz
ügyi számításunkat felboríthatja.

— A felhozottak alapján kértük' 
az MLSz elnökségét, hogy engedé
lyezze az őszi idényben az Erzsébet- 
utcai pálya használatát. Egyben kö
telező ígéretet vállaltunk annak a 
jövőre való füvesítésére.

— Kértük továbbá ebben az ügy
ben Gidófalvy Pál dr-t, az MLSz 
elnökét a Lampart küldöttségének a 
fogadására.

— Az elnök úrtól már választ is 
kaptunk. Fogadja küldöttségünket. 
Reméljük, az • egyesületre létfontos
ságú ügyben kedvező döntést ka
punk.

A  PÉCSI DVAC
kiadós edzést tartott csütörtökön. Az 
edzést^ 200 szurkoló nézte végig- 
Résztvett az edzésen Radnai PVSK 
és Czigler (Zsolnai). Mindkettő iga
zolásáról szó lehet. Vasárnap az 
óbudai Hajógyárral játszik a Pécsi 
DVAC.

BIRKÓZÁS
A Szabadkai SE blrkózőszakosztálya 

megalakult. Valamennyi szabadkai bir
kózó belépett az egyesület birkózósza’k- 
osztályába. Az edzéseket hétfőn, szerdán 
és pénteken tartják meg a „Magyar Erű 
és Művelődés”  házában. A  szabadkai, 
birkózósport azelőtt igen fejlett volt, 
néhány év óta azonban visszaesés állt be. 
Pár évvel ezelőtt még bajnokot is adott 
Szabadka, sőt már Balkán-bajno-k is ke
rült ebből a városból.

TENISZ
EURÓPA LEGNAGYOBB VERSENYE 
LESZ A  GÖD0LL0I NEMZETKÖZI 

TENISZTORNA
Az idén minden^ verseny elmaradt. Nem 

volt Budapcst-bajnokság, nemzeti baj
nokság. csapatbajnokság, nem lesz ma
gyar bajnokság sem. A gödöllői nemzet
közi versenyt azért mégis megrendezi a 
szövetség. A  versenynek mindössze hat 
(!) indulója lesz. Ez a hat játékos azon
ban Európa legjobb hat teniszezője lesz.

A szövetség egyelőre még titkolódzik. 
A hatos mezőnyből eddig csak négy já" 
télcos nevét árultak el. Ezek: Asbóth, 
Henjkel, ^Puncsén, Rom ánom.... A  má
sik kettő kilétét még homály fledi. Az 
azonban biztos, hogy méltók lesznek az 
előbb említettekhez. De, ha már több 
kitűnőség nem is jön. a nagy négyes 
indulása biztosit ja az „Európa legna
gyobb versenyo” címet a gödöllői torná
nak.



Péntek, 1941 július 25. f»T
Pompásnál pompásalbb

tehetsegek a% ifjúsági keret
edzésén
A „ második Körmöczi", az „Asbóth-hason más" 
és a többi gyerek, akiből minden — lehet

Frigyest Tibor, a veterán teni
szező nagyban veszekedik Jankó Jó
zsef alelnökkel, amikor belépünk a 
szövetségi tenisztelep ajtaján. A 
labda körül folyik a heves vita. Fri
gyest váltig erősíti, hog-y a szövet
ségi kapitány kifejezetten ragasz
kodik ahhoz, hogy az élkeret „ú j" 
vagy legalább is alig használt láb' 
dákkal játsszék. Ezért küldetett is 
ki a pályára labdát. És most Jankó 
József, aki a távollevő kapitányt 
helyettesíti, mégsem hajlandó ,,ren
des" labdát kiadni. Frigyesi azzal is 
„meggyanúsítja", hogy az Ifiknek 
adta oda az alelnök a labdát. A 
vita — Ismételjük —  heves s Fri
gyest igyekszik á többi éljátékost is 
„megszólaltatni" maga mellett.

Odébb állunk. A hangzavartól lóg 
messzebb eső pályán az ifik gya
korolnak. Lövcsányi mester éppen a 
tenyeres előtti keresztlépést magya
rázza az egyik bosszú legénynek. A 
pálya melletti pádon három nebuló 
til és csendben figyel. Közéjük 
■ülünk. Megtudjuk, hogy most éppen 
Fut alt}/ Iván,, a- középmagyar te* 
ruszkerület elnökének a fia játszik. 
Jól megtermett legény- Egy kissé 
darabosan mozog. Ez azonban csak 
az első pillanatban szembeötlő. A 
gyerek annyira az. edző szaval ezs 
rint igyekszik minden mozdulatát 
beállítani, hogy a- labdára jóformán 
alig tud figyelni.. Ezért aztán egy 
kicsit kápkodónak tűnik a játéka.

Ohrtetian Otttlía következik. Ele 
ven mozgásit, csupa izom ez a. 13 
éves kislány. Az edzésen csak Otti 
nak hívják. Olyan, mint a gumi 
labda. Csak keményeket szeret üt 
ni. Meglepően jó a tenyerese. Telje 
sert nyújtóit karral felülről csap rá 
a labdára. Második Körmödéi Zsuzsi. 
Még a mozgása is azonos- 

— Pedig mindössze két éve feni 
szezik, —  szólal meg mellettünk 
Varga Gyula, a MAC Ifjúsági vese 
tője. Nagyon szeretnénk belőle jó 
játékost nevelni.

Ez azt hisszük, nem is lesz nehéz, 
öttlka rövidesen az élcsoportban 
lesz!...

Háráy Alfréd a. soros. Arányos 
testű, erős fizikumú fiú. 17 éves és 
feltűnően hasonlít Mlckey Ttooney- 
hoz. MAC-roménység. Testi adott
ságaihoz mérten teniszezik. Minden 
labdát úgy üt meg, mintha esküdt 
ellensége lenne. Nem szereti a lab
dameneteket. Minden egyes Ütésre 
pontot akar csinálni. Az edző alig 
tudja féken tartani. Amikor figyel
mesebben szemügyre vesszük, lát
juk, hogy nem is rossz a stílusa. A 
feje még belelóg az Ütésekbe s ezért 
sok labdája megy a hálóba. A te
nyeresének az a legnagyobb hibája, 
hogy nem fordul ki eléggé s ezáltal 
korán üti meg a. labdát. Lövcsányi 
mesternél azonban jó kezekben van.

Az edző Vadinsekv Lajost hagyta 
utoljára. Később megtudjuk, hogy 
szándékosan. No, de, erről majd ké
sőbb, Előbb most figyeljük a Játé
kát.

Pöttömnyi, vézna kis gyerek ez a 
Lajcsi. Szépen választott . hosszú, 
szőke hajával olyan, mint egy jól 
megtermett hajasbaba. Ez a hason
lat azonban csak addig kísért ben
nünket, amíg a labdába nem üt. Az 
első ütéstől kezdve úgy megnő a 
szemünkben kis Vadinszky, hogy ön
kéntelenül Is elszégyeljük magunkat 
az előbbi hasonlatért.

Tökéletes elfordulás után olyan 
könnyedén, olyan magátólértetődöen 
„simítja" el a labdát, hogy szinte 
nem is értjük. Minden mozdulata 
harmonikus. A  fonákja talán még a 
tenyeresénél is jobb. Nagyszerű ke 
resztlépés után oda csúszik a lab
dához, az ütést pedig már majdnem 
a testével végzi. Minden ütésbe be- 
lehintázza magát, miáltal jóformán 
semmi erőt sem veszt. Minden moz
dulata Asbóth  Jóskára emlékeztet. 
Határozottan élvezzük a játékot. De 
nemcsak mi, hanem mások is. Rö
vid percek alatt valóságos ember 
gyűrű veszi körül a pályát és figye
lik a vézna kis „csodagyerek" já 
tékát.

reket, — mondja. —  Azért hagytam  
őt utoljára, hogy hosszabb ideig 
foglalkozhassam vele. Tulajdonkép
pen csak este 8-ig kellem  tanítanom 
s tessék idenézni, már háromnegyed 
9. De nem sajnálom az időt. Ez a 
gyerek olyan nagy tehetség, hogy 
ha egy kicsit megnő és megerősödik, 
hosszú ideig nem less gondja a ma
gyar teniszsportnak.

