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Ki indul Corilnábanl
Kilenc m agyar versenyző vesz 

részt; az idei FIS-versenyeken. Zá- 
hürszky V iktor vezetésével Emődi, 
Jobbágy, Szikla és Tassonyi Edö- 
mér már kiutazott Cortinába, Bécs- 
ből pedig Szaí&y, Kővári, D eseö  dr, 
Barangvölgyi és HuTényi utazott el 
a FlS-versenyek színhelyére.

Mindössze két versenyszámban 
Indulnak a m agyarok. Lesiklásban  
(ennek két része a lesiklás és a m ű
lesiklás) és IS km -es futásban.

Ha sikerül versenyzőinknek a fin 
nekkel együtt lakniok, akkor hasz
nos tapasztalatokkal térhetnek haza 
ÍUtóink, függetlenül az eredménytől. 
Á m agyar szövetség ugyanis azt 
kérte az olasz rendezőbizottságtői, 
kogy a finnekkel együtt szállásolják 
el a m agyarokat. A  rokonérzésen 
kívül arra is gondoltak ugyanis, 
hogy fgy egvütt. lehet edzeni a. k i
tűnő futókkal.

A  négyes bizottság tudomásul v e t t e  azM tl*  
miniszteri b i z t o s é n a k  e l ő t ö r l e s z t é s e i t

f i  C é g l i g a
nem kerülheti el feloszlatását

3átékvezető»táborozás lesz február 8-án és 9-én Budapesten

A tavaszi idény előtt Oriekezleiei tart a iü íbísz- 
téri üízfes az ilB láieiiosaíuai

K ö x ö im  
az NB III. új 
sorsolását

A BVSC vezetői
g> flp# m

es versenyzői 
elmondják, 
hogy hogyan 
nyerhetik 
meg az ököl
vívó CsB-t

Március 9-re 
tűzték ki az 
MLSz közgyö- 
lését

A fokosnak több próba
játék őst várnak a csü
törtöki edzésükre
S é rd i ff fesz Berfo utóda

Tokod, január 29.
'Ha a?; előjelek nem csalnak, akkor a 

Tokod csapata egyike lesz azoknak, ame
lyik a legjobb an készült fel a tavaszi, 
idényre. A csapat már három hete edzés
ven van és az edzések három hét óta a 
Szabadban folynak! Két hete már labda- 
JSzések vannak és többzsör komoly két, 
Kapus játék is volt már! ’A most kővetkező vasárnap pedig már 
Mérkőzést szeretnének rendezni a tolco. 
Slak. Több csapatot hívtak meg és talán 
akad közöttük olyan, amelyik vállalkozik
a tokod! kirándulásra. ............

Tőül!. Bélával, a csapat lelkes edzőjével 
Beszélgettünk:

—  A. fiúk nagy 'kedvvel látogatjuk az 
tűzéseket és többen máris formában 
Bánnak.

— Berta jár az edzésekre?
■— Sajnos nem s így nála már le ts 

Mondtunk.
•— Ki les*' & helyettese?—• Sdrdi II.! Nemrég tért vissza Nytr- 

Zgyaázdról és ismét, leigazoltuk. 'Minden 
fűzésen kint van s azt hiszem minden te
kintetben pótolni tudja Bertát.

— Más változás nem várható?
— Valószínűleg lesz még változás! Nagy 

Ugyanis Kecskeméten van s aligha. ,ua 
látszani. Helyére Rozgonyi pályázik a 
iegnaayobb eséllyel.

— Más újság? , , . , .— Csütörtökön nagy edzést tartunk s 
frre több pröbajdtékost várunk. Állítólag 
tehetséges futballisták. Majd meglátjuk.

raraaaBBajJeSSSeo"*

A fél csapit beteg ■
Salgótarjánban

A  Sa'lBTC szerdán délután torna.- 
^rm i edzést tartott., A z edzésről 
fagyon sokan hiányoztak.

—  A  fé l csapat betegen fekszik  
mondotta R iff edző ■— , vála- 

nnyien ná.thalást kaptak, ily en 
formán egyelőre nem is tudunk a 
lábadban  edzeni. A k ik  m ég eg ész 
ségesek, a tornaterem ben fo ly ta tják  

edzést. Úgy volt, hogy vasárnap  
vdzőmérközést is játszunk, m ost 

is lefújtuk.
Salgótarjánban egyébként nagy a 

"Weg. Sok hó is esett, ú gyhogy 
ügyelőre a pálya is használhatatlan 
^'a-potban van.

JÁTÉKVEZETŐI VIZSGA VOLT
fötéscsabái.. Az elméleti vizsgán n 16 
K'ölt közül II átment. A JT központját 
é,!lShy Kálmán képviselte a vizsgán. A 
■tusira után Molnár Ignác tartóit vetített- 
K<5bcs előadást.
fo N lS Z

Szerdán este (árnyalta az erőlista bi- 
föttság az 1910. évi tenisz ranglistát. A | 
?$8yek ranglistáját teljésen mcgtúrgya.l- 
{»«. a férfiakkal még nem végeztek. A 
“'Kottság által véleményezett ranglista 
•biteken az clnökséff elé kerül.
% Ö L V IV A S

Kaposvár—Barcs 10:4 (levente ö.kölví- 
„í®!. Kaposvárott rendezték meg a har
sakkal a városok közötti levente okol- 
ivóméraőzést. Az első mérkőzés — Bar- 

— 8:8 arányban dönteti®! ul végzrf- 
A másodikat fölényesen nyerték 

ÍSSg a kaposvári leventék. Eredmények 
a kaposvári versenyzők): Ac-s fyyoa 

ellen, Horváth ellenfele, An-dri fol- 
t23a. Fajszi ellet viszont Pandúr adja 
KJ; Fw •

A  labdarúgás ügyeit intéző né
gyes bizottság Prém  Lóránd dr el
nökletével szerdán ülést tartott az 
OTT helyiségében. A z ülésen Gicló- 
fa lvy  Pál dr előterjesztéseit tudo
másul vette. A  fontosabb ügyek a 
következők voltak:

1, Ism ertette  a miniszteri biztos a 
belügym iniszter rendeletét, amely 
az önkorm ányzatra való áttérést 
szabályozza. (A z  átmenet részleteit 
külön cikkben ismertetjük.)

2. A z Edzők Testületé a tél fo 
lyamán a labdarúgósport legfon to
sabb kérdéseiről előadássorozatot 
tart. A z első előadás január 31-én, 
pénteken este lesz az MLSz tanács
termében. A z előadás tá rgya :_ A  
gyorsaság jelentősége a labdarúgó- 
játékban;’ mit kell. tennünk gyorsa
ságunk fokozása érdekében? Elő
adó: . Farkas Mátyás, .a M AC at
létaedzője.

S. A JT február 8-án és 9-én ren
dezi Budapesten II. országos já ték 
vezető-táborozását. Á. Testület 65 
vidéki játékvezetőt hoz fel a szö
vetség költségén Budapestre. Részt- 
vesznek a táborozáson az összes 
budapesti N B-játékvezetök is. A 
táborozás előadásainak anyagát 
sokszorosítják ügy, hogy azt m eg
kapják m ajd azok a játékvezetők 
is, akik nem vehetnek részt a tábo
rozáson.

4. A belügym iniszter nem fogad
ta el a Cégiigának azt a kérelm ét, 
hogy a m iniszter helyezze hatályon 
kívül a Cégliga feloszlását kimondó 
közgyűlési határozatot. Ezzel szem
ben felszólította a miniszter a Cég
liga vezetőségét, hogy a feloszlást 
kimondó közgyűlési határozatot 
sürgősen terjesszék fel hozzá. Ezzel 
a Cégliga feloszlása kikérülhete.t- 
lenné vált és így  a. vállalati egyle
tek labdarúgó sportjának irányítása

is végérvényesen, az M LSz hatás
körébe kerül.

5. A  tavaszi idény m egkezdése  
előtt a miniszteri biztos értekezlet
re fog ja  összehívni a budapesti NB- 
játékosokat. A  nyári táborozás az 
őszi tapasztalatok szerint igen jó  
hatással volt. A. fegyelm i ügyek 
száma jelentősen visszaesett. A  m i
niszteri biztos tehát joggal vár to
vábbi jó  eredményt egy ilyer^ újabb 
játékosértekezlettöl.

6. A z MLSz folytatni f ogja azo
kat a vidéki előadásokat ás gya 
korlati bem utatókat, am elyeket 
eddig Fábián József, Vághy Kál- | 
mán, Benlcey Im re és Molnár Ignác 
végzett. Ezek. az előadások a ta
vaszi idény kezdetéig- folytatódni 
fognak.

Ezután több kisebb , jelentőségű 
ügyet tárgyalt ‘ m eg a négyes bizott
ság.

m í
—  Kiről van sző, T erefere ú r í
—  E gyik nagycsapatunk nem  

éppen nagyranött vezetőjéről.
—- Honnan tud ja f
—  Ott, ahol izzó a hangulat, azt 

mesélik, hogy előrehaladott tárgya
lásokat folytatnak az utódjával,

—  Ki lenne a z t
—  Csak annyit árulhatok el, 

hogy a csapat egyik, volt jobbszél- 
sö jét szem elték ki erre a helyre. A z  
biztos, hogy nála, jó  kézben lesznek  
az ifik.

| jel, aztán menj haza és pihend ki 
magadat. ■.

K iszely  azonban nem enged:
—  N agyon szeretnék, edzenit
—  Jól van —  mondja Dimény. Es 

leveti a melegítő nadrágját.. Oda
adja „L apaj“ -nak.

a Ferencváros sa&erdai edaeésén
Pósa rosszul ugrott a villamosra újra 
sérült

ö t  perc múlva már K iszely is be
áll a sorba.

A  s?erdai edzés aránylag rövid 
ideig tartott, m integy egy óra .kosz- 
szak

—  Ma —  mondotta ez edzés ujfcu 
Dim ény —  azért rendeztünk rövi- 
debb edzést, m ert utántt játékos*  
iértekezletet tartunk. A  legközelebbi 
edzés pénteken lesz. Ezen labdajá
tékok , váltófutás és izomlázitó szá
m ok szerepelnek. Vasárnap délelőtt 
fé l 11 órakor tartjuk az első szabad
téri edzést a Fórinyák-uicai pályán„ 
Ennek a végén  lesz egy  kis kétkapns 
já ték  is.

Szerdán délután a vörös Takács 
az első, akivel összetalálkozunk az 
üllőiúti pályán. A z A )-le látó  előtt 
csóválgatja a fe jét:

—  N em  tudom, —  m ondja —  ki
nek kellett es a nagy hideg, meg  
ez az újabb havazás. Nekünk  
sem m iesetre sem. Tegnap dicsértük  
a pályát, hogy lement róla mind-en 
víz, most m eg újabb hótakarót ka
pott a gyep. A z  újabb olvadásra 
aztán megint nagy pocsolya less 
itten.

Lent, a jó  m eleg öltözőben a rég 
nem látott Pálinkás gubbaszt a 
pádon. Elég rossz bőrben ■ van. K ö
hög is.

.—- Tegnap délután jö ttem  vissza 
Kistelekről —  újságolja Pálinkás. 
— • Tizennégy napig nyom tam  az 
ágyat. Cudarul elkapott a nátha- 
láz. Ú gy érzem , m ég mindig nem  
lábaltam ki belőle.

—  A kkor  minek vetkőztél le —  
m ondja Csikós ■—, öltözz fel és 
m enj hasa. Hiszen mindenki látja 
rólad, hogy beteg  vagy még.

Nem  akarok egészen  elpuhulni *lehet ez f

Wancia veszt Szalay ellen, Masryerfi 
p-jcase; uyf'Z Bosnyálj elten, _n Vörös-
S ? r ° k  Dévai—Kapocs! mérkőzés öön-.

Menüi végződött,
■®SZAS

úszószílvetség elnöki tanácsa kijelöl-
®!k j , különböző bizottságok elnökét és 
n/iMÓját. A bizottságok tagjait a ía- 
J^sulés választotta. A vfziiabdabizottság 

uiíke [vády Sándor dr. a gazdasági bi- 
vitéz Béldy Alajos, az intéző- 

Kbttügé Balogh László dr letts

—  vág vissza Pálinkás -—, úgyis 
torkig vagyok  már az ággyal.

M ost érkezik m eg Pósa. Kicsit 
húzza a lábát.

—  Tegnap este  —  m ondja —  
rosszul ugrottam  fe l egy  villamosra 
es újból m egroppant a fá jós tér
dem. Csuda balszerencsés vagyok  
ezzel a sérüléssel.

—  Mondd csak p r a k k e r "  —  ér
deklődik a vörös Tahi — , é g y -e  az 
utolsó villamos volt, am elyikre 
rosszul u gro ttá l? !

—  D ehogy  is —  tiltakozik Pósa 
— > hiszen korán volt még.

—  H át akkor  —  mondja Takács
—  m iért ugrottál fe l?  Hiszen olyan 
sűrűn jönnek mostanában a villa
m osok, niint a g yerek ek  az iskolá
ból.

—  A z  a baj a. te  térdeddel —  
állapítja m eg Szoylca dr — , hogy  
nem pihentél vele eleget. Am ikor 
m ég a Szegedben játszottam , én is 
hasonló sérülést kaptam  s  éppen a

Kispest elleni m érkőzésen. A z or
vos sok pihenőt és iszapkezelést 
ajánlott. Pihentem  is eleget, de 
m eg is gyógyu ltam . Neked, is ha
sonló kezelés kellett volna,.

—  Hátha seh ogy  sem  m egy  —  
mondja nekikeseredve Pósa  — , hát 
szépen csendesen  visszavonulok.

—  Úgyis üzletem ber vagy már
—  szól oda Csikós annak nem
igen kell m ár futballoznia.

—  Csak hagyd az üzletem bereket
—  inti le C sikóst „P rákker“ :  —  A z  
anyósom  ma reggel úgyis elnézte 
az órát és m ár hajnali három óra
kor kizavart az ágyból, hogy nyis
sak üzletet. .Már félig  felöltöztem , 
am ikor kiderült a tévedés. M ég  
m ost is csodára álmos vagyok.

Lázár G yuszi arról panaszkodik, 
hogy  néha olyan  szúrást érez a 
jobbtérdében, h ogy  már szinte k i
bírhatatlan.

.—  Talán reum át kaphattam va
lahol —  m on dja  — , de az is lehet
séges, hogy az időváltozást érzi a 
lábam. M it gondol, Tahi bácsi, mi

Domboldalon játszott két- 
kapura a D iM Á VA G

(150 méteres pályán)
Diósgyőr, január 29.

A V íMAVa G szerdán délután nem a 
..tadionban, hanem az attól két kilomé. 
térré lévő domb oldalán tartott kótkapus 
edzést. A pálya talaja ugyanis olyan rossz 
állapotban volt, hogy azon nem lehetett 
játszani. A játékosok melegítőben gyalo
goltak (helyenként futottak) a dombolda
lig, ott a melegítőkből kapukat csináltak 
és máris nekiálltak a kétkapüs játéknak. 
Két tizes csapat játszott. Az első csapat 
így állt fel:

Gáspár — v.^Bohus, Kalocsai — Túrán, 
Barta — , Füzér, Berecz, Fazekas, Barna, 
Turbóid. • • ■ • ■A .pálya talaja kissé csúszós volt. A já
tékosokat azonban sem ez nem gátolja a 
nagy játékkedvben, sem az, hogy a 
domboldal erősen lejtős, és . a pálya- mint
egy 150 méter hosszú volt. Gáspár reme
kül védett, a fedezetsor is jól játszott, a 
csatársorból pedig a belsőhármas máris 
igen jó formában van. Az első csapat 
nyolc gólt lőtt, ezeken Berecz (3), Barna 
2\ Füzér (2) és Turbéki osztozkodott. A

—  Semmj egyéb , Gyuszi —  álla
pítja. m eg T akács — , minthogy 
öregszünk m ár egy  kicsit.

Dim ény  L a jos  edző öt óra tájban 
veszi szám ba a társaságot. Kiderül, 
hogy csak Sárosi dr, N agy  Andris, 
Bíró Dani és K iszely  hiányzik.

-----Sárosi dr -— m ondja Dim ény
—  betegen  fekszik . N agy Andris is 
az ágyat n yom ja  és K iszely sem  
egészséges. Bírónak, ú gy tudom, 
már nem kell kijárnia az edzé
sekre.

Pontosan ö t  órakor kezdődik el 
az edzés. F utás, torna és lábtenisz 
szerepel az edzés műsorán.

Már javában  foly ik  az edzés, 
amikor benyit a tornaterembe Ki
szely. '

—  D im ény úr, kérem  —  m ondja
—  edzeni szeretnék . Nincsen azon
ban m elegítő nadrágom,. F élek , hogy  
anélkül újból m egfázom .
' —  Ha b e teg  vagy  —  válaszolja 

Dim ény  —  n em  keU edzened. Füröd-

Egészen jó formát 
mutatott már a W ÜFC  
szard n a kétkapüs 
edzésen

A WMFC szerdai edzése előtt az öltö
zőben Szabadkai felmentést kért Jávor 
edzőtói.

— .4 hónom alatt mérges furunkulus 
keletkezett — mondotta Szabadkai, — • 
Betegállományban vagyok.

Szabadkai- természetesen megkapta a 
felmentést. A játékosok melegítőbe öl
tözve. meleg sapkában vonultak ki a hó
val borított pályára.

Előbb két kört futnak, majd tízpercnyi 
céítornászás után kétkapüs játékra áll 
fel az első csapat a tartalékok ellen. Az 
első csapat összeállítása a következő: 
Tihanyi I. — Kallói, Korányi — Négyért, 
Kapta, Szalay — Rökk, Harangozó, Ma
rósvári, Tihanyi 11., Pintér. A tartalékok 
kapuját Szabó védi. Játszik továbbá Du
dás, Gére, Kiss, Csurgó, néhány próba
játékos és Fenyvesi, a III. kér. volt játé
kosa. Fenyvesi fél, hogy elhízik, azért 
jött ki egy kis mozgásra.

