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A tömegsport 
!- honvédé em!|

Innen messziről...
Néhány távoli megjegyzés 
a szabadka i és a pécsi 
nagy m érkőzésről

Pestről nem lehet Szabadkáig, 
Vagy Pécsig látni. A  fővárosi labda
rúgó társadalom csak a  távolból k í
sérte nagy érdeklődéssel a két távoli 
osztályozó mérkőzést. Végül is fon 
tos, hogy ki lesz a. Ferencváros vagy 
az Újpest ellenfele. N o m eg a 
Gammáé.

A  távolból is eszébe jut az ember
nek néhány gondolat a két m érkő
zéssel kapcsolatban.

4200 néző P écsett!  A zaz Pécsúj- 
hegyen, jó  néhány kilom éterre P écs
től. Azért 4200, m ert —  csak ennyi 
fért be. Úgy, hogy m ég a kapu m ö
gött is ültek. Ha a sportszerűség 
megengedte volna, talán m ég a pá
lyát is, játékteret is m egtöltötték 
volna a szurkolók, m ondjuk akkor, 
amikor a „félpálya kiadó".

Eszünkbe jut erről K ovács  József
nek, a délnyugati kerület főtitkárá
nak egy m egjegyzése:

—  Ha P écsnek NB I  csapata 
volna, Budapest után P écsett lenne 
«  legnagyobb nézőszám  az egész or
szágban.

Éz a 4200 néző is erre vall. Másutt 
fordított a helyzet. E gyik  nagycsa
patunk vezetősége például évek óta 
töri a  fejét, hogyan- szerezhetne a 
rem ek csapathoz nagy közönséget. 
Pécsett adva van a nagy közönség, 
csak egy jó  csapat hiányzik hozzá. 
Miért hiányzik? V á jjon  mindent 
m egtettek  például a pécsi futballve- 
zérek annak érdekében, hogy erre a 
fontos osztályozó m érkőzésre a le
hető legerősebben álljanak k i?  Fel
ismerték ennek az osztályozó m ér
kőzésnek a nagy lehetőségeit, fe l
m érték ennek a je len tőség ét?

Reméljük, hogy ez a mérkőzés, ha 
nem is biztatja m ár őket vérmes re
ményekkel az NB-be való bejutásra 
.(bár a labdarúgásban semmi sem 
lehetetlen!), felnyitja  a pécsi sport
em berek  szemét s talán kitermelik 
inagukból azt a bizonyos e g y  em
bert, akinek a fanatizm usa, akarata, 
makacssága tűzön-vízen megteremt 
egy jó  csapatot. Olyan csapatot, 
amelyik méltó Pécshez, Pécs váro
sához és ahhoz a nagy érdeklődés
hez, amelynek Pécsett a labdarúgás 
örvend.

•
A  M AVAG éppen erre a m akacs

ságra jó  példa. A  M A V A G  úgyneve
zett nagy csillagok nélküli jó  c s a 
p a t .  A z a bizonyos e g y  ember itt 
Opata Zoltán. A z ő akarata mindig 
az első osztály közelébe hozza a 
csapatot. Eddig nem sikerült. A  
W M FC jobbnak bizonyult. A  BSzKRT 
fölébekerekedett a tavalyi osztályo
zok alatt. A  elmúlt bajnokság nagy 
hajrájában megint lemaradt egy 
hajszállal. A  m akacs emberek azon
ban sohasem adják fel, sohasem 
nyugodnak bele a balsikerbe, hanem 
végül is keresztülviszik az akaratu
kat. A  M AVAG persze m ég nincs 
bent az első osztályban. De a papír
form a szerint közelebb van hozzá, 
mint a Pécsi DVAC.

*
A  szabadkai osztályozőn történt 

sportszerűtlenségek  eszünkbe juttat
ják  azt a nagy haladást, amely az 
anyaország pályáin észlelhető. A  

. múltban voltak csúnya durvaságok, 
hadonászások, integetések, feleselé
sek, a játékvezető sértegetése, — 
ezen a téren azonban örvendetes ja 
vulás állt be. A  labdarúgó szövetség 
szigora megtette a hatását. Érdekes, 
hogy ezt a fejlődést m i lassan ter
mészetesnek találtuk s hozzászok
tunk ahhoz, hogy a játékosok^ tiszte
letteljesen viselkednek a játékveze
tővel szemben. A  szabadkai esemé
nyek m utatják m eg csak igazán, 
hogy ez az út milyen hosszú volt. A  
délvidékiek labdarúgására —  úgy 
látszik —- m ég ráfér eg y  kis spart- 
^zerűsités, —  mint ahogyan az anya-
°rszágéra is ráfért.

*
A z U AC sikere voltaképpen a fia 

talság sikere. A lig  idősebb az UAC 
tizenegye, mint egy  ifjúsági csapat.

persze nem jelenti azt, hogy a 25 
®Ven felülieket el kell küldeni az 
nggok menhelyére, annyi azonban 
biztos, hogy a n agy nevekhez  való 
görcsös ragaszkodás nem  mindig he- 
Jyes politika..Ezt a  tételt különben a 
*íispest is példázza.-

A MASZ MEGEJTETTE A SZOMBAT-VASÁRNAPI OLASZ
MAGYAR ATLÉTIKAI MÉRKŐZÉSRE A VÁLOGATÁST

Hiba csúszott a sorsolásba, teljesen újra sorsolják as NB I. osztályának mérkőzéseit
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4  magyar 
válogatott 
kerékpáros 
ötösfogat

Ma este háromnegyed 9 árakor 
folytatódik a harc a Szent 
István Kupáért
Teljesen nyílt csatába indul az Elektromos és a Gamma

A  közönség máris kegyébe fo 
gadta a Szent István Kupa m érkő
zéseit. A  szombati megnyitó m ér
kőzésen 10.000 néző lepte el az 
Elektrom os-pálya nézőterét a W M FC 
— Kispest mérkőzés alkalmából. A  
keddesti folytatás minden bizonnyal 
m ég csak fokozást fo g  jelenteni a 
sikernek ezen az országútján.

A  Gamma lesz a maesti mérkőzés 
egyik résztvevője. A z a Gamma, 
amely a nyári erősítés során a leg
több új já tékost szerezte m eg  és 
amely teljesen új nevekkel, ezek m ö
gött pedig csupa ifjú  tehetséggel 
jelenik m eg a rajtnál. Érthető tehát, 
ha 'a  nagyközönség mindennél job 
ban kíváncsi a Gamma új játéko
saira, a csapat játékára.

A z Elektromos nem újított eny- 
nyire, viszont teljesen  átépítette a 
csapata s zerk ez em . Erre nem ke
vésbé lesz kíváncsi a főváros kö
zönsége. Különösen most, hogy a 
megnövekedett NB I-ben ismét m eg
csappant aránylag a budapesti csa
patok száma.

A  Gamma a tavalyi Szent István 
Kupa küzdelmeiben m ár a rajton 
elbukott. A  Törekvés —  a későbbi 
kupagyőztes csapat —  győzte le a 
Gamma nagy reményekkel induló 
együttesét. Félidőben m ég a Gamma 
vezetett 3:2-re, de a végeredmény 
4:3 lett a Törekvés javára. M ár ez 
a gólarány is elárulja, hogy hatal
mas küzdelem folyt a két csapat 
közt és nem kis mértékben a szeren
cse is közrejátszott az eredmény ki
alakulásában.

A z Elektromos tavalyi ra jtja  már 
szerencsésebb volt: az Újpestet
g y ő zte  le 2 :l -r e  nagyon izgalmas 
m érkőzésen . A  I I . . fordulóban esett 
el csak az Elektrom os a döntöbe- 
ju tás dicsőségétől: a Kispest 3:2
arányban legyőzte .'

A  keddesti mérkőzés esélyeit m ér
legelve nagyon nyíltnak kell ítélnünk 
a Gamma és az Elektrom os m eg
ütközését. A Gamma a BLK ellen 
szom baton elárulta, hogy még „nincs 
együ tt“ . A z Elektrom os pedig a 
tavasszal esti világítás m ellett a

W M FC ellen já tszott bajnoki m ér
kőzésen bizonyította a s  5 :l-e s  v ere
séggel, hogy ö sem  próféta  a saját 
kivilágított pályáján.

M i a nagyobb tapasztalatok fölött 
rendelkező Elektrom os kis gólará
nyú győzelm ét várjuk. Jóslatunk 3:2 
az Elektrom os javára. De könnyen 
lehet m ajd fordítva is!

Részletes műsor
S z e n t  I s t v á n  K u p á é r t

Elektromos— Gamma
Latorca-utca, három negyed 9.

V ezeti: Pusztai.
E lektrom os: Boldizsár —  Pákozdi 

(Pálinkás), Onody —  Pázmándy, 
Marosi, Pálinkás (T örök ) —  Béky, 
G. Tóth, Szendrödi, Rozsáli, Bu- 
zássy.

Gamma: Bolemányi -— Szilvási,
Kónya —  Király, Tóth I, Hires —  
Kincses, Tóth II, Turay II  (M olnár), 
Horváth, Patkolő.

'Csernyi lesz az egyik
távolugró az olaszok ellen
Itt a magyar  válogatott csapat

Kalapácsvetés: Ném eth, Bíró (R áczA  M ASz hétfőn este összeállította 
a szombaton és vasárnap Olasz
ország ellen kiálló m agyar váloga
tott csapatot. A  válogatásnak van 
egy-két érdekessége, igy elsősorban 
az, hogy Csányit távolugrásban is 
beválogatták —  Verm es helyett. Ha 
a 100 méter és a távol ütközne, 
100-on Szigetvári fut. Távolban 
ugyanis több lehetőséget lát a M ASz 
Gsányi számára, mint 100 méteren. 
—  A  csapat a következő:,

100 m : Csányi, Korompai (tarta
lék Szigetvári dr).

200 m : Csányi, Gyenes (K orom 
pai).

400 m : Görkói, Polgár (D évényi).
800 m : Harsányi, Hires (F iló ).
1500 m : Szabó, Harsányi (H ires). 
5000 és 10.000 m : Csapiár, Szilá

gyi, Németh.
110 m gá t: Szabó dr, Hidas (K iss).
400 m gá t: Polgár, Kiss (N ádasdi).
M agasugrás: Tordai, ?.
Távolugrás: Gyuricza, Csányi

(L éhnért).
Rúdugrás: Zsuffka, K ovács (TSE ) 

(K ovács M A C ).
H árm asugrás: Dusnokl, Kapros

dr (H orváth).
S úlylökés: Németh, Darányi dr 

(H orváth).
D iszkoszvetés: Kulitzy, Horváth

(Józsa dr).
G erelyhajítás: Várszegi, Csányi IH 

(R ákhely ).

dr)
4x100 m : Csányi, Gyenes, Sziget

vári, Korompai.
4x400 m : Polgár, G örkói, Dévényi, 

Marosi (G óbi).
M agasugrásban szó van arról, 

hogy —  ha a form á ja  kielégítő —  
a hosszú idő óta nem  indult Cserna 
lesz az egyik válogatott.

ÜSZAS
* DOROGON

Vasárnap, augusztus 10-én országos ver
seny keretében kerül eldöntésre az észak
nyugati kerület ifjúsági úszőbajnoksága.
ÖKÖLVÍVÁS

Cheo Moreion, a kitűnő néger ökölvívó 
vasárnap visszavágómérkőzéat vívott 
Trummellal Miskolcon. A nagy közönség 
előtt lezajlott mérkőzésen Morejon a 
hetedik menetben kiütötte Trummelt. 
(Az első mérkőzést, a kassait is Morejon 
nyerte.)

Elektrom os-pálya Latorca-u.
Esti m érkőzés a Szent István kupáért 

Augusztus 5-én, kedden e ste  háromnegyed 9 órakor

Elektromos—Gamma
előtte fél 8  órakor

Elektrom os -  Gam ma
kölyökcsajatainak mérkőzése

líelyárak : Ülőhely 3 .—, 2 .50  és 2 .— P. Állóhely 1.— P és 80 fillér 
legyek  a szokásos e lő véte li helyeken kaphatók

ATLÉTIKA *
SEIDENSCHNUR 3:54 S 

mp-et futott Schwerinben 1500-on, War- 
nemünde 3:55-lel volt második. Danghoff 
195 om-t ugrott magasba.
TEN ISZ

Szemet! Béla (lr-t bízta meg a tenisz-
szövetség, hogy a Gödöllői MOVE tenisz
pályáit olyan állapotba hozassa, amilyen 
a verseny színvonalának megfelel. Sze
meli dr lesz egyébként, a gödöllői ver
seny egyik főrendezője re.
K ERÉKPÁR

Északi győzelmek
a miskolci versenyen

Miskolc, augusztus 3. 
Vasárnap rendezték az országos vidéki 

kerékpáros bajnokság harmadik futamát, 
1500 -néző előtt folyt-le a verseny.

Időfutam bajnokságban: 1. Kalasai
(Észak) 1:33-2 mp. 2. Vészeli (Észak) 1:33.6
n'lí'--piilő bajnokságban (két kör): 1. Vé
szeli, 2. Walter (Balaton).

A négyes fildöző csapatbajnokságban:
1. Északi és Balatoni kerület, 3. Nyugati 
és Délnyugati kerület.

A S0 km-es bajnokságban: 1. Debrcezem 
—Walter (Balaton). 2. Madarász—Gliiek 
(Balaton), 3, -Kaszalai—Szatolcíáá (Észak)

sítő arányú,
23sll-es
vereséget
szenvedett
Milanóban

. A  N ótást nélkülöző és Karaki, 
Éles, Nagy, Pelvássy, K ovács össze
állításban a milánói Vigorelli- 
stadionban vasárnap nyeregbeszállt 
m agyar válogatott vágtaegyüttes 
megsemmisítő arányú vereséget szén. 
vedett a Guglielmetti, Nervi, Marini, 
Conte, Pedaretti összetételű azurrik- 
tól. A  m agyar legénység, a beuta
zási engedélyek körüli zavarok 
miatt csak szombaton este érkezett 
m eg Milánóba s így  a számára szo
katlan pályán m ég csak bemelegítő 
edzést sem tudott tartani. M ég na
gyobb baj volt, hogy gépeiknek egy 
része nem érkezett m eg idejében és 
így részben idegen kerékpárokkal 
voltak kénytelenek rajthoz állni.

A  nagy pontarányü vereség azt 
jelenti, hogy egyetlen futamban sem 
értünk el győzelmet.

A  m agyar válogatott legénység 
kedden éjjel érkezik Budapestre.

----------- <♦>------- --
Asbóthéknak tomboló 

sikere volt Nagyvára
don

Szombaton és vasárnap Nagyváradon 
játszott bemutatót a magyar válogatott 
teniszcsapat — tomboló sikerrel . . .

Mindkét napon a polgári és katonai 
előkelőségek is végignézték az Európa- 
bajnok és társai játékát. Eredmények: 

Katona—Fehér 6:2, 6:2.
Asbóth—Dallos II 6:2, 6:2.
Asbófh, . Dallos II—Katona. Fehér
Asbótliot és Katonát kitűnő játékukért

meleg ünneplésben részesítette a közei 
1000 főnyi közönség.

A portyacsapat hétfőn repülőgépen
Marosvásárhelyre ment, ahol délután már 
újabb bemutatót játszottak. Marosvásár
hely után Dés, Gyergyószen tmiklős és 
Kolozsvár következik.

Romanoni nem jöhet 
a gödöllői teniszver
senyre

A teniezszöveiség nagy igyekezettel 
szervezi az év egyetlen teniszversenyét, 
a gödöllői nemzetközi tenisztornát. A le
veleket már elküldték az érdekelt szö
vetségeknek 8 azokban Henkelt. Romano- 
nit. Puncsecet és Flórián Alicét kérik a 
nem mindennapi versenyre.

Az olaszoktól már be is futott a válasz:
Sajnos, Romanonit nem tudják elkül

deni.
Az olasz válogatottnak augusztus kö

zepén Svédországba kell utaznia 9 így 
Romanonit nem nélkülözhetik. Olyan já
tékost azonban szívesen küldőiének, aki 
nem fog a válogatottba bekerülni.

Ebben az ügyben a szövetség még nem 
döntött.

A német és a horvát Szövetségtől még 
semmiféle válasz nem érkezett.

A verseny augusztus lU-17-ig lesi 
Gödöllőn.



2 Kedd, 1941 augusztus 5.

Űj verssasyel, m ogsza - 
poriioti h eti dijakkal!
(Részletek : augu sztus  h -én .)

Beérkezési határidő: au£. 19, 13 óra

Kolozsvár—Szeged

SalBTO—Elekt romos

DiMÁ VÁG—Ferencváros

Újvidék—Nagy várad

WMFC—SzVSE
MAVAG-Péosi 13VÁC győz

tes—Uj peat

Gamma—Kispest 

j Szolnok—-Lámpart
Pótverseny: A pontversenybe csak I
mérkőzés elmaradása esetén kerül J 

(számításba, egyébként csak- hol t ver- j 
&cnyt dönt el.

DiMÁVAG—Ferencv. I. félidő 
WMFC—SzVSE I. félidő 
Gamma—Kispest 1. félidő 

j Szolnok— Lám part I. félidő

I Név: ............... .............................

Lakhely: .................................... .

Utca: ............ .................................
A beküldő aláveti magát a feltételek- j 
nek. Minden szelvényhez ép és fór- I 
galomban levő. használatlan 10 filléres I 
héíyegot kell mellékelni. Aki heten-1 
kint ötnél több szelvényt küld. kö-1 
teles ide keresztet (csillagot) tenni.

& jlíh itá n i
mrgjerjtjzh ek

a szom balesti villanyfényes 
m érkőzésről

Kovácsnak  bizony nem nagyon 
ment a játék, ö  volt a céltáblája az 
alábbi „bemondásnak" is. Miután 
már helyet cserélt Titkossal, bekia
bálta egy kispesti szurkoló:

—  Kovács, cserélj helyet!
•— Kivel cseréljen m ár?  —  kér

dezték a körülállók.
—  Kincsessel —  szerénykedett a 

szurkoló.
*

A  kispestiek elégedettek voltak 
fiatal csapatukkal. Egyik közülük 
ezt így fejezte ki:

—  M ost már csak egy játékos  
hiányzik a csapatunkból!

—  Milyen já tékos ? —  kérdezték.
—  A z, aki a győztes  gólt berúgja.

*
Mikor a közönség tapssal jutal

mazta a meghosszabbítást, az egyik 
kispesti fiatal így  lelkesedett:

—  Ez aztán siker! Kitapsoltak  
bennünket.

*
A  mérkőzés után egy csepeli szur

koló így  bosszantotta a  kispestie
ket:

-— A W MFO sorsolással ment to
vább tulajdonképpen.

—  Hisz nem is volt sorsolás!
—  A Kispesttel hozta össze a sor

solás!
~—---- - - .zT T — . ......—*

K alm ár *Fen5 
újra váloga
tott
(A BLASz csapatában)

Megírtuk már, hogy a budapesti kerü
leti válogatott csapat a jövő vasárnap 
Rimaszombaton játszik a városi váloga
tottal. Gudenus Hugó báró országos 
amatdrkapitány hétfőn összeállította a 
válogatott csapatot. A csapat a kővet
kező: Klimesok WSC — Fekete II UTE, 
Zári in in  (Z. Dar.uvia) — Urhegyi KSSE. 
Selmeci (Pénzügy), Ad ám (Vasas) — 
Németh UTE, TSrös II (Elektromos). 
Kosaras (Hungária), Kalmár (Kiatext), 
Hrotkó II PeMTK Tartalék: Szalay (Gáz. 
gyár) és Teveli KSC.

A nagy játékerőt képviselő amatőr
válogatott csapatban Kalmár Jenő, a 
volt sokszoros nagyválogatott játékos is 
szerepel. A válogatott csapatba való 
beállításáról Gudenuj kapitány ezt 
mondta:

— Kalmárt figyeltem és figyeltettem. 
Mondhatom, hogy Jenő nagyszerű formá
ban van. Régi nagy lövései még mindig 
félelmetes erejűek és bármennyire is 
hihetetlen, gyorsasága és játéktudása is 
a régi. Megkérdeztem Jenőt, hogy 
vállalja-e a játékot mire kijelentette, 
hogy a legnagyobb örömmel játszik. Egy 
kérése volt csak, hogy a balösszekötőben 
szeretne szerepelni.

A kijelölt játékosok szerdán este 
7 órakor a felfüggesztés terhe mellett 
kőtelesek a szövetségben megjelenni és 
Gndenus Hugó bárónál jelentkezni.

* Feleky Kamill a Cirkusz-Parádé
ban. A  Fényes-Cirkusz új műsorá
nak a Cirkusz-Parádé nevet adták. 
A  műsorban minden szám az artista
világ parádés felvonulása. A  trapéz- 
művészektől kezdve éppúgy m eg
találjuk a zsonglőrt, a legkitűnőbb 
mülovast, mint a legnagyszerűbb 
bohóc-családot. A  pesti színpadok 
kedvencét, Feleky Kamillt, a kiváló 
táncost és énekes-szinészt is üdvö
zölhetjük ebben a műsorban. Feleky 
Salamon Csöpivel együtt ad elő éne
kes és humoros jeleneteket. A  közön
ség nem tud betelni a  két kedvenc 
színésszel.

S Z A B A D K Á N  SEM S Z A B A D  MINDENT!
E g y v e l e g  Szabadka nagy labdarúgó napjától

Szabadka, aug. 4,
— Szabadkán va

sárnap nagy lab
darugó nap volt. 
Már lcoradélelőtt 
az egyik kávéház 

különtermében 
összejöttek a dél
vidéki, a kiskun
sági, valamint a 
bajai egyesületek 
képviselői. Ezen 

az értekezleten közel negyven egye
sület képviselője jelent meg. Az 
M LSz-t Gidófalvy Pál dr ügyvezető 
elnök képviselte. A z alföldi kerület 
vészéről megjelent szinte a teljes 
vezetőség. Gidófalvy elnök ismer
tette a m egujhodott MLSz szerveze
tét, irányelveit s a délvidéki egyesü
letek figyelm ét különösen arra hívta 
fel, hogy igyekezzenek minél jobban 
keveredni az anyaországbeli egyesü
letekkel s hogy törekvésük odairá
nyuljon: az ifjúság sportolását min
den eszközzel támogatni kell. Fel
hívta az egyesületek figyelm ét, hogy 
indokolt esetben segélyeket kérhet
nek, mert az M LSz minden lehető
séget m eg akar adni, hogy a ma
gyar ifjúság a visszatért területeken 
is a, legmegfelelőbben űzhesse ked
venc sportját s kipótolhassa azt, 
amit az elmúlt évek során nem tu
dott elérni.

M iért kivétel a Bácska II.
Kisebb zökkenőktől eltekintve az 

értekezlet a megértés jegyében folyt 
le és végül Is egyhangúlag döntöttek  
a beosztásról. A  szabályokat csak 
egyizben kerülték meg. H orvátzky  
Fábián, a Bácska vezetője kérte, 
hogy a Bácska tartalékcsapatát osz- 
szák be az A lföldi kerület I. osztá
lyába. A  szabályok erre nem nyúj
tanak módot, mert hiszen a szabá
lyok szerint a tartalékcsapat csak 
két osztállyal lejetob játszhat, mint 
az I. csapat. Márpedig a Bácska az 
NB III-ban van és az NB XII után 
a kerületi í . osztály következik. Az 
értekezleten azonban méltányolták 
azt, hogy a Bácska az egyetlen sza
badkai egyesület, amely saját pá
lyával rendelkezik, sőt ezen a pályán 
m ég lelátó is van. Ezenkívül m ég azt 
is figyelem be vették, hogy a Bács
kának hetven labdarugója van. íg y  
került a Bácska második csapata az
I. osztályba és ezáltal orvoslást nyert 
a Bácska egyik sérelme: hogy ez a 
nagyrnultú és M agyarország bajnok
ságában a világháború előtt nagy 
szerepet játszó egyesület nem az NB 
II-be, hanem az NB III-ba került.

A  SzV A K  II., a néma vádló
N em  osztották be az I. osztályba 

a Szabadkai Vasutas és a Szabadkai 
Sport Egylet II. csapatát, holott a. 
SzV A K  és a Sport az NB II-ben 
játszik  az új idényben. A z értekez
leten jelentvoltak szerint a Sporttal 
nem történt méltánytalanság, mért a 
Sport II. csapata nem tudná m eg
állni a helyét a kerületi I. osztály
ban, de már a SzVAK  II megérde
melte volna az I. osztályt. Ezt a 
szabadkai Vasutasok II. csapata már 
akkor bebizonyította, amikor az ér
tekezlet m ég jóform án be sem fe je 
ződött, hiszen a délutáni előmérkő- 
zésen a SzVAK  II vasutasbajnoki 
m érkőzés keretében legyőzte a buda
pesti M ÁV Előre csapatát.

Bezdán  esete
Ig en  érdekes apróság történt a 

bezdániakkal. A  bezdániak, amikor 
a m últ vasárnap Újvidéken a Haza
térés Bajnokság döntőjében legyőz
ték az Ujverbászi CSE-t, nyomban 
hangoztatni kezdték, hogy nekik tu
lajdonképpen nem az NB III-ban, 
hanem  az NB II-ben van a helyük.

—  A  verbásziakat az NB II-be  
te t té k  és m ost mi legyőztük őket 
— m ondogatták.

H étközben azután a bezdániakat 
áttették  az NB II-be. Most m eg a 
bezdániak a fejüket vakargatva kér
dezgették:

—  N em  lehetne visszamenni az 
NB III-b a ?  Számolgatni kezdtünk, 
eszünkbe ju tott, hogy Bezdánnak 
csak h étezer lakosa van és most félni 
kezdünk attól, hogy nem bírjuk el az 
NB Il-t...

ím e  van Délvidéken olyan egyesü
let is, amely nem fentröl, hanem 
lentről akar elindulni. Mi azonban 
nem féltjük  a bezdániakat. Ha aa 
NB II-ben  is olyan lelkesen fognak 
játszani, mint a Hazatérés Bajnok
ság döntőjében, akkor m egállják a 
helyüket és lesz nagy közönségük is.

Bindea (I ?)
S ok  egyesület képviselője találko

zott vasárnap Szabadkán s így  sok 
esem ényről kaptunk hírt. A  legérde
kesebb hírt Kiss Gyula, a verbásziak 
in tézője  és Domonkos, a verbásziak 
új ed ző je  mesélte eh Ezt mondták: 

—  N agy erősítés előtt állunk,
Bindea, a volt román válogatott
jelen tkezett, nálunk. A z egyik
nagybátyja Ujverbászon él. Vele,

iizentet.te m eg, hogy Ujverbászon  
akar letelepedni és eg y -k ét évig  
m ég eljátszogatna nálunk.
A  verbásziak m ég elmondották 

azt Is, hogy Gömöri, a kiváló bal
összekötő mégsem megy az Újvidéki 
AC-ba. Verbászon marad.

Beleszól a répa
Domonkos, a csapat új edzője már 

elkezdte az edzéseket és Ujverbász 
most nagy érdeklődéssel várja az 
NB II. sorsolását. A  verbásziaknak 
van egy különleges kérésük, ö k  szí
vesen játszanának augusztusban és 
szeptemberben idegenben, ezzel 
szemben azt kérik, hogy októberben  
minden m érkőzésüket otthon rendez
zék  m eg. Októberben kezdődik ugyan
is a répaidény és akkor a verbászi 
cukorgyár éjjel-nappal dolgozik. Ok
tóberben tehát nem igen utazhatná
nak a vei'básziak.

Fényképezés
Szuszedszky  János, az újvidékiek 

sportkapitánya a nagy mérkőzés 
előtt hatalmas „könnyelm űséget" 
akart elkövetni. Le akarta fényké
pezni a csapatát. A  sportkapitányt 
azonban figyelm eztették:

—  A  labdarúgó álm oskönyv sze
rint a m érkőzés előtti fényképezés, 
ha csak nem fényképezik  mindkét 
csapatot\ nagy vereséget jelent,

A  derék kapitány erre nagyon 
megijedt és gyorsan becsukta a gé
pét:

—  Majd a m érkőzés után! —  han
goztatta.

De a mérkőzés utáni nagy örömük
ben az újvidékiek teljesen elfelejt
keztek a fényképezésről. íg y  aztán 
nem is örökítették m eg az N B I-be 
jutott csapatukat.

Fel, a páho lyb a !
Am ikor az I. félidő 17. percében 

Lukács kapus megsérült, akkor na
gyon m egijedtek az újvidéki veze
tek. Talán már a szemük előtt lebe
gett, hogy Schneider, a balszélső a 
pótkapus, vagy egy  féltucat gólt en
ged majd be az U A C  hálójába... 
Tény az, hogy ekkor az újvidéki ve
zetők halálsápadtan figyelték, hogy 
ml történik most... De m ár a 0:0-ás 
első félidő után kezdett visszatérni 
az UAC-vezetők rendes arcszíne. S 
am ikor a második félidő elején az 
UAC 2:0-ra vezetett, akkor az UAC 
vezetői a partvonal mellől egym ás
után vonultak fel a díszpáholyba 
Gidófalvy Pál dr mellé. Bizonyára 
úgy érezték, hogy közelebb kerültek 
a íőszövetséghez.

Hangverseny
N agy mérkőzést rendezett egymás 

között az újvidéki és a szabadkai 
közönség. A  derék ú jvidéki szur
kolók, akik szép számm al jöttek  át 
Szabadkára, m ég kissé járatlanok 
a  buzdítás terén. Ütemesen huj-huj- 
hajrával biztatták a csapatukat és a 
leleményes szabadkaiak a hajrá 
után mindig odabiggyesztették, hogy 
„S zV A K ". Ú gy látszott tehát, hogy 
a nézőtéren Szabadka g yőz  majd. A  
II. félidőben azonban elm ent a sza
badkai szurkolók kedve a  buzdítás
tól, különösen akkor, am ikor 2:0-ás 
álláskor az újvidékiek a  következő 
csatakiáltással fejezték  k i örömü
ket:

—  E gy, kettő, három, négy, öt, 
hat!

W eiker lelem ényességének  
döntő szerepe
A z  U A C és az SzV A K  második 

találkozóján nem láttunk olyan ma
gas színvonalú játékot, m int például 
az elmúlt vasárnap Ú jvidéken az 
első félidőben. A z  S zV A K  roppant 
idegesen állt ki, szinte azt lehet 
mondani, hogy az első mérkőzés 
0:4-es eredményének a hatása alatt 
már a rajtnál elvesztette a második 
mérkőzést. A z  újvidékiek, akik kez
detben elég ügyesen m ozogtak, m eg
zavarodtak a kapusuk kiválása 
miatt. A  második félidőben  azonban 
kezdték megszokni azt, hogy  „k i
rálynő" előnyt adtak az SzVAK-nak. 
Nem tudjuk, hogy mi v ö lt  az UAC- 
nak az előre elhatározott taktikája, 
de tény az, hogy jó l bevált az a tak
tika, amellyel az UAC já tszott. A z  
UAC az első félidőben inkább véde
kezett, a II. félidő elején  pedig né
hány szép támadással gyorsan  el
döntötte ennek a m érkőzésnek  a 
sorsát. N agyon lelem ényes játékost 
Ismertünk m eg W eiker  személyében. 
W eiker, talán önmagától, v agy  talán 
más figyelmeztetésére rá jö tt  arra, 
hogy az SzVAK  nem Igen vigyáz az 
UAC balszárnyára. E z a z  SzVAK - 
tól az első félidőben nem  vo lt hiba, 
hiszen az első félidő 16. percétől 
Schneider, a balszélső hátrament 
kapusnak és innen kezdve az újvi
dékiek balszélsö nélkül játszottak. 
A z SzVAK m eg ugyanakkor beljebb 
húzta a jobbhátvédjét. W eik er  azon
ban észrevette a II. félidő, elejéig

hogy a baloldalon pompásan lehet 
előretörni s ennek köszönheti mind
két gólját...

Fegyelem, sportszerű ség !
A  SzVAK játékosai sportszerűség 

terén nem állták m eg a vizsgát. 
N agy feladat vár a SzVAK vezetősé
gére, ha azt akarja elérni, hogy a 
csapat az NB II-ben jó l szerepeljen. 
Ma már az M LSz-ben az olyan sport
szerűtlenségeket, am ilyeneket Sza
badkán láttunk, minden eszközzel 
irtják. Szabadkán m ég talán nem 
tudják, hogy a sportszerűtlen játéko
sokra könnyen rásóznak egyéves el
tiltásokat, amilyenekre Szabadkán 
talán nem is volt példa. A  legszeren-, 
csétlenebbül Koppány  járt. A z talán 
m ég nem is volt olyan nagy baj, 
hogy megsértette a játékvezetőt, 
sokkal nagyobb baj volt az, hogy a 
kiállítása után gúnyos legyintések
kel távozott a pályáról.

—  A  legnagyobb baj azonban az 
•—  jegyezte m eg az egyik szabadkai

Csepelen elterjedt az a hír, hogy 
Olajkár II-1 leszerzöatette a WMFC.

A  hír ellenőrzése végett érintke
zésbe léptünk Bencs Ernővel, a 
W M FC intézőjével.

—  Mi van a kis Olajkár szerződ
tetésével? —  kérdeztük tőle.

Benes Ernő elmosolyodik.
—  Sajnos, semmi. Nem  is tudom, 

hogy honnan vették  az egészet. Mi 
egyáltalán m ég csak nem is tár
gyaltunk az idén Olajkár II á tvéte
léről. Tavaly nyáron  —  nem mondom  
—  volt szó róla, de az idén nem is 
érdeklődtünk utána. A zért som, mert 
már két egyesület, a Kolozsvári AC  
és a Gamma úgyis versengett érte. 
De azért, nem mondom, nagyon szí
vesen látnánk őt a csapatunkban. 
Bár igaz volna, hogy leszerzödtettíik  
öt...

—  H ogy tetszett a csapat szombat
esti játéka?

.— A  Kispest elleni já ték  m ég na
gyon  sok kívánnivalót hagyott maga 
után •— mondotta az intéző. —  K ü 
lönösen a támadósorunk mutatott 
nagyon gyenge, bágyadt játékot. Itt 
csupán M arosvári játszott elfogad
hatóan. A z  am atőr Jagerben sem  
csalódtunk. N eki azonban kell még  
két-három  m érkőzés, amíg m egszok
ja ezt a légkört. N agyon tehetséges  
játékos.

—  Mit szól a Kispesthez?
—- A Kispest sokkal többet nyúj

tott, mint amennyit vártak tőle. A 
fiataljai mind igen tehetséges já té 
kosok, akik különösen nagy lelkese-

Kedden este kerül sorra a Szent István 
Kupa második elődöntő mérkőzése, áz 
Elektromos—Gamma összecsapás. Az NB- 
csapatok közül az Elektromos is azok 
közé tartozik, amelyek nem nagyon tör
ték magukat az erősítés után. Mégis 
„ú j" összeállításban fog- kiállni a keddi 
mérkőzésére. Az ..új* összeállítás a 
bordó-sárgákhoz igazolt volt Hungária- 
MTK-Phöhus-BSE válogatott jobbszélsö 
Béky miatt „született" meg, no meg az 
eddig majdnem mindig középcsatárt 
játszó Marosinak a középfedezetbe való 
állítása folytán,

Az Elektromos Szent István Kupa 
csapatáról és a várható esélyeiről beszél
gettünk az egyesület főtitkárával, Kovács 
Dezső dr-ral.

— Hogyan állnak fel a Gamma
mérkőzésre? — kérdeztük Kovács dr-tól 
elöljáróban.

■— Az össze állít ásnnlt attól függ, hogy 
játszhat-e Pákozdi. Az egyik legutóbbi 
edzésünkön a karjára esett jeles váloga
tott hátvédünk és meglehetősen súlyos 
sérülést szenvedett. Nem elég ez a haj. 
ráadásul még egy darázs is megcsípte a 
Sérült karját. Ha Páltozdi játszhat. 
Illetve vállalja a játékot, altkor ebben a 
felállításban fognak kiáltani: Boldizsár — 
Pákozdi. Ónody — Pázmándy. Marosi, 
Pálinkás — Béky, G. Tóth. Szendrödi. 
Rózsáit. Bnzássy.

— És ha Pákozdi nem tud Játszani?
— Pálinkást vonjuk hátra hátvédnek és 

az S helyét pedig a fiatal, tehetséges 
Tőrük foglalja el.

— Jó megoldásnak tartják Rozsálit 
balösszekötőben játszatni ?

— Béky nagyon jó formában van. ezt 
láttnk az eddigi edzéseinken, neki tehát 
feltétlenül a csapatban van a helye. De 
ott van a helye Rozsállnak Is. aki már 
nem egyszer játszott Igen jól ö- mkötó't. 
SoasóU olyan játékos, akitől várni leket

szurkoló —  hogy mindezt az MLSZ 
elnöke is látta,

Koppányra  rá fognak koppintani. 
*

Palásti játékvezető mondta a mér
kőzés után:

—  R ég nem  vezettem  ilyen sport
szerűtlen já tékot. E gész játékvezetői 
működésem alatt hat já tékost állí
tottam  ki. A z  utóbbi négy év alatt 
egy  já tékost sem  állítottam ki. Ezút
tal azonban nem volt foganatja a fi
gyelm eztetésnek.

A  SzVAK nagy csalódást okozott. 
Talán nem is annyira azzal, hogy 
újra alulmaradt az osztályozón, ha
nem inkább azzal, hogy nem tud 
sportszerűen veszteni.

Fradit lá tn i. . .
A z egyik szabadkai szurkoló el

keseredve mondta a második félidő
ben:

—  Ha ezután látni akarjuk a Fra
dit, kénytelenek leszünk majd Pestre  
menni.

—  Atm ehelünk Szegedre —  mondta 
a másik.

—  Sőt eljöhetnek Újvidékre Is —■ 
tette hozzá kajánul az egyik új
vidéki.

Bókái M atíanovich Béla.

déssel küzdöttek. Csak a II. félidőt, 
m eg a hosszabbítást nem bírták már. 
Nem kell félnie a K ispestnek az őszi 
idénytől!

—  Mi lesz a heti m űsor?
—  Ezen a héten kivételesen csak 

két könnyebb edzést tartunk. M ég
pedig kedden és pénteken. Vasárnap, 
valószínűleg délelőtt, barátságos 
m érkőzést játszunk a Vasassal. 
Azután jöh et az elődöntő...

M egkérdeztük az intézőt afelől Is, 
mit szól Harangozó panaszaira. B e
nes Ernő ezt közölte velünk erre vo
natkozólag:

—  Harangozóval, mint játékossal, 
mi teljes m értékben elégedettek  vol
tunk és nem is tettük volna öt át
ad ójegyzékre, ha már korábban 
m egoperáltatta volna a lábát. Or
vosi vélem ény szerint ugyanis porc- 
leválása van. Harangozó ezt nem  
akarja elhinni, m ert talán fél a mű
téttől. E zért tettük őt átadójegyzék
re és ugyanúgy levélben fölm entet
tük öt az edzések látogatásától, mint 
a többi átadó, illetve szabad já téko 
sunkat. A z t  azonban nagyon furcsá
nak találom, hogy Harangozó fá j
lalja, hogy augusztus 15-ig előre ki
fizettük  és ebből arra következtet, 
hogy szabaddá fog ju k  öt tenni. A z  
a. helyzet ugyanis, hogy Harangozó 
saját m aga kérte, hogy előre fizes
sük ki a járandóságait, m ert szük
sége volna a pénzre. Arról m ég nem  
történt döntés, hogy szabaddá tesz- 
szük-e, avagy visszatartjuk-e őt.

kirobbanó formát És amellett n kapura 
nagyon veszélyes. Miért no robbanhatna 
ki Rozsálibél éppen a Gamma ellen nagy játék?

— Marosi nagyon régen nem játszott 
kozépfedezetet. nem lesz emiatt vele baj?

— Nem hinném. Marcsin azt látjuk, 
hogy visszanyerte a nyáron a tavasára! 
hiába várt erőnlétét és ezzel minden 
reménye megvan arra, hogy újra be
dolgozza magát állandó tagnak a 
csapatba.

— Milyen esélyt ad csapatának a 
Gamma ellen?

— Szerény véleményem szerint nagy 
meccs lesz. amelyet mi is megnyerhetünk, 
de a Gamma is. Nekünk egy hajszállal 
talán több esélyünk van. mert nincsen 
annyi új emberünk a csapatban, mint a 
Gammának. A Gamma úgynevezett .sötét 
ló". Lehet, hogy nagyot fognak játszani, 
de az is lehet, hogy még nem fog menni 
nekik ellenünk a játék. Kincses óriási 
nyereség, de viszont van az új szerze
ményeik között olyan játékos — nem i* 
agy —. aki még nem szokta meg az NB I 
légkörét. Sok függ attól, hogy ezek » 
fiatal új tehetségek kogya„  válnak he. 
Leket, mint fentebb mondottam hogy 
nagyot fognak játszani. Lám a Kispest 
fiataljai is milyen jól játszottak a WMÍ'C 
ellen s bizony nagyon könnyen meg
verhették volna a csepeli csapatot.

— Milyen- látogatottságra számítanak?
— Ha h* lesz az idő, 8000 nézőt várunk- 

Az Elektromos—Gamma összecsapás les* 
olyan érdekes, mint a szombati WMFC— 
Kispest mérkőzés volt, de viszont szom
baton mégis csak inkább kimennek az 
emberek esti mérkőzésre, mert vasárnap 
tovább b-heí alndui. Végeredményben jo 
jyeehezest. jő látogatottságot és azér* 
titokban mégis csak győzelmet renjó* lek i i ,

— * -  — — —aaaM iwr-m»ii—n

Bár igaz volna,
hogy ieszerz
Olajkár If.-I —

mondja Benes Ernő, a WMFC intézője

Pákozdit megcsípte a darázs
— bizonytalan a Játéka
Egy kis beszélgetés Kovács fffceasíí dr-ral 
az Elektromos Szent István Kupa csapa
táról és esélyeiről
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A  MAC kedden áss 
N. Törekvéssel Játszik 
e d E Ő m é r k ö s é s í

Tóth IH-at keddre várják Nagyvárad- 
ra. Jeney Rezső elnök ag-yait beteg s 
ezért csák telefonon keresi az összeköt
tetett Újpest  ̂elnökével.

A NAC ifjúsági csapata vasárnap ka&a 
érkezett Ercsiből. A jé  telkeseik mind a 
legnagyobb elragadtatás hangján beszél
nek az ifjúsági táborban eltöltött napok- 
Tói.

A DVSC kikérte & NAC-tól Zilahit, de 
a játékost a váradi vezetőség nem adja 
ki. Zilahi ajánlott levélben jelentette be 
kilépését és közölte azt m, hogy ha a 
NAC nem adja ki, akkor kivárja a ran- 

. des átiga-zolásL időt. de így is a DVSO 
játékosa lesz.

Az PTC vendégszerepel' vasárnap Nagy
váradion. Az N. Törekvés látja vendégül 
a zöld-fehéreket.

A NAC körében örülnek a sorsolás mák. 
Különösen annak, hogy- már az első mér
kőzésen az Újvidéki AC-cal kerülnek 
szembe. Nagyvárad és Újvidék labdarú
gását igen meleg szálak fűzik egymáshoz.

A. Szolnok máris kitűnő 
formában van

Szolnokon nagy öröotfmel fogadták a 
csapat vasárnapi nagyarányú (8:1) győ
zelmét a Püspökladányi MÁV ellen.

Móré edző a következőket mondta:
— A csapat kitünően játszott. Különö

sen a job?)Rzárny«nknak ment nagysze
rűen . a játék, de a lm 1 Szárny is szénen 
játszott. A csapatban sérült nincs és így 
teljes csapatunkkal indulhatunk a baj
nokságnak.

Romhányi intéző így heszélt:
— A vasárnapi játék alapján nyugod

tan merem állítani, hogy ha a csapat 
tartja jelenlegi formáját, akkor az idén 
is olyan szépen fogunk szerepelni, mint 
az elmúlt bajnoki évben.

Debrecenben vendégszere
pel vasárnap a DiMAVAG

Debrecenben igen nagy érdeklődés előzi 
meg a DiMAVAG vendégszereplését. De 
nemcsak a DiMAVAG vendégjátéka kelt 
érdeklődést a debreceni sporttársadalom 
körében, hanem a helyi csapat is. Ezen 
a mérkőzésen mutatkozik be - először 
Berecz, a volt diósgyőri játékos. Zilahi, 
a NOC ifjúsági csatára és még két jó 
próbajátékos is.

A mérkőzést a stadionban játszák, mert 
a DVSC-pálya füvesítését már megkezd
ték,

KŐHALMI VEZETI 
A MA VÁG—PÉCSI DVAC 

osztályozó mérkőzést. A két partjelző 
Balázs és Gárdonyi. A mérkőzés vasárnap 
délután 5 órai kezdettel a MA VÁG 
kőbányaiúti pályáján kerül eldöntésre.

A SalBTO
vasárnap Zagyvapálfalván játszott edző- 
mérkőzést és 7:0 (5:0)-ra győzött a
jő BüSE csapata ellen. A tarjám csapat 
Gécsi és Jenőfi nélkül játszott. Tímár 
és Takács IV pedig a II. félidőben 
átadta helyét a próbajátékosoknak.

mérkőzés egyébként elég gyenge volt, 
csak Kiss (fedezet), Laczkó és Csubcrda 
játéka vitt egy kis színt a játékba. 
A próbajátékosok közül egy erdélyi hát
véd és az SSE Kovács nevű játékosa el
fogadhatóan játszott. A gólokat Borsányi
(2), Pepsitzky (2), Laczkó és Csuberda 
lőtte.

É j f é l  u t á n  k é t  é r a k o r  é r k e z e t t  
h a z a  a z  U A C  c s a p a t a ,  m é g i s

i  s z u r k o l ó h a d
f o g a d t a

— Jön a Ferencváros! — ezen örvendeznek leginkább az újvidékiek
Újvidék, aug. i .

Két évvel ezelőtt, amikor a F e
rencváros csapata vendégszerepeit 
Újvidéken, olyan fogadtatást rende
zett a város m agyarsága a zöld- 
fehéreknek, amiről a ferencvárosiak 
bizonyára m ég sokáig beszélni fo g 
nak. Mi újvidékiek elképzelni sem 
tudtuk, hogy m ég ennél nagyobb 
öröm  is érheti a város labdarúgását. 
S ime a csoda máris megtörtént! A z 
UAC bekerült a Nemzeti Bajnokság
I. osztályába és a Szabadkáról dia
dalmasan hazatért csapat fogadta
tása felülmúlta a Ferencváros fogad
tatását is.

*
Izgalm as vasárnap délutánt élt át 

Ú jvidék sporttársadalma. A  helyi la
pok szerkesztőségének telefonjai ál
landóan csörögtek s m ég Szabadkán 
el sem kezdték a mérkőzést, máris 
izgatott hangok kérdezték, hogy mi 
az U AC eredménye. Mindenfelé a 
városban nagy csoportokban várták 
a hírt s szívszorongva figyelték az 
óramutatók járását.

N yolc óra is elmúlt már, am ikor a 
Nemzeti Sport tudósítója elsőnek 
tudta m eg Újvidéken a szabadkai 
eredményt. Percek alatt végigfutott 
a városon a hír s olyan nagy lett az 
öröm  és boldogság, amit nem lehet 
leírni. Vadidegen emberek borultak 
egym ás nyakába és mint kis gyere
kek, majdnem sírtak a  boldogságtól.

A  templomtéren többezerfőnyl 
szurkolóhad gyűlt össze, hogy jelen 
legyen a  csapat fogadtatásán. K i
lenc órakor be is fu tott az első gép 
kocsi, amelyik néhány vezetőségi 
tagot, egy  pár szurkolót és a játéko
sok közül Rumost hozta haza. A z 
érkezőket m ajd szétszedték s úgy 
ostrom olták őket kérdésekkel, hogy 
ha azoknak tíz szájuk lett volna, 
gkkor sem tudtak volna minden k í
váncsit kielégíteni.

Rumost nagynehezen sikerül kissé 
félrevonnunk.

—  Hatalmas küzdelem volt Újvi
déken —  mondja. —  A z  SzV A K  hi
hetetlenül durván harcolt, de m ég  
sem  bírt velünk. M ost már, rem élem  
mindenki elismeri, hogy az UAC a 
legjobb délvidéki csapat. A m ikor a 
m érkőzés v ég é t je lezte  a já tékve
zető, a nagy boldogságtól többen  
sírtunk.

,—  A z  öröm be bőven vegyül azon-

A m érkőzés előtt keveset 
aludt, sokat gyalogolt 
a MAVAG, mégis -, -
O pata edző véleménye a pécsi oszfályozóról

bán üröm is. Lukács a szabadkai 
kórházban tudta m eg a végered
m ényt s pár napig nem is kerül 
onnan ki. D e Schneider és Jakus, 
valamint jóm agam  is súlyosabban 
megsérültünk. A  jobblábam kisujját 
taposták szét. Ú gy érzem  —  teszi 
hozzá nevetve — , mintha két nagy  
ujjam  lenne.

(A  nagy boldogságban m ég ilyen 
fájdalm as sérülésről is tréfálkozik...)

•—  Pedig rosszul kezdődött a nap. 
Topolyán d efek tet kapott a kocsink  
s nagy keservesen  csak délben ér
keztünk m eg Szabadkára, alaposan 
összetörve és a nagy hőségtől eltik
kadva.

—  M ost m ár azonban minden rend
ben van!

Tovább nem tudunk vele beszélni, 
mert elsodorja tőlünk a tömeg.

—  Jön a Ferencváros Újvidékre! 
— halljuk itt is, ott is s megállapít
ható, hogy a szurkolók ezárt örülnek 
a legjobban. Aligha van m agyar vá
ros, ahol annyira népszerű a Ferenc
város csapata, mint itt. Két évvel 
ezelőtt a zöld-fehér gárda mélyen 
belelopta m agát az újvidéki sport
emberek szivébe.

A  szurkolók a nagy boldogságban 
észre sem vették, hogy lassan éjfél 
lett. M ég 1 órakor is több mint ezer 
ember várta a csapatot, lassan-lassan 
azonban sokan elindultak hazafelé. 
K ét őrkor végre megérkezett az oly 
nehezen várt társasgépkocsi. Még 
ekkor is volt vagy ötszáz ember a 
főtéren. Valamennyi játékost össze
vissza ölelgették.

Tickm ayer mondja:

—  A  kalandos utazás ellenére is 
bebizonyítottuk Szabadkán, hogy az 
UAC-nak nincsen ellenfele a Bácská
ban!

Cservész Antal ügyvezető elnök 
nem győzi fogadni a sok gratulációt. 
De mint jó  vezetőhöz illik, ö már a 
további tervekről nyilatkozik:

—  Kom oly terveink vannak a csa
pat m egerősítésére. N eveket egyelőre  
nem közölhetek, de néhány nap múl
va, azt hiszem, több új játékossal 
erősödik m eg a csapatunk.

—■ A pályakérdésben már döntöt
tünk. A  háborúelőtti régi UAC- 
pályán, a m ost K aragyorgyeyics- 
pálya név alatt ism eretes pályán 
fog juk  m érkőzéseinket lejátszani. A  
pálya egyelőre igen elhanyagolt álla
potban van, de rögtön  nekilátunk, 
hogy a legszükségesebb átalakításo
kat elvégezzük rajta. Augusztus 
20-án már új köntösben mutatkozik  
majd be a pálya. Term észetesen  a 
salakot addig nem tüntethetjük el. 
Tavaszra azonban fü ves lesz a pálya.

Blazsek  Ferenc, az M LSz délvidéki 
m egbízottja is ott volt a  mérkőzésen, 
ö  többek között ezeket mondja:

—  A z eredm ény igazságos. Nem  
véletlen szerencse következm énye az 
UAC elsősége, hanem a kitartó 
munka eredm énye. S ok-sok csalódás, 
sok-solc m egpróbáltatás után érte  
meg Újvidék sportja  ez t az öröm - 
ünnepet. A  m agyar dac, a■ m agyar 
élniakarás fenntartotta az U AC-ot a 
megszállás hosszú ideje alatt s ez 
fog ja  benntartani a m agyar labda
rúgás élvonalában is.

Bencz Mihály.

A  „ k i e s é s s e l  / e l é r ő  
d ö n te tle n " u tá n —
A  'p é c s i sszurlzolóls. e lR e s e r e á e t ie U ,  
a veszetőfc é s  o  já té R o s o .K  m é g  re -  
tn é n y lc e á n e M

Opata Zoltán, a  M AVA G  edzője 
álmos szemmel, hálóköntösben nyit 
ajtót elnökutcai lakásán hétfőn dél
után : . _

___ Már a második é jje l nem  a2ud-
tünk —  mondja —  m ost akarom egy  
kissé kipótolni a mulasztottakat...

__ H ogyhogy ?
—  N agyon rosszul sikerült az el

szállásolásunk P écsett. K evés volt a 
.matrac és bizony a fiuknak nagyon  
össze kellett húzniok magukat, jó 
magámmal együ tt. B izony, édeskeve
set aludtunk.

—  Fontos, h ogy  a  maguk szem
pontjából jól sikerült a mérkőzés...

—  Pedig nem ú g y  indult —  veti 
közbe Opata. —  G yalog indultunk ki 
a pályára, mivel a pécsiek  azt mond
ták, hogy hat-nyolc p ercet kell csak 
mennünk. A  végén  kisült, hogy Jő 
huszonöt perc volt.

—  Mi lassabban mentünk —  szól 
közbe Opatáné —  pontosan mértük 
az időt: negyvenöt percet sétáltunk
a pályáig... . , ,

A  mérkőzéssel, jobban mondva 
fiainak a teljesítm ényével már in
kább elégedett az edző.

—  Csodálatos, h ogy  mit küzdöttek  
azon a m érkőzésen  a fiuk Nem  aka
rok túlozni, de közel 35 fokos, rek- 
fcenő hőség volt. A  palya poros, lo
csolásnak semmi nyom a és a m ér
kőzés előtti gyalogsétával a lábuk 
bán oroszlán m ódjára harcoltak i 
srácok. Opata II, N ém eth, Tólosi és 
S tiffel a m érkőzés után rosszul is 
lett olyannyira, h ogy  első segélyben  
kellett részesítenünk őket...

—  A  szegény N a g y -gyerek et saj
náltam. A z orratöve felszakadt, vér
zett, úgyhogy az orrán  nem kapó, 
levegőt. Hápogva já tszo tt -és mégis 
egyik legjobb em berünk volt...

—  Rajta kívül m ég  Opata II fa i' 
szott pompásan a csatársorban. Ren
geteget dolgozott elől-hátul. K én  
már a m érkőzés e le jén  megsérültt de

így  is m egfelelt, úgyszintén a két 
hátvéd is. Varga és Fáczán.

Opata eg y  pillanatig elgondolko
dik.

—  A zért m ég így is m egnyerhet
tük volna a m érkőzést —  folytatja  
— , ha nincs olyan nagy balszeren
csénk és —  Grozdics nem véd olyan  
pompásan. E z a fiú már nem fiatal, 
de állítom, bárm elyik NB I csapa
tunkban helyet kaphat. N agyon tud 
védeni...

—  Kívüle még ki tetszett a 
DVAC-ból ?

—  N agyon jól já tszott Szika, a 
jobbösszekötöjük és Krivitz, a kö 
zépfedezetük. ő k  tartották a lelket 
a csapatukban.

—  Bizony, a m érkőzés sokat ki
v ett mind a két csapat játékosaiból. 
Kari (Opata II) például a m érkőzés  
után m egivott egy  pohár tejet, le fe 
küdt és hétfő reggelig  aludt.

__ Mi a véleménye a budapesti
mérkőzésről ?

A z edző kerülő választ ad:
___N agy m érkőzés lesz —  mondja

határozottan. —  Tény, hogy egyálta 
lán nem mehetünk biztosra. A  
D VAC lelkes, kem ényen küzdő csa 
pat, bár nem durva. A  játékosai nem  
ism ernek elveszett labdát. E gyszó 
val: küzdöképesek. A zt hiszem, Bu
dapesten is megérdemlőink akkora  
látogatottságot, mint P écsett. K i
tűnő m érkőzés volt, hiszen többször  
tapsra ragadta a közönséget, és  m ég  
egyet. Szőke II  mind a két csapat 
teljes m egelégedésére vezette  a m ér
kőzést...

Búcsúzás közben az edző m ég el
mondja, hogy e héten egészen köny- 
nyü edzést tartanak. Kétkapus já 
ték egyáltalán nem lesz. H étfőn dél
után fürdőben volt a piros-kék gár
da és kedden könnyű erőnléti edzés
sel folytatja  előkészületeit —  
DVAQ elleni visszavágóra^

Vasárnap délután a DVAC—MAVAG 
osztályozó mérkőzés után a szép számban 
egy be gyűlt pécsi közönség elkeseredetten 
távozott a pályáról. A legtöbben a vezető
séget hibáztatták a „katasztrófáért1'. 
A játékosok szemmel láthatóan minden 
tőlük telhetőt megtettek a győzelem 
érdekében, a nagy hibákat azonban a 
vezetőség követte el.

A legnagyobb hiba Molnárnak a beállí
tása volt. A játékost minden komoly erő
próba nélkül állították be a csapatba. 
A mérkőzésen azután Molnár szinte állt 
a pályán. Ugyanakkor nem igazolt le a 
vezetőség olyan játékosokat, akik pedig 
minden további nélkül a rendelkezésre 
álltak volna. Radnai I-et a PVSK mar 
írásban — időben! — ki is adta, a 
vezetőség azonban az utolsó pillanatban 
meggondolta a dolgot és nem igazolta le 
a kiváló játékost. Ugyanez volt a hely
zet Ziéglerrel is. Zieglert is kiadta a 
pécsi Zsolnai, de őt sem igazolták le. 
Ennek a két kiváló játékosnak a hiányát 
pedig nagyon érezte a pécsi együttes.

Örvendetes jelenség volt a közönség 
példásan sportszerű viselkedése.
A MÁVAG-vezetök és játékosok, valamint 

jelen volt vendégek is a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkoztak a tárgyilagos és 
hozzáértő pécsi közönségről.

A döntetlen c-rcdmény ellenére is nagy 
örömet okozott Pécsett a-z a kitűnő já
tékvezetés. amelyet Szőke II játékvezető 
bemutatóit. Két partjelzőjével együtt

egyetlen hiba Tibiikül vezette a n,ehé; 
mérkőzést. Szőke II játékvezeiéso auy- 
nyira megnyerte mindkét résztvevő egye
sület tetszését, hogy a vezetők a. mér
kőzés vécén együtt felkérték a jelenve] t 
Bartók István dr egyes-bírót, hogy iá i
don el a ezöv-etcégben annak érdekében, 
hogy a jövő vasárnapi mérkőzést a pécsi 
jálókvezető-hárma.s. vezethesse.

A DVAC játékosai körében már sokkéi 
bizakodóbb a hangulat, mint a szurkolók 
körében. A játékosok bíznak abban, 
hogy vasárnap sikerül kiköszörülni i 
csorbát.A vezetőség körében is bizakodó a ham 
gúlát. Somlai József dr főtitkár így be 
szél:

— Tény, hogy a vezetőség hibát köve
tet! cl akkor, amidőn olyan játékosokat 
áhított be, akik nem voltak a csapatba 
valók. Ez azonban, sajnos. esik a mérkő 
zésen derült ki. Annyi máris bizoiryos 
hogy a csapaton jövő vasárnap változtatni 
fogunk. Minden valószínűség szerint. 
Ónodi I előre kerül a tamadosorba, ahol 
már azelőtt is játszott. A fedezetsorban pedig Gálosi jut Szóhoz. O mar igeit sokat 
szerepeit a csapatban es mindig igen jól 
játszott.

— Mindent egybevetve tehát, vásárim p 
új DVAC fog Budapesten bemutatkozni. 
Bízunk abban, hogy a csapat meg fogja 
állni a helyet és kibékíti az elkeseredett 
pécsi szurkolótábort.

Kovács József

Uj sorsolás 
az NB I-ben

A z N B I  sorsolása Szegeden nagy 
megrökönyödést váltott ki. A z  
SzVSE ugyanis ellentétes sorsolást 
kért a Szegeddel, am ikor azonban a 
sorsolás a  Nem zeti Sport vasárnapi 
számában napvilágot látott, a  szege
diek nagy meglepetéssel látták, 
hogy az augusztus 31-i forduló kivé
telével minden fordulóban azonos 
napon pályaválasztó a két egyesü let.

A z SzVSE expressz-levélben fo r 
dult az MLSz-hez, ahol m egállapí
tották, hogy elnézésből nem vették 
figyelem be az SzVSE kérését. Ennek 
pedig csak egy következménye le
het :

újra kell sorsolni az NB I-ben,
A z M LSz irodája már dolgozik  az 

új sorsoláson.

Nyertem egy gyereklcádat
A z esti m érkőzésen  nyertem  egy  

gyerekkádat. A z  első pillanatban 
nagyon örültem  neki, legkisebb fiam  
ugyan 31 éves, de ha nagyon össze
húzza m agát, lábfürdöt tud benne 
venni. Már régen  szerettem  volna 
nyerni eg y  hajszárítót, m ost végre  
nyertem  eg y  gyerekkádat.

N agynehezen visszatolakodtam  a 
helyemre. A m ikor a gyerekkádat 
egy hölgy lábára ejtettem , az illető 
hölgy méltatlankodni kezdett. A he
lyett, hogy örült volna! M it csinált 
volna, ha gyerekkád helyett felnőtt 
kádat n y er ek ?

E gyszer nagyon m érges voltam  a 
já tékvezetőre s haragosan ráztam  
fe lé je  a gyerekkádat. M ások eser
nyőt és botot ráztak feléje . Mindenki 
azt ráz, amije van.

M ég szerencse, hogy közel lakom, 
Rákosszentm ihályon s így, amikor 
nem vettek  fe l a villamosra, elindul
hattam erre a szép sétára.

A z egyik  útkeresztezésnél egy  
rendőr állított meg.

—  Hova viszi azt a gyerekkádat?
■ kérdezte gyanakodva.
—  Ért, kérem  ? —- mondtam za

vartan  —  haza!
—  Von magának g y erek e?
—  Von, kérem ! A  múlt héten volt 

az eljegyzésem .
— Honnan vette  ezt a g yerek 

kádat?'
—  N yertem  eg y  futballm érkőzé

sen.
A  rendőr megállapította, hogy 

ilyen egyiigyü m esét m ég egyetlen  
betörőtől sem  hallott. A z őrszobán  
persze kiderült az ártatlanságom s 
újra hazaindulhattam. Mondtam  a 
feleségem nek, hogy kenyérpirítót 
ugyan nem nyertem , de itt van egy  
gyerekkád. A zt mondta, ne is lássa, 
vigyem , ahova akarom !

Nekiadtam a helybeli kölyökcsa
patnak, úgy sincs m egfelelő fürdő
berendezés a pályán. Legközelebb is 
kim egyek az esti m érkőzésre. Ki 
tudja, hátha n yerek egy  ken guru
úsztat ód. Már úgyis régóta spórolok 
rá...

Bök Muhi. 
m w w m m w m n m w m m m m

I s e n ^ e l l é r  m a g a s  lázza l 
ü s e fe g s n  f e k s z i k  o t t h o n
A Törekvés ellen aligha Játszhat csütörtökön
Kellemetlen hirt kaptak hétfőn délután 

az újpesti vezetők. Zsongdk-.rnó jelen
tette be, hogy férje magas lázzal ágyban 
fok,szik.

— Mikor hazajött délben a hivatalból, 
már 38.5 fokos láza volt. most délután 
pedig már 39.6-ru szökött fel a hőmérő. 
Nagyon rosszul érzi magát.

Meglátogattuk az újpestiek középosa- 
tárát. „Ábel” így panaszkodott:

— Úgy látszik, hogy a muitheti beteg.

Nem sok javulás 
kell már

Laucsek szakosztály- 
vezető szerint

a Lampartnak
A Lampairt vasárma-P már komoly odző- 

mérközést játszott a pestszenterzsébeU 
a műit ő rválógat ot t. a 1. . . .Laucsek Gyula, a Lampart szakosztály
vezetője hétfőn a látottakról így beszélt:

— A rossz, poros pályán annak elle
nére, hogy tartalékos csapattal álltunk ki, 
jő  játékot nyújtott a csapat. Az arnatőr- 
váiógatott nagyon jó edzőtársnak bizo
nyult. Nagyiramú, erős mérkőzés alakult 
ki A csapatnak nem sok javulás kell 
már. Rövid idő múlva a legjobb formá-

ségemet nem hevertem ki teljesen és túl, 
korán kezdtem edzésbe. Borzasztóan fáj a 
tejem, úgy érzem mintha ólomból lenne 
a két lábam. Nehéz bajnoki mérkőzés 
után sem szokott így fájni. Attól félek, 
hogy még izületi gyulladásom is lesz. Azt 
hiszem, hogy legalább egy hétig eltart 
teljes felgyógyulásom. A Törekvés ellen 
aligha játszhatom, így talán meg Is oldó
dott az összeállítási probléma. Sem Vidort, 
sem Zörgőt nem kell kihagyni, ők játsz
hatnak majd Szusza mellett összekötőt

jakban lesznek a fiúk. Szünet után, ami
kor Szenes is játszott, sokkal jobban 
ment a játék. Ekkor könnyen győzött
CSf— Egyénileg ki -tetszett a játékosok

— Mindegyik játékos dicséretet érde
mel. Stark mozgásán látszott, hogy szo
katlan neki még a középfedezet helye. 
De látszott az is, ha Itt hagyjuk, teljesen 
belejön a játékba itt is. A második fél 
időben Pnrezeid mint csatár a várakozá
son felül játszott.

(— Van valami újság a csapat körül?)
— Csintalan edzés közben a jobbkezén 

megsérült.
(— Uj játékosról nincs szói)
— Pár nap óta tárgyalunk egy fiatal 

amatőr csatárra!. Az egyesülete azonban 
nagyon sokat kér a játékosért. Kérdés 
hogy meg tudunk-o egyezni.

Rákosfalva 2s be akar  
kerülni az NB II-be!

A  tizenhétezer lelket számláló 
Rákosfalva sporttársadalma csupa 
keserűség. A  nagy elkeseredés oka- 
az, hogy Rákosi alva csapatát, a 
BRSC-t nem osztották be az NB 
II-be.

Mivel a szurkolók és a játékosok 
egyaránt elégedetlenségüket han
goztatták az NB IlI-ba  való beosz
tásuk miatt. Bogár  Istvánt, a 
BRSC jeles intézőjét kértük meg, 
hogy beszéljen a BRSC mai hely
zetéről.

—  Mi már régen  m egkértük az 
MLSz illetékes tén yezőjét, hagy 
osszon be m inket az NB Il-bé. A  
következő indokokat hoztuk fe l: 1. 
A z NB III minden csoport második 
h elyezettje  egy osztállyal feljebb  
került. Sőt volt olyan egyesü let is, 
am elyik ennél rosszabb helyezést 
ért el a ranglistán és m égis az 
NB II-be osztották (Érsekújvár)* 
Mi, mint az NB III  déli csoportjá
nak második h elyezettje, eg y  pont
tal szorultak a GSE m ögé, jogosan  
kértük tehát a feljebbjutást. 2. A  
BRSC, m ely jónéhány válogatottat 
és kitűnő labdarúgót (Háda, Sztan- 
esik, Kardos, Szabó III, Kalten- 
ecker-fivérek , H egyes, Czum pft) 
term elt, már csak a sportmuttja 
miatt is m egérdem li az NB Il-t. 3. 
Ha beosztanak az N B II-be, akkor 
nem is eg y  nagyvállalat biztosított 
bennünket, hogy m ögénk áll. 4. A  
BRSC já tékere je  is nyom ós ok  arra, 
hogy „  előlépjünk

Győr: Győri városi levente válogatott— 
Győri járási levente válogatott 2:1 (0:0). 
Barátságos. Vezette: Schraum. A Ferenc
város—Győri válogatott elÖmérkőíJsé 
nagyszerű sportot hozott. Góllövő: Rá.d 
(11-esböl) és Horváth II. illetve Magvar.

Rákosíiget: M. Itákosligst—T. Előre
1:1 (1:0). Vezette: Beinar.

A NAC
vasárnap Győrben a győri válogatott 
ellen játszik barátságos mérkőzést. 
A nagyváradi csapat a szombati Szent 
István Kupa mérkőzésről egyenesen 
.Győrbe utasak.
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Augusztus 31-én kéz- densk a tóvárosiamatorük
A PSC és az ü , Tarul ne5?! nevezeti

A budapesti kerületi am atőrök 
m ég nem kezdhettek hozzá a sorso
lásuk el készítéséhez.

-— Mindaddig, amin az N B -egye- 
sülctc.k sorsolása nem  készüli' el tel
jesen , addig mi nem  tudunk a sorso
lásunkkal fog la lkozn i — ■ mondta 
N agy  Zoltán, a budapesti kerület fő 
titkára. —  A zt közölhetem , hogy az 
amatör első osztály és talán a má
sodik osztály is augusztus Sl-ón  
kezdi el az őszi idényt. A harmadik 
és tartalékoséíály egy  héttel később 
lctsd. A z  ifjúságiak pedig szeptem 
ber 15-én.

A z am atőröknek július 15-éig kel
lett benevezniük a bajnokságra. A 
legnagyobb meglepetésre két elsö- 
osztályú egyesület, á Pestújhelyi 8 0

és az M. Turul nem küldte be a ne
vezését.

—- Pedig augusztus 1.-ig meghass- 
ssabbUotlwle a nevezési határidőt, a 
P8G és az M. Turul nevezése még 
sem fu tott be —  mondta N agy  Zol
tán.

M egtudtuk a főtitkártól, hogy a pá
lyahitelesítésekkel már majdnem tel
jesen készen van a pályákat vizsgáló 
és hitelesítő bizottság.

-— A z  egyesü letek  igazéin erejükön  
felül való áldozatkészséggel rendbe
hozták a pályájukat —  adta, m eg a 
felvilágosítást N agy  Zoltán. —. Saj
nos, jani tani való akadna m ég így is 
a pályákon, de mi nem tudjuk az 
egyesü leteket segíteni.

A megfiatalított Gammá
ban három gyerm ekes 
családapa Is  Játszik
22 és iél év a játékosok átlagos életit óra

A sok Gamma-szurkoló aggódva és 
bizakodva gondol a ma esti mérkőzésre. 
Érthető ez, hiszen a kedvenc csapatuk az 
Elektromossal méri össze erejét a Szent 
István Kupa küzdelemben. A Gamma- 
szurkolók a tavaszi idény végén kitörő 
örömmel és szeretettel búcsúztak a 
kieséstől megmenekült csapatuktól. Ebbői 
a csapatból ma sokan hiányozni fognak. 
A szurkolók ma este egészen új Gammát 
látnak majd a pályára lépni. Nem keve
sebb, mint hét új játékos játszik az 
Elektromos elleni együttesben. Csak Tóth 
Lajos, Szilvás!, Király és Turay II őrizte 
meg a helyét a tavaszi csapatból. Az 
elektromosok ellen pályára lépő Gamma 
csapatát az alábbiakban mutatjuk be a 
Gamma-szurkolóknak éiá a nagy közön
ségnek.

Kezdjük a kapussal. Bolemányl 
Károllyal. A Gamma új kapusa 24 éves. 
Volt főiskolai és amatőrválogatott. 
Szinte minden sportágban megállja a 
helyét. Párducszerű ruganyossága, nagy- 
szerű ütemérzéke, vakmerősége és biztos 
labdafogása adta a vezetőségnek a bizal
mat arra, hogy Havas helyett Bolemányl 
került a csapatba.

Szilvás! József az egyik szélsőhátvéd. 
Tavaszai sehogyan sem tudott formába 
jönni. Most meglepetést fog okozni a 
jétáka. A volt román válogatott hátvéd 
visszanyerte önbizalmát és ezzel rú£ró- 
képességét és gyorsaságát Ha nem akar 
fölényeskedni, akkor erőssége lesz a 
Gammának. 24 éves.

Kónya József a Gamma új szélsőhát
véde. Osztatlan öröm és szeretet fogadta 
a ,,Pepit** Budán. Kónyát a szerénysége 
és folyton mosolygó arca máris a szur
kolóid kedvencévé tette. Azt hisszük, 
hogy az első válogatottsága budai 
..császárrá*’ üti majd a játékost. 22 éves

Király az egyik szélsőfedezet. A budaiak 
„Bözséje“ . Fáradhatatlan motorja a 
csapatnak. 25 éves. Négy hónapig nem 
rúghatott labdába, mert a szolgálati 
beosztása miatt nem volt módja erre. 
Egy héttel ezelőtt került haza és minden 
játék nélkül szállt be az első edzőmér. 
kőzésre. Olyan jól játszott, hogy azon
nal visszafoglalta a régi helyét a csapat- 
ban.

Tóth Lajos a Gamma kullancsa. Nem 
vitás, hogy a csapat egyik legnagyobb 
értéke. 24 éves. Ha kedvvel játszik, 
akkor talán a legjobb magyar .kullancs. 
Mindkét lábba] egyformán rúg, űr a 
levegőben és pompásan szerel. Nagy 
hibája, hogy könnyelmű. Ha kedve 
szottyan egy kis könnyelműsködásre, 
akkor ez a csapatának rendszerint bele
kerül egy-két góljába. Ha erről le tudna

szokni, bérelt helye lehetne a váloga
tottban.

.Híres Lajos, a Gamma új szélső
fedezete Újpestről került Budára. Jó hír 
előzte meg a fiatal, 2(1 éves játékost. 
A Gamma edzőmérkőzésein aztán igazolta 
is a jó  híreket. Úgy látszik jó játékost 
szerzett személyében a Gamma. Hibája 
talán az, hogy késlekedik a labda 
továbbításával.

Kincses ,,Sinya“ . a sokszoros váloga
tott jobbszélső még csak 22 éves! Fölös
leges őt bemutatnunk. Tudásánál és 
csupaszív játékánál talán csak a szerény
sége nagyobb.

Tóth Gyula is, akárcsak Kincses, a 
Kispest FC-től került a budaiakhoz. 
Működését a Gammában azzal kezdte, 
hogy „titkárnak-* léptették őt elő. Jánosv 
Bélának, a Gamma FC sportigazgatójának 
lett a ,,jobbkeze’*. A játékost rossz hír 
előzte meg. mert a sportszerű élettel 
..állítólag** hadilábon áll. Nagyon meg
fogadta, hogy vele többő ne-rn lesz baj. 
Azt hisszük, hogy a pályán fogja majd 
ezt mind bebizonyítani. Kitűnő játékos, 
akár a válogatottságig viheti. Ideje van. 
mert mindössze csak 21 éves. Három 
gyermek — apja.

Turay András a csapat középcsatára. 
ö még az „öregek”  közé számít, hitízen 
25 éves ..már*-. Óriási akarása, nagy 
rágóképessége és kiváló fejjátéka réven 
a Gamma egyik erőssége. A Gammában 
akkor lennének vele teljesen elégedettek, 
ha a lábával js annyi gólt szerezne, 
mint amennyi gólt fejel.

Horváth András, a csapat balöss?e- 
k ütője, 22 éves. Az FTC-ből került a 
piros-fehérekhez. Nagy technikája és 
efíZ'i van a játékhoz Kissé lassú még, 
mert az FTC-ben, az NB III-bán nem 
szokhatott hozzá a nagy iramhoz, az 
NB I-foen szükséges gyorsabb játékhoz. 
Értelmes játékos, aki tisztában van azzal, 
hogy mindezt szorgalommal megszerez
heti. Az FTC-ben gólcsúcsos volt.

Patkóié Rudolf. Van-e valaki, aki ezt a 
nevet .-ckszor hallotta már? Nem ő tehet 
erről, Most. hogy alkalma nyílik tudá
sát bemutatnia, majd hamarosan meg
ismerik a nevét. Balszélső é s —- 19 éves. 
Tökéletes technikai tudású és a labdával 
mindkét lábbal bánni tudó játékos. 
Egyelőre elég ennyit róla. A többit tes
sék este megfigyelni. Azt hisszük, 
hamarosan a közönség kedvence lesz.
, Nagyjából körülbelül így fest a Gamma 
uj csapata. A csapat játékosainak élet
kora Átlagban 22 és fél év. Biztos, hogy 
csak években „fiatal*’ ez a csapat. Tudásban nem!

Vincze Jenő
— játékvezető

Szombaton délután a Gamma—BLK cd- 
lómérkfizésro nem érkezeit meg a felikért 
játékvezető. Gjorsan körülnéztek a kn- 
íönsőg körében és ott iátták meg Vincze 
Jenöt, az Újpest sokszoros válogatott 
játékosát. Vincze nem kérette magát, 
hanem gyorsan nokivetkőzött és néhány 
perc múlva márts kezdődhetett a játék, 
A -válogatott játékos nagyszerűen vezette 
a mérkőzést. A játékosok núndon ít&lke- 
záéót szó nélkül tudomásul vették. Vin
ciiénél pem lehetett alattomos, vagy „rej
tek” osint csinálni, mert abban a pilla- 
n/it’.au iuár szólt a sípja, ügyiében Tóth 
II. a Gamma új csatára alig- észreve
hetően dunosolta a. BLK egyik védőjá
tékosát.

- — Tóth úr, tessék vigyázni, mert kiiuy-
nyen megsérülhet ilyenkor ön Is. — fi-
gvelmeetétte Vrnezo a játékost. — Arról 
nem is beszélve, hogy _ a _ dancsa által 
tönkretett egy jól induló támadást, ami
vé! a saját csapatát is hátrányba hozta.

Hangosan mondta ezt Vincze. úgy, hogy 
a közönség is meghallotta. Nagyon tetsz
hetett a közönségnek ez az újfajta ítélet, 
mert íii&g'y taps volt érte az elismerés. 
Viiiozc Jónő a játékvezetők között is 
huosarosan a válogatottságig: vinné, ha 
felcsapna ‘játékvezetőnek.

------------ --------------------------
N é m e t o r s z á g

Tschammer Kupa mérkőzések:
Becs: Admi-ra—Kapid 5í8. .Nagy 

potésl 11.000 néző- Miirehe!.; Austri# (B ecs)—5. ti nőben 18u9
S S  Weiss—Ten-nls Borusgia 3:2. 
DSC— l’ cüízoi ChemnUz 3:0 

’urt: SV Waldhof—Sport .Ki
Stuttgart: Klekére—TG MüMÍiau3ea 1:0.

Az NB III.
Keleti csoport

1. PTC
2. WJ1TK
3. Testvcrieég
-í. Kecskeméti AO
5. Szeniesi TE
6. Csabai AI<
7. Szegedi AK II
8. Hódmezöv. TVlí
9. Sz. MÁV II

10. Cs. MOVE
11. Gyulai AC
12. Orosházi TK

végeredménye;
22 19
22 14 
22 15 
22 8 
22 7 
22 9 
22 7 
22 9 22 6 
22 6 
22 4 
22 2

2 11 
5 10 
1 12 
5 It 
5 11 
5 13 
8 12

126:24 40 
81:27 32 
65:34 31 
58:54 24 
49:71 20 
46:66 20 
57:61 19 
61:70 19 
32:47 17 
33:81 37 
40:78 13 
33:67 12

Kárpát alcsoport állása:
1. Nyíregyházi TVE 18 16 1 1
2. Munkácsi SE
3. Ungvári AC
4. Kassai’ Törekvés
5. Beregszászi FTC
6. Nyíregyházi KISE
7. A knasziatinai BTC 17
8. Várpalánkaj TSE
9. Nagysz. Rpszkid*

10. Une_ ngvári MTE* 
Törölve

18 12 2 4 
18.11 2 5 
18 10 2 6 
18 10 — 8 
16 8 4 4 

6 2 9 
4 i n  
2 — 1617 

. 18
18 2 — 16

55:18 33 
51:30 26 
43:21 24 
42:32 22 
45:29 20 
31:33 20 
19:38 14 
10:51 9 
19:39 4 
4:28 4

SZENDY SERLEG MÉRKŐZÉS 
Szent Lásrló-kórház—Szent Rókps-liórház 

12:0 (4:0). Gyáli-út. Vezette: Csepreghy. 
Lépésben nyert a Szsnt László. Góllövő: 
Vrenyánszky (5), Kirí (5), Simon dr és 
Barkovics dr.

A MÁBAMABOSSZIGETI SE
nem indul az NB III-ban.

— Újonnan megszervezett egyesületünk 
jelenleg még nem áll úgy anyagilag _ s 
csapata sem , képvisel olyan játékerőt, 
hogy az NB III-ban indulhassunk — 
szögezte le az MSE vezetősége.

Egrbcn kérte, egyesület a szatmári 
kerület í .  osztályába -való beosztását*

Vidéki ered m én y e it
Fülek: Füleki Vasutas—-Losonci Vas

utas 10:0 (4:0). Vasutas bajnoki. Vezette: 
Búzás. A helyi csapat bemutatkozása 
nagyszer fiem sikerült. Lehengerelte ellen - 
fölét. Gól lövő: Magyar (4), Ivoronczi (3). 
Szabó (2) cs Galbáes.

Temerin: Topolyai SC—-TTÓ 7:1 (4:1)- 
Bar. Vezette: Döme. Nagy közönség1 előtt 
lanyha iramú de útinál durvább küzd-? 
lem folyt. Góllövő: Demos (2), Lakatos 
(:V) Tóth (2), illstvo Tripunov. — TTC 
It-TSC II 4:3 (2:2). A TTC II  alig
hanem jobb. mint; a TTC I.

Ungvárt DiMAVAG—SK Kus.i 8:4 (4:1). 
Ba>-. J0í>() néző. Vezette: Tólb- Gyors-
iramú cs élvezetes mérkőzés. A DiMA
VAG véui-4 nagy fölényben já úszott és 
biztos győzelmet aratott. A DiMAVAG 
mokyt is ezzel ;j csapattal' játszott: Gás
pár — Bobus. Felföldi —- Koriész, Tú
rán, Bar fa. - -  Füzér. Lintai, Fazekas, 
Barna, Turbók:. •— líaiG.i; Datikó — Va- 
tezcesik. l*app — Hmkáu, Bibék. Szovga
— Hujii.k. I’ r ólra.búié kos, Simon. Czvékus. 
Csanosuiev. Góllövő: • Barna (4, egye} 
lí-csbőb, Turbóki (3), Fazekas, ’ ,.iIle.1vc 
í ’tíancsinov (2), Simon és Papp (ll-osből). 
A DiMAVAG sokkal jobban játszott, 
mint szombatonv Barna góljai káprázato
sak ' voltak. Kiliánt: Bohus, Kertész. Fa- 
zr'kas, Barna, illetve Papp, Kábán. Csau- 
csinov.

Püspökladány: Szolnoki MÁV—F. MÁV 
8:1 (3:0>. Vasutas bajnokiság. Ve-zetlc: 
Nagy . dr. Szolnok magyA fölényben ját
szott. Ma wk ix-egér harc volt. Góllövő: 
Kn-Uáth (4), Szántó (2), Nagy. Búza, 
illetve B. Nagy. Kitűnt: Kotlái h. Ko
rom, Szántó, Fazekas, ill. KoBátli és 
B- Nagy,

Bezdán:' BSF-—Béesi VSTv 5:3 (4:2). Bar. 
Vezette* Se hm iclt. Lé lek nélküli játék. A 
BSE kissé elbizakodottan játszott. Gól- 
lövő: Római, Nagy, Albert. Jákfai, Hor
váth, ni lelve Lendvit, Sós (2).

Ka la: Sz-gcdi HASÉ—KAPÓ 1:1 (1:0). 
Bar. Vezette: Górnak. 500 néiző- Kovács 
révén vezetett a HASÉ, Pajkó egyenlí
tett.

Szentes: Szentesi MÁV—Csabai MÁV 3:2 
C2:0). Vasutas bajnokság. Vezette: Dudás- 
Biztos győzelem. A vendéigek csak a 
mérkőzés végére javultak fel. Góllövő: 
Mihály. Szabó, Mihály, ill. Fájó, Saláta-

Nagybánya: Jó szerencsét SE—Kapnik- 
bányia.l SE 4:3 (1:0). Bar. Vezette; Fe
renc. Góllövő: Potruska (3), Miliályfl, 
ill. Pcimska/ Krislc és Mayor.

Szeged: Szeged—SzVSK 4:1 (1:1). Bar. 
Vezette: Adányi. — Szegőd: Tóth —
Szabó, Raffai — Gyuris, Baróti, Bort ók
— Bognár, Halasi, Kalmár, Mester, Nagy.
— SzVSE: Paop — Domonkos, Sajtos 1
— Sebük II, Baloglii, Varga — Sajtos II. 
Próbajátékom, Péli, Bódi, Kecskés. A 
vasutas csapat a mezőnyben közel egyen
rangú ellenfele volt a Szegednek, csak 
a kapu előtt mutatkozott határozatiam
nak. Góllövő: Nagy (2), Kalmár, Baróti 
flí-cshől). ill. Pé:U. Jó: Szabó, Raffaa, 
Baráti, Nngv, ill. Sajtos I, Sebők II, 
Baloglii, Próhnjálékos. — UTC—Magyar- 
kanizsai SE 6:2 (3:2). Bar. Vezette; Kiss. 
Góllövő: Kovács dr (2), Burkus (2). Pin
tér, Jéger, ill. Farkas. Gccse. — SzVSE 
vegyes-—SzAK vegyes 8:2 (7:1). Bar. Ve
zette: Tóth. Góllövő: Sulyok (3. mind h 
hármat ll-csből), Szigeti (2), Borbóly# I, 
Kasza, Sebőik I, ill. Szilágyi, Károlyi.

Jánoshalma: JSE Délv. KAFC (Sza
badka) 2:1 (2:0). Bar. Vezette: Majoros. 
Élénkiramú, változatos mérkőzés- Igaz
ságos eredmény. Góllövő: Tátrai, Honthy, 
ill. vitéz Kalmár. — JSE IT—Kwkunha- 

.l;así MO.VE, 11. 4:L ( :̂1). Búr.. Vezette: 
Szebclédi. Góllőyő: Bállai (2), Lipka (2), 
illetve Fáy.

Debrecen: DTE—Nyilastelepi Törekvés
4:0 (1:0.1, Dcbreoeai kupa. Vezette: Sá- 
rosi. Fölényesen gvőzött, a DTE. Gól- 
1 ü vő: Pá sz tor (2), B obá k As Tel ek. —
DMTE-D. Tégláskerti FC 1:1 (1:0). Bar. 
Vezot f e: ICő rösí.

Zenta: ZAK—Szegedi FIE 3:0 (2:0).
Bar. Vezette: Sz.abó. Nagy fölény, biztos 
győzelem. Góllövő: Újházi, Gondi á*. 
Borbély.

Bácsalmás: Báesalmási MOVE—Szabad
kai TC 3:2 (0:1). BaT. Vezette: Román. 
Változatos, szép mérkőzés. Góllövő: Polcz 
(2). Str.asscr, -t'ilctvo Andrekovics (2).

Sarkad: Sarkad! CASE—Nagyszalontai
Bocokai (5:2 (2:1). Bar. Vezette: Steigei- 
wald. Szünet után visiszn-esett a. szalontai 
(«apat. Góllövő: Tóth (3), Házi (3), ill. 
Antal (2). ^Csantavér: CsAK—'Kiskiinilnalasi AC 6:1 
(1:0). Bar. Vezette: Bíró. # A nrezőnybon 
a vendégcsapat egyenrangú fél volt, ka
pusa azonban nagyon gyengén védett. 
Góllövő: Vinczcr (2), Botfák (2), Gregiw, 
Föld!, ill. Király;

Komárom: Érsekujvári SE—KAO 3:0
(1:0). Bar. Vezette: Horváth. Az ÉSE 
máris kitűnő formában van. Góllövő: 
Pintér (2) é& Csapó.

Tapo'ca: Cclldömölki VSE—TVSÉ 3:1 
(1:1). Vatíiitas bajnokság. Vezette: Wem- 
per. Megérdemelt győzelem. Góllövő: 
Hen.de- (2), Sülé, illetve Lábadt!.

Újvidék: U VÁC—Budapesti VSC 4:3(5:3). Vasutas bajnokság. Vezette: Kacz- 
köv. Hevceiramú. izgalmas mérkőzés. A 
17. percben már 3:0-ra vezet a hazai csa
pat, amikor feljönnek a budapestiek és 
egyenlítenek. A II. félidőben nagy harc 
folyik a pályán. ; A 2-1. percben az 
TJVAC-nak sikerül gólt szereznie ez el 
is dönti a mérkőzés sorsát. Góllövő: 
Mongol (2), Lépes, Kurunezi. 511. Földesi 
(2) és Maszar ovi'Cis. — UFC—Duna 6:2 
(2:1). Bar. Vezette: Bitchner. Góllövő: 
Erdős (3), Pönge (2), Zahorati, illetve 
Nagy (2).

Bácakossuthfalva: BBC—Bácsfekétchcfeyi 
SK 8:3 (3:3). Bar.- Vezette: Csákvári.
Góllövő: Bordás (4, kettőt ll-e<sb5.1)f
Sztanyó (3), Mardos, ill őri (2), Kasza;

Alberttelep: A. MÁVAG—Miskolci já
tékvezetők 4:2 (2:1). Bar. Vezette: Szlav- 
kovözikv. Szép mérkőzés. Góllövő; Ko
vács, Bíró Rákos, Tőzer, illetve Regőczi, 
SchramKÓ.

Szeged: UTC II—Fodrászok 2:1 (0:1).
Barátságos.

Majd az Újpest ellen!
—- mondják a Törekvés

ben
Kőbányán nagyon szégyenkeznek a 

Testvériségtől elszenvedett vereség miatt. 
Néhány játékos olyan falelkü játékot 
mutatott. hogy csütörtökön a Szent 
Tstván Kupa csapat egészei.' máskép fog 
festeni, mint a múlt vasárnapi.

Szinte bizonyos, hogy kimarad a 
csapatból Szűcs. Kardos és Sirály. Való
színűiéi: sor kerül Bnjáki, Pusztai és 
Császár játékára. Császárra ezúttal mint 
bálösszekötőre számítanak.

Még a kapus személyében is lehet 
változás. Kiss I helyét ezúttal Polócz II, 
az ifjúsági kapus veszélyezteti.

Az Újpest elleni mérkőzés előtt még 
egy edzést tart a Törekvés. Kedder. 
délután erőnléti edzésre gyűlnek egybe 
a Törekvés játékosai.

A csütörtökön este sorra kerülő mérkő
zést az Újpest ellen vívja a kőbányai 
csapat. Ezen akarják „kiengesztelni11 a 
játékosok, a szurkolókat.

L u k á c s  b e é r k e z e t t  
G y ő r ö t t  a  -  F e r e n c 
v á r o s b a
Hem mennek Berlinbe a zdld-fehérek

A  Ferencváros vasárnap Győrött 
vendégszerepeit s az idény elejét 
meghazudtoló szép játékkal kilenc 
gólt hagyott az ottani I. osztályú vá
logatott hálójában.

—• M eglehetősen jól játszott a. 
csapat G yőrött —  mondotta vitéz 
K cm encsy  Sándor főtitkár. —  Külö
nösen az első félidőben tettek, ki ma
gukért. a fiúk. Szünet után már bá
gyadtabb já ték  fo ly t a pályán. 
Ennek oka elsősorban az óriási hő
ség  volt. Valóságos kánikula volt va
sárnap G yőrött. A ztán a salakos, 
poros pálya sem igen volt Ínyére a 
mieinknek. Ünnepségszámba m ent a 
vendégszereplésünk. K özel áOOO 
néző köszöntötte a Ferencvárost s a 
já ték  előtt Czopf F erenc dr kerületi 
elnökkel zászlót cseréltünk. Csupán 
ez a poros pálya rontotta el a teljes  
sikert.

A  zöld-fehérek Csikós —  Tátrai, 
Pósa  —  Sárosi III, Polgár, Lázár —  
Lukács, Kiss, Jakab, Finta, Gyetvai 
összeállításban kezdtek.

■—- Pósa  —- mondja vitéz Kem e- 
nesy  —  óriási igyekezettel és egé
szen jól já tszott egy  félidőt. Úgy lát
szik, most már nem lesz baj a lábá
val. Szünet titán W aldinger állt be 
helyette. Ö is egészen  jól m ozgott.

Lukácsról nagyon jó  a véleménye 
a Ferencváros főtitkárának.

—  N ekem  ■—  mondja —  nagyon  
tetszett Lukács. Minden erény m eg
van ebben a fiúban, ami erénye a jó  
szélsőnek. Lendület, áttörökészség , 
kapurahúzás. A ztán lőni is tud a kis

A sérült Lukács 
2 -3  n a p  s u l i i v á  
hazautazhat
Szabadkán megnyugodtak 
a kedélyek

Szabadka, augusztus 4. 
Szabadkán nagy leli angol tság lelt úrrá, 

amikor látták, hogy szertefoszlanák a 
SzVAK I. osztályúságitnak reményéi. Az 
első 24 óra e!lelkivel azonban a tárgyi- 
tagosabb szurkolók már megállapították, 
hogy inkább a.z UAC-nak van a helye 
az NB I-bett, mint a SzVAK-nak.

— Az a csapat, — mondották — amely 
75 percig kapus nélkül játszva, idegenben 
meg tud nyerni egy mérkőzést, az jó 
csapat kell, hogy legyen. ,Lukács, a vasárnapi szabadkai mór ko

fán ----- ------- , ... - ,orvosok véleménye szerint 2—3 nap múl 
va már elhagyhatja a kórházat és haaa 
utazhat Újvidékre.

A szabadkai szurkolók bizony nagyon 
sajnálják az elmaradó NB I-cs mérkő
zéseket, de vijjastzal0dna.lv azzal, hogy 
az NB II Zrinyi-csoporlja Is. amelyben 
a SzVAK és a Szabadkai Sport is helyet 
fog'ilai, igon erős. Jö mérkőzéseiket kap 
tehát Szabadka.

A Sport is erősen készül és szeretne 
ellentétes sorsolást kapni a SzVAK-kaJ, 
mert minden vasárnap jutna NB II már
kázás Szabadkának. A Sport egyébként 
a Stadionban renuevá mérkőzéséit.

A Bácska háza táján Is nagyban folyik 
a készülődés. Minden edzésen 50—60 já
tékos van jelen. Nagy az öröm. hogy a 
Bácska II csapatát beosztották a kerü
leti bajnokság I. osztályába. így majd 
foglalkoztatni lőhet az egész .iátékosgár- 
dát. Az NB III-ban nincs sorsolási kí
vánsága a Bácskának, csak azt kéri a 
kerülettől, hogy a TI. csapat a kerületi 
bajnokságban olyankor játsszék ittihom, 
amikor a Bácska nagycsapata idegenben 
játszik.

B. M B.

— AZT HISZEM AZ SZVSE JÁTÉKOSA
LESZEK

— mondotta Kovács II, a Pénzügy jeles 
csatára, aki máris Szegeden tartózkodik.
— Már kértem egyesületemtől a kiadatá
somat, de választ még nem kaptam. Ha 
sikerül az igazólsáomat . nyélbeütni. a 
szereplésem körül mégis zavarok lesznek, 
mert hosszabb tartózkodásra öbecsére 
kell utaznom. Vaeutasjátékosoknak azon
ban nem okozhat gondot az utazás . . .

Kolozsyt, a Szegedi EAC válogatott 
középfedezetét Nagyváradra hívják. 
A NAC szeretné megszerezni Kolozsyt 
szélsőfedezetnek. A játékos szívesen 
menne, de beosztása egyelőre Szegedhez 
köti.

Szentesen mozgalom indult meg, hogy 
az . SzTE és az Sz. MÁV egyesüljön. Az 
új egyesület neve Szentesi VTE lenne

A Debreceni VSC vasárnap kiadós 
edzést tartott. Az edzésen három próba
játékos is résztvett.

A Pénzügy csapata az új idényben 
minden kedden két kapus és csütörtökön 
erdeiéti edzést tart. Vasárnap a ,.03’ ’ FC 
csapatával játszik barátságos mérkó'zést, 
délután fél 6 órakor a Pasaréti-utón.

A III. kér. Árpád SE ma, kedden dél
után 4 órakor kölyölitobor/.ót tart a 
Nagyszombat-utcai, sporttelepen.

A Szent István Kupa mérkőzéseiből k|. 
esett Kispest továbbra is edzésben ma
rad. Kedden a szokásos cró'njéti edzései 
a KAC-pályán tartja meg. Csütörtökön 
pedig valószínűleg az EMTK-vai játszik 
odzömérk'őzést az erzsébetuteai pályán.

A Cs. MOVE vasárnap déluíán a régi 
csapata ellen játszik edzőanérkőzés!. A 
régiek csapatában több ismert játékos 
szerepel. így Kovács (Gamma), Vágd 
Újvári (volt Kispest), Horváth II (volt 
Hungária). Csepelen nagy érdeklődés előzi 

I meg «. .mérkőzést.'

Lukács. K ét gólja közül az egyik , a 
m érkőzés legszebb gólja volt. K ielé
gíti tt azonban a, többiek, játéka, is. A 
társaság erőnléte máris kifogástalan. 
A m érkőzés v ég efelé  a nagy hőség 
azonban őket is elővette.

A  győri válogatottról ezeket mond
ja  K cm en csy :

—- E g y-k ét tehetséges játclzos 
akad közöttük, de nem értették  meg 
egym ást. Hiányzott, a csapatból az 
összeszokottság. A ztán a poros 'pá 
lya és a nagy m eleg nekik sem  hasz
nált.

—  Ezcii a. héten  —  folytatja  K e- 
m enesy  —  már a Szent István Ku
pára készülünk. M ivel a NAO elleni 
m érkőzésünk szom baton kerül sorra, 
ezen a héten csak két edzést tartunk, 
kedden és csütörtökön. A  szerdai 
edzést kihagyjuk.

A rra a kérdésünkre, hogy elmegy-e 
Berlinbe a Ferencváros, ezeket 
mondja K ém en esy :

■— Sajnos, véglegesen  el kell tekin
tenünk a m egtisztelő meghívástól. 
Nem  m együnk m ost el Berlinbe, 
Nem akarnuk m agunknak határnap- 
zavarokat okozni. Ha ugyanis elfo
gadnák a m eghívást, akkor az 
augusztus 24-re kisorsolt m érkőzé
sünket nyolc napon belül kellene le
játszanunk. A  két erős berlini m ér
kőzés és visszautazás után ezt nem  
vállalhatja a Ferencváros. E zért 
kénytelenek vagyunk véglegesen  le
mondani a berlini portyát.

*
A  zöld-fehérek mai edzése fé l 6 

órakor kezdődik.

Csak a név miatt 
hiúsult m egazom bori 
csapatok egyesülés©

Zombor, aug. 3.
Zom borban általában nem a leg

nagyobb örömmel fogadták a  Nem
zeti Bajnokság beosztását. A  leg
nagyobb múltú egyesület, a  Zom - 
bori SE ugyan helyet kapott az  NB 
III-ban, de a Zombori TK -ról m eg
feledkeztek. Pedig ez az egyesület is 
szép sporlm ultra tekinthet vissza.

A z M LSz döntése után nagy goflid 
hárult a zom bori sportegyesületekre. 
A z N B III-ba beosztott Zombori 
SB-nek ugyanis az első csapaton 
kívül a szabályok szerint m ég a  ke
rületi és ifjúsági bajnokságban is 
kell csapatot indtíania. Játékosállo
mánya azonban olyan szegény, hogy 
ennek a követelményeknek a jelen
legi körülm ények között aligha tud 
eleget tenni. Mindössze 20— 25 já té 
kos áll a ZSE rendelkezésére.

Ilyen körülmények között az 
egyetlen m egoldás az lett volna, ha 
a két egyesület, a ZSE és a  ZTK  
egyesül. A  tárgyalások azonban nem 
sok eredménnyel végződtek, mert 
egyik egyesület sem akart lemon
dani nevéről. A  helyzet tehát nem 
változott és mindkét egyesület ' kü
lön fo g  működni a jövőben is.

A  ZT K  szurkolói remélik, hogy a 
Hazatérés Bajnokság győztesét, a  
Bezdáni SE -t beosztja a szövetség az 
NB II-be és ebben az esetben a ZTK 
is helyet kaphatna az NB III-ban. 
Zom borban általában az a vélemény, 
hogy a  város feltétlenül megérdemli 
az M LSz tám ogatását, mert Zom bor 
nagy és szép város, amelynek kor
szerű és M agyarország egyik leg
nagyobb méretű sporttelepe éppen 
épülőfélben van.

Illés Sándor.

d c n a -t is z a k ö z i k e r ü l e t
I. B) osztály 
Váci csoport

1. D. Magyarság II 22 18 1 3 62:15 37
2. Kisalagi SE 22 14 3 5 71:36 31
3. Felsögödl TK 22 14 1 7 50:39 29
4. Fóti SE 22 12 4 6 61:30 28
5. Fóti TSE 22 11 4 7 50:35 26
6. Váci SE II 22 12 2 S 55:39 2fl
7. Dorogi AC II 22 12 1 9 63:36 25
8. Váci Rém. II 22 12 1 9 66:45 25
3. Szödligeti TC 22 6 2 14 42:66 14

30. Alsógödi TK 22 5 0 17 24:79 10
11. Hontmegyel TSE 22 4 1 17 38:82 9
12. V.-egyházi MOVE 22 2 0 20 15:95 4

Rákosi csoport
1. Dunaharaszti SC 24 17 S 2 66:26 39
2. Maglódi MOVE 24 17 5 2 58:L> 393. Dunaharaszti TSE 24 11 7 C 35:27 29
4. Isaszegi MOVE 24 14 0 in 51.1(1 28
5. Üllői DSK** 24 14 1 9 98:42 27
G. Péceli AC 24 11 4 9 49:47 SS
7. Rákosi VSE 24 10 5 8 57:55 W>8. R-kereszturi TE II 24 11 2 11 47:48 34
9. Gyömrői MSE 24 9 4 11 39:58 22

10. Cinkotai TK II 24 8 3 13 28:46 19
11. Gyömrői VOGE 24 6 1 17 31:S6 13
12. Rákoscsabai TK II* 24 0 1 23 10:62 1
13 R-csabai MOVE* 24 8 2 14 34:49 lS* Visszalépett.

•* Két büntetőpont levonva.

WMTK T-TVMTK II 4:5 (Ml.
Vezette: Burger. A nagy hőséfrbt 
sen idényclejj játókor mutattak 
patbk Golilovű: Gerle (2), Fuzee 
Zömesij illetve 'Kováik és Xx6ta3&\b



Kedd, 1941 augusztus 5. isas
Ü n n epellek  a  k a fa k o - 

s©te s megresade®t«6k 
e ls ő  ö n á lló  v e rs e 
n y ü k et
( J ó l  s i k e r ü l t )

A ,,kajakos ünnep*, vagyis az első 
pnálló kajakos verseny kitűnően sikerült.
Az ujonnan alakult szövetség kitett 
magáért: mindenki úgy dolgozott, hogy 
a közönségben az első benyomás kedvező 
légyen. Ez, hála az önzetlen munkának, 
teljes mértékben sikerült, vagyis be
bizonyosodott, hogy a kaj-akszövetség 
életképes. Talán több néző lehetett volna, 
de ez nem ejt kétségbe senkit, majd 
később idő múltával, látva a lelkes 
munkát és a jó eredményeket egyre több 
embernek fog megjönni a kedve.

A. Pannónia Turista Egyletet érte a 
kitüntetés, hogy a versenyt megrendez
hette. Az óbudai kíubház körül már a 
verseny kezdete előtt egy órával szorgal
mas versenyzők melegítettek be ̂  a 
Bunaágon és valamennyien erősen 
kötötték az ebet a karóhoz, hogy ők lesz
nek az elsők.

Kedvben tehát nem volt hiány.
Sí

Kivonult a Magyar Film Iroda is. a nézőtérrel szemben levő parton pedig a 
csokoládészínűre égett ifjúság l&ta 
kapaszkodva híd tetejére ülve biztatta a 
versenyzőket. Mikor észrevették, hogy a 
felvevőgép lencséje feléjük irányul, meg 
hevesebben kiabáltak. szurkoltak.
A. végén annyira belejöttek, hogy meg 
a mezőnyt kísérő motorcsónakot is kitoro 
lelkesedéssel biztatták további kitartásra:

— Hajrá motoros! Vigyázz, behoznak!
*

. Kinn van a versenyen Brém György 
dr, a szövetség ügyvezető elnöke, ő i« 
elégedett-. . _— Szép keretek — mondja —. hala 
Istennek népes mezőnyök, jó rendezés, 
csak a pálya rossz, mert kanyar van 
benne. A tutaj, amiről a vci’senyzóic 
indulnak, elég kicsi majdnem elsüllyed a 
Rnk fiú súlya alatt. Örülök a viszonylag 
elég sok nézőnek, ha így fart tovabo, 
jövőre már a tutaj is nagyobb lesz.

Ránéz az árboc tetején lengedező 
szövetségi lobogóra:  ̂ , _ .
• — Először lengeti a szél a zászlónkat 
e remélem, méltó arra, hogy ott lengjen, 

■Pálinkás László szövetségi kapitány 
még hozzáteszi:

— Ahhoz képest, hogy ez az első ver
senyünk, minden nagyon jól megy.
A jövőben természetesen még ponto
sabban. még tervszerűbben fogunk dol
gozni. — Arra a htapcrces késésre céloz, 
amivel később kezdték versenyt. -“■*
A nézőterünk, sajnos, még elég kicsi, 
úgyhogy ennél több embert nem tudtunk 
volna kényelmesen elhelyezni. A jövőben 
a versenyeket máshol fogjuk rendezni. 
Olyan helyet keresünk, ahol a pálya is 
jobb lesz, a nézőtér is nagyobb lesz.

Brém Györgynek a tutajba vonatkozóan 
igaza lett. mert az egyik hölgy, hogy az 
elnök állítását alátámassza, belefordult a 
vízbe. Természetesei; semmi baja sem 
történt, még jól is járt. mert fürdőit 
egyet ebben a nagy melegben. '

— Jövőre már ilyen sem fog előfor
dulni — mondta valaki mellettünk

*
A versenyzők iő tudatában voltak n 

verseny nagy fontosságának, mert olyan 
izgalmas versenyeket rögtönöztek, mint 
a „Vidéki bajnokságon’4 Komáromban. 
Nem egyszer győzött az első hajó 2 2 
centiméterrel. A közönségnek természe
tesen mindez nagyon tetszett s az ön- 
í&edt biztatásnak se* vége, se4 hossza 
nem volt.

A kezdő férfiak egyes versenyének a 
hajrája után, amiben az első és a 
második között 30 centiméter volt,  ̂az 
egyik szurkoló büszkén düllesztette ki a 
mellét:— No lám, ezek is nekem köszönhetik 
a győzelmet!

— Miért? — hangzott az érthető kér
dés.— Hát nem láttad, hogy hogy biztat
tam őket?

Megkérdezünk egy versenyzőt is : 
Balatoni Kamillt, a sokszoros bajnokot, 
aki már nem is tartja számon győzel
meit. Mit szól a versenyhez. A csupaizom 
„Öreg fiú“ ezeket mondja:

— Nagyon erősek a versenyek, mond
hatom. soha életemben így nem erőlköd
temTermészetesen most is győzött Nagy 
maitényival kettesben, még pedig igen 
erős ellenfél ellen; a Blahó—Kovács part 
győzték le. , , . , , ,— Ma még két számban ímlnlok — 
folytatta +-. egy egyesben es négyesben. 
Mindkettő; meg fogjak nyerni, hacsak 
a lapátunk el nem törik, vagy » torgok 
fel nem borítanak. Nagyon rossz ez a

Igaza lett: mindkét számot megnyer
ték. *

A tízes indiánkajaknak első ízben volt 
ellenfele. Egy cserkészegyüttes állt ki 
ellene és ha természetesen nem is verte 
le. a táv egy részében igen megdolgoz
tatta a tíz WMTK-versenyzőt. A vérme- 
sebbek már meglepetést vártak, ez azon
ban elmaradt. .A cserkészek azért jó munkát végeztek.

*
A verseny érdekességét jellemzi, hogy 

a befejeztéig, ami egy kissé elhúzódott, 
egy néző sem távozott. Nézők, illetékesek 
egycszerre mentek haza. Ez is elég ritka
ság.

Beszámolónk befejezéséül álljon itt az 
egyik néző őszinte kijelentése:

— No, eggyel több szövetség. De nem 
baj, ilyen lehet akármennyi,

A verseny részletei (a szombati ered 
‘kények zömét már vasárnap ismertet- 
tűk);

Hosszútávéi verseny (táv 6000 m): 
Kettő kajak. íéríi I. osztály: 1. Blahó—

Kovács BSzIíRT 26:58. 2 Balatoni—Nagy- 
biajíécVi 27:57. 3 Baióthy KKK
28:14 II osztály: 1. Déssy—Mezei KKK 
an.-si: Kezeli: i; Jávory—SárkOzl WMTK 
2*>; Ás. .Rövidtávú versenyek. 
liÉgyes kajak, kezdő hölgy:
Eresébe! Pannónia TE 4:39, ... 
ötált KKK 4:48, 3. Jávori
WMTTC 4-49 
■ Egyes ka jak, TI- oszt. h8£ y :  L TMhné 
WMTK 4:29.0, 3, Horváth Erzsébet KKK 4.39 i
, Kettes kajak kezdő: 1. Weimert—

Borváth PTE 3:45, 2. ^ ^ ö z i—Jávori
W'MTK 3:4-5 8, 3. Váczi—Kallói WMiit.
8 M8.
. '-Egyes kajak portya: 1- N WMTKí % e í  Ganz 4:27.2. 2. Szampias WMXü  
5;8í9.5, 3. Demeter Ganz 4;43. ,,
.Vegyes kajak portya idős: 1.-"őísef WMTK 4:28, 2 Heim WMT
í:%t. 3. Gátay PTE 4:415.
V,.': lettes kajak portya hölgy; 1. Tóth gglz WMTK 4:45, 2. Földes—Katona
WsMTK 4:51.'tettes kajak portya: 1. Komm—Nonr

iitS, 3, Gftty—Tarr PTE 4:16,

3. Novák—Hunyadvári WMTK 4:20.2.
Egyes kajak portya hölgy: 1. Tóth

Aranka WMTK 4:52, 2. Rácz Teri WMTK 
4:59, 3. Földess Anna WMTK 5:11,

Kettes portyakajak: 1, Takács—
Demeter Ganz 4:11.4, 2, Heim—Fekete
WMTK 4:15.9. 3 Kisztics—Kozák Ganz
4:25.

Egyes hajak I. osztály: 1. Balatoni
Kamill PTE 3:27.6. 2. Blahó BSzKRT 
3:32. 3. Bajothy KKK 3:34.

Kettes hölgy I. osztály: 1. Dery—
Szamosy PTE 4:47. 2. Jármay—Horváth 
KKK 4:55.

Egyes kajak if júsájri: 1. Hegedűs
István KKK 4:07. 2. Varga PTE 4:12.2. 
3. Molnár KKK 4:14.

Egyes kajak ifjúsági: 1. Urányi János 
WMTK 4:05.. 2. Petőházy KKK 4:21.5.

Kettes kajÉk I. osztály: 1. Balatoni—

Nagymajtényi PTE 3:34, 2. Blahó—'Kovács 
BSzKRT 3:35.2. 3. Cseh—Bajothy KKK 
3:38.5.

Négyes kajak hölgy: 1. Pannónia TE 
íSzamossy. Déry, Márton, Péter) 3:56,
2. WMTK 3:59.2, 3. KKK 4-.05.6.

Egyes kajak kezdő: 1. Schlenker Endre 
Ganz 3:30, 2. Roth BSzKRT 3:36, 3. Hor
váth PTE 3:40.

Kettes kajak II. osztály: 1. Zádory— 
Nemes WMTK 3:48, 2. Dési—Mezey KKK 
3:49.5.

Egyes kajak hölgy I. osztály: 1. Déry 
Emmy PTE 4:22, 2. Jármay Katalin KKK 
4:25, 3. Szamossy Irén PTE 4:84.

Indián tízes: 1. WMTK 4:16, 2. 169. 
cs. cs. 4:26.

Négyes kajak: 1. Panonia TE (Bala
toni, Kubáth, Nagymajtényi, Weimerí) 
3:20, 2. Karakán KK 3:23, 3. WMTK a) 
csapata 3:32.

ÖKÖLVÍVÁS

Hz ÉJ bajntkok sora:
Podány, Bogács, Frigyes, Papp, Torma II. 
Szalay, Jászai, Szolnoki

1. Péter 
Dalruady 
Vilmosné

A z országos egyéni ökölvívó ba j
nokság  harmadik s egyben utolsó 
feldú lója vasárnap este zajlott le az 
NTE-tornateremben. Zsúfolt nézőtér 
előtt folytak a küzdelmek s hatal- 

harcok közepette néhány m eg
lepetés is akadt. Egyik ilyen megle
petés Szolnoki győzelme volt Ho- 
molya  felett, a  másik pedig a tarta
lékként beugrott Szalay BSzKRT 
végső győzelme. A z utolsó forduló 
részletes eredményei:

Légsúly:
Miriszlai győz Varga ellen. K ö

mény csata. Miriszlai többet üt, bár 
néha egy-egy tenyeres és alkaros 
ütés is becsúszik! —  és megérdemel
ten győz. Varga csak a 3. menetben 
jött fel.

Podány ellenfél nélkül győz  (K iss 
sérülés miatt nem léphetett szorító- 
ba).

Harmatsúly:
Bogács győz Horváth ellen. B o

gács fölényesen verekszik. A  2. me
net után Horváth feladja (délelőtt 
szerzett fülsérüléss kiújult).

Darai ellenfél nélkül győz  (Artner 
nem jelent m eg).

Pehelysúly:
Csapagya— Daróczi döntetlen. Ha: 

talmas harcban csépeli egymást a 
két öklöző. Daróczi hatalmas balke
z e k e t  üt, Csapogya jól szurkál. Mi 

Csapogyát egy hajszállal jobbnak 
láttuk. •

(A  harmadik hely eldöntéséért a 
két ökölvívó egy óra múlva újból 
szorítóba lépett. Ez a mérkőzés is 
hatalmas harcot hozott, ezúttal Da 
róczi volt egy  hajszállal jobb, g y ő 
zött is s így harmadik helyezett 
lett.)

F rigyes győz Bandi ellen. A  ba j
nokság legszebb mérkőzése. R agyogó 
támadások váltják egymást. A z első 
két menetben inkább Frigyes kezde
ményez: keményen szurkál, közel
ugrásait kemény horgokkal fe je z i1 
be. Bondi azért pompásan ver vissza. 
A z első két menet egy-egy hajszál
lal Frigyesé. A  3. menetben Bondi 
belefekszik, kemény, ,,szük“ horgo
kat ver s bár a füle vérzik, azzal 
sem törődik. Frigyes győzelme m eg
érdemelt. A  mérkőzés végén mind
két öklözö hatalmas tapsot kap.

Könnyfisúly:
Bene győz Strincz ellen. Strincz 

jól szurkál, de Bene kemény horgai 
végül Is felörlik erejét. A  3. menet
ben kétszer is földre kerül.

Papp győz Kocsis ellen. Kemény 
horgok csatája a mérkőzés. A z első 
két menetben Papp, a  harmadikban 
Kocsis jobb valamivel.

Váltósúly:
Csapó— Barát döntetlen. Három  

meneten keresztül csépeli egym ást a 
két öklöző. A z első menetben Csapó, 
a másodikban Barát jobb, a végén 
kiegyenlített, ádáz harc folyik.

(A  nehézsúlyú mérkőzések után 
ezt a mérkőzést is megismételték. 
Ezúttal m ég elkeseredettebb harcot 
vívott egymással a két ellenfél. 
A  végén Csapó már vezetett egy h a j
szállal, amikor rossz lehajlása fo ly 
tán belefejel Barát gyom rába. Barát 
elterült. Kiszámolták, viszont Csapót 
leléptették a szabálytalanság miatt. 
A  második helyezett tehát Barát 
lett. A  közönség hosszú perceken 
keresztül tüntetett a vidéki ökölvívó 
lepontozása m iatt!)

Középsúly:
Szalay győz Kass ellen. Szalay 

pompásan szurkál a kemény egye
neseket és horgokat ütő Kass fejére 
és testére. A  3. menet irtózatos 
verekedésében Szalay kem ény 
felütésekkel veri vissza Kass egye
nes támadásait.

Csontos ellenfél nélkül győz. (N yi- 
rati sérült.)

Félnehézsúly:
Pálfi győz Ősze ellen, ősze félén

ken szurkál a nagyokat ütő P á lit 
felé. A  3. menetben Pálfi annyira 
kikészíti ellenfele gyom rát, hogy 
azt leléptetik. Erőfölény . . .

szabálytalanság. Szigeti fogásért 
megintést kap, majd később mind
kettőt megintik szabálytalanságért.

(A  megismételt mérkőzésen Jászai 
támadott többet. Szigeti fejelésért 
megintést Is kapott. G yőzött Jászai 
a ezzel bajnok lett.)

Nehézsúly:
Szolnoki g yőz  H om olya ellen. A z 

első menetben Szolnoki nagy horgo
kat üt, némi fölénybe kerül. A  kö 
vetkező menetben Homolya nagy 
felütésekkel hozza be hátrányát. A  
3. menetben is jobb valamivel Ho- 
molya. A  menet közepén egy hatal
mas lengőütés tarkón találja Szol
nokit. A  BSzK RT-ökölvívó elterül, 
kiszámolják. A  mérközésvezetö m eg
kérdi a pontozókat s azok véleménye 
alapján a szabálytalanul ütő H om o- 
iyát lelépteti és Szolnokit hirdeti ki 
győztesnek.

M ogyoródi győz Varga ellen. V ar
ga hiába tám adja újra, m eg újra 
M ogyoródit, az minden támadását 
keményen veri vissza. Egyszer egy 
balhorogtól el is terül Varga. M ogyo 
ródi győzelm e elvitathatatlan.

A  bajnoki körm érkőzés
végeredm énye:

L égsú ly : 1. Podány BVSC 6, 
Miriszlai (Szóin. L E ) 4, S. Varga 
BSzKRT 2, 4. Kiss W M TK 0 pont.'

H arm atsúly: 1. Bogács W M TK  G, 
2. Darai (Debr. T E ) 4, 3. Horváth 
BSzKRT 2, 4. Artner BVSC 0 pont.

P ehelysúly: 1. Frigyes BSzKRT 
6, 2. Bondi W M TK  4, 3. Daróczi 
(K ol. M ÁV) 1, 4. Csapogya MPSC 3 
pont.

K önnysúly: 1. Popró'csi-Fapp (Lap
terjesztők) 6, 2. Bene BVSC 4, 3. 
K ocsis BTK 2, 4. Strincz BSzKRT 0 
pont.

Váltósúly: 1. Torm a II BTK 6, 2. 
Barát W M TK  3, 3. Csapó (Szóin. 
L E ) 3, 4. Korányi M AFC és Szalay 
BVSC 0— 0 pont.

K özépsúly: 1. Szalay BSzKRT 4, 
2. Csontos FTC 4, 3." Kass 2, 4. Nyi- 
rati 2 pont.

Fél-nehézsúly: 1. Jászai W M TK 5, 
2. Szigeti FTC 5, 3. Pálfi (Kol. M ÁV) 
2, 4. ősze RPLE 0 pont.

N ehézsúly: 1. Szolnoki BSzKRT 6, 
2. Hom olya FTC 4, 3. M ogyoródi 
F T C  2, 4. Varga W M TK 0 pont,

A körösparti P a r i s  

m e g f o g t a  a s z í v e k e t •  • •

Apróságok a nagyváradi kétnapos úszó
versenyről

2.

A z úszőszövetség nagyon jó l vá
lasztott, am ikor az idei úszókon
gresszusi verseny megrendezésére 
Nagyváradot kérte fel. Vasárnap 
este, am ikor az ország különböző ré
szeibe hazatérő versenyzők a pálya
udvaron elbúcsúztak a vendéglátók
tól, egyhangú volt a megállapítás, 
hogy mindenki két kellemes nap em
lékével és Nagyvárad kedves képé
vel tér vissza otthonába. A  körös- 
parti Párizs m egfogta a szíveket...

A z elszállásolás, az étkezős, a min
denre kiterjedő gondosság m ég a 
legnagyobb versenyzők életében Is 
különösen kedves portyaemlékké 
teszi a várad! napokat. A  verseny 
megrendezése, a gyorsan és hibátla
nul gördülő számok, a csaknem há,- 
rom százfönyi versenyzőgárda fegyel
mezése, az elért eredmények sport- 
belileg is értékes határkővé teszik 
az idei úszókongresszusi versenye-, 
két.

A  rendezőgárda legnagyobb ju 
talma a szépen sikerült kétnapos 
verseny. Nem. véletlen, hogy Bihar 
megye székhelyén rendeznek ilyen 
nagysikerű versenyt. Vitéz Nadányi 
János dr, a várm egye alispánja, 
maga is régi kiváló sportember, aki 
m ég 2— 3 évvel ezelőtt is indult te
niszversenyeken. A  rendezőség élén 
A jla y  G. G yula,, az NSE alelnöke 
maradandó emlékű munkát végzett.

A  VE R SE N Y  HŐSE:
A N G Y A L  II

A tatabányai úszó kitett magáért. 
Nagy fölénnyel megnyerte a 400-a# 
kerületközi versenyt, á 4 x  200-as váltóban 
a harmadik helyről az elsőre vitte fel a 
csapatát és olyan előnyt adott át báty
jának, amely végül is elégnek bizonyult 
Kőrösy II-vel szemben és ezzel az észak
nyugati csapat megnyerte a váltót. 
A második napon pedig 100 méteren le
győzte Elemérit ét, Kőrösyt. Bebizonyí
totta. hogy egyik legtehetségesebb ver
senyzőnk, aki ha megfelelő edzést foly
tathatna, a válogatott csapat erőssége 

i lehetne. Wani© dr meg is hítva a2 UTE- 
versenyre és az országos bajnokságon 
való részvételre. Ha ezen a két verse
nyei; Angyal II jól szerepel, a Svéd
országba utazó 4 x200-as váltónak tagja 
lesz. 1

(Angyalnak nincs szüksége külön ,fel- 
paprikázásrá-’ , de mégis megírjuk, hogy 
ar: egyik válogatott úszó fogadott Wanie 
dr-ral. hogy a tatabányai • úszó a 2<)0-aa 
bajnokságban nem lesz az . első . négy 
között

INDÍTÁS
Az első napon borús, felhős égbolt 

alatt folytak a versenyek. A víz bizony 
hideg volt. Az egyik hátüszószámbán 
dideregve várták a versenyzők az indí
tást. Egy nyelvbotlás révén így hangzott 
a figyelmeztetés*.

— Elkékülni I
— Ezt nem is kell bemondani, ez már 

regen ípegtürtént — vágta rá valaki.
SZEGÉN Y L ö

Nagyvárad két napig tele volt az 
ászokkal. Amerre fcsak járt az ember az 
utcákon, mindenütt versenyzőkkel talál
kozott. Az egyik cukrászda .terraszán 
majdnem ezer sütemény fogyott el a két 
nap alatt. A lófogatü bérkocsiknak is 
volt forgalmuk. A fiúk nagyon élvezték 
ezt a békebeli szórakozást.

Mezey dr. Tolnai és Kislégi vasárnap 
délelőtt szintén beszállt egy „konflisba44.

A dolog azonban sehogy sem akart 
menni. A ló képtelen volt elindulni. 
Végül’ a kocsis leszállt a bakról és kalap
ját a kezében tartva beszólt a három 
vízilabdázónak:

— Bocsánatot kérek, fiatalurak, de ez 
a szerencsétlen pária elpusztul, ha nem 
tetszenek kiszállni.

FIG YELM EZTETÉS
A rajt előtt mindig felhangzik a figyel

meztetés amely az időmérőket hív>a fel 
az élkészülésre. Nagyváradon az egyik 
szám előtt meglehetős zsivaj volt n ló
látón A közönségtől csendet, az idő
mérőktől figyelmet kért a bemondó.
A két bemondás azonban nagyon össze
olvadt és így hangzott:

— Csendet kérünk, időmérők!
Szegény versenyórások. Igazán nem

szolgáltak erre rá.
A  K A P IT Á N Y  KIVÁG TA
M AGAT

Waiiie András dr régi ismerőst fe 
dezett fel az egyik hölgy úszószám
ban. Régen, 1925-ben volt egyszer 
együtt a hölggyel egy váradi verse
nyen. M eglepetve kiáltott fe l a kapi
tány:

a -  Oh, hát maga is itt van! Em 
lékszik, am ikor együ tt versenyez
tünk...

Ebben a pillanatban W anie dr te
kintete a hölgy arcára esett. A z  ré
mülten várta a régi, régi dátumot.

A z úszókapitány azonban így fo ly 
tatta:

—  ...együtt versenyeztünk  —  
1939-ben?

Ugy-e, megérdemelte a hálás mo
solyt ?

RÉGI IDŐK EM LÉKE
Hazafelé a vonaton régi portya

történeteket elevenítettek fel a fiuk. 
Az  alábbinak volt a legnagyobb si
kere:

Nyugateurópából jö tt haza a vál
togatott vízilabdacsapat. Kánásy  
Gyula dr összeszedte minden ném et 
tudáséit és München■—B écs között két 
német lánnyal beszélgetett. A m ikor  
a vonat Bécsbe ért, a hölgyek ki
szálltak és Kánásy dr buzgón segí
tett a csom agokat kivinni. A  búcsúz- 
kodás egy  kicsit hosszúra nyúlt, m ert 
mire „Kanna“  visszatért a perronra, 
már csak távolodó vonatának utolsó 
kocsiját láthatta. Ott állt a váloga
tott csatár a bécsi pályaudvaron, 
ingujjban, ljS pfenniggel a zsebében...

N agyobb baj m égsem  történt, A 
portyavezető a kővetkező állomáson 
letette  Kánásy jeg y é t és yisszatele- 
fonált Bécsbe, hogy m enjen utánuk. 
De azért Kánásy sohasem fe le jte tte  
el az ingujjas bécsi órákat...

Vannak egészen furcsa dolgok
például

mikor a tartalék
nyeri az ökölvívó  
bajnokságot
(Néhány keresetlen szó a bajnoki viadalról)

séses. csak ^  iskolája”  hiúnyos. VargaA közelgő (ha .ugyan közelgő!...) 
Európa-bajnok,---ág miatt ezúttal nyáron 
rendezte a MöSz ■ az országos egyéni 
ökölvívó bajnokságot. A bajnokságon 
látottak alapján megint csak azt mond
hatjuk — a tavaszi időpont megfelelőbb. 
Ökölvívóink legtöbbje nincs megfelelő 
erőben Meg sem .közelíti például a 
csapatbajnokságon mutatott formáját! 
Deliát mindezen kár keseregni, mert a 
kényszer szülte ezt a nyári bajnokságot. 
A kényszer pedig nagy úr . . .

»
A kétnapos bajnokság rend-szore külön

ben bevált. Nem húzódik el a bajnokság 
s a tömörített fordulókkal ökölvívóink 
állóképessége csak javulhat. Legfeljebb a 
legjobb négy kiválogatását, mag a selcj- 
tezömérkőzfoeket kell a jövőben gondo
sabban végeznie a MöSz megfelelő 
bizottságának. Hogyan történt a kiválo
gatás amikor a tartalékként beugró 
Szalayról például kiderült, hogy a — leg
jobb középsúlyúnk" *

ökölvívóink általában' még nem tudták 
magukat beállítani a kétnapos bajnoki 
viadalra. A legtöbb versenyző minden 
mérkőzésbe belerohant s — megsérült. 
Pedig egy-egy sérülés minden lehetőség
től megfoszthatja az ökölvívót.*

A bajnokot közül Podány formája még 
eealc ,,biztató” , Bogács javulhat. Frigyes 
egészen jó formában vari, Papp kerrióny, 
mint szokott, Torma ragyogóan öklöz (de 
könnyelmű, a-mint szokott). Szalay pom 
páson öklöz, csak mar ogy&zcr venné

Az egyesületek közül a BSzKRT 8, 
WMTK 2, a BTK, BVSC és Lapterjesz
tők 1—1 bajnokságot nyert. Ha lett 
volna pontverseny, mondjuk 5:3:l-es pon
tozással, így végeztek volna a " résztvevő 
egyesületek: BSZKRT 17. WMTK Ifi,

Ipno-rti pilon Svitrptl int vláPikP7rfe I JA’sasai a szokott jo verekedő. Szolnoki | FTC 10, BVSC 8, BTK 6, Lapterjesztők 5, ■ ellen Sszigeu 301 vegentezijt s| jól llarPolt d,oh;U _ ncm raai {I4 J  Szolnoki LE 4, Debreceni TE 3, Kolors-
tdónkmt pontosan ver vissza. Sok a a  többiek közül Miriszlai igen lehet** vári MAY 3, MÁVAC, 1 pont.

Szigeti— Jászai döntetlen. Jászai
támad többnyire, hatalmas horgai és I komolyan"aa ökölvívást és a Versenyzést,— ■ ■" - - - -- * jóssal a szokott jo verekedő. Szolnoki I

még nem erősödött m íg ctörgó hosszú 
betegsége után, Kiss általában a hnrma- 
dik menőtöket nem állta végig. Darai a 
szokott kemény Horváth volt nmr sokkal 
jobb is, Boáik remek formában van, 
Csepogya sem rossz (ha n pontozókkal 
több szerencséje lett volna, előbbre ke
rült volualj, Daróczi jó  verekedő, kár, 
hogy csak a balkezét haszlnálja ütésre, 
Bene jobb is volt inár. Kocsisról is el
mondhatjuk ugyanez 1. Strincz bizonyta
lanul áll' a lábán s es: sokat rout. Bará
ton meglátszik elfoglaltsága hatása, 
Csapó jól verekszik, kár, hogy lógatja 
a balkezét, Csontos egés-zon kiisbpes for
mában van, Kass fejlődébe lassú; Ny irat! 
még mindig nem, igazi középsúlyú. Szigeti 
a szokott Idjesílniónyó-t nyújtotta, ezzel 
— egy kis szerencsével —- bajnok is le
hetett volna, Pálfi nagyot üt. bátran 
verekszik <1« mást nem tud, ősze még 
mindig bátortalan, pwl-ig tehetséges. Ho
rnéivá messze van tavalyi formájától, 
Mogyoródi jóLüt. formásán ököz, ha — 
közel mennek hozzá, Vn-rgá nem igazi 
nehézsúlyú, de méfi — lehet.*>

A verseny megrendezése kifogástalan 
volt. A pontozás és mérkőzésvezetés ellen 
is csak két kifogást lehet emelni. Déhát 
ez semmiség, hiszen 48 mérkőzésben esett 
ez a két hiba.

Északnyugat
úszói a legjobbak

A  nagyváradi úszókongresszus ke- 
ületközi számai a Kormányzó ván

dordíjáért fo ly ó  pontversenybe Szá
m ítottak be. A  papírform a szerint a  
tavalyi győztestől, Dél válogatottjai^ 
tói nehéznek lá tszott. elvenni a győ
zelmet. A z északnyugati kerület 
azonban a  4x200 m-es váltóban ara
tott váratlan győzelmével 1 ponttal 
m egelőzte a délieket.

A  pontverseny tehát így  alakult:
1. Északnyugat 47 p., 2. Dél 46 pi,
3. Észak 30 p., 4. Délnyugat 29 p., 
5. Székelyföld 18 p., 0. Északkelet 
7 p „ 8. Észak-Erdély 5 p. !

Ennek ellenére a versenyen, m ég
sem hirdették ki az északnyugati 
Csapat győzelmét. A  déliek ugyanis 
arra hivatkoztak, hogy, a kerületközi 
verseny számaihoz a műugrás is 
hozzátartozott. Igaz, hogy ezt N agy
váradon nem lehetett megrendezni, 
nincs azonban akadálya annak, hogy 
Budapesten, vagy valamelyik másik 
városban, ahol van ugródeszka, le ne 
bonyolítsák. M eg kell tehát várni a 
műugrás eredményét és csak akkor 
dől el a Korm ányzó vándordíjáért 
folyó küzdelem. (A  m űugrásnak á  
Úéll Bajszán  a nagy esélyese. A. 
szeri:.)

A z  északnyugatiak viszont :á 
MUSz kiírására hivatkoztak. A z 
egyesületeknek és kerületeknek m eg
küldött kongresszusi meghívóban 
ugyanis kifejezetten benne volt, hogy. 
a műugrást az idén nem rendezik 
meg.

A  vitában a MUSz fog ja  kimon
dani az utolsó szót.

TJTE—NSC I. 0. vízilabdamét-kőzés les* 
kedden déftilán Újpesten.
IFjJÜSAG

A GYGBI IFJÚSÁGI EDZŐTÁBOR
is mecnyilt vasárnap délelőtt. A túboro- 

résztvevő játékosok délután vézig- 
nézték a Ferencváros-r-Győri válogatott 
mérkőzést, hétfőn délelőtt pedig az ETQ- 
palyan Kntrucí János edző vezetésével 
rn- r 11--- is tez-tték a k W -  évinkét. * II.
ATLÉTIKA

A MAGYAR—OLASZ SZ VMAINAK 
BEOSZTÁSÁRA

a SfASz jai ,.=lata a hétfői döntés Szerint 
a követke-5: I. nap. 400 gát, magas 100 
Súly, 8O0. távol, 50(10. kalapáoH, 4 x400'.
II. nap. 310 gát, rúd, *00. diszkosz., 40á 
hármas. 1500, gerely, 10 oOn , 4x100. 
A véi-ssnyre semmiféle, a BSzKBT által 
kiadott szabadjegy néni érvényes Sajtó- 
jegyeket Is külön ad ki a MASz,



6 fsa*
A hatodik helyezett Is 

4 7  tnp-en belüli Sütött „m inden 
idők  legn agyobb  4 ©© m éteres 

versenyén4*
A m agya r M edgyesi J ó z s e f n y erte  A m e r ik a  

3000 -es  g y a lo g ló  b a jn ok sá gát
A z  amerikai bajnokságok győz

teseinek eredményeit pár nappal a 
bajnoki verseny után m ár közöltük. 
M ost amerikai tudósítónk jelentése 
alapján módunkban van a teljes 
eredm énylistát közzétenni. A  győz
tesek eredményei az egész vonalon 
kiválóak, a helyezettekéi közt azon
ban itt-ott egészen gyenge eredmé
nyekre is bukkanunk. A  nagy ki
lengéseknek az az oka, hogy a ver
sen yt Philadelphiában rendezték  és 
ott a környékről kevés jó  atléta  
jöh etett a versenyre. A  távolfekvű 
nyugati államokból pedig csak a 
legkiválóbbakat küldték el. . íg y  
történt, hogy például hármasug
rásban 13.30-as eredménnyel is le
hetett helyezést elérni.

A  verseny kimagasló száma a 400 
m éteres síkfutás  volt. Olyan m e
zőny gyűlt itt össze, amilyen m ég 
sohasem találkozott. Persze, ktmé- 
retlen pályán futották a döntőt itt 
is. A  newyorki Dieboltj egy hatal
m as mellkasú, csupaizom Ifjú szö
kött rögtön az élre és hatalmas 
iramban vezette a társaságot. 300 
méteren át ő volt az élen, akkor 
azonban rátörtek a többiek, elszá
guldottak mellette és hárman is el
verték. Pedig Diebolt sem  fu tott 
rosszul: 46.4 m p-et m értek neki. A  
győztes Klem m er  beállította Harbig 
világcsúcsát, Kerns  és Bourland 
46.1-et ért el és m ég a hatodiknak 
befutó Campbell ideje is 46.9 volt....

M agyar szempontból is volt egy 
érdekessége a versenynek: a 3000
m éteres gyaloglást M edgyesi József, 
new yorki m agyar fiú nyerte meg. 
Éppen olyan bajnok lett, mint 
Klem m er vagy Warmerdam, —  A 
részletes eredmények a következők:

Szeniorbajnokságok
100 m : 1. Eivell 10.3, 2. Davis

10.3, 3. Jordán, 4. Brown, 5. Doug
las, 6. Richard. —  Davis rosszul 
rajtolt, a végén nagyon jött fel, de 
milliméterekkel kikapott a négertől.

200 m i 1. Davis 2l0.4, 2. Ewell
20.5, 3. Jordán, 4. Douglas, 5. N el
son, 6. Sinclair. —  E gy méterrel 
biztosan nyerve.

400 m : 1. K lem m er 46, világcsúcs 
beállítva, 2. Kerns 46.1, 3. Bour
land 46.1, 4. Diebolt 46.4, 5. H erbert
46.5, 6. Campbell 46.9.

800 m : 1 .Beetham 1:50.2, 2. B on 
con, 3. Barnes, 4. Munski, 5. Lyda, 
6. Eisenhart.

1500 m : 1. MacMitohell 3:53.1, 2. 
Mehl, 3 .Culp, 4. Quinn, 5. P eter, 6. 
Leibowicz. —  Culp néger.

5000 m : 1. Rice 14:45.2, 2. Mad
rid, 3. W olt, 4. Dixon, 5. Williams, 
6. Wall.

10.000 m : 1. G regory 33:11, 2.
Vollmer, 3. Pentti, 4. Lassus, 5. 
Blackwell, 6. Olexy. —  A  gyenge 
eredménynek az a magyarázata, 
hogy a hőmérő 100 fok ot mutatott.
T "—1— — |

MOZI

RÖVID HÍREK
Kispéter Miklós gimnáziumi tanár,  ̂is

mert filmesztéta magántanári képesítését 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jóváhagyta. Kispéter Miklós a film mű
vészetről fo*g előadásokat tartani a Páz
mány Péter Tudomány egyetemen.

Ambrózy György földbirtokos, a Mária 
Terézia-rend lovagja elvállalta a Hajdoi- 
film elnökségét.Fóthy filmkereskedelmi és filmipari
kft. cím alatt új íilmválílailat alakult. 
Taigjai: Fóthy Pásztó dr, Fóthy Gyula és 
Vápoza József. r

A Turul filmgyártó és filmkülcsönzö
vállalat új Igazgatója Gergeílyffy Gábor 
oy- rendőrtanácsos, az ismert író lelt.

Augusztus 25-lg leket jelentkezni a
Budapesti M. Ivir. Állami Mechanikai és 
Elektrojr.osipari Szakiskola új mozgó- 
fónyképüzetni üzemvezetői és gépkezelői 
tanfolyamára.

(Persze Fahrenheit szerint...)
110 m gá t: 1. W olcott 13.7, világ-

csúcs beállítva, 2. Batiste 13.9, 3.
W right 14, 4. Cummins, 5. Hlad,
6. Rewell.

200 m gá t: 1. W olcott 22.8, 2.
Stickel, 3. Batiste, 4. Cummins, 5.
Hlad, 6. Rewell.

400 m g á t: 1. Erwin 54.5, 2.

Augusztus a szakbemutatóit: 
hava

Mindig augusztusban tartják a 
legtöbb szakmai filmbemutatót. A  
jelek szerint ez az idén is így lesz. 
Augusztus 6-án kezdődik a Tobis 
első szakmai bemutatója. (Valószí
nűleg több is lesz az év folyam án.) 
A m agyar vállalatok közül is több 
készül szakbemutatóra. A  Kárpát 
inár bejelentette, hogy augusztus 
19-én, 20-án, 21-én és 22-én két ma
gyar, két amerikai és egy olasz fil
m et mutat be a mozi- és filmszakma  
tagjainak.

E z  v o l t  a s í y á r  ! . . .
48 ÚJ film et mutattak 
be májas 1-töl augusz
tus 1-ig

A  moziban nem akkor kezdődik és 
nem is pontosan akkor végződik a 
nyár, amikor a naptárban. Áltaiá-

Marsh, 3. Jackson, 4. Cahill, 5. Bun- 
zen.

3000 m akadály: 1. Efaw 9:13.7,
2. Munson, 3. Daly, 4. Stone, 5- 
Volm er, 6. De George.

3000 m gyaloglás: 1. M edgyesi
14:37.9, 2. Cicerone, 3. Hall, 4.
M untzcr, 5. McErlanc, 6. Harvee.

M agasugrás: 1. Stewart 207.5, 2. 
Steers 207.5, 3. Berry 205, 4. W il
liams 196, 5. Coffm an és V islocky  
189. —  Stewart elsőre, Steers m á
sodikra ugrotta a 207 cm-t, a 211 
egyiknek sem sikerült.

Távolugrás: 1. Brown 773, 2.
Lewis 733, 3. Dupre 731, 4. Rodgers 
717, 5. Gordon 712, 6. Douglas 688.

Rúdugrás: 1. Warmerdam. 457, 2. 
Meadows és Smith 426, 4. M orcom  
411, 5. Schaefer és Jensen 396.

H árm asugrás: 1. Bromn 15.53,
amerikai csúcs, 2. Ránts 14.17, 3. 
Toomsalu 13.93, 4. Lemis 13.92, 5. 
Gustavson 13.31, 6. Rylislca 13.09. —  
A z észt Toomsalu az orosz m egszál
lás elett költözött Newyorkba.

Súlylökés: 1. Blozis 16.47, 2. Mi- 
chaels 15.56, 3. Audet 15.26, 4. Har- 
ris 14.94, 5. M ontgom ery 14.70, 6.
B eetem  14.31.

D iszkoszvelés: 1. Harris 51.14, 2. 
F ox  51.11, 3. Morrow 49.36, 4. Blo
zis 48.52, 5. Beetem  43.18, G. Hu-
ber 42.84.

G erelyhajítás: 1. B. Brown 66.51,
2. Bites 66.27, 3. Todd 62.76, 4. Sa-
lisbury 60.2, 5. Bonham 60.17, 6.
Cohen 59.98.

K alapácsvetés: 1. Folwarthsny
53.47, 2. Johnson 52.63, 3. D reyer
50.51, 4. W ilcox 50.36, 5. Styrna
49.50, 6. Haskins 49.38.

Junior bajnokságok
109 in: 1. Jordán 1Ö.4, 2. OReilly, 3. 

lloiiglas. 200 m: 1. Greenidgc 21.5. 2. 
Sincliaár, 3. Haas. 400 m: 1. Marsba!! 
48, 2. Matyunás, 3. Oeluscmreiter. 8M m:
1. Eisenhart. 1:53, 2. Lyda, 3. Burnham. 
15IMI m: 1. Culp 3:55.1, 2. Nobric, 3. Car- 
roll. 5900 m: 1. Dixon 16:00.1. 2. Aliimon,
3. Reirnper. lO.liOO m: 1. Vollmor 33:23.7,
2. Lassus, .3. BlackweíI. 110 m gát: 1. 
Cumímins 11.3, 2. Hlad. 3. Biewcnor. 200 
in gát: 1. Cummins 23.7. 2. Illőd, 3. 
Alayer. 480 m gát: 1. Erwin 54, 2. Di
ón no, 2. Doak, 3900 m akadály: 1. Daily 
9:50.4, 2. Morgan, 3. Passairelli. Magas:
1. Stewart 201, 2. Berry 198, 3. Goffmann 
196.5. 4. Morcom és Whitney 194. Távol:
1. Dow in 733 2. Avc,ry 730. 3. Dupre 729.
Rúd: 1. Morcom 411, 2. Sohacfer 306, 3. 
Duff 4175. Hárma®: 1. Lewis 14.39, 2.
Ray 14.19, 3. Jiantz 13,77. Súly: 1. Michaels 
15.83, 2. Collina 14.95. 3. Sisli 14.83.
Diszkosz: 1. Beetem 46.28, 2. Horn 44.49,
3. Bonham 42.80. Gerely: 1. Cohen 61.52,
2. Gndct 60.95, 3, Styrna 59.43. Kalapács: 
1. Wilcox 49,89, 2. Styrna 49.70, 3. Murray 
47.64.

bán m ájus 1-töl augusztus 1-ig tart 
a „nyári idény" a moziban. Ennek 
a m agyarázata nagyon egyszerű: 
májusban nyitják a strandokat, 
Szent István napja pedig augusz
tusban van.

A z  idei három nyári hőnap alatt 
a budapesti bemutatómozik műso
rára 48 új filmet tűztek ki. M eg
lehetősen nagy szám ez, hiszen egy
két m ozi szünetet is tartott s né
hány régebbi filmet is felújítottak.

F eltűnően  sok amerikai film et mu
ta tta k  be, számszerint 22-t. Ezek 
között azonban csak néhány igazi 
elsőrangú film  akadt. (A z asszony, 
az orvos és a harmadik, Erik a gyü
m ölcs, K ék Hold Völgye, Talpig 
úriem ber.)

11 ú j ném et film került műsorra,. 
A  ném et film ek közül nyáron is 
azok keltették a legnagyobb hatást, 
am elyek a háborút mutatták be 
(ak ár mese keretében, akár riport- 
szerüen) a közönségnek.

7 ú j francia és 3 olasz film et is 
láttunk.

A  m agyar film ek tulajdonosai 
sem féltek  a nyártól. 5 új magyar 
film  Jcerült műsorra a nyári hóna
pokban  s ezek közül egyiknek sem 
ártott a meleg: András, Édes ellen
fél, H avasi napsütés, Beáta és az 
ördög  és Lesz, ami lesz.

A ugusztus első hetének az újdon
ságait talán m ég hozzászámíthat
nánk a  nyári filmekhez, a jövő  hé
ten azonban már a mozikban vitat
hatatlanul megkezdődik az őszi 
idény. A hőmérőtől függetlenül.

L E G Ú J A B B I

Klem m er 
4 6  m p-et Sütőit 

4 4 Ö yardon !!
Palo Altoból jelentik, hogy Grover 

Klemmel' 440 yardon 43 mp-es ide
jével új világcsúcsot állított fel.

Klem m er már előzőleg beállította
Eastmann 48.4 mp-es 440 yardos 
(402.38 m ) világ'csúcsát és Am erika 
bajnokságában Harbig  46 mp-es vi
lágcsúcsát is. Mostani eredménye 
szédületesen jó  és

400 méterre 45.7 mp-nek felel
meg.

Ha 400 méternél is feszítettek volna 
ki célszalagot, akkor most 45.7 lenne 
a 400 méteres világcsúcs. Ha nem 
tették, nagy mulasztást követtek el, 
mert ki tudja, hogy fog -e  m ég ilyen 
káprázatos időt akár Klem m er Is el
érni.

A  távirati jelentés nem közli, dé 
valószínű, hogy Klem m er  úgy fu 
totta ezt az időt, amint annakidején 
Eastman  is a világcsúcsát, hogy t. i. 
a 200-as egyenest felhasználta és 
csak egy fordulót futott. (Igaz, hogy 
Harbig is egy fordulóval, a milánói 
500-as pályán érte el 46 mp-es ide
jét.)

Rég nem látott kedves 
ism erőst

vettek körül a sportemberek a székes- 
fehérvári népstrandon. Vadas József, a 
fehérvári származású kitűnő 4o0-as jelent 
meg hosszú betegsége után.

— Egészen rendben van már? — kér
deztük.

— Hála Istennek, igen. Jobb lett volna 
előbb meggyógyulnom, mert talán még 
eljuthattam volna Svédországba is, de az 
a fő, hogy végre a tífuszon is túlvagyok.

— Mik a tervei?
— Pihenés. Lemegyek a Velencei tfl 

mellé és ott akarok minél jobban meg
erősödni. ^

— És fog még versenyezni?
— Az idén már bajosan De JOvOre, ha 

semmi sem jön közbe, ú jból nekilátok.
Cb. a .

A HOLLAND RENDÖR-BAJNOKSÁG- 
BÁN

Osc-ndarp nyerte a 100 és 200 métert 11.3 
és 22.4 mérsékelt időkkel.

A jö v ő  héten jönnek
a  G y í i r k o v l c s - Y i ú k

T öbb  fővárosi mozi igazgatósága 
együttesen állapította m eg a „G yur-

H ö SPORT

A válogatott-keret
Siegerlandhüttén

A válogatott Iesiklók egy húsz tagú 
csoportját vitte fel a németországi 
Siegerianűhüttébe (2720 méter magasra) 
á szövetség megbízásából Déván István. 
Még a télen megbeszélte vitéz Tárczay- 
Felicides Román min. osztályfőnök von 
Tschammer und Ősien német birodalmi 
sportvezérrel, hogy a nyáron alkalmat 
adnak a magyar lesiklőknak az edzésre. 
Ennek a megbeszélésnek eredményeként 
történt ez az utazás.

Mint Déván István írja, az edzések a 
lehető legjobb hőviszonyok közepette 
tervszerűen folyna!:. Az edzéseket az 
ostmarki Kncisl Eberhard vezeti. Nagyon 
elégedettek vele. Műlesiklások, hosszú 
lesiklások és sok stílusmunka alkotja a 
napi edzésadagot. Legutóbb a 3564 méter 
magas Sonklar csúcsáról siklottak le a 
fiúk. Ez egyben sioktatótanfolyam is, 
hogy jusson majd az új hegyekbe is 
belőlük.

kavics fiuk“  című új K árpát-film  
bemutatójának időpontját augusztus 
14-ben.

H erczeg  Ferenc kedves bácskai 
úricsaládjának férfitag ja i máris el
bűvölték azokat, akik látták  az új 
filmet, ő k  mondják, h ogy  H am sa  D. 
Ákos, a rendező, a hires Gyurko- 
vics-történetek teljes üdeségét át
varázsolta a filmre.

A  vidám ságot szom jazó közönség 
észrevehető érdeklődéssel várja a 
Gyurkovics-filmet. (A  legbiztosabb 
je l: a bem utatóm ozik elővételi
pénztárainál már erősen érdeklődnek  
a jeg y ek  iránt.)

A  M OZIK M Ű SO RA
Nyári szünetet tarf: Átrium. Seala, 
Capitol, Józsefvárosi, Lloytb Olympin, 

Pátria, Rlalto. Savoy.
Rövidítések: n -  >/., f -  '/«. h -  % 

Sz = szombat, V ~ vasárnap
Bemutató m ozik

BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. 6. 
T.: 1R1-244. M-tő! 24-is folyt. Maprvar ,
Ufa-, Luee-, Fox- és rajzos hiradó. Hon
védőink az o-ro3z fronton. Bombazsák- 
mány. Átkelés a Dny esz terén. Hadi
fogolytábor. Szovjet katonák rémtettei. 
A magyar kenyér ünnepe. Rajzos híradó 
a balti államokról. Urlovasok versenye. 
CASINO Eskii-út i. T.: 383 102 T6. h8,
hlO, Sz. V.: f4-kor is. hőse Marié. (Fel
újítás.) 2. hét!
CITY Vilmos császárát 36. Tel.: 111-140. 
hfi. h8. hlO. Sz. V.: h4-kor is. Egy vídáni 
tragédia (F. Rosay).
CORSO Váci-utca 9 Telefon: 182-818.
f6. f8, flO. Sz. V.: f4-kor Is. Talpig úri
ember (Laurenee Olivier).
BECSI Terez-törni 28. Tét.: 125-955.
f6. f8, no. Sz. V.: ft-kor is. Katin. (Fel
újítás,)
FÓRUM Kossuth L.-u. 18. T .: 189-543. 
16, 13, ÍIO. Sz. V.: f4-kor is. Hotel
Mimóza (Francois© Rosay).
HÍRADÓ Erzsébetköröt 13. T.: 222 499.
9-től 24-ig folyt. Magyar. Ufa.-. l.qcc-. 
Fox- és rajzos híradó. Honvé leink az 
orosz fronton. Bombazsákmány. Átkelés 
a Dnrrszteren-, Hadifogolytábor. Szovjet

Kedd, 1941 auguaztusS. 1

A fiatalok tündököltek 
a Hősök versenyén

A MAC a Hősök emlékverseny ót félig 
kész pályája helyett a BSzKRT-pályán 
rendezte meg. Elsősorban azért esett _ a 
választás a BSzKRT-pályára. mert itt 
les‘z szombaton és vasárnap a magyar- 
olasz atlétikai viadal és a MAC-verseny 
bizonyos fokig próba versenynek számí
tott. Gondolták, jó lesz meigszokniojv a 
mieinikuek is a nagy Vál<®3 tott viadal 
színhelyét.

POMPÁS LESZ A PÁLYA
A BSzKRT-pálya már mo-t Is kifo

gó sta tan állapotban volt. Ez azonban 
még cisak ízelítő:

— Majd a válogatotton kell megnézni a 
pályát, — mondotta büszkén Khloyber 
Viktor pályaigazgató. — Ha én belefek- 
szem a pálya előkészítésébe, akkor annak 
mennie kell. Semmivel sem les* rosszabb 
a pálya, mint volt akkor, amikor Met- 
calfc-ék világcsúcsokat futottak és Spitz 
két métert ugrott rajta. Nem mondom, 
tekintélyes anyagi áldozatba kerül a sok 
öntözés és hengerlés, de a BSzKBT-páfya 
nemzetközi hírnevét nem engedjük meg- 
csorbulni!

FIATALOK AZ ÉLEN
A sok javuló eredményi hozó vense-ny 

nagy örörno néhány fiatal versenyző 
,,hetörés©”  volt. Érdekei?, hogy a kövb)- 
eég mennyivel inkább örül az ói csilla
gok feltűnésének, mini ^annak. ha régi 
versenyzők érnek el jó eredmény ekét. 
Most is - v a'ósággá 1 ünnepelte T’^gVcsit, 
a rúdugrás gvcztccét, Filót, aki 800̂ mé
teren ért M kitűnő eredményt és Kisst. 
aki 400 méteres gátfutásban kezd komolv 
reprezentánssá válni.

— FTLó ELŐTT TÁRVA
AZ ÚT,

— mondotta Periek t mester a kitűnő 
fiatal &00-aisról. — ín  már tavaly láttam 
és mondtam, hogy nem 400-on. hane>” 
Kí>0-on foci a majd a legjobb eredményeit 
elérni. Akkor még csak ifjúsági volt. 
Most, első felnőtt évében nem akarón! 
túlhajszolni és mondhatom, hogy nagyon 
könnyen dolgoztatom. És ime. ha egv 
kicsit több önbizalma lett volna és, nem 
szakad le az első körben Harsá lyiókréj, 
talán még közelebb végzett volna hozzá* 
luk. További fejlődésére a legnagyobb 
biztosíték komolysága, sportszerű élei- 
módja és az, hogy nem önfejű az edzésé
ben. A magyar atlétika egyik nagy ígé
retének tartom ezt a húsz éves fiút. 
Egyenletes fejlődéssel, minden er ősz okolás 
nélkül szeretném kifejleszteni a tudását.

TÖLGYESIRŐL,
rúdilgráfs moglcpcfésszerű győzteséről. 

Zsuffka és a két Kovács legyőzőjéről 
ismét csak Pericht mester nyilatkozott 
hétfőn dél.lőtt.

— A legjobb légrnunkájii magyar iur-
rónak tarlóm Tölgyesit. Csak az volt 
eddig a hibája, hogy túlságosan maga
san f>gtíi a rudat és rohama nem tudta 
felvinni addig, hogy a rúdja elérje a 
függőleges hol yz etet. Most alacsonyab
ban fogott 6? minden pompásan sikerült. 
Csak ez #n kézsérü’ése elmaradhatott vol
na. Szerencséire törésről szó sincs. ̂  Egy 
kosit rnegduz’znái a csuklója az esés kö
vetkeztében, de mozgatni tudja. tehát 
komol.v baj nem lehet. Elküldtem ől 
Rcin tgc n-v izöválatra, de már annak is
merőit o nélkül is remélni merem, hogy 
rövidesen újra versenyezhet.

Este kaptuk azután az értesítést Peripht 
Rezsőtől, hogy Tölgyesin csontrepedést 
állapított meg a vizsgálat. A EBTE kitűnő 
edzőjének véleménye szerint azonban 3—4 
nap múlva elkezdheti az edzést (persze 
még nem ugorhat) és három hét múlva 
már versenyezhet is.

KISS JÓZSEF.
a Törekvés lelkes gátfutója már régen 
adós ezzel a jó 400-as góífuló oredmény- 
nyeil. Most is az vcult a baja, hogy nem 
birta végig a távot úgy, hogy 15 lépésre 
vegye a gátközöket. Az utolsó három 
gát előitt már aprózott és ezeket a gát- 
kiizöket 17 lépósro futotta. Ha végig 
bírná a versenyt aprózás nélkül, jóval 
55 mp-en belül lenne az ideje. Talán már 
az olaszok ellen sikerül ezt elérnie. Az 
kétségtelen, hogy a legjobb magyar 
,,hos£zúgáías”  belőle Lesz. Ha Lemegy 
síkon Ív0 mp közelébe (erre feltétlenül 
képes) és nem kell apróznia verseny köz
ben. még Kovács 52.9-es csúcseredmény ét 
is ciléyheti 1—2 év múlva.

katonák rémtettei. A magyar kenyér 
ünnepe. Tíz perc fizika. Rajzos híradó 
a balti államokról. Urlovasok versenye. 
OMNIA Kölceey-u. 1. T.: 130-125, 138 071. 
5. n8, flO. V.: 3-kor is. Az asszony, az 
orvos és, a harmadik (Spe.ieer Trncy). 
KADIUS Nagymező-utca 22. T.: 122 098. 
fö, li8. hlO. Sz. V-: f4-kor is. Sárga rózsa 
(Szörényi).
ROYAi APOLLO ErzSébof.köró» 45 T f 
222 002. fG. f8, hlO. Sz. V.: 4, 6. 8, 10.
Mindennek a férj az oka (Myrna Loy). 
URÁNIA Rá]:ócd-út 21. Tel : 116 046.
5, n8, f 10;.* Sz. V.: h3-kor is. Hadjárat 
Jugoszlávia ellen. 2. hét!

Utánjátszó mozik
RROADWAY KArolv-körút 3. T.j 422-722 
f4, f6, f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Perzselő
szerelem.
CORVIN üllői-út 40. T .í 138-988 f4: ffi.
f8. f 10. V.: f2-kor is. Szökik a kislány. 
ELIT Szent István-körút 16. T.t 114-502. 
fG, f8. flO. V.: 4 6. 8, 10. Szökik a
kislány.
HOLLYWOOD Bethlen tér 3. T.: 225-003. 
f4. ffí, f8. flO. Eszményi asszony. 
KAMARA Dohány-ü 42. Tel.: 423-901.
11. 2, 4. 6, 8, lp. Édes ellenfél.
PALACE Erzsébet Kőrút 13. T.- 221-221
11, 2. 4, 6. 8, 10. Fiatal ördögök. Szőke 
fürtök barna fürtök.
SrMPLON Horthy Miklós-útf>2 T.; 268- 
999. 5. n8. flO A holnap hajósa.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. 225-276. f4 f6,
f8, flO. V.: f2-kor is* Halálos tavasz.

Továbbjátszó mozik
A LKOTÁS Gombos ut 11. Tel.r £55 374. 
n4, n6, n8. nlO. V.: n2-kor is. Egyetlen 
éjszaka. V. d. e. 11: Canitoga hőse. 
BELVÁROSI Irán.vi-útca 21. T.: 3S4-563.
4. 6. 8, 10. Halálbrigád.
BUDAI APULLO SzCna-tér T • 351 -500. 
fő. h7. 9. V.: f2. f4, f6. f8 flO. Tokaji 
aszú. „\, m
ELDORÁDO Népszíubáz-u. 31. T.: 133-17X7
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is.. Dalol a szív.
HOMEROS Hermina-út 7 l’ . . i96-17b..
5t 7, 9 V.: 3-kor js. Veszélyes útitárs. 
Kanada ördöge.
IPOLY C«áky-utca 65. - Telefon- 292-626.
5. n8. flO V.; h3-kor is. A láthatatlan 
ember visszatér.
OTTHON Bemczky utca 3 Tel.- 146-447 
r.4, n6, n8. nlf). V .: n2-kor is. Nápoly a 
c.iókok tüzéhen. ' '! -
Pl ION IX n1 6f» Tel.) >2.‘t 4̂ >
11, 5, n8, fii). Sz. V.: 3-kor is. Rémület 
az alvilágban. A vasőklü kormányos*

MAS BIZTATÓ EREDMÉ
NYEK

Külön fejezetet érdemelne a 800jas ver
seny. amely TIarsányi bátor futása^ kö
vetkeztében* kiváló eredménnyel végző’ 
dött. Kár, hogy nem volt együtt a 
jobb magyar 800-ae mezőny,^ mert akkor 
nemcsak Hires, Hairsányi, FLLó és Gy^r^ 
gyói javította volna meg egyéni csucs- 
erod .vényét. Hires telje-sítraén^yének ér- 
kV *♦ cn 0li hogy péntekeiit hái*em fogat 
húzták ki és, lioigv r-zoinbaton is ver
senyzett. A jn vilii óik között kell mcigern- 
lílenünk Szigetvárit éis a pompás vá-g^a* 
zónák induló Bétáit. Javulást } át-tűnik a* 
p.crész 400-arí mezőnytől, Polgártól, Görkói
tól (csak a végét nem birta). Dévényi
től. Góbiitól és a r r,n'dc-zr,’es edzés halasa 
ala’lt roh'omosan fejlődő Farkast áh Kö-ny- 
nyen. szépen futott Gsnn’ár és Németbre 

rá mernek bízni 5609 méteren Be* 
viacquát. Elég ióli \'oltnik a gátfutók, 
jól niozgolt Szabó Miklós és Szilágyi* 
imponált Gyurieza. Nincs baj Kulitzyvab 
Németh tel és Darányival sem. Mar a 
gerely ve tők nem nagyon tetszettek ne
künk. Főként Várszegi volt erőtlen. Aa 
erőnléttel vein baja Zsuffikának is. Ko
vács m eg — úgv Látszik -— rietrn akar 
cfr-aradni Zsuffk'a mögött. Pedig éppen 
ee re1:* vetésben, rúd ugró sba-n és hármas- 
ugrásban „kerrshetnénk”  az ezekben a 
vszihnokb''*! gyengébb olaszok ellen.

R^méljiik, hegy a hátralévő időt jó l 
használják m.aji-,1 fel a yálogatolták és 
azok is (Vss,z-eipized:k magukat, akik most 
nem. vágták ki a rezet.

Fö ISKOLíA

Föislsíslás laíídarúgóink 
BtalgárlátoéI, kosara* 
saisik pedig Svá|clíói 
kaptak rre|taívást

Érdekes külföldi meghívás érkezett fő- 
iskolásaink címére Bulgáriából, ildietv̂  a 
svájciaktól. A Szófiában székelő bolgár 
főiskolai sportszövetség moLeghangúv le
vélben értesíti a magyar főisko-Lasok 
sportközpontját, hogy szeptember végen* 
de leglíésőbb okióber elején szívesen latna 
Vendégül a inagy&r főiskolás válogatott 
labdarógócsapatot,

A másik meghívás a svájci szövetség
től érkezett főkskolás kosarasaink címére. 
A svájciak a magyar válogatott főiskolás 
kosarasokkal szeretnének megmérkőzni 
augusztus végén Zürichben

A két meghívááfj-r.il kaposolatban alkal- 
múlik volt brszéln.i Nedcczkv László dr- 
ra], a főiskolások külügyi bizottságának 
előadójával és tőle a kö'rclkrző felvilá- 
gosítéus-t kaptuk:

— A két meghívásnak örömmel leszünk; 
eleget és máris értesítettük a két ország 
fő:sko!ás sportszövetségét arról, hogy ré
szünkről elvben nincs semmi akndalya a 
labdarúgó, Illetve a kosárlabda csapatunk 
külföldi portyázásának.

CÉLLÖVÉSZET
A3 SZVSE-CÉLLLVőK VÉGLEG MEG
NYERTÉK A MÁV LIGA SERLEGÉT

Vasárnap fejeződött be Szegeden az 
SzVSE rendezésében a MÁV Uzleívezető- 
ségi céllövőverseny, amely a következő 
eredményeket bozt.aj VII osztály: 
L- Nagy Szentesi MÁV” 257, 2. v. HorvA/h  
Szentesi MÁV 253. 3. Farkas Békéscsabai 
MÁV 247. V—VI. osztály: 1. Tóth' SzVSlJ 
260. 2. Gál SzVSE 252, 3 Lantos SzVSE 
251. V—VII. csapat verdeny: l. SzVSE,
2. Békéscsabai MÁV, 3. Szentesi MÁV.
Á MÁV Liga vándordíját báron egymás- 
utáni győzelmével az SzVSE vég’eg meg
nyerte. Kapáslövés: 1 Földinyi Bókér-
csabni MÁV 49. 2, Berzsenyi SzVSE -46,
3. Herczeg SzVSE 45. Pontlövő pisztoly:
1. Földén yi Békéscsabai MÁV 205,
2. Kovács Békéscsabai MÁV 203, 3. Csa- 
mangó SzVSE 192. Haf alakos olimpiai 
Pisztoly-. 1 Lukai SzÂ SE 49. 2. Haidu 
SzVSE 46, 3. Gál SzVSE 44. III—IV. 
osztály: 1. S'sjládi SzVSE 267 2. Takács 
Békéscsabai MÁV 265. 3. Kovács Békés
csabai MÁAr 264. I—II. osztály: 1 Csa- 
mangó SzVSE 273, 2. Földényi Békés
csabai MÁV 268, 3. Ambrus SzVÖE 265.
—IV. osztályú csapatverseny; 1. SzVSE I, 

2. Békéscsabai MÁV. 3. SzVSE II.

RÉX István-úi £9. T.: 228-620, f5. h7,
9. Sz.: f4. f6 f8, flO. V.,: f2-km’ is. Kék 
madár.
KIÁLTÓ Rákóczi ót 70 Telefoni «t'4<3. 
Átalakítás miatt zárva.

A RÁDIÓ) MŰSORA 
Kedd, augusztus 5.

Budapest I. (549.5 m.) 6 40: Ébresztő. 
Torna. 7: Hírek. Hanglemezek. 10:
Hírek. 19.20: Történetek az állatvilágból: 
Huncut állatok. Irta*. Nyáry Andor. 12.10: 
Temesvári Rácz József cigányzenekara. 
Közben 12.40: Hírek. 13.30: A József
nádor 2. honvéd gyalogezred zenekara. 
Vezényel: Seregi Artúr. 14.30: Hírek.
15.20: Pallagi János hegedül zongora-
kísérettel., 15,55- Rárz Tilfla énekéi 
zongoraldsérettel. IS 15: Bönis Mária
meséi. 16 45: Híre!:. 17: Hírek szlovák és 
ruszin nyelven. 17.15: Styltnimel Miklós 
tánczenekara játszik. 18: A balatoni
szőlő és íjyümöles gyógymódok. Irta: 
Schmidt Ferenc elr. 18.20: Wehner Géza 
orgonái. 18 45: A közellátás rendjének
védelme. 13: Hírek magyar, német és
román nyelven. 19 20: Magyar r.öi
kamarazenekar. Vezényel: Arató István. 
29.10: Itália magyar lanton. LánczY
Margit verseket mond 20.25; A rádió 
zenekara. Közreműködik: Lenit,írd,t Ilona 
és Falvai Mihály. Vezényel: '.Bertliá
István. Közben 21; Hajókaravániísl aS 
Atlanti óceánon át. Rozgonyi Mífeály 
előadása.. 21.40: Hírek. 22.10; Pertls féno 
cigányzenekara muzsikát. 23: Hi»¥lc
német, olasz, angol és francia nyelein- 
23.25: Hanglemezek. 24; Hírek.

Kassa (208.6 m.) 11.05: Mesemondó
vizek mentén Balatoni Nándor előadás* 
11.25: Hanglemezek. 11.40: Hírek magya 
és szlovák nyelven, műsorismertetés.

NEMZETI SPORT i
Mes.icl&nik szerda és szombat klvétnlA* 

vei minden nap. Szerkesztőséit és ki»d‘p* 
hivatal llp. 'VTH.. Blikk Sziiáril-utca {*» 
— TávtU'-SZÉ'lő 132—499 ós 133—977. í^vlíl* 
cím*: uda!1 .'af *2, Postafiób 42. ~ Postjü-
tákaréki 53.300,

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppé László.
Felelős k i ad ó:* líü 11 sár ̂ ístvAn. ti
Előfizetési díj: Belföldre cgv h* 

i 2.20, negyedévre kiil f i  ira
A meri uá ha 10.

vau. < -:.vegy hóra "O.k-f
Nyomatott á Stádinm Rt. k5rforgo/fí4 

pein. Felelősi Győrj Aladár IcwtRd.




