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Ax ©köiwSyó csapat- 
bajnokság vasárnapi 

r n ö s ^ p a
Városi Színház 

Délelőtt fél 11-kot: 
BSzKRT—Magyar Posztó, 

12-kor: FTO— W M TK .
MérkőzésvezetÖ az első mér

kőzésen Károlyi és S p i t z e r a 
másodikon Tokaji, ' — Pontoz 
(mindkét mérkőzésen): Bi-
barczky Ferenc lengyel, Csöpp 
János (Kassa) és Bittér Géza 
(Szeged).

A HUNGÁRIA ELUTAZOTT GÖRÖGORSZÁGBA - UTOLSÓ ELŐKÉSZÜLETEK AZ 
Ö K Ö L V ÍV Ó  CSAPATBAJNOKSÁGRA-A LEVICZKY-EMLÉKVERSENY LESZ GYORS

KORCSOLYÁZÓINK IDEI ELSŐ NAGY ERŐPRÓBÁJA

Június 9-én Németország
és Jugoszlávia, június 23-án 
Olaszország atlétacsapa- 
lévai akar mérkőzni a MASz
Összeállították a i 1940-es esztendő
versenyvázlatát

A Szent László-rándör- 
dífért nem látszhatnak 
az MILSsk e g y le te k  
részéve kiadott KISOK- 
fátékosok

A MASz intézőbizottsága tegnapi 
ülésén elsősorban az 1940-es esz
tendő sportszerű felépítésével és a 
szövetségi versenynapok beosztásá
val foglalkozott. * (Ezekhez csatla
koznak majd az egyesületi verse
nyek időpontjai.)

,\z 1940-es esztendő kljegecese- 
dési pontja természetesen az olim
pia. A • bizpttság . úgy állapította 
mgg a határnapokat, mintha lenne 
olimpia (elvégre semmi sem lehe
tetlen). Korai, idénykezdés, három 
válogatott viadal és a bajnokság az 
olimpia előtt —  ez nagyjából az 
előkészület. A  MASz június 0-éö 
Budapesten Németország ellen 
akarja -kiállítani a). csapatát, 
ugyanakkor pedig Belgrádbaa Ju
goszlávia ellen a b) csapatot. Két 
héttel később, június 23-án Buda
pesten lenne a tavalyi magyar- 
olasz viadal visszavágó mérkőzése. 
A  bajnokságot július 13— 14-re ter
vezik, ez lenne egyúttal az olimpia 
próbaversenyo is. A  teljesen szaba
don maradó őszi idényben mód 
nyílnék azután a tavaly elmaradt 
finn-magyar viadal megrendezésé
re . . .  Amennyiben az olimpia elma
radna, a. műsort átdolgozzák, de az 
egyelőre a következő:

Április 28. .Mezei bajnokság fel
nőttek részére két távon (4 és 10 
km), mindkettő egyéni és. ötös- 
csapatok részére.

Május 5. S zö v e ts é g i XV. oszt. ver
seny.

Május 12— 13— 19—23—26. Egye
sületi párosversenyek fővárosban és 
vidéken.

Június 2. Marthőni-bajnokság.
Június 9. Magyar-német és ma- 

gyar-jugoszláv.
Június 16. N em zetköz i verseny 

(lehető leg  Harbig—Lanzi talá lkozó
val).

Június 23. M agyar-o lasz.
Július 6—7. I fjú sá g i és serdülő 

bajnokságv* Feln őttek  3000 akadály, 
10.000 és 10.000 gya lo g ló  bajnoksá
ga.

Július 13— 14. Országos egyéni 
bajnokságok.

k im ondta a  b izottság, hogy  a 
tanácsnak az edd ig i két korosztá ly 
helyett négy korosztá ly  fe lá llítását 
javasolja .

1 . Felnőttek (20 éven félül).
2. Ifjúságiak (17— 19 évig),
3. Serdültek (IS — 16 évesek).
S. Gyermekek (13— 14 évesek).
A  felnőttek és az Ifjúságiak baj

nokságai maradnak, az ifjúságiak 
azonban jogosultak lesznek a fel
nőttek versenyein indulni (7 napon 
belül csak egyik csoportban), ifjú 
ságiak részére 5 kg-os kalapáccsal 
kalapácsvető versenyeket írnak ki.

A serdülők csoportjában is lesz-

sí, j é g h o k i,
KORCSOLYA
r u h ú K a i  és l e l n z e r e i é e

S I M A  ÉS PL  0 K L
sportárubá'.aiban. VI., 1 iimos császár- 
üt 3». és IV., VácI-n. 40. szűnj.

nek bajnokságok az alábbi számok
ban: 80, 30Ö, 600, 1000, 2000 m, 
90 m gát (91 cm gátakkal), magas-, 
távol-, rúd-, hármasugrás, súly 
(5 kg), diszkosz (1.50 kg), gerely 
(női), 4X80, 4X300 és 4X1000
méteren.

A  gyermekek csoportjában bajnok
ság nem lesz, de kéthetenként ren
deznek versenyt. A  számok itt a, j 
következők: 60, 300, 600, 1000 m, j 
80 m gát (75 cm gát), magas, távol, j 
rúd, hármas, súly-, diszkosz- és fa- j 
gránátdobás, i X 60, 4X600 in.

Sorsolás az MUzben j
Gidófálvy Pál dr. miniszteri biz- j 

tos mondotta munkatársunknak:
—  A tavaszi mérkőzések sorsold- i 

sát tükijdonképen már megejtettük. 
V gy nevezett vaksorsolást tartot
tunk. A  véletlen úgy hozta, hogy 
a tavaszi rangadók mind nagyszerül 
napokra estek. Általában a sorso
lás olyan jól sikerült, hogy az egye
sületek közül egyik sem panasz
kodhat. Most még kijelöljük a ha
tárnapokat s a legrövidebb időn be
lül nyilvánosságra hozzuk a sorso
lást.

A z MLSz-ben egyébként, nagy- 
munka folyik. A  tavaszi idénnyel 
kapcsolatos összes tennivalókat (vá 
logatott mérkőzések stb.) most tár
gyalják. Közben már az 1940/41-es 
bajnoki idény beosztására is gon
dolnak.

Tavasszal Berlinben
látszik a magyar 
válogatott

Megírtuk, hogy a német szövet
ség február 11-re meghívta a 
magyar válogatottat, de az MLSz 
ezt a meghívást nem fogadhatta el, 
mert az időpont számunkra túl ko
rai. Ugyanakkor az MUSz megirta 
azt, hogy később, a tavsz folyamán 
szívesen küldi Berlinbe a válogatott 
csapatát. Berlini jelentés szerint a 
német szövetség most elfogadta az 
ajánlatát s tavaszra meghívja Ber
linbe Magyarország válogatott lab
darúgó csapatát.

VINCZE1 JÁNOST
a német-szlovák és a német-esehmorva 
válogatott viadal semleges pontozójának 
hívták meg a németok. A némel-osehmor- 
va mérkőzés január 10-én lesz Brünnben, 
a német-szlovák pedig 12-én Pozsonyban.

JANUÁR S-ÁN
less a szövetségben a határnap-egyezte
tés.

SZEGEDI HÍREK
A SzAK választmánya szombaton ülést 

tart. A piros-feketék súlyos anyagi hely
zetbe kerüllek és még azzal is számolni 
kell, togy tavasszal nem tudnak indulni 
a bajnokságban, A SzAK Gidófálvy Pál 
dr-tói vár sürgős segítséget.

A KEAC 11-én tartja szakosztály! ülé
sét, ezen választják meg az elnököt. A 
KEAC-nak ugyanis hosszá Időn át neín 

* volt elnöke.

Csütörtökön délután az MLSz-ben 
a KISOK, az MLSz és a JT vezetői 
arról tárgyaltak, hogy mi módon 
bonyolítsák le a Hóman Bálint 
kultuszminiszter . által alapított 
Szent László Kupa küzdelmeket. 
A  KISOK részéről Neidenhach Emil, 
a KISCK miniszteri biztosa, Bnday 
Gyula, a KISOK labdarúgó szakosz
tályának vezetője, az MLSz részéről 
Gidófálvy Pál dr miniszteri biztos, 
Vághy Kálmán főtitkár, és Barcsa,y 
János, a BLASz ügyvezetője, a JT 
részéről Majotszky Ferenc ügyvezető 
és Gáliig András főtitkár vett részt 
á tárgyaláson.

A  tárgyalások során a következő
ket szögezték le;

1. A  Szent László-vándordíjért 
nem játszhatnak azok a KISOK- 
játékosok, akiket intézetük az MLSz 
valamelyik tagegyesülete részére 
1970 január 1-ig kiadott. Nem játsz
hatnak továbbá azok a középiskolai 
játékosok sem, akiknek kiadatását 
az illetékes iskola igazgatósága idő
közben visszavonta.

2. A  középiskolai tanulóknak az 
MLSz tagegyleteí részére való 
kiadatása ugyanolyan formák között 
megy végbe a . jövőben is, mint 
eddig. Ha azonban a Szent László- 
vándordíj kiírása miatt bármiben 
döntésre van szükség, akkor az 
MLSz és a KISOK megbízottjai 
azonnal intézkednek és döntenek.

S. Az MLSz kötelezi magát arra, 
hogy mind Budapesten, mind pedig 
vidéken a Szent László-vándordíj 
mérkőzéseinek lebonyolítása céljából 
ószövetségeit, alosztályait, illetve 
tagegyleteit kötelezi, hogy meg
felelő időpontban pályát bocsássanak 
a mérkőző felek rendelkezésére úgy, 
hogy azért semmiféle címen pálya
bért, vagy más ellenszolgáltatást 
nem kérhetnek.

* 4. Az MLSz és a, JT kötelezi
magát arra, hogy a Szent László 
Kupa mérkőzéseket, amennyiben 
azokat helyi játékvezetők vezetik, 
teljesen díjmentesen vezetik le, ha 
pedig a KISOK illetékes központi 
szerve más városból kérne játék
vezetőt, akkor a kiküldött játék
vezető csak az útiköltséget, vala
mint a legszorosabb értelemben vett

A Budapesti Vasutasok 
Sport C ub'a mélységes fáj
dalommal tudatja, hogy a 
los-angelesi olimpia világ
bajnoka és Magyarorszag 
többszörös ökölvívóbajnoka

Énekes István
f. hó 2-án meghalt

Szeretett sporttársunk 
temetése I. hó 6-án d. u. 3 
órakor lesz a kerepelni! 
temető halottasházábói.

készkiadásait számíthatja fel.
5. Az MLSz felajánlja, hogy a 

KISOK áltál díjazott első négy 
csapaton kívül további tizenkét 
csapatot, illetőleg azok tagjait érem
mel, a. csapatok testnevelő tanárait 
pedig verettel tünteti ki.

6. A  BLASz felajánlja, hogy 
annak a három budapesi KISOK 
csapat tagjainak és vezető tanárai

nak, amely a mérkőzések során a 
legsportszerübben, a leglovagia- 
sabban és a iegfegyelmezettebben 
viselkednek, BLASz-veretet, a sport
körnek pedig oklevelet ad.

7. Az MLSz és a JT felajánlja a. 
KISOK-nak teljes támogatását a 
Szent László Kupa mérkőzések sima 
és zavartalan lebonyolítása érdeké
ben.

A Ferencváros 
Ankarában, a Hun
gária  Szalonikiban 
látszik 2-2 m érkő
zést a két ünnep
napon

A  január 6. és 7-1 két ünnepnapon 
csak a Ferencváros és a .Hungária 
portyázik. A  Ferencváros a portyája 
közepén tart, a Hungária meg most 
kezdi el a portyáját.

A  zöld-fehérek csütörtökön elutaz
tak I$tanbulböl Ankarába és még

Legközelebbi számunk 
a kettős ü n n e p  után, 
héttön jelenik meg, de 
Budapest több pontjain 
már

vasárnap
e s t ®  kapható less.

csütörtökön meg is érkeztek Török
ország fővárosába. A  zöld-fehérek 
szombaton az ankarai csikó-, azaz 
B) válogatottal játszanak, vasárnap 
Ankara A ) válogatottja lesz a 
Ferencváros ellenfele. Az ankaraiak 
tudásban valamivel az istanbuliak 
mögött vannak, bár legutóbb az 
Ankara—Istanbul válogatott mérkő
zésen Ankara győzött 1:0 arány
ban. A  Ferencvárosnak tehát Anka
rában sem lesznek úgynevezett séta
mérkőzései.

A  Hungária Szalonikiban kezdi el 
a görög portyáját. A  kék-fehérek 
mindkét nap Görögország második 
városában játszanak. A  kék-fehérek 
feladata kissé könnyebbnek látszik. 
Ezt a tavalyi portyaeredményekböl 
következtetjük. Tavaly januárban 
ugyanis a Ferencváros és az Újpest

is játszott Szalonikiban. Mindkettő
nek a város válogatott csapata volt 
az ellenfele. A  zöld-fehérek 4:2, a 
lila-fehérek meg 6:0 arányban győz
tek.

Szombaton temetik 
Én Ekés Istvánt

Énekes István temetése szombaton 
délután 3 órakor lesz a Kerepesi-öti 
temető halottasházábói. A  tragikus 
véget ért ökölvívó világbajnok sírjá
nál vitéz Kálándy Imre, a MÖSz társ
elnöke, azonkívül a BVSC elnök
ségének egyik tagja és a MAV- 
segédtisztek egyesületének kiküldött
je mond beszédet. A  temetésen a 
MÖSz vezetősége teljes számban 
megjelenik, de képviselteti magát az 
OTT és a társszövetségek is.

MŰSOROS ESTET
rendeznek a Magyar Dolgozók Te>stgy&- 
korló Koszorúi szombaton, január 6-án 
este 7 órakor a Központi Szociális Telep 
dísztermében (V., Vág-u. 12.). A műsort 
táno követi.

£8 Egyenruhát, 
/Tgj polgári öltönyt
l é  Ss előnyös feltételek 
VjXJyA mellett késeit

f f  Nagy Kálmán
mjw ív., Kossuth c--u. e
M M  (Saját ház) Tel.: 1-836-59 
™ A l a p i t t a t o t t i  1899.
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Láz;o— i r* esti na

Milano—Modena

Pút, verseny' A pontversenyben csa': 
mérkőzés elmaradása esetért keríti 
számításba. egyébként csak holt

versenyt dönt eL

Genova—Torino űae,00<(t,a„ Oi,oooat. ooaoa 

Fivreniiaa—Bari 0ooo00s.0.ooo

A pályázó neve és címe: 0i0o0i,oöeooa,,.

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan l f) fillére-, 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkir 
ütnél több szelvényt küld, az tegye**

ide keresztet, vagy csillagot

Felsőbbrendüek, mikor fogjátok 
többrebeccülni tárcáitokat ? Mikor 
hagytok fel buszkecégtekke! ? Ne 
szegy élj etek tanulni! Ha elrontotok 
egy helyzetet, ne mindig a cipót, 
vagy a talajt nézzétek. Gondoljatok 
arra, hogy nem tudtatok tökélete
sen bánni a labdával, nem voltatok j 
urai a helyzetnek. Fiúk, küzdjetek 
mindig Sö percig a zöld-fehér szí
nek diadaláért.

(A  levélíró végül Gliófalvy Pál 
ár miniszteri biztos működését bí
rálja.)

Ü Meisiseti eredistéiíjrei
Dániel Tamás (V I., Nagymező-™... 

38.) írja : Cikket olvastam a Nem

zeti Sportban karácsonyi ponthul
lás címen, amelyben a Nemzeti el
leni tavaszi 0;0-ás győzelmekkel 
valamennyi csapat, két-két ponttal 
gazdagabb lett. A Nemzeti megszű
nése után már az ősszel kapott né
hány csapat, játék nélkül köt pon
tot. Ezt nem tartom igazságosnak, 
mert azok a csapatok, amelyék 
előbb játszottak a Nemzetivel (pl. 
Taxi—Kassa) rossszabbul járnak, 
mint azok, akik később símán kap
tak két pontot. Nem igazság, hogy 
hátrányban legyenek azok, akik ki
kaptak a Nemzetitől. Ha a sorsolás 
máskép ütött volna, ki, akkor ezek 
is játék nélkül kaptak volna két 
pontot. Az lenne az igazságos elin
tézés, ha valamennyi Nemzeti-ered

ményt. 0:0-al és két ponttal imák a 
többi csapat javára,

(No.m lehet, ez a szabály, Ne felejtsük 
el azt se, hogy a szabály kiindulási gon
dolata ez a sokai hangoztatott és sport
szerűnek általánosan elismert elv, hogy 
a pályán elért eredményeket a lehetőség: 
szerini meg kell őrizni. Ezért maradnak 
me;r a Nemzeti lejátszott mérkőzései a 
tá Mázai bán a valósággal elért eredmé
nyeknek megfelelten. A szabály úgyis 
engedményt tesz. amikor pontegyenlőség 
esetén a bajnoki év iezá,Sárakor a gól- 
arány számításában kiveszi a Nemzeti 
ellen valósággal elért eredményt, ha ez 
rosszabb helyet biztosítana rz egyletnek 
olyan egy Mi lei szemben, amelyik 0:0 goi - 
aránnyá! kanig meg a Nemz-ti-fíiie póri
tokéi. Irrmészztessn csak olyan esetben 
végzik el ezt a műveletet, ha olyan he
lyezés somsáról van szó. nmelvhoz valami 
előny, illetve hátrány fűződik (bajnoki 
cím, KK-ázcreplés, kiesés.) A  Szórt.)

F É L I D Ő  A Z  N B . B E I
2 .

i

A Z  Ú J P E S T
ss^eállilása gyafiraii a szanatóriumban született m e g * ,  
mégis csali gólaránnyal kerüli a második helyre

O'j© vadíis Ferencváros t
Heists Endre (Bpcst, Baross-u. 

