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a tudatlan és 
felkészületlen játékos 
durva!

MLSa.

K a lo c s a i dr m a még nem  játszhat az Újpestben, valószínű- 
lég a  m eggyógyult  Z se n g e ! f é r
Csütörtökön délben  

érkeznek  
az olasz atléták

A 47 ta gb ó l, álló olasz válogatott 
atlétacsapat csütörtökön délben 2 
órakor érkezik Bécsen át a magyar 
fővárosba, A z atlétákat és kísérői
ket a ' szövetség a Gellért-szállóban 
szállásolta el. A z  olaszok azt a k í
vánságukat fejezték  ki, hogy m ég 
csütörtökön délután a verseny szín
helyén szeretnének edzést tartani. 
Ennek természetesen nincsen semmi 
akadálya. A  BSzK RT-pálya már 
felkészült rá, hogy az olasz atlétá
kat csütörtökön délután is fogadja.

Vasárnap nem les* országúti 
verseny

Az MKSz döntése értelmében vasárnap 
nem lesz országúti verseny. A Millenári
son lezajló bajnoki vetlékedés ugyanis 
minden épkézláb embert nyeregbe .szólít 
és igy az országúti küzdelmet meg kel
lett szüntetni.

A szövetség legközelebb augusztus 
37-én bonyolít le országúti versenyt, a 
Budapest—Veszprém—Budapest útvona
lon. Ekkor kerül döntésre Magyarország 
ösSzetettfutamü egyér.i országúti : bajnok
ságának • harmadik fordulója.

—-mmmmmmrn. sjmmmmhm*-
A T. Előre egyesült a PATE-avU A. 

jövőben Pénzintézeti Altisztek Előre Test
edzők Egyesülete néven fog szerepelni.

A Vasas vasárnap Csepelre rándul és a 
WMFC-vel játszik fél 6 órakor barátságos 
meccset.

ffA  S z e n t Is tv á n  K u p a  „ v é d ő je  
k e r ü l  s z e m b e  m a , c s ü tö r tö 

k ö n  e s te  a z  Ú jp e s t te l
Vallon megismétli-e a  Törekvés a tavalyi fémes fegyvertényét ?

A  Szent István Kupáért folyó ez- 
évi küzdelem ma, csütörtökön este 
harmadik állomásához érkezik el. 
A z előző két mérkőzésből a W M FC 
és . az Elektromos szerezte meg a 
továbbjutás jogát. Ezúttal az Ú j
pest és a védő Törekvés áll ki egy
más ellen.

A z Újpest részvétele „nagy csa
pat" rangjára való tekintettel a 
múlt évben sem volt kétes, ezúttal' 
m ég kevésbé lehet vitás. A z Ú j
pest ugyan a tavalyi küzdelemben 
„m egifjított" csapatával már az 
első mérkőzésen elbukott az Elek
tromossal szemben, de a lilák —  
amint ezt a rákövetkező bajnoki 
esztendő eredményei is bizonyítot
ták —  ezt az esztendőt a  kísérlet 
évének szánták. A z  Elektromos így 
is csak 2 :l-r e  —  némi szerencsével 
—  kerekedett felül a lllá-fehéreken.

AZ idén m ár sókkal erősebb Ú j
pest áll oda a Szent István Kupa 
rajtjához. Kedvezőbb is a helyzete 
a tavalyinál. A  Törekvés ugyanis

1929-ben Détamerihában 
játszott először villanyfény*

ben a Ferencváros
Azóta számos e s t i  mérkőzést vívott 
a Ferencváros — csak éppen nem itthon!

A Szent István Kupa küzdelmek egyik 
y, ' résztvevője, a Ferencváros, szombaton 
este mutatkozik be a latorcautcai vil- 
íanyfényben. A zöld-fehérek ugyanis 
Budapesten még nem játszották esti mér
kőzést. Villanyfényes múltja azonban van 
a Ferencvárosnak... f  . . . .  __ „ j— Az első esti m érkőzéseinkét — mond
ja vitéz Kem enesy Sándor főtitkár 
1929-ben a délamerikai portyánk során 
játszottak. A Ferencváros akkori csapa
tából azonban ma mar egyetlen játékos 
sem szerepel. A következő esti 
seinket is Délam erikában játszottuk.1901 
ben Akkor Buenos Airesben hatvanezer 
néző jött ki az egy ik  esti mérkozésiinkr . 
Ebből a csapatunkból is csak két Já 
kosunk. Lázár Ciynszi és Marosi dr - 
radt m eg. Délamerikán kívül 
Parisban, a következő' évben pedig B  - 
terdamban és H ágában játszottunk 
ianytényben. Szerepeltünk még esti mér
kőzésén Zágrábban, az ottani válogatott 
ellen, aztán Ú jvidéken is , ahol a Jugo- 
slavia volt az ellenfelünk.
_ Tökéletes esti világítás volt — rol:t,

tatja Kemenesy — R otterdam ban, de azt 
is felülmúlta a hágai. Itt valóban az volt 
a benyomása az em bernek, hogy valósá
gos napfényben játszanak a csapatok.

— Zágrábban —  em lékezik vissza a 
Ferencváros főtitkára —  már sok szürke 
és hománlyos folt, volt a imlyan. a eg- 
rosszabh világítás azonban Újvidékén 
volt Itt liorv úgy mondjam, valósággal 
a sötétből jöttek elő  a. hátvédek s rúg
ták el a labdát a gyanútlan <isatariik (elöl.
Újvidéken, ilyen vilagitsaban nem is tu
dott kom oly játék kialakulni.

_  A Ferenováros m ai együtteséből —mondfa vé'gúl Kemenesy -  t a t a  négyen
Vftírv fitpTi látszottak eddig esti merítő 
3 *  de ez a körülmény nem fogja za-

varul a csapatot. Játékosaink végignézték 
ejry-két esti mérkőzést, s az itt szerzett 
tapasztalatokat majd felhasználják a NACÍ 
elleni mérkőzésünkön.

•
Kalocsai dr ügyében változtalan a Fe

rencváros álláspontja.
~  Kalocsai dr-t — mondja Kemenesy 

— augusztus 15-ig mi fizetjük, tehát ad
dig a mi játékosunk. Kincses példája 
más. öt eladta a Kispest a Gammának. 
Egyébként javasoltam a szövetségnek, 
hogy mivel most már állandóan rendsze
resítik az esti Szent István Kupa mérkő
zéseket, a játékosszerződések ne augusztus
15-én. hanem augusztus elsején járjanak 
le. így aztán nem lenne semmi akadálya 
az új játékosok szerepeltetésének.

*
A Szent István Kupára készülő Ferenc

város csapatát csak a csütörtöki edzés 
után állítják össze, de máris bizonyos, 
hogy a következő együttes‘ áll ki a NAC 
ellen:

Csikós — Szojka dr, Tátrai — Sáros!
III. Polgár, Iiázár — Lukács, Kiss. Sá- 
rosi dr, Finta, Gyetvai.

Szóbakerülhet még Waldinger és Ja
kab is. 9

Azok a játékosok, akik nem kapnak 
helyet a csapatban', az FTC-ben fognak 
szerepelni. A kis Fradi" vasárnap Nagy
váradra utazik és ott a Törekvéssel r’át- 
szik barátsáros mérkőzést. Újság még az 
amatőr zöld-fehéreknél, hogy edzőjük 
Kohut Vilmos, a Ferencváros egykori 
válogatott balszélsője, megvált tisztsé
gétől.

— Kokat — mondotta Hónigberg-er Já- 
nos. az FTC intézője — nem tagja még 
az edzők testületének s igy le kellett 
mondannnk róla.

E l e k t r o m o s - p á l y a L a t o r c a * ! ! .

Esti m érkőzés a Szent István Kupéért 
Augusztus 7-én, csütörtökön este három negyed 9 órakor

Újpest—Törekvés
előtte lé l 8 órakor .

Újpest—Törekvés
"kölyök-mórkőzés

Helyárak: Ü lő h ely  3 . - ,  2 .5 °  és 2-“  P-AHöhely 1 . - P . é s80 fillér 
le g y e k  a  szokásos elővételi helyeken kaphatók

időközben kiesett az NB II osztá
lyába, néhány Igen értékes képes
ségű játékosa -— Kónya, Zörgö, 
Tóth —  elhagyta (Zörgö  éppen az 
Újpesthez m ent), elm'enöben van a 
felgyógyult Palatínus, aki szintén 
rösen hiányozni fo g  a vasutasok 
csapatából. A  Törekvés tehát m eg
gyengült csapattal fo g  kiállni —  
papíron. Azért tettük hozzá, hogy 
csak „papíron", mert a tapasztalat 
azt mutatta, hogy a nagyobb vér- 
veszteséget elszenvedett csapatok 
is gyakran meglepő eredményeket 
tudnak elérni hirtelen összeszedett 
fiataljaikkal. Gondoljunk csak a 
kispesti csapatra, amely szombaton 
este éppen a Latorca-utcában mu
tatta még, hogy Kispest és kap
csolt részeinek hom okja micsoda 
termőtalaj a kiváló labdarúgó te
hetségek részére! Nos, Kőbánya ho
m okja sem számít sivár talajnak! 
A  Törekvés vezetőinek szinte már 
hagyom ánnyá vált céltudatos nevelő 
m unkája mindig oda tudta állítani 
a feltörő tehetségeket á  megürülő 
pontokra. •’ 1 , - Y - |

A  csütörtökesti mérkőzésnek 
éppen ez lesz egyik érdekessége: 
vájjon hogyan sikerült a Törekvés
nek az, amiről már tudjuk, hogy a 
Kispestnek sikerült. A  Törekvés ez
úttal csak a Szent István Kupában 
elért tavalyi szép győzelmének jo 

gán került a díj küzdelmébe, mégis 
egyenrangú résztvevőnek számít 
sportbeli teljesítményeinek alapján.

Emlékezzünk csak az elmúlt év 
Szent István K upájára! A  Törekvés 
szürke kis csapatként rajtolt. Senki 
sem adott neki esélyeket. És a H a
mupipőke egyszerre csak király- 
kisasszonnyá bontakozott ki, ami
kor as első m érkőzésen  a Gammát 
verte  Jt:S-ra, m ajd a hármas döntő 
mezőnyében a K ispestet 2 :l-r e  
g yőzte  le, az utolsó döntőn pedig 
az E lektrom os fe le tt  aratott 5:0-ás 
győzelm et. Ss milyen nagyszerű já 
tékkal érte el a vasutascsapat ezt a 
ritkaságszámba menő eredményt!

Ezúttal természetesen az U jpest- 
Góliát nagy esélyesként vonul fel a 
Törekvés-Dávid ellen. In: Ú jpest
mégis jó l teszi, ha vigyáz m ajd a
—  Dávid parittyájára.

A z erőviszonyok alapján az Ú j
pestnek biztosan kell győznie. Ha 
nem: jön  közbe semmi, az Újpest 
m eg is fog ja  nyerni a mérkőzést..

Jóslatunk 5 :3 az Ú jpest javára.

A  Szent István Kupa 
csütörtöki műsora

Újpest—Törékvés
Latorca-utca, háromnegyed 9. Vezeti: 

Nógrádi. (Partjelző: Kőhalmi. Újvári F.)
— Újpest kölyök—Törekvés kölyök. La
torca-utca, fél 8. Vezeti*. Pozsonyi. «.

LEGÚJABB!

Zsengellér Iábbadozilc,
de ha Kalocsait mégsem adja ki korábban a Ferenc- 
város, akkor lehet, hogy már ma beszáll a csapatba

A Szent István Kupára készülő Újpest 
táborában nx ogyitk vezetőt fogtuk - el, 
hogy feltegyük neki a kérdést:

— Mi van Zsenacillérrcll Tényleg nem 
tud játszani a. Törekvés elleni

A válasz igy hangzóit:
— Éppen most jövök Gyusti lakásáról. 

Orvosilag már gyógyultnak tekinthető, 
mert hiszen kedden este is csak 37.2 volt 
a hőmérséklete, ma reggel pedig 36.7-et 
mért. Zsengellért tehát lábhadozónak 
kell tekintenünk. Márpedig ebben az álla
potban a játékos kíméletre tarthat: számot. 
Zsengellért tehát nem állítjuk be a csa. 
patba. A saját egészsége érdekében. A 
hét végére azonban már makkegészséges

A csapat összeállítása tehát' ez lesz: 
Sziklai — Kecskés. Balogh II — Nagy
marosi, Mészáros, Balogh I — Adam, 
Vidor, Szusza, Zörgő, Kalocsai dr.

Most mái kézenfekvő a kővetkező kér-
— Miben látja a csapat játékerejének

növekedését az új szerzemények figye
lembevételével? _ . . .

Az újpesti vezető magyarazata így 
hangzik;

— Az első — és talán a legfontosabb 
—• hogy védelmünk masszívabb és jelen
tősen keményebb lett. Különösen Kecskés 
beállításával nyert sokat a védelem ke
ménység dolgában. Mészáros valóságos 
oszlop. Balogh II pedig már tavaly szá- 
mos tanúbizonyságát adta nagy tehetsé
gének. Ehhez most már sok értékes ta
pasztalat járul, hiszen ezek megszerzésé
hez bőven voH módja az elmúlt bajnoki 
évben. Ismétlem: keménység, tömörség 
tekintetében sokat javult a védelmünk.

És a csatársorban!
— Zörgő labdakezelése kivételesen ma

gas fokon áll. Valóságos bűvésze a labdá
nak. Nagyszerűen dobja ki társait is. 
Hibája még, hogy keveset lő, de remél
jük, hogy hamarosan le tudjuk szoktatni 
erről a hibájáról. Kalocsai dr-t nem kell 
bemutatnunk. Ha ő az elmnlt érben nem mutatta, azt .amire ludasa alapján képe®, 
annak egyedüli okát abban látom, hogy 
kényszerűségből a csatársor ̂ másik szélén 
játszott. Most már regi helyen szerepelhet 
nálunk. Ez biztosan csak előnyösen fog 
kihatni teljesitményere. Vidor végre kezdi 
az edzéseken valóra váltani azokat a re
ményeket, amelyekkel mi az elmnlt év 
elején megszereztük. Vegro leszoktat a 
túlzásba vitt labdacipetést. AdSmot, 
Szuszát Ismerjük* Végeredményben a'csa
társorban Is jelentős többlet jelentkezik 
az elmúlt évvel szemben. A csapatnak ez

a része, is megerősödött tehát. Különösen 
ha még az egészséges Zsengellért is ide
számítják, akkor igazán bizakodással 
nézhetünk a jövőbe. Elkészültünk arra Is 
hogy az első mérkőzéseken talán még nem 
Is jön. ki az igazi nagy torma ebből a 
támadosorbol, a bajnokság rajtjára már ez is bekövetkezik.

A szélső fedezetek is'kipróbált régi emberek.
— ügy. van! Balogh Bonzó most újra 

nagyszer.! formában van. Nagymarosi pe
dig igazan tehetséges játékos. Ha komo.
l.va nveszi. a Játékot és teljesen elhagyja 
könnyelműséget, akkor belőle is rövidesen válogatott is lehet.

— És hogyan áll Kalocsai dr 'ügyel
— Mi bízunk abban, hogy a Ferencváros 

vezetőiben felülkerekedik a sportszerűség 
érzésé. Hiszen Itt nem a formaság, hanem 
a lényég a fontos. Ha egyszer már sza
badon engedték Kalocsai dr-t, akkor iga
zán nem számit, hogy augusztus 6-an, 
vagy lő-én adják ki nekünk! Úgy tudjak, 
hogy a szövetség vette a kezébe az ügyet 
a sinia elintézés érdekében. Ml bízunk 
abban, hogy a közbelépés eredménnyel fog 
járni.

— És ha Kalocsai dr még sem játsz
hatnék?

— Erre nem Is akarunk gondolni. Ha 
mégis bekövetkezhetnék, akkor elsősorban 
abban bizakodunk, hogy Zsengellér még
is csak rendbe jön csütörtök estig annyira, 
hogy vállalhatja a játékot.

Kalocsai dr nem játszhat 
a Törekvés ellen

Amint lapunk más helyén m egír
juk, Kalocsai dr-nak augusztus 15-e 
előtt az Újpest színeiben való sze
replése körül bonyodalm ak merül
tek fel. A  Ferencváros ugyanis nem 
akar hozzájárulni ahhoz, hogy az 
Újpestnek átengedett Kalocsai .dr 
előbb játszhasson az Újpestben, 
mint ahogyan az öt a Ferencváros
hoz kötő szerződés érvénye le nem 
jár.

A  szereplő felek m ár nyilatkoztak, 
szerdán este az M LSz-ben tudakol
tuk meg, miként is áll ez az ü gy? 
Megállapítottuk, hogy az Újpest 
beadványt intézett az M LSz-hez és 
ebben azt kéri, hogy a szövetség 
augusztus 4-ével igazolja le Kalo
csai dr-t az Újpesthez. A z  indoko
lás röviden az, hogy az Újpest a 
játékos szerződését benyújtotta, a 
játékost pedig már a Szent István 
Kupa küzdelmeiben is szerepeltetni 
óhajtja, mert ezek a mérkőzések 
már az új bajnoki évhez számíta
nak.

A z M LSz-ben megállapították, 
hogy jogilag a helyzet világos:

Kalocsai dr-t augusztus 15-ig a 
Ferencvároshoz köti a szerződése,  
fizetését is a Ferencvárostól kap
ta m eg augusztus 15-ig. niás egye 
sület színeiben tehát nem  szere
pelhet, jóllehet, az Újpest öt 
augusztus 1-i hatállyal szerződ
tette.
A kérdést a szövetség elnöki ülés 

elé viszi. M inthogy pedig az elnök
ség legközelebbi ülését péntekén 
este tartja, a Törekvés elleni mér
kőzésen Kalocsai dr már semmi
képpen sem vehet részt.

Ebben az ügyben kérdést intéz
tünk G álffy  András főtitkárhoz, aki 
a  következőket mondotta:

—  Felhívtam telefoncm vitéz K e
m enesy Sándort, a Ferencváros in
tézőjét, aki azonban közölte, hogy a  
Ferencváros változatlanul ragaszko
dik ahhoz az álláspontjához, hogy 
augusztus 15-ig a já tékos  más eg y 
let színeiben nem szerepelhet.

(Ú gy tudjuk, hogy a Ferencváros 
elutasító álláspontjának kialakulá
sában része van annak a pernek, 
amelyet Újpest a válogatott mér
kőzések jövedelm ében való részese
dés iránt indított a Ferencváros 
ellen. A  Ferencvárosban ügy vélik, 
hogy ha az Ú jpest sportügyekben 
a bíróság elé vitte a Ferencvárost, 
akkor nem tarthat igényt arra, 
hogy neki a  Ferencváros szívessé
get tegyen.)

A  Kalocsai-esetből k ifolyólag a 
szövetségben már felvetették a kér
dést, hogy vájjon  helyes-e a  jelen
legi szabály.