A játékosok vidáman futkároznak a fe
hér hótakarón.. Az első csapat igen jő  
játékot mutat és a 30 perctg tartó félidő 
alatt 4 gólt vág be Szabó Tóni kapujába.

kétkapüs játék után visszafutottak & tor
naterembe s ott még ladbavezetést, fe
jelést és passzolást gyakoroltak. Az edzéb 
után Csakkay ezt mondta:

— Nagyon örülök, hogy Felföldi dlla-‘
pata már javul. Holnap már kiszedik a 
libából a kapcsokat s a fiú S—10 , nap 
múlva edzésbe is állhat._ Sajnos, a pálya 
rossz talaja miatt eddig nem tudtunk 
rajta komoly kétkapüs_edzé:si tartani, pe
dig erre nagy szükségünk volna, hiszen 
tornatermi edzéseket már éppen elég rég
óta űzzük. • . ,  „

Csapkay az NB beosztási tervezetéről 
is beszélt. - . -— Nagy hiba volna, ha az NB I.-et két 
csoportra osztanák. Nincs nekünk olyan 
sok, közel egyforma ■ erejű csapatukig. 
Csak néhány mérkőzés volna igazán  ̂ér
dekes és izgalmas. A közönség is rájönne 
erre' s ez bizony a nézőszám csökkenését 
vonná maga után. Ezt már csak azért is 
nyugodtan, ájulhatom, mert Olaszország
ban is tapasztaltam ugyanezt,

■ K, B.

Marosvári és Itökl: osztozkodik ezeken a 
gólokon. A második, félidőre a Tihanyi 1. 
Kállói, Korányi védelem átmegy á  tarta
lékokhoz és ekkor már nem megy úgy a. 
góllövés a „nagyoknak” . Sőt-, a vegyes
csapat támad többet és Adelmann, Feny
vesi, valamint Próbajátékos I. révén 3 
gólt ér el. Ezután Marosvári bevágja as 
ötödiket, amire Próbajátékos ti. válaszol, 
így végeredményben 5:4 az első csapat 
javára.

Az edzés után Jávor ed2ő így beszélt a 
látottakról:

— Bzen a hóval borított, szokatlan fa
la, ión egészen jó játékot mutattak a fiúk. 
Két-három játékosunk már „tip-íop" for
mában van. Azt hiszem, nem lesz baj 
tavasszal. . .

TO RN A
A Postás tornarersenye. Január S3!: .ín 

rendeato a Poslás Sport Egyesület a Dob
utcai pootsigazgátóiági épületben lévő 
tornateremben a férfi és női szakosztály, 
háziversenyét. A hölgyek versenyét Fe
hér Anna nyerte, megérdemelten Növök 
é, Báder előtt. Á férfiak versenyéi Si- 
moníalvj dr nyerte Baranyai I és Ba-rai.j'ai' 
II- előtt. Különösen érdekeséé telte © 
versenyt, hogy a pontozók minden gya
korlat után nyíltan jelezték az általak 
értékelt eredményt, A versenyt díjkicszié 
vacsora követte.



Csütörtök, 1941 j&tsuár 30.

25 ponttal Is lehetett nyerni
a Téli ICypa Pályásat utcísőelőtti forduló
jában
L  Vozár Pál, 2. Varqa-Neuhercz, 3 Juhász Miklós — Az 
otsze. vényes csoportban.

Kedden már megírtuk, hogy i,z utolsó- 
előtti fordulóban sem volt pontszüret. 
Oka: a Genova veresége és a Bologna dön
tetlenje.

Talán az utolsó forduló nagyobb pont
szüretet hoz A hátrább állók közül most 
rnár csak az öt szelvényesek törhetnek 
élre. Az általános csoportban alighanem 
a Rongyos—Petre pár között dől el az 
első hely kérdése, bár P  este zent lötinc • is 
esélyes még az első helyre.

Hogy az ötszelvényes csoportban még a 
nátrább állók is előre törhetnek, annak 
bizonyítéka Csaba I. esete. Csaba L a 
múlt héten a 33—15. helyen állt s most az 
első helyen van.
. A héten befejeződik a pályázat. Ajánla
tos az utolsó szelvényen különös gond
dal tippelni, mert hiszen az esetleges 
holtversenyeket az dönti el, hogy ki sze- 
repeit jobban az utolsó szelvénnyel.

Különösen sokat határoz az utolsó szel
vény a csúcs és telitalálatversenyben, ahol 
még olyanok is nyerhetnek, akik most 
nincsenek is a felsoroltak között.

A Verseny a százasért úgy látszik nem 
hoz eredményt. Az utolsó fordulóban 
ugyan még akadhat nyertese a 10 0  pen
gős díjnak. mert hiszen az ökölvívó mér
kőzések eredményét mm olyan nehéz tc- 
Hbetalálni, az olasz mérkőzéseken meg a 
Juventus, Roma és Genova idegenben ját
szik s ez a három csapat idegenben még 
nem győzőit. A másik három mérkőzésen 
meg a JFiorentina, Milano és Ambrus ián a 
győzelme valószínűnek látszik, tehát még 
reménykedhetünk: talán lesz hat telita
lálat is, A héten legjobban szerepeltek 
legjobb szelvényen található tippek;

1 lömből Károly
0—0—3—0 p. — ÍV—V ili .  díj: 5—5 pengő. 
Nyerte Kovács József, Bp., V„ Bálvány u.
2., Gross-cég. E.r 28 p. (8:2). Pótv.;
0—0—0—2, p. — Dorka (Meskó József— 
Karácsony József), Kispest. TÍ., I-íungá- 
ria-u. 2. — Hageroann Frigyes. Rákos
keresztúr Pesti-út 90. — MFTR (Götz 
Sándor), Ujpset, Árpád u. 8 ., I. 16. Mind
három e .: 27 p. (7 -3 ) . — Petre Lajos, 
Ludány. E ,: 26 p. (8—1). Pótv : 5—0—3—0 
pont.

26 pontot szerezett, de a pótversenyben 
rosszabbul szerepelt s így nem nyert: 
Meri Antal.

ötszelvényes csoport: i. díj: 10 pengő, 
Nyerte: Tömböl Károly, Kalocsa. Selyem- 
in 5. E„: 25 p. (7—2). Pótv.: 5—0—3— 3 p. 
Gólkülönbség: 15. — JJ.— UI d íj : 5—5 
pengő Nyerte: VcHticzky Dezső* Bp., XTV 
G’zel.a-út 37. E .: 25 p (7—2). Pótv.: 5—0 
—3—3 p Gk.: 16. Spindler Antal, Bp. VII. f 
Aréna-út 36. E .: 25 p. (7—2) Pótv.:
0 -0 - 5 —0 pont.

25 pontot szerzett, de a pótversenyben I 
a fentieknél rosszabbul szerepelt s ígv | 
nem nyert: Csatár, É. Sz., ifj. Tóth L, 
T., Léhner J.

Az eredményhirdetés egyelőre feltételes. 
Esetleges felszólalást szombat reggelig 
fogadunk eí. Amennyiben változás lenne, 
úgy azt a vasárnapi számunkban közöl
jük. Á díjakat kedden adjuk postára,

A CSÜCSVERSENYBEN 
3 találattal, közte 4 telitalálattal vezet: 
Szentes, — 8 találatot, közte 3 telitalálatot 
ért el: Dorka, Csaba Lehner János, 
Meri Antal, Rongyos.

172: Dorka. 171: Renner—Sze'iényl. 170: 
Kovács J. (W -u.3. 169: Dékány B., Du- 
dika. 168: Kűri J.. Sáry J. 167: Czédly S., 

sGidály T., Güncölszekér, Kék, Újpest 4. 
166: Kispál G., 50FA. 164: Cinzano, Hor
váth B., Toncsi. 163: Dobsa E.„ Döme F. 
162: Remény. 161: Csimbi, Szentes. 160: 
Csöpi. Herczeg J.„ Marika (R. B.), Mon
tana, Utász. 159: Bazsó 1., Divat, Mis- 
kolczy I., Smudla M. ar., Szabó Gy. (T. 
K .-u .'. 158: Alvilág, Papp J. <R. F. u.). 
167: Tóth B. 156: Cseri F.. Dárdai Á „ Ka
rakán. 155: Csathó E. Lilla.

Ötsze'lvényes csoport: 161 ponttal vezet: 
Csaba i . 157: Fantom. 356: Belényes! B., 
Dékány B. III., 21 FM, 155: Csuka. 154: 
Miseje N.. Szűcs J., Wagner A. 153: Csaba 
Ií.» Érzés. 352: Gangl I.. Lehner J. 151: 
Gerle, ifj. Tóth L. I. 150: Erzsiké (G.I.-néb 
Suhajda J., Tücsök. 149: Molnár A. (ő-u .), 
Pubí. 148: ifj. Déri M., ifj. Gaál L., Ibi, 
Kény h erez L .P Séf fér L., Szigetvári fí. 
147: Csusza. Dodó (B. I.), Nagy B. dr., 
Tabu. 146: Á fiaim, Ancsin P., Boby, ^o- 
dor J., Gyöngyös 6 .„ Molnár J. (Szhely), 
Premier, Spindler A., Szigeti Á 145: Ké- 
kedfürdö, Suhajda I. 144. Hunor, Má
gia, öcsi, Pejcoch A. né. Muci. 143: Bó- 
dogh Gv.-né, Budai, Diadal I., Diadal II., 
Dmon, Dulcsán I., Horváth I.-né, Kovács 
J. (Baross-u ), Kubícsek A. dr.ff Lesi, 
Nagy F.-né, Peczár S., Pityu—Zsóka, 
Szabó J., Tömböl K.

■ ÜZENETEK:
Palatínus: 132 p. — Szeder L,: 128 p.

Bodola Budapesten
szigorúan ihleti ügyben“ )

Véletlenül akadtunk össze Bodola 
Gyulával Budapesten. Meglepetve és 
kissé gyanakodva kérdeztük m eg 
tőle:

—  Mit csinál Budapesten? Csak 
nem hagyta ott megint N agyvára
dot?

Amfor.—Yenezia 
J u ven.—Lazio 
Genova.—Fi o r er,. 
Kovára,—Bari 
TJvorno—Atai. 
Kapoli—Milano 
Triest.—Torino 
Koma—Bologna
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4:2 2:0 2 :0 2:1 2:0
3:2 3:1 2:0 3:0 1:0
0:1 1 : 2 1:2 1:2 1:0
4:0 4:1 4:1 4:1 2:0
3:1 3:1 2:1 1:0 2:1
3:2 2:1 2:1 3:0 2 : 1
1:0 1:0 1:0 1:0 1:0
1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

A pótverseny: Koma—Bologna I. f. e 
0:1, Juventus—Lazio I. 1. e. 1:2, Napoli— 
Milano I. t. e. 2:1, Ambrosiana—Venezia 
I. í. e. 3:0.
A TÉLT KUPA PÁLYÁZAT VII RÉTI 

VERSENYÉNEK EREDMÉNYE: 
Általános csoport: J. díj: 20 pengő.

Nyerte: Csaba I. (Vozár Pál—ötazelvényes 
csoport), Békéscsaba, 1TI. Kazinczl-u. 2 0 . 
Eredménye: 30 pont. (8  találat, közte 3 
teli.) — TI. díj: lő pengő. Nyerte: Ron
gyos (Varga Jenő—Neuhercz József), Kis
pest. Jókai-u. 78. E .: 28 p. (8—2). Pótv.: 
»—0—3—3 pont. — UI. d íj: 10 pengő. 
Nyerte: Lilla (Juhász Miklós), Bp„ V., 
Kossuth L.-tér 9. E .: 28 p. (8:2). Pótv.:

A TELIT ALÁ LATVERSENYBEN  
5 telitalálattal vezet: Csáky Lajos. Kis
pál Géza, Kűri József. •— -j telitalálatot 
háromszor irt el thárom különböző jor 
dalában): Petre Lajos. — I, telitalálatot 
kétszer ért el: Czédly Sándor. Csaba I! , 
Kicsikém, Lajer P., Mocsay S., Rongyos, 
Szentes, Toncsi. —- J) telitalálatot egyszer 
ért el: Alvilág, Aranyi j . ,  Beszédes Gy., 
Olnzano, Csathó J£„ Csimbi, Demeter B., 
p.id.'ka, Erzsiké ÍG. I.-né), Erős IV., 
ifj. Gaál L., Gidály T., Göncölszekér, 
Hajnalka, Herczegh J.. Horváth B. (Vác), 
Hóvirág, Hungária, Ibi, ifj. Jelinek A., 
Kapitány I., Kovács J. (W .-u.), Kűri J., 
JCuolcsek A., dr. Lesi (L. J.i, Meri An
tal, MFTR, Miskolczy I., Nagy F.-né, 
Olimpia (H. Gy.). Pestszentlőrinci, Reiter 
,T, Remény, Renner—Szelényi, Rónai 
Sárkány (B. Gy.-né), Saturnus, Tolnai 
L „ ifj. Tóth L. I.

A FŐVERSENY ÁLLÁSA 
(Esetleges felszólalást szombat reggeli-j 

fogadunk el. A felszólalást együtt lehet 
küldeni a VIII. száméi szelvénnyel, a fe l
szólalásban azonban a pályázó köteles 
fordulónkint részletezni u saját számí
tását.)

Általános csoport: 182 ponttal vezet:
Rongyos, Petre L 180: Pestszentlőrine.
178: Lajer P. 177: MFTR. 176: Kicsikém. 
175: Gyöngyös 10, Meri A. 173: Beszédes 
Gy,, Kék Duna, Kovács J. (Bálvány-u.).

Bodola derűs nyugalmával így  
válaszolt:

—  Egyáltalán nem. Szigorúan üz
leti ügyben jöttem  fel Budapestre. 
A z egyik  minisztériumban van elin
téznivalóm és ebben az ügyben sza
ladgálok.

-— Mi újság N agyváradon?
—- A z, hogy már edzünk. Január 

12-én kezdődött nálunk a tavaszi 
edzés és vasárnap már labdát is 
rúgtunk, mégpedig elég kiadósán.

—  Eszerint nem lesz baj a tavaszi 
form ával a válogatott szem pontjá
ból ?

—  A z a kérdés, milyen m érkőzé
seket fogunk játszani a március 
15-én esedékes első bajnoki m érkő
zésünkig. Úgy hallom, tárgyalnak a 
Gammával, hogy február 16-án ide
jönnénk barátságos m érkőzésre. H át 
ez már kiadós kis m eccs lenne. A

! továbbiakról nem tudok. Á st hiszem , 
a kapitány úr majd fog  intézkedni, 
mi legyen  velünk, ha a válogatott j

BÁRKI BEKÜLDHETI
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Póiverscíiy: A pontversenybe csak 
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számításba, egyébként caak holtver 
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A beküldő alávet! magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kir.t ötnél több szelvényt küld. kö
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és fór* 
galombnn levő használatlan 30 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kir.t ötnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (csillagot) ten&i:

szem pontjából figyelem be vesz ben
nünket.

Bodola sietve búcsúzott tőlünk, de 
m ég megkérdeztük tőle:

—  M ost már elégedett a nagyvá
radi polgári elhelyezkedésével ?

—  Á st hiszem, a tavaszig, illetve 
a nyárig minden rendbejön. A kkor  
pedig nekem  essem  ágában sem lesz 
Budapestre jönni.

—  Ss ha nem less minden rend
ben?

—  M ég akkor is nagyon m essze 
van a bajnokság vége. M ennyi min
den történhet m ég addig!

íg y  szólt Bodola és sietve távo
zott az Igazságügyi minisztérium 
felé.

Súlyos csapás érte Komoróczy Lajosi, 
lapunk rajzolóját. Édesanyja, dr Komo
róczy Ivánné 64 esztendős korában e l - ' 
hunyt.

! CEGLÉDEN
nagy bizalommal  ̂ tekintenek a tavaszi 
forduló elé. Egyelőre ugyan még csak 
bálna készüllek a ceglédi futballisták* 
de közben azért edzések, is varrnak. Piros 
Benő ezakosatályi elnök mondottá: — Ha 

i jól megy, akkor egy-Iiét helyen erősí-
I liink tó. Uiry érzem, hogy a tavaszi idé; 

nyün-k eredményesebb lesz, mint az ősz* 
volt.

Pénteken less Farkas Mátyás előadása*
Megírtuk, hojry Farkas Mátyás, a MAC* 
atléták kiváló edzője a labdarúgó edzők 
alosztálya felkérésére előadást tart a 
gyorsaságról. Az előadást ' eredetileg 
keddre tervezték, később azokban úgV 
határoztak, hogy pénteken tartják meg. 
Kedden ugyanis az előadás ütközött volna 
a mestervlzs^áztató tanfolyam egyik elő
adásával. Farkas Mátyás előadásának 
hatalmas közönségre lesz. Nemcsak a* 
edzők, hanem az egyesületi vezetők köziül 
is sokan lesznek jelen, ezenkívül kötete* 
zővó teszik az előadás meghallgatását ® 
válogatottá ki.»k s az utánpótlás tagjai
nak is. Farkas Mátyás előadása tehát 
január 31-én, pénteken este fél 7 órakor 
kezdődik az MLSz földszinti tanácstér- 
mében.

a W M  -jauLstyf'
/

Is m ú tk : f E tm  IA S Z L0  — •
(27)

A  25— 30— 35 méteres bom baszabadrűgások azonban 
már gyakran zúdulnak kapura. Ezek nagyon veszélyesek, 
főleg, ha gyorsak. Minél távolabbi a szabadrúgás, a védelem 
annál többet habozik, hogy álljon-e sorfalat, vagy  ne. Ha a 
védelem  habozik, a rúgó ne habozzék!

