
טובי משחק שאני ״אומרים
התגריה נבחרת ראש

מש שאני אומרים יודע. איני בעצמי אני
 אבל פושקאש. שמי היה לא אחרת טוב. חק

 ממושכים מאמונים תוצאה זו — ברצינות
קצר. טווח לאורך במהירות הכדור בהובלת

 מהירות באותה כדור עם רץ אני כלל בדרך
כדור. בלי רץ שאני

״1:7. כסרט אתמוד אותך ראיתי
 על הגדול גצחונכם את המראה
רח לפגי ושם, בכודפשט, אנגליה

נק על עכרת האנגלית, השער פת
 שעמדו אנגלים מגינים שלושה לה

 לאחור הסתוככת כחומה* לפניך
 למקשר מדוייק כח כדור ומסרת
 שער שהכקיע עד קוטיץ׳ הימני
ש הרושם מתקכל כקלות. נהדר
אפי רכ כה לדיוק מסוגלים הנכם

עצומות. כעיניים לו
שנים. חמש זה יחדיו משחקים אנו נכון.

 אחיו היה כאילו חברו את מכיר אחד כל
 את אחד תמיד למצוא מסוגלים ואנו מלידה
הנכון. במקום רעהו

ץ נעשה זה כיצד
 מוצב להיות שחקן מכל דורשת שיטתנו

יריבים. שני בין ברווח תמיד
 פוש- מר רכ, אמון דורש זה האם
f קאש

 בכל מתאמנת הלאומית הנבחרת ברור.
בינ קבוצות נגד קלים משחקים כולל יום,

לאומיות.
 כ- כשהותכס גם כך העשיתס

זו שוייץ
 מברן בוים יונג קבוצת נגד שיחקנו כן.

בסולוטורן. אצלנו ופעם בברן פעם פעמיים׳
? התוצאות היו ומה

משחק. בכל תשעה שערים. 18
סי על דעתך מה פושקאש, מר
נכחרתךז כויי
בכדורגל. דעה לחוות קל כך כל לא זד.

 היה המוקדמות בתחרויות הראשון משחקנו
 (תוצאת רציני יריב היתד. שלא קוריאה, נגד

 מול אך הונגריה). לטובת 6:9 — המשחק
 (התוצאה רציני יותר כבר היה זה הגרמנים

3 - מדעים _פושקאש,^כישראל מר ידוע האם אגב, הונגריה). לטובת 8:
 מגרמניה במיוחד באו תיירים אלפי כי לך

י זה במשחק לחזות

פושקאש פאראנץ עם שיתה
 (ל־) הצעיר הכדורגלן עם הראיון
 של המיוחד לכתכו ניתן והמהולל
 גכאי, יהודה כשוייץ, הזה- ,העולם
 סולוטורן, כעיר .קרונה- כמלון

ציריך. נפת
אל העשרת הפעם זו אמר הרכבת מבקר

 הראה השעון תודה). (בצרפתית מרסי פים
 המהירה החשמלית הרכבת .15.41 השעה על

 הלוח. על שנקבע במועד בדיוק לנוע החל!*;
ל לציריך, שהגעתי לאחר הראשונה מטרתי

ב העולמי הגביע של הגמר משחקי כסוי
סולוטורן. העיר היתד. כדורגל,

 לא תושבים אלף 50 בת עיירה סולוטורן,
 בה השתקעה אילולא במיוחד מעניינת היתד.

 את שהפילה הפופולרית, ההונגרית הנבחרת
 שטמנה אחר העולם כל נבחרות על חיתתה
 פעמיים האנגלית הנבחרת את מתים בארון

3( זו אחר בזו :6, 1: 7.(
 קרונה במלון התאכסנה ההונגרית הנבחרת

 הנבחרות כל כמו השטיחים. רצוף (*כתר*)
 ורחוקה קטנה בעיירה ההונגרית גם בחרה
 העתונאים הכרכים, משאון קילומטרים כמאה

האוטוגרפים. ורודפי

 ! לא לומר ניצטווה קרונה מלון שומר
 לא והטלפון ההונגרים את לחפש הבא לכל

 ללא כשהגעתי, ראיונות. לדורשי כלל השיב
 אותי הציל המלון׳ לפתח מיוחדת, הכנה
 לאחד כמועמד אותי חשב אשר הקבלה פקיד

 כשהצגתי במלון. הפנויים המועטים החדרים
 מאוחר כבר זד. היה האמיתית בקשתי את
 יא־ ,הנבחרת ממלווי הונגרי, עתונאי :מדי
 הבודפסטי, נפספורט של כתבו פאלאפה, נוש

 ושוחח באדיבות ידי את לחץ אלי, ניגש
 שערכו שהחבריה עד שבורה באנגלית עמי
למלון. חזרו סולוטורן בחוצות קצר טיול

 הופיעו רשמים והחלפת שיחד, כדי תוך
ל מגולחים ספורטאית, לבושים צעירים 23

 אותי הציג זמן, ביזבז לא פאלאפה משעי.
 גדול פושקאש, פאראנץ בהם, הבולט בפני

 והיה לעיסה גומי שלעס בעולם הכדורגלנים
בקפדנות. מסורק

 צרפתית ידע לא אנגלית, ידע לא פושקאש
 ברוב תירגם פאלאפד, עברית. לא וכמובן

:אדיבותו

 תו אולי אך אודותיך. הכל כמעט
 עם כיצד זאת ככל לי לומר כל
מת הנך כשלך ושמנמן נמוך גוף

המג על גדולה כה במהירות נועע
} רש

ך פושקאש מר הלאה, ומה
שבוע. בעוד נשוחח זאת על

 השחור הרגע בא השריקה לאתר דקות 3
 דהר סואט התורכי החלוץ הגרמנים. אלף 20ל־

 צפוי בלתי שער והבקיע הימני האגף מעבר
המע תורכיה חסידי תורכיה. לטובת 0: 1

 הנייטרלים השוייצרים אלפי 10 בעזרת טים
 בגדר היתד, המקווה ההפתעה למבצע. הריעו

 החלו במחצית 1: 1 שויון לאחר השליה.
ה של ורחבו אורכו לכל לשלוט הגרמנים

חרי בצורה מעתה נטוש היה והקרב שדה
רבות. גופניות פגיעות עם פה

 את ממש שהובילו בשאגות ד,אויר את מילאו
ה ארבעת התורכי, השער עבר אל הכדור
 עבור מדי גדול מאזן היה שהבקיעו שערים

 תיקו מאוכזבים. מהמגרש ירדו הם התורכים.•
 הגמר*. לחצי לעלות הזדמנות להם נותן היה

 ההזדמנות את החמיצו לטובתם יתרון לאחר
 בהרגשה בשלה־א־גובה למחנם חזרו הגדולה
המשחקים. פרשת את שסיימו

הם לתוצאות. לב שמו לא הגרמנים אך
 להונגרים מכן, לאחר הפסידו, הגרמנים *

ת^גבת^83̂ רכ תו ה 0ו 1^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ז

ספורט
רגל כדו

הא־טלש׳ המשחק
 אשר הישראלים הספורט חובבי עשרות

המו את לחמם וקוו מזודותיהם את ארזו
 תחליף השבוע קבלו שוויץ באיצטד שבים

 על־ידי בוטלה לשוויץ הנסיעה לגמרי• אחר
 באיצטד והמושבים רוקנו המזוודות האוצר,
צו רבבות שתי על״ידי חוממו רמת״גן

נלהבים. ישראלים פים
תע בבחינת היה האיטלקי הכדורגל כי
 שמי בצפייה. חיכו לפתרונה בארץ, מולה

האיטל התנהגות הוסיפה הצפיה למדורת
 נסיעה העדיף לאציו מקבוצת חלק קים•

באויר. טיסה על בים לישראל מאיטליה
 הסכמתם את הביעו אשר השחקנים 11
 אפין מאז האיטלקי הנוהג את הפרו לטוס

 מטוס בתאונת נהרגו בו 1947 בשנת טורינו
 מסייר שחזרה טורינו קבוצת שחקני כל

אירופה. בארצות מוצלח
 שלא מיד התברר ארצה לאציו בוא עם

 עובדה באו. הקבוצה כוכבי כל
 רבבות שתי של הופעתם את מנעה לא זאת

 לראות רצו הם באיצטד. הכדורגל חובבי
 אופרה, כזמרי לא הידועים האיטלקיים. את

מצ ככדורגלנים גם אלא בלבד מוצלחים
טיינים•

 העולם כל שעיני בשעה הג׳אז. לקצב
 הספורט חובבי עיני היו לשוויץ נשואות היו

 ברמת" הכדורגל למגרש נשואות הישראליים
ול למגרש עלו גוף בריאי שחקנים גן.

כשב תל״אביב מכבי שחקני עלו אחריהם
 שהקהל מקרה קרה פר, פרחים. זרי ידיהם

 את לזרוק במקום לו• רגיל לא הישראל
האי השחקנים אותם אספו לקהל, הפרחים

למאמנם. אותו מסרו גדול, לזר טלקים
 הקבוצה כי התברר המשחק פתיחת עם

 הכדורגל. בהלכות פרק יודעת האיטלקית
 במגרש האיטלקים שלטו הראשונות בדקות
ה של השלישית ובדקה מוח:טת שליטה
 מכבי לראשונה. מכבי שער הובקע משחק

האי השער על הסתערויות בשורת פתח
 איתן. עומדת האיטלקית ההגנה אולם טלקי•

ה ומקצב מהטכניקה הקהל נהנה בינתיים
האיטלקיים. של המהיר משחק
 כך, כל נורא לא שהשד התברר מהרה עד
 גלזר שייע על הסתמך מכבי זאת. בכל

 פרי נשאה מהן אחת אשר התקפות שילם
.23;"1 בדקה שער׳ בצורת
ש תל״אביב, מכבי את המריץ זה שער

 על־ גם אלא הקהל, על״ידי רק לא נעזר
ל בכדי ג׳אז מנגינות שניגן חצוצרן ידי

 בפינה מכבי. שחקני את ולהרקיד המריץ
אי מלחים של קטנה קבוצה ישבה השניה
 האיטלקים •השחקנים את שהמריצה טלקים
האיטל הקבוצה איטלקי. דגל הנפת על״ידי

 היא מיוחדת, להמרצה זקוקה היתד, לא קית
ההתקפות. מרבית את יזמה
 חילופים חלו השניה המחצית התחלת עם

 דקות ועשרים האיטלקית הקבוצה בהרכב
 החל הרב הקהל כאשר המשחק, גמר לפני
 מכבי שער הובקע היציאות לעבר לנוע

 המשחק מתח ירד זד, שער אחר בשלישית.
דאציו־רומא. לטובת 3:1 נשארה והתוצאה

ד שטר ח n א m a
נגד לאציו־רומא, של השני במשחקה

 יותר למשו הקהל ציפה פחח״חקווה מכבי
 תל־ מכבי נגד במשחק מאשר משובח

 כקבוצה הידועה תקווה פתח״ מכבי אביב•
 בינלאומים, במשחקים קשות נלחמת אשר

 טכני משחק הראשונה במחצית הציגה
ומשובח.

 לזייזל נסתה אשר האיטלקית, הקבוצה
 מספי כשבהרכבה למגרש עלתה ביריבתה׳

 למאמן התברר במהרה מילואים. שחקני
ד,ישראל-. ביריב לזלזל שאין לאציו

חוז (אשר פתח״תקווה מכבי פתיחת אחר
 האחות מהקבוצה שחקנים שני על־ידי קה

 הפתיע מסחררות התקפות בשורת בנתניה)
 מכבי, של המרכזי החלוץ 23,"ד בדקה

האיטל הקבוצה הגנת את שפיגל, אליעזר
ה השער את סולו בפריצת וכבש קית

איטלקי•
 האיטלקי, המאמן את הדהים זד, שער
 אשר שחקניו טובי את למשחק מיד שהכניס

ה משערו עידוד שאב מכבי בצד. ישבו
 ללא הפעם אך בהתקפותיו, המשיך ראשון,
הועיל.
 מיד התברר השניה במחצית !גזוז כלי
האיטל יאמרו האחרונה המלה את כי לקהל
הב המכבי שער על כבד לחץ אחר קים•
 47ה־ בדקה פתח־תקוה מכבי שער את קיעו

המשחק• של
 הראשונה במחצית אשר פתח״תקוה, מכבי

 מחוסר השניה במחצית סבלו כאריות נלחמו
 :בן־דרור ישראל המגן הסביר אויר.

 !״ בהפסקה גזוז ישתו שלא לחברה ״אמרתי
 לכך גרמה השחקנים של המופרזת השתיה

 והקבוצה צללים׳ כמו המגרש על שנעו
כרצונה. עשתה האיטלקית

 בג־ הפתח־תקואי הכדורגל עסקן העיר
)2:1( פחות שהפסדנו ״העיקר :לייבסר
).״3:1( תל־אביב מכבי מאשר

ה רי ת תו ר ש ר ש ב
 הפיפא* של החמישים היובל במסגרת

ה הכדורגלן יום של עולמי מפעל נערך
מש שעבר בשבוע נערכו בישראל צעיר•
 קבוצות כל בהשתתפות מוקדמים חקים

מש נערכו האחרונה בשבת צארץ. הנוער
 בשע" נסתיימו אשר הגמר וחצי רבע חקי

גדולה. רוריה
 ארבעת המגרש על לעלות עמדו כאשר
 הקודמים במשחקים נצחו אשר הקבוצות

 מכבי תל״אביב׳ הפועל תל־אביב, (מכבי
 נציגי טענו תל״^ביב) והפועל רחובות

 המנצחות הקבוצות כי המפסידות הקבוצות
ה במשחקי שחקו אשר שחקנים שיתפו

במש השתתפותם (למרות הראשונה• ליגה
 איש ערער לא בהם אשר המוקדמים חקים

השחקנים). אותם השתתפות על
 את קבלו לא המנצחות הקבוצות נציגי
 בפני הבירור את להביא הציעו הטענה׳

 המפסידות הקבוצות שחקני ההתאחדות.
 השחקנים בעד מנעו תביעתם, על עמדו

הסתיים. לא המפעל המגרש. על לעלות
השע בשרשרת נוספת חוליה זו היתד,
הישראלי. הספורט של רוריות

 עד קשות תתאמץ הישראלית ההתאחדות
 תוצאות על לפיפא דו״ח לחבר שתצליח

המשחקים.

לכדורגל. הבינלאומי האיגוד •)

 רמת־גן, באיצטד בארץ, לראשונה יכולתה, את הראתה לאציו־רומא ז כש?}ר האיטלקי
 כדור לקרן הודף די־פוצי האיטלקי השוער : בתמונה .1 : 3 תל־אביב מכבי על גברה בו

י' ויי י11 ;,וווה' י ^ י "יי יייייי י