Ennek a kérdésnek megoldása 
nyilván arra az értekezletre vár, 
amelyet az M LSz az elnökség ko
rábbi határozatából k ifolyólag ren
dez m eg az egyletek és a  hivatá
sos játékosok képviselőinek rész
vételével. Itt fog já k  kidolgozni a 
hivatásos játékosok szereplését ren
dező új szabályzatot.

BSzKRT-pálya Sport-utca
Augusztus 9 —10, szombat-vasárnap 

dólutáu fél 5 órakor

válogatóit atlétikai viadal
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Ú j  v c r s e n n Y c l ,  m e g s z e l -
positeil heti tíifakfsa!!
(KÉSZLETEK Á LGLSZTLS 11-ÉN.)

írszagos 1
Beérkezési határidő: «ug, 19, 13 óra
Kolozsvár—SalBTC

Szöged—Elek tro.nos

DiMÁ VÁG—Ferencváros

Magyvárud—Újvidék

VVMFC—SzVSE
JAV AH—Pécsi UVAC győz- 
to«— líjpest .. . . i .

Gamma—Kispest
Szolnok—Lamport • __
Pót versengi A pontversenybe csak 
mé rk/izés elmaradása esőién kerti i 
számításba, egyébként vsak hoitver- 

sctívl, dönt eí,
D1MAVA0—Ferón cv. T. félidő 
WMFC—SzVSE T. félidő 
Gamma—Kispest I. félidő
Szolnok—Lám part I. félidő __

Név: ........ . .......................................

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

Utca: ..................... ...
A beküldő aláveti magát a feltételek'] 
riek* Minden szelvény fi ez ép és fór-! 
galomtiíin levő használatlan 10 fillár.s] 
bélyeget ke|l mellékelni. Aki belén- 
kint étnél több szelvényt küld. kö
teles ide kérésziét (esIlWoll lenni.

Több  mint 10 .000 néző e lő tt v é s is  nagyiram á, 
izgalm as m érkőzésben a szabályos já ték id ő 
ben, majd 2x10 perces m eghosszabbítás után 
Is döntetlenül végződött a m érkőzés
A játék után sorsoltok és o szerencsésebb Elektromos jutott 
tovább a S z e n t  I s t v á n  K u p a - küzdelemben

Gamma^liefet romos 2:2 (2:1,2:2)
A Gamma fiatallal beváltak, az Elektromos dsszeszokottabb volt 

Góllövő: Pézmműy (11-eshői), Tősh I, Horváth. G. Tóth
L a t o r c a - u t c a ,  10.5 0 0 n é z ő .  V e z e t t e :  P u s z t a i

P á ly á z ó k  f ig y e lm é b e  SU
Az augusztus 4 í é« 5-i szárú ónkban nic.af* 

jeleni tfppszelvények az NI? í, osztály 
helyesbített sorsolása míftlt ItlJavíísiNtofc, 
A Kolozsvár elleni le az 1. fordulóban a 
SalBTC (ez Hz első sor), az telekiroinofié 
a _ Szeded telt (or, o második sor). Az 

■Újvidék—Nagyvárad mérkőzés oólv&vá- 
lasztői iogn nedicr feleserél/ídötf, (a ne
gyedik sorba.i), Aki az említett két szel
vény t bek didi. nitOnk az ft.f sorsolásnak 
Vfittfreíél$eit ki keli n líopszelvénvét jftvH 
tóflla. Aki a javítást elmulasztja, annál 
U úgy \esszük, mintha a szelvényt ilyen 
értelemben kijavította volna.

J o b b h á tv é d e t  k e re s  
m ai e d z é sé n  a  K ispest
A Ki.spc«t ma, cAiitortöktfii az crxsóbet- 

tttcfii pályán tartja kúlk-apti# edzőét. Az 
dSíteőtótn a PcMTK csapata lesz. Az, hogy 
a csapat kiesett a S»en>t István Kupából, 
egyáltalán nem keseríti el a kispestieket.

— Most legalább nyugodtan készülhe
tünk a bajnoki rajtra, — mondja Erhardt 
Jenő v&zető&ógi tag. — Szombaton láttuk 
n hiányokat és most ezeket Igyekszünk 
pótolni. Egy jobbíisszekötö kell még, bár 
azt hisszük, begy Tftkés — akit a Maros- 
vásárhelyi SE-bftl igazoltunk a KAC-lioz 
—* inog fog felelni ezen a poszton. A 
szombati mérkőzésen betegsége miatt nem 
jöhetett fzóba. Ezenkívül a jobbhátvéd 
helyén is szeretőénk megnyugtató és vég
leges megoldást. A mai edzésünk ennek 
n jegyében fog folyni, amennyiben több 
játékost próbálunk ki ezen a poszton. Nem 
mintha Monostorival nem lettünk volna 
éiégedcHek, do különben Keni lehet két 
hátvéddel nekivágni az idénynek^ Nagyon 
neki kell készülnünk, hisz két hét múlva 
Uíár bajnokit játszunk és az első két el
lenfelünk nem kisebb csapat lesz, mint a 
Gamma é» a Ferencváros. I)e kérdés, bogy 
egyáltalán lesznek-e „kis csapatok” az ez 
évi Nemzeti Bajnokságban? Ha lesznek 
is, reméljük a Kispest nem fog közéjük 
tartozni.

ö t  ú j Játékos
a N agybánya i SE-toen

A nagybányai együttes csendben', de 
annál nagyobb erővel készül az elkövet
kezendő bajnokságra. Annak ellenére, 
hogy a csapat legjobb három játékosa 
(Lukács, Telegdy és Dómján) eltávozott 
Nagybányáról, a csapat körében mégis 
nagyon bíznak fl csapat jő szereplésében. 
A csapat állandóan komoly edzéseket tart 
és minden alkalmat felhasznál, hogy 
lij játékosokkal pótolja a nagy „vérvesz
teséget". Két kiváló erdélyi játékos 
máris Nagybányán van és három további 
játékosnál folynak — kedvezően — a tár
gyalások.

A nagybányai szurkolók minden vágya 
tt KAC elleni csorba kiköszörülése. Jö
vőre mindenképpen találkozni akarnak a 
kelowváí'lukkal. Vagy úgy, hogy a KAC 
Jövőre visszakerül az NB Il-be, vagy 
pedig úgy — és ez atöbbség véleménye 
—. hogy jövőre a nagybányai csapat is 
felkerül az NB I-be.

A  Gammából kilenc játékos 
kedden Játszott először 
esti világításban

A Gammában egyáltalán nincs levert
ség azárt, mert a sorsolás következtében 
kiestek a Szent István Kupa további 
küzdelmeiből.

— Talán nem 1. haj. hogy kiestünk, 
mert így nyugodtan tudunk készülni a 
bajnoki rajtra. — mondta Sós Károly, a 
Gamma edzője.

A Gamma-játékosok azonban sajnálják, 
hogy nem játszhatnak tovább esti mér
kőzéseket.

— Most. hogy hozzászoktunk az esti 
világításban folyó játékhoz, kár hogy 
nem küzdhetünk tovább — mondták a
játékosok.

Kiderült, hogy Turay II és Kincses 
kivételével a mai Gammából senki sem 
vett részt eddig estî  mérkőzésen. így 
tehát kilenc Gamma-játékos most ismer
kedett mer a fehér,- labdával.

— Bizony, a* első percekben csak ne
hezen tudtam pontosan kiszámítani a 
labda útját, — mondta Bolemányl kapus. 
— Ezért is volt aztán az, hogy hibáztam 
az első gólban.

A Gamma mű. csütörtökön délután 
könnyű edzést tart.

A III. kér. Árpád SE vasárnap vendé
gül látja barátságos mérkőzésre a Lam- 
part csapatát. A meccset a Nagyszombat
utcában játszik fél 6 órai kezdettel.

(Ismét tízezres közönség előtt zajlott 
le a Szent István Kupa küzdelem má
sodik mérkőzése. A Gamma küzdött az 
Elektrom osokkal. Ezúttal is sűrű sorok
ban zarándokolt a főváros sportközön
sége a Latorca-utcába, az Elektromos- 
pályára. Autó-autó hátán hozta a kö
zönséget és a villamosok is .ontották e 
mérkőzésre kíváncsiakat. Á mintegy 
lO írOO néző befogadására alkalmas pá
lyára a közönség most még kényelme
sen befért. Mi lesz azonban a F erenc
város— Nagyváradi AC mérkőzésen,
amikor a Fradi-szurkolók teljes szám
ban jönnek majd ki a mérkőzésre és 
am ikor ez a mérkőzés nem hétközben, 
hanem a hét végén, szombaton fog  le
zajlani! Az Elektrom osok vezetőségének 
Jó leaz erra már most gondolniok.)
A  nagyszerű sportidöben fél 9-kor 

kezdenek csak a csapatok készülőd
ni. Sós Károly, a Gamma és Sebes 
Gusztáv, az Elektrom os edzője szó
líthatja a játékosait, akik a kölyök- 
csapatok játékát figyelik.

A  Gammában nagy az izgalom, 
mert Király  gyúró négy játékosnak 
az igazolványát nem hozta el. A u tó
ba ültetik és Izgatottan várják, hogy 
m egéj'kezlk-e kezdésre az igazolvá
nyokkal.

Végre nagy Örömkiáltásokkal f o 
gadják a játékosok Király  gyúrót, 
am ikor néhány porccal a kivonulás 
előtt befut az igazolványokkal.

A z E lektrom osok öltözőjében mlnt- 
szurkolnának a játékosok.

A  két csapat összeállítása a k ő 
vetkező:

Gam m a: Bolemányi —  Szilvást, 
K ónya  —  Király, Tóth I., Híres ■ 
Kincses, Tóth II, Turay II, Horváth, 
Patkoló.

Elektrom osok: Boldizsár —  Pá 
kozdi, ónody  —  Pázmdndy, Marosi, 
Pálinkás —  Béki, G. Tóth, Szend- 
rödi, Rozsáli, Buzássy.

A Z  ELSŐ FÉLIDŐ
Szendrődi Indítja el a labdát. A  

m ezőnyben folyik  a játék, amikor 
a 2. percbén Híres előreívelt labdá
ját Tóth II  fordulásból a hálóba 
vágja.

A  játékvezető nem adja meg, 
m ert Tóth II  lesen állt.

U tána Turay I l-t  kapják lesen. 
A z 5. percben K ónya Béki elöl 
hazaad. A  túlsó oldalon pedig Kin
cses fu t lesre.

N agyon  sok a les. A z Elektromos- 
védők mesterien értik, hogy hogyan 
kell az  ellenfél csatrásorát lesre 
állítani.

Enyhe Elekromos-fÖlény alakul 
ki. A  Gamma kitűnő védelme miatt 
azonban komolyabb támadásokat 
nem tudnak összehozni a „citrom ' 
sárga" csatárok. Rozsáli cselsoro- 
zataí bosszantják a közönséget.

A  13. percben Szendrődi kacsázó 
lövését Bolemányi kiejti, Rozsáli őtt 
terem  és a kapus fölött átível a 
jobboldalra. A  Gamma-védelem egy 
pillanatra megzavarodik: s Híres
szelebürdl módon kézzel húzza le 
Rozsáli beadását.

V itathatatlan ll*es. Pázmándy
biztosan lövi a  jobb alsó sarok
ba. l :0 -r a  vezet az Elektromos.
A  17, percben Kincses Ijesztgeti 

az E lektrom os-hívőket. Egészen a 
16-os sarkáig kígyózik, de ahelyett, 
hogy beadna, még egy cselt csinál.

A  20. percben a közönség az új 
labdát követeli. Bedobják...

A  22. percben G. Tóth— Szendrődi 
— R ozsáli a labda útja, Rozsán 
azonban a 11-es pontról jó  hely
zetben a földbe rúg. M eleg helyzet 
volt. Tóth II  túlmagasra em elt lába 
Pálinkást fe jen  találja. A  fedezetet 
egy percig  ápolják. Patkoló Turay 
H  JÓ labdájával sokat forgolódik.

M ost a Szilvási— Buzási párharc 
Izgatja  a  kedélyeket. „H oci —  ne
sze" alapon játszik a két fiú.

A  Gam m a partdobásokkal jön  fel, 
Tóth  I I  qlöl Boldizsár felszedi a 
labdát. A  33. percben Béky senki- 
töl sem  zavarva Jól húz kapura, de 
a  16-oson rálép a  labdára. Szögletet 
rúg a z  Elektromos, ebből Marosi 
m ellé fe je l. A z  Elektromos soroza
tos támadásait m ost két gyors 
G am m a-gól szakítja m eg:

A  37. percben Turay II  sarokkal 
ak arja  továbbítani a labdát. A  bőr

Pákozdi kezére pattan. A  ' já ték
vezető mintegy 20 méterre a kapu
tól szabadrúgást ítél. Tóth I  gyorsan  
leállítja a labdát és fii alatti bom
bája

a m ég helyezkedő Elektrom os
sorfal között a  hálóba suhan.

1:1.
A  váratlan gól fellelkesíti a Gam

mát. Huszáros támadásokat vezet.
A  44. percben Tóth H -t a félpá

lyán dancsolják. Király a kapu elé 
ível. Boldizsár a nagy tumultusban 
csak öklözni tud —  gyengén . A  lab
da Horváth elé kerül s ö

m integy 6 méterről a  hálóba
toppal ja, 2 :l-r e  vezet a Gamma.
Ezzel az eredménnyel vonulnak be 

az öltözőkbe.
SZÜNETBEN

A Gamma öltözőjében a jáiékaaokról 
leveszik a csuromvizes mezt és száraz 
kendővel letörlik őket.

— Jól van, Lajos, — mondja Sós Ká
roly edző Tóth I-nek. — Ha a második 
félidőben is így játszol, mint eddig, ak
kor kibékülünk.

Az Elektromos hangulata érthetően le
vert. ónody a rossz sorfal miatt dohog. 
Csak Pázmándy nyugodt:

— Nincs semmi bn,|, — mondja. — 
Most a ml oldalunk következik.

Ezalatt a nézőközönség hasznos háztar
tási cikkeik Horzúlúndval szórakozott. A 
nyerő számokat Szcifiittmllkilóssy Erzsiké 
húzta ki H a győztesek boldogan ötpcltók 
nyereményeiket.

A  M ÁSODIK FÉLIDŐ
A z Elektromos kezd veszélyeseb

ben. Rozsáli már az 1. percben ve 
szélyes lövést küld Bolem ányl kapu
jára. A  kapus ököllel ment. A  
Gamma sem hagyja m agát. Patkó 
lót csak szögletre tudja szerelni 
Pákozdi. Gamm a-percek következ
nek. A  7. és 8. percben Turay II, 
majd Kincses lövését kell Boldizsár
nak védenie. Horváth keresztlabdá
ja  lesen találja Patkolót.

A  14. percben az E lektrom os 
hagy ki helyzetet. Béky 8 méterről 
alig lő mellé. Válaszképpen Kincses 
vezeti a labdát. Becsapja őn odyt s 
egyedül rohan a kapu felé. Boldi
zsár belevetéssel ment. E z  is meleg 
volt.

N agyon jó  a m érkőzés és nagyon
nagy az iram.

A  16. percben Pázm ándy lyukon 
szökteti Szendrődit. A  középcsatár 
jobbra kihúzódva az alapvonalról 
hátragurít és

G. Tóth mintegy 6 m éterről véd-
hetetlenUl a hálóba lövi a  bőrt.

2:2. Gyors gól volt.
Szendrődi kapásból adott labdája 

Békyt lesen találja.
Pusztay néhány Ítéletével nem 

ért egyet a közönség.
A z iram óriási. E gyik  pillanat

ban az egyik, a másik pillanatban a 
másik kapu forog  veszélyben. A  38. 
percben Pálinkás szögletet vét. A  
berűgást Horváth mellélövi. A  40. 
percben Boldizsár két veszélyes ka- 
puraívelést is tisztáz. A z  utolsó 
percekben a Gamma szorít.

2:2-re áll a mérkőzés, am ikor a 
játékvezető a játék  végét jelzi. 
Most a kupaszabályok érteimében 
kétszer tízperces hosszabbítás k ö
vetkezik.

A  RENDES JÁTÉKIDŐ BE FE JE 
ZÉSE UTÁN

a játékosok nem mennek be az öltözőbe, 
mert pihenő nélkül kezdik a hosszabbí
tás első tíz percét.
A HOSSZABBÍTÁS ELSŐ FELE

A  hosszabbításban a Gamm a és 
az Elektrom os is átcsoportosítja  a 
csatársorát]

A  Gammáé Így fest: Turay II,
Kincses, Tóth II, H orváth , Patkoló.

A z Elektromosban R ozsáli lesz a 
középcsatár, B éky  jobbösszekötő és 
Szendrődi jobbszélsö.

A 3. percben Kincses átkígyózik 
a védelmen, Tóth II-nek ad, ennek 
lövésébe ön ody  beteszi a  lábát. Á  
labda szögletre pattan. A 7. perc
ben Kincses Horváthot hozza jó  
helyzetbe. A z  összekötő egyből a 
jobbkápufa tövét találja e l! Tóth II 
elől Boldizsár kifutással ment. A  
1 1 (!)  percben Horváth 5 lépésről az 
üres kapu mellé lö,

(A hosszabbítás szünetében a Gamma
játékosok a balszerencsére panaszkodnak. 
Az I  lektromosok Ónody lábából a gör
csöt igyekeznek kigyúrni ós Pákozdi ső
rült derekát ápolják.)

A  HOSSZABBÍTÁS MÁSODIK 
FELE

M ost majdnem gólt lő az Elek
tromos. Rozsáli lyukon kifut, Bo
lemányi kijön elébe, a szélső gyor
sabb és 10 lépésről az üres kapu 
mellé pofozza a labdát. Meccslabda 
volt. A z 5. percben Turay II bead, 
Boldizsár és Tóth II egyszerre u g  
rik fel a labdáért. A  labda a kapusé 
lesz, de Tóth II fekve marad. Ha
marosan feléli.

A z  utolsó percekben mindent ki
adnak magukból a játékosok. Az 
eredmény azonban már nem válto
zik.

Szögletarány: 3:3 (2 :2 ).

KÖVETKEZIK A  SORSOLÁS!
A  mérkőzés után a lelátó alatt a 

játékvezető magához kéreti a két 
csapatkapitányt, Tóth I-et és Páz- 
mándyt, majd így szól:

—  Sorsolunk, Tóth úr, mint a 
vendégcsapat kapitánya, szívesked' 
jék  megmondani, hogy mit választ, 
fe je t  vagy írást ?

A z izzadtságtól szinte csurgó 
Tóth I lassan, halkan mondja azt, 
hogy a fe je t  választja. A  játékve 
zető feldobta a pénzt, amely végig
gurul a folyosón, majd az írás olda
lára fordul.

—  Mi m együnk tovább  —  kiált
ja  izgatottan és boldogan Páz
mándy. Tóth I szomorúan fordul 
Pázmándyhoz.

1— Gratulálok pajtás, ti m entek  
tovább  —  m ondja csendesen, a ke
zét nyújtva Pázmándynak.

