
בערה אל השבוע שווצטונה המאמן אשת שר האישי סיטוה

בעלי! מאנד׳,
 מישהו טרח לישראל הגעתי כאשר יד **

 שלושה באתי שלא אחרי כי לי, לספר ■)4
 כי מאנדי איים התוכנית׳ לפי קודם ימים

 .גט לי ישלח הוא אבוא לא הפעם גם אם
יש שלאזרחי מבינה אני וחסל. לבודפשט

 שמאמן הדעת על די־מתקבל נראה זר, ראל
 כך כל שהצליח שלהם, הלאומית הנבחרת

 אחת אשתו את לגרש גם יוכל בעבודתו,
 פשוט כר כל לא זה כל ראשית אז ושתיים.

ש מוסלמים לא אנחנו אשה, לגרש אצלנו
 מגורשת״ ״את לאשה פעמים שלוש אומרים

 היתד, שזו משוכנעת אני מזה חוץ זה. וזהו
 שבא זה היה מי יודעים כולם בדיחה. רק
״תג ואמר: ,17 בת כשהייתי עוד אמי, אל
בשבילי.״ היא כי יפה שלו הקטנה את דלי

״ב אותי. למסור כל־כך התלהבה לא אמי
 אתן אני שלי מתוקה הכי הקטנה את דיוק
 שהיא ידע הוא אבל למאנדי. ענתה היא לו?״

 כי לחלוטין, זר אדם פני על אותו תעדיף
המ אחיו שלנו. במשפחה היד, כבר מאנדי

הגדולה. אחותי את לאשר, נשא בוגר
ה לאמנות באקדמיה למדתי להגיב במקום
 וקיבלתי שנים שלוש בבודפשט תיאטרון

 ההונגרי. הלאומי בתיאטרון הופעות חוזה
ש לפני עוד שחקנית הייתי אני שגם כך

מאנדי. השחקן את הכרתי
חיזו של רבות שנים אחרי ,1936 בשנת

 אמנם אז שהיה מאנדי, לגיולה נישאתי רים,
 בקבוצת כדורגל כבר שיחק אך בנק, פקיד

 הוא ההונגרית. הלאומית ובנבחרת נו.ט.ק.
 שהיינו מקום ולכל מאד מפורסם אז היה

 באצבע. עלינו מראים האנשים היו הולכים
 כדורגל, זה מה ידעתי הנשואין לפני גם

 לתחרויות. ללכת דעתי על עלה לא אבל
ש־ תחרות שום הפסדתי לא הנשואין אחרי

 על בי קינאו חברותי כל בה. השתתף מאנדי
די־נעים. היה וזה הספורט לכוכב שנישאתי
 מאנדי נאלץ היהודים נגד החוקים כשבאו

 עם יחד ופתח בבנק עבודתו את לעזוב
 לבגדי־גברים. חנות במלחמה, שנהרג אחי,

 למחנה־ מאנדי את הגרמנים לקחו אחר־כך
 עוד עם יחד קומארום. ליד בדנובה, עבודה

 השיירה, מן שלי הספורטאי ברח אנשים כמה
 היה הונגרי. צבאי בקסרקטין הסתתרו והם
 שיעבדו כדי להשאירם שהסכים מפקד שם

 אנשים שמעט טוען מאנדי סוכר. סלק בקטיף
 שנקטף. מהסלק שהופק הסוכר את אכלו
שפחות. מה לקטוף מאמצים עשה פשוט הוא

 הקטן ובננו אני משם. גם ברח לבסוף
 גטו במעין חיינו ,21 בן כיום שהוא אטילה,

 בשרשרת יהודים הרבה גרו בו בבודפשט,
משם שויצרית. חסות תחת שהיו בתים של

סאגר* אריח ״א״
 מכתב לו ושלחתי אתו להתקשר הצלחתי
 מאנדי לבוא. הוא גם שיוכל כדי חסינות,
 ־1939 השנים משך אפילו בכדורגל התעסק

 בית־חרו־ קבוצת של מאמן היד, הוא .1942
 היה לא 1945 עד 1942מ־ רק לקרונות. שת

שלנו. במשפחה כדורגל
 קטנה קבוצה איזו מאנדי לקח 1945 בשנת

 והתחיל — תנובה פה כמו — מוסד של
 נזכרה ואז די־יפה הצליחו הם אותה. לאמן

 20 שיחק בה מ.ט.ק., שלו האם קבוצת בו
 אחרי אצלה. לאמן לבוא לו וקראה שנה,
 הלאומית, לנבחרת נקרא הוא נוספת שנה

.1956 עד היה שאיתר,

 אליפות־העולם במשחקי הנבחרת עם הייתי
 ולאו־ לבראזיל שהרבצנו אחרי בשוזיצריה.