A z ellenfél általában sohasem tudja, hogy a lövés 
kapura m egy-e, vagy pedig passz lesz belőle. Ha .az ellen
ié i védelme gondos, akkor mind a két esetre felkészül. 
Egyrészt sorfallal zárja el a kaput, másrészt pedig igyekszik 
lefogni az ellenfél szabadon levő embereit. A  jó  sorfa l ellen 
aem lehet kapura bombázni a labdát. Valami olyasm it 
kellene csinálni, ami váratlan. Híres bom bázóinknak sem 
esik le az aranygyűrű az ujjúkról, ha a sorfalba va ló  bom 
bázás helyett passzolnak.

■Ha például a kaputól m integy 20— 22 méterre rúgunk 
szabadrúgást, akkor az ellenfél bizonyára sorfalat áll, sőt 
igyekszik lefogni csatárainkat is. Ilyenkor m eg lehet próbál
kozni azzal a trükkel is, hogy & labdának nekifutó játékos 
átugorja a labdát s  a \mögötte fu tó másik já ték os  lő. Ez 
azonban eléggé ismert trükk, a jó  sorfai nem ugrik szét az 
első mozdulatra, tehát a „rangrejtve" rúgó játékos lövése is 
szilárd falat talál. E z persze nem jelenti azt, h og y  ritkán  
alkalmazva ez a fogás nem lehet sikeres.

Megkísérelheti a rúgó alányesve valamelyik sarokra 
emelni a labdát, hátha elalszik a kapus. H a passzolni akar
ju k  a labdát, akkor arra vigyázzunk, hogy ne v a l a k i h e z  
adjuk a labdát, hanem a rúgó játékos oldalt adott labdá
jára (a rúgó persze bom balövést mim eljeA) valaki h á t u l 
r ó l  fusson rá. íg y  valahogy:

34.

Mint látható, a lefogott játékosok kifelé  m ozognak, 
hogy  magukkal húzzák a  védőket, amennyire lehet. Áss a

játékos, aki most a labdát kapja, hátulról indult el, „á rta t
lan" helyről. Persze, am ikor a rúgó játékos nekiindult a 
labdának, akkor ő is megindult.

Ha az ellenfél nem áií sorfalat, kivétel nélkül mindig 
kapura kell lőni. M ég rossz szögből is. Bárm ennyire is el 
tudja a kapus állni a szöget, egy erős labda kirepülhet a 
kezéből. (Ilyenkor általában a lapos bom ba á legjobb. 
A  kapusok nem szívesen nyúlnak le a földre. Időbe telik.)

Ha látjuk, hogy a sorfal csak félig  takarja el a kaput, 
akkor is többféle megoldás lehetséges. Van, aki rábornbázza 
a szabadon hagyott résre a labdát, vagy —  a kapu ellenkező 
sarkába emeli.

Ha lehetséges, azt is megtehetjük, hogy eg y  játékosun
kat beállítjuk a sorfalba, esetleg közvetlenül a sorfal mellé ' 
(vigyázzunk a lesre!) Ez a játékos könnyen kitigorhat arra 
a labdára, amelyet .a rúgó játékos éppen csak átem,el a sor
falon, hogy a kapus m ég ne csíphesse el.

Szögleíriigás
Voltaképpen ez is a szabadrúgások  közé tartozik.
A  „Védelem i-fejezetben láttuk, hogyan helyezkednek 

a védők. A zaz: hogyan fog já k  le kivétel nélkül minden em
berünket. Ha azonban a csatáraink nem eg y  helyben  várják 
a labdát, akkor lélegzethez juthatnak.

Természetesen a jó  fejelőt a kapu elé küldjük, m ég ha 
az „civilben" védőjátékos is. ,^Megszálljuk" a  tizenhatos 
környékét is, m ert egy kipattant labdát onnan is lehet ka
pura küldeni.

A  jszögletrűgásban sem szabad sablonos m egoldásokat 
keresnünk, vannak azonban nagy általánosságban érvényes  
elvek. Ilyen például az, hogy általában nem jó  megoldás, 
ha a szögletet a kapu elé  csavarja a szélső. M ert a kapu 
előtt feltétlenül a kapus a legmagasabb, fe ln yu jto tt karjai
val. Valószínű, hogy ő csípi el a labdát. Talán ha hatalmas 
szél fú j éppen az ellenfél kapuja felé, akkor érdemes ka
pura ívelni a szögletet. Ilyenkor a szél is seg ít eg y  kis za
vart csinálni. Ilyenkor lehet remény ú. n. „ közvetlen "  gólra,,

Általában az a legjobb szöglet, am elyet £  S-oe és a 
í l - e s  pont meghosszabbítása közé  ível a szélső, —- a t ú l s ó  
kapufa tájára. A  kapus ilyen messzire m ár nem  tud ki
menni, legalábbis kockázatos. A  túlsó kapufa tá já ra  irányí
tott labdát csatáraink könnyebben tudják fe jeln i, mintha a 
szögletrűgó fe lé  eső kapufa táján esne le a labda. A  túlsó 
kapufa felé szálló szöglet voltaképpen keresztlabda, —  & 
keresztlabda minden előnyével. Vagyis a fe je lő  e g y 
s z e r r e  látja a labdát és a kaput is. Ha a közelebbi ka
pufához irányítják a szögletet, a játékos n e m  l á t h a t j a  
a  kaput s csak csavartan  fejelheti a labdát kapura.

A z  is állandó vita szokott lenni, hogy m e l y i k  l á b 
b a l  rúgja a szélső a szögletet. A  fe je lő  csatár szempont
jából az a jó  általábcun, ha a jot>6 szélső jobb  lábbal, a bal- 
szélső hoilábbal rúgja. A z  ellenkező  lábbal rú gott szögletek 
általában a kapu elé  kanyarodnak s —  mint néhány sorral 
feljebb megemlítettük —  a legtöbbször a kapus húzza le 
az Ilyen labdákat. A z  azonos lábbal rúgott szögleteket lehet 
a legjobban oda irányítani, ahonnan csatártársaink ked
vező  helyzetből fejelhetik kapura a labdát.

A z  azonos lábbal rúgott szöglet mellett szó l az Is, hogy 
ebben az esetben a  labda a csatárok f e l é  kanyarodik s 
könnyebb fejelni, mint akkor, ha a labda e l t á v o l o d i k  
tőlük.

H a a  jobbszélső baflábbal rúgja á szögletet, a  iabda 
pályája olyan, hogy a védő fejelh eti nagyobb előnnyel, mert 
az 6 fe je  felé  közeledik, M int a  rajzon látható;

(Bocsánat, itt vissza kellett tém  ünk a  jó  öreg  karikához, 
m ert nehéz lett volna ú gy „lefén ykép ezn i" ezt a jelenetei, 
hogy a labda ive s a já tékosok  helyzetet is látható legyen.) 
A  rajzon látható fehér karika jobbszélsön ket jelképezi, aki 
öallábbal (természetesen bal belső esüddel) íveli be a lab
dát a kapu elé. A  labda a fekete karikával jelzett védőjá
tékos f  e l é  száll, aki így könnyebben tudja  kifejelni, mint 
hogy ha eltávolodna tőle a  labda.

Ha azonban a jobbszélsö jobblábbal csavarja  a labdát, 
tatkor ezt az előnyt a mi cstárunk élvezi;

ím e a labda a m i csatárunk f e l é  kanyarodik. A z ilyeö 
labdát m ég a kapusnak is nehezebb elcsípnie, mert az $ 
szempontjából nézve a labda t á v o l o d i k . .  Pedig ezeü * 
rajzón a labda az ötösön belülre száll.’

SflB
(P ersze szög letet sem  szabad m indig e g y  f  o f*  

m á n  rúgni. Néha lesz alkalom a közelebb i kapufáhott 
irányított szögletre is. Néha az elöréhúzódó jobbfede
zetnek adja oda a labdát a szélső ah elyett, hogy  <* 
napú elé ívelné. A z  angol labdarúgásban pl. e léggé  
inért fogás az, am ikor eg y  magas já té k o s  odaáll a ka
pu elé, mutatóson nekikészül a fe je lé sn ek , fö l is ugrik 
a levegőbe, noha tudja előre, hogy a  labda magas les*) 
az ellenfél azonban nem tudja. A  k öz figye lem  a hosszú 
csatáron van, a rajta túlszdlló labdát pedig eg y  sze- 
rény, feltűnés nélkül előrehúzódó kisterm etű  csa tét  
fe jeli kapura... F eltehető, hogy fő leg  a  hosszú csatárra 
vigyáznak éberen, aki úgy tesz, m intha ö akarna fa 1 
felni.)

(Folyta tjük.)
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T e lje s e n  á ía la M io iíá k  
a z  N B  M I i& paszi m&sawáíi

i t t  a z  m l
Ass, NB III, tavaszi sorsolását 

®gyízben már megejtették az M LSz- 
ben, később azonban rájöttek arra, 
hogy a sorsolás rossz. Többek Kö
pött például nem vették figyelem be 
azt, hogy m e ly ' csapatok voltait az 
ősszel a pályaválasztók. Ilyenfor
mán az NB III. sorsolását át kel
lett alakítani, m égpedig alaposan. 
Az új, átalakított műsort alább kö
böljük. E z a műsor most m ár alig
ha fog  változást szenvedni.

ím e az új műsor;
Már^ins 9:

Béli csoport* Törekvés II—:BRSC- Rá
koskeresztúr- -Kiökunhalas, PVSK—Nagy
lányok. Köb. TK-NSC, Baja—Kapos
vár Goldhcrffer—Pam Jt.„ Keleti csoport- ÜTVE—Kecskemét. Sz«n» 

Szeded v FTC—Testvériség', Csaba—
öyula., Orosháza—'WMTK, Ce&léd—Szol
nok*

Nyug-atl csoport: Tatabánya—Álba Be- 
jpa. Komárom—D<uog, Budakalász—Csil- 
laghegyv UTE—Hu agrár a. FPSO-Cs, 
M 0 VE„ Szén11 őrine-- Érsek ujvár.

Március I6s
Bélj csoport: ^VSK—Törekvés II. Kis- 

«unha:as—Nagyniányok. KŐb. TK -BRSC. 
Baja— Qolclbcrgcr, Kaposvár—NSC. Rákcs- 
®®lcszttiir—Pamut,

Keleti csoport: FTC—HTVS Testvéri 
®ég'~ Szentes. Szolnok—Gyula, Orosháza— 
?Z(1ffed, WMTK—Csaba, Kecskemét—Cegléd.

^ynafatl csoport: Budakalász—Tatabú
m .  UTE— PPSC Csillaghegy—ílrs-eknj-
Iár, Cs. MOVE—Komárom, Álba Reg-iá— 
B-in^ária, Dorog—Szén ílőriüc„

Március 23:
Bc'lgráol: Jugoszlávia—Magyarország.

j^ORyai Kupa minősítő mérkőzések. Vi
déki hírrerő nap.
Március 25* Gyű m öl csői tő Bolűoj?Kss*oiiy:

A magyar Kupa döntetlen mér köpése i- 
2t'ök megismétlése,,

vári ÁC—NyKISE. — Mátra alcsoport: 
SBTC II—DiMAVAG II, PeMTK—Háló
kocsi, Hatvan—Eger, PBÜSE—Gyöngyös, 
Losonc—III. kér.

Májas %Zi
Á Magyar Kupa (raioosítő III. 

forduló) döntetlen mérkőzéseinek meg
ismétlése. — ..Szentkorona Kupa’9 döntő- 
rnérkőzé'S. Esetleg elmaradt bajaoki mér- 
kék&ésfck.

Május 25:
Dói! csoport: NSC-PVSK, Bkeresziur 

—GoMberger. Köb. TK—Törekvés XT 
Nagymány ók—Kaposvár, Baja— Kiskun
halas, Pamut—BRSC.

Keleti csoport: HTVE—Szolnok. Test
vériség—Gyula, FTC—Orosháza, Csaba— 
Kecskemét, Szeged-WMTK, Cegléd— 
Szentes.

Nyugati csoport; Tatabánya—Dorog, 
Álba Bcgia—Budakalász, Hungária—Ko
márom, Gs. MOVE—Csillaghegy, UTE— 
Érsekújvár. Szentlőrh.e— PPSC.

Északi csoport. Kárpát alcsoport- Müű- 
káoő—NyTVE NyKISE-Tőrék vés, Bere^ 
szász—Nagy sz”) Hős. Akna szí a tina—Várpa- 
lánka. — Mátra-alcsoport- Hálókocsi—Di 
MA VÁG II. III. kér.—PBÜSE, Gyöngyös 
—Hatvan, Eger—PeMTK, Losonc—SBTC 
II. .

Június S—2* Pünkösd?
Országos ifjúsági napi

Június 8:
Déli ©söpört: Köb. TK—Nagy mán yok.
Goi db ergo r— Kiskunhalas. RPSC—NSC, 
PVSK- Baja, Kaposvár—Bkcrcsztur, Pa
mut—Törekvés II.Keleti csoport: Gyula—Orosháza. Kecs
kemét—Testvériség, Szeged—FTC, Szol
nok—Csaba. Szentes-WMTKf Cegléd- 
HTVE.

Nyugati ösonört: Érsekújvár—PPSC,
Os. MŰVE- UTE, Hungária—Csillaghegy, 
Budakalász—Komárom, Dorog—Álba Re
giá. Tatabánya—Szentlőrinc.

Északi csoport. Kúrpát-n lesöpört* 
NyTVE—Ak tiSuszlatina, Várpalán ka—Be
regszász. Nagyezöllős—NyTCTSE, K. Tö
rekvés—Ungvári AC. — Mátra-alcsoport: 
SBTO TI—Hálókocsi, DiMAVAG IT— 
Eger. PeMTK—Gyöngyös, Hatvan—Iil. 
kor., PBÜSE—Losonc.

Ádáto, dolgai elintézése 
végett, hazautazott
(meri tavasszal már 
a Gammában akar ját
szani) '

A  Gamma legutóbbi edzésén Toldi 
kivételével minden Gam m a-játékos 
megjelent. A  bánátutcai pályán csak 
óvatosan lehetett az edzést elvé
gezni, mert a m egfagyott, göröngyös 
talajon életveszélyes volt a mozgás. 
A z edzésen résztvett m ár Bzilvási 
és Praszler 11 is. Szilvásinak sike
rűit az iratait beszereznie és most 
már szorgalm asan végzi a kiszabott 
munkát. Sós K ároly  edző „m unkába" 
vette  Praszler I l-t , de vele nagyon 
óvatosan kell bánnia, mert a játékos 
több m int három hónap óta nem 
végzett edzést. A  legközelebbi edzés 
ma, csütörtökön délután fél 3 órakor 
lesz a BEIAC-pályán.

A  Gamma —  mint m ár megírtuk 
—  február 16-ra meghívta Buda
pestre a N agyváradi AC-ot. A  nagy
váradiak m ég ezideig nem válaszol
tak.

A  kassaiak volt játékosa, Áriám, 
aki most m ár a Gamma edzésem 
vesz részt, kedden hazautazott. A  
játékos azért utazott el, hogy m a
gánügyeit elintézze és hogy a lehe
tőség szerint m eggyorsítsa a kas
saiaktól való kiadatását. Am int ez 
elintéződik, a játékos aláírja szerző
dését a Gammához és szorgalmasan 
készül arra, h ogy  tavasszal bekerül
jön  a Gamma csapatába.

A  Gamma m ost tartotta m eg évi 
rendes közgyűlését. A  közgyűlésen 
a mult.évi tisztikart választották 
meg. Mindössze az a változás, hogy 
V ékony  Sándor cégvezető lett az új 
főtitkár. A z  elnök Juhász István, 
ügyvezető elnök Á gfa lvy  Ipoly. A s 
alelnökök sorában új név Jánosy 
Béla neve. Fiola  Antal, az egyesület 
volt szövetségi képviselője is alelnök 
lett az egyesület új tisztikarában.

NÉGY AMERIKA! SZTÁR szerelmes film je!

i  { i| fr  t  * v e  komika! szerepe a makrancos, fnzsitus,.
A L I v C  s m ! £  temperamentumos kocsmárosné alak iában

BRENDA JOYCE RICHÁRD GREENE FREDMC MURRAY
a bá;os naiva daliás amorozó komikus szerelmes

iiim iiv  n iiasA
Díszelőadás ff A

fél 8 és fél 10 S  C  A  L A

Március 3ö: f Június 12. Űrnapja;
Wli csoport; PVSK-GoMberger N a«y-) „MagMir Kupa” elődöntő. -  Esetlce 

Tr I bajnoki mérkőzések.Jifinyolt—Törekvés ÍI, Köb. TK—Ék-ercs** 
jkr, HRSC— Baja, Kaposvár—Kiskunha- 
«&  Painut-NSO.K&leti csoport: (Jyula—ÜTVE, Szratos— 
ymsháro, Szolnok—Kecskemét, Csaba— 
f TC, WMTK—Testvériség, Cegléd—Szé
ked.
.Nyugati csoport: Cs. MOVE—'Tatabánya.

Június IS.
Déli csoport: Törekvés IX.—Kaposvár, 

Baja—Rkeresztúr, PVSK—BRSC, NSC— 
Kiskunhalas, Nagymáíiyok—Golűberger,
Pamut—Köb. TK.

Keleti csoport: WMTK—H. TvE.