M ég Jánosy Béla, a Gamma PC 
vezetője kíván további jó  szerep
lést az Elektrom osok vezetőinek 
íg y  történt a Szent István Kupa 
küzdelmeiben az első sorsolás, amely 
a szerencsésebb Elektrom osnak ked
vezett.

N Y ILA TK O ZA TO K :
Szilvássy Dezső, az Elektromosok szak

osztályi elnöke; Nagyiramú, izgalmas, 
szép mérkőzés volt. Mi voltunk a szeren
csésebbek.

Sebes Gusztáv, az Elektromosok ed.
zője: Boldog vagyok, hogy á bemutatko
zásom sikeres volt. A fiúk szivvel-lélek- 
kel harcoltak.

Jánosy Béla, a Gamma FC sportigaz
gatója: A fiúk teljesítményével elégedett 
Vagyok. Tovább dolgozunk és bízunk ab
ban. hogy eredményeket tudunk elérni.

Sós Károly, a Gamma edzője: Jó kis
mérkőzés Volt. A ml fiaink komoly mér
kőzésen most Játszottak először így 
együtt.

BÍR ÁLAT
Pompás mérkőzés volt. Két telje

sen egyenrangú csapat küzdött meg 
egymással. Bármelyik megnyerhette 
volna a mérkőzést és a másik csa
pat nem szólhatott volna egy szót 
sem. Mind a két csapatnak volt 
mérkőzést nyerő alkalma, de egyik- 
nek sem sikerült azt kihasználnia 
A  két csapat máris jó  form át árult 
el és a  két együttesben nagy lehe 
tőségek vannak. Mind a két csapat 
még sokat fejlődhet és az elsők közé 
küzdheti fe l magát.

A z iram nagy és a játék változa
tos volt. A  Gamma mintha jobban 
bírta volna az óriási munkát. A  já 
tékosai többet m ozogtak. Ezzel 
szemben az Elektromos együttese 
jobban összeszokott és összedolgo 
zott csapat benyomását keltette. A 
védelmek jobban működtek, mint a 
csatársorok. Érdekes, hogy a  két 
csapatban egyform án a középcsatár 
helyén volt a baj. Seendrődinelt 
mentsége lehet, hogy Vele szemben 
a mezőny legjobbja játszott.

Am i a  két csapat felépítését 
illeti, megállapítható, hogy mind 
kettő m egmaradt az eddig követett 
útján, tehát a Gamma a WM-rend- 
szer, az Elektrom os pedig az olasz 
rendszer mellett. A  Gamma fiatal 
játékosai helyezkedés szempontjá
ból jó l illeszkedtek bele a csapat 
szerkezeti elgondolásába. A z  Elek
tromosban ilyen probléma nem is 
volt, mert hiszen a csapat alig vál
tozott a  tavalyihoz képest. M egfi
gyelhettük hogy Pázmándy ezúttal

nagyobb szerepet játszott a táma
dásban, mint általában szokott, vi
szont a másik oldalon Pálinkás 
szinte teljesen a védelemnek szen
telte játékát és ö egészítette ki a 
Pákozdi— Ónody hátvédpárt három
ra. , .

N agy szerepet játszik az E lektro
mos játékában a lestaktika. E z a 
kétélű fegyver ezúttal nem vezetett 
olyan katasztrófára, mint pl. a 
VVMFC ellen esti bajnoki m érkőzé
sen, az önveszélyesség esete azonban 
változatlanul fennáll.

A  védelmek általában jobbak vol
tak, mint a kényes szerkezetű és 
ezért nehezebben összekovácsolható 
támadósorok. Igazi mezőnygól vol
taképpen csak kettő esett, a másiH
kettő 11-esbÖl, azaz szabadrúgásból 
(so r fa l!).

Végeredményben az Elektromos 
játéka megfelelt a várakozásnak, de 
ugyanezt elmondhatjuk a Gammára 
is, amely sokkal inkább kérdőjel 
volt ezen a mérkőzésen.

EGYÉNILEG
a Gammát nézve Bolemányi az első 
gólban hibázott. Volt azonban né
hány szép védése is. a két szélső- 
hátvéd közül Kónya  a jobbik, bár 
legjobb form áját m ég nem érte el. 
Szilvási nem tud -— úgy látszik —  
leszokni a fölényeekedésröl. Közbe
lépései sem határozottak. A m e
zőny legjobbja Tóth I, a Gamma 
középhátvédje volt. V égig hiba nél
kül, egyszerűen és ezért remekül 
játszott. Szendrődi megmozdulni 
sem tudott mellette. Király  és Hí
res, a két fedezet sokat és jól küz
dött. Király  a munkabíróbb. Híres 
lassú, de jól passzol. Kincses kevés 
labdát kapott. Különben sem volt 
jó  napja. Tóth II  a második félidő
ben már belejött a játékba és ekkor 
jól játszott. N agy tehetség. Egylz- 
ben azonban holtbiztos helyzetben 
(2:2-nél) hibázott. Turay II  gyenge 
volt. Néhány jó  helyzetben hibá
zott. Horváth  lassú, bár a mezőny
ben jó l já tszott és a szélsőjének né
hány használható labdát adott. Pat
kóié néhányszor becsapta az Elek
trom osok védelmét. Határozott si
kere volt. Jövője van.

A z Elektrom osok közül Boldizsár 
néhány szép védést mutatott, de 
néhány rossz kifutása elrontotta a 
jó  osztályzatát. Ónody jobb volt, 
mint Pákozdi. Ónody néhány veszé
lyes helyzetben mentett. A  csapat 
legjobbja Pázmándy. Nagyszerűen 
játszott. A  „szögfog&sa" azonban 
néhányszor kellemetlen helyzetbe 
hozta a csapatát. Marosinak könnyű 
dolga volt Turay I /-ve  1 szemben. A  
második félidőben visszaesett. V ég
eredményben nem játszott rosszul. 
pálinkás szorgalmasan küzdött, jó l 
is játszott. Béki jó l mutatkozott be. 
Veszélyesen gyors, szemfüles, jó l 
is lö. G. Tóth  nem sók vizet zavart, 
nincs m ég formában. Szendrődi nem 
sokat mutatott. Am ikor kiment a 
jobbszélre, akkor sem ment neljti a 
játék. Rozsáli nem tud idejében 
megválni a labdától és a kapura 
nem veszélyes. Buzássy  sem sokat 
mutatott.

Pusztai játékvezető nem tudja 
követni a Játékot. Sokszor nem ér
tettünk együtt az ítéleteivel és fe l
fogása a les megítélésében alapjá
ban téves.

A Hubertus SE-vel
anyagilag é s  sport- 
beliieg Jól m egala
pozott egyesülettel 
gazdagodott az NB 
m ezőnye

Az északduiiántúll kerület sporttáraa- 
dalma -nagy örömmel vette tudomásul, 
lutgy a kerületi bajnokság győztese, á 
magyaróvári Hubertus SIS bekerült az 
NB IH-ba. Az egyesület kebelében élénk 
sportélet folyik. Jelenleg 11 működő 
szakosztálya van a Hubertusnak, ezek 
közül n legnépesebb és lég virágzóbb a 
labdarúgó szakosztály,

Az egyesület 11 évvel ezelőtt alakult 
és öt éven át tartó kemény küzdelemben 
sikerült végre felkerülni az NB-be, a 
magyar labdarúgősport élvonalába. A 
csapat szorgalmasan készül az elkövetke
zendő nagy küzdelmekre Cserny Ferenc
nek, a csapat edzőjének ,a vezetésével.
. Maikay Endre üzemvezető főmérnök, az 

egyesület elnöke Így beszél a csapat 
várható szerepléséről:

— Mind a csapat vezetősége, mind pe
dig a Játékosok arra törekednek, hogy 
megálljuk helyünket az elkövetkezendő 
nagy küzdelmekben 1*. Tudjuk, hogy az 
NB III legerősebb csoportjába kerültünk, 
hiszen Itt Játszik az FTC, az ÜTE. a Dörög 
még néhány kitűnő csapat, és éppen 
ezért erősítenünk Is kell. Már eddig is 
sikerült néhány nagyszerű játékost le
igazolnunk, azonkívül az Ifjúsági játéko
sainkkal Is komolyan foglalkozunk, hogy 
szükség esetén megfelelő utánpótlásunk 
legyén. Bízunk abban, hogy a csapat to
vábbra is jól fog szerepelni. Biztosíték 
erre nézve a csapatunkban uralkodó ki
tűnő szellem, nagy fegyelem és »  pél
dátlan összetartás.

* V izsgázott labdarúgó gyúró 
állást válla l szerdán-pénteken d, u. 
Csukor Jakab, Újpest, Nagyvárad- 
u. 26.

Az ózdi VTK vasárnapi győzelmével be
jutóit a Qumn Ivupa középdöntőjébe, 
ahol lecközelebbi ellenfele a FarkaslyulM 
ÜTE lesz. A  csapat legközelebbi méii’kd- 
Zciöén mar Ijozscavölgyi, az új uzerzeinény 
Is ezorepelni fog, akit a Bánszállás! TK-
bol igazoltak át az öVTK-ho*. Az ú;i já
tékja a osatúrsorhan kap helyet és az 
ózdiak szerint a csapat egyik főerőssége lesz.

1
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Bakos, Nagy, P a t k o ló é s
U j  c s i l l a g o k  a z  e s t i  m é r k ő z é s e k e n

Em berek mennek, emberek jön 
nek,..

—  Ki ez a gyereTc? —  hangzik a 
kérdés s lehetséges, hogy az Isme
retlen gyerek néhány év múlva 
olyan híres lesz, mint Lázár, vagy 
Zsengellér.

Általában nem könnyű feljutni a 
labdarúgók ranglétráján, A  vezetők 
nem igen szeretnek kísérletezni. 
Nagyrabecsülik a rutint, a nagy ne
vet, Nem szívesen bolygatják meg 
a,zt, ami bevált. Éppen ezért m eg
lepő, hogy az idei Szent István  
Kupa küzdelmek folyam án egy  
egész sereg  fiatalt „dobtak" be. 
Néhol szándékosan, néhol kénysze
rűségből. Eddig m ég csak két mér
kőzés zajlott le s máris egy sereg 
sokatígérö fiatal mutatkozott be.

A  Kispest frissítését a kénysze
rűség diktálta. Vérző szívvel m eg
vált nagyjaitól, de meglepő gyorsa
sággal új csapatot szervezett. 
„N incs pótolhatatlan!“  —  jeligé
vel bedobtak egy sereg fiatalt.

Itt van Odor. A  kispesti szurko
lók egyszeriben elfelejtették, hogy 
nem. is olyan régen m ég Boldizsár 
védte a kispesti kaput s a közel
múltban pedig Vécsei. Odor néha 
elképzelhetetlenül nehéz labdákat 
védett. (A m ikor R ow e P esten  mű
ködött, egyik  legerősebb benyomása 
as volt, hogy nálunk ren geteg  a. jó 
kapus. Bizonyára Odorral is elége
dett. lett volna.

Mészáros... Nincs igazi bátor, 
gyors, áttörő, jó l lövő középcsatá
runk. A  válogatott csapat ilyen
form a gondjait mindenki leméri. 
M észáros biztató ígéret. Csák le
gyen benne annyi erő (benne és — 
edzőjében!), hogy szorgalmasan ké
pezze magát, h ogy  elérje a lehető 
legtökéletesebbet. H a elkapatja 
magát, akkor- persze eltűnik.

A  közönség széreti a fiatalokat 
és szívesebben tapsol nekik, mint 
azoknak, akiknek a mozdulatait 
m ár jó l ismerik. íg y  tapsoltak 
N agynak  is, a friss kispesti bal
szélsőnek. Am ikor Káliói mellett elr 
elrobogott, mindenki elragadtatás
sal figyelte. Akadnak persze túlzók, 
akik m indjárt m ásodik Titkosról. 
második G yetvairól beszélnek. 
Annyi bizonyos, h ogy  ez a nu is 
nagy jövő  előtt áll s rajta tnúliKt 
hogy bejusson a legnagyobbak 
közé. A z út persze nem könnyű 
odáig.

( Gyakran előfordul, hogy va
lakit „ fölkapnak" , fölfedezik, di
csérik, nagy jö v ő t jósolnak neki 
s a já tékos aztán nem va-ltja ba 
a hozzáfűzött rem én yeket eltűnik, 
elfelejtik. Mi ennek as oka.- E g y
részt az, hogy a kezdőt mindig 
bizonyos jóindulattal fogadták, 
hibáit elnézik ( „ hiszen m ég nincs 
ru tin ja !"), erényeit, annal inkább 
kiemelik. Közben aztán a fiatal
em ber azt gondolja, hogy mar 
mindent ind, túlságosan korán 
elégszik meg önm agával s  nem  
hajlandó végigjárni a tökéletesé- 
dés nehéz útját. A z  illető játékos  
saját magát szerelte  le...)

Szekeres  m ost Csepel 1. sz. ka
pusa. Elment Szabó  Tóm, eljen 
S zekeres! Jó kapus a kis ^ E e r e s .  
Nem volt annyi a lk a lm a  tudása be
bizonyítására, mint a  sokkal elfog
u lta bb  Odornak, de amennyi volt, 
azt jó l felhasználta.

*
Bakos is az ú jak  közé tartozik.

ttt az ifjúsági válogatottból isme
rik. Ott kullancsot játszott, —  igen 
jól. M ost a tám adőfedezet szerepé
ben bizonyította be, hogy remek 
mezőnymunkás és építő. Nagysze
rűen fejel. Bakos  jó  játéka persze 
nem olyan meglepetés, mint ami
lyen M észárosé v a g y  Nagyé.

*
A  második esti mérkőzésen a 

Gamma szolgált if jú  csillagokkal.
Patkoló  m ég nem  fu tott be ugyan, 

de —  majdnem. N em  imponál neki 
a  nagy ellenfél, rám egy mindenre, 
gyors, bátor. A  m agas labdák át
vételét m ég nem szereti a lámpa1 
fényben s a beadásra sem találja 
el mindig a m egfelelő pillanatot.

Híres, a másik ismeretlen pedig a 
baloldali támadófedezet 
repkörében mutatta meg tehetsegét. 
Nála is az a kérdés, hogyan bánik

tehetségével, hogy használja ki a 
lehetőségeit. *

Tóth II  és K ónya  csak a Gammá
ban új, őket felesleges felfedezni. 
(Mellékesen szólva: felét sem já t
szották kedden este annak, amit a, 
Törekvésben játszottak, ha ment 
nekik a játék.)

«
Bólémányi ? A z am atörválógatot- 

tat is m egjárta ez a fiatal kapus, 
aki nyilván valamennyi m agyar 
kapus között a legjobb —  gerely- 
vető. Keddi bemutatkozása nem

volt zökkenőmentes, —  Gamma-beli 
beérkezése tehát már csak napfény
ben történhetik meg.

•
A  csütörtöki esti mérkőzésen is 

bem utatkozik egy fiatal: Oselik a
Törekvésből.

*
örvendetes általában, hogy az 

idei nagy csapaterösítési lázban a 
csapatok nemcsak a „kész" játéko
sokra gondoltak, hanem alulról is 
hoztak fel felfedezetlen fiatalokat. 
Es ez az utóbbi módszer a rokon
szenvesebb...

K b á n y a i  k é r d é s :

Mennyivel főbb csapat az Újpest, 
mint a Testvériség ?

Végre egy film, amely minden intelligens em bernek te tszik ! 
Egész  Budapest erről a brilliáns francia kom édiáról b e s z é li

Egy vidám tragédia
Prolongálva! MÍ«re.‘?^^C STY
Reszkess

Fradl-védeiem!
Bodoíáék 15 gólt rúgtak az N, 
Törekvésnek

Kőbányán meglehetősen borúiá,tóan tö
kin tónak az Újpest eliten! mérbözáö elé- 
A lig  van olyan, aki bízik a csapatban.

A Törekvés nagy vérveszteségen ment 
keresztül. A  következő játék csókát nél
külözi különböző okokból: R óják, Tagá- 
nyi, Tóth, K ónya, Zörgő és Palatínus. 
Ezek közül Rojáik sérüléssel bajlódik, 
Tagányi a beoezlása m iatt nem állhat a 
csapat roiud'dkezesére. Palatínus m ég csák 
félve próbálgatja súlyosan operált lábát. 
Kónya, Tóth és Zörgő pedig — in int is
merétét; —- máshova imént. Ezek a klasszis 
játékosok pedig a „n a g y  Tori”  gerincét 
jelentették.

Felmerült persze a7. a kérdés, hogy egy 
olyan mega'lapozott egyesület, mint a Tö
rekvés, miért vált meg ezektől a játéko
soktól . w— Az ok egyszerűen az — kaptuk a 
választ hogy a MÁV nem tud verse
nyezni a magánvállalatokkal, ahol a já
tékosnak könnyen megadják azl a fize
tést, amely a MAV-nál csak 10—15 év 
után érhető el. Igaz, hogy a MÁV bizto
sabb, a harcképtelen játékosokat nem 
dobja ki, stb. de ezek mind olyan körül
mények, aminőbet éppen a 2t—22 éves 
fiatalemberek nem szoktak mérlegelni....

A  Testvériség ellen m ulatott forma sem 
tnlságos biztató. Szó volt -arról, hogy ala
posan felforgatják a csapatot. Játékos 
van elég, mert K őbánya van olyan jó  
futballist0- termőtiadaj, mint Kispest vagy 
Wekcrlc.lc.l-ep. Mégis a keddi edzés után

C sütörtökön  n y ú jt ja  b e  
a  MAC S o ly m osi 

ig a zo lá sá t
A  BSzKLRT és a NAC vezetői k ö

zött Solymosi kapus átadása ügyé
ben folytatott tárgyalások kedden 
sikerre feze itek . A  két egyesület 
megállapodott abban, hogy Sóly
most a NAC-hoz megy. A  NAC 
csütörtökön be is nyújtja Solymosi 
átigazolására vonatkozó kérelmet. 
A z MLSz ezt teljesíteni is fog ja , 
mert az átigazolásnak már semmi 
akadálya sincs.
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Nem utazik G yőrbe vasárnap 
a Nagyváradi AC

A győri I. osztályú egyesületek; az 
ETO hozzájárulásával szerették volna 
vasárnapra lehozatni a szombaton Buda
pesten szereplő Nagyváradi AC-ot. Az 
ETÖ azonban elzárkózott a kérés elől. 
arra való hivatkozással, hogy neki már 
megállapodása van a győri edzőtábor vá
logatottjával egy mérkőzésre. Mikor a. 
terv Így nem sikerült, a társadalmi 
egyesületek önállóan is vállalkoztak vol
na a megrendezésre, akkor azonban 
Czopf Ferenc dr kerületi elnök tilalmi 
napot rendelt el vasárnapra Győrött fiz 
ETO—Edzőtábor válogatott mérkőzésre 
való tekintettel.

Az egyesületek azonban nem adták még 
fel teljesen a reményt és bíznak abban, 
hogy a NAC továbbjut a Szent István 
Kupában, ez esetben pedig a jövő va
sárnap. 17-én szeretnék vendégül látni a 
n ágy vár ad i akat.

