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Gidófalvy Fái ár.
hazaérkezett Genovából és nyilat

kozik lapunknak. ^

lehet, hogy Zágrábban Lázár helyeit Balog lá tsz ik
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Kovács, Polgár és 
Qystvai betegeskedik 
— Beszélgetés 
a szövetségi kapi- 
lánnyal a zágrábi 
összeállításról

Trieszt, december 4. 
Szerdán délben Triesztben sétál

tunk a szövetségi kapitánnyal. A  
zágrábi mérkőzésről beszélgettünk.

__ Bizony mondom, hogy a zág
rábi mérkőzés nehezebb lesz, m im  
az olaszok ellem vo lt. Először w 
még jobban az idény végén leszünk 
már, a játékosok fáradtabbak. A  
sok utazás sem használt az eronl .- 
tűknek. (Nyolcadik napja vagyunk 
már úton!) Aztán a fcorvotofc na
gyon gyors és kemény futballt já t
szanak és bizonyára nagyon fog 
nak most igyekezni, hogy az olas 
válogatottal annak otthonában dón
tétlenül játszó magyar csapatot le
gyűrjék. Én máris kiadtam az itta 
Vitást a fiúknak, hogy ugyanolyan 
bátran és keményen já ts z a n i,  
mint az olaszok ellen. A  kenif: J  
játéknak természetesen nem s-abad 
átlépnie a szabályosság natarat.

__A genovai tapasztalatok alap
ján mit ajánl különösen az egyes 
játékosok figyelmébe?

__. Figyelmeztetem Sárost Bélát
és Lázári hogy még jobban zavar- 
-iák és fogják az ellenfél összekö
tőit mint Genovában tették. Ne áll
janak meg, ha esetleg ^ a ts w a k  
őket. Pákozdit figyelmeztetőm , hogy 
ne. elvenni akarja a szélsőjétől a 
labdát, hanem megakadályozm
abban, hogy ez a labdát birtokába 
kerítse. A  csapat tag ja it, főként a 
belsőhármast figyelm eztetni fogom, 
hogy többet játszanak a szélsőkre.

ÍA  csapatban három maródi van. 
Kovács Genovában hideg vízben
£frdö?c és alaposan megfázott.
Kedden jött ki rajta a hülés a. va
csoránál már nem érezte jól magit. 
Láza nincs, náthája most kezdődik 
D e ^ z  edzésen nagyon frissen és jó 
mozgott. Polgár két'újabb furnnku 
lussal gazdagodott. Elvittük
házba, hogy a furMinkuiusat Telv'á^ 
ják, de az orvos azt mondta, h SJI ,
nöccsei és orovssággal visszafejleszt
hetö. Polgár szedi is az orvosság 1.1 
Furunkulusa kezdődött Gyetvawt« j 
is, de ezt sikerült visszafejlesztení.)

—  A  betegségeket figyelembe vé- 
ve, hogyan áll fel Zágrábban a. cs 
pat?

—  Még nem tudom bizonyosan.
Kovács játéka a ttó l függ, hogy 
Zágrábban hogyan fog ja  £ rez™ 
magát. Lázár kissé fáradtnak lat- 
s,j j. ezért arra gondolok, hogy 
helyette a friss és W ék ra  éhcs 
Baloghot állítom be Szerelném és 
remélem, hegy P o lgá r és Gyetvai 
teljesen egészséges lesz é- ... .
lyettesítésiikre nem lesz szükség.

Bóka! Mattanovlch Béla,

. . .  ........................' .................................................................. .. .................. ' ........................... ....................................

Sajnos, a fiúk nem vélték kom olyan a szerdai e d zé st 
---- .........

A z  E r d é ly - K u p a
m é r k ő z é s e in e k  r e n d je

Az „Erdély-Kupa" ügyében szer
dán délben beszéltünk Gálffy And
rással, aki a következőket mon-
öotta: _

—  Most már végleges, hogy 
„Erdély-Kupa“  első fordulóját va
sárnap lejátszák a csapatok. Az 
első forduló műsora így fest: 
BSzKRT— Nagybányai SE, Kispest 
— W M FC, Kolozsvári A C— Szeged. 
Az első forduló mérkőzésének szá
m ít a Nagyváradi AC— Elektromos 
mérkőzés is, ezt azonban csak de
cember 15-én játszák le Nagyvára
don. Szó van arról is, hogy ezt a 
mérkőzést esetleg a Ferencváros—  
Gradjanski mérkőzés előtt bonyolít

ják le, kérdés azonban, hogy sike
rül-e ez az elgondolás.

__ A  II .  fordulót december 22.,
25., 26. és 29-én játszó le az állva
maradt négy csapat. Ezek a küz
delmek egyfordulósuk lesznek, 
pont- és gólarány dönti el az első
ség kérdését. A  II .  forduló mérkő
zéseit sorsolás útján állapítjuk meg. 
4 Ferencváros végig erőnyerő és 
csak akkor kapcsolódik be a küz
delmekbe, amikor eldől, hogy a II. 
fordulóban ki végez győztesen. Ez 
a két csapat játsza ezután az „E r- 
dély-Itupa" sorsát eldöntő mérkő
zést.

Eoy-két játékosunk fáradtnak 
látszik — Mi történt Velencé
ben és mi Triesztben
Csütörtökön délután érkezik 
a magyar csapat Zágrábba

Távbeszélő jelentés Triesztből:

A  F e re n cv á ro s v e g y e s c s a p a la  
v a s á rn a p  a  Z u g ló v a l la tsz ik  
b a r á ts á g o s  m é rk ő z é st
Kiszely kóiházba készül...

A  Bajnokok Tornájára készülő 
^Ferencváros itthonmaradt gárdája 
szerdán délután erős edzést tartott 
a dércsípte füvü üllöiúti pályán. Az 
edzésre megérkezett a néhány napig 
vidéken tartózkodó Kalocsai dr is. 
Kint volt Szoylca dr, Tátrai, Finta, 
Kiss, aztán az FTC-böl Nagy I., 
Czigi és Ortutay. Hiányzott a Ko
lozsvárott vizsgázó Pálinkás dr, az
tán Jakab, B író Dani l mindkettő 
bevonult), a sérült Fása, Kissé'y 
és Nagy II.

„Lapaj" később megérkezett, de 
nem vetkőzött le.

—  Hiába —  mondja Kiszely 
sehogysem tudok rendbejönní a 
megsérült váltammal. Ennek elle
nére is vállaltam a játékot az FTC - 
ben. Most azonban elhatároztam, 
hogy befekszem a kórházba. Telje
sen rendbe akarok jönni. Az idén 
aligha rúgok már labdába...

Kiszely nagyon kesereg. Egy 
ideig még nézi az edzést, aztan át
megy a jégpályára.

__ Ott legalább nem latok laoaai
—  mondja.

A többiek annál nagyobb igye- 
kezettel edzenek. Labdavezetés, tor-

60 nevezés
a  szabadstilu su  
b a jn o k s á g ra

Vasárnap egész napon át fognak 
folyni a küzdelmek a szabadstilusu
birkózó bajnokságért. A  bajnoki 
versenyen minden számottevő első- 
osztályú birkózónk el fog indulni. 
Az ország minden részéből össze
sen 60 versenyző adta le nevezését. 
Ebben a számban minden nevesebb 
birkózónk benne van. Indul például 
Beneze. Tóth I., Tóth II., Fecske, 
Imrei, Tőzsér, Ferenc, Káli, Tóth 
WMTK, Czuczi. Kinizsi, Sóvári, 
Gaál, Kovács, Kiheczky, Tarftnyi. 
Kosa, Bőhis és még sokan mások. 
Kétségtelen, hogy minden súlycso
portban hatalmas küzdelem fog 
folyni a bajnoki címért és a helye
zésekért.

A  bajnoki versenyt a MAVAG  
golgotatéri dísztermében rendezik 
meg. Délelőtt 10 órakor kezdődnek 
tneg a küzd'd^’pk es folynak egész 
napon át. A döntőkre előrelátható
lag 7 óra körül kerül sor.

na, futás szerepel a műsoron. Aztán 
az elmaradhatatlan lábteniszen 
sem fog ki az idő. Most a Finta  , 
Kiss pár mérkőzik a Kalocsai dr, 
Tátra i párral. Kalocsaiék győznek 
egymásután kétszer is.

Dimény külön foglalkozik Ortu- 
tayval. A  futásból való lövésre ta
nítja. Szoyka dr, Czigi és Nagy I. 
egymásnak passzolgat. Olyan élet 
van a pályán, mintha még az idény 
derekán tartanánk. •

—  Pénteken —  mondja Dimény 
edző — már csak könnyebb edzést 
tartunk. Ma alaposan kivette a ré
szét mindenki az edzésből. Vasár
nap barátságos mérkőzést vívunk, 
de még nem tudom kivel. Egész 
sereg jelentkező akadt. Még. a doro
giak is írtak...

Tóth  Lajos dr már többet tud.
—  Úgy döntöttünk —  mondja 

hogy vasárnap délelőtt fél 11 óra
kor a Zuglóval játszunk barátságos 
alapon, az Üllőí-úton. E rre  a mér
kőzésre szükségük van itthonma
radt játékosainknak, hiszen decem
ber 15-én már megindulnak a Baj
nokok Tornája küzdelmei a Ferenc
város— Gradjanski találkozóval.

Trieszt, december 4.
Genovából jövet kissé szurkol

tunk. Kedden reggel 7 órakor kel
lett volna indulnunk, de már az 
indulásnál félórát késett a vonat. 
Menet közben újabb késést szen
vedtünk. Féltünk, hogy Milanóban 
elszalasztjuk a velencei vonatot.

De nem volt baj, elértük a vona
tot. Az ottani fasisztapárt egyik 
tagja nagy előzékenységgel segített 
nekünk. Nem engedte elindulni a 
velencei vonatot addig, amíg , át 
nem rakódtunk.

45 csomaggal
utazik a válogatott csapat, tehát 
beletelt jó öt percbe, amíg átrobog;- 
tunk a velencei vonatba. Az étkező- 
kocsin ebédeltünk.

Fél 3-Uor már Velencében vol
tunk.

„Vaporetton”, vagyis kis hajón j 
mentünk végig a Canale Grandon 
egészen a Szent Márk-térlg, ahol 

I éppen úgy etettük a galambokat, 
mint ahogyan azt a nászutasok te
szik ember- és galambemlékezet 
óta. Ezek a galambok nem túlságo
san szerények az idegenekkel szem
ben. Ellepték az egész csapatot. 
Balogh Bonzó tetszett meg nekik a 
legjobban, tizenöt galamb „állt rá“. 
Bonzó legyintett:

__ Ezek jobban brusztolnak az
emberrel, m int a Drum i.

kezettel edzenek. Labaavczbies, tu.
, .M w u w w w w m r "  ‘ • * * “ * * * —

A Kolozsvári AC
megerősített csapat
tal várja az Erdély 
Kupa e lső  forduló
ját
Kolozsvárott lesz a KAC- 
Szeged mérkőzés

Kolozsvár, december 4.

A KAC és a Szeged ma meg
egyezett, hogy itt, Kolozsvárott 
fftszák le az Erdélyi Kupa első 
fordulójában egymás ellen kisorsolt
mérkőzésükét.

A  mérkőzés lránt Igen nagy ér-

ésr jssr-ssí"
lése máris biztos. Ez Szerény tv .  
az Universitatea volt jeles hát 
védje.

A csapat csütörtökön nagy ® 
zést tart és utána jelölik ki a S 
ged elien kiálló csapatot.

n iró  András*

Vándordíját alapított 
a kultuszminiszter 
a hölgyvívók részére
Kómán Bálint vallás- és közoktatásügyi 

miniszter, hogy a sok ragyogó sikert 
elért hölgy vívást tovább fejlessze, ván
dordíját alapított a holgyviyok részére. 
A  vándordíj Maugsch Gyula szobrász
művész „V ív ó ”  elnevezésű bronzszobra. 
A  vándordíja: az védi aki egy évadban 
az e'sfiosztályú versenyeken a legtöbb 
pontot szerezte, illetve legjobban szere
pelt valamennyin Végül _ pedig vcfclege- 
sen magi. veri a vándordíját az a no.gy- 
v ívó , aki' kétízben egymásután, vagy 
háromszor sorrend nélkül vedoje a d íj
nak.

—a  a w
A BBTE SZÉKHÁZ AVATÓ DISZ 

TORNÁT TAR T
december 7 én szombaton este fél "-kor 
a Pasarétiéit 11-13 szóm alatti u, klub- 
házában. A  BBTE-tol megszokott nagy
szabású torinuinnepély illái. ünnepi va
csorán vesznek részt, az egyesület tagjai 
cs a meghívott vendégek

S l ,  J É G H O K I ,  K O R C S O L Y A
r u h á z a t  és u l i i M i U i

S K A B A  É S  P n Ö K I .
sportároháaaiban, VI., %IImo» 
szar*u t 88. V ftc l-n » 40.

Sétáltunk
egy kicsit Velencében, aztán 6-kor 
indultunk

Triesztbe,
ahova háromnegyed 9-kor érkez
tünk meg. Közben meguzsonnáztunk 
az étkezőkocsiban.

Nagyon szép szállóban lakunk, a 
tengerparthoz közel. Vacsora, majd 
lefekvés következett. .

Szerdán tíz előtt senki sem kel
hetett fel. A  jelszó ez volt: min
denki aludja ki m agát!

Bodolát némi meglepetés érte. 
Amikor felébredt, az ágya előtt egy 
—  szerencsére üres —  gyerekko
csit talált. Kiderült, hogy néhány 
pajzánkedvü játékos a folyosóról 
betolta. Jó vicc...

Korai ebéd
volt, az edzésre való tekintettel. 
Fél 12-kor ebédelt a társaság. Há
rom óra felé taxikon mentünk ki

a Triestina pályájára.
a  pálya egy kicsit messze van, egy 
kis hegy tetején.

Amikor a csapat vetkőzött, akkor 
a Triestina két csapata játszott 
éppen, kétkapura, egymással.

A  magyarok egy könnyű körrel 
kezdték az edzést, aztán negyed
órás izomlazító, nyujtógyakorlatok 
következtek. Sajnos,

a fiák nem nagy lelkesedéssel 
végezték a gyakorlatokat. 

Minduntalan a játékosokat nézték 
(közben megállapították,^ hogy nem 
valami magas színvonalú játék fo
lyik). Közben Ginzery szorgalma
san keskenyfilmezett.

A  gyakorlatok után rugdaltak a 
játékosok, négyen lábteniszt ját
szottak. A  két Bár ősi 30:26-ra le
győzte a Polgár—Lá zá r párt.

Rajtgyakorlatok voltak ezután, 
de ez már egyik-másik játékosnak 
sok volt.

Lázár érezte különösen soknak.
Úgy látszik, fáradt.

Az edzés ugyanis nem volt erős. Az 
ötnegyed órából, ameddig az edzés 
tartott, csak a negyedórás gimnasz
tika volt komoly tétel. A  többi 
játék. Bizonyos

unoftság
volt észlelhető a fiúk mozgásán. 
Csikós például leült a fűbe és csak 
akkor élénkült meg, amikor a fiúk 
kapura lőttek. Először Boldizsár 
védett, aztán ö állt be. Egyedül 
azonban nem volt kedve labdával 
gyakorolni.

Az ogykapura rngdosást viszont 
alig akarták abbahagyni.

Egyre nagyobb lett a közönség s 
azoknak pérsze kellett mutatni f a
lamit. Sárosi Béla. azt mutatta be, 
hogyan tudja a fején megállítani a 
labdát.

Csak nagynehezen lehetett végül 
is leküldeni a fiúkat a pályáról, ahol 
hatalmas medence állt rendelkezé
sünkre. Takács Béla mindenkit 
alaposan meggyúrt.

Tóth Potya
nincs elragadtatva az edzéstől. Ezt 
mondja:

—  Nem vagyok megelégedve ez
zel a mozgással. Néhány játékostól 
eltekintve, a fiúkon bizonyos

k ön n ye lm ű ség

látszik. Valahogyan úgy fest, m int
ha tú l lennének a nehezén. Talán 
azt hiszik, hogy csak a vasárnapi 
feladat volt nehéz, most már nem- 
kelt komolyan készülődni. Pedig es 
egyáltalán nincs így!

V ité z  G in zery

szövetségi kapitány így beszél:
—  Remélem, jó t te tt ez a moz

gás a csapatnak. Egy kis merev
ség volt észlelhető, különösen Ko
vácson és Lázáron.

Szerda esti műsor: mozi.

A további műsor
szerint csütörtökön délelőtt fél 
11-kor indulunk Postumián át Zág
ráb felé. A  határon visszakapjuk 
azt az egy, órát, amelyet veszítet
tünk: vlsszáigazitjuk az órát egy 
órával. Ljubljanán át érjük el Zsi-1 
dani Mostot, itt kiszállunk a pesti 
gyorsból és személyvonaton foly
tatjuk az utat Zágrábig. Oda 5 óra 
után érünk.

Bóka! Mattanovlch Béla.

A genovai szá llo dás  
dicsérete

Trieszt. december 4.
A  genovai szálloda tulajdonosa eluta- 

zásunk előtt odament Ginzery kapitány
hoz és ezt mondta:

—  Uram. már nagyon sok labdarógé- 
csapat szállt meg az szállodámban, de 
mondhatom, egyik sem viselkedett olyan 
példásan, mint a magyar válogatót. 
Csupa jókedélyfi fiatalember volt együtt 
és mégsem szolgáltattak rá okot, hogy 
akár egyetlen vendég is panaszt emel
jen ellenük. Gratulálok!



A Kispest ellen készülődő 
WMFC tíz Hóit főtt 
szerdán a CsMOYE-nak

Szerdán a dermesztő hidegben 
csak mintegy 50— 80 szurkoló fa 
gyoskodta végig a W M FC edzömér 
közősét. Ellenfél a helyi amatőr 
csapat, a CSMOVE volt. Jávor edző 
sípjelére így  állt fel a két csapat 
W M FC : Szabó —- Kallói, Korányi 
—  Négyes!, Kapta, Szalay —  Rökk 
Marosvári, Szabadkai, Harangozó 
-Nyilas. CsMOVE: Temesvári
Tóth, Keszthelyi —  Köves, Horváth 
I., Rákosi II. —  Egresi, Hevesi 
Újvári, Erdélyi, Gáti.

Az elsó félidőben sok szép táma
dást vezetnek a profik és a jó for
mában lévő Marosvári egymásután 
három dugót vág be. Ezután szó- 
hozjut az amatőrcsapat is, de He
vesi jó helyzetből eihirteienkedve 
fölé lő. Korányi és Újvári nagyon 
óvatosan rnepr egymásra, ök már 
régi ismerősök, sokszor játszottak 
egymás ellen. (A  CsMOVE közép 
csatára ugyanis a kispestiek volt 
jobbszélsője.) A  félidőben még Rökk  
két góljára Gá ti válaszol eggyel.

Fordulás után a WMFC-ben Sza
bót Tihanyi T., Káliéit Kis, Négyé
vit Csurgó, Szalayt Here, Nyilast 
pedig Dudás váltja fel. Ezt a fél
időt Gáti gólja, vezeti be, de rög
tön utána Szabadkai, Harangozó és 
Marosvári révén a profik eredmé
nyesek. Az amatőrök Ismét meg
emberelik magukat. Az aprótermetü 
Egresi néhányszor alaposan ,,meg- 
firkálja“ a profikat Nagy közön
ségsikere van. Gáti újabb gólja után 
Szabadkai gurít a kapuba, majd 
ifarosvüri mintegy húsz méterről 
bombáz a bal felső sarokba. Minta- 
gól, Korányi Így' szól a csatárhoz:

—  Édes öccsérn, vasárnap lövöl
dözzél így !!

A  szurkolók már nagyon fáznak 
és néhányat) kérik Jávor edzőt, 
hogy fújja ie a mérkőzést. De Já
vát nem fújja le.

—* Úgy látszik, még egy gólt 
akar vágatni a fiákkal! --- jegyzi 
meg valaki. —- A zt akarja, hogy

S p o r t Csütörtök, 1940 december' 3.
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Téli Kupa Pályázat
Beérkezési batáridő; de«. II. IS 

Fercncv.—Gradjan*kí v,

Ferencv.—Gradjanski J, f. f„

Ne#? várad— Etefctrom 0-3 ...» ....s

Nov&ra—Ambrosiana o,3.»

Tapclli—Livorn© .........

Napol!—Livoroo „............ ...........

Javentus— Roma

Lazlo —Törli.© ............ ...............
Pótverseny; A pont versenybe csak 
mórkőzős elmaradása esetén kerül 
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A bekőídf* aláveti macát a feltételek-1 
ne!;. Minden szelvény!)(*2 ép és fór [ 
italomban levő használatlan 10 filléres! 
bélyeg-oi kell mellékelni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld. kő 

tele® ide keresztel (csillanó') lenni:

A vidéki fáfékveiefőkef már az őszöm 
is erősei! foglalkoztatta a JT, d 
a lövőién még inkább szerephez 
jutnak a vidékiek 
Vághy  K á lmán:

■*— Két  fontos problémát akarunk meg- 
oldani a hözeliövőben :aíesStel való 
játék és a lesállás helyes elbírálását

mindegyik amatőrjátékosra essék 
egy gól.

A  ll-iket azonban nem sikerült 
belöniök a profiknak. Ez elsősorban 

kitünően védő Temesvári érdeme. 
Az edzés atán Jávor edző így be
szélt:

—  A  Kispest ellen valószínűleg 
■ első félidőben csapattal fogunk 

felállni, természetesen P intérrel a 
halszélen. Reméljük, hogy ki tudjuk 
öt kérni katonáiktól. Ha nem 
játszhat, Tihanyi JI. a balszélsőnk. 
Végleges összeállítás —  természe
tesen —  csak a pénteki edzés után 
lesz.

Gfaser, Matekalo és Wölfl 
különmunkája, erősiramú kétkapus játék a zágrábi válogatottak edzésén
A spalatóiak csak szombaton érkeznek Záqrábba  | NB I I I .

u  í 1 1 ,
Zágráb, december 4.

A  Gradjanski-játékosok ma az 
egyesület rendes edzésén vettek 
részt. A  spalatóiak csak szombaton 
érkeznek, ök már nem is tartanak 
közös edzést a zágrábiakkal.

Bukovi Marci alapos bemelegítés 
után —  ez a, bemelegítés a rendkívüli 
hideg miatt csaknem háromnegyed 
óra hosszat tartott —  három váloga
tottal külön-külön foglalkozott. Elő
ször Glasert vette ,,kezelésbe", majd 
Matekalo került sorra. A  balszélső 
vágta-gyakorlatokat végzett, majd 
labdaátvételt gyakorolt, végül egy 
csomó szögletet rúgott.

Alaposan megdolgoztatta Bukovi 
W ölfl-t, a horvát válogatott jobb 
összekötőjét. Wölfl erőnléte nem a 
legjobb, ezért erőteljes edzést vég
zett. Há.rom bemelegítő kör után 
gyógy labdával dobált, aztán ruga
nyossági gyakorlatokat végzett, 
majd háromszáz métert fu tott. A  
gyorsasági munka nagyon is ráfér 
Wölflre, mert köztudomás szerint 
is ő a" esrvik leglassúbb zághábi já
tékos. Befejezésül kapura lödözött a 
jobbösszekötő, majd levezetésül fe
jelhetett.

IA  többi játékos közben felügyelet 
nélkül Is szorgalmasan dolgozott. A  
„különmunka" befejezése után a já- 
, tékosok rohamot intézték Bukovi 

j ellen egy kis kétkapus mozgás en- 
i gedélyezéséért. A  roham sikerrel 
I járt. Bukovi kétszer 8-as csapatot 
állított össze. A  tizenhat játékos 
több, mint egy óra hosszat játszott, 
feltűnő jő iramban. Hja, hideg 
volt!! . ..

Citnmerrnancsics, Djanics és Jaz- 
binsek nagy játékkedve különösen 
feltűnt.

A  játék után fürdés, majd gyúrás 
következett. Megtudtam a legköze
lebbi edzés műsorát. Labdaedzés 
már nem lesz több. Pénteken kiadós 
erőnléti edzést fognak tartani. Ha 
a labda előkerülne, akkor Is legfel
jebb csak fejelhetnek vele a játé
kosok. Szombaton pihennek a válo
gatottak. Vasárnap délelőtt, a spala
tóiak bevonásával nagy taktikai ér
tekezletet tart a csapattal a szö
vetségi kapitány. Nagy szükség 
ugyan erre nincs, hiszen a spala
tóiak is hasonló felfogásban és 
rendszerben játszanak, mint a zág
rábiak.

F. P.

Vághy Kálmánnal, a JT országos 
főtitkárával beszélgettünk. Kíván
csiak voltunk: vájjon milyen ered
ménnyel zárta a JT az ősz! idényt, 
milyen tanulságokat hozott az szá
mukra.

V á g h y  nagy táblázatokat terít 
ki maga elé, számolgat és aztán a 
következőket mondja:

—  Statisztikánk szerint eddig az
ősz folyamán a következő mérkő
zésekre küldtünk játékvezetőt: 7 
osztályozó, 21 barátságos, 3 belföl
dön játszott és Ji külföldön játszott 
nemzetközi, 6 Szent István Kupa,
10 Szent Korona Kupa, 91 N B  I., 
182 N B  II .,  288 N B  I I I .  és 19 Ma
gyar Kupa-mérkőzésre.

—  A  játékvezetők küldésénél gon
dosan ügyeltünk arra, hogy a já 
tékvezetők arányosan jussanak sze
repeltetéshez, senki se dicsekedhes
sek aszal, hogy ő több mérkőzést 
vezetett, m int más és senki se pa- 
naszkodhassék mellőzés m iatt.

—  Fokozott mértékben gondot
fordítottunk arra is, hogy a vidéki 
játékvezetők minél gyakrabban sze
repet kapjanak és a jövőben még 
inkább törekedni fogunk erre. Az 
ok egyszerű: egyre több vidéki csa
pat kapcsolódik bele az N B -ért 
folytatott küzdelmekbe. Ha már 
most a vidéki játékvezetők jók  vol- 
lak akkor, amikor a vidéki csapatok 
még az alosztálybajnokságért já t
szottak, m iért ne lennének jók. 
akkor is, amikor á vidéki csapat 
feljebb került a rangsorban. A  v i
déki játékvezetőket illetőleg álta
lános tapasztalatunk as) hogy sok 
kiváló erőt kaptunk a vidékről. 
Igen kevés kivétellel nagyszerűen 
látták el feladatukat a vidéki já 
tékvezetők. Legyen szabad itt 
megint egy kis statisztikával jön 
nöm: Az N B  /. mérkőzései közül
95-öt budapesti, 13-at vidéki játék
vezető vezetett, az N B  I I .  mérkőzé
seken 97 vidéki és 88 budapesti, az

mérkőzéseken 183 vidéki 
és 110 budapesti, a Szent Korona 
Kupa mérkőzéseken 6 budapesti és 
4 vidéki, a Magyar B upa mérkőzé
seken 8 budapesti és 10 vidéki já 
tékvezető szerepelt. Hatalmas szá
mú mérkőzésen ju tottak tehát szó
hoz a vidéki játékvezetők és mégis 
mindössze 1 1  panasz érkezett be 
ellenük.

•— Tapasztaltunk természetesen 
helytelenségeket is itt-o tt. Egyik  
másik mérkőzésen

Amatőrök
a fedélzeten!
Készül a Kispest az 
Erdélyi-Kupára

Az Erdély-Kupára a Kispest csa
pata szerdán délután kezdte meg a 
készülődést. (A  kispestiek csak hét
főn döntöttek, hogy résztvsznek a 
Kupa küzdelmeiben s a játékosokat 
keddre már nem tudták összehívni.) 
A szerda délutáni edzésről Olajt r  
I I  (nem tudott eljönni a munka
helyéről!, Kulinyi, Jtalai (mindkettő 
most lett újonc). Kincses (a  váloga
tottal van külföldön) és az ifiválo
gatottban játszó Beke hiányzott. 
Künn volt ellenben jóformán a kis
pestiek teljes amatőrgá-dája.

Puskás edző erőnléti gyakorlato
kat végeztetett a játékosokkal, majd 
néhány labda is előkerült, de a két
kapus játékot mellőzték. Az edzés 
után Senkey Gyula igazgatóval be
széltünk. Ezt mondta:

-— Pénteken újból edzést tartunk, 
zútíal kétkapus játék is lesz, még

pedig az amatőrökkel. Egyelőre még

nem tudjak, hogy milyen csapattal 
játszunk vasárnap a W M FC ellen. 
Az am atőr játékosokat mindenesetre 
a vasárnapi mérlcőzésre is kirendel
jük, m ert nem tudhatjuk, melyikre 
lesz közülük szükség. A  W M FC  j 
elleni csapatot majd csak közvetle
nül a mérkőzés előtt állítjuk össze,

R om ánia
Bajnoki mérkőzések az A)-ligában:

Bukarest: Unirea Tricolor— Spor- 
tul Studentesc 4:0 (2:0). FC Rapid 
—Mlca 1:0 (1:0).

Temesvár: Rlpensta— Venus 3:1
(2:1).

Nagyszeben: Unlversltatea— FC
Craiova 3:0 (2:0).

A rad : Glória Arad— Glória CFR j
1:0 (0:0).

Bratla: FC Bralla—FC Ploesti j
1:1 (0:0).

Az A )-liga  állása: 1. Unirea Tri- 
color 22 pont, 2. Venus 16 p., 3. 
Rapid 15 p., 4. Rlpensla 15 p.. 5.
Mlca 12 p., 6. Sp. Studentesc 12 p..
7. UD R  9 p„ 8. Glória Arad 8 p., 9. | 
Glória CFR 6 p., 10 FC Craiova 6 1 
p„ 11. FC  Ploesti 6 p.. 12. Univcr- 
sltatea 4 p., 13. FC Braila 3 p.,

még érvényesült a játékvezető 
„lokálpatriotizmusa",

némi rokonszenvet árultak el a sa
já t városuk, vagy a saját alosztá 
lyukban játszó csapattal szemben 
az ellenfél rovására. Az ilyen esetet 
természetesen elítéljük és az ilyen 
játékvezetőt nem működtetjük. É r
dekes azoyiban, hogy az ellenkezőre 
is volt példa: Akadt például vidéki 
csapat az N B  I.-ből, amely kétség
beesve tiltakozott az ellen, hogy a 
mérkőzésére saját alosztálybeli v i
déki játékvezetőt küldjünk ki.
Ezzel a csapattal ugyanis m egtör
tént, hogy

a vidéki játékvezető azzal akar
ta tárgyilagosságát fitogtatni, 
hogy a vldélti csapatot a mér
kőzés folyamán sokkal szigo
rúbban bírálta el, mint ellen

felét.
Természetesen ez is hiba és el kell
követnünk mindent hogy a jövőben 
est is kiküszöböljük és játékveze
tőinket a legszigorúbb tárgyilagos
ságra neveljük.

—  A budapesti játékvezetők gár
dája pompásan szerepelt az őszi 
idény során. A  legtárgyilagosabban 
végezték feladatukat. H ibák ter
mészetesen csúsztak be, de a játék
vezetők jóhiszeműségét nem lehe
tett kétségbe vonni egy esetben 
sem. A  beérkezett ellenőri jelenté
sékből fontos tanulságokat szűrtünk 
le.

Két fontos probléma vár még 
megoldásra,

hogy az amúgyis magas színvonalú 
játékvezetés még tökéletesebb le
gyen. Az egyik

testtel való játék elbírálásá
nak problémája.

Az utasításunk az volt, hogy a já
tékvezetők a testtel való já ték  te
rén inkább többet ergedjenek meg. 
mint kevesebbet, m ert ezt m egkí
vánja a magyar labdarúgás kemé
nyebbé és bátrabbá tétele. Játéka- j 
saink főleg külföldön kerültek hát- akkor az olaszok vendégül Iáinak

rányba a testtel való játékban, \ 
mert itthon ezt eddig másként bí
rálták el játékvezetőink. Ezen a té
ren még mindig fordultak elő hi- | 
bák és éppen ezért most

képsorozatot készítettünk,
amelynek segítségével szemléltető I 
módon fog juk oktatni játékveze
tőinket, hogy m ikor kell szabályos
nak és m ikor szabálytalannak te-\ 
hinteni a testtel való játékot.

—  A másik probléma

a lesállás helyes elbírálása.
A jelenlegi háromhátvédes, ráállás 
rendszer mellett sokkal nehezebbé 
vált a játékvezető helyzete a les
állások elbírálása tekintetében, mert 
nehéz megállapítani egy hosszan 
előrevágott labda elvágásának a I 
pillanatát, továbbá azt a pillanatot, \ 
amikor az előretolt csatár nekilen
dült, A zt sem könnyű elbírálni, hogy 
cgyvonalban állt-c az előretolt csil
lár a■ rája á llított védővelt a,vagy 
sem. Ezt a kérdést

a partjelzők fokozottabb igény- 
bevételével 

akarjuk megoldani.
—  A téli pihenőt nem hagyjuk \ 

kihasználatlanul —  mondotta to
vább Vághy Kálmán. —  Az egyik 
tervünk: Gondoskodni fogunk arról, 
hogy

játékosainkat jobban megismer
tessük a játékszabályokkal.

ígéretet kaptunk a miniszteri biz
tos úrtól, hogy ebben a tevékeny
ségünkben segítségünkre lesz és el 
fogja  rendelni, hogy a. JT  szabály- 
magyarázó előadásain

kötelező lesz a játékosok rész
vétele.

Ezeken az előadásokon szurkolók-j 
is megjelenhetnek és ők is tanul- 
hatnak:-Rengeteg játékvezető elleni 
tüntetés alapszik ugyanis azon, 
hogy a szurkolók nem ismerik a 
szabályokat. A k i ismeri a szabályt, 
az egész másként bírálja el a já
tékvezető ítélkezését, m int az, aki 
nem ismeri.

—  Játékvezetőink továbbképzé
séről

is gondoskodni fogunk. Az ellen
őrző jelentések alapján tapasztalt 
hibákat a tél folyamán vitaelőadá
sok keretében fogjuk megvitatni. 
Ebben nagy segítségünkre lesz az 
előbb em lített képsorozat.

—  A JT tehát télen sem alszik 
—  mondotta befejezésül Vághy 
hiszen a jó  játékvezető is —  m i
ként a jó  pap —  holtig tanul.

I .

Téli Kupa Pályázat
Beérkezési határidő: dec. II, 13 óra
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A beküldő aláveti magát n feltételek
nek. Minden szelvényhez ép éft fór- 
sarlómban levő használatlan 10 filléres 
bélyegei kell mellóbülhi. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld, kö 
teles ide keresztet (csillagot) tenni*

benneteket Velencébent ahol az 
olasz ifjúsági válogatott lesz az 
ellenfeletek.

A  játékosok lelkes hangulatban 
Ígérték meg, hogy győzni fognák 
SpaJatőban.

A Szegedi VSE csapata mindem való
színűség szerint a követkéz5 összeáLit-ás- 
baa fog ki ól Imi a MÁV SAC ellen: Pal>p 
— Varga, Sajtos I — Magyar, B ;Jogin, 
Sebők II — Vadas, Bakos, Pól’í. Borbély 
II, Kecskés. Szögeden b-̂ nak abban, hogy 
a c-sapat bo fogja hozni a háromgólos 
hátrányt.

Szántó súlyosan  
megsérült a  Szolnok  
szerdai edzésén

Szolnok, december 4.
A  Szolnok szerdán kétkapus ed

zést tartott. Két hetes csapat ját
szott egymással. Kellemetlen ese
ménye volt a játéknak, hogy egy 
fejelés után Szántó olyan szeren
csétlenül esett a földre, hogy súlyo
san megsérült az egyik válla. Elein
te azt hitték, hogy neki is eltörött 
a válla, éppen ügy, mint egy hó
nappal ezelőtt Kolláthnak. Utólag 
kiderült, hogy szerencsére törés 
nem történt, most vasárnap a Ha
ladás ellen azonban nem játszhat a 
jeles jobbszélsö. Helyére valószínű
leg Nagy megy ki és Korom  lesz a 
balösszekötő.

A  szombathelyi mérkőzésről hiá
nyozni fog Szűcs is, aki bekerült 
az ifjúsági válogatottba és Spalatő- 
ba utazik. Helyéra Nagy II. pályá
zik a legnagyobb eséllyel.

V. J.

SPALAT6BA
az ifjúsági válogatottat Várnagy 
Elemér dx, a Déli alszővetség elnö
ke, Tamássy István dr és Molnár 
Ignác, szövetségi edző kíséri. Teg
nap este 8 órakor a szövetségben 
gyűltél: össze az ifjúsági játékosok. 
Mindenki megkapta a magyarcíme
res zöld kabátot (ebben utazik a 
csapat), aztán bevonultak a minisz
teri biztos elé. Gidófalvy Pál dr 
intő—ti szavakat a játékosokhoz 
kérte őket, hogy becsületesen, lel
kesen harcoljanak.

Ha győztök — ■ mondotta

V E G Y E S  H ÍR E K
ZTA 1.1 TENISZ

ASZTALI TENISZ CSAPATBAJNOKI 
EREDMÉNYEK

BTK—Rákospnlolal MOVE 9:5. Antal 4, 
Merlveczky 2, Kern 2, Bertalan 1, ill, 
Simonok 3, Csattá 3. 3, Cstoki 0. Czakó 
L 0 győeelvm.

A S ZT A L I TENISZCSAPAT LA  K
hétfőn. 2-ftn bemutató I mérkőzést já t
szott Bró<3b,er.. Eredmények a követke
zők: SÍ dó—Dolinát- 21:16. 21:13. Iiexner 
—R6-«-i 13:‘U, 21-18, 21:1-1. Hararrronő— 
Sás 21-14, 21:16 Sós. Sídé—Hexn-er Hn- 
angozá 17:21 21:19. 21:18, A  mérkőzés

kb. 400 néző jelenlétében zajlott le.
Kedden 8 órás út után BeUscében ját

szott a rum -ar cramt. « - v  a
következő; Harangozó—-Sidó 20:22, 31:10, 
21:18, HexnorRőz a 21:11. 21:16. Sós—- 
Dolinát' 21:35. 21:14, Simon— Dacaira
1:17, 19:21. 21:15. Sós, Sidő—Hexner, 

Harangozó 22:24, 21:18. 21:19. Végered
mény 3:2 a javunkra. A  csapatnak nagy 
Sm ep’.ésben volt része, a közönség a 
szép mérkőzést percekig- ünnepelte, mér
kőzés után zászlőcsere volt.
IÉ(í

A BBTE kétévi szünetelés után az Műi 
jégidényben új sporttelepén jégnál vaját 
ismét m egnyitja és a korcsolyázó liiiz’m- 
ségirak rendelkezésére bocsátja A  be
iratások 2-án már megkezd hitek és 10-éig- 
naponta délután 5—fél 8 óráig az egvo- 
siiletí irodában — I I .  Pasaréti-út 11—
13. — eszkozólhe tők.
-’O B N A

°JBS® és a magyar tornászok SKér- 
ttan, este Kecskeméten tarlottak nagy si
kerű bemutatót. A  zsúfolt színházban 
?• iV0,’ „F is s  Endre dr főispánnal és 
Liszt-a Béla dr polgármesterrel aZ élésj 

varos szine-java.

O lasz é s  magyar 
tornászok hatalm as 
s ik e re  Kolozsváron

Kolozsvár, december 4. 
Ktvdden esto Kolozsváron szerepeltek a 

inagyar-olasz tornavia.la! hősei. A  zsúfo
lásig megtelt Nemzett Színház nézőterén 
ott volt a kincses vá-o-s minden számot
tevő társadalmi és katonai előkelősége. 
A  kút csapat, valamint a szereplő diákok 
okainkban álltak fel u színpadon A  
himnuszok elhangzása után Vásárhelyi
dr polgármester-helyettes, majd Pátit.v. 
a KKSE cw.oke íirlvözölfco a vendéjreköfc 
maíQr8r,J)* dr && olaszokhoz o .íi&i -
nXSK? beszédet .intézett. Azután elkezdődött nz ünnepség Minden szeren ámult- 
t1? a. kozönsésr. Gyűrűn Gaál káp- 

r áztál fa c* n nézőket. Ilyet m-é̂  > tt nem 
látták! Gughclmotti és Mogjyorósvy £3r&- 

.a. 18 tetszett. A reformátufl’lrány- 
ffimuumm Szama w; megérdemelt sikert 
arat. Korlaton Tóth kapta a legrzúaróbb 
tapsvihart. A Börzsöny l-d iákok bemnta- 
lo.la is tetszett a közönségaok. Lovon
Mi i L Nl'ri gyakorlatát tapsolták tuc£. 
gyújtón Armelloni és Tó h gyakorlata 
Éikertjlt a l̂ ar.1obba-n. Gu^f! leimet ti, írys- 
Korlata közf>oa» mo-lló fojtott éa leesett. 
Nagyobb- báj azonban nem tttrtént. Á- 
Berzsenyi diákok zászló^yakorlata liam* 
rosan elfeled tette a közönség: kel n kis 
ijeatséjr'et. Azután következett a rnííszs- 
bari gyakorlat Pataki gyakorlata után 
percekig tombolt a nézalér! Ilyen férje©- 
toffes tapsot talán mé-ir nem is hallottak 
a szir.ház falai. A  református leánygim
názium csapatának táncos szabadgyakor
lata is annyira tetszett a kö/ön«é"nok* 
hogy _ — mo-ír kellett i mólói ni. A  Ber
zsenyi diákok pnskngvakorlati is tom
boló sikert aratott A közönség l<o som 
aknrtn engedni eket a színpadról.

A  fele.itbrtetlen iínnepsóá a Szózat* 
majd az ]> d ? ly i  ir.duló hangjaival feje- 
/ idült be. \ bemutató után társasvacgsa- 
rá n vett e k r r .«z t a v ön déffok.

Bíró
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Valószínűleg Brozovics is Játszik

A lugoszláv sajtó nem örül a magyar 
csapat rendszerének

.«= Tele fon jelentésünk •—
Zágráb, december 4. s a nagyváradi csatárok szereplését, 

elnkészüle- különösen az Olaszországban is ki- 
1 m ég! tűnt B od oláét. őket- itt még nem 

ismerik. _ ,
A  magyar csapat csütörtökön 

délben 12 órakor érkezik a jugo
szláv határra és 16.45-kor vagy 
17.10-kor fut be Zágrábba. A  hor- 
vát szövetség kiküldöttje a határig 
a magyarok elé utazik, Zágrábban 
pedig ünnepélyes fo g a d ta tá s t k é 
sz ítenek  e lő a részü k re .

A  zágrábi sajtó nagy cikkekben 
foglalkozik a magyar csapat ven
dégszereplésével és „Európa leg
jobb csapatáénak nevezi a magyar 
válogatottat. Eöségesen tárgyalják 
a magyar futballban az utóbbi idő
ben lefolyt rendszervitát és meg
állapítják, hogy ez a harc m ost 
m á r v é g e t é r t ,  Mélabúsan jegyzik 
meg a lapok, hogy a horvát közép
csatárnak és szélsőknek most már 
nem lesz olyan aranyéletük, mint 
volt tavasszal a Gradjanski csata
rainak a F e re n cv á ro s , nyáron pedig 
az Ú jp e s t  ellen...

A  vidékről megnyilvánuló hatal
mas érdeklődés kielégítésére a hor
vát szövetség a mérkőzésre fel
utazó nézőknek 50 százalékos vasúti 
kedvezményt biztosított.

Fischer Pál.

Serényen folynak az 
lek, a csapatot azonban itt 
nem tudják. A  magyar sportsajtó 
ebben a tekintetben megelőzte Zág
rábot. Az itteni lapok még csak 
keretről írnak.

Brozovics megérkezett Belgrád
iról. Meglehetősen rossz bőrben van 
a játékos, mindennap orvosi keze
lésben részesül. Ismerve azonban a 
játékos vasszervezetét, , én biztos 
vagyok benne, hogy vasárnap já t
szani fog.

A  horvát csapat tagjai nagyban 
tárgyalják a mérkőzés eseményeit. 
Djanics megjegyzi:

—  Sajnos, tele vagyunk sérültek
kel és így nincs sok esélyünk a 
győzelemre. Még ha a tavaszi csa
patunkkal tudnánk kiáltani.

A  genovai döntetlen nagyon im
ponál mindenkinek, a magyar csa
pat jó játéka még az eredménynél 
is jobban!

A  jugoszláv játékosok szinte fal
ják az olasz lapoknak a magyarok 
játékával foglalkozó cikkeit. Köny- 
nyen tehetik, mert a játékosok leg
nagyobb része olaszul is beszél. 
KU'örösen Polgárra  kíváncsiak, 
aki olyan jól semlegesíteni tudta 
Fiolát. Mindenki érdeklődéssel várja

Ifjúsági rosta és válogatás 
Spalatóia

őrára jeJegtéfc 
karol cá»éa.(ít 

Amikor^' ór^^mögíetentüAk a Vasas
SzonJán délután fél 8 

sa ifjúsági . válogatott

ta hiába mentünk ..ham*
3,aj, semmi i.cra. Végre ? í ltí g y ‘ k ^á- 
fütött helyiségben együtt találtok a ,.va 
tosatoU keretet ”  Molnár Ignác «o v c t-

^  Náci1 bácsiméi? nincs Itt. de biztosan

*gsjsur *s& wnfs
■Bük a talajt. Hát bizony mros a legjobb 
állapotban. Néhány nappal ezelőtt, ami
kor még enyhe volt az «do .és puha a 
t a la j  az egyik roérkőaésen JO> feltártak 
a talajt. Ez a feltúrt ta la j a közben be
köszöntött hidegben megfagyott. Jaj, 
.■annak a játékosnak, aki itt elesik.

N yílik  a Vasas-pálya kapuja . A  nagy 
(ö&i'Uorgásra odaoézünk, hatba valamelyik 
szövetségi ember jön ki. Szó sincs róla. 
Ellenben megjelenik Takács Géza. az 
Újpest edzője. Kérdésünkre, hogy mit 
keres Itt, ezt mondja:

_  Három újpesti játékos van a keret- 
3i» k, jBttem megnézni Okét. Meg aztán 
ai0st mindenhol látni lehet engem, ahol 
tíalan 11 jobban mondva ..valakit keres
ni lehet — mondja csöndesen nevetve

"legalább együtt várunk. Közben 
■effv-két kíváncsi Is m egjelelik  a pályán. 
Fél 3 óraikor aztán lélekszakadva megér-

'í Ü ikK lk t ,tem I g deCnom tehetek róla -
mimdjn Hbc™e az ^ z ó  -  Mindent egye
dül kell elintéznem. De sebaj, az 
Velek rendben vannak.

Molnár rohan az öltözőbe, aho s 
nazx örömmel űd̂  ozlik a „Náci paosi •

Néhány perccel később már állítja 1 
Esszé a két csapatot u közben gyorsan 
mezbe öltözött edző. Minthogy a let 
szám csak tizenkilenc, nem v0' t. -te 'J 
összeállítású a két együttes. Az első csa 
pat teljes véd ődé t az első csso"t csa
társora elten állította fel az edző. Így- 
Szekeres — Németh Szűcs — Csákány 
Braun Lóránt. Ez ellen a védelem ellen 
a csatársor így  állt f e l : Hollosl, Bor
bély. Berzl, Béke. TnrbéJd Az edző az 
ellenfél csatársorát Irányította. A  játé
kosok kérésére egy ..c ivil”  gyereket is 
bevett az egyik csapatba az edző. Rövid 
bemelegítés után megkezdődött a ké 
kanura való játék. .. .

Nagy iramban kezdtek a fiatal játé
kosok „agyon meglátszott ^  t o e t e -  
tükün hogv szeretnék magukat az edző 
kegyeibe ..bejdtszar.i”  és ezen keresztül 
bekerülni a horvát ifjúsági válogatott 
elleni csapatba. A nagy igyekezetben 
aztán egy-két keményebb összefutás is 
kicsúszott aminek kétszer is Turbék 
'OH az áldozata. A nagyszerűen mozgó 
diósgyőri fiút kétszer felvágták. A  má
sodik eset nagyon súlyosnak . Játszott. 
Molnár és Takács Géza nagy ijedten fu 
tott segíteni a fiúnak, de Turbékl ha
marosan rendbejött. Takács Géza meg 
nyugodva mondta: .

— Hiába, ebben o korban még semmi 
sem árt. Hej. tm m égegyszer 
lehetnek, akkor ismét futballistának 
" nc.f ‘ — * Fradiba.
« ^ é í . ” "1 t--r,öeri jő. A z ifik  jó l 3át- 
tünik a hár,°t! ] í , fifvéde3 rendszert. Fel- 
luniK a ,,civil nagyszerű já féka. Né-
WH* n°^abdát’ ? aU1 szerel és jól továb- 
1 tj h a Í iua eKylk néző bekiált:
,7  Kfi”űí>e” van ,»* útleveled? Hn igen akkor Molnár edző úr téged is be-

válogat.
A  nagyon rossz és kőkemény tataion 

a bőrszegek dobbanása úgy hangzik 
mintha lópr.tkózaj lenne. A  játékosok 
most már kissé vigyázva mozognak és 
Molnár edző háromnegyed 4-kor a játék 
végét jelzi. Az a csapat győzött 4:l-re 
amelyben a ..nagy" csatársor játszott. 
CűlUivö- Berzi (2), Borbély és Hollóst 
illetve Mimlies.

Az edzés után M olnár Ignác ezt 
mondta:

— A csapat mozgása kielégített. Azért 
játszottunk a Vasas-pályán, mert tudo
másom szerint a spalatói pálya talaja is 
ilyen, mi„ t  ez volt. A  játékosok kézül a 
kolozsvári Csákányra és a kőszegi 
Lórántra voltam kiváncsi. A csapatot 
'Tamássv István dr ifjúság! kapitánnyal 
este állítjuk össze.

Este 7 érakor a szövetségben beszél
tünk Tamássy István dr-ral, aki közölte 
velünk „ horvát ifjúság! csapat el mi. 
játszó ifi válogatott összeállítását. A  csa- 

& következő;

Dósat KLAO -  Németh FTC. Szűcs 
(Szolnoki MÁV) — Csákány (ho.ozsvari 
ACI Bakos WM.TK, Lóránt (Kőszegii SEJ 
_  Hollós! (Ganz), Borbély SzVSR Bern 
LITE, Hete (Kisprs'i AC). Turbo >zi Di- 
MAVAG. Tartalék: Szekeres WMi IC és 
Kiss (Törekvés). , „ .

_  A csnpat csütörtökön reggel 8 óra 
55.kor indul a Keleti pályaudvarról •— 
mondja Tauiá-ssy István dr. A jugo
szláv beutazási engedélyt- szerdán, dél
előtt megkaptuk. Az útleveleket idejé
ben elkészítettük. Minden nkadaly elhá
rult az utazás elöl. \ esapatösszeamtast 
igen jónak tartom és bízom abban, hogy 
jól fogunk szerepelni.

Gidóíalvy Pál dr,:

— Ha itthon lett volna a mérkőzés, 
a három hátvédes rendszerrel, 
vagyis az olasz világhírességek: 
Plola és Biavati sem legesítésé
v e l,  m e g n y e r t ü k  volnál
Á nriníszteri biztos hazaérkezett (Lnovabd és nyilatkozik az olasz-magyar 
után és a hervátmegyar e.őtt

Kedden este Jeney Rezsőnek, a 
Nagyváradi AC elnökének társasá
gában hazaérkezett Genovából Gidó- 
falvy Pál dr, az MLSz miniszteri 
biztosa. Szerdán, felkerestük a mi
niszteri biztost hivatalában, hogy be
szélgessünk vele az olasz-magyar 
mérkőzésről. Első kérdésünk ez veit: 

—• Miért nyilatkozott ön olyan 
borúlátóan a genovai mérkőzés 
előtt?

—  EUsmreem, hogy borúlátó vol
tam egy kicsit —  mondotta a mi
niszteri biztos — , de okom volt rája.

csapat teljesen egyenrangú ellenfele 
volt a világbajnok olasz együttesnek, 
sőt voltak a játéknak olyan elemei 
is, amelyekben a magyar csapat kü
lönbnek bizonyult nagy ellenfelénél.

—  Miben múltúk felül az olaszo
kat Genovában?

—  A  csapat átlagos teljesítménye 
is jobb volt, mint az olaszé, labda
kezelésben, ötletességben is fölöttük  
álltunk és —  játékrendszerünk is 
jobbnak, kiegyensúlyozottabbnak és 
biztosabbnak bizonyult az olasznál. 
A z olasz csapatot talán meglepte a

Én még csak mint egyszerű szurkoló m i Játékrendszerünk 
láttam a legutóbbi két olasz-ma
gyart Budapesten és ha a genovai 
mérkőzés előtt lelki szemem előtt 
visszapergettem ezeket a mérközé- 
két, bizony azt kellett megállapíta
nom, hogy az olaszok jobbak, r: 'nt 
a mieink. Én legalább 20 százalék 
többletet láttam az olasz csapat ja 
vára taktikai, techniltai, de —  mond
hatnám —  minden tekintetben. Em 
lékszem: milyen könnyedén játszot
tak ők s m i hogy izzadtunk, kínlód
tunk. Ha még ehhez hozzávettem 
azt, hogy a mérkőzés idegenben lesz, 
olasz földön, olasz közönség előtt, 
akkor nem lehettem derülátó.

—  A  mérkőzés előtt azt mondot
tam a fiúknak, hogy minden erőt, 
minden akarást bele kell dobniok a 
küzdelembe, ha tisztességes ered
ményt akarunk elérni.

■— fis ml a  véleménye most a 
mérkőzés után?

—  A mérkőzés után hideg tár
gyilagossággal megállapíthattam azt, 
am it a tárgyilagos olasz szakembe
rek is leszögeztek, hogy a magyar

Három és fé! éve  liáromliálvé- 
des rendszerben. Játszik 
a Nagybányai SE

Nagybányán a lakosság húsz százaléka jár  mérkőzésre
Nagy meglepetést keltett a va-J szőttünk volna. 

sárnapi Magyar-Kupa mérkőzések Aztán a játékosokról kezd be- 
során a Nagybányai SE győzelme a ! szélnl az edző:
BSzKRT fölött. A  BSzKRT vezetői I —  A  csapatösszeállításunk a kö- 
szerlnt azonban nem „kicsúszott” | vetkező: Hevesi —  Hornyák, Holcz- 
eredmény volt a Nagybánya gyö- mann —  Telegdy, Hornján, K ert

a háromhát
védes rendszer s talán ennek tulaj
donítható, hogy néha bizony kapkod
tak, idegeskedtek az azurik. Bizony 
a három előretolt olasz csatárnak, 
főleg pedig Fiolának nem lehetett 
gyönyörűség a játék. E ltűnt tehát az 
a bizonyos 20 százalék különbség 
ezen a mérkőzésen, amelyet a régi 
olasz-magyarokon az olaszok javára 
láttunk. Ennek oka részben a játé
kosaink egyéni teljesítménye, ds első
sorban az a játékrendszer, amelyet 
ezen a mérkőzésen játszottunk. Én 
nem szoktam „rendszereskedni“ , de, 
ha ezen a mérkőzésen nem három 
hátvéddel játszunk, akkor elmond
hattuk volna, hogy „kampec-doló- 
resz!"

—  Meg is nyerhettük volna a
mérkőzést ?

—  M eg! Ha itthon lett volna a 
mérkőzés, akkor ezzel a háromhát- 
védés rendszerrel, vagyis az olasz 
világhirességek —  Píola, Biavati —  
közvetlen semlegesítésével, meg
nyertük volna. De megnyerhettük

tést csinálnunk. A  magyar futbaü 
jövője a belső megerősödésétől függ- 
Az N B  kiépítése, labdarúgásunk de
centralizálása máris egészséges Aj 
erőket dobott a felszínre és még 
többet fog napfényre hozni a jövő
ben. Ha az ország minden fonto
sabb sportközpontját bekapcsoljuk 
a vérkeringésbe, ha az N B  küzdel
meit még sportszerűbben, még fe
gyelmezettebben, még lovagiasab- 
ban fogják lebonyolítani csapataink, 
ha a szakvezetés, a nevelői és taní
tó i munka mind nagyobb és na
gyobb területeket hódít meg —  es 
fogja  magában rejteni a jobb jövőt.

—  Az utánpótlás neveléséért to
vábbra is mindent el kell követ
nünk: edzőinknek még jobb, még 
képzettebb játékosokat kell nevet
niük, gyors, rugalmas, leleményes, 
kemény, harcos, robbanó erejű atlé
tákká kell formálniok játékosain
kat, különösen csatárainkat. Ezen 
a téren számítok az Edzők Alosz
tályának fokozott munkájára.

—■ A  magyar labdarúgás anyagi, 
társadalmi és erkölcsi megalapo
zottsága, sportszerű játék, iiszitf 
játékvezetés, ezek azok az alapok, 
amelyeken felépülhet, tovább erő
södhetik és újra világtényezővé 
emelkedhetík a magyar futball-

—  Helyesnek tartja-e azt az utat, 
amelyen Genovában elindultunk ?

—  E rre  a kérdésre tulajdonkép
pen már feleltem  azzal, amit a, 
■mérkőzésről mondottam. Most még 
annyit: ha lezajlik a horvát-ma
gyar mérkőzés is, akkor összehív
juk a magyar futball szakvezetőit, 
az edzőket és minden részletében

volna Genovában is, ha csatáraink alaposan megtárgyaljuk: m it esi

zelme. Komoly, igen nagytudású 
csapat a nagybányai együttes. A  
BSzKRT-tál együtt utazott a fővá
rosba a nagybányaiak edzője, Jeny 
Rudolf, a volt sokszoros válogatott 
balszélső. Jeny résztvett az Erdélyi 
Kupa tanácskozásokon és itt beszél
tünk vele. Megkértük, hogy beszél
jen a csapatáról, hiszen a fővárosi 
közönség nem ismeri a nagybányai 
együttest. Tekintettel arra, hogy 
vasárnap Budapesten és az általuk 
éppen most legyőzött BSzKRT-tal 
játszanak, nagyon is aktuális a 
csapat játékosainak bemutatása.

—- Talán azzal kezdem —  mondta 
Jeny Rudolf — , hogy a BSzKRT  
elleni győzelem nem tett elbizoko- 
dottá bennünket. Nagyon is tudjuk 
értékelni azt, hogy a BSzKRT há
rom  tartalékkal és körülményes, 
hosszú utazással a lábában játszott 
ellenünk. Mégis a mutatott játék  
alapján a győzelmünk megérdemelt 
volt. A z  első félidőben még egyen
rangú volt a két csapat, a második 
félidőben aztán még többet is rúg
hattunk volna a villamoscsapatnak. 
Vasárnap a fővárosi közönség látni 
fogja, hogy nem a véletlen dolga 
volt a BSzKRT elleni győzelmünk.

Megkérdeztük az edzőt, hogy a 
Nagybányai SE rendszerben-e és 
milyen rendszerben játszik.

—  Negyedik éve vagyok Nagy- 
bányán és a csapat három és fé l 
éve háromhátvédes rendszerben já t
szik, —  folytatta a beszédet Jeny. 
—  Nyugodtan állíthatom azt, b jo y  
ezalatt az idő alatt jó l megtanuljuk 
a „ leckéi“  és jó l játszuk a rend
szert. Am ikor a rendszerre áttér
tünk, első dolgom az volt, hogy 
megfelelő játékosokat keressek erre 
a célra. Azután az edzések utan 
megtárgyaltuk a rendszer kérdését 
a játékosokkal és a vita során tisz
táztunk minden felmerülő homályos 
kérdést. Ma már annyira természe
tes nálunk az, hogy 0. két hátvé
dünk fogja az ellenfél két szélsőjét, 
mintha soha másképpen nem já t-

Lukács, Praszlcr, Perneki, Hallos, 
Szőke. Hevesi, Dómján és Lukács 
já tszott abban a válogatottban, 
amelyik nemrégiben Kolozsvárott a 
Ferencváros ellen szerepelt. A  fe
rencvárosi védelem sokat mesélhet
ne Lukácsról —  mondja mosolyog
va Jeny -—, hiszen egymaga három 
gó lt helyezett el a Fradi hálójában. 
Praszlsr, a job l összekötőnk román 
válogatott volt. Hallos nagyváradi 
fiú. Perneki, a középcsatárunk ma
gas fiú, roppart gyors, jó l fejel. 
M ost nincs éppen a legjobb form á
jában, de a BSzKRT ellen kissé ja 
vu lt már. Szőke a csapat legidő
sebb játékosa, 80 éiws, tartalék volt 
a Ferencváros ellen játszó csapat
ban. A  csapat legjobb részének a 
közvetlen védelmünket tartom, de a 
fedezetsorunk is alig marad el a 
közvetlen védelmünktől.

Megemlíti Jeny Rudolf azt is, 
hogy Nagybányának 20.000 lakosa 
van és a mérkőzéseken 4000 néző 
szokott megjelenni, a lakosságnak 
20 százaléka!! Nagy lelkesedéssel 
beszél a csapat elnökéről, Weiser 
Miklósról, akinek igen nagy része 
van abban, hogy a csapat ilyen jól 
szerepel. A  csapat legfiatalabb játé
kosa, Lukács 19 éves. A  többiek —  
Szőke kivételével —  szintén jóval a 
30 év alatt vannak. Mint érdekes
séget mondja a következőket az 
edző:

—  A  csapat tagjai közül még 
senki sem volt Budapesten. A  játé
kosok között óriási a kíváncsiság 
Budapest iránt. Ezért elhatároztuk, 
hogy már génieken megérkezünk a 
fővárosba, hogy a fiúknak alkal
m uk legyen körülnézni a városban. 
Remélem, hogy a vezetőségnek ezt 
az áldozatkészségét jó  játékkal és 
győzelemmel fogják meghálálni a 
játékosaim.

\ i NyKISK—-Nagysfcöllösi Bcs»ldd el-
mímelt mór közös két pontját 0:f) g-6!- 
arúitiyal a nyiresyhásí osupat javára 
ívták. A mérkőzésen annak idején a 
Besakid nem jelent mc«.

több keresztlabdát adtak volna a 
szélsőnek, ha a földön tartották  
volna a labdát, ha egyik-msáki c sá
fárunk nem játszik olyan óvatosan. 
Akkor, amikor a magyar játékosok 
a csapat szakvezetőinek a figyelmez
tetésére a földre v itték  le a labdát, 
abban a pillanatban tökéletes urak 
voltak a pályán. V ár csak tovább 
tartottak volna azok a percek, ami
kor a labda a földön vo lt! De mást 
mondok: Ha Kincsest többet foglal
koztatták volna társai, akkor K in 
cses egymaga megnyerhette volna a 
mérkőzést. Kincses különösen a má
sodik félidőben olyan nagyot já t
szott, olyan ellenállhatatlan volt, 
hogy a világhírű B iavatit is fölül
múlta. Egyszerűen nem lehetett út
já t állni!

—■ Ml volt a mérkőzésen a leg
nagyobb élménye ?

—  Talán az, hogy a jövőre gon
doltam. Nem  érünk rá  sokat foglal
kozni a múlttal, előre kell néznünk. 
Senkit se kápráztasson el ez az 
eredmény, ne legyünk elbizakodot 
talc. Egyelőre vegyük örömmel tu
domásul az eredményt, de már gon
doljunk a holnapra is. Például a 
horvát-magyarra... Nehéz csata van 
a hátunk m ögött, de talán még ne
hezebb előtt állunk. Jusson min
denkinek az eszébe, hogy milyen 
keserves l:o -á t értünk el legutóbb 
Budapesten ellenük, milyen hallat■ 
lanul gyorsnak, keménynek, lele
ményesnek bizonyult a horvát csa
pot. Gondoljunk arra , hogy most 
Zágrábban a visszavágás vágyától 
fű tött horvát tizenegy lesz az ellen 
felünk s hogy a horvát labdarúgás 
az európai futball élvonalába tar
tozik! A  magyar csapatnak minden 
erejét és minden tudását latba kell 
vetnie ha tisztességes eredményt 
akar kiharcolni Zágrábban s ha ez 
nem történik meg, akkor bizony ott 
ki is kaphatunk,

—  Nekem az a vélemértyem, hogy 
lehet ugyan határkő egy olyan nem
zetközi viadal, am inő a genovai 
volt, tú lzott fontosságot azonban 
nem szabad tulajdonítanunk egy 
egy győzelemnek, vagy vereségnzk. 
Jóleső érzés egy győzelem, amint
hogy fájó érzés egy vereség, nem 
kell azonban m ind járt az egyikre 
lakodalmat, a másikra pedig terne-

náltunk jó l, m it rosszul es m it keU 
még tennünk.

Talán még annyit —  mondotta 
befejezésül a miniszteri biztos — , 
a genovai mérkőzés sportbeli es 
társadalmi tekintetben is jó l sike
rü lt, de jó l sikerült anyagilag is. A  
sikernek ez utóbbi része nagy elég
tétele az ú j MLBz-nek, mert súlyos, 
régi mulasztást tettünk véle jóvá az 
olasz szövetséggel szemben.

Újra Jéís?ék a Testvéri
ség— Kecskeméti AC 
NB Ili. mérkőzést

Berná-tli Ferenc szövetségi egyesbíró 
ezer dán este tárgyalta a 3. percben félbe
szakadt T-estvéri&g— KAC mérkőzés 
ügyét s annak újrajátszását rendelte el, 
A mérkőzés új időpoi tja îííyébeu nem 
döntött az egycsbíró, hanem felhívta uz 
érdekelt egyleteket, hogy ők állapodja
nak rneg egymással ebben a kérdésben. 
(A mérkőzés — mint megírtuk — porért 
szakadt félbe, mert nem volt orvos a 
pályán s a KAC orvos nélkül nem volt 
hajlandó folytatni a mérkőzést.)

Iforlityif és Lengyelt 
kát hdre eltiltották

A WMFC-Elektromos mérkőzésen kiál
lított Korái yi és Lengyel ügyében eqser- 
dán este hozott Ítéletet Bartek Isíváu 
dr fegyelmi egyesbíró. Korányit is, 
Lengyelt In két-liét hétre eltiltotta e já
téktó!. A feifiiggesstós december 4-161 
18-ig tart, tehát a kót játékos s köibe- 
csö Erdély Kupa mérkőzéseken nem 
játszhat.

A GBADJANSKI MAR MEGKAPTA A 
KIUTAZASl ENGEDÉLYT

Zágrábi tudósítónk jelenti, hogy a 
Gradjanski máris megszerezte csapata 
szamara a kiutazási engedélyi a Fcrc-ic- 
cáros elleni december 15-i budapesti mér
kőzésre. Ez a mérkőzés tehát már bizto
sítottnak tekinthető.

JÁTÉKVEZETŐ-KÜLDÉS AZ ERDÉLYI 
KUPA ELSŐ FORDULÓJÁRA

December 8-áo;
BSzKKT—Nagybányai SE: Harangozó, 

Kispwt -\\ MFC: Molnár I. Kolozsvári 
Ap—Spsed- Szabados E. ‘2 pj. Koloss- 
varrol).

December Iáén:
NAC—Elektromos: Borosé Púi <8 pj, 

Nagyváradról).

bravúr
filmje

/5WErro! Flp és üriam Hopkiits

I M N I T Á R Í S
j f  f|  gy| fa ftÉMS Uj elŐR láskezilet V.H, 3, Ls6 8/̂ g és 10 órakor. 
£ -3 '®  A H £F«EPi Rttj Az elsó S e'őadás mórsóbelt helyárakkol.
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Ifj. B ő sze  Já n o s  8 találatot,
közte 2 te lita lá latot ért el
A re n d k ívü li heti Jutalmai ?ütyk$s, Koronka  
és Tutu , az ö iszehénjres csoportban Marika 
n y e r t e
A heti ve rs e n yb e n : 1. Ifj. Bősze János,
2 . Cssthő t ndre, 3 . Ild ikó  — Az ötszel- 
vényes csoportban: 1. Marika

A. X V I. héten is kissö mérsékelten si 
került a pontszerzés. Egy-két pályázó 
ugyan elég jó l 'szerepelt ( if j.  Bősze Já
nos 8 találatot, közte 2 telitalálatot ért 
el ezen a nehéz héten), a pályázók zöme 
azonban csak 37—38 pontot szerzett, 
rossz szereplés oka nem a válogatott 
eredménye volt, inkább az, hogy t 
szelvényen szereplő kisebb roérkőzésekn 
—  talán a rendkívüli díj miatt — pá
lyázóink nem fordítottak elég gondot. 
Divat ismét növelte az előnyét, a bajnok
ságot már alig vehetik el tőle, a helye
zésekért azonban annál jobban dúl 
harc. A  telitalálat versenyben b telit 
v " — i st - -■■■« ért el, 4 telitalálatot
Azonban annál többen,

R E N D K ÍV Ü L I H E T I JU TA LO M
A  rendkívüli jutalomért a pályzóknak 

ügy szelvényen kellett telibetalálniok az 
olasz magyar mérkőzés végeredményét 
és az T. félidő eredményét is. A  magyar 
csapatot nagy bizalommal küldték tip
pelőink az  olasz csapat elleni küzdelem 
be és igen sok pályázó akadt, aki az 
eredményt eltalálta. Lényegesen keve 
scbb volt azok száma, akik ugyanazon 
n jrr-'dvényf'-* azt is tebbeta’ éVák. liosrv 
Trevisan (illetve az olasz balösszekötő) 
Ir'O -z  e ’ Ő̂ ^ólt. A jutalom feltételei 
ftözött szerepelt ugyanis az, hogy holt
versenyek esetén csak az nyerhet, aki 
rendkívüli kérdésre is helyesen felel 
meg. így  adódott, hogy egyesek Ötször, 
Bőt hatszor is eltalálták a két ered
ményt, a góllövőt azonban nem és így 
** 1 jöhettek a díj odaítélésénél számi
tásba.

A  kiírási szabályokat szem előtt tartva, 
hat olyan pályázó akadt az általános 
csoportban, aki mindhárom kérdésre 
megfelelt. Közülük is kiemelkedik 
Fütykös eredménye: 18 szelvényen ta
lálta el az olasz eredményt és a félidőt 
és ebből öt szelvényen a pó^övöt is 
telibe találta, övé tehát az első díj. A 
I I .  és I I I .  hely elöntéséhez azt Kellett 
figyelembe vennünk, b )gy a fennmaradt 
5 pályázó közül (Courtha, Csathó Endre, 
E a irá  WSC, Koronka  és Tu tu ) közül ki 
találta el többször az 1*1, l:0-ás ered
ményt. Koronka  és Tutu  3—3 szelvé
nyen találták el ezt. egyszer helyes és 
k ' *.«•-. O'yővid. y>or’ endb^r.
utánuk Hajrá W’SC következik, aki két
ezer érte el ezt az eredményt, ebből 
egyszer helyes, egyszer helytelen gól- 
lövővel. Courthc. és Csat hó Endre cgy- 
egy telitalálat sorozatukkal kiestek a 
versenyből.

Az ötszelvényes csoportbal mindössze 
két olyan pályázót találtunk, aki mind
három kéidésro helyesen felelt meg. 
Eze-k: Marika és Oroszlány Miklós. A 
kiírás érteimében a 25 pengős dijat 
semmi körülmény között sem oszthatjuk 
meg, így  kettőjük között az döntött, 
hogy melyikük szerzett a kérdéses szel
vénnyel több pontot. Marika lett az első, 
mert a szelvénnyel 24 pontot szerzett, 
m íg Oroszlány Miklós csak 22 pontot 
ért el.

A  rendkívüli heti jutalom 
eredménye

tehát a fentiek alapján:
T. d íj: 50 pengő. Nyerte: Fütykös

(Varga Jenő—Neuherrz Józsefi. Kispest, 
Jókai-utca 78. — I I —TIT. d íj: 25—25 pen
gő. Nyerték: Koronka (Amcsin Mihály,
Békéscsaba, Trefort-u, 4— 5.) és Tutu  
(Bódog Gyula—Bafy Fe: enc, XIV\, 
Szobránc-köz 1).

s c o r f : D H : ?5 pengő.
Nyerte: Marika (Jankó István, Edelény).

* i- - • -  i-'.n légionban szerepel
tek. legjobb szelvényén található tippek:

A CSC CSVERSENYBEN  
8 találattal, közte S telitalálattal vezet:
Göncölszekér. 8 telitalálatot, közte 
telitalálatot ért el: Suhajda István. —
£ találatot, közte 3 telitalálatot ért el.* 
ifj. Bősze János, Pálmai Gyula, Schultz 
Károly, Varga Zoltán, Hughes, Hajrá 
Csabai MÁV. Mészáros László, Berend 
Miklós, G.-né Nagy Erzsébet.

A T E L IT A L A L A T V E R S E N Y B E N
5 találattal vezet: Göncölszekér. — J/ te li
találatot háromszor ért el (három külön
böző szelvénnyel): Divat. — 4 telitalála
tot kétszer ért el (két különböző számú 
szelvénnyel!): Mészáros László, Suhajda 
István.

h telitalálatot egyszer ért e l: Blank
János, Bíró József, Dobsa Elek, Dodó,
Döme Ferenc, Erdélyi Gyula, Fütykös,
Hem er Gábor, Horváth Istvánné, Koron
ka, Kovács II . ,  Köves János, Libertiny
J&zsef, Lehner János, Pocok. Renner— 1 vics Zs., Lakatos L.. Langa E ,  Zsig 
fazelenyi, Rozi (Rákosi A .), Sajtos Lajos, I mond! L. 291: Báczay A.-né Pancsi Piki 
Szalontay Béla, Totola Frigyes, Labda- Szala J., Biró Gy. 290: Ella. Ködmör. J 
rugó Sinus, Berkovits Róbert, Eszjatini, I Major V. Pocok, Szekeres J 289- öcsi

Bors Énig, Budavári Bajnok, Békány 
Béla, Cseri Ferenc, Hunor* K w ács II., 
Miskolczl István. Nagy La.jos (Rkeresz 
túr), Nagy Sándor (E,.tér>a Némethy 
Imre. Tutu,

A  FŐ V ERSEN Y ÁLLÁSA  
Esetleges felszólalást szombat délig 

fogadunk el. A felszólalásban fordulón
k ig  részletezni a fontokat.

Általános csoport: 383 pontos: Divat,
373: Budavári Bajnok. 371: Fütykös, K o
ronka. 367: Tutu. 366* Göncölszekér. 364: 
Ildikó, Labdarúgó Sirius. 359: Kovács II. 
357: Mészáros L. 356: Beszédes Gy. 354: 
Schiechter M. 352: Cseri F. 350: Dobsa 
E. 349: ifj. Bősze J., Kűri X , Suhajda
I. 347: Horváth B. 346: Antonovics F .f 
Dárdai A., Renner—Szelényi. 345: Sáry
J. 341: Kovács J. i'W.-u.), La je r P. 340: 
Tóth J. 337: B ig Bili. 336: Szalontay I. 
335: Döme F. 332: Baranyai S. 331: Dé- 
kány B. 330: Dudika. Panka, Szente I. 
329: Csöpi, Kovács Gy. (Starján). Mon- 
tana. 328: Zengő. 327: Danica, Erdélyi 
Gy. 326: Eszjatini, Miskolczy I. 325: Ka* 
rar.es. 322: Herczegh J. 3.18: Csathó E. 
317: Blank J., Hajrá WSC, Nagy—Vár
szegi, Szabó E. 315: Czédly S., Smudla 
M., Rónai I. 313: Fehér I., 312: 2:0. L e j
tős J. 311: Fleissner J. 310: Ica, Peche-

ötszelvényes csoport: 308: Hughes. 307: 
Bomstingei L.. Berend M. 303: Némethy 
I. 302: Dinnyés L.-né. 301: ifj. István P. 
300: Czinszki A.-né. 299: Szafián
M., Tipp Tibi. 298: Dodó, Lesi. 297; ifj. 
Grünwaid M., Póor L, 296: Ifj. Ár J., 
Baranyai P.. Sziget A. 295: Bors E., Széli 
S. 294: Dómján É., Gárdonyi I. 293: De
meter B., Fortuna, Sás I. 292: Czvetku-

Á  fiaim, Gőblyős J.. Nagy B. dr0 Orosz
lány M. 288: Bódt M., Csíki I., Csaba 
I I I ,  Gaal L .f Kruska J.„ Nagy K ., Reppl
K . . Simon B.. ifj. Vincze K.-né. 287:
Asztalos J.. Bagdi Gy., Torbágyi J .# 
Varga Z. 286; Budavári X , Grosz F., 
Hortstein K., Pálmai Gy,, Rontó L.. 
Séf fér L . 285: Balogh E.„ Hevesy I., Mu- 
sits I., Pajcoch R, 284: Schröder I.. Tol- 
nay L., Vezérfutó. 283: Csaba I., Hart- 
mann T., ifj. Hajba N., Kaktusz, Kenes- 
sey F., Pubi. 282: Malaga F„, Mocsay S. 
281; Béke. Dudás E., Horváth, B.-né, 
Gunst L ., Tátrai K . 280: Oláh
D. Almássy S., Berkovits R .r Ma- 
róth K., Putsay K .. Vozár Gy. 27,9: 
Balázs I., Gyalóky J., Jager Z., Kondor 
D., Lukács L ., Tíz-Husz. ifj. Vámos A. 
278: H irczy M .s Muci, Nagy L., Perger 
Gy., Szűcs G. 277: Borossy Gy., Csincsák
L . , ifj. Kohut 1. N e ff B., Szalay B. 276: 
Puci, Sáiyár, Székely L ., Kön ig S., Piola. 
275: Köves J., Moldán J., Rontó S., 
Stefi. 274: Drgács A.. T iba S. 273: Buda
vári E.. Csöbör L.. Gondos B., Jávor
kai Gy., Mintái E., Oravetz Á.. Pap E., 
Tóth. 272: Györke J., Halupka N.. Jercs 
J. 271; Aranyi B., Machay I., Marika,, 
Peczár S., Szőnyi L., Türk P. 270: 
Gerle. Rotter R., T iba J., ifj. U jváry F.

P Á L Y Á Z A T I ÜZENETEK
Á  Haladás—Szolnok mérkőzéssel kap

csolatban hozzánk érkezett kéréseknek 
eleget tettünk abban az esetben, ameny- 
nyiben azokat legkésőbb a mérkőzés 
megkezdése előtt postára adták, illetve 
Rökk Szilárd-utcai gyüjtöládánkba be
dobták. Olyan felszólamlásoknak termé
szetesen nem adtunk helyt, melyeket hét
főn, sőt kedden és szerdán adtak fel. Á  
pályaválasztói jogok felcserélése egyéb
ként a figyelmes cl vasó előtt ismeretes 
kellett, hogy legyen,

A z  u t o l s ó  ö t  n a p
Ezévi m agyarító pályázatunk határide je  decem ber 10.

Derűs apróságok  
Genovából

Genova. december 3.
Kedden reggel 7 órakor vidám 

hangulatban utazott el Genovából a 
magyar válogatott csapat. Különö
sen Sáros i  Bélának volt jókedve. 
Folyton játszani akart. Az indulás 
után éppen Balogh „Bonzót" csip 
kedte, mire ,,Bonzó“ megjegyezte:

—  Béla, játssz az ujjóddal. A 4 
egyidős veled...

Még egy Sárosi XXX-eset,
Béla mesélte:
—  Tudjátok, hogyan ágyaztak a 

szállóban Boldizsárnak? Ügy, hogy 
két gerendát kapott a hóna alá. 
Olyan hosszú ágy ugyanis nemesalt 
a szállóban, de az egész városban 
sem volt.

<2
Még hétfőn történt a szálló csar

nokában. A  vörös Taki valami fel
jegyzést csinált s egyszercsak meg
szólalt:

—  Uraim, senki sem hagyhatja el 
a helyiséget. E ltűnt az itatóspapí
rom.

Két perc múlva megtalálta s most 
ezt mondta:

■— Most már elhagyhatják.

Szokásos magyarító pályázatun
kat ezévben Is kiírtuk. Mint a múlt
ban, ezidén is szép számban kapjuk 
a pályázatokat olvasóinktól, s már is 
néhány elfogadható kifejezést lá
tunk, holott a pályázatok zöme 
mindig csak az utolsó napokon szo
kott bezúdulni, s a feldolgozáshoz 
még csak részben kezdtünk hozzá.

Egyet szeretnénk még olvasóink 
szíves figyelmébe ajánlani. Ká.r pró
bálkozni teljes mértékben meggyö
kerezett, magyarossá vált idegen 
szavak, jövevényszavak kiirtásával. 
Nem érdemes a torna, a sport, sőt 
még a tenisz és golf helyett sem új 
szavakat keresni. Hogy ezeket ki
irthassuk, ahhoz olyan példátlanul 
találó, rövid, tömör, kellemes hang
zású, kifejező magyar szóra volna 
szükség, amilyent szerény vélemé
nyünk szerint ír a már nem talá
lunk. Sokkal helyesebb a csak most 
beférközö, még meg nem gyökere
zett szavak kiirtására törekednünk. 
Tele van például idegen szakkifeje
zéssel a nálunk éppen most népsze- 
rösödö kajak-sport. Olvasóink se

gítségére mindjárt vázoljuk is, mi
ről lehetne itt szó.

A  kajakozást nemrég vették fel 
az olimpiák műsorába, először az 
1936. évi, berlini játékokon szere
pelt. ,J£ajak“  gyűjtőnéven nevezzük 
ma mindazokat a csónakokat, ame
lyeket a menetiránnyal szemben haj
tanak, a csónak fenekén ülve, tér
delve, vagy padkán ülve. Valameny- 
nyi evezős és a netalán bent ülő 
kormányos is szembe fordul a me
netiránnyal. A  versenyeken három
féle kajakot használnak, s e három 
fajtán belül van egyűléses, kétülé
ses, négy-, sőt —  az indián csónak
ból -— tízüléses is. Az indián csóna
kot egy tollú lapátokkal hajtják a 
bennülők, a többit kéttolluval. A  
lapát soha sincs a. hajó pereméhez 
erősítve, nincs megtámasztva sem. 
Kézben, szabadon tartják. A  három- 
fajtájú versenykajak hivatalos el
nevezése „K“, „F“ és „C“. Ez a há
rom betű pedig a következő szava
kat takarja:

„K“ kajak. (Eredetileg egy fa-

törzsiből kivágott csepp-, vagy szi- 
varalskú, keskeny, alacsony oldal- 
magasságú, felül zárt csónak, csak 
a vezető részére szabott nyílással.)

„F“ =  összerakható kajak, más
kép falíboot, kanoe, kanu, vagy 
kenu. (Fém-, vagy favázas, gumi
val, vagy vízhatlan vászonnal be
vont, az előbbihez hasonló csónak.)

„C“ —  indián csónak, canadlan, 
amerikai kajak. (Nagyobb, de szin
tén sekélyjáratú, nyitott csónak. Az 
evezősök padkákon ülnek. Egytollú 
lapátokkal hajtják.)

Szép feladat volna a háromfajta 
kajakra és magára a kajaksportra 
megfelelő, kifejező, tömör magyar 
szavakat keresni. Mindenesetre in
kább ezt ajánljuk az olvasóinknak, 
semmint az „olimpia“  és a „mara- 
thoni“  megmagyarosítását.

Mégegyszer közöljük, hogy ez'dei 
magyarító pályázatunk határideje 
doem/ber 10., a legslkersebb három 
pályázónk ezüst veretűnket nyeri. 
Az eredményt lehetőleg karácsonyi 
számunkban hirdetjük ki.

£•3 
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Ölasz-rriagyar v. 
OÍa3z-ma.gyar f. i.
Ngyb. SE— BSzKRT Jt:l 
Szomb. FC—K E a C 2:1 
Testvériség—FTC 1:2
Goldberger—K T K  0:1
Pereces—BVSC 2:3
Haladás—Szolnok 2.5

(A  Ceglédi MOVE—Csabai
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Az európai sajtó k e llő e n  
értékeli a genovai 
döntetlent

A  genovai magyar-olasz labda
rúgómérkőzéssel az esemény jelen
tőségének megfelelően az egész euró
pai sajtó foglalkozik. A  rendelkezé
sünkre álló újságok között bön
gészve, az alábbi érdekesebb beszá
molókra, illetőleg megjegyzésekre 
akadunk. (A  mérkőzés lefolyására 
vonatkozó részeket természetesen el
hagyjuk.)

zés elmaradt., ezért jö tt fel a HaLdár-— 
Szolnok mérkőzés. A  pótverseny: Fűzfői

TT 1 o Ho^Grtus FE—
Győri AC 7:1, Kinizsi SE-Soproni SSE
2 :2. )

A X V I. H E T I VE RSE NY ERE D M ÉN YE
Általános csoport: r. d íj. 20 pengő

Nyerte: ifj. Bősze János, IX -, Ranolder- 
utca 26 b. Eredménye: 28 p ^nt (8 találat, 
közte 2 teli) — I í.  díj f 15 pengő. 
Nyerte: Csalhó Endre, Gyöngyös, Pe-
tőfl-utca 116 Eredménye: 27 pont (7
találat, közte. 3 teli. Pótverseny: 3—3—0. 
r.-vvroönb'-*": 8*. — 1IT díj: 10 pengő. 
Nyerte: Jldíkó (Rippel Béla, IV., Váei- 
trtca 63.). Eredménye: 27 por.t: (7 találat, 
közte 3 teli. P ó tv .: 3—3—0. Gólkülönb
ség: IC). — IV —X. d íj: £—5 pengő:
Nyerték: Cseri Ferenc, Nagykörös, flos- 
vat-u.ca 6. — Divat ( if i.  Csilltk György, 
V I..  Munkácsy M.-utca Ji ). — Kovács 11. 
(Kovács József, V., t llv á n yu tca  2). 
MindhArcir. eredménye: 26 pont (6 találat, 
közte 4 teli). — Budavári Bajnok i'Ko
vács Kató, I., Fcrtuna-u. 16 ). — Döme 
Ferenc, Szombathely, Rákóczi P.-utca 21. 
— FütyköL (Var.:a Jen"—Neuherez Jó
zsef, Kispest, Jolai-u. 78.). —  'Szűcs
János, Gödöllő, Nap-utca. Mindhárom 
eredménye 25 pont (7 találat, közte 2 
teli).

Az e héten 24 pontot elért, általános 
cbor*"' ''é li pályázók díjat már nem 
nyertek.

ötszelvényes csoprrt: I. díf: 50 pengő. 
Nyerte: Marika cJmkó István, Edelény, 
Borsod m.). Eredménye: 24 pont (6 ta g 
lal. közte 3 teli. Pótv.: 5—3—0). — II .  
és I I I .  díj- 5—5 pengő. Nyerte: Szíjártó 
Ferenc. Pécs. Újvilág utca 1. Eredmé
nye: 24 pont (6 találat, közié 3 teli. 
Pótv.: 3 -3 -0 ).  — Bors Ernő. XT.. Ka 
nizsai-utca 16 Eredménye* 23 pont (5 
találat, közte 4 tcM. Pótv.: 5—3—Ü).

23 pontot src.zett, de a oótversenvben 
0—0—0 ponti i érc el s így  nem nyert: 
Némethi; Tmr:.

Felszólalást szombat déüig fogadunk 
%L Addig az ered.nényhirdetés feltételes. 
Az esetleges válti zásokat vasárnap kö
böljük s a díjakat a jt  vő hét elején ad- 
}uk  postára.

b#«si 
„Wiener Mittagti

„ l:l-e t dacoltak, ki a világbajnok
tól" címmel elég egyéni leírást ad a 
mérkőzésről. Megállapítja, hogy az 
olaszok annak köszönhetik győzel
mük elmaradását, hogy Piolát állan
dóan két-három védő fedezte, ő 
azonban ' önzésében mégis maga 
akart gólt rúgni és elfeledkezett sza
badon álló társairól. Az olasz csa
patból Rava, Olmi. LooatelH és Bia- 
vodi teljesítményét emeli ki, a ma
gyarok közül Csikóst, akit a véde
lem jól támogatott. A  csatársorban 
szerinte csak Bodola állta meg a 
helyét, a többiek halványak voltak.

ti

A prágai 
Dsr91" eu3 Tag u

megamlékszik arról, hogy a magyar 
csapatnak 1925 óta nem sikerült az 
olaszt legyőznie. A  döntetlen ered
mény megfelel a teljesítményeknek." 
A hallatlanul gyors játékban a mér
kőzés képe ál.andóan változott. Az 
első félidőben, a bevezető tíz perctől 
eltekintve, az olaszok irányították 
az iramot, a második félidőben azon
ban a magyarok voltak többet já
tékban. Jobb és veszélyesebb gól
helyzeteik az olaszoknak voltak. Az 
olasz csapatban kitűnő volt a véde
lem és a fedezetsor, a csatársorban 
pedig P io la  és a két szélső. Az ösz- 
szekötök gyengébben játszottak. A 
magyar csapatban Csikós volt a ’fig- 
jobb, neki köszönhető, hogy az első 
félidőben nem esett több gól, Jó

volt a védelm, a fedezetsorban leg
jobb volt Polgár. Sárosi I I I  gyen
gébben játszott. A  csatársornak a 
Gyetvai— Bodolo-szárny volt az
ereje. Sárosi dr egyáltalán nem ta
lált magára, Kincsesnek pedig Loca- 
telli túlságosan hatalmas ellenfele 
volt.

A Zürichben
mc|je!enő „Sport"

szerint az első félidöbn az olaszok 
többnyire fölényben voltak, de mégis 
csak egy gólt értek el Trevisan ré
vén a 14. percben. Szünet után a 
magyarok egyre jpbtan éa jobban 
felülkerekedtek és a 17. percben si
került Bodolának a kiegyenlítés. A  
továbbiakban a jácék eredményte
len volt és a 40.000 nézőnek nem 
várt dönttlennel kellett megeléged
nie.

A szabadkai „Napló
így vélekedik:

„A genovai döntetlen eredmény 
kétségkívül nagy sikere a magyar 
labdarúgásnak. A  mérkőzésen hatal
mas küzdelem folyt. A  magyar csa
pat védelme pompásan működött. 
Csikós, Polgár, Biró egymást múlta 
fölül. Aránylag még Pákozdi volt a 
közvetlen védelem leggyengébb em
bere. A  fedezetsor játéka ellen 3em 
lehet kifogást emelni. A  csatársor
ban a belső trió nem tudott megbir
kózni a kemény és robusztus olasz, 
védőkkel."

A bukaresti 
Gazeta S^orturilor

hatalmas cikkben írja, le a mérkőzés 
lefolyását. A  méltat > 1 észben ilyes
féléket ír:

A  magyar válogatott új alakzat
ban játszott Genovában, abban az 
alakzatban, amelyben már a román 
válogatott ellen is játszottak a ma
gyarok. (A  bukaresti sportláp való

színűleg arra a magyar B)-váloga
tottra gondol, amely legutóbb Bu
karestben játszott. Szerk,.)

A  magyarok nagyszerűen játszot
ták az új rendszert, a döntetlent 
azonban Bodolának köszönhetik, aki 
a magyar csapat egyetlen gólját 
lőtte. Bodolaf a volt bukaresti játé
kos nagy nyeresége a magyar csa
patnak... Az eredmény reális, meg
felel a játék képének... Mindkét 
csapat szépen, de ksményen ját
szott, a nézők erős küzdelemben 
gyönyörködhettek.

Ergeraperg Nándort, a KÖLASz agilis 
főtitkárát Erdélybe helyezték át. Távo
zása nagv veszteség a KÖLéS^-ra.

A  vasárnapra tervezett kölyök mérkő
zéseket a BLASz határozata folytán a 
hideg időjárásra való tekintettel, tavasz
ra halasztották.

Az OTE vasárnap fél 2 órakor barát 
eágos meccset v ív  az UFC-vel a Vörös
vár L-útoi..

Majevszkf, a DSE ifjúsági játékosa ed
zés közben bokatörést szenvedett. A  
epo r t sza na t ó r i u inban f  e»k sz i k.

A  bevonult Szabó és Gombos nélkül 
áll ki ? vasárnap a MAFC a BEAC elleni 
főiskolai ,,rangadóra.*'

A  Kecskeméti M ÁV  leigazolta Ví 
ragból és Szeghalmit, az SzVSE. illetve 
a Szentesi M ÁV volt játékosát.

B A N K  K U PA
Hazai-Községi tp .~K ér. bk. 2:® ff * ) .

Fehér út. Vezette: Mczny. Biztos gyŐZc- 
lem. Góllövő: Oldal és Huss.

Colonialc—M ÁH  8:0 (3:0). Pasaréti-ót. 
Vezette: Balázs. A  bajnokcsapat hea.ge- 
rclt. Góllövő: Asboth (4), Laczo, Gombos. 
Solymoei, Rákost.

P K —R ÁC  3:3 Kőhányai-üt. V e 
zette: Lantos. Gyenge, unalmas játék, 
igazságos eredmény. Góllövő: Szabó (2) 
és Kapuvári, illetve Kerényi (2) os Ka
tonai.

Több elmaradt mérkőzés sorsáról a zöld. 
asztalnál döntöttek. íny  a Mowgszdák- 
Hazaj-Közsé^i tp„ a R ÁC—Hazai -Községi 
tp. és a P K — MÁH mérkőzés pontjait az 
olőláilók kaptak.

A  Bank Kupa állása*
1. Colonialo
2. Mezőgazdák
3. Postatakarék
4. RÁC
5. P K
6. Lesz B.
7. MOKTAR OKH
8. Ha zni-Községi
9. MÁH 

10, Kor. B.

18 13
17 10 
IS 10
18 10 
17 10

tp.

18
18
18
1*
18

2 80:22 29
3 50:27 24
5 47:35 23
6 53:47 22
5 49:41 2Ü
6 38:3!) 21
7 52:45 19 

1 33 22:56 9 
1 14 28:72 7

1 — 17 23:58

GYULÁN
nagy volt az Öröm a Szolnok II. fölött 
aratott győzelem után. Pécs és Kubicza 
nélkül érte el a szép eredményt a csa
pat. Pécs és Kubicza váratlanul maradt 
távol és a lig  találtak & helyükre játé
kost, mert az ifjúságiak előmérkozést. 
játszottak. Balogh intéző véleménye: ,,.Ió, 
hogy vége van a* idénynek, mert hét
főn öt játékosnnk bevonult s így  már 
aligha tudnánk ezt a szép eredményt 
megismételni. A  csapat most téli pihe
nőre tér. de már január közepén meg
kezdjük a tornatermi edzéseket.4*

Biró és Mészáros nélkül 
is győzelmet remél a 
BSzKRT a Nagybánya 
ellen

A  BSzKRT—Nagybányai SE Er-1 tet Túli játszik. Túlinak ti-ón tejár
délyi Kupa-mérkőzés érdekes kér
désre ad majd választ: vájjon az 
NSE tényleg jobb-e a tartalékos 
villamcscsapatnál, vagy a multva- 
sárnapi vereség csak a kék-sárgák 
pillanatnyi gyengeségének a rová
sára Írható, nem beszélve az idegen 
pálya és az utazás okozta kényel
metlenségről.

Kutrucz János, a BSzKRT jeles 
edzője gondban van a vasárnapi 
csapatösszeállításukkal.

—  Sajnos, nem tudunk a teljes
gárdánkkal kiállni az N S E  ellen 
most sem —  mondja az edző — , de 
még Így is győzelmet várok a fiúk 
tól. Habár sok jó t hallottam róluk, 
de —  Jeny edzőjük bevallása sze
rint ----a szerencse is segítette egy
kissé őket. Remélem, vasárnap F o r
tuna a mi pártunkra á l l . . .

—  A m i az összeállításunkat illeti, 
Biró és Mészáros hiánya gondot 
okoz. Elgondolásom a következő: a 
jótermetü, gyors nagybányaiakkal 
szintén gyors, harcos játékosolcat 
akarok szembe állítani. Ezért kap 
majd helyet B iró posztján Szalay. 
aki gyors, jó l fejel és a termetével 
sincs baj. Mosonyl a gyorsasággal 
egy kissé hadilábán áll. Jobbfedeze-

a kitiltása és vasárnap már játsz
hat. A  csatársorban Mészáros hiá
nyát úgy oldjuk meg, hogy Szabó 
I I I .  e lfogla lja  a helyét a balszélen. 
Balogh I I .  pedig átkerül a jobbol
dalra. A z t hiszem, ez a. csapot sem 
fog szégyent v a lla n i...

_  Lesz idegen ellenfelük csü
törtökön ?

—  Nem. Nincs semmi értelme, 
hogy most, az idény végén erősebb 
edzőmérközést játszunk Magunk 
közt fogunk  —  a tartalékcsapaiunlc- 
kal —  egy kis kétkapuzást tartani.

—  Az előbbi elgondolás már vég
leges ?

—  Körülbelül. A z összeállítás csak 
azért nem vitathatatlan, mert van 
agy-két könnyebb sérültünk és ezek 
harckészsége csak a csütörtöki ed
zésen lesz megállapítható. Komoly 
■panaszt azért nem hallottam egyik
tő l sem és így  azt hiszem, az ere
deti tervem szerint állhatunk fa l. . .

Roisnyi'in 53 éves iorábnn meghalt 
Karsai Jenő dr, a Rozsonyói SC tíz éven 
ét volt ügyvezető elnöke. Elnöksége alatt 
élte fénykorát az RSC. A volt felvidéki 
Magyar Testnevelő Szövetség 1934-ben 
arany éremmel tüntette ki a most el- 
htlnyt elnököt. N agy részvét mellett k í
sérték utolsó útjára,