M á rc iu s  9~én le s z  
az M LSz k iig y ű lé s e

l® h€$m ú9 ó  w lss ia iá r is®
m  ö n k m m á n m a trm

ü̂ usjuis; K.eieti csoport: w m m —ti.JJoron:—HuiiGTÓria, Csillaghegy—UTE, Eo- Csaba—Szenes, FTC—Szolnok. Kecske-aiuroni—PPSC. Érsekújvár—Álba fícgia, 1 .............  - - -
^ntlőrh.e -Budakalácz. 
v, Északi csoport: Kúrnét-alcsoporl: Mun
kács—Bcrc£?szász. NvTV E—NyKISE. Vár- 

án ka—Ungvári ÁC, Nagyszőlős—K. 
törekvés. — Mátrn alcsoport: SBTC II—
Effer. Hálókocsi —Gyöngyös, DiMÁ-VAG 
JI—ÍIT kcr„, PeMTK—Losonc, Hat vám— 
í'hCSl!

ApríÜs Ő;
~ Sifiittg'a rts Kémetoo:/ág- MagyarorszSv.
,t°eyr>r Kupa minősítő mérkőzések. (II.
‘ Wduló.) Vidéki hírverő nap. Esetleg az;
®«narad‘ bajnoki mérkőzések.

AprllSs 13—14. Húsvét:
Szabadnap. A Magyar Kupa dösietÍOT 

“ érkőzéseinek megismétlése.
Április 29:

...Déli csonort- Törakvéfi—Rksresztur, 
l-ano*;vár—l'VWK. Ba.ia-NSC, BRSC- 
“ oldlberaer. Kiskunhalas—Köb. Tlv, Pa- 
®'2Í—Nagymányok.„Koletj csoport: Szeged—Szolnok, Kecs
kemét—Szentes. HTVE—Orosháza. Gyula 
J^WMTK. Testvériség—Csaba, FTC— Ces-

Nyagat! csonort: Budakalász—Hungá-
«?, Cs MOVE—Dorog. Tatabánya—Br- 
Sekujvár, PPSC—Álba Eegia, Osillag- 
®e«7 —iSze-nilőrinc UTE—Komárom.
, Északi csoport. Kárpát-alcsoport: Xlr.g’- 
»ar] a  C—NyTVE. NyKISE—Munkács,
“ JreigR/ász—Áknoszlntina, K. Törekvés— 
í,arpahipka. — Mátra-alcsoport: Losonc—
Ö'MAVAG II, III. kor.—Hálókocsi,
“ yöpgvíis—Eger, PBÜSE—PeMTK, .Hat 
vaa—SBTC II.

Április Sft
csoport; Goldbcrgc-r—Törekvés ,TT,

eresztur—NSC, BRSC—Kiskunhalas,gfa
feym ánvok—Baja, Köb. TK—Kaposvár, 
^VSK-Pkmut. , „„Keleti csoport: Kecskemét—Szetten,
ö!'0sháza—Szolnok, Szentes—Gyula, i'e-E- 
Ĵ riséo"—ÜTVE, FTC—WMTK, Csaba- 
Hgléd.
. f  Sugall csoport: PPSC—Tatabánya. Er-
»,'újvár—Dorog Osillaghegy—Komárom, 
glba Begia—UTE. Hungária—Szoi.tlőrinc, 
“ Wakalász—Cs. MOVE.

ka-zaki csooort. Kárpát alcsoport: Aitna- 
Slatina—NvKTSE Munkács—Ungvári AC, 
oyTVE—K. Törekvés. Várpalánke—Nngy- 
Sőllfís. — Mátra-alcsoport: SBTC II— 
Wiingvös. Eger—III. kér.. Hálókocsi— 
fesonc, DiMAVAG II-PBÜSE, PeMTK— 
hatvan.

Május 4;
Szabadnap. A Magyar Kupa minősítő 

S-rkő/ésrt; n i .  fordulója. „Szentkorona 
P-Upa” elődöntő mérkőzések, yidéki nir- 
:^röin,ap Esetleg elmaradt bajnoki mér* 
e0:=&ek.

Május lls
csoport: Rkercgiztnr—PVSK. Törek

ié’! rí—NSC. Kaposvár—Goldberger, 
S?k—Köb. TK, Nagyroányok—BRSC. 
kiskunhalas—Pamut. _ , ,
^ l e t i  csoport: Szentcs-HTVr.. Szolnok 
kJVAíTK Szeged—Csaba. Kecskemét— 
KC, Orosháza-Testvériség, Gyula—Oag*
* ̂ Vugati csoport: Hungária—Cs. MOVE, 
Sfeku bár—Budakalász, Dorog-PPSO. 
 ̂ lábányav Álba Begia Csillái

mét—Gyula, Orosháza—Cegléd, Testvéri- 
sé/r—Szeged.

Nyugati csoport: Csillaghegy—Tatabá
nya, Dorog—UTE, FPŐC—Budakalász 
Hungária—Érsekújvár, Komárom—Álba 
Begia, Cs MOVE—Szentlőrinc.

Északi csoport: Kárpát-alcsoport: Be
regszász—NyTVE, Aknaszlatina—Mun
kács, Ungvári ÁC—Nagyszőlős, NyKISE

VÁrpalánka — Mátra-alcsoport; Gyön
gyös—DiMAVAG II, Eger—Hálókocsi, Lo
sonc—Hatvan, III kér—PeMTK, PBÜSE 
—SBTC II.

Június 22.
Déli csoport: Köb. TK—Goldb-rgcr,

N S C—N a g y m á n y ok, K is k u n h a 1 as— PVSK, 
1'KSC— Rkeresztúr. Baja—Törekvés II, 
P a m u t—K a pos vár.

Keleti csoport: Kecskemét—Orosháza.
Gyula—Szeged, Szolnok—Testvériség, 
Szentes—FTC. H. TVE—Csaba, WMTK
—Cegléd.

Nyugati csoport: Érsekújvár—Cs.
MOVE, Hungria—PPSC, Budakalász— 
UTE, Csillaghegy—Dorog. Tatabánya— 
Komárom, Álba Regia—Szentlőrinc.

Égz&ki csoport: Kárpát-alcsoport: Be

regszász—Ungvári AC. Aknnszlatina—K 
Törekvés. Munkács—Nagyszőllő?, NvTVK 
Várpalánka. — Mátra-alcsoport: Gyön
gyös—Losonc. Eger—PBÜSE. Hálókocsi 
—Hatvan. DiMAVAG II.—PeMTK, SBTC 
II.----- III. kér.

Június 2S>.
Magyar Kupa döntő. Az Északi csoport 

Kárpát- és Mátra-alcsoportjai győztesei
nek találkozója (I. forduló),,

Július
Északi csoport Mátra- és Kárpát- al

csoportjai győzteseinek találkozója (II 
forduló).

Pályaválasztók az előlá!lőke 
©

A  sorsolással kapcsolatban Fürst- 
G yörgy egyesbíró, aki a  sorsolást 
végezte, a következőket mondotta:

—  Á z őszi sorsolás hibáit nem le
h etett ezúttal teljesen  kiküszöbölni. 
E zért van az, h ogy  a tavaszi idény 
folyam án is előfordul, hogy egyes  
egyletek  többször egym ásután is 
utazni kén ytelenek  majd. A  minisz
teri biztos azonban előre engedélyt 
adott arra, h ogy  a tavaszi idény so
rán —  ahol ez lehetséges lesz majd 
—  határnapok felcserélésével javít
hassunk ezeken  a hibákon„

Az Elektromos
a Dunákén. Magyarsággal játszik

vasárnap
A z Elektrom os szerdától kezdve j sen veszi át a labdát. Pedig, hej, de 

visszatért a régi rendhez. M ost már I tud kapura lőni ez a fiú. 
újra kedden, szerdán és pénteken a  rangadót ismét a Boldizsár-

Sy. Komárom— Bzentlőrinc.
CBODOrt. Kárpát-alcsoport: Natty- 

WSrHk-NyTVE K. Pirekvés-Muokács, 
fi’-Trári AC—AktíaSzlatina. , NyKISE— 
VoffR'Szás'z. — Mátra-alcsoport: Hatvan 
IkjU VAG  TI, PBÜSE—Hálókocsi. Losonc 
Sa )'c  ' r n i .  kor,,—Gyöngyös. FóM IK —

Május I8s
csoport: Goi dbersrer—NSC, PVSk— 

tv>. TK, Nagymányok—Skeíöwt.ur, To- 
IT—Kiskunhalas, BESC—Kaposvár,

tart edzést a csapat. Szerdán dél
után a füves pályán edztek a bordó
sárgák.

—  M ost nem kell elkerülnünk a 
g yep et  — "m ondotta Tóth  edző —  a 
vastag hótakaró m ég a bőrszegektöl 
is m egvédi.

A  játékosok között sok a beteg. 
ón ody  és Pázrnándy már hetek óta 
nem volt edzésen. Marosi pedig hét
főn  szedett össze lázzal járó náthát.

K ét kapura fo ly t a játék. Term é
szetesen ismét a Boldizsár-csapat és 
a  Bakort-csapat rúgta össze a havat. 
Sok a beteg és a kellemetlen hideg 
m iatt is sokan elmaradtak az edzés
ről. íg y  a Boldizsár-csapat csak hét, a 
Bakou-csapat pedig nyolc játékossal 
játszott.

—  Ti lesztek  eggyel többen  —  
m ondotta Buzássy Babonáknak —  
B ekecs M iskát ráadásnak adjuk, 
úgysem  sok  vizet zavar.

A  játék meglepően magas szín
vonalon m ozgott. Kállai Földi mint 
balhdtvéd talán a mezőny legjobbja 
volt.

—  B a  jföldi továbbra is ilyen jó  
lesz a  hátvéd-poszton  —  jegyezte 
jneg T óth-Potya  —  m ég a bajnoki 
m eccseken  is számításba lehet venni.

Btíebinger & m ásik csillag. Ez a 
17 éves fiú  m ár befutott nagyság a 
Sj&torc&rutca, környékén.

—  H agy já tékos less belőle —  
m ondotta Tóth  edző. —  D e m ég nem  
az. R engeteg  hibája van. A  lég-

-Baja.
Teleti cronort: Síotoofc—Szentes. HTVffi 

írásod . WMTK-Ítócslírtpéí. Oroeháítv- 
FTC—Gyula, To$tyérisóar«.<?á'fl-,ód. 

ayS'usratí csonort; Dor&í—BudalraMw. 
y!?rlá.’^a'-T"tr!>áöya. Álba ScsrU—Cs.

BPftC-CeUlazhfsy. Szeaüőriuo—
Kom árorr-Trtfkuivár.cKopert* KátTvát-Al-cso-ontt: vár-

nagyobb baja is, hogy körülm énye-

csapat nyerte m eg. Buzássy  nagy
ban hozzájárult a  győzelemhez. 
Mesterhármast csinált.

A z E lektrom os vasárnaptól kezd
ve már a kom olyabb kétkapus edzé
seket is m egkezdi. Vasárnap a Duna
keszi M agyarságot látják vendégül 
a  bordó-sárgák. A  mérkőzés délután 
3 órakor kezdődik. Előtte az E lek
trom os II  az E lektrom os ifi-vei já t
szik.

Kézilabdázóit a Szolnok
A  Szolnok szerdal edzésén Kis- 

péter  kivételével minden játékos 
résztvett. K isp éter  Is kint volt, de 
Bem vetkőzött le. Lábsérülése —  
mint mondta —  szépen javul, állan
dóan besugárzással kezelik. A  jövő  
héten már ő is elkezdheti az edzést,

A  többiek m integy háromnegyed- 
órás erőnléti edzés után kézilabdáz
tak. Igaz, n agyon  könyörögtek M ó
rénak, h ogy  kétkapura játszhassa
nak, az edző azonban a fagyos, csú
szós, havas ta la jra  való tekintettel 
csak kézilabdát engedélyezett.

Vasárnapra ellenfelet keres a szol
noki vezetóség. A z  utazási nehézsé
gek miatt valószínűleg csak vala
melyik környéki város csapatával 
tudnak m ajd játszani. H a a M ÁV. 
pályát nem tu d ják  letakarítani va
sárnapig, v a g y  a  SzAK-pályán, vagy 
pedig a vidéki ellenfél pályáján já t
s z ik  le a m érkőzést.

Am int m ár decemberben m egír
tuk, az M LSz-ben megszűnik az 
eddigi korm ányzás és a szövetség 
visszatér az önkormányzati rend
szerre. Ennek az átmenetnek lebo
nyolításáról érdekes részleteket si
került megtudnunk. A z átmenet 
közjogi alakiságait a belügyminisz
ternek a minap kiadott rendelete 
szabályozza.

A  miniszteri rendelet megengedi, 
hogy a miniszteri biztosi felterjesz
tésben foglalt elgondolás és javaslat 
alapján tartsák m eg az M LSz és 
kerületei, valamint a Játékvezető 
Testület és az Edző Testület köz
gyűléseit, amelyeket az átszervezés 
tesz szükségessé.

A z M LSz miniszteri biztosa 
m ár kidolgozta az M LSz új 
alapszabályait és egyéb sza

bályzatait.
A z összehívandó közgyűlés egyik 
feladata lesz ezeket az új alapsza
bályokat alkotmányos form ában 
m egtárgyalni és elfogadni. H ozzá
járult a belügyminiszter ahhoz, 
hogy az M LSz közgyűlése már az 
űj alapszabály rendelkezései szerint 
üljön össze.

M egállapítja rendeletében a bel
ügyminiszter, hogy ,ya változott 
viszonyok következtében  as M LSz 
régi alapszabályainak rendelkezései 
nem alkalmazhatók, ezért az M LSz 
régi' vezetőség i tagjai közül azok, 
akik szövetség i tisztségük alapján 
gyakorolták a szövetség i - közgyű lé
sen tagsági jogaikat, a most m eg
tartandó közgyűlésen ezen a jo g cí
men nem vehetnek részt, tagsági, 
illetőleg szavazati jogaitcat nem  
gyakorolhatják. R észtvéhetnek azon
ban ezen a közgyűlésen  is, ha az 
M LSz-nek valam elyik tagegyesü 
lete őket a kerületek valam elyikébe  
mint egyesületi képviselőt kiküldi, a 
kerület pedig országos közgyűlési 
kiküldötté választja m eg.“

A z egyenlő elbánás elve alapján 
nem szavazhatnak sem az országos, 
sem a kerületi közgyűléseken a m i
niszteri biztos m egbízása alapján 
működő szövetségi tisztségviselők 
és természetesen m aga a miniszteri 
biztos sem.

Végül felhívja a rendelet az M LSz 
miniszteri biztosát, hogy a szüksé
ges közgyűlések összehívása iránt 
intézkedjék, „h og y  az M LSz és a 
JT önkorm ányzatának visszaállí
tása, a vizsgálat, valamint a m i
niszteri biztosi tisztség  m egszűnése  
iránt a szükséges in tézkedéseket“  a 
miniszteri biztos javaslata alapján 
a miniszter a legrövidebb időn belül 
megtehesse.

A  belügyminiszter rendelete alap
ján Gidófalvy Pál dr kidolgozta a 
megtartandó közgyűlések „m enet
rendjét". A z  M LSz új alapszabályai 
szerint

az aJszövetségek átalakulnak 
kerületekké.

Valamennyi tagegyesület a kerüle
tekben nyer beosztást. A z  N B-ben 
szereplő egyletek Is politikai jo g o k  
szempontjából a kerületekbe fog n a k  
tartozni. (P l. a Ferencváros és az 
Újpest a budapesti kerületbe.)

Á z egyesületi képviselők tehát 
a kerületi közgyűléseken fog ják  
gyakorolni alkotmányos joga i

kat.
Á z  K B I. osztályában szereplő 
egyesületek képviselői 3— 3 szava
zattal vesznek részt a kerületi k ö z 
gyűlésen, az N B n .  és III. osztá 
lyába tartozó egyesületeknek 2— 2 
szavazatuk lesz, a kerületi ba jn ok 
ságban résztvevő egyesületeknek 
pedig 1— 1 szavazatuk lesz.

A  régi alszövetségí beosztás 
általában megmarad,

a kerüiétehi azonban új neveket 
kapnak földrajzi fekvésük szerint. 
A  kerületi közgyűlésen választják  
maid m eg az országos közgyűlés 
tagjait. M égpedig úgy, hogy a ke
rületek minden m egkezd eti Zó ta g - 
egyesü letük tatán 3 országos k ö z 

gyűlési kiküldöttet választanak.
A  miniszteri biztos már megállaz 

pította az egyes kerületek egyletei
nek létszámát és ezen az alapon a 
választandó országos közgyűlési ki
küldöttek számát is:

1. Budapesti kerület: 121 egylet,
7 kiküldött.

2. M OVE-kerület: 40 egylet, 2 k i- 
küldött.

3. Duna— Tiszaközi kerület (volt 
K ö L Á S z ): 58 egylet, 3 kiküldött.

4. Sszakdunántúli kerület (volt 
N yugati L A S z): 47 egylet, 3 kikül
dött.

5. Déldunántúli kerület (volt Dél
nyugati L A S z): 29 egylet, 2 kikül
dött.

6. Felvidéki kerület (volt Északi 
L A S z): 47 egylet, 3 kiküldött.

7. Felsötiszai kerület (volt Kelet* 
L A S z): 45 egylet, 3 kiküldött.

8. Erdélyi kerület: 42 egylet 3 k i
küldött.

9. Körösvidéki kerület: 25 egylet,
2 kiküldött.

10. A lföldi kerület: 32 egylet, 2 
kiküldött.

A  volt Déli LASz-ból két kerület 
alakult: a kőrösvidéki Békéscsaba 
székhellyel és az alföldi Szeged szék
hellyel. K árpátalja a felsőtiszai ke
rülethez került, a  volt kiskunsági 
alosztály pedig a  Duna— Tiszaközi 
kerülethez.

A z M LSz országos alkotmányosé 
és tisztújító közgyűlésen tehát 30 
közgyűlési kiküldött vesz majd 
részt. Ezeken kívül a JT 5, az E T  
pedig 2 kiküldöttet választ m ajd az 
országos közgyűlésbe, amelynek 
ilyenformán összesen 37 szavazati 
jog g a l’ biró tag ja  lesz.