De van ám a keretben több te
hetség is, — folytatja Lövcsányi. —  
Sokat várok még Sirkds Györgytől, 
tíesp Vilmostól és Kápolnási József
től is...

■Í5>ÍN

KÉMÜK KORMÁBAN
<íél ti tárt

JÁTSZOTT
cí-ii törtökön dél üt árt fi Kötőna—Fclicrpár. Az első jót^zúiaban 6:0 arany lián 
győztek a Frigyest-—Moyor dr kettős oileti. Sokat és lót hálózott a köt fltttöl. 
Az utóbbi Hlő együttes munkája moM 
kezd mutaiköMií. ÁuafttMSlu* körönért, a Horvíilcik el leni mérkőzésre nitif hibátlan 
lesz a fiatal pár.

MOTOR

Sátortáborok százaiban
k é p e z i k  k i  a  m o t o r o s  
M i t l e r - i f jú s á g o t  
N é m e to r s s s á to a n

Németország régen felismerte a 
motorosítás értékét és már jóval a 
háború előtt anyagi áldozatot nem 
kímélve törekedett arra, hogy a 
motorosok tíz- és százezrei álljanak 
rendelkezésre. Ennek az elgondolás
nak a jegyében született meg a 
Motor-HJ, a motoros Hltler-ifjúság, 
melynek minden egészséges, a tizen
hatodik életévét elért német ifjú 
tagja lehetett. A motoros Hltler- 
lfjak teljesen

díjmentesen kaptak motoros 
kiképzést,

nemcsak gépet és üzemanyagot, ha 
nem a tanfolyam tartamára teljes 
ellátást is.

A  motoros ifjúság kiképzése a 
háború alatt sem szünetel, sőt — 
mondhatjuk —- kettős erővel folyik. 
Az irányítást az N SKK, a nemzeti 
szocialista gép járműt estütet vette át 
és közhírré tette, hogy a mai külön
leges helyzetben is megszervezi nyári 
motoros sátortáborozását.

Többszáz ilyen Sátortábort állí
tanak fel,

Az MKSz összeállította
a szombatesti pályabajnoki 
futamok részletes műsorát
N e m  h o z o t t  s i k e r t  a  e s ú e s k i s é r i e í i  v e r s e n y

megjósolniSzerdán este 9 óra felé elé a 
szél a Millenárison. Előzőleg takaros 
fiókorkán pergetett por- és homok
tornádókat a teknőben —  úgyhogy 
a csúcskísérletek végrehajtásáról 
már-meár lemondtak az érdekeltek. 
De aztán szelidebb lett az időjárás 
s ha nem is ült teljesen el a szél, a 
fiuk mégis nekivágtak a csúcsdöm 
tésnek. Hátha sikerrel járnak.

De nem jártak sikerrel.
A levégö mégnehezedett, párás 

lett és a gépelt ólomként mozogtak. 
Ennek ellenére aránylag jók voltak 
az elért idöteljesítmények. A  Nagy 

Karaki— Élés— Kovács összetételű 
négyesfogat az üldözöversenyben 
S :13-as eredménnyel megadásra 
kényszerítette a Pélvássy— Banadits 

■Breuer— Fülöp legénységet, mely 
csak 5;25-öt ért el. A  győztesek 
5:13-as Ideje 4000 méterre vonatkoz
tatva nemzetközi viszonylatban is 
jó. A  legénység ugyanis nem 4000 
métert, hanem a hazai kényelmes

úgy*hogy a győztest 
szólván lehetetlen.

A műsort a kezdők vágtaversenye 
egészíti ki.

A pénteki előfutamokra este hét 
órakor, a szombati döntőre ponto-1 
San nyolc órakor kerül sor.

ÖKÖLVÍVÁS

szombaton esi®,a sszeutr ocpsenpéis folytatlak az okqiuiuo- selsitezoit

-endezöi szokásnak megfelelően 4150
métert hagyott maga mögött, ami 
legalább ÍZ mp ídöfölösleget jelent. 
Nyugodtan megállapíthatjuk tehát, 
hogy

a magyar válogatott négyesfogat
pillanatnyilag 5 pere körüli lór

iban van,
ami a Vigoreili-st&dlon parkettjére
átszámítva 4:52— 4:54-nek felel meg.

A N a gy— Birs kétüléses pár is kí
sérletet tett az 500 méteres repülő- 
rajtos csúcs megdöntésére. Ez a le
génység alaposan felkészülve vonult 
a rajthoz, de a túl-egyenesben fellépő 
meglehetősen erős elienszél miatt 
csak 50 mp-cs időt futottak ki, ami 
a 2 9 .6 -os rekordtól bizony messze 
esik. Jól mozgott az újdonsült Sza
la g -K o v á c s  kétüléses pár is, amely 
500 méterre 31.2-es, igen biztató 
eredményt ért el.

A kedvezőtlen Időjárás ellenére 
délután zavartalanul edzett a baj
nokságra készülődő mezőny. Az elő
jelek szerint legalább 78 induló áll 
ratjhoz a péntekesti bajnoki előfuta
mokon és a szombatesti döntőn, ami 
kétségen kívül résetvevőcsúcsszdmba 
m egy

Szombaton este a BSzKRT meg
hívásos Ökölvívó versenyt rendez 
Budafokon, a villamosiák uszodájá
nak területén. A meghívásos ver
seny . keretében bonyolítja le a 
MöSz az országos egyéni bajnokság 
hátralevő selejtező mérkőzéseit. 
Szombaton esté fél 8-kor a követ
kező mérkőzések kerülnek sorra: 

Horváth BSzKRT— Szabó BSzKRT, 
Szelezsán V lhW K — Ssumega PTC, 
Poprócsi (Lapterjesztők) Strmoe 
BSzKRT, Korányi MAP C— Szalay 
BVSC, Nyirati WMTK—-Farkas 
BVSC, őssé RPLE—Németh  
WMTK, Gora (Gamma)— Mogyoródi 
F’TC.

Hámorinak FTC a magdolnavárosi 
Várhegyi ellen lett volna mérkőzése, 
a, BTK-Ökölvívó kzonban bejelentet
te. hogy csapatával Kaposvárra fán- 
dúl. így  Hámori mérkőzés nélkül 
került a légsúlyü mezőny tartalék
jának helyére.

A  selejtező mérkőzéseken kívül 
még kiegészítő párok is fognak 
csatázni az uszoda területén felállí
tott szoritóban. A kiegészítő párok 
a BSzKRT és a WMTK öklöző gár
dájából fognák kikerülni.

A  verseny résztvevői együtt utaz
nak ki Budafokra. A  versenyzők és 
vezetők délután 6 órakor indulnak 
a Gellért-téri helyérdekü végállo
másról. A  verseny mérlegelésé 7 
órakor lesz.

