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Pontoz: -Ribarczyk Ferenc len
gyel, Csöpp (Kassa) és Hitler 
(Szeged).

Feljelentést tett a KMÁC 
a K IT vezetői ellen
motorsport helyett —  rendőrségi 
kihallgatások folynak!

Ismeretes a Nemzeti Sport olva
sói előtt a K TT ügye. Lelkes moto
rosok határozták el, hogy ha a hi
vatalos magyar .motorsport a 
KM AC visszavonulása következté
ben meg is dermedt, hát nemhiva- 
talosan folytatják a motorsportot. 
Kezdetben alig néhányan gyűltek 
össze azokra a vasárnapi motoros 
kirándulásokra, melyeket Kozma 
Endre, Magyarország hatszoros 
automobil- és . motorkerékpárbaj
noka, számtalan csúcsteljesítmény 
birtokosa vezetett. A. motorosok ke
délyes kirándulásai azt a .célt szol
gálták, hogy

fejlesszék a, nemzetvédelmi 
szempontból rendkívüli fontos
ságú terepmenö képességeiket,

a kirándulások sikere olyan nagy 
volt, hogy hosszabb idő óta jóva l 
száznál “töb b  m oto ros  és autós je
lent meg ezeken a vasárnapi moto
ros terepkirándulásokon. A  KTT ki
vonulásaira néha kétezer lelkes néző 
is kirándult, hosszabb filmhíradó is 
bemutatta a munkát, K ozm áéknak  
st’.érült szolgálniok az élő motor
sport érdekeit ugyanakkor, amikor

a magyar sportliatóság, - a »J- 
rályi Magyar Automobil Club
, tétlenségével keltett feltűnést.

a . KMAC nem nézte jő  szemmel 
a - 'k r r  működését, mely —  bár 
senuniképen sem irányult a KMAC 
ellen —  megmutatta a „MVatáK^y 
fejfogással szemben, hogy a mai vi
szonyok közepette Is lehet, motor
sportot űzni. Kezdetben eltanácso
lósokkal próbálkozott, majd amikor 
ej; nem vezetett sikerre:

följelentést tett a K TT  vezető
sége ellen a belttgymlnisztérlnm- 

ban

azon a címen, hogy az engedély 
nélkül rendez versenyeket és jog
ellenesen szervezkedik. Hiába jelen
tette ki a kedélyes vasárnapi kirán
dulások vezetősége többízben is, 
hogy a KTT nem rendez versenye
ket, hanem csupán kirándulásokat, 
a KMAC ezt nem fogadta el valónak 
és megtette feljelentését. *

A  feljelentés következtében hosz- 
öaadalmas rendőri eljárás indult, 
melynek során kihallgatták a fej- 
jelentő KMAC részéről v. Boíhőy és 
W-ayand titkárokat, a terheltek so
rában Kozma Endre, Martinék Ist
ván és Lantay Ede szerepelt. A  
rendőri eljárás során a terhelteket 
egésznapi kihallgatásnak vetették 
alá, Kozmáék azzal „védekeztek' 
hogy nem rendeztek versenyeket és 
hogy teljesen távol állottak minden
nemű politikai ízű szervezkedéstől. • 

A  magyar motorsportolók körében 
páratlan feltűnést keltett a KMAC 
lépésével kapcsolatos bűnvádi eljá
rás. Általános az a felfogás, hogy 

ha már a KM AC elhanyagolja a 
motorsportot, akkor legalább ne 
Igyekezzék gáncsot vetni azok
nak, akik sportolni akarnak.

felháborodást kelt, hogy a KMAC 
blyan „megoldáshoz" nyúlt, mely- 
bek során a magyar motorsport ki
tűnőségeit hatósági vizsgálatok érik 
és ahelyett, hogy versenyeket és 
kirándulásokat rendezne, hát felje
lentésekkel igyekszik gáncsot vetni 
h motorsportnak és hatalmi szóval 
biegakadályo^pi a nemzeti és sport- 
Bzempontból jelentős működést.

A  közvélemény kíváncsian várja 
®> különös ügy fejleményeit, melyet
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a KMAC most m ár.tom p íta n i.igyek
szik és el akarja simítani azokat a 
hullámokat, melyeket —  maga 
gerjesztett.

Szombaton Isfanbulban, 
vasárnap Sislibeit 
a Hungária

Vágj! megvált
a Gammától

Vági László sokáig védte a .Buda
fok kapuját. Hozzátehetjük, hogy 
nagy sikerrel. Amikor aztán Buda
fok csapatát átvette a Gamma, 
Vági is átkerült a Gammához. Itt 
is megállta a helyét a jeles kapus és 
állandó tagja volt az együttesnek. 
Később azonban Vági az állásában 
olyan beosztást kapott, hogy nem 
tudta az edzéseket rendszeresen lá
togatni; és ezért bizony visszaesett,a 
formájában. íg y  került aztán Háda 
a Gammába és Vági pedig mint ka
pustartalék szerepelt. Csütörtökön 
Vági jelentkezett a Gamma elnöké
nél és azt kérte, hogy bontsak fel 
a szerződését, mert ezután sem tud 
lejárni az edzésekre. A  Gamma el
nöke, Juhász István teljesítette Vági 
kérését és közös megegyezéssel 
szerződést bontottak. Vági azonban 
szabadidejében résztvesz a Gamma 
edzésein.

A. Gamma. ma. pénteken tartja 
utolsó tornatermi edzését. Jövő héten 
kedden, aztén minisen. körülmények 
között pályára megy a tásaság. A  
BEAC pályáján, ahol a Gamma ed
zéseit tartja, még magasan áll a 
hó, de minden remény megvan arra, 
hogy keddig ' sikerül a pályáról* h 
ha,vat letakm’ítani.

(A  Hungária, mint ismeretes, már 
több mint egy hete tanyázik Istan- 
bulban. A  kék-fehérek szombaton, va
sárnap és hétfőn játszottak Istan- 
bulban s azóta pihennek. Csütörtö
kön a következő táviratot kaptuk a 
Hungáriától:)

#=-■ Távirati jelentSsüAk ■ 

ístanbul, jan, 25.
Szerdán és csütörtökön kiadós 

gyaloglóedzést tartottunk. A. fiúk 
jól érzik magukat, beteg nincs, min
denki egészséges. Legközelebb szom
baton és vasárnap játszunk. Szom
baton a Beyógluval, vasárnap meg 
a Sisli Sport Clubbal mérkőzünk.

Takács.

(Beyoghi Ístanbul egyik, város
részé és . az Aranyszarv balpartján, 
fekszik. Beyoglu csapata mindig je
lentős ■ szerepet játszott-1 a törők 
labdarúgásban. Sisli kisebb városka, 
Beyoglutól mintegy hat kilométer
nyire fekszik —  északra. Itt amo
lyan könnyebbfajta portyamérközést 
játszik majd a Hungária.)

Takács Géza beszél

V  a r a d i r ó l , 
K is s z e ly r ö l  
é s  T ó id r  ó l

!— Ha Lapainak visszaadják a z  ö n b iza l
mát, egyedül képes mérkőzéseket
megnyerni

Érdekes küzdelmeit
és érdekes eredm ény  
várható a BEAC  
párbajtőrversenyém

A  második strórófegyverben, párbajtőr- 
bori _ fogják vívni vasárnap az első válo
gatóversenyt. A  versenyre 24 vívó neve
zett. Közöttük csaknem kivétel nélkül 
-mindenki ott van, aki az elsőosztályú me
zőnybe beleillik. A  párbajtőr már hozzá 
szoktatott^ ahhoz, hogy különös eredmé
nyeket szül. Ennek természetesen elsősor
ban a gépbíráskodás áz oka, amely még 
tudat, alatt sem ismer tekintélyeket © 
amely előtt a vívók, éppen aa előbb em- 
líictt. tulajdonságok miatt, minden gátlás 
nélkül vívnak. A  gép á  pillanatban való
ban legjobbat hozza ki a csőriéből győz
tesként. A  mostani „ párbajtőr versenyben 
annyi egyforma erős. versenyző, vív, hogy 
bizony a mezőtíy egyh araiad a esélyes a 
győzelemre. Mindenesetre az öttusázók 
közül Ba-iás. Orbán, Bo-lgár. Gyalokay 
jó szereplését biztosra vesszük. Jó helyet 
várunk Palóeztól és Dunaytól. Jó szerep
lésre számíthat Tabajdy és Berzsenyi. A  
mezőny elejére várjuk Kevert és Lírányit. 
Nagyon érdekes Garevich szereplése is- 
Gereviehct ugyanis egyesülete benevezte 
— indulása petsze még nem bizonyos 
Gerevioh ugyanis voltaképpen kardvívő, 
de néhány éve belekóstolt az egyik szúró
fegyverbe, tőrbe és mag kell. vallanunk, 
hogy bombasikerrel. Nagy, általános vívó
tudása mellett bizonyos, hogy a párbaj
tőrben is így jár — ha valóban komolyan 
veszi s el akar indulni.

A  BEAC pár-bajtőrversenye mindezek 
miatt érdekesnek ígérkezik s mivel kora
évadi verseny, bizonyos.^ hogy ’ az erotl- 
m-énye is olyan lesz, amit előre még hi
vatásos jósok sem tudnak megmonidani.

AZ CJ k e r é k p á r o s  id é n y b e n
KfiTOSZTÁIAOS EGYESÜLETI BAJ
NOKSÁGOKAT BONYOLÍT LE AZ 

MKSZ
Az elmúlt évben az országúton három 

a pályám két osztály keretében mért-ók 
összo erejüket a küzdők az egyesületi 
bajnokságokért. Ezt á rendszert most meg
változtatja az MKSz. A  közgyűlés elé 
javaslatot terjeszt, amelynek értelmében 
az 1940-es idényben az egyesületi páiya- 
bajnoksági és az egyesületi országúti 
bajnokság!' mezőnyt, két osztályra szűkíti. 
Megállapíttatp-i kívánja továbbá, hogy az 
országos egyesületi pályábajn-oki cím el
nyeréséhez legalább 400 pont, az országos 
országúti egyesületi- bajnokság elnyerésé
be-?, legalább 1Ö9Ó pont szükséges.

ÖKÖLVÍVÁS
A német nehézsúlyú Neusel márciusban 

a volt Európa-bajnok Gazokkal mérkőzik* 
A  Gamma megalakította ökölvívó 

szakosztályát. Az edzéseket Bognár László, 
a MAG volt edzője;.ve®eü»

Az MLSz-házban a napokban 
csendben, szerényen megjelent Ta
kács Géza, -a Feieücváros egykori 
„Mari néni“-je. Rémek színben van 
a Taxisok edzője. Fiatalos a külse
je, alig változott valamit azóta, 
amióta nem rúgja a labdát. Pedig 
jóegynéhány éve annak már. Talán 
a bajusza lett kissé tömöttebb és a 
haja ritkult meg kissé. Beszélgetni 
kezdtünk és egy perc múlva már a 
labdarúgásról folyt a szó.

—  Borzasztóan levert az, hogy 
Várad.it odaadtuk a Gammának — 
panaszkodott Géza. -v- Mindegyik 
játékosomat nagyon szeretem, de 
Váradi Béla, külön szívügyem volt. 
Váradit’ én fedeztem fel. Érdekes 
körülmények, között. A Taxisok in
tézőjével balszélsöt kerestünk a csa
pat számára. Mindenfelé mászkál
tunk és így elkerültünk egy alsó
osztályú csapat, á TSG mérkőzésére. 
I t t  tűnt fel nekem egy vékony, cin- 
gár gyerek, aki azonban jobbszélsőt 
játszott. Nem lehetett leszerelni őt. 
Ha a hátvéd fel akarta lökni, akkor 
a fiú elhajlott, mint a nádszál, ki
kerülte a hátvédet és máris rohant 
tovább. Roppant nagy volt a kezdő- 
sebessége és futás közben lőtt ka
pura. Nem nyugodtam, amíg a fiú, 
Váradi hozzánk nem került. Hogy a 
játékosban nem csalódtam, az már 
égen köztudomású dolog.

—  Mondja, Géza! A  maga zöld
fehér érzelmét mindenki tudja. 
Miért nem ajánlotta Váradit a Fe 
rencvárosnak, hiszen ők mar ré
gen keresnek jobbszélsöt.

__Nagy tévedés, hogy nem. aján
lottam a Fradinak Váradit, ~~ 
mondja méltatlankodva Takács 
Géza. —  Tárgyaltak is a Ferenc
város vezetői a Taxisokkal, de né- 
hányszáz pengő különbözet .miatt 
aztán nem tudtak megegyezni. Pe
dig, de szerettem volna, ha Váradi 
a Fradihoz kerül Nem rajtam mú
lott. A Gamma nagyon jól járt Bé
lával. Sokat javít a Gamma csatár
során. Csak kapjon elég labdát, ak
kor nem lesz hiba Béla játékában. 

Csendes beszélgetés következik, 
Arról beszéd Takács Géza, högy 
milyen nehéz dolga van a Taxisok
nál. Elvitték Váradit, Kiszelyt ős 
talán elviszik most még Tóthot, a 
Taxisok középfedezetét is, Aztán el
hallgat. Géza. Gondolkozik. Rövid 
idő múlva szólunk hozzá. Megkér
dezzük, hogy mit szól Kiszely sze
repléséhez a Fradiban. Ráncok je 
lennek meg Takács homlokán, majd 
hevesen kitör.

—. Nagy baj, hogy nem tudnak a 
Fradiban a Lapajjal bánni, —  
mondja Takács Géza. *—■ Állítom,

hogy Kiszely nagy játékos. De nem 
szabad azt kívánni tőle, hogy ő le
gyen az, aki- a labbíelvsl kiszalgá'tja. 
Nálunk, a Taxisoknál az volt a 
helyzet, hogy-. Kiszelyt ráállítottyk a 
í6-os vonalra és egymásután tettük 
ki öt lyukra. Megmondtam . az öcs- 
csémnek: „Jóska,y eddig az volt a
helyzet, hogy te váltál az, ak it' a 
csatársor többi tagja kiszolgált. E l
múlt az idő feletted is, nem vagy 
már olyan fürge, mint néhány évvel 
ezelőtt. De futballozni azt tudsz! 
Azt nem felejtettél el. Nézd, itt van 
ez a Lapaj gyerek. Nagyszerűen lő, 
óriási erővel tud kitörni. Néked az 
legyen a gondod, hogy őt hozd hely
zetbe, majd meglátod, hogy mennyi
vel hasznosabb lesz ez a csapat 
szempontjából.“  Jóska szívesen fo
gadott szót nekem és Kiszely egy
másután rúgta a gólokat. A  Ferenc
városban is így kellene csinálni. Sá
rost dr-nak nem kellene mást csi
nálnia, mint minél többször jó hely 
zetbe kellene hoznia a havajt,. Mert, 
amióta Toldi Gésa elment a Ferenc
várostól, más áttörő Játékosa a Fra
dinak nincs, mint a . Lapaj.

Többen állanak már körülöttünk, 
Nagyban helyeselnék és igazat ad
nak Takács Gézának. Géza tűzbe- 
jön .é̂ , folytatja:; . ■

— Más baj is van Kiszelyvél. kap
csolatban. Lapaj nagyon érzékeny 
fiú. M iért kiabál vele a B). Közép? 
Az én időmben nem így volt, Ha va
lamelyikünknek nem m ent a játék, 
akkor a közönségünk biztatta, buz
dította. Azt hiszi a B ) Közép, hogy 
használ a fiuknak, ha bekiabál ne
kik, ha szidja őke t? Ellenkezőleg. 
Szegény Lapaj! Olyan nagy kedv
vel ment a Fradiba! Kár lenne el
ejteni öt. Tessék a hóna alá nyúlni, 
beszélni vele, nem elfordulni tőle. 
Ha Lapajnak visszaadják az önbi
zalmát, egyedül képes meccsekét 
megnyerni. A  játékosokkal bánni 
kell tudni:

Valaki megkérdi „Mari nénitől"’, 
hogy mi az igazság abban, hogy 
Tóthot a Gamma és a Hungária 
akarja megszerezni.

•— Félek,  hogy Tóth sem, sokáig 
marad már a kezem alatt, —  só
hajtja Takács Géza. —  Pedig de 
nagy játékos ez a fiú. Egy nagy hi
bája van. 'A' sok jó  kritika a fejébe 
szállott és sokszor nem lehet vele 
beszélni emiatt. Nem tudom, hogy 
hová fog kerülni Tóth, de az az ér
zésem, hogy a Gamma szerzi meg. 
Mindenfélé hírek keringtek a fiúról. 
Például, hogy nem egészséges. Sza
vamra kijelentem, hogy ez nem 
igaz! Ha m m  le tt volna makk-

egészséges, nem engedtem volna ját
szani öt.

Azután elhallgatott „Mari néni" 
és nem volt már kedve beszélni. 
Rövid idő után kezet nyújtott min
denkinek, szép csendesen elköszönt 
és elment.

„A  kis Torm ából 
esak ezután lesz 
nagy T o rm a !"
Miért szurkolt 
Mándi a BTK-nak?

A z FTC az elmúlt vasárnap 
„szabadnapos" volt. A  zöld-fehérek 
a színfalak mögül nézték végig 
ellenlábasaik küzdelmét. Mándi Im
rével, az FTC sokszoros válogatott 
váltósűlvűjával beszélgettünk a 
BTK—W M TK mérkőzés után.

i Kinek szurkolt t  kérdeztük
tőié.................................

'—  Á BTK-nak! —  válaszolta. — 
Pedig, ha a, W MTK kerül a . döntő
be, 11:5-ös győzelmi arányt vittünk 
volna a döntőbe. (A  BTK-t csak 
10:6-ra verte a Fradi.) Én ■mégis a 
magdolnavárosiaknak szurkoltam,

—  Rokonszenv ?. —  kérdeztük.
—  Nem! Nekem a csepeliek is 

éppen olyan rokonszenvesek. Csak 
azért szurkoltam, hogy a BTK  
kerüljön tovább, mert így a kis 
Torma végigharcolhatja az egész 
bajnokságot,

Mándi a bajnokság második, for
dulójában éppen Torma Il-ve  1 mér
kőzött és így ö igazán szakvéle
ményt mondhat ifjú ellenlábasáról.

- Kell a mérkőzés, a kis Tormá
nak, — -mondja. —  így  rövidesen 
egészen, nagy lesz., őszintén- .be
kell vallanom, hogy a kettőnk 
mérkőzésén ő volt az, aki szebben 
és iskolázotlabban . dolgozott. R it
ka nagy tehetség a fiú. Barát ellen 
most vasárnap megmutatta,, hogy 
verekedni is tud. . Ssívvei-lélekkel, ’ 
Érdekes, hogy még verekedés köz
ben sem csapkod. Egyetlen feles
leges mozdulata sincsen. Éppen 
csak annyira hajlik el, hogy as 
ellenfél ütése egy milliméterrel as 
álla előtt suhanjon el. Jellemző al
kalmazkodóképességére, hogy egy 
esztendő alatt négy súlycsoporttal 
került feljebb és mégis minden 
zökkenő nélkül vette át a stílusu
kat. ösztönös, nagy tehetség.

—  Semmi hibát nem lát • Tormá
ban ?

-r- Hibája azért még akad. Töb
bek között még gyenge áz erőnléte. 
Ellenem is például a harmadik me
netben kifulladt. De ez könnyen ja
vítható. Mondom, csak mérkőzés 
kell neki. Ezért szurkoltam,'hogy a 
döntőbe kerüljön a BTK!

