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Minél kevesebb 
húzásból álljon 
egy támadás!

A  szombaton indutó Szent István Kupa legújabb hírei

Sebes Gusztáv 
lett az 
Elektromos
edzője

Az Elektromos tegnap egy évre 
lekötötte edzőnek Sebes Gusztávot, a 
Hungária-MTK volt válogatott játé
kosát. Sebes Gusztáv Schmidt Fe
renccel együtt fogja az edzői teen
dőket ellátni. Az új edző már ma 
hivatalba lép.

Mindenki, nevezett
az NB-re, aki számít

Udssiéfoeis vansiak  
ed ziéiáborban  az  
e l l e s i s s k é s z ü l ő  
o la sz  v á log a tottak

Az olaszokat nem kapatják el 
azok a kiváló eredmények, amelye
ket atlétáik a németek ellen és a 
bajnokságban elértek, sőt még azok 
a gyengébbek sem, amelyekkel a 
mi atlétáink kaptak ki Göteborg
ban. Igen jól tudják, hogy itthon 
jóval jobb eredményeket várhatnak 
a magyaroktól és teljes erővel akar
nak felkészülni ellenünk.

A  németek elleni mérkőzés előtt 
kitünően bevált, hogy az olasz válo
gatottak két hétig együttes edzést 
folytattak Firenzében és azután né
hány napig Bolognában, a verseny 
színhelyén. Most a horvát határhoz 
közelfekvő

Udinét választották ki az edző
tábor helyéül és a bajnokság 
óta együttesen ott dolgozik az 

egész gárda.
A  válogatás még nem történt meg, 
az olasz szövetség nem akarja a 
kelleténél előbb tájékoztatni a ma
gyarokat, hogy ki is áll majd ki 
ellenük. Pedig nagyjából már régen 
megvan a csapat, sok változás nem 
is lehetséges rajta. Az egyetlen 
fontos kérdés az, hogy Beviacqua 
indul-e mindkét hosszútávon, vagy 
pedig csak az egyiken. A  magyar 
távfutókat is ehhez képest kell majd 
csoportosítanunk.

Puncsec lelépte 
Szentpéterit

Zalaegerszeg teniszezői 
6:0-ra verték a estik ío ta
nyaiakat

Vasárnap Zalaegerszeg—Csáktor
nya városok közötti barátságos te
niszmérkőzés volt Zalaegerszegen. A 
verseny fényét még külön emelte  ̂a 
Puncsec— Szentpéteri bemutató mér
kőzés A  városokközöttl versenyt 
Zalaegerszeg nagy fölénnyel nyerte. 
Eredmények: P écsely— Neumann
6:3, 8:6, Jónás— Lukovnyálc 6:2,
6 ;i ’ Horváth— Segenstein  7:5, 6:4, 
Ifj.’ Farkas— Ségenstein II 6:2, 6:3, 
Péczely, Jónás—Neumann, Lukov- 
nyák 6:3, 6:3, Horváth, Kovács—  
Betgenstein I., H - 6:2, 6:3.

A  verseny után került sor a nagy 
érdeklődéssel várt bemutatóra. Az 
elmúlt évben Szentpéteri többször is 
elverte a világhírű Puncsecet s így 
érthetően élvezetes játékot vártak a 
mérkőzéstől. Ez azonban nem kö
vetkezett be. Puncsec rövid idő alatt 
6:0, 6:2, 6:2 arányban lehengerelte 
Szentpéterit. Utána még egy páros 
bemutatót is játszottak. Ezen nagy 
meglepetésre a Puncsec, Ssewtpéien 
Pár kikapott a P éczely , Szentpéteri 
H. ketöstöl. Az eredmeny 6:4, d.t>, 
8:7 volt.

A SZEGEDI VSE
Vasárnap tartotta első edzését. Sok Játé
kos jelent mes, az cteő csapat tagjai 
vétel nélkül mind kint voltak, de 
Johnt már a Nagyváradról mtt

Pintye is. A  vasutas garda nagy 
'  vél kezdte ax őszi idényre való fel-

Szombaton este volt az NB-re 
való nevezés zárlata. Bernáth Ferenc 
titkár hétfőn vette számba a befutott 
nevezéseket. Már első pillantásra 
meg lehetett állapítani, hogy min
den egyesület nevezett, amelyik szá
mít a labdarugósportban.

A szerénykedő MÁV A G 
és a Pécsi DVAC

Azok az egyesületek, amelyek 
már jogot szereztek az NB I. osztá
lyában való szereplésre, mind elküld
ték a nevezésüket. A  MÁVAG és a 
Pécsi DVAC, amely az elkövetke
zendő két vasárnapon dönti el egy
más között, hogy melyikük jut az 
NB I. osztályába, szerényen csak az 
NB II. osztályába nevezett. Az egyik
nek mindenesetre igaza lesz... Nern 
futott be nevezés a 16. helyre, a . dél
vidéki" helyre, amelyért az Újvidéki 
AC és a Szabadkai Vasutas még 
harcban áll egymással. Nem kétsé
ges azonban, hogy a győztes neve
zése jövő hétfőn már ott fog fe
küdni az MLSz asztalán.

Kívánságok az NB I-ben
Az NB I-be benevezett egyesüle

tek közül a következők jelentettek

a sorsolással

sorsolást
ugyanezt

be külön kívánságot 
kapcsolatban:

A  Ferencváros együttes 
kér az FTC-vel, a WMFC 
ítéri a WMTX-val.

Ellentétes sorsolást kért: Szeged 
a Szegedi Vasutassal, az Elektromos 
a Ferencvárossal, a SalBTC a SSE- 
vel, a Lampart a Ferencvárossal és 
a WMFC-vel, a Kispest a Ferenc
várossal.

Külön kívánságai vannak a Sze
gednek, azonkívül, hogy ellentétes 
sorsolást akar a Szegedi Vasutassal, 
mert ugyanakkor együttes sorsolást 
kért a Szegedi TK-val. Az SzTK 
mérkőzései lesznek ugyanis a Szeged 
mérkőzéseinek elömérközései. Azt is 
kérte a Szeged, hogy augusztus 
20-án ne ö legyen a pályaválasztó. 
Külön kívánsága még a Szegednek 
az is, hogy az Újpest és a NAC ellen 
ősszel, a Ferencváros ellen pedig ta
vasszal legyen ő a pályaválasztó.

Az NB Ií-beii
három egylet kivételével minden 
egyletnek a nevezése befutott. Nem 
érkezett még be a Kassai Rákóczi, 
a Kolozsvári Bástya és a Szatmár
németi SE nevezése. A  Bástyáról

olyan hírek vannak, hogy nem is 
fog nevezni az NB II-be, a másik 
két egyesület nevező-levelét azonban 
még várják az MLSz-ben.

Az NB II-be is több egyesület 
terjesztett elő kívánságok, a sorso 
lás tekintetében.

A  Mátyás-csoportban együttes 
sorsolást kért a Zugló a BVSC-vel, 
a Kolozsvári EAC a Kolozsvári 
MAV-val. Viszont ellentétes sorso
lást kért a Kolozsvári EAC és a 
Kolozsvári MÁV a Kolozsvári AC- 
cal, a Nagyváradi Törekvés pedig a 
Nagyváradi AC-cal.

A Rákóczi-csoportban a követke
zők kértek ellentétes sorsolást: Pe
reces és a Miskolci Vasutas a 
DiMÁVAG-gal, a Hungária SC a Fe
rencvárossal, a Kassai AC a Kassai 
Rákóczival, a Losonci AFC a Sál. 
BTC-vel és Losoncapátfalvával, a 
BLK az Elektromossal és a Vasas
sal.

A  Zrínyi-csoportban a Ganz kért 
ellentétes sorsolást a MAVAG-gal 
és a Soproni VSE a SFAC-eal. Uj- 
verbász azt a kérést terjesztette elő, 
hogy a távoli mérkőzéseit mind ta
vasszal kelljen idegenben lejátsza
nia. Ez a kérés aligha lesz teljesít
hető.

Megegyezés 
a Kispest FC 
és a Hoíherr- 
gyár között

A Hofherr-gyár a jövőben a Kis
pest mögé áll. Tegnap este végre 
befejezést nyert a hosszú idő óta 
húzódó tárgyalás. Szokodi Imre, aki 
a Hofherr-gyárat képviselte a tár
gyaláson, ezt mondja:

— Már régóta kerestük az alkal
mat, hogy kapcsolatot teremthes
sünk városunk legnagyobb egyesület 
tével. A  Hofherr-gyár anyagi és er
kölcsi támogatásban fogja részesí
teni a Kispest FC-t. Reméljük, hogy 
a jövőben mentesíteni tudjuk ezt a. 
nagymultú egyesületet az anyagi 
gondoktól.

--------------< * > ---------------

Az FTC nag*y sikerrel 
vendégszere p élt 
Zom borban

Az FTC úszó- és vizilabdacsapata 
az eredeti tervek szerint vasárnap 
szerepelt volna Zomborban. A  ked
vezőtlen időjárás miatt azonban hét
főre kellett halasztani a versenyt. 
(Mint már megírtuk, vasárnap a 
verseny helyett edzést tartott a 
Fradi és ezen Székely Éva a 100 m 
mellúszásban 1:26.4 mp-es idővel 
az országos csúcsnál jobb ered
m ényt ért el.)

Hétfőn délután hatalmas közönség 
előtt vitéz Szentendrey tábornok 
városparancsnok üdvözölte a fővá
rosi vendégeket, majd a Zombori SE 
elnöke zászlót nyújtott át az FTC- 
nek. A  Fradi nevében Németh  Já
nos viszonozta a figyelmességet.

A  verseny részletes eredményei a 
következők:

400 m gyors: 1. Tátos FTC 4:54, 
2. Novak ZSE 5:37.6. 100 m hölgy
gyors: 1. Vámos FTC 1:13, 2. Zsá- 
got FTC 1:19.8. 100 m ifj. mell: 1. 
Hámori II. BBTE 1:20.8, 2. Suba 
PLE-WMTK 1:22.6, 3. Radóczy ZSE 
1-28.4. 50 m  fiú gyors: 1. Szath- 
máry FTC 29.8, 2. Bakk Pestszent- 
erzsébeti LE 32.6, 3. Lugonerczky
ZSE 82.8. , . _ _ _

200 m mell: 1. Hámori I BBTE
3-012 2. Gyöngyösi ZSE 3:07.8, 3. 
Suba PLE-WMTK 3:12.4. —  100 m  
hölgy hát: 1. Lovász I- FTC 1:26.4, 
2. Lovász II. FTC 1:35.2. 100 m  
gyprs: 1. Tátos FTC 1:03.4, 2. Há
mori I. BBTE 1:03.8, 3- Vulciesevics 
ZSE 1:11.4. 100 m fiú gyors: 1. 
Szathmáry FTC 1:09.6, 2. Bakk 
PLE 1:13, 3. Lugonerczky ZSE 
1:22. 100 m ifj. gyors: 1. Czapkó
FTC 1:12, 2. Sebes PLE-WMTK 
1:13.2, 3. Tóth ZSE 1:24. 100 m
hölgy mell: 1. Székely FTC 1:28.8, 
2. Várkonyi FTC 1:30.8, 3. Maurer 
ZSE 1:34.2. 50 m fiú gyors (helyiek 
részére): 1. Holczer 33.4, 2. Biró 
35.4. 5x50 m  gyorsváltó: 1. FTC B) 
2:34, 2. FTC A ) 2:38.4, 3. ZSE
2:39.2. 3. PLE 2:53.4.

Vizilabdamérkőzés
FTC—Zombori && 18:0 (6  :0)+N é

zette : Zsigmond. FTC: Bródy — Ka
rinthy, Molnár —  Tátos — Czapkó,

Németh, Hohl. ZSE: Fernbach — 
Csávosy, Nagy —  Vukicsevics — 
Balogh, Novák. Mike. Az FTC is
kolajátékával nagy sikert aratott. A 
megilletödött hazai csapat tagjai 
háromszor is saját hálójukba dobták 
a labdát. Góldobó: Hohl (4), Németh 
(3), Molnár (2) és Balog, Mike, No
vák (mind a három öngól).

A  nagysikerű bemutató után az 
FTC versenyzői vonatra ültek és 
visszautazlak a fővárosba.

A Márffy-Vedet pár 
nyerte az Ulus-kupát
Márffy, a M A C  volt teniszezője Törökország 
egyik legjobb teniszezője lett

M árffy Mantuano Tamás évekkel 
ezelőtt egészen jó versenyzője volt a 
kék-sárgáknak. Emlékszünk, hogy 
Dallos dr-ral párban nagyon sok I. 
osztályú versenyen még a döntőbe 
is bejutott. Mellesleg válogatott 
gyeplabdázó is volt. M árffy  már 
évek óta eltűnt a magyar sport
pályákról. Európa különböző váro
saiban diplomáciái szolgálatot tel
jesít. Jelenleg Törökországban van 
s régi szenvedélyének, a tenisznek 
is hódol. Még hozzá milyen kitü
nően! Az egyik török lap többhasá
bos cikkben és képekkel számol be 
az Ulus-kupa döntőjéről, amelyet a 
M á r ffy -V e d e t  pár nyert meg a 
magyar fiú tüneményes játékával. 
A  mérkőzés Így zajlott le:
M árffv. Vedet— Kerim, Fehmi 6:8, 

6:2, 6:S 4 :6 , 6:4
Kezdetben a Kerim— Fehmi ket

tős érzi jobban a labdát s percek 
alatt 2:0-ra vezet. M árffy ék  egyen
lítenek s innen 6:6-ig együtt megy 
a-két kitűnő pár. A  játszmát a sze
rencsésebb Kerim— Fehmi pár nyeri 
IX16£f

A'második játszmában Márffynák  
sikerül néhány szép technikai húzás. 
Különösen a röptéből átemelt, labdái 
keltenek nagy tetszést. Ezt a játsz
mát 2:1, 3:1, 4:2 után 6:2-re nyerik 
~\F Gdöték*

A  harmadik játszmában is a

rím sokszor vakon rohan a hálóhoz, 
hogy megtörje M á rffyék  lendületét 
de hiába. M árffy  elütni is remekül 
tud. 6:3.

Tíz perc szünet után kezdődik 
negyedik játszma. A  pihenés nem 
tett jót a M á rffy— Vedet párnak. 
Azonkívül a Kérim— Fehmi pár is 
mindent belead. Látszik rajtuk, hogy 
szeretnék megfordítani a mérkőzés 
sorsát. Ez úgy látszik sikerül is 
nekik, mert ezt a játszmát nagy 
küzdelem után 6:4-re megnyerik.

Az ötödik játszma óriási izgal
mak közepette kezdődik. Idegesék a 
versenyzők és idegesek a nézők is 
Sokszázan vannak. 2:2-ig mindkét 
pár nyeri az adogatását. Ezután 
M árffy  pompás ütéssorozatai követ
keznek, amivel sikerül a párnak 
5:2-re elhúznia. A  Kerim— Fehmi 
kettős még itt sem adja meg magát 
Még egy utolsó erőfeszítéssel sikerül 
két játékot nyerniök. Ezzel azonban 
ellőtték összes puskaporukat. * 
M árffy— Vedet pár 6:4-re már simán 
nyerte meg a kupát jelentő hatodik 
játékot.

KISPEST SZERDÁN TARTJA 
KÉTKAPUS EDZÉSÉT

A Kispest ezen a héten kétkapus ed 
zését nem csütörtökön, hanem szerdán 
tartja, mert szombaton már Szent István

___ Kupa mérkőzést játszik. Az erőnléti od-
JZárfiii— Vedet pár irányító. .£<> ■ «& marad a keddi naí>on%
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Szent István-Kupa
Elektromos-pálya (negyed 10): 

W M F C —Kispest.

m s m m p
Osztályozó mérkőzések az NB I-be 

jutásért
Péos: D VAC— M Á V A G  (első mér

kőzés).
Szabadka: S zV A K — Újvidéki A C  

(m ásodik. mérkőzés).
---------------< * > -------------

Abcsy-Nemes is 
indult a pécsi 
versenyen

A  délnyugati kerület úszóbajnok- 
ságait Pécs városában rendezték 
meg. A  versenyen a pécsieken kívül 
Kaposvár és Nagykanizsa leg
jobbjai vettek részt. Részletes ered
mények:

100 m gyors:- 1. Abay-Nemes PÁC 
1:04.6, 2. Daday PÁC 1:13.

400 m g yors: 1. Csapó PÁC
5:57.2, 2. Czulek ZMNTE 6:06.4, 3. 
Szabó PÁC 6:14.2.

200 m  m ell: 1. Szeleden KTSE 
3:12.2, 2. Tóth ZMNTE 3:16.2, 3.
Szy PÁC 3:28.

100 m hát: 1. Kenézy PÁC 1:15.6,
2. Czulek ZMNTE 1:29.

100 m hölgy mell: 1. Bors PÁC
1:47.4, 2. Simon KTSE 1:55.8, 3. 
Sas PÁC 2:04.4. —  50 m  hölgy gyors: 
1. Horváth PÁC 43.2, 2. Gerőfi PÁC
47.8. —  100 m  ifj. g yors : 1. vitéz
Rozgonyi PÁC 1:06.1, 2, Karácso
nyi KTSE 1:08.8, 3. Garamvölgyi 
ZMNTE 1:20-8. —  100 m ifj. m ell:
1. Szy PÁC 1:26.2, 2. Tóth ZMNTE 
1:27, 3. Nagymártoni KTSE 1:39.—  
100 m  fiú gyors: 1. Várkonyi PÁC 
1:10.8, 2. Latincsics PÁC 1:12, 3. 
Karácsonyi KTSE 1:14.6. —  100 m  
fiú m ell: 1. Csonka PÁC 1:26.2, 2. 
Kádas PÁC 1:26.4, 3. Pozsgai PAG 
1:31.4. —  100 m fiú hát: 1. Latin
csics PÁC 1:25, 2. Sas KTSE 1:33,
3. Füzesi PÁC 1:34.6. — 50 m  gyer
mek g yors: 1. Sáfrán ZMNTE 37.4,
2. Latin ZMNTE 38.2, 3. Tárná
ZMNTE 38.8.-— 50 m gyerm ek mell: 
1. Vecsei PÁC 43.4, 2. Decsi PÁC 
45.6, 3. Hahoti KTSE 46. —  50 m  
gyerm ek hát: 1. Sáfrán ZMNTE
42.8, 2. Latin ZMNTE 44.8, 3. Seres 
PÁC 45 mp.

Vízilabda: P Á C— K TSE  3:3 (2 :2). 
Vezette: Keserű dr. Góldobó: Abay- 
Nemes (3), 111. Bánhidi (2) és Ke
lemen,
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„Teljes g ő z z e l"készülnek az érdekelt fe le k
a Szent István Kupa szombatesti rajtjára

A KI SPESTI  HELYZET:
Rengeteg fiatal tehetség 

jelentkezett Kispesten
Kispest a jó futballisták termőföldje

C S E P E L I  J E L E N T É S

3ager-Tihanf I balszárny
a W M F C -b e n !

A vasárnapi, utolsó nagy edzés tapasztalatai a mérlegen
Manapság, ha Kispest szóba kerül, 

az emberek sajnálkozva beszélnek 
róla, vagy lemondóan legyintenek. 
Pedig sem sajnálkozni, sem legyin- 
teni nem kell a Kispest sorsa fölött.
A  vasárnapi edzőmérközés legalább 
is ezt mutatta. Három csapatra való 
játékos jelent meg, csupa fiatal te
hetség! A kispesti vezetőknek főtt 
a fejük, hogy próbálják ki őket. És 
ezek a játékosok mind-mind a kis
pesti homok termései.

—- N em  kell félteni bennünket — 
mondja egyik kispesti vezető — címig 
Uyen és ennyi játékos no itt fel kö
rülöttünk. M eg kell nézni őket. 
Egyik tehetségesebb, mint a másik. 
Fiatalok, akik előtt jövő áll. Ezek  
nem, keserednek el, ha most nem si
kerül nekik álmaik álma: a Kispest
ben focizni. Szorgalmasan edznek és 
tanulnak tovább, mert tudják, hogy 
csak így lesz jövőjük.

—  Már előfordult, hogy gyengéb
ben ment a Kispestnek az idők fo 
lyamán. De nem hagyta magát el
temetni. És én abban látom a K is
pest erejét —  folytatja a vezető — 
hogy ebben a városban mindig olyan 
utánpótlás nő fel, amely nemhogy a 
Kispestnek nyújthat kellő utánpót
lást és erősítést, hanem a magyar 
válogatottnak is! Rengeteg nagy já
tékos került el már tőlünk és szerez 
dicsőséget a kispesti labdarugó
talajnak. Mert ha más nem is, de ez 
szépen nő ezen a talajon. Kezdve a 
régi időkön, amiloor Kispest egy  
Vargát, Birit, Dudást adott a ma
gyar labdarúgásnak. Aki régebb idő 
Ma foglalkozik a labdarúgással, az 
tudja, mit jelentett akkoriban Jeny, 
vagy Eisenhoffer. A zt mondják a 
csüggedök, hogy meghalt a Kispest,
—— ——™ - u - W M - m — — ■— IUWÜTJBT

hiszen legjobbjai elhagyták, de nem 
gondolnak arra, hogy régi nagy já
tékosaink is elmentek tőlünk, de mi 
soha nem szűnő igyekezettel pótol
tuk őket, mert azt mondtuk, hogy 
nincs olyan játékos, akit ne. lehetne 
pótolni. Ezért jöttek aztán újabb n e 
vek. újabb tehetségek: Jeszmás,
Csontos, Purczcld. Ki gondolná, hogy 
pl. a debreceni Markos is ezen a 
rossz, homokos talajon tanult meg 
úgy futballozni, hogy aztán éveken 
át a válogatott tagja lehetett? Ki 
gondolná, hogy a mostaniak közút 
Gyetvai és Vécsey szintén a kispesti 
homok termése t A  két Olajkár, Kin
cses. Monostori (M ikes), ónodi), 
Zalai, Béke, Füzesi, Csömör mind 
mind itt jött tisztába a labdaruaiis 
csinjával-bin javai. A z  újonccsapa
tunkban máris van egy-két játékos, 
aki nagy jövő előtt áll. Van egy  
pöttömnyi gyerek, közévcsatárt ját
szik. mintha csak K om ád 11-t látnám

—; De térjük vissza a közvetlen 
jövőre. E z a nagy fiatalítás ■— biz
tosan állíthatom —  nem fog m eg
ártani. Nálunk nagyobb ugyan a 
kockásat, mint pl. az Újpestnél volt, 
mert az Újpest, legfeljebb a bajnok
ságot nem nyerte meg, mi azonban 
ki is eshetünk. De megnyugtatom  
azokat, akik a Kispest sorsát szivü
kön viselik: a jövőben nem tesszük 
annyiszor próbára az idegeiket, mint 
az elmúlt évben.

—  A  megnyugtatást pedig még a 
Szent István-Kupa mérkőzéseinek 
során elkezdjük. A ki szombat este 
ott lesz az Elektromos-pályán, az 
m eggyőződhet majd arról, hogy a 
Kispestet nem lehet eltemetni. A  
Kispest nem a múltjából él, de a 
múltjából merít erőt a jövőre.

Kispest-SzNSE 4:2 (4:1)
A Kispest újabb próbajáté
kosokat vonultatott fel, több 

sikerrel
Vasárnap délután üt óra felé özonlik 

már a közönség a kispesti pálya felé- 
Hja, szombaton már a Szent István Ka
páért knll kiállnia a csapatnak. Csak
hamar néhányat! az Öltözőkbe is beme
részkednek. Kiváncsiak a kulissza-titkok
ra. Puskás edző sürgeti a játékosokat, 
egy-kettőre föl is öltözik a társaság és 
átvonulnak az SzNSE-pályára.

A Kispest felállítása az első félidőben 
a következő: Bogár — Monostori. Szabd 
II — Ulieska, Próbajálókos, Füzesi — 
Kovács, Gállal, Próbajátékos, Beké, 
Titkos. Mindjárt az elején ̂  ni agához ra
gadja a Kispest az irányítást, licité lő 
kapura, majd két szabadrúgása kerül 
kapu méltó. Az első gólt azonban mégis 
az Szőkít éri c! váratlan lefutásból. 
Bogár elkésve fut ki egy etőrovágoü lab
dára és Paksi mellette gólt lő. 6:1. Egy 
pere múlva kapáslövésből egyenlít Béke. 
1:1. két pere múlva Gállal Beke pauszá
ból vezetést szerez. 2:1. A  19. p-ben a 
Uüzépesatár egyéni játék után gólt lő. 
5:1. Ügyes _ húzásai, szűk te lénél vannak 
ennek a fiúnak és a közönség nem saj
nálja a tapsot. A Kispest továbbra is 
frontban marad, de «’i csatárai keveset lő
nek kapura. A kezdeti igyekezet eltűnik, 
ellanyhul a játék. Az utolsó percben 
Titkos kap labdát és szép kényelmesen 
besétál vele a kapuba. 4:1.

A második félidőben Odor áll a kapu
ba, Nemes a jobbüsEaekötöbe. Kovács és 
Titkos a két szélső, a többi posztra pró
ba.iát ékes ok állnak be. Fel is jen ox 
SzNSE és már az első percben gólt ér el 
Paksi révén. 4:2. A kispesti próba-védo- 
Jom jól áll a kik ér, különösen a balhát
véd remek. Szereléseit, rúgásait sokszor 
jutalmazza tapssal a közönség. A Kis
pestnek ovak lefutásán! vannak, do ezek 
sem veszély vizet ik az ellenfél kapuját. 
Az ismét beállít Bolté, majd Nemes 15 ka
pura — messziről.

Az utolsó negyedórában feljön a Kis 
pest, erőa&bb iramot diktál, de az ered
mény már nem változik.

Változatos színvonalú mérkőzés vo-lt.
Néha egészen négy iramban folyt a já 
ték. máskor teljesei) cilanyhűlt. Ezt való 
színű 1 cg a sok cserélgetés okozta, mert a 
ki.ioestieik a második félidő alatt is
többitzöf cseréltek. A próba.iálókowk kö
zül a középcsatár ós a második félidei 
h ::>Ihát véd egészen elsőrangút mutattuk. 
Hogy lesz-o szerződtetésükből valami, azt 
nc.m tudni; amatőr egyesületük a'z ..ama
tőr”  szót kigúnyol óan magas árat kél 
értük.

A régiek közül Beke és Odor tdsűran- 
gtían játszottak, Titkos, Nemes ós Ulicskfl 
megnyugtató formát árult el.

A Szent látván Kupa vándor
díjáért meginduló küzdelem nyitá
nya szombaton este lesz, annak 
résztvevői pedig: a WMFC és a
Kispest.

A WMFC az elmúlt vasárnapon 
komoly edzőmérközésen próbálta ki 
a jelenleg rendelkezésre álló gárdát, 
annak minden tagját. A Testvériség 
csapata bizony komoly ellenfél volt, 
a játék tapasztalatai tehát súllyal 
esnek a mérlegbe.

Benes Ernő, a WMFC intézője 
számolt be munkatársunknak ezek
ről a tapasztalatokról. Mi kérdez
tünk:

—  Valóban szóba jöhet Tihanyi a 
balszélső helyén?

—  E z a tervünk komoly, sőt a 
legkomolyabb. Tihanyi nagyszerű 
technikájú, ügyesen mozgó játékos, 
akiben lendület is van. A balszélen 
ritkábban is kell „csinnbe“  mennie, 
viszont szédítő gyorsaságát ezen a 
ponton még jobban kihasználhatja, 
mint az összekötőben.

—- És akkor ini lesz Pintérrel?
—  Pintért tervezzük az összekötő

be. K em ény, belemenös fiú, aki 
amellett nagyon agilis is. M ost 
ugyan távol van legjobb formájától, 
szolgálata is erősen igénybeveszi., 
Éppen ezért aszal a gondolattal is 
foglalkozunk, hogy egyelőre pihen
tetni fogjuk.

--- De ki lesz akkor a balössze
kötő ?

—  A z amatőr -láger nagyon jól 
mozgott vasárnap, ö t vettük számí
tásba erre a helyre, ü gyes játékos, 
aki nagyon jól megértette Tihanyit.

Sok szép támadást vezetett ez a 
szárny.

—  Bakos játéka hogy tetszett?
—  Bakos a fiatal gárda legjobb

jainak egyike. Fiatal, lendületes, 
okos játékos. Véleményem szerint 
nagyon nagy játékos lesz belőle, ha 
így halad tovább. A  támadó fedezet 
helyén várunk tőle legtöbbet. Éppen 
ezért a jobbfedezet szerepkörét fog
ja betölteni.

—  Kis T-et kipróbálták a közép
csatár helyén.

—- Ez azonban csak megerősítette 
azt a vélem ényt, hogy Kis I  —  hát
véd.
_ —  Milyen tapasztalatai voltak 

még a vasárnapi mérkőzésnek?
— Kis I, Marosvári és Kapta még  

néhány felesleges kilóval rendelke
zik. Ezeket le kell majd adniok. 
Gyengébb formát csak Küllőitől lát
tunk. E z azonban nyilván csak az 
idénykezdet rovására írható.

—  Mi van az elmenőben levő já 
tékosokkal ?

—  Szabó Tóni ügyében nem tör
tént semmi. Ha a Lamport jelent
keznék, szó lehet arról, hogy átad
juk Szabót. Tihanyi I  dolgában tár
gyalunk a M A V A G ■ vezetőivel.

— Mi a heti műsor?
— Kedden korán tartjuk az erőn

léti edzést, mert lovag Wahl Henrik 
elnökünk meghívása alapján hajó- 
kirándulást tesznek az összes fut
ballisták, az amatőrök és a profik is. 
Szerdán pihenőnap lesz, csütörtökön 
pedig erőnléti edzést tartunk. Szom
baton este azután kezdődhet!

Harainaü a tavaiul, népszerű haiyaraK a izt. istvan-Kupa 
m érkőzéseken
Készül a Szendy Károly polgármester által adományozott kupa

„ M ú l ó  e p i z ó d . . . "
(Az Elektromos a vasárnapi 
vereségéről)

Az Elektromos vasárnapi vere
sége a MÁVAG-tól, annak kőbányai- 
úti pályáján elég nagy feltűnést kel
tett. Igaz, hogy az Elektromos álta
lában nevetve tért napirendre a va
sárnapi eredmény felett és azt a kö
vetkezőképpen magyarázta:

— Csak múló epizód volt a vasár
napi vereségünk. _4 csapatnak ez 
volt az első mérkőzése a nyári szü
net után. Azonkívül a M Á V A G - 
páiya méretei nem felelnek meg 
azoknak a követelményeknek, ame
lyek a rendes játék kialakulásának 
előfeltételei. Harmadszor a M Á V A G - 
nak már „szabályos“  formában kell 
is lennie, hiszen vasárnap sorsdöntő 
mérkőzése lesz. ók  mindenbe bele
mentek, mi nagyrészt sétáltunk. 
Arra, mindenesetre jó volt a játék, 
hogy megmutatta a hibákat és azt, 
hogy augusztus 5-éig a Gamma 
elleni Szent István Kupa selejtező 
mérkőzésig alaposan bele kell száll
nia az edzésekbe a csapatnak.

Az Elektromos kedden és pénte
kén erőnléti, szerdán kétkapus ed
zést tart ezen a héten is.

A Naqyváradi AC
TÓTH lll-ról

Nagyvárad, július 28.
Jeney Rezső, a NAC elnöke haza

érkezett Nagyváradra és beszámolt 
Tóth III és az Újpest, valamint, 
Solymosí és a BSzKRT körében foly
tatott tárgyalásairól.

—  A z  Újpesttel úgy egyeztünk  
m eg  —  mondotta az elnök —  hogy 
Tóth IlI-a t ingyen átengedik nekünk, 
ha a játékost nem sikerül Újpestek 
tartaniok. Kedden ismét felutazom  
Budapestre. Ekorra már eldől, hogy 
Tóth IlI-a t sikerül-e az Újpestnek 
viaszát artaníok, vagy sem,.

A  BSzKRT-al is tárgyaltam  
Solymosí átadása ügyében. M eg
egyezni azonban nem tudtunk. A n y- 
nyit azonban megtudtam , hogy Sóly
most nem is volt szabályosan leiga
zolva a villarnosiakhoz. M ég mindig 
a KISO K igazolt játékosa. Ha ez 
bebizonyosodik, akkor Solymoslt 
valószínűleg m eg tudjuk szerezni.

* Bácskai egyesület jó  labdarugó
kat keres. Lehet tisztviselő, bőrgyár! 
szakmunkás, fémgyári munkás és 
röföskereskedösegéd, akiket állásba 
helyez az egyesület. Ajánlatok „Kula” 
jeligére a kiadóhivatalba.

A  Szent István-Kupáért az idén új 
verseny indul. Már mint a vándor
díjért. A  tavalyi óriási ezüstserleget 
ugyanis a Törekvés véglegesen'nyer
te meg. Azt a díjat is Budapest 
polgármestere, Szendy Károly 
ajándékozta. A  mostani vándordíj
kupát is ö adományozta, sőt ö maga 
választotta ki. A  60 cm magas, 
gyönyörű, magyaros díszítésű serleg 
felső részébe kerül a következő 
vésés:

„Szent István-Kupa. 
Alapította: Szendy Károly Budapest 
székesfőváros polgármestere 1941.“ 

A sportszerető polgármester serle
gének egyik ékessége lesz még a 
felső, kehelyr észben kiképzett hár
mas-halom, felette az apostoli ket-

Öt lobbszélsőjelölt 
a Törekvésben

Lankadatlan szorgalommal készü
lődik a Törekvés együttese az idén 
is a Szent István Kupa küzdelmeir e. 
Nem szegte kedvét a csapatnak, 
hogy két kiváló játékosa új egyesü
letet választott. Zörgő és Kónya  tá
vozásán felül még K iss II  sport
szerűtlen magatartása (nem foga
dott szót W éber  edzőnek) ejti gon
dolkodóba a vezetőséget. Az ügyet 
már a házifegyelmi elé terjesztették. 
Palatínus még mindig nem állhat 
rendelkezésre.

Ami a jobbszélső helyét illeti, 
nem tudják, hogy az öt ( ! )  jelölt 
közül k i is legyen a jobbszélső. D o
hai/, Sirály, Pusztai, Éles, Benkő 
közül kell választania a vezetőség
nek. É les  és Benkő ugyan még kér
dőjel (Igazolásuk nincsen még tel
jesen rendben), de a hét végéig — 
minden valószínűség szerint —  ma
gukra ölthetik a kék-fehér mezt.

Pillanatnyilag ez ’ az elgondolás 
Kőbányán: Kiss (Kaposi) —  Lőrin- 
czy, Bánkuti (Sípos) ■— Szűcs (Bu- 
jáki), R óják, Garamszegi —  Dobay 
íSirály,  Pusztai., Benké* Bles)t Kar-

töskereszttel, mögötte fénysugárral. 
A kupának kicsinyített másai is .el
készülnek. 13 darabot a győztes csa
pat játékosai kapnak.

A Szent István-Kupa bizottsága 
egyébként elhatározta, hogy a kupa
mérkőzéseket az idén is a tavaly 
oly jól bevált népszerű helyárakkal 
rendezik meg. Bár azóta az árak 
alaposan eltolódtak, a kupa-bizott
ság egyelőre mégsem óhajtotta fel
emelni a helyárakat, annak elle
nére sem, hogy az idén két olyan 
márkás csapattal szaporodott a ku
pában résztvevők száma, mint a Fe
rencváros és a Nagyváradi AC.

Az Elektromos-pályán tehát az 
Idei esti mérkőzéseken —  legalább
is a négy elődöntőn — 80 filléres

dós, Készéi, Déri, Éles (Császár, 
D óri).

A  kőbányai vasutascsapat ma dél
után erőnléti edzést tart. Csütörtö
kön kétkapus edzés lesz. Vasárnap 
a Testvériséggel játszik vasutas- 
bajnokit a Törekvés. Eredetileg a 
kőbányaiaknak a Szegedi Vasutas
sal kellett volna játszanlok, de „hár- 
mas-egyezmény“ (Törekvés, Test
vériség, SzVSE) alapján csak 
augusztus 10-én kerül sor a Törek
vés— SzVSE találkozóra.

Berkessy Elemér Tarjánban
Vasárnap délután szépszámú 

szurkoló jelenlétében edzést tartott 
a SalBTC teljes gárdája Baglyas- 
alján. (A  tarján! pálya m ég nincs 
teljesen rendben.) Az edzés érdekes
sége az volt, hogy ez alkalommal 
mutatkozott be hivatalosan Ber
kessy Elemér, a SalBTC új edzője. 
Az edzésen a játékosok erőnléti 
gyakorlatokat végeztek, kivéve Gé- 
czyt, aki megrándltotta a lábát né
hány nappal ezelőtt és ezért az ed
zést a partvonalról nézte végig.

A SalBTC szerdán kezdi meg a 
rendszeres edzést.

állók, 2 pengős ülőhelyek és 3 pen
gős legdrágább lelátó-helyárak lesz
nek érvényben. A korzópáholy és a 
II. rendű lelátó-helyek árát 2.50 pen
gőben állapították meg. A  kupa in
téző-bizottsága valóban szociális 
megértésről tett tanúbizonyságot, 
amikor a labdrúgó szurkolók leg- 
szeg’ényebb rétege számára is köny- 
nyen elérhetővé ás élvezhetővé tette 
— népszerű helyárakat szabva — a 
Szent István-Kupa labdarugó mér
kőzéseit.

Az Elektromos-pálya rendezősége 
gondoskodik a közönség kényelmes 
elhelyezkedéséről. Természetesen a 
megváltott jegyekkel lehet „ra j
tolni” a mérkőzések szüneteiben ren
dezendő tárgysorsolásokon is.

Remek új sporttelep 
épült Várpalotán

Megemlékeztünk már arról, hogy 
Várpalotán a Salgótarjáni Kőszén
bánya rt- remek új sporttelepet 
építtet a Várpalotai Unió TE részé
re. Az építkezést már befejezték és 
a pompás korszerű sporttelep ma a 
büszkesége a kis bányavárosnak.

A  pályaavatást augusztus köze
pére tervezik. Ez alkalomra az özdl 
VTK csapatát hívták meg. Az óz
diaktól még nem jött válasz. Ha az 
ÓVTK nem utazhat le Várpalotára, 
akkor Komárom c3 Győr vármegye 
válogatott csapata mérkőzik majd 
egymással.

Várpalotán különben most Igen 
élénk a sportélet. A  V. Unió tavaszi, 
pompás szereplése nagyon felrázta 
a sport iránti érdeklődőket. Tavaly 
ősszel még kiesésre állt a csapat, ta
vasszal pedig ö szerepelt a legjob
ban a nyugati első osztályban. A  
V. Unió cseppet sem örül annak, 
hogy a kerület elnöksége két cso
portra bontotta az első osztályt, pe
dig az előjelek szerint csoportjában 
vezétö szerepet játszik majd.

Csiky Iván.

! E g észen  fé l m en t  
a  F erencvárosul a k
— a  H o n v é d lié rh á z  
sz ín e ib e n
A Ferencváros játékosai vasárnap 

az 1. sz. Honvédkórház csapatában 
szerepeltek Rákosszentmihályon. 
Még Lukácsnak is helyet szorítottak 
a jobbszélen. Csak Szoylia dr, a két 
Sárost, Pósa és Finta pihent vasár
nap...

A  mérkőzésről ezeket mondja Di
nié ny Lajos, a Ferencváros edzője:

— A  Honvédkórháznak (nem aka
rom azt mondani, hogy a Ferencvá
rosnak) egészen jól ment a Játék- 
Mindjárt hozzá is tehetem azonban, 
hogy az ellenfél nagyon gyenge volt. 
Polgáréknak nem nagyon kellett 
crőiködniök... A rákosszentmihályi 
válogatott nem állította őket nagy 
feladat elé. Igazi „bumli"-mérkőzé3 
volt. Azt azonban így is meg lehe
tett állapítani, hogy kifogástalan 
erőnlétben vannak a mieink. Egé
szen jól mozgott például Waldinger. 
ö , ha továbbra is szorgalmasan edz, 
egészen nagy hátvéddé lehet. Jó 
Nagy II, e  másik fiatal Is. Az „öre
gek” , élükön Ja kabin1,, máris egé
szen jó  formában vannak.

(— És Lukács ? )
—  Nem kapott labdát, A többiek, 

úgy látszik, megfeledkeztek arról, 
hogy ö is él. Pedig a közönség is 
kíváncsi volt a Fradi új jobbszélső
jére. Én azonban ezúttal nem figyel
meztethettem arra a fiúkat, hogy 
Lukácsnak is adjanak labdát. Most 
csak mint néző s nem mint edző vet
tem részt, a mérkőzésen. Majd a mi 
edzömérkőzéseinken Lukács is fog 
labdát kapni...

( _  Melyik csapattal játszanak 
szerdán ?)

—  Ú gy volt, hogy a Dr. SC-vel 
játszunk szerdán délután edzőmér- 
közést az ő pályájukon, most azon
ban a Dr. SC lemondta a mérkőzést. 
Most más ellenfél után kell néznünk. 
Hogy azután ez az ellenfél melyik 
csapat lesz s hogy hol játszunk, az 
majd csak kedden dől el.

—  Rákosszentmihályon —  mond
ja még Ditnény edző — senki sem 
sérült m eg s így kedden a teljes gár
da résztvehet az edzésen. Úgy volt, 
hogy vasárnap társasgépkocsin me
gyünk Győrbe, most azonban más
ként alakult a helyzet. Vonaton uta
zunk... ,

A Ferencváros mai edzése fél “ 
órakor kezdődik.

Gyula: GyTE—GyLE 8:0 (2:0). Bar. Vettette: Sürmo-vö'qyi. Crúilövü: Csiszár W> 
Gazsó (2), Hcrczcg, Palugyfti.
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Zsengellér balazélső leit. Zsengel- 

lér, a világ leglassúbb villáma, bal
szélső lett. Állítólag van olyan jó 
ezen a posztom, mint akármeyik 
nagyváradi fakereskedő. A  jobblábát 
elvonó kúrára fogja s röviden abszo
lút ballábas lesz. Zsengellér annyira 
sokoldalú labdarugó, hogy neki mind- 
egy, melyik poszton játszik, a bal
szélen éppen úgy megfelel, mint a 
kapuban. tfc

Nagy közönség a MAVAG—Elek
tromos mérkőzésen. A  kőbányaiúti 
pályám nagy közönség gyűlt össze. A  
hét végén futótűzként terjedt el a hír, 
hogy esen a mérkőzésen néhány 
olyan játékos látható, akivel a Gam
ma- még nem tárgyalt.

Ki
Emelkedő színvonalat mutat a kór

házi labdarúgás. A z  I. sz. honvéd
kórház 9 :l-re  verte m eg Rákosszent
mihály válogatottját. A  Honvédkór- 
ház csapatában néhány tehetséges 
labdarugót láttunk. Érdemes volna 
őket kézbevenni. E g y  kissé persze 
darabosak, kissé könnyelműek, de 
komoly edzéssel jó játékosokat le
hetne nevelni belőlük.

*
Megoldották a teniszezők labda

kérdését. A z „egyéb“  sportágak se
gítésére siettek a labdabajokkal 
küzdő teniszsportnak. A  legközelebbi 
teniszversenyre már elegendő gyep
labdát, futballabdát, gyógylabdát, 
boxlabdát és rongylabdát bocsátottak 
a rendezők rendelkezésére. Hír sze
rint a teniszütök bizonyos átalaku
láson mennek keresztül.

Hitelesíthető az új női gerelyvető
csúcs. A  verseny után ugyanis m eg
mérték a csúcsot dobó jeles hölgy
atlétát s kiderült, hogy teljesen sza
bályos súlyú. Ezzel szemben a távol
ugrásban elért, de aztán leüléssel el
törölt eredmény nem hiteles, K öny- 
nyűnek találtatott.

Minek a sorfal énnekem  
Apróságok az 7. Honvédkórház 
rákosszentmihályr vendégsze
repléséről
Vasárnap Rákopszentmíhál yon.ven

dégszerepelt. az I. Honvédkórház 
csapata. Erről, a mérkőzésről je
gyeztük fél az alábbi apróságokat.

»*. K iszely  már vagy az ötödik 
bomba-szabadrúgást küldte a kapura 
a  tizenhatos környékéről. A  hely
beli csapat játékosai látva a hatat 
más lövéseket, a hatodik szabad
rúgás esetében már meg sem pró
bálkoztak a sorfallal. Az egyik „le
leményes" védőjátékos azonban hir
telen feltalálta magát és abban a 
pillanatban, amikor Kiszely ■ neki
futott a labdának, sarkával egy 
csomó port szórt K iszely  felé. A  
hatás nem is maradt el: a lövés jó 
val elkerülte a kaput.

Ez Is megoldás...
*

Ez is Kiszely vei történt. Már 
7 :1 . re vezetett a kórházi csapat, 
amikor Kiszely, aki hatalmas lövő
kedvében volt, úgy eltalálta a fölső 
kapufát, hogy az csak úgy reccsent. 
Az egyik elkeseredett helyi szurkoló 
íg y  kiáltott be Kiszelynelc:

Lapaj, Lapaj! N em  elég,- hogy így 
kitömtök bennünket, még a kapu
fánkat is összetöritek!

A  dorgálás úgy látszik fogott Ki
szely n, mert ettől kezdve _ már csak 
sétált a pályán és a világ minden 
kincséért sem rúgott volna kapura...

Kedd, 1941 július 29. S«f
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A bezdániak egyik alapítója és volt régi játékosai 
beszél a Hazatérés Bajnokság győzteséről

Hatalmas meglepetést keltett az, 
hogy Újvidéken vasárnap délután az 
UAC 4:0-ra győzte le a jobbnak 
tartott Szabadkai VAK-ot, de arra 
Is kevesen számítottak, hogy azelö- 
mérközésen, a Hazatérés Bajnokság 
döntőjében a Bezdáni SE fog győz
ni. Ellenfelét, az újverbászi Dul- 
ciszt, új nevén az UCSE-t mindenki 
jobbnak tartotta, talán még maguk 
a bezdániak is.

Tegnap beszélgettünk a bezdáni 
sport egyik Budapesten, illetve pon
tosabban Rákospalotán lakó nagy 
ismerőjével, Kertész László gyógy
szerésszel, aki annakidején egyik 
alapítója volt a BSE-ne-k és áld 
hosszú ideig maga is játszott a bez
dáni színekben.

— Kis diákok voltunk 1921-ben, 
amikor megvetettük az alapját a 
Bezdáni Sport Egyesületnek —- 
mondotta. — Csapatot szerveztünk, 
nagy nehézségek árán felszerelési is 
szereztünk s elkezdtünk játszani a 
környékbeli községek csapataival. 
Ebből a diákcsapatból nőtt ki a 
BSE, mégpedig nagyon gyorsan. Ha
marosan egyik szép eredményt a 
másik után értük el és két év múlva 
már a bajnokságért játszottunk. Én 
voltam a kapus, de volt idő, amikor 
még négy unokatestvérem is : játszott 
a csapatban.

—  Én hamarosan elkerültem eb
ből az élénk községből és attól 
kezdve csatc távolból figyeltem a 
BSE eredményeit. Barátaim sokszor 
írták, hogy milyen nehézségekkel 
kell msgküzdeniök, a csapat azon
ban mégis fennmaradt. A  visszacsa
tolás után azonnal rohantam haza és 
már pünkösdkor láttam régi csapa
tomat a pályán. Meglepett, hogy mi
lyen jó kis együttese van. Azután 
jelen voltam még a Bajmok elleni 
bajnoki mérkőzésen és itt is öröm

mel láttam, hogy jó á csapat. Sokat 
jelentett, hogy Albert Szegedről visz- 
szatért Bezdánba.

—  Részemre tehát nem is olyan 
nagy meglepetés, hogy Besdán 
nyerte a Hazatérés Bajnokságot, 
bár őszintén szólva a Dulciszt vala
mivel jobbnak tartottam. A z ered
mény azonban mást mutat.

—  A zt hiszem, most már az MLSz 
elnöksége is belátja azt, hogy nem 
cselekedett helyesen akkor, amikor a 
BSE'-t az N B III. osztályába osz
totta be, Bezdának minden tekintet
ben az N B II-ben a helye!

—  Igaz, hogy Bezdúnnak magá
nak csak tízezer laltosa van, de 
egészen közel fekszik hozzá egész 
sereg magához hasonló nagy köz
ség : Küllő, Déreg, Kisköszeg, Vö
rösmart, Bánkmornos'tor. Innen min
dig nagyon sokan jönnek át a jobb 
mérkőzésekre. Ezer-eze-rkétszáz fő
nyi néző minden NB II mérkőzésen 
lenne, ez pedig a csapat zavartalan 
működését biztosítaná.

— E gy hiba van cscűc! A z, hogy a 
BSE pályája még nincs bekerítve, 
ez azonban nem lehet semminek 
sem  az alcadálya, hiszen a bekerí
tést egy hét alatt meg lehet csinál
ni. A  pálya más tekintetben megüti 
az NB II m értékét, formás ki lelátó 
is van rajta.

— A  BSE lelkes vezetősége to
vábbi erősítéseken fáradozik és ed
zőt is keres. A z  N B II tehát csak 
nyerne azzal, ha Bezdán ott szere
pelhetne. A:: M LSz elnöksége bizo
nyára módot talál majd arra, hogy 
a BSE-t oda sorolja be, ahová tu
dása alapján tartoznia- kell, az NB  
II-be. Nem dőlne össze a világ, ha a 
Zrínyi-csoportban IS csapat szere
pelne.

C sak  h á ro m  á j  
Játékos sze re p e lt  
v a sá rn a p a  DVAC»  
b á n

Közel ezer néző elölt zajlott le vasár
nap déli után kint Péo&ujlieg’y-en a DV A.C- I 

[ nak az óbudai hajógyár együttesével való 
e-dzőm'érkő'zésö. Az érdeklődés az új szer
zeményeknek szólít. A  mérkőzésen azon- 

I bán kiderült, hogy csak három új játé
kos jelent meg-. Ezek: Kurucz PEAC, 
Czisrler (Pécsi ZsSE) és Molnár (Zugló).

Az elilenfél meglehetősen könnyű volt s 
így a DVAC mindc-n különösebb meg
erőltetés nélkül győzött 7:3 (3:1) arány
ban. A gólokon Ónodi .11 (3), Keszler (2), 
Malinál*, .Lapatka (öngól), illetve Numm 
és Krupa osztozott.

A közönségnek sehogyan sem tetszett, 
hogy a sorsdöntő mérkőzés előtti utolsó 
vasárnapra ilyen gyenge elleniek?! kötött 
le a DVAC vezetősége. Annyi!t azért még
is inog lehetett íVllapítani, hogy a véde
lemmel komolyabb bajok nincsenek. A 
fedezetisorban Krivitz tartja nagy formá
ját. elől pedig Ollódi II a legkomolyabb 
érték. A zuglói Molnár bevált. A régiek 
közül nagyon gyenge volt Keszler. 

Feltűnést keltett, hogy a_ mérkőzésen

S w M  n a e g  c s á k
í i r C í a i i a f s i á l b a f i g  d e  f y g y * é j t  z e i t s *  
mintha mindig  ̂Idetartoztam
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mondja H o r v á t h  Bandi, a Gamma új játékosa

Rákosszentmlhályon sűrűn elhe- 
yezett falragaszok hirdettek a va
sárnapi sporteseményt. A  plakáto- 
ton részletesen fel volt tüntetve a 
tét csapat összeállítása is.

__A  teljes Fradi játszik — álla-
jították m eg  a szurkolók — vsak 
Tolvaj, a jobbszélső kivétel.

Közben azonban Lukács, a Ferenc
város új jobbszélsöjo szállt be a 
jobbszélre. A  közönség azonban ezt 
rém tudta.

Amikor Lukács nem kapott lah- 
dát a belsőktől, az egyik szurkoló 
megjegyezte:

__ Nagy az összetartás a Fradi
ban. E g y  „ idegen“  játékos van köz
tük, nem  is adnak neki labdát!

Mikor kiderült, hogy a jobbszélsö 
nem Tolvaj, hanem Lukács, az 
előbbi szurkoló jóindulatúan bekia
bált Jakabnak:

—  Jalesi! Vigyázzatok, nem a Tol
vaj játszik jobbszélsőt, hanem a „ti" 
Lukácstok!

A  Fradi-játékosok úgy látszik 
nagyon engedelmesek voltak, mert 
ettől kezdve majdnem minden lab
dát Lukácsnak adtak. A fenti szur
koló —  látva a hatást — kihúzta 
magát és megjegyezte:

*—> Jó, hogy beszóltam nekik, ők 
sem  ism erték  m e g  a  Lukácsotl ,

A  Gamma újonnan szerződtetett 
játékosai között szerepel Horváth 
András, az FTC volt.csatára is. Sok
szor beszéltek már arról, hogy a 
játékost a Ferencváros szerződteti 
és az első csapatában szerepelteti. 
Erre azonban nem került a sor és 
Horváth Bandinak az a vágya, hogy 
NB X mérkőzést játszhasson, a zöld- 
fehéreknél, nem vált valóra. Most 
azonban, hogy a Gamma szerződ
tette a fiatal játékost, valószínű, 
hogy hamarosan látni fogjuk Hor
váth Bandit az NB I küzdelmeiben.

Vasárnap délután a Gamma öltö
zőjében találtuk a játékost. Éppen a 
piros-fehér mezt húzta magára. Fi
gyeltük öt. Először jól megnézte a 
mezt, kissé elgondolkodott. Vájjon 
mit ' érzett magában, amikor első
ízben húzta magára a piros-feher 
mezt. Megkérdeztük.

—  Bizony, kissé elgondolkoztam  
most, hogy életemben először más 
klubnak és nem. az FTC-nek a m e
zét húzom magamra —  vallotta be 
titkos gondolatát Horváth András. 
— 1932-ben kerültem az FTC-hez és 
azóta csak a zöld-fehéreknél já t
szottam. A  zöld-fehér mezen kívül 
eddig még csak a válogatott csapat 
mezét húztam magamra. A kkor, ha 
bekerültem az ifjúsági, vagy az 
amatör válogatottba.

— Sokszor hallottuk, hogy a Fe
rencváros vezetősége szerződtetni 
akarta magát. Miért nem történt ez 
m eg? •— kérdeztük.

A  játékos nem válaszol azonnal. 
Maga elé néz. Látszik rajta, hogy 
gondolkodik azon, hogy mit mond' 
jón.

— Tudom, én is sokszor hallot
tam, hogy a Fradi szerződtetni akar 
engem  —  mondta aztán lassan H or
váth András. — Nagyon sokszor  
voltam olyan formában az F TC -ben , 
hogy valószínűleg megálltam volna 
a helyemet a Fradiban is. M ég sem  
került erre a sor. N em  tudom, h ogy  
miért nem,

A  játékost Sós Károly, a Gamma 
edzője sürgeti.

—  Bandi, lehet a cipődet befűzni, 
mert nemsokára kezdünk —• mondja 
Sós Károly.

Horváth azonnal fűzni kezdi a  ci

pőjét mi pedig tovább kérdezünk.
__ A csatársornak melyik helyén

szeret játszani?
__ A  balösszekötőben érzem ma

gam a legjobban —  válaszolja a já
tékos. —• Jobbösszekötöt is játszot
tam már, sőt voltam már az FTC- 
ben balfedezet is, de úgy érzem, 
hogy a balösszekötőben mozgok a 
legotthonosabban.

IJjabb kérdést intézünk a játékos
hoz. Megkérdezzük, hogy mi Igaz 
abból, hogy sokáig tartja magánál a 
labdát.

__ Szó sem lehet erről —  mondja
élénken. —  Nem  tartom magamnál 
egy pillanattal sem tovább a labdát, 
mint az szükséges. A z  FTC-ben az 
elmúlt bajnoki évben én lőttem a 
legtöbb gólt — azt hiszem 35 gólt. — 
Ha nem válnék meg idejében a lab
dától, akkor nem valószínű, hogy 
ennyi gólt tudtam volna rúgni. Azt 
nem, tagadom, hogy cél nélkül nem 
vágom  el magamtol a labdát. Ha 
nem látom, a társaimat tisztáit állni, 
akkor inkább cselezek és várom, 
hogy jó helyzetben lévő társamnak 
adhassam a bőrt. Ez azonban nem 
nevezhető felesleges labdatartásnak.

A  Gamma játékosai már indul
nak a pályára. Horváth is menni 
készül. Még azonban ezt mondja:

__ Nagyon szerettem  a zöld-fehé
reket és szeretem még ma is az 
FTC-t. M égis nagyon örülök annak, 
hogy a Gammához kerülhatt&m. Itt 
ügy érzem1 máris magam, mintha 
egy nagy családban lennék, ahol 
■mindenkivel egyformán jól bánnak. 
Itt mindenki egyform a és nincs kü
lönbség játékos és játékos között. 
Rövid ideje vagyok m ég csak a Gam
mában, de úgy érzem, mintha min
dig idetartoztam volna. A zt szeret
ném a játékommal és igyekezetem 
mel elérni, hogy a vezetők, a fiúk és 
a szurkolók is úgy érezzék, hogy én 
igenis idetartozom hozzájuk.

Egészen elérzékenyülve mondta 
ezeket a szavakat Horváth Bandi. 
Úgy éreztük, hogy szívből jöttek 
ezek a szavak. Biztos, hogy a Gam
ma Horváth Bandiban hűséges és 
ragaszkodó, jószeülamü játékost 
szerzett meg magárnak.

nem vett reszt Kovács, a Gamma jeles 
csatára, akiről olyan hírek jártak, hogy j 
már a DVAC játékosának tekinthető, j 
Kováccsal beszéltünk és ő ezt mondotta: í 

— A múlt hét elején abban állapodtam meg a DVAC képviselőjével, hogy legké
sőbb szombat déüa: értesítést kapok arról, 
hogy menjek-e vasárnapra Pécsre, vagy 
sem. Értesítés nem jött s így természetesen nem utaztam el. Ügy látszik nincs 
rám szüksége » DVAC-nak. 1

Kovács különben vasárnap a Gamma | 
fíirtalékcrsapatában játszott kint Pest-1 
szóntorzsébelen, mégped-g egészen jól.

--------------------------- < > > — - —

A hátsó
csapatrészekkel 
már most sincs haj 
aMAVAG-ban

— Csak a csatársorunk döcög 
egy kicsit, — mondja Opata 
edző

A  MÁVAG szurkolói boldogan 
dörzsölték vasárnap este a kezűiket: 
az Elektromost leverni —  még edző
mérkőzésen is — nem könnyű fel
adat és ezt biztató jelnek vették a 
DVAC elleni osztályzó mérkőzésre. 
Opata edző azonban nem von le 
messzemenő következtetéseket a 
„Tromos" elleni győzelemből.

—  Szép, szép volt az Elektromos 
ellent győzelem , —  mondja az edző,
— de ennek egyszerű magyarázata
van, mégpedig az, hogy az Elektro
mos még hátrább van az edzéseik
ben, mint mi. Nekünk valamivel job
ban kijött a lépésünk és kész volt az 
eredniény... . , ■ ■

Az edző még elmondja, hogy egy
k é t  játékosa — többi között Kéri 
és Varga —  .egészégi . elfogadható 
játékot nyújtott... ,,,

—  A  hátsó csapatrészekkel, — 
fejtegeti tovább a véleményét Opata,
— vagyis a közvetlen védelemmel és 
a fedezetsorrál már most sincs 
semmi baj, csak a csatársor döcög 
egy kicsit. Itt m ég az ifjúsági bal- 
szárny mulatott a legtöbbet. Node 
reméljük, vasárrMpig a többiek is 
majd csak belejönnek valahogy...

-— Mi van Körivel ? —  kérdeztük 
az edzőt, tekintettel arra, hogy a je
les középhátvédet a Lampart. csa- 
paterösitési terveivel hozták össze
függésbe. .

—  Egyáltalán sem m i —  hangzik
a határozott válasz. —  Kéri apja el
mondta, hogy volt náluk ugyan az 
elmúlt héten egy állítólag Lam-part- 
szurkoló, aki füt-fát ígért a fiának, 
de a gyerek jól érzi magát a M Á - 
VAG-ban és eszeágában sin-cs el
menni. Ennyi az egész.

A  MAVAG tegnap fürdőben Volt, 
kedden erőnléti edzést tart, míg 
szerdán kétkap ura játszik a Ganz 
ellen. Ez a kétkapus edzés már a 
DVAC elleni összeállítás jegyében 
zajlik majd le

sportolhat a kifáradás legkise' b jele 
. nélkül, ha indulás előtt jól lemossa 

ós bedörzsöli végtagjait a valódiDIANA
s ó s b o r s x e s z
néhány csepp jó vei.
Sport után isin ít masszírozzuk izma
inkat ós permstezzilk be homlokun
kat, ennek hatása alatt frissen, üdén 
hagyjuk el a pályát.

Mindenütt kapható,
Jelenlegi árak;__________

próba j eredeti | közép ( nagy
p a 1 a o k

Megnyílt az etcsi
ifjúsági edzőtábor

Hétfőn regig©} nyílt meg E i r s t b a *  
MLSz e!«ő ifjúsági edzőtábor®. 119 játékos 
gyűlt, össze az ország kölűnbSz# részéi
ről. Nagyváradról a NAO ifip»apa>a érke
zett meg-, mint Erdély ifjúsági bajnok 
együttese. Ott voltak Kassa, Miskolc «s 
környékének kiküldöttek A Duna—Tiszu- 
közt kerület ;»  ifit küldött. Ott voltak 
a MOVE és a dunántúli kerület kikül
döttei is. A helybeli Ercsi SE hat játé
kost küldött a táborba. .

Katolikus és református istentisztelet 
vezette be a megnyitó unn©psé3 műsorát, 
azután reggelit kaptak az ifik, amely fél 
liter tejbői és 2 o deka kenyérből al-lt. 
Itt jegyezzük meg. hogy Fojér megye al
ispánja' 7  q lisztet utalt ki a tubör ellá
tására. Ezután Gidofalvy Fal dr, az MLbá 
elnöke vázolta az ifik  előtt a tábor cél
já t  és felhívta a figyelmüket arra, bőgj 
itt nemcsak jó  futballistákat, hanem 3 0  
mai-var embereket :s akarnak nevelni be- 
lőlük. Körbert Heinricb gyári^azgpto 
vett© át elekor a .tábor parancsnokságai. 
Felszólalásában méltatta as MDSs hatal
mas nevelő munkáiét. Ezután azonflml 
mrakcZ'dte a tábor muso-rs/erinti munka: 
iát amelyet Molnár Ignác szövetségi 
edző irányításával két testnevelő, tanár és 
nciry edző vezet.

A megnyitó ünnepségen az MLSz részé
ről megjelent László András do- atelnek, 
Taimássy István dr ifjúsági kapitány, 
Németh Zoltán, a M 9V E  szakosztályi el
nöke. Fábián József és mások.

70 f. } 1.20 P | 3 .50 P 1 6.<0 P

Erős edzésekkel 
készül a Gamma 
az Elektromosok 
elleni Szent István- 
Kupa mérkőzésére

A  Gamma vasárnap játszott első- 
ízben komoly erőkifejtést igénylő 
mérkőzést. A pesterzsébeti amatőr 
válogatott volt az ellenfele. Megál- 

I lapítható, hogy az új játékosok tel
jes mérteikben beváltották a hozzá
juk fűzött reményeket.

— Ha számításba veszem  azt, 
hogy ez volt az első komoly erőpró
bánk, akkor elégedett vagyok, — 
mondta Jánosy Béla, a Gamma, 
sportigazgatója. — A z amatőrök, 
nagyon lelkesen játszottak és egész 
jó "együttesnek bizonyultak.

A  Gamma tovább igyekszik még 
erősíteni. Főleg a csatársorba keres 
még új játékost.

__ A Kispest vezetőségével sze
relnék megállapodni Tóth Gyula 
szerződtetése ügyében — folytatta 
Jánosy. — Ha nem tudnánk meg
egyezni, akkor másvalakit igyek
ezünk keríteni. Jelöltünk van.

A Szent István-Kupára készülő 
Gamma ezen a héten kedden, esü- 
tör tőik ön és péntek sn tárt edzést* 
Augusztus 5-én az Elektromosok 
csapatával kerülnek össze.

__ Vasárnap már majdnem kifo
gástalan volt a fiúk erőnléte, de 
ezen a héten nagyon erős edzések?* 
végzünk majd, — mondta Sós Ká
roly edző. ■— Nekem  vasárnap a 

! teljes közvetlen védelem, Híres, Kin
cses éa Palkóié játéka tetszett. A 
többiek még nincsenek a legjobb 
formájukban. , -.

A  Gammában beteg is van. Magad
nak a mandulái fájnák. Bíznak abban, 
hogy a játékos ezen a héten teljesen 
rendbejön.

R ák osszentm ihály: M O V E  K A F C y-B T K
vegyes 11:1 (3:0). B a rátság os  V ezette: 
S asvá ri. G ólliivS : F ü lö p  (5), Szabó (8), 

; K őh alm i (3). M o n o s to r i . L to t™  M azáos.

A SZENTESIBE öNAGV GONDOK

varia az eszi idény rajtját. m'ert_ az elő-
iov i  ‘ szarinl elsején nyolc
hagyja e l a vároot. Marsai uitczo 4U0F 
dol U S 0tava|yunk a fedélzetre
hívni több oiyan volt játdtosuniat aU 
a küzd múltban mar visszavonult. AúW- 
Itlvül ifjúsági gárdánkból te 
MT pár játékost, hogy a megüresedő ri 
síkot betömjük. Kemétem. bo«y a„ 
átalakítása sikerrel jár ma^a és a n&Sj 
vérveszteség ellenére sem vallunk  ̂ &ze 
gym t a íisai>&túlikkal. Az e*5HitŰ 
Ráír bán az ötödik helyen va^eztu^k, tál áa 
Sast sem csúszunk lejebb. A  csapat cd- 
zője továbbra 1 3  Leiurer Gyula marsa.

A D. MAGYARSÁG VISSZALÉP (tf
Megírtuk, "hogy az 

gyarsáí? arra kérto az MLSz-t,
Zrínyi-csoportba osszák bo az egyesületü
ket. Kénytelenek e.?;t kérni, mert 
rlntük — az ellenkező esetben 
anyagiakkal a eaeropflési. Lányi -Ferenc,J* 
D. M-ugyareáíC elnöke a következőket
mondta. /u,tc3ÜHÜnb. hogy az MLSz cl- 

| niikségc nem méltányolja , ?'St tini
méitől visszalépni.

, * Csatár (sütösegéd) vidéki vá
rosban állást kaphat. Cím : Pennám* 

1 Imre. Pécs. Kis-Kereazt-u. 24.
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A világ legjobb hátvédei fölött tart 
szemlét Nerz dr a Kicker hasábjain

E u róp a  le g jo b b  h á tv é d p á r ja  s T arp —Fugl Iff

4

Tihanyi — MÁYAG!
Hétfőn este lezárultak azok a tár

gyalások, amelyek a WMFC és a 
MÁVAG között folytak Tihanyinak, 
a. WMFC kapusának átengedése tár
gyában. A  megegyezés megtörtént 
és így vasárnap a pécsi DVAC el
len már Tihanyi fogja  védeni a 
MAVAG kapuját.

21 g^arl ETO is elkezdi©
A győri Egyetértés vasárnap már 

edzést tartott. Ebből az alkalomból 
Maróthy Lajos, az egyesület elnöke 
ezeket mondta:

— A  múlton okulva, idegen erősí
téssel nem foglalkozunk. Ifjúsági 
csapatunkban van néhány kiváló já
tékos, akik az I. osztályban bármi
kor használhatók s így minden re
ményünk megvan arra, hogy az NB  
II bajnokságát megnyerjük.

Az ETO augusztus 3-án Magyar- 
óvárott a Hubertussal, 10-án pedig 
a Győrött megrendezendő ifjúsági 
edzőtábor válogatottjával játszik be
mutatót.

Könnyelműen játszott 
a Szolnok Jászberény
ben
Szolnoki MÁV—Jászbe
rényi válogatót! 4:3 (3:1)

A Szolnok vasárnap Jászberény
ben játszott a városi válogatottal. A 
pihenő után ez volt a tiszaparti 
csapat első ,.komoly" mérkőzése. 
Később aztán kiderült, hogy csak a 
terv volt komoly. A  Szolnok, való
színűleg a nagy meleg miatt, csak 
„cicázott" a pályán.

Pécsi sípjelére így állt fel a két 
csapat:

Szolnok: Horváth — Csabai, Kis- 
péter — Selmeczi, Nagy I. Fazekas 
— Szántó. Kolláth, Búza, Laborcz. 
Tinelli.

Jászberényi vád.: Varga — Geren- 
dássy. Szívós — Kohári. Mizseli, 
Desmond — Czerényi, Vincze, Gyar
matos. Molnár, Bojtos.

A jászberényiek nagy verésre ké
szültek el. Az öltözőben sápadtan 
készülődtek. Az még külön lehan
golta őket, hogy mintegy 1500 néző 
gyűlt össze a mérkőzésre.

—  E g y  tucatot fogunk kapni —  
aggodalmaskodott Varga. —  M ég  
hozzá ennyi ember előtt...

— N e félj, hatnál nem kapsz töb
bet! — vigasztalta Bojtos a meg
szeppent kapust.

A Szolnok tényleg félelmetesen 
kezdett. Búza már az 5. percben 
esattanós kapufát lőtt. A jászberé
nyiek 4—5 emberrel is védekeztek.

A vezető gólt mégis a hazaiak 
rúgták. Bojtos még a kapust is ki
cselezte s a hálóba gurította a bőrt. 
A gól nagyon föllelkesítette a ha
zaiakat. Igen ára, de a Szolnokot is 
fölpaprikázta.

Búza. Szántó, majd pedig Kol
láth lő gólt gyorsan egymásután.

A szünetben nagyon elégedettek a 
Jászberényiek.

—  Legfeljebb m égegyszer ennyit 
kaphatunk —  mondták mosolyogva.

A  Szolnok azonban máskép gon
dolta. A melegre panaszkodtak s 
szinte lerítt róluk, hogy a második 
félidőben már csak az eredményt 
akarják tartani.

Selmeczi mégis megszerzi a ne
gyedik gólt. Ettől kezdve azonban 
leállnak. Vincze 11-böl szépít az 
eredményen. A 40. percben pedig 
Czerényi is beveszi Horváth kapu
ját. 4:31

A Szolnok, amíg akart, jól ját
szott- A II. félidőben aztán látszott, 
hagy csak hétvégi kirándulásnak 
szánták a jászberényi kirándulást. 
Kispéter, Selmeczi, Szántó és Kol
láth azonban még így Is kitűnt. A 
jászberényiek csapatában Vincze, 
Czerényi és Varga vol’t jó.

Beosztották a nagyváradi 
csapatokat a körtfsvidéki 
kerületbe

Vásárnál* d ir in  András őr, a. kpröe- 
vídéiii kenik I elnöke Nagy vára dón volt 
és óit a r-.V-'vváradi efíjresiilctek: vezetői
vel oieCbe^'/A-éét folytaiéit. Közölte a 
nagyváradiakkal, liogy Nagyváradot, az 
MLSz a békéscsabai kennelbe osztotta 
be. Ezután a nagyváradi cgy««üliot»k 
korüiet.i beosztására került gór. ííory.as 
vita után a kerület T. osztályába a NAO 
l í - t  és az Bloktromost osztották be. A 
NAC 11 egyelőre még húzódozik. Nem 
akar elindulni, mórt nrevrei sokat, kel
lene utazniuk. Ha visszalép, al.kor he
lyére a Nagyváradi MÁV kerül.

A - II- osztályba a Törekvés TT. ar 
Egyetértés, .a Varjas, a szalobtai Bocskai 
és a BZaioutal NSO. került.

MOVE JT—Szent László FC vén fiúk 3:1
(:• «). Sz<e>nt L á sa ló -p á lya . V ezette: Szűcs. 
GÓM.ÖVŐ: íBönrciiky (?)» Hl. Brészö lovsak i.

A JT-ben élénk f»itbaUélet folyik. Szom
baton az öreg fiúk kihivásos mérkózóst 
játwwiü.ak0 az. első csapattal. Az Öreg fiúk 
Összeállítása; Fehér — I latt, Herbai — 
Cigány. Bflájiyi, Szabó II  — .Ruúhs. Lo- 
votoiy Kékesi. Zvolen-szky. Horváth. Az 
első es-apet így áll fel: Újvári — Kiss 
>í. Béla. Bonedck - Samsei. Sós. Bezső 
— Szülik. Nagy. Kitárná r. Feber. Zontai.

A  pestszeaterzeéhefi MOVE Rákóczi if 
júsági és újonc toborzót tart az Krasélxt- 
utett-i pályán holnap, szerdán délután 4 
órakor.

A Klekér utóbbi számaiban Nerz 
Ottó dr. a német labdarúgósport egyik 
legnagyobb szakértője és- általában a 
nemzetközi labdarúgás egyik legna
gyobb _ ismerője cikksorozatban fog- 
lalikozik p7. utolsó emberöltő legna
gyobb játékosaival. A július 22-i 
számban a hál védőkkel foglalkozik. 
Az itgen érdekes és tanulságos cikk
ből alább közlünk idézeteket:

Bevezetőben rámutat a hírfieves 
szerző arra a körülményre, hogy 
nem könnyű dolog még a legna
gyobb képességű játékosok képessé
geit is mérlegre tenni. Különösen 
akkor jelentkeznek a nehézségek, 
amikor különböző időszakban szere
pelt játékosok teljesítményét kel! 
egymás mellé mérlegre tennünk.

„19Í4 előtt nem volt 
klasszis hátvéd *

Ez alatt az alcím alatt Nerz dr a 
következőket mondja:

—  191 i előtt a. hátvéd-játék még 
meglehetősen kezdetleges volt_ Ha
talmas, hosszú rágások és testtel 
való szabályos lökés, ebből állott 
elsősorban a hátvéd játéka. Sok
szor éppen egykori csatárok nyújtot
ták a legjobb teljesítményt ezen a 
helyen, Minthogy abban az időben 
még nem voltak olyan megzavaró 
kombinációk, mint m ost, a födolog 
a csatár bátor megtámadásából be
lőtt. Bár a hátvédek összedolgoztak, 
ez bizoúy meglehetősen egyoldalú 
rendszer volt. A  két hátvéd egyike 
támadó modorban játszott, a másik 
hátul maradi tartalékban, hogy 
tisztázza a helyzetet, ha erre szük
ség volt. Támadó és álló hátvéd, így 
oszlott m eg a szerep a, két hátvéd 
között. Emellett mind a kelten fő 
ként a kapu közelében működtek, a  
játék felépítésében való részvételre 
keveset gondoltak, bár már akkor is 
volta.k játékosok a hátvéds orban, 
akiktől klasszikusan szép rúgásoiiat 
láttunk.

Ennek az időszaknak német hát
védjei közül Ilollsteinre, Röpnockra, 
Müllerre és Hempelre emlékszik 
vissza N erz  dr Megjegyzi azonban, 
hogy nemzetközi viszonylatban ezek 
is csak az átlag-játékosok közé szá
mítottak. Majd így folytatja:

—  Megkezdődött azonban a fel
építő játékmodor. A  hátvédjek m eg
tanulták, hogy miként kell a saját- 
csapat támadó játékába bekapcso. 
lódniok. Iskolát csinált ezen a téren 
a budapesti M TK , amely a skót já
tékmodort a legtisztább alakjában 
ápolta. M ost már az egész csapat 
arra játszott, hogy a labda hátulról 
is em ber töl-emberhez vándoroljon, 
nagy rúgások kivétel számba men
tek, sőt majdnem hibának számítot
tak.

„ 4  lesre Játszás elron
totta a védő-stílnst“

— Ehhez járult, hogy a lesre- 
állítás taktikája, mindig jobban tért 
hódított a hátvédek sorában. Most 
már nem  arra ment a játék, hogy a 
harcban ravaszsággal, erővel vagy 
ügyességgel elvegyék a labdát az 
ellenféltől, hanem egyszerűen a les
szabály szövegét használták ki és 
lesre állították néha- az egcsn csa
társort is. Ehhez mindenekelőtt jó 
áttekintés és sok tapasztalat kellett. 
Idők folyamán túlzásba vitték ezt a 
taktikát, aminek a játékszabály 
megváltoztatása lett a következmé
nye, A  - játékosok már nem is fut
ballt játszották,• hanem bujócskát a 
csatárok háta mögött. Pár lépés előre 
—  a kellő pillanatban —  és máris 
m egvolt ciA, amire szükségük volt.

—  Ennek folytán természetesen 
szenvedett a játékbeli teljesítmény 
cs a hátvédjáték sportbeli értéke 
is vesztett. Am ikor az új lesszabály 
átállításra kényszerítette a hátvé
deket, sok  játékos nem tudott ebbe 
beleilleszkedni. A z  újiramú játékra 
már nem  voltak megfelelőek és kö
vetkezett a „leépítés".

Ebből a korszakból a következő 
neveket idézi Nerz dr a német 
labdarúgásból: Kugler, Müller J. és 
Müller H., Risse, Beicr és Weber. 
Különösen a Beier— W eber  kettős
nek szentel szép szavakat.

A világháború utáni, idők bécsi 
hátvédjei közül Popovichot, Blumot, 
Dietrichet és Schrannséist emeli ki 
Nerz dr különös dicséret liangján.

Blumról így ír:
—• Blum  igen közel állott az akkori 

hátvéd esamélyéhez. Taktikai finom
ságai m ellett holtbiztos érzéke volt, 
hogy m elyik pillanatban kell m eg
támadni az ellenfelet. Ezenfelül tech
nikailag biztos cs tistza is volt a já
téka. „ Világbajnok“ néven becézték 
Blumot barátai. Ha talán nem- is 
volt a világ legjobb hátvédje, két
ségkívül kimagaslott N agy-N ém et- 
orsság hátvédei közül.

„A korszerű Játék modor 
mozgékony hátvédeket
kiváni4í

Ez alatt az alcím alatt folytatja 
most Nerz dr az érdekes fejtegeté
seit:

— A korszerű játékmodor ér
vényre jutásával egyidejűleg m eg
változtak azok a követelményeit, 
am elyeket a hátvédekkel szemben 
felállítottak.

—  M ost már nagy gyorsaságra cs 
nagy tér fölött való uralomra van 
szükség. Ehhez természetesen mind
két lábbal egyformán való rúgásra, 
jó összjátékra, kitűnő fejjátékra, 
atlétatulajdonságokra és magasfohU 
taktikai értelmességre van szükség. 
Már elmúltak az idők, amikor egy  
csatárt és ezzel együtt az egész 
támadógépezetet egy mérkőzés alatt 
húszszor és még többször is lesre 
lehetett állítani. Igaz ugyan, hogy 
nem gondolkozó játékost m ég ma is 
lesre lehet állítani, a kockázat azon
ban összehasonlíthatatlanul nagyobb.

A korszerű német hátvédpárokról 
ír ezután Nerz dr és a németek kö
zül a Schütz— Stubb kettőst, Bécs- 
ből pedig a Rainer— Sesta párt emeli 
ki. Külön dicséretet kap Münsen- 
berg, majd Haringer, a legelső he
lyet azonban Janesnak a,dja Nerz dr 
a német hátvédek között. Janesröl a 
következőket írja Nerz dr:

— Janes meglepően fejlett techni
kával rendelkezik és nem hiányzik 
belőle a lendület sem. Játékát nézni 
valósággal esztétikai élveget. K övet
kezetesen a jobboldalon játszik, bár 
nem egyoldalú játékos.

Később a következőket olvassuk 
Nerz dr cikkében:

— A  legjobb német balhátvédnek 
Blumot tartom. Szorosan mögötte 
áll Sesta. A Janes— Blum-keitös el
méletileg eszményi pár lenne. H ogy  
a valóságban is így összeillettek 
volna-ej  ezt csak sejteni lehet,

A legjcbb kontinentális jobbhát- 
véd a dán Tarp volt —  N erz  dr vé
leménye szerint. Egyben a világ leg
jobb hátvédei közé is tartozott Tarp.

Újvidék, július 28.
Elmúlt Újvidék nagy napja.
A nagy mérkőzés előtt még senki 

sem mert derülátó lenni. A  SzVAK 
félelmetes Ilire elnémította a derü
látókat. Nem is mertek beszélni a 
mérkőzésről.

-— Mindegy —■ mondta egy új
vidéki —  ha ki is kapunk, de leg
alább ezen a vasárnapon Újvidék áll 
a magyar sport érdeklődésének a 
középpontjában.

(A  mérkőzés után ezzel a sza
badkaiak vigasztalódhattak...)

Pálya! . . .
Korán kimentünk a pályára. Min

den elhanyagolt, rozoga. Rossz a pá
lya talaja, a lelátó kicsi és... de mi
nek is folytassuk.

Sürgősen kell valamit csinálni 
ebben a kérdésben.

Különösen, ha az UAC valóban 
elsöosztályú lesz.

Kinek szurkolnak 
az újvidékiek ?

Általában az a szokás, hogy két 
idegen csapat közül a gyengébbnek 
szurkolnak. Az újvidékiek azonban 
túltették magukat ezen a szokáson 
és az elömérközésen az ujverbá- 
básziaknak szurkoltak, A  nagy esé
lyesnek.

A közönség azonban hamarosan 
észrevette, hogy az ujverbásziak el- 
bizakodottak, tehát — inkább, a bez- 
dánialmak kezdtek szurkolni.

Érdekesek voltak a bezdáni szur
kolók. Társasgépkocsin jött egy sc- 
íeg  szurkoló, de —  szinte az egész 
mérkőzésen alig lehetett őket ész
revenni. Amikor aztán a Bezdán be
rúgta a negyedik gólt, akkor meg 
egyszerre olyan hangosan kezdték 
biztatni a csapatukat, mintha egész 
Bezdán itt lett volna.

Úgy látszik, itt is érvényes a sza
bály: nem a szurkoló biztatja fe,l a 
csapatát, hanem a csapat a szur
kolót...

(A  bezdániaknak csak az fájt, 
hogy a pályán nincs telefon s nem 
tudták értesíteni az otthoniakat a 
nagy és váratlan sikerről.)

Rendszer...
Bizonyos fokig az is meglepetés,

Intelligens, taktikailag magas fokon 
álló játékos volt, aki ellenfelét való
sággal hipnotizálta. Olyan biztos
sággal ment ellenfelére, mint a 
macska megy az egérre. Nem hiány
zottak belőle az atlétikai képessé
gek és a keménység sem. De ezeket 
szinte észrevétlenül használta fel. 
Mindenekelőtt nagy /taktikus volt! 
Rúgás, fejjáték és helyezkedés —. 
egyszerűen klasszikus volt Tarp- 
tan. Nerz dr kijelenti:

— N em  habozom kimondani, hogy 
Tarpot a világ legjobb jobbhátvédjé
nek tartom.

A további szemle során sok szép 
dicsérő jelzet kap a norvég Juve, az 
olasz Főni és a svájci Ramseyer és 
Minelli, továbbá a.z egyiptomi Sa
lem.

A  balhátvédek helyén az olasz 
Cálligaris, a spanyol Quvncoces, o.z 
olasz Rava, a, hollandus Denis szere
pel Nerz dr listáján. Majd igy foly
tatódik Nerz dr cikke:

.,Nem to t erősebb 
Fogl I I - n é I “

— A  kontinens legjobb balhát
védje azonban a magyar Fogl II 
volt. Rendkívül lendületes játékos 
volt, hatalmas rúgással. Evekig 
egyik oszlopa volt a magyar váloga
tott csapatnak és 5í-szer öltötte ma
gára a címeres inget. Jellemző volt 
játékára keménysége és rugalmas
sága. Erős volt, mint a bika, de nem 
volt könnyű „szarvainál megfogni” .

Külön emlékezik! meg Nerz dr m ág 
Nasazziról is. Uruguay nagyhírű 
válogatott balhátvédjéről, aki két 
olimpiai győzelemhez segítette Uru
guay válogatottjait: a párisihez és 
az amsterdamíhoz.

Végül így foglalja össze Nerz dr 
élvezetes értekezésének eredményét:

A  legjobb német hátvédpár: Ja
nes— Blum,

A  legjobb európai hátvédpár: Tarp 
— Fogl II.

A  világ legjobb hátvédpár ja : 
Tarp—Nasazzi.

hogy a csapatok tiszta WM-rend- 
szerben játszanak. Az egyik vezető
től hallottuk:

— Akármelyik kis faluban így 
játszanak már. Persze, az más kér
dés, hogy hogyan. Ebben a tekin
tetben még sok tunulnivalónk van 
az Edzők Testületétől.

Ebben a tekintetben is hasznos 
volt Kutrucz János délvidéki kirán
dulása.

Keserűség. . .
Egy boldog bezdáni szurkoló 

mondta:
— A z újverbászi cukor gyáriaknak 

sok cukrot kell enniük, amíg egy ki
csit- megerősödnek. Nagyon meg
keserítettük a szájuk izét...

Ki az esélyes ?
Sok bezdáni el akart menni az 

elömérköziés' után. Nekik az volt a 
fömérkőzés. A  józanabbak azonban 
így beszéltek:

— Maradjunk csak itt. Van még 
tannlnivalónk. Tanuljunk a SzV A K - 
tól!

Hát ilyen híre volt a SzVAK-nak 
a mérkőzés előtt.

Pályások előnyben!
Az UAC nemcsak a SzVAK-ot, de 

az újvidéki közönséget is meglepte. 
Olyan remekül játszott az első fél
időben. Nemcsak azt akarták bebi
zonyítani az újvidékiek, hogy jobbak 
a SzVAK-nál, hanem azt is, hogy ér
demesek, az NB I-rc. Ez sikerült >3 
nekik.

Nagy sikerük volt az újvidéki fia
taloknak. Ha az egyik UAC-játékos 
valami jót csinált, már hangzott is 
a megjegyzés:

—  Pedig m ég nincs is húsz éves!
Majd:
— Ez még tizenkilenc éves sincs:
Vagy-:
—  Látta ezt? Pedig most múlt ti- 

senyolc éves!
Egy szabadkai szurkoló idegesen 

megszólalt:
— A  végén majd kisütik valame

lyik .játékosukról. hogy csak most 
jött ki a pólyából!

Sportszerűség
Sportszerűségből jók vizsgáztak a

szabadkaiak. Nem kerestek kifogás 
sokat a mérkőzés után. Kecskés, a 
csapatkapitány fáradtan, Izzadtaa 
Így tudott beszélni közvetlenül a 
mérkőzés után:

— Igazságos az eredmény. Csapni
való játékunkkal megérdemeltük est 
a súlyos vereséget.

Evés közben nő meg 
az étvágy

Az újvidékiek — Így nő jneg az 
étvágy —  a második félidőben türel
metlenek voltak, üresnek érezték az 
életet gólzápor nélkül. „Gyerünk, 
UAC, gyerünk azzal a féítuca-ttál!“  
Egy újvidéki vezető így csillapította 
le a türelmetleneket:

— Ha valaki azt mondta volna, a 
mérkőzés előtt, hogy mi győzünk  
4:0-ra, azt a mentők vitték volna él...

Erősítés
Az UAC erősít. Szó van arról, 

hogy W elker, a volt jugoszláv válo
gatott jobbszélsö visszajön Újvidék
re. Welker jelenleg Sóvén játszik 
egy német csapatban. Annyi biztps, 
hogy a vasárnapi mérkőzésre Barta 
helyett Schneidert állítják be.

Az UAC különben nagy játékos- 
értekezletet tartott s ezen megbe
széltek mindent, az edzést, az Uta
zást. Nem akarnak úgy járni, mint 
az S zV A K , amelynek a játékosai 
vasárnap hajnalban keltek fel, G-kor 
találkoztak az állomáson és két órát 
vártak a vonatra.

Szó van arról, hogy Gömöri, az 
ujverbásziak balösszekötője is : az 
UAC-ban fog játszani.

Még egy „erősítésé:. Kutrucz Já
nos lesz az UAC budapesti képvise- 
löje. , .

Bókái Mattanovich Béla.

Csak a wekeiietelepi 
ifjú kapus mentetté 
meg a NAC-ot!

Nagyvárad, július 28.
A NAC híveit ugyancsak kelle

metlenül érintette, hogy kedvenc csa
pata milyen' gyengén játszott Vasár
nap a Körös vidék válogatottjával 
szemben. A  nyaralás bizony nem 
használt a társaságnak, sőt..., , 

Különösen a két hátvéd" volt igen 
bizonytalan. Olyan lyukakat rúgták, 
hogy a nézők hajaszála is az égnek 
állt. A fedezetsor s egyben az egész 
védelem legjobb embere Hernén-y 
volt, de ő is igen távol jár legjobb 
formájától. Szurgyi csak a vegén 
jött bele, Juhász pedig a végére ki
fulladt. A  támadósorban Kovács II  
nyújtott legtöibbt. Spielmann és Bo- 
dola egészen szürkén mozgott, K o
vács I  csapnivaló volt, de HaláHnák 
is kevés hasznát látta az együttes. 
A meglepetés a 20. percben beállt 
próbajátékos-kapus volt. Wckerle- 
telepi fiatal gyerek, de úgy védett, 
mint egy „n a gy". Kicsit még túl fia
tal ahhoz, hogy az első csapatba ke
rüljön, de az máris biztos, hogy; 
Nagyváradon marad.

A vendégcsapat legjobbja . Simán 
balszélsö volt, de Kucsmik ’ és Uhrin 
I is pompásan játszott.

A  mérkőzés után így beszéltek a
vezetők: .................... . -

Jeney Rezső, a N A C  elnöke: Na
gyon meglátszott a fiukon az edzés- 
lniány. Leggyorsabb, játékosaink is 
sorra lemaradtak a csabaiakkal 
szemben. Két hét múlva már több
méteres előnyt adhatnának.

Krügcr intéző: Az ilyen idény
ei oji bemelegítő mérkőzésen nem 
számít az eredmény s semmi tekin
tetben som mértékadó. Jobban .örü
lök ennek a keserves győzelemnek, 
mátka nagy arányban győztünk vál
na, mert akkor a fejébe szállt volna 
a társaságnak a dicsőség. így  most 
mindegyik játékosunk láthatja, Hogy 
komolyan kell készülnie, mert el
lenkező esetben igen dicstelen sze
rep vár ránk az NB I-beo. Nem 
elég a győzelemhez, az, hogy a 
nüagy NAC“ leáll a pályára. M'b.;már 
minden mérkőzésen küzdeni,, har
colni is kell. ■

Boross Pál, Körös vidék'kapitá
nya: Szörnyen meglepett, hogy a 
NAC milyen gyenge. Annyi jót hal
lottam már erről a csapatról, hogy 
bizony tartottam attól, hogy nagy 
vereséggel int gyünk haza . Nem le
het a NAC mentsége az edzéshiány, 
mert hiszen a. mi játékosaink nagy- 
része is kom oly edzés nélkül állt .ki 
erre a mérkőzésre. Ha a várádáak 
új kis kapusa nem véd olyan nagy
szerűen, akkor győzelemmel mén- 
tünk volna haza.. így  is büszkék vá
gyunk az eredményre. Á NAC-náJt 
sokat kel! javulnia, ha azt a szere
pet akarja betölteni, az NB-bén,
amit általában várnak' tőle. "...........

A  NAC berkeiből különben még  
az az újság, hogy hétfőn ismét 
ajánlkozott két jónevü kapus; AZ 
egyik, a kiszivárgott hírek szerint a 
nagybányai . H evesi. .

«®»S3»S©$iSS3»sc<m
A 8KEGED

* vásárhelyi .mérkíifásseí *
rendszeres fnlkösisiilióst ■ az Ás.ziJ idényre. 
A héten kedden cs csütörtökön lesz ■ cdtéSt

—  —«— »— mmm 1 m

„...most jött a pólyából"
A FIATAL U A C  N A G Y  NAPJA

Hogy is volt csak — Újvidékről
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Vidéki eredmények
Kula; KAFC—Kalocsai LE 7:0 (3:0). Ba- 

fráteáfföfi. Vezette: Gerner. 500 néző. A kalocsai levont:ék cs<a.k helyenként vonali 
egyenrangú ellenfelek bár igren lelkesen 
Farcoltaik. A KAFC csatársora To-Wival 
az élén ellenállható titán volt. ‘Goliovo.: 
Janesz (5), Toldi, Palkó; — KAi C l i— 
Sturm II 2:1 (1:0). ^ . . 0>1Kishegyes: Topolyai, SC—Bocskai -.1(0:0). Bar. Vezette: Szabó. Lány na ĵateK. 
Góllövő: Lakatos, Tóth, itt. Künn.
TKC 1,1—Bocskai II 4:1 (2:0). Bar.Szeged: HASÉ—HEAC (Bnnapost) 4:0 
(2;0j, H o n y ó J - v á n d o r d í j döntő. Vezette: 
íVczér II. 1200 néso. Díszes unnensé-s
előzte meg a mérkőzést. GoHlovo:  ̂ Velő 
(2), Kovács (2). Ezzel a győtótaovcl a 
hegedi csapat .nyerőé inogr a vandordu-t, 
mivel Budapesten a HEAC csak -:t)ra 
tudott ellene ffyőőzni. A R-yoztes csapat
nak a vándordíj érmeit és a vándordíját 
vitéz Nagytjolyinossy János lúbornak, h. 
döndárparancsnok adta át. Szünetben a 
lévénlo zenekar játszott és atlétikai sza
mokat is iktatlak be .a kösönseí? szóra- 
koz tatására. — SzVSE kölyök—Uj somogyi 
FO 6 : 1  (1 :1). Bar. , . ^ €1 4 . GU,Kaposvár: K. Kákoczr—Csáktornyái olv 
4:3 (3:1). Bar. Vezette: Horváth. Golb>- 
vö: Ilorotán (2), Lésrády e® Gyom u . 
illőt w. Bcrkovies (2) és Takács.Bácskossuthfalva: Kiskunhalasi MUVr.— 
BSK 6:1 (3:1). Bar. Vezette: hchiedl. 
Erőéi ram ú játék. A BSK kapusa nagyon 
gyengén védett. Góllá vo: Bagy v-JGyiji'io-y (2), Málomházi *6s ImiRrund, in
B Bar oh: BLE—Szigetvári CFC 3:2 (2-2)-
Bar. Vezette: Szegő, Gollóvo: hevesi U), 
Szóvári, Hl!. Csiga. Salamon, A bLE mm elén tek i n te theil incRÓrdemel te a RVo?cl- 
met. A mezőny legjobbja Sernél BLh.Celldömölk: CVSE—Mosom KuöE 3:1
(2:0). II. oszt. döntő. Vezette: Gól-lövő: Síi le, II cniilé, M n r t on, Ll. La n czel.Rákoskeresztúr: Rákoscsabái 1K—Kik 
2:0 (1:0). Éronnmórkőziés. Vezette: Lcatnor. 
Az RTE három tartalékkal állt Ki. A lelkes RTK in-effér dcinclteumgyőzott. /Góllövő: Krajnai. Szalui. — RT Ív ven fiuk 
RTE vén fiúk 2:0 (1:0). Vetítő: Hor
váth. Góllövő: Kokm, Szcofiei.Gsantavér: Szegedi T ÍK—CsAK 2:0 (1:0). 
Bar. Vezette: Hiehárd. 700 nezó eteti lin- uepólyes zászló csere és üdvözio beszed elv 
után került sor a mérkőzésre. Egyen.io 
ellenfeleik közül a. szerencsésebb csapat 
győzött. Góllövő: Péter és Ilácz.Gyoma: GyTIC—Nagyváradi Egyetértés 
2:2 (1:0). Bar. Vezcitte; Hazai. A nagy
váradi csapat szebben, „a OyTK xoU'htn- röbbecn játszott. G öli ovo: ön (A. illetve
Barin, Linka. , • -n , \rPetrőcz: Újvidéki \ AK—Pelrwiu , AC3:2 (3:1). Barátságos .mv.rkw.es. Az ni vi
dék* vűsütáfioi biztosait győztek. Miúü- 
három, góljukat Mongol lette.

Sóve: SÎ C—-Újvidéki .Duna 9:0 W  . 
Bara baágos. A proloka t V  d k  cr (6), IIa 1- 
ler Lajos (2) és Haller István Wtc.Cseprcs: CsSE—Breivnibrrgi S(. S:l. (2.0). 
Bar. Vámos (3), Kri.xncr h  Tárni gól
jaival nyert a CsSE; — CsSE II b a 
konyi LÉ 13:0 (4:0) ..Bánszállás: UTK —11 i.nr*n s»>ral>:<ti Toros vés 3:1 fel). Bar. Vezette: SzlayfcovsRky. 
öóHftvö: Rózsavölgyi (3), HL Murányn.Vác: V. Rominysfe—ToriávM»tmiUlo9Í
EC 4-r> <2:1). I. o. Vezette: Horoczky. A 
RcmtaUir V  iátéktal biztosan Góllövő: Takács Iá), Dávid. lü- Sz_bon

Somfay Elemér magas 
kitüntetése

* BSzKRT csütörtökön, 3l-éú beáll ;©!
az adsósoit Bíró Sanyi, vacatósjóiel. Fut
tákén, ifjúsági -ás, kölyiilitoborzot.Tartanai, a kélc-sárgák «. sporíutcai TMilyánukwi.

A bolgár szövetség — amint már tnĉ ,.

A Kormányzó vitéz Somfay Elemér, 
hadbiztosnak, több olimpiai verse
nyen elért helyezésével és magyar 
bajnokságával a magyar sport terem 
élért kimagasló teljesítményeiért a 
Toldi Miklós arany érdemérmet ado
mányozta.

Vitéz Somfay Elemér magas 1-a 
tüntetése nagyszerű eredményeket 
.hozó ritka sportpályafutás megkoro
názása. Testi képességein, vasfiziku
mán is túltett páratlan kitartása, 
küzdenitudása és az a hallatlan 
szorgalom és eltökéltség, amellyel 
versenyeire készülni tudott. Hosszú 
éveken keresztül kapitánya és 
mintaképe volt a magyar atlétagár
dának. Legnagyobb sikerét a párisi 
olimpián aratta, ahol ötpróbában 
második lett a finn Lehtonen mö
gött. Vereségét annak köszönhette, 
hogy 22.8-on 200-as idejét tévedésből 
másnak a neve mellé írták és neki 
28.4 jutott. Az atlétikától 1931-ben 
vonult vissza é3 áttért az öttusára. 
Hallatlan akaraterejét jellemzi, hogy 
akkor tanult meg kallózni és az öt
tusa töb'oi számaiban is rövid hóna
pok alatt hozta be mások esztendős 
előnyét. A losangelesl olimpián 7-iik 
helyével ö szerepelt legjobban a ma 
gyor öttusázók között.

Közel egy évtizedes atlétikai pá
lyafutása alatt 19 országos bajnok
ságot nyert (4-et 200-as gáton, 6-ot 
400-as gáton, 4-ot hármasugrásban, 
1-et ötpróbában és 4-et tízpróbában), 
nyert 7 Budapest-bajnokságot, 8 
országos váltóbajnokságot és hár 
masugrásban Anglia bajnoka is volt. 
Nála' több országos bajnokságot 
csak néhai Szabiár Péter nyert 
(20-at), után • 14-gyel következik 
Barsi és Szabó Miklós. A  200 mé
teres gátfutásban kétszer, a 400 mé
teres gátfutásban négyszer, távol- 
ugrásban egyszer és hármasugrás
ban kétszer állított fel országos 
csúcseredményt. Tízszer volt váloga
tott. Legjobb eredményei: 100 m 11. 
200 m 22.3, 400 m 52.4, 110-es gát 
16.2, 200-as gát 25.5, 400-as gát 56.2, 
távol 716, hármas 14.53, rúd 340, 
diszkosz 41.55, gerely 55.10, tízpx'őba 
7108 pont (régi pontozás o-srínt).

Somfay Elemér kitüntetése 
őszinte örömet keltett az egész ma
gyar sporttársadalomban, mert a 
huszas évek „Xaxá“-ja még minden
kinek élénk emlékezetében él. Som
fay most sem lett hűtlen a sporthoz, 
mert a honvédség sportjának fe j
lesztésében szerez maradandó érdé 
meket.

Nem lesz közös edzés
a m agyar-

Az Északon járt válogatott atlé
ták már kipihenték -az úti és egyéb 
fáradalmakat és most már ráérnek 
gondolkozni a -soron következő nagy 
feladatról, az olaszok ellehi váloga
tott. viadalról A  szövetségnek azért 
is fö a feje, hogy miképpen tudja 
biztosítani a verseny legjobb meg
rendezését, a legnagyobb társadal
mi és politikai sikerét, de még na
gyobb gondot okoz a megfelelő sport- 
beli előkészítés.

Elsősorban a pályakérdést kellett 
tisztázni. Ez vasárnap véglegesen 
rendeződött:

senyig állandóan öntözni és henge- 
relni.fogjákV őket,' a nagyszerű pá
lyákhoz szokott olaszok sem talál
nak majd a BSzKRT-pályán kifo
gásolni válót.' ;■ >. .

A  sport hell Előkészületekhez .far-, 
t.ozilc, hagy már az utaa&s közben 
felmerüt az atléták között

a versenyt ímgusztus 9-én és 
10-én a BSzKRT-pályán rendezik 

meg.
„  pálya vezetőségének felvilágosí
tása szerint mintegy 8000 ülőhely 
áll rendelkezésre a pót-lelátók fel
állítása esetén,. az állóhelyeken pe
dig 17.000 nézőt. tudnak . elhelyezni. 
Az atlétikai nézöcsúcs megdöntésé
nek tehát a BSzKET-pályán^ sincsen 
semmi akadálya. A  szövetség azért 
számol ilyen nagy arányokban, mert 
a leventék és középiskolások, töme
ges részvételére van kilátás.

A  pálya maga — miint az a 
SSzKRT-versenyen Is látszott — 

kifogástalan állapotban van. 
Talán csak az ugrőhelyek szorulnak 
némi javításra. Ha azonban a ver-

az együttes edzések gondolata.
Hepp dr. szövetségi . kapitány ezt 
mondta róla:
* _ .  Csaknem egyhangúlag_ o.zt a.
nézetüket hangoztatták az atléták, 
hogy az úton nieglioncsodott^ igazáéi 
példás bajtársi szeltem fenntartása 
céljából és az eredményesebb készü
lődés érdekében az olasz-magyar 
előtt

válogatott csapatot. ■■
Este a szövetségben a válogatott 

csapatnak nem egészen a fele jelent 
meg. Egyesék rövid tartózkodásra 
vidékre utaztak, mások sokáig van
nak hivatalban és 'nem végeztek még 
edzésükkel. . .

Vangel Gyula elnök a svéd-ma
gyaron győztesatlétáknak mondott 
külön köszönetét, megdicsérte a töb
bieket is, akik jól szerepeltek és a 
rosszul szerepeitekét az olasz-magya
ron váló csorbaköszörülésre biztatta. 
Bejelentette, hogy a szövetség sza
badságok kieszközlésével és minden 
más módon is elősegíti az atlétáknak 
azt az igyekezetét, hogy az olaszok 
ellen a lehető legjobban szerepelje
nek.

egy pályán tartsák edzéseiket a 
válogatottak.

Azért hívtuk össze hétfő estére, a 
szövetségbe a válogatott csapattag
jait, hogy ezt a kérdést és általában 
az olaszok elleni készülődés ugye-
együttesen megbeszéljük.

—  A  válogatott csapatban milyen 
változás várhs,tó?

—  E zt majd csak. a vasárnapi ver 
senyek alapján tudjuk eldönteni, - A. 
M AC-verseny eredm ényeit éppen 
ügy figyelemmel fogjuk kísérni, 
mint az országos vidéki bajnokságon 
elért teljesítm ényeket. és ezek egy
bevetése után állítjuk majd össze a

A  közös edzés gondolatát a több
ség az adott körülmények között 
nem tartotta megv a l ósít hatónak. 
Csak a gátfutók fognak majd Sim- 
pson felügyelete mellett együtt ed
zeni.

Az olasz-magyar színhelye az el
nöki közlés szerint még nem végr 
leges. A  BSzKRT és az FTC közel 
egyenlő eséllyel fut, az FTC aján
lata anyagilag előnyösebb. Érde- 
kes, hogy az ugrók és a dobók a 
tavalyi válogatott viadáloura emlé-i 
kezve, szívesebben versenyeznek az.1 
FTC-pályán. Végleges döntés még. 
nincs.

Megválíoztaüák 
a MAC-verseny 
kiírását

Vasárnap Budapesten a MAC ren
dez versenyt. Eredetileg az egyesü

lje ti bajnokság rá cső versenyét 
akarta a MAC ezen a napon meg
rendezni, ez a terv azonban két ok
ból nem valósítható meg. Az egyik 
az, hogy nem lehet a vidéki bajnok
ság napján egyesületi bajnoki via
dalt rendezni, amikor a DiMAVAG 
és Testvériség atlétái — hogy csalt 
az elsőosztályú egyesületeket említ
sük —  Kolozsvárra küldik atlétái
kat, másik ok az, hogy egy hét- 
tcl a magj'C'r-olázz 'vCd'li! előtt nem 
futhatnak távfűtőink 3000-cs aka
dályversenyt As 10 .000-et, már pe

rtuk — Mt- m agyar■ o k ú i ™  
eáe't&l. ••Senkoy Imre, az ET dinuke máiérfmtkczéshe lépett a  b o j e a r  s j^ t s ö ^ c -
zotőiva'l, l)«ffy a bolcáj: körössel össze
íü e «ő  részleteket m egtárgyaljo.Az Ulvidéki VAK erősen koszul a vas
utas .labdarúgó kupáért folyó küzdelem- 
11, Elhatározta az egyesület, hegy u.) já
tékosokkal fw:.i« moKőrfcuton* aA?. • erősítés ügyében az egyesület eiUiok- »4e  kedden este tart nogyfontossagu I 
értckezle-tet.

J á t é k o s ió l  tató.14 
1360*on

i a,E.

KÉZILABDA
M  IK É  NYERTE A GÖDI VILLÁM- 

MTP W-MTE B ín  (4=01. Vezette:
r i ^ ^ i i í X í

0i5<7 ArLJÍTK J9:í C (1*3). Vezette: ScliulilCT.

w;i t?TT 5t1 í í ;2V. Vezette:

D11V--W.1U
táv. Góldobó: lWíres caV ty;ujJng és Slalíta, iillelve Neumann (31. Ko
inüve« (2) ós .Sjpcvs. Vezette:

é ' i ' t : ' , ,  1 v.l,i, (Sí, ‘f - ' á

'S t f íJ S 'h í  B t K Í ®  
K V  £: SSXÜ, STSBrf1«» «
S7MTE A)—VÁC 1:4 (3:2). Vezette: Bob- rovszky. Góldobó: Dréí^ly (2). Jnnkj^as 
és Zolik, illetve Grunfcid (2), Ivitopflei os
S MpTÉ B j—E lek trom os t : l  (3:2). V ezette: 
Moesárv. Góldobó: Kőműves (S). Neumann 
(2) é» SíU'o&sy, illeitvc líod^r (2), Kulcsár
feMTE;0A)~BTK 7:2 (2:2). Vezette: Sa!«ó. 
Góldobó: Zclk (3). Jankovios (8) és Bán- V1T4í üilHve B<evc3 cs .Slakt*).

V4C-BLÉ VII 8:8 (4:2). Vezelte: Tré- blK Góldobó: Serass (4), Snlffo (3) és 
K tiKÍpfl<G-r, illetve Gümöry (3), Licbcr (2),
GE’ektro*os-B TK  '' l lü  (5:11- Vezette: Elektromos »> i e- ■ (5l_ Bákoal (4) fa
p in n  ^ íiltv^°B -árefl (2), BuzáaSy és Siakta. 
f » É B  -V A V  :4 p=2). Vezelte: Ujváry 
E Kőműves (2).
^ánW cs (2) ó.s Neumann. iUeívé Knupf-

Győi'tien 2000 néző előtt folytatták 
az északnyugati kerület atlétikai 
bajnokságait. Az eredmények a, kö
vetkezők: 200 m : 1- Vadász ARAK 
23-4, 2. Farkas VMOVE 24-2, 3-
Szántó RSE 24-8. — 1500 m : 1- Já- 
télrcs TSC 4:04, 2. Serényi VMOVE 
4:12-2, 3 . Kenessey VMOVE 4M3- — 
Súly: 1. Rákhely ARAK 13-27, 2 
Solti ARAK 12.60, 3- Papp dr Hala
dás 12-33- —  M agas: 1. Madas
MAFC 175, 2- Kammcl ARAK 164, 
3 . Szamosi ETO ICO. -— 400 m ■ 1-
Jolita ETO 53-1, 2. Vadas ARAK
5 4 .4 . 3. Felner VSC 55-1- — 400 gát: 
1. Eső ARAK fii,6, 2 Boma VMOVE 
63-4 3. Grosmamn RSE 66. — Disz
kosz: 1 . Solti ARAK 39.03, 2- Kele
men ETO 3 9 .4 8 , 3- Papp ár Hala
dás 36-40- — 10-000 m : 1. Játékos
TSC 37.04, 2- Simon RSE 3 7 -2 2 .6 , 3 . 
Kozma RSE 38-15. —  Hármas: \.
Rákhely ARAK 12-01, 2. Kanoméi 
ARAK 11.87, 3- Tóth Zalaegerszegi
LE 11 63 __ A pontverseny eredme-
n :h : 1 . A R A K -85, 2- RSE 37, 3- ETO 
27 pont.

következő egyesű 
ion.

A  MAC a fentiek alapján a szö
vetség hozzájárulásával megváltoz
tatta versenye eredeti kiírását. A 
verseny nem lesz egyesületi bajnoki 
jellegű, a 10.000 méter helyett S000 
m éter, a 8000-es akadály helyett 
1500 m, a 10X 400 helyett pedig 
15X.400 méteres váltó lesz.. (Ez 
utóbbiban ifjúságiak is indulhat
nak.) 6-iki, kiegészítő versenyére 
kalapácsvetést -és 10X100 méteres 
ifjúsági váltót Is iktatott be a MAC.

A  n í j i l ' e c t i  n a g y k ö i*
m e n t l íá t i  c s a k  n rcá  
a  m a g y a f  o r s z á g ú .*  
f e e r é b p í i i 'a i  s p o r t o t

° A magyar országúti spoTt komoly ve-
‘ Elmúlt egy teljes .'hónap, s a fiuk nm- 

csenni; foglalkoztatva. ?as lassan ..ctfelej 
lenek kerekezni Elaszalódik n k®dvuU. 
Elvesz ük gyorsaságukat. Az izmok be- 
rozsdfcodnak.És lópten-nypmon olyasaim is hangoztatjuk, hogy.: ez prs^guti spom 
honvídelmi- sport, szükség jeltót, .hogy . 
szövetnér- ezt a -versenyárat minden lelkcs erejével és tekintélyével. -* s, na 
Imh: erkölcsi súlyával, m támogassa 

A rendkívüli idők következtébe a ha
tóságok megtiltották az országúti verse 
uyek rendê éviót. "

Logűatibbaii u íyan  — augusz-tus
hím iny úlvpinalra újra cmöídolyezu^k0  m- 
wnyi, de, mi nSÓ* valam t. sz^ehiehk. 
Vefsbnyekét a népfiffcti magykethel.

senyt kell még mCívivnmk. -^  kor
pályán zajlanak le. Ha r.cm duduhn. W 
készülni, ne is gondoljunk arra, ho„> •ezeken a versenyeken nfeztvegyünk. Meit 
rutin, forduló taktika os .sok egjteb .etea. 
jatílanivaló nélkül menüit esak kuda col ilozunk lii/u. S ezekből a ku-darró 
ból lassan Kezd elegünk ícnni- ^Győrtfy Imre, a azlivctejg edzője e?i- 
vc-v-u vái.la.Iia a fiúk etekésziteset a li-eiböii. A küii.lmultban lezajlott. müncheni tornán kitapasztalta ennek a via- 
iln’ foiíának .minden csínját binjat s moet ■ 
ezt á ludáát át akarja adui a versony-
Z Dm 'r.em eléír az edzés. Nem 'elég az 
c,Izé-o verseny U kHl a sikerhez, is a 
vereonyhez Űrnap kell S terepnek nagy-., s/.erú 0 Népligr t, moly parlagon- hever. 
Nem .kell 'hál mást tenni, minthogy erre 
a parlagra meg kell szerezni a ••be
utazási” eneigcdólyt.Állítjuk; könnyön fos menni. Kony- nyebhen, mint állni és várni., es maistól 
Várni a »og£t®áff:t,.Zörgessetek éa kmyittatók nékt&kl.,.,

VorsonyeKvH. a í.A ftópltgéU: hag-ykőr,. -n • :*)»Wa,k • v f  
rvfiBÍSclj ,óí^,kM#.rhány kóbor .kutyán «  hehtlny fa lu s

A DIÓSGYÜKI VERSENY'
eredményei közül hétfői számunkból .. né
hány kimaradt. Ezeket most h^o'' 
jnk. 5099 m: 1. Íb-^ A’2.0rsovai DiMAVAG 16:47...M-W m: 1.Nviirosesik DiMAVAG 31.00.8.̂  2. linta 
ÓVTK 35:00.6. Magas: 1. .HoiT'hth r ‘AIA- 
VAG 171. 2. Sífliknly DiMAVAG 166, o. 
Bal tor ÓVTK 157. Távol: 1. Fsnyohazi DiMAVAG 629. 2. Kelemen DiMAVAG
617 Rút 1. Szakáll MVSC 310. 2 Eeíter 
MÓVTK 510. Súly;-1. Horváth DiMAVAG 
34.45. 2. Havas DiMAVAG 14.06, 3. vitéz 
Donyhay DiMAVAG 11.09.

l0A  ( B T K - B L E S'V I I .  m érk őzés  elm aradt.A Mii ív—■iiun »** .
A két ponlpt. a BTK Vevi'tle-
.. E lektrom os—M I E  AJ 7 ” EÖdér
ílobrov*iZikv (bildobó: I G*)• .
(2) és Rútisi (2), HL Zekk Dre* oli'
(2) és Sprlnigor. ,

Vóíiarcdinénybon az 5,^1,.győztes egy vesztett Pollijával. Az L
* romos, 3, az MTE B) 4 pontot vesztett.

TOBORZ6 VERSENYT RENDEZ A 
SIAV ELŐRE

szombaton délutá.n 3 órai kezdettel az 
MTE Ha idu-utoal pályáján. A vttKn- nyen férfiak részére 1Ö0, 400. 3.)00 eS tá- 
volugrás, nck részére 60 m es távo:ugrás 
lesz.

ÍEXISZ ’
kőhalmi a  g yő r i cse  ip Jüsagi 

h á zi te n iszb ajn o k a
Hétfőn fejezték bo Győrött, n Gytrl

i f jú sá g i házi ten lezbajnokeuvet.
Hiodméhyck: Kőhaliml—-Sebők 6:3. SG , 
3:0: Kuspor—Berta 7:5. 6:3: Sebők—Kn 
Per 3:6, 10:8, 6:3; Köhaíiui—Berta {iL  fc.». 
A,i lény—Berta 6:4. 6-2: A jton y-K W *"* 
5;3. 5:7, 6:4: Sebők—Berta 6:4, 6:8, 6:1, 
Kőbalírai—Ivusper 6:2. 5j7 ..6 :2 s . Schók- 
StW iy. 6:4.-. 6;4; KőhaJmt-Ajtony 6:3 M . yói î^nr^ényi>eiir 1. 2, ScboK,

A jtony, At Ktisper, 5« Bcrtiu

HATALMAS ATLÉTIKAI VERSENYT
rcnfVz.iifíik a német katonák. Brüsszelben ati?.as5!titó 8-án. \ A verseny nagyszabású 
6 \x> r t ü nip. c p s cal. kapcsolatos, . ffitott labadrúgómérkőzés is. Az atlétikai 
vers^yen o*lynn erők vcflzncls rvszt* ?mmt IlarbifT. Ahrcns,, Mül'lcr, Schcurin̂ *, 
RaCf, Syrins, Storcb, liorg, Luther stb.

MEGINT 88;80
A németek fhSszeúMítcttéik̂  a néniét és 

nz olasz bajnokságok eredmónyei aliapjan 
a két onsaóaf közötti pontversenyt- Kot- ■t(‘'.-kettőt vettek számodként és csak azo- 
iv'íl o számoknf. amelyekben niérkoztck 
txy-nuVotSál Boioac'íiábnn. eroíltuény
rendkívül kiléte- 88:8Ü jött ki, iij?y«.n- 
olyun arány, amilyenben a németek l>o- 
logiiában .a közvetlien találkozáson győz
tek az ©lássak ellen.

DÁNIA—NORVLGIaV
válojratott visétál lész aû uisztus &l-6n Ko- penháprábnn. A norvégokról az idén nem 
sok versenyéredifíiónyt ha!.lottüíik, a- da
nák viszont Sokat fejlődtek.

AUGUSZTUS 4-ÉN
kc/idődik a második edzőtábor, amely&n 
a maffasutrró és rúdugró utánpótlás vesz 
maid részt. Eredetileg úíry> tervezték, 
hoi'^y közvetlenül n ■ mosta ni tanfolyam 
b"fcjczéc’rt utón, a-ua'uisztus elsején kî zcio- 
íUk a máfsodik, későiib. azpnb-a-n az% oi-szár- 

os vidéki bajnokságra vám tcKintcUel 
péntekről hétfőr© halasztói rák * a kezűé- 

t.

hány. kóbor Jfüljmii —..fcsicTOlnvdé .hároMí.Akíysüite'Kjuír - »6» if  
otou a. lújon ■- ilycmUor.. • MbííV h'u *uaóg-úti versenyt vcmiczni! . . j.
>' A szövetség ural azt mondjak, hogy ok 
mór tették néhány kísérletet., ebben az irányban, de, próbálkozásuk mindannyi
szor megfeneklett.Azt hisszük, hogy itt a próbálkozás enyheségében volt a baj. Azt iv,s?zuá, 
hogy a szövetség ezt a kérdést . rosszul, 
könnyödén fogta meg. Mórt nern tudju/. 
elképzelni, hogy a hatóságok clzaikoana- 
nak égy olyan kérés elől, mely a köwie.c nem árt. a ami a sport szempontjábó' 
óloíkérdés. . t,

Országúti sportunk visszafejlődik ' Az évi gyorsaságátlag egyre romlhc. d. W ; 
földön egyre gyorsabb időket vugnaK 1ki. 
Az ok pedig nagyon .egyszerű K..1WJ még —’n.iio. -i rfíi" isiíht szzrtnt írják
löt) \m-es verseny, egyszer hegyre egy 
szer sili terepen való leiutarsal C3 c- 
7el kész a dolog. Ezek U hangleme ó̂el* legü viadalok eyyre'jók csak: arra, hogy
lerontsák u versén.TzSkbeI\ 1̂ éJ.rmZtftas ô" dóst is, ami 'bennük van. A kezoő. a szo- „L  _  amikor az első versenye i rajthoz 
áll —. tele van küzdő,kedvvel RobbgMnnj 
S7e"eti.e vad, kemény csatákat végig- ippf d« nem teheti. Beire. Imii venni? 
ugyanis, hogy a magyar országutakon 
nem küzdenek, nem robbantanak nem vívnak egyént harcokat hanem — némely

CJ BELGA GÁTFUTÓ CSÚCSOT
ért el 110 méteren Braekman. I t ó  1.5.2 mp. Csúcseredmény az Uhioh St. GiHoips 
ti-200-a» váltójának 1:80.5 mp-cs ideje 13.

KERÉKPÁR

Mi lesse az M ei
Magyarország körüli 
versennyel

___ A z idei négynapos Magyar K ör
versenyt sokesztendős szünet után 
m-inden körülmények között lebo
nyolítjuk  —  mondtál! a szövetség 
vezetői a tavasz elején. Az olasz és 
német válogatott együttes be is je
lentette, högy résztvesz a tornán, a 
svájciak Is megígérték az Indulásu
kat, a versenyt felvette az UCI is a 
nemzetközi versenynaptárba. A ver- 
s-envintézöbizottság elhatározta, hogy 
az ‘idei Magyarország körüli torna 
útvonala az Alföldet, a Felvidéket 
é3  Erdélyt fogja véglgszántanL

Most már itt járunk július ; vér 
gén s a szövetségben teljes a csend.

__ Minek dolgozni, ha ú gy sem
lesz belőle sem m i? —  vélekednek a 
borúlátók. így  azonban mégsem ma
radhat ez a kérdés. Tessék végre 
dönteni: lesz-e az idén Tour de Hon- 
grle, __vagy sem. Ma nem' lesz, ér
tesíteni kell a külföldi szövetsége
ket, hegy válogatottjaikra nem szá
mítunk. Ha viszont megtartjuk a 
tornát, akkor már most eh kell kez
deni a xnuBkát- :

t e n i s z

ít '.ptezii is mterütiu tanultak a Imto-ck: 
A Szegedi TE vasárnap Széfeden - » »  ará-nyhAn ::yó̂ .öLt a Zcnfcai TE te-niszgar- 

dája fölött.

5IRKŐZAS
A : Szentesi MÁV - SE in &ga,la.k itatta bír-. 

■IrőzószniUbszlályát. Az cdzéeok wzeltoéí . lvaiIs-ka Pál és Túri István, utóbbi tobb- 
szöröu kerületi bajnok váKahn. _ _ _ _ _

OSSAS
Erdélyi portyára  ̂
megy a B.BTE úszó* 
és vizilabdacsapata

aztán a uw ĉ h T „ * " ur — :* r^r-: r . . « v-Md-el-magad! — elkezdenek ha..azm. S 
akinek a legélesebb a könyöke. AU a 
lekb&trabb ebben a zűrös ÖBsaevissza.8«g- 
ban aki jól tud helyezkedni fa végül akinek jó hajrája van: az megszerzi »
győzelmet. A többinek pedig felkopik az 
álla.Az országúti verseny pedig nem ez. az
országúti verseny- a legszebb küzaeimi 
lehetőség, ahűl az egyéni kiválóaágek lég- 
ékesebbou kifejezésre juthatlak. »e«oi 
sincs az. egyéni kezdeményézesiiK. a® 
egyéni felelősségnek, a pillanatok ki- 
használásának olyan tág tebetBsÉKe. mhit 
itt. Külföldön így is fogják fel ezeket n 
tornákat. S az edzők Syy 13 okiatyák a 
mezőnyöket, . ... „  L,Az igazság kedvéért azonban el kml 
ismernünk, hogy még klllfoldpi. sem íe-- nékig tejfel már,.az úgynevezett egyéni 
küzdőkedv. Ezt aztán úgy hidaltuk át a 
szakemberek, hogy s za k íto tta k  az oe or
szágúti kiírással és megbonoeították. * 
körversenyek et. Kiválasztottak egy 5—40 
km-es kerületű terepet, s ezen bonyolí
tották le « vérsenyéket. • Minden. második 
körben hajrá, s e hajráeredmónyeket pon- 
tozzájv -Ez a kiírás aztán tüzesóvát dobott a 
nagy nvugatemba. A versenyzőknek háj- 
la,niok kallrtt. kezdentenye7iniök kellett, 
robhanínhiok teliéit, akár íknrtak. aikár 
nem M trióén máoodnk körben néki kel
lett "tendülnlök, mtedan miisádik -körbe*verekedniük keltett A végoTCdinénjyrt.. 
Itt ninca alvas, majális. Ingán a - másik
hátsókerekén, itt csak  h a rc  va n , k iitóe-
lem és egyre fokozódó gyorsaság, „negy- v,n klléméteren fciüll éraállaggal!

MiTUlczaknék az eszményiknek a vénre
hajtására pedig remek, lehetősé." az árya Népliget. Csak éppen meg feliem* « r  
kicsif nyomni a szövetségnek a gombot. 
Egy kiosit többet kélteno talpalnia, .egy 
kicsit többet kctlena ieénybevomiie osz- 
szeköítetóscit. f«y' iréídául is  OTT-t is és szélit a hifiink, liogv ’ áz engHélyt 
níígkapjik. B#-: n galámfe Ufiu r»mll rz 
.cip'Iíec szájába, ka csak n száját látja ki, 
azt Is néina-szenéiiv-pató-páluL A - magyar’ országúti versenyzők - tog- 
jobbjainak idén három nemzetközi ver.

A budai csapat egyik vezetője,; 
M  észáros János, a közelmultbai); 
Erdélyben járt és a BBTE úszó- és 
vizilabdacsapata részére tíznapos 
portyát kötött. le. A  .budai csapat 
tagjai szombaton a válogatottakkal 
együtt utaznak el Nagyváradra, vé-. 
gignézllc az úszókongresszust verse
nyeket (néhányan közülük szerepel
nek is a második napi versenyek
ben). Hétfőn Kolozsvárra, majd Ma
rosvásárhelyre utazik a portyacsa- 
pat. Egy. héttel később, augusztus 
10-éii pedig hazafelé jövet Nagyvára
don áli ki mérkőzésre. A közel .tíz
napos portyán a., budai versenyző
kön kívül Szívós és Dsmjén  is részt
vesz (ha az érdekelt két egyesület, 
a MAC és az UTE hozzájárul). A 
BBTE rajtuk kívül még Zólyomit, 
az UTE kiváló, gyersúszóját is sze
retné elvinni erdélyi útjára. „ -

A t: Avwiknyugati kerü let uszóbajnofísa-
giiín Kilki-inann Margit a 2°9 m . huhryi’. 
meMá.itóáhétí . 3:3T mp cl usaett-. Tekintot-
lsi" orra, liogr -at éRslinénv . niátto: njo- 
radt a bajnoki fíiuínék, KiMomiauu, » "  
bájnoki; eíin.'t nem szrreaíc mes:

A SiDE—Sionteiil MÁV T. B) osztály* 
vízilabJaUTOrliÖSósf Kera tudták Ívjálv̂ an1. 
mért a szentesi csapat nem érkezett meg- 
Szegedre.ÍSfcVSE'—SíCE 7:1 (4:#), Barátság**. ’Vo- 
zNtfe: "Sátosi. n"1*'zt-iic: Düw!.. k*6t víátebilacsapar .
tdn-a k küzdői'né')ől f ölénjc^ ' ffyteytei'-kóijt 
kerüli ki az 1; VSK. Góléból
S zín hz ’ ó (4). ívi«.>i, (2) ÓS- Háti, H!. UHaiL

Wan’3 András úr vasárnap 
járt, ticvry X'kiér í*j - AnusVf .̂ jföziU a vi
déki váilotfaiott kapusát kivr-las&za. M inu ít kút kíípihi jól vétleíl, Wafliö dl* yó̂ rill 
is a / sorsra ' bízta a ; vakW.t-á̂ L Á Aü̂ bwr* _u . cuí J. ti. ttjátn, u v
lur/jás PiiUér-ft^k kcdv«wt;- -ö'-vé®'NJ®S'3V 
váradon a vklieki válogatott háiffjAk ^ 
nöjfy Válogatóit ellen. Pintót már. Bu- 
d?ipetetőn is naáry sikerrel v-cxlt© az Sz\ SB 
kapujáL • • * . . . , :

A  v id ék i kerületi ba jn ok ságok  le g jo b b_- î in.kóivifai a rírrt-ol TT‘- ówfleredményét p. talr.báíiyai -Angyal I I  értő
cl, nki a ÜiT in gyorsnsráslwn 1:61.8
Jtrzi-, . l i  í z  t o l  I r i h l ' t i l l Z n i T  m l i  l é i
......  „ „ M,m ..„..8, nip-ett
úszott. Ez a teljesítmény orsságos vn- < :h(ij : pH U b - liic-sdi di-fiiált-" . feltűnést 
licit; !;übiíi -ijn. fca tekintetbe veMsfik, 
hogy Acgval í t  160 m ás egyem-, rn'Jyán 
őrte cl ki UiníS idejét 1 ÉrrJ«r»?a lerajö Aa» 
gyal Il-vel egy kicsit többet törődni....
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Augusztus 2-3 :
a vidéki úszósport nagy 
számadása

Kongresszusi ú s z ó v e r s e n y e k  Nagyváradon
Augusztus 2-án és 3-án Nagyvá

radon rendezi meg a magyar úszó
szövetség az idei úszókongresszust. 
A  vidéki űszőspoitnak ezen a ha
gyományossá vált évi összejövetelén 
sokszáz versenyző és vezető talál
kozik egymással, hogy egyfelől szá
mot adjon az idei munkáról és fel
készültségről, másfelől a jövő terveit 
és célkitűzéseit megvitassa.

A  vidéki nagy úszóvárosokban 
lázas munka folyik. Most válogat
ják, ki azokat a versenyzőket, akik 
a szombat—vasárnapi versenyeken 
résztv esznek és azokat, akik az 
egyes bajnoki számokban a kerület 
színeit, képviselik. Minden kerület 
csak 1 versenyzőt- állíthat rajthoz a 
bajnoki küzdelmekben. A kerületi 
versenyek nagyjából el is döntötték 
gnnek az egy versenyzőnek a szemé
lyét. Változás azonban még mindig 
lehetséges.

Ezekről a kongresszusi előkészü
letekről, a ' várakozásokról, a re- 
njénységekröl és esélyekről szám. 
lünk be a vidéki városokból érkezett 
jelentéseink alapján.

S z e g e d e n  5< is s  m e f iú s x  *
r l í v o A e l i a é r e  s a á m íía t s a í t  

(de imis reménységek Is 
vasaik)

A  ttszaparti úszóvárosban az cl 
múlt években csendesebb lett az élet. 
Ma már nincsenek Szegednek orszá
gos viszonylatban is élen álló ver
senyzői, mint valamikor a két TV<t 
nle, Boros, Angyal, Herendi és a 
többiek. A. szegedi vizilabdac.es.paf 
hírneve is megkopott egy kicsit, ma 
már nincs Szeged—Eger párharc, 
amely állandó lendületben tartaná a 
két város fiszósportját,.érdeklődőket 
és közönséget hozna a szegedi úszó- 
sportnak. A  szegedi „nagyok" már 
elélték fejlődésük tetőpontját, to
vábbi emelkedést, a régiek nyomába 
lépését már aligha lehet remélni tő
lük. De Szeged mégis bízik a jövő
ben tehetséges,- komoly utánpótlás 
vy.il. ezeket kell megfelelően foglal
koztatni, hátha lesz belőlük valami.

Kem éhdy András, a SzUE neve
lése. Tavaly indult először verse
nyen, az .ifjúsági korhatárt még 
álig lépte túl. 1:03—1:04 mp körül 
tud 100 m-en, de ha sportszerűen él, 
hamarosan az ország legjobbjai közé 
kerülhet. A fiatal , versenyzőnek 
egyébként kellemes énekhangja van, 
igen muzikális,. ezért töb-bíz-ben si
kerrel csábították, a zenekari dobo
góra. Rossz nyelvek szerint azonban 
jobban úszik, mint ahogyan a jazz- 
dobot üti—

K örösy  Lajos, az újpesti Körösy  
testvéröccse, az SzVSE sokoldalú, 
gyorsúszója. Legjobb ideje 100 m-en 
1:05, de ennél jobbat is ' ki lehetne 
hozni belőle. 41)0 m-en 5:25-ös ered
ményei vannak. Ezzel délen verhe
tetlen, do Nagyváradon ez aligha 
lesz elég — még a harmadik helyre 
sem. Körösy  egyébként a iegnép 
szeiübb szegedi úszó!: egyike. Édes
apja országoshírü tiszaparti halász- 
csárdájában dolgozik.

Kiss Antal az SzVSE és a. déli ke
rület legjobb mellúszója. 200 m-en 
már 3:02-et is úszott. Vasárnap a 
kerületi bajnokságot 1:06.4 mp-cel 
nyerte. A  tavasszal majdnem hűtlen 
lett az úszósporthoz. Több alkalom
mal sikerrel védte . az SzEAC fut 
ballcsa pofának kapuját, míg azután 
rájött, hogy a vízben mégis bizto
sabban mozog, mint a szárazon.. 
Országos ifjúsági bajnok is volt, a 
szegediek remélik, hogy most Nagy. 
váradon is a legjobbnak bizonyul. 
Az SzVSE nagyon büszke rá, saját 
nevelése.

Báthi László akkor lépett át a 
SzTJE-bóí az SzVSE-be, amikor két
éves él tiltására kegyelmet kapott. A 
hosszú pihenő csaknem derékba tör
te a fiatal versenyző gyorsúsző pá
lyáját. Ezzel magyarázzák, hogy 
„csak" 1:03 körül tud 100 m-en. 
Huszonnégyéves, de Szegeden még 
sokat várnak tőle. Esetleg a nagy
váradi győzelmet is...

■Perjés-Pleplár Lajost még a re
giek felejtették Szegeden, ö  még a 
Wanie-féle úszónemzédéket képvi
seli. Sokoldalú sportember, aki már 
majdnem minden sportággal meg
próbálkozott, de végül is mindig 
visszatért az úszáshoz. A  déli kerü
letben csak ő jöhet szóba Szüle mel
lett a hosszú távokon.

Bajszár Mihály, a szegedi mű- 
ugró, tavaly a  legjobb vidékinek bi
zonyult. Csak néhány nappal ezelőtt 
§111 rendszeres edzésbe, de tavalyi 
győzelmét szeretné megismételni.

Ezek azok a szegedi versenyzők,; 
akik a siker reményében veszik fel 
az. úfezókorigresszuson a versenyt. 
Rajtuk kívül Tary Piroskában, a  te- 

meUti&sóbfm &  Erdei .Gi

zellában. az ügyes gyorsúszóban 
bíznak még a szegediek.

Az utánpótlás tagjai közül Bíró a 
hátúszásban, Szalma a mellúszás
ban a jövő reménysége. Tőlük egy 
későbbi úszókongresszuson még so
kat vár Szeged...

Pécs Keaézy győzelmét 
várja és a iiatalo’chan 
bízik

A pécsi úszók komolyan készültek 
a nagyváradi versenyekre. A  város 
úszóhírneve kötelez: Gróf, A bay-N e- 
mes, Csongor dr, Bilics az egész or
szágban ismertté tette a PÁC nevét. 
A pécsi, utánpótlás jogossá is teszi 
azt a reményt, hogy a város úszó- 
sportja rövidesen ismét a legelsők 
között lesz. Kenézy  a múlt héten ja 
vította 1:13.6 mp-re a kerületi csú
csot a 100 m hátúszásban és Pécsett 
azt várják, hogy Erdélyivel és 
Bánki-Hofv'áttal szemben isy sikerül 
megszereznie Nagyváradon az első 
hejyet ebben a számban. A fiatal 
gárdához tartozik Papp György is, 
akinek már 1:02.2 mp-es lÖC-as 
gyorsÚEzóeredménye is volt. Az 
utóbbi időben azonban, úgy látszik, 
kedvét vesztette; az edzésekre alig 
jár, a kerületi bajnokságon' nem in
dult. Abay-N em es dr a kerületi baj
nokságra ismét „beszállt". Győzött 
is. Lehetséges, hogy a kongresszu
son is ő képviseli a délnyugati ke
rületet a 100 m gyorsúezásban.

Az ifjúságiak közül elsősorban vi
téz Rozgonyit keli megemlítenünk. 
Az egyik legnagyobb tehetség, 14 
éves korában már 1:04-8 mp-et 
úszott 100 m-en. Sajnos, tanulmá
nyai nagyon lekötik, az utóbbi idő
ben mái' nem tud annyit edzeni ös 
ez eredményein is meglát ?zik. Az if
júságiak között sokat várnak Sza
bótól és Csapótól is. Mind a ketten 
5:50 mp körüli 400-as eredményeket 
értek el. A  fiúűszók legjobbja V ár- 
tconyi, aki a tavalyi kongresszusi 
versenyen 1 :09.8-at úszott 100-on. A 
hátúszók közül Latincsics emelke
dik ki. A  100 m hátúszásban meg
szorítás nélkül 1:24 mp-es időt 
úszott ,. Kádas, Csonka és Pozsgai 
neve, mint azt a PÁC berkeiben re 
mélik, egykor majd a melLúszók kö
zött lesz jócsengésü.

A  tavalyi kongresszusi versenye 
ken a pécsi úszók a 4x50 m fiú 
gyorsűszóváltóben, a 3x100 m ifi 
gyorsúsző váltóban győzelmet öze 
rezt.ek, a 100 m fiú gyorsúszásban 
az 50 m gyermek gyorsúszásban és 
a 3x100 m ifj- vegyesváltóban he 
lyéz-ést értek el. A nagyváradi ver
senyen ennél további eredményeket 
is várnak. A pécsiek készülnek, 
amióta csak az időjárás lehetővé 
teszi, Kaposváron és Nagykanizsán 
több versenyen vettek részt szép 
sikerrel.

A  pécsi úszógárda már csütörtö
kön útnak indul Nagyváradra, hogy 
idejében megérkezzék a verseny 
színhelyére és kipihenhesse az uta
zás fáradalmait is. Schmidt László 
dr kerületi főtitkáron és Miklós 
László szakosztályvezetőn kívül 
Nagyváradon lesz Várnagy Elemér 
dr kerületi elnök is.

Teljes erővel folyik 
a készülődés Ko
lozsváron az or
szágos vidéki baj
nokságra

A  felszabadulás óta az első nagy
szabású atlétikai versenyt szomba
ton és vasárnap rendezik meg Ko
lozsváron. Az utazási nehézségek 
ellenére ugyanis valamennyi kerület 
Kolozsvárra szavazott, amikor az 
országos vidéki bajnokság színhe
lyének kiválasztásáról volt szó és 
így most ott lesz ez az egyre na
gyobb jelentőségre emelkedő ver* 
seny.

A vidéki atlétika —  hála a céltu
datos munkának és annak a lany
huló iramnak, amely a legjobb vi
déki atléták fövárosbaözönlésében 
beállt —  évről évre nyer súlyában 
és jelentőségében. Ma már alig van 
versenyszám, amelyben országos vi
szonylatban is legelsörangú erőt ne 
tudna valamelyik vidéki kerület ki
állítani

Az egyes kerületek nevezései még 
nem érkeztek be, az azonban már a 
készülődésből is megállapítható. 
•iOgy a legnagyobb létszámú és ta
lán a legjobb eredményeket Is hozó 
vidéki bajnokság jut Kolozsvárnak. 
300 és 200 méteren Korompai, 
400-on Marosi, 800-on Kiss, 1500-on 
Farkas, 5000-en Pataki, 10 000-en 
Keszthelyi, 110-es gáton Jfáádsdi, 
400-as gáton Nádasdi, magasugrás
ban Kiss, távolugrásban Vadász, 
rúdugrásban Lehnert, hármasugrás
ban Horváth, súlylökésben Horváth, 
diszkoszvetésben Józsa, gerelyhají
tásban Rákhely, kalapácsvetésben 
Horváth látszik pillanatnyilag a leg
jobbnak. De hogy nem jut majd a 
bajnoki cím könnyen senkinek a bir
tokába, arra jellemzésül megemlít
jük, hogy például diszkoszvetésben 
Józsa mellett Horváth. Rem ecz, R e
m ete, Biacsy és még néhány 40-es 
dobó is ott lesz a mezőnyben.

Hogyan fog lefolyni
a „kétnapos" ökölvívó 
bajnokság?

TORNA
A Balaton Czévi tornászbajnoki verse

nyét imigy közönség; előtt tartották mos. 
A bajnokságot Sántha Lajos (Postás SE) 
nyerte 57.4 ponttal. 2. Tóth Lajos (Deb
receni TE) 57.1, 3. Borisok Jenő (Postás 
SE) 56.4 4. Várkői Ferenc (Testnevelési 
Főiskola) 56. A verseny biztos győztesé
nek látszó Pataky (VII. kér. LE) a nyúj
tóról leesett és gyakorlatáért csak 4 pontot kapott, amivel a helyezésben teljesein visszaesett. A válogató versenyben, ame
lyet nyújtón, korláton, lóugrásban és míí- sziabadgyakorlatb'au tartottak. Sápiba 
lett a győztes 38 6 ponttal, 2. Tóth 38.3. 3. Börtsük 37.7, 4. Várkői 36.6.

Az ökölvívó bajnoki viadalokat 
általában kiesési rendszerrel szok
ták megrendezni. Ez azt jelenti: ha 
egy súlycsoportban mondjuk jelent
kezik 8 ökölvívó, az első fordulóban 
ezek összecsapnak egymással: a
győztesek továbbjutnak, a vesztesek 
kiesnek. A  győztes négy már elő
döntőt vív; az elődöntök győztesei 
az első helyért, a vesztesei a har
madik helyért küszködnek.

A z idén az országos egyéni ököl
vívó bajnokságot nem ilyen kiesési 
rendszerrel bonyolítják le. Már jó- 
eiőre kiválogatta a MöSz egy — 
erre a célra kijelölt —  bizottsága 
minden súlycsoportban a legjobb 
négy-négy ökökvívót, meg egy-egy 
tartalékot. Ez a négy-négy öklöző 
körmérkőzés formájában vívja meg 
a harcot a bajnokság-ért (a tartalé
kok csak akkor jönnek szóba, ha 
megbetegszik, vagy más módon ki
válik valamelyik kijelölt ökölvívó).

Szombaton este tartják a bajnok* 
ság első fordulóját, vasárnap dél
előtt a másodikat, vasárnap este pe
dig a harmadukat. Minden súlycso-  
portban mindenki mindenkivel ősz- 
szekérül. A  mérkőzéseket pontoz
zák. Mindjen győzelemért 2—2, dön
tetlenért pedig 1— 1 pontot kapnak 
az öklözök. Minden súlycsoportban 
a legtöbb pontot összegyűjtő ver
senyző nyeri a bajnokságot. Egyenlő 
pontszám esetén az egymás ellen el
ért eredmény számít a helyezésben.

A  két nap alatt megvívandó há
rom mérkőzés nehéz feladat elé ál
lítja a bajnokság résztvevőit. Vi
szont csak egyszer, szombaton este 
lesz mérlegelés, tehát vasárnap már 
a legtöbbet fogyasztott öklöző is 
teljes erejében verekedhet.

A bajnoki viadalt az NTE szent- 
királyiutcai tornatermében rendezi 
meg' a MöSz.

Bogács kikapott
Marosvásárhelyen!

A magyar ökölvívó válogatott va
sárnap Marosvásárhelyen bemutató- 
szerű mérkőzésen vett részt. A vá
logatott öklözök a legjobb maros
vásárhelyiekkel csaptak össze, illet
ve —  egymással mérkőztek. A kul
túrpalota nagytermében megtartott 
viadal nagyszámú közönség előtt 
folyt le. Két meglepetés is akad az 
eredmények között: Bogács kikapott 
Boértöl, Kass pedig Veresstöl. A 
viadal eredményei (elöl a váloga
tott ökölvívók):

Kiss győz kiütéssel Awer ellen, 
Bogács veszt pontozással Boér el
len, Csapogya nyer Buriciu ellen, 
Baráth győz Szász ellen, Kass veszt 
pontozással Veress ellen. Nehézsúly
ban Jászai és Homolya egymás el
len állt ki. Meglepetésre Jászai pon
tozással legyűrte legjobb nehéz
súlyú öfclözőnket! Befejezésül Voj- 
novits hárommenetes mérkőzést ví
vott a Csapogya, Baráth, Kádár 
(Mvásárhely) hármas ellen. A  mér
kőzések mind nagy sikert arattak. 
A  közönség egyre-másra tapsolta a 
remek támadásokat és védekezése
ket.

ÖKÖLVÍVÁS
AZ ÖKÖLVÍVÓ selejtező k  titán

még1 nóigy pár mérkőzött Budafokon: Varga II BSzKRT győzött Kaposii RPLE elten, Vácz WMTK légy őz to Hollós! t 
RPLE. Bagó BSzKRT kikapott Szabótól 
WMTK és Horváth BSzKRT legyőzte 
Kom lést RPLE.

EVEZÉS

A Pannónia visszavágott 
a Hungáriának Ko
máromban

Az országos vidéki ev*ez-os bajnokságok 
helyett rendezett országos viadal ugyan
csak megmozgatta a város sporttárs-adal- mát. A Duna mindkét partján a nézők 
ezrei szoronglak.

A nyolcasok versenyében a Pannónia alaposan visszavágott a Hungáriának. A 
Hungáriából hiányzott Győrv és Mamu- 
SLcli s az így meggyengült együttes egy 
cs fél hosszal szenvedett vereséget. A 
Hungária jól indult, do 500 méternél a

Pannónia már negyedíhosszal elől volt és 
innen állandóan növelte az előnyét.Az 1700 méteres pályán jó időbon, sd- mán peregtek a számok. Részlete® ered
mények:Egyes női kajak: 1. Dérv PTE, 2.
] á,urnái KKK, 3. Szamosi PTE.

ÍI. osztályú kajak: 1. Ilárváit E. KKK. 
Kezdő kajak: 1. Tóth né WMTK, 2. Pét&r 
PTE, 3. Djabniadi KKK.Keltő® kajakverseny: 1. Blahó. Kovác# 
BSzKRT 3:57, 2. Balatoni, Kubát PTE, 3. 
Cseh, Bajó ti KKK. Nagy meglepetés!Kormányos négyes: 1. Pannónia EO
(Szabó, Elő, Marosi, Zágon, Ziraonyi 
koirm.) 7:lfi mp, 2. Újpesti EE 7:24 mp- Az újpestiek jobban indultak, 500 méte
ren egy hassz előnyük volt. A PEC erő
sített és fokozatosan növelve előnyét, két 
hofiiszial futott be a célba.

Újonc nyolcas: 1. Hungária EE (Decker. 
Kovács. Varga, Eszes. Kalmár, Szabó. Szerdahelyi, Farkas vezérevezős, Molnár 
korín.), 2. MAC, 3. Pannónia EC. A HEE 
folytatta győzelmi sorozatát. Ebben aa évben még nem ez-emvedett vereséget, 
így tehát legújabb egy hossza® győzel
mével méltán nyerte el a legjobb űjono 
nyolcas címét.

Kettes kajak: 1. Horváth, Weimert PTE
4:35, 2. Jávori, Sárközi \VMTK 4:43, 3.
Nemes, Váci WMTK 4:50.

Nagy egyes: 1. Bánhidi (Nemzeti HE)* 
2. Krompels dr NHE 2 méterrel. I®e*i 
szép és erős küzdelem. A bajnok megvédte elsőségét. Goszilietli dr nem bírta 
végig a versenyt.Újonc egyes: 1. Mecseki UEE 8:37 mp,2. Bálint FTC 8:49 mp.Egyes kajak: 1. Balabonn PTE 4:28. í. 
Blahó BSzKRT 4:40, 3. Bajóthi KKK
4:50.

5x500 m kajakváltó: 1. KKK A) csamta
(Cseh, Dési, Hegedűs, Szittya, Bajothi) 
15:55, 2. KKK B) csapata.Újonc kétpár evezős; J. Pannónia EÖ
(Somogyi—Nagy) 7:48, 2. Újpesti EE (Mecseki—Kávai) 7:56.

Szenior kétpár evezős; 1. Nemzeti HK 
(Gősziéth d.r—Bánhidi) 7:14, 2. a Somogyi 
—dr KrómpeIs pár 7:19.Egyes kajak: 1. Neme® WMTK 4:47. 2. Weiimort PTE 4:5% 3. Jávori WMTK 4:55.

Újonc kormányos négyes: 1. Pantruonia 
EC (Kolta i. Kis®, Musti. László vezér- evezős, Zimonyi korín.) 7:17, 2. Hungária EE 7:37.5, 3. MAC 7:30, Újpest EE feladta. A nap legszebb versenye volt!

Kettős női kajak: 1. Dór--Szamosi PTE 
2:26, 2. Horvát—Jármai KKK 2:28, 3.
Tó tűé—Jávoriné WMTK.Négyes kajak: 1. Pannónia TE (Bala
toni. Kinbát, Horvát*, Weihnert), 2. KKK*
3. WMTK.

MOZI

Kodrlgtsez EmUc
Aj leómifilmjét augusztus
ban mutatják be

Augusztusban mutatják be a fő
városi közönségnek az „Akit elkap 
az ár“  című új kémfilmet, amelyet 
Bodriguez Endre, a kémfilmek mes
tere rendezett.

Az ú j , kémfilm főszereplői: Simor 
Erzsi, Hidvéghy Valéria, Somogyi 
Nusi, Földényi László, Solti György 
és Jenei Ottó. Szerepel a filmben 
Erdélyi Mihály, a népszerű színház- 
igazgató-operettíró-zeneszerző. „Akit 
élkap az ár“  zenéjét azonban nem 
Erdélyi Mihály, hanem Dolecslcó 
Béla szerezte.

lolváry Géza most rendezi 
Bécsbcn a .,Httség“ című 
Uüa-Wien filmet, amely
ben H e i n r i c h  George 
játszit a főszerepet

Nagy film felvételei folynak most 
Bécsben, a elme: „H üség“ . Rende
zője B olváry Géza, főszereplői Hein- 
rich George, Gisela Uhlen, Christian 
ICaysslér, Wérnér Hmz, Wil-1 Quad- 
fliege és Heinz Olilsen.

A film  olyan nagyszabású, hogy 
nem is fér el egy műteremben. Két 
gyártelepen —  Rosenhügelben és 
Schönbruhnban —  párhuzamosan 
folynak a „Hűség*' felvételei.

*»■

Megkezdték az „Ördög nem 
alszik** című vidám ma
gyar film felvételeit

Először vidám regény volt, majd 
vígjáték lett belőle, most pedig vl- 
éém fűmre kerül az ypffMg %m

a l s z ik V a s z a r y  Gábor írta. A  fil
met Bánky Viktor rendezi a Magyar 
Filmirodában. MFI-film az „ördög  
nem alszik“ , amelyből természetesen 
Éva sem hiányozhat. Vele kezdődik 
a szereposztás:

Tolnay Klári 
Hajmássy Miklós 
Csortos Gyula 
Míhályffy Béla 
Szép Ilona 
Pálóczi László 
Bihary Nándor 
Pataki Miklós 
Dajbukát Ilona

Éva . . 
Péter 
Gedeon . 
Gergely . 
Klári 
Miklós . 
Viktor 
Komornyik 
Korcsmárosné

A MOZIK MŰSORA
%Rövidítések: n — V., f — ’ /*. h —

Sz *• szombat. V = vasárnap 
Nyári szünetet tart: Átrium. Fórum, 
Radius, Seala. Budai Apollo, Cnpitol, Elit, Rialto, Shnplon.

Bemutató mozik
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. 6. 
T.! 181-244 10-töl 24-itr folyt. _Mazyar .
Ufa-, Luoo-, Fox- és rajzos híradó. A 
Sztaliii-vor.a] áttörése. Hatalmas légi csa
ták. Szovjet kegyetlenkedések.' Harcok a 
PcipusLtónál. Három a kislány. Város a 
vulkán felett.
CASINO Eskü-út 1. T-: S83-102. f6, h8, 
1U0. Sz. V.: f4-kor ifi. Kosé Marié. (Fel
újítás.)
CITY Vilmos császár-út 36. Tel.: 111 140. 
h6. k8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Fehér 
sejk (Ramon Novarro)
CORSO Váci-utea 9 Telefon: 182-818.
f6, f8, 110. Sz. V.: f4-kor is. össztánc (Lana Turner).
DÉCSI Teréz-körút 38. Tel.: 135-952.16. 18, flO. Sz. V.: f4-kor is. Repüld 
kalózok.
HÍRADÓ Erzsébet-kSrát 13. T.: 222 499.
9-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-. Luce-. 
Fox- és rajzos híradó. A Sztalin-vonal 
áttörése. Hatalmas légri csaták. Szovjet- kcgyelicnkedések. BaTcok a Peipus-tónál. 
Rekordfogés. Három a kislány.
OMNIA Kölcsey-u. 1. T.: 130-125, 138-071. 
5,. n8, fl&. V. és 0.: 3-kor ifi. A fehér 
sejk (E. Novarro).
BOSAXi APOLLO Erzaébet-körút <5. JVt

222-002. f6, f8, flO. Sz. V.: 4. 6. 8, 10. Cougo Maisio (Ann Sothern).
URANIA Rákóczi-út 21. Tel : 146 046. 5, n8. fl(r. Sz. V.: b3-kor is. Hadjárat 
Jugoszlávia ellen. .

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körűt 3. T.: 422-722 
f4, fG 18, flO. Sz. V.: f2-kor is. Csaló
dott lányok.
CORVIN Üllői-út 40. T .: 138-988 f4. t6,
18, flO. V.: f2-kor is. Madridi kém. 
HOLLYWOOD Bcthlen-tér 3. T.: 225-003. 
Í4, 16, 18, 110. Broadway-szerenád. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11, 2, 4, 6, 8 10. Modern szimfónia.LLOYD Holtán utca 7 a Tel.: 111-994.
16. 18. 110. V.: 14-kor is. Cisco és a lady. 
PALACE Erzsébet kőrút 13. T.: 221-222.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Fiatal ördögök. Szőke 
fürtök, barna fürtök.
PÁTRIA Népszinház-utca 13. T.: 145 673. 
4 6, 8, 10. V*.: 2-kor is. Eszményi asz-
szony.
SAVOY Üllői-út 4. T.: 146-040. f4, 18. 18, 
110. V.: 12-knr is. RáesnéllkiiLi bőrűin. 
SIMPLON Horthy Miklós-út62. T.: 263- 
990. Július 30-ig nyári szünet.STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276 14. (6, 
18, 110. V.: f'j-kor Í6. Eladó birtok.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-út 11. tel.: 655-374, 
n4, n6, n8. nlO. A szerelem beleszól. V. 
d. o. 11: Buvárhajók. nyugatra! 
BELVÁROSI Irányí-útea 21. T.: 384-563. 
4. 6, 8, 16. V.: h5 és h7 is. Buvárhajók, 
nyugatra!
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351—500. 
Augusztus 1-én nyit a Tokaji aszúval- ELDORADÓ Népszínház u. 31. T.: 133-171.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Mátyás rendet 
csinál.
HOMEROS Hermina-út 7. T.: 496-178.
5. 7, 9. V.: S-kor is. Iliiig vek előnyben 1
IPOLY Csák-v-utca 65. Telefon: 292-626. 
5. n8, flO. V.: h3-kor is. 13-as ház. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134 644. f4. E6, f8, flO. V.: f2-kor is.
Juű Süss.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T.: 423 188. 
4, 6, 8, 10. V.: 11 és 2-kor is. Titkos házassá".
OTTHON Beniczky utca 3 Tel.: 146-447 
u4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Eladó birtok.
PHÖN1X Rákóczl-úl 68. Tei.« 223-242. 
11. 5. n8, Ű0. Sz. 3-kor is. Aeél-

REX István-út9. Sz.: f4. ifi, f8, lajka.
IUALTO Rákéezl-ót 70.
Újjáépítés miatt zárva.

9. T.: 228-620. f5. h7.
110. V.: f2-től. Bálái

Telefoni 224-443.

A  RÁDIÓ MŰSORA 
Kedd. július 29.

Budapest I (549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7; Hírek. Hanglemezek. — 30: 
Hírek. — 10.20: Hogyan épült fel az újkor Bábelíornya. t Îrta: Biertha Istvánné. —1
32.10: A rádió szalonzenekara. — Közbon 
12.40: Híreik. — 13.30: A Melles Bélia zene
kar. Vezényel: Vinczo Ottó. — 14.30: Hí
rek. — 15.20: Döme Péter hegedül, zen- 
göráin kíséri Földes László. — 15.55:
Szoltsányl György zongorázik. — 16.15: 
Ivözvotítés a X. Országos Vízieeerkész Vezetőképző táborból. Beszél: Máriás,sy 
József dr. Hangfelvétel. — 16.45: Hírek.
— 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.15: Pertis Jenő cigányzenekara. — 
18: Uta'zás Bclfiőkínábui!. Irta: Cser László kínai bithirdető. — 18.20: Schumann álma. 
Irta:- Rötér István. Felolvasás. Közremű
ködik Ricgier Tibor dr (zongora). Közben hanglemezek. — 19: Hírek magyar, német 
és román nyelven. — 19.20: Verőfény. Lu
kács Margit nemeket és prózát mond. — 
19.50: Szalonütös, — 20.30: Zuhany alatt. 
Hogyan nyarainak Pesten a híres pestiek. 
Közvetítés liangfolvételrői. — 20,55; Waid- 
bauer-Vonósnégycs. — 21.40: Hírek. — 
22.10: _ Északról délre. Hangfanezek. — 
23: Hírek német, olasz, angol és franoia 
nyelven. — 25 25: Berzsenyi László, dr és Villax István dr kótzongorás magyar 
nóta műsora. — 24: Hírei:.

Kassa (208.6 m): 11.05: Emlékezés 01 ved.7 Lászlóra Krammer Jenő dr előadása a fiatalon olhunyt költőről. — 11.25: Hang
lemezeik. — 11.40: Hírek magyar rá szlo
vák nyelven. Műsoriomertetós.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda rá szombat kivételével minden nap. Szerkesztőség és kiadó

hivatal Bp. Vili., Ríikk Szilárd-utca *• 
— Távbeszélő 132—499 rá 133—977 Levél
cím: Budapest 72. Postafiók 42. — Posta- tr,karék: 53.366.

F őszerk esztő : D r . V adas Gyula.
Felelős szerk esztő : H oppé László.
Fclotős k ia d ó : K n ltsár István .
E.őfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
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Nyomatott a Stádium Rt. körforgói*" 
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