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Olasz portyára mennek 
a MAC vililabdázó!

A  "kék-sárgák kiváló vizipólócsa- 
patát portyára hívták, meg az ola
szok.

A. portyát a nápolyiak csapata, a 
Rari Nantes' rendezi. A terv szerint 
a MAC-nák" köt mérkőzést kellene 
játszania Rómában, s amennyiben 
lehetséges, Milánóban is.

Ifejkeréstük Végvári Károlyt, a 
MAC úszószakosztályának vezetőjét, 
hogy érdeklődjünk a portyáról. Víz
vári a. következőket, mondta:

—  Mindem percben várom. az ok\~ 
szók értesítését. Mára. ígért levelük
ből tűnik hí, hogy most pénteken, 
Vágy a. jövő hét péntekjén indu
lunk-e útnak.

—  Tehát még nem biztos a 
portya. ?

—  Dehogynem biztos, csak az a 
kérdés, mikor kezdjük meg. A  ná
polyink már régen meghívtak, de 
ügy látszik, még nem osztották be 
teljesén a, portya műsorát.

*— Í5s kikkel, játszanának?
—  Természetesen elsősorban a 

Rarí Nantes Nápoly az ellenfelünk. 
Szó van két római mérkőzésről is, 
amikor is a Láziéval játszanánk, ez 
ffi két mérkőzés már biztosnak. te
kinthető. Beszéltem egy milánói mér
kőzés lehetőségéről Zólyomi Bandi
val is. ígéretet tett, hogy majd ott
hon elintézi a dolgot. Remélem, ezt 
«  márkűzést is sikerül nyélbeütnünk.

—- Mi lesz, ha nem tudnak ele
gendő mérkőzést összehozni, akkor 
is elmennek a portyára?

. —  Minket tulajdonképpen nem is 
érdekel, hány inérkö.zést játszunk 
uz a náMolyiak dolga, akik vendégül 
latnak: fyljes ellátásunkat és az uta
zási költségeinket fizetik. Az bizo
nyos, hogy a portyára elmegyünk, 
ezt már megtárgyaltuk!
szókkal. az óla-

—  Ha mennek, kikből áll majd a
portyacsapat? J d
„ “  A  P°rtydra hét vízilabdázó és 
két úszó megy. 2sf évszer int a követ- 
késők: Mezei dr. —  Fábián, Tolnai 
— Somóczi —  Kánássi, Tarics, Szí
vós,. továbbá Elemért és Fábián.

-— Tehát a nyári csaoat már ké
szen Is van, — vetjük közbe.

—  Lehetséges, —  mondja némi 
gondolkozás után Vízvári. —  Min
denesetre kipróbáljuk ezt az összeál
lítási. Remélem, a portyán Össze
szoknak a fiuk, s ez az új együttes 
megszerzi majd az oly rég várt baj
nokságot.

& ÖMlcis készül 
^.Ferencváros ellen

•füRosziáv eredmények
M d í  szombaton a Fe- 

^ sz ik . A  verbászi csapat 
aiianao edzésben van s az elmúlt vasáx- 

'01'QVói Bata vegyescsapatávai 
ni_érkózbtt A mérkőzést 2:1 (0:0) arány-

Ve?báaSZ<SUlvCÍh,nyerte meS- A mérkÖiiéS
ai-tnvW ban m a Konkordia 1:0 (1:0)
Wérltózést l &iLe le* a HASK CFaPatát- A 
Konkorriis ‘t  ’ H.or'''át Kupáért vívták. A 
a Horvát Tte*zel a győzelemmel bekerült
óik és harnZi-uk;52,épdöntöJétoe- A m4sö-
1 Zágráb) és f  kJ  S!ttevS a Gradjanski
A  negyedik rlszteí; «ka (Szabadka> lesz.Vagy a r o a i f^ e v ő  a spalatól Hajdúk

Boldog újév mellé gól- 
fr?P,e8 középcsatárt 
Klván magának

a Taxi
H HallóRPesthy mérnök úr?
~  teen. Tessék!

ta v a 4 Nt!™zeti Spoí ‘  érdeklődik a Taxisok 
a tíii í?rvej« Eondjai iránt. Meddig tart 
* tavaSPrt1Wény“ dtetnek-C új ^tékost

oarda pihenője január zo-ia ' tart. io  a 
után tornatermi edzés következik ,
aztán ki menyünk a. szabadba. Tekintettel 
«rra_ iiofirj/ az öcs folyamán egyik csávát 
M sem m el sem -voltunk állandóan mea- 
tilégedve, tulajdonképpen mindenhová k-l 
lene egy-egy erősítés. Ez azonban a mai 
T Z Í l z  vli sonyok között lehetetlen.

azi>nban mindenáron lesz 
J8L váltpzd.s a tavaszra. Még nem tud'. 
ÍUk, .hogyan, de les- 

~  Köszönjük! Boldog űi évet kívánunk.
e-malIá mén egy gyors.

csatárt' i r f f f f r v * 8 gólképes... közép- 
iaUú t  *’  , kívánok magunknak. Akkor talán nem less baj a tavasszal ,
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A Ferencváros nem tudott 
kitérni a rengeteg meghí
vás elől s lekötött még 
egv oortvamérkőzést
Január 16-án kedden Nagybecskeieken játszanak 
a zöld-fehézek

Eredetileg ágy volt, hogy a Fe
rencváros a január 7-i, ankarai mér
kőzésével befejezi a téli portyáját, 
annál is inkább, mert ez volt e 
portya hetedik mérkőzése. Azután í  
portyához hozzájött a január 10-: 
istanbuli, a január 13-i újverbászi é: 
a január 14-i zombori mérkőzés.

Tegnap beszélgettünk vitéz Kéme 
nesyvel s megkérdeztük tőle:

(—  Nincs valami újság a portya 
körüft)

De igen. Nagy újság van. Még 
egy mérkőzést kellett lekötnünk)) 

( — Kellett ?) . . . .

—  Igen. Így szősserítü. Annyi 
meghívást kaptunk, hogy végül is 
rie.m tudtunk kitérni előlük. Még 
diplomáciai úton is kértek bennün
ket a portyánk meghosszabbítására. 
Arra kértek, hogy január 16-án, 
kedden játsszunk Nagy becskor éken 
a Borac ellen. Én ezt a mérkőzést 
egymagám nem akartam lekötni s 
éppen ezért beszéltem a sportbizott
ságunk minden tagjával. Mindgnv- 
nyian ellenezték a portya meghosz- 
szabbítását, de végül is mindannyian 
kénytelenek voltak beleegyezni a 
meghosszabbításba, mert válóban 
nem lehet Kitérni a meghívások elöl.

Azt azonban máris kimondtuk, hogy 
bármilyen'további meghívást is kap
junk, a portyánkat most már nem 
bővítjük tovább. • A  nagy becskor eki 
mérkőzés lesz az utolsó a január 
17-én itthon less a csapatunk. A 
fiuk a nogybeeskereki mérkőzésre 
is csak nehéz szívvel utaznak majd 
el. Hiszen mindannyian jönnének 
már haza, Zomborban már elég kö
zel lesznek a, magyar határhoz s 
akkor majd vissza kell utazniok 
Nagybecskerekre. A nagybecskereki 
mérkőzés lesz a portyánk kilencedik 
s egyben utolsó mérkőzése.

Jugoszlávia hajlandó 
lúniusban kiállni 
a magyar b) 
válogatott ellen

A  Ma Sz idei verse ny tervezetébe 
még csak mint ideiglenes határna
pok voltak beállítva a válogatott via
dalok időpontjai. Az. ezirányú meg
keresés ugyan már elment régen a 
német, olasz és jugoszláv szövetsé
gekhez, de az intézőbizottság ülése 
előtt ezekre válasz még nem érke
zett.

Tegnap azután befutott az első 
fecske, a jugoszláv szövetség vála
sza. A  jugoszlávok örömmel nyug
tázzák, hogy a MASz a tavaly őszi 
zavarok miatt elmaradt Magyaror
szág B )—Jugoszlávia „mérkőzés pót
lására hajlandó elküldeni B) csapa
tát Jugoszláviába. Közük, hogy a 
június második felére tervezett idő
pont nekik megfelel (itt valami té
vedés van, mert a MASz június 9-et 
javasolta); a versenyszámok és min
den egyéb feltétel marad a tavalyi, 
csak még a színhelyre vonatkozólag 
nem tudnak végleges váiaszt adni. 
Mindenesetre fenntartják azt a jogu
kat, hogy a verseny színhelyét ké
sőbb állapítsák meg. (Belgrád, Zág
ráb és Ljubljana jön elsősorban szá
mításba.)

A  MASz-ban örömmel fogadták az 
értesítést, az időpontbell félreértést 
gyorsan elintézhetöuek tartják, úgy, 
hogy ez a mérkőzés már biztosított
nak tekinthető. Annál nagyobb ér
deklődéssel várják a közismerten 
nehezen mozduló olaszok és a tava
lyi lemondás miat.t esetleg neheztelő 
németek válaszát a magyar szövet
ség meghívására

NAGY KAO-MAC H VRC VARHATÓ 
A Sí VÁLTÓBAJNOKSÁGBAN

A MAC rendezi az idény első sífutó- 
versenyét. A 4x10 kfn-es bajnokság ke
rül sorra — Velősön. A hóvjsacnyok 
n-agybzeníeki a rendezőség, kitűnő pályát 
tűzhet ki. eszményi futópályát.

Tíz csapat nevezett, a bajnokság sorsa 
nyilváh fnegint a MAC, a, KAC é? a 
BBTE közt dől el. Emlékezetes, hogy 
tavaly a kassaiak annyira megszorították 
a MAC-ot, hogy csak T.Honi mentette 
meg a bajnokságot a kék-sárgák szá
mára.

A versenyzők egy része már pénteken 
felutazik. ÍSrdekes 'összehasonlításokra lesz 
alkalmas a verseny, könnyű lesz mérni az 
egyes lutók idejét, mert a pálya egvetlon 
10 ktn-eS kör lesz.
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. Amipta.ajz; edzők testületé vette 
kezébe az egységes játék elgondolás, 
a taktikai iskolázás és áltálában a 
játék színvonalemelésének nagy pro
blémáját, .-irót.a az edzők a magul: 
körében dolgoznak szorgalmasan 
Legközelebbi értekezletük csütörtö 
kön lesz. Ezen az értekezleten meg 
fog  jelenni Gídófalvy Pál dr. is, ar 
MLSz miniszteri biztosai

Gidójálvy Pál dr. elő fogja terjesz 
teni az edzők összessége előtt azt r 
tervét, hogy tavasszal kísérleti ifjú 
sági edzőtábort állítsanak fel. Kez-

Fo£| Káro'y keze a’att 
kezdte meg téli edzését 
az első Ifjúsági csórót!
Hétfőn este gyűlt ejt össze először a 

kiválasztott ifjúsási labdarúgók téli tor
natermi edzésre. Az első ilyen edzést a 
BVSC Szőnyi-úti pályájának tornatermé
ben tartották mea. Az edzést Fog] XI. 
Károly, a régi válogatóit hát vél vezette. 
Az edzésen 10 egylet 44 :fiásági játékosa 
vett riszt. Az edzés szünetében Gídófalvy 
Pál dr miniszteri _hizto« arra kérte a 
fiúkat, hogy az edz") utasításait jó szívvel 
fog-adják és a kijelölt gyakorin tokot lel
kesen végezzék. Gidófalvv . dr Holló Zol
tánnal és Bnrosay Jánossá! mintegy hó- 
romn-figyéd óra hosszat figyelte az ifik 
szoraa’mnfi cd zésé t-

Fogl Károly először gimnasztikái gya
korlatokat. végeztetett a játékosokkal, 
azután különféle labdagyakorlatok kerül
tek sorra (mellel va'ó toppolás. stb.). 
már amennyire a szűk hely ezt megen
gedte. A flatál játékosok Fogl Károly 
és Molnár Ignác utasításait igyekeztek 
pontosan végrehajtani. Persze, hibák je_ 
lentkeztek elég nagy számban, de mint 
Fogi Karcsi mondotta:

— A harmadik edzés után már egé
szen másként lógnak mozogni a fiúk. 
Tehetséges anyagot kaptam a kezembe. 
Szívesen foglalkozom a fiúkkal.

A játékosok az edzéí után tejet is 
zsemlyét kaptak.

A Corvin ASE nemzetközi tekeverseftyó.
Hétfőn este bonyolította le a Corvin 
ASE a Maximir Zágráb Jugoszláv iokc- 
brijnokes’inattal hatos versenyét. KÖlesö- 
nős zászlóösaTe után kezdték n versenyt, 
amelynek egyik osetnéuyo a jugoszláv
Pávleszfes csúcsteljesítménye Í50 . teli, 59 
tarolás). 429 fát dobott. Részletes eredmé
nyek: _ 1 pár: Pavleszios M. 277 és 
152, _ összesen 429, jugoszláv- csúcs-
Zolnai C. 27S és 127, összesen 495-
2. pár: Halbauer C. 250 és 335, Összegen 
385. Eerlán M. 263 és 121, összesen 345.
3. pár: Kömből M. 2-52 és lift,' összesen
331, Tóth C. 2*3 és 308, összesen 371. 4. 
pár: Gombos C. .25? és 335. összesen 387, 
Horváth 21. .263. és 07, összesen 35S.

detben a budapesti ; ifjúsági gárda 
legjobbjait vonnák ,be és az arra ön
ként jeleptkező edzőknek adnák át 
3zt a keretet. Addig már elkészülnek 
az edzőit a Xiidolgozott alapelvekkel 
ás akitor az ifjúságiak között gya
korlatban is megvalósíthatják a ma
gyar futball feljavítására irányuló 
munkát. Májusban a vidéki ifjúsági 
keretet is bevonják a munkába. A  
terv vaiőraváltásának részletkérdé
seit az edzőkkel fogja megtárgyalni 
az MLSz miniszteri biztosa.

Február 11. s 
magyar-német 
ökölvívó mérkő
zés Breslauban

A  csapatbajnokság befejezése 
után ökölvívó válogatottunk a régi 
hagyományoknak, megfelelően kül
földi portyára indul. Elzuttal Német
országban portyázik válogatott 
együttesünk. Február 11-én Breslau- 
ban a német válogatott ellen ját
szik, ut.ána pedig két-három más 
városban is szorltőba lép a magyar 
ökölvívó válogatott.

Amsterdam: Városi válogatott—Hol
land válogatott. 4:1 (2:0). ■

C j hassa! játékvezetők. A gyakorlati
vizsga sikeres letételével játékvezetők let
tek. a következő kassai sportemberek: 
Bajusz Ferenc KSC. Lehotai Béla KSC, 
Korsóit János KSC és K irá ly  Béla cgyl. 
kívüli.

KOSÁRLABDA MCSOR
Csütörtökön, 11-én. Mfleayetemcn.

7.10: MAFC II.—BSzIÍRT II. Vezeti:
Udvardi és Farkas. 8.10: BBTE II.—
Színe I. Vezeti: Mátyási és'Kardos.
9.10: BÉAC I I —VÁC I I .  Vezeti: Velkey 
és Szamosi. 6.10: - IV . o. mérkőzés: 
MRTSE—BSE. Vezeti; Jánosházi és 
Bácsalmási. , ,

Szombaton, 13-án a Műegyetemen. 6.10: 
VÁC—BBTE. Vezeti: Dobozi és Hulényi. 
7.10: MAFd—252. cserli. Vezeti: Király 
és Nonn. 8.10: BEAC—BSzKRT. Vezeü: 
Paku és Badacsonyi. 9.10: egy I II .  o. 
mérkőzés: 252. .csertő I I .—'SzIHC II. Ve
zeti: Stolpa és Gáti.

Vasárnap, 14-én a Műegyetemen. 9: 
BEÁC IV.—Gamma- (Fazekas, Jáuos- 
házi). 10: BSE—MAFC I I I .  (Kardos, Lu
kács). 12: MRTSE—MOVE RAFC (Mi-
hétszfey, Gáthy). 11: I I I .  o, SlTE—BEAC 
III .  (Velkey,- Enyedi). :

8ICE Jiirija (LjuDi-
la«a) 3:1 (1:0,1:1,1:0)

Belgrád, január 3.
(A BKE - korongr-sapata - belgrád—, 

milánói portyája, első állomásán, a 
jugoszláv fővárosban kétszer mérkő
zött. A  Belgrádban bemutató számba 
menő korongjátékban ellenfele mind
kétszer a ljubljanai Ilirija volt. Vér. 
sárnap — mint, már tegnap közöltük 
•— 8:l-re győzött a BKE, hétfőn 
&:U re. Erről szól alábbi' telefon jelen
tésünk :)
A  görögkeleti karácsony i plsodik 

napján a BKE jégkorongcsapat^ 
visszavágó-mérkőzést játszott a 
ljubljanai Ilirijával: M integy' 1000 
néző előtt folyt le a. mérkőzés.

A  BKE így á llt. fel: Dobák —> 
Gosztonyi, Havas — Margó dr, M ik
lós, Farkas. Csere: Minder, Endrei.

A  budapesti csapat vasárnapi fö
lényes győzelme után ezúttal csak 
a játék szépségének a kidomborítá
sára törekedett. Ez teljes mértékben 
sikerült is. A  közönség időnként ha
talmas tapsviharral Jutalmazta a 
szép iskolajátékot. A  gólok a kö
vetkező sorrendben estek: az X.
harmad S. percében Miklós, a II. 
harmad 8. percében Farkas, a 9.-ben 
Mohrbachér, a ü l. harmad 3. per
cében Havas.

Jól játszott Miklós, Margó dr., 
Minder és Dobák.

A  mérkőzés után Csolálc-Altics 
udvari marsall, a rendező Belgrádi 
TI< elnöké, pompás beszéd kíséreté
ben ezüst serleget nyújtott át a ma
gyar csapatnak. Beszédében kifej
tette, hogy vasárnap is és a hétfői 
eredmény is, legalább is a látottak, 
alapján, igen hízelgő a ljubljanai 
csapatra. • • - '

Miklós a következőkét mondotta a 
mérkőzés után: Ma csak iskoláz
tunk.: A kisméretű pályán nem is
alakulhatott, 'volna, ki renden játék..

Este társas vacsorán vettek részt 
a budapesti vendégele 11.30-kór to
vább utaznak Milánó . felé. Vissza
felé jövet minden valószínűség sze
rint megállnák Ljubljanában és 
újabb mérkőzést vívnak az Ilirijával.

E. A.
—— ","r‘ ■ rr,~

Júniusra halasz
tották az első 
labdarugó  
m estervizsgáz
tatást!

O k : a leien’későknek 
hiányzanak a szükséges
irataik

A  spórtmestervizsgáztátó bizott
ság labdarugószakosztálya tegnap 
este ülést tartott az MLSz-ben. Az 
ülés keretében Pluhár István szak
osztályi elnök bejelentette,’ hogy á 
január 15-re kitűzött vizsgára 4,1 
edző jelentkezett. A  negyvenhárom
ból azonban csak nyolcnak vannak 
meg a szükséges iratai. Ebből a 
nyolcból viszont csak egy rendel
kezik valamilyen edzőtanfolyam el
végzését bizonyító oklevéllel. (Mint 
Ismeretes, erre az első, úgynevezett 
„díszvlzsgára“ csak azok jelentkez
hettek, akik régebbi oklevéllel ren
delkeznek és megfelelő edzői gya
korlatot Is igazolnak.) Tehát január
15-én csak egyetlen egy edző vizs
gázhatott volna. Ezért a szakosz
tályi ülésen elhatározták, hogy ja
vasolják a spórtmestervizsgáztátó 
bizottságnak a vizsga június 17—
19-re való elhalasztását. Éz a vizs
ga hasonló feltételek teljesítése mel
lett kerül sorra, mint a januári ke
rült volna.

A  vizsga elhalasztásával kapcso
latosan a szakosztály javasolja azt 
is, hogy a bizottság az -ország terü
letén működő edzők működési enge
délyét hat hónappal hosszabbítsa 
meg. Ez azt jelenti, hogy október
15-ig rendőrségi engedély nélkül ta
níthatnak edzőink.