úgy határoztak, hogy az „öregeknek ’ 
utolsó alkalmat; adnak arna, hogy kivág
ják a rezet. Különösein, azért, mert az 
idősebb játékosok magúik hangoztatták, 
hogy aas Újpest ellen nagyon belő akar
nak szállni.... Szűcs Gyula például ezeket mondta:

— Igaz, hogy vissza akartam vonulni 
a labdarúgástól., de a műhelyfőnök úr 
felszólítására mégsem vonulok vissza és 
vállalom a további játékot. És ha én 
valamit vállalok, azt becsületesen cl Is 
végzem.

Kardos is nagyon fógatdikozoU s így 
még egy próbát teszuok vele.

A ppbhszéksö _ helyén valószínűleg az 
ifjúsági Cséh'k játszik, de ez még nem 
teljesen biztos. Szó lehet .Dohay jobb- 
széksőöégérő'I « Élesrcj a bál szélen, ha
addig sikerül az igazolását elintézni.

Nagy érdeklődés előzi meg Kiss II 
középhátvéd játékát, ha igaz. hogy be
tyárból loíxz a legjobb pandúr, akkor 
Kiss II-ből jó kullancs lehet.

A Szent. István Kupa tavalyi győztese 
tehát meglehelcsen rossz előjelek között 
készül a csütörtök esti találkozóra. Ezt 
gém hitték v-olnia a, tavadyi Szent István 
Kupa döntője után!

Az Újpest elleni mérkőzésen — 'minden 
vadóőzinuség' szerint — így áll feíl a kő
bányai együttes: Kiss I — LŐrlnczy,
Bánkút! — Szűcs. Kiás II, Garamszegi 
— Csellk (Dobay), Kardos. Készei II, 
Déri, Dobay (Éles).
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HH60L PARK*
Makaw Margit, Fejes Terí, Vaszary 

Piroska, Kollár Lívia, Szabó Klán 
Samlay Artúr, Földényi László, 

Bilicsi Tivadar, Köpeozi-Boóoz Lajos, 
Fataky Jenő, Szafeáte Zoltán, Pataky 

Miklós

Súlyos ítélet a kiállított 
szabadkai játékosok  

ellen
Bartek  István, dr, az MLSz egyes- 

bírája szerdán este a következő 
ítéleteket hozta:

R ökk  Edét, akit a partjelzővel 
szemben tanúsított tiszteletlen m a
gaviseleté miatt állítottak ki, a 
W M FC— Kispest Szent István Kupa 
mérkőzésen, a  kiállítással megbün- 
tetettnek vette az egyesbíró.

Koppány SzVAK a vasárnapi 
UAC— SzVAK  mérkőzés egyik ki 
állított játékosa egyéves felfüggesz
tést kapott trágár szavak haszná
lata és a játékvezető megsértése 
miatt. A  SzVAK-ot a fokozatos 
felelősség alapján 50 pengő pénz
bírságra büntették.

Bogárt, a SzVAK  másik kiállított 
játékosát örökre eltiltotta a já ték 
tól az egyesbíró, mert az öt lesze. 
relö ellenfelét leütötte. A z egyesülő1 
tét ezzel az esettel kapcsolatban 
500 pengős pénzbüntetésre ítélték.

A BSC! a litrek szerint feloszlik és
III. kér. Árpád SE-bé olvad bele.

Az FTC Nagyváradon látszik vasárnap 
az N. Törekvés ellen barátságos alapon.
A mérkőzés iránt igen nagy érdeklődés 
nyilvánul még, mert az FTC csapatában 
,1000 ferencvárosi játékos is helyet kap.

Négy sérültje van
a MÁVAG-nak,

de Opata edző rem éli, 
hogy mégsem kell vál
toztatnia a „p é c si" csa
paton

Borús, szeles, hamisítatlan őszi 
időjárás fogad  bennünket a M AVAG 
köbányaiúti pályáján. A  játéktér 
egyelőre csendes. Opata edző azon
ban hamarosan vetkőzéshez indítja 
a gárdát, miközben újságolja:

—  N égy emberünk sérült m eg va
sárnap Pécsett: Fáczán, Kéri, N agy 
és Kaltenecker. Ezek közül a kis 
N agynak a sérülése a legkomo 
lyabb. A z  orrán szenvedett érzé
keny sérülést, ezenkívül a  job b  
bokájára is kapott egy rúgást. R e
mélem, hogy vasárnapig mindnyá1 
jan  rendbejönnek...

A z öltöző előtt két szurkoló még 
mindig a pécsi mérkőzésről beszél:

—  M eg kell hagyni, hogy régen  
láttam  olyan sportszerű és hozzá
értő  közönséget, mint P écseit!  
m ondja az egyik. —  Többízben 
m egtapsolták fiaink, játékát.

Á  piros-kék gárda ezalatt levet
kőzik és máris jön  ki a  pályára. 
Ú gy látszik, a sérültek állapota 
nem olyan komoly, mert mind a  né
g yet ott látjuk a többi között.

K ét könnyű kör, néhány rövid 
vágta  után tornászásba kezd a pi
ros-kék gárda. A  fiúk frissen m o
zognak és nyom a sincs rajtuk 
vasárnapi fáradtságnak.

Egyórás mozgás után levonul 
társaság, Opata mondja:

—  H acsak nem jön  közbe valami 
kényszerítő körülmény, azzal a csa
pattal állünk ki m ost vasárnap is 
am ellyel P écsett döntetlenül játszót 
tünk...

Elmenöben Jakab Mártonnal, 
M AVAG intézőjével találkoztunk 
A z  intéző bfzakodó. íg y  beszél:

—  Nem akarom elkiabálni a dol
g o t, de a papírforma szerint inkább 
m ifelénk hajlik a győzelem . Ha va 
sárnap, abban a rekkenö hőségben, 
azután a „ gyalog-portya“  után dön 
tétlent tudtunk csinálni, akkor azt 
hiszem, most vasárnap jobb ered
m ényt fogunk elérni. H iszen mind
ezek  ellenére P écsett hat perccel a 
m érkőzés befejezése előtt S:2-re v e 
zettünk...

Pénteken délután fé l 6-kor lesz 
a M AVAG legközelebbi edzése.

A vasárnap Szegeden eldöntésre kerülő 
Szegedi VSE—'Törekvés clsőoszlályú vas
utas bajnoki mérkőzést Vezér II vezeti.

Az alföldi kerület vasárnapi barátságos 
műsora: Szeged: UTC—Obccsei Böósltai,
Kovács. Makó: Szeged—Makó válogatott, 
Szijjártó. Szegedi JT—Makói tisztviselők, 
Solti III. Bácsalmás: B. MOVE—Szabad
kai SE. Hódmezővásárhely: HTVE—Pos
tás, Kovács István.

A  Ferencváros— NAC szombatesti 
Szent István Kupa-mérkőzésre ked
den délután tartotta „főpróbáját" a 
NAC csapata. A  várad! zöld-fehér 
csapat ellenfele ezen a 2x45 perces 
edzőmérközésen a N agyváradi T ö
rekvés volt. A  N A C ebben a felállí
tásban játszott:

Tóth  —  Molnár, Dómján  —  
Krasznai, Juhász, D em ényi —  
Scherz, K ovács I, Sárvári, Bodola, 
Mihók.

Csak nehezen melegedett bele a 
NAC a játékba. De később aztán 
annál jobban ment a játék, fő leg  a 
csatároknak. A z ifjúsági Scherz 
gólja  vezette be a gőlözönt, majd 
Sárvári gólja  következett. A z első 
félidőben 6:0-ra vezetett a NAC. 
Fordulás után is „hullottak" a gó
lok, úgyhogy végeredményben 15:1 
arányban „végzett" a N AC az N. 
Törekvés ellen. A  gólokat Scherz 
(3 ), Sárvári (5 ), Bodola  (5 ), Mihólc 
(2 ) rúgták.

Szerdán délután erőnléti edzést 
tartott Rónai edző a játékosokkal, 
m ajd fürdőbe mentek.

A  szombati mérkőzésre a  csü
törtök éjszakai személyvonattal 
utaznak a zöld-fehérek. Pénteken 
délután edzést tartanak az Elek
tromos-pályán, hogy a játékosok 
egy kicsit hozzászokjanak a  füves 
talajhoz.

Az esti mérkőzés nem újdonság a, 
NAC számára. A  csapat egy-két 
tagjának kivételével többször já t
szott villanyfény mellett —  Buka
restben. A  „Fradi-m érközés" iránt 
óriási az érdeklődés Nagyváradon, 
az előjelek szerint többszáz szur
koló felutazik a m érkőzés m egte
kintésére.

A  valószínű összeállítás így  festi
Solymosi —  Molnár, Dóm ján  —1 

Krasznai, Juhász, Dem ényi —  K o
vács II, Kovács I, Sárvári, Bodola, 
Haláti (M ihók, vagy Tóth III ) .

Jenői!
a Lamparl- 
hoz kerül

A  SalBTC szerdán délután az 
SSE ellen játszott edzömérközést. 
Jenő fi, a tarjániak kiváló csatára 
nem vett részt az edzésen. Jenő fi 
bejelentette a vezetőségnek, hogy 
megválik a csapattól és a Lam párt- 
ba lép. A  vezetőség értesülésünk 
szerint nem gördít akadályt Jenő fi 
távozása elé. A z edzőmérközésen 
egyébként az SSE győzött l:0 -ra  
Szabó 1 góljával. A  szerdai edzésen 
résztvett a régi játékosokon kívül 
két új próbajátékos is. Mindketten 
kitünően m ozogtak és rövidesen le 
is igazolják őket. A z  egyik  játékos 
D ebreceni István, eg y  fiatal erdélyi 
középhátvéd, a m ásik pedig az SSE 
középhátvédje, K ovács  János.

---------------< ♦ > --------------

Vidéki e re d m é n y e k
Paks: Paksi leverd©—Dunaföldvári le

vente 1:1 (0:0). Vezette- -Szegvári. Gól
lövő: Pemeszky, 111. Kövesdi (11-ésbtíl).

Gyón: Örkényi TC—Gyöni SC 4:4 (2:1). 
Barátságom. Góllövö: Falina (4), ill. Fü- 
löpl (4).Csepreg: CsSE—Szombathelyi TK 3:2
(1:1). Barátságos. Góllövö: Kraxner (3i, 
Vámos és Szabó, ill. Slang! és Vági II.

Hódmezővásárhely: IlMTE— Kecskeméti
MÁV 2:0 (1:0). II. osztályú esoportddntő; 
Vezette: Nagy, Góllövö: Oláli és Bíró.

& sa »i

Szeged
válogatott csapatát

Solti Mihály szövetségi ; kapitány a 
szerda délutáni rostáimé rkőzés illán így 
állította össze: Károlyi SzAK — Szabó 
SzAK (Komlód! SzTK). v. Beák UTC1 — 
Pakó SzTK. Baróti SzAK, Tormay SzTK 
— Báló SzIE, SebcStycai UTC, Kalmár 
SZAK. Honit SzTK. Ha-lasl SzAK. Tar
talék: Kovács SzIE (kapus) és Énekes 
SzTK.Solti szövetségi kapitány a csapat ö&z- 
ezéáHjtáSával kapcsolatiba,n a következő
ket mondta:

— Sajnos, nem tudtam úgy összeállítani 
azt a csapatot, ahogy szerettem volna. 
Az SzVSE játékosain kívül (vasutas baj
noki mérkőzésük lesz vasárnapi több más 
játékost is kénytelen vagyok nélkülözni 
mástrányú elfoglaltságuk miatt. Ennek 
ellenére bízom abban, hogy a fiúk a 
mákói válogatott ellen sikerrel fogunk 
szerepelni.

EIF EMIL AZ N. TÖREKVÉS EDZŐJE
A kőrüsvidóki kerület NU II. osztá

lyába beosztott _ N>.g_yváradi Törekvés 
csapat az utóbbi időben edző nélkül mű
köd1, ütt. A vezetőségnek most siijcrütt
megállapodni Ilii Emillel, á kiváló ed
zővel, aki hosszabb ideig Hollandiaiban, 
majd az utóbbi időben Salgótarjánban 
működött. Az új edző munkájától szép 
eredményt várnak a Törekvés szurkolói.

MISANGYI ERDÉLYBEN
Mtsángyi Ottó, az OTT főtitkára, a, TF 

igaaga lója székelyföldi kőrútján Gycr- 
g vésze után iktósra '« pHatogafott. Meglá
togatta a Gyi'lios-tó vidékét és kijelen
tene. hogy ez a vidék az évnek minden 
Szakában a legkülönbözőbb sportágak mii- 
velősére alkalmas. Megfelelő átalakítás©! 
után Gyergyósaouitaiklóst a szcikelytök 
sportközpontjává kívánja kiépíteni ,

Gyeríryószsntraiiklósoa Mis-angyi Ottónak 
ez & kijelentése igen nagy örömet kellett 
és nagyon felvillanyozta a város szuny 
nyadó sportéletét.

AZ OIAJKAK-tlGYBEN
_ kolozsvári tudósítónk jelentése szerint
— a Kispest néni tárgyal a KolAC veze
tőségével. A IvoíAC máj* 1« is mondott a 
békés tárgyalásról és az ügy végleges 
elintézését a szövetségre bízza.

A KolAC keddi edzésén egyébként Igen 
élénk volt az élet. Mintegy 30 játékos 
vett részt az edzésen. Jelen1 volt az a 
két kitűnő kolozsvári játékos Is, akik
kel a KolAC előrehaladott tárgyalásokat 
folytat. A kolozsvári csapat vasárnap a 
Szolnoki MAÁT együttesével játszik edző- 
mérkőzést.

A GYŰRI IFJÚSÁGI EDZŐTÁBORBAN
nagyszerű munka folyik. Á játékosok 
nagy kedvvel végzik az előirt munkát ős 
hallgatják Iíadrévi es Kolozsvári edzők 
magyarázatait. Szerdán Pannonhalmára 
rárdúlt a tábor, csütörtökön pedig b©mu
lató lesz Győrött az ETO-pályáa.

A SZOLNOK
szerdán délután 2x30 perces edzönUérikőzéet 
játszott. Győzött az A) csapát. 5:0 (210) 
arányban. A B) csapatot Móré ós Nagy 
erősítette. Szolnok csapata 6zo.mbS.t- 
vasárnap Kolozsváron játszik. Szondin fon 

K. MÁV, vasárnap pedig, a KAC lösz 
szolnokiak ellenfele. A kolozsvári mér

kőzésekre pénteken reggel indul á Szol
noki gárda a következő játékosokkal: 
Horváth, Csuhái. Kispéter, Sélme-czi, 
Nagy I, Nagy II, I-'azekas. Szántó. Kól- 
láth, Laborcz, Korom, Tinclli, Barna.

—■ HIÁBA. CSAK SZKGKDEN ÉRZEM 
JÖL MAGAMAT.

— mond'a Kaloceay Géza. a DiMÁVAG 
jeles játékosa. — Most már véglegesen 
hazatértem Szegedre és nem is ajtárok 
többé innen elmenni. íippen ezért zneg- 
könnyfthetné kiadatásomat a diósgyőri 
egyesület vezetősége. Az eddigi tárgya
lásoknak az volt az eredménye, hegy a 
lelépésl díjat csökkentették, de még mis- 
dig sok, amit értem kérnek. Ha áit 
SzVSE és a DiMÁVAG nem tud meg
egyezni- :: klíor is Szegeden maradok, 
kivárom az egy esztendőt, mert csak 
Szegeden érzem jói magamat. Hiába, 
aki a Tisza vízét issza...

A vasárnap Makón eldöntésre kerülő 
Makó válogatott—Szeged mérkőzésre 
Makó válogatottját tagnap AWílották ösz- 
sze az alábbiak szőriül: Zsiga MÁK — 
Takács I MVSE, Kéjemen MÁK — Vizs
lán MVSE. Szegedi MVSE. Galamb MVSE
— Fonycc MVSE. Joó MÁK. S®él MVSE, 
Bajusz MVSE, Vidu II MÁK,

Temes ügyében már megegyezett az 
Újpesttel a BLK. most már csak a já
tékost várják vissza vidékről. Vasárnap 
délután az Elektromossal játszik a BLK. 
előtte az ifik csapnak össze.

Nagy az érdeklődés Pestszcntorzsébe- 
teti a Kispest mai játéka iránt. Mészáros 
átvételekor a Kispest vezetői megígérték, 
hogy egy mérkőzést is játszanak Pfst- 
szer.terzeébeten a játékos anyaegyesülete, 
a PeMTK ellen. Ezt a mérkőzést ma. 
csütörtökön délután fél S órakor rende
zik meg az Erzsébet-utcai pályán. A 
pestszenterzsébetiek összeállítása a Kis
pest ellen a következő- Oravecz — Se
res, Talán — Szépföldi,' Preiner, Hanoid
— Varga. Borbély II, Kiss, Balázsovie*. Simoniig.

Az újvidéki Vasutas SE vasárnap Ma-
rosvásarhe.lyen vendégszerepel. A vendég- 
J ® MarosvásárbeJyi MÁV csapata.Az ETO tej-nap délutáni edzést tartott, 
amelyen a sérült Nyircgyházki kivéiolé- 
™  “  ETO minden játékosa résztvett.

> utamtornát rendez vasárnap az Er- 
zsébet-uteai pályán az ETC. PeMT£, P. 
Juta és a P. Rákóczi.

Miskolcon az első csapat edzésén csak 
kevés játékos jelent meg az ..cgyisták" 
közül. Kint volt viszont két tehetséges 
préba.látékos. Játékuk nagyon tetszett a 
v ezelöségnek. Mindkettőt leigazolták.

A Bur-telep SC (BSzKRT) folyó hó 
lO-ére meghívta a fővárosba a Dunaföld
vári kát. legényegylet csapatát.

A Z. Danáéin — Obitz edző vezetésé
vel — már erősen edz. Vasárnap az Új
pesttel játszanak a fekete-fehérek ÜjW 
pesten.
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Csáktornya boldog, 
hogy csapata 
az NB lll-ba került
A  CsSIv múltjáról, jelenéről és 
jövő terveiről beszél Sátrán László

Csáktornya, augusztus 5.
A  visszatért Délvidék csapatai a 

Hazatérés Bajnokság során tették 
ismertté magukat az egész ország
ban. A  muraközi Csáktornya csend- 
hen, szerényen várta, hogy milyen 
szerepet szánnak neki az anya
országi labdarúgásban. M ost annál 
nagyobb az öröm, hogy csapatát az 
NB H l-ba osztották be.