A  közgyűléseket
a következő naptár szerint fog ják  
megtartani:

Február 10: Budapesti JT Buda
pesten.

Február 11: Budapesti kerület
Budapesten.

Február 16: Duna— Tiszaközi ke
rület Budapesten, Körösvidéki kerü
let Békéscsabán, A lföldi kerület Sze
geden, Északdunántúll kerület Győ
rött, MOVE-kerület Budapesten.

Február 23: Erdélyi kerület K o
lozsvárott, Felsötiszai kerület Debre
cenben, Felvidéki kerület Miskolcon, 
Déldunántúli kerület Pécsett.

M árciusi: A z  E T közgyüllése Bu
dapesten.

Március 2 : A  JT országos köz
gyűlése Budapesten.

Március 9 : A z M LSz országos 
közgyűlése Budapesten.

A  kerületi és szaktestületi köz
gyűléseket a miniszteri biztos m eg
bízottai fog já k  vezetni.

A z MLSz országos közgyűlésének 
az alapszabályok és szabályzatok 
elfogadásán túl másik fontos feladata 
lesz az M LSz új vezérkarénak m eg
választása. A  közgyűlés választja a 
szövetség elnökét, társelnökét, há
rom  aleinökét, pénztárosát, ellenőrét 
és a számvizsgáló bizottság tagjait.

A  tisztikar többi tag já t az orszá
gos elnökség bízza m eg tisztségének # 
ellátásával. Hasonlóképp az orszá
gos elnökség jelöli k i a kerületek 
elnökeit is. A z ú j alapszabálynak 
ezzel az intézkedésével a  szövetség 
jelentős mértékben biztosítja & 
sportpolitizáláesal szentben a szak
szerű munkát. A z önkormányzati elv 
teljes mértékben érvényesül azáltal, 
hogy az elnökség tagjait az egyleti 
képviselők által megválasztott köz
gyűlési kiküldöttek (elektorok) vá^ 
lasztják, viszont am ikor az egyesü
letek bizalma ilyenform án az el
nökségre bízta a labdarúgás ügyei
nek vezetését, akkor az alapszabá
lyok m egadják a jog ot ennek az el
nökségnek, hogy m aga válassza ki 
munkatársait a  szakszerű munkái
ban.

Március folyam án tehát vt«=zatér 
az M LSz áS önkormányzat útjára-

assanuaaa
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A BSzKRT minden körül- # „  ■*meny között megtartiaj visszavágtak ZsengellereKnek
csütörtöki kéikapus ed -1!
zését ’ 1„K e 8 k e n y p á 1 y á s* e d z é s  Ú j p e s t e n

A BSzKRT-ot határozottan b£u szeren
cse üldözi. Most, amikor végre teljesen 
rendbejött volna a pályája, havazás kel
lemetlenkedik. A kék-sárgák vezetősége 
azért nem esett kétségbe. Torda József 
szakosztályvezető mondta:

— Beszéltem Khloyber Viktor •pálya- 
gondnokunkkal* Megígérte, hogy minden 
lehetői el fc <; követni a gálya rendbeho
zatala érát kében. Valószínűleg lehenge
relten c ? arat , . .

A hengereléstől később elálltak, 
azért rendben lesz a ciprusutcai pálya.

— Nincs értelme a henger éltetésnek — 
mondta lovag Khloyber Viktor pálya- 
gondnok. — Először azért nincs, mert 
nem olyan magos a hő, hogy azt simítani 
kellene, másodszor azért sem, mert nincs 
c hó alatt jégréteg. Egyszerűen — Ifta- 
karíttaiom. Az edzés kezdetéig valószínű
leg készen leszünk vele , . .

A pálya tehát rendben lesz. Most lás
suk. mi van a játékosokkal. Meggyógyul
tak e a kék-sargák betegei?

— Hála a jószerencsénknek — adta 
a.dta meg a felvilágosítást Kutrucz edző. 
—- Csütörtökre már minden játékosunk 
harcképes lesz, Szalay kivételével, ő 
még ágyban fekszik. A többiek közül Mé
száros és a két, Kováts már rendbejött és 
Mosonyi is részt vesz már a csütörtöki 
edzésen . . .

— Mi van Pásztóival?
— Róla lemondtunk. Mikor az idény 

elején jelentkezett, azt hittük, hogy végre 
használni tudjuk, de úgy látszik, csalód
tunk. Pedig — mivel az én ifjúsági játé
kosom volt és így >61 ismerem őt — vér
mes reményekéi fűztem a szerepléséhez, 
de mit csináljak az olyan játékossal, aki 
az idény elején jelentkezik, azután nem 
látom többé? . . .

A BSzKRT csütörtöki edzése fél három
kor kezdődik.

Szab3dt íren edzett 
a TöreSt¥ás

A Kőbányai úton nem törődtek a fagy- 
gyal, kimentek a szabad ég alá. A hideg 
a'lusta játékosokból is fürge embereket nevel, jól esett a futás a csípős hidegben.

Egy kis bemelegítés után két kapura 
játszottak. A sok játékosból még a kapuk 
mögé is jutott. Egy-két játékos egészen 
írjssen mozgott. Természetesen minden 
játékos igen labda éhes volt0

Wéber edző mondja:
— Még nem igen látni a tavaszi csapat 

körvonalait. Még nagy meglepetések le
hetnek. Egyelőre még mindig nincs első 
és második csapat, Még mindig csak ke
ret van.

#
Pénteken megint szabadtéri edzés lesz. 

Tekintet nélkül az időjárásra. Az edzés j 
kezdete: 3 óra.

Ül sporttelepet
szeretnének építeni 
Beregszászon

Beregszászon teljes mértékben elégedet
tek a BFTC eszi szereplésével. Huhay 
Kálmán dr polgármester, a BFTO elnö
ke a következőket mondotta az egyesület 
őszi szerepléséről:
.— Ősszel a harmadik helyet foglaiíük 

*1 a bajnoki táblázaton, ebből látható, 
hogy sokkal jobb most a csapat, mint 
az 1939— «G>. évi bajnokságban volt. Ezt 
a sikeres szereplést annak köszönhetjük, 
hogy sok fiatal, saját nevelésű játékost 
szerepeltettünk. Igen sok önzetlen # sport- 
barátot találunk városunkban, akik na
gyon szívesen foglalkoznak  ̂ az ifjúság
gal. Rengeteg fiatal, tehetséges sportem
ber él Beregszászon. Csak foglalkozni 
kell velük. Á beregszászi sport hírnevet 
íir'síti a válogatottban szereplő Kalocsai 
dr, valamint nagyrahlvatott öcc*e. Aha 
és az FTC csapatában játszó Ortutay.

— Az egyesület & műit évben új veze
tőségei választolt, amely új szellemet 
vitt a sport i rány ásásába. A csapat szel
leme most kiváló. ..— Tavaszra új edzőt szerződtettünk a 
tavasszal óhajtjuk megvalósítani új sport 
pá!yánkai Is. A tervek szerint ez 1041,000 
pengőbe kerülne. Ez a nagy sporttelep 
nemcsak & futballnak. hanem más sport
ágaknak Is remek otthont adna.

— Nagy reménykedéssel tekintünk s 
tavaszi idény elé, — folytatta az elnök 
— már csak azért is. mert a nehezebb 
mérkőzéséin kei mind itthon játszuk.

— Egy kívánságunk lenne még — fe
jezte he a beszélgetést Huba:/ Kálmán 
űr. — Szeretnénk, ha a Kárpát-csoportba 
nyerne beosztást MármarosSzlgeí és Szat
márnémeti- Kassa viszont kiválna ebből 
s. csoportból: a vasúti összeköttetés
szem pontjából a velük való érintkezés 
a lehető legkedvezőtlenebb,

{K, K„)

SOPRONBAN IS ....
A. soproni csapatok is komolyai.- ké

szülődnek már a tavaszi időmre. A 
SFAC Is és az SV.SE is már három 
hét óta tornatermi edzésekei folytai, söl 
a vasutasok báromízben már pályán is 
voltak. Az SVSE lámpással kutat közép- 
csatár után. Több igen tehetséges játékost 
próbáltak már ki.

A MISKOLCI VSC
s'z olrr.nlt vasárnap már mérkőzést sze
retett volna játszani, de a sajószentpó- 
toriek a tervezett találkozót lemondot
ták.

Á Szegedi EAC csütörtökön már nálya- 
edzést tart a nagy hő ellenére. Palaky 
Sándor szerint mar csak azért is  ̂inog 
kell szökniük n havas pályát, meri köny; 
lyen lehetséges, hogy az eted bajnoki 
mérkőzéseket ia ilyen talajon kell má-ld 
iáte/aniok. Vasárnap délelőtt fel íO-kor 
az SzFIE-vel már kétkapns mérkőzést 
játszanak az egyetemi pályán. A SzbAC 
vezetősége már véglegesen mejregyezett 
az SzVSF-vel a közős rendezésre vonat
kozóan. Eszerint á mérkőzést játszanak 
az SzVSÉ-pályán, egyet pedig a SzEAC- 
pályár.. A legutolsó ba inoki mérkőzést 
annak a pá’ rátán játszák. amelyiknek a 
legnagyobb szüksége lesz a pontokra a 
bajnoki címhez. va"v esetleg a kiesés 
elkerülésére. Az SrVSE különbeni arra 
kérte a Kolozsvári 3  AC-ot. hogy a SzEa C 
zaárcios I5-i vendégjátéka alkalmával 
rendezzenek négyes tornát a KAC, 
ZSAG. SzEAC és az SzVSE között.

Teljes télies időjárás fogadja  szer- 
dán délután a pályára érkező játé
kosokat. A  múlt héten remekül le
tisztított nagypályát is vastag, friss 
hólepel fedi. K ár volt a munkáért. 
Lehet elölről kezdeni az egészet.

Pálya, Tem es és N agym arosi ki
vételével valamennyi játékos kint 
van. Ez a három já tékos ebben az 
idényben m ég nem is volt edzésen. 
Sok pótolnivalójuk lesz.

—  Nem  veszélyes a dolog — 
mondja Takács Géza —  ugyanis úgy  
tudom, hogy szolgálati helyükön  
módjukban áll edzeni.

A knavölgyi is itt van, ö azonban 
sérülésére való tekintettel nem vet
kőzik le. A  kis Balogh  is alaposan 
meghűlt.

A lapos bemelegítés után labdakeze
lési gyakorlatokra kerül a sor, majd 
visszavágó m érkőzés  következik. 
Vasárnap ugyanis a Zsengellér- 
csapat m egverte Futóékat és öli 
most visszavágó mérkőzést követel
nek.

—  M ost úgy m egverünk bennete
ket -— m ondja Balogh  Bonzó —  
hogy az egész tavaszi idényben un 
dorotok lesz a labdától.

Abban állapodnak meg, hogy í 
vesztes csapat tagjai egy-egy pohár 
sört fizetnek m ajd a győzteseknek 
az első bajnoki m érkőzés után.

Közben az edzöpályát félig-m eddig 
m egtisztították a hótól. A  két kapu 
között húszméteres sávban tisztítot
ták m eg a játékteret. Itt úgyszólvá 
kifogástalan a talaj.

—-  A kár -már bajnoki m érkőzést 
is lehetne játszani ezen a -pályán —  
jegyzi m eg Langfelder  igazgató.
A  vasárnapi edzőm érkőzésünkre  
m ég jobb lesz a pálya . hacsak nagy
arányú olvadás nem jön közbe.

Zsengellér egy kis izom lázról pa
naszkodik.

—  M ég a vasárnapi edzöm érkő- 
zésen  szereztem  —- mondja „Á bel" 
— , m ost ezzel a focizással talán ki
m egy a lábamból.

A. két csapat a következő össze
állításban áll fé l: Zsengellér-csapat: 
Jancsi {szükségkapus) —  F ek ete , 
Zsengellér —  Szűcs — Ádárn, Vidor, 
Berzi, Tóth. Futó-csapat: Pista
(szükségkapus) —  Piola (álnéven 

Takács I .) , Kármán  —  Vincze —  
N ém eth, Sziklai, Futó, Balogh I.

—  Sok keresztpassz ugyan nem  
lesz ezen a keskeny pályán —- 
mondja Takács edző — , de leg
alább jó  hosszú vágtákat fognak  
majd csinálni a szélsők.

Ú gy indul a játék, hogy Zsengel- 
lérék símán győznek. Percek alatt 
már 4 :l-r e  vezetnek Abelék, Tóth 
(2 ), Ádám és Vidor góljaival. Á z  
ellenfél azonban nem hagyja m a
gát. Feljönnek 4:3-ra. Olyan g yor
san esnek a gólok, hogy ritkán lá
tunk olyan támadást, amelynek vé
gén ne a hálóban kötne ki a labda.

,,Piola“  nagyon hamar kifullad. 
Csak álló hátvédet játszik. Állva 
nézi, hogy Tóth M atyi és Adám 
hogy rohamoz, a többieket zavarja 
utánuk, if ik o r  egyízben Adámmal, 
Berzivel és Tótntal találja m agát 
szembe, nagyot fú j és felsóhajt:

—  Tyhü, de sokan vagytok  —  és 
mind milyen gyorsak!

Tóth M atyi szárnyakat kap és 
egymásután négy gólt rúg. A  szük
ségkapus alig tud eíugrálni a labdák 
elöl. 9:6-ra húznak el Zsengellérék, 
ók már nagyon biztosak a dolguk
ban. Ekkor Vincze elörejön, Futó  
hátram egy hátvédnek és „G uriga" 
kiadja a jelszót:

—  Ez a m eccs nincs elveszve, csak  
egy  kicsit bele kell menni.

Abelék kifulladnak és néhány pere 
múlva 15:12-re vezet az ellenfél. Ezt 
az előnyt aztán m eg is tartják. A  
kis N ém eth  a nap hőse. E gym aga 
tíz gólt' rugóit.

Legközelebb pénteken tart edzést 
az Újpest, akkor kerül sor a v issza
vágó visszavágójára.

; _-  -íj,'« i. *

Orosházán Is
keresik  a  gólra*' 
törő feöxépesa- 
tárt

A z OTK őszi szereplése vegyes 
érzelmeket váltott ki a népes oros
házi szurkoló gárdából. N agyon so
kan vannak, akik a csapat gyenge 
szereplését a  játékosok kevés edzé
sének tulajdonítják, de m ég nagyobb 
azoknak a száma, akik a csapat 
egyes tagjainak  fegyelm ezetlensége 
miatt háborognak és hiányolják az 
edzőt.

—  Olyan m érkőzéseket v esztet
tünk el, illetve olyan összecsapáso
kon adtunk le pontot, am elyeket 
gólokkal kelleti volna m egnyernünk  
-—- m ondogatják a szurkolók.

(Itt a K A C , a Szolnok, a CsÁK 
és a Cegléd elleni mérkőzésekre 
gondolnak.)

.—. A  gólratörő csatár hiányzik — 
hajtogatják m ások. —  Góljaink leg
nagyobb része  szabadrúgásból és 
11-esből szü letett. Ha nem erősítik  
m eg a csatársort, akkor elbúcsúz
hatunk az N B  III.-tál.

A  panaszok után megkérdeztük 
az egyesület fiatal, agilis figyveze- 
töelnökét, K iss  József dr szolga
bírót, m it szól a panaszokhoz és 
hogy van m egelégedve a csapat 
őszi szereplésével.

—  En sem  vagyok  elégedett a 
csapattal —  m ondja az ügyvezető 
— . de a szurkolókkal ellentétben  
én ott k eresem  a gyengébb szerep
lés okát, h ogy  az őszi idény folya 
mán sohasem  tudtunk a legjobb  
összeállításunkban felállni. Á s  erő
sítés során ú j já tékosok  kerültek a 
csapatba és  a z  összeszokottság hiá
nya ennek tulajdonítható. Tény, 
sajnos, az is , hogy egy -h ét já téko 
sunk elhanyagolta  az edzéseket. 
Tavasszal a lég  erélyesebb intézkedé
sek et fo g ju k  m egtenni a hanyag 
já tékosokkal szem ben. 20— 22 já té 
kossal rendelkezünk és így  senki
nek sem  lesz  -majd béreli helye a 
csapatban. A  jövőre nézve a leg
fontosabb teen dőn k m egfelelő edző 
szerződ tetése. Azonkívül hiányzik a 
csapatból a  gólratörő középcsatár  
is. E lőrehaladott tárgyalásokat fo ly 
tatunk azonban 2— 3 játékossal s 
ezekkel m egoldódna a  felállítási 
problémánk.

—  E zen a  héten m egkezdjük  
a tornaterm i edzéseket, az idény 
megindulása, e lő tt több barátságos 
m érkőzést fo g u n k  játszani és ezeken  
majd ki fo g  alakulni a tavaszi csa
patunk. B ízom  abban, hogy a csapat 
a  tavaszi szerep lésével ki fog ja  kö
szörülni az ő sz i csorbát, és el fo g 
ju k  kerülni a  kiesést. E z minden
esetre nagy hatással lenne Orosháza 
labdarúgó Sportjára, m ert hatalmas 
fejlődést eredm ényezne.

A KISPEST ,
csütörtökön délutánra ketkapua játékot 
tervezett, ele a nagy havazás miatt ez 
valószínűleg elmarad s ismét a tornate 
rombon fog edzést tartani a piros-fekete 
legónyoés.

A SZEGED
szeTdán tornatermi edzést tartott. Csü
törtökön újból tornatermi edzés szerepel 
a műsoron. Szegeden különben választ
mányi ülést tartott a vezetőség. Lzra. 
lícdry elnök bejelentette, hogy a varos 
a Sz’AK-pálya bérletét 1953-ig meghosz- 
srabbítoíta.