A júniusi vizsgára jelentkezőknek 
a vizsga elölt előadásokat tartanak. 
Ezeken Ismertetik az egyes előadók 
a vizsga anyagát. A  vizsga után, az 
„elbukottak" és a többi edző-jelölt 
részére h érem hetes tanfolyamot ren
desnek a, Testnevelési Főiskolán
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Í A  pályázó neve és címet •••••«••••••••

i  A beküldő aláveti magát a feltételek- 
nak- Minden szelvényhez ép és fúr- 

V -alomban levő használatlan 15! filléres 
í  bélyegét kell mellékelni. Aki hétenkin: 

Sínéi több szelvényt küld, nz légyén
i

ide keresztet, vagy csillagot . . . . . . . .  ..

A 2 i s m e r e t i  e..o l . a f e d i r é ' g á s

Á portya és környéke
Komoíyao veszíle-e játékosaink a portyameccseket 

$ mi komolyan vegyük-e azokat
Nem kell pirulnod hy&jas Olva

sónk, amikör áz alábbi fejfezetek- 
fejcűre olvassuk: mennyireben

:$ y  hét f c o l i o s f á s . . .

(Aztán kezdődik 
a tornatermi edzés 
Kispesten)

Kispesten tulajdonképpen csak csü- 
"' örtökön este fejeződött be az őszi 

Jény. A  játékosokat ékkor klubva- 
, Söfárk hívta össze a vezetőség s 
V gvUtfcal némi járandóságokat la 
szétosztott közöttük. Nemcsak a já* 
-iékősok jelentek meg teljes Száaü- 
..-béai, hanem a vezetők is. A  vacsora 
.atáa többén hazamentek, néhányan
■ aáóhbaa -— főleg & vezetők közül — 
■id&z kártyacáátába kezdtek, égé 
azen ?£ utolsó — villamosig.

- .Az: eredeti tervtől eltérően csak 
egészen rövid szabadságot kaptak 
játékosok. .. Január 11-én, csütörtö- 
-kön délután. 6 órakor már megkez
dődik a tornatermi edzés és február 
elejéig minden hét csütörtökjén inint- 
égy kétórás tornatermi edzéssel ké- 
ééi/lnek majd a piros-feketék a ta
vaszi idényre., ( Tehát csak égy hét 
.tó, Ifl-rdnyszábadság",... .)
■ ._*» a  pompás tornatermünket ki
adós' edzéssel avatjuk' fel — mondta 
■Püékás Ferenc, edző. —  Február ele 
jén aztán kimegyünk a pályára is 
éé az őszi édzésrendszérhez hason
lóan, kedden és csütörtökön fogunk 
mindig edzést tartánt

KOVÁCS rt ÉS A GAMMA
Megírtuk, hogy a Gamma tárgyait 

a győri Egyetértéssel arról, hogy 
Kovács í í „  az Egyetértés játékosa 
a Gammához kerüljön. Altkor a tár 
gyalásók különböző okoknál fogva 

-eredménytelenül végződtek. Megtud
ju k , hogy Kovács II. a napokban le
velet -irt egyik fővárosi ismerősének 
•Ebben :a levélben Kovács I I .  annak 
•a vágyának ad kifejezést, hogy sze 
retne a fővárosba kerülni és szive 
■sem játszana a Gammában. Megkér
deztük Fialó Antalt, a Garnina inté
zőjét, hogy mit tud a dologról.

Tudok arról, hogy Kovács //.
, szívesen jönne hozzánk, -— mondta 
fyala Antal. — Mi a játékossal nem 
tárgyaltunk, m i az Egyetértéssel, a 
j&fékös egyesületével akartuk elin- 
■ tézniazt, hogy a játékost adják ki 
kekünk.- Nem tudtunk megegyezni. 
M i szívesen vesszük Kovács II. 
íéjánlkozását, de a játékosnak tudnia 
■kell, hogy ilyesmi csak az egyesit- 
Rétének beleegyezésével történhetik. 
Ma Kovács I I  ezt elintézi egyesülő 
tévét, akkor mi örömmel szerződtet
jük ő t: Úgy tudóm, hogy a játékos 

Jcsak akkor hajlandó a fővárosba 
jáfptí, M  állásba juthat. M i ezt az 

-állást megszerezzük, dé énnél többet 
néni tudunk tenni.

íg y  áll jelenleg Kovács II. ügye.
A Gamma hétfőn kezdte "1

. tornatermi • edzéséit és ezen a héten 
még szerdán -és pénteken esté lesz 

. téfnatermi edzés.

, JBCAN .A SPALATÓI HAJDÚK 
CSAPATAHÖ2 S55ERZOOÍK

- '.A-' Wrés Bécsi csatár, aki már 
hóáéZább . idő óta a prágai. Slavlá 
-Céápátábah aratta á babérokat, 
belgrádi hír szerint elhagyja 
legutóbbi sikereinek a színhelyét és 
Jugoszláviába .. szerződik, Eicán áj 
Csapata á snalátol Hajdúk issz 
ámeiv. a hórváf-czlovén első ligában 
játszik. Rómáméban bizonyára 
Csalódé"t' költ ez a hir, mert Sokáig 

-fegy- volt, hogy-Bícan ez egyik buká 
resti nagycsapat játékosa lesz.

nem voltál szakértő s mennyire 
igazságtalan voltál, amikor ajak
biggyesztve jegyezted meg & 
Budai „11“—Minorcá FC, avagy 
akár a Ferencváros— Egyiptom 
válogatott mérkőzés hallatára, 
hogy „Ugyan kérem, ez nem volt 
komoly dolog. Ez csak portya- 
meccs volt. K i veszi az ilyen 
meccseket komolyan ?“  Férfiasán 
bevalljuk: mi magunk is sokszor 
voltunk úgy, amikor tegyük fel a 
Hungária egy-egy szép portya
győzelmét olvastuk, hogy azt 
mondtuk: „Szép, szop, dehát biz
tosan gyenge Volt az ellenfél, nem 
volt vicc győzni ellene.1' Avagy, 
amikor egy portyavereségrőí sze
reztünk hírt. nem ülte meg a lel
künket mohácsi hangulat, BsZál 
vigasztaltuk magunkat: „NóTiát éZ 
amolyan Szilveszter utáni mérkőzés 
Vóit. A fiúk előzőleg bizonyára 
kirúgtak egy kicsit a hámból, egy 
labda, helyett bizonyosan kettőt 
látták a pályán, nem. csoda, hát, ha 
kikaptak."

Holott nem - egészen így áll a 
dolog, ha kicsit jobban, utána 
nézünk. Nem is olyan komoly
talanok azok a fráöyá porty 
meccsék. Amint ez szépen kiderül 
áz alábbiakból.
Sok játékossal beszélgettünk 

portyáit lélektanáról. Alaposan 
kifaggattuk őket a kérdésről: vájjon 
igas-c, hogy a játékosok nem veszik 
komolyan ezeket a mérkőzésekét; 
ha nem veszik komolyan, miért nem 
veszik s ha komolyan Veszik, miért 
Veszik komolyan. A  válaszokból a 
következőket szűrtük le:

As a' kérdés* hovü
i»®?yíinK,
— Sok függ attól —  meséli a? 

egyik újpesti játékos — hogy niilyén 
országba megyünk. Ha például 
nálunk tél van éé v, portyánk valami 
stép, meleg éghajlatú tájra, Egyip
tomba, Olaszországba, Afrikába, 
Spanyolországba visz bennüntiét, 
akkor természetesen sokkal nagyobb 
kedvvel megyünk és sokkal nagyobb 
kedvvel is játszunk. Tavaly, amikor 
Egyiptomba mentünk, már hetekkel 
előbb lázban voltunk, hogy látni 
fogjuk azokat a gyönyörű és érde
kes helyeket, amelyekről ódáig _ 
csak könyvekből olvastunk. Termé
szetesén érré a portyára roppant 
lelkesedéssel készültünk s ez a lel
kes készülődés már élőrevetette 
a jó szereplés árnyékát. Ennek 
éppen az ellenkezője volt az idei téli 
portyánk. Tudtuk, hogy idei portya- 
áMomásmnkan még nagyobb hideg 
vár bennünket, mint aminőt itthon 
élveztünk, tudtuk, hogy nem a leg
jobbak a pályák, tehát korántsem 
lobogott bennünk akkora lelkesedés, 
mint tavaly. Ez aztán meglátszott 
az eredményeinken is,

Ma sok a m irkSséi 
és nincs kényesem...
—- Hiába van az akarás, hiába 

akarunk komolyan, küzdeni és jó 
eredményt elérni —  hallottuk a 
másik véleményt az egyik kis csapat 
játékosától — , ha nincsenek meg a 
jó eredmény előfeltételéi. Volt úgy 
például, hogy egy héten hát mérkő
zést ■■ játszottunk és közben vagy 
1500 kilométert utaztunk. Az első 
meccseken ragyogó eredményeket 
értünk el a Bologna és más komoly 
csapatok ellenében, a végén pedig 
kikaptunk a „Hogyishívják"  FC-töl. 
A meccshalmozás, a kényelmetlen 
utazás, a - még kényelmetlenebb el
szállásolás után hiába, akartunk, 
hiába igyekeztünk. Pedig talán még 
komolya b bán vettük a, mér tcőeést, 
mint a Bologna ellenit.

. Visszavágás P lrlséflt
Számtalan körülmény ösztökéli  ̂a 

játékosokat arra, hogy a portyán 
úgy .küzdjenek, mint bajnoki mérkő- 
zésekenv -vagy talán még annál is 
jobban. Amikór például először in
dulták él csapataink Egyiptomba — 
9 Ferencváros, á Hungária, az Ú j
pest éé á Bőésliái —, Válániannylnok 
á párisi Olimpia lebegett á szemé 
előtt. Az 1924-és olimpián nagy re
ményekkel induit kbdarugócsauá- 
tunk ' és”  a második * fórdulóbán 
örökké fájdalmas és szégyenletes ve
reségét szenvedett égv „sötét" csa- 
r,attól, az egyiptomitól, A  fekete 
Salem kemény, lába szétrugta olim- 
piái refnéáyelrrket. Áfáikor téhó.t a 
megvár csapatok á piramisok föld
jére léptek, .Vaiamennyibén^őttdzzőtt

ségéri! S válóban mindegyik csapa
tunk elvan komolysággal harcolt a 
fáraók földjén, mintha az életük 
függött volna attól, hogy győznek-e, 
vagy sem.

olimpiai barisoksiakl
Hasonló vágy ösztökélte déláme- 

rikai portyára menő csapátainlcat is. 
Bélámerika képviselője; Uruguay 
fölényesen nyerte két Ízben is — 
1924-ben és 1928-ban —- az olimpiai 
bajnokságokat. A magyar csapat 
1924.-ben szerencsétlen körülmények 
között már szinte a rajtnál elesett 
attól, hogy a bajnokságért komoly 

;erepet játszhasson, 1928-ban pe
dig nem jelent meg magyar csapat 
á futbaliolimpián. A. délámerikal 
portyára utazó Ferencvárosnak és 
később az Újpestnek — érthetölég 
--- az vóit á vágya, liogy megmu
tassa: mi lett volna, ha Páriában 
nincs balszerencsénk, avagy, há jobb 
cső,gát képviselte volna szinéíiikat 
ős mi lett volna, ha Amszterdamban 
mi is ott vagyunk. Az olimpiai baj
nok uruguayi válogatott, az Anűrft- 
dék, á Felrónék, a Bórjások csápá- 
tánálí legyőzése VOlt a cél. S efnlé 
Készünk csak: milyen büszkeség tla 
gasztótta keblünkét, amikor a Fe
rencvárosnak sikerült kétválíra fek
tetnie a kétszeres olimpiai bajnö 
kot? V'ajjön elképzelhető, hogy 
ezt á meccsét úgy nyerte meg á, 
Ferencváros, hogy nem akart komo
lyán nyerni? Pedig öz Is csali 
portyamérkőzés Tőit, . .

V a p o k  ©!tfrr» legény,
fi!ifit í© *“ SÖt
Ám nem utolsósorban ösztökélő 

hatással van a porty ázó csapatra 
aZ, ha ott már előtte szerepelt egy 
mágyar csapát. Ilyenkor az az 
igyekezet füti a gárdát, hogy meg
mutassa: különb eredményt tud, el
érni, mint. a másik, a nagy vetéiy- 
társ. A  lilák tavalyi portyáján be
vallott cél vélt: jobb eredményt el
éírd, mint fez Egyiptomban járt 
többi -magyar csapat, .megcsinálta 
.azt, ami Egyiptomban még egyet
len, magyar csapatnak sem sike
rült: minden egyiptomi mérkőzést
megnyerni. Ez a szándék sikerült 
is, mert — á lilák minden 
két komolyan vették.

Avagy égy másik ééét: Pár évVél 
ezelőtt Spanyolországban, járt

kéréssel fordult hozzájuk: ,fFiük, ha 
Istent ismertek, verjétek meg 
nagyon ezt a csapatót, mert külön
ben magyar edző nem maradhat itt 
tovább. Már most is nagyon kevésre 
becsülik a magyar futballt.“  Nem is 
lettek Volna igazi magyarok derék 
labdarúgóink, ha ilyen kérést nem 
teljesítenek.

Volt azonban másféle kérés is. Az 
egyik külföldi edzőnk például ári n 
kérte a porty ázó ferencvárosiakat: 
,jFiűk, né verjétek meg nagyon a 
csapatomat, mert különben menesz
teni fognak. . . “

A  történethez tartozik, hogy a 
ferencvárosiak nem verték meg 
„flagyen" áz illető edző csapatát. 
Csak 6 :l* re ... Jellemző, hogy az 
edző m ár ezért is hálás volt.

.11 nagy íogasáás
A  kék-fehérék egyik nagy 

— német—svájci —  portyája előtt a 
kéli-féhéréK népszerű _ elnöke a 
csapat valamennyi. tagjává! komoly 
összegű fogadást kötött, hogy a 
csapat ném nyeri még minden 
portyamérközését. Nós a \ portya 
olyan izgalomban zajlott lé, hogy 
rangadókon sem éreztek a fiúk 
nagyobb Izgalmat. A  végé áz lett, 
hogy a kék-fehér gárda mégis meg
nyerte minden meccsét, pedig áz 
ellenfelek között nagy ellenfelek is 
voltak. A  a elnök —- mit tehetett 
volna mást ? — fizetett. 1000, azaz 
ezer pengőnél nagyobb összeg ütötte 
minden egyes játékos márkát,

Cosssö Mexlcéfean...
__ tgSO-bctn Mexikóban jártunk,

mesélte áZ egyik öreg kék-fehér 
játékos. Portyánk főállomása
Mexico City volt, ahol akkoriban 
Pozsonyi Imre edsősködött. ő  vólt 
a portyánk rendezője. Sajnos, __ «  
portya anyagilag nem if,gy sikerült, 
ahogy reméltük és ez nagyon bosz- 
szantott bennünket. Foflór clr., a 
portya vezetője érre dzt mondta 
nekünk: „Fiúk, Hózsonyi csapatát
nagyon verjétek meg.. Ahány gólt 
löttök, annyi dollárt káp mindén 
játékba a rendes rápénzen felük"
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A pályázó Síévé és elmés

A beküldő aláveti imáját á feltételek 
;;ek. Minden szelvényhez ép és főt* 
í?aloítibötl levő használatlan Kü lillíws 
bélyeget kell vnéllékélnL Aki hét érik Int 
ütnél több szelvényt küld« áz tegyen

Ide keresztét, Vagy csiiiágöt Oofi6ooc
...................................

bői ■** hallottuk máálk játáltósúnk-
tói. «  Égy portyán éikaiétn gan
árrá, hogy új játékost áőigózzanüK 
be a csapatba, hogy égyes játékoso
kat új helyeken próbáljanak kU 
A portyán a hosszú együltléi barö.tl 
társaságot kovácsol Olyan együttes
ből Iá, amelyben talán éiŐZötég nem 
volt egyetértés éé jő csapatszellem. 
AH íé inééébészéd, hoág tí pöttyei, 
káros a ősapát bajnoki szereplésé 
szempontjából. Érté Vonatkozólag 
éppen egyik nagycsapatunk esete a 
lég jellemzőbb. Egyik tavasszal azt 
mondták, asért megy rosszul n 
cséatnak, mert téli portyája Volt, a 
másik tavasszal pedig azt, hogy azért 
megy rosszul, mert nem volt téli
portya , , ,

Hogyan; is állunk kát
kérem,..
Kedvéé olvasónk, há eZékutá® 

valami képet szeretnénk kopni a 
portyák miúemüségéröU ékkor ezt 
mondhatjuk: Vannak ólyéa portya
meccsek is, amelyek vetekednek & 
rangadók komolyságával- Aliidnak 
olyanok is, amelyeken nem izzanak

A Hungária —  
gólt lőtt ezen a meccsen Pozsonyi 

mecssü- csapatának.

SII5 m ss»
He még ezer más ok tehet, amely

bosszúból —  tíz °lyan ^envedélyek, ^ t  á pontoké.t

Bocskai és áZ Újpest. A  két csa- arra ösztönzi a játékost, hogy ko-
I patből alkotott végyescsápát ná^ molyán játszók akár á •
Igyon kikapott á spanyol válogatót* J láGZOlc akár az alaszkai sza .P*
fxi készítők éllén is. Őok kis Csapat

|ügy indul, Vágy indult el á portyá-
— Mar nem emlékszem pontosan ] csak két-háróm mérkőzést

— mesélte Vincze Jenő —, Aögii ’ °  ̂ a többlBék á lékötése
5:l-re vagy 6 :l-re kapott ki a ; függött, kógy ntilyétí érédmé*
vegyescsapat^ elég az hozza,, hogy , nveket |r6 t i  á ősapát áz első mér* 
pár nappal később,. amikór egyedül ^ ^ 0. Am áz ügyes poftya- 
a Bocskai játszott Madridban a > eZéf módja ván á kedv
spanyol válogatott ellen, minden- } i^jg^résztéséfé. EgysZér kltal&ljá, 
képpen azon voltunk, hogy a Bocs- ^  születésnapja van és kéri á
kai különb eredményt • érjen cl, m int l ..... . . . .
a végyescsápát. Ez sikerült is, mert
csak 1 A-re kaptunk ki. Négy gólt 
helyezett el tehát a debréőéni ötös- 
fogat a Zárnom által védett hálóba.

A debreceni virtus sss
Ezt is Vincze Jeüö mesélte: Por

tugáliában járt á Bocskai. Amikor 
megérkeztek portugál földre, egy 
magyar ember jött hozzájuk, bol
dogan ölelte keblére a debreceni 
fiúkat, aztán azt mondta nekik: 
„FiiIk, itt egy évvét ezelőtt ala
posan kikapott a magyar váloga
tott, ti mutassátok meg, mi a deb
receni virtus, verj étek meg a tisi- 
ssabohl v&logátottat. Ma megveri
tek, a feleségemmel olyan paprikás
csirkét fősetek nektek, hogy a szá
tok szélét is mégnvdiiátok utána." 
AZ eredmény az volt, hogy a Bocs
kai S:2-re győzött. A  ÖéBfodéni vtf* 
tus — avagy a paprlkáécsifké —  
csodát müveit. . ,

Hasonló esete volt ugyancsak 
Lissabonban a Hungáriának 
192é-baü. Amikor a kék-feherök 
megérkeztek a portugál fővárosba, 
.az Ott élő magyarság számszerűit 
h it család — küldöttségét vcsétstt 
a kék-féhérek szállására. Arra kém 
fcék őkét. hagy mindent kövéssanék 
él a portugálok légyócézéfé, mért 
különben nékik nem lész Itt mara
dásuk. A  kék-féhérék jó fiúk voltak: 
mindént elkövettek, hogy jól szere
peljenek s örömet szerezzenek á hét 
magyar Családnak.

Ne verjetek meg na® 
gyón...
Nem egykor fordiilt élő már az

pórtyázö csapatainkkal, hogy a kül-

csapatot, hogy ÖrVéndéztéSsék még 
szép győzelemmel & „nagy" háp 
alkalmából. A  csapat tehát igyek
szik teljesítem ezt á szerény kíván
ságot.- Megtörténhetik áz is, hogy & 
menedzser égy vajaskenyér helyett 
kettőt ígér győzelem esetére 8 
ámellett a csapatnák jógában ál! ez 
ésetben gyönyörködni áz Űvegbura 
alá tett hazái szalámiban Is . . .