R 0 Y A L  A P 0 L L 0  
CON€G MISIÉ

Ann S O th e r n . J o l i n  C a r r o l l ,  
I t í l a  J o h n s o n

Az MKSz tegnap összeállította 
a szombatesti torna végleges 

műsorát.
Ezek szerint Magyarország kétülé 
sen bajnoksága ötkörös távon, tehát 
SlOö méteren zajlik le és összesen 
hat kétüléses párt vonultat a rajt
hoz.

ahol több tízezer Ifjú nyer kiképzést 
nemcsak a gyakorlati motorozásból 
és az elméleti műszaki ismeretekből, 
hanem egyben sportbeli és világ
nézeti iskolázást is kap. A kéthetes 
tanfolyam befejeztével az arra al
kalmasak vezetői vizsgát tesznek és 
jogosítványt, valamint Motor-HJ- 
jelvényt kapnak. A  legkitűnőbbek 
külön jutalomban részesülnek,

állami költségen vehetnek részt 
nyárutói nagyjelentőségű 
Harzfahrt versenyen.

Hühnleín tábornok, az NSKK Bu
dapesten is járt vezére megígérte, 
hogy a táborokat végiglátogatja, 
hogy meggyőződést szerezzen a ki
képzés eredményességéről.

A  mostani nyáron tehát 
újabb tízezfek

kapnak motoros kiképzést Német
országban. Ahol felismerték a Mo
tor óriási jelentőségét és a mai ne
héz üzemanyagviszonyok között is 
arra törekszenek, hogy minél töb
ben hódolhassanak a motorsportnak 
és álljanak be majdan a nagy nem
zeti célok szolgálatába.

Scfamidtbauer József, Pusítnvacs. Kóré'
BÓt továbbítottuk a BBTE egyik vozotő 
Jétték. Tőle mhuléft kérdéséin részletes 
válásit fog kapói.

—  . _  i K . F. Azt kérdezd, hogy az új tes-
— Szegény kis labdaszedő gyerek  I Bzabály miért hozta közelebb a 

-<M a Lajcsi, —- mesén Varga I középcsatárt az ellenfél kapujához. 
Jyula. —  Most azonban mar félka-1 Azért, mert a középcsatár és a kapus

i. r , . t i- i/. /<• .« arról is ■ között cáak égy mezőnyjátékos kell
ahhoz, hagy a középcsatár ne áll
jon lesen. A  középesatár tehát min-

voltuk, iskolába járatjuk s arról is 
gondoskodunk, hogy megerősödjék  
A MAO-bán sokan vannak, akik 
ütővel és egyéb holmival is ellátják 
Nagyon jó modorú gyerek ...

Az edzés Végén megdicsérjük. El 
Pirul s a szeme valószínütlenül esi: 
lóg. Beszélni nem szeret. Csak 
hosszú idő múlva jegyzi meg csen 
öcsén:
. —  Szeretnék ú gy teniszezni, 
Asbóth bácsi!...

Kifelé menet Lövcsányi edzővel be-
ízélgetünk.

Nagyon szerelem  ezt á

dig a leshatárig, vagyis az ellenfél 
utolsó mezőnyjátékosáig megy 
előre (ez teljésen független a rend
szertől, teljesen lényegtelen, hogy a 
szóbanforgó Utolsó mezőnyjátékos a 
kullancs-e, vagy pedig valamelyik 
hátvéd). így  aztán egy labdával is 
gólhelyzetbe hozható. Az a közép
csatár, aki hátul marad, nem megy 
előre az ellenfél utolsó mezőny
játékosig, az nem használja ki az új 

g ye - ! jesszabály lehetőségeit.

mint

pont-

X. o. vízilabda bajnokság

® a m c  nyerte 
a szegedi iieiyosziót

BEAC— SzVS'H 8:1 (1 :1)

Szeged. 300 néző. Vezette: 
Sömóczy ár.

A  bajnokság esélyese a Nagy 
®las legénység, 

a második helyre a Pélvássy— K a
rakt együttes tart a legnagyobb 
igényt.

Magyarország 25 km-es 
bajnoksága

a következőképpen fog lezajlani: 
minden hatodik körben pontozásos 
részhajrákat rendel el a rendezőség 
s a bajnoki címet az a vágtázó 
nyeri, aki a tíz részhajrában a leg
több pontot szerzi. A  körelöny ter
mészetesen minden pontelőnyt felül
múl. Az első nyolc hajrá pontozása 
5, 3, 2, 1 pont az első négy helye
zett értékelésére. Az utolsó két 
hajrá pontozása 10, 0, 4, 2 lesz. 
Ebben a bajnoki vetélkedésben a je
lek szerint a tavalyi bajnok Szalay, 
Éles és Karaki között fog eldőlni a 
csata sorsa. A  Törekvés arcvonalán 
sokat várnak Németh Miklóstól, aki 
nagyon meg akarja mutatni, hogy 
érdemtelenül maradt ki a válogatott 
keretből. Pelvássytól és Kajczytól is 
betörést várnak, de véleményünk 
szerint bajnokságot Csák az nyerhet, 
aki Karakit és Ülést ebben a futam
ban maga mögé tudja kényszeríteni. 
Ez pedig nagy feladat és majdnem 
megoldhatatlan.

A  motorvezetéséS verseny két fu
tamban, 20 -1- 40 km-es viadal kere
tében dől el és nyeregbeszóllt min
den épkézláb magyar bukósisakost. 
A  papírformaesélyes Szekeres. Ds 
könnyen megtörténhetik, hogy Pa- 
ta k y  ezúttal is megtépázza a ma
gyar bajnok egyre fakuló hírnevét, 

Általános érdeklődés előzi meg
ül

A Válogatott ökülvíVocSapat péntekén 
rcggol 7 'Óráké? iádul útnak Maiesyásnr- 
heiv felé. A* öklözök szombaton «  va
sárnap egótz nap pihennek, hogy a va
sárnap ette oMrakénilŐ Val^atott-AL- Cő'lSváíái'hely mérkőzésre frlSScn éUhfiS* 
saiiak ki. ■ . t— .A BTK ökölvivdesapaia vasárnap A*- 
posvám ráadni. ahol az óitaai tevanta 
üldözőikkel vív barátságé* mérkőzést. A BTIC A kővetkező csapattal utazik 16: 
Várhegyi, Budák, líöjeíib. Márton, Ba- 
l-irtká II, Kocsis, Torma II. Kovács (Újpesti LB „Vendég’ ). A csapatot fie- 
ttácsí Gyula síakósztályveMto kiéért cl 
a kif(indulásra. . , , ,A Vörös Kérésit .lavara íamlűztek 
ökölvívó vertemet, Hamburgban. A ver
senyen, smelv több mint 5o00 néző előtt folyt te, néhány válogatott öklöző is la'

A P í-stsjen 1 (' rzsélu-1 í I.B ökölvívóinak 
múltkori nagyarányú vrresótte Marosva- Éárhelvón némi meglepetést keltett. Most 
kiderült a vereség oka (eddi# tt M»t- BzetiterzÁúbétlcli nagy szerényen titokban 
taitoltákl): pénteken csín érkeztek megMnrosvásárholyi'é. nem kaplak SzttJUist, 
c/vész éjjel sétálták fi ezek utáft leptek 
szombat’ 'este szoritóbul, így azután mar 
8r Illető ft B:LB vercscffet

B B A O : Éri őr — Bodó, Heyniss dr 
Acsal —- Kovács, Zábrák dr, Len

gyel dr. *
SzVSE : Pintér — Farsang, Lacza 

Kiss —. Tombácz, Szánlsztó, 
Báthl.

A  43. mp-bén Kiss átadásából Sza-v 
filssló a szegedielínek szerzi meg a 
vezetést, A BEAC heves ellentáma
dásai során Lengyel dr félpályáról 
nagy lövést küld Pintér kapujára. 
Bemegy. 1:1 (1:24). Bzániszlónak
kétszer is alkalma nyílna, ismét ve
zetést szerezni, de lövése fölé, majd 
mellé megy. Szünet után Lacza sza
bálytalanul szereli Zábrák dr-t, mire 
a játékvezető kiállítja. A szabad
dobást Zábrák dr visszakapja és 
bevágja. 2:1 (1:43). A  6. percben.
Kovács szabadon áll és nem hibáz. 
3:1. Az utolsó percben Bodó al- 
úszásért, Heyniss dr visszahúzásért 
a partra kerül, de Szaniszló négy
méteresét Éri dr fölé üti.