133. 1. 1.) hosszú levelet ír a Fe
rencváros gyengébb szereplésének 
okairól. A fájdalmas hangon, nagy 
aggódással megírt levélnek néhány 
érdekes részletet közöljük. A ferenc
városi védelemről így ír: „A  játék
felfogásban van a hiba! Van egy 
könnyelmű védelmünk. Az ellenfél 
csatárainak képességeit lebecsülve, 
elhanyagolják őket, s ezek kihasz
nálva a kínálkozó alkalmat, kelle
metlen meglepetéseket okoznak." A 
fedezetsorral nagyjában meg van 
elégedve a . levélíró, csak Sárosi 
Jll.-nak tesz szemrehányásokat: 
„Mikor hagyod abba előrekalando- 
zásaidat? Mikor látod be, hogy a 
góllövés a csatárok dolga?" A csa
társorban különösen a bslsöhármas 
ellen vart kifogása. „Csatársor! Mi
lyen sivár képet nyújtasz! Említé
sedkor mi más juthat az eszünkbe, 
mint a pepecselés, oldaltpasszolás, 
technikázás, bosszantó gólképtclon- 
ség. Belsőhármas! Milyen sívár 
vagy középcsatár nélkül! Talán a 
középcsatár feladata csak annyi, 
hogy egy pár remek labdát dobjon 
ki a szélre és félidőnként egy-egy 
lövést eresszen meg? Nem! A  kö
zépcsatárnak ontania kell a gólo 
kát. Miért erőltetik Sárosi dr. kö- 
zépcsatárságát ? Hiszen tudják, hogy 
nem kenyere a küzdés, már pedig 
ma kullancs van, aki szorosan rááll 
a középcsatárra. A  kullancs erejét 
is meg lehet törni, ki lehet fullasz- 
tani, ha a középcsatár folyton vál
toztatja a helyét s nem egy helyben 
tipeg és ha a középcsatár gyors, 
keménykötésű legény. Sárosi dr. 
erre nem vállalkozik, ő közelharcba 
nem bocsátkozik. „Befutott" játé 
kos, akinek edzésre is csak egyszer 
hetenként kell járnia. Kiszely tech
nikája fogyatékos, cgylábas Is." A 
levélíró Sárosi dr.-t összekötőbe 
ajánlja, a másik összekötőnek Ja
kabot képzeli el. Hibáztatja, hogy a 
vezetőség kevés játékost szerződte
tett. Hibáztatja a vezetőséget, hogy 
a ;portyán Lázári játszatják a azé 
len, holott ez a kísérlet már régen 
nem vált be. A ferencvárosi szélső
ket a portyán is elhanyagolják, 
nemcsak idehaza. Majd íny szól a 
ferencvárosi vezetőkhöz: „Számának 
magukba, vezető urak. lássák bé 
kudarcukat, álljanak félre. Jöjjön 
olyan vezetőség, amely szeretetef 
hoz, támassza fel az egységes csa
patszellemet, a szívvel-Iélekkel küzdő 
Fradit."

A  levélíró szemrehányást tesz a 
szurkolóknál: is. „Viselkedésiek
nem érthető. A  csapatot a rossz 
szereplés ellenére is erőteljesebben 
kellett volna buzdítanotok s nem 
sértegetni és idege-ftent a játéko
sokat. Aztán a Fradinak nincs 
szüksége álszurkol ókra, akik a 
Gammán, vagy a Bocskain keresz
tül szurkolnak. B) Közép! Fel a ta
vaszi sikeresebb munkára!"

A játékosokhoz is szól a levélíró:
„Fiűk! Ferencvárosi fiúk! Mikor 

Ismeritek el már, hogy haladni kell 
a borral, még a játékfelfogás terén 
Is?! Mfkor láttátok már be, hogy 
nincs sétamérbőzés ? Ma már meg 
káli dolgozni minden egyes pontért.

A  „középcsapat-első" után követ
kezik a „nagycsapat-második“. Az 
Újpest a listavezető a „nagy hár
mas'‘-bán, — nemrégiben ez még az 
első helyet jelentette á bajnoki táb
lázaton is. Talán balsiker az Ú j
pest szereplőse? Nem! Minden le
hetőség előtte áll még s kétségtelen,1 
hogy' a liláknak ilyen zilált, ennyi 
sérüléstől megkeserített idényük 
még nem volt. Különösen a, fedezet-, 
sort bolygatta meg gyakran beteg- ' 
ség vagy sérülés, de Zsengallér ki- 
dőlése után a csatársornak is joga 
volt panaszkodni.

Nem csoda, hogy amikor egyszer 
munkatársunk megkérdezte' valame
lyik újpesti vezetőt, hogy ríü lesz a 
vasárnapi csapat, az illető vezető 
sóhajtva felelt -

—  Majd a főorvos űr megmond
ja . . .

ható, ha 
hanem a

nem a gólokat számolják, 
pontokat.

í g y  t a n u l s á g o s  g y ő 
z e l e m

&  f ő  c s a p a t s z e l l e m

Ha az ember azt vizsgálja, hogy 
melyik csapatnak mi a jellegzetes
sége, az Újpest egyik fő ismertető
jelének a szolidságot fedezi fel. Va
lahogyan ebben a csapatban keve
sebb a ,^zín“, mint a másik két 
nagycsapatban, —  ez azonban egy 
cseppet sem hátrányos a csapatra 
nézve. Úgy értjük ezt, hogy az Ú j
pestben kevés a bohemoa vonás, 
nemigen akadnak „szenzációk" a 
csapat körül, — inkább egy bizo
nyos megbízhatóság, egyenletesség, 
nyugodt szolidság jellemzi ezt a 
csapator. Ha egy kezdő újságíró 
mindenáron valami pikáns szenzá
ciót akar írni, az semmiecetre se 
menjen ki Újpestre, mert ott föl
kopik az álla. Inkább kísérletezzék 
a másik két nagycsapatnál. . .  Van
nak csapatok, ahol a jó csapatszel
lem — vívmány! Ezekben a csapa
tokban gyakran probléma, hogy 
hogyan lehetne összekovácsolni a 
fiúkat, hogyan lehetne jó csapat- 
szellemet elérni. A z Újpestben — 
így van! — nem kell ilyesmin gon
dolkozni, mért ott ez a csapatszel
lem megvan, már régről. Alaposán 
összekovácsolt baráti társaság ez. 
amely, ha vereséget is szenved, nem 
vájja ki egymás szemét. Ha Újpes
ten nem lenne hagyomány a baráti 
csapatszellem, az idény derekán 
lett volna alkalma ennek a csapat
nak a szétesésre —  az újpestiek 
azonban nem veszítették el a fejü
ket. Az a keret, amelyben az Ú j
pest kialakult, eléggé erős Volt 
ahhoz, hogy összetartsa a néha kis
sé toldozott-toldozott csapatot.

Csak euy veresén
Az Újpest csak egy vereséget 

szenvedett az őszi idény folyamán. 
A  legtöbb pontját döntetlenek al
kalmával hullajtottá el. Ez is igen 
tanulságos. Vannak nagycsapatok, 
amelyek ha rosszak, — akkor rósz- 
szak egészen a katasztrófáig. Az 
Újpest gyengébb formája annyit je
lent, hogy ha a győzelmet nem is 
tudja megszerezni, egy pontot 
mégis ki tud kaparni. Az Újpest 
csak a Hungáriától kapott ki, dön
tetlenül játszott az Elektromossal, 
a Kispesttel, a Haladással és a 
Szegeddel. Egyik-másik döntetlen 
mérkőzésén az Újpest nem is any- 
nyira pontot veszített, mint inkább 
nyert. Az egész őszi idény alatt 
Csak két na gygfSlarányú győzelme 
volt a csapatnak —  6:2 a Taxi el
len és 4:0 a Bocsaki ellen. Annál 
több a keserves, egy gólos győze
lem. 2:1-re verték meg a Szolno
kot; a Kassát ( ! ) ,  l:0-ra a Fe
rencvárost.

Az Újpest tehát keservesen meg
dolgozott azért a 20 pontért, ame
lyet végül is Összeszedett — ta
vaszra. Ha egy Csapatot sok sérü
lés, betegség ér, akkor ínegbocsát-

leg-
Icg-
U j-

l:0-ra verte meg az Újpest a Fe
rencvárost. -Jói emlékszünk, a iá
iéit nem volt nívós, nem volt szép. 
Az Újpest egyike azoknak a nagy
csapatoknak, amelyek non szegyei
nek vedelerr.be vonulni, ha kell, 
nem szegyeinek Iesipuskás módjára 
kivárni a góUóvéore kedvező alkal- 

I mát. Természetes tehát, hagy az 
Újpest éppen a Ferencváros ellen 

{ győzött, védekezve is, az ellen a 
| Ferencváros ellen, amely könnyel
műség tekintetében az utolsó mokt- 

| kán a nagycsapatok között. Az Ú j
pest ekkor is nyilván a két pontra 
gondolt s nem a gólarányra. Csak 
egy gólt rúgott, de nem kapott 
gólt. Bizonyos, hogy ha az Újpest 
kiegészül, sérültjei, betegei meggyó
gyulnak, akkor nem vonul ennyire 
zárt, olaszos védelembe. De Ínséges 
Időkben — szegény ember vizzsl 
fő z . . .  A  fő: gólt nem kapni. Ez 
már egy pont.

Ssoüdf védeíem
Az újpesti védelem egyik 

szebb dicsérete: ők kapták a 
í kevesebb gólt az NB-bsn. Az 
pest védelme valóban megfelel annak 
a követelménynek, amelyet egy 
védelemmel szemben állítanak. Meg
bízható. Sziklai, a kapus az egyet
len újpesti játékos, aki valamennyi 
mérkőzésen szerepelt. Megbízható 
kapus s a megbízhatóság igen gyak
ran fontosabb erény, mint a zseniali
tás —• ha a nagyközönség nem is 
méltányolja. Három hátvédet szere
peltetett az Újpest az ősz folyamán, 
mind a három aránylag öreg harcos, 
Futó is, Joós is. Fekete Is. Tálán az 
egyetlen Fekete az, akinek a játéká
ban általában több a szin, mint a 
szigorúan vett megbízható hátvéd- 
ideálban. De mindhárom hátvéd 
iátékán végigvonul az Újpestet álta
lában jellemző szolidság. Akinek 
„színes" játék kell a védelemben, az 
ne kívánja meg bajnoki táblázatban 
a kevés kapott gólt. Az Ujoest 
tizenhét gólt kapott az egész idény 
alatt — „beteg" csapatával. A  trük
kökre vágyó újpesti szurkoló számít
sa . ki, hogy ez mennyi elmaradt 
sarkost, kapu előtti cselezést 
je len t. . .

Meg©!flotta a felada*
t á l , . .
Az újpesti fedezetsor mindig híres 

volt. Nemcsak szolidságáról és meg
bízhatóságáról, hanem klasszisáról 
is. Az újpesti fedezetek klasszisa 
azonban — jellemzően újpesti mőd- 
ra ~  Sohasem az úgynevezett mű
vészi területen érvényesült. Amikor 
Szalag formája tetőfokán állt, akkor 
is inkább a leegyszerűsített tökéle
tesség mintaképe volt. Balogh is 
egyike a legnagyobb klasszisa 
magyar szélsőfedezeteknek, de az ő 
játéka sem a külsőségekre vadászó, 
Szűcs is biztos pillére volt a közel
múltban a válogatott csapatnak, de 
az ő játéka sem cirkuszi értelem
ben vett látványosság. Igaza van 
annak, áld azt állítja, hogv az Ú j
pest közelíti meg legjobban az 
átlagos angol profi csapatot. Az 
Ujnestben van a legtöbb kötelesség
tudó játékos, a legtöbb sportember.

Nagymarosi, Kármán és Temes 
mint „petnnyag" szerepelt az U j
nestben, Mind a három tehetséges 
játékos. Inkább csapatjátékosok. 
mint úgynevezett „nagy egyénisé
gek". Egynémelyik „nagy egyéniség" 
közénfedezetünknek a kullancs- 
játék megoldhatatlan rejtély, be
tarthatatlan utasítás. Temes elvégzi

ezt a, feladatot. Egy-egy mérkőzfc 
után valóban nem lehet róla dics
himnuszokat zengeni, de el lehet 
mondani róla a minden diszhlmnusz- 
uál komolyabb dicséretet: meg
oldotta a feladatát.

Nem szégyen 
játékosnak lenni. . ,

kötelességtudó

Esemény csatársor
Az újpesti csatársor úgynevezett 

„nem szívbajos" társaság. Általában 
az egész csapatnak helyén van a 
szíve — néha bizony egy-két dancs 
is kicsúszik. Mind a három újpesti 
szélső (Ádám, Tóth, Kocsis) gyors 
és kapuiatörő. Mintha Újpesten nem 
Is lenne talaja a pehelykönnyű, puha 
szélsőtxpusnak. A. csatársor közepén 
Zscngsllér kitíölése után főleg Hidasi 
szerepelt ezen a poszton. Egyik sem 
kemény játékos s bizonyos, hogy a 
középcsatári poszt egyelőre nehéz 
problémája lesz az Újpestnek. Nehéz 
lesz azt is eldöntenie az Újpestnek, 
hogy melyik közcpcsatártípus mellett 
dönt végül is. Persze kérdés, hogy
—  lesz-é elég választéka a választás
hoz.

Kállai Is igazi újpesti stílusú 
játékos. Megesik, hogy néha a 
csapat legjobb embere (a KK-mérkő- 
zések alatt is megesett), csak éppen
— nem veszik észre. A  félrenevelt 
ízlésű közönség általában nem mél
tányolja azt a játékost, aki nem ön
magának, hanem a csapatának 
dolgozik.

Utoljára hagytuk Vincéét. Vincze 
talán a legjobban alkalmas arra, 
hogy mint egyén, mint játékostípus 
az Újpestet jellemezze. Vincze egyike 
azoknak a kisszámú magyar játéko
soknak, akikre nyugodtan rá lehet 
mondani: sportember. Sportszerűen 
élő, alaposan edző, lelkiismeretesen 
játszó játékos Vincze. Szerény és 
éppen ezért mindig figyelő, tanuló, 
önmagát mindig fejlesztő, önálló 
gondolkozása — önmaga edzője. Az 
Újpest büszke lehet arra, hogy ilyen 
játékosok kitermelésére képes.

fii (Jj^est erőnléte, 
randsiera
A  jó erőnlét legalább olyan régi 

újpesti hagyomány, mint a jó 
csapatszellem. Erő, kitartás, gyor 
saság, keménység, férfiasság terén 
az Újpest mindig példakép volt. 
Rendszere —  olaszos s az angol 
rendszer utáni vágy még csak csírái
ban látszik meg a csapaton. Mészá
ros edző ezt a zilált őszi idényt nem 
tartotta alkalmasnak arra, hogy 
átállítsa a csapatot arra a korszerű 
rendszerre, amelyben ő is hisz s 
amelyben a jugoszláv BSK neveze 
tes eredményeit elérte. Hogy alkal
mas-e rá a csapat? Az! Korszerű 
felfogású összekötője mindig is volt 
az Újpestnek, szélsöfedezetei minta
szerű támadószellemű szélsöfedeze- 
telt Jönnének az angol rendszerben, 
Temes Is, Szűcs is kiválóan alkal
mas a kullancsszerepre. Vannak, 
okik nem tartják az angol rendszer
hez eléggé gyorsnak az ú inesti hát
védeket. Ez az edző dolga és — edzés 
dolga Is. A tavaszi idény egyik érde
kes kérdése, hogy vájjon az Újpest 
végre Attér-e arra a rendszerre 
amellyel régóta kacérkodik.

l 'K  P á ly á z a t  I I  f.
Bcúrkezési haíári-dő L !£., tste 6 óra 
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Púlvereeny; A pontversenyben ceavc 
mérkőzés elmaradása ece-.é.n kerül 
számításba, egyébként csak holt
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Genova—Torino *ao.c,oeeot,

Fkrentiaa—Bari oooo»»s.a 00tí

A pályázó neve és elme: o»c.aoaoU.»»as,*

Újpest tavasza
Bajnok lesz az Újpest? Lehet

séges. Újpesten a derülátók vannak 
többségben, ők ugyanis így beszél
nek:

—  Kórházcsapatunkkal csak gól
aránnyal vagyunk a  második helyen. 
M i lesz itt, ha mindenki meg
gyógyu lt!

A beküldő aláveti magát a feltételek- 
r.elto Minden szelvényhez t;> ts  for
galomban levő használatlan 13 fllíúres 
I:elveget kel! mellékelni., /ki hetcnklnt 
ütnél több szelvényt küld3 az tegyen

ide keresztet, vagy csillagot oo.„aO0».0

^PőrhjalevíL
Kedves Bök szerkesztő úr!
f i t  vagyunk most Asszíriában s 

mondhatom, igen nagy élmény. Meg
néztük a romokat és igazán olyan 
csodálatosak, igen régi romok, már 
a régi görögök idején mint romok 
voltak ismeretesek. Nagyon érdekes 
volt az ékírással ellátott törvény- 
táblák és egykori balták.

Furcsa nép lakik itt. Főleg halá
szattal, állattenyésztéssel és füge- 
szárítással foglalkoznak.

M i is volt még f  Voltunk még a 
képtárban is, ahol láttunk egy 
Krisztus előtt negyedik századból 
való Madonna képet. Láttam egpj 
érdekes ókori csendéletet, a képtár 
egyik alkalmazottja azt mondta, 
hogy ez a kép barokk stílusban 
készült, a babilóniai rör.cszansz- 
hatást is fel lehet rajta fedezni, ez 
valóban így is van.

Látogatást tettünk a helybeli 
repülőgépgyárba is, nagyon érdekes 
volt. A bűnszülöttek régi módszerek
kel, főleg kézifaragással állítják elő 
a repülőgépeket, láttunk egy csoda
szép hímzett nappali bombázót, tus 
asszír nép lellcülete volt kifejezve 
benne.

A házak nagyon szépek, van 
köztük földszintes és emeletes is, 
nagyon érdekesek itt a lovak, amint 
kocsit húznak, felfelé nehezebben 
húzzák, mint lefelé. Este különben 
besötétedik és holdvilág van, de néha, 
eltakarják a felhők.

M it is írjak még, kedves szerkesztő 
úr? Más újság nincs. Szeretettel 
köszönt iük kedves, aranyos barátain
kat, szivünk egész melegével köszön
tünk mindenkit, önt is, kedves, drága, 
szerkesztő úr.

Porty Alajos
U. i. 8:l-re  kikaptunk.