És mi v p h  a ip o r ls ie -  
rűséggel
Amint már bevezetőnkben is 

mondottuk, a nyájas olvasóval mi 
is hajlandók voltunk azt góMo’ái, 
hogy egy-egy port vávereség hátté
rében valami jóféle kis kiruccanás 
húzódik meg. Valami olyasfélére 
gondultunk, mint amikor az Üllői- 
Utón a jó Gallácher á nadrágia zse
béből eiöhúztá a barackos üveget 
és égy-égy „luft" Után kedélyesen 
hú-ott egyet belőle.

Játékóráink vallomásai áláoián 
kénytelenek vágvunk ebbeli állás- 
pontunkat revízió alá venni. Egyik 
sokszoros válogatottunk mondta:
' •— A portyán sokkal sportszerűb
ben éUeh a játékosok, mint otthon. 
Ném éái) portréinak éppen az volt 
a • tanulsága, hogy azok a játéko
sok, akik Otthon nem-élték épóft- 
szerkón és tcésB fOrmában játszót- 
tok, a portyán rdgyógődk voltak- 
Miért t Mert a portyán állandóan 
rajtuk volt a szeme a Vezetőségnek 
$ nem tudtak kiruccanni. Csak le
genda az, hogy a portba kémtgzás 
és alkalom a kilengésekre. Ez csak 
egészen ritka kivétel. , ,

Elfen'cezőre*...
*“ A Portya mindén tekintetben

mah hasznos a éeapat éhémpóúm-

menő bajnoki harcban, de azért nem 
is egészen ízgalprhmentések. Akad
hatnak természetesen olyanok is, 
amétyékét a. játékosok hem vesznék 
egészen komolyan. Hiszen meg
történik például á bajnokságban tó, 
kógy á Ferencváros könnyelműen 
indul á 'Taxisok ellen, góiiáolván, 

i hógy ét sétamérközés íesÉ s 
j aztán jön a keserű meglepetés. . .

Ne felődjük fel azt Sem, hogy a, 
portyamécós iendéséö élönyVérsény,

1 ahol jóformán minden elöhy A ven
déglátó csapat óldálán van. - A pöf» 
ty&zó csapatnak euenefielh kívül le 
kell küzdenie áz idegen pálya ás kör* 
nyezét hátrányát, az utazás fáradal
mait és kényeimetléhságélt, esetleg 
az idegen éghajlat, a hazát játékve
zető hátrányát ós még egy sereg hát
rányt. Amikor tehát égy portyaméds- 
cset értékelni akarunk, fezekét á kö
rülményeket is vegyük figyelembe.

Végeredményben nyugodtan mond
hatjuk, hógy, há álfád iá kómolytá-
lan portyámeccs, szekruk á száma, 
lényegesen kisebb, mint a komolyaké. 
AZ arány körülbelül 4:1 á komolyak 
javára.

I  c?
z h oA 25

^.pöptyaúvél
A z MTK városi klubhelyiségébeá 

ilyenkor télen nagy az élet. Igaz, 
hogy az egyetlen „Császár' helyett
ilyenkor a négy királyról esik több 
szó ... öaómhátófi ázöhbén á Huh* 
gária pénztárosa szákitotta meg. ae 
alsós gyönyöréit:

— Itt áz első portyalevél ‘ 
Felugrottak a szurkolók az,

mellől és a pénztároshoz siettek. Hol 
a lévél, Illetve a levelezőlap* : 

Be hiszen Budapesten adták feli 
-*-fééNáté féi.yálákí.:.  ̂ _  v .

Igen. A páíyáúdVáróh- 
jfóni írt A

m  vélt a lavéiben: ...'
„Né tfessék mégfetedkeznj a Jfé*. 

tyűről!" •■ ■■ ' ’
— Szabó Tóninek tigvátlis annyi 

dóiga volt áZ őszi mérlíözésekfen,
hoéy a második bár keztyüié is fel* 
Szakadt IffegíSőijttlk neki. hogy még 
fegv párat Káp. Üá jól Véd á -póf.
tyán. . .  F".

Mmdiárt akadtak öZjtrkőlók.'
m Kőföttinget is íéiajánlóttak, 
iól ved •»-
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Az edzők negyedik 
szakértekezlete

Sen lsey  Im re fő titk á r  d e rű lá tó n  
v á z o l;a  a  csü tö rtö k i é r te k e z le t  
a n y a g á t  é s  rö v id  vlsszapsllasi» 
fá s t  le s s  a z  e lm ú lta k r a

Az Edzők Testületé csütörtökön, 
január 11-én délután ö órai kezdet
tel rendesi meg IV . számú ssakérte- 
kezletót az MLSz földszinti tanács
termében.. Ma már szinte megszo
kottá válik, hogy úgyszólván min
den héten összegyűlnek az edzők és 
megbeszélik a labdarúgás, szakkér
déseit. Ezek a sorozatos értekezle
ték bizonyítják legjobban az edzők 
nagy kedvéi, kitartását és eltökélt 
szándékát, hogy ezekét a problémá
kat feltétlenül, meg kell oldani. .

S&nkey Imre, aí  edzőtestület fő
titkára nagy derűlátással beszél az 
edzők negyedik értekezletéről:

----A csütörtöki összejövetelen
faiáit már végezni tudunk- a, rend
szer kérdésével. De csak. akkor, ha 
mindenki elmondta kételyeit és 
mindenki teljésen tisztán látja a 
szóban forgó problémák, minden oi- 

. dalát.
Kern vagyunk türelnietlenek.

Tudom., h.ogy vannak, akik hossza
dalmasnak találják ezt a vitát. Szék 
nem tudják, hogy miről vám szó s 
azt hiszik, olyan kérdésről vitázunk, 
amelyet elsietve, szavazással is 
meg -lehet oldani. M i a végére aka
runk mindennek járni és azt akar
juk, hogy a testület minden érdek
lődő és haladó szellemű tagja. meg. 
ismerhesse más véleményét s végül 

tisztán álljon előtte a különféle 
rendszerék minden apró részlete.

AW valamit komolyán meg akar 
tanulni, az nem lehet türelmet

len.
—  A - testület vezetősége a leg

nagyobb megelégedéssel állapítja. 
meg, hogy nagy érdeklődés köze
pette folyik a. vita s így minden re
ményünk meg lehet arra, hogy az 
MLSz által ránk bízott feladatot el
végezzük, Ennek a feladatnak meg
felelő elvégzése az edzők érdeke is. 
M  egr,állom, amikor elhatároztuk, 
hogy még rendezzük ezekét, a sorozat- 
tos szakértekezleteket, attól féltem, 
Ivogy hatom elsőn lesz is érdeklődés, 
fokozatosan elmaradnak as edzők 
m .Ínt,n(JéSS akció könnybe fullad, 
m ^éűa  3i an 1nálunk gyakran meg- 
dés la L ^ T -eÍ  SZemben érdeklő-«» sssssss* *»ülésen legutóbbi

maguk az edzők követőit**- 
hogy ne két hét múlva, 
egy. hét múlva rendezzük a le i-  

közelebbi Összejövetelt. *

■ —* Mindenki megállapíthatja azt. 
hogy ezek az összejövetelek nagyon 
hasznosak s ha, a vélemények még 
nem is egyesnek mindenütt, bizo
nyos, hogy tapasztalatokban mih- 
' *nki gazdagodik. Néhány tévhitei 
nunk s k̂Brült együttesen éloszlat-

A  magyar edzők egyetemével 
ar J‘ magát szemben, áld azt 

werészeü állítani, hogy nem 
ejj. rendszerben játszani.,

Fontos •mérföldkő 
hogy végre 
mondta: az

önek tartom azt is, 
® szaktestület is kí- 

. . ellenfél három előretolt 
csatarat akkor is ie kell fogni, ha 

'agyunk támadásban. Ha, eztWli
ínár

kell utasítási 
tehetséget nem kel. 

játékost nem, lehet

tíz évvel ezelőtt
kimondtuk volna, bizony nem tu- 

hogyan festene, például a, ma- 
kdja~0laSS Mérkőzések statiszti-

« iű h ü f“  elmwU ütésen aa egyik fel
% ^ a fZ 9yCn helyesen kik°U J e l
a iáték J J 8 °^en> amely szerint
adni Z  :‘k'u’k nem kell uanl az igazi u
tanítani, a lassú

h i r m é j g y o f j ^  ífékost, nem le-
hstsnnlók r i r , b tenm és ehher.
tm J s á r m  rs ,** **“ 9™  képtéler. állítás, arra csak azt hozom fel nél
dá-ul, hogy tus-atlétikában sem isme 
rik az olyan vAgtácöt, aki. ío  áta  
megy M a s a la k p á ly a  ellenbpn ’
•isménk a 11-ö-as tehetséges futót.
tikit az edzője évek szorgalmas ki 
tartó munkája sfigttségévol XO 6-ía 
dolgoz le. Be)nott, éppen Bgy ^  
gyár edző jelentette ki legutóbb 
hogy egy játékos varAF gyorsnál 
született, vagy nem-. Ebből a meg 
jegyzésből is Utazik, hogy o.s edző 
testület felvilágosító munkáidra, m,i 
klen nagy szükségünk van nekünl 
"Magunknak, edzőknek is. Általába-

minden erővel küzdeni tagunk 
olyan felfogás ellen, amely az
edzői hivatás jelentéktelenségét,
vagy éppen fölösleges voltat 

hirdeti.

Azok ugyanis, akik mindent az is
tenadta tehetségre, az ösztönre ala
poznak, azok csak éppen azt .nem 
mondják, hogy as edzőre nincs szük
ség, Bármilyen csodálatos is, de Így 
van: akad. -magyar edző is, aki haj
landó saját maga és ‘ kollégái alatt 
vágni a fát. Hogy ez milyen káros

nemcsa,k as edzőkre, de magára a 
sportra, azt talán fölösleges bőveb
ben . hangsúlyoznom. A . mi értekezle
teink nagyon is alkalmasak arra, 
hagy as ilyen káros és téves elméle
teket közös erővel fülönfogjuk és 
egyszersmindenkorarra kivégezzük.

—  Az a lény, hogy már a negye
dik értekezletnél tartunk, csattanóé 
válasz azoknak, akik ' azt hitték, 
hogy a magyar edzők nem, •érdeklőd
nek sóját foglalkozásuk problémái 
iránt és nem alkalmasak arra, hogy 
sóját magúk megoldják ezeket a 
problémákat. Vannak nehézségek, 
vannak súrlódások, előfordul az-is, 
hogy néha nem maradunk a tárgy- 
női, most már azonban merem hinni, 
hogy .

az egyenesben, vagyunk, , 
Tálán már a közeljövőben nyugodt 
lelkiismerettel mondhatjuk az MLSz 
vezető urainak: a feladatot megol
dottuk.

„H a az. M LS^»KIS02í  te r v e z e t  sze r in t 
rendezik meg* a S ze n t L á s z ló -  
kupát, éppen e lle n k e z ő  h a la s i  
érnek el, mini a z  alapitő 
elgondolta lu ‘ ;
— így szól az egyik panaszoslevél

lehetséges diák : szerepbe* jogson és min
den intézetből bőséges utánpótlást kap
janak az egyesületet.

Kozsnyay Simon
x — 1 .se

Milyen angol csapat játszik 
a írancfa-ango! fiadsereg- 

kőzi mérkőzésen ?
Békében az angol hadsereg labda

rúgócsapata- igen gyenge. A. leg
utóbbi francia-angol .hadseregközi 
mérkőzést a franciák nyerték Lon
donban 3:0-ra. A  franciák csapata 
tele volt elsőrangú profikkal, többek 
között, a magyarszármazású Simányi 
is játszott. Az angol csapat föieg 
amatőrökből áll.

Most más a helyzet a  szigetország
ban, —  bár még mindig egy egész 
sereg kitűnő játékos folytatja civil
életét, A  haladás azonban máris nag i 
és a : február 11-én Párisban, a Park 

. des Princes pályán lefolyó francia- 
angol hadseregközi mérkőzésen igen 
tekintélyes angol csapat áll ki. A  föl
állítás a kővetkező: ifiiley (Manches
ter City) —- Sprostou (Manchester 
City), Bevitte (Preston) —  Goslin 
(Bolton), Chilis (W  olverhampton ), 
Morcét (Everton) —  Geldard (Bol
ton), Edelston (Reading), Lan: tón 
(Everton), Welsh (Charlton), I). 
Comptón (Arsenal).

Csaknem valamennyi volt már vá
logatott, Riley délafrikai válogatott, 
Beaitie a skót válogatott tagja (el
lenünk is jászott), a többi pedig 
angol válogatott, kivéve a fiatal 
Derűs Comptont, áld még nem volt 
válogatott. Tartalék: Coppüig
(Leeds), Fadan (Liverpool), Cook 
(Everton), Allén (Queen's Park Ran
gét). Az öreg Copping, a volt Arse- 
nal-veteráű is bevonult...

■̂ Tag-y oromét és íeík^edté-sf keltett or- 
s-i&ag-sz'.Ttd a Szent László-vándordíj ki
írása. Eg-y kis őröm az örömben: a múlt 
Vétett megszületett MLSz—-KISOK batáro- 
záL Az MLSz és a. KISOK ugyanis kö
zös ortekezleton többek kozott elhatározta 
azt is,, hogy. a vándordíj'ezévi küzdelmei- 
bo.i nem engedi meg azoknak a tanulók-' 
nak a részvételét, akik 1DI0 január d-ig 
valamelyik MLSz tagegyesüket- részére ki
adattak.

Szerkesztőségünkbe ft-zámós panaszos le
vél érkezett ebbon az ügyben- A sók kö
zül egyet; ismertetünk mai számunkban.
A levél a, következőképpen hangzik*

Tekintetes Szerkesztőség!
Amilyen nágy örömet keltett, különösen 

vidéken, llómap Bálint dr vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Szent László-ván
dordíj alapítása u magyar középiskolák 
labdarágó csapatai részere, éppen olyan 
nagy aggodalmat okozott a Nemzeti Sport 
legutóbbi híradása, • amely beszámolt az 
MLSz és a KISOK vezetőinek előzetes ta
nácskozásáról a vándordíj kiírásával kap
csolatosan,

A  tervek szerint a vándordíjért a kö
zépiskolák nem szerepeltethetik azokat a 
játékosaikat, akiket ez év január 1-ig 
MLSz egyesületnek kiadtak és azok seni 
játszhatnak, kiknek kiadatását, illetőleg 
igazolását időközben visszavonták.

E? a. terv a vidéki labdarúgása halálát 
jelenti. Úgyis régi. már évtizedes panasz, 
hogy vidéken a tanult ifjúság nehezen 
kapcsolódik a labdarúgásba. Az utóbbi 
évek jelentős javulást hoztak, minden 
nagyobb városban egy-lcét egyesület a 
középiskolákból szerzi már utánpótlását.
Ez a helyzet azonban megszűnik.

Nem lehet ugyanis elképzelni olyan 
testnevelő tanárt és igazgatót, aki a jövő
ben diákját kiadná bármelyik egyesület
nek, amikor tudja, hogy ezzel intézetének 
érdekei, esetleges sikerei ellen cselekszik.
Mert ha kiadta a diákot, az már a nagy
szerű vándordíjért az intézet csapatában 
nem szerepelhet. Azt még senki sem tudja, 
hogy 1941-ben hogyan írlak ki a küzdel
meket de a múlton okulva, az intézetek 
óvatosak lesznek és legjobb játékosaikat 
visszatartják MLSz-égyesületben való sze
repléstől,

esak mi & helyzet vidéken,
'noJb(5i,’ k a szegedi alosztály bán. Szegeden 

iasVtas és a SzAK, Kecske- 
fTTVTR* 2 Hódmezővásárhelyen a

a*' s*TE, Makón a MÁK. 
m a S «  éL S^házÍ n a KRVSE tömöríti 
utlmólúK, f ’," '1', JfiósáffPt és szedi az

^ “SSPUkoiáktól. Ezekben az 
diákiátékos

egyesületek súlyos összeget áldoznák fel- 18-AN KEZD EDZENI AZ ÚJPEST
«a ^üikosok nevelésére, a Úgy volt, hogy a lilák január 23-án 

ÍUSuK-merkSzeseket,.díjmentesen rendezik! kezdik él a készülődést a tavaszi idény
nek. érmeket adnak a csapatoknak csak ! re, tegnap azonban megváltozott a hely- 
MOrt. hogy m  utánpótlást blztositsák. zét: már 18-án megkezdődnek a illák

A Szent Lasz’ o-vándordíj kiírása után ! tornatermi edzései az UTB-birkózók 
azonban mindezeket hiába teszik az egyé- aradiutcai tornatermében. Az említett 
".illetek; mert. Játékost; úgy sem kapnak. 1 napon Zsengellér kivételével valamennyi 
Erre azt mondhatják, hogy g középis- újpesti Játékos edzésbe A1L 
kolások aiáguk között játszanak, erős csa
ljatok alaku'nak ki és érettségi utón iWv, érettségi utón úgy
is rentlelkezesre a’ lauak a játékosok. Itt 
azonban egy kis tévedés van. Hogy'egy 
látékos egy csapatba bele tudjon illesz
kedni ielklieg és játékrendszer szempont
iából Is, ahhoz idS kell. A  számadatok 
meg azt mutatják, hogy nagyon csekély 
azoknak az igazolt labdarúgóknak a szá
ma. akik érettségi után igazoltatták le 
magukat e 1 ft s z ö r MLKz-egyesületbe. 
Mert, ha egy fiatal diák IS—19 éves ko
ráig nem szereoe't komoly csapatban, az 
az érettségi ntán nem igen fog jelentkez
ni játékra. Ha pedig jelentkezik, sok baj 
van vele amíg a komoly labdarúgás ue- 
hAz munkájába beleszokik.

Beszéltünk néhány testneve15 tanárral. 
Mindnyájan ugyanezen az állásponton 
vannak és az a véleményük, hogy az inté. 
zeteknek a legjobb esaoatukkai kell kiáll- 
niok, mert az abszolút tudásnak kell ér. 
vényesülnle. Ha 8 terv valósággá válik, 
akkor azokat az Intézeteket jutalmazzák" 
amelyek eddig is nem a legnagyobb sze- 
-etettel viseltetek a labdarúgással szem. 
ben. A sportszerető és labdarúgást ked
veld tanárok, igazgatók ugyanis minden 
további né'kül kiadták játékosaikat míg 
a másik rósz a sport meg nem értése 
miatt mereven elzárkózott minden kére. 
emtffl. Az ilyen intézet diákja! _  aminj 
}  gyakorlat is bebizonyította — azért reat- 
deaen kijártak az edzésekre, barátságos 
mérkőzéseket Játszottak, csak nem igazol- 
battak le eket. És most ezek az intézetek 
elles .esapa-nkkat jogosulatlan és 
nem érdemeit előnyhöz jutnak.

A terv kudarccal fenyegeti a vándordíj 
V l^ ' cen kls’ éfszámú Iskolák van-

•ebetetTá«uro*°»1V  30 i\áték°? pótlása “ 'ote „ ir r f * !0?-, felszerelése nincs eddig az
w 1 o h|,Btő kf61 •top!*11 de erről valószínű- 
áVatdtf11 u‘°,nd?n,í’k és >'«y vidéken előre. 

sok >n»ezet be sem nevez.
toztatnák'tl !c!,nc' ha a tervet megvál- wztataakj. hiszeu. as a cél,. io sr minden

meg

KISPEST BECSI B1CSÉBETE
Kispest bécsi szereplésével foglalkozik 

a Wiener Mittag sportrovata. A  lap 
megállapítja, hogy Kispest még nem ér
te e l : a budapesti nagy csapatok, tudás
beli szintjét. Majd így folytatja:

—  Egyet azonban meg. kell adni! Fe
gyelmezettek. ezek a kispesti fiúk még 
akkor is, ha igazságtalanság történik 
velük. A WSC utolsó gólja szabálytalan 
volt. Mindenki látta, hogy Geiter lesből 
indúlt és az ó pauszából érte el Link a 
győztes gólt.. Még sem volt semmi tilta
kozás, semmi közbelépés a játékvezető
nél. Talán ez a nagyszerű fegyelem a 
kispestiek sikerének titka.

A  T. Juta megerősített csapattal kezd 
Kopper ellenben sérülése miatt hiá 
eyozni fog.

,fA  F e r e n c v á r o s  játékosai mesterek 
a labdakezelésben

s ha talán többet jön
nek!-or ökör szagba, még 
a géllővésí is megta
nulják - tolunk"
Már a törökök is fudiák, hogy nem 
a szép trükk, hanem a gól a fő
(A  Ferencváros, mint ismeretes, 

eddig, öt mérkőzést játszott Törökőr-, 
szágban: hármát íatanbúlban és leg
utóbb keltőt Ankarában. A. zöld-fehé
rek szerdán vívják a törökországi 
búcsűmérkőzésüket. Ekkor a törökor
szági földrengés károsultjai, javára 
rendkívüli mérkőzést játszanak. Is- 
tanbuli tudósítónk alábbi levele niég 
az ankarai mérkőzések előtt Íródott} ;

IstanbuL, január 5.
A  Ferencváros a keddi napot (ja 

nuár 2) pihenéssel töltötte el. Az 
egymásután következett három mér
kőzés nagyon sokat kivett a fiukból, 
különösen ebben a - rettenetes téli 
Időben. Péntek óta van itt a Fradi, 
de —  jellemző a fáradtságukra — 
még várost nézni sem meiitek. Erre. 
még, kedden sem volt . kedvük, de 
végre szerdán kimozdultak. Termé
szetesen, nyomban, a világhírű nagy
vásárcsarnokot siettek megtekinteni.

Hétfőn Barköczy főkonzulinak 
adott teát a Ferencváros és a török 
szövetség tiszteletére s ezt kedden a 
török: szövetség- vacsorával viszo
nozta. A  vacsorán megjelent a ma
gyar konzulátus, minőén tagja. Szép 
beszédek hangzottak el, nagyon él
tették a ma,gyár-török sportbarál- 
ságót. Itt dőlt el! véglegesen az, hogy 
a . Ferencváros január 10-én, szerdán 
rendkívüli mérkőzést játszik.

Ellenfele a Galatasaray és a 
Fenerbafeefe játékosaiból össze

állított csapat lesz.
Ez aa összeállítás . majdnem egyenlő 
a szombati*válogatott összeállítással 
(Istanbu! vál.—Ferencváros 5:3), sőt 
bizonyos tekintetben még jobb is, 
inért a játékosok csak két csapatból 
kerülnek ki s így a  csapat összeszo 
kottabb lesz,

A  Ferencváros ezért a jótékony- 
célú, rendkívüli mérkőzésért termé
szetesen nem kap külön, összeget: a 
török szövetségtől mindössze a to
vább való ittartózkodás költségeit, 
az Ankara—Istanbul üt hálókocsi- 
jegyeit és a Ferencváros-játékosok 
esetleges rápénzét fogadják el a fe
rencvárosiak. A  legutóbbira a Ga- 
latasaray játékosai ezt mondták:

—  Á rápén;: kifizetését megtaka
rítjuk a szövetségünknek.

Ez azt jelenti, hogy a törökök 
újajib vereséget: akarnak mérni a 
Fradira.

. e
A  Ferencváros csütörtökön este 

indult el Ankarába. A  fiúk, amikor 
meghallották, hogy Ankarában me
sés füves talaj van, nyomban kiie/- 
lentettélí:

—  Akkor ott köszörüljük ki az 
istanbuli csorbát. (H át ez bizony 
nem sikerült, viszont igaz az is, hogy 
Ankarában is nagyon havas és rossz 
volt a pálya. Szerk.)

A  Ferencváros játékosai a gyen
gébb szereplést így magyarázzák:

1. Rossz Időjárás, amely a játékra 
szinte alkalmatlanná, .tette a pályát.

%. A  hazaiaknál sokkal nagyobb 
pályák.

S. Sokkal nehezebb labda.
Valaki a havas pályát Is emlegette, 

mire az egyik török megjegyezte:
~~ Nálunk általában csak iiz éven- 

kint esik hó, m íg ' Budapestén azt hi
szem, nem ritkaság a havas pálya. 
A havas. pályát a pestiek tehát in
kább megszokhatták, mint a mieink.

A törökök azonban általában elé
gedettek a Ferencváros szereplésé' 
vei. A  lapok megjegyzik, hogy

Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület

Magyar városok
e. k i á l l í t á s a  a z  e g y e s ü l e t  

E rz sé b e t-té r l h e l y i s ége i  b en
Nyitva; 1940. jana&r Sf*ig naponta 9~e»fg.

szemre szép dolgokat matatott 
be a. Ferencváros, de ugyanak
kor hozzáteszik azt is, hogy a 
futballban mégiscsak a gól a fő 

és nem a trükk,
(Lám, lám! Erre már a jó törökök 1« 
rájöttek. Szerk,) A lapok nagyon 
szépen írnak a csapat finommodvrú 
és úri viselkedéséről. Jól esik ezt ol
vasni, de még jobban esne, hg' o. tö
rök lapok három, szép Ferencváros 
győzelemről számolnának be.

Természetesen a török lapok nem 
felejtik el zengzetes szavakkal di
csérni a török együtteseket sem. Azt 
írják, hogy a török csapatok soha
sem várt jó játékot nyújtottak. A  bí
rálat nagyon tárgyilagos, mert ab« 
bán ez Is benne van:

„Túlságosan azonban ne örüljünk, 
mert tekintetbe kell vennünk azt is, 
hogy a Ferencváros hosszú úttal a 
lábában és egy erős bajnoki idény 
után érkezett Törökországba 

Az egyik lapban ezt olvasom:
,A z  ilyen mérkőzések javítják fát 

a török labdarúgás szintjét. Ne te
metkezzünk tehát el, hanem keres
sük minél többször az érintkezést a, 
magyarokkal, mer. a Ferenváros- 
játékosok labdakczeléséböl láV.Mt- 
juk, hogy a magyarok milyen mes
terei a kerek, labdánakF 

A  lap azután tréfásan még hozzá* 
teszi:

ha majd a Ferencváros többet 
jön el Törökországba, talán még a 
góllövést is megtanulja — tőlünk 

Schweng József.
. . . .

TJ. 1. Most érkezett meg a Nem
zeti Sportnak az a száma, amely- 
ban a Ferencváros vereségéről szá
moltam be. A  zöld-fehér játékosok 
kissé morognak az erős kritika 
miatt. Er: azonban megmagyaráz
tam nekik, hogy ilyen .csúnya ve
reség után nem áradozhatok az ő 
szép játékukról. (Seb. J.)

Sok .M aki levele, 
eqij pűrtqáííú 
jcdékősköK
Kedves M ik i!

Megígértem neked, hogy Írok egy
két hazai portyaleuelet,- vagyis ar• 
ról, hogy mi történik idehaza.

Hát, kérlek szépen, '.ez a Buda
pest nagyon érdekes város, nem Is 
hinnéd. Most ugyan nehéz megálla
pítani, mert nagy a por a levegö- 
benm Lehetséges, hogy arról a, porról 
van szó, amelyet a Ferencváros is
tanbuli eredménye vert fel. Hogy el 
ne felejtsem: találkoztam egy derék 
ügyvezetővel, aki kijelentette, hogy 
portyakilátásaikat a Dunához ha
sonlítaná a legszívesebben, amely t. 
i. be van fagyva. Kárpátalján porttá 
van, Pesten azonban csak por. No 
legyünk telhetetlenek, ez is valami.

Ma délelőtt két autó összeütkö
zött. Mindkettő kijelentette, hogy a 
pálya szokatlan volt s as egyik 
ellenszéUel hajtott, a másik pedig 
a szokatlan kitmá,bán nem, tudta 
gyorsaságát kihasználni.

A „Csiribiri"  című nagy amerikai 
fttnwperettet erősen levágtak. A  
mozi igazgatója erősen panaszko
dott a kritikusok pártos ítélkezé
seire,,

Ma lefújta a szél a kalapomat. 
Nem. szeretek kifogásokat keresni, 
de orkánszerü szél’ fú jt s' az út, 
amelyen éppen haladtam, olyan gö
röngyös volt, hogy azt el nem lehet 
képzőink Megjegyzem éppen a Gel
lérthegyre mentem föl, tehát meg
jegyzendő az is, hogy esz út erősen 
fejtett.

Ma délben egy ebédhordó kerék
páros elesett a MargU-körúton, Ki
ütközött rajta a fáradtság a. hosszú 
üt következményeképpen. Az ' elgu
rult ebédet összeszedte és elszálli- 
tóttá az előirt helyre. Az ülető csa
lád aznap erősen panaszkodott a 
szokatlan kosztra,

Más érdekes . sportesemény nem 
történt, hacsak az nem, hogy egy 
tömött autóbuszról Pufi István dr-t 
súly fölény miatt leléptették az-autó
busz lépcsőjéről.

Üdvözlet' Mukmt,'

/



Wem lubilál 
a negyven éwm  SxAK

Kém sok egyesület 
dicsekedhet olyan muit
tál, mint a Szegedi 
Atlétikai Klub, amely
nek tavaly volt €6 éves 
Jubileuma,., lS9£-ben 
néhány leikés sport
ember összeállt, hogy 

i j'ó:i j | kerékpáros szer-vedéi yé- 
^L*itiíf nefc versenyzési lehető

séget nyuítson, ha 
mindjárt ,,tricikl2’<l for
májában is . . . Alig 
néhány hónap alatt 
azután annyira kibővült 
a keret hogy & labda 
rúgószakosztály is meg

alakulhatott és azóta megszakítás nélkül 
&üzü & sporttelepen és nevel tehetségeket 
a magyar labdarúgásnak. Amikor & SzAK 
megalapításáról és a klub fejlesztéséről 
Bzólunk, nem feledkezhetünk meg bástyái 
Holtzer Tivadar nevéről, aki mőg ma ií 
©gyet jelent a piros-fekete színekkel 
pedig 40 év nagy idő és sok viharfelhő 
vonult azóta végig az egyesületen. Három 
jubileumot ült azóta & SzAK, a negyedik 
megünneplésére azonban ninesciö olyan 
anyagi lehetőség., amely méltó keretet 
adna ünnepségnek.

Talán n’űosen egyetlen olyan sporlógye- 
sülete &em az országnak, amely annyira 
reagált volna ti külső befolyásokra, rn nt 
£ SzAK* A világháborúban csaknem két 
csapatra való játékosát vesztette el. pe
dig 'milyen remek játékosgárdája volt. A 
SzAK a cm fo! cd kötet t ti-ös hőseim! ét 
gyünyürn cm ék mű hirdet! dlcsTségükct 
a sporltelepdn. Minden esztendőben, halót, 
fák n-.'ipjác, örökzöld babérkoszorú kerül 
á tnláptátra. Ezt a nagy várvogziecégeí 
is kiheverte a SzAK és a ..Vidék legjobb 
csapata’4 címei nem egyszer nyerte cd, ogy 
évig birtokában volt a Corinthfán-díj Is. 
AzmáQ jóit & hivatásos labdarúgás beve* 
2eté3e, ez is érzékenyen érintett'' a piros-* 
íekel-éket. hiszen közülük került ki & 
Bástya jáfékosgárdája és vezetés-gé* 
Etíbea járult még az. hogy abban az idő
ben ^llílóüák fel a KIS08z-t- (Akkor még 
ez volt a neve) és a piros*feketck útin- 
pótlásit a diátok Alko tik. Nem túlaunk, 
há azt á’ líti'ik, hogy íúindáEsze u játékosa 
maradt a SxAK-nak és ezzel a gárdával 
kezito a küzdelmet Évekig nem ját
szott jelentés szerepet, c&ak később, ami
kor a Zrifiyi—IÍAG beleolvadt, lépett arra 
áz útra, amelynek végpontja a kétszeri 
bajnokság, illetve a Némz-eti Bajnokság 
31. osztályában va ó szereplése leír- 

A  4Ó éves Jubileumot nem a legjobb 
sportteljesítménnyel ülte meg n piros- 
fekete klub. Valljuk be őszintén, Szegeden 
többet vártak az Idén a SzAK-tól* hiszen 
ma jnáf ináéodlk évét tapossa a iVemzeií 
Bajcokságbáp. A gyeagóbb tr-ljcsítmónyrc 
k|fsJglc!bríül* megvan & megfelelő ment
sége. Azt nc-ríl 16 kell hangsúlyoznunk, 
hogy a Mub anyagi helyzete nem rózsás: 
súlyos gondokkal küzd az egyesület és az 
idény alatt, bizony nem egyszer előfor
dult, hogy a szurkolók pengőnként adtuk 
ős^ze az utazási költséget, vagy a vendég
csapat kiadásait, mert egyken  ráfi r é s 
mentes meccset «em rendezett a SzAK a, 
temcsvárikörúti sporttelepen. Az anyagi 
gondok meglátszanak a csapat felszerelé
sén Is. Netn szabad elfelejteni, hogy £ 
piros-fokAték közel 5$ játékost fovlalkoz 
tatnak. Nagv súlyt vetnek az utánpótlás 

— Béve’ ésóre. Mindenki lói emlékszik ifjú 
^6 ági csapatának az országos brmokságbnn 
.való szereplésére, a döntőben nagy kfiz- 
-de!»m alán vereséget szenvedett és a má 
sodik h&lyrc került. Bár esak'acrti a tol- 
jős ifjúsági gárda kiöregedett, ma is 
legjobb ifjúsági c«an* fiái ren'!clh--‘h,
amit őszi elsősege is bizonyít. Az 
bíi?n már nem ilyen kedvező a piros'1-főbe- 
tiw sg$repl é&e.

A* bTBB*cs''na* nem *yu.;f ihatott többet, 
mint âmífc téliesített. Nyugodtan meg le- 
bet áUauíteni. hogy az ánráíörba^nok* 
Ságért tiöfciő SzAK jóbb volt, mint a 
mostani. Hiszen nbbau az cvyüttc'sbcn még 
Pólyák II. és Bárót! is szeren élt, többek 
köpött. A két játékosnak távozását erősen 
megérezte a csapat és bizony, amíg a 
megfelelő utánpótlást megtalálták, néhány 
kellemetlen meglepetés is előfordult. Az 
idei gyengébb teljesítményi menü az te, 
begy mindjárt az idény eleién letiltották 
Rozsát, Soltot és Albertéi. Rózsa hat, SnR 
négy mérkőzésen nem szerepelhetett. A l
bertnak két hétre s*A1t a leitltds-a. Három 
ember h áűvát "jobbUép&eégű csapat is 
mdgérzl, tehát a piros-feketék re szinte 
Végzetig hatással vőlt éz a körülmény. 
Most Föld&?1i. a kiváló jobbszóUőt vesz
tette cl a SzAK, öl azokban végleg. A 
játékos Budapestre tetto át működésének 
a színhelyét l

A  4Ó éve* SzAK tavasszal ujulf erővel, 
főbb dérűlAlássai folytatja r küzdelmet, 
jubileumot rzocban nem tud fiiul, rnert 
sincsen hozzá megfelelő anyagi lehetősége.

H. 8.
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A HUNGÁRIA
elsősorban biztonsági Játékának koszőnbetl, hogy 

végü l Is @gy pontra do lgozta  le  hátrányát

m n r r .M f tm  a  ftrfú-T, r i  pályát  
ss i'.ttznr k a p  az egyesület

A Beregraisri Futball és fontsa Club 
most tartotta évi köZíryű!é?ét, amelyen 
a jászok szép számban Jelentek méí. ptu- 
bas Kálmán dr, polgármester élnök meg
nyitó ba-utédében méltatta a --pórt nem- 
zotnevelő hatóiét, majd az új vezetőcég 
jneevé liszté « »  következett. Eredmény: 
örökös elnök: vitéz Szabó Károlv és Or» 
tutay Jeaö gar. kath. kanonok, ótsz. 
gyűl. képiv. — Elnök: Hubay Kálmán dr. 
iójgármeíter. —* tlgWezétő alelnök: 
Czinár Győző dr. -* Sz?kösztályvezet5: 
Futball: Dénes dános. Tenisz: Csánk
ŐyBrgy. At’dtíka: Deák György- Pénztáros: 
Bibrerení £ndre. Ssgédoéttttávea: Zthnro- 
víes B4!á  és G4thy Béla- Jfeftyto: í-u- 
íánssky Bála é* Stsrk Lász'é. IhtéZ'j: 
Kővár fi Kálmán és Turéezv Károly. Ifj- 
Waltósitáty vezető: Nemes Illés és DéSsey

fíabay Kálmán dr líilá’ásfca heljtezfe 
azt hogy a város «pér(te!éf>et énít s az 
$910 flórákén már üaszfiálhrtö áílopotb'n 
l « * f  y.z a pálya *  leve-ötífe és a Bt’ TC 
íTOvleMtézésárü ál! majd. Az éliiök Sít Is 
Sléárlgárté, hö»y a ésápatót meéerőiítíi 
«  bPgy éázSt szerzSdieónék.

MtG KÉT MÉRKŐZÉS Y a N h atba
A *  OSTSIAKKI BAJNOKS SGÖAK

A* onmirk: kertllsti bá.fnnkgág őszi
fordulója befejezés felé Közeledik. Az etgd 
bolyét már Úlg&á 1 léhét elvinni 4 fta- 
Bldtdl.

A táblázat, így fást:
1 . ftw,14 
?. wsc
S. Anstrta 
*. Wscíier 
S. Aánjíra 
6 Vlenn*
?. A » i it « « r »  Fkt
& r e  WSéa

Hátra vsa még a Waúlier—Vlenna és 
Sapjd—AiBSteure Fiát tsérkőzéB.

furcsa ősze volt a Kun gát iának. 
Rossz kezdet, gyenge folytatás, vé
gül kitűnő hajrói. Voltak válságos 
pillanatai a Hungáriának, voltak he
tek, amikor arról szólt a pletyka, 
hogy a Hungária vezetősége a &c- 
ssüntetés gondolatával foglalkozik. 
Ezek a hírek természetesen akkor 
keringtek, amikor a Hungária az 
egyik rossz eredményt a másik után 
érte él. Mert —  ez tény! — győzel
met győzelemre halmozó egyesület 
vezetősége még sohasem, foglalkozott 
a leállás gondolatával. Amelyik csa
patnak rosszul megy a p&lyáa, an
nak egyszeriben minden baj az 
eszébe jut, a rossz gazdasági viszo
nyoktól kezdve a háborús feszültsé
gig. A  Hungáriában most már nyoma 
sincs pánikhangulatnak, a csapat las
sanként visszacsalogatja közönségét, 
— ezt 8 belső honfoglalást egy csa
patnak mindig újra és újra el keli 
végeznie nálunk. A  magyar közön
ség nem kitartó, a magyar közön
ségnek sikerek kellenek. Egy angol 
csapatot elkísér a negyven -ötven- 
ezres tömege a második osztályba is, 

égj' magyar csapat fsak néhány 
hellyel merészeljen lejebh csúszni, 
közönsége máris megfogadja, hogy 
soha többet nem megy ki mérkő
zésre és ezt a fogadalmát egy dara
big meg is tartja. A  Hungária ijesz
tően rosszul kezdte az őszi vermt. a 
hajrára azonban annyira följavult, 
hogy jelenleg a Hungária, az KB leg
jobb formában lévő csapata.

A szélsőségeit csspsS®
Első mérkőzésén kikapott a Bocs

kaitól. Utána simán, fölényesen meg
verte az Újpestet, —  mintha be 
akarta volna bizonyítani, hogy a 
rangadókon az elparentált csapatok 
győzhetnek csak. Ezután azonban 
kissé sok volt a „jóból” , azaz a dön
tetlenekből. A  kispesti döntetlent 
még nem lehet szégyenteljesnek ne
vezni, a Taxitól „elszenvedett” döntet
len után egyre több hang hallatszott 
a Hungáriában a nehéz viszonyok
ról, & Gamma elleni 2-2 pedig inár- 
már katasztrófahangulatot varázsolt 
a Hungária házatájára, sőt ami en
nél rosszabb: közönyt.! A  hálátlan
szurkoló, aki duzzadó kebellel sütké
rezik & bajnokságok árnyékában, 
ilyenkor tüntetőn leveszi a kezét a 
bajban lévő csapatról, hangoztatja, 
hogy nern érdekli az a csapat, ame
lyet valaha., nagyon régen, nagyon 
szeretett. Rossz sportszellemre vail 
ez, csúnya emberi vonás, amely visz- 
szataszlló az élet más területein is. 
Ekkor a Hungária gondolt merészet 
és játszott nagyot: 5 góllal verte el 
a nagy mumusnak tartott Elektro
most. Ennek a mérkőzésnek megvol
tak a fontos tanulságai, ezekről majd 
később szólunk. A  Hungária azon
ban az öt gól fölött érzett örömében 
megfeledkezett ezekről a tanulságok
ról, megfeledkezett azért Is, mert 
nemcsak a Szolnokot sikerült ezután 
megvernie, hanem a Haladást is, 
ez utóbbinak hét gólt lőttek a Hun
gária csatárai. Ekkor jött az a bizo
nyos szegedi vereség, amelynek jó 
hatása az idény vegiég tartott. Ettől 
kezdve a Hungáriának egyszerűen 
nem lehetett gólt rúgni. Simán verte 
3:0 ra a Ferencvárost, ugyanilyen 
gólaránnyal a Törekvést, végül pe
dig 4:1-re a Kassát. Aki a Hungáriát 
ezeken a mérkőzéseken játszani látta, 
az csodálkozva gondolt a Hungária 
rossz eredményeire és nem értette, 
hogy ez a csapat hogy kaphatott ki, 
hogyan veszíthetett pontot. Megvolt 
az oka.

A „nagy nármss“ 
b a j n o k a

Mielőtt ezekre az okokra rátérnék, 
állapítsuk meg először is, hogy a há
rom nagycsapat közül a Hungária 
ás, amelyik megverte a másik ket
tőt. 4:2-re verte meg a2 Újpestet és 
3:Ö-ra a Ferencvárost. A másik két 
nagycsapat elleni gólaránya tehát 
7:2! Nem rossz ... Természetesen 
Igen Jó eredmény az Elektromos el
len elért S:Ö-As győzelem és jó ered
ménynek számít a másik „amatör- 
muírtur' ellen! 3 gólos győzelem is.
A  leglmponálóhb természetesen a 
Szeged elleni vereség utáni fáttörés, 
amikor szinte az egész csapat a fo
gát estkorgatva fogadta meg, hogy' 
többet nem kapnak ki. Ekkor hatá
rozta él Szabó Tóni, hogy ..zérus- 
kApue” lesz és ekliof történtek más, 
igen fontos VáttSSáXk a Hungária 
taktikájában.

dalt m©m Isepnl
féldmann- Gyula edző sokáig 

Olaszországban működött, ezenkívül 
pedig az angol rendszer sem isme
retlen előtte. Intelligens, haladó szel
lemű edző, alti elég szerény ahhoz, 
hogy ne szégyeljen tanulni, —- hogy 
végül is a cső,pata lássa hasznát. 
Nem kellett hozzá nagy művészet 
meglátni: mi a baj a Hungáriában. 
A  Hungária az idény első felében 
tipikusan dekadens, pepecselő, mű
vészként) nagycsapat volt, könnyel
mű védelemmel és tologató csatár
sorral. A. korszerű rendszerek lég* 
elvakultabb ellenségeinek is gondol
kodóba kellett esniök például a Taxi 
elleni mérkőzés utolsó egyenlítő gól
ja láttára. A  Hungária védői fütyül
tek a, szélsőkre, de gyakran megfe
ledkeztek a középcsatárról is. Az 
Elektromos-mérkőzésen az volt a 
Hungária szerencséje, hogy SsenA- 
rödí, a „nsagyar Drake” is játszott, 
akinek még mindig van olyan jó 
neve ahhoz, hogy egy Hungária is 
gondoskodjon a semlegesítéséről, 
Turáy harmadik hátvédet játszott, a 
kapu előtt Őrködött g — ennek az 
egy embernek a helyezkedése már 
jótékony hatást vált ki az egész csa
patra. Ha a kullancs bevonul a kapu 
elé, a hátvédek széjjel mehetnék, a 
szélsőfedezetek felszabadulhatnak, 
élőre mehetnek. A  Hungária nem 
játszott szabályos angol rendszert 
ezen a mérkőzésen, de annyira, meg
közelítette, hogy annak csaknem 
minden előnyét használhatta,. A  rend
szeres játék azonban nem vált any- 
nyira vérévé a Hungáriának, hogy 
ki ne esett, volna később a szerepé- 
bői. A  Szolnok elleni győzelmét küz- 
döképességének ( ! )  köszönhette, a 
Haladás eilen zuhogó esőben, leját
szott mérkőzés* pedig nem késztette 
komoly erőkifejtésre.

a szesesii véss...
Ekkor látogatott el az újjáéledt 

Hungária Szegedre és — régi hibái
val olyan simán kapott ki ? :t-ro, 
hogy egy szót sem szólhatott a 'mér
kőzés után. Nem is szóit. Tény, 
hogy a Hungária játékosai tudnak 
kikapni. Bármilyen szép sportember! 
tulajdonság is azonban szépen ki
kapni, —  a legeszményibb sportem
ber is Inkább győzni akar. M i volt 
a hiba Szegeden? Az volt a hiba, 
hogy —  az Edzők Testületé alcltor 
még nem szögezte le ellentmondást 
nem tűrő törvényként, hogy ,/its 
ellenfél három előretolt: csatárát ak
kor is le kell fogni, ha támadásban 
v a g y u n k Ezenkívül pedig a táma
dásban is bajok voltak, a Hungária 
megfeledkezett szélsőiről (nagycsa
pat-szokás), belső pötyögtetést erő' 
szakolt a sziklaszilárd szegedi védet 
mi fal ellen. „Kínai kivégzést mód..." 
—  ezzel jellemeztük altkor a Hungá
ria támadójátékát. Alapos leckét 
kapott a Hungária Szegeden, tíe meg 
is tanulta ezt a leckét. Kelamann 
edző kiadta a jelszót: első feladat,
gólt nem kapni. Nem törődött művé
szi hagyományokkal, nem törődött 
kiadó félpályával, szépséggel, trük
közésekkel, szórakoztatással. A  csa
patnak győznie kell. Ez volt a jelszó. 
A  Ferencváros ellen már egy áram
vonalas, okos, korszerű Hungária 
játszott. A  Ferencváros volt fölény
ben. A  Ferencváros szorította be 
ellenfelét. ®3 —- a Ferencváros feled
kezett meg óriási fölényében arról, 
hogy az ellenfél három, előretólt csa
tárát lefogja, akkor Is, ha támadás
ban van. A  ferencvárosi szélsőfede
zetek szöget fogtak, a ferencvárosi 
középfedezet csatárbabérókra pályá
zott. fis mit csinált a Hungária? 
Turay teljesen „megölte” Sárosi dr-1, 
fölényt a csapat nem. erőltetett s ha 
le is futott, akkor sem feledkezett 
meg a Ferencváros három előretolt 
csatáráról. Nem feledkezett meg sa
ját szélsőiről sem s éHékl, vagy Titkos 
pillanatok alatt már le is száguldott 
a ferencvárosi kapu elé, jól kihasz
nálva a ferencvárosi védelem réseit.

P o m p á s  t o a í r é
Nem tó annyira a következő mér

kőzések eredményei, mint az ezeken 
a mérkőzéseken mutatott' játék bizo
nyította, hogy a Hungária {ellángo- 
látsá nem ezalmaiáag. Nem könnyei- 
müsködöti a Törekvés ellen sem. — 
ezt a mérkőzést Is elsősorban a  vé
delme nyerte meg & Hungáriának, 
Ha a Hungária így folytatja a ta
vasszal, is, akkor kétségtelenül ö a 
bajnokság legnagyobb esélyes s.
Vegyük ugyanis hozzá ezekhez a

[kitűnő hajrá-eredményekhez, hogy a 
Hungária, csatársora ne mvolt méltó 
védelméhez. Megfelelő középcsatára 
szinte az egész idény folyamán nem 
volt a Hungáriának.

H üiíitgáFia rendszere
A  Hungária rendszere az angol

hoz áll közelebb és ismételten el
mondtuk már, hogy erre a rend
szerre tartjuk a Hungáriát a leg
alkalmasabbnak. Gyors hátvédei, 
pompás kullancs-kőzőpíedezete, épí
tő szélsőfedezétei eszményien alkal
masak az angol rendszer hátsó 
alakzatának megformálásához. Szél
sői gyorsak, kapurátörők, építő 
összekötői is vannak, mindössze 
gyors, bátor középcsatárra van 
Szüksége a Hungáriának. De erre 
nagy szüksége van..,

Égy biztos: akármilyen rendszert 
sajátít is el a Hungária, nem az 
lesz az elve, hogy á legfontosabb 
több gólt lőni, mint amennyit a 
védelem, belcap, 1940-ben yagyunk...

Állandó védelem
A  védelem legnagyobb erénye az 

összeszokottság. A  Hungária védelme 
nem változott az egész őszi idény 
folyamán. Nem változott a Szabó, 
Kis, Síró hármas Összefétele, farag 
is csak aJt első mérkőzést hagyta 
ki, a többin valamennyin résztvett. 
Kellő rendszer mellett ez a véde
lem minden feladat megoldására 
alkalmas. Szabó elérte legjobb for
máját, Kis gyorsasága és energiája 
nagy érték, Bíró, ha nem könnyéi- 
müskötlik, szinte áttörhetetlen pil
lér. Tmaynak jelenleg a, közép
hátvéd, a kullancs szerepe a leg
megfelelőbb. Ezt a szerepkört, még 
hosszú ideig fogja tudni játszani. 
Ez a négyes könnyen a legbiztosabb 
magyar védelem lehet. Pusztán raj
tuk múlik ez. Nem áll rosszul a 
Hungária szálsőfedezétek terén sem. 
Dudás megsérült, majd felgyógyu
lása ..után a csatársort igyekezett 
feljavítani. Igazi posztja mégiscsak 
a ba.lfédezet helye. Sebes Is, Né
gyest is jő átlagformát, játszott az 
idény folyamán, mindkettő szereti 
a nagy területet, amelyen játszhat. 
Sebesnél külön álljunk meg. Sebes 
a csapatkapitány. Turayval együtt 
a lelkiismeretes, becsületes játékos 
mintaképe. Evek tekintetében egyik 
sem tartozik a fiatalok közé, de 
mind a kettő fiatal lélekben. Amíg 
bírják a játékot, addig mind a ket
tőnek helye van a csapatban, mert 
a Hungária nem nélkülözheti azt a 
nagy lelki segítséget, amelyet ennek, 
a két játékosnak h jelenléte jelent.

Bajolc a «áma«áé$cf&£f{;
A  Hungária csatársora akkor sem 

lendült kielégítő formába, amikor 
a csapat egymásután aratta a. jó 
eredményeket. Az egyetlen biztos 
pillére ennek a sornak a fiatal 
Vidor, aki a, jobbösszekötőből igyek
szik összefogni ezt a Sort. Innen 
irányit, innen küldi előre a szélső
ket g a középcsatárt. Fáradhatatlan 
kis játékos, igazi korszerű össze
kötő. A  balösszekötő helyén már 
nincs Ilyen jó megoldás, Dudás a 
csatársorban nem munkás-termé
szet, Csőknek Is szorgalmasabbnak 
kel) lennie, ha az összekötőben akar 
játszani. Középcsatára sincs a Hun
gáriának. Már maga Cseh Is kezdi 
belátni, hogy adottságai nem a kor
szerű középcsatár posztjára teszik 
alkalmassá. Puhán, körülményesen 
lassan nem lehet kullancs ellen ját
szani, Fiatal középcsatár kell á 
Hungáriának, robbanékony, gyors 
Szélsők tekintetében nem áll rosszul 
a Hungária. Béki is, Titkos is meg
felelő megoldás. Középcsatár nélkül 
azonban tavasszal is a védelemre 
hárul a föladat, hogy a csatársor 
szórványos lefutásai közt tartani 
tudja a hátsó vonalat.

A Hungária jövője
Lesz bajnok a Hungáriából? 

Léhet. A  Hungária bajnokságát jó- 
solni reális számítás- Nem való
színű, hogy a hajrá tapasztalatai 
alapján a Hungária visszatérjen a 
J ó l kóll futballozni" öímü mondás 
felelőtlenségéhez, rendszertelensé
géhez. A  Hungária néhányszor sa
ját magát verté meg az ősszól Ta
vasszal Is á „pepecselő Hungária" 
tesz a legveszedelmesebb ellenfele. 
Ha ezt legyőzi, altkor nem lesz baj, 
mert — a Hungáriának mindig az 
volt a legnehezebb feladató, ha 
önmagát kallóit legyőznie^.

14 elkezdi— Csütörtökön 4 
kék-sárgák nagy sarast tártának sport, 
ütőéi pályájukon, kétíraí kezdetté)

Am Idény előli S©l#sz® 
fásáról beaiséiliek 
m a wégéss wetet® 
lenit lett ®f§© 
a ICeeskeöiéti

A  £26 gtáí alosztályban íélig-meddl# 
meglepetésként hatott, különösen &2 őszi 
évad elején, a Kecskeméti AC jó  szerep^ 
lése- Az ősz elején ugyanis még az volt 
a helyzet, hogy a KAü nem indul el s 
bajnokságban, mert már nem bírja £3 
anyagi terheket, A  feloszlatásról beszél
tek, amikor ííozsnyay Simon elvállalta & 
KAC labdarugóinak vezetését, A  csapatot 
nem vették komolyan és mégis & K AC as 
idény végére veretlenül lett első és két 
ponttal vezet az S.zVSE előtt.

Á KAC Örvendetes jé  szerepléséről 
Rossnyay Simon szakosztályelnök & kő
vetkezőket mondja:

— A jó  eredményi titka elsősorban & 
jő  szellem, fegyelem, föle<7 pelig a jé  
taktika. Mi minden tnérkezésünkre ügy 
álltunk ki* hogy ne kapjunk gólt, egyedüli, 
esak így érhettük, els hogy i í  mérkőzésén 
ősak é gólt kaptunk, ebből is 4-et fl-es- 
bői, kettőt pedig úgy, hogy a E íiT B  
mérkőzésen kapusunkat lem. gtők és <& 
kapu mögött feküdt eszméletlenül9 amíg 
a gólokat kaptuk% Rájöttünk arra, hóöy

! ma már ez az egy éti en helyes kiinduló- 
I pont; Jól elzárni á kaput  ̂gólt nem kapni„
| — A taktikánkon kívül a síkét óka,
í hogy csak; sérülés esetén változtattunk 
a. csapaton. Mindössze 7$ játékos széfé" 
peít- ebből ís íf csak egyszer-egyssét iát- 
szőtt. Nagy nyeréségünfo volt Öáspdr viszi" 
szusz érzésé  ̂ Ezt egyedül Kecskemét kép* 
viselő iének, Szász Laéos állam titkárinak,, 
a PTSC elnökének köszönhet lük, Gáspár
ral a, tdma/lősorunk erősödőit meg « * »  
gyón.

— Január közepéig pihenünk, utána 
egyhónapos tornatermi edzés lesz, majd 
pedig pályára megyünk- Tavasszal ugyan
azokkal az erőkkel ivduk'nJc, amelyekkel 
az Őszt -végigküzdötlük. Tehát Rozsnyó#s 
Virág, Borbély /.» Hargitai, Klímául, 
Cservák, Bardkonyi, Várszegi IT., Borbély 
fi.. Gáspár, Harmat, Garassj, Ka-'fmann^ 
Vdrszeai /., Tormássy és B itrlka áll ké* 
szentéiben*

V id é k ! b e jn o k s é g o k  á ü eb ®
A Eiskoasáeií a.loíítá.Ij' állás*

1. KAC 11 9 1 1 38:14 ÍÜ
2. Keleblai LE 11 8 1 33:17 18
3. Dföl avárt MOVE 11 7 í 3 43:21 15
4. Izsák: MOVE 31 ? 1 3 28:22 15
5. Kalocsai SC 11 6 3 3 34:17 14
ó. Halasi MQVffi l t S l 5 17:23 11
7. DVéesói SC IS 4 1 5 13:ló »
8. Soltv. MOVE 11 í 1 6 22:31 9
9. Kmajsai MOVE s? 3 1 5 19:24 1

10. Kisköröst. LE M 2 3 6 10:25 5
11. Keceli LE 11 1 1 9 11 49 3
12. Jánoshalmi SE Törölve

J a v í t  a  c s a p a t
Az amatőrbörzén már fel-feltlin» 

nek az intézők. Kis csoportok ala
kulnak, hamar megindul a terefeni, 
Egyszerre az Üti meg a. fülünkéi;

— Mártonból rosszul állok — 
mondja az egyik intéző —  d,e a 
latin jól megy.

Mi ez?! Hamarosan kiderül, mi
ről van sző. A z intézők izgatottan 
várják a, félévi bízonyltványkiosz- 
tást, mert a rossz tanulót nem 
adja ki az iskolája.

— De most hajrázunk! —  foly
tatja az intéző. —  Az elnökünk 
egyetemista fia Oktatja délutánon-
kint a rosszul á lló  gyerekeket.

Előveszi a Jegyzetfüzetét:
—. Holnap felelünk magyarból, 

földrajzból és német dolgozat is lesz!

At Angol Kupát a háború miatt nem 
tudják megrendezni rendes kereteiben, 
de pótlásul mégis kiírnak majd kupa- 
rendszerű küzdelmet, amelynek döntője 
Wembleyben lesz. Május és június folya
mán tervezik ezeket a póikare.!.küzdelme
ket Ezzel megdőlne a régi angol hagyo
mány, hogy a labdarúgó idény nek május 
első szombatján be keli fejeződnie. Hja, 
szükség törvényt bont.

A csabai alosztály egyesbirája a Kon
doros! i f i  óvására ínoysem.niisiiétíe a
BTE—KTB márkért*. 7sl-os eredményét. A 
két pontot a IÍT.E javára irta, « B'ífi-iM 
levont két büntetőpontot,. K's* László já
tékost egy évre eltiltotta u játéktól, Nagy 
Károlyt, a BISE intézőjét egy évre fel- 
függesztette, ti BISE-t pedig 80 pengd 
pénzbírsággal sújtotté. (Kiss a THSE-böl 
ment a BTk-be s & BlSfi szabálytalant!! 
adta ki,)

Az MLSZ NTí x. osztályú egyesületéi 
ma, január 9-en. kedden éate 7 órakor 
az MLSZ és a j t  miniszteri biztosának 
elnöktésével bizalmas megbeszélésre ül
nek össze, hogy megtárgyalják azokat * 
kérdéseket, amelyek a január 13. é®
14-i nemzetközi labdarúgó Összejövetel 
anyagát képezik.

ÖKÖLVÍVÁS
MOZGALMAT IND ÍT A Möftií 

ÉNEKES ISTVÁN SíUon.ÉKlL.NEÍÍ 
FELÁLLÍTÁSÁRA

Szombaton ontó. Értékes István térnélf- 
fiéröl hazatérőben, a MöSz dnökftAsfé kiről 
beózóLs'etett, bógy ilrémtéltét kellőim ál
lítani a logróiliaéüyftsébb magyar ököl
vívónak.

— Nagy társadalmi fa sportbcll ni«2- 
pálmát bítDMtókftsiüök Indítani abból a
Célból — mondóit,a JíankóvaíkV Artúr, ®
MftSz ügyvezető niélúftba. — N a ?™  
rótnóak síiét? ebben az évben fclillitaftí 
a lMreretiiméaycscbb magyar ökölvívó *1?-
érti'ókét.

Mint a beszól re lés további torán kide
rült. a Mös* hatalmas nMnzetközl ököl
vívó versenyt akar rendezni * java«g fo
lyamán és ínrtak a jövedóltriébol Állítana 
ondókét Énekes Istvánba k. A  uemaétköí? 
versenyen az Európa--A.norliía válogatott 
ökölvívó viadalra, Blidajtéktóa áttitsgó
svéd és má* néntzotisogü európai vá!t*ga- 
tettek vennének ráírt. Etek Marttól kőit- 
tágéit a FIBA. Ölétoleg az amerikai ruto- 
dazűsój fodazi. . t*nát a viadal bértételé- 
bői nagifobb részt tehet k néniét óéira 
fordítani- A  vátóöby témvóstótésén csak 
abban az é.scthéa, gílwt létre. ha. sz
F.urapa—Amerika Vívjál rrtétfvalősül. fii- 
ienkező esetben s, MóSjj újabb tervek4 
törheti & lejét,
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A CsfS első fordulója:
A  M . F e s z té  
és  a z  F TC  tetszett,| 
a SSzKST 
és  W M T K  k e v é s b é
Beváltak a semleges pontozók
Észrevételek, kemoijf és ft&vésfoi
ko/n§S| msgfegszések a CsB-röl

Az Ökölvívó csapatbajnokság első 
fordulója lezajlott vasárnap. Ez a 
csapatbajnokság sem különbözik az 
elődeitől. Éppen olyan izgalmas, 
éppen olyan bizonytalan kimenetelű, 
éppen olyan ádáz, elkeseredett ö s 
szecsapásokkal telített. Az. intézői 
cselczgetések, akárcsak az elmúlt 
esztendőkben, most is vagy beválnak, 
vagy nem. A  ESaKUT-nál például 
néni váltak be. Az is igaz azonban, 
hogy ezúttal a BSzKR Í kényózer- 
változtatást végzett a csánatán! Ak
kor viszont az furcsa, hogy égy nyolc, 
tagú. csapatban két versenyzőnek 
nincs rendben a súlya!

HBSÖK, GYŐZTESEK
ÉS l é g y o z ö t t e K

A vasárnapi forduló hőse kétségté* 
lenül a M. Posztó. Kikiáltott esély- 
leaö létére csaknem megverte á 
JBSzKRT esélyesnek tartott együtte
sét. Az MPSE-baö minden ökölvívó 
kitett magáért. Samplás ifjúságát 
meghazudtoló .okosan harcolt, Nemei 
Frigyes hengerelt, igaz, nem is volt 
nehéz dolga. Deli szélvész-stílusa ez
úttal is érvényesült: nem engedte te 
ellenfél támadását kifejlődni. Már 
efiak ütnie kellene Delinek megtanul- 
niá, mert egyelőre csak ■*- mázól. 
Varga I. határozottan fejlődik. Régi 
jobbiengüje már egészen szűk jobb- 
egyenessé és jobbhoroggá javult. 
NcZina nagy jobbhorgaiból élt ez
úttal. Félő, hogy később ez már 
nem "lesz elégséges.

A  BSzKRT felforgatta csapatát s 
eZ súlyos poht.veszteségébe került. Az 
együttesből csak Horváth és Jáhics 
dolgozott jól, a többiek mélyen for
májuk alatt szerepeltek. Varga nem 
boldogult Bampiássat szemben, Fri
gyes nem nagyon erőltette még ma
gát, Kővári harcolt, Se még nincs iga- 
zán fórinában, Lovas két súlycsoport
tal feljebb nem érvényesülhetett, Mé
száros lassú volt, Szolnokinak néni 
nagyon mént az öklözés.

Az FTG együttesé kitett magáért! 
Simán elintézte a veszélyesnek igém 
kező WMTIC-t. Igaz, hogy ehhez hoz
zásegítette őket Gárdonyi váratlan 
sérülése Is, (ié —  ez a esápatbajnok- 
ság! Mindenkit érhét baleset, min
denki elcsúszhat egy-egy narancs
héjon. A zöld-fehéreknél légfeltünőbb 
volt á fiatal Hámori rémék Ökölví
vása. ITagyan tehetséges ökölvívó! 
Szántó jó ellenfelet kapott, olyat, áld 
beállt néki jobbkézre. így  azután 
óagy sikert aratott. Különben látszik 
rajta, hogy nincs edzésben. Kubinyi 
régi keménységé még mégvan. Az á 
régi róséz szokása Is, hogy — nem 

várja az ellenfél támadását. 
Fellegi étek egy menetet öklözött, az- 
alátt cókat mutatott. Mándit még 
Bem igen láttuk ilyen gyengétek, 
„  . Baráth ellen. Nem ment neki. 
~ faK a végén lendült báte, de akkor 
f ' , ^léptették. Hagyományos 
. al3éerenögé. Csontos megbízhatóan, 

keményen harcolt. Szigetinek nem 
olt nenéz dolga. Homolya gyengén 

mozgott.

WMTK-ban Kecz 'ly  ismét 
f i u F S lea verekedett, v á m  be- 
áZy,fíltotílVols£sr“  Szántó ellen, így 
azután nem lehetett reményé sem
h lte í tete  ? *eIíwtó"  JM mozgott, 
uél T -T n ^ f 13 támadott »  kelleté- 
előréjönnfn*% kőUett volna KuUnyit 
hált nvnL GardonW sokat csusz
áén ’ v y Í7án u öipöje nem volt rendben nem volt rend
h a l o k , labmunkájával váj

vei 
vez

hétben esett A ,rr™  “  *^;uiadik mi- 
® In v  é fm  Hyiraty hiába

m A r % \ - - t e t t
n J i*  3. ?Bak a harmadik

tnozog és üt eokatígíröen n, 

gyBT io  J m&3 "okát S ntanulnia. Ja^ai ingyón sokat ütött 
és hatalmasakat, de nem állta vérig
az iram ot b b

RENDÉ*
2 2 3 : JE LE S

A  réfidézéa Végig kifogástalan
volt. Krclos L fcH ő dr e3 a tabfil 
rendező: Egri) Dászlő, Faragó Tibor,
Tomcsányi 3 6 * z f és Sípos Imre J61

1 -SLÖS:
lésről és nsntosSsríl is  Elfuse-n 
lénvesreá hiba sem to-tant. a  há
rom ’öémiégéS pontozol & lengyel 
Ribarczyk, á kassal ' ^
sZégédl Hinét mmdlg Itío-Mtatan 
ítéleteket hozott. Reméljük, hogy ét

a. a elkövetkezendő fordulókban is 
így marad. ^

A  második forduló vasárnap dél
előtt ismét fél 11 -kor kerül sorra a 
Városi Színházban. Ezúttal két Vér
beli rangadó kerül sorra. A  tavalyi 
csapatbajnokság első négy helyezett
jei csap össze. Ezen a mérkőzések 
lesznek Vasárnap: BSzKRT—BVSG, 
FTC—BTK, Kemény forduló léte!

Eddig tartanak komoly megjegy
zéseink. Vidámabb apróságokat tó 
feljegyeztünk, itt következnek szépén 
egymásután:

CSÉPELI ZÁSZLÓK
Az FTC— WMTK mérkőzés elején 

Vidáman Integettek á nézőtérén & 
csepeli szurkolók. Lengtek a kis 
kék-pirós papírzászlócskák, zúgott a 
,JJajrá WM“. Később egyre jobban 
elcsendesedtek. A  Szigeti—Németh 
mérkőzés után már Csüggedtén lóg
ták á kezekben a zászlóit. Jászai 
győzelme után megint megtóbálták 
héhányan a karzaton a gyári színe
ket.

—  Jól van Jaszl! —  szólt te  
egyik fiatalos külsejű szurkoló. — 
Majd két hét múlva, a BTK éllen 
jobban megy.

Szépen összehajtogatta a ’ zász
lócskáját és fe belső zsebébe tette. 
Előrelátó, góndős ember...

H A  MÉG EGY MENET 
L E N N E !. . .

A  Sampiás— Varga mérkőzés első 
két,, menetében SarhpiáS vezetett. A. 
harmadik menetben azonban nagyon 
feltámadt Varga,. Egymásután ütöt
te hatalmas horgait.

— Ka még egy menet lenne... ~  
kezdte az egyik BSzKRT-szürkolő,

—- ...Varga összeesne! *— fejezte 
be a mellette ülő gúnyosan.

A  SZÉGYELLÖS 
MÉBKÖZÉ8VEZEXÖ

Feltűnő Sokszor sikerült mélyré 
Frigyéé bál-felütésé. A mérkőzés- 
vezető azonban- égyszéi* sem Vétté 
észre á dolgot.

— Ml az, bíró — kiabáltak fél áz 
az első sörökből —- nem, látja, hová
ü t?

—  Nagyon szégyellös —  oktatta 
ki valaki - -  nem mer odanézni.

HELYETTESÍTÉS
Szolnoki nagyokat Ütött Jánosi 

testére. Az egyikre valamelyik 
Posztó-szurkoló feljajdult,

—  M it jajgat — szóltak rá -—, 
nem maga kapta,

—  Igen, dg Jártáéi szegény néin ér 
rá mégmukkanni sem, annyit kap!

TOKAJI ÉS A  K IS 
KAPU

A Fradi-kÖzönségnék nem na
gyon tetszett Mándi leléptetésé. 
Hosszú percekig tüntettek Tokaji 
János mérközésvezetö döntése ellen. 
Még á Szigeti—Németh . mérkőzés 
szünetében is ezt kiabálták bé a 
szárítóba:

—  Tokaji vigyázz, vár a Mándi a
kiskapunál!

TECHNIKAI K, ö .!
Az ökolvíVémárkÓzésék kezdetén 

senki sem érezte, hogy tél van. A  
nagy sürgés-forgásban mindenki 
belemelegedett. Különösen azoknak 
volt „melegük", akik potyán szeret
tek volna bejutni a nézőtérre. Ezek 
az ürügyek egész légióját sorakoz
tatták fői.

— Látszik, hogy egészen tavássias 
időjárás van — szellemeskedett egy 
jegytulajdonos.

—  Miból látszik t  — kérdezték 
tőié.

— Ü-rügysenek a nézők —  mon
dotta és utána elillant.

BŐL A  JOBBKÉZ?
Rnbinyi, te  Nső-ből F rc -ver- 

senyzövé lett pehelysúlyú ökölvívó 
eoált Ízelítőt tudott adni híres jobb
kezes ütéséiből.

— Hol a jobbkezéd, Fridi f  —- 
kérdezték Kubínyltól.

— Az még az NSC-ben —  vála
szoltak helyette.

AZ IGAZSÁGOS ERED
MÉNY

Hámori és Jteáséig, te  FTŐ—

Szántó a€3söpí!í FTC 
Kimondhatja magáról: Jó még a$ 

öreg a háznál!,..

WMTK mérkőzés első párja döntet
lenül végzett. Salgó és Káposzta, a 
két csapat Intézője ■— ml sem ter
mészetesebb énnél megbótránko- 
Zótt az eredményén.

—  Pociig igazán igazságóé ár: 
eredmény! —  nyugtatta meg Őket

a szabadnapos BTK egyik vezetője.
— Miért lenné igazságos! —  för-

medtek rá.
— így  m Káposzta is „ meg

maradt“  és .jól,lakott" a — Salgó is.

KÖNNYŰ A  LOVAS
N AK ?

Lovas, a BSzKRT harmat súlyúja 
Könnyűsúlyú versenyzővé vedlett át 
a mérkőzés előtt. Á  változást leg
inkább Lovas bánta meg, mert a 
MÜtés szélén állott.

—  Mi az Letyet —  szóltak Lo
vashoz —- ügy-e nem is olyan könnyű 
a könnyű,?

DELI
Deliről, az MPSB szé’vész-ököl- 

Ví vő járói tudni kell, hogy iajongőjá 
a tejnek, 'Győzelme után is több 
liter tejet nyert.

Egy nekikeseredett Vesztes 40, 
azaz negyven fillért küldött Delinek.

— A legdrágább tej is csak 32 
fillér •— világosították fel a bőkezű 
adakozót.

— Tudom, de a nyolc fülért azért 
adtam, hogy legyen Delinek mit a 
tejbe „aprítania“ ■— válaszolta és 
búsan elballagott az illető.

RÁJÖTT. . .
A  fiatal Váczl az első két menet

ben alaposán mégsőröztá néhányszor 
Szántót, az FTC hármatsúlyüját. A  
második menétben Is tartott még a

Yá&si-fölény, amikor egy esepéli 
hívő megjegyezte:

— Végre! A  Ósöpl rájött as izére!
Azután magyarázőlag hozzátette:
— Mármint a Váczí ütéseinek a* 

ízére...
ELTANULTA

A  Jászai—Homolya találkozón 
eleinte Homolya támadott, de aztán 
Jászai feljött és biztosan győzött, 
Az. FTC-ökölvlvó a második, és har
madik menetben nem vetett elég 
súlyt a védekezésre s így egy. .csomó 
horgot „sikerült" bekapnia. ^ Egy 
zöld-fehér szurkoló Így bosszanko
dott:

— Ez a Homolya biztosan sokat 
látta játszani a Polgár Drmniékat...

K IR Á LYN A K  
SZETT. . .

TÉT-

Király, a volt Nemzeti-hátvéd tó 
ott szurkolt vasárnap a szorító mel
lett, Egy kicsit még bicegett, 
botra is szüksége volt, de már Izga
tottan számolta a Fradi „pontjait", 
Merthát az FTC-nek szurkolt...
. — Még nem voltam komoly ököl- 
vívömérközésen, most Kreiss fő
orvos úr kihozott a csapatbajnok
ságra. Eddig azt hittem, nem komoly 
sport az öklözés, most láttam, hogy 
nagyon is az! Tálán, még több szivt 
tehetség és kitartás kell hozzá, mint 
a labdarúgáshoz. Remélem, az FTQ, 
meg fogja nyerni a bajnokságét.

Az Hiúsági Csapó feltűnése 
a legnagyobb esemény
a magyar súhtlőkés 
elmúlt éwébm
Nyolcon dobiak 14-en, 27-en 13-on felül 
A z  1 9 3 9 *  év legfőbb eiedményei

Darányi egyeduralma 1939-bén 
időnként veszélybe került. Az év 
első felében a közeljövő óriása, 
Németh Ernő olyan pompás iram
ban javult, hogy & szolgálati be
osztása következtében a szokottnál 
kevesebb edzést tartó Váró,nyit 
sokszor megszorította és néhány
szor le is győzte. Később Németh 
—  reméljük, csak Ideiglenes «  
visszaesésé ütán Darányi újra át
vette az uralmát.

AZ elmúlt évnek azonban á súly- 
lökés szempontjából nem te  4 pár
harcuk ,Vőlt a legnagyobb esemé
nye. Ez vitathatatlanul vitéz Csapó 
István feltűnésében állapítható meg. 
De lássuk előbb az idei legjobb 
eredményekéi:

Súlylökés:
Darányi József ár MAÖ (15.17)
Nőinélh Ernő BSzKRT (14.90) 
v. Csap.a István MAO (—)
Várró József Testvériség (14.52) 
Havas. János DiMAVAÖ (—) 
Rákhély fíyulá AÍIÁK 114.38) 
Horváth VUtaóS ÖíMá VAG (13.84) 
Jírasznay János FTÖ (14.52)
Kiss János BBTE (13.84)
Győrök Zoltán. MAC (13 0®) 
líováeh Gyula őr MAG 
Solti .Lésiló ARAK 
Baranyi János PSE 
Madarász Endre BSzKfiT 
MágáSsv Janó dr MAG 
Gylmesi János TFSO 
Sztiágyi Endre I)EAC 
Zdváriíó.Jánoé DiMAVAÖ 
Kúntór Endre GyAp)
Nagy Zsótnbór TFSC 
Ömlar Mihály PSE 
Abrahám Pál BEAÓ 
Kelemen Imre TFSő 
Molnár FerenB'ÖÉAC 
Farkas Pál BF.AC 
Kozák János B. MÁV 
Zólyom Ernő KISOK 
Tóth István KISOK

15.05
15.05 
14.40 
14.35 
14-28
14- 22
14.14
14.14 
13.68 
13.58 
1358 
13.53 
15.47 
13.46 
13.29
13.23 
13.25
13.23 
1323 
13.19 
13.17 
13.07 
13 06 
13.03
15- 00
13.00
13.00 
12-93 
12.91 
12-90 
1S.97

Majoros bajos jTrsfi

fttlltty Jön,6 BIJTÉ
Kis Béla s í. Máv

Darányi szereplésének megítélé
sére az elmúlt esztendő öem alkal
mas. Olyan beosztás, ide-oda. utaz
gatás alatt, Mint amilyenben neki 
volt része, eredményes edzést öem 
lehet folytatni. Még csodá, hogy 
ennyire vitte. Németh viszont za
vartalanul edzhstett és az idény első 
részében aláposan kihasználta ezt 
és ft Simpson által adott Utasítások 
alapján stílusa is jelentősen javult. 
Ennek köszönhette egyetlen 15 mé
teren felüli eredményét- Kérőbb 
kezdte könnyédébbáá Vénái „á stílus 
teeötóégét" és énnek következtékén 
bizonytalanná vált. ÉZ te  áimsneti 
észtétidő azonban ném jsient sem
mit, Némethijén beimé van a iá  
méter.

A  ranglista harmadik helvéré egy 
17 esztendős soproni főreáliskóiás, 
v. Csapó István került. Ném volt 
még példa rá Európában, hogy Vt 
ővés fiú a Versenyzése első évében 
ÜÁÓ-et dobján és hétszer dobja túl 
a régi ifjúsági ééáőéöt. űéttpőbáA 
minden megvan, ami á legnagyobb 
magyar éűíyíftkővé teheti. Veress 
századostól Kitűnő alapét Kápótt,

Simpson utasításait egy-kettőre írta- j 
gáévá tudta tenni. Minden sportbán 
edzett, kemény, ruganyos, még 
mindig növésben lévő, de máris ha- 
taimpsatákú ifjú, akinek különösen 
kilökése csódálátós erejű. Ha fel
sőbb hatóságai segítik sportbell fe j
lődésében, a magyar atlétikának és 
a honvédségnek egyaránt díszére 
szolgálhat majd.

Varró, Rákhely, Krasznay Bem 
érté el tavalyi eredményeit, Hor
váth II. és Havas lényeges javulás
sal sitett az átlag segítségére. Van 
aztán néhány öreg ágyú a ranglis
tán, akiktől csak centiméterekben 
várhatjuk a javulást, de van né
hány igen tehetséges fiatal Is. Első
sorban a kissé alacsony, de nagyon 
keménykötéaü Győrök, aki csak 
Ős apó mellett és miatt szorul egy 
kissé háttérbe. Ő Is ifjúsági — jö
vőre ugyan már szenior — és á fia
tal tehetségek egyik legkiválóbbika. 
Ném szabad megfeledkeznünk a 
Zalaegerszegről felkerült Harangi

ról, a remek alakú debreceni Ötef- 
lágyiról és a vékonyabb Molnárról, 
az Ifjúsági Zölomyról (Szekszárdi 
és Tóikról (Sümeg), valamint egy 
sereg Í2.50-en felüli jóalakű Ifjúról 
sem. A  szükséges stílus-útmutatásd- 
kát most mind megkaphatják, — a 
14 méter elérésé már csak szorgal
mukon múlik.

Tavaly 14.70.4 volt az első 6t át
laga, az idén 14.62.8. Az első tíz 
tavaiv 14.31 P-nt. ez idén 14.28.S-8t 
ért el. Hja, hiányzik Gsányl Zoltán,

EURÓPA LEGJOBBJAI:
46.40 Stöek német 
lű-43 Wnilke német 
16.4S T.rippe riómét 
16-23 Kreek észt 
16 93 Gierutto lengysj 
J5.62 Biirlúnd finn 
15.75 Lnmpert n.ímct 
15.73 BoeUman finn 
Í5 55 De Bruyn holland 
18.54 Thorésen norvég 
Í5.45 Jmisén r.émct
15-45 Mnhistűin észt 
15.43 Tilgner lengyel 
15.37 Profét! óíasa

Elég kérőn
íéndézik ág idén a mezei bajnokságot.
április 28. in ég a tar aiyi időponttal 
szemben is eltolódást jelent. (Tavaly 
április 23-án volt a verseny.) A HASz 
kényszerhelyzetben választotta ezt a ha
tárnapot., mert előbb a megyeri lóver- 
Éenypálya nem szabad —- végeredmény
ben azonban semmit sem vesZit Vele. 
Hosszűtáv/utóinlc távályi éj-edményel 
igazolták, hogy a mezei bajnokság késői 
időpontja semmit sem árt a futók pálya- 
formájának, sőt ellenkezőleg: minél több 
Idejük van egy nagy versenyre alaposán 
felkészülni, annál kevesebb Kárral jár
hat, há abban a versenyben alaposan 
kifutják magukat. Különbén is ma már 
rérteu' iáéssiuáf az á refidszsr, 6égy a 
inézel Térteüyelrre cenK löezei,. a fcályá- 
verEenyck-e esőit salakon történj futás
sal készülnek fel. Ma már a szükséges 
gyoisabb munkát a mezei versenyek 
évadján is a pályán végzik el (feltévé, 
hogy az jó állapotban van, viszont a pá
lyaidényben is szinte naponta fuínak 
mezőn. Minden hosszabb és könnyebb 
munkát ott végeznék. Elmúlt tnár az a 
divat is, hogy a mézel bajitóks-'g után 
két-hóromhetes pihenőt tartanák a fu
tók. Az egyetlen aggály addig az volt, 
hogy a mezőn versenyezni akaró közép- 
távfűtők" ak a mezei bajnokság 10 km-e 
után va'őban kellett 6gy k's idő. amíg 
..átállították' magáikat rövidebb távra. 
.Az idén azonban már ez az akadály sem 
él fenn, ftiert a középtávfutók a 4 
km-es mézei bajnokságban indulhatnak

A SÍASZ ATLST i K a I  VET!’ ÜTÖK AT, \
mífjéléiit és á 21 óidáiat fűzet érd-k- 
HdSkuek íénáeUcenitóré áll. 24 ó.láai d’ ó- 
tJ j ások olyrn nogv ánym- számára, hiiní 
rz ÍTfiszes áfél  kai áíáH slflnsa és édzáía, 
dó áhb« a dióhéjba mégis sikerült Beje- 
szorítani műidért, áfái] ez odüdtanf-’ -á- 
moh Simítson. V.-.das Iván. Szabes Béla. 
Cserenyei, Kó-márki és lg !ó i' oFadoil. 
Hüntienf, aminek teriierctébcn a vidéki at
léta, edző vagy téslneveid tanár “a le-— 
kórszefűbb edzásrhó.l^zér ezárint óó'gózbaf 
vagy ökfntltEÍja íánítvártynh. Átlapoztuk 
f  , M« fiDe'ot éf rémek ,Hl kajádénak 
falaltvk a Baji>ok-p.gS1f és pádv rr .’mé- 
nyekjclé Vézétrt úton. Mósl.már eáak az 

Kall, Hagy a inzet inlsdoukihor; el jusson,

akit érdókel. Ennek Biztosítéka á* of,:<4 
ár: a füzet a szövetség helyiségében (V., 
A'koímény-u. 3.) 28 fillérrel megváséio!- 
ható, de 20 fliléies bélyeg beküldése ellő- 
nében el is küldi a. szövetség a jelentke- 
r ;knck.

ÜSZAS

NEM JELENTETTÉK BB A  VÁLTÓ 
CSOCSJAVÍTÓ KÍSÉRLETET

Megírtuk, hogy a vilogntott flszókks! 
Bajki Béla. a válogatott úszók müvézé 
tője szeretné meginvitíalni a 4x100 »i- « 
gyorsiiszú váltó Enrópa-esúcsát.

A k Dérielet Rajki a keddi , ílr.güíoí 
edzésre tűzte ki. A osúcsjüvító kisérlé 
tok en'feltétele Se, hogy á kísérletet lég 
klabb három nappal felébb ryiivánssságrs 
kell hozni és azt valamilyen Verseny ki1 
rétében kell elérni.

Minthogy kedden a szél vet sóenék. rét 
senye nindtén és a kísérletre aunmiféü 
bejelentés nem érkezett, kedden á váló 
gátolt edzAsen a % üszők ezak időre ász 
halnak, de csóevot nem jnYÍfhábiak.

Az ésfök ennek ellenért- tc-’jes jétszám- 
Ben ra-g fognak jélcn*i és ’ egjohb idői
két az cdzS-jegyzSteönyv részére ki fog
ják úszni.

JET# .  -

(BONJA BÉ N IK  AMÉÉIKAf  
ÁLLAMPOLGÁR LESZ.) Az egy
kori öiükorcsolyáző világbajnolthó 
rövidesen felveszi az amerikai 
állampolgárságot.

íégkoröham»rh8ré<i Sz-f-íedeii. .
OegHt) 3:1 Q:l, 2:1). Vezette: Ítchínker 
öt- ^r.gy, érdéklcöó-s knéépéité Áaüfotr í« 
K* lörí pléö srégéftt k o r o n ' G ó í -  
ütő: Pakti <2)s Kőszó, ffletvo Dallöt,
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gyorskorcsolyázók ©vi 
pontversenyének állása

LNtv -500 1000 Í500 3000 5ÖÖÖ M Pont
1. Ladányi G, 46.0 1:36.8 2:27.8 5:13.5 8:49.6 248.876
2. Kidvéghy 47.3 1:36.7 2:28.0 5:09.3 8:46.1® 249.142
3. Windtner 46.1 1:40.4 2:36.8 5:31.3 9:21.6 259.943
4„ Bácskai 46.4 1:26,4 2:30.5 — 9:38.8 202.656

Eadányi E. 47.9 1:39.8 2:35.4 5:26.6 9:19.4 259.973
8. Enyedi F* 49.7 1:42.0 2:36.0 5:22.5 9:09.4 261.390
7. Somlai 48.0 1:40.0 2:36.7° 5:37.4 9:32.4 263.706

Gtindisch 48.8 1 :-40.6 2:35.6* 5:47.9 9:14.1 264.359
9. Kiss 47. S 1:41.5 2:37.1® 5:49.6 9:51.7 268.352

10. Vida. 49.0 1:43.4 2:42.2 5:47.t 9:45.4 271.156
11. Szoboszlöi 49. S 1:45.5 2:40.7 5:45.5 9:46.2 272.319
12. Kaas 52.1 1:46.0 2:42.8 5:37.8 9:27.0 272.366
13. Chiha 50.4 .— 2:46.0 5:45.8 9:5S.S 223.162
14. Elekfy 51.2 1:46.5 2:42.1 6:05.7 — 219.599
15. Szcderk^íxyl J. 51.7 1:49.0 2:50.0 6:04.3 *=> 223.582
16. Szederkényi I. 51.6 1:49.8 2:51.2 6:18.1 226.582
17. Kakas 49.2 1:44.3 2:45.5 c— •*“
IS. Enyedi Gy. 55.0 1:51.8 2:54.3
19. Szabó 53.0 1:53.0 3:02.1
20. Bereknyei 54.2 1:50.2 —

«ISANC.VI OTTÓ VESZ A BAJNOKI 
VERSENY JDŰMÉRO-ELLKNŐRE

A gyorskor csolyázók idcá első komoly 
versenye lezajlott szombaton. Szép pár
harcokat és jé futásokat láthattunk. A 
látott formák kielégítők: két távon jobb 
eredményt ért el a győztes, mint az 
előző táv-csúcsok voltak. A  versenyt pél
dás rendben és fennakadás nélkül ren
dezte a szakosztály éh ebben a munká
ban oroszlán részt vállalt magára a szak
osztály elnöke. Reviczky Károly dr. Kü
lönben is ő volt az, aki a verseny után 
támadt izgalmakat lecsillapította. Még 
kell jegreznünk, hogy az egye3 futamok
ban az időmérők órái nagy eltéréseket 
mutattak. így  5000 méteren előfordult 
az az eset, hogy az első és a harmadik 
óra között 1 másodperc volt a különb
ség. 1500 méteren pedig, ahol a verseny 
tulajdonképpen eldőlt Ladányi javára, a 
Ladányi idejét mérő órák közt 6 tízed- 
másöápercnyi volt az eltérés, Hídvéghy 
idejénél viszont mindössze 2 tizedmásod- 
perc volt. Ladányinak a következő há
rom időt mérték: 2:27.4. 2:27.8 és 2:28.2. 
Hidvéghynek: 2:28, 2:28 és 2:28.2 rap!
fíey hallottuk, ezen a visszás állapoton 
változtatni fog az intézőbizottság, méí 
pedig oly módon, hogy az órákat újra 
hitelesíttetni fogja és felkérik majd Mi- 
sángyi Ottót, az OTT főtitkárát, aki 
már többször közreműködött gyorskor
csolyázó versenyeken, hogy a bajnok
ság két napján ismét jöjjön el és fel 
ügyeletével történjenek majd az idő. 
mérések.

NEM TERMETT BABÉR A  BEAC-NAK
k a s s á n

Kassai SC—BEAC « *  (3:0, 3:0, 8:0).
Szombaton délután zajlott le ez a mér
kőzés. A  KSC végig fölényben volt. A 
gólok sorrendje: Bandák, Bandák, Cehci- 
ijyik. Badacsonyi, Badacsonyi, Bandák. 
A  végén eldurvult a küzdelem. A kassai 
csapatból Bandák, Pásztor, Badacsonyi, a 
EEAC-ból Magyar, De-brői, Molnár díosér- 
hető.

A jugoszláv gyorskorcsolyázó bajnok
ságot Vinkó I. nyerte. 2. Resch, 3. Jó
nás. A  versenyeket 4 távon rendezték, 
de csoportos indítással, ami nem egye
zik a nemzetközi szabályokkal. Érdekes 
még az is, hogy még a győzteseknek 
sem mértek időket.

A Becsben rendezett német-férfi mű
korcsolyázó bajnokságot a müncheni 
Ebbel- nyerte. Eredménye: 5 helyezési
szám (374.95 pontszám). 2. Itada (Bécsi 
10 h. (370.76). 3. Mán (Bécsi 15 h.
(355.12), 4. Rulyi (Berlin) 22 h. (350.31), 
5. Zeller (Berlin) 25 h. (345.17), 6. Lo- 
renz (Berlin) 28 h. (341.14), 7. Hofer
(Schwabach) 35 h. (321.19).

A  BBTJ5 korongcsapata az utolsó pil
lanatban közbe jött nehézségek miatt 
kénytelen volt lemondani szlovákiai por
tyájáról. De hamar feltalálták magu
kat a budaiak, mert még szombaton reg
gel elutaztak Szombathelyre és ott 
nagysikerű bemutató mérkőzéseket ját
szottak.

Az olasz válogatott korongcsapat ja
nuár végén két mérkőzést fog játszani 
Prágában a legerősebb helyt válogatott 
csapattal.

Davosban nagy. háromnapos korong- 
tornát bonyolítottak le. Eredmények a 
következők voltak: Davos—Árosa, Bern 
vegyes 7:0 (1:0, 5:0, 1:0). Zürich SC— 
Saséi 5:1 (1:0, 0:0, 4:1). Davos—Basel
14:0 (5:0, 3:0, 6:0). Zürich SC—Arósa,
Bern vegyes 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Davos— 
Zürich SC 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Basel—
Arósa, Bern vegyes 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). A 
tornát Davos csapata nyerte, 2. Zü
rich SC. 3. Basel.
- Az olasz korongválogatctt csapat ja
nuár végén két mérkőzést játszik Prá
gában.

ASB6TH „SÖTÉT Dó* 1 * 3 4 5 6*
AZ OLASZOK SZEMÉBEN

A Gazzetta dello Sport hosszú cikkben 
foglalkozik a magyar válogatott tenisz- 
csapattal a milánói összecsapás előtt. 
Szigeti, Gábori és Perenczy dr.. már 
sokat járt Olaszországban s így már jól 
ismeri az olasz közvélemény.

— Asbőthot még nem ismerjük — Írja 
az olasz lap. Hozzánk még csak a híre 
jutott el. Románom lesz az ellenfele, 
aki nekünk most a legjobb játékosunk.

Leírja továbbá, hogy Romanoni vi
szontagságos utazás után ért csak haza 
Barcelonából. A  viharos tengeri utazás 
és a repülőút is nagyon megviselte.

Franz tVeiss, az olasz válogatott edző
je azonban a mérkőzés kezdetére telje
sen rendbe hozta. Romanoni Asbóth 
ellen is meg fogja szerezni a maga 
pontját, — írja a lap. Asbóth Milánóban 
tudvalévőén élete legnagyobb játékával 
legyőzte az olaszok szeracfényét!

Ézekután nem valószínű, hogy a. négy 
nap múlva kezdődő torinói, _ DC-rend- 
szerű összecsapás előtt a torinói lapok 
továbbra is „sötét lónak'* nézzék 
Jóska, gyereket.

RAJOM
Mai műsor
XedS. január 9.

Budapest I. (549.5 mi. 6.45: Torna. H í
rek Hanglemezek. — 1CK Hírek. — 10.20: 
Kossuth szerepe az 1859-i világesemé
nyekben. — 10.45: Divattudósítás. —
12.10: Lakatos Flórls és fia cigányzene- 
kara. Közben: Hírek — 13.30: Rendőr- 
zenekar, Vezényel Szőllőssy Ferenc. — 
14.30: Hírek. — 36.10: Asszonyok ta
nácsadója.. — 16.45: Hírek, — 17.15: V i
harfelhők alatt Suomiban. Tóbiás Kor
nél dr, előadása. -—- 17,40: A Rádió Sza- 
lónzenekara. Vezényel Bertha István. 
Közreműködik Bekéné Madaras Gizella 
(fütty), — 18.45: A  margitszigeti rom
terület. Horváth Henrik dr. előadása. — 
19.15: Hírek. — 19.25: Látogatás a Gre- 
guss-díj nyertes Uray Tivadarnál, a 
Nemzeti Színház örökös tagjánál. Be
szél Barsi Ödön. — 19.45: Milán Dimit- 
riievics hegedűi zongorakísérettel, a ma- 
gyar-jugoszláv müvészcsere keretében. — 
20.15: Gyöngyök és gyümölcsök. Koszto
lányi Dezső világirodalmi versfordítá
saiból előad Simonffv Margit- — 20.45: 
Sárai Elemér cigányzenekara muzsikál. 
Varga Imre énekel. — 21.40: Hírek. — 
22.10: A Budapesti Hangverseny Zene
kart Kádár Mihály és Arató István ve 
zényli. — 23; Hírek német, olasz, angol 
és francia nyelven. -— 23.20: Tóncléme- 
:ek. — 00.05: Hírek,

Budapest l í .  (S34.5 th). 17.45; A  Föle) 
mívelésügyi Minisztérium mezőgazdasági 
félórája. —- 13.15: Francia nyelvoktatás.

19.25: Ruszin félóra. — 20: Hírek ma
gyar. szlovák és ruszin nyelven, —- 20.20: 
Hanglen? ezek.

Kassa (295.5 m). 11.05; Szláv karácso
nyi szokások és babonák. Láposi Haller 
Jenő dr. előadása. — 11.25: Chopin-ke- 
ringőlc háng'emezröl. Zongorán játssza 
Róbert Lohrtat. — 11.40: Hírek ma
gyár és szlovák nyelven. — 15 25: A  21. 
honvéd gyalogezred zenekarán ik műsora. 
Vezényel Hadányi Antal

Uránia s

ASZTALI-TENISZ

Barna és Bellák 
jöfsikerüit „pine-pong" 
kabarén vett részt
Cslkégóban

A Chicago Totvers öluh nagyszabású 
asztali-teniszversenyt hirdetett december 
3-ára. A versenyre meghívták az idő
közben amerikai állampolgárrá lett Bel- 
lákot, valamint a kint portyázó Barnát 
is. A  rendezőség — bízva Barnáék rajt
jában — Budapest—Csíkágó (?) néven 
hirdette az asztali teniszkabarét% A  ver
seny legtöbb száma ugyanis erősen ka. 
baréízíí volt.

A  komoly számokat természetesen 
játszva nyerték Bellákék.

A  humoros bemutatón Bellák kitűnő 
komikusnak bizonyult.

Adogatásai, különböző irányba pörge
tett labdái és a saját magával vívott 
mérkőzés kirobbanó sikert aratott. A 
közönség tapsolt, dobogott és fütyölt. 
ahogy a száján kifért. Amerikában 
ugyanis a fütty a tetszésnyilvánítás leg
magasabb foka.

Bellák különben már mint amerikai is 
versenyzett Amerikában. Szeptemberben 
nagy fölénnyel nyerte meg Kalifornia 
bajnokságát. Belláknak Portland az 
állandó lakóhelye, ahol ütő- és labda
gyára van,

B. 3.

MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz *» szombat, V =  vasár

nap, n «■ >/«, f =  (7, h =  %.

Bemutató mozik
ÁTRIUM. Margit-körfit 55. Tel.: 153-034. 
f6, f8. flü. Sz- V.: í4-kor is. Bercsényi hu
szárok.
CITY Vilmos császár-űt 36. T : 111140. h6,
h8, hlO. Sz. V.: í4-kor is. Vihar Ázs;a 
felett-
CORSO. Váci-o. 9- T-: 182-818. n6. nS. nlO. 
Sz. V .: n4-kor is. -Trópusi mámor. V. de, 
nl2: Debussy—Ravel—Fauré-matiné. 
BÉCSI- Teréz-körút 28. T-: 125-952. 6, 8, 
it). Sz. V.: 4-kor is. Csapda.
FÓRUM. Kossuth L.-u 18. T  189-543. 
n6, f8, hlO. Sz. V.s nt-kor ia. Halálos ta 
vasz. 3-ík hét!
HÍRADÓ FILMSZINHAZ- Erzsébet-krt 13.
T.: 222-499. 10-töl I2-ig folyt. A holland 
határvédelem és s finn-orosz háború. Stb

H á z a s s á g  fel z á t v a
A  v íg já ték  azzal kezdődik, hogy 

egy  kedves kis fiata lem ber, Hugó 
Bartels, éppen vá lik  a második; fe le 
ségétől. A  fiata lem ber azért kedves 
és kicsi, mert, Heinz Riihmann ala
k ítja . A  második fe leségétő l pedig 
azért válik , m ert találkozott az első 
feleségével. A  kedves kis fia ta lem 
ber azonban nem  tehet semmiről. 
Mindennek az az átkozott tojásko
nyak az oka. A. b íróság kimondja a 
válást, a két e lvá lt Bartelsné együtt 
távozik, a kétszeresen e lvá lt Bartels 
ellenben egyedül marad. Egyedü l is 
akar maradni. Szavát ad ja  a főnöké
nek, hogy nem nősül többé, m ert a 
válás nem egyeztethető össze a hi
va ta li állásával. Hugó Bartels ugyan
is —  anyakönyw ezető .

H a  a nőknek hátat is ford ít a ked
ves kis fiatalem ber, azért nem lesz 
belőle em bergyülölö. Sőt. Pom pás 
hangulatban szórakozik  azon a b a j
társi összejövetelen is, am elyet éven
te m egrendeznek a V ik tória  torpedó
rom boló rég i m atrózai, ak ik  közé 
B artels is tartozik . A  mulatságon 
talá lkozik  két rég i cimborájával, 
Spreckelsennel, aki gyógyszerész és 
Hannemannal, ak i költő és tanár. 
E z  a  két tartalékos tengeri medve 
szintén kiábrándult a  nőkből. M eg 
fogad ják  egymásnak, hogy  szóba sem 
állanak többé nőkkel.

A  három  cimbora közös lakást

vesz k i s azt. elnevezi az Agglegényeit 
paradicsomának, ahová nőnek tilos h 
belépés. P ed ig  a lakásadónö nagyon 
csinos, fia ta i özvegyasszony...

N em  fo ly ta tju k  tovább a vidám, 
részletek, tré fás  fordulatok, m ulat
ságos bonyodalmak ismertetését. 
Csupán annyit közlünk, hogy az 
Agglegények paradicsomában végü l 
nagy vacsorát rendeznek, hat részt
vevővel. H árom  fé r f i  és három  nő ül 
az asztalnál. Bartels, Spreckelsen, 
Hannemann, a szép lakásadónő és 
—  a két elvált Bartelsné.

*
Persze, a já ték  lelke a kis színész

rendező, H einz Rühma.m, aki je len
le g  a legkedvesebb és legnépszerűbb 
német filmkomikus. De m éltó társai 
Hans Brausewetter (o ly  sok diák
szerep után tanárszerepben) és Josef 
Sieber (a k i m edvebájja l a lak ítja  a  
harm adik cimborát, a  gyógysze
részt).

A  női szereplők közü l Trude Mar- 
len (a  szép lakásadónö) a. legelegán
sabb, Hildfe Schneider (a  2. Bartels
né) a legbájosabb és a mulatságosan, 
csúnya Gerda M aria  Terno (a z  X. 
Bartelesné) a  legfeltűnőbb.

»
A közönség sokat kacaghat a há

romszoros házassággal végződő nő- 
gyűlölő-filmen.

2 hétre eleve megvá thatja jegyét 
a CASirsO-ba

PYGMAUON

.Hunyadi Sándor 
és Vaszary János írta
a jövő hét magyar újdonságát, a 
„Párbaj semmiért“ c. vígjátékot. 
A  bonyodalmas, mulatságos, szel
lemes filmnek egész sereg ki
tűnő szereplője van.

A  hölgyek: Nagy Aliz, Berky 
Lili, Vaszary Piri.

A z urak: Somiay Arthur,
Csortos Gyula, Pataki Jenő, 
Tompa Sándor, Bihary József, 
Pethes Sándor, Pethes Ferenc, 
Misoga László, Köpeczi-Boócz 
Lajos, Pártos Gusztáv, Vándory 
Gusztáv.

A  filmnek még egy főszerep
lője van. Neve: Bob. Foxít „ala
kít".

TENISZ
AZ UTOLSÓ NAP

A milánói olasz-magyar teniszviadal 
tegnapi harmadik napján csak este fél 
9 után kezdődött meg a küzdelem. így  
lapzártakor még a viadal nem ért véget.

Ha szépségben és „nagy” játékban 
nem is, de izgalomban ez a nap a tető
pont. 2:2 után a hétfőn este lejátszott 
mérkőzéseken dől el a viadal sorsa.

Először Ferenczy dr. játszik Bosslval. 
Ez a mérkőzés látszik az olaszok legbiz
tosabb pontjának. Ferenczy dr. készü
letlenül ment el Milanóba. Ezt. vasárnapi 
játékával be is igazolta. Bossi most leg
utóbb Romanonival Spanyolországban 
járt 3 nagyszerűen szerepelt. Győzelme 
tehát Ferenczy dr. ellen sem lehet két
séges.

Gáboritól függ, hogy sikerüké dön
tetlent elérnünk, vagy bele kell törőd
nünk az olaszok 4:2-s győzelmébe. Gá
bori tudását feltétlenül többre értékel
jük, mint a nagytudású, robbanékopy, 
örökmozgó Cucelíiét. A  hiba csak ott 
lesz. hogy Gábori tudja, hogy nagy fe
lelősség nehezedik a vállára. Az eddigi 
tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy 
Emil mindig akkor roppan össze, ami
kor a legnagyobb szükség volna nyu
godt idegeire és nagyon jó játékára.

Féltjük Gáborit Cucelli állandó roha 
mozisaitól is. Ez az aprótermetü, csupa 
tűz olasz már sok nagy játékost kétvállra 
fektetett szédületes bombáival. Az ellen
félét egy pillanatig sem engedi Kibonta
kozni. Hatalmas ütések után azonnal a 
Íróiéra rohan. Idegesíti az ellenfelét.

Gábori — ha nem lesz ideges — nagy. 
szerűen tud játszani az ilyen harcmo
dor ellen. Reméljük nem lesz... így £ 
harmadik nap eredménye is l:l-re  nla 
EüHmt,

KOSÁRLABDA
MAR RENDSZER IS VOLT A JÁTÉK

BAN
Taktika, „harcászat”  nélkül ma már 

kosárlabdában sem lehet komoly ered 
ményeket felmutatni, mert a győzelmi 
pálma rendszerint azé a csapaté, amelyik 
tervszerűen használja, ki a meglévő erőit 
a végső cél érdekében. Ezért jönnek össze 
mostanábah olyan gyakran a labdarugó- 
izakértők, hogy közösen megvitassák 
helyes taktikai módszert a magyar labda
rúgás jövője érdekében. A  labdarúgás 
legfiatalabb testvérénél, a kósárlabdá- 
játékban ia „felütötte" fejét végre a tak
tikai alapokra felépített támadó és védé-

Az elmúlt évi kaunasi Eurőpabajnok- 
ságokon járt ifjú játékosok, akik nyitott 
szemmel és tanulnivágyú erős akarattal 
figyelték Európa legjobb kosarasainak já
tékát, nálunk is megkezdték áldásos mun
kásságukat. Az ott nyert tapasztalatok óta 
ültetése a hazai talajba hazajövetelük óta 
szakadatlanul folyik. Ezt az öivendetes 
megújhodást a kosárlabdasportban már 
hosszabb idő óta szemmel tartjuk és most 
alkalmasnak látjuk az időt arra, hogy 
komoly formában is ismertessük csapa
tainknak e téren mutatott nagymérvű 
haladását. Egyelőre csak a BSzKRT és a 
BEAC, a jelenleg legjobb két magyar 
csapat taktikáját ismertetjük.

A  legutóbbi bajnoki forduló során már 
egészen jól ment a villamos együttesnék 
az úgynevezett „helycsere". A  helycsere 
lényege abban nyilvánul meg, hogy a tá
madásban mind az öt játékos különös 
gondot fordít az állandó, gyors helyzet
változtatásra. Ezt a körforgásszerű moz
gást addig csinálják az ellenfél térfelén 
amíg egy játékos a kosár közelében i 
legelőnyösebb helyzetbe nem kerül. 
Ebben a pillanatban márts hozzá kerül 
a labda és a kővetkező másodpercben a 
kosárban táncol a labda. Ha ellenben 
nem sikerült góllal befejezniük a táma
dást mind az üt játékos pillanatok alatt 
védekező állást foglal el, felosztva saját 
térfelüket egymásközött.

A BSzKRT játékát inkább a hosszú 
adogatások jellemzi, a BEAC viszont a 
hosszú, szélekre adott, tértölelő meredek 
labdákkal, rajtaütésszerűen támadja meg 
ellenfelét, A jelenleg játszó két kiváló fiatal 
bedobója különösképpen alkalmas erre a 
szerepkörre, fis, ha még ehhez a két te
hetséges játékoshoz Csányi II. és Szat
mári is csatlakozik, feltartórhatatlan le3z 
a BEAC támadósora.

"Pályázati üzenetek:
Bet re Gábor: Olvassa el a hétfői szá-

TOimlcAti

OMNIA Kölcsey-utca 2. T : 130125. 5. n8, 
flO. Sz. V.: 4, 6. 8, 10. Bercsényi huszárok. 
IÍADÍUS. Nagymező-utca 22. T.: 122-098. 
f6. b8, 1)10. Sz. V.: f4-kor is. Dal a sza
badságról.
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222002. n6, f8. hlO. Sz. és V : 4, 6. 8 10. 
Tartan és fia- 3-ik héti 
SCALA. Teréz-körút 60. T-: 114,411. h5. f8, 
HlO. Sz. V-: f3. 5. fb. 10. A négy toli. 
URÁNIA. Rakóczi-út 21- T.:; 14$ 046. 5, 08. 
flO. Sz. V .; h3-kor is. Házasság kizárva. 
V. d. e. 11; Tagan Galirúdsan dr.: Tö
rökország.

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károly-körút 3. T-: 144-212. 
n4. f6. h8, 10. Sz. V.: 1-kor is. Isten 
vele, tanár úr!
CAPiTOU Baross tér 32. Te!.: 134-337-
3, n6. 18, hlO. V.; fll-kor, hl-kor is, A 
holnap hősei. 3-ik hét!
CÁSINO Eskü-út 1. T .: 383-102, f6, 13. 
Í10. Sz. V.: f4-kor is. Pygmalion.
CORVIN Üllői-út 40. T : 138988. t i. f6. 
[8, flO. V.: f2-kor is. Tánc a föld körül- 
V. de. f i i :  Csodák csodája.
E LIT  Szent István körút 16. T : 114502.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. A szerelem tol-

HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T : 142455. 
f4. Í6, fS fia V: f2-kor is. Tizenhat- 
évesek. 3-ik hét! V. de. f i i :  Kékszakáll 
8-ik felesége.
KAMARA. Dohány-utca 42. T.s 141-027. 
11, 2, 4, 6, 8, 10. Gibraltár.
LLOYD. Hollán-u. 7/a. T  : 111-994. 4. 6 
8. 10. V.. 2-kor is. A kis fenség parancsa, 
PALACE- Erzeébet-krt 8- T.: 221-222. 11.
2, 4, 6, 8. 10. Hófehérke és a 7 törpe. 
3-ik hét! 1
SAVOY Üllői-út 4. T .: 14BJM0). f4, fő. f8. 
flO- V.s f2-kor is. Rettegés!
SIMPLON Horthy M.-út 62. T.: 268-999. 
Í4 fő. f8. flO. V : 11-kor f2-kor is. 
A kirchfeirii pap.
STÚDIÓ. Akácfa-utca 4. T.s 140-840. 11. 2, 
4, 6, 8, 10. A  gorilla.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS. Gömbös Gy.-n- 11. T.: *55-374. 
n4, n6, n8, nlO. V.: nílkor is . A  nőt
len férj.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384S63. 
4. 6, 8, 10. V: 2. 3. 4, 5 6. 7 8, 9. 10. 
Hóigyek előnvben.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351500. 
Í5, h7, 9. V.: £2, f4. fő, Í8. flO. Kauká- 
zusi brigád.
ELDORADO Népszínház-utca 31. T r 133171.
4. 6. 8. 10. V.: 2-kor ia- A  Noszty-fiú 
esete Tóth Marival.
HOMEROS, Hermraa-u. 7. T .: 296178. 
h5, 7, nlO. V .: f2-től. A  miniszter ba
rátja.
IPOLY Csáky-utca 65. T : 292626. f4, fB 
Í8, flO. V.: f2-kor is. Mámoros báli éj, 
JÓZSEFVÁROSI. Kálvária-tér 7. T-: 134- 
644. Í4. f6» 18, Í 10. V.: í2-kor is- Hölgyek
előnyben.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T : 342947. 
H, 2. 4, 6, 8, 10. Hölgyek előnyben. 
OTTHON Ben.czky-utea 3 .T.: 146—447 
n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Az élet 
komédiása. V. de. 10, Í12: Malakkai nő.
PÁTRIA. Népszínház utca 13. T-: 145-673- 
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Rettegés. 
PHÖNIX Rákóczi-út 68. T : 144454. 11, 1, 
3, 5, nS, flO. Riadó Indiában.
KIÁLTÓ. Eákóezi-úl 70. T-: 139-497. fit 
fi. h3. 5, c8. flO. V.: 10, 12, 3, 4, 6, 8. 10- 
Hölgyek előnybeu.

K É ZILAB D A

A TEREMLABDA KÖRMÉRKŐZÉS 
VASÁÉNAPESTI EREDMÉNYEI:

I. osztály
BSzKRT—VÁC 20:18 (9:10). Vezette: 

Zsigmond.. óriási meglepetés! A játék
idő, nagyobb részében a VÁC vezetett. A 
hajrában a BSzKRT kerekedett felül és 
megérdemelten győzött. Góldobó: Jávor
(10), Németh (5), Kunvári (3). Dobos 
(2), illetve Satgó (7), Krausz I. (6), Fór. 
rai (3), Seress és Noeh. Kitűnt Vattay 
Jávor, Kunvári, Dobos, illetve Sajgó 
Krausz I „  Seress és Noeh. Kiváló játek- 
vezetés.

n i .  osztály
VÁC—BSzKRT 14:4 „(6:1)- Vezette: 

Bobrovszky. Biztos győzelem. Góldobó. 
Bléyer (5), Knöpfler (5). Rosenbaum (4), 
illetve Végh (2), Pataky és Mészáros. 
Kitűnt Bleyer és Rudas, illetve Garay 
és Mészáros.

Szövetségi-díj
KAOE—Széchenyi 19:10 (8:4). Vezette: 

Pintér. Góldobó: Galambc-s (14), Hor
váth (3), Temes (2), ilLtvr Slelker (8) 
és Kamancza (2). Kitűnt Ga’ ambos, Vár
nai, illetve Briestj ánszky és Stelker.

A  TEREMLABDA KÖRMÉRKŐZÉS 
ÁLLASA:

1. F.lektromos 
VÁC

3. MTB
4. BSzKRT
5. MAFC
6. 1STC

3 ----- 52:35
2 — 1 53:47 
1 — 2 40:32 
1 _  2 47:49 
1 _  2 4109 
1 — 2 30:51

Növekvő érdeklődés, izgalmas összecsa
pások és rengeteg meglepetés jellemezte a 
teremlabda körmérkőzés I I I .  förduloj • 
Különösön az élcsoport tett ki magaé-rt, 
hogy megeaúfolja a várakozást. Kevesen 
számítolták arra, hogy az Elektromos 
ilvcn fölényesen -intézi el a K i 
verő BTC-L (A  BTq Tichy IL  nélkül 
állt ki-) Arra sem gondolt senki, hogy a 
BTC-től elszenvedett ni&glepu vereség1 
után a BSzKRT elkapja a vezető VACrot 
A  MAFC győzelme* is meglepetés szám
ba megy a bajnok jelölt pirosak ellen. 
Külön meglepetés, hogy a műegyetemiok 
csonka csapattal vívták ki a meglepő győ
zelmet. (Mátyássit először 2 porcro, majd 
röviddel utána végleg kiállította a já
tékvezető.

9
A  meglepő eredmények magyarázata a 

formák erős' eltolódása. Az Elektromos, 
a BSzKRT ás MAFC na tározót tan felja
vul', a VÁC vesztegel, az MTE és BTC 
pedig némileg visszaesett az első két for
duló után. A  körmérkőzés sorsa ezek után 
is teljesen nyílt. Az Elektromosnak a 
legerősebb két ellenfele van hátra. A 
VÁC javíthat az Elektromos ellen. A 
MAFC és BSzKRT javulása rs sikerrel 
kecsegtet az első két balszerenc*?é3 for
duló után. Talán csak az MTE és BTC 
szorul erősítésre. A  pirosak játékán Dré
gely és Roda. a piros-fehérek én Tichy 
IL  hiánya erősen észrevehető.

Egészen jő játékerőt képviselne s va
sárnapi mezőnyből összeállított legjobb 
csapat: Szabó — Kostvll, Birta-lan — 
Jávor* Saigó, Fodor. Megérdemelnek, de 
nem fér a csapatba: Vattay. Nova*t* Pe- 
rényi, Péteri dr, Serese, Blschitz, Má- 
tvássí, Bózaa. — A  II. osztály legjobbjai: 
Jakab — Gőz, Pintér — Kovács, Béres, 
Brjzsák. Megérdemelné, hogy bekerüljön; 
-Nyers* Takács, budwUu Almássá', JcUitVOk.

VÍVÁS
Három vívó versennyel kezdődött az

évi vívóesemények sora. Mindhárom az 
alacsonyabb osztályú vívókat indította 
harcba. Mind a három kedvező benyom 
mást tett elsősorban azért, mert új ar
cokat lehetett látni. Ezúttal is sokat lát
tunk azok közül, kik regen versenyeznek 
mostani osztályukban s kevés remény ük 
van arra, hogy hamarosan ..felsőbb osz
tályba léphessenek1*, de láttunk sok olyan 
fiatal vívót, aki új árokéul jelent meg s 
főleg, aki Gokat igér. A  három külön- 
fajta verseny közül talán a női verseny 
nyújtotta a legkevesebb örömöt Itt isi 
sok új vívó szerepelt ugyan, de kevés 
volt köztük olyan, akiben a mai világ- 
klasszist jelentő női gárda utánpótlását 
felfedezhettük volna. Már pedig erro 
most már igazán nagy szükség lenne. 
Mindenesetre tény, hogy a helyzet itt 
javult, mert végre ilj vívónők jelentkez
tek. A mezőny első fele, Rots-sm-ann, Pfej- 
fór, a két Marvalitn és Kovács tehetse
get és felkészültei éget mutatott- A Hl VK 
párbajtőrversenyében már több olyan- 
vívót láttunk, akitől remélni lehet, hogy 
csakhamar az élgárdához fog tartozni. 
Kőhegyi igen jé tempó-érzéke. Karácson, 
technikás vívása tetszett legjobban. A  
vasárnapi kard versenyt Gcrevien nyerte, 
Gerevich Aladárnak öccse- Ha nem is. 
szembetűnő vívótehetség, do nagyon jo 
mozgású. Az a fajta vívó, akinek sok ér
zéke van a technikához s aki bizonyosan 
viszi is valamire. Mozgása nagyon jo és 
temperamentuma különösen alkp.lmas a 
vívásra. Naítyon tetszett a két MAFC-taW, 
Böszörményi és Ziltl vívása. Mindkettón 
látszik a jó iskola s a tehetség- Bizo
nyosan lesz olyan ehhöj a társaséiból, • 
aki számíthat arra, bogi az élgárdához 
fog sorolni.

TORNA
A magyar válogatott tornászlceret, a

HTVK vívói és több hölgyvívó szómba-,
tón este nagyszabású sportünnepély ke
retében szerepeltek Kaposváron. A  tor
nász és vívó bemutató nagy társadalmi 
esemény volt s azon megjelent foomógy 
vórmeeve és Kaposvár több társadalmi 
efökelőségeé valamint Mezőffy Ágoston 
dr miniszteri tanácsos a Tornász Szö
vetség társelnöke és Bognár István fő
titkár is, A nagy sikerre való tekintet
tel a bemutatót vasárnap a középiskolai 
ifjúság számára megismételték. Ez a 
bemutató a fennállásának 20 éves évfor
dulóját ünneplő Kaposvári Turul Le
vente Sport Egyesület jubiláris ünnepe,, 
ségeinek bevezetője volt.

CÉLLÖVÉSZET
Fedett lötere van a halasi BIOVE-nak.

A város megértő támogatása lehetővé í 
tette, hogy a halasi lövészek -télen i»: 
gyakorolhassák magukat. A városháza 
pincéjében 50 m-es kispuska-lőteret léte
sített. A lötéravntón -a MOVE országos 
elnöke, Szeder János orsz. gyűl. képvi-; 
selő ig megjelent.

BIRKÓZÁS
A Ceglédi MOVE TSE birkózószakosz- 

tálya az MBSz megbízásából feoruóp 
4-én rendezi meg Cegléden a déli ke- 
rület ezévi birkőzócsapatbajnokságát. 
Február íl-én pedig országos II. osz
tályú birkózóversenyt rendez a ceglédi 
egyesület., _____________________

HÓSPORT
Ga r mis eh-Parténk! rch cnliöl jelentik: A

vasárnap rendezett lesiklóversenyen a 
versenyzőknek 500 méter magasságkülön
bözet mellett 42 kapun kellett keresztül 
haladniuk. Eredmények: Férfiak cso^
portjában: 1. Rudi Cranz 2 p 38 mP.
hölgvek csoportjában; 1. Christl Dran* 
2 p 57 mp.

e g v e s f l e t i  H ÍR E K  í
A Siket SC f. hó 13-án este 9 órakor 

táncestélyt tart a Wesselényi-ümü ‘ i .  
sz. helyiségében. , ... „

A llnng:ixia SC f hó 13-án este fél 9 
órakor táncestélyt rendez a pestszeat- 
erzsébetl Vasas Otthonban.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és gombát fdvítelf.

vei minden nap. S^rkcsztöföflr és kiadó- 
hivatal Br>- V ili.. Bükk Szüárd-ntea 4, 
— Telefon 132—499 éa ,^3-97". Levél, 
cím: Balapost 72. :1 *] ) L 4—

Főszerkesztő: Dr- Vadas Oynla. -  Fe- 
lelő* szerkesztő: Hoppé László. -  Fel®, 
lön kiadó: Koltsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P  
2.2Ö, ncrfyedávre 6— , külföldre- 9. •*'-
(Amerikába lü-—).
Nyomatott a Stáitfnm Ht. fe3rforjsfÓ#&

IMúa. Felelős: Győrjr Aladár úa%aíét ,