A  mérkőzés gyenge színvonalú já
tékot hozott. A  szegedi csatársor 
nem boldogult a kapu előtt. Jó: Ért 
dr. Lengyel dr és Heyniss dr, Hl. 
Lacza, KisS és Farsang.

A T L É T I K A

Telles erővel KOzdenl 
a székely atlétika fel 
t á m a d á s é é r t

Magyarország 4000 méteres i 
döző csapatbajnokságát IS.

Ennek előfutamaira pénteken este 
hét órakor, a középfutamokra szom
baton kerül sor, a döntő jövő szóm 
batra marad. Ennek a bajnokság 
nak a sorsa teljesen nyílt. Az FTC 
Élcs— M orvay—  ?— Bavrik összetéte
lű legénysége, a Törekvés N a g y --  
N ém eth —  9— U szka y  csapata, á
BSzKRT Karaki—Kovács— Bíró—  ? 
csapata, a WMTK Rajczy— t — Ki
rály—  Zselenszka és a PSE Szalay—  
pélvássy— '!— Kárász együttese egy
aránt erős fogat s csak a váltási 
technika és a harcfortély helyes al
kalmazása fogja eldönteni —. a má
sik kárára a győzelmet. Az erő 
viszonyok annyira kiegyenlítettek;

10SZAS

A* FTC Som boron
vendégszerepel

Jónás István, az FTC Úszószakosz
tályának volt elnöke, akit szolgálati 
beosztása a Délvidék visszafoglalása 
után a felszabadult területre szólí
tott, Jelenleg Zomborban fejt ki 
nagyarányú munkásságot a vissza
tért területek sportéletének fejlesz
tése térén.

Ebbe a munkába kapcsolódik bele 
legújabban az FTC úszó- és vizi- 
labűacsapatának zombori meghívása, 
A zöld-fehérek szombaton reggel in
dulnak Zomborra és hétfőn térnek 
onnan haza. A  kiránduláson tizen
nyolcán vesznek részt, mégpedig a 
vizllabdacsapabból Bródy, Karinthy, 
Molnár, Tálas, Hohl, Németh, Tö
rök, az úszók közül Szathmá-ry, 
Gzapltó és hat hölgyversenyző. Lehet, 
hogy Hámorit is kölcsönkérik a 
BBTE-től. Farkas és még két vezető 
kíséri a csapatot. A  verseny vasár
nap lesz.

Lublátiábtó, már Javában folyik a* 
ásfóól-ftti A leáut-óbhi vortwyoa a ko* 
vatKetó ehjűfi&yofc voltaki. 4Ö0 m .iij
ivóm : 1. Matan 5:30, 40U tóhólffy  gyorst 

** iőO m halgy gyo.es-í ;  F IM *.tj ,<:W.i; f im  f f  llis3. 200 m aforfi .. __
rsek í : í l ,  1M hl háti I. Pftlhati 1:18.4.

r. 2»i-

Vddas Iván, a MASZ központi 
szakelőadója most Erdélyben, ponto
sabban Kolozsváron tartózkodik. Az 
országos vidéki bajnokságig ott is 
marad, közben azonban ellátogatott 
Marosvásárhelyre is. Tapasztalatai
ról a következőket Írja:

.— Marosvásárhelyen a pályát 
rendbehozták. E g y  kis gárda éted. 
Horváth Ágoston nyelvszakos és 
Rajkay Tibor testnevelő tanár nagy- . 
szerű működést fejt ki. Munkájukat 
nem lehet eléggé méltatni. De ki
tünően dolgozik Horváth András és 
Kákuts András testnevelési tanár te, , 
előbbi főként a diákság, utóbbi a le- , 
venték körében.

—  J57# a zsenge palánta azonban 
csak akkor fog tudni megmaradni, 
ha nem marad egyedül, hanem a 
többi székely városban te megindul 
az attétizálás. Ha Sepsiszentgyörgyi 
Székely udvarhely, Gyergyószentmik* 
lós, Kézálvásárhely, Csíkszereda és 
Szászrégen is résztvesz a közös 
munkában, akkor nagy fejlődés vár
ható. A z anyagi lehetőséget megadta 
a lterület, mert a városok egyesüle
tei komoly segélyt kaptak. „

Én a vidéki bajnokság után 
körutat teszek ezekben a városok* 
bán és megpróbálom felrázni őket. 
Addig is levélben fordulok hozzájuk. 
M eggyőződésem, hogy mindenütt 
meg fogják érteni, hogy ha ők nem, 
veszik ki részüket a közös munká
ból, a székely atlétika sohasem kap 
lábra.

Kern szabad jobb időkre várni, 
hónom azonnal tenni kelt, annyit, 
amennyit lehet, mert ez lesz az
alapja a későbbi virágzásnak,

Kolozsváron szaporodik a gár
da, Kiss ja/oul. A z országos vidéki 
bajnokságban jó kis versenyek lesz-, 
nek.

TFCilS. á.i-ii Ív", " a  " “ V, T. j
<*Óö m mólt: 1. Serzosf 3:59.4.A* úSrtészövebCK fegyelmi hieotteága
PBlőoS Lásisiót. a BSE .hátvédjétSOMOS
ví aotőeér tósért, három hdaaol

te,

„  A tlétik a i edzőt szettfidtet a . g y ő r i  
Egyetértés. A győri Egyetértés ifjú at
létikai szakosstálya mindent eíkovét,

lűliyZüBlül nídgtH* l» öl 11U I-dUvl
Ulti air» úszékapitáöity íi 1 ezembéd. 
tott tiezttiiettéa niagálartúÉt. ’ ,

ttitiUfií-
f c —MMHiunacjt. >

Kólőzsváföti a k-öttilétl úőxóbajntikéa* 
gokat sziómbatöil éói vsm&TAAP f&iwéiíik 
hígít. A versenyen Kjöló5tsvár»> Ná??yvártia 
és Nagybánya, legjöbn úszói indulnak. A 
ví7.i!abdnm>5rkőzések soi>án szombaton ~ 
KA C a KEAC ellen, az NSE a KA C 
B) ell-en játszik. Vasárnap a két győztes 
és m két vesztes eev-más ©lien *áil -k-k

1Ü11KQI SZauvaB bili J ít mnuvvtji
hegy az egyesület nevéhez lílólto. szert- 
pót iiltsün be a Vldokl atlétikai éléthea. 
Illetékes helyről -zyert ér ŝttJesemit sze
rint a ve»t«ség előrehaladott tárgyalá
sokat folytat, hogy-egyik ollsmcn: teák*, 
tekintélyünket tac-gszerasáe. Az illstő 
nem* régen tért. vissza kíilfiikiről. A 
tárgyalások a Mfssebb riMHényeklíái k«: 
csegtetnek és ha a ihcgegy-M'éS; ;*!Kerti!, rövideseit a vagigóhffyári ii!tei.ik-». di.- kü- 
lőnösen s dobóatlélák nagyméí-Vfi javu-.láe-ótrnl baal.1 . cnóim-nl.TÍ nnlz
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100 méteren négyen futottak lO.é-en 
feelüls facchlni 14.4-et futott gáton
és egiéfei káprázatos eredménifeic a i  olasz 
atlétikai Ibainoikságfeait

Torinóban szombaton és vasárnap 
rendeztek meg a nagyszerű Musso- 
lini-stadionban Olaszország' atléti
kai bajnokságait. A  versenyre moz
gósították egész Olaszország teljes 
atlétagárdáját és az eredmények 
olyan lenyűgözően j ő J igazán el
enyésző kivétellel annyira a mieink 
fölött állnak, hogy csak a legna
gyobb elismerés hangján szólhatunk 
róluk. Egy bizonyos: az olasz atlé
tákat még itt Budapesten legyőzni is 
szinte elképzelhetetlenül nehéz fel
adat és csak a legkedvezőbb esetben, 
a legcélszerűbb és leglelkesebb elő
készülettel és minden erő teljes 
latbavetésével sikerülhet. Különben
— hagyjunk fel minden reménnyel...

Az eredmények élén Facchini 14.4
mp-es új gátfutó csúcseredményé 
halad. Ez a legjobb idei európai 
eredmény, jobb Lidmann többszörös 
14.5-jénéi. Csúcseredményt ért el 
kalapácsvetésben Taddia. Több csúcs 
nem született, de a győztesek ered
ményei szinte az egész vonalon ki
válóak és néhány számban a helye
zetteké is felülmúlja a legjobb ma
gyarokét. Különösen a 100 méteres 
síkfutás idlje szédületesen jó. Még 
ha fel is tételezünk bizonyos hátsze
let, még ha számításba is vesszük, 
hogy a torinói stadion a világ egyik 
leggyorsabb pályája (44ö méteres 
kerülete a 400 és 800 méteres ered
mények feljavítására különösen al
kalmas), akkor is a legnagyobb cso
dálat hangján emlékezhetünk meg 
az olasz atlétáik egyáltalán nem ,,há
borús" felkészültségéről. — A  két 
nap részletes eredményei a követke
zők:

M is s o n l  e u r ó p a i  r a n g -
e ls í i  h o s s z á  g á t o n

200 m : 1. Monti 21.7. 2. Marian!
21.7, 3. Daelli 22.2, 4. Mengoni 22.5.
— A  két olasz nagyágyú hétről 
hétre csaknem holtversenyt fut. Nem 
is annyira a 21.7-es idő imponáló, 
hanem az az öt méter, amellyel 
Daellit maguk mögött hagyták, 
Montiék ellen egyelőre még Csányi 
sem kereshet sokat.

800 m : 1, Donnini 1:52.4, 2. Do- 
resceni 1:52.5, 3. Bard 1:53.9, 4.
Pedersoli 1:54.4. —  Lanzi nem in
dult 800-on, de nélküle is pompás 
idővel nyerték a bajnokságot. Pedig 
előfutam Is volt 800 méteren!

400 m gátfutás: 1. Missonl 53.3, 2. 
Fantone 54.6, 3. Colautti, 4. Volsini.

Missonl az év legjobb eredményét 
ért el. (Eddig a svéd Larssori veze
tett 53.4-gyel.) Fantone idejével 
egyenlő eredményt ért el egyszer 
egy főiskolai világbajnokságon —- 
szintén Torinóban! — Nagy Géza.

Távolugrás: 1. Pellarini 698, 2.
Pederzani 691, 3. Maffei 688, 4.

Corsi 673. — Ez az eredmény ki- (- 
rivóan gyenge. Másként, mint ellen
szélben aligha képzelhető el, hiszen 
az első három helyezett az idén már 
720-on felül is ugrott.

Rúdugrás: 1. Conchi 390, 2. Poz- 
zoli.380, 3. Patrizi 380, 4. Ratta 370.
■— Romeo nevét hiába keressük a 
helyezettek között. Ebben a szám
ban viszont mi „kereshetünk" az 
olasz-magyaron.

D iszkoszvetés: 1. Consollni 49.51, 
2. Bianchini 46.05, 3. Cereali 43.83,
4. Spaggiari 42.71. — Sajnos, Con- 
solini biztosabb a 49 méterben, mint 
Kulitzy. Itt is nehéz dolgunk lesz.

Gerely hajítás: 1. Rossi 62.33, 2.
Drei 58.13, 3. Matteucci 57.03, 4. De 
Salvi 54.02. A gerelyhajítás nem 
esetük az olaszoknak.

A második, napon jött
e s a k  a j a v a

100 m : 1. Monti 10.5, 2. Mariani
10.5, 3. Tito 10.6, 4. Daelli 10.6, 5. 
Marini 10.7, 6. Bettim 10.8. — Az 
időkből ítélve alig volt különbség a 
helyezettek között. Félelmetesen jó 
lehet az olaszok 4x100-as váltója.

400 m : 1. Lanzi 4T.3, 2. Ferasutti
48.6, 3. Croci 49.8, 4. Pascucci 49.8,
5. Vittori 51. ■— Lanzi az előfutam
ban 49.6-ot sétált. Itt sem erőlkö
dött. Minket inkább Ferasutti érde
kel, de alkalmasint ő is hiába...

1500 m : 1. Vitale. 4:00, 2. Colombo 
4:02, 3. Barletta 4:02, 4. Bertocchi 
4:02.5, 5. D. Ercole 4:04. — Ez már 
valamivel vigasztalóbb eredmény. 
Igaz, hogy voltak előfutamok is, de 
hát az a 4:10, amit ott futottak, 
nem olyan borzasztó. Bár minden 
számban így állnánk!

5000 ni: 1. Beviacqua 14:52.4, 2. 
Mastroienni 15:00.8, . 3. Torassa 
15:04.8, 4. Cultrone 15:08.4, 5.
Bianchi 15:18.6,. 6. Lippi 15:23.8. — 
Az olaszok bizonyára elégedettek az 
átlagukkal. Mi is. Mastroienni ellen 
nyugodtan lehet harcba küldeni a 
harmadik és negyedik magyart.

110 m  gátfutás: 1. Facchini 14.4, 
olasz csúcs, 2. Gritti 14.8, 3. Eritale 
15.4, 4. Gallo 15.4, 5. Miíanesi 15.5. 
— Comstock mester keze alatt szé
dületesen följavultak az olasz gát
futók. Bár lehet, hogy Hidas is itt 
tartana már, ha zavartalanul végig- 
edzhette volna az esztendőt.

Magasugrás: 1. Oompagner 191,
2. Dottori 185, 3. Tanghetti 185, 4. 
Marzari-185 (és még hat 180-as). — 
Compagner a 191 után 196-on tett 
három kísérletet, de ezt már nem 
bírta. A  második helyet valamire
való magasugróval elcsípheténk. De 
hol az a magasugró ?

Hármasugrás: 1. Pellarini 14.07,
2. Pieracci 13.81, 3. Borghi 13.74, 4. 
Milanese 13.73. —  Végre valami vi

gasztaló.
Súlylökés: 1. Profeti 14.84, 2. Per- 

tocchi 14.55, 3. Paolone 13.73, 4.
Spaggiari 13.23. — Az átlag gyen
ge, de az első kettő bizony kelle
metlenül jé. Kemény küzdelemre 
van kilátás Profeti és Németh, Per- 
tocchi és a másik magyar között.

Kalapácsvetés: 1. Taddia 51.96,
olasz csúcs, 2. Sarglano 45.87, 3. 
Cereali 45.66, 4. Riccitelli 45.59, 5. 
Reggio 45.52. — Még szerencse,
hogy Taddia és a többiek között 
olyan nagy ür tátong. Es szerencse 
ebben az is, hogy a pontozás 4—3— 
2— 1.

Mindez azonban csak kétes értékű 
szerencse. Ha az eredményeket jól 
átnézzük, meg kell állapítanunk, 
hogy roppant jól fel kell kötnünk az 
összes ruhadarabokat, ha nem aka
runk súlyos vereséget szenvedni az 
olaszoktól!