FELLEBBEZÉSI BIZOTTSÁG LÉTESÜL!
Tóth Bertalan, az MKSz társelnöke in

dítványt terjeszt a közgyűlés elé s abbaé 
kéri, liósy mondja ki a közgyűlés a kö
vetkezőket: 1940-től - kezdődőleg t  feg-yeP 
mi bizottság és az országos tanács kö*é 
új bizottságot, az úgynevezett fellebbe
zés: bizottságot iktatja- Ennék a hivatá
sa lesz a megfellebbezett fegyelmi, ügye
ket elintézni és ilyen ügyek alól a. taná
csot mentesíteni. Ennek a bizottságinak á 
határozatai csak az esetben fellebbezhető*; 
az országos , tdhácshoz,. ha a kői bízott-* 
Bég ítélete ellentétes.
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„Ne ragadj
a partvonalhoz!"
Mr, Maguire, aWoIverhampton 
válogatott balszélsője a kor
szerű szélsőjátékról beszél

Anglia éljátékosai bizalmas vallomásokat tesznek
IL rész

fKeddi számunkban je len t m eg  
M a gu ire  véleményének első ré 
sze. M aguire  arról beszélt, hogy  
milyen fontos a kétlábasság, be
szélt a szélső felállítási helyéről, 
a hehűzódásra való a lka lm akról 
végül pedig arról az eszményi 
labdáról, amelyet a, legszíveseb
ben kap a szélső.)
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A beküldő aláveti magit a feltételük
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan M filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint 
ötnél több szelvényt küld, as tegyen

M» keresltet, vagy esiRa#®*
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Sszperantó legyen
a sport nmeivel

Kis-Kös Antal fKézdivásárhely) 
Írja : Olvastam a budapesti nemzet
közi labdarúgó értekezlet nyelvi ne 
hézség élről. A  két nemzet labdarúgó
sportjának kiváló diplomatáinak 
munkáját nagyon megnehezítette az 
a tény. hogy általában kevesen tud 
tak egymással beszélni. A tolmá
csolás nem tökéletes megoldás. A 
diplomáciának a francia a. hivata
los nyelve. Lehetne ez a sportnak 
is? Ma a testikultusz századát él
jük, a sport egyike a leghatalrna 
sabb világszervezeteknek. Gondoljunk 
csak a nagy nemzetközi versenyek
re, Európa-bajnokságokra, olim
piákra.

A z élőnyelvek közül azonban ba- 
' jós választani, egyiket sem lehet a 
másikkal szemben előnyben részesí
teni. Itt van viszont az eszperantó 
Vanak. n^gy nehézségek, de sport
ember nem riad vissza a nehézségek
től. Az 1944-es olimpián már a; 
eszperantó lehetne a hivatalos olim 
piai nyelv. A  Magyar Eszperantó 
Szövetség bizonyára szívesen fog
lalkozna az üggyel, vállalná a kez
deményező szerepet. Biztos vagyok 
benne, hogy Eszperantó Világszö
vetség is örömmel venné a kezdemé
nyezést.

B e s z é l j ü n k  m a g y a r u l !

Tfj. Mészár János kereskedő (Ka
tád.) Somogy m.) árról ír, hogy az 
elmúlt szombaton sokan hallgatták 
Sárosi György dr ráűiócsevegését. 
„örültünk, hogy hallhattuk szavát, 
csak annyit akarok megkérdezni, 
műért használta a rádió nagy nyíl 
vánossága előtt ezt a szót, hogy 
„tréning"? Ezt már jó magyar 
szóval is lehet helyettesíteni s leg
alább la Somogybán elterjedt és 
népszerű az „edzés" szó, Egy ilyen 
híres embernek, akire annyian fi
gyelnek, különösen vigyáznia kel! 
arra, hogy magyarán beszéljen. Re
mélem, Sárosi Gyurka nem neheztel 
ezért a kis figyelmeztetésért, ha
nem ezután az „edzés" szót hasz
nálja. Kívánom még, hogy a Min 
denhatő segítségével sokáig és sok 
dicsőséget szerezzen a magyarságnak. 
Tavasszal pedig jobban szerepeljen 
az egész csapat és régi Fradi-szív- 
vel nyerjék meg a bajnokságot!"

Telet, — d e  nocsak 
az ifjúságnak!

Bajor István (Bp„ üllői-út) írja: 
36 Ötletnek, tartom, hogy az ifjű- 
s4fí játékosok tejet kapnak minden 
edzés utéo- Jó léssé azonban ezt a 
jó szokást általánossá tenni a fel
nőttek között ‘ is. Egy edzés meg
erőltetést jelent (elvben legalább 
ís...> , utána gyereknek, felnőttnek 
egyaránt jól esik egy jó féilíter tej 
cukorral, vajaskenyérrel. Jő lenne, 
ha felnőtt játékosaink rászoknának 
a tejre, jót tenne erőnlétüknek s a 
féilíter tejre talán nem kívánnának 
egy sereg hosszúlépést. Vezessék be 
az egyesületek a tejivlst minden 
teázás után!

He á cso ro g j!
beszélge-
elmondja,

A z eszményi la bdáról 
tünk. M a gu ire  pontosan 
milyen labdát szeret — ez azonban 

■ nem jelenti azt, hogy ha nem kap 
kedvére való labdát, akkor durcásan 
elfordul.

— Nekem Is segítenem kell ahhoz, 
hogy jő  labdát kapjak —  mondja. — 
Helyezkednem kell. Mutatnom kell 
magamat. Ha a csapatom be van 
szorítva, akkor gyakran behúzódom 
a ml térfelünkre, sohasem egyhely
ben állva, mindig helyezkedve, mo
zogva, követve a labda útját. Ha 
nem is kapom meg’ a labdát, mindig 
számítok rá, mindig tudom, hogy

mit tennék, ha. megkapnám.
Ha, aztán meg is kapom, nem ér 
meglepetéské ppen.

Más előnye is van az állandó moz
gásnak;

—  Nem merevedek el. Nem esem 
ki a ritmusból. De ami egyike a leg
fontosabbaknak: ha mozgok, akkor 
mozgásból iramodok neki, tehát 
mintegy

a repülővágta előnyét élvezem.
Könnyebb mozgásból gyorsítani, 
mint állásból. A  védőjátékost is ál
landó munkára késztetem. Folyton 
dolgot adok neki, ha mozgok, mert 
sose tudja, mit akarok. így remél
heti aztán az ember, hogy a védő az 
állandó figyelemben egy-egy hibát 
vét.

Maguire arról beszél, hogy mivel 
lehet zavarbahozni a védőt.

—  Mi a hátvéd eélja, ha a labda 
elől van? Látni akarja a labdát és 
azt az embert is, akit a gondjaira 
bíztak. Megpróbálok úgy mozogni, 
hogy, ha csak pillanatokra is, de

az egyiket szem élői veszítse.
Úgy futok, hogy csak engem láthas 
són, a, labdát ne —  vagy fordítva. 
Egy bizonyos: ha a szélső egyhely
ben ácsorog, azzal a saját dolgát 
megnehezíti, a védő' dolgát megköuy- 
nyíti. Mozogj szélső!

a  segítség
Vájjon a szélső csak egyéni játé

kos ? Elég, ha megkapja a labdát és 
már rohan is előre, kapura húz, 
vagy bead?

A  régi nagy' Arsenalnak volt egy
két híres kevéshúzásos támadása. 
Ilyen volt például az, amikor Alex 
James, a balösszekötő hosszú labdá- 
voit szöktette Hűimet, a jobbszélsöt. 
Hülme, ez a gyorsvonat rászáguldott 

labdára, egyből átvágta a bal
oldalra, ahol a befutó s a les hatá
rán helyezkedő Bastin bevágta a ka
puba.

Néha azonban segítség is kell a 
szélsőnek. Hallgassuk csak meg, mit 
mond erre Maguire:

- fen nem szeretem, ha az össze
kötőm is behúzódik a kapu elé, be
adást várva. .Jobb, ha egy bizonyos 
távolságról kísér engem. Lehet, 
hogy nem lesz szükségem rá, de jobb 
érzéssel futok, há tudom, hogy van 
valaki, akinek szorult helyzetben 
odaadhatom a labdát. Másfelől pedig 
az ellenfél sem tudja, hogy a köze
lemben lévő összekötőnek vájjon 
nem akarom-e leadni a labdát. így  
a hátvéd

eggyel több lehetőségre kényte
len gondolni.

Magyar pályákon gyakran magára- 
hagyják a szélsőt. Sem a szélscifede- 
zet, sem az összekötő nem gondol 
arra, hogy segítsen ,a szélsőnek. 
Nete csodá, hogy a szélsőnek gyak
ran megányérzete van, kevés lehető
ség között választhat csak A z angol 
rendszer nagy előnye — az össze
kötők és a szélsőfedezetek nagyobb 
mozgási lehetőségé —  itt is 'meg
mutatkozik.

Túlzások elkerültm£ő!f
A  korszerű labdarúgásban a szél

sők több gólt rúgnak, mint azelőtt. 
A  korszerű szélső célja a gól s nem
a szögletzászló. A  mai szélső behú.- 
zódhat, gólt lőhet, gólba íőheti az 
ellenkező oldalról jövő beadást,

vagy pedig saját maga húzhat ka
pura.

—■ Nem szabad azonban túlozni 
— int Magujre — nem szabad azt 
hinni, hogy minden labdát kapura 
keli lőni. A  szélsőnek az ossz játé
kot sem szabad elhanyagolnia, lát
nia kei! a jő helyzetben lévő csatár- 
társait is.

Ha a szélső minden labdával ka
pura akar törni, ezzel megint, csak 
egyoldalúvá válik a játéka. Éppen 
olyan egyoldalúvá, mint azé a szél
sőé, aki. minden labdával lefut és 
beadja.

Az az eszményi, ha a védőjátékos 
sohasem tudja, hogy a szélső jobbra 
vagy balra akar-e menni, jobb- vagy 
ballábbai akar-e cselezni, kapura 
akar-e törni, vagy beadni.

Egy kifejezésbe sürítve: kétlábas 
mindenes legyen a szélső -—• is...

A  beadás
—  To the fa r pos tl •— ez a. kiáltás 

gyakran hangzik el edzések alatt. 
„A z  ellenkező kapufáhozl‘‘ —  ez a 
.jelentése. Miért?

—• Megesik az is, hogy a saját 
összekötőmnek adok he. de ez rit
kábban fordul elő. ő  nincs jó hely' 
zetben. Engem figyel, nem a kaput 
Egyszerre nem figyelheti a labdát 
Is, a kaput is. Meg keli fordulnia, 
amikor lövésre kapja a labdát.

■— Melyik az ideális helyzet?
—■ Ha a túlsó kapufa elé adom be 

a labdát. A  középcsatárnak, a jobb 
összekötőnek, vagy igen gyakran a, 
jobbszélsőnek. Ezek szemben a ka
puval kapják a labdát,

a kapu felé fordulva várhatják,
állva, vagy futtában. Arra is ügyei 
ni kell, hogy ne adja az ember túl
ságosan a kapu szájába a labdát, 
mert akkor a kapusé a labda.

-— Milyen legyen a beadás?
—. Lehetőleg erős. Gyors. Erősen 

lehessen fejelni, vagy rúgni belőle. 
A  puha beadás időt ad a Védelem' 
nek, könnyű helyezkedni rá és nem 
lehet olyan erőset rúgni belőle.

Tanulságos mondat. Magyar pá
lyán akárhányszor hallja az ember 
a Technikás Belsőcsatár intését a 
szélsőhöz: ,(Puhán tedd be azt a
labdát!“  Mert azt könnyebb kezelni, 
A  védelemnek is... A  mi technikai 
csodáink nem szeretik az erős, „fa 
vágó-beadást". Emlékszem, amikor 
1936-ban a 6:2-s angol-magyar mér
kőzés után Mr. Allison, az Arsenal 
igazgatója azt. magyarázgatta Tit
kosnak, hogy erősen adjon be, T it
kos Pali keserűen mosolygott: - „Majd 
kapnánk mi a belsőcsatárainktól, ha 
erősen adnánk be!...“

Maguire magyarázgatja a jó be
adás mozdulatát. A  csüd belső ré
szével kell megrugnl a labdát, ez 
azonban még mindig csüd és nem 
az úgynevezett jjibelső". Amelyik 
szélső belsővel pofozza be a labdát, 
az nem tudja átvágni a túlsó kapu
fához.

A Jé sxogfefrógás
— Milyen a jó szögletrugás?
Régi téma. Halljuk még most

Maguire véleményét:
—  Ha jobbszélsöt játszom, jobbal 

rugóm a szögletet. Mint balszélső 
ballal. Nem vagyok barátja az el
lenkező lábbal rúgott szögleteknek. 
Ezek a kapu felé kanyarodnak, 
tehát a védelem könnyen kifejel
heti. A kapu felé csavarodó labda 
a védőkhöz közeledik s a csatárok
tól távolodik. Nincs rosszabb, mint 
oiyan labdát fejelni, amelyik eltávo
lodik az embertől. Aztán az sem jó, 
ha a labda a kapu felé kanyarodik. 
Ott a kapus az úr.

Maguire is elmondja, hogy a  jó 
szöglet az, amelyik az ötös vonal é? 
a 11-es pont közé esik —  a túlsó 
kapufa felé. Ne legyen túlságosan 
magas, legyen erős. Ha a másik 
szélső rúg szögletet, akkor be kell 
húzódni a kapu elő.

— M i a legnagyobb szélső-bún? 
Maguire mosolyog. Kímlálta, mire

gondoltam.
—  Ha a szélső a kapu mögé ragja 

a szögletet. Megbocsáthatatlan bűn. 
Az is nagy bűn, ha a szélső futtában 
a kapu mögé ad be. Súlyos labda
technikai hiba. Ha egy szélső ilyen 
hibát követ el, magára vessen. A 
szélsőnek nagy sebességgel, a part
vonallal párhuzamosan futva Ls kell 
tudnia beadni, anélkül, hogy béka- 
nyarodná.

Ezt néha Kemény Tibi is szépen 
megcsinálja, —  ballábbai. !S

T e c h n i k a
A. szélsőjátékhoz nagy technika 

kell, —  ha nem Is nagyon mutatós. 
Á  gyors labdakezelés nagyon fontos.

—  Sokféle labdaátvételt kell tud
nia a szélsőnek —- mondja Maguire. 
Á  belszélső tudjon jobb-belsővel át
venni s egyben maga elé tenni lab
dát, Bal-külsővel is szépen maga elé 
tudja kanyarítani a labdát. Fejjel, 
mellel is maga elé tudja tenni a .lab
dát, mozgás közben, anélkül, hogy 
tempót veszítene. Labdavezetésben 
nagyon jónak kell lennie. Gyors 
labdavezetésben! Belsővel, külsővel, 
jobbal, ballal egyaránt kell vezetnie 
tudni a labdát. És gyorsan. De nem
csak maga elé vágni és rohanni 
utána, hanem valóban vezetni!

A  gyors labdavezetésben talán az 
öreg Crooks, a Derby County válo
gatott jobbszélsője (ellenünk is ját
szott) a legnagyobb mester. A  leg
nagyobb rohanásban is ott pattog 
előtte a labda, félméternyi távol
ságban.

—• Még az is jó, to  szerelni tud. 
Nem árt,

ha partot is tud dobni.
A  korszerű szélsőfedezet gyakran 
annyira bent tanyázik a pályán, 
hogy Időveszteség, ha ő dobja a lab
dát.

Úgy látszik, a magyar szélsők 
közül Titkos Paliban vannak meg 
még mindig, a legjobban a kor
szerű' szélsőcsatár kellékei. Nem 
hiába állapították meg ezt róla 
1936-ban. Londonban.

A szélső m int védő*
já té k o s , ,  *
Eddig csak arról volt szó, hogy 

mit csinál a szélsőcsatár támadás
ban. Hát védöszerepe nincs? Nem 
sok . . .  A  szélsőesa.tár úgynevezett 
százszázalékos tám adójátékos. Mégis 
van valami védőszerepe is. Ugye, 
Mr. Maguire?

—  Ha a hátvéd leszereli, akikor 
neki kell a hátvédet támadnia, za
varnia, sőt esetleg le is szerelnie. A  
szálsőcsatárra Is áll a, szabály:

ne add fel, ha, leszereltek.
Ha, nem Is tudja az ember vissza
venni a labdát, az is jó, ba a hát
védet nem hagyjuk nyugodtan rúg
ni, így  aztán esetleg rossz, azaz a 
mi szempontunkból jó helyre ragja 
a labdát.

—- Más védőjeladata nincs a szélső
nek?

—  Van, ha például szabadrúgás 
van ellenünk közel a kapuhoz és a 
védelem sorfalat alkot. Ilyenkor 
hátra kell mennünk

embert fogni. -
Ez mindem

Az eszményi szélső
— Milyen legyen az eszményi

szélső ?
—  Gyors. Jő technikájú. Jő he

lyezkedő. Gyorsan és jól kezelje a 
labdát mindkét lábbal.

Testileg ?
A  vékony Maguire szerényen mo

solyog: , .
—  Nem fontos, hogy óriás legyen. 

A  szélső kistermetű is lehet.
Ez igaz. A  nagy angol szélsők 

között sok a kistermetű: Crooks,
Brook, Bastin, Hulme. Cumner stb. 
És —  Maguire.

s
Maguire lelkesen beszél a szélső 

játékáról. Szereti a posztját. Sze
retheti Is. A  szélső a támadás lég 
főbb lendítökereke. Lendület, gyor
saság van a játékában. Térölelő, 
száguldó, veszélyes. A ' közönséget 
egy villámgyors, veszélyes szélső 
tudja a legjobban lázbahozni. Gon
doljunk csalt „Kohuuuut“ -ra,

•
Ezzel befejeződött ez a sorozat, ■— 

köszönjük, Mr. Maguire! Anglia él- 
játékosai —  Woodley, Hapgood, 
Cullis, Crayston, Lawton, Dix és 
Maguire — bizalmas vallomásokat 
tettek. Tapasztalataiícról, felfogá
sukról vallottak s cs az a tárgy
kör, ahol a nagy Lavotont megérti a 
kis magyar kplyökjátékos is. Mert 
mind a Icetten szeretik a futballt. 
És ez a fontos.

Felek! László.
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FILMBEMUTATÓ LESZ AZ IFIK 
KÉSZÉBE

Az ifjúságiak téli tornatermi edzése 
nagyszerűen halad és az ifjújáéi játéko
sok nagy kedvvel végzik a kijelölt gya
korlatokat. Szerdán esfe a szövetségben 
ez edzéseket vezető edzők és Molnár Ignác 
ifjúsági szövetségi edző úgy határoztak, 
hogy január SÍ-én az edzésekén résztvevő 
Öfiszet, ifjúsági játékosok részére, szakfilm- 
bemutetét taj-taunk. a  bemutatót a MOVF 
székház dísztermében rendezik.

A Kassat Törekvés csapata endszeres
tornatértől edzéseket tart. Az első edző- 
mérkezés’ január 2H-ra tervezik, amikor 
Í3 az első és a második csapat játszik 
majd egymással. Február 4-én a KSC-yel, 
február 11-én pedig a DiMAVAG-gal ját
szik a Törekvés. Ezeken a mérkősástApti 
több új játékost próbálnak ki, így Fmd- 
rnann Jenőt. Póllákot és ürsprnng Vik
tort. Ulóhh; Pécsről kérőit Kassára.

Az MPSC-ben már az első csapat Is 
elkezdte a tornatermi inunkát. A  szabad
téri edzés egyelőre a korcsolyapályái, 
zajlik la,

Dl vezérelv a BLtASas 
' é s  a főváros bőr® 

nyékének egybe* 
o í  v í i S * M s á I s s ? n .

A ELASz egyleti képviselőinek 
szerdaesti .értekezletéről, amely a 
késő esti. órákban ért véget, rövidére 
már beszámoltunk tegnapi lapunk
ban. A  megtárgyalt téma igen fon
tos volt, mert a fővárosban, és a 
közvetlen környékén több mint 200 
egylet űzi a labdarúgást, A  minisz
teri biztos „ egyik elgondolása ajs 
volt, hogy a főváros egyleteit és a 
Budapestet 80 km-es sugarú körben 
körülvevő községek egyleteit egybe
olvasztja. Ennek a hatalmas „alosz
tálynak" egyleteit három önálló cso
portra osztották volna, Az egyes 
csoportokat a földrajzi fekvés sze
rint, a közlekedési viszonyok figye
lembevételével, alakították, volna tó. 
Minden csoportban háromosztályos 
bajnokságot rendeztek volna. Az 
egyes osztályokban azonban több 
csoport lett volna. így  az I. osztály 
2, a XL osztály 4, a  XXL osztály & 
csoportból alakult volna.

A z egyleti képviselők egyhangú
lag a inai keretek megbontása ellen 
foglaltak állást. Különösen az anya
gi szempontokat hangoztatták, ami
kor még egy Pestújhely—Fót uta
zástól is szörnyen idegenkedtek.

A  valóság az, hogy amikor az NB 
Hl. osztályát is fel fogják állítani 
ez év őszén és az alszővetségek leg
jobb egyletei ide vonulnak fel, a fő
városnak és környékének egyletei 
szinte kivétel nélkül abba a kisegy- 
leti „súlycsoportba" kerülnek, amely 
a legegyszerűbb eszközökkel, a leg
szerényebb viszonyok közt áldoz a 
sportnak és végzi legalsó fokon a 
nevelés munkáját. Ezen a szinten 
valóban figyelembe kell vennünk áss 
anyagi adottságokat.

Az M L S » miniszteri biztosa úgy
is döntött, hogy ezeknek az új szem
pontoknak figyelembevételével fog
ják kidolgozni az új terveket a fő
város. és környéke egyleteinek baj
noki beosztására vonatkozólag. Ezt 
a, döntést hálásan vette tudomásul 
az értekezlet, amely a jövő héten 
újból összeül, hogy gyakorlati út
mutatásokkal lássa el az új tervezet 
kidolgozóit.

A SZEGEDI I. OSZT IL Y  TAVASZI 
MŰSORA

H l  l f :  Ü.tecgctUSylv&nía, SzTK—
H.MTE HTVE-SzVSIÍ, SzTE-MAK. 
Mt R -K R V S E . KJE—K A R

I II .  17: Srlvánia—Sz-TK. SzVSE—tTTG 
HMTE-SzTE. KRVSE—HÍVE. M ÁK— 
KTE. KAC —M IK 

U L  31: 8*TK—StVRE. SzTE-fivlvánie,
KTE—HMTE. MTK—MAE. HTVE—K A (3

IV. 7: KBVSE-KTE, KA.C—SzTE.
SzVSE—MTK, M Alí-SzTK. SylvSuia— 
HTVE. HMTE—UTÓ.

IV. 14: SzTE-TviiVSE. KTE-SzVSE. 
S zTR -K AO . M TK -Sylvánia UTC-MA K, 
HTVE—HMTE.

IV. 21: SzVSE—SzTE, KRVSE S/TK, 
Syivánin—KTE. KAC—ÜTC, IIMTE— 
MTK M Á K —HTVE.

IV, 28: Sylvánin—KRVSE S V^E—
KAO. MTK-UTC, h m t e - m t ií k t é -
SzTE.

v . f e  M A R —SyivSnia. Sz.TIC -KTG.
SzTE—MTK, K A C - 

EfMTE PTC—HTVE. , ,
S?TK-M TK. H TV W -éym  

KRVSfi—HMTE. KTE—ÜTC. M A K -K a C. 
-Ah 2«: MTK—HTVE PTC-KRVSE,
6zTF_S/TK. SzVSE-Svivánia.

VI. 2: HTVE—SZTK. ITTC—SzTE HMTE 
Syli-ánim SzVSE-M AK, RAC--KJ1VSE, 
MTK- KTE.

VI. 9: M Á K —KRVSE, KTE HTVE.
IIMTK—SzVSE, Sylvánia—KAO. UTC- 
SzTK.

A j Sf. Textil—NTC mérkőzést a pályán 
elért 5:l-<ss eredménnyel igazolta a 
BLASz

Az OTE ifjúsági csapata Kefferaeí «r®»
sődik a ta-assá idényben.
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Hó-hó
nem lehel még látszani a pályákon?
meri még nem lilái el a

hó
Hogyan takarítják el az egyesületek 
a havat a pályákról?
3Í̂  nagy oívadás elöli kell 
elkezdeni a tisztogatási !**

a futópályáról takarítjuk el a havat, 
de nyomban elkezdjük a munkát a 
labdarugó-játéktéren is. Az utóbbin 
azonban nem. takarítjuk te teljesen 
a havat, hanem mintegy/ öt centi- 
méternyit a pályán hagyunk. Ha az 
egész havat a pályán hagynák, ak
kor a most megindult olvadás köz
ben tönkremenne a fü gyökere, nem 
bírná el est a sok vizet. A pályán 
maradó ötcentiméteres kőréteg vi

szont az olvadás közben meg éppen 
nagyszerűen jön m ajd  a fűnek. Kö
rülbelül a jö vő  hét közepére lesz a 
nagypályán a hó úgy letakarítva, 
hogy csak öt centiméternyi marad 
rajta. Február 11-én ás Újpest már 
játszhat ezen a pályán.

íme kiragadtunk néhány egyletet 
és pályát. Bebizónyült, hogy az

egyesületek már készülődnek a ta
vaszi idényre s még a hatalmas ha
vazás sem tudja a rajtot későbbre 
tolni.

A  sikeres tavaszi szereplésnek sok 
feltétele van. Aki most idejében el
kezdi takarítani a havat, annak 
majd négy hét múlva aligha kell Így 
nyilatkoznia:

—. A rettenetes mélytdlajű pálya 
oka a vereségünknek,

Budapesten ezen a héten a hóról 
beszéltek a legtöbbet. Először asért, 
ínért esett, másodszor azért, mert 
még mindig' esett, harmadszor azért, 
mert elakadtak a villamosok, ne
gyedszer azért, mert az esés ugyan 
megszűnt, de a hó még mindig ott 
van az utcán, ötödször azért, mert 
a hó csütörtökön elkezdett olvadni.

.— Még két hét múlva is lesz ebből 
a hóból, —  mondta valaki, amikor 
a 2-es villamos elakadt a szűk 
Csényi-utcában és a szembe jövő 
géperejű bérkocsi kénytelen volt 
^elszaladni a járdára.

A  Vilmos császár-útnál leszálltunk 
a 2-esröl s a következő pillanatban 
a háztetőről valóságos lavina sza
kadt a nyakunkba. Az MLSz háza 
felé tartottunk s hirtelen bűne is 
•úriembert vettünk észre. Ni-ni, hi
szen ez Romhányi Ferenc, a

S z o l n o k
intézője, ;

(—  Jónapot! Ml újság Szolnokon? 
Ott is ilyen sok a hó ? üli lesz a szol
noki pályával ? )

—  Mi kérem előrelátó emberek 
>.vagyunk. Már elkezdtük a hónak a 
letakarítását. A mi pályánkon —  ha 
nsak meg nem változik az időjárás 
,— vasárnap már nem lesz '■A Va
sárnap nálunk már játszani is le
hetne. .Játszottunk, is volna, ha ta
láltunk volna, ellenfelet. Azért jö t

tem most is a, szövetségbe, hát ha 
találok ellenfelet. Úgy látszik, a 
pesti csapatok tovább pihennek, m ir t 
a vidékiek.

( _  Szóval a szolnoki pályán már 
sincsenek hőgondok ?)

Bár a pesti pályák lennének 
már úgy letakarítva. Igaz, hogy a 
mi helyzetünk könnyebb, mert ná
lunk van élég munkaerő.

(__ Mi újság egyébként? Feljön
nek Budapestre február 11-én a Fe
rencváros ellen barátságos mérkö- 
asést játszani ? )

jtűnnek nincs értelme, mert 
négy héttel később bajnokira jö 
vünk fél a Fradi ellen. Inkább a 
Hungáriát igyekszem lekötni ba
rátságos mérkőzésre.

Elbúcsúzunk Romhányi intézőtől s 
eszünkbe jut, hogy milyen sok pesti 
pályán még érintetlenül ot.t fekszik 
a hő.

Vájjon mikor akarják letakarí
tani f M i a jobb: rajta hagyni a
fiivön, vagy most lehordani. Emié 
kezzünk csak vissza: egyízben el 
■felejtették az egyesületeit a nagy 
olvadás előtt lehordatnt a havat 
utána

hetekig rettenetes mély talajú
pályán kellett játszani a bajnoki, 

mérkőzéseket,
mert a nagy hótömeg mind ott ol
vadt el a pályán.

Ml lesz most? Hiszen a bajnoki 
idény rajtjáig már csak három hét 
van hátra s a rajt előtt is kellene 
komoly barátságos mérkőzéseket 
játszani.

Irány az

U llö i -ú t ,
Mester György pályaigazgatót az 
irodában találjuk.

(— Mi történik a hóval? — kérd
jük.)

—• Egyelőre semmi. Hagyjuk igy, 
ahogy van. M it csináljunk r Kezdjük 
el lehordani o esetleg újabb ilyen 
kiadós havazás jön ! Akkor kár volt 
a munkáért. Vagy ha lehordjuk, 
akkor esetleg jön egy erős hideg 
tönkremegy a fü.

(—- ön szerint tehát mi a ieg. 
jobb?)

—■ A nagy olvadás előtt kell e l 
kezdeni a tisztogatást.

I (—- Már most is olvad.)
Ez még csak amolyan kisebb 

fajta olvadás, de majd ha jön az 
olvadás, akkor pánikszerű 

fdo-sasággal kell eltüntetni a ha- 
vtst. Vbbe* az esetben a hó nem

olvad el a pályán, tehát nem lesz 
nagy sár, a füvet meg nem rúg
ják ki. Ha nagyon olvad, akkor és 
azt jelenti, hogy már meleg van a 
a fűnek nem kell hótákaró.

(—  No és ki takarítja majd el h 
havat a pólyáról? Honnan szerei
nek munkást, hiszen most ilyen célra 
a főváros sem kap elég embert?)

—  Ez bizony nagy kérdés s na
gyon sokba kerül majd az egyesü
letnek.

(—  Az égjük kisebb egyesületben 
azt hallottuk, hogy a csapat tagjait 
és a lelkesebb egyesületi tagokat 
összetoborozzák hólapátoló délután
ra s a munka után meg az egyesület 
egy kis málnaszörpös estére látja 
vendégül a derék tagjait.)

—  Ez kérem nagyon géép. Annak 
idején, amikor megalakítottuk a 
Zuglói AC-t s amikor kaptunk egy 
kis telket, akkor m i'tagok kivonul
tunk s magunk csináltuk meg a 
földmunkát s télen meg magunk ta
karítottuk el a havat. Á kisebb egye
sületekben vannak ilyen munkára 
kapható lelkes tagok és játékosok 
De n á lu n k t!... Hiszen Szerkesztő 
úr jól tudja, hogy milyen viszonyok 
vannak nálunk . . .  Talán még az 
FTO néhány játékosa kapható lenne 
ilyesmire. Néhány évvel ezelőtt je 
lentkeztek is ilyen munkára, lio 
olyan kevesen voltak, hogy el som 
kezdhettük. A  többiekt Azok a 
„terített asztalt'* lesik, a sima pá 
ly á t. a.

De gyerünk tovább. Idézzünk meg 
egy kisebb pályát. Mi újság a

Postásoknál
Hó itt is a kelleténél több van, de 
Vajda Ferenc pályáielügyelö csöp
pet sem fél,

(—  Mikor kezdik el a tisztoga
tást?)

-— A jövő hétén.
(—  És milyen formában?)
■— Van kérem nekünk egy hó

ekénk. Ez élé befogunk egy lovat 
három, nap alatt olyan tiszta lesz a 
pálya, hogy őröm tesz nézni. M in
den havai lehúzunk.

Hát ez bizony nagyszerű. Azok 
pályák, ahol még nem füvesítettek, 
példát vehetnek a Postástól. A füves 
pályákra azonban nem jó ez a hó
eke, mert megrongálná a füvet.

De nézzük meg azt Is, mi van Bu
dán, a

BEAC-pályán
Telefonon beszélünk Églé József 
pályaigazgatóval, ö  ezt tnoridjá;

—  M i nem várjuk meg a négy ol
vadást. Ha egyszer elkezd Úgy iga
zán olvadni, akkor tönkremegy a 
pálya. Már holnap reggel elkezdjük 
a havat lehordani a azt hiszem, 
keddre be is fejezzük a munkát. 

Most azonban Irány a

Hozzászólások
a labdarúgó sport minden rétégéből 
a Nemzeti Sport által felvetett 
kérdéshez:
Meddig tarthat a miniszteri biztos megbízatása?
M isángyi dr., az O TT főtitkára és Sáfrán , a Törekvés 
elnökének hozzászólása

latorca-utca
Ml vqn ött?

Csikós Pál most az Elektromos 
pályafelügyelöjc. Mielőtt beszólnunk 
vele, megnézzük a pályát. Hát itt 
bizony nincs túl eok hó... Csikós ezt 
mondja:

—- isten adta, Isten' elvitte. E l
fújta a szél a havat. A lig  maradt 
valami a pályán, ami meg itt  ma
radt, az meg szükséges is. Est 
egyelőre nem takarítjuk le, m ert 
nem is szabad. A pálya, ugyanis 
trágyázva van, tehát kell, hogy 
egy kis hó legyen rajta. A  letaka 
rí tás nálunk különben sem olyan 
sürgős, mert hiszem csak február 
es-én játszunk először itthon. Az 
első bajnoki mérkőzésünket ugyanis 
Újpesten vívjuk. Holnap ki i»  me 
gyek Újpestre s megnézem, hogy 
ott is elfújta-e úgy a szét a havat, 
mint nálunk. Mert, hogy az újpesti 
pálya is olyan nyitott, mint a 
mienk.

És most még szaladjunk ki

UJpestra
is.

Hiszen itt már dolgoznak a mun
kások. Igaz, hogy csak a kispályán. 
Vitéz Gönnyei, a lila-fehérek fü- 
szakértője ezt mondja nekünk:

—  A kispályánkon rnd reggel óta 
*5 munkás dolgozik. Erről a pályá
tó l szombatig letakarttjuk a havat 
s vasárnap itt akár már játszani is 
lehetne. Á  nagypályával más a 
helyzet, hiszen az füves. I t t  először

„Meddig tarthat még a miniszteri 
biztos megbízatása az MLSz-ben“ —  
tettük fel a kérdést lapunk tegnap 
megjelent számában, majd vizsgálat 
tárgyává tettük a miniszteri biztos 
feladatát, munkamüsorát. Ugyan
akkor megvilágítottuk azt a két 
szélső álláspontot is, amelyek egyike 
szerint a miniszteri biztos csak a 
régi MLSz ügykezelésének vizsgála
tára küldetett ki és Ilyenformán a 
vizsgálat befejeztével már meg is 
szűnik a megbízatása. A  másik állás
pont szerint a miniszteri biztosnak 
egészen új csapásokon kell elindíta
nia A labdarugósport szekerét és 
amíg minden nem megy úgy, mint 
a karikacsapás, addig gondolni sem 
lehet a felmentésére,

A  felvetett probléma nemcsak 
igen érdekes, de labdarugósportunk 
szempontjából nagyon lényeges Is. 
Éppen ezért elhatároztuk, hogy 
mielőtt választ is adunk a feltett kér
désre, élőbb megkérdezzük a szak
értőktől, miként látják ezt á prob
lémát?

Elsőnek

M ISÁ N G YI O T T Ó T ,
az OTT főtitkárát kerestük fel kér
désünkkel. ö a kővetkezőket mon
dotta: .

—  Mielőtt a cikk címében foglalt 
kérdésre igyekeznék válaszolni, sze
retnék néhány alapvető fogalmát 
tisztásni. Amikor a miniszteri biztos 
munkáját és feladatát vesszük szem- 
ügyréi véleményem szerint nem a 
múlttal kell törődnünk, hanem a 
jövő felé kell irányítanunk tekinte
tünket.

KI kell építenünk a labdarngó- 
spoft jövőjét

és ehhez az kell, hogy a sportot kor
mányzó testületet, annak munkáját 

rendes kerékvágásba kell terel
nünk,

■— A miniszteri biztosság nem ön
magáért való intézmény, kifejezetten 
átmeneti jellegű. Há a célját ponto
san meg akarnám határozni, majd
nem azt kell mondanom, hogy célja 
az, hogy

feladatát megoldva mielőbb 
megszűnjék.

Minden illetékes tényező törekvése 
arra irányul tehát, hogy mielőbb 
visszatérjünk az Önkormányzathoz. 
Hogy ez mikor következik be, erre 
naptári dátumot persze nem lehet 
mondani. Ezt az időpontot csak úgy 
Írhatjuk körül, hogy „amikor a 
münkamüsör megvalósul.'‘ <

- Mármoét, ami a miniszteri biz
tos munkamüsorát illeti, a Nemzeti 
Sport cikke igén pontosan és jó 
meglátással körvonalazta, A  magám 
részéröl csak á következőket szeret
ném még kidomborítani;

legfontosabb az egészséges baj 
uoki rendszer kiépítése.

Dó majdnem ugyanilyen fontos az 
igazi sportszellem kialakítása. Fair, 
nemzeti szettemben, békés légkörben 
szakszerű munkával működő veze
tést akarunk kialakítani, amely 
minden országrész, minden osztály 
érdekeit is szemmel tartja. Az al
sóbb osztályokét talán még inkább, 
mint a nagyokét. Lehet, hogy sokan 
vesszőparipának tartják ezt, de 
soha nem szilnök meg hangoztatni:

beteg a* a sport, amely csak a 
válogatottakra építi

—  A sztkszerü kiképzés, az után
pótlás minél nagyobb tömegekre 
való fektetése rendkívül fontos, 4x 
előkészítő osztály játékosainak ép
pen úgy tisztában kell lenniök az 
edzés, az erőnlét, a stílus, a taktika 
kérdéseivel, mint az NB élén álló 
csapatok játékosainak. És itt

igen nagy munka vár a sport

mestér-vizsg&ztatÖ bizottságra.
Nemcsak vizsgdztátniok kell majd, 
hanem gondöskodnlok kell arról, 
hogy legyen, aki vizsgázzék. Úgy 
látom, hogy a munka jól indult el 
és jó úton halad.

—  Kiskáték, tanfolyamok, •— de 
ami) a legfontosabbnak tartok —- 
rendszeresen elkészített és sok példá
nyú f  i lm  az, amire sürgős és nagy 
szükség lesz.

Sokat várok a Szent Ldszló- 
vándordij küzdelmeitől is. Az illeté
kesek nem fognak megállni ennek 
a vándordíjnak kiírásánál.

Az OTT utánanéz majd annak,
hogy a kultuszminiszter úrnak ez 
a szép gesztusa, valósággá is váljék.

—  Nagy súlyt kell vetnünk a leg
nagyobb tömegeket megmozgató 
leventeség labdarúgására. A  finn 
példa kiválóan alkalmas annak a 
sokszor hangoztatott igazságnak a 
bizonyítására, hogy a fiatalkorban 
folyhatott rendszeres sportolás a 
legjobb nemzetvédelmi előkészület. 
És erre a feladatra a, labdarúgás és 
az atlétika a legjobban alkalmas.

—  Azt szeretném még hangsú
lyozni, hogy a leglrékésebb légkört 
kívánom most labdarúgósportunk 
köré. Mert nem hiszem, hogy a 
labdarúgás érdekeit szolgálnák a 
nem sportbeli, hanem, személyi szem
pontoktól diktált támadások.

munkásságára. A  jő irányban még* 
kezdett munka folytatására az a 
legalkamasabb mód, ha fenntartják 

miniszteri biztos megbízatását 
mindaddig, amíg végleg ki nem ala
kul mind, az egyletekben, mind a 
játékosokban

az az egészséges sportszellem, 
amely a további fejlődést bizto

sítja.
—  A labdarúgás a legnépszerűbb

tömegsport. Ha szervezetének lehelő 
tökéletes kiépítésével biztosítjuk azt, 
hogy tömegeink azt a legsportsze
rűbben és fegyelmezetten űzzék, 
akkor ez a sport a legalkalmasabb 
eszköz arra, hogy ifjúságunkból 
küzdöképes, ' jó l fegyelmezett és 
összetartásra nevelt gárda váljék. 
Tisztában kell lennünk azonban as
zal is, hogy hiába a miniszteri biz
tos minden fáradozása,

ha közttletelnk nem támogatják
megfelelő módon a sport mozgal
mát. I t t  csak azt szeretném oda
kiáltani az illetékeseknek, hogy 
Olaszországban nemrégiben készült 
el Bariban ( ! )  a tizedik tökéletes, 
olimpia megrendezésére iá teljesen 
alkalmas stadion!

*
Á  hozzászólásokat legközelebbi 

számunkban folytatjuk.

Az egyleti vezetők köréből

SÁFRÁN FERENCET
a Törekvés elnökét kérdeztük meg 
erről a témáról. Az ő válasza így 
hangzik:

Teljes elismeréssel vagyok 
miniszteri biztos úr erélyes és szak 
avatott, munkája iránt. Páratlan 
lendülettel és nagy hozzáértéssel 
rövid idő i alatt

rendel; teremtett
az MLSz ügyvitelében, szervezeté 
bén. A  játékosok -megfegyelmezésé 
vei, az edző-kérdés megoldásával, 
taktikai problémáknál: az edzői
értekezleteken való tárgyalásával, 
az új bajnoki rendszer országos 
alapokra. való fektetésével, illetve 
kibővítésével á labdarúgás legsüt 
gösebb kérdéseit

a jé megoldás felé terelte,
«— Mindez azonban —  vélemé

nyem- szerint —  csak kezdet. Hátra
van még

a megoldott feladatoknak az 
életbe való átültetése,

de vannak még megoldásra váró 
feladatok is. Ilyenek:

a játékvezetőkérdés reformja, a 
szövetség és a játékvezetők tes
tületé közti együttműködés, a vi
déki alsZövetségék körülményes 
ügymenetének meggyorsítása, a 
sportorvosi szolgálat megszerve
zése, a sporttelepek felülvizsgálá
sa és korszerű átalakítása, segéd- 
kezes az egyesületeknek pálya-, 
lelátó- és öltözötervek készítésé
vel, tömeggyártással készült lab
darúgókellékek, edzési szerek 
(labdavetö gép, sövénygáti fejelő
szerkezet stb.) jutányos áron, 
esetleg éppen segélyként való ki
osztása az egyletek közt, az egy
leti edzések ssakfelügyelete, az 
ifjúsági pálya, méreteinek meg
állapítása, a sérült játékosok 
■meggyógyításának intézése.

•— A még megoldásra váró fel
adat nagysága hozza magéval, hogy 
még feltétlenül

hosszabb Ideig
szükség van, ec miniszteri biztos

BOCSKAI HÍRADÓ
Fi Iák. * BWÍOil 

új balsiúlséjá lss ed
zésbe állt már- Fi- 
lúkbt a Kispest is 
szerette volna meg
szerezni, de Fi!okot 
a szíve é<s álláktj *  
Bocskaiba vonzotta, 

Hárai-Hajdu a 
napokban Debre
cenbe érkezik * 
akkor dől el, hogy 
a Bocskaiban nta- 
rad-e. A debrece

niek szeretnék, ha a tavaszt idényben 
még a Bocskai játékosa maradna.

Szilnssy, a Szegedről jött jele* csatár 
áz egész őszi idényben sérült volt s ónak 
egy mérkőzésen — éppen n Szeged ellen! 
— játszott. Olt is csak egy darabig volt 
teljes értékű harcos, Most 'derült ki, hogy 
pori'leváiása van. A  napokban megope- 
ráljúk.

A  Bocskai rövidesen új közgyűlést hir
det te igyekszik új Gazillaart vija.síkúd. 
Kemény van rá. hogy végre bktárftzat- 
képe® le«* a közgyűlés. Kimondják majd, 
hogy a csapatot amatőr alapokra helye- 
tik,

A  húszezer pengős OTI tartozás már 
Bem rémíti a vezető-jelűi tokét, mert a 
bíróság kimondotta a, régi tisztikar 
anyagi felelősségét.

A  sorsolással elégedetlen »  klub. mert 
a Hnngárín és gx Újpest ellent mérkőzé
sük igen korán lesz. már pedig ezen a 
két mérkőzésen tudna keresni a Bocskai- 
Tartanait attól, hogy a két korai termi
nus többszer pengőjébe kerül j»z egyesü
letnek. Pedig a pánim nagy szükség vsa
tnoái Debrecenben,

Második és ifjúsági csapatot szervez a 
Bocskai. Az előbbinek Palotás, utóbbinak 
Borocz lösz az edzője.

mg Q ................. , .

Az FTC már a pályán akart edzést tar
tani, de a Uatsinuia hótömeg miatt es 
lehetetlen. így  továbbra, is a torsater&ffl- 
bsn edzenek a zöld-fehér játékosok.

Füstjén! l ! . ,  a BEAC játéko m a G5E- 
be lép.

Az l ’KAK vasárnapra tervezte a szabad
téri edzésok megkezdését. A  nagy .hó 
miatt azonban egyelőre —  tornaterem 
után néznek. 1

Az FSE fic-feüner és Csurgó nélkül 
kezdi az évadot.

Az UVASC tartalékosán szerepelt 
ősszel. Tavaszra Körmendi. Gárdonyi és 
Székely áll csatasorba.

Átigazolás. Knsits FTO a Eístes ősa
páiéba lép.
, A KM TE Cseh és Mikibe játékára szá
mi i a tavasaim.

Az ETB-bcu az ifjúsági Borbély és 
Lotaler kap helyet.

A  T. Előre fedcreísoráhss Gudra jat 
Sióhoz.

A  FMTK-bor Molnár üjru s* ecves.il
let rendelkezésére AH,

Frissít *  BTC, Busehenreiter istödt ját» 
szü«
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H A L L Ő !
ÍTT NAGYVILÁG!

E r ( l e h e s s é g e k  m i n d e n ü n n e n
'M E G H A L T  A  V IL Á G  L E G Ö R E 

G E B B  É L E T M E N T Ő J E .) Francia- 
országban 81 éves korában meg
halt a norvég származású Hjalmar 
Oisen. La "Havreban élt és hét év
tizeden keresztül foglalkozott élet
mentéssel és úszásoktatással. Oisen 
magas kitüntetésben .is részesült.

($50.000 F O N T  K Ö L T S É G G E L  
S T A D IO N T  É P ÍT E N E K  M O N T 
R E A L B A N .)  Az- 1942-es brit nem
zeti játékokat a kanadai Montreal 
akarja megrendezni. A  terv szerint 
350.000 font költséggel új stadiont

akarnak építeni.
(Y V S A  ÉS H A M U R O  B R A Z ÍL IÁ 

B A N .)  A  japánok két űszőkiváló- 
sága, Tusa és Hamuro Braziliába 
utazott, ahol versenyeznek és mint 
amatöredzök is működni fognak. 
Amerikából a legkiválóbb úszók 
utaznak Brazíliába, hogy megmér
kőzzenek a japánokkal.

(Ú J  E L N Ö K Ö T  V Á L A S Z T O T T  
A Z  O L A S Z  O L IM P IA I  B IZ O T T 
S Á G .) A z  olasz olimpiai bizottság 
új elnöke Gino Parenti, as ismert 
olasz sportember lett.

Tanári vélemény: 
„ I l y e s m i n e k  n e m  

tehenük ki magun
kat a Jövőben..."

A  Szent László labdarugó vándor
díj ügyében egyre érkeznek a leve
lek hozzánk. Az egyik intézet diákja 
arról a lelkes készülődésről számol 
be, amelyet máris folytatnak a 
nagyszabású küzdelemre. Szabály
szerű tornatermi edzést,- sőt gya
logló, futó edzést is tartanak! A  má
sik levél dicsekszik, hogy tomaünne- 
pélyt tartott az intézet sportköre és 
annak tiszta jövedelme 109 pengő 
20 fillér volt. Ezt az összeget teljes 
egészében a labdarugócsapat fel
szerelésére fordítják.

Tegnap jött egy harmadik levél 
Is szerkesztőségünk címére. Ez azon
ban- szomorúbb tartalmú, mint az 
előbbi kettő. A  nevének elhallgatá
sát kérő budapesti tanár a követ
kezőket írja levelében:

Mélyen tisztelt Szerkesztőség?
Nagyon örültünk a Szent László- 

vándordíj kiírásának. De ez az, 
örömünk nem tartott soká, Az, 
MLSz és a, KISOK vegyesbizottsága 
összeült és kisütötte, hogy egyesü
letbe kiadott játékosok nem. vehet
nek részt a, kupáért folyó küzdelem
ben.

Képzeljék el a helyzetünket. T i
zenhat jóképességű játékosunkat 1$ 
BL ASz-egyesületnek kiadtuk. Kiad
tuk őket szívesén, hogy fokozottab
ban fejlődjenek, hogy a magyar 
labdarúgás fáján termő gyümölcs
ösé érhessenek. Szívesen segítettünk 
az egyesületeken, amelyek a tanul
tabb utánpótlást keresték. - Most -a 
Szent László-vándordíjért jó játé
kosaink közül csak kettő játszhat, 
ők is csak azért, mert tanulmányi 
szempontból nem tartottuk helyes
nek kiadni őket. A többi kilenc 
egészen gyenge labdarúgó lesz majd.

Az islzolai labdarúgásról nem mu
tathatnak- ezek majd helyes képet, 
de nem baj. Fontos, hogy a ‘nemes 
szándékot, a pompás ajándékot 
megbecsüljük és kiá.lljunk a zöld 
gyepre. M i kiállunk. Nem szégyel- 
jük, ha kikapunk. De a jövőre óva
tosabbak leszünk.

Biztosíthatjuk az MLSz-t, hogy 
o jövőben nem vagyunk hajlandók 
magunk alatt vágni a fá t: nem
adunk ki játékost polgári egyesüle
tek számára!

Ha az MLBs azokat üti, akik se- 
gítÖkezet nyújtottak neki á  magyar 
labdarúgást építő munkájában, ak
kor ne várjon mást. Az ember a sa
ját és mások kárán tanul. M i meg
tanultuk ezt a saját kárunkon, de a 
most póruljárt iskolák példáján 
okulni fognak a többiek. Ez az el
járás bele fog ivódni a diákok és 
a testnevelést vezető tanárok lé
nyébe! Még ha a jövőre eltörölnék 
is ezt a sérelmes határozatot, akkor 
sem, adnánk ki tanulót. Már csak 
óvatosságból sem. Mert ilyen meg- 
hendikepélésnek nem tehetjük ki 
többé sem magunkat, sem iskolán
kat.

Csak ennyit akartam írni. Elné
zést kérek, . ha elkeseredésemben 
esetleg valakit, vagy valami testü
letet bántó hangon illettem na.

Teljes tisatelettél 
Sz. A.

( teljes cím és aláírás.)

Iván dr. előadása  
a  lát ék vezető kitek
Nagyszámú közönség előtt érde

kes előadást tartott csütörtökön este 
a JT-ben Iván Ferenc dr tisztiorvos, 
ügy volt, hogy Bandenburg József 
dr tart előadást „ Sérülések a labda
rúgásban* 1 II.! címen, de a közbejött 
akadályok miatt nem tudta az elő
adást megtartani. Iván Ferenc dr 
„ugrott be“ helyette. Az előadás 
igen nívós, érdekes és szakszerű 
volt. Iván Ferenc dr arról beszélt, 
hogy milyen sérülések, balesetek 
fordulnak élő a labdarúgásban. A  
sérülések lehetnek véletlenek és le
hetnek szándékosak. A  sérülések 
lehetnek könnyű, avagy súlyos ter
mészetűek. A  jó játékvezetőnek 
tisztában kell lennie azzal, hogy vé
letlen, avagy szándékos volt-e az 
eset. fis eszerint kell ítélkeznie. 
Fontos az is, hogy — hangoztatta 
Iván Ferenc dr — a játékvezető a 
helyszínen elsősegélyt tudjon nyúj
tani. Néhány szakszerű tanáccsal is 
szolgált Iván dr.

A  nagysikerű előadást a, hallgató
ság nagy tapssal köszönte meg.

BITIHIK
az  slektromos- 

; j á t é k o s o k
A z Elektromos első csapatában 

most nagyon sok a maródi futbal
lista. Pázmdndy és Lengyel influen
zás, Kapocsínak kihúzták a fogát, 
Gajdos is fogmütéten esett át.. G. 
Tóth még pihen. Bokáját Mméli, 
ameddig lehet. (Még mindig a fran
ciaországi sérülését érzi.)

Az edzés ennek ellenére gyorsított 
Iramban folyik. Most már hetenkint 
háromszor tornáznak az Elektromos
fiúk. Ilyenkor a szabadban is lefut
nak három-négy kört.

Az edzésekről senkinek sem sza
bad hiányoznia. Edzés után minden 
játékosnak, aki „dolgozott", ívet kell 
aláírnia. íg y  akarja ellenőrizni a ve
zetőség a hiányzókat. Aki igazolat
lanul marad távol, büntetést kap. 
Ezzel sikerült elérni, hogy a január 
eleji tizes edzőlétszám most már 
negyvenre is felszaporodott.

Legközelebb ma délután 5 órakor 
lesz edzés a Latorca-utcában.

Az MSC-be. Bars MTC az MSCl-bo ]é-
- J>ett

A Pénzügyben az az újság, hogy Ara- 
nyossy és a bokasérüléséből felépült 
Oláh Ismét az egyesület rendelkezésére 
áll.

A KSC-ben Álló Ismét játszani fog.
A B, Vasutas még mindig csak a tor

natermi edzéseit folytatja, mert a Szőnyl- 
űti pályát hatalmas hótakaró borítja. Az 
első pályaedzést február 4-re tervezik.

A KKAC fa szerdán edzett előszűr 
ebben az évben. A  vezetőség úgy dön
tött, hogy február 2-án már a pályán 
folytatják az edzéseket, ha az idő en
gedi. Ellenkező esetben továbbra is a 
ícmateremben készülnek s tavaszi 
adér.yra.

A. BS í K R T  Is elkezdte m ár«.
Balogh és 1 üli Is 
rásztvett a villa
ntó .csapat 
te g n a p i edzésén

Népes tornatermi edzést tartott 
tegnap a BSzKRT Kutrucs edző ve
zetésével. Közel harminc játékos 
végezte az edző által bemutatott 
gyakorlatokat.* Ötperces lassú ‘ fu
tással melegítettek be a villamosiak, 
majd különböző izomlazitő gyakorla
tok következtek. Az edzésen részt- 
vett a „néhal“ Nemzeti volt két 
erőssége, Balogh és Túli. Nagy kedv
vel végezték a gyakorlatokat, oly
annyira, hogy a mellettünk álló j 
Király  Gyuszi, a BSzKRT egykori j 
válogatott fedezete meg is jegyezte:

—  Milyen kedvvel „dolgozik"  Ba
logh és Túli És milyen ruganyosak! 
Nagyot fog nyerni velük a 
BSzKRT . ..

A z  edzés fénypontja a győgylab- 
dázás volt. A  fiúk olyan harcikedv
vel dobálták egymásnak a nehéz 
labdát, hogy egyik-másikukat majd
nem elvitte. Természetesen, volt 
utána nagy nevetés. Hiába, a labda 
csak labda marad, ha mindjárt ló- 
szőrrel tömött. . .  Az edzés után ezt 
mondta Balogh:

—  A Nemzetiben sohasem tar
tottunk tornatermi edzést. Tornáz
tunk néha, az idény előtt, de nem 
rendszeresen és csak olyan gyakor
latokat, mélyeket én ellestem a vá
logatott edzéseken . . .

Túli még elmondja, hogy komoly 
szándéka a BSzKRT-ban folytatni 
a labdarúgást.

—  Kaptam ugyan profiajánlatot 
is, de a BSzKRT mégis csak 
BSzKRT . . .

a  p ű c é s z f t f á f r a t o . . .

(A  kézilabda játékvezetők utasítást 
kaptak, hogy a nemtetszés legkisebb 
jelére a legnagyobb szigorra! járjanak 
el a játékosokkal szemben. A jövőben 
tehát így fog festeni egy kisriport.) 

Precziz Benő kézilabda játékvezető a 
vasárnapi PIFC I I .—PUFC III. IV. osz- 

1 tályú teremkézilabda mérkőzésen kiállí
totta Pech 11.-1, a PUFC III. kiváló kÖ- 
zépcsatárüt. Hogy Nyájas Olvasó is tisz
tában legyen a kiállítás körülményeivel, 
lapunk belső munkatársa felkereste ott
honában Precziz Benőt és megkérte, hogy 
nyilatkozzon az előzményekről. Precziz 
Benő szokott előzékenységével állt a saitó 
rendelkezésére.

— Az I. félidő 6. percében — kezdte 
nyilatkozatát a kiváló gyakorló játékve
zető — feltűnt nekem, hogy Pech II . fel- 
iünö sokáig törölgeti az orrát. Azonnal le
fújtam a mérkőzést és magyarázatot kér
tem a játékostól. — „Megfáztam tegnapu 
— mondotta Pech 11. és így folytatta: — 
„A fene egye meg. Táknyos vagyok99, — 
Un erre megkérdeztem, hogy érti ezt? ő  
úgy tett, mintha nem értené kérdésemet. 
Mire rövid mérlegelés után megállapított 
tam, hogy a kijelentést úgyis lehet értel
mezni, hogy a játékvezetőt egye meg a 
fene és a játékvezető taknyon. Különö
sen utóbbi kifejezés kétértelmű. Ba 
ugyanis én mondom azi, hogy ,,Taknyos 
vagyok*’ , akkor — mint Ön' is megállapít
ja, — feltétlenül rám vonatkozik. Miután 
ezt konstatáltam, kénytelen voltam Pech 
I l - t  azonnal kiállítani.

Megköszöntük a szíves felvilágosítást 
és elbúcsúztunk a rokonszenves játékve
zetőtől. Már majdnem kint voltunk az aj
tón, amikor eszünkbe jutott valami.

— lla  szabad lesz még egy kérdést P re 
cziz úr! A mérkőzésről három játékost 
vittek él a mentők. Pech I.-e t és Pipo- 
gyát agyrázkódással, H írig  IÍI.-a t pedig 
bordatöréssel. Mi a véleménye a sérülé
sekről?

— Nem csoda — szólt megfontoltan 
Precziz Benő. — Az egész mérkőzés alatt 
úgy verték egymást, hogy rossz volt 
nézni! ...

Am MKSz
magyarítás!
törekvései

A  Magyar Kerékpáros Szövetség 
legutóbbi, január hó 24-én megje
lent 4. számú hivatalos értesítője a 
következő felhívást intézte tag
egyesületeihez, tagjaihoz és verseny 
zőüiez:

—  A kerékpárálkatrészek idegen 
elnevezéseit és a kerékpáros sport
tal kapcsolatos idegen szakkifejezé
seket jóhangzású magyar szavakkal 
kívánjuk kicserélni. Felhívunk min
denkit, akinek az alább felsorolt 
idegen elnevezésekre jó magyar 
szava van, hogy ast velünk közölni 
szíveskedjék.

—  A  magyarításra váró szavak a
kővetkezők: pedál, kurbli, nyereg-
stucni, ráesni, tengelyleónusz, csa- 
págykónusz, klipss, pumpa, steue- 
rung, tendem, start, sprint, spuri, 
los, dressz, tempó, antrítt, junior, 
szenior, steker, plombálás, diszkvali- 
fikálás, juri, végspurt.

Igen örvendetes és követésreméltó 
példát mutatott az MKSz ezzel a 
felhívással, amelyet ajánlatos volna 
minden szövetségnek végrehajtania. 
Az MKSz kezdeményezője Szittya 
Rezső főtitkár, aki már a múltban 
is nagy érdemeket szerzett a ke
rékpáros-nyelv magyarítása érdeké
ben. ö  és Csutor.ás Ferenc alkal
mazták a gyakorlatban először a 
Nemzett Sport által 19&Z óta ajná- 
rozott és azóta a köztudatba, szívó
dott új magyar kerékpáros kifejezé
seket.

Egyetlen szépséghibája van csak 
ennek a magyarításra váró idegen 
szógyűjteménynek. Az a hibája, 
hogy e szavak közül sokat a Nem
zeti Sport már egy évtizeddel ez
előtt magyarította s ezek régen 
gyökeret vertek már. A  Magyar 
Tudományos Akadémia nyelwédő- 
bizottságának elnöke, Pintér Jenő, 
ny. tankerületi főigazgató a tudós 
szakavatottságával bírálta felül e 
„zsengéinket

Nem értjük hát az MKSz-t: 
miért akarja újra magyarítani a 
már magyarított kifejezéseket ?

Nyitott kapukon döngetni céltalan 
ídöpocsékolás.

*
Meggyőződésünk, hogy a szövet

ség lelkes magyarító! tietii emlékez
tek a Nemzeti Sport munkásságá
nak eredményére. Ezért emlékezte
tőül összefoglaljuk a névsorban fel
sorolt idegen kifejezések magyar 
változatait: pedál =  taposó, kurbli 
=  hajtókar, tengelykónusz — ten
gelyhüvely, csapágykónusz =  csap
ágyhüvely, pumpa =  légsűrítő, ten
dem =  kétüléses, dressz =  mez, 
start =  rajt, sprint =  vágta, 
spurt —  hajrá, los =  rajt, tempó — 
iram, antritt =  megugrás, szökő- 
készség, plombálás — leólmozás, 
diszkvaliflkálás . =  hatálytalanít as, 
leminösítés, megsemmisítés, juri —: 
versenybíróság.

A  MKSz idegen szógyűjteményei
ből ilyenformán csak a következő 
szavak várják magyarításukat:

Nyeregstucni, ráesni, nipli, steue- 
rung, klipsz, junior, szenior és steher.

A  nyeregstucnira a nyeregtartó 
a legmegfelelőbb, -— a rácsnira a 
daráló, a steuerungra a koimány- 
mti, a klipszre a lábfcgó (v. egy
szerűen fogó) látszik kézenfekvő
nek.

Gondot okoz és eldöntetlen még 
a szenior és a junior kifejezések 
magyarítása. A  kerékpársportban 
a szenior nem azonos az atlétika 
szeniorjával. Az elsőben öreget, 
korhatáron túllévőt, az utóbbiban 
föversenyzöt. vezérosztályost jelent. 
Ugyane.z a helyzet a sí -tér szó 
magyarításával in. A  ^tehert a 
Nemzeti Sport 1922-ben motorveze- 
téses versenyzőnek keresztelte. Ez 
helyes és találó kifejezés volt. Ké
sőbben a „bukósisakos" kifejezéssel 
is kísérleteztünk. Mind a két szó 
gyökeret vert. Az utóbbi szó azon
ban egy esztendeje elvesztette lét
jogosultságát, —  azóta, amióta a 
bukósisakot nem csak motorveze- 
téses, hanem repülő és országúti 
versenyzők is viselnek. A, motorveze* 
téses versenyző kifejezéssel nem is 
volna semmi baj, — ha nem volna 
olyan hosszú, nyolcszótagú foga
lommegjelölés.

V a s á rn a p  már 
a  p á ly á n  e d z e n e k  
a z  ú jp e s tie k

Csütörtökön délután az Újpest 
tornatermi edzést tartott, amelyen 
Langfelder igazgató a következőket 
hirdette ki:

—  Tekintettél az idő enyhülésére, 
legközelebbi edzésünket már nem. a 
tornateremben, hanem a kis edző- 
pályán fogjuk megtartani — éspedig 
vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel.

A z  edzésen Szalag, Temes, Pálya, 
Mester és Zsengellér kivételével 
minden játékos megjelent. Szalag 
lábáról szombaton veszik le a gipsz
kötést. Mester náthás, Temes és 
Pálya felmentést kapott az edzés 
alól*

IFJÚSÁG
A „KOSZORÚK" TIZENÖT 

HELYEN MŰKÖDNEK
A  vallás- és közoktatásügyi mi

niszter lehetővé tette a „Koszorúd
nak, annak a női sportszervezetnek 
a működését, amely az OTT közvet
len felügyelete alatt munkálkodik 
az iskolánkívüli leányifjúság', általá
ban pedig a dolgozó női társadalom 
testi nevelése érdekében. Ezidőszerint 
a Koszorúk 15 helyen fejtenek ki 
működést. Budapesten a főváros ve
zetősége a következő iskolák torna
termeit bocsátotta a Koszorúk ren
delkezésére: V. Vág-utca 12, VI. Lo
vag-utca 9, VI. Václ-út 21, VH. Do
hány-utca 32, IX. Kén-utca 1, X. 
Százados-út 6, X. Szent Lászlő-tér 1, 
XI. Horthy Miklós-út 27, X III. Üteg- 
utca 15, XIV. Aréna-út 25— 27, XIV. 
Egressy-utca 71. Újpest: István-tér 
19. Kispest: Szent Imre herceg-út 
67—69. Pestszenterzsébet: Kossuth
Lajos-utca 35 és Pestszentlőrinci 
Szemere-féle lövölde.

A  testgyakorló órákon okleveles 
testnevelő tanárnők vezetésével 
torna, játék, atlétika és ritmikus 
táncoktatásban részesülnek a lá
nyok és asszonyok. A  szervezet fő
célja a tömegsport előmozdítása, de 
már eddig Is nagy számmal tűn
tek fel kivételes tehetségű verseny
zőnők is. A  Koszorúk szervezését és 
az azokban folyó gyakorlást Wonke 
Rudolfné tanárnő irányítja a lelkes 
és kitünően képzett testnevelő ta
nárnők segítségével. A  Koszorúk hé
zagpótló szerepet töltenek be a női 
testnevelésben. Működésűk hatása 
rövidesen érezhető lesz az egész női 
sportéletben.

VÍVÁS
A - BEAC

csütörtökön este vendégül látta a 
HTVK csapatát a Semmelweis- 
utcal vívóteremben. A  barátságos 
asszókon kívül két csapatmérkőzésí 
is vívtak, mégpedig párbajtőrben és 
kardban. A  párbajtőrben a BEAC 
győzött 9:7 arányban, Rerich 4, 
Molnár 3, Bay 2, Éltes pedig 0 győ
zelmet aratott. (Éltesnek először 
volt kezében párbajtőr.) A  tisztek 
győzelmeit Székelyhidy 3, Gyalokay 
2, Kevey és Bolgár 1—1 aratta.

ÚSZÁS
.Anni Kappel. a németek jeles hölgy- 

úszója kiáll a dán Sörensen ellon. Lehet
séges azonban, hogy Kappel helyeit Inge 
Schmiedt veszi majd fel a küzdőimet.

A német úszóválogatótt tavaszi műso
rán a Jugoszlávia elleni összecsapás is 
szerepel. Münchenben vagy pedig Birs
ben jön majd létre a találkozó A dánoké 
kai is összemérik erejüket majd a né
metek.

KOSÁRLABDA
MEGKEZDŐDTEK A KISOK

Budapest kerületi kosárlabdabajnokságért 
folyó küzdelmek. 1939—1940. évi bajnoki 
címért négy csoportban küzdenek a kö
zépiskolások kosárlabda csapatni. Az 
eddig lejátszott mérkőzések eredményei a 
következők:

I. csoport:
Zrínyi g.—Wesselényi ík 34:S# (17:5)-

Vezette: Mészáros. Kosárdobó: Balogh
(104, Szóró (6), Sziics (4), Bakos (3). Raez 
(2), illői.ve Macáik (II), Móró (10), Kuiti 
(8) éc Mafcueek.

Szent István fk— Gyakorié g. 85:13 
(34:8). Vezette: Mészáios. Kosárdobó:
Kamamcza (26). Solymosi és Otte (22—22), 
Szép (7) és Stadler. Bihari (4—í), illetve 
Reisz (7). Pie-k-e (4), Fogl (2).

Pestújhelyi ík—Zrínyi K 43:26 (35:10). 
Vezette: Kádár. Kosárdobó: Faragó (17), 
Somlai (12). Bottlik (8), Vnuk I . (4), Lesz- 
ler (2), illetve Szóró (8). Szűcs, Balogh 
és Pápai (4—4).

II. csoport:
Madách g .—.Rákóczi flt. « : »  (17:15).

Vezette: Körmetidy Kcsárdohb: Csillag 
(14). Zarper (9). Wpisz (4). Kransz (3), 
Gáspár (2). illetve ' Molnár (16), Fölöp 
(7), Nagy, Bogaras és Böröcz (2—2).

Gyakorló kér. fcőzépisk.—Berzsenyi g. 
43:17 (;t:$). Vezette: Nonn. Kosárdobó: 
Szabó CB). Illy. (8)̂  Szombathelyi (6), 
Török (4), Engel (2), iUetvo Serény (6), 
Szedlák (6), Hammák (2). Forgács (2) és 
Salgó-

Izraelita g.—Rákóczi fk. 39:16 (17:13).
Vezette: Nonn. Kosárdobó: Roseoberg és 
Knöpfler (19—10), Lanbe (5). Diamant 
(4) és Goldstein, illetve Fülöp (7), Joszt 
(2), Bsgarus.

Gyak. kér. kőzépisk.—Madách g. 45:31 
(18:14). Vezette: Badacsonyi. Kosárdobó: 
Szabó (16), Illy  (15), Molnár (6), Szombat- 
helyi (5). Vanek (3), illetve Csillag (18), 
Gáspár (10), Kransz (2) ée Weisz.

Csütörtökön este a Műegyetemen a IV. 
osztályú bajnokságért játszottak. Ered
mény: BEAC IV .-B SE  27:23 (16:14). Ve
zette: Herz ée Kardos. A BEAC csapata 
nehezen szerezte meg a győzelmet. Az 
egyetematáb kissé eyengébb napot fog
tak ki. Kosirdobó: Gárdosi (13), Balogh 
(6), Lakatos (5) és Bácsalmásé dr (3), ill. 
Brandy (9), Mazák (6), Nagy és Mezei 
(3—S) és Senaiyei (2).

Az elsőosztáiyú TFSC MAC mérkőzés 
elmaradt, mivel a MAC nem állt ki.
• Elmarad szómba'on a Gamma—BST5 
mérkőzés. A  mérkőzést — a BSE kíván
ságára — minden valószínűség szerint — 
csak kedden, fogják lejátszani. A  ter
minusról hétfőn dönt a szövetség.

H Ö SPO R T

ELMARAD A MISKOLCI KISOK- 
KE IHLET

mára kitűzött síbajnoksága, mert a Mát
rát nem lehet megközelíteni. Gyöngyösig 
még szabad az út, de Gyöngyösről Mátra
házára és a Párádról vezető úton a hó- 
torlaszok miatt egyelőre nem lehet közle
kedni. Ha szombatig nem sikerül az aka
dályokat elhárítani, a GSE mátrai verse
nyéi is veszedelemben forognak.

é r t é k e s  v á n d o r d íj á t  a l a p ít o t t
a Magyar Kárpát Egyesület „Kassa visz. 
szatért 1938. X I. 8." néven, A vándor
díjért minden évben 18 bm-eas távon ötös 
sífutó csapatversenyt rendeznek Kassa, 
környékén. ■

A  SÍELŐK SZENT BERNAT ÜNNEPE
X I. Plus pápa Hegyi Szent Berndtof 

tette meg a téli sportolók védőszentjévé- 
A  Magyar SÍ Szövetség február 4-én, va
sárnap tartja Szent Bernét ünnepét és 
Makkos Márián a kápolnánál ünnepséget 
rendez. Ezen a síelők, felszereléseik és a: 
Hegyi Szent Barnát veretek áldásosa ré
szesülnek.

A HONVÉD TISZTIKAR RÉSZÉRE
külön versenyeket rendez a síszövetség a 
február 2—4-én rendezendő mátrai baj
nokságot kai kapcsolatban Ezekre a ver
senyekre február 1-ig lőhet nevezni Mát
raházán. A  bajnoki versenyeik nevezési 
zárlata január 26.

A Magyar Cserkész Szövetség jn>nár 
28-án, vasárnap- tartja szokásos évi orszá
gos sívér senyét a Svábhegyem. A  ver- 
sonyre 12 csapat 191 cserkesszel nevezett, 
köztük a munkácsi és miskolci cserkészel: 
is. Az I. korosztály futóverseny© délelőtt 
9 órakor, a TI. és I I I .  korosztályé 11 óra
kor. az I. korosztály ronleaíklóvcrs-cnye 
délután 3 arakor .lesz-

TORNA

Négy egyesület nevezett a vasárnap 
sorra kerülő Iszer-vándordíjas tornuVer- 

A rendező egyesületen kívül az 
NTE V II. LE és a VÁC nevezte csapa
tát. A versennyel kapcsolatosam női szá
mokat is rendeznek. A verseny vasárnap 
délután 4 órakor kezdődik a BTC Klotild- 
utcai tornatermében-

Mezőtúron tartották a második női ifjú-, 
sági totoász jelvényszerzőt az ottani 
leánygimnázium rendezésében. A jelvény
szerzőn a rendező intézeten kívül elindult 
a szolnoki leánygimnázium néhánv növen
dék© is A   ̂37 idulóból í)4 szerzett jel
vényt. 16—16-a, vas, Illetve bronz, ötön 
pedig ezüst jelvényt nyertek. Az indulók 
közül különösen a szolnoki Horváth emel
kedett ki pompás munkájával. A jelvény
szerző megrendezéséért a dícsér-*! Bordáéi 
MíWóseő testnevelő tanárt illoíi.
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Az- ökölvívő csapatbajnokság ne
gyedik fordulójára kerül sor vasár
nap. Kemény forduló lesz ez a va
sárnapi, két, vérbeli rangadóval. 
Minden egyes összecsapás sorsdöntő 
lesz itt, nemcsak a mérkőzés, de a 
bajnokság végeredménye szempont
jából is. Érthető tehát, hogy a négy 
résztvevő egyesület teljes gőzzel ké
szülődik a harcra. Egyéni és csa
patvisszavágások vannak készülő
ben. Az FTC például szeretné visz, 
szaadni a BSzKRT -nak a tavalyi és 
a többi évben elszenvedett vereséget,
& BVSC viszont a tavalyi kudarcért 
szeretne elégtételt. venni a má
sik magdolnavárosi egyesületen, a 
BTK-ru

■ M egtörfk-e  a lé g i
—  Sohasem megy nekünk a villa- 

moslak ellen, —  -panaszkodott teg
nap Salgó Ferenc, az FTC szakosz
tályvezetője. — Mindig ők voltak az 
a bizonyos narancshéj, amelyen el
csúsztunk és kiejtettük a kezünkből 

. <a már ó it érzett bajnoki érmeket. 
Reméljük és Vizánk benne, hogy 
möet megtörik a jég.

.—  Majd Szigeti megtöri ff jeget. 
Meg Szántó‘

A  BSzKRT viszont bízik a „jég" 
szilárdságában.

__ Az FTC éllen , még sohasem
vesztettünk a cso.ptbpjnokság során 
—  hangoztatta vitéz Marosvölgyi 
Károly, a BSzKRT szakosztályi el
nöke —, miért vesztenénk^ most t 
Igaz, hogy most a zöld-fehérek lát
szanak a legerősebbeknek, de ez 
csak nem relég a győzelemhez? 
ökölvívóink küzdeni, harcolni fog- 
,m k, ■ tehát bízunk a győzelemben. 
Ma így sem sikerülne győznünk, fe
jet hajtunk. Tisztában vagyunk az
zal; hogy az ellenfelek nem szúnyo
gok, hogy csak ügy él lehetne za
varni őket, éppen olyan jő ökölvívók, 
mint a mieink, sőt hélyenkini talán 
jobbak is. Majd meglátjuk, mi lesz!

A ST0C '  
vérszem et kapott I
A  másik mérkőzés két résztvevője 

szintén győzni akar. Természetesen.
__ Sikerült bejutnunk a, döntőbe

_  nevetett Rosenthal Sándor, a 
BTK intézője — , most már vérsze
met kaptunk: meg akarjuk verni a 
BVSC-t.

A  vasutasok ezzel szemben vissza 
akarják adni a. BTK-nak a tavaly 
elszenvedett 9:7-es vereséget.

__ Úgy fogunk küzdeni, mint az
elmúlt vasárnap, —  jelentette ki
Sulko Béla ..szakosztályvezető. — 
Reméljük, hogy sikerül a vissza
vágásunk a tavaly elszenvedett ve
reségért.

M aradnak a pontozók
A  résztvevő csapatok, vezetői és 

szurkoló természetesen soha sincse
nek teljesen megelégedve a ponto
zással. A  három semleges pontozo 
ellen is hangzottak el panaszok. 
Szerdán este, a szakbizottság ülésén 
azután Forray Árpád, a bírőbizott- 
ság alelnöke felszólította a négy 
nágycsápat képviselőjét:

'.__Tessék, üljünk Össze, jelöljünk
ki más pontozókat!

A z egyesületi vezérek és Forray 
Össze Is ültek, de *— nem tudtak 
zöldágra vergődni. Egyiknek ez a 
pontozó nem tetszett, a másiknak 
amaz, végül nem maradt senki, 
mindenkit elintéztek.

A  tanácskozás eredménye: marad 
un eddig működöt Wiárom pontozó.

Szénié és K o m o lya
A  zöld-fehéreknél Ismét nagy 

szorgalommal készülődik Szántó 
„Csöpi". is.

■— Legutóbb betegeskedtem, azért 
nem 'ínáultaín —  mesélte a tegnapi 
edzésen — de vasárnap ismét teljes 
.erővel vethetem magamat a harcba, 
ha — beállítanak 

Eomolya külön feladatot Is tűzött 
maga elé* be akarja bizonyítani 
Forray szövetségi kapitánynak, 
hogy; érdemes, a németek elleni válo
gatottságra.

_ ,  Szolnoki legyőzése lenne erre a 
legjobb bizonyíték — jegyezte meg 
jelentősen kacsintva a mellettünk 
álló Martát.

R end le sz
A  szakbizottság előtt valaki meg

említette est la, hogy *  v a s á t ó l

Jégtörő
S z á n t é

C Csupa! feainoki 
hír harang)

kettős rangadó alkalmával különös 
figyelmet kellene szentelni a rend 
fenntartására.

—  Nem kell félni —  mondotta, 
határozottan Kreisz László dr — , 
rend lesz. Már minden intézkedést 
megtettünk, hogy a színpadon és a 
nézőtéren a legkisebb re'ndzavarás 
se történhessék.

Kik vezetnek vasárnap t
Tegnap kijelölték a vasárnapi 

forduló mérközésvezetőlt és „hází‘ 
pontozóit is. A  BTK—BVSC mér
kőzésen 'Sauer és Spitzer, az FTC— 
BSzKRT összecsapáson Faragó és 
Zemler felváltva vezeti az  ̂ egyes 
mérkőzéseket. A  MÖSz bíróbizott
sága részére „házi" pontozást vé 
géz; Kiss, Forray, Kevcházi 
Leichtmann.

és

® Jegyek az ökölvívó csapatbaj
nokságokra elővételben »  következő 
helyeken kaphatók: A Pest kiadó
hivatala, Erzsébet-körút líí—20, a 
Függetlenség és az Esti TJjság 
kiadóhivatala, József-liörűt S, Arató 
hirdetőiroda, Erzsébet-körút 14, i 
Városi Színház pénztára, Tisza Kái 
mán-tér, a 8 ürai Újság jegyiroda 
ja, Andrássy-út 16, Központi jegy 
iroda, Teréz-körút 7 és Teréz 
körút 50.

Gyórskórásolyázóihk
w e r s é n f t e r w e i

A  gyorskorcsolyázóbajnokság után 
á következőképpen alakult a futók 
további műsora. A  davosi nemzet
közi -versenyek elmaradása miatt a 
korcsolyázó szövetség több vidéki 
városba hírverő versenyt tervez. 
Ezek egyikére előreláthatólag már 
vasárnap sor kerül. Ha a hideg idő
járás még tart, Győrbe megy ha,t 
élversenyzőnk egy kísérővel. Szóba 
jött még Szarvas, Szeged és Szom
bathely. Ide előreláthatólag február 
egyes vasárnapjain rándulnának le 
a gyorskorcsolyázók. Vasárnap az 
ifjúságiaknak lesz versenyük 500 és 
1500 méteren. Ha a föversenyzók 
nem utaznak el Győrbe, akkor azok 
is összecsapnak 5000 méteren. Feb
ruár 2-án országos verseny lesz fő- 
versenyzők és Ifjúságiak részére. Az 
előbbiek 500 és 3000 méteren, az 
ifjak 1500 méteren futnak. Lesz 5000 
méteres csoportos futás is. Ezekre 
a versenyekre tiszteletdíjakat tűz ki 
a BKE gyors szakosztálya. _4-én lesz 
a korcsolyázó szövetség jubileumi 
díjas 10.000 méteres versenye. Erre 
a versenyre szintidőt állapítottak 
meg 17:49 mp-ben.. Ezt az ,időt na
gyon szigorúnak találjuk (hát még 
a versenyzők!). A  gyorskorcsolyázó- 
versenyeken nem csak a futók for
máján mülik az elért idők jósága, 
hanem ebben nagy része van a pil
lanatnyi időjárásnak és a jég álla
potának Is, Jobb lenne csak. közvet
lenül a verseny előtt szabni meg a 
kötelező Időt!

Február 11-én 5000 méteres csúcs- 
kísérleti versenyt rendez a BKE, 
17— 18-án pedig az- év utolsó verse
nyét tartják meg. Még pedig négy
távú összetett verseny formájában: 
Első napon 500 és 5000, másnap 
1500 és 10.000 méteres futam lesz.

M a g d o l n a  v á r o s t  
t ö r t é n e t e k

1.
: A  BTK ökölvívő csapatának sze 
replését állandóan aggódó tekintetek 
kísérik, Egy-egy nagyobb teljesít
ménynél az aggódó szívek szoron
gása örömteli dübörgésben enged 
fel, a szurkolásnál ökölbeszorult ke- 
2̂ k dicsérő kézfogásra nyílnak ki 
Néha másért is nyúlnak, A  vasár
napi nehéz - csata* után például: úgy 
ismeretlen, a fekete-piros színekért 
szurkoló, nyilván tehetősebb úr, öt 
ven pengőt küldött a csapatnak — 
elismerésképpen. „Lássák vendégül 
a nyolc ökölvívót!" -— ilyesféle állt 
a kíséröcédulán.

Rosenthal, a szakosztályvezető 
mást gondolt.

—  inkább csináltatunk a csapat 
tagjainak egy-egy inget ebből a 
pénzből. Ez az emlék tovább meg
marad, mintha megennék.

íg y  szólt és így is tett. Ezen 
vasárnapon már talán az új ingben 
feszítenek a BTK általában nem 
túlságosan rózsás viszonyok között 
élő csupasziv ökölvívói.

2.
A  BTK vasárnap nagy sikert 

arató csillaga kedden munkából in
dult az edzésre. A  Berlini-téren 
hiába furakodott a villamosra, zsú
folásig megtelt. Ifjú  hősünk nem 
sokat teketóriáaott, miután a lép 
csőn sem jutott számára hely, meg
szokott mozdulattal fordult hátra az 
ütköző felé.

A  Gömb-ütcánál a magdolnaváro- 
siak egyik vezető tagja is leszállt 
Észrevette hősünket.

..— Hát te honnan jössz elő? 
kérdezte tőle.

A  fiú szégyenlősen mutatott 
ütközőre.
, — Nem volt másutt hely, m it 

Csináljak? Pedig átszállójegyem is 
van, tessék nézni.

az

A válogatott ökölvivékerat ma este el
kezdi az edzéseké! a Műegyetemen. A  
mai -edzésen- csat azoknak kell résztven- 
n!(ik, akik a osapatbájhokságban nem 
szerepeinek. A mai közős edzésül tehát 
Küczely, Sampiás, Nagy Lajos, Korányi 
és Jászai kötetes megjelenni.

Bondi 1941 január 17-én indulhat elő
ször a WMTK színeiben. A csepeli egye
sület tegnap beadta Bondi átigazolási 
kérelmét és azzal foglalkozott is a 
MÖSz szakbizottsága- A  döntés alapján 
Bondi jövfi januárjának 17-én indulhat 
.elAször a W MTK színeiben.

JÉG

Kassán megkezdődött az Ifjúsági jég 
korongba inokság. Az első mérkőzés ered- 
ménve: Fclsőkéreskedelm Gimnázium 4:0 
(l-o 2:0 1:0). Vezette: Bartos. Három
gólt ütött Halia. egyet pedig Gedeon

A Ce-Iédl MOVE-ban Várnai László 
polgári iskolai tanár kezdeményezésére 
jégkorongcsapatot szerveztek. Az együttes 
már be is mutatkozott és első mérkőzésén 
a Szegedi KE-vel szemben 1:1 arányú dön
tetlent ért el. A ceglédi Kossath-gimná- 
Ziumban és a polgári iskolában is jég- 
korongoznak. A diákok egymás elleni mér
kőzésén a Kossuth S. t i  (3A. 1:0
MteZK-teu* m k

Sok a hó, kevés a faló
s í  at l é t ikai  s zöve tség i  ediéseken,

Az utóbbi napok kegyetlen hava
zása megzavarta az egyesületek és 
a válogatottkeret szabadtéri edzé
seit is. ífélméteres hóban bajos 
futni — ezt tegnap gyakorlatilag is 
kipróbáltuk -— és ahol nincsenek 
legalább valamennyire karbantartott 
utak, legalább Is néhány napra 
kénytelenek az atléták a szabadtéri 
edzéseket felfüggeszteni.

A  Margitszigeten még nem ilyen 
veszélyes a helyzet. A  kocsiutat 
már felszabadították, és hagytak 
rajta annyi havat, hogy a kövezett 
úton szeges cipőben is nyugodtan 
lehet futni. De végigmentek hóeké
vel a fontosabb sétautakon is és az 
a bokáig érő hó, ami ott maradt, 
nem. akadály elszánt távfutók ré
szére.

— Németh Béla még kedden is 
futott, -7-  újságolja Ajtay István.
— Más nem merészkedett kifutni 
abban a. hóförgetegben, de Németh 
úr kiment. Mikor bejött, azt mondta, 
hogy ideális futóidö van.

—  Hát ez egy kissé túlzás, —  véli 
Szabó Miklós, aki a csikorgó hideg
ben négy napot kihagyott. — Nem 
mondom, ma élvezet volt futni, kü
lönösen ilyen előkelő társaságban,
— kacsint Csapiár felé.

, Meg is izzadtam kissé, —- fe
lel Csapiár. —  Ennyi hájjal, ameny- 
nyi rám rakódott a télen, jobban 
már nem is futhatok. De megizzad
tam.

—  Hátha még annyi havat lapá
toltál volna, mint én. Akkora kör
ben kellett elhánynunk a havat,

ELUTAZTAK GARMISCHBA
Tegnap délben nagy /Izgalmak közben 

Leviczlfy Károly dr vezetésével elutazott 
a BKE garmiechí.műkorcsolyázó gárdája. 
Az izgalmat az okozta, hogy Loviczky 
-dr csak az utolsó pillanatban tudta elin
tézni az utazáshoz szükséges^ ügyeket és 
így csaknem a mozgó szerelvényre kellett 
felugrania.

DIAKRAJNOKSAG
A  tegnap délutánra ■■kisorsolt három 

KISOK bajnoki mérkőzés közül csál: ket
tőt tartottak nfeg, mórt a Szent István 
felsőkereskedelmi ellenM-e, a Werbőczy 
gimnázium- csapata írem jelent meg.

Evangélikus g.—Kegyesrendi g. 3:2 (1:1, 
C:G, 3:1). .Játékvezető: Jency. Evangélikus; 
Szeghy — Czobolay, Sgögyér I. — Me*ta- 
ger, Élek, Pásztói-. Csere: Smidt • Ke" 
gyesiendi: Htaikár — Hsgedüs, Wcin — 
KÍürníelá,, Szent Lványi., Txunkó. Csere: 
Keled:. Góllovő; Elek (2), Pásztor, illetve 
Korn felt! (2). '

Gyakorló ffc— Zsldó *. 7:1 («:«, 5:1, 2:8). 
Játékvezető: Hűvös. Gy-akorló: Prese-r — 
Barn-a, Kovács — Kornai. Bosky, Molnár. 
Csere: Mezey. — gsi-dó: Blei-er — Selinkó. 
Goldstein — Mayer, Laube, Herm-ann. 
Csere: Eoserborger, Márer. Góllovő:
Molnár (4) ós Básky (3), íl-letve Gol-dsteiu. 

7 ~ a >  •  m -csssssg

Á KISOK gyorskorcsolyázd bajnokságo-
kát február 8-án ta-tják meg a műjég
pályán-

A  magyar korcsolyázó szövetség 23-án 
nagysikerű osztályozó műkorcsolyázó ver
senyt tprtott férfiak és hölgyek részére, 
négy osztályra való csoportosítással. A 
versenynrk 22 Indulója volt (csupa kezdő).

A  Klagenfurti A c  korongcsapata vezet 
a bécsi Gan bajnokságban a Wiener EG 
csapata előtt. Pedig a múlt néten lezaj
lott első fordulóban kikaptak a bécsiek
től 8:2-ra.

hogy a kalapács ne érjen bele, hogy 
egészen belefáradtam. Mi az a kis 
futás ehhez képest. (Ezt Gáspár 
mondja.)

— Az nem egészen úgy van, •—■ 
vág közbe Vadas Iván. — Egyórai 
pihenésnélküli hólapátolás nem ad 
negyedannyi munkát sem az izmok
nak _  g,. szívről és tüdőről nem is 
beszélve —, mint ugyanannyi ideig 
tartó futás.

Gombos Gerzson dohog, hogy napi 
12 órát dolgozik, nehezen tud időt 
szakítani az edzésre. Aztán megálla
pítja, hogy baj van a MAC-ban. Más 
években mindig volt valaki, aki ösz- 
szefogja a gárdát és 10—15 közép
es hosszútávfutó volt kinn egy-egy 
téli délután. Most csak a nagyágyúk 
járnak és nincs senki, aki a klub 
részéről törődjék a fiatalokkal. Far
kas Mátyás például egész télen nem 
volt látható.

Hát ebben van valami. A  BBTK 
nyugodtan  ̂elfogadhatta volna az 
erőviszonyokon alapuló új szavazási 
rendet: jövőre alighanem a BBTE- 
nek lenne több szavazata.

Már január 25-öt írunk, a nap 
gyönyörűen sütött délután és még'is 
csak a távfutók közül egynéhányat 
és két kalapács vetőt láttunk a szö
vetségi edzésen. Talán azt várjájc 
az illetők, hogy elolvadjon a hó? 
Akkor lesz még csak cudar világ! 
Most még csak lehet futni a hóban, 
legfeljebb helyenként elsüllyed az 
ember, de mi lesz, ha ez a hótömeg 
olvadásnak indul?

Egyelőre jobb nem is gondolni rás

Népi sporttá kell
tenni az atlétikát!

V a n  gél  G y  u l a  dr. a  NASz c é lk itű zé s e irő l

TENISZ
Románon?, a kitűnő fiatal olasz teni

szezőn kisebb műtőiét hajtanak a napok
ban végre. Romanonmak orrsövényelfer- 
öflése van és ez akadályozta a lélegzés
ben.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
„Fogadás” . A  100 méteres hátűszás ma

gyar csúcseredménye' I  perc 10.2 mp, a 
100 méteres mellúszásé pedig 1 perc 09.6 
mp.-Az előbbit Lengyel dr, az utóbbit 
Ángyai tartja.

fá ly i Erzsébet. A  MÁV-nak Budapes
ten nincsen úszószakosztálya. A MAC 
úszószakosztályába felvételre jelentkezni 
Vízvári Károlynál a MAC edzésein tehet.

Sesáp (Sopron). Az illető címét az FTC 
úszószakosztályától kaphatja meg. Buda
pest, tniöi-út 137 FTC-pálya. írhat az 
illetőnek mindjárt erre a címre is.

T. B. Budapest. Az Unió LTC pályája: 
Thijkóly-út 115. Levelező cím-e: Szalny
István, ‘ Abonyi-u. 19. Az Olympos tenisz
pályák a Margitszigeten vannak. Klub- 
helyiség: Erzsébet-körút 43.

ATLÉTIKA
FEBRUÁR 15-ÍN MEGKEZDŐDIK A 

VIDI K I SZAKOKTATÓK MŰKÖDÉSE
A  téli fioitidéiiy alatt a vidéki szakok

tatók közül csak Gáspár Jenő és Kis 
martoni Károly, dr működött eredeti be 
osztásábap. a többiek részben Budapesten, 
részben másutt dolgoztak. A szövetéé*: 
elnökségének Intézkajl-teére február 15-től 
kezdve a hát vidéki szakoktató újra meg
kezdi rendet működését. Cserenyei István 
sa északnyugati. Késmárki Kornél a ke; 
lati, Szabó József az .északi Kismartom 
Károly dr a délnyugati, Gáspár Jenő a 
déli. LiohteDeekert Rezső a postvldék! 
kerület atlétáival fog foglalkozni. Buda
pesten csak Simpson és Vadas Iván ma
rad. A téli tornatermi edzések beosztása 
az lesz. hogy hétfőn és pénteken Vádas 
Iván megy át a TF-re ég ezeken a na
pokon Simpson egyedül vezeti a Nemzeti 
Tornacsarnokban folyó edzéseket Csere- 
nyei az északnyugati kerület atlétáinak 
irányítása mellett a lehetőséghez képest 
továbbra is megtartja a súlyátiétákks.1 a 
kapcsolatot és a szükséghez kénest Búr 
dapestre és más területekbe is (Diósgyőr!)

Az atlétikai .szövetség elnöksége 
nem nyugszik. Hol a vezérkari fő
nököt keresi fel, hol a kultuszmi
niszternél tiszteleg. Ma vitéz Tár- 
czay-Felícides Román dr-ral tár
gyal, holnap Schenker Zoltán, ezre-, 
dessel, a haderőn kívüli'--'kiképzés, 
egyik vezetőjével. A  szövetségi szak
oktatók részére a kereskedelmi mi
nisztériumtól szahaűjegyét kér, a 
versenyre utazó leventéket menetle
véllel akarja utaztatni, ötleteket 
gyárt tömegesen és ha esetleg más 
talál ki valamit, nem szégyent! azt 
magáévá tenni és belefekszik, hogy 
megvalósítsa. Nem elégszik meg 
azzal, hogy a meglévő egyezer és 
néháuyszáz atlétának olyan edzési 
lehetőséget biztosítson, amilyenre ed
dig még nem volt példa, hanem sze
retné az atléták számát is felemelni 
mondjuk csak ötvenezerre. Pedig 
tudja, hogy több atlétával több 
munka van. Hát akkor miért csi
nálja ihíndezt?

Ezt kérdezik a régi gárdának s 
gyors haladástól kissé szédülő vezé
rei, miközben szeretnék fékezni az 
iramot. Ml megkértük Vangel Gyula 
dr elnököt, hogy próbálja mentegetni 
magát. Miért diktál ilyen iramot?

-—- Egyetlen nagy cél érdekében: 
népi sporttá szeretném tenni a ma
gyar atlétikát. Európában két nem
zet van, amelyben régi gyökereken 
fejlett népi sport az atlétika. Ez a 
kettő Finnország és Svédország. Né
metország és Olaszország még csak 
most kezdett hozzá.

—• Minden újságolvasó előtt nyil
vánvaló, hogy Finnország népe m i
lyen vizsgát állott ki az elmúlt hó
napokban. A  világ összes katonai 
szakértői elismerik, hogy sikereit 
annak köszönheti, hogy az egész 
nép sportólt, elsősorban atlétikáit,

—  Ez az általános felismerés 
könnyűvé teszi a helyzetünket, ami
kor az illetékesek előtt a magyar 
atlétika kiterjesztésének, a levente- 
ség és a honvédség atlétikai kikép 
zésének szükségességét hangoztat 
juk. Két legyet ütünk ezzel egy csa
pásra. Megadjuk a nemzeti szem
pontból olyan fontos atlétikai kikép
zést és válogatásra alkalmas ezre
ket vonultatunk fél. Ma már elmúl
tak azok az idők, amikor hüsz-har. 
mínc elsőrendű atlétával Végig lehe
tett verni Európán. Tömegsport nél
kül nemhogy régi poziaiónkat nem 
tudjuk visszaszerezni, de még a je
lenlegi helynél is lejebb csúszunk.

— Akik azt hiszik, hogy nekem 
nem lenne a magam szempontjából 
hasznosabb munkám, mint hogy nap
hosszat küldöttségetek és tárgyal
jak a köz érdekében, azok nagyon 
csalódnak. De érzem, hogy az atlé
tika ügyének elöbbrevitéle mellett 
aem zeii h iva tást  tó teljesítsek, am i

kor újra és újra szorgalmazom a tö
megsport ügyét.

•— Legújabban a kultuszminiszté
riumban és a honvédelmi miniszté
riumban jártam. Az előbbi helyen

: vitéz Tárczay-Felícides Eqmdn min. 
Osztályfőnökkel és később Misángyi 
Ottó dr-ral ■ voltak tárgyalásáén, 
örömmel láttam, hogy az egész ma
gyar sport irányítói milyen —  talán 
nem is egészen megérdemelt — 
méltánylással viseltetnek az iránt a 
munka iránt, amely a MASz-ban fo
lyik. Ennek látható jele, hogy az el
múlt évben élvezett rendes és rend
kívüli támogatást 1940-re is kilá
tásba helyezték.

— A honvédelmi minisztériumban 
Schenker Zoltán ezredessel tárgyal
tunk és nagyjából átbeszéltük a le- 
venteség és az atlétikai szövetség 
együttműködésének módozatait. A 
végleges megállapodás még nem 
történt meg, de az máris valószínű, 
hogy rövidesen 24 vidéki szakoktató 
fog működni, hogy a leventeoktatók 
minősítésében az atlétika oktatása 
terén elért eredmények is szerepeim 
fognak, hogy körzetenként — a téti 
edzőtanfolyamon résztvett levente- 
oktatók irányítása mellett — atlé
tikai kiképzést adnak a többi le
venteoktatóknak is stb. örömmel ál
lapítottuk meg, hogy a haderőn kí
vüli kiképzés irányítóinak is az a 
véleményük, hogy a kiképzésben 
igen nagy teret kall adni a sportok
nak, elsősorban a sportok alapjának, 
az atlétikának.

— Tisztában vagyunk vele. hogy 
a munka java majd akkor követke
zik, amikor már a tárgyalások si
kerre vezettek és nekünk nem 
1500, hanem 50.000, vagy még több 
atléta vagy atlétajelölt versenyezte
téséről kell gondoskodnunk. De el 
vagyunk készülve erre tó és szíve
sen fogjuk csinálni. Ha aztán való
ban népi sporttá válik a magyar at
létika, akkor nem fog fájni a fe
jünk a válogatott viadalok miatt
sem!

MA DÉLUTtN « ÓRAKOR
lesz a Bolyai gimnázium raizte-mében a 
MAS* immár telje*, oktatófilmjénck elő
adása. Belépődíj nincs. Pénteken deleteu 
a Fky gimnázium mutatja b& tauulot 
részére a íilmet-

SASP.iR JENŐ KECSKEMÉTEN 
járt s uspókban és ratat a MASr-nak
jelenti, örvendetes érdeklődé-T tapaszt,jll 
az atlétika iránt. Volt olyas előadása, 
amelyen fió-nn jelentek meg és m edzeae- 
k- n is résztvett állandóan 30—25 atlctar 
jelölt. Most Ceglédre ment Gáspár, onnan 
perli ff. a továHbi t̂ e-ndőU ms ff léséro*

ninr*) fr>T í:\r» Pvj'ínn Kfrp

B IRKÓ ZÁS
VIRÁGH-ÉBNER EDÉT.

az Amerikában élő kitűnő tnaeyar birkó
zói akarják ieszerzödtetni az olasH* szö
vetségi edzőül Vitetih ezidtószerint Gbiot*



S S Vésték,' 1940 január 2S3

K É Z IL A B D A

M l  a  h e l y z e t
az utolsó forduló előtt?

I. ö&atály
3. Elektromos i 4 — — 70:50 8
2. MTE í 3 — 2 56:40 4
S.' VÁC 4 Gl _ 2 68:65 i
4- MAFC 4 2 — 2 61:59 4
A BSzKJÍT 4 2 — 3 55:67 2
6. BTC 4 2 — 3 40:71 2

CS1ÍFAY VEZET
aa él-csoport gólboöói között, — 30 gólos: 
Cséfay (Elektromos!. — 28: Salgó VÁC. 
~  25: Mátyássá MAFO. — 24: Fodor
(Elektromos). — £2: Jávor BSzKKT. — 
17: Zelk MTE. — 16: Tichy I. ÖTC.
.15: Rózsa MTE. — 14: Steiner MTE. - 
13: Forral VÁC, Németh BSzKKT. — 12: 
Hohz inger 3TC. — 11: Dobos BSzKRT, 
Serese VÁC. — 9: Krausa I. VÁC, Nagy 
I- MAFO. — 3: Bírta lan (Elektromos), 
Eszéki MAFC. — 7: Varga (Elektromos), 
feidó MAFC, El len bogén MTE

II. wsetály
4 4 — — 46:19 8
4 4 ----- 53:26 8
5 3 — 2 46:52 6 
4 1 — 3 26:51 2
4 1 — 3 21:44
5 — — 5 0: 0

C & IX Ö V E SZE T

S. BTK
S. Kistex 
3. KA OK 
4.. Széchenyi 
5. Waek-er 
6* Hungária

b é r e s  A  g ó l z s á k ;
& II. osztályban. — 24 gólos: Béres BTK.
— 17: Ludwi.g KAOE, Brizsák BTK. — 
36: Szeder (Kist-ax). John (Kistex). — 
15; Lngel KAOE.'— 13: Lengyel (Kifli ex).
— 9: Jelűnek SzTE, Kovács SzTE. — 
8; Mayer (Wacker). — 7; Takács KAOE-
— 6: Ileyni (Wacker).

I II .
L MAFC II.
&- Elektromos II,
5. MTE Ií.
4. VÁC II.
5*. BTC II.
6. BSzKRT II.

32 gólos: 
Takács IT

osztály
4 4 ----- 66:44 h
4 3 — 1 91:41 6 
4 3 — 1 52:37 6 
4 1 — 3 49:51 2 
4 1 — 3 29:75 2 
4 -----  4 28:67 —

Perger (Elektromos). — 28: 
MAFC. -  18: I  ovin (Elek

tromos). Petüs MAFC. — 16: Mafykó
MTE, Knöpfler VÁC. — 14: Szűcs (Elek* 
troruos). — 13: Vass (Elektromos). —
12: Bl-cyer VÁC- — 10: Horváth KAOE-
— 9: Rosenbaum VÁC, Krausz I. VÁC.
— 7: Végh BSzKRT, Csillag MTE. Jeney 
BSzKRT, Gödör MAFC. — 6: Varga 
(Elektromos).. Kátay MAFC, Schuller 
MTE, Kü\ ás-c BSzKRT, Bánkút! MTE, 
Hermáim MTE.

Szövetségi-díj
i. Elektromos III . 4 4 — — 40:21 8
2- MTE III. 4 3 — 1 41:20 6
3. MAFC u r. 3 S -- — 24:10 6
4. KAÖF II. 4 2 — 2 50:45 4
1: BTK II. 4 2 — 2 48:45 4
6. Széebenyi II. 5 1 — 4 30:31 i
7. M. Posztó I. 4 1 — 3 43:66 2
6. Kistex II. 4 — 4 53:56 —

Hegy kívánság
a magyar céllövősporí aag-gyá- 

tétele érdekében
. 1. Világviszonylatban kiváló 
eredményeket csak világviszony
latban legjobb fegyverekkel lehet 
elérni. Eze-ket tessék beszerezni' 

$t Nagyobb tömegből leket 
csak kiválasztani az éllövőket. 
Tehát: minél több jó lövő és jó 
fegyver legyen vidéken is (necsak 
Budapesten!) Minél több ver
sennyel (vidékiekkel is) kell 
népszerűbbé és nagyobb kiterje
désűvé tenni a céllövösportot. 
(Lőterek vidéken, hírverés, tes
tületek, hivatalos felkarolás.)

S. Jó lövőinket támogatni kell. 
(Saját fegyver, töltény, utazási 
kedvezmény, kitüntetés.)

♦. Megyeszerte válogatott kere
tet kell felállítani és ezeket terv
szerű edzésbe fogni! (Idegresze
lés nélkül!)

30 gólos: Galambos KAOE. — 26: Vá- 
rady M. Posztó. — 24: Kovaesóozy BTK. 
-  21: Stelker SzTE. -  18: Nemes (Elek
tromos). — 14: Kamaneza SzTE — 13: 
ördögi! MTE. — 12: S a rang I, (Kistex), 
Kies BTK. — 11: Iván (Kistex), Balogh 
MAFC. — 10: Kulcsár (Elektromos), bu
dai BTK. — 9: Szántó (M. Posztó), Szüos 
(Töloktrornos). Temes KAOE. — 8: Siainer 
I. MTE, Horváth BTC.

A BTK vasárnapi összeállítása a Kis
tex—BTK IT- osztályú rangadóra: Jakab 
— Pintér, Kiss — Búzásé;.', Béres, 
Brizsák-

Szeder Enoeh, s Kistex legjobbja kor
csolyázás közben a lábán komolyabban 
megsérült. A  kispesti csapat az <1 hiányá
nak tulajdonítja lemaradását a viilám- 
tornán. Lehet, hogy vasárnapra remi be
jön és beszáll a BTK elleni sorsdöntő 
összecsapásra.

FŐISKOLA

M tleek er  D ezső dr. 
e g y e le m ! tanár 
le tt  a fő isk o lá 
sok m in iszter i 
b iztosa

A  főiskolai sportéletben mélyre
ható változás következett be. Teg
nap délelőtt a kultuszminiszter Mi- 
lecker Dezső dr egyetemi tanárt 
miniszteri biztosnak nevezte ki az 
MFSE helyébe lépő új főiskolai 
sportszövetség, a MEFSOK elére.

Egyben az üj központi szervezeti 
szabály kidolgozásával a miniszteri 
biztoson kívül Bakay Lajos dr és 
Szabó Gusztáv egyetemi tanárokat, 
Misángyi Ottó dr-t, az OTT főtit
kárát és Rajczi Imre dr OTT-elő- 
atíót bízta meg a kultuszminiszter.

Müecker Dezső dr miniszteri biz
tossá történt kinevezése nem érte 
váratlanul a főiskolás sportolók tár
sadalmát. Mindenki tudta, hogy ő 
lesz a legfőbb irányítója a főiskolai 
sportnak, csak a kinevezése késett, 
míg végre tegnap ez is bekövetke
zett.

Müecker Dezső dr nem új ember 
a főiskolai sportéletben. A  DEAC- 
nak már közel 10 éve a tanár-elnöke 
és munkásságához számos siker 
fűződik a sport minden terén. Az 
MFSE tanár-elnöki székéből két 
éven át irányította közmegelége
désre az országos magyar főiskolai 
sportot. Az elmúlt évi bécsi főisko
lai VB nagy magyar sikerei is az o 
irányítása mellett születtek meg. 
Most pedig újból nagy feladatok 
megoldása előtt áll Müecker Dezső 
dr. Neki és a közeljövőben válasz
tásra kerülő munkatársainak kell a 
főiskolai sport kátyúba jutott sze
kerét kivezetni az új és eredmények
ben gazdagabb főiskolai sportélet 
szebb jövője felé.

H *  O s z t ó d á s  IceHráí é l j ü k 3

nem lehet egy versenyző
nek többféle fegyverrel 
dolgoznia

A  közelmúltban megszólaltattuk 
már néhány kiváló versenyzőnket. 
Részben az elmúlt, év tapasztalatai
ról kérdeztük meg őket. részben a 
jelenlegi helyzetről szóló vélemé 
nyük iránt érdeklődtünk, részben a 
jövőre vonatkozólag intéztünk hoz. 
zájuk kérdéseket. E sorozatunkban 
az alábbiakban Balogh Ambrus vá 
laszának ismertetésére kerítettünk 
sort:

Balogh Ambrus, a kitűnő pisztoly
lövő felelete Így szól:

Hogyan állunk nemzetközi vi
szonylatban ?

— Két magyar versenyző az első 
öt között a luzerni világbajnokságon 
ez mindennél többet mond! Lassan 
de biztosan fejlődünk. Berlinben 
1936-ban az egyéni 7. helyet értük 
el; 1937-ben Helsinkiben már az 
egyéni 5. helyet szereztük meg. Most 
Luzernben az egyéni 3. és 5. hely 
jutott nekünk. 1935-ben még sehol 
sem voltunk, most pedig a világbaj
noki előmérkőzések eredményei alap
ján már a „magyar veszedeleméről 
írtak a svájciak egyeduralmát féltő 
zürichi és luzerni lapok.

Hogyan állunk idehaza ?
—  A zt kell mondanom, hogy igen 

jól. Igaz, hogy kiemelkedő, „csúcs' 
versenyzőnk csak 2—3 van, de vagy 
tizenöt 500-on felül lövő versenyzőnk 
van. Bőven látok tehát anyagot, 
amelyből céltudatos és kitartó mun
kával éllövöket lehet majd kiter
melni, illetve nevelni.

Mi a teendő?
—  Minthogy igazán fejlődni csak 

a versenyeken és példát látva, rend 
szeres munkával lehet, minél több 
verseny legyen és meg kell adni a le 
hetőséget, hogy az „utánpótlás"' 
együtt dolgozhassák a. válogatott ke
rettel, Kezdjük meg minél előbb a 
kemény munkát, nemcsak az olim
piákat, hanem a következő világ
versenyeket is szem előtt tartva.

Multévi tapasztalatai
—  Helsinkiben rájöttünk arra, 

hogy nem lehet a céilövöpisztoiy 
mellett a hadi- éa a kispuskát is 
szolgálni. (Zsótér, Hradetzky). Lu
zernben tapasztaltuk, hogy az 50 
méteres céllövőpisztoly mellett kö
zönséges halandónak még a rokon
nak látszó gyorstüzelő pisztollyal 
sem szabad dolgoznia. (Vadnay, 
Takács). -Azért, mondtam „közönsé
ges halandót", mert viszont Ulhnann 
mindkét pisztoiy-számban lett világ
bajnok, de az egyedülálló eset és 
Ullmann talán nem közönséges ha
landó. Ma, a specializálódások korá
ban csak egy számra, illetve fegy
verre szabad mindenkinek ráfeküd
nie, (De nem azért, hogy aludjék 
rajta, hanem hogy dolgozzék vele!)

Reményeink... ?

—  Ha a megkezdett munkát ki
tartással és következetességgel foly
tatjuk, akkor eljöhet rövidesen az 
Idő, hogy Svájctól átvehetjük pisz
tolyban a vezetést. Helsinkiben 
nagy reményeket vihettünk volna a 
rajthoz. Tölgyessyvel legalábbis az 
első öt között lettünk volna!

Megfelelők a pisztolyok

—  A  Hammang-féle Turul XI 
550-ig nagyon jó, mert könnyen és 
megbízhatóan lehet vele lőni. De 
550 fölé sehogy sem tudok vele jut
ni. Egyéni dolog, kinek mely pisz
toly-típus a legmegfelelőbb. Ha a jó 
Isten is úgy akarja, Schreiner tábor
nok úr jóvoltából kísérletezni fogok 
egy német pisztollyal (Udo-An- 
schütz); ezt a világ legjobb piszto
lyának tartják. Talán azzal aztán 
megtalálom az okot, amely miatt 
eddig aem tudtam 550 fölé jutni t

M O ZI

KOVÁI, APOLLO:
Földindulás

Ez az a. magyar film, amely már 
nemcsak egyenértékű művészi és 
technikai téren — a legjobb külföldi 
filmekkel, hanem má.sl is ad, mint 
amit külföldről kaphatunk. Mást: 
magyarságot sorsban, játékban, 
szenvedélyben, életben.

Ö
Magyar népi filmdráma. Igazi 

hőse a pusztuló, önmagát emésztő, 
egymással vívódó magyar nép. Té
vedő, szenvedő és végül mégis bol
doguló hős.

®

A  mi filmjeink szereplői nem ta
nulmányozhatják a szerepeiket hó
napokig a felvételek előtt és nem 
próbálhatnak többszázszor a felvé
telek közben. Az idő pénz és a ma
gyar fiimgyártóknak nincsen sok — 
idejük. A  ,.Földindulás" filmválto
zatának a legtöbb szereplője azon
ban már kétszázszor játszotta a sze
repét színpadon. A  filmen is látszik, 
hogy mennyire kialakult a szerep a 
színészben, milyen kiforrottak, éret
tek az. alakítások!

«
Cserépy Arzén rendezte a filmet 

és Hosszú Zoltán volt a játékmes
ter. A  munkát külföldi minta szerint 
osztották meg és mindketten nagy
szerű, eredményes munkát végeztek. 
Eiben István talán élete legjobb fel
vételeit készítette. Sok képe kiállí
tásra méltó műalkotás.

Jjs

A  szereplők tökéletes együttest al
kotnak. Egyiknek a játéka sem „üti" 
a másikét. Nem is .szabad rangsort 
felállítani. Néhány alakítást ar i- 
ban mégis kiemelünk a többi közül, 
mert kimagasló a jelentősége.

Páger Antal alakítása Kántor Já
nos szerepében: művészi csúcstelje
sítmény. Egyszerű kis ember ez a 
Kántor János (ahogy Páger Antal 
játssza), dolgozik, enni-inni akar, 
szereti az asszonyát, a gyerekeket.

.Akkor lendül ki a hétköznapi ke
rékvágásból, amikor megakadá
lyozzák a második gyereke meg
születését. És tragikus hős lesz, 
amikor az egyetlen fia meghal. Mi
lyen emberi a szil&jsága, a. bánata 
s a megbékélése!... Emberi és ma

RADIÖ
MAI MCSOR:

Péníek,. január 28.
Budapest I. í'549.5 :r>: 6.45: Torna. Hí

rei*. hanglemezek. — íü: Hírek. — 10.20: 
Ruszin ifjúsági előadás. 10-45: Szűkéé- 
rá 6-o a szemet rőten Tini í Irta: Csapoiy- 
ne Moüsy Márta dr. — 12 10: A rádió 
sivaionzcackarri. -- Közben 12-40: Hírük.. 
-- .13.30: A  Mária Terézia i.. honvéd gya
logezred zenekarn. 'Vezényel: Fiyedy Sán
dor. — e l30: Hírek. ---•16.15: Mayvar he
lyesírás- Fedele Miklós dr előadása. 
Utána: Ifjú-ági közlemények, Jő. 40:
Hírek, — 17: Hírek ezlová.k és vur/.in 
nyelven. — 17.15: Iiétez Béla eigéíiiyzei - 
kara. -  18.10: Sporlközlcmónyclt. — 18.20:

gyár! Páger tánca külön ázsiai vad Marik Ivén zongorázik. — 18.45: Ady vak 
iz  “ hhpf, a. m a w a r  filmben A dy írói. Papp Aiktor előadása, 19.15:íz ebben a magyar filmben.

Eszenyi Olga szinte ösztönösen 
éli, szenvedj végig a malomkövek 
között őrlődő fiatalasszony sorsát. 
Tétovázása, félelme, elfuiladása, ha
lálvágya és végül szelíd boldogsága: 
megható és ellenállhatatlan hatású

Kiss Ferencnek lesriobb film alakí
tása a bozontos fehér szemöldökű 
makacs, öreg Böbék. Kiss Fere.ie 
játéka, nyilvánvalóvá teszi, hogy ez 
az öregember csakis azért nem akar 
egynél több unokát, mert nem 
akarja, hogy a földet szétdara- 
bolják.

Bilicsí Tivaúa,r ragyogó alakítást 
nyújt a sváb gazda szerepében. Be 
csányi Paula, sötét vénasszonya 
„Pipás Pista" emlékét idézi fel 
nézőben. Görbe János jehovás prédi
kátora éppen olyan megrázó hatású, 
mint Hosszú Zoltán öreg, részeges 
parasztja. Kcresztessy Mária, Ki- 
szely, Simon Marcsa, Egyed, Lenke, 
Hoykó Ferenc s a film valamennyi 
többi szereplője is teljes elismerést 
érdemel. A  kis IIngvar Gyüszi okos 
szemecskéje, kedves szőke haja még 
fokozza a tragédia hatását.

«
A  drámai, technikai és irodalmi 

szempontból egyformán kitűnő for
gatókönyv Kodolányi János és Pat
kós György közös müve. A  drámá
hoz tökéletesen illő kísérőzenét: 
Tóth Dénes szerezte (illetve részben 
összeállította) és a Budapesti Hang
verseny Zenekar játszotta.

e
Kell, hogy ennek a filmnek ko

moly sikere és nagy eredménye le
gyen!

SCALA:
K ed é ly es  szá llod a
Aki komolyan akarja bírálgatni 

Kari Lamac francia filmjét, az el 
felejti, hogy —  farsang van. Egész 
biztosan ezért tűzték éppen most 
műsorra nálunk ezt a farsangi bo
hóságot.

(örvendetes jelenség, hogy végre 
mozikban is törődnek az idő 

szerűséggel. A  múltban szinte vas
villával dobálták a filmeket egy
másután a közönség elé. Hiába 
tiltakoztunk a teljes rendszertelen
ség ellen.)

Farsangi bohóság. Szép kislány, 
aki a mese szerint magyar, Farkas 
Rózsinak hívjálc s egy öreg francia 
házaspár örökbefogadott gyermeke, 
Fiatal herceg, aki gazdag lányt akar 
feleségül venni, de aztán mégis 
inkább a szegény Rózsit veszi el. 
Es éhenkórász zenészek, mogorva 
szállodaigazgató, mulatságos söffőr. 
kedélyes bíró, rikítószőke színésznő
jelölt . . .

A néző annyit nevethet a bur- 
leszkszerű helyzeteken, amennyit 
csak akar.

A  férfifőszerepet Albert Prejean 
játssza és kedves, mint mindig. A  
női főszereplőt, Dolly Mollingert, 
Lamac Hollandiában fedezte fel. 
Szép lány, tehetséges is (ez akkor 
a legészrevehetöbb, amikor a bíró 
előtt kénytelen bevallani, hogy sze
reti Prejeant), csak éppen énekelni 
nem tud. Dehát ezt még meg lehet 
bocsájtani egy ilyen szép kislány
nak.

TEKÉZSSS

A  BSzKRT házibajnokságok második 
fordulójának eredményei a következek: 
(50 íelidobás 10-os csapatok) I. osztály. 
Hungária A )—Újpest 2582—2333 (Kajdácsi 
272, Cs. Tóth 269, Juhász 266, $11. Hcrnesz 
!78, Németh 270, Karácsonyi 261). — Szép
tana A )—Ferencváros A ) 2513—2505 (Só- 
rádi 272, Harenesár 264, Gom tószögi 264,
III. Botsos 272. Dcnke 250, Győri 259). — 
Tisztviselők—Újpest 2376—2314 (Fejes 280, 
ílauplmann 252, Szemet! 247, ill- Szi jjártó 
£.">4, Bottyányi 243, Németh 241). — Köz
pont— Zugló 2598—2517 (Adamik 285, So
mogyi 280, Kolmann 275. 111. Cs. Molnár 
279, Varga 276, Márkus 262). — Vontatás
A ) —'Tisztviselők 2415—2276 (Sz.eosey 281,
Balázs II.  272, Murár 268, iil- Losonézy 
254, Fejes 245, Szepes 242). — II. osztály. 
Autóbusz A )—Hungária B) 2308—2288
(Molnár 254, A jtay 254, Kerekes 252, Siló 
Hajdú 258, Móehőr 249, ,1’ülöp 232). —
Kelenföld A )—Óbuda 2413—2409 (Illés 261, 
■Kocdtl 245, Laki 214. ill. Gulyás 26.6, 
Kungl 261, Cserháti 242). — Fe>rcneváros 
Bl—Kelenföld B) 2144—1865 (Túri 233, 
Tamás F. 252, Majláti 225, Ml? Nagy 15. 242, 
Markovira 242, Dohos 228). — Budai fm-
B) —Autóbusz B) 2172—2025 (Bognár 254, 
Divinyi 245, Balog 239, ill. Rákóezy 228, 
Nagy L. 226, Berky 222). — BH ÉV—Srcp- 
itona B) 2471—2156 (Székely 264, Kerekes 
262, Pflum 260, ill. KLrc.z V. 254, Németh 
245. Pál 2341. — Február hó 4-én este 8 
Órakor tartja a BSzKRT Tekézó Szakosz
tály szokásos évadzáró és díjkiosztó va
csoráját a BSzKRT eporíteJéíPeíZs

A  T é li Kupa Pályázat 
állása

(Felszólalást csak akkor fogadunk el. 
ha n felszólaló saját számítását fordulón- 
kiut részletezi. A felszólalást három na
pon bélül kell beküldeni. Az ötszelvénye^ 
csoport tagjait helyszűke miatt nem so
roljuk fel mindkét, csoportban, bánom 
csak az ötszelvényes csoportban ismertet
jük a helyzetüket.)

Általános csoport: 105: Áio-m, Pötyi. 102: 
Hóvirág, Tutu- — 1 ül: Dudika, Román 
R.t Szittya. 100: Rita IC., Dárdái A. 99: 
Balatoni T-» Hollóéi IC., Kovács Testv., 
Sáry .7. 98: A * árva. Csornai K., Csőbe, 
Mimóza. 97: Üutka I. 96: Boros J. (Bfoík), 
Vadrózsa, Ratlnai J 95: Hollós A., Me- 
pliLsto. Szabó Jen-ő. 9í: Horváth B. (Bgy), 
Pikárcsik J. 93: Bártól: I., Fromm- K., 
Köves J. 92: Balogh J., Mi&kolczy !•* 
•Papp A., Petre G. 91: Caueva S-, Gsiil- 
3ag (Sz. Gy.), C-soppi, Dió, Dréher S-, 
Fisehl T.. Fiseher G.. Kovács J. (W-uO, 
Meri A., Pityi-Patyi. 90: Anósin P..,Gserdi 
B., Csöppség. Dara. Dnffl'lnea. Iszsrlész 
Zs., Nagy—Várszegi, Riu-Kiu. Römi, 
Tímár B-. Villám. ,,XX.“ 89: Bayer—
Flcissrer, Évike, Farkas B., Szerencse fel, 
Szibcr S-, Tipp- 88: Babvirág. Demeter B., 
Laky F. 87: Kecskés L.-né, Laper P., 
Rónai T. SS: Csónyi, Pfeffer A-. Remény 
1959. 85: Alexandra. Mami, Szíics János, 
Szövény. 84: Grimm F., Jelenik A., Kis- 
pál G., Szento I. 85: Géza I.. Kapitány
I. , Kisutca Szabó I.. Csepel. Tempó 
GIK. 8?: PFK. 81: ifj. Katona J., Szökő 
Szakáll. 80: Courtha, Döme F-, Ilerczegh
J. . Líiukó J.f Bopuöovszky A., Szabó Gy. 
(Th. K.-u.).

Ötszelvényca csoport: 100 pontos: Breuer.
98: Bajnok S. %: Hajrá CsAK (Sz- 

K ). 94: Barak J.. Muki. 93: Dodó, Hege* 
cliis Ja.. Molnár Andrs, Sóthy K. 92: Dé- 
kány B.-ne. Mágia, Sirály ka. 91: Anesin
A. , Csaba, Délibáb, Halupka N., Merényi 
F-. 0:0. Wolf J.-né. 90: Baezay A., Dmon, 
Kergyó T., Stuehliek K. dr. Stercz J.-né, 
Ti les eh F., ifi. Tóth L. T.. Vágner A. 
89: Borosa 3* Gy.. .Tóbarátok. Devento. 
Némethy 7., Vozár I. 88: Boby Cs^ri F*, 
Dinnyéd L-. Dulcsán G.f Jankó I-, Ozsvár 
J., Seffer L-, ifj. Seer J.f Spin-díler A-, 
Szol 1 ős J. 87: Abn. Giatzl F.. Jozscfe^ák 
M., Ková-cg .1. (B.-u. 6.), László Imre, 
Med gyes I., Viisnyovszky K. 8€: Ancika, 
BSC. Farkas - György. Irikc. Pipacs (T>. 
J-), Robby, Sólymos Gy., Tihanyi F. 85: 
Aranyi J., Lulu, Pirsch T-, Roham, 
Szabó F. (Re»aba), Vályi D. S4: Belényesi
B. , ITnjrn PFAC, Molnár J-, Svár. Mol
nár J. (Szhely). Naumov J.. Sárdi F., 
Stercz—Weisz, ifj. Tóth L. I I I  83: Búza
virág. Jávor Emma. TCiszmct, Krusikovüs 
T., Óra. Topsonyi K. 82: A fiam, A 
fiaim; Fikly—Gyürke. Göncz F., Gyön
gyike. Hajrá Bocskai. Kekcszovi's I., 
T/ehner J.. Miiller I., Pickó, Fölnézik A., 
Rákóczi, Székoly L., Vizi I- 81; özv. 
Dékanyné, Kis J. (V -u-7. Szurmay T. 80̂  
Ab a ry Gy.. Bajnok J.. EWzrich P., Ella, 
Tvnipl p., Bach J., ?Jészáros P.. Sziget
vári E.. Trinholium. Varga Gy. (Bosaba), 
Volkovits M. 79: Bagdi Gy., Bálint B-, 
Drgáefi A.. Glock F.. Kemoofcei F.. Major 
P., Pityu—Zsók«. Skomyák B-, Zúzmara* 
78: Ilonka. Kis Kafnlin. Kovács L. (Kő- 
Pzeg). Petris^a A.. Szénássy S. 77: Bíró 
Gy., 1940. Frivaldszky ,T.. Gvörke Mm 
Kovács Tibor. Lendvav G r , Mintái E.. 
Szebényi J.. Vozár Gy, Hajrá Tokod. 
76: Boros J. (V III. kér.). Dufti. Eszter
gomi E., Kecskés L. Koko. Nogv Zs-. 
Oroszlány M. 75: Fehér Géza. Hajrá 
CsAK (A. A.), Jamkovies L-, Sík S.

Ü Z E N E T E K :
Böjté J.; Számítása helyes* — Gyön

gyös: Mához egy hétre kezdődik*

Hírek. — 19-25: Muzsikáló térkén Buda
pestről. A 7, 1939 december 2-i adás mf\a- 
ismétióse. Ha^fclvéíel. — 20.55: A Wa!f> 
baucr—Kcrp&Iy vonósnégyes műsora. — 
(Beethovcai Esz-dur vonósnégy- 127. mű). 
21.40: Hírek. — 22.10: A Budapesti Hang
verseny Zenekar müs-ora. Vezényel: Pol
gár Tibor. — 23: Hírek német'. olasK, 
angol és francia nyelven. — 23.20: Táac- 
Icmezek. — 00.53: Hírek.

Budapest II. (o31.5 m): 18.29: Gyorsíró- 
tanfolyam- — 19-30: Fgy francul álon:- 
lovag. Báró ti Dezső dr előadása G éra ni 
de N orva Írói. — 29: Hírek magyar, szlo
vák és ruszin nyelven. _— 20.25:' Néprajzi 
hanglemezeké Összeállította é>s bevezeti 
Veress Sándor. -- 21: Felvidéki cvlnk.
Fclkay Ferenc dr előadása. — 21-25: 
Csorba Gyula c igán yzean-ek ara muzisi.káí,. 
Szántó Gyula énékel.

* Mai fontosabb külföldi műsor részek: 
tí ó.: D. Scrtdcr:-A garmischpartcnkir& 

cheni téli fiporthét mcignyitá.&a.
7.35 ó: Bukarest: Opera.
7.45: Szófia: Opera.
8.15 ó.: ' Bfeslau: Gluck: Iphlgcnltj

Aulisban c. operája.
8.15 o»: Ivonlíísbcrg: Szjmónjkus est.
8.15 ó.: München: Mozr.vt és Brahms-csó
10.39 ó.: Sémién Híres én'ekcsék le

mezei.

M O ZIK  p iÜ SO R A*
RÖVIDÍTÉSEK: Sz «» szíhiTbat, V =  vasáiv 

nap. n — lUt f  =  Ve, h -  %. 
Bemutató mozOc

ÁTRIUM. Margit-körút 50. Tc%: 153-034.. 
(6, f8, flO. Sz. V.i t'4-kor is. Garszui,dakáö 
kiadó. 2-ik hét!
CASINO Eskü-út 1. T . : 383-102. Í6, Í8, 
HÓ. Sz: V.: f4-kor is. Semmelweis.
CITY Vilmos császár-út 3ü. T: 111140. hff. 
h8, hlO. V .: hl-kor is. Az első csók. 2-ik 
hét!
CORSO Váci-u. 9. T.: 182-818. nő, 118, nlO. 
Sz. V.: nl-kor is. Trópusi mámor. 3-ik 
hét! V. d. o. n32: Békeffy-matiné.
DÉCSI Teréz-körút 23. T . : 125-952. 6, 8,
10. Sz. V .: 4-kor is. Idegen asszony. 
FÓRUM Kossuth Uajos-u. 18. T . : 189-543. 
nő, f8. hlO. Sz. V.: a4-kor is. Halálos ta 
vasa. 6-ik hét!
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Frzsébet-krna. 
T . : 222—499. 10—24-ig folyt. 4 híradó.
Küzdelem az olajért. Stb.
OMNI A Kölcsey-utcá 2. T : 130125. 5. nS, 
flO. Sz. V .: 4, 6, .8, 10. Canitoga hőse. 
RADIUS- Nagymező-utca 22. T.: 122-098. 
f6, h8, hlO. Sz. V.: f4-kor ia. Semmelweis. 
Ma este hlO-kor: Nőötóny tigris.
R'OYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
222002. nő. f8, hlO. Sz. és V: 4, 6, 8 10. 
Földindulás.
SCALA Teréz-krt. 60. T. : 114411. n6. . IS, 
hlO. Síz. V .: 3-kör is. Kedélyes szálloda. 
ÚRÁNIA. Rákóczi-4t 21. T.-: .145-04R. \ nP.. 
flO. Sz. V.: h3-kor id. Sivatagi é,;szukák. 
Prolongálva!

Utánjátszó mozik
Í5ROAI)WAV. Károiy-körút 3 T;: *44-212. 
Í4, Í6, i», flO. V.: f2-kor is. Modern idők. 
V. d. o. 11: Arkgyai.
NAPITÓL Baross-tér 32. T . : 134-337.
f4, 16, 18, 110. Sz.. V .: 11-kor, 12-kor.
Milliomos szobalány.
CORVIN üllői - út 40. T : 138SS8. 14. 16, 
tr' P °- ' '  72-kor is. 6 hét boldog'ság:.
*;■ 0- H l: Riádő a Földközi tengeren.
liL IT  Szent István, körút 16. T : 114502. 
4. 6, S, 10. v ; : 2-kor is.' Alomkapu. 
HOLLJWOOD Bethlen-tér 3. T : 142455. 
« ,  16, 18, Í1Ö. V. íá-kór' isi Gibraltár. V.
d. e. f i i : Sanghay express.
’KA^fARA. Dohány utca 42. T-: 141-027.
11, 2,. 4. 6, 8. 10. Kék .esillag.
IJ'.OYD Holián-utea 7/a. T-: 111994.
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Gibraltár. V. d.
e. 11: Modern Ali-baba.
.PALACE. Erzsé’oettkrt 8. T-: 221-2V4,
5, 4. 6. S, 10. Hőféhérke és a 7 "törpe.
6-ik héi! :
SAVÓT, üllői-űt 4. T.: 146040. 14 16 tS 
flO. V.: 12-kor is. Gibraltár v  d e 
{ 11: Egymásnak születtünk.
SIMPRON Horthy Mikiós-út 62. T.* vsandí) 

V”  f2-kor is. Gibraltár.. 
V. á. e. 11: örök csavargó.
STÚDIÓ. Akácfa-utca 4. T . ; 140840 11 2 
4, 6, 8, 10. V.; 2-kor is. Csapda. 2-ik
hét! •

Továbbjátszó mozik
A l k o t á s  aömbos-ntea ír. r . : 355374.
n4, ní, n8, nlO. V.: «2-kor is. All a bál.
 ̂ e' -̂ 7: Charjié Chan Honoluluban. 

BELVÁROSI, Irányi-utca 21. T.; 384-563. 
4. 6. 8, 10. ’V:.2.'.3., 4. 5 B. 7 8. 9. 10. 
Kártipr. V. d. e. f i i ;  12: A 4 nővér. ' 
BUDAI ÁROLLÓ Széna-tér. í 351500. 
fő, h7, 9. V.: f2, f4, 16, 18, flO. Bors Ist
ván. V. <1. ,e. H l?  Kétarcú ember. 
KLDORADO Népszínház-utca 31. T : 13ál7l. 
4, 6, 8, To: V. : 2-kor is. János vitéz V 
ű, e. • 10, H2: Rintintjn, a hegyek hőse 
Stb.
HOMEROS, Hérrhina-űt 7. T ,; 296-178.
h5, 7, nlO. V.: 12-től folyt. Halálugrás. 
IPOLY Csáky-utca , 65. T; 292626 f4 16 
18, 110. V.-: 12-kor is. All a bál. V. d.. e 
f i i :  Félelem.
JÓZSEFVÁROSI. RJNria-tér 7. T-: 134- 
644. 14, fb, 18, fio. VT: 12-kor is. A sze
relem tolvaja. V. d. e. fit), 112: A  vén
betyár.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T : 342947. 
11, 2, 4, 6, 8, 10. Szerelem tolvaja. 
OTTHON. Ben.czHy.nte'a 8 . T . 146—447. 
hl. »b. n8. nlO. \ . ; n2-kor is. A iritkádé. 
V. d- o. 10, 112; Nagyváros.
PATINA. Népszínház utca 13. T.: 145-678- 

v v  2-kór is. Gibraltár. V. d. 
5;urtíü -y' 1 á;ínak születtünk.

Rákoczi-út 66. T.: 144-454, 11, 1, 
e,,  » , ráAc a föld körül.
KIÁLTÓ, iíákóeái-út 70. TA.. 1*9 497. II,
h  n,S> nlO. V.: 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10. Ilyenek a féríiak.

EGYESÜLETI HÍREK
Az Óbuda! Goldbergor SE vasárnap 

avatja fel ünnepélyes keretek között a 
“ Oderául berendezőt* új .atabitíyioíg^

n e m z e t i  s p o r t

z^rda és ezomltat Irjvótef#- 
naP- Szerkesztőség i i  kiadó- 

litvata] Bp. V III., Riikk Szilárd-utea 4.
1S2-4M és 133-977. Lev«- 

cí2Ji Budapest 72. Poslafiók 42.
Fosaerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — SV 

: , Hoppé László. -  Re)*. 
iJ5",kiadó: Kulisár István.

Előfizetés! díj: Belföldre egy fiára P 
?.20. negyedévre, S.-. k i i l f í L *  Z  
ÍAnierlkábn 10.—\