SCSC és EK értekezlet 
Is lesi llti€ia]jesten

Ismeretes, hogy január 13-án és
14-én az MLSz kezdeményezésére 
úgynevezett Keleteurópa Kupa kon
ferencia lesz Budapesten. Most leg
újabban a cseh-morva védnökség 
labdarugó szövetségétől érkezett le
vél az MLSz-be. A  levelet Pelikán 
Rezső dr., a KK-bizottság elnöke 
írta. Felikán dr. azt írja, hogy a 
régi KK-bizottság, valamint az EK- 
bizottság is Budapesten tartja az 
ülését, természetesen szintén január
13-án és 14-én. Budapesten tehát 
minden eldől: az, hogy a KK és az 
EK régi formájában marad-e meg, 
va&y jön-e majd a Keleteprópai* 
avagy Délkeleteurópai Kupa.

Eománi® ott les*! A  román labéarxig 
szövetség elnöksége ügy döntött, ho/ 
bárhol Is legyen 3042-ben a vllágbajno 
ság — Románia résztvesz azon.
_ A bácstopolyai JA K  Is szerelne 
Jövő héten hazafelé utazó Ferencváros; 
játszani. A JAK héik'iznap is szíves' 
látná a z'ilű-fi'hércket, mer! a Szoítxí í 
ellen, bél köznép sorra került mérkflzási 
igazolta azt, hogy a topóival Áűznnsi 
értékelni hifiin a .16 sportol és hét bű ma 
a legnagyobb hidegben is szívesen m n  
mérké»ésre. A Ferencvárosiéi kanon ért 
sütésünk égy szél, hogy a Faron 
Várft« már nem köt !o több méikézást.

A GSE-lien tavasszal a visszaamatfiröf 
tett Darázs játszik bal&zélsőt.

P Á L Y Á Z A T I  Ü Z E N E T E K
Crerber J.; Rendben. — A  hndapesi 

!? 5 f5lE?ak! akik a srelvényg
ládánkba szokták bedobni n szelvény 
most péntek este hat óráig rtobíá’ 
szombaton már nem lehet bedobni. , 
ts kevésbé, mert a szombati nap fotv 

THkk Szttárd-ufea 4. alatti kapa':

Grimm F.: Rendben. — SzölM® í r  
©áaybélyeeet is m eUeieiM í.
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Fog-e látszani 
Zsengellér a tavaszi 

idény elején ?
ü s  oxvosi vélemény: 
okvetlenül I
Zsengellér szedni: aligha

Kétségtelen, hogy a illák leg
nagyobb kérdése eziciószcrint: számit* 
hatnak-e a Kassán szerencsétlenül 
járt válogatott középcsatárra, Zsen- 
gellérre. Vájjon mi hát a helyzet?

Szerdán Újpesten jártunk éá fel
kerestük hivatalában a válogatott 
középcsatárt. Vájjon hogyan véleke
dik ö a dologról? A  folyosón, ahol 
Zsengollérrel beszélgetünk, ott van 
Tóth Matyi is, a másik válogatott 
újpesti csatár. Zsengellér, amikor 
érdeklődtink, hogy hogyan van a 
sérült lába, felhúzza egy kicsit a 
nadrágja szárát és mutatja, hogy a 
törés helyén egy kis lyuk van. Meg 
is tapogatjuk a lábát. Valóban érez
ni lehet rajta íg y  kis üreget. Tóth 
Matyi, aki nem tartozik a legbátrabb 
legények közé, kezével eltakarja a 
szemét és borzongásán mondja:

—  jv'e . . .  ne mutasd.. Már akkor is 
rosszul vagyok, ha rágondólok, hogy 
vetem tó megtörténhetik ilyesmi,

Zsengellér jókedve azonban majd- 
aerr. csorbítatlan. Nevet a Tóth* 
gyerek rémüldözésén. „Megnyugtat* 
ja ", hogy ha egyszer netán vele tör
ténnek ilyesmi, nem lesz olyan 
szerencséje, mint a „nagy" Zsengellér- 
sxek, az istenek kegyeltjének. Tóth 
Matyi nem bírja hallgatni a jóslatot 
és elszalad. . .

Kérdezzük Zsengédért: mi a véle
ménye az,, állapoté ról. Vájjon fog-e 
játszani mindjárt m  idény elején, 
a,vágy som t

Érre a kérdésre már kicsit alább
hagy Zsengellér jókedve. Kissé 
borongásán válaszol:

—  Nem hiszem. A ligh a  szánhatok  
be mindjárt az elején. De nem is 
(akarom elsietni a dolgot. Csak akkor 
van értelme, hogy beszálljak, ha, 
már teljesen, tökéletesen kihevertem 
a hajt, ha mór annyira rendben 
vagyok, hoay nem is gondolok a 
lábamra. Ha nem is gondolok rá, 
hoay a lábammal valaha is baj volt.

Egy pillanatra megszakad a be
szélgetés. mert Zsengédért hivatali 
főnöke hívatja. Egy ügydarabbal

-™ Ez nem számít — hangzott ■
Kreisz dr válasza. — Az sem lénye- * 
ges, hogy Gyuszi még egy Hesít „ , _. .
hússá a lábát. Először asért, mert A hó ‘oégén azonban egész biztosan 
neki amúgy is kissé furcsa a járása. é(fee5&e állhat. Az ö törése valójában 
Amikor semmi baja sem volt, akkor \ nem ,ís volt törés orvosi értelemben, 
is olyan volt a mozgása, minthai í csuPán repedés. Lehet, hogy talán 
húzná a lábát. Én azonban láttam öt . m6g most idegenkedik az edzéstől — 
itt a szanatórium folyosóján u g rá ln inem utolsó sorban a hideg időjárás 
is és akkor egyáltalán nem látszott' rSM tt> ^ a zon ba n  nem jelenti azt, 
a mozgásán, hogy törés volt a lábán j \ogy, a . l? *a ml?U keUenű-
s akkor nem is panaszkodott, hogy \ A, lwfc®?ute* a sérült lábán mar van
érzi a lábát. Zsong éttérnek valójában*01̂ 1 A ’ f / ! Í .? mas.lk Zf aWj m0Z~ 
már nincs is szüksége semmiféle adhatja bármilyen irányban. Ami 
orvosi kezelésre. Csupán a gyógyu- í meg hatra van neki a telN 3 Ol/ogyu,

M i wmm a  Io n é it  iswmQbmttg h&gfmm oomtoUm
í@$ Tmkáom m wmmssti ti§lkéketf mü^mm 
mm igsmi mmmmkslé ám smiámt k é se tt  
Bák j? ?

S ^ é p s z á m w  s z t t r i f e l ő g c r e g 1 
búcsúztatta a gorag por* 
tyára indult Hungáriát

lási folyamat siettetése, hogy még 
8— 10 napig bejár a szanatóriumba 
egy kis hőlégezésre és gyúrásra. 
Gyuszi már most is elkezdhetné az 
edzést a tornateremben s megfelelő 
mennyiségű futás és ugrálás után 
akár már labdát is rugdoshatna.

láshoz, az magától fog bekövetkezni 
s nem olyan, hogy attól akár már 
február elején ne futballozhatna.

Ezekután az Újpest szurkoló
tábora bizonyára még nagyobb 
érdeklődéssel várja: mikor is áll hát 
csatasorba a tavalyi gólkirály.

Usabadsag, szerelem!, ♦  *  f»

(T ú r á n

lé r ő l, .  ^

i i A á f j l }  l e m o n d  a  fi é t i  4  O  p e n g ő *  

' J e  m ín < I«n  í ié t e n  já t s z a n i  a k a r

Túrán István két-három évvel ez- j További tervei felől még ő maga 
előtt a legnagyobb magyar közép- j sem tud bizonyosat.

mlTrTTK«Pkrettk r t f^ lke V° i t i , „ 2 2 K  i ~  Már h% om Meghívást kaptam,
köztük volt egyesületemtől, azAkkoriban 

nem bírja

kell átsétálnia egy másik osztályra. 
Együtt sétálunk Zsengellérrel Köz
ben figyeljük a járását. Hat __ bi
zony egyelőre nem a regi. A  közép* 
csatár határozottan húzza a sérült 
lábát. Igen bizonytalan meg a já
rása. Annál érdekesebb viszont, 
hogy Zsengellér ezt mondja:

—  Tessék nézni. Járni mar töké
letesen tudok. Nem santikálok. 
Csak akkor érzem még a labamat, 
ha kicsit hosszabbat lépek. Ekkor 
bizony fáj. Még most is minden
nap kezelésre járok a sportszana
tóriumba. Szil-mszter után Kreisz 
főorvos tó' így szólt hozzám: 
hallom, jól mulatott Szilveszterkor. 
Még táncolt is."

— Hát az igaz, hogy táncoltam 
—  folytatja tovább Zsengellér . 
de keringőzni nem tudtam. Erre a 
mozgásra még nem áll rá a bokám.

—  Milyen mozgás nem okoz fá j
dalmat f  —- érdeklődtünk.

•— Csak az egyszerű, rövid lépe- 
ffftós. Ha már ugrálni kezdek, az 
bizony fájdalmas érzést okoz. Igaz, 
'hogy a főorvos úr azt mondta, 
hogy akár már most is elkezdhet
ném a tornatermi edzéseket, én 
azonban ezt nem merem, megkísé
relni. Azt hiszem, jó hónap is bele 
fog telni, míy edzésbe állhatott 
jíérkAzésra pedig nemigen szállók 
fed, esak maja akkor, amikor már 
teljesen száraz, jg talaj lesz. Azt 
fejszéin, hogy április végén, május 
elején fogok pályára lépni először.
Hamarabb aligha, t>ár  én szeret
ném legjobban, ha hamarabb játsz-

^MindóZüé! Kreisz László
dr főorvos, Zsengéit ér kezelőorvosa 
a következőket mondotta, amikor 
őszinte vétento* 0, Mrtltok tőle 
Zsengellér állapotáról

_  fyengWé* orvosilag tökélete
sen ayáfiywt s teljesen bizonyos, 
í&„ / a tavasz kezdetén játszani hogy

^Mondottuk, hogy Zsengellérnek
ítéktotetben más a véleménye.

miért csak Ígéret 
úgy volt, hogy Turay 
már sokáig és a Hungária előrelátó 
vezetősége gondoskodni kívánt a 
„Császár*' elárvuló helyének méltó 
utóddal való betöltéséről.

He Turay csak nem akar kiöre
gedni. Mint a poraiból élemedett 
Phönixmadár, minden idény éiején 
új erőre kapott és játszotta végig 
teljes szívvel, teljes tudással, fis 
csak az ő vasszervezete a meg- 

| mondhatőja, hogy még hány éven 
keresztül fog ez így menni. . .

Ar Turán-gyerek nem birt meg
barátkozni a tartalékok aranyrács- 
börtönös sorsával, pedig a kék
fehérek vezérkara keresve sem ta
lálhatott volna nála eszményibb já
tékost. Túrán nem iszik, nem do
hányzik, nem kártyázik. Egy szen
vedélye van —■ a labdarúgás, de vz, 
—- hógy úgy mondjuk, — „halálos" 
szenvedélye. . .  Ez kiderült abból, 
amit egyik legutóbbi edzés után 
hazafelé menet mesélt nekünk:

••• Nem bírom a tartaléksort. 
Másfél évvel ezelőtt végig játszót- 
la-m a svéd portyánk minden mér
kőzését. Társaim szerint olyan jól, 
hogy azt hittem, sikerült, magam 
vegleg bejátszanom a csapatba. De 
nem . . .  Csak jó félév múlva jutot
tam újra szóhoz a csapatban a 

eUen’ de ügy látszik, csak 
éuiy h°0V ismét várjak egy fél-

. ~Z A-kkar is balszerencsém volt. 
A Bocskai, éppen, hogy ki tudott 
állm ellenünk itt a Hungária-úton 
cs mégis kikaptunk tőle l:0-ra. Ez 
az elmúlt őszi idény elején v o lt . .  .

Ezután a mérkőzés után elha
tároztam., hogy visszaamatőrösitte- 
tem magam. Inkább lemondok a 
heti 10 pengős Szerződésemről, elme
gyek valami amatőr csapatba, oda, 
ahol minden vasárnap látszhatom ...

Túrán szőfogadó gyerek, erre jel
lemző az az alábbi apróság, amit 
egyik játékostársa mesélt róla A 
Hungária tavaly télen Belgrádiban 
járt. A  mérkőzés utáni vacsorán 
Túrán és Turay egymásmellé ke
rült. Turaynak feltűnt, hogy Túrán 
égést, esté egy csepp bort sem ivott.

— Mért nem iszik t  __ fordult
Suttyó tréfásan kötekedve Túrán- 
hoz, —- csak nem alMr Sárost dr. 
lenni f ...

— Nem, én „csaíc" Turay akarók 
lenni. . .  — szólt csendesen Túrán.

— Akkor menjen fel «  szobájába 
és feküdjön le, — vágta vissza tét 
tetett haraggal Turay.

A  szófógadó Turáíi-gyerek szó- 
szerlnt vette a „Császár parancsáét 
és azonnal eltűnt a szobájában. . .

Amikor az idők szelleme megkí
vánta az angol-rendszert, & szó- 
fogadó Túrán gyerek az elsők közt 
volt, akik felesküdtek a kullarcs- 
játékrá.

— Az én egyéni adottságaimnak 
nagyon megfelel a kullancs-játék. 
Már annyira a véremben van, hogy 
még parancsra Séni tudnék már 
mást játszani, .  ■

SBTC-től is, de én, ha lehet, itt sze
retnék maradni Pesten. És olyan 
csapatban, ahol hétről-hétre jáisz- 
hatom . . .

Túrán nagyon rendes fiú, csak 
egy „baja" van. Az, hogy az a bi
zonyos búsdarab a mellkasában, az, 
amely minden vérbeli labdarugó já
tékára rányomja a bélyegét, benne 
talán hevesebben ver, ha mezben 
lép a pályára. Vagy talán jobban el
szorul és akadozik is, ha veszen
dőre áll a mérkőzés. . .  Az a bizo
nyos húsdarab. A  szív.

Nyilas László.

Ái előnyszabályról 
tartott előadást a JT-ben 
Pluhár István
Nagyszámú hallgatóság előtt tar

totta meg csütörtökön este a JT 
helyiségében Pluhár István az 
előnyszabályról szóló előadását. Be
vezetésében körvonalazta, hogy az 
előnyszabály lényege az: nem sza
bad olyan ítéletet hozni, amely a 
szabálysértő csapat javára válnék. 
Figyelmeztette a játékvezetőket, 
hogy az egyszerű szabálytalansá
gokat meg kell különböztetni azok- 
lanságokat aA mbmgmbngmmnmn 
tói, amelyek sportszerűtlenséget is 
magukba zárnak. Ilyen sportszerűt
lenségek esetén is alkalmazni kell 
az előnyszabályt, az eset lezajlása 
után azonban figyelmeztetni kell a 
sportszerűtlen játékost.

Hangsúlyozta, hogy az előny- 
szabály alkalmazásánál legfonto
sabb: meg kell várni, valóban meg 
tudja-e akasztani a szabálytalanság 
az akciót. A  16-oson belül elköve
tett szabálytalanságok esetében is 
elképzelhető az előnyszabály alkal
mazása, bár a 11-esnéí nagyobb 
előny nehezén képzelhető el. A  he
lyes ítélőképesség megszerzéséhez 
sok gyakorlat, futballista megérzés 
és szív kell., A  játékvezetők tartsák 
szem előtt, hogy a játék folyama 
minél ritkábban szakadjon meg. Az 
előnyszabály fontos alkotórésze ma
gának a játéknak, mert azt bizo
nyítja, hogy a labdarúgásban nem
csak a láb, hanem a szív, a szel
lem ts fontos szerepet kap. Végül 
az angol sportszerűség szellemét 
idézte a népszerű előadó és arra 
intette a játékvezetőket, hogy ezt 
vigyék bele a mérkőzésekbe.

A  gyakorlatból vett több érdekes 
példával megvilágított előadást ha
talmas tapssal hálálta meg a lelkes 
hallgatóság.

Pluhár előadása után Molnár Ig 
nác szövetségi edző az egyleti edzé
seken készített mozgóképeiből mu
tatott he néhányat és ezeknek so
rán bemutatott több szabálytalan 
akciót és megmagyarázta azok el
bírálását,

A  Keleti-pályaudvar n . osztályú 
váróterme előtt már néhány perc
cel fél 2 után felfedezzük Rácz Gé- 

1 zát, az MTKrpálya gondozóját Ha- 
? talmas utiböröndökkel, zsákokkal 
körülbástyázottan várakozik. Sőt — 

1 uram bocsáss! —  a „felszerelés"
: között egy tízliteres fonott üveg Is 
{ szerénykedik.
| —  Csak egy kis „falmeUékit"
,, visznek a fi.uk, — magyarázza Józsi, 
I; a szertáros és tényleg, néhány perc 
múlva friss vízzel telítve hozza 
vissza a megvádolt üvegét., „

Egyszóval,. görög .portyára indul 
a Hungária .. „

Vidor —  a legflatalabbhoz illően 
— már ott forgolódik a bőröndök 
között, de lassan jönnek a többiek 
Is. Úgy látszik, a nősek a iegszór- 
galmasabbak. Előbb Bíró Sanyi 
toppan be, majd rögtön utána Kal
már Jenő. Mind a kettő a feleségé
vel. A  két „Öreg" világjárón pom
pás sportruba feszül, az elmarad
hatatlan sportsapkávaL

~  Külföldön úgyszólván minden 
Sportember sportruhában já r . . .  — 
adja még a felvilágosítást Jenő.

De Itt van már Takács Béla tó, 
az „utimarsall". Rögtön belrányítjá 
a kisded társaságot a vasúti kor 
üsíba,- Három béreit fülkéje van a 
Hungáriának és Takács mindjárt 
felosztja.

■— Az első fülke az olvasóterem, 
a második a kártyaszoba, a harma
dik pedig a beszélgetőké, A  pénze
seket középre kell venni — magya
rázza Takí nevetve —, mert soha
sem, lehet tudni, mikor és hol tá
madják meg a vonatot. . .

Két óra tájban megérkezik a csa
pat zöme. Turay, Cseh, Müller, Né
gyest, Szabó, Dudás és Sebes jön 
sorban, majd megérkezik Feldmann 
edző is.

Remélem, Belgrádiban virág
csokorral fogják fogadni, Gyula 
bácsi. . .  —  motfeja mosolyogva 
Kalmár Feláraimnak, az edző 
Belgrádban eltöltött egy esztende
jére célozva.

—• Bizony Jenőkére,, egy évig vol
tam a belgrádi Jugcslavla edzője — 
válaszol Feldmann nagykomolyan 
Kalmárnak — és az elmúlt idényben 
már négyszer hívtak vissza. . .

Feltűnőén sók vezetőségi tag és

szurkoló van jelen. Brüll elnök és 
Preiszmann pénztáros mellett Itt 
látjuk Scidner dr.-t, Wagner Antal 
volt háznagyot, Weisz Ágit és többek 
között Fonyó Mártont, az MTK volt 
jeles futóját.

Ebben a pillanatban Ismeretlen 
szurkoló lép Takácshoz. Egy kis 
csomagot nyújt át neki, kezet fog 
vele és távozik. Taki megllletődv® 
néz utána.

—  Tetszik látni —■ fordul hozzánk 
Takács — , ilyen az igazi szurkoló. 
Minden elutazásunknál jelen van. 
Nem hangoskodik. Egy csendes 
jókívánság, egy meleg kézszoritás és 
már megy is. Ebben a csomagban 
egy pár cigarettát luzótt a fiúknak. 
Egyébként Bányai Ferenc a n eve ...

Titkos is megérkezik egész család
jával. Bírd nevetve mut$t az Ifjabb 
Titkosra:

— Most már bátran lemaradhatsz, 
Pali. It t  van a helyettesed! . . .

A  fiúk most mind az ablakhoz 
tódulnak. Mi az, mi történt? Semmi 
különösebb, csak az, hogy még* 
Jelent Zoli, a Városliget közkedvelt 
törpe komikusa. Készel-Iábbai 
magyaráz a csukott ablakon keresz
tül, miközben Müller lefényképezi öt, 
a Hungária egyik leglelkesebb szur
kolóját. A  rossz nyelvek szerint *  
körülötte állóknak nem lesz rajta & 
fejük a képen, olyan alacsonyan 
kellett tartani a gépet.

Kis és Kardos után befut Béky is. 
A  vezetőségből néhányan éppen 
meg akarják mosni a jeles szélső 
fejét, de azután meglátják a késede
lem okát — egy csinos szőke hölgy 
személyében — és a fejmosás — el
marad . . .

Bírd Sanyi ugrik le a vonatról az 
elmaradhatatlan szellemi táplálékért. 
Két tízfilléres regényt vess, mind a 
kettő detektív regény. Úgy látszik 
Sanyi barátunk kitart az „elver 
mellett. . .

Lassan elérkezik az Indulás ideje. 
A  vezetőség maga is segít a kalauz
nak a játékosokat felküldeni a 
kocsiba. Néhány forró ölelés — a 
feleségeknek —, baráti kézszoritás 
— a megjelent szénszámú szurkolók
kal — és a belgrádi gyors méltóság
teljesen kigördül a keleti pálya
udvar üvegkupolája alől.

Elutazott a Hungária . . .

Ő S Z I  PI LL A N á T K É P
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Lőrlnczl, Bánkút!, Kofák, Zörgő 
és IMry nem mulasztott mérkőzést

Cikksorozatunkban a Törekvés 
van soron. A z eddig felsorolt egye
sületek közül a Ferencváros és az 
Újpest szerepeltette a legtöbb játé
kost. A  zöld-fehérek 22, a lila
fehérek 18 játékost vonultattak fel. 
A  kőbányaiak holtversenyben van
nak a lila-fehérekkel: ők is 18 já
tékosnak adtak helyet az őszi 
Idény folyamán.

ö t olyan játékos van a Törek
vésben, aki minden mérkőzésen

szerepelt: a két hátvéd, Róják és 
a csatársor baloldali két tagja. 
Dóry rúgta a legtöbb gólt, de a 
Törekvésnek Palatínus aránylag a 
legeredményesebb játékosa. Dóry 
ugyanis 13 mérkőzésen érte el a 
hét gólját. Míg Palatínus csak 
nyolcízben játszott, de viszont 5 
gólt rúgott. Palatínus átlaga tehát 
jobb.

íme a Törekvés adatai:

1. Kiss
2. Lörinezi
3. Bánkút!
4. Szűcs (1)
5. Róják
6. Gararnszegí
7. Rusztái (2 )
8. Készéi IL  (3 )
9. Palatínus (5 ) 

10/Zörgő (2)
11. Dóry (? )
12. Sevelá
13. Tagányi
14. Tóth (2)
15. Horváth
16. Sirály (1 )
17. Magyar ( l )  
16. Kónya

%■3>a.
3
i
l
1
i
l
i
i
l
i
l
i
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2
2

2
2
2

2
2
2
l
1
1

l
1
3
4 
4

4
4
4
3

4
4

3
2
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4
5 
5

5
5
5
4

5 
5

4
3

8e

6
6

5
4
1

M
6
6
7
7

SS IS 
8

S o

7
7

8 
5 
2

8
8

7
6
3

9 10 11 12 
9 10 11 12 ' 13
9 10 11 12 13
5 6 — —
9 10 11 12 13

S 9 10 11 12
4 5 6 7 6
9 10 11 12 13
9 10 11 12 13

8 9 10 11 12

Összeállításunk szemléltetően mu-1 volt az eredmény. A  név után záró- 
tótja, hogy ki hányszor és mikor j jelben még azt is feltüntetjük, hogy 
szerepelt, melyik egyesület ellen ját- ki hány gólt rúgott, 
szőtt s hogy azon & mérkőzésen m ii
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Három pontban
m á r  n in cs  v ifa

©pata lolfáis előadása 
ax edző* tegnapi 
ss akériek&xieténeM 
kösápposiSíá^asi

A  iabdarugó edzők tegnapi har
madik azakértekezletén megjelent 
G idófa lvy  Pál űr., vitéz. G inzery  Dé
nes, Barcsa i) János, Vághy  Kálmán 
js. A  hatalmas számban megjelent 
edzők előtt először Opala  Zoltán is
mertette a MAVAG-ban. az angol 
rendszer bevezetésével kapcsolatos 
tapasztalatait, A  tetszéssel kisért 
előadás után V ágó  Zoltán szólalt 
fel, majd Senkey Imre összefoglalva 
az eddig hallottakat, az utánpótlás 
nevelésének fontosságát hangoz
tatta.

Berkessy  Elemér arról beszélt, 
hogy milyen sokáig elemezte- az an
gol rendszert, most azonban nagy 
tűvé lett —  főleg angliai tapaszta
latai alapján. Arra kérte az edző
ket, hogy szabadtéren is tartsanak 
rendszer-bemutatót, mert a pályán 
könnyebb megmagyarázni.
' Schaffer Alfréd egy félreértést 
igazított helyre, először: kijelen
tette, hogy sem az olasz, sem az 
angol rendszernek nem ellensége. A  
magyar labdarúgás főhibáját válto
zatlanul. .abban látja, hogy kevés 
benne a pihenő.

Senltey Imre főtitkár három 
pontba foglalta össze azokat a ta
nulságokat, amelyek fölött nem volt 
vita, amelyikben tehát mindegyik 
rendszer barátai egyetértenek. 
Ezek:

. 1. Rendszer kelt, m ert rendszer 
nélkü l nem lehet já tszani.

2. Gyorsabbá k e ll tenn i a  m a
gy a r já tékot.

Sí A,z e llenfé l három  e lő re to lt csa
tá rá t a kkor is le ke ll fog n i, ha tni 
fa gy u n k  támadásban.

Ellenvetés ezek ellen nem volt, 
tehát ezek a megállapítások az edzó- 
testü le ti szakviták e ls ő . eredm ényei
nek tek in thetők , amelyek közül kü
lönösen a harmadik pont lényeges 
és nagy haladást jelent, ha minden 
csapatban' kiindulópontul használ
ják fel. Megegyeztek végül abban, 
hogy a legközelebbi ssakártekezletet 
egy hét múlva, vagyis január 11-én, 
csütörtökön este 8 órai kezdettel 
tartják meg. Ezen mindenki el
mondja a végső kételyeit. Remél
hető, hogy a rendszerek elméleti be
mutatása ezzel egyelőre yéget Is ér*

ix a s D H E iN in B k
. A ifiéit- . Temesvári ’ MAC—BáSátineifcos 
<:2 (3:1).

Olaszország* . Nápoly: Napol!—Stadluí
Román 10:8. Róma: Róma váj.—-S.tadiul 
Román 0:0.. .Barma: Stadiul Román—FG 
Barma 3:3 (3:0). A  román mgdobesapat 
pórtyamárkőzései.

Franciaország: Rxcelsior—CA Baris 1:0 
ÍO.'Q). ítelrns—ltacing Parts 2:2 (2:1).
Havre AC—US Boulogne 2:0 (1:0). Hűén 
—Red Star 4:4 (0:2).

AMIRŐL A  GÓLLÖVŐ''STATISZTIKA
MESÉI)...

A  Tokodban a balszélső Tóth bizonyult 
s legeredményesebbnek. 12 góljával messze 
megelőzte társait.

Nerc tűntek ki a Lampart csatárai a 
góilövésbcn. Még Tolvaj rúgta a legtöb
bét.— belet

Nincs góllöví-csatára a Pénzügynek és 
•z SVSE-nek. "Ezt mutatja, hogy IS mér
kőzésen mindössze 14—14 gólt tudtak sze
rezni.

Az Álba Regla nagy góll'ivő-csatárai az 
Steel „sehol sem voltak." Az atléta Rák
boly bizonyult a legeredményesebbnek.

Kát gól a esáes a Szén tlő ránc csapatá
ban. Enné! többre egy csatár sem vitte.

A  Rákoskeresztúr 17 gólját 11 iátékos 
szerezte.

A  SalBTC rúgta a legtöbb gólt az NBB- 
ben. Je-nőfi, Báláz' és Laezkó együttesen 
59-ei rúgott a 71-ből.

Érdeket, hogy Csanesiuov, s Rnsj nagy 
Ígérete csak az idény végén rúgta hat 
gólját.

Az MTK-ban Nemes bizonyait s legjobb 
góllá vő nek (101, Vidor csak 3-ig vitte fel. 
Igaz, hogy kevés mérkőzé^sn játszott.

Hennann a Vasas 17 gólja közül egy
maga 12-t lő tt

A WMTK éremkloszté ünnepélye a e »  
ma, hanem 10-én. les* a WMTK torna
termében.

A Sparta újévkor Nümbergben 1:1 
arányban végzett az IFC Nüroberg csa
patával.

A  BLK remeit védelmének köszönheti 
őszi szép szereplését. Pedig ez a védelmi 
hármas nem fiatal játékosokból áll. Csu
pán a kapus. Báj 20 eves. a két hátvéd 
viszont összesen 60- • Az oleő mérkőzésen 
aa MPSC-től kapott 5 gólt ez a védelem. 
11 mérkőzésen bedig nvndossze négylzben 
vették be a BEK hálója t-

HétfJn kezdi el az NSC a tornatermi 
edzéseket a Fasori árvabázbau. Az edzé
sek 7 órakor kezdődnek.

Megszámozzák a játékosokat Svédország
ban Mind inkább terjed az a mozgalom, 
amely a játékosok ingének hátéra nagy 
esén-ot ragaszt, hogy a nézők jobban meg 
tudják különbö-tetuj egymástól a csapat 
agyas tagjait Most az egyleti vezetőket 
és a sportújságírókat szavaztatták tSaeg 
Svédországban . és a_z eredmény egyhangú
lag ’s számozás mellett szólt. Január 1-tcl 
már kőtelezővé is vált Svédországban a 
számozás Most Németországban is -foglal
kozz. :k a gondoAttal. hogy bevezetik ezt 
az ájítjst. Németországban különSeen 
népszerű lenne ez a 'nézők körében, mert 
s-'hátain as stadionok legfelső soraiban 
Ölök szíjnál* lényeges segítséget jelente
ne a játékosok felismerésében a jól lát
ható szám az Ing hátán.

(péntek, 1B4Ö jasufc

Hármasugrásban is
v o ltu n k  m á r jo b b a k
Dusooki lett a listavezető -  Az Í939® év 
legfőbb eredm ényei

ESbbeis az: ■ esztendőiben isolt M r- j 
masugró verseny volt, —  de annál 
kevesebb induló. A  vidéki kerületi 
bajnokságok eltörlése nem vált 
hasznára a hármasugrás népszerű
ségének. Vannak ugyan elegen, 
akik ezt a versenyszámot a bokák 
érdekében szívesen kiirtanák az 
olimpiai műsorból is, de hát ez nem 
egyedül rajtuk múlik. Egyelőre 
olimpiai szám és népszerűsööik ott 
is, ahol sokáig elhanyagolták. — 
Az idei legjobb' eredmények:

Hármasugrás
14.73 Dusnokí Géza MAC (14.47)
14.51 Soroló Lajos MAC (14 34)
14.07 Somogyi László BBTÉ (14.30)
13.88 Bessenyei Gyula SzMAV (13.53) 
13.75 Holló László BSzKRT (14.37)
13.70 Horváth II. Vilmos DiMAVAG (—) 
33 66 Kapros László DEAC (13.23)
13166 Simonyi Gábor TFSC (13.34)
13.38 Kövér II. János MTK (13.69)
13.34 Tófalvi Gábor FTC (13.22)
13.10 Baj őt! Ferenc FTC
13.10 Sárai Elemér Haladás
13 10 Nemesdaróczy Lajos TFSC 
13109 Dörflinger János LESOK

13.07 Hársfalvi József GyÁK »
13.03 Juhász József MóGAAC

IS méteren alul urottak többen is, 
de az már olyan gyenge eredmény, 
hogy elérőiket nem emlegetjük.

A  lista élén ismét DusnoJd áll, a 
tavalyinál lényegesen jobb ered
ménnyel. Hagy érzéke van a hár
masugráshoz. Ha a kitartó edzéshez 
Is olyan lenne és teljesen elsajátí
taná a hármasugrás igazi titkát, a 
ritmust, jóval 15 méteren felüli 
eredményt érhetne el. Som lónak  az 
idegeiben van a hiba. Nem képes 
gátlások nélkül hosszabb időn át j 
nyugodtan dolgozni. Pedig ebben az 
évben is volt időszakonként 15 mé- jj 
teres formában. Som ogyinak  a bo-, 
kája nem volt rendben. Bessenyei j 
megtette, amit korához képest meg-1 
tehetett. Nagy csalódást jelent j
H olló  szereplése. Tőle tavalyi ered
ményei alapján nem visszaesést
vártunk. Talán a klubcserével járó
változás vetette vissza- H orvá th  11. 1

csak ősszel ugrott egyet-kettőt. Ha 
ő saját külön számaiban igazán 
tonnába jön, edzés nélkül is meg 
fogja ugrani újra a 14 és felet. A  
többiek közül Sim onyi, T ó fa lv i és 
Bajótí érhet el jó eredményt ebben 
a szép, de nehéz .versenyágban.

Tavaly az ötös átlag 14.19.8 Volt, 
az idén 14.18.6,’ a tizes átlag ta
valy 13.79.1, az idén 13.86,9.

Európa legjobbjai
15.82 Ström norvég 
15.52 Rajasaarí finn 
15.21 Ilovaara finn
15.05 Zlebe német
15.05 Palamiotis görög 
15.01 Bini olasz
14.98 Norén finn 
14.95 Brovko orosz 
14.93 Andersson svéd
14.81 Jonsson svéd
14.81 Hallgrén svéd 
14.79 Malísch német 
14.77 Turco olasz 
14.73 Dusnoki ínagyar
14.70 Luckhaug lengyel
14.70 Sonck finn 
14.65 De Orchi olasz 
14.63 Koch német

— — Bt

VTVAff
A MAC szombaton ívudezl XX. osztályt 

hölgy versenyét az Alkotmány-Utcát vivó- 
iermóban. A verseny kezdete délelőtt' & 
és délután 5 óra. A  HTVK ugyanaznap 
tartja párbajtőrversonyét szintén másod- 
osztályú vívók számára. A  verseny k'ezö 
dele délelőtt 9 éra-

A  BSE rendez vasárnap IV. osztályú 
■kardverseűyt a Vas-uíoái iskola tormater
mében. Az első ncgyedosztályű verseny
ben igen sókan indulnak. A verseny- óin- 
mérkőzése délelőtt 9 órakor, dös tője dél
után 5 órakor kezdődik.

B IR K Ó ZÁ S

Az északnyusrati kerület görög-római 
stílusú birkózóba) nolcságát vasárnap ren
dezi Győrben a GyAC. A bajnoki ver
senyre a rendező egyesület 18. az ARAK 
11, ETO. 11, Érsekújvárt SE 6, Tatabá
nyai SC 10 és a Péti KSE 2 birkózót 
nevezett.

AZ ORSZÁGOS VASUTAS EGYÉNI 
BIRKÓZ ̂ BAJNOKSÁGOKAT

— * MÁV sportllga megbizárából — a 
Testvériség rendezi. A küzdelmeket — 
amelyek egész napon át folynak — az 
Istvántelki-főműhely nagytermében bonyo
lítják le. A versenyen a legjobb vasutas 
birkózók indulnak.

NÉMET—OLASZ VÁLOGATOTT MÉR
KŐZÉSEK BERLINBEN

A német-olasz országok közötti birkózó- 
versenyt február folyamán rendezik Ber
linben. Ugyanitt kerül lebonyolításra feb
ruár z5-én a német-olasz válogatott ökíü- 
vívóroérkőzés.

1939
A KÉZILABDÁZÓK MÉRLEGÉN

Az új esztendő első fordulója előtt nem 
lesz érdektelen visszapillantanunk az el
múlt évre. .Nézzük: mit mutat 19.39 a felső 
és az alsó fokon kézilabdázó szeműnél?

Nagy részvét meglett 
■lemették el 
Balaton rencet, 
a WMTáC fiaialon 
elhunyt kitQaö

,/Mi készen v o ltu n k !"
állapítják meg a németek 
a helsinki olimpiáról

csatárát
Szürke kis Mr jelentette Balaton 

Ferenc halálát. A  futballtársadalom 
nagy része valószínűleg nem is tud
ta, hogy ez a kis hír voltaképpen 
egy milyen óriási jövő előtt álló já
tékos halálát jelezte. Mert B alaton  
Ferkó, a maga 17 évévei egyik leg
nagyobb reménysége Volt a magyar 
futbalinak. Ilyen fiatalon is már 
egyik erőssége volt a WMTK első 
csapatának, azonkívül az ifjúsági 
válogatottnak is. Abszolút kétlábas, 
jól lövő, nagy technikájú játékos 
volt, akit a csatársor, bármely 
posztján jól tudtak használni. Leg
többször és legnagyobb sikerrel a 
balösszekötő helyén szerepelt. A  
szakértők biztosra vették, hogy ne
vét rövidesen a . legnagyobbakéval 
együtt fogják emlegetni. A  Sors 
azonban másképp határozott.... Ba
la ton  Ferkó rövid efyheti beteges- 
kedés után váratlanul eihűnyt.

Akik ismerték, érthetetlenül álltak 
a halálhíre előtt. Lehetséges volna, 
az örökké mosolygó, iányosarcű 
B alaton  Ferkó örökre elment? Az a 
Balaton Ferkó,. akit már egyszeri 
beszéd után is mindenki megked
velt, megszeretett?

Sajnos, lehetségest Balaton Ferkó 
nincs többé...

Az utolsó útjára nagy részvét mellett 
kísérte őt a sportbarátok és ismerősök 
tömege, a csepeli temető halottasházából. 
A  koporsót, amelyen rajta volt a teljes 
felszerelése, melegítőbe öltözött játékos
társat vitték. A  virág- és koszorúerdőben 
ott láttuk az MLSz és a Cs. MOVE ko
szorúját is. A_ búcpúbeszédek során Stu- 
deny Ferenc, a W M TK vezetősége, Hárai 
pedig a játékosok nevében búcsúzott el 
megható szavakkal az őrökké vidám kis 
bajtárstóL

Balaton Ferkó szorgalmas, tannlnivá- 
gyó játékos vo'.t. A diósgyőri ifjúsági ed- 
zötáborbói küldött nekünk egy üdvözlőla
pot, amelyen leírta, hogy mennyi hasznos 
dolgot tanultak és hogy azokat maid oda
haza a játókestársainán is elmondja. So
rait akkor ismertettük is hasábjainkon. 
Nem hittük volna azonban, hogy az üd
vözletét így leszünk kénytelenek viszo
nozni: Isten veled. Balaton Ferkó!....

A  T. Előréixsa Kapu a támadósorban 
kap helyet.

A  B. Magyarság Marsi! nélkülözi.
A * ; UTK Javorasánszki nélkül áll a 

rajthoz.
Drevenka KEAC  a KMTE be lépett-
Gecsei I. a MOVE SzTSE-böl vissza

ment a GSE-be.
Valóczkl, az MPSC kapusa az UVASC- 

ba tart

énylfépésieli 
em uén, leiDeien, 
filmeK, modern 

f e n g ü É p e s t i g é p e i t
. i g « i ( i i b b a n

Szenes Márton
s i s k O s i e i t i b e n
Fudape't, KáíoSy-kíSrút 16 
és T é r  ég-körút 41.

kaiirmkak szakszer0 kidolgozása

(Hét mi ?.
„ W ir  ivarén here itT ‘  írja büsz

kén a német szövetség hivatalos 
lapjának karácsonyi számában 
Diétrlch Bartens ár. és elmondja, 
hogyan készült fel a német atlétika 
az 1940-es olimpiára.

—  T izenn égy  olyan versenyzőnk  
v o lt edzésben és formában —  írja — , 
alti m ár <za 1936-os o lim p ián  is 
résztvett. A  három olimpiai bajnok. 
S töck , B e in  és W öllke , azután 
B lask, Schröder, L on g , Leichurn , 
H arb ig , Ham ann, N eckerm a n n , 
K ersch . H ornberger, Schaurhbwrg és 
Syríng. Ezek már régen a világ 
legjobbjaihoa számítanalt. De jött 
hozzájuk újabb biztos „olimpiai 
14", a Berlin, utáni években feltűnt 
Scheuríng , H ö llin g , L in n h o ff, B rand - 
scheit, Gissen, Ka inál, Glavo, É b e r - 
léin, Fellersm ann, T rippe, V/otapek, 
Storch , F . M utter és G lötzner.

—  Ez a 28 atléta jelentette a né
met olimpiai csapat magját. Hoz
zájuk csatlakozott volna, esetleg 
egyíket-másikat ki is szorítja a 
csapatból Jacob, Mehíhose, Bites, 
BÖnecke, Rinck, Schumacher, EicTh- 
berger, Kumprnann, ' Puch, Berg, 
Lamport, Langhoff, aztán az öre
gek közül Dömpert, T/einkötz , Mar- 
tens, G ehmert, —  de ki tudná vala
mennyit felsorolni, akinek esélye 
lett volna bejutni a leerjobb német 
atléták kö™é az olimpiai csapatba?!

-— Egy bizonyos:
komoly győzelmi eséllyel

indult volna H elsinkiben  . m ind  a 
két ném et vá ltó , H a rb ig  4— SOO-on, 
K a iná l 1500-on vagy  . akadá lyver
senyben, B lask és H eín  kalapács- 
vetésben, W ö llke , S töck  és T rip p e  
súlylökésben, W otapek, Sch röder és 
Trippe  diszkoszvetősben, H ö llin g  és 
Gláw 400-as gáton. De a „28“ kö
zött egy sincs, akinek a döntőbe, az 
első hat közé való bekerülésre ne 
lett volna határozott esélye. E l
mondhatjuk tehát:

a német atlétika jól felkészült 
az 1940-es olimpiára!

Bartens dr-nak igazat kell ad
nunk. Az a nagyhatalmi állás, amit 
a német atlétika Európában töme
geivel kiverekedett és azok a világ- 
és Európa-csúcsok, amelyeket csil
lagai révén elért, teljesen jogo
sulttá tesznek minden önbizalmat. 
Az évekkel, sót évtizedekkel ezelőtt 
megalapozott tömegsport most ér
lelte meg gyümölcseit.

Magyarországon
tavaly kezdtek el komolyabban tö
rődni a tömegek atlétikájával és —  
ha valami közbe nem jön — az 
idén megkezdődik a szélesebb ará
nyú munka. Ennek gyümölcseit 
azonban jó esetben

1944-ben szüretelhetjük.
A  magyar atlétika tehát nem 

készült fel Helsinkire?
LTémet arányokban bizony nem. 

Abban az irányban azonban min
dent elkövettek az illetékesek, hogy 
a rendelkezésre álló klasszis-embe
reknek módot adjanak az egyént 
felkészülésre.

Ez persze nem Jogosított olyan

reményekre, mint a németeket, de 
a berlininél jobb szereplésre feltét
lenül. A  vágtára dolgozó Kovács  
döntőbe kerülhet, Szabó SOOO-es, 
Gsaplár, Szilágy i, K elen  és N ém eth  
közül kettőnek 10.000-es helyezése 
egészen , reális alapokon nyugszik. 
G örkó i 400-as gáton, G yuricza  tá
volugrásban, K u litsy  vagy Jóssá 
diszkosz vetésben bekerülhet az első 
hat közé. Várszeginek  gerelyvetés
ben pedig be kell kerülnie. Némi 
kis döntőbejutási esélye m ég á jól 
felkészült két magyar váltónak is 
lehetne, marthőnin is történhet kel
lemes meglepetés, — ha már annyi 
kellemetlen történt.

Sok. remény persze már nincsen 
rá, hogy Helsinkiben az idén össze
csapnak a világ legjobbjai.. 
azért a magyar atléták továbbra is 
úgy fognak készülni, hogy büszkén 
hasonlíthassák össze idei eredmé
nyeiket a többi országok legjobb
jainak eredményeivel,

------- - < ♦ > — — ----*

: A  POSTÁS SPORT EGYESÜLET
negyvenéves fennállá*á.l ünnepli. Az ün
nepi díszközgyűlés január 15-ón délután 
fél 6 órakor }esz- na ®gyesület új torna
csarnokában (Erzsébet-posöapalota. V II. 
Dob'-u. 75—81).

NAPONTA LESZ SZABADTÉRI EDZÉS
a szigetén. Fűtött öltöző várja a szorgal
mas atlétákat, do melegvíz egyelőre csak 
hetenként négjszor (kedd. csütörtök és 
szombat délután és vasárnap délelőtt) 
lesz., •

JÖVÖ HÉTEN KÉSZEN' LESZ A  VEZÉR
FONAL

az atlétikai edzések vezetésére. A decem
beri edzőtanfolyam alapján készült füzet 
szétküldéséi rövidesen meg is kezdi a szö
vetség.

A  DÉLI KERÜLET NAGY VISSZA-
es ;.se

nem véletlen. Valahol az- irányításban 
.lehat a hiba. Erre a hibára mutat rá az 
is, hogy a kerület többszöri felszólítás 
ellenére sem küldie még be a központba 
& tavalyi versenyek jegyzőkönyve:!, pe
dig mái minden kerület versenyjegyző
könyvei befutottak.

KICSIT HIDEG VOLT
az ünnepek utáni el«6 tornatermi edzésen 
szardán a Nemzeti Tornacsarnok San. Nem 
Is csoda, hiszen liz napig nem fűtötték 
a csarnokot, a hőmérő pedig kint — 10 
fokot mutatott. Bent sem emelkedett a 
plusz 3 fok fölé. Azért mégis vígan tor
náztak a megjelentek G-oltak vagy har
mincán). Vadas Iván vezetésével végig 
csinálták a kiadós gimnasztikát, azután 
Simoson, Késmárki és Cserenyei kezébe 
kerültek. Ott veit. Kovács József is és ő 
is buzgón dolgozott A szövetség most tel
jes erővel, nekilát aa egyesületeken ke
resztül és egyénenként t® minden egyes 
válogatott kerettag „felkutatásénak" és 
arra törekszik, hogy az edzéseken min
denki résztvegyen.

LASH — HATODSZOR5
Á  Ératich Brook-parkbsa rendezett ame

rikai mezei íutóbajnskí versenyen Donald 
Laeb- hatodízben nyerte 10 kiloméieros 
távon s bajnok a rőt 42 p 26 snp-es idővel 
Bioé előtt (32 p 30 mpx

V E G Y E S  H ÍREK
TE N IS Z

A JugoMfáv teniszezők Indiában. A vi
lágjáró jugoszláv teniszezők legújabban 
India felé vették útjukat- Jugoszláv válo
gatott 1336-ban már veraeayncts Indiában!

Legjobban a 'M'ÁFC aczísropelt’ az el
múlt esztendőben. Mind a szabadtéri, mind 
a fedettpálya bajnokságot megnyerte. (Az 
év második felében hanyatlott a műegye
temiek csillaga. Az őszi bajnokságban 'a 
8. helyre estek vissza, hat ponttal s ve
zető Elektromos mögött. A  fedettpálya 
körmérkőzésen az utolsó helyen szégyen
keznek a piros-feketo színek. Egyszer fel 
és egyszer is a kerék!....)

Leggyengébben a VÁC szerepelt. A két
szeres bajnok' a bajnokságban az utolsó- 
előtti helyen végzett, a Kupiból pedig 
már az eíőmérkőzésen kiesei). ■ Mi lesz 
veled, emberke! — kérdezte joggal a kézi
labdázó társadalom. (Azóta a VÁC is 
összeszedte magát. Jelenleg vezet a fedett- 
pálya körmérkőzésén és valószínű győz
tesnek .lehet tekinteni. A korók példája 
itt az ellenkező értelemben érvényesül.)

*
Legkellemesebb meglepetés, hogy —•. hála 

a sok tehetséges fiatalnál — a kézilabdá
zók kiheverték az utóbbi évok visszaesé
sét. (Ha vannak is, akik ezt tagadják! 
a számok máét mutatnak- A  kézilabda- 
sport bevezstósekor, 1828-ban megrendezett 
bajnokságban a csapatokra mérkőzésen
ként átlag 2-18 adott eól esejt. Az adott 
gólok szánta még 1332-ben eem érte el a 
négyet (5.90). Két év előtt átlag 6:63, ta
valy 6.75 adott gól eseti egy bajnoki mer. 
kőzésen. Az őszi fordulóban ez a szára 
osúesHragasságig (7 17) emelkedett Hogy a
f ólk épesség emel kedése a szín von al emel* 

edéiéí jelzi — mutatja a kézilabdázóink 
javuló szereplése nemzetközi téren.)

*■
Legnagyobb veszteség mini az DTE, 

mind átválogatott kézilabdaesapat szem
pontjából Ko'lai kidölése volt. Nngyou 
kélségcs, hogy az újpesti gólzsák losz-é 
még valaha a régi Koltaí. Reméljük — 
Igen!

AOSAKLABDA
IX. osztályú bajnokság 

. W AO  II.—MAFC- II. ' 33:24 (14:1.4).
Vezette: Szamosi és Héra. Nehezen szüle
tett meg az egyetemisták győzelme. 
Kosárdöbó: Gsányi (19), Rébay (8),
Szukováthy <4> 'és: FrJdrtcb (2), illetve 
Merza (8). Károlyt (6), Bertalan (6), 
Vécsey (3) és Csima.

VÁC I I—SzIHC 38:12 (19:9). Vezettet 
Velkey és Kardos. Megérdemelten győzött 
3 VÁC II. Kosárdóbö: Dlarnant (14),
Rosehberger (13). Szántó (5). Máté (4) .és 
Pfeiíér (2), , illetve Kamanea (4), Varga 
(3). Királyház! (2). Gödör (2) és Sfadter, 

A csütörtökön cetére kitűzött BSE— 
Gamma IV.- osztályú mérkőzésre á Gamma 
nem jelent meg.

JÉG

A BEAC korongiosapata ma dél alán uta
zik Kassára, ahol este 9 órakor már ját
szik Sg a KAC csapatával. Szombaton «  
KSC lesz a BEAC "ellenfele.

Az egyetemi csapat a következő felállí
tásban játszik Kasain; Alapi — Magyar, 
Pálfalvy II. — Nagy, Tichy, Molnár, 
Cseresor: Kohen, Kuháx, Debrői. Vasár
nap valószínűleg Érsekújváron játszik m 
BEAC.

Olvassa ax

ELLENZÉKET,
mert a legmegbízhatóbb 
és legfrissebb anyagot a 
le g k iv á ló b b  u ságiról! 
feldőlgozásabban hozza.

lürtíesssst ax

EL!ESZEKBEN,
mert ezt a lapot minden 
kom o ly  vevő és eladó  
mindennap elolvassa.

■Leik észté ség és kiadóhivatal:

C L U J  -  K O L O Z S V Á R ,
Unlversitatil S r. (Egyetom-u.) 8
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FŐISKOLA

Fábián Jésesaf s
fiatalok csapata 
lesz a te re k - 
palesztinai po rtyá n  
menő főiskolás 
válogatott ialb^a*

Fábián József, a főiskolások szö
vetségi kapitánya tegnap délután 
örömmel újságolta nekünk:

'•— Remek együttest viszek ma
gammal —- mondotta —  a török- 
palesztinaí portyára. Teljesen fel
frissítem a, főiskolás válogatott 
labdarugócsapatot. Jelszavam: he
lyet a fiataloknak. Sorozatos meg
figyelések alapján jelöltem ki azt a 
J5 játékost, aki képviseli majd 
színeinket a távoli országok mérkő
zésein.

— A múlt évi vidéki körútam so
rán igen sok tehetséges játékossal
ismerkedtem meg. Ezek majd. a 
portyán fognak csak igazán szá- 
motadni tudásukról. Nincsen közöt
tük egy „nagy" név sem, de biz
tosra veszem, hogy rövidesen be
szólni fognak róluk.

—  Ezekután szabad! tudnunk a 
vá logato tt csapat névsorát? —  kér
deztük.

— Amíg nem válik egészen biz
tosra, hogy megyünk-e egyáltalán 
a portyára, addig nem akarom nyil
vánosságra hozni a válogatott együt
tes névsorát. Majd csak akkor köz
löm. csapatomat, amikor valóra vá
lik a török-palesztinai portya.

— Jelenleg hogy áll a portya 
Ugye?

— A lehető legjobban. Áz elmúlt 
napokban kaptam levelet a bay- 
routhi Szent József-egyetem labdit- 
rugószakosztál-jától. Mindent elkö
vetnek, hogy január 10-ig meghal
juk a portya zavartalan biztosítá
sára M rt anyagi biztosítékot. Most 
tehát várovi a beyrouthi egyetem 
errevonatkozá válaszát.

ÚSZÁS

Gróf is szeretne 
tapfa lenni 
a 4x100-as váltó
nak

'‘Jeleztük, hogy kedden, & váloga
tott 4 X100 méteres : gyorsváltó 
kísérletet tesz 3, németek csúcs- 
ieljésttroényénefc megdöntésére. 
A  csapát a következő úszókból 
állana: Elem éri, Tátos, Körösi és 
Végházi, tehát azokból, akiit a: 
egész téli évadban majdnem minden 
versenyen resztvettek.
..Úgy látszik Gróf sérelmesnek tar 

tóttá, hogy meg sem kérdezték, 
akar-e indulni ebben a váltóban. 
Bejelentette, hogy a negyedik helyre 
ő is számot tart s hajlandó be is 
bizonyítani, hegy ő a legjobb 
negyedik jelenleg százon.

Ezért tehát még kedd előtt Vég
házi és Gróf próbát úszik b aki győz, 
az kerül be a válogatott váltóba.

Igen örvendetes, hogy 'ös^ölnk 
ennyire akarnak úszni s reméljük, 
ennek a vetélkedésnek az lesz az 
eredménye, hogy. —  alaposan meg
javítják az Európa-csűcsot.

Ma este n MUF. karácsonyi ku bájáért 
játszik a BKIAC a I l i .  kor. csapatával. A 
mérkőzést este fél nyolckor tartják meg- 
A  mérkőzést Hornon nái II. vezeti.

A német háborús fedőt' úszó versenyeket 
február 30—11-én rendezik Magdeburgban

MÜE KAR í CSONTI KU PA MÉRKŐZÉS 
iUTE—VÁC  5:0 (3:03. Vezette: V ív ó t .  -  

XJTÉ: 1 Sólyom _  Sárkány. Vágó I I .  -  
Szittya — Szigeti I I.  Kis!égi, Borsi. -  
VÁC: Balázs — Beér. Zei-n — Krausw — 
Kovács, Ravasz. Ki bér. Góldobó: Kislégi 
(8). Szigeti II. és Bozsi.

EVEZÉS
Téli ver-enyek evezlafik részére. Ezen a 

télen rendez nők első ízben versenyeket 
evez'is'ik számára — a szabadban, meg a 
,.knszli"-ban. A téli cyezfisversenyékré 
Midig kereken 250 egyesület ncvCzűtt lift.

OKÖLVtlAS
Sa’ stú Ferenc és Su’ kó BMa fcllcbbfizést, 

iígwt tárgyalta tegnap a MöSz follebbe- 
jfel. 'liznUsági, A  bizottság előtt Salgó 
fa Suliié megfelelő elégtételt szolgálintoti 
a magá1 tértve érző Kiss Elemérnek s 
ezzel a* ügy méregfogát kihúzták. A 
b'zottsá.2 megsemmiáítette az első fokú fe- 
wvwlmi ítéletet és felmentette a két szak- 
osrtiilvvczet.it. Salgó ás Snittá tehát ölag 
jaíóneTi't a m matbni,dk s ^ rtn!

* Jegyek az ökölvívó csapatbaj
nokságokra elővételben a következő 
helyében kaphatók: A  Pest Riadó 
hivatala, Erzsébet-körút 18—20, a 
Függetlenség és az Esti TJjság 
kiadóhivatala, József-körút 5, Arató 
liJrdötőiroda, Erzsébet-körút 14, a 
Városi Színház pénztára, Tisza Kál- 
mán-tér, a 8 örai Újság jegyirodá
ja, Andrássy-út 16, Központi jegy
iroda, Teréz-körút ? és Teréz- 
körút 36.

c s a  p  a
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mondja Salgő Ferenc, az FTC ökölvívó 
szakosztályának vezetője
Kubinyi mindenki! meg akar verni a csapatbajnokság során

cs a w o  cső fi
A z ökölvívó csapatbajnokság első 

fordulójában a BSzKRT, MPSB, 
W MTK és FTC mérkőzik. Az első 
három résztvevő készülődéseit már 
előző számainkban ismertettük, most 
a ti egyedik résztvevőnek, a csapat- 
bajnokság egyik legesélyesebbjének, 
az ITC-nek a készülődéseiről szá
molunk be.

M idéi tornaterem* 
tüzes Frad>szfv
A  szokatlan hidegben egy kissé 

hosszúnak tűnik az út a zöld- 
fehérek üllöiúti otthonáig. Az út 
végefelé már csali azzal vigasztal
juk magunkat, hogy nemsokára 
odaérünk a jó meleg tornaterembe. 
Nos, itt ér bennünket az első csa
lódás. A  lelátó alatti tornateremben 
csalmcm olyan hideg van, mint kint 
a szabadban.

— A kályhánk felmondta a szol
gálatot! — mondja Salgi Ferenc 
szakosztályvezető.

Részvéttel tapogatjuk a tornate
rem sarkában búslakodó hideg kály
hát.

— Nem az — nevet Salgő a 
másik. A fürdőszoba kályhája. Ez 
a tornatermi kályha már régen be
teg. Gyógyíthatatlan.

A  Versenyzőket — vannak szép- 
számmal! — azonban egyáltalán 
nem zavarja a hűvös tornaterem. 
Hja, őket füti a belső meleg, a kö
zelgő csapatbajnokság izgalma 63 a 
tüzes Fradi-szív. No meg az edzés 
munkája se’ kutya! Nem bizony. 
Leitncr edző alaposan megmozgatja 
a teremben szökdeiö, kesztyüzö, kö
télen ugráló, zsákot verő ökölvívó
kat. Mindenki egy, egééz sereg me
netet dolgozik mindén., .helyen.

—A Semmi különlegeset nem csi
nálunk —• jön oda hozzánk Leitner 
— , éppen úgy készülődünk most is, 
mint eddig minden csapatbajnok
ságra. Hatalmas küzdelemsorozat ez 
a csapatbajnokság, tehát alaposan 
fel kell rá készülnünk. És mi fel
készülünk. A  többit majd meg
látjuk.

„He láss a wesémre. 
Eszti 1“
Nézzük az edzést. A  sók szorgal

mas versenyző közül is kiemelkedik 
egy ismerős fiatalember: Kubinyi.
Kőt menetet ment Barinkéval, az
után egyet Barcs-cal. Verekedés köz
ben állandóan beszélt. Ilyesféle
képpen:
„ ~  ViJyázz, Eszti!  Ne üss a ve
sémre, Eszti! Gyere csak közelebb 
— Eszti!

t ez &z Eszti, senki sem
tudja, ö  maga sem. Csak a szava-
í i?-,, fValaho1 hallotta talán. Legalább js így magyarázza.

Jr-ZZJZS'te“ >41 “ " A
— Itt a Fradiban lehet rendes ed

zést tartani, vannak edzőtársak — 
válaszolja szokott szemöldökránco
lásával Kubinyi meg fogjá ].
látni, hogy egészen jó l megállóm a 
helyemet a csapatbajnokságban. 
Minden mérkőzésemet meg akarom 
nyerni!

— Ugyan mit akarsz te, Fridi _-
húzza, őt  ̂ Szántó —, öreg legény 
vagy te. már.

Kubinyi elnézést kér, de sürgős 
dolga van. Szántó már menekül, ö t 
percig kergeti öt Kubinyi, végül is 
menekülés közben mentő ötlete tá
mad.

— KI a legjobb barátod, F r lc i? —  
kiáltja vissza Kubinyihoz.

— Szerencséd, hogy öregapádnak 
szólítottál, — veregeti meg Ku
binyi a közismert Csöpi fejét. —  
Menj csak, zsákolj még egy kicsit, 
mert Eeczely cipóra ver vasárnap.

Szántó és Kubinyi el. Frici még 
visszaszól:

—  ö t mérkőzésen tíz pontót szer
zek a Fradinak!

Sálgó Ferenc jelentősen kacsint:
— ■Ha-ugyan lesz öt mérkőzésünk. 
(— Hagyjuk a túlzott szerénysé

get —- szólunk megrövólag —, nem 
vitás, hogy az FTC-nek van ezúttal 
a legjobb csapata. Kubinyi, Mándi, 
Csontos, Szigeti, Komolya! Meg a 
többiek: Szántó, Bzumega, Barcs, 
Barinka, Fellegi, Hárténsteín, M o
gyoródi is nagyszerű erőt jelenté
sek.).

H í FTC nem reménye
k é s ü k
— Nem, nem, mi egyáltalán nem 

reménykedünk a bajnokság meg
nyerésében, •— válaszolja heves 
mozdulatokkal Salgó. — Kétszer is 
egészen közel álltunk m,ár a végjei 
győzelemhez, de mindig egy-egy 
narancshéjon csúsztunk él. Tavaly 
például egészen jól álltunk, amikor 
váratlanul vereséget szenvedtünk a 
BSzKRT-tói. Akkor az egyszer 
nem cselezgettünk, nem forgattuk 
az összeállítást, viszont a BSzKRT 
annál jobban összeállította a saját 
együttesét. Az idén is csak tőlük 
tartunk. Bár nem annyira a vílla- 
mosialc csapata, mint inkább a ha
gyományok alapján.

Szigetit nem látjuk, sem. Homá
lyát. Mi van velük?

— Szigeti szolgálati 'beosztása, 
miatt Csak ritkán tud edzést tarta
ni. Úgy látszik, ma sem tudott le
jönni. Nála azonban nem keli félni. 
Majd kipótolja egyedül is. Tud 
egyedül is erőnléti gyakorlatokat 
végezni, amikor nem jöhet edzésre. 
Komolya pedig kiilönedzésekst tart. 
Este nyolcig dolgozik és csak ne
gyed 0 tájban ér lé. Rendszerint 
Mogyoródi szokta megvárni cs 
együtt tartanak edzést. Mogyoródi 
edzés után haza is viszi a taxiján 
Komolyát. Ilyen nagy úr lett Ko
molyából!

A  további beszélgetés során meg
tudjuk, hogy Kartenstein, Szántó, 
Szumega, Fellegi, Barinka, Csontos 
és Mándi jár a legszorgalmasabban 
edzésre. Minden nap ott vannak a 
tornateremben. . Végül á vasárnapi 
mérkőzés felöl érdeklődünk. V,

—  .Ka a ÍVM TK-iól kikapunk, be

lépek a kerékpárszakosztályba 
hangoztatja Weidemann Károly in
téző —, pedig nem tudok kerék
pározni. A legrosszabb esetben is 
csak 8:8 lehet az eredmény.

Weidenisnn megértése
Hirtelen elhallgat, körülnéz, majd 

odáGúgja:
—  Nem akarom elkiabálni: az idén 

ml nyerjük a csapatbajnokságot. 
Érzem. Tavaly is megéreztem, hogy 
valahol elcsúszunk, remélem, hogy 
az idén sem csál a megérzésem.

—  A W M TK nagyszerű átlag
csapat —  állítja Saigó — , nem 
mehetünk biztosra ellenük. A 
hiszem, hogy 0:7-re, vagy l0:3-ra 
mégis sikerülni fog legyőznünk őket. 
Aztán már biztos, hogy bejutunk a 
döntőbe...

í— No és a BTK ellen?)
— A BTK-tál nem félünk. Az 

angyalföldi gyerekeknek valahogyan 
Sohasem megy ellenünk. Példáiul 
tavaly is, amikor a BTK megnyerte 
a csapatbajnokságot, az FTC 12:1-ro 
győzött ellenük! A végén persze 
kikaptunk a BSzKRT-tól. Altkor 
amikor már biztos győztesnek gon
doltuk' magunkat. Nincs szerencsénk 
a Csapatbajnokságban, hiába. Mert 
itt nagy szerepű van a szerencsének 
is. Elég egy mélyütés, vagy sérülés, 
leléptetés és minden terv, papírforma 
Oda van!

Elhallgat. Búcsúzunk. Az ajtónál 
vagyunk, amikor még eszébe jut 
valami:

—- Pedig illenék már végre meg
nyernünk a, csapatbajnokságot. 
Éppen tíz éve már, hogy utoljára 
győztünk ebben a versenyben. Tehát 
évfordulónk lesz.

nokságon. A  szakbizottság ugyan 
átigazolta a WMTK-hoz, viszont 
Kankovszlcy Artúr ügyvezető alel- 
nők elvette a szürke igazolványát- 
Énélkül pedig nem indulhat versa* 
nyen.

Miért Vette el Kankovésky a 
szürke igazolványt?

—  Azért vettem el —  magya
rázta . a szakbizottság előtt a 
MöSz ügyvezető alelnöke —, mert 
ezzel megakadályoztam, hogy a 
szakbizottság szabályellenes döntése 
érvénybe léphessen. A szakbizottság 
a tanács egyik döntését tévesen ér
telmezte és ezen az alapon igazolta 
át Kissi a WMTK-hoz. Nos, nekem„ 
mint ügyvezető alolnöknak az alap
szabályok értelmében kötelességein 
ügyelni a szabályok, betartására. Ezt 
ebben az esetben csal: ilyenmódón
tudtam elérni.

Ezért nem indulhat vasárnap aa 
FTC ellen Kiss.

ondi indu 

hatott volna 

asFTC ellen!
Kreisz cfr, rendet 
ígér

(Fms hírek a vasárnap kesdSáö csapatba>
no](sigról)

A  MőSz-irodában mindenkinek 
csalhatatlan összeállítása van az 
ellenfélről. A  potyajegykérőkböl Du
nát lehetne rekeszteni. A  versenyzők 
keserves kínok: között izzadják lé 
dekáikat és kilóikat a gőzfürdőkben. 
Amatőr-kémek figyelik az ellenfél 
minden mozdulatát, hogy ellessék az 
összeállításokat. Egyszóval: minden 
izgalmával és lázával itt az ökölvívó 
csapatbajnokság. A. vasárnap meg
induló küzdelemsorozat legfrissebb 
híreit alább adjuk csokorba kötve:

Bandi átigazolása ügyében Ká
poszta Antal, a W MTK intézője a 
szakbizottság előtt benyújtotta a 
BVSC alapszabályait tartalmazó kis 
könyvecskét. Ebből kiderült, hogy 
Bandi abban á pillanatban megszűnt 
ü BVSC tagja lenni, amint a MÁV 
kötelékéből élbotsáto tők. A  szak- 
bizottság mégsem foglalkozhatott az 
átigazolási üggyel, mert — nem ér
kezett hozzá átigazolási lap.

Ha ott az átigazolási lap, Bondi 
talán már az FTC ellen is szőri- 
tóba léphetett volna!

10
A csapatbajnokság minden fór- 

duíójá vasárnap dt lelőtt fél 31 órái 
kezdettel kerül sói rá' á Városi Szín
házban. AZ első mérkőzés mérlege
lése lö-kör. a másodiké 11 órakor 
lesz. Áz Intézők pontos időben kö
telesek beadni a Csapatösszeállításo
kat — zárt borítékban! — és azután 
rögtön mérlegre is kell államok a 
versenyzőknek. Pótfogyasztás az 
idén nem lesz & mérlegelési szo
bában!

•
A  vasárnap! mérkőzéseken Krelsa 

LáMSló. jár, &SS & iOÖVétségt kép

viselő, Nagy szigorúságot igén.
—■ Amelyik csapat csak egy-két 

percet, is lcésil: a mérlegelésnél 
mondotta Kreisz dr. — , azt kizá
rom a további küzdelemből. Rend
nek kell lennie!

Kreisz doktornak egész sereg szö
vetségi ember segédkezik a rend 
fenntartásában. Faragó Tibor, Sí
pos Imre, Tomcsányí József és még 
mások.

A mérkőzések megindulása, az 
első légsúlyú pár összecsapása előtt 
egyperces szünettel róják le az 
Ökölvívók kegyeletüket a tragikus 
sorsú Énekes István iránt.

Mint ismeretes, a csapatbajnoki 
küzdelmek sórán csupa semleges 
pontozó értékeli az egyes mérkőző 
seket. Egy lengyel es két vidéki. 
Ezek közül egyszerre csak kettő 
pontoz, a harmadik mindig pihen

A  hivatalos pontozóktól függetlP' 
nül a MöSz pontozóbírói testületé 
külön is értékelteti tagjaival az 
egyes összecsapásókat. Ketten égy. 
mástól külön pontoznak, kátteö pe
dig megbeszélése® alapon. Ez a? 
utóbbi kísérleti pontozás.

— Ka beválik a megbeszé,ést:s 
alanon végzett pontozás —- mon 
dotta Forray Árpád, a bizottság 
ügyvezetője — , beszámolunk az 
eredményről & nemzetközi szövet 
ségnek is és ajánljuk a rrUdszet 
nemzetközi mérkőzésekre is.

Kiss, a W M TK légsülyű kitűnő
sége mégsem tedulBsí % &&$atbajg»

TENISZ

Mit várhafurlc [falaktéi 
Milanóban ?

Holnap kezdődik Milanóbán & 
harmadik KK-renúaaerü olacz-ma- 
gyár teniszmérkőzés. Ez annyiban 
különbözik az előbbi kettőtől, hogy 
fedettpályán kerül lebonyolításra.

Először 1938 a .gusztusában Bu
dapesten a KK-ért játszottunk az 
olaszokkal ilyen felállításban. (Négy 
egyes- és két párcsmórközés. í 
Győztünk fölényesen 4:2-re. AZ 
arány 5:1 is lehetett volna. Szigeti 
lába azonban megsérült s így —- 
mikor már úgyis biztos volt a vég
ső győzelmünk — feladta Halmiért- 
nsk a mccCeét. Ekkor Szigeti hatá- 
loZCttan jobb volt, mint a viseza- 
voftulófélbon levő öregedő Pátmisri. 
(Következő évben át is nyergeit a 
profikhoz. Özerk.)

A  magyar c-?.pat ükkor hajszál
ra megegyezett a mostanival. Csu
pán hallos dr. játszott Fcrenczy 
dr. helyett. (Most.Í3 Hallos dr. lett 
Volna a válogatott, há Sikerült vol
na szabadságot kapnia. Szerte.)

A  második találkozó most a nyá
ron volt Triesztben. Teniszcportunk 
nehéz helyzetben veit abban az 
időben. Ásbóth betegsége miatt 
nem játszhatott, Gábori külföldön 
portyázott! Szigeti pedig éppen a 
meocs előtt néhány nappal jött 
haza Wimbledonból fáradtan. A  
szövetség le akarta mondani a ta
lálkozót. Ezt azonban — különböző 
szempontokat szem előtt- tartva —  
nem tehette. így  a Szigeti, Dallas 
dr:, Fcrénezy dr., Bartos Összeállí
tású kísérleti caspattal mentünk 
Triesztbe. 6:Ö-ra kaptunk ki! El 
voltunk készülve a vereségre, de 
azért ez a 6:0 hideg zuhanyként 
hatott.

Az olaszok törleszteni akartak s 
éz sikerült is nekik. Figyelmen kí
vül hagytuk, hogy az olaszoknak 
szinté máról holnapra lett egy Ro- 
manor.iuk, Canepeléjúk és Cuc,Bili
jük. Nem vettük figyelembe, hogy 
ezek a fiatalok a nálunk akkor 
még mindig nagyra tartott Stéfa- 
nit, Palmicrit, Taronit és társait 
már ékkor szőröstül bőröstül megf
őtték. Sőt közvetlenül ez előtt á 
móecs előtt Romanonl a svájci baj
nokságot Is mégnyerte.. A  Verse
nyen Eürópa legjobbjait, köztük a 
mi Szigetinket is megverte. Trieszt
ben ezt meg is ismételte.

A  mostani összecsapásra már 
jobban felkészültünk. Már ameny- 
nyire a mostoha hazai viszonyok 
megengedték. A  válogatott keret 
összeállításakor azonban még min
dig bizonyos aggodalom játszotta a 
főszerepet. Kimaradt a keretből 
Szentpéteri, aki pedig már számta
lanszor bebizonyította, hogy külföl
dön is nagyon nagy érték. íg y  Dál- 
los dr. lemondásával két beteg em
ber közül a kevésbé beteg Ferenczg 
dr. lett a válogatott negyedik tag
ja. Az ő mostani formájával már 
eleve lemondhatunk az egyik pont* 
ró!.

A  három „muskétás" közül talán 
Szigeti győzelmében bízhatunk á 
legjobban. Igazi versenyző-típus, 
aki most jó formában is van.

Gábori ellenben, ha határozottan, 
keményen rohamozva kezd az ellen
fele, könnyen kikaphat. Hamar 
megadja magát a  sorsának.

Asbóth is rapsződkus. Néki 
azonban megvan az az előnye, hogy ha 
megy neki a játék, senki sem tud 
megállni előtte. Hóét jó formában 
van. tehát akár ki eüsn játszik —* 
érzésünk szerint — győzhet.

A  négy egyesmérkőzés után te
hát mindén valószínűség szerint 
2:2 lesz az eredmény.

A  két párost óriási küzdelem 
után bár, de megnyerhetjük.

Az Asbóth— Gábori magyar baj
nokpár — ha nem veszekednek ■»- 
győz. A  másik párunkban Ferénczjf 
dr. nagy technikája jól fogja segí
teni a kitűnő Szigetit.

Végeredmény bén tehát, ha min
den jó! megy, l :2-re győzhetitek 
MlUárthatt,
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Hogyan tehetne kibányászni a sporí- 
teheíségeheí m leventék hozni

Az új MOTESz: dobverés nélkül, csend
ben dolgozik. Csendben, de annál erő
teljesebben. Egymásután szervezi meg a 
vidéki városok és falvak tornasportját, 
alakítja, korszerűbbé teszi az alapszabá
lyokat, a versenytornázás szabályait, 
serkent vezetőket és tornászokat, segít 
és buzdít mindenütt. És mindezt csend
ben.

Ugyanilyen csendben folyt \o most egy 
tanfolyam a Testnevelési Főiskolán: tor
nász művezető- és versenyképző tanfo
lyam. Csendben, feltűnés nélkül folyt, 
pedig a szövetségnek minden oka meg 
lenne az örömre, a hangos örömujjon
gásra. 137 résztvevője volt ennek a tan
folyamnak,. férfiak, nők vegyesen! És ..az 
ország minden részéből.

Ez a tanfolyam ünnepélyes keretek ko
zott Csütörtökön délben, fejeződött be. Szn- 
kovátby Imre dr, a MOTESz elnöke ma
gas szárnyalásé beszédben köszönte meg 
a nagyon szorgalmas és minden bizonnyal 
eredményes munkát. Ravasz Endre testne
velő tanár a hallgatók nevében köszönte 
rneg a MOTESz segítségét és nagy jóaka
ratát, majd a leventointézmény nevében 
Horváth Halas Antal őruagv köszönte 
meg' a szövetségnek ős a tanfolyam veze
tőségének fáradhatatlan munkáját, végül 
vitéz Tárczay Felieidcs Román dr vallás
é i  közoktatásügyi minisztérium testnevelő 
osztályának főnöke elismerését és köszö
netét fejezte ki a MOTESz-nek e nagy- 
sz a b ás ú kezd cm é n y c z-é só ért.

Á l előkelőségek között megjelent Prém 
Lóránt! dr, az OT’l ügy vezető al elnöke. 
Kiás Ödön postafőigazgató, a Postás 
8po rí egy remiét ' l  képviseletében, Láng Jó
zsef, a BTC elnöke, Bartalies Aladár, a 
BBTE társelnöke, Őrei Coriolan dr, a 
Nemzeti TE társelnöke, báró özvegy Praff 
Kocsárdné, a székesfővárosi testnevelő in
tézmények képviseletében és még eokan 
mások.

A nagysikerű tanfolyam egy napját 
mutatjuk be alábbi riportunkban:

Afőisk©!án méla ssentí, 
tá& a táncterem lsesezeg 
h S R T O S
A  Testnevelési Főiskola mintha 

összehúzódna a szokatlan téli hideg
ben. Csendben ballagunk fel az elő- 
ker.ten át az épület felé, behúzott 
nyakkal. Hideg van. Ss csend. Egy 
altiszt tesz-vesz a jobboldali kert
részben, egyébként senki sem lát
ható. Az épületben is méla csend 
honol. De a másodikemeletl tánc
terem bezzeg hangos. Különféle me
zekbe öltözött férfiak munkálkod
nak, hajlonganak a terem közepén. 
Béty Miklós tanár úr, a MOTESz 
alelnöke vezényel.

— A szövetségi szabadgyakorla
tot tanulják —  súgja Spiros Éliás, 
a TF  görög hallgatója.

A  hanglemez egy kicsit repedten 
szól, de ez nem zavar senkit, haj
longanak, forognak a különféle korú 
és — tán —  rangú tornászok. Nem 
megy teljesen egyszerre! — mond
hatná valaki. De nem is az a lényeg. 
Fontos, hogy mindenki megtanulja, 
hogy azután majd megtaníthassa 
odahaza. Hogy majd az idei szövet
ségi tornaünnepélyen hatalmas tö
megek tehessenek tanúbizonyságot 
erős, egészséges testükről, v^fzett 
munkájukról...

Ez a cél és ez a lényeg. Es ezt a 
célt el is fogja érni a MOTESz.

Mintegy félóráig gyúrják a fér
fiak a gyakorlatokat, körben a te
remben a nők nézik és idönkint 
megmosolyogják az ügyetlenebbeket. 
De nem sokáig.

—  Köszönöm urak —  mondja 
B4ly tanár — , legközelebb a máso
dik és harmadik, gyakorlatot vesz- 
sz.uk át.

Ezzel étadia a szót Budai Anna, 
női művezetőnek.

—  Kérek néhány hölgyet középre, 
—t szól fennhangon Budai Anna.

A  hölgyek gyűlnek, gyűlnek, de a 
hátsó sorokban még van néhány 
hely.

—  Kérek olyan urakat is —  szól
Ismét Budai akik hölgyekkel
foglalkoznak'

Derültség. Ezen a címen sokan 
jelentkezhetnének, de ravaszul meg
sejtik, hogy itt női szabadgyakor
latokat kell végigltecseskedni, tehát 
rneglapulnak a falak mentében. 
Végül mégis akad nyolc bátor 
férfiú és megkezdődik a tanulás.

Mi közben meglátogatjuk a te
rem egyik sarkában a „vezérkart". 
Itt  van Bartalits Aladár, a MOTESz 
társelnöke, Horváth-Halas Antal őr
nagy a tanfolyamon résztvevő leven- 
teoktatők parancsnoka. B élv  Miklós, 
Bognár István, a MOTESz főtitkára. 
Megelégedett arccal nézik idönkint 
a torjiázőkat.

Mo~yan kibá
nyászni a tefm*séc?ekef 
a levsnfék közöli

Így tovább* Arra gondoltaié a. minap, 
hogy ez pontosan így vart &. leventefia- 
talságnál is. Egyiknek ilyen, másiknak 
amolyan tehetsége van...

Pontosan úgy van bólint Bély
Miklós —, tele vagyunk tehetséggel.
Csak bányászokra lenne szükség.

— Nos, erre is gondoltam már — sut
tog a tornazene közben Horváth-Halas 
őrnagy. — Talán meg Is lehet oldani. 
Arra gondoltam, hogy összehívjuk a fő
város körzetparancsnokait egy sportían- 
folyamra. Ezen a parancsnokok megis
merkednének még jobban a sporttal és 
annak szervezetével. Itt azután alkalmuk 
volna az egyes szakszövetségeknek arra, 
hogy kiküldöttjük útján megismertessek 
a körzetparancsnokokat sportjukkal, fel
hívják a figyelmet az előnyeire, beavas
sák a parancsnokokat a tehetségkutatás 
jól bevált módszereibe. Ezek a parancs
nokok azután a körzetükbe tartózó le
venték közül már szakértő szemmel válo
gatnák ki a leventéket a labdarúgás, az 
atlétika, torna, ökölvívás, kézilabda és 
más sportok számára.

Nagyjelentőségű dolog volna a magyar 
sport szempontjából. Csak meg lehessen 
valósítani! Gondoljuk el. hogy mintegy 
100.000 ifjú közül lehetne így kibányászni 
a különféle sportra alkalmasokat!

A beszélgetés folyamán megtudtuk azt 
is, hogy a kiválogatott tehetségesek nem
csak a leventeegyesületben, de a klubok
ban is űzhetik a különféle sportokat. 
Nem fogják kényszeríteni őket, hogy ki
zárólag a leventeegyesületben gyakorol
janak és versenyezzenek.

Végét
v e t n e k  a  z e n é n e k . . .

A  nagy beszélgetésből a kis zene
gép hangjai riasztanak fel bennünket. 
Közben a höglyek már meg
tanulták a szabadgyakorlatot és 
már zenére művelték. Azaz csak 
szerették volna. Merthogy a keringő 
nagyon gyors volt, olyan gyorsan 
nem tudták a hölgyek kapkodni a 
végtagjaikat. A  zenegépet nem le
hetett lassítani, a, rosszmájúak 
ajánlatát pedig (hogy tegyenek föl 
egy lassú csárdást, például azt, hogy 
„Nagy a feje, búsuljon a ló . . . )  — 
Budai Anna elhárította.

Véget vetették tehát a zenének, 
az óra is véget ért.

JÉG
EURÓPA LEGJOBBJAI INDULNAK A

G A RMISCII-P A KTEN ívIKCH ENI IV.
NEMZETKÖZI T^LI SPORTHÉTEN

Hogy Németország a mostani viszonyok 
között is milyen súlyt vet arra, hogy 
külföldi sportkapcsolatait fenntartsa, an
nak legbeszédesebb bizonysága az, hogy 
a háború első hónapjaiban nem 'kevesebb, 
mint 50 . nemzetközi sportesemény zajlott 
le, amelyet Németország rendezett illető
leg: amelyen németek is resztvettek. A 
nagy nemzetközi sportesemények sorában 
is kiemelkedő hely illeti meg a már szin
te hagyományos Nemzetközi Téli Sporthe
tet, amelyet az idén január 26—február 
4. bonyolítanak lo Garmisch-Partenkir- 
chenben. Hogy a .IV. Internationale 
Wifltersportwocue’4 megrendelése .mennyi
re szolgálja egész Európa semleges sport
társadalmának érdekeit, aẑ  már abból is 
kiderül, hogy közvetlenül a versenyek 
időpontjának közlése után nyolc állam 
— köztük Magyarország" — jelentette !>o 
részvételét. Igen sok versenyzőt küld 
Olaszország, Jugoszlávia és Bulgária.

A gnrmisch-parténkircheni Nemzetközi 
Téli Sport hét nyitánya Bajorország sí! e- 
sikl-ó és sialom-bajnokságaival kezdődik.
A  következő napok programján a német 
korongbajnokságok mérkőzései és nem
zetközi műkorcsolya számok szerepelnek.

A Téli Sporthét második részét február 
elsején 4x10 km-es váltó sífutás nyitja 
rneg'. Ezután négy ország^ korongmérkő- 
zésci, továbbá silesikló. műsikló és ugró- 
versenyek következnek.

A  versenyek sportszerű lefolyásáért 
Garmiseh-Partenkirehen neve már egy
maga is kezeskedik. Minden intézkedés 
megtörtént, hogy akkor is elsőrangú, mű
jég álljon a versenyzők rendelkezésére, 
ha közben melegre találna fordulni az 
idő. A  garmisch-partenkíTchcni műjégpá
lya kifogástalan : állapotán még +10 fokos 
meleg sem- változtathat. A  hóv iszonyúk 
tekintetében minden ok megvan a bizako
dásra. Szükség esetén hegy: vasutakon 
szállítják a versenyzőket és. nézőket a 
magasabban fekvő területekre, ahol a hó- 
viszonyok az időjárástól teljesen íüggctlo 
nők. A sportemberek lelkesedéssel üdvö
zölték az új sífelvonó üzomb ©helyezéséi 
amely a völgyből összeköttetést létesít a 
600 méterrel magasabban fekvő ..Hóra’, 
lcsíkló kiindulópontjával. Ez a sí-lift, p 
maga csaknem 2000 m-es távjáva! é? 
430Ö m hosszú sodronyával a legnagyobbak 
közé tartozik.

A nemzétközi versenyző és nézősereg 
élelmezésének kérdését is úgy fogják, meg
oldani, hogy az semmi kívánni valót no 
hagyj( n maga után., Kitűnő vasúti össze
köttetések hozzák közelebb a külföldhöz 
GarmisclpPartenkirchent. amely már évek 
óta mint a téBsportok nemzetközi otthona 
él a köztudatban.

K I GYŐZ A SZOMBATI 
LEVICZKY-EMLÉK VERSEN YEN?

JsiOraÁT 6-án reggel és délután kerül 
sorra az év első komoly gyorskorcsolyázó 
versenye-. A  szakosztály 12 futót nevezett 
& versenyre, de alkalmasint ez a létszám 
meg' fog apadni 1—2 taggal. Ha ez való
ban így fog történni, akkor vagy párat
lan mezőnyt indítanak, vagy a megfogyat
kozott gárdának papíron leggyengébb tag
ját nem indítják. Szerintünk minden való
színűség szerint az utóbbi esetet fogja vá
lasztani a szakosztály elnöke és így min
den jel amellett szól, hogy tíz futó fog 
rajthoz ál-Lni, A nagy összecsapásnak há
rom esélyese is van: Ladányi Gedeon,
Bácskai és Hidvéghy. Miel-ött .tippelnénk, 
meg kell néznünk az eddig lefutott Le- 
viezky-vorsenyek távcsúcsait és a mostani 
évben élért legjobb eredményeket. Csú
csok a következők: 500 méter: 45.2, Vi-neze 
(1934). 1500 méter: 2:29.8, Bácskai és Ilid- 
véghy (1937, illetve 1938). 5000 méter:
8:49.8, Hidvéghy (1936). Á legjobb pont- 
eredményt Hidvéghy érte el, 151.213 pont
tal (1938).

Ladányi Gedeon volt ebben az évben a 
legkiegyensúlyozottabb futó. Az eddigi 
versenyeken mindig megbízhatóan futóit, 
minden visszaesés nélkül és amivel egyik 
futónk sem dicsekedhet —• elért eredmé
nyeinek egyforma a színvonala. Ebben az 
évben a legjobb eredményt 5000 méteren 
érte cl: 8:56-1 mp. A többi távokon elért 
eredményei csak árnyalati különbségek
kel következnek ez után. Ezek szerint 
könnyen megnyerlieii az összetett ver
senyt, í bar távgyczelmet csak 1500-on vár
hatunk tőle. Bácskai Béla- kitűnő erőben 
van és vágtázó formája is kitűnő. Álló
képességével azonban azt hisszük nem áll 
ilyen jól és így ő csak úgy győzhet, ha 
a két rövidtávon nyer és így abszolút 
első lesz, a pontversenyre való tekintet 
nélkül. 500 méteren kemény csatát fog 
vívni Vmezével, de ennek a távnak győz
tesét benne látjuk. 1550 méteren szijítén 
lehet esső, de könnyen lehet harmadik is- 
Ha itt nem nyer. .akkor a pontverseny
ben előreláthatólag csak negyedik lehet- 
Hidvéghy is hasonló nehéz helyzetben 
van. Mellette szól az, hogy az eddig elért 
versenyeredmények közül fajsúlyra az ő 
3000 méteres eredménye (5:09-3 mp) ér leg
többel. 5000 méteres ideje is csak egy ár
nyalattal gyengébb ennél. Szerintünk, ha 
nem Ladányival kerül össze párban 5000 
rh-cn, talán csúcsot is tud futni (8:42-9 
mp), bár ehhez nem kedvez a mostani 
10 fokos hideg. Reggel tehát az 5000 mé
teres futamot megnyerheti- Délután kö
vetkezik az 500 méter. Ha egy másódperc- 
öél többel nem kap ki a győztestől, akkor 
már nyert ügye van. Ez esetben 1500 mé
teren, megnyugodva és önbizalomban meg
erősödve még ezen a távon is győzhet, bár 
itt már szinte biztosan Ladányi lesz a 
pária- (Könnyen lehetséges, hogy 500-on 
is Ladányival fut párban.) Tehát ezek 
szerint ő is arathat két távú győzelmet, 
vagy esetleg pontozás szerint, is lehet elsö- 
Yinczo a legrégibb futó ebben a gárdá
ban- 500 méteren ő az esélyes. Vasárnap 
500 métereu elért, győztes idejénél jobbat 
is tud. Ha összeszedi magát és nem ide
geskedik, akkor ismét győzhet a legrövi
debb távon. De, ha ez sikerül is neki, 
akkor is csak haritiadik helyre tinpo.ljük, 
sét a valószínűség amellett szól, hogy 
negyedik lesz- A további helyezéseket 
Fmycdi F., Gündisch. Kiss, Szoboszlói, 
Kaas. Vida és Somlai egymás között fog
ják eldönteni, remélhetett cg egy pár jó 
egyéni csúccsal. A verseny 6-án. szombat 
reggel 8 órakor kezdődik az 50<M) méteres 
futammal- Délután fél 3-ko-r futják az 500 
métert. A párosítás az 5000 méteres helye
zések szerint történik. így: 1—2. 2—4 <stb- 
Fél 4-kOr az 1.300 méterre kerül sor, az 
500 méteres helyezések szerint. íg y  tehát 
nagyon könnyén lehetséges hogy kétszer 
is láthatunk majd Ladányi—Hidvéghy 
párharcot. Várható idők jó jé.g és szói
mra tes idő eset ér: 5000 méterén: 8.45 rn*v 
500 méteren: 45-8 mp. 1500 méteren: 2:28 
mp.

LADÁNYI ERNŐ GYENGÉLKEDIK
Ladányi Ernő már három nap óta nem 

volt edzésen. Felhívtuk telefónon és a 
következőket mondta el nekünk: Már he
tekkel ezelőtt éreztem mirigyfájdalma
kat, de nem tulajdonítottam fontosságot 
az egész dologpak és végeztem edzései
met tovább. A vasárnapi verseny után 
azonban már igen nagy fájdalmaim vol
tak. Időközben a jobb lábszáramon ke
lés is keletkezett, ami még soha éle
temben nem volt nekem. Jelenleg lázas 
is vagyok és orvosi tanácsra ágyban 
fekszem. Végtelenül sajnálom, hogy a Le- 
viczky-emlékversenyen nem vehetek részt. 
— pedig nagyon készültem erre a ver
senyre. Remélem, a bajnokság rajtjánál 
már ott lehetek és esetleg a portyára is 
elutazom „Sobriékkal \

KISOK EDZÉSEK A MŰJÉGPÁLYÁN
A korcsolyázó szövetség kiadta leg

újabb edzésbeosztását a KISOK koron- 
gozói részére. Ma, 5-én: Szent'Imre, Ár
pád. Zsidó gimnáziumok és Széchenyi 
felsőkereskedelmi. Beosztott tanárok; 
Düppong és Herényi. 8-án: Evangélikus, 
Verbőczy, Berzsenyi gimnáziumok és Rá
kóczi felsőkereskedelmi. Beosztott taná
rok: Mikó és Zsingor. 9-én: Bencés,
Szent István, Kemény gimnáziumok és 
Elektrómechanika. Beosztott tanárok; Ka
póéi és Kernén}'. 11-én: Kegyesrendi.
Kir. Katolikus. Zrínyi gimnáziumok és 
3zent István felsőkereskedelmi. Beosztott 
tanárok; Molnár és Tajthy. 12-én: Szent 
Imre, Árpád. Zsidó gimnáziumok és Szé
chenyi felsőkereskedelmi. Beosztott ta
nárok : Paulinyi és Somogyi. 13-án: Eöt
vös. Pestszenterzsébetj gimnáziumok. Rá
kospalotai felsőkereskedelmi és Gyakorló 
kereskedelmi. Beosztott tanárok: Patai és 
Kemenes. 15-én: Berzsenyi, .Evangélikus, 
Verbőczy gimnáziumok és Rákóczi felső
kereskedelmi. Beosztott tanárok: Hor
váth és Szabó. 16-án: Kemény. Bencés, 
Szent István gimnáziumok és Elektró
mechanika. Beosztott tanárok: Kuhasi és 
Kiskun. 18-án: Kegyesrendi, Zrínyi, Kir. 
Katolikus gimnáziumok és Szent István 
felsőkereskedelmi. Beosztott tanárok: Sí
rnék és Tajthy. 19-én: Szent Imre, Ár
pád, Zsidó gimnáziumok és Széchenyi 
felsőkereskedelmi. Beosztott tanárok: 
Düppong, Pcrényi. 29-án: Pestszonter-
zsébeti, Eötvös gimnáziumok. Rákospalo
tai felsőkereskedelmi és gyakorló keres
kedelmi. Beosztott tanárok: K uílár é3
Ács. 22-én: Evangélikus, Verbőczy, Ber
zsenyi gimnáziumok és Rákóczi felsőke- 
kede’ mi. Beosztott tanárok: Kuhár és
Zsingor. 23-án: Bencés, Szent István, K e
mény gimnáziumok és Éíktrómechanika. 
Beosztott tanárok: Kaposy és Kemény.

Több edzésbeosztást már nem ad ki A 
korcsolyázó szövetség, mert 23-a után 
már a KiSOK korongozóinak bajnoki 
mérkőzései fognak következni.

— Sokszor feltűnt nekem a tanfolya
mon — mondja Horváth-Halas Őrnagy 
.—, hogy egyesek milyen ruganyosak, 
milyen hajlékonyak, másoknak a tartása 
tetszet**, m harmadik é*

Augsburgban az E V  Füssen nyerto a 
oron^rtornát. A  döntőbe® 1:0 arány- 
verte as EV Avfgsbarg csapatát*.

Popp Márta és még 4—5 BKE műkor
csolyázó szombaton reggel utazik el. *A 
következő városokban fognak bemutató 
futásokon résztveiini: Székesfehérvár,
Szombathely é® Győr*

M O ZI

á t r i u m ,  0 m « s 3 »  t

l i r i s é ü i L i i a s i á r o k
Nem időszerű  film. A  legkevésbé 

sem időszerű. De elsősorban talán 
éppen ezért fog tetszeni a közönség
nek.

N y á ri estén cigányzene . .  . Habzó 
pezsgő . . .  H oldv ilág . . .  K islányok, 
huszárok . .  . M a gyar huszártisztek, | 
bécsi bárónő . . .  Szerelem  . . .

Nem igaz, hogy ez a világ soha
sem volt valódi. Nem igaz, hogy a 
régi békében is csak meséltek ilyes
miről. Az igazi Gyurkovics-fiúk (ha 
nem is éppen ezen a néven) valóban 
áttáncolták a pesti és a megyei 
bálokat, pezsgőztek, udvaroltak, pár
bajoztak. Ehhez az emberfajtához 
tartoznak ázol-: az öreg és fiatal 
Bercsényi-huszárok is, akikről Szla- 
tinay  Sándor ezúttal nem operettet

írt, hanem filmet készített.
Hangulatos képek és mulatságos 

jelenetek sorozata ez az új magyar 
film, amelyben a szigorú bíráló itt- 
ott találhat kifogásolnivalót is, de öl 
kell ismernie, hogy ícsey  Rezső fel
vételei általában szépek, Szlatinay  
Sándor kísérőzenéje filmszerű, ren
dezése pedig tele van zenei ötletek
kel.

A főszereplők . között Szeleczky  
Zita, H idvéghy  Valéria és Szilassy 
László a.z ifjúságot, M akay  Margit 
a finom eleganciát, Vaszary  Piri a 
kacagtató komikumot és Csortos 
Gyula a komoly művészetet kép
viseli.

Derűs, vidám , kedves f ilm  készült 
a Bercsényi-huszárokról.

A* LTC Praha korong-esapala Klag-en- 
furtbnn kőt niúrkozös?. játszott. Az első 
mérkőzésen - :4 Ifi:'.. 2:0. 3:5), a másodikon 
pedig f:í ((1:1, 1:0, 2:0) arányban győz
tek a prágaiak.

Trenesénben jégkoroögtornát rendeztek.
A HG Trónéin győzött.

Zsolnán 12 csapat részvételével korong- 
tornát bonyolítottak m. A főiskolások csa
pata győzött a Slavia és az SK Ziiin
éin tt.

A berlini ,.SportpáIasf‘ nemzetközi ver
senyei, ..A birödialrni főváros nagydí.iá- 
ért" nemzetközi élgárda méri össze a tu
dását március végén a berlini „Sportpa- 
last"-ban tartándó műkorcsolyázó verse
nyek keretében. Egyidejűleg nemzetköz1 
korong-mérkőzéseket is rendeznek.

A BRE korongcsapatának belgrádi (  
milánói portyájára nem utaznak el a k 
jelölt műkorcsolyázók, mert itthon is ren 
geteg meghívás vár rájuk és elsŐ30rba“ 
ezeknek akarnak eleget tenni a meg 
hívottak.

Mannheimban két mérkőzést játszott r 
WÉV (bécsi korongcsapat) és miridkő 
alkalommal győzött a helyi csapat ellen' 
7:4 (3:1, 2:1, 2:2) és 7:3 (2:0, 4:2, 1:11 
arányban.

Düsseldorfban a helyi csapat győzöl 
a Krefeldi EC korongcsapata ellen 2:' 
(1:0, 0:0, 1:0) arányban.

A BBTE korongcsapata ma utazil
Besztercebányára, ahol korongtornán vés: 
részt 6-án és 7-én. A helyi csapaton ki 
vül a bécsi Eislaufverein korongcsapat: 
is részivesz ezen a tornán. Innen. Pá
rádra utazik a BBTE. s ott szintén ké 
mérkőzést játszik.

A ma és holnap lezajló műkorcsolyázó 
verseny számai a következők: 12. élet
évükét még be nem töltött lányok ver 
eenyc. Ifjúsági verseny lányok és fiúk 
részére. Szenior hölgyek versenye, sze 
nior urak versenye, párosversény és tánc 
verseny.

F, héten Kassán a sportegyesületei 
áldozatkészsége folytán (az eddigi rende 
zések gyenge anyagi eredményei ellenére; 
a jégsportokat kedvelő közönségnek.' f 
következő jégkorongmérkőzésekben les 
alkalma gyönyörködni: Január 5 (péntek 
este fél .9: KAC—B=EAC barátságos
Január 6 (szombat) délután fél 3: KSC— 
BEAC barátságos. Január 7 (vasárnap) 
délután fé! 3: KAC—TIAC Un gvár vidék 
bajnokság, első mérkőzés.

-’EIÍÉZeS
MA ÉRKEZNEK A ZÁGRÁBIAK

A zágrábi válogatott tóközök ma. pán
tokon esfo 20.tő-kor érkeznek a Keleti pá
lyaudvarra.

A január G-án kiálló Pélmágyarországi 
Csapat t-agjai: Barta.Béla. Kanyó István. 
Önózó István (szegedi vasutas), Bujdosó 
Mihály, Tóth Dezső (ceglédi MOVE). H i
deg Pál, Kiss József, Vecsernyés Ferenc 
(Kecskeméti MÁV), tartalék; Tóth Pél- 
(ceglédi MOVE).

A  január 7-én kiálló Budapest váloga
tott csanot togini: Keliger, Radócz. Mii* 
kovits (HÉV), Viü-Vejm-ola. Répásy (WM), 
Szabó József (Kőbányai Kasz ), Sáro-si- 
Staffa (Előre), Oravetz (DrH), tartalék: 
KLricsi (Előre), Sporling (Corvin).

A. Kőbányai Kaszinó 1939. évi házibaj
nokságának (50+50) eredménye: 1. Jaksitz 
dr 401, 2, Trunnrr 392, 3. Faludy 391 (128), 
■t. Kortalan 8M (118). 5 Csanody 391 (112), 
6. Rácz dr 387, 7. Szabó J. 384 fa. (Záró 
jelben) a tartóidéban elért eredmény. A 
tiszteLotdíjákat 13-án este fél 8 órakor 
fogják kiosztani a Füzér-utcai _Kaszinó
ban. * 10

RÁDIÓ
M AI MCSOB:

Péntek, jaruár 5.
Budapest I. (549.5 m): 6*45: Torna- Hí

. rck. Hanglemezek. — 10: Hírek-. —_ 10.20: 
A  szív. WicS'inger .Frigyes dr előadása.
10 45: Illává- Irta: Kovács Ödön. — 1210: 
Országos Posta szenekor. Vezényel Eördügh 
Já-j.0ö. — Közben: Hírek. — 13-30: Farkas 
Sándor cigányzenekara. — 14-30: Hírek. — 
16.15: A  méhek beszéde. Irta: Bánki Sán
dor. — 16.45: Hírek magyar, szlovák és 
magyaréorosz nyelven. — 17-15: A közön
ség kedvelt lemezei. — 18: Sportközlemé- 
nyek. — 18.15: A  rádió szalonzenekara. 
Közreműködik: Szabó József (harsona).
— 18-50: A  téli Balaton- Cholnoky Jenő 
dr előadása- — 19.15: Hírek. — 18-30: Mo
zart operája: „Don Juan” . I- felvonás-
— A  kormányzó: Székely Mihály; Donna
Anna leánya: Osváth Júlia: Don Ottavio, 
ennek jegyese: Pataky Kálmán; Don 
Juan: Svéd Sándor: Donna Elvira: Báthy 
Anna: Leporelló: Kálmán Oszkár;* Ma- 
eette: Maleezky Oszkár; Zerlina: Gyur- 
kovits Már:a. — 21.15: Szórakoztató hang
lemezek. — 21.40: Hírek. — 22.10: A
Chappy-tánozenefcar játsziC — 22.45: Ku-
rina Si.mi cipányzen&kara játszik. — Köz
ben 23; Hírek német, olasz, angol és 
francia nyelven. — 00.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m): 19.20: A  rádió 
szalonzenekara. —) iá: Hírek magyar,
szlovák^ és magyar-orosz nyelven. — 20-20: 
Jazz-száfnok hanglemezről. — 20.55: A
magyar színészet első mecénása. Kádár 
Jolán d-r előadása. — 21,30: Mozart ope
rája. „Don Jüan." II. felvonás.

Kassa (250.1 m): 11-05: Dunántúl szelle
me. Ambrugka Zoltán előadása. — 11.20: 
Operett-részletek hanglemezről. — 11-40: 
Hírek magyar és szlovák nyelveit. — 15.30: 
Hanglemezek. I. rész. Beethoven: V. szim
fónia (c-rrtoll). Vez.: Mengeiberg. II,  rész. 
Xatrrar MtsMfeUtimlate, . . .

M O ZIK  M Ű S O R A :

RÖVIDÍTÉSEK: Sz ■=■ szombat, V =  vasár
nap, n =» f =  </•• h — %.

A  szombati ünnepnapon vasárnapi 
kezdések!

Bemutató mozilt

ÁTRIUM Margit-körnt 55. Te!.: 153-034. 
ffi. f8, Í10. Sz. V.: £4-kor ie. Bercsényi hu
szárok.
CITY Vilmos osászár-út 36. T : 1H140 1:6, 
Ii8, hlO. Sz. V-: t'4-kor is. Vihar Ázs'u 
felctt-
CORSO. Váei.-n. 9. T-: 182-818. nS. nS. nlO- 
Sz. V.: n4-kor is. A férj közbeszól. 5-ik 
hél! 7-én d. e. n!2: Francia operamaUné. 
DÉCSI. Teréz-körút 28. T-: 125-952. G, 8,
10. Sz. V.: 4-kor is Csapda.
/OKÚM. Kossuth i. -u IS. T  189-548. 
nfi, f8. hlO. Sz. V.: n4-kor is. Halálos ta
vasz. 3-ik hét!
1ITIÍ ADÓ FI l.MSZINH AZ. Erzsébet krt 13. 
T .: 222-499. 10-től 12-ig folyt. A holland 
határvédclera és a finn-orosz háború. Stb. 
OMNIA Kölcsey-utca 2. T : 130125. 5. nS. 
(10. Sz. v .: 4, 6, 8. 10. Bercsényi huszárok. 
RADIUS. Nagymező-utca 22. T-: 122-098. 
(6. h8. hlO. Sz. V.: f4-kor is. Da! a sza
badságról.
ROYAL, APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
222002. nfi, f8, hlO. Sz. és V: 4, 6, 8 10- 
Tarzan és fia. 3-ik hét!
SCALA. Teréz-körút 60. T-: 114-411. h5. f8, 
hlO. Sz. V.: f3. 5. £8. SU. A négy toll. 
ITRAXIA. Rakóezi-út 21. T.: 14S (Htí. 5. n8, 
(10. Sz. V-: h3 kor is. 1848 Mária Ilona. 
3-ik hétre prolongálva! 7-én d. o. 11; 
gróf Bethlen Margit előadása.

Utánjátszó mozik

Br o a d w a y . Károiy-ksrút s. t .: 144-212, 
n4. Í6. h8. 10. Sz. V .: 1-kpr is. ístep,., 
véle, tanár úr!

APITOL Baross tér S2 Tel.: 134 337. 
fii, hl, 3, n6, £8, hlO. A holnap hősei. 2-ik 
hét!
JASINO Bskö-út, 1. T  : 383-102. f6. tS, 
flö. Sz. V.: ff-kor is. Baba-mcnyország. 
CORVIN ÜUői-út 40. T : 138988. 14. Í6, 
fS. flO. V.: f2-kor. is. Tánc a föld körül. 
V. d e. fii: Mesterdalnokok.
CDIT Szént István körűt 16. T : 114502.
1. 6, S, 10. V.: 2-kor is. 16 évesek. Pro
longálva!
’ OLLYWOOD Bethlen-tér 3. T : 14245S, 

f4, £6. fS £10 V; f2-kor is. Tizenhat
évesek. 5-ik bőt! V. d. e. f i i :  Hindu lánd- 
zsás.
KAMARA. Dohány-utca 42, T*: 141-027.
11, 2. 4, 6, 8, 10. Gibraltár.
r.l.OYD, IJnUán-u 7/a. T  . 111-994 . 4. 6. 
8. 10. V. 2-kor is. A kis fenség parancsa- 
V. d- e. 11: Fiúk városa.
PAT.At'E. Erzsébet-krt 8. T.: 221-222. II,
2. 6. S. 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
3-ik hét!
SAVOY Üllői-Út 4 T.) 146-040) f4. fB fS.
flO. V.t f2-kor is. Reiíegés. V. d e. £11: 
313, Charlie Chan-
SXMPI-ON Horthy M.-űt 62 T. 268-999. 
f4 f6. f8. flO. V : U-kor í2-kor is.
A kirehfeldi pap.
STÚDIÓ). Akácfa-utca 4. T.: 140-840. ít, 2, 
f, 6. 8, 10. A gályarab.

Továbbjátszó mozik
Aí KOTAS fjömhfis R * n 11. T 355 274. 
n4, nS. n8. nlO V.: n2-kor is. A 8 testőr. 
6-ái. d. e. 11: Heidi. 7-én d. e. 11: Mr. 
Műtő nagy játszmája.
BET.VÁROSI Irányi-utca 21. T : 384568. 
i. 6, 8. 10. V: 2. 3. 4. 5 6. 7 8. 9. 10.
Hölgyek előnyben. V. d. e fii, 12: Az
utca üdvöskéje.
BUDAI APÜÍ.I.O Széna-tér. T- 351500. 
f5, b7, 9. V.: Í2, f4. ffi. fS, flO. Hölgyek 
előnyben. 6 án d. e- f i i :  Magdát kicsap
ják. 7-én d. e- f i i :  Hyppolit a lakáj. 
RLDORADO Népszínház-utca 31 T : 133171.
4. fi, 8.' 10. V-: 2-kor is. A  Noszly-fiii 
esete Tóth Marival. 7-ón d. e- 10, f i i :  Az 
utolsó pillanat.
HOMEKOS. Hermina-u. 7. T.- 296178.
h5, 7. nlO. V.: f2-töl. A nőtlen férj. 
IPOLY Csáky-utca 65. T : 292626. f4. £6 
68, flO. V.: 62-kor Is. Hölgyek előnyben. 
6-á.n d. e- fii: Családi pótlék. 7-én d„ e, 
fii: Örök titok.
JÓZSEFVÁROSI. Kálvária-tér 7. T.: 134- 
644. 64, 66, 68, flO. V.: 62-kor te. Hölgyek 
előnyben. V. d. e. 610, f 12; Az Aréna 
hőset.
OLYMP1A Erzsébef-körút 26. T : 342947. 
11. 2. 1. 6, 8, 10. Hölgyek előnyben. 
OTTHON Ben.e-zky ntea S T,: 146—447- 
n4. n8. n8, n!0. V.:. n2-kor is. A szívek 
nuzsikája. A magyar úszás. V. d- e. 10, 
fl2: Az asszony és az orvos.
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Megjelenik szerda és szómba® Mviteílb 
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Főszerkesztő: Dr- Vadas Gyula. — F#» 
ielős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Knltsár István.
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