A  csáktornyaiak hamarosan fel
vették a kapcsolatokat a dunántúli 
városok sportegyesületeivel. Zala
egerszegen, Nagykanizsán, majd 
legutóbb K aposvárott játszottak 
barátságos mérkőzést. Előzőleg 
azonban ezeknek a városoknak a 
csapatát a  Csáktornyái Sport Klub 
látta vendégül. Beszélgettünk Sáf- 
rán Oszkárral, a CsSK lelkes veze
tőjével és ö a következőket mondta: 

—  A  délvidéki H azaiérés Bajnok
ságba. a nehéz közlekedési viszo
nyok  miatt nem tudtunk bekapcso
lódni, pedig mindenkor készen áll
tunk, hogy együttm űködjünk az 
anyaország sportolóival. E gyesüle
tünk ,v ezetőségét a visszacsatolás 
után nyomban átszerveztük. Lelkes, 
hazafias sportem berek irányítják a 
CsSK ügyeit.

—  N épszerűségünket jó  sportbeh  
teljesítm ényeinknek köszönhetjük. A  
zágrábi alszövetségben csapatunk 
1925-ben és 1919-ben m egnyerte a 
bajnokságot, amikor pedig a szlo 
vén alszövetségbe került, 1939-ben 
és 1940-ben bajnok volt.

—  De nem csak labdarúgóink 
arattak babérokat —  folytatta 
Sáfrán  Oszkár — , hanem tenisze
zőink is. Puncsec is a mienk volt és 
a jugoszláv ranglistán negyedik he
lyen szereplő Bránovics is a CsSK 
színeiben játszott. M ost azon fára
dozom, hogy ezt a. tehetséges fiatal 
játékost a m agyar teniszsport szá
mára is biztosítsam. Jelenleg H or
vátországban tartózkodik, de re
m élhetőleg rövidesen visszatér 
Csáktornyára és ebben az esetben  
újabb Asbóthtal gazdagodik a ma
gyar teniszsport.

—  Noha a szerbektől soha egy  
fillér tám ogatást sem  kaptunk, 
m égis saját, pályánk van, am elyre 
lelátót is építettünk. A  szükséges  
összegeket műkedvelő előadásokból 
gyűjtöttük össze. A helybeli fiatal
ság igen szívesen sportol nálunk, 
m ert a sporton kívül még egyéb  
szórakozást is talál egyesületünk
ben.

—  Rem éljük, hogy a megszállás 
kuzdelm.es évei után egy  kis köny- 
n y eb b ség . következik. Szeretnénk  
nyugodtan dolgozni, m ert még na
gyon  sok m egvalósításra váró ter
vünk van. íg y  többek között fu tó
pályát szeretnénk építeni. Igen  sok  
tehetséges atléta van az egyesüle
tünkben, de pálya nélkül nem lehet 
sem mit sem  csinálni. A  tökéletes  
atlétikai pályát azonban már nem  
tudjuk műkedvelő előadások jöve
delméből megépíteni. Ehhez már 
vagy a város, vagy valamelyik 
sporthatóság tám ogatására van 
szükségünk.
■ —  Amidőn Csáktornya sportéleté

ről beszélek, nem mulaszthatom él, 
hogy m eg ne em lékezzek arról a 
példátlan sportszeretetről, amely 
városunk lakosságát jellemzi. Min
den áldozatot m eghoznak sport
egyesületünk szebb jövőjén ek  bizto
sítása érdekében és minden m eg
mozdulásunknál szívvel-lélekkel mel
lé jü n k  vannak.

B iztos m ár, h o g y  tavasszal 
fü v e s  lesz  a NfiC pályá ja

- Nagyvárad, aug. 5.
A z erzsébetligeti-pálya (N A C- 

pálya) füvesítési munkálatait a 
legrövidebb időn belül megkezdik. 
Nagyvárad város 50.000 pengővel 
járul hozzá a munkálatokhoz és a 
más oldalról megígért 30.000 pen
gős tám ogatás biztosítja a kor
szerűvé tételt.

GYŐRÖTT
més- mindlf? a Ferencváros vasárnapi 
nagyszerű játékát emlegetik. Soha Győr
ben még nem láttak csapatot ilyen .lói 
játszani, A rendezés is — amely Kereszt
falvi József és Korődi Ferenc érdeme 
volt — kitűnő volt.

Tombáez In.re, a Szegedi TK régi já
tékosa leit a? SzTK ni intézője.

A Szegedi TK lemondta vasárnapra a 
Bézddni SE ellen tervezett mérkőzését.

A Postásban nagy az öröm: Bajkai az 
ősszel újra csatasorba állhat. Vasárnap 
két csapatot állítanak ki a zöld-fehérek 
a. T. Előre ellet.'.

A BSzKRT is elkezdi a barátságos 
mérkőzéseit, vasárnap a Törekvés vegyes- 
csapatával játszik a Bihari-úton fél 
tízkor.

Belgrádból jelentik: A szerb kupadön
tőben a Beogradski SK csapata 10-090 
főnyi néző előtt 0:0 arányban döntetlenül 
mérkőzött az SK 1913 együttesével. A 
kupa védője ennek folytán a Boogpdski 
leli .15 ponttal,, az SK 1913 (15 pl előtt.

Gerle, a volt szegedi csatár, aik'i^hosz- 
fesabb időt töltött Svájcban is, a WMTK- 
.hoz igazoltatja magét, 1

A TLÉ TIK A

Ó riá s i lé p é se k k e l  
h a la d  a  v id ék  —
állapítja meg a kolozs
vári tapasztalatok alap
ján. Tatár István.

A  pompásan sikerült kolozsvári 
országos vidéki atlétikai bajnoksá
gokon a M ASz-t Tatár István ügy
vezető alelnök képviselte. A z ered
mények ismeretesek. A  hosszú, fá,- 
rasztó utazás nem tudta megtörni a 
vidéki atléták küzdő és versenyző 
kedvét és az egész vonalon kom oly 
javulást, az átlagok jelentős emel
kedését kell látnunk. De ezt tapasz
talta Tatár István is.

—  Csak a legnagyobb elismerés 
hangján szólhatok a vidéki atléták  
nagy fejlődéséről, az élen levők és a 
sorban hátrább következők  jó ered
m ényeiről, amit, a kolozsvári verse
nyen elértek. K étségtelen , hogy az 
erdélyi részek  és a Bácska vissza
csatolása is nagyon sok új tehetsé
g et adott vissza a m agyar sportnak, 
de a régi vidék is nagy lendülettel 
tört előre. 100 m éteren például olyan 
éles küzdelem fo ly t már a döntöbe- 
ju tásért is, amilyen az országos 
bajnokságban is ritkán látható.

—  Am i a legjobbakat illeti, szá
mos vidéki versenyző akadt, aki 
már megüti a válogatott klasszist. 
N em csak a, már kipróbált Korompat, 
Horváth, Nádasdi tartozik ezek  
közé, hanem Józsa dr, Kapros dr és 
a zom bori Léhnert is. Léhnertnek  
veit érvényes 708 cm -es ugrásán 
kívül egy 712 és egy  710 cm -es alig 
belépett ugrása is. Ha most nem is 
lett válotagott, a jövőben feltétlenül 
számolnunk kell vele.

—  A kerületekközötti éles küzde
lem  —  mint a múltban is -— szük
ségessé tette  a szövetségi képviselő 
állandó készenlétét s figyelm ét, 
öröm m el kell megállapítanom, hogy 
alig volt szükség közbelépésre és a 
döntésekben mindegyik fél m egnyu
godott. Pedig magasabb érdekből 
kénytelen  voltam olyan nem nép
szerű  —  főkén t a pontversenyben  
Pestvidékkel cgyvonalban küzdő 
Tiszák előtt nem népszerű  —  dön
tést hoznom, mint Horváth eltiltása 
a g erely  vet ősben való részvételtől. 
De végül mindenki belátta a. döntés
szükségességét..

—  A  kolozsvári pálya valóban ki
tűnő és sem mi kifogás nem  em<4> 
hetö vele szemben. Csak a 3000-es 
akadály fut ást, nem tudtuk m egren
dezni, m ert ehhez nem volt m eg fe
lelő pálya. A  pontversenynek ezt az 
utolsó szám ét majd az országos 
bajnoksággal együttesen  bonyolít
juk le. A lig hihető azonban, hogy 
ez a sorrendben változást okozzon, 
hiszen Pestvidék rendelkezik a leg
jobb akadály futókkal is.
. —  A z idők jele, hogy a kerületek  

képviselői egyértelm űleg elhatároz
ták, hogy a jövőben korlátozni kell 
a vidéki bajnokságban az egyes ke
rületek részéről induló versenyzők  
szám át. A z  a felfogás alakult ki, 
hogy minden egyes számra hat ne
vezést adhatnak le a kerületek és 
a hat közül négy indulhat majd a 
versenyen . íg y  nem történhet meg  
az az eset, mint m ost Kolozsváron, 
hogy a 400-as döntőben öt pestvi
déki és egy  délkeleti versenyző sze
repelt. E zt a javaslatot a tanács elé 
fo g ju k  terjeszteni.

■—- Végeredm ényben minden uta
zási nehézség és fáradtság ellenére 
a legnagyobb m egelégedettséggel 
jö ttem  el a viadalról és az a véle
m ényem , hogy az országos vidéki 
bajnokság további nagy fejlődés 
előtt áll.

— lO.S-ot futott volna
Gyenes vasárnap,

ha ú g y  rajtol a versenyen, mint a 
legutóbbi edzésén, —  mondotta F ar
kas M átyás. —  Nem  az volt a baj, 
h ogy  ottmaradt a rajtnál, m ert 
valam ennyien egyszerre indullak, de 
a ra jt  után Gyenes szinte megállt. 
M ikor m egkérdeztem  tőle, hogy  
m iért csinálta ezt, azt mondta, 
hogy nem  összpontosított m ég elég 
gé, am ikor lőttem . A zt hitte, hogy  
3— 4 m ásodpercig kivárok, mint a 
svéd ek . Pedig ö igazán ismerhetné 
m ár az indítási módomat. Gyenes 
határozottan feljövőben  van. L eg 
utóbb 13 m p-et fu tott állórajttal 120 
m éterre . Ennél jobbat —  12.7-et ■— 
csa k  akkor fu tott, am ikor 10.4-es 
form ában volt 100 m éterre. Nem  
m ondom , hogy az olaszok ellen van 
esé lye , de nem fog  rosszul futni.

JANSSON LEGYŐZTE KALARNET
1500 méteren. Jansson 3:51.8-at, Kalarno 
3:52.2-t futott. 30fl0-cn Östbrink gyozott 
8:31.2 m.p-el. Stenqviit, aki a •svécl- 
mátffyiBTon 650-en alul ugrott, most 718 
crn-t ért el, Odmárk 197 em-el nyerte 
a nt&gasugrást, Ha-Ugren 14,51-eí a hár
mast, Feretrüm 14.56-al a súlyt és Berffn 
46.04-eS dobással a diszkoszt.

' 1 ■ — — — ——
Nagyvárad—Debrecen városokközütti

atlétikai versenyt rendeznek _ vasárnap 
Nagyváradon az Erzséöetligeti pályán. 
Nagyvárad atlétikai sportja az utóbbi 
időben nagyarányú fejlődésnek indult és 
a pályaavató verseny iránt az egész vá
rosban élénk érdeklődés nyilvánul meg.

‘

Bétái nyerte 
a Muciin István emlék
versenyt

Szerdán este, hirtelen hidegre fordult 
szeles időben rendezte meg a MAC a 
Mudin István emlékére kiírt ötpróba- 
versenyét és ezzel kapcsolatban néhány 
ifjúsági és kizárásos számot. Az ötpróbát 
Bótai Péter nyerte nagy fölénnyel. Ki
tűnően futottak az ifjúsági vágtázok (az 
előfutamban viharos hátszél segítette 
őket) és jól ugrottak a rúdugrók. — 
Részletek:

100 m ifjúsági: 1. Kárpáti MAC 11, 2. 
Szakáts MAC 11.2, 3. Sir II BBTE 11.4.— 
A döntőben alig volt szél. Kárpáti ezzel 
ezüstjelvényes atléta lett és elindulhat 
felnőtt versenyeken is. Az előfutamban 
Kárpáti, Bánhalmi, Sir és Szakáts 11.1-et 
futott. Ott aztán fújt a szél!

Rúdugrás, ifjúsági: 1. Füzesi BSzKRT 
350, 2. Csupor MAC 350, 3. Homonnai
MAC 320. — A hideg időben’ is egyéni 
csúcsok!

Távolugrás, ifjúsági: 1. Horváth MAC

648, 2. Máthé MAC 627, 3. v. Szombathy 
MAC 593.

1030 m ifjúsági: 1. Nádas MAC 2:42.8, 
2 Gaár BLE 2:43.8, 3. Dvornitzky MAC 
2:44. — Biztos győzelem.

10x100 m ifjúsági: 1. MAC 1:58.2. —
Egyedül.

Magasugrás, ifjúsági: 1. v. Szombathy 
MAC 170, 2. Horváth MAC 170, 3. Moór 
MAC 165. — Szombathy a 170-et álmá
ban is megugorjia. De mikor megy fel
jebb?

200 ra IV. o. felnőtt: 1. Nagypál MAC 
24.4. 2. Preszmajer PSE 24.6, 3. Er-
kulencz MAC 25.3,

ötpróba, Mudin István-emlékverseny:
1. Bótai MAC 2919 pont (távol 644. ge
rely 47.22, 209 m 23.8, diszkosz 3817, 
1500 m 5:03.6). 2. Tóth, MOTE 2318 pont 
(532 44.63, 26.1, 33.66, 4:59). 3. Medgyesy 
MAC (588, 51.01. 26 5. 28.43, 5:36.6), 4.
Zsakó MAC 2165, 5. Jakab TFSC 2114,
6. Horváth MAC 1685 pont.

Mit szólnak a svédek 
Selmeci világcsúcsá
hoz?

Svédországban a gyaloglás rendkívül 
népszerű sport. Kiváló gyaloglóik van
nak és ismerik a gyaloglás minden csin- 
ját-binj-át. Érthető, hogy Selmeci 5000-es 
világcsúcsa nagyobb feltűnést keltett oda- 
kir.n, mint akár itt Magyarországon. Vé
leményük azonban olyan, hogy meggon
dolásra késztet. Az Idrottsbladet például 
ezt írja*.

„A magyar Selmeci 5000 métert 20:40.8 
mp alatt gyalogolt (?) végig, megdöntve 
ezzel Edgár Braun 21:02.8 mp-cs világ
csúcsát és kemény leckét adva fel a 
Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek.

Gyaloglás a magyar versenyek számai 
között ritkán fordul elő' A magyar ver
senybírák, bármilyen jók is legyenek 
más sportágban, vajmi kevésszer gyako
rolhatják magúkat a stílus-részletek meg
ítélésében. amelyeket elbírálni a gyalog
lásban sokkal nehezebb, mint bármely 
más sportágban.

Ám ha a különben feltétlenül megbíz
ható Magyar Athlétikai Szövetség (ilyen 
jól éö pontosan írták ki magyarul! 
Szerk.) garantálja a csúcs és a stílus ki
fogástalanságát, vájjon mit tesz a Nem
zetközi .Szövetség?

Dezavuál egy pompás szövetséget és el
veti annak illetékességét?

Vagy pedig ragaszkodik a. betűkhöz és 
kiírt egy nagyszerű csúcsot egy másik 
kedvéért, amely egyszerűen „lehetetlen1*? 

*
A svéd vélemény igen érdekes és tár

gyilagosságra törekszik. Mi . csak két dol
got szeretnénk megállapítani:

1. Selmeci világcsúcsánál Bolyó Bein 
volt a versenybíró. Ha van Magyaror
szágon szakértője a gyaloglásnak, akkor 
Bolyó az, hiszen a, legtöbb magyar gya
loglónak ő volt az edzőbe, ő  nem talált 
hibát Selmeci gyaloglásán.

2. Mi nem ájulunk el Braun csúcsered
ményének jóságától. Nem lehet komoly 
határérték az, amelyet egy kétezer olyan 
hosszú távnak részidejeként állítottak 
fel. Ha futásban keresnénk hasonlatot: 
vájjon csodálkoznék-e svéd kollégánk 
azon, hogy valaki jobb időt ér el egy 
5000-es versenyben., mint Maki részideje 
10.000-es világcsúcsa közben? Ugy-e, ned.

Egyébként teljesen megnyugtatónak mi 
is azt tartanók, ha Selmeci elindulhatna 
egy külföldi versenyen, vagy pedig a 
gyaloglásáról felvett filmet mellékelnék 
a világcsúcs-jegyzőkönyvhöz.

Csernát és náthát
jelölte ki a M ASz Tordai mellett 
magasugrónak az olasz-m agyarra. 
Csak csütörtökön dől el, hogy me
lyik ugrik.

Utolsó hírek az udmei 
olasz edzőtáborból

A z olasz atlétákat a  bajnokság 
után tudvalevőleg Udinébe gyű jtöt
ték egybe és ott C om stock  és Ric- 
cardi dr vezetésével készültek a 
m agyarok elleni válogatott viadal
ra. A z utolsó napok eseményeiből 
olasz újságok közlései nyom án ra
gadjuk ki az alábbi híreket.

Pénteken az edzés keretében tá
volugró próbaverseny volt. Ennek 
eredményei a következők: 1. M affei 
678, 2. Pederzani 672, 3. Caldana
666, 4. Pellarin  656.

Missoni és Mariani együtt futott 
200 métert, Beviacqua  és Mas- 
troienni együtt körözött, Bertocchi 
legjobb súlylökö eredm ényét érte 
el: 14.86-ra taszította a  súlygolyót.

Szombaton gerelyhajításban volt 
próbaverseny. Győzött R ossi 60.18-as 
dobással, második 59.85-tel M atte- 
ucci lett, harmadik 57.89-cel Drei, 
Caldana és Eritale együ tt futott 
110-es gáton. A z öreg Caldana győ
zött kerek 15 mp-es idővel, de csak 
mellszélességgel tudta megelőzni 
Eritalet. Taddia és C astagnetti min
den mérés nélkül dobálhatott dél
előtt. Mindkettőnek leg jobb  dobásai 
48 és 50 között voltak. A  rúdugró
kat csak 375-ig engedte ugrani 
Com stock. E zt Conchi, P atrizi, Poz- 
zoli és Rom eo  egyform a könnyen 
ugrotta. „Jó eredményt értek el“ a 
hármasugrók is (B ettaglio , Calci, 
Pieracci, Pellerini), de ezeket az 
eredményeket az olasz lapok nem 
közük. Ú gy látszik, itt is a néme
tek elleni készülésnél jó l bevált tit
kolózáshoz folyam odnak. Pedig ve
lünk szemben aztán igazán  nincs 
miért titkolózniok.

-------- —

Az ©laszok
szom batra kérik  
a lO.OOO-et, 
vasárnap ra  
az 5 0 0 0  m étert!

A z olaszok meglepő kívánságot 
terjesztetik elő táviratilag. Ez a 
kívánság azt célozza, hogy

szombaton rendezzék m eg a
10.000 métert és vasárnap az 

5000-et!
A . kérés célja nyilvánvaló. B e

viacqua. —  mint időeredményei is 
m utatják —  10.000 méteren lénye
gesen erősebb, mint 5000 méteren. 
M eg akarja tehát kísérelni, hogy

pihenten elbánjon a magyar 
távfutókkal 10-000-en,

utána pedig lesz, ahogyan lesz az 
5000-es versenyben.