מאג על עין הבראזילאים שמו ,4:2 רוגואי
 קבוצת אותנו הזמינה שנים שלוש לפני די.

 לבוא בישראל, גם שביקרה אמריקה, פ.צ.
 כל־כך, עליהם התחבב מאנדי אצלם. ולאמן

ואפי החיים, לכל לבראזיל ויזה לנו שסידרו
 לכדורגל. אקדמיה בשבילו להקים רצו לו

האקלים. בגלל שנה, אחרי עזבנו אולם
★ ★ ★

בהורג? - תיאטרון במקום
י ^ נ מ שה ש  הס!רגל נין דדטווי״ה ןןר
 הברזילאי את הרי והברזילאי, ההונגרי ^

בהונגר מבריק. אחת: במילה להגדיר אפשר
 אינדיבידואלי, משחק לשחק מרשים לא יה

 אז לאי חברתי, משחק זה כדורגל ובצדק.
 ילד כל בבראזיל אבל ביחד. לשחק צריך
 כדורגל. לשחק גם האלף־בית עם יחד לומד

ו אינדיבידואלית, בצורה משחקים הילדים
גדלים. כשהם גם כך לשחק ממשיכים

 אותם שילמד כדי מאנדי את לקחו הם לכן
 הארץ את כשעזבנו הקבוצתי. המשחק את

 שלמה מזוודה למלא נאלצתי שנה, אחרי
 אני מאנדי. על שנכתבו עתונות, בקטעי
ה אטילה, הבן בשביל תמיד, זאת עושה
ב באוניברסיטה כימית הנדסה היום לומד

הר הימים על פיצוי בשבילו זה בודפשט.
שלי. אמא הסבתא, אצל אותו שהשארנו בים

 ששנתיים על־כך, פיצוי שום ביקשתי לא
 הבמה, את לנטוש נאלצתי הנשואין אחרי
 שלי הפיצוי רע. לא הצלחתי דווקא עליה
 בא תיאטרון במקום החדשה. האהבה היתד,

 כדורגל שותים כדורגל, אוכלים הכדורגל.
 כדורגל אין מאנדי אצל כדורגל. ונושמים

מאג אצל אומרת וכשאני ישן. כשהוא רק
מאנדי. וגברת אוון אצל מרת א! זאת די,

 אחרי קיבלנו לישראל לבוא ההזמנה את
 ארוך משא־ומתן אחרי מבראזיל. שחזרנו

 לא חודשים וחצי שבעה לנסוע. לנו הרשו
 מן סוף־סוף כשירדתי אבל אותו. ראיתי

 חיכה והוא בלוד, התעופה בשדה המטוס
 הראשונה השאלה היתד, הפרחים, עם ל־

 משחק איזה וחיבוקים, נשיקות לפני שלי,
 בל־/ה. באחת היה זה הצהריים? אחרי יש

 שאני לחשוב יכולים היו הצד מן אנשים
סי התרגש, לא מאנדי אבל נורמלית, א1'

 באותו תשחק הבולגרית לוקוטוטיב כי פר
פתח־תקוה. הפועל נגד יום

★ ★ ★
כקמיע ת?ת?

 הרבה כל־כך וקראתי ששמעתי חרי
£  מאנדי ושל הנבחרת של ההצלחות על \

 איך לראות סקרנית הייתי הודו, במשחקי
 סטל־ על הרבה שמעתי משחקים. הישראלים

 שחקן באמת שהוא לראות ושמחתי מך
 לא במגרש, קצת שישבתי אחרי טוב. סכני

 זה מי מאנדי את ושאלתי להתאפק יכולתי
 את הזכירו שכולם יופי, ששמו השחקן

 לי והסביר נורא ממני צחק מאנדי שמו,
שחוץ יודעת גם אני עכשיו יופי. זה מה בישראל. בעלה אל הצטרפה והאם מאחר בבודפשט, הלומד הבן, בידי נשארה המכונית שלהם.

ספורט כדורגל
ה מ די ד ק ע !צ

 מבבי גברה בו הכדורגל משחק על
 כשעור רמת־גן הפועל על תל־אכיב

:גלזר שייע כותב ,2:6
 עם בתיקו לגמור כשהצלחנו עכשיו, עד

 עוד שיש חשבתי וחלשות, חזקות קבוצות
 אבוד. הכל עכשיו אבל למכבי. תקווה איזו
 השתדלנו, מזמן. לנו קרה לא עוד כזה אסון

 לשוא. הכל — כוחות השקענו התאמצנו,
 תתארו לנו. קרה מה יודע לא באמת אני

 הפועל את ניצחנו שכזאת: בושה לעצמכם
.2:6 רק רמת־גן

 תגידו אתם הישג. אולי זד, בשבילכם
 לבני־יהודה שהכניסה כזאת קבוצה שלנצח
 די זה שלוש, פתח־תקוזה ולמכבי ארבע
 לפני לנו הודיעו שכולם אחרי ביחוד כבוד.

 זה תיקו על לשמור נצליח שאם המשחק
 לא אם בושה. אומר: אני אבל הישג. יהיה

לשחק. שכחנו שבאמת סימן תריסר, הכנסנו
לפני נורא אותנו הפחידו רמת־גן דפועל

ב לבית־הבראה. במיוחד נסעו הם המשחק.
 שיעשה לרמת־גן, אלמוגי את הביאו שבת
 הביאו הם גלזר, חיים אחי, את אפילו מרץ.

 קצת יהיה שהמשחק כדי כפר־סבא, מהפועל
 אחי את לבייש חשק לי יהיה ולא משפחתי

לעשות. מה ידענו לא במשפחה.
 יודעים כשלא עושים מה יודעים ואתם

 לשחק התחלנו משחקים. — לעשות? מה
 עוד המחוג צ׳יק, צ׳יק הראשונה. מהשניה

 שער מול עמדתי בשער, כבר ואנחנו זז לא
 החלוץ תיקן למזלי ופיספסתי. ריק כמעט

 קיל־ שאני מה את בן־הרוש, שלנו, הצעיר
 בי לנזוף הספיקו לא עוד החברה קלתי.
 אחרי אותו לנשק לרוץ צריכים היו וכבר

ל שלח הפועל של שהמגן כדור שתפס
 שקצת אלא כיזדן, לאותו אותו ושלח שוער,
חזק. יותר

 דקות חמש עברו לא כרונית. מחלה
 איך בלב הרגשנו להשוות. הצליחו והפועל

מכניסים אנחנו חוזרת. הכרונית שהמחלה

 קונץ לעשות החלטנו אז משתה. והיריב
להר ״למה הפועל: של לחברה אמרנו קטן.

 שאנחנו אותו, למתוח וסתם הקהל את גיז
 לכם ניתן תשוו? פעם כל ואתם גול נכניס
 להשוות.״ תתחילו ואחר״כך אחת, בבת שלוש

 רבע ותוך במכונת־ד,התקפה מהלך הכנסנו
השני. אחרי אחד גולים שלושה הכנסנו שעה

 נתנו הם להשתת. הפועל תור הגיע עכשיו
 לטובתנו. 4:2 על התוצאה את והעמידו קרן

 קרה. לא דבר ושום לד,שתת שימשיכו חיכינו
 התחיל והמשחק נחנו להפסקה, שרק השופט

להש ימשיכו שהפועל וחיכינו חיכינו שוב.
 הכנסנו שאם החלטנו לחכות, וכשנמאס וות.

יפה. יותר מספר זה ששה אז ארבעה,
 שחקנו מצויינים. היו שלנו החברה כל

 לוותר לא והשתדלנו יפה משחק־צירופים
 יוסלה נחמיאס. הצטיין בייחוד כדור. אף על

 מעצם, מגינים ללבוש לו אמר מרימוביץ
 עזר. וזה מהתנגשויות יחשוש שלא כדי
שחקן כמו קונצים עם לשחק התחיל הוא

 עדיין נשואי! שנות 24 אחרי ן ף 14
 זרג נמו וגיולה ארית מאוהבים !

הארוכה. הפרידה אחרי נראים הם כאן צעיר.

ישראל. אל־אל גם יש מיופי
 שהשח״ נוכחתי לראות, שהספקתי ממה

 וממושמעים. בהתלהבות משחקים כאן קנים
 טכניקה. יותר טכניקה, זה להם שחסר מה
טכני יותר ועם היטב בנויים ברובם הם
 יודעת אינני רק יעילים. יותר הרבה יהיו קה
 בזד. להתחיל צריך מדי. מאוחר לא זה אם

.13־12 — צעיר יותר הרבה בגיל
 על ביקורת להשמיע חוששת קצת אני

 הוא זה. בגלל עלי כועס מאנדי כי משחקים
 ואז שטויות להשמיע עלולה שאני טוען
 יכול לא הוא אשתו את שאפילו יגידו

 כבר אני לאמן. צריך לא אותי אבל לאמן.
 כדי עד לכדורגל. וכמומחית כאשד, מאומנת

 הולך מה לקבוע יכולה לא כבר שאני כך
 אי־אפשרי הכדורגל. או הבעל קודם, אצלי

 שלא לבעל דואגת אני ביניהם. להפריד
 מתאימה, גזרה על וישמור ישתה, לא יעשן,

 נהיה בספטמבר הכדורגל. בשביל זה וכל
 — היום עד הצלחנו ואם נשואים, שנים 24

 לעשרות כשנשים להתאפק, — אני במיוחד
 סימן אז בהערצה, הכוכב מאנדי את הקיפו

שלנו. במשפחה הרמוניה שיש
ש לכך דואגת אני הרמוניה. יש ואמנם

יישאר. הכרוב ושגם שבע תמיד יהיה הכבש
 תהיה הכבשה שגם לי נדמה ראשון ממבט

 חן מוצאת מאד הארץ כאן. שבעת־רצון
מדב אבל יוני, עד חוזה יש למאנדי בעיני.

 התנגדות. לי אין הארכתו. על כבר רים
 מכתב כתבתי נפלא. הוא מזג־האויר גם

 אוגוסט. חודש זה כי כתבתי ובטעות לבני,
ינואר? בחודש כזה מזג־אויר ראה מי

ב הראשונה השבת גם עברה ברוך־השם,
ש מבלי שלמה, ויצאתי הכדורגל מגרשי
 שעשו כמו השערות, את לי גזזו אנשים

 ,1:0 בוינה אותם שניצחנו אחרי הוינאים,
כקמיעות. תלתלי את לקחו והם

 ללמוד, מה יש פה, בכדורגל לעוסקים
נחמד. וזה ללמוד, רוצים והם

לי יכולנו למשל, בבראזיל, מרוצה. אני
 שם מוכרים כי מאד, מהר למיליונרים ד,פך

 חלק מקבל המאמן וגם בשוק, כמו שחקנים
 שעושים סיפוק יש פה אבל מהכסף. נכבד

משהי. שווה הסיפוק וגם וחדש, טוב משהו

 בינינו, הגולים את חילקנו וכך ברזילאי.
 לבן־הרוש ואחר־כך לרפי, שניים לי, שניים

כ להתחלק שרצו כמה עוד היו ולנחמיאס.
לבד. הכל ועשינו קרטל הקמנו אבל גולים,

 סליחה מבקש באמת אני והיופי. הגיל
 אחי וגם שכנים, סוף־סוף רמת־גן. מהפועל

 הב־ לא אם תודה. תגידו אבל שם. משחק
הרע. המזל בגלל רק זה 12 נסו

 את לאכול מוכרח אני ולקינוח־סעודה
 עתונאי־ספורט איזה — שלי השבועית המנה

מ אחד זה הפעם העצבים. על לי שעולה
 כל את ששברו שאחרי אחרונות, ידיעות

 לשבור החליט באתלטיקה שלו השיאים
 יש הצעירה שבנבחרת והודיע — אותי גם

מגי לא ביחד שלהם שהשנים כוכבים שני
 זה שלי הגיל אדוני, שלי. לשנים עות

 ניסיתי לא לכולכם, ידוע והוא סוד לא
 כל־כך לא כבר אולי אני אותו. להסתיר

 או צפת מהפועל האלה הילדים כמו יפה
 חוץ נגדם דבר שום לי שאין ראש־פינה,

 אבל מקומי. את לתפוס רוצים שהם מזה
 הוציאו כבר בגילם, הייתי כשאני חביבי,

בינלאומיים. משערים שלי הכדורים את
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