Heti atlétikai műsor
Szombat

Budapest: Országos női bajnokság 
(Népligeti diákstadion, 4 óra).

Győr: Északnyugati kerületi baj
nokság.

Szeged: Déli kerületi bajnokság.
Debrecen: Keleti kerületi bajnok

ság.
Vasárnap

Budapest: Országos női bajnokság 
(Népligeti Diákstadion, 4 óra). — 
BSzKRT-verseny (BSzKRT-pálya, 
fél 5).

Győr: Északnyugati kerületi baj
nokság.

Szeged: Déli kerületi bajnokság.
Debrecen: Keleti kerületi bajnok

ság.
D iósgyőr: Kerületi válogató ver

seny.

A Koszorú atléták Simck Ferenc szö- 
velséffi edző irányításával kószülnak a 
szombat-vasárnapi bajnokságokra. Nagy Rózsi mellett Szepcsvári, Feköle, Lé- d'Crmaycr I, Zubok, Kövér, Lédiermayer 
II, Sclunaliioficr ;jó szereplését várja az 
edző. Ezek mellett .még mintegy 20—2iő 
hölgy atléta jár szorgalmasan a Koszorú edzésekre. Nadányi Ágnî s is feljött a 
bajnokság hetében a fővárosba s Ő is a Koszorú-edzéseken készül versenyeire, 
Összecsapása a most kitűnő formában levő 
Szepesvárivail nagy eredményt Ígér a 
d.iszkoszvctésben, a keddi edzésen mind- 
ke ttim többször is túl-dobták a 35 métert, Lédermayor a távol ugrásban nagy javulásról tett tanúságot az edzéseken, Fekete pedig a magasugrásban  ̂ ha jó napja lesz — Csák Ibolya méltó utódjának bizonyulhat. Kedden 150-en felül ugrott 1 Fekete síkon som rossz, az édesen Naggyal egyenrangúnak bizonyult. Nagy Kozs-i 27 mp-cs 200-a pedig elsőrangú vágtázó időt ígér a bajnokságra. 
A Koszorú keddre tervezett háziversenyét az országos bajnokság miatt későbbi időpontra ha-lasztották.

Sok győzelmet arattok 
atlétáink Kopenhágában,
de csak Szilágyi ért @1 jó eredm ényt
Szerdán este Kopenhágában szere

peltek a Svédországból hazafelé 
tartó magyar atléták. Nem vala
mennyien, mert akik kedden Mal- 
möben versenyeztek, azok kevés ki
vétellel Kopenhágában nem állottak 
rajthoz.

Az eredmények egyáltalán nem 
kielégítőek. Még ha tekintetbe is 
vesszük a „nehéz pályát", amit a 
távirati jelentés említ, akkor sem 
tudjuk megérteni, hogy Korompai 
hogyan kaphat ki 11 mp-es idővel 
Hansentöl és 23 mp-el Christensen- 
töl. Gyenge Csapiár 3000-es ideje, el
képesztő Szabó dr gáteredménye, és 
Várszegi gerelyvetése. Még a győz
tesek is általában igen gyenge ered
ménnyel nyerték versenyüket. Kivé
tel csak Szilágyi, aki jó  5000-es fu
tása és 3000-es akadályfutó csúcs
eredménye után most 3000 méteren 
is egyéni csúcsot futott. — A kopen- 
hágai eredmények az MTI jelentése 
szerint a következők:

100 m : 1. Hansen (dán) 11, 2. Ko
rompai (magyar) 11.1.

200 m : 1. Cristensen (dán) 23, 2. 
Korompai (magyar) 23.

400 m : 1. Polgár (magyar) 50.8.
800 m : 1. Bergsten (dán) 1:55.8,

2. Spanheimer (dán) 1:56.6.
1500 m : 1. Harsányi (magyar) 

3:57, 2. Jacobsen (dán) 3:57.2, dán
■ ....— s— Mg

Az ETO rendezi meg
az északnyugati kerület 
atlétikai bajnokságait

A  MASz északnyugati kerületé
nek bajnoki viadala szombaton és 
vasárnap lesz Győrött. A  versenyt 
a kerület megbízásából az ETO ren
dezi meg kifogástalan állapotban 
levő pályáján. Ha az időjárás is 
megfelelő lesz, igen jó  eredmények 
születhetnek a versenyen.

Az E*TO nagy gárdával vesz részt 
a versenyen. Szapáry László, az 
egyesület atlétikai intézője 55 atlé
tát nevezett. Mint mondja:

—- Megpróbáljuk elragadni az 
A R A K -tól a Szent Imre-díj védel
mét. E z a pontversenyben való g yő
zelemhez van kötve. N agy harcok 
lesznek, mert Székesfehérvár és 
Győr atlétáin kívül Zalaegerszeg, 
Sopron, Szombathely, Tatabáhyá, 
Veszprém és Magyaróvár is felvonul 
legjobbjaival.

VALMY lí.S-ÖT FUTOTT lOfl-ON,
21.7-et 200-on a Páriában megtartottfrancia atlétikai bajnokságokon, A 100 
méteres eredmény üj francia csúcs. Még cgv csúcseredmény születő-1: női gerely- 
hajításban Boulingaud 38 M-et éri cl.
SOMLÓ TÉRDE ROHAMOSAN JAVUL
és futni már tud, ha fájdalmat érez is. Reggel iszapfürdőbe megy, délután rövid
hullámú kezelésre, közben azonban az edzés- sem hagyja ki. Somló föltétlenül 
ott akar lenni az olaszok elleni váloga
tott viadalon és — valljuk meg — szük
ség is van rá.

csúcs.
3000 m : 1. Szilágyi (magyar)

8:28.8, 2. Slefert (dán) 8:37.8, 3. 
Csapiár (magyar) 8:39.2.

110 m gát: 1. Thomson (dán) 15.2,
2. Larsen (dán) 15.5, 3. Szabó dr 
(magyar) 16.6.

400 m gát: 1. Kiss (magyar) 56.9, 
2. Nádasdi (magyar) 57.6.

Távolugrás: 1. Vermes (magyar)
686.

Súlylökés: 1. Németh (magyar) 
14.60. 2. Horváth (magyar) 13.96.

Diszkoszvetés: 1. Horváth (ma
gyar) 41.84, 2. Németh (magyar) 
40.30.

Gerolyhajítás: 1. Hansen (dán)
63.03, 2. Várszegi (magyar) 59.30, 3. 
Csányi III (magyar) 53.67.

Kalapácsvetés: 1. Németh (ma
gyar) 48.78, 2. Biró (magyar) 46.39.

4x100 m : 1. Magyarország 43.6, 2. 
AIK Kopenhága 45.8.

Malmöben kedden a magyar 
4x200-as váltó 1:29.8 közepes idővel 
győzött az l:30.4-et futó svédek 
ellen. A diszkoszvetést Kulitzy 47.29 
m-es eredménnyel nyerte, a súly- 
lökést Németh  14.24-gyel a 13.92-t 
dobó Darányi dr ellen. 3000-en Héll- 
ström  8:16.6 mp-es pompás ered
ménnyel győzött a 8:18.2 mp-et futó 
Nilsson ellen. Lidman 14.5 mp-es 
idővel nyerte a gátfutást. * 2 3

A DÁN TIZPRÓBA-BA JNOKSÁGOT
Thomrsen nyerte 6475 pontos kitűnő eredménnyel, 2. Larsen 6073, 3. Gertimül 54111 
pont,
BÉKÉS VARMEGYE BAJNOKSÁGAIT

rendezte meg a Békési Levente Egyesü
let a GyuAC, a Békési LE. a Békés
csabai MÁV, az Orosházi LE és a Mc- zőberónyi LE atlétáinak részvételével. Az eredmények egészen jók. I f j ú s á- 
g 1 a le. 100 ni: 1. Machula OLE 11.5, 2. 
Kopcsn B. MÁV 11.7, 3. Mészáros GyAO 
11.9 <•» m: 1. Braun GyAO 55.6. 2. Ííop- Qsa B. MÁV 55.9, 3. Virág Ál bt.tv 50.4. 1560 m: 1. Szekeres GyAC 4:28.8, 2.Papp B6LE 4:32.1, 3. Botanika B. MÁV 
4:32.3. Magas: 1. Kiss GyAC 170, 2.Braun GyAC JG5, 3. Kertész GyAO 160. 
Távol: 1. Braun GyAC 5ÍI6, 2. Tar kovács 
TiéLl7. 569. Súly: 1. Palotás BéLE 11.33,
2. Kertész GyAC 10.74, 3. Kiss GyAC10.07. Diszkosz: 1. Palotás BéLE 32.61,
2. Kiss GyAC 32.31. 3. ördög GyAC 30.87. 
Gerely: 1. Kiss GyAO 48.15, 2. Braun 
GyAC 47.60, 3. Nádudvari GyAC 43.70. Olimpiai váltó: 1. GyAC 3:55.7, kér. csúcs, 2. BéLE 4:06.8, 3. Orosházi-, LE 4:11.1. F e  I n ö t te  lt:' 100 m: 1. Ko
csis GyAC 11.4, 2. Garami B. MÁV 11.7,
3. Dávl OLE 12. 400 m: 1. Kocsis GyAO55.7, 2. Gynrovils BéLE 57, 3. Szálai
OLE 60. 1SM m: 1. Gazsó B. MÁV4:19.3, 2. Fazekas MbLE 4:42.6, 3. Gurzó 
B. MÁV 4:50.8. Magas: 1. Katona BéLE 160, 2. Ancsán B. MÁV 155. 3. Boldizsár 
BéLE 150. Távol: 1. Gyurovits BéLE 
640, 2. Kocsi ti GyAO 608 , 3. Boldizsár 
BéLE 576. Súly: 1. Gedó GyAC 12.65, 2. Harmat.! BéLE 12.32, 3. Doniján BéLE 11.68. Diszkosz: 1. Gedó GyAC 38.47, 2.
Harmati BéLE 34.39, 3. Garami B. MÁV ,3-3.29. Gerely: 1. Dómján BéLE 47.40, 2.Harmati BéLE 45.65, 3. Ancsin B. MÁV 
43.05. Olimpiai váltó: 1. B. MÁV 3:58, 2. OLE 4:02.4, 3. BéLE 4:19.4. Ifjúságipontversenyben: 1. GyAC 47, 2. BéLE 19,
3. B. MÁV 7, 4. OLE 5, 5. MbLE 2 pont. Felnőtt pontversenyben: 1. BéLE 31, 2.GyAO 23, 3. B. MÁV 19, 4. OLE 5, 5. 
MbLE 3 pont.

MOZI

Hadiárat Jugoszlávia 
ellen

Beszámoló az Uránia új német 
filmriportjáról

A régi háborúkban íródeákok kö
vették a hadvezéreket, akiknek tet
teit feljegyezték az utókor számára. 
(Ezért volt a régi történelem álta
lában csak a hadvezérek története.) 
A mai háborúban filmfényképészek  
helyettesítik az íródeákot. A  tökélet
len leírások helyett tökéletesen hű
séges filmfelvételek készülnek min
den nagy és kis mozzanatról, ame
lyekből végül is kialakul a háború 
teljes képe. Ezen a képen már nem
csak államfők, hadvezérek és mi
niszterek lesznek tisztán láthatók, 
hanem verejtékező, mosolygó, ko
moly, vidám, alvó, holt, öreg és fia
tal „tiszteli, káplárok, katonák“  is, 
akikkel a múltban csak a romanti
kus dráma wágrámi csatamezején 
nézett farkasszemet Napóleon lázas 
kis sasfiókja.

- V
A  háború „film jegyzöi" akkor sem 

maradtak hátul, amikor a német 
Vezér kiadta azt a parancsot, hogy.:

—  Előre, a szerb kormány ellen!
S máris előttünk a film, amely 

bemutatja Jugoszlávia széthullásá
nak és ráadásul a független Horvát
ország megalakulásának történetét. 

*
Ez nem a gépek csatájának filmje. 

Merőben különbözik a nyugati há
borúról készített filmektől, hiszen a 
déli hadjárat körülményei és követ
kezményei is egészen mások voltak. 
Sziklavárak, sártengerek, komitá- 
csik ellen' folyt a hadjárat. A z  előre
haladó német seregeket mindenütt 
várták a saját honfitársaik Is. ffis 
Várták a horvátok.M As egyik képen

szerb hadifoglyok áradata hömpö
lyög, a másik képen ujjongó horvá- 
tok veszik körül a vezéreiket.

*
A  háború egyik arcát, korunk tör

ténetének egyik rövid, izgalmas fe 
jezetét mutatja be az új nagy né
met filmriport.

A  F efjér sefh
Beszámoló a City és az Omnia 

újdonságáról
Vadregényes víg játék. Sivatag. 

Oázis■ Barnabőrű arabok, lobogó 
burnuszok. Amerikai milliomos 
kisasszony. A z  izgalmak és a derűs 
ötletek keveréke.

Repülnek a gyönyörű arabs pa
ripák. Hódítóan villog a fiatal sejk 
ragyogó fogsora és mire az elké
nyeztetett amerikai lány jobban 
körülnéz a sivatagban, már nem
csak szerelmes a sejkbe, hanem — 
a felesége is.

*
Hasonló meséje volt „AÍ sejk" és 

„A  sejk fia" című néma filmeknek, 
amelyek az egész világon óriási 
sikert arattak. Aki látta, máig is 
emlegeti őket. Mind a kettőben 
Rodolphe Valentino alakította a si
vatag remek fiát. Az új film azon
ban csupán hasonlít a két néma 
filmre, egyébként egészen eredeti, 
részletei és ötletei vadonatújak. A 
sivatagi tájak és emberek mindig 
tetszeni fognak a moziközönség 
nagy részének.

Rodolphe Valentino örökébe Ra- 
mon N ovarro  lépett, akinek nép
szerűsége már a néma filmben Is 
vetekedett Valentinoéval. („Ben  
Hur!“ ) A z  amerikai makrancos höl
gyet Lola Lane játsza.

*. •

(A  „Fehér sejk"-kel nyitotta meg  
kapuit —  nyári szünete után —  az 
Omnia-filmszínház, amelyet már új 
engedélyesek vezetnek. A  szünet 
alatt tökéletesítették a m ozi leadó
berendezését és az új igazgatóság 
mindent elkövet, hogy az Omniából 
ismét az legyen, ami régebben  
volt: A  főváros legnépszerűbb bemu
tató mozija.)

A  MOZIK MŰSORA
Rövidítések: n -= V«, f ** */z, h “  % Sz ■= szombat. V = vasárnap 
Nyárt szünetet tart: Fórum, Radius, 

Seala. Budai Apollo, Capitol, Elit.
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-kBrüt 55. Tel: 153-Ó34. 
Í6 f8. Í10. Sz. V.: f4-kor is. ököljog 
(Wnllaco Beery).
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. 6. 
T.: 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magyar .
Ufa- Luoe-, Fox híradó. A S-ztalin-vonal 
áttörése. Hatalmas légi csaták. Szovjet- kegyetlenkedések. Harcok a Poipus-tónál. 
Három a kislány. Város a vulkán felolt. 
Oroszország fővárosai.
CASINO Eskü-út 1. T.: 383 102 T6. h8,
hlO. Sz. V.: f4-kor is. Roso Marié. (Fel
újítás.)
CITY Vilmos esászár-út 36. Tel.: 111140. 
h6, h8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Fehér 
sejk (Ramon Novarro)
CORSO Váci-utca 9- Telefon; 182-818. 
f6. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. össztánc 
(Lana Turner).
DÉCST Teréz-körút 28. Te!.: 135-952.
f6. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Repülő 
kalózok.
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.: 222 499.
9-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa Luce-. Fox- és rajzos híradó. A Sztalin-vonal 
áttörése. Hatalmas légi csaták. Szovjet- 
kegyetienkedések. Harcok a Peipus-tónál. 
Eekordfogás. Három a kislány. Orosz
ország fővárosai.
OMNIA Külceey-u, 1. T.: 130-125, 138-071. 
5, ng, fiú. V. és O.: 3-kor is. A fehér 
sejk (R. Novarro). K
ROYAL APOLLO Erzséhet-kfiröi 45. T :  
222-002. f6, f8, flO. Sz. V.: 4, 6. 8, 10. 
Congo Mai sic (Ann Sotbern).
URÁNIA Rákóezi-út 21. Tel: 146 046.5, n8. fiú. Sz. V.: h3-kor is. Hadjárat 
Jugoszlávia ettem

: S

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T.: 422-722 
f4, fű. f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Csaló
dott lányok.CORVIN 'Ullfit-út 40. T.: 138-988 f4. f6.
f8, flO. V.: f2-kor is. Madridi kém. 
HOLLYWOOD Bcthlen-tér 3. T.: 225-003. 
f4. f6. f8, flO. A nagy keringő. KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11, 2, 4, 6, 8. 10. Modern szimfónia. LLOYD Hollán utca 7/a Tel., 111-994. 
f6, f8, flO. V.: f4-kor is. Cisco és a lady. 
PALACE Erzsébet-kőrút 13. T.i 321-222. 11. 2, 4. 6, 8. KI. Cisco, a száguldó lovas. 
Stan és Pari hamvazószerdája.PATRIA Népszinhnz-ntca 13. T.: 145-673.
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Eszményi asz- 
szony.8AV0Y Üllői-út 4. T.: 146-040. f4, f6. fS, 
fiú. V.: f2-kor is. Eszményi asszony. S7MPLON Horthy Miklós-nt 62. T.: 268- 
999. 5. n8, flO. V.: 3, n6, f8, hlO. Méltó- 
ságos asszony.STÚDIÓ Akáefa-utca 4. T.-. 225-276. f4. 16, 
fS, Í10. V.: f2-kor is. Bercsényi huszárok.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös út 11. Tel.- f.55-374. 
ii4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Gibraltár.
V. d. e. Ti: D. III. 88.
BELVÁROSI Irányi-útcn 21. T.: 384-563 
4 6, 8, 10. V.: h5 és h7 is. Buvárhajók, 
nyugatra!
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
Átalakítás miatt zárva.
ELDORADÓ Népszinház-u. 31. T.: 133-171.
4, 6, 8, 10. V,: 2-kor is. Mátyás vendet 
csinál.
HOMEROS Hermina-út 7. T.: 496-178.
5. 7, 9. V.: 3-kor is. Hazajáró lékek. 
TPOLY Gsáky-utca 65. Telefon: 292-626. 
5, u8, flO. V.: h3-kor is. A holnap ha
jósa.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. f4, f6, f8, Í10. V.; f2-kor is.
Jud Süss. V. d. e. 11: Három Éajtárs. 
OLYMFIA Erzsébet-körút 26. T.. <23 188. 
4. 6, 8, 10. V.: 11 és 2-kor is. Titkos 
házasság.
OTTHON Beniezkv utca 3 Tel 116-447 
n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Buvár- 
liajók, nyugatra! V. d. o. 11; Színiiskola. 
PHÖNIX RákóczI-út 68 Tel. 223-242. 
11. 5, n8, Í10. Sz. V.: 3-kor is. Acél
karaván.
REX István-út 39, T.: 228-620. f5, h",
9. Sz.: 14. f6, f8, flO. V.: f2-től. Óz. 
RTALTO Rákúczt-út 70. Telefon: 224-443 
f4. Í6, fS, flO. V.: í2-kor is. Viki. Fehér

>

A RADIÖ MŰSORA:
P én tek , jú liu s  25.

Budapest I  (549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hangié,neaek. — 10: 
Hírők. — 10.20: Ruszin előadás. — 10.45: 
Takarékossá;.' és egészség. Irla: Bucsá- 
nyi Gyula dr. — 12.10: A  József nádor 
2. honvéri gyalogezred zenekara. Vezé
nyel: Seregi , Artúr. — Küzbian 12.40:
Hírok. — 13.30: Szórakoztató zené. Hang
felvétel. Előadja a rádió szalonzenekara, 
vezényel Bertha István. — 14.30: Hírek.
— 15.2Ú: Pető Tmrénó énekel, zongorán 
kíséri Pető Imre. Régi magyar dalok.
— 15.55: Uhmiar Ferenc citeraiszámai.
— 16.15: Kármán József. Irla: Marék
Antal dr. — 16.45: Hírek. — 17: Hírek 
Szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: Tas- 
nády László dr magyar nótákat zongo
rázik. — 17.1Í0: . Sportköztemények. —•
17.40: A rádió szalonzenekara. — 18-4ÚÍ 
Aima-napi szokások. Irta: Bálint Sán
dor. — 19: Hírek magyar, német és ro
mán nyelven, — 19.20: Éjféli látogatás. 
Hangjáték 'egy felvonáshrn. Irta: As- 
güthy Erzsébet és Simor Miklós Ren
dező: Kíszely Gyula. — Szalánczyné: 
Nagy Teréz; Islván: Szabó Sándor: Pis- 
tuka: Jakab Laci; Mária: Olthy Magda; 
Dadus: Sitkey Irén; Andris: Kertész 
Lajos. — 19.50: Duliicu Klára hegedül; 
Z/ongorán kísér i Rieger Tibor dr. — 
20.15: A i esküi asszonypárbaj. UuLácsy
Irén elbeszélése. — 20.40: Hanglemezek.
— 21.15: A  Magyar Királyi Honvédség
Haditudósító századának közvetítése. 
Hangfelvétel — 21.40: Hírek, — 22.10:
Szórakoztató hanglemezek. — 23: Hírek 
német, olasz, angol és francia nyelven.
— 23.25: Horváth Elemér cigányzene
kara muzsikál. — 24: Hírek.

Kas-sa (208.6 m): 11.05: Magyar vonat
kozások az ujabbkort szlovák irodalom
ban. Sági Farkas István előadása. — 
11.25: Hanglemezek. Magyar filmdalok. — 
11.40: Hírok magyar és szlovák nyolven- 
Műsorismertetés.

NEMZETI SPORT
M egjelen ik  szerda  és szom bat k ivételé 

vel m inden n a p . Szerkesztőség és kiadó* 
hivatal B p. VIII., Rökk Szilárd-ntca 4. 
-  Távbeszélő 132—499 és 133-977. Levél
cím : B udapest 72. Poslafiók 42, — Postáé 
takarék: 53.366.

Főszerkesztő: D r. Vadas Gyula.
Felelős szerk esztő : H oppé László.
Felelős kiadó: Kultsár István.
E lőfizetési d í j :  B elfö ldre  egy hóra P  

2.20, n eg y e d é v re  6.—. külföldre 9.—. 
A m erikába 10.—.

Nyomatott a Stádium Rt. körforgói*" 
peln. Felelős; Győry Aladár Igazgató.