A  távfutó versenyeknek ez a be
osztása merőben szokatlan és nem 
tudjuk elképzelni, hogy a M ASz 
könnyedén beleegyeznék. Igaz, hogy 
ebben az esetben N ém ethet frissen 
tarthatnék 5000-re és

a pihent Németh biztosan le
győzné 5000-en a  fáradt Be- 

viacquát,
az azonban nagy kérdés, hogy Szi
lágyi vagy Csapiár bírná-e úgy az 
előző napi 10.000 után az 5000 m é
tert, mint Beviacqua. A  mi véle
ményünk az —- és ez a m agyar szö
vetség álláspontja is — , ‘ hogy az 
olasz kívánság annyira szokatlan, 
hogy azt a legjobb akaratunk m el
lett sem lehet teljesítenünk. A  vég 
leges állásfoglalás és a közvetlen 
tárgyalások előtt a szövetség min
denesetre érintkezésbe lép az érde
kelt atlétákkal, Csapiárral és Szi
lágyival és az ö véleményüktől teszi 
függővé állásfoglalását.

ÖKÖLVÍVÁS
\

Van, aki bevallja...
Sok érdekes és meglepő esemény 

történt az ökölvívó bajnokságon. 
E gyik  nagy meglepetés Csontos ve
resége volt Szalagtól, a másik -— 
Bogács kiütéses győzelme A rtner  
felett.

Csontos egyáltalán nem ismerte 
el a vereségét. M ikor „részvétnyil- 
vánításokat" kapott, ingerülten vá
laszolta:

—  Csak így győzzek  az Európa- 
bajnokságon is, m eg leszek elé
gedve!

Néhány vállvonogatást látva, így 
folytatta:

—  A z  első m enetben tálán nem  
volt Szalag a deszkán? A ztán még 
két m egintést is kapott. Ha ez nem  
elég a győzelem hez, akkor m i?

*
Bogácsnak  nagyon sokan rázták 

a kezét kiütéses győzelm e után.
—  Milyen érzés volt?  —  kérdez

ték tőle.
—  Jó —  m osolygott Bogács  — , 

nagyon jó  érzés. E gy darabig visz- 
szanéztem , mikor fog  felkelni, de —  
nem kelt fel. Jól sikerült balhorog 
volt.

—  Annál kellemetlenebb érzés a 
kiütés! —  jegyezte m eg valaki.

—  Hű, de m ennyire! —  húzta fel 
a szemöldökét Bogács. —  Engem  
ugyan m ég nem  ü töttek  ki, de egy  
olasz már leküldött. Kellemetlenül 
éreztem  közben és utána magamat. 
Minden részvétem  A rtneré volt, de 
—  mit csináljak? Ez már az öklö- 
zéssel jár.

A belga ökölvívó szövetség négy súly
csoportban most rendezte meg bajnoki 
versenyét. Váltósúlyban Van Hal, köny- 
nyűsúlyban Lauwers, félr.ehézsúlyban 
Nagels, nehézsúlyban pedig Clifton nyert 
bajnokságot.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
B. P. dr. Miskolc. Az Attila 1936-ban 

szűnt meg.

Csütörtök, 1943 augusztus T.
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A francia teniszbajnoki verseny ered- 
menyei: .FérfiegyesDestremeau az «loi’ 
döntőben. 6:3. 7:9. 10:8, 6:0 arányban verte 
Bo-ussust s a döntőben 6:4. 2:6. 6:3, f 6:4 
arányban győzött^ Rami Ilon volt hivatásos, 
játékos ellen, aki viszont az elődöntőben 
AbdeasalamoL verte 6:3, 6:1, 6:3 arányban*

ASBÓTHÉK MAROS VÁSÁRHELYEN
is nagy sikerrel vendégszerepeitek, - A 
bemutató mérkőzések eredménye: AJ-
bóth—Dallos II 6:1. 6:0, Katona—Fehér 
1:6. 6:3. 6:1. Asbóth, Dallos II—Fehér. 
Katona 6:4, 7:5.
VAN SWOL HÁROMSZOROS HOLLAND 

TENISZBAJNOK
Németalföld teniszbajnokságait most 

fejezték be. Van Swol. a tavalyi holland 
bajnok ismét megszerezte a büszke baj* 
Ti oki címet. Az idén azonban a férfipárost 
és a vegyespárost is megnyerte. A női 
egyesben Rollin Oouquorquo győzött- 
Eredmények:Férfiegyes döntő: Van Swol—Hughan
6:2, 4:6. 7:9. 6:0, 6:3.

Női egyes döntő: Rollin Couqucrquo—1 
Klein 4:6, 6:2, 6:1.

Férfipáros döntő: Van Swol, Hőiden
Tesclimacher, Karsten 6:4, 6:1, 6:2.

Vegyes páros elöntő: Van Swol, BlaisseJ 
Tcrwindt—Húgban, Wail 6:3. 6:2,

A női párost a Couquerquo—Berkei pár 
nyerte.

HÓSPORT
H e g é P k e x S e lc

a válogatott sieEőSnk TEroBbóf
A tegnap délutáni bécsi gyorssal ér

keztek meg a Magyar Si Szövetség vá
logatott lesikló keretének tagjai három
hetes nyári edzőtáborukból. A válogatott 
keret tizennyolc tagja Déván István 
szöv. szakfelügyelő és Lovassy Zoltán 
szüv. alelnök vezetésével júliu-s hó 1'2-én 
indultak el Budapestről. hogy vort 
Tschammer und Osten birodalmi sport
vezér meghívására résztvegyenek a 2710 
méter magasan fekvő Siegerland-Hütté- 
ben magtartandó nyári edzőtáborozáson, 
A legkiválóbb német síelők egyike, 
Kneisl Eberhard vezetésével húsz napon’ 
keresztül tanulták itt a lesiklás és mű
lesiklás művészetét. A tanfolyamon Szik
la Péter, Jobbágy János, Méray-Horváth 
Róbert és Lóránt. Harangvölgyi András, 
Szász Levente, Kálmán István*. Libik 
György, Enyedi Ottó, Henrik Fereúe, 
Mayer István, a Csíkszeredái Cseh Mik
lós. Bérezi Lóránt. Pásztor György 
Kis,* László, továbbá Iglauerné Eleőd 
Anikó, Delmár Sylvia és Bérezi Gab
riella vettek részt.

A résztvevők csaknem mindennap dél
előtt lesikló edzésen vettek részt. Egyik 
napon a 3150 méter magas Hohlkogél, 
másnap a 3170 méteres Sonklar merede
kein történt az edzéő. elsőrangú hóviszo
nyok közepette. Síelőinknek abban a 
kellemes meglepetésben volt részük, hogy 
hz edzések utolsó napjaiban három na
pon keresztül 10—15 centiméteres hideg 
porhóban síelhettek augusztus első nap
jaiban. Versenyzőink óriási állóképessé
get. és biztonságot szereztek. A SonklaV 
nagy lejtőjét, melynek magasságkülön- 
bözete 150—2oO méter és esése átlagban 
85 fok. a nők kivételével csaknem mind 
egyenes siklásban vették, amikor is 30 
—90 kilométeres sebességet kitünően ál
lották.

Nagy haladást, tettek a síelők a na
ponta délután végzett mülesikló edzése
ken Itt a régi jó műlesiklókon. Sziklán, 
Jobbágyon kívül különösen1 Méray Ró
bert. Kálmán István és Harangvölgyi 
javult nagyot. Maga Kneisl kiváló ver
senyző: az elmúlt télen Kítzbühelben fu
tott új pályacsúcsot, megnyerte pár év
vel ezelőtt a scstróri hatnapos lesikjló- 
versenyt. S ime. most 45—50 másodper
ces műlesiklásokban alig két másodperc
cel verte élgárdánkat Ez hatalmas ja
vulást jelent. A záróversenyként rende
zett hárommenetes műlesiklást a kiváJjJ 
műegyetemi síelő Jobbágy János nyerte 
egytized másodperccel az idei magyar 
bajnok Szikla Péter előtt. Ezt egytizéd* 
dél Méray-Horváth Róbert követte. Mö
göttük 2—3 másodperces különbözette! 
Kálmán és Harangvölgyi végzett.

A nőversenyzők közül a nyolcszoros 
haj nőik LgLauerné jelentősen fejlődőit. 
Rd-l-a elmondhatjuk, hogy külön bJ a sz
exis. Nagyon sokat fejlődött még Delmár 
Svlria is, aki egy iziben két másodipercra 
megközelítette — Iglaueraét. •

Általános a vélemény, hogy a nyár! 
edzőtábor _ hatalmas javulást fog miaga 
után vonni és rém éljük, hogy a január- 
végi garmischi FIS versenyeken síelőink 
ugrásszerűen fogják felülmúlná eddigi 
eredményeiket. Nemi hagyhatjuk szó nél
kül azt a megértést sem. amit a magyar 
sportfőhatóságok a sísport irányában 
tanúsítanak.-Ebben föltétlenül elől jár v« 
Tárrzay-Felicides Román dr, min. osztály
főnök, akinek oroszlánrésze van az egész 
edzőtábor létrehozásába®. Nem lehet el
felejtem _azt a vendégszeretet sem, amit 

^fiaink Németországban élveztek. A né
metek határozottan kívánják a magyar 
sísport erős fellendülését és biztosra 
veszik, hogy hamarosan erős és szívós 
ellen fel eket kapnak a magyarokban. Ez 
most, hogy visszakaptuk hegyeink egy 
részét és -a  síelés nemzeti sporttá válik 
Magyarországon, nem is tartozik többé az 
álmok közié.

Mint hírlik, a Magyar Sí Szövetség 
a si-cgerlandi nyári edzéseket a jövőben 
állandósítani fogja, mert nyíl vám valóvá 
vált, hogy haszna felbecsülhetetlen. Itt 
jegyezzük még meg, hogy Európában 
Déván István volt az első, aki már 1934- 
ben és 1935-ben rendezett nyári edzőtábort 
a Sieigerland Hüttében. Azóta ez mar 
általánossá vált. A svájciak a Jungfrau- 
jochon, az olaszok a Stelvivon, a franciák 
Col d'Iseranon tartanak hasonló edzőtá
borokat nyaranta.

Az edzőtáborozás egyébként teljes rend
ben folyt lo minden komolyabb baj nél
kül. Csupán egyes versenyzők szenveditek 
kisebb boka húzódás ok át. amik azonban 
szorgos kezeléssel két-három napon-belül 
már clmpltak. Az orvosa teendőket ’ a 
tábor egyik résztvevője, Szász Levente 
látta el példásan.

EVEZÉS
AZ OMKSZ

szombaton délután 6 órai kezdettel liosz- 
szútávű versenyt rendez a Dunán. A 
férfiak a 63 számú kilom éter jelző táb
lával egy magasságban rajtolnak, a höl
gyek pedig az UTE csónakházától in
duljak. A férfiak 10 kilométeren, a höl
gyek 3 kilométeren versenyeznek. Népes 
mezőny nevezett és nagy küzdelmekre 
van kilátás. A WMTK elkésett a neve
zéssel, így csak a verseny előtt dől .eh 
hogy utólagos nevezését elfogadj-a-e a 
rendezőség. A versenyzők osztálykülönb' 
ség nélkül egyszerre rajtolnak.
VÍZILABDA

Vízilabda-körmérkőzést rendeztek Gyöi 
'■•<11. - Gy- MOYE—Rákocsaba 5:1 (3:0). Góldobó: Fekete (1
Kiss (2) és Kecskés, Hl. Tóth. 
Typográfia (Bpest)—Rákoscsaba 2:1 (1:1 
T iS y' MOVE-Typográfia, 7:0 (4:0) Qé
d°M : Fekete. (8). Kecskés (2). Harsán: 
és Kiss, A körmérkőzést a gyömről cs: pat nyerte..
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Térepwergennye! bővül
a  tihanyi m otoros Mafgydif 
m ű s o r a
S z e p te m b e r  e l  síi v a s á r n a p j á n  re n d e z ! 
a  Kíü AC a z  id e i ssagyszafoásü. e r ő p r ó b á já t

Minden •eMenkfcző Jiir&szt.elesset fiac-m-h-ím: 
Szeptember első vö sárii api ári m egvalósul 
a hónapok óta előkészített idei n-ngyö/a- 
bfisú maprvftr m o to r e r ő p r ó b a : a tihanyi 

. nirttork^rékpór N&gyclfJ. A K MAC-nak 
sikerült, tnla a tieliáftságck esőfel
hőit, emberi s&ltinítá.s szerint nine&en már 
annak s-eirnnii akadálya sem, h ogy  ismét 
fel ne búgjon a Balaton mellett a- ver- 
eenyipotorok hangja . , .

A tervek szerint fiz erőpróba^ kettős 
leszí. A tavalyról ismert körpályán ren
dezett motoros nagydíj után motoros

terepverseny
szerepel a műsoron, márpedig olyan tere
pen, amelynek leküzdései nemcsak mint 
íátván.voGfíúig‘ •elsőrendű, de írtén álkrljnns 
orra, hogy tcrepmoloroeiaink — akik a 
tCTlMcen alaposan elsajátították ezt á 
tnűvőflZciet — bcmntanyák, mit tudnak.

Mit mondjanak a KMAC-ban? Landauer 
dr vezér titkár szerint:.

— Egyetlen napra tervezzük a versenyt, 
szombatén lesznek a hivatalos edzések de 
vasárnap dólolőtt is adunk alkalmai palya- 
Ismerkcdésre, Az út von ni javításra szó

- rul, a balatoniak megígértek, hogy
az útvonal kitűnő állapotban 

lörz a verseny papjára.— Rövid futamokat tervezünk. Peregje
nek azok a számok. Nincsen szükség ho«x- 
kzú távokra, az elhúzódott mezőny nem 
alkalmas a versenyek sportszerűségének 
és izgalmasságának fokozására. Külön 
indítjuk a százas kismotorokat, a közép
es nagymotorokat.

Oldalkoesis számot
is írunk ki, kérdés azonban, hogy vájjon 
lesz-e elegendő induló. Itt jegyzem meg. 
hogy Patkó GyuSzi, a nagyszerű cd dal
kocsis versenyző balesetet szenvedett és a

a Nagydíj legesélyesebb in- 
csak mint néző jelenhetiklábát törte, 

dsilója tehát
m— Szó van újszerű versenyszámról is. 
Olyanoknak akarunk futamot rendezni, 
akik már évek óta nem motoroztak, vi
szont nagy nevek birtokosai a motorsport 
terén. A gépeket

kisorsoljuk
az indulók között, úgyhogy génpiszkálás 
és egyéb ilyesmi nem fordulhat elő Nem 
lesz ^mindennapi dolog hajdani nagyjain- 
kat látni a tihanyi országúti körpályán 
és úgy értesültem, hogy az érdeklődés sem 
hiányzik. Talán még Delmár Walter is
elindul. tepepveTSeny|. látványos és nehéz 
számnak tervezzük. Kozma Bandi vasár
nap lent volt Tihanyban, de mivel kocsi
val veit, nem tudott terepkutatással fog
lalkozni. Mert a terepet motoron kell ki
kóstolni. Legközelebb motoron mésy r 
és remélem, hogy a jövő bélre mar ke- 
szén les/.unk a tercpverscny részletes ter
veivel. Ha másként nem megy: 

mesterséges akadályokat 
teremtünk, árkokat, szakadékokat, vízmo
sást és minden olyasmit, amivel a moto
ros kint találkozik a szakad termeszei 
„fiién.” Amolyan nagyszabású KTT-szeru 
tornára gondolunk, ahol kb, cffykilomc- 
teres nehéz terepet kell időre megfutni. 
És a terep elvan nehéz lesz, hogy. a ver- 
senynek sebességi Jellege megszűnik.— Nagy az örömünk, liogy vegre az idén 
komoly" rendezinénnyel jelenhetünk mez. 
A nehéz időket n KMAO is megérzi. Mi 
dolgozunk és dolgozni akarunk. Ha nem 
megy úgy minden, mint ahogyan szeret
nek abban nem mi vagyunk a hibásak, 
hanem a közshncrl körülmények, amelyek 
korlátot szabnák sok elgondolás elé.

A z orszá g os  b a jn o k sá 
gok: e lő tt  egy  b é tte l
az U T E  s * o im fe a t -vasár
nap ás*óversenyt 
rendez

Az UTE idei versenye eredetileg ivem 
kapott olyan különleges csemegét., mint 
az elmúlt évben. Tavaly Újpesten rendez
ték meg Budapest úszóbajnokságait és 
ehhez képest az idei verseny bizony 

visszaesést1* jelentett: csak néhány
elsőosztályú szám szerepelt volna rajta. 
A. véletlen azonban közbeszólt: a magyar 
hölgyeket augusztus 17-re meghívta az 
olasz szövetség, az eredetileg erre a nap
ra kitűzött bajnoki versenyeket koráb
ban kell megrendezni. A MBSz tehát Ma
gyarország hölgy úszóba  jnoksűgait az 
eredeti időponttól eltérően már m°st 
szombaton és vasárnap megrendezi, A 
bajnoki versenyek színhelye: Újpest.

A kétnapos UTE-verseny első napján 
200 m férfi hátúszás, 400 m gyors- és 
3x100 m vegyes váltóúszás szerepel a 
műsoron. A hölgyek 100 m háton és 400 
rr? gyorsúszásban küzdenek a bajnoki 
elmért Ezenkívül még 10 különböző II.
o., ifjúsági és gyermekszám foglalkoz
tatja úszóinkat.

A második napon 100 m gyors, 100 m 
hát. 200 m mell és 4x100 m gyorsvlató 
hívja küzdelembe az I. o. férfi úszógár
dát. a hölgybajnoki számok közül pedig 
a 200 m mell, 100 m gyors és 4x100 m 
gyor«sváltőt rendezik meg. Ezen a napon 
további ? számtan van versenyzési lehe 
tősége úszőutánpóíiécipr.knak.

KERÉKPÁR

Hazaérkeztek kerékpárosaink 
Olaszországból

Balszerencse üldözte őket a pályán és a pályán kívül is

Ü&4HBI
4«S Z A S

Még nincs késő!
Még nyélbe lehet ütni a nagycsapatok vízilabda*

to rn á já t
A z úszószövetség munkaterve sze

rint augusztus végén  a válogatott 
vízilabdacsapat Svédországba uta- 

■ zik, hogy a svéd válogatottal nem
zetközi mérkőzést vívjon.

A  ném et-m agyar mérkőzés elma
radása következtében a válogatóit 
keret munkájában egy kis könnyítés 
következett be. Július első felében 

' befejeződött a bajnoki küzdelmek 
rangadósórozata, tehát az egyesüle
tek is „hosszabb szárra engedték a 
gyeplőt” . Kétségtelen, hogy a své
dek elleni előkészület megköveteli, 
hogy a hátralévő 2— 3 hétben ismét 
teljes erővel készüljünk, a németek 
elleni tervszerű előkészületi munká
hoz visszatérjünk. A  válogatott ke
ret edzései egym agukban azonban 
erre nem elegendők. A z  edzésen egé
szen más a légkör, ha folyik  id két- 
kapuzás, a játékosok könnyedebben 
fog ják  m eg a dolgot, kényelmeseb
bek, hiányzik az igazi küzdelem. 
Mérkőzés kell!

A z augusztusi versenynaptár k i
emelkedő eseménye a 15—16 17-én
lebonyolítandó m agyar úszóbajnok
ság. önként kínálkozik az a teiv, 
hogy a vízilabdázók mérkőzés- 
szükségletének m egoldását összekös
sék a bajnokságokkal. A  három baj
noki versenynap mindegyikére egy- 
egy vizilabdamérközést kell kitűzni. 
Milyen vizilabdamérközést ?

Van ennek a kérdésnek egy má
sik, az egyetemes úszósport érdekeit 
egészen közelről érintő oldala is. A  
hírverés, az úszás népszerüsítesenelc 
kérdése. Köztudomású, hogy az idei 
vizilabdarangadókat régen nem . 
tott hatalmas közönség nézte végig- 
A  nagy erkölcsi tőkén kívül ez ko
moly anyagi sikert is hozott 
az egyesületeknek. Bebizonyosodott, 
hogy az izgalmas, változatos vízi- 
labdamérközés vonzza a közönséget, 
három-négyezer em bert is össze tud 
gyűjteni a Nem zeti Sportuszodában.

A . m agyar ba jnokságok napjaira 
tehát kom oly vlzllabdam érközéseket 
kell kitűzni, ha azt akarjuk, hogy a 
bajnoki versenyek m éltó keretben, 
többezer főnyi közön ség  előtt kerül
jenek eldöntésre.

A  augusztusi vizilabdatorna terve 
már korábban felm erült. A  vizliabda- 
Uapltány távollétében azonban nem 
volt senki sem, aki a  kérdést meg- 
felelően szorgalm azta volna, úgy- 
hogy a dolog a tervezgessen  
nem jutott. Nagyobbszabású torna 
megrendezésére m ost m ár neh 
kerülhet sor. M egvalósítható azon
ban a négy nagycsapat, az K IK , 
MAC, FTC és BSE bevonásával egy 
négyes kupa-, v agy  körmérkőzéses

H a ' körm érkőzéses rendszerrel bo
nyolítják le ezeket a küzdelmeket 
a három bajnoki nap mindegyikere 
jut 2— 2 m érkőzés. Képzeljük csak 

milyen érdeklődésre tarthat sza- 
m ot egy versenynap, amelyen az 
üszóezámokban T átos, Körösy, Gróf, 
Eleméri, Vörös, Fábián, Kovács sze
repel, a  vizilabdam érkőzések során 
pedig például az U T E — FTC és a 
BSE— M AC találkozóra kerül a, sor,

E gy  másik napon az FTC— M AC és 
az UTE— BSE mérkőzést bonyolí
tanák le.

Ha azonban az egyesületek in
kább kuparendszert akarnak, akkor 
az első napra kisorsolnak két m érkő
zést, a másodikon pedig az elsönapi 
győztesek egym ás ellen játszanak, 
a vesztesek pedig a harmadik hely 
kérdését döntik el egymás között. A  
harmadik bajnoki napra ki lehetne 
tűzni a válogatott A )  és B ) csapat 
mérkőzését.

Most m ég nincs késő. A  hátralévő 
időben m ég ki lehet dolgozni ennek 
a vizilabdatornának a tervét. A z il
letékeseknek m eg kell érezniök, 
hogy az úszás és a vízilabda most 
széleskörű érdeklődésnek örvend. A 
lehetőségekkel élni kell, a közönsé
get m eg kell tartani.

A fővárosi élgárda tagjai kőéül nó- 
liányan vasárnap a Dorogi AO úszó ver
senyén vesznek részt.

KOLOZSVÁROTT
a BBTE—KEAC úszóversenyen a következő eredmények születtek: 100 m hát: 
1. Erdélyi 1:17.6. — Í0Ö m gyors: 1. Há
mori 1*04.5. — 50 m gyors: 1. Hámori 
28.2 — 4x50 györsváltó: 1. BBTE 2:03.5. 
— 100 m női gyors: 1. Rafael 1:21.2 (ke
rületi csúcs lenne, de csak két órával 
mérték az időt). Vizilafcdamérkőzés: 
BBTE—KEAC ll-.O (5:0). Góldobó: Há
mori (4), Demjén (3), Erdélyi (3) és Hu-

A m a rosv iísá rlie ly i 
k ö v e te li

A nagyváradi úszókongresszus credmé 
nyelnek vizsgálata közben nőm szabad 
szem elöl tévesztenünk azt a körülményt, 
hagy a vidéki űsaósport .scrogazteimiléjén 
olyan versenyzők jelentek meg, akik 
évente legfeljebb négy-Öt hónapot tol t- 
hrtriók vízben. Ha az orszásr különböző 
részeiben legalább csak 5—6 fedett uszoda 
módot nyújtana arra, hogy egy-egy vidék 
közfrontján a versenyzők télien is edz- 
hcssonek, a vidéki úszósport kétségtele
nül ©okkait magasabb fokon állama és a 
vidéki versenyzők a fővárosiaknak komoly 
verseny iá remi lennének.

Ha ezen a szem üvegen át nézzük a dol
gokat, akkor csak- a legnagyobb elisme
réssel beszélhetünk Angyal II, Erdélyi 
Szüle, Oltáy, Aranyosy. vitéz Rozgonyi. 
Supka. Kenéz i és a többiek szerepléséről 
Ha 1:21 rnp-t úszik 10O m mellen s 
ceglédi Szondy, vagy liOC-ofc vitéz Roz 
gonyl a 100-as gyarsúszásban — mindkét 
tan ifjúságiak — felötlik bennünk a kér
dés: mit tudnának ezek, ha ójréMB évben 
úszhatnának és nőni kéthóniüpi úszás után 
állnának ki a versenyre.

A legfiatalabb nemzedék között külön 
helyet foglalt el a négy m-arosvásárhölyi 
fiú: Grúza. Lőrtncz, Simon és Foy II 
Az MSE jut alomból küldte el Nagyvá
raidra legtehetségesebb gyerek-versenyzőit 
Az ő részükre eredetileg nem is szerepelt 
vékony, ők csak tanulni, nézni jöttek 
Váradra. A rendezősóg azután nedűk is 
adott veirsenyv.é&i lehetőséget. Grúza, 
Lőrinc,z és Simon gyors- és hátúsziásbaifi. 
Fey II gyors* é« mellúszásban bizonyí- 
toita be tehetségétV TCülönösen á 13 éves 
Grúza Titusz tűnt fel a sziakér tőknek és 
a . közönségnek. A marosvásárlielyi fiú. 33 
mp-en belül úszta az 50 m-t gyorsban és 
nagyszerű stílusúval, a vizen való kitűnő 
fekvésével kivételes tehetségről tett bi
zonyságot.

A  verseny után beszéltünk Rajki Bélá
val, aki néhány hétig Marosvásárhelyen 
foglalkozott az MSE úszóival. Ezeket 
mondotta:

— Ez a négy kisfiú csak ízelítőt adott 
abból a komoly és alapos munkából, 
amely a Székelyföldön folyik. Talán nincs 
még egy város az országban, ahol olyan 
lelkesedéssel és megértéssel karolnák fel 
az úszósporfc ügyeit, mint Marosvásárhe
lyen. A versenyzők szorgalmasak, lelki
ismeretesek. A nyári hónapokban az 
utolsó percig kihasználják azt az időt, 
amelyben a vidék éghajlata az úszást 
lehetővé teszi. A legtehetségesebb négy 
i’íú-íiszót az üszókongresszus vendégei is 
látták. Még több ilyen is van Marosvá
sárhelyen és merem állítani, hogy a Szé
kelyföld úszósportja a legelső lesz az 
országban, lia Marosvásárhely megkapja 
a megígért fedettuszodát.

Marosvásárhely már sok lehetséges ver' 
senyzőt adott a magyar úszósportnak. A 
nagyváradi bemutatkozó azt bizonyította, 
hogy utánpótlásban nincs hiány, Bemé Ír 
jük, hogy a négy kisfiú, a maros vásár
helyi követek nagyváradi szereplése kö
zelebb hozta a megvalósuláshoz a Szó- 
kel yf öld nagy álmát, a marosvásárhelyi 
fedettuszoda felépítésiét....

Tegnap délután negyed négykor 
hazaérkezett a Milánót járt ma
gyar válogatott kerékpáros ötös- 
fogat,. A  fiúk bizony fáradtak. Nem 
is lehet őket nagyon szóra bírni. 
Eigner, a válogatottak kísérője a 
milánói vesztett csatával kapcso
latosan a következőket mondta 
munkatársunknak:

—  Szerencsétlen Körülmény ele kij
ött rem ek sportot n yú jtott a m a-

gyár válogatott ötösfogat. A s  ere
deti tervtől eltérően csak vasárnap 
reggel hat órakor érkeztünk Milá
nóba és két átutazott, álmatlan é j
szaka után ahelyett, hogy egy  ki
csit lefeküdhettünk volna, ha csak  
néhány órára is —  kölcsöngépek  
után kellett néznünk, mivel ver- 
senykerékpárainkat a vonat más
felé  vitte. E zek  a kölcsöngépek még  
átalakítások után is túlságosan ki
csinyek voltak, úgy, hogy azokon  
képességeinket nem tudtuk teljes  
m értékben kifejteni. .

—  M ikor végre elkészültünk a 
kerékpárok átalakításával, alig eg y 
órai pihenőnk maradt a verseny

megállapodtam, hogy a budapesti 
olasz-magyar visszavágóra szep 
tem ber 14-én kerül sor.

Kerékpárok, alkatrészek
nagy választékban legolcsóbban

DJADAI, :ÖS
| Kerékpúi' árjegyzéket ingyen küldünk.

kezdetéig. A  fiúk testileg  és lelkileg 
összetörtén  rajthoz álltak és mégis 
olyan kitűnő versen yeket fu tottak, 
hogy a S0,000 főn yi közönséget 
sokszor lelkes tapsra ragadták.

—  A  vágta-futam okban Pelvássy  
és N agy Scrivantival és N ervivél 
fu tott párosm érközést. Ezekben a 
küzdelm ekben a m agyarok idegen  
gépen és idegen pályán alig fé l  
gép-hosszakkal, töm löszélességekkel 
szenvedtek vereségeket.

—  A z  1000 m éter idöfutam  keserű  
csalódást hozott. É les, a torna esé
lyese szerintem  1:14.1 m p-et fu tott  
s az olaszolc valami elnézés folytán  
1:15.l - e t  hirdettek. Conti, szerintem  
1:14.9-t fu tott, de hivatalos ered
m énye 1:13.2 volt. A  m agyar K o 
vács, aki ebbe a szám ba Karaki he
lyett beugrott, é lete  legjobb idejét 
fu totta , 1:16 m p-et. E zzel azonban 
csak negyedik tudott lenni.

—  A  csapatversenyben ragyo
góan kezdtünk, a 6. körben már 10 
m éter volt az előnyünk, ekkor azon
ban Éles lába a neki szokatlan gép  
hajtókarából kicsúszik. íg y  m eg
bomlik az egység  s a z  e?-ős vezetés 
re kárhoztatott K ovács elkészül az 
erejével. A  Nervi, Serivan, Gugliel- 
m etti, Conti összetételű  olasz válo
gatott csapat így  aztán já tszva  dol
gozza le hátrányéit s végül is be
fog ja  a m agyar együ ttest.

—  A kétüléses g ép ek  versen yé
ben a Nervi— Conti együ ttes  félgép- 
hosszal utasította m aga m ögé a 
N agy— Karaki párt. M ivel a ma
gyaroknak m egfelelő számú k ét
üléses nem állott a rendelkezésre s 
m ert a kölcsöngép[ alacsony is volt, 
fiényszerklségből ült össze a N agy  
—Karaki legénység. Sorsuk már a 
rajtnál beteljesedett.

—  A z olasz szövetség g el fo ly ta 
tott tárgyalások eredm ényeként —  
fejezte be nyilatkozatát Eigner

A köte lező  bukósisak men
tette meg Hémeth életét,

a k i  L i s K k a y v a l  é s  V a r g á -  
v a l  k e d d e n  d é l u t á n  s ú l y o 
s a i t  b u k o t t  a  M i l l e s s A r i s o n

A Millenáris keddi edzését könnyen 
végzetessé válható bukás zavarta 
A pályán nagymezőnyü bolyok edzettek. 
Az egyik bolyt Varga vezette. Erős iram
ban vitte társait a fordulóba. Varga 
hátsókerekén az újra formába lendült 
üiszkay ragadt. Belülről akart előre
törni. Ebben a pillanatban Németh is el
lentámadást kísérelt. A következő másod
perctöredékben Varga tömlője kidurrant. 
A levált szingó alátekeredett éa Varga 
elveszítve egyensúlyát, hatalmas ívben 
elterült a pályán. Liszkay, aki közvetle
nül mellette helyeződött már. heves lö
kést kapott és ő is elterült. A mögötte 
haladó Németh beleütközött nz egyik 
gépbe s a nagy lendülettel keltés lég
bukfenccel kiemelkedett a nyeregből ös 
fejével zuhant a betonra.

Győrffy edző és az érdeklődők egy ré
sze azonnal a baleset helyszínébe sietett, 
hogy első segélyben részesítse a szeren
csétlenül jártakat. De mire odaértek, 
már mind a három versenyző felkáezA- 
lódott.

A megejtett vizsgálat megállapította, 
hogy egyik versenyzőnek sem történt ko
molyabb baja. Csak Németh szédelgett 
még órákig, Liszlcay és Varga zúzott se
bekkel menekült.

Általános az a vélemény, hogy a bukó
sisaknak az edzések alkalmával is köte
lező viselése ezúttal megint igen helyén
valónak bizonyult. Ha Németh fején e 
légbukfences fejreállás alkalmával nincs 
bukósisak, úgy a kitűnő Törekvés-ágyú 
nem hagyja el épen a pályát.

Az MKSz e szerencsés bukás hatása 
alatt nyomban újabb határozatot hozott: 
megtiltja, hogy a versenyzők akár egy- 
magukhan hajtva is, — tehát nem 
boly os küzdelmekben — bukósisak nélkül 
jelenjenek meg a pályán.

-<♦>

Elm arad a miskolci 
három szög- 
versenyt?)

Beszámoltunk már arról, hory &r. 
MVSC augusztus 17-én országos kiírásu 
országúti versenyt szándékozik lebonyo
lítani E torna előkészületei már meg
történtek. az MKSz a rendezés költségéi
hez hozzájárult és a fővárosi verseny
zők nagyrésze elhatározta, hogy kivonul 
a miskolci viadalra, ftj ekkor váratlanul 
máról holnapra megszűnt az országúti 
versenytilalom. Az illetékes hatóság 
felszabadította a székesfehérvári ország- 
ínat, úgyhogy a szövetség _ nyomban 
úgy intézkedett, hogy c hó harmadik 
vasárnapján —■ oz összeesik a miskolci 
háromszögverser.y napjával — Magyar- 
ország összetettfutamú országúti bajnok
ságának második futamát rendezi.

Ilymódon azonban ütközés történt s & 
miskolci rendezők most igen nagy baj
ban vannak. Kétségtelen ugyanis, hogy 
a fővárosi versenyzők zöme e napon a 
bajnoki futamon vesz részt s nem állhat 
rajthoz ugyanakkor Miskolcon is. Már 
pedig Ilyen körülmények között a mis
kolci verseny elveszti Jelentőségét, a 
mezőnylétszám tetemesen csökken s az 
eddigi rendezői befektetések is kárba- 
vesznek.

Az MKSz — méltányolva a rendkívüli 
idők következtében beállott változások 
okozta zavarokat ■— azt javasolta a mis
kolciaknak, hogy halasszák el versenyü
ket olyan időpontra amikor a fővárosi 
kerületben nincs rajtnlkalom. A tárgya
lásait rövidesen megkezdődnek s remél
hető, hogy a vélemények kicserélődése 
után’ a miskolci háromszögverseny való
ban országos kiírással bonyolítható le.bach II.

MOZI
LA JTO S ELEM ÉR

a „M in den k it érhet s z e 
ren cse " című vígjátékkal 
nyitja meg a Scala film
színházat

A  jövő  hét közepére tervezi L aj
tos Elemér, a  Scala új engedélyese 
a filmszínház megnyitását. L ajtos  
Elemér, aki éppen ebből a m oziból 
ment át Budára, az Átrium ot igaz
gatni, régi (de most már sa já t) 
mozijának első film jéül a „M inden
kit érhet s z e r e n c s e című vígjáté
kot választotta.

A z új vígjáték egyik női fősze
repét Janet Gaynor, a „H etedik 
m enyország" felejthetetlen hősnője 
(és Adriámnak, a hollywoodi divat- 
királynak a felesége) alakítja. A  
másik női főszereplő Paulette God- 
dard, a legdivatosabb hollywoodi 
film csillag. A  két pompás női fő  
szereplő között a férfiföszerepet 
Douglas Eairbanks játsza.

M it  í g é r  a  T o b i s ?
Szerdán kezdődött a Tobis kétna

pos szakbemutatója, amelyen Paul 
Ilartmann  óriási Bism arck-film jét 
és W illy Eorst „O p erett"-jét  m u
tatták be a  meghívottaknak. H a
marosan újabb Tobis-szakbem uta- 
tóra kerül sor, mert a vállalat ősz 
re m ég a következő film eket is 
ígéri:

Krüger-apö  (Em il Jannings ha
talmas film je a búr szabadságharc
ró l), A  nagy király .(Ottó Gebühr.

legújabb N agy F rigyes-film je), A  
forradalmár (a  Schiller-film, a cím 
szerepben Horst Casparral), Luna 
asszony  (a  bűbájos operett film vál
tozata, Lizzy Waldmüller a fősze
replője) és N építélet (Heinrich 
George legújabb film je).

f8, hlO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. 
a férj az oka (Myrna Loy).

222 002. f6.
Mindennek
2. hét!
URANIA Rákóezi-út 21. 
5, n8, no. Sz. V.: h3-l;or 
Jugoszlávia ellen. 3. héti

Tel
is.

: 140-046.
Hadjárat

U tánjátszó m ozik

A  MOZIK MŰSORA
Nyári szünetet tart: Átrium. Scala, 

Capitol. Lloyd, Olympia, Kiáltó, Savoy.
Rövidítések: 0 “  */«, f “  V*. h — %

Sz “  szombat. V “  vasárnap
Bemutató mozik

BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. 0. 
T.: 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magvar-. 
Ufa-, Luec-, Fos- és i-a.izos híradó. Hon- 
védlhuszárok és páncélosok előnyomulása 
Kelétéin. Harcok Vitehszfc körül. Ukrajna 
felszabadítása. Légitámadás Moszkva ellen. 
Vádevezősök. Szénógetés. Rajzfilm. 
CASINO Eskü-ftt 1. T.i 383 102. f6, h8, 
hlO. Sz. V.: f4-kor is. Loso Marié. (Fel
újítás.) 3. hét!
ClTV Vilmos esAszár-ut 36. Tel.í 111-140, 
h6, b8. blO. Sz. V.: h4-lsor Is Egv vidám 
tragédia (Francoise Kosay). 2.. hét! 
CGRSO Váci-utca 9. Telefon: 182-818,
f6. f8. flO. Sz. V.: f4-kor Is. Talpig úri
ember (Lnurence Olivler). 2. hét!
D6CS1 Tei éz-körót 28. Tei.; 125-952, 
ffi, f8, flO. V.: f4-kor is.. Párbaj (Miredlle 
Emiin).FOKÚM Kossuth L.-u. 18. T,: 189-543. 
f6, f8, 110.. Sz. V.: f4-kor is. Hotel
Mimóza (Franeoiso Hosay).
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.s 222-499.
9-től 24-ig folyt. Magyar-. U fa. Luce-. 
Fox- és rajzos híradó. Honyédhuszárob 
és páncélosok elórlyoxnuIása Keleten. Mar* 
cok Vitébszk körül. Ukrajna fölszabadí
tása. Légitámadás Moszkva el Ion. Svájci 
tavasz. Saónégetés. Rajzfilm.
OMNIA Kölceey-u. 1. _T.: 130-125, 1S8-071. 
5. n8, flO. V.: 3-kor is. Az asszony, az 
orvos és a harmadik (S. Tracv). 2. hét! 
RADIUS Nagymező-utca 22. T.; 122-098. 
Í6. h8. Sárga rózsa. hlO: Dalol az éjszaka 
(Mou!in Rougie).

BROADWAY Károlv-körút 3 T.- 422-722 
f4, f6. « ,  flO. Sz. V.: fg-kor is.'össztánc. 
CORVIN U!lői-üt 40. T . ; 138-988 14. U>,
fS, flO. V.: f2-kov is. Ellenségek 
ELIT Szent István-körút 16. T-: 114-502. 
4, 6, 8. 10. Uj hold.
HOLLYWOOD Betblen-tér 3. T.: 225-003. 
« ,  «!, f8, fio. U.i hold. , „„„
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11. 2, 4, 6. 8, 10. Édes ellenfél._______

Ramon Hovarro Lola Lane

A FEHÉR SEJK
Mától í P á t r i á b a n

PALACÉ Erzsébet-k(1 rút 13. T.: 221-222.
11, o V 6 g. 10. Fiatal ördögök! fi. hét! 
PÁTRIA Né [Xizínhúz-ute-a 13. T.: 145-673. 
4 6 8. 10. V.: 2-koir Is, A fehér sejk.
SIMPLON Horthy Mikiós-űt62 T-: 26S- 
999 5, n8, flO. V.: 3, r.6, £8, hlO. Vissza
STÚDIÓ Akácfa-Utca 4. T.: 225-276. f4. f6. 
f8 flO. V.: f2-kor is. Halálos tavasz.
•1 ’ hzti'

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS G«mh33-út 11. Te!.: f.55-374.
n4. n6. 118. n-10. V.: n2-kcr is. Bűnhődés. 
BELVÁROS] Irányl-útca 21. T.; 384-563. 
4, 6, 8, 10. Aki b-z igazságot keresi. 
BUDAI APOLLO Szón a-tér. T : 851—500. 
f5. h7, 9. V.: f2, Í4, f6, Í8. flO. Egy éle
ten át.
ELDORÁDO Népszínház-u. 31. T.: 133-171.
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Két lány az
utcán.
HOMEROS Hermina-út 7. T .: 496-178.
5, 7, 9. V.: 3-kor is. A z -elsodort asszony. 
IPOLY Osálcy-utea 65. l ’elefod: 292-626.

BOYAXi APOLLO Erzaébot-kőrút 45. T,s 5. c8, flO. V,í h3-koc is. Egy életen át5

JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T.:14S-«44. 
f4. fd, 18, no. V.: f2-kor !a. Elkésett 
levél. . '
OTTHON Benlczky utca S Te!.: 146-44?, 
n4, nO, n8 nlO. V.: n2-kor Is. Légy réséül 
Attdy Ileardy! V. d. e. Ili Mámor. 
PHONUX R ák óczi-fii 68 Tei.: 223-842.
11, 5, n8, no. Sz. V.: 3-lcor is. Rémiiíet 
az alvilágban. VasöklŰ kormányos. 2. hét! 
REX tstván-úi 79. T.: 228-620. f&, hl,
9. Sz. f4, f6. Í8, flO. V.: f2-kor le. Egy 
életen át.
RIa Lto Rákóezl-út 70. Telefoni
Átalakítás miatt zárva. * 18

A RÁDIÓ MŰSORA 
Csütörtök, augusztus 7.

Budapest I. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Pakots József elbeszé
lései. — 10.45; A légy. '— 12,10: Mikulai 
Gusztáv szalonzenekara. — Közbén 12 40: 
Hírek. — 18.30: Lakatos Tóni és Laka
tos Misi cigányzenekara. — 14.30: Hírek.
— 15.20: Hanglemezek. — 16.15: Ruszin
félóra. — 16,45; Hírek. — 17: Hírek szlo
vák és ruszin nyelvei.’. — 17.15: Orszá
gos Postászenekar. Vezényel Eördögh Já
nos. — 18: As allobbant láng. (Emléke
zés Justh Zsigmondra.) Irta Pessty Ar- 
Pádné. — 18.20: Tánclemezek. — Közben
18 35: Műemlékek a Balaton mellett. Irta 
Dornyai Béla. — 19; Hírek magyar, né
met és román nyelven. — 19.20: Kalmár 
Pál magyar nótákat énekel, kíséri Oláh 
Kálmán cigányzenekara. — 20: „Vitéz lé. 
lek." Színmű három felvonásban. Irta 
Tamási Áron. Bállá Péter: Apáthy Imre: 
Boróka: Mészáros Ági; Niklta: Gőzön
Gyula; Sári: Berky Lili:. Lázár: Rajért 
Lajos; Ambrus- Hosszú Zoltán dr; Kris
tóf; Pethes Fémnc; Rozáli: Sir AlicC; 
Panna: Pártos Erzsi; Csorba: Makláry
Zoltán; Biillents: Kédly Gyula; Cigány: 
Baksa Soós László: gyerekek: Jakab
Laci, Szendey Gyuri, Balogh Sándor. — 
21.40: Hírek. — 22-10: Szervánszky páter 
hegedül, zongorakisérettel. — 22.40: A
Rádió Zenekara. — Közben 23: Hírek
német, olasz, angol, francia és eszperantó 
nyelven ;— 24: Hírek.

Kassa. (208.6 m.)U05: Szlovák előadás,
— 11.25: Hanglemezek. Szlovák népűaA 
lók. — 11.40: Hírek.
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Megtörtént a döntés•

a bukósisakos bajnokságot vasárnao 
100 km-en bonyolítják le

Magyarország kerékpáros pályabaiuok- 
ságainalc harmadik napjára augusztus
10-én kerül <sor — így döntött nemrég az 
MKSz. Ezen a napon dő! el Magyar- 
ország 50 km-es pároisversenybajnoksgáa, 
a 100 km-es motorvezetéses bajnokság és 
a kezdők rókaversenye.

A szövetség tehát elfogadta a bukő- 
eisakosok érvelését és a motorvezetéses 
torna távját 100 km-ben állapította meg. 
Nagy érdeklődéssel tekintünk e kísérlet 
elé. A kiírást egy kicsit korainak tart
juk. mert valószínűtlen, hogy a magyar 
mezőny augusztus 10-ig fel tudja tornáz
ni állóképességét e nálunk szokatlanul 
hosszú távra. Véleményünk szerint 
legalább egy 50 km-es versenyt kellett 
■volna elébb futníok a fiúknak, hogy lás
sák, mit. jelent ez a hatalmas megfeszí
téssel járó küzdelem. Úgy értesülünk 
egyébként, hogy Nagy Béla feltétlenül 
elindul a bukósisakos bajnokságon, mert 
köti az ebet a karóhoz, hogy az első 
100 km-es bajnoki cím az ő birtokába 
ju*

Az MKSz egyébkent úgy határozott, 
hogy

hatos mezőnyt bocsát a döntőbe.
A bajnokságra eddig
Nagy Béla, Szekeres, Pataky. Fekete,
Kárász. Zselenszka. Varga és Farkas 

nevezett.
Nagy, Szekeres és Pataky az eddig mu

tatott formák alapján már a döntőbe ke
rült. A többiek pénteken este 50 mk-es 
távon selejtező mérkőzést vívnak.

E selejtező első három helyezettje a 
döntőbe osztályozza magát.

Csütörtök, 1941 augusztus

Hol fártál az éjszaka?
A vagy

Esti mérkőzés után...

Jajt
K ét M ÁVAG -szurkőló beszélgeti
■—  Félórát gyalogolt a csa-pat «  

m érkőzés előtt és döntetlent ért él ® 
D VAC-cal!

■— R ém es! Hát nem tudtak volna 
még egy  félórát gya logoln i?t

Odor
—  Rem ekül véd ez  a kispesti ka- 

pus!
—  Mintha csak a válogatott kési- 

labdakapust látnám!.*

Darázs
B eszélgetés a Latorca-utcában:
-— Olvastam, hogy Pákozdi Puput 

m egcsípte a darázs s ezért bizony
talan a játéka.

—  Boldizsárt nem csípte m eg <f 
darázs, mégis az ö já téka  bizony
talan...

Hiba
•— N agyszerűen já tszott ez a Tóth, 

a kullancs.
—  Ugyan ne beszéljen. M egint el

követte  a szokásos nagy hibáját.
—— M ikor?
—  A  sorsolásnál!

Korszerű edzés
—  M it gyakorolnak ma az edzé* 

sen ?
—  H át szögletrúgástj tizenegyes- 

rúgást és sorsolást...
A 25 km-es pontbajnokság a kiírás 

értelmében későbbi időkre marad. El
tolódik a csapatbajnokság döntője is. Az 
50 km-es párosversenybajnókságban az 
MKSz nem ragaszkodik ahhoz, hogy csak 
egy egyesületben legénységek vonul
janak páronként a betonra. Ezt a dön
tést vegyes érzelemmel fogadták.

— Ha két válogatott vágtázó összeáll 
■— mondják —. azé lesz a bajnokság s 
így e küzdelem már eleve elveszíti min- 
deh érdekességét.

Viszont a szövetség portáján hang
súlyozzák, hogy ez a rendszer külföldön 
is általános, ők tehát az általános 
gyakorlatot, követik. JDe sportszempont
ból ' is ez a helyes megoldás, érvel a 
szövetség, mert e bajnokság egyéni baj
nokság s nem azt dönti el. hogy melyik 
egyesület rendelkezik a legjobb páros
legénységgel. hanem azt, hogy melyik 
az a két versenyző, aki egy legénj^séget 
alkotva a leggyorsabb 50 kn-en.

Liszkay Ismék motor 
után!

Liszjíay több mint egy évig hűt
len volt a betonhoz és az országúi
hoz. Két hét óta azonban megint 
lelkes tagja a versenyzőgárdának. 
Legutóbb már mint a Törekvés szí
néinek. képviselője résztvett az egye
sületi csapatversenybajnokság kö
zépfutamában is és lendületes küz
désével és helyes taktikai érzékével 
győzelemhez is segítette a vasutas 
csapatot.
./Liszkay a sikereken felbuzdulva, 

már a motorvezetéses edzéseket is 
elkezdte, hogy legkésőbb egy hónapon 
belül mirrt bukósisakos is nyeregbe 
szálljon a Millenárison.

A  kitűnő Törekvés-ágyú néhány 
évvel ezelőtt a. görgő utáni sport 
egyik leggyorsabb .katonája volt. A 
legjobb formában lévő Szekeresnek 
sokszor tört borsot az orra alá és a 
külföldi vendég-versenyzőkkel szem
ben is pompásan m egállta a helyét. 
A  mai versenyzőhiányos világban 
Liszkay visszatérése igen nagy 
segítségére volna a m agyar bukó- 
sisakos sportnak.

F eleség : Hol voltál, te ga zem b er?! F ér j: D e anyukám, hosszabbítás volt...

Á csepeliek sikeres 
partraszállást hallottak végre 

a Latorca-utcában
Hagy győzelmet arattak fndo-Kispest fölött

Szom baton este felvonult a cse
peli flotta a Dunán s meglepetés
szerűen végrehajtották a latorca
utcai partvidéken a partraszállást.

Több ponton szálltak partra
s egyre félelmetesebb tömegekben

özönlöttek el a partot. A  partra
szállást tüzérség helyett m aguk a 
résztvevők

fedezték,
kedvezményesen.

Tíz csepeli nem tért vissza,

de hajnalfelé ők  is hazavetödtek.
A  csepeli csapat gyors támadá

sokkal igyekezett megtörni az indo- 
kispesti csapatók ellenállását. A z 
ind.o-kispestiek néhány

alig kiképzett, de lelkes köte
léket

vetettek harcba. A  csepeliek három 
előretolt alakulata többször m eg
rohamozta az ellenséges állásokat, 
de a Szabó II-bunker visszafordu
lásra kényszerítette őket. Mindkét 
harcoló fél a korszerű harci eszkö
zök egész tárházát vonultatta fel. A  
csepeli arcvonalon egy

régitípusú Bökk-tank
is szerepelt, m. j t  lassan m ozgó 
alakulat. A  harc elkeseredett volt, 
a csépellek végül "is

kierőszakolták a továbbjutást.
Csepelről rövidesen újabb invázió 

várható a Dunán át.

Sza k k ife je zéQ

—  Mondd, hogyan kapott ki a
kétülésesünk ?

■— Állvahagyták őket az olaszok..,

Szép

—  N em  szerepeltek rosszul a ke
rékpárosaink!

—  ? ? ?
—  A második helyen végeztek  az 

olaszok m ögött...

Párbeszéd
A já ték v eze tő . tiszta gólhelyzet

ben fú jja  le K incsest —  igazság
talanul.

Gamm a-szurkoló (dühösen) : M iért 
fú jt.?! M i v o lt  e z ? ! ! !

E lektrom os-szurkoló: V eszélyes
helyzet...

Pontos válasz
—  Mondja, mi vélt. az Elektrom os 

•— Gamma végeredm én ye?
—  K ettő -k ettő  az Elektrom os ja

vára.

Sorsolás
Gam m a-szurkolók beszélgetn ek :.
—  H át nagy balszerencsénk tídnf 

A  Trom os g yőzö tt a sorsolásban.
—  M iért nem  fordul a Gamma a 

szövetségh ez ?,
___  ? ? ?

—  H átha ü t is lehetne ú jra sor
solni.* ----- -

K lh a la sztód ik  a z  o rszá 
gos  v id é k i e g y é n i 
p á ly a b a jn o k sá g  
n e g y e d ik  fo r d u ló ja

Az /idén elsőízber; kiírt országos vidéki 
egyéni pályabojnokságoknak eddig három 
fordulója ‘ zajlott le. Az egyik Debrecen
ben, a másik Győrött s a harmadik az 
elmúlt vasárnapon Miskolcon. A bajnok
ság '.negyedik' fordulójára most vasárnap 
Székesfehérvárott került volna sor. A ki
írás szerint a résztvevők a vágtafutam, 
az 1000 méteres időfutamverseny, a pá- 
rosyerseny és a csapatüídözőverseny baj
nokságért szálltak :*rlna nyeregbe.

/Mint értesülünk, ez a verseny vasár
napról elmarad, mert a pályát ezen a 
napon más célokra lefoglalták. A rende
zőség hamarosan . nyilvánosságra fogja 
hozni a negyedik bajnoki forduló új ha
táridejét.

Avagy
M egér  ik e z  eit a K erék p á ros  já rő r

M ilá n ó b ó l

TEKÉZÉS
PÁLYÁT AVATOTT A GANZ

A napokban avatta fel kettes tekever- 
sony pályáját a Ganz TE. A Simor-uteai 
6poitf<dppi-n épült tekepálya bejárata 
nemzeti színbe öltözött és így vá.rta erre 
az alkalomra meghívott vendégeit.

A pálya nézőtere teljesen megtelt, ami
kor a szakosztály vezetője. Kovács László 
főfelügyelő átvette a pályát s megköszön
te a megjelent Door igazgatónak a vál
lalat áldozatkészségét.

A Magyar Tebézők Szövetsége nevében 
levág Mitlelmann, a budapesti alszövet- 
Bég elnöke mondott meleg köszönetét a 
tekéspart fejlesztése érdekében hozott ál
dozatokért. Ezután kiosztották a múlt baj
nokságokban legjobb eredményt elért já
tékosok részére az érmeket s megkezdő
dött -a helyi csapat, bemutató mérkőzése 
a Kőbányai Kaszinó csapatával. Ered
mény:

Ganz—Kőbányai Kaszinó 2410:2324. Ve
zető: ■ Kiricsí. 10-es csapatokkal , 50 teli 
dobásra Lég jobb dobók: Poor P. 267,
Ozorai II 266, .Schiwampl 256, Ozorai I 
24-V Oravetz 2S8, illetve No-váfci 256, Láng 
252, Ceapody 249, dr Káez 242. Horay 238 
fa.

LTJ egyesületek jelentkeztek felvételre a 
budapesti aJszövctségben, mégpedig a 
Gamma, a Pestújhelyi SO, az EKA, a 
Kerámia és a Dorog.

K erékpáros: R ettenetesen  tudnak az olaszok! G yorsak ,  bátrak! Alaposan elvertek  
nálni tudunk benneteket, szegény gyalogos atléták.

A tlé ta : B r rr . . .  mi lesz itt! A gyonvernek m inket az olasz fu tók. M ondjátok, mit 
K erékpáros: Kölcsönadjuk a kerékpárunkat. » ,

minket. C saksaj- 

csináljunk ?

Fej
—  N em  mondom, jól já tszott ez a 

Tóth L ajos, de a f e j  já téka  nagyon  
g yen ge!

—  E z  nem  áll!
—  Dehogynem .! A  sorsoláskor 

,fej“ -e t  m ondott és  —  írás lett..

Nyert
—  H ol vo ltá l?
—- A z  esti m érkőzésen.
.— K i n y er t?
—  É n ! E g y  lavórt!

Bánat
E lkeseredett Gamma-szurkolók be

szélg etn ek :
—  Ilyen  a mi szerencsénk! A z  

E lektrom os a sorsolásban m egnyer
te a továbbjutást.

—  H ajszárító nem  is lett volna 
jó  n ek ik ? ...

Gurulós
—  M ondja, a mi magasugróink 

gurulóstílus bán ugranak ?
—  A z t  nem  tudom, de olyan ala

csonyát ugranak, hogy a nézők gu
rulnak a nevetéstől...

Heti k é rd é s :
E ste  virágzik az — Újpest ? -
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