®ess§e

ATUSTTK A

Lötyögés
és gyelogSé“¥ágte  
e tá v fű tő  
edzésében

A  Leichtathiet egyik legutóbbi 
számában Lauri Pihkála, a kiváló 
szakember igen érdekes cikket Irt a 
távfutó edzéséről. Elmondja, iiogy 
Wilii Kolehmatnennek, a finn hosszú
távfutás úttörőjének amerikai edzés- 
levelei nyomán hogyan jutott el a 
finn távfutás a mai magaslatig. Ez 
sporttörténet! dolog.

A  mi szempontunkból lényegesebb, 
hogy Pihkala leírja a mai finn táv
fu tó edzését, illetőleg annak legfon
tosabb részéi.

A  távfutónak minél többet kell 
futnia, hogy  testének minden része 
a futáshoz idomuljon. Ez azonban 
veszélyessé válhat, ha valaki sokat 
fut erősen. K i kellett tehát eszelni 
olyan fu tógyakorlatot, amely mellett 
az atléta a szükséges izommunkát 
elvégzi anélkül, hogy erőnlétét v e 
szélyeztetné.

Pihkala szerint a különböző pró
bálkozások nyomán ez a rendszer 
alakult ki, mint legm egfelelőbb 
alapgyakorlat:

A z  edzés gyaloglással kezdődik. 
Kb. 8 perces kilom éter-átlagú gya 
loglás 15— 20 percig, a végén óvatos 
fokozással, am íg elérjük legnagyobb  
gyaloglósebességünkei. E zt 100— 200 
m éteren  é t  tartjuk. E kkor észrevét
len fokozással kiengedünk, kilazí
tunk és lassú futásba, „lö työgésbe“  
(dzsoggolás) m együnk át. Ennek  
irama kb. 2 perc legyen  400 m éte
renként. 5— 600 m éteres lötyögés  
után 100— 200 m éteres . gyaloglóvágta  
következik , azután újra 5— 600 m é
teres lötyögés és így  tovább.

'Pihkala igen jő  keveréknek tart
ja  a lassú, könnyű, laza futásba 
időnként belerobbantott gyalogló
vágtákat. Egym ást nagyon szeren
csésen kiegészítő váltakozás ez.

Haladó edzésben a haladó atléta 
időnként 2— 300 méteres iram fu
tásokat is csatolhat ebbe az előké
szítő futásba. Ez akkor is m egm a
rad mint alapgyakorlat, ha a futó 
később a napi kétszeri munkára tér 
át.

Ezt a futást lehetőleg változatos, 
de sík és ruganyos talajú terenen 
végezzük védőruhában és lehetőleg 
síma, vastagíalpű egészcipöben.

B B T K - F T C
V ezette : Boross (BicskeJ

B B TE : Gáti —  ’Barcza, FenessJ 
dr —  Háray, Miklós, Szamosi. Cse
re: Helmeczy, Kovái, Rendi, X>engl>

FTC:  Kneisel —  Pálfalvi, Sennyei 
—  Biró, Tele, Gergely dr. Csere! 
Forda, B lazejovszky dr, Sáray.

N agy lendülettel kezd a BBTE t 
már a 2. percben M iklós kicselezi 
az FTC védelmét és védhetetlen gőN 
ragaszt Kneisel kapujába. 1:0. Vél* 
tozatos játék következik, de mintha 
inkább a BBTE volna fölényben. Gá
tinak nincs sok dolga. A  13. percben 
kavarodás támad a" FTC kapuja 
előtt, a szemfüles Szamosi nehéz 
szögböi belövi a BBTE második gól
ját. 2:0. A z FTC második sora igeh 
gyengén m űködik és ez a harmat* 
utolsó pillanatában majdnem meg
bosszulja magát, csak Kneisel j“ 
szemének köszönheti az FTC, hogy 
nem került m ég egy korong a háló
jába.

A  szünetben kialakul a véle
mény: a BBTE-t nem lehet meg
verni! M árpedig a "győzelem egybe0 
a budapesti kerületi (és valószínű
leg az országos) bajnokságot is je" 
lenti Budának.

A  második harmadban Biró ra& 
s. 2. percben belövi a szokásos gól* 
ját. 2 :i-r e  vezet a BBTE. A  *■ 
percben a játékveztő egy perC 
gyászszünetet tart Csáky  István 
gró f emlékére.

Teljesen egyform án játszik a 
csapat. A  12. percben Tele nag>' 
helyzetben üres kapu mellé lő.

Lapzártakor a m érkőzés állása 2:í 
a BBTE javára.

A EáKosücresziurl TE vezetéséire a 
Pesten lakó játékosait ifi kirendelte a 
vasárnap sorrakerülő tornatermi edzésre. 
Mint hírlik, Bosánezky. akit a Compak- 
íortól vettek át a rákoskeresztúriak, más 
egyesület felé kacsintgat. Távozási szán
dékáról már az őszi játéka alapján be- 
sz-é’erettcK cS a veaetós-'í? azt hiszi. ho"y 
a já^kost csábítgatják. Ezért a minisz
teri biztosnál az egyesület megteszi ,a 
feljelentést.

FŐISKOLA
ELŐADÁSSOROZAT A TESTNEVELÉS

BŐL
A Műcgryc-iem testnevelésig lntézete_ az 

egyetem hallgatóinak testcnck-lclkénck 
fejlesztésén kívül már évek óla komoly 
munkát fejt ki a testnevelés tunornány 
ápólósa lőréin is. Ezt a célt szolgálja az 
intézet által most megrendezésre kerülő 
előadássorozat is. Jövő hétfőn és az az
után következő hétfőkön, összesen öt al
kalommal tartanak előadást a 'Műegyete
men a meghívóit előadók. Február 3-án 
Prém Lóránd dr ..A testnevelés nemzet- 
r.evelő szerepe’’, 17-ón Szukováthy Imre 
dr „A  testncve'ési rendszerek egymásra 
hatása és fejlődése” , március 3 án Ilovay 
Sándor dr .,A testnevelés jelen tűsé,go a z ! 
üzemek életében’", 17-én Bély Miklós 
„Gondolatok az ifjúsági testnevelés idő
szerű kérdéseiről” , 31-én Szerbák Elek 
dr „A sport, mint nevelési tényező a 
serdültebb ifjúság életében” címmel tart 
előadást. Az előadásokat a Műegyetem I. 
emeletének 33. számú tantermében tart
ják, minden alkalommal fél 7 órai kéz- 
dcttel. | ___

K OSAK LABBA
MA SSTE

a BBTS tornacsarnokában kerül sorra az 
I. osztályú férfibajnokság téli fordulójá
nak utolsó elmaradt mérkőzése a VÁC— 
BBTE találkozó. A gyenge formában levő 
két csapat közül a VÁC látszik erősebb
nek, de ez nem jelenti azt, hogy a hazai 
pálya előnyével induló budaiaktól el is 
tudják hozni a bajnoki két pontot. A 
mérkőzés este 9 órakor kerül sorra Faku 
é3 Hepp dr. játékvezetésével.

A Vas-utcában is lesz egy bajnoki mér
kőzés este 9 órai kezdettel. A BSE a 
KLE-vel játszik a III. osztályú bajnok. 
Ságért. A két játékvezető: Szamosi és
Velkey.
VALAMENNYI I, OSZTÁLYÚ EGYESÜ
LETÜNK BENEVEZTE CSAPATAT A 

KOSÁRLABDA VILLÁMTORNÁRA
A kosárlabda víllámtornára vasárnap 

meginduló küzdelmeire az összes első osz
tályú egyesületünk benevezte csapatát és 
ez máris biztosítja a villámtorna sikerét. 
A benevezettek névsorában ott látjuk a 
BSzKRT. a BEAC, a MAFC, a TFSC, a 
BSE. a BBTE és a VÁC gárdáját és a 
BEAC, valamint a BSzKRT második csa
patát is.

A villám-torna mérkőzései, mint tuűjuK, 
nem 20, hanem 10 percig tartanak és 
ezért igen heves csaták szoktak kiala
kulni a torna rövid játékideje alatt. így  
lesz ez minden bizonnyal vasárnap Is, 
amikor a körmérkőzés első fordulóját 
játsszák a csapatok.

BIRKÓZÁS
A MOVE Egri SE—Ceglédi V&scRs SE 

4:2. Az egycsüíetközi birkózóversen-y va
sárnap zajlott lo Eaerben. A győztesek: 
Elek, Kovács. Stadler ée Kövesi, illetve 
Gyarmati és Frigyes.

A Nagybányai SE február 9-én mér
kőzik a Szatmárnémeti TMTE-vel. A v is 
szavágót 16-áj. tartják Nagybányán. Az 
elmúlt vasárnap háziversenyt tartottak az 
NSE versenyzői. Eredmények: Légsúly;
í. Sovarszky. 2. Kincza, 3. B’ilönyi. — 
Pehelysúly: 1. Kornreich. 1. Jelencz, 3. 
Steplin. — Könnyüsúly: 1. Györkös, 2. 
Ceilik. 3. Schmidt. — Váltósú'y; 1. Ké- 
bor, 2. Sicez, 3. Rabucz. — Nehézsúly: 
1. Hortsin, 2. Sziics.

JÉG
Szatmárnémeti jégsportjái.ak nagy ese

mény o lesz vasárnap. A debreceni és 
nagykárolyi gyors- és műkorcsolyázó vá
logatót! gárda mén össze erejét a szat
mári válogaío.tta.1. A versenyek, már 
délelőtt megkezdődnek.

A K i s o k  Jégkorongba,tnokság csü
törtöki műsora: Széchenyi ík.—Eötvös
g.. Pestújhelyi. ík.—Rákóczi fk „ Verbő- 
czi g.-—Bolyai e.

T»T;!i hé. i Viviant, a nálunk is j6i 
ismert svéd m űkorcsolyázó bajnok
nőt Am erikában elütötte egy autó. 
Súlyos sérülésekkel került kórházba 
ahol sérüléseit 300 öltéssel kelle*- 
bevarrni. Egyelőre semmi remény 
sincs arra, h ogy  művészetében $  
amerikaiak gyönyörködhessenek. “  
autó tulajdonosa 25.000 dollárt fiz®' 
tett a  bajnoknőnek fájdalom díj c‘‘ 
mén.

Kis fé'reérfésI
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HÓSPORT
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INDULÓ NEMZETEK SZÁMA
A Garmísch PartciJ\irchcnbon február J 

13. ós 20. között megtartandó nemzetközi 
sporthétre két új nemzet jelentkezett. 
Spanyolország nyolctagú sícsapatot küld, 
Japánt podiír a  ̂Bori In bon é’o Jakaj&ra, 
a jóképesséjíű sífutó fogja képviselni. A 
résztvevő nemzetek száma ezzel éppen, egy | 
tucat.

Sí VERSEN YEK BANKUTON
A élsporttal foglalkozó miskolci- é*_ diós

győri esrycsiilct-ek Bánkuton rendezték házi versenyüket. A miskolci LESOK 12 
kin futóversenyén: 1. Szakszón Zoltán
1:19:29. 2. Kovács Gusztáv 1:22:54. 3. K«J; 
lin.ff Gyula, 4. Boncsár Bertalan, 5. Szécsi 
Gyula. — Lesiklás: 1. Kovács Gusztáv,
2. Számi Gyula. 3. Boncsér, 4. Szakszói. 
— Műlesiklás: 1. Kovács G.. 2. Számi,
3. Kovács B. Károly. — Diósgyőr—-'Vas
gyári LESOK futóversenye (kb. 12 km): 
1. Busch Lajos 1:245, 2. Sztaniszláv J. 
1:29. 3. Cece, 4. Kékes 5. P&zata. — Le
siklás: í. Cece L. — Műlesiklás: 1. Szia* 
ni szláv, 2. Petrás, 3. Kálna. — Miskolci 
KISOK futóversenye: 1. Duesai Fk. — 
Lesiklás: 1. Vámos (Fémip.), 2. Körösi 
ti. (Tanítók), 3. Lukács (Fémip.). ; 
Műlesiklás: 1. Lukács L. — Diósgyőri 
LESOK versenye. Lesiklás: 1. Csantavári 
I., 2. Dóm a. — Műlesiklás: 1. Doma. — 
Az egyesületek versenye egyszerre zaj
lott le. összesei. 62 induló volt. A ver
senyt Lenkei Géza, továbbá Erdei Gyula 
és Nagy Zoltán rendezte. Különösen a 
miskolci LESOK isták között van több 
igen tehetséges versenyző.

Si-metserképző tanfolyam. A Sportrr.es- 
ter Vizsgáztató Bizottság síszakosztálya 
február hó 15-i kezdettel & Tisza borkút 
feletti Mencsulon a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter és az OUT anyagi támo- 
ff a fásával hivatásos síoktatók részére 20 
papi* tprtó sí-mesterképző  ̂tanfolyamod 
rendez. 15 személy ösztöndíjban (teljes 
ellátás, vasúti költség:. tanfolyam- és 
vizsgád íj) részesül. A tanfolyamra csak 
haladó sízők jelentkezhetnek. Fclvilárrosí- 
tásí a m. kir, állami Sportmc«ter Vizs
gáztató Bizottság (Budapest, V, Alkot- 
m^nv-n. 3. T. cm.) a«V

J. vendéglős: Irigylem
gyalföldi kollégákat!

II„ vendéglős: U gyan m iér tf
I. vendéglős: Olvastam, hogil)

m ennyit fogya szto tta k  egész %ét^ 
a BTK ökölvívói!

KÉZILABD A «
A Nemzeti Tornacsarnok máslrányű ®, 

foglaltsága miatt a fed-ottpálya VfJL labdabajn’okságban vasárnap csonka w 
dúló kerül sorra. A férfl I., II., III. 
tályú bajnoki mérkőzések jövő va-sárnap1 
maradnak. .

Az MTE megróvta a Piaristák ell*g J* 
vesztett Szövetségi díjas mérkőzésül^ Az óvás szerint Nagyváradi játékveze*- 
az előző mérkőzésen a Széchenyi csapa*- * 
bán szerepelt egy másik MTE-csáP" 
ellen.

Az ifjúság! kézilabdábajnoksá&ra 
ajánlott lovag Wáhl Henrik vándordíj , 
eddig a következő csapatok jelentkeztet/ 
MAFC, Elektromos. BLE VII.,
BTK, MTE, BLE IX.

— Tie'hy I-et Budapestre helyezték^ 
újságolja örömmel Pintér Antal, a 
kéziiabdaszakosztályának vezetője. ,j 
Most már nem kell félteni bennünk®' 
A két Tichy-fivér nélkül mindig szárny 
szegetten játszott a BTC, velük jteüif 
legjobbak méltó ellenfele volt. Különös . 
a , nagy*’ Tichyvel, a csapat irányítója^ 
és. kapitányával erősödik jelentősen 
piros-fehér csapat.

A FEDETTP A LYÁ KÉKÍL ABD ABAÍ' 
NOKSÁG VASÁRNAPI MŰSORA

Siöv©!8éKÍ-dii:
S ára: BTC—Piaristők, — S.SS: BTK 

Magyar Posztó. — 7Mr WMTK—EleWK, 
mos. — S.J7: MTE—MAFC. — A5"'
VÁC—BSzKRT.

II. osztályú aöl:
4.2S: Ko. Kelenföld—Magyar Posztó. 

fi.03: Magyar pamut—MTE. — 6.5:1: St-J 
dard SC—'WMTK. — 7.19: HFéSO^
Ko. IX.

h l .  osztályú aöl: ,
S.SS: Magyar Posztó—Ko. Pesterzséb^ 

— 44S: F8C—Ko. X .'— 5.13; Ko. rCBL—b- 
Kispest. — S.SS: MTE— Ko. Kelenföld. 
6.28: Ko. Sízett—Standard SC.

ASZTALITENISZ
A ílátospalota! MOVE február t ű  

romlezi az orszá.g03 MOVE asztal’ b:”1 * * *, 
bainokságokat. A verseny színhely0 
polgári iskola lornaterme lesz. .

A komáromi beneés Kima. asztali tpRi 
ba ii.okságát Reif VII. o. nyerte OoL,). 
noki és Jancsó előtt. Városban: t. v% 
varnoki—Filipek, 2. Rónai—janoso. j, 
Tenkc— Szcrémy. Vígaszdíj: I. Varga, 
Reif II. •

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
V. Szilágyi. Iíraza van, köszönjű®

figyelmeztetést. '
Pető Pál. Az ,Egy cefiÍr és más seniPlg. 

című opcretlet színpadon 1933-ban a ** 
gyár Színházban mutatták be.

Ifi. Hegedűs Tibor: A „Ilóztáb'a,^
kapu alatí”  című film teljes ezerepo?"!^ 
sát még a gyártó eég budapesti t'fVN  
IÁI eem találtuk meg. A helyzet az. et 
a Metró e. amerikai gyár ezt a í1)D̂ á

rdeiri'"” j.
ázt, hogy a kisebb nevű angol szír 

tina szerepét Rosaiiöd Bőssel alakítod

‘-Z'-'h.J <z a 1OVU1' 111 v M fl'l AJi o*1* :
nek ragy hírverést csináljon. A í ' t e  
Mamson dr szerepét 'Róbert, Donat. K*'.«
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2oo»on 2:1® mp*el,
15oo-on 19 percei szeretne
Éssni még a* idén Tátos
Nándor

*
B e szé lg e té s  a  le g jo b b  m a g y a r  úszóva l

Ha az elmúlt csaslcuHS lesrkicmeikc<JŰ'ob 
KportciediiirnycU nézzük, pemesaK az 
úszásban, de az egyetemes magyar spor ,- 
bán is ijjen előkeli') helyet foelal el 
Tátos Nándornak, az FTC sokszoros baj
nokának a szereplőse. Tátos neey ma. 
Kyar bajnokságot nyert 1948 ben. nea-y 
országos és cay európai csurserednienyt 
úszó t, tagja volt az európai csúcstelje
sítményt elért 4x200 m-cs váltónak e» 
nem egy távon olyan eredményeké. eU 
el. ami '.yenek hosszú évek óta nem szü
lettek Maaynrorsz-áyon.

Tátos Nándor tulajiloi.Wppen_ no«y esz
tendőié úszik versenyszerűen, ha ez aian 
a né-v esztendő alatt sohasem pdicnl 
Az. elmúlt években a szokásos Uh' fii 
henö Tálosnál csak annyit je ,

■hogy i.ein folytatott versenyedzost. nem 
készült CK.V city hétvégi csatára. j j c 
csaknem mindennap lent volt az úszóim
ban, hetenként leúsztíl a nmga kisza.m.t 
adagját és sohasem fordult elő. ho*y 

íNámli akár csak 1 -2  h « r o  is -  abba- 
hagyta vo nn n mmkat , , .

Az elmúlt ev eszén azonban rnásk-eru 
törlőm a dolog. Túl OS a balkézén n f fr  

■-'térült, a seb elmérgesedett es heleku 
nem tudott vele, vízim? menni. Ha na«>on 
szigorúm számítjuk, három h >nap ott 

' nem folytatott tomlszercs edzést, mok,
*«a í? y OU SO k • • n , ,,

Á hos.v/.ú pihenővel kapcso nthan m  
is, Ott is hangok liallatszoltak, hogy nem- 
csak a betegség az oka rá tors hosszúi a 
nyúlt p: hüllőjének. Nándi bekJaradt a 
sok edzésbe és egy kicsit -..krniprott a 
^árnhó* ”  , ,

Erroi a dologról faggattak a sokszo 
Toh magyar bajnokot a legulob&i edze 
ser,

— Nem egészen komolyan mondom,
hogy nem volt lazsálás. — uvindjit e.pi- 
Tolva — Nem Hullám v.zbe .menni, mirt 
mind iárt kiázott * seb és l»Jt ** e*0M 
karom. ..  „— És az utóbb! hetekben S Mikor már 
térdbejült a kezei - -  rnnkncjsooduira.

Tátos még mindig „tturoil. • c(tu> '}■( 
titán az elmúlt tél példáiul hozzuk Hl. 
Hz azután használ, A leg.ionb .magyar 
úszó elismeri, hogy u tavalyi lm ,r-;j--H 
akarása, mcgfeszííult munka,in ta lelke
sedése bizony nem volt meg hinne ma
radéktalanul az elmúlt hónapokban.. Szó 

' i'Val megegyezünk abban, hogy n három- 
hónapos pillét,íi csuk nyolcvan százalékig 
tulajdonítható a sérülésnek —

— Kizökkentem a rendes kerékvágásból, 
— mondja - -  e.s volt. az oka mindennek. 
Oe most már túl vadítóit rajta! Érzem, 
hogy sok pótclnivalóni van. I avaly h-yeft- 
kor jó formában, jó erőnlétben voltam, 
hiszen 79,-19 decemberében 1 vered  úsztam 
100 m-en ÍSJ/O decemberében érré ahpna 
lettem volna Képes. Most ismét hetenként 
négyszer edzeni. Vasárnap rennel hét óla
kor' kimenyek a Lukács-fürdőbe Hiszen 
tanain eqész télen ott tisztám. Jólesik o.t 
linr.ém. írért sok mindenre taassöffonoo-

■ lók, amié cny évvel ezelőtt ott tervezitm 
«» ami azóta már beteljesedett.

— Mennyit Viszik vasárnaponként? — 
kérdezzük.

— Ez csalc olyan egészségü gyi edzés. 
A belső szervek fe jlesztésére , a szív m eg  
a tüdő edzésére való. H étfőn  azután s tí
lusgyakorlatokat végzek, a rajtolást és a 
fordulókat gyakorolom . Szerdán 400 m -es  
bem elegítés után fix200 in következik jaO- 
<>o.7.. ■pillangósba és háton. Az edzés végén  
ismét úszom 400 m-t. Csütörtökön vizi- 
iabclaedzést tartok. Rem élem , nem sokára  
tner,kezdődik a tornatermi edzés, m ert 
érzem, hogy erre is szükség van.

’ Most lövendő terveiről kérdezzük Tátos 
Nándort. Azt. mondja. Fogy mindig arról

nálta egyik lukicsfürdől edzésén. — A
szerk. i , ,. ,— Akkor legalább annyit áruljon el, — 
mondjuk — hogy amikor vasárnap regge
lenként egvmás ufón ússza a hosszakat a 
kis budai uszodában, milyen eredmé
nyekre gondol, milyen reménységekkel 
várja a nyarat? Milyen távon szeretne 
legjobban dicsőséget aratni?

Tátos gondolkodik egy darabig. i-átszlK 
lajta, hogy mondaná is, nem is. Azután 
Így szói:

i — 200-on 2:10 mp-t, 1000-on 19 percet 
szeretnék úszni a nyáron . . .

Boldogan hallottuk, hogy Tátos Nán
dor a régi lelkesedéssel készül az 1941 
esztendő küzdelmeire. Tdtosnak éreznie 
kell, hogy a magyar űszósport ma nagy
részben az ő vállán nyugszik. Ha vannak 
is kiváló értékeink rajti. kívül, egy-egy 
nemzetközi verseny sikere, az európai 
gyorsűszó-eUőség elsősorban rajta, all, 
vagy bukik. Ezt éreznie kell mmden 
egyes edzésen minden időben, az uszodá
ban és az uszodán kivül. fis éreznie kell 
m.rdenkinek, akinek az úszáshoz valami 
köze van. hogy Tátos nyugodt készülő
dését. sima és zökkenőmentes edzését 
minden körülmények között biztosítani 
kell Ez nem egyesületi kérdés, nem sze 
mélyi ügy. hanem egész úszősportunk és 
az egyetemes magyar sport egyik légion- 
tosabb érdeke.

! Nótás nem lesi bukó- 
sisakos — visszatér 
az országúira

1 Nótás, aki a tavalyi pályabajnokságok 
1 közül négyet ragadott magához — a maga 
nemében páratlan eredménnyel fejezte be 

| az idényt. A nemzetközi pályaviadalok 
| legnagyobb erőssége volt s min* IJOu me- 
lteres vágtázó nemzetközi viszonylatban 
is az elsők közt volt a rangsorban. Nótas 

f tavaly idén:/ végén elmondta munkatar- 
jsunknák, hogy a következő idényben a 
I motorvezetéses sporttal is kísérletet tes-z- 
\ Nótás az idén alaposan megváltoztatta 
1 szándékát. Elmondta munkatársunknak,
!hogy előző terveivel ellentétben, végérvé
nyesen jelhagy a vágiázással.

— x\kkor kell lelépni a siker betűn já
rói — mondja nevetve —, amikor a leg
nagyobb sikereket érjük el. Számomra ez 
az időpont az idén következett be. Fel
hagyok hát a pályaversenyzéssel és t»s»- 
szatérek első szerelmemhez: az országúi
hoz. Nem indulok többé 1000 méteres ido- 
versenyben sem. Ez a versenyfajta ^rend
kívül igénybe veszi az izmokat s érzem, 
hogy ez a' nagy erőmegfeszítés nem tesz 
jót nekem. Álsó lábszáramban alaposan 
felszínre jutottak az erek, ami óvatos
ságra kényszerít. S nem fogok motor 
után sem versenyezni. Ezzel szemben 
jobb akarok lenni az országúton,^ mint 
valaha. Négy feladatok várnak ránk ez 
idén nemzetközi viszonylatban és ezeknek 
n feladatoknak szeretnék mo3t becsülete
sen megfelelni

M eg n ye rh e t i-e  a  B ¥ $ C  
a bajnokságot?

Meg — de csak szerencsés körülmények között
M egnyerheti valami rnás csapat: 

is a CsB-t, mint az F T C ? M eg. A  
BVSC. A  Fradin kívül csak a vasu
tasok nyerhetik m eg a bajnokságot. 
De hogyan?

sí Elképzelhetetlen...4

100 m: SCoreschow 59.6!
M oszkvából jelentik: A  szovjet

orosz fővárosban rendezett fedett
uszodai. versenyen K oreschow , a 
legjobb orosz gyorsúszó 100 m-es 
gyorsűszásban 59.6 mp-es kiváló 
eredményt ért el. (Hinnél az időnél 

i jobbat sem az idén, sem az elmúlt 
év folyam án nem úsztak Európá
ban.)

versenyekre — a ti' obi majd elválik. 
Aki jobb. az győz. (Egy évvel ezelőtt 
csaknem ugyanezeket a szavakat naoz-

Aa erdélyi egyesü’ e»cket felvette tag
jai sorába az ászóözövetség. Csak a , ko
lozsvári Haggibor jelentkezését utasítot
ták viasza. !..

Az úszósz’ivcfség elnöki tanácsa a Kö
zeljövőben kitüntet az 19R évben sike
resen fizcrrpclt válogatott vízilnbrtemknt. 
A 17 jáíé'icsnn kívül Jvád.v Sándor (ír 
ős Keserű A aj05 10 kítiintctcöbcii rc-
S/Cditörtökén este fél 7 órákor lesz nz 
iV-izó- cs vízilabdrválogatotlnk első torna
órája a Testnevelés Háza alagsori torna
termében. A jövőben is közös torna lesz 
az iVizók ós vízi labda sok részére.

OktafóbizoH<t«got szervezett r M»tSz. 
A jövőben Wnnic And rác cl 1* irány ít ársa
vai a válogatott űs-zókkal úszásnemek 
.szerint kiilö: ed/ők foglalkoznak. Az

. oktatóbizottságnak tagjai a? összes okle
veles mefi terek. ___

K ERÉKPÁR
A Dansk BIcycJe Club május 7-éi 

ünnepli fennállásának hatvan éves fordu- 
lőiát. ,

Múlt vasárnap bonyMitotta le a spanyol 
kerékpáros szövetség Barcelona 100 km-es 
országúti bajnokságát. A győzelmet Cam- 
pana ragadta magához, a hajrában maga- 
miigé utasította, lsqulerdót. Campana 
ideje 3:00.44 volt.

A svájci pályabajnokságokat május 
22-én a zürichi Oerllkon-pályán bonyolít
ják le. Az országúti bajnokságra jumus
29 én kerül sor. , .

.Július 4—« között dől cl idén a Milano 
—München távverseny. Mezőnyében előre
láthatólag a magyar válogatott poríelho- 
lovagok is rajthoz állnak,

A német-olasz válogatott téli oályaver 
senyre február 16-án kerül sor Stuttgart, 
bán. __________

ÖKÖLVÍVÁS

MOREYON—GARDOS
Bom^aformában várja 

mind a két ökölvívó 
a vasárnapi mérkőzést!

—  A rendezőség közlem énye  —
Vasárnap délelőtt 11 órakor a 

Roya.1 Varietében kerül sorra a , vi
lághírű néger ökölvívó, Cheo M ore
io n  és a kitűnő m agyar öklöző, 
Gárdos László mérkőzése. A  viadal
ra nagyban folynak az előkészüle
tek.

Am ióta M oreyon  megtudta, hogy 
Gárdos Cs'iszárt kiütötte, azóta _ a 
szokottnál is erősebb edzésbe fo 
gott. Edzésre bőven nyílt alkalma, 
mert valam ennyi budapesti és pest- 
környéki egyesület örömmel vette, 
ha Jelentkezett edzésre.

A  szorgalm as edzésnek m egfe
lelően M oreyon  olyan kitűnő form á
ba lendült, h ogy  —  mint saját m a
ga m ondotta —  élete legjobb fo r 
májában érzi magát. Be akarja bi
zonyítani, h ogy  nem hiába kapta a 
„knock-out k irá ly " nevet. Nyíltan 
mondja, h ogy  ki fog ja  ütni Gár- 
dóst.

Hasonló szándékai vannak Gár- 
dosnak is, aki zárt ajtók m ögött 
készül a vasárnapi küzdelemre. Az 
előjelek szerint a két ökölvívó va
sárnapi találkozása olyan „vérre 
m enő" küzdelm et fo g  hozni, amely 

| végeredm ényben csakis kiütéssel 
| végződhet. H ogy  melyik lesz a k i

ütő és hogy  m elyik lesz a kiütött, 
azt nehéz " volna megjósolni, mert 
mind M oreyon, mind pedig Gárdos 
a legjobb form ájában  veszi fe l a 
küzdelmet.

Erről beszélgettünk tegnap a 
BVSC-ökölvívók edzésén Sulk.ó B é
lával, a BVSC szakosztályvezetőjé
vel. Sulkó nem nagyon bízik a b a j
nokság megnyerésében.

—  Szinte csak papíron lehetséges  
az FTC-iöl elvenni a bajnokságot —  
mondotta —  m ert elképzelhetetlen, 
hogy az FTC 14:2-re kikapjon, mi 
pedig 12:4-re legyőzzük a B T K -t!

__M iért elképzelhetetlen, Béla
bácsi —  szólt közbe a Hidasival is 
kolázó N agy  Ferenc —  könnyen le 
hetséges mind a kettő.

A  legidősebb Viniczei is ezen a 
véleményen volt.

—  A  BSzKRT-nak nagyon jól 
„fek sz ik “  a Fradi —  vélekedett 
elképzelhető a 14:2-es B S zK R T -győ- 
zelem . Mi is „ elkaphatjuk“  a BTK-t. 
M iért ne t N ekünk sem  lesz talán 
mindig balszerencsénk!

—  L egfeljebb  10:6-ra győz a 
BSzKRT a zöld -fehérek ellen —  raon 
dotta búsan Sulkó Béla —  ez pedig 
elég az FTC-nek a bajnokság m eg
nyeréséhez. N ekünk ebben az e se t
ben 16:0-ra kellene m egvernünk a 
B T K -t, hogy m egnyerhessük a ba j
nokságot. A , ne is beszéljünk, róla!

előre lefutva, ha Szolnoki nehézsúly
ban indul, akkor a Homálya— Szol
noki m érkőzés sorsa is bizonytalan„ 
Szóval lehetséges a 13:3-as BSzKRT- 
győzelem  is...

__  A kkor nekünk viszont éppen
ilyen arányban kellene legyőznünk 
a BTK -t —  vágott közbe Viniczei. —* 
Ezzel hogyan is állunk?

Végiggondolták, végigszám ítgatták 
ezt is. Kiderült, hogy —  lehetséges. 
Sok szerencsés körülm ény összeját
szása szükséges ugyan, de lehetsé
ges.

—  Valószínű, hogy Torma László 
és Oláh nem indulhat ellenünk —  
gondolkodott hangosan Sulkó —  P o- 
dánynak, A rtnernak és én ek es  II- 
nek nem tudnak m egfelelő ellenfelet 
állítani a magdolnavárosiak. K ön y -  
nyűsúlyban K ocsist ki lehet szürkül
ni, váltóban, közép - és félnehézsúly
ban a mieink is győzhetnek, áss 
övékéi is, a BTK csak Torma II két 
pontját veheti biztosra, nehézsúly
ban Nagy  valószínűleg győz. Ha sze
rencsénk van, tényleg  elérhetünk  
lS :3-at is.

»»

Lehetséges
—  A  BSzKRT nagyon m egverheti 

az FTC-t —  szólt közbe m ost Bene
. —  T essék csak végiggondolni a 

várható összecsapásokat, Sulkó bá
csi.

„Sulkó bácsi“  gondolkodott egy 
darabig, azután m egszólalt:

—  Igen , el lehet képzelni tisztes
séges F radi-vereséget. Horváth, F ri
g yes biztosan m egszerzi a két pon t
ját, sőt valószínűleg Lovas is. K ő 
vári tavaly kiütötte Barinkát, az 
esély erre az idén is megvan. Váltó- 
súlyban, mondjuk, óbntöt szeres  oz 
FTC Mándi révén , középben viszont 
Jákics esélyesebb a mostanában elég  
nehézkesen  m ozgó Csontosnál, bár 
Jákics sincs valami jó  formában. A  
Szigeti— Szolnoki m érkőzés nincs

Most már késő ...44
E gy  kicsit gondolkodik. Valam i 

olyasmi juthat eszébe, hogy „á lom . 
nak is szép lenne". Aztán legyint:

—  N em  érdem es ábrándozni, nem  
hiszek a szerencsés véletlenek ilyen  
összetalálkozásában. A z  előző m ér■» 
közöseken kellett volna nagyobb sze 
rencsénknek lennie. M ost már késő. 
Jó nekünk a második hely is. N e ia 
beszéljünk, róla!...

Nem beszéltünk róla. Néztük as 
újból edzésbe állt Vojnovichot. M ég 
elég rossz bőrben van. A z egyik  tü
deje m ég hurutos is, de azért az or
vos már m egengedte neki a mozág&sto 
N agy a duzzadt hüvelykujját m uto
gatta. Azután az elmúlt fordulóról 
beszélgettünk. Sulkó kijelentette,, 
hogy Torma I  győzött, ha akármit 
mondanak Is. 8:8 lett volna az FTC  
— BTK m érkőzés igazságos eredmé
nye...

M ikor elbúcsúztunk a BVSC- 
ökölvívóktól, Sulkó ezt k iáltotta 
utánunk: ,, *">

—  Majd m eglátjuk szom batont 
Am iből kiderül, hogy  a bajnok? 

gondolat azért minden józan  szám i, 
tás ellenére ott m otoszkál a fejében.

Spencer Tracy grandiózus n im fa!

STANLEY, S RIPORTEREK KIRÁLYA
Kalandok, harcok, küzdelmek Afrika ösrengetegein keresztül, vad-

SSőSiT Savoy % Elit ® Pátria

'Mozi
£ H B T I  M l V T á B ü N H  
íftis fij lUmatt SésMrmpíöS*

SOYER, Charles. Színpadról _ került 
filmre. Mar első francia filmjeinek meg- 
<jelenó3e után szerződési aj Adatokat Ka- 
íkjtt Amerikából. A világ egyik legnep- 
tértibb filmszínésze. Nős. íelesege: 
Pciterson. Jelenleg katona.DA VI8, fítte. 1̂ 08 április-5-én született 
toassacbusetts államban, Lowellben. J>e 
Angliában kezdett filmezni. Hamarosan 
visszatért Amerikába, Hollywoodban so- 
káig nem találta a helyét. Közben férjhez 
*&ent Hármon O. Nelsonhoz. i^o~beri 
hyerte el először az amerikai fJlmmuvé* 
szett arunvérmet,. ,,fjangerous elinti 
filmjében nyújtott alakításáért. 1938-ban 
*Maofiszor kapott aranyérmet 
« -FAY8.. Alice. 1915 május 5-én született 
•riew Yorkban. 1935-bőn kezdett filmezni, 
•legnagyobb sikerét „Mimi, a gazdag em- 
*>er lánya” és a* „Alexander s RcgUia-
hand” című filmekben aratta. , ,

GEORGE, Heinrich. A legkiválóbb német 
színésziek egyike. Stettlnbon született. Je- 
^nleg nemcsak játszik színpadon e a t u -  

hanem a berlini Schlller-Theaterneit 
ifttendánsa isv Amerikában játszotta a 
-Szerelmes iirdHK” című film főszerepét. 
(A filmet í'e.lős Pál rendezte.) Nagyszerű 
lellemszínész.

JÁVOR Pál. 1902-ben, Aradon született. 
4  budai Várszínházban kezdte színészi 
Pályafutást, amelyet Székesfehérvárott, 
fkaid Szegeden folytatott. Szegedről szer- 

' ködtették Budapestre a Kenaissance Szin- 
Jfzba, ahol a „Csodaszarva^’ oimü sza- 
diában lépett fel elosaor. Több ma%án 
S2ínhéx tagja volt. azután a Nemzetihez 

érződött. Nős. Mióta ú ma?p r  hangos- 
gyártása megkezdődött, állandod.n

, RARLOFF, Boris. Sokan bolgárnak 
irtják. Pedig csak — művésznéven aze- 
í*Pel. Igazi neve: William Henry Pratt.
\m  november 23-ún Londonban született. 
4  ,.Frankenstein" című film óta a lesi}-'
í®sebb rémdráma-színészek Köké tartozik. 
^Ss. Felesége: Dorothy Stine.

■LAMOUR,  Dorothy. Amerikai ülmszí- 
bésznS. New Örleansban, 1915 december 
*9-én született. Énekesnő volt. Férje 
fw b  Kay, a híres dzseszbend karmes_ 
%  és tánczeneszerző. L. exőtikus jel.egu 
Szén-ág. ezért rendszerint exótikus noko. 
k'nldt a filmjein. _ ,
„ M a r i a n  FerMnand. Bécsi operaénekes 
Ja. Grúzban lépett fel először, az ottani 
színházban Hamburgban, maid München- 
&sn. végül Berlinben kapott szerződést. 
Sis5 címszerepét a „Habanera”  című 
Wí&-fi!mbeii) Sarak Leander mellett ját

szotta. Nagyon tehetséges színész.
RATBBO N E, Basil. Afrikában, Johan- 

nisburgban született, 1892 június 13-án. 
Londonban színpadi, Hollywoodban film
színész lett. Első nagy sikerét a „Kare- 
nina Anna” című hangosfilmben aratta, 
amelyben a címszereplő G-reta Garbó mel
lett Karenin grófot játszotta.

ROBAJ, Francoise. A legkiválóbb fran
cia filmszínésznő. Színpadon is a legelsők 
közé tartozik. A nagy Gémiertől kapta 
első szerződését. Vendégszerepeit Orosz
országban. Angliában, Amerikában, Holly
woodban kezdett filmezni — Buster Kea- 
ton egyik burieszkjében. Nagyon sok 

I francia filmben szerepelt, de filmezett 
Berlinben az Ufánál is. Férje: Jacques

\Feyder a világhírű . filmrendező. Három

szerepét Is. Am erikában a „T itkok  
kastélya“  olyan nagy sikert ara
tott, hogy  annak hatása alatt az 
Universal további három fantaszti
kus film  rendezését bízta Joe 
Mattra.

A MOZIK MOSOK A
RÖVIDÍTÉSEK: Sz =  szombat. ¥ «  vasár 

nap, ti -  ’■!(. f -  M. h “  */í

[fiúgyermekük van.

A „H indu *iremlék“ -*6l
m „Titkok k a s té ly é iig

Joe M ay, aki a film  első (ném a) 
korszakában a .Jlindu sirem lék“  
rendezésével szerzett m agának vi
lághírt, az utóbbi időben az am eri
kai Universal rendezője. Joe M ay  a 
„Hindu sírem lék“  után több erős 
polgári drám át rendezett, am elyek
ben a felesége, Mia M ay  játszotta 
a női főszerepet. Ezek közül a „M a
gányos  sír“ -nak volt különösen 
nagy sikere. Később a kiváló ren
dező átpártolt a vígjátékokhoz, 
amelyekben m ár a leánya, fia ta
lon elhunyt szép Éva M ay  is já t
szott. Joe M aynak több hangosfilm 
je  is sikert aratott, ő  rendezte M agi 
da Schneider és K ari Ludwlg Diehl 
emlékezetes R etten  egy  autóban" 
című vígjátékát Is.

Joe M ay  az Universalnái izgal
mas, sőt fantasztikus film ek ren
dezését vállalta. M indjárt az első 
ilyen film je, „A  láthatatlan em ber 
visszatér", világszerte nagy sikert 
aratott. A z utána következő film 
jének, a „T itkok  kastélyá"-nsM  be
m utatójára éppen m ost készülnek 
Budapesten. Ennek az új film nek 
két főszereplője —  Nan Crey és 
Vincent Price —  játszotta „A  lát
hatatlan em ber vissza tér"  két fö -

Bem utaíö mozik
ÁTRIUM' Margit körűt 55. Teí • 158 0*4 
£6. £8, flO. Sz. V.: í4-kor íe. Bankó Pufin 
í Jávor Simor. Lukács,) 3-ik hét!
BELvAROSI HÍRADÓ Petőfi Sái dor-n. 3 

T ’ 181-244 10-től 24-ig folyt Maeyar- 
Ufa-, Luca- Fox és rajzo3 híradó. Az 
ősi Japán kultúrája. (Colán IWsoro-.at.
II. réaz.l® Szarvasboíogas. Rajzfilm. 
CASINO Esbö-át 1. T.: 388 102 »* M.
hlO. Sz. V.: n-i-kor Is. Árvíz Itdiában. 
(Tvronne Power. Myrna Loy.)
CITY Vilmw császár ül SS T.i Ul-140. 
h6. ha. hlO. Sz. v  : h4 kor Is Franken
stein fia (Basil Bathbone. Boris Kar 
loff.) 3-ik héti „ _  , , . . .CORSO Váci-ntca 8. Telefoi: 182-818.
£6 £8 fiO Sz. V.: f4-kor is. Dorothy
Lamour: A pekingi lány. 2-ik héti 
DÉCS1 . Teréz-könjt 28 Te:.: 125-952.
Í6. f8, tlO. Sz. V.: f4-kor íe. Hatodik
emelet (jáninc Daroey.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18 T ,  189-543. 
nfi. £8. hlO. Sz. '»• .?ék̂ i?,ndaI ’(Maeterünck mesejíitéka.) 6-iIt héti 
HÍRADÓ Erzsébet krtrtnt 13 T : 222-4S9. 
9-től 24-ig folyt Magyar- CJfa Luee- 
Fox és rajzos híradó. Sí vad ászát az Al- 
pekhan. Szarvaebcfoft-ás. Rajzfilm.
OMNIA Köcsev-utca 8. Tel. Iü0-12a. 
5, 08. fio. Sz. v .: 4. 6. 8. !0. A kolostor
UADIUS (Nasrym'ez8-ntfa 22. Ti>1.: 122 098. 
f5 7 £10. Sz. V.: 2-kor « .  Egy asszony 
három éiote. (Charles Boycr.) 3-ik hét! 
HOVA! APC1.LO F.r7.séhet-körűi 45 T : 
222 002. nS. f8. hl». Sz. V.; S-kor Dank/, 
Pista. (Jávor. Simor. nnkács.) S-ik hét! 
SCALA Teréz kőrút «n. T.! 1M-4H-
n6. 18, hlO. Sz. V.: 3-kor Is. A holnap 
hajósa. (Alién Fayc.)
URANIA Káko-zi-nt 2! Teli 
5. n8 f!0 Sz. V.: 3-kor is. Jud Süss. 
(F-rdb.and' Marim. Warner Krauss. Hein
rich George.) 2-ik héti V. d. e. 11: Ko 
rui|ji képek be>n0

U tánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút S. T -  «2-722. 
f4. ?6. fS, £10. V.: £2-kor is. Zárt tár- 
gyaiá-fi. ^
CAPITOL 8aross*tée SS, TeUs B4-S7.

f4, f6, f8. no. V.s f2-kor is. Eladó 
birtok. 2-ik héti
CORVIN Üllői-út 40. T.: 138-988. fi. f6. 
Í8, Í10. V.: I2-1k>í  is. Igen, vagy nemi 
V. d. c-. fii: A vén lány.
ELIT Szent Isivái -kíirút 16. Tel.: 114-502. 
i, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Stanley, a 
riporterek királya.
HOLLYWOOD Bclhlen-tér S. T.: 225-003. 
f4, f6,>.£8, £10. V.: £2-kor is. Rózsafabot. 
V. ti. V. fii: Tökéletes gentleman. 
KAMARA Dohány-otca <3. T.» 423 901
11. 2. 4, S, 8. 10. Udvari bál.
LLQYD Hollán utca lm. Tel,: 111-994. 
£4. £6, £8, £10, V.: £2-kor is. Igen, vagy
PALACK Erzsébet-kürtit 13. T.: 221-222.
11 2, 4, 6, 8, 10. Notredamci toronyőr.
2-ik héti , __PATRIA Népszínház-utca iS. F.: S-45-6/0. 
4, 6. S, 10. V.: 2-kor is. Stanley, a r.por- 
tere-k királya. V. d. e. hll: Walt Disncy- 
film és Rintintir. bosszúja.
SAVOY Üllői-út 4. T.: 140-040. f4, £8. fS. 
flO, V.: í2-kor is. Stanley, a riporterek 
királya. V. d. e. fii: Walt Disney-f:!- 
mek és Rintintin bosszúja.
SIMPLON Horthv Mi'tlós-ú! 62. T.: S88- 
999. 14, 16, fS. 110. V.: 12-kor is. Igen, 
vagy nemi így játsztok ti. V. d. e. h ll: 
Hindu síremlék.
STÚDIÓ Akácfa-utca « T.: 225-27S. 11, 2,
4, S.'8, 10. Kismama. 2-ik hét!

Továbbjátszó mozik;
ALKOTÁS Giimbös-út 11. Tel.: £55 374. 
n4, n6, n8, n!0. V.; n2 kur ts. BeszáUá 
so’ás. V. d. e. 11: 3 kis iirtlöS. 
FELVAROSI irányi alea 21. t .: S84-5G3. 
4, 6, 8. 10, V.: 2. h3, 4, b.5, 6, h7. 8, 
li9, 10. Sok hüllő Einmycrt.
BUDAI APOL1.U Széna tér T,: 351 500 
£5. h", 9. v .: £2. £4. £6, f8. £10. Sok hüllő 
Emmyért. V. d. c. £11: Hindu lár.dzsás. 
ELDORADO Népszínház u. 31. T.: 1S3-171. 
4, 6. 8. 10. V.i 2-kor is. Párbaj sem
miért. V. d. e. 10, £12: Havi 200 fix. 
EOMEROS Hernima-Út 7. Tol.: 196:178

f5 r, no. Y.: f2-kor is. Az; aranyváPMi 
IPOLY Csákv utca 85. Te!.: 292-626. 14,
in, £8, £10, V.: £2-kor is. Arnnyváros.
V. d. e 11: Márciusi mese. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária tér 7. T*1.8
134-644. £4, £6. 18. flO. V.: £2-kor ifi. Sok 
hüllő Enlmyért. V. d. e. 110, 112: Maró© 
Polo kalandjai. . „  „ „
OLYMPIA Erzsébet-körut 26. T.: 423188, 
11, 2. 4. 6, 8. 10. Oz. _  , 'OTTHON Beniczky-Utca 3. Tel.: j46-44T.
hS. 5, n8. £10. V.: hl, 3. 5. n 8 .flO .A s 
arany város. V. d, e, £10, 11: Egyetlent
Ó j-̂ 73 KO
PH ÓNIX Rákóczi-úi 68 . Tel.:, 223-242, 
II. 1. 3. 5, 1.8, f  10. Csintalan férjék. 
RTALTO Rákóczi-út 79- Telefon: 224-448. 
11, 1 , 3, 5. n8. £10. V.: 10 . 12. í ,  4. 6, 
». 10. Riadó R Földközi-tengeren.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé 

.■el miuden nap -Szerkesztőség és kiadt 
.lívatal Bp. Vili,, Rök* Szilárd utca * 
-  Távbeszélő 132-499 és 1JS—977. Levél 
un: Budapest i‘í, PóslofiőK 42.
Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Ft 

elős szerkesztő: Hoppé LÉsz.ó. — Feb
ö» kiadó: Kultsár-litván.

Előfizetés: dí.i: Belföldre egy bóra I 
2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9—. — 
Amerikába 10.— ..
Nyomatott a Stádítmt Rt, körforgógé- 

pels. Felelős: Győry Aladár Igazgató-

A  E A D Iö MÜSORAs
Csütörtök, január 39,

Budapest I (549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7; Hírok. Hanglemezek. — 9.30: 
Hírek. — 9.55: Gróf Csóky István magyar 
királyi küliigymimsztsr temetése* bz ( or* 
száffház kupoinesarnokAból. A közvetítesse 
vezeti Budinszky Sándor. — 12.10: 
lemezek, — Közben 12.40: Hírek. — 13.305 
Szórakoztató zene. Hangfelvétel, — 14̂ 30; 
Hírek. — 15.20: Snrányi Rudi CLqrányie- 
neknra. — 16.10; Ruszin hallgatóinknak* 
— 13.45: Hírek. — 17: Hírek szlovák és 
ruszin nyelvei.. — 17.15: Afagyar Róv«  
Tánezeneicar. — Közben 17.35: A nép mű
vészet és háziinnr. Benkö Sándor eloftd.a* 
sa. ~  18.05: Védekezés a fertőző átinti 
betegségek ellen. Héli József dr előadá
sa. — 18.35: Hajak Károly hegedül, zon- 
gora kísérettel, — 39: Hírek magyar,né- 
mct. és román n vei vei.. — 19.20: Nóta% 
a vadásrJarisznyáhói, ösczeá]litotfa Ve- 
reezkei Rcz^ő. Közreműköckk Bvásthl- 
BaAics Gyula íének). % kíséri mK1hs Lajos 
ei lányzenekara. Áz összeköt# szöveget 
felolvassa Sala Domokos. — 20.10: Szé
li esföváros I zen ek n r. V őzé n yol: Fri dl. Fri
gyes, — 21.40: Hírek. — 22? Tánöleftlí*’ 
zek. — 22.30: A belgrádi egyetem Obi He® 
énekkar hangversenye. Vezényel* Szvetö- 
Hk Pestyái Kojauov, Hangfelvétel* y- 
23: Hírek német, olasz, angol francia 
és eszperantó nyelven. — Utána kb. 23.P? 
Oláh Kálmán cigányzene-kara muzsikál. 
— 24: Hírek.

Budapest IT (834 rn): 16.10: Hangneme* 
zek. — 38:" Szórakoztató hangi^mez/k, -a 
Fözben 18.50; Ai.gol nyelvoktatás. J. W#
Thompson előadása. —■ 19.30: Franci'>or#
s7ág visszatéréso .? földhez. Szabá Mik4 
lós dr e^'pdása. — 20: Hírek. ~  20.101 
Farkas BA,a cigányzenekara muzsikái. 
Kalmár ?*ál énekel. — 21.10; A nemzet 
csalogánya Erdélyben. Kagjmiíhály Sás.* 
dór előadása, : * ' . . .  -•* -
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Győzelem Finnországban
Helsinki, január 28.

A  válogatott m agyar teniszezők 
kedden Helsinkiben vendégszerepei
tek. A  m agyar-finn nemzetek k ö
zötti mérkőzés első napján a ma
gyar versenyzők nagy sikert arat
tak. Eredmények:

Asbőth— Salo 6:1, 6:4, 6:0, So
m ogyi Klári— Loefgren 6:2, 6:1,
Gábory— Frosman 6:4, 6:3, 6:3.

m ® « 3 5 = s S

AsfeöVh Jéska
m *wé*S k ir á ly a i I^i»ls2**e«i

Svédországban portyázé teniszezőinkről 
csak elvétxe kapunk híreket. Asbóth  
Jóska egyik üdvözlő lapjából tudtuk meg 
azt is. hogy a fiatal Európabajnok a svéd 
királlyal is teniszezett.

Gusztáv svéd király nagy barátja a te
nisznek. Évekkel ezelőtt állandó látoga
tója volt a rivierai versenyeknek. Nagyon 
sokszor Kehrling  Bélával is játszott pá
rost. Asbóth Jóska tehát már a második 
magyar tieniszező, akivel a svéd király 
teniszezett.

VÍVÁS
KSi.$s ecfxésefc

m válogatott Mm*®I té r n é m
. A  válogatóbizottság a március 

hónapban rendezendő és Olaszor
szágban eldöntésre kerülő két nem
zetközi kardversenyre, a Tersztyán- 
szky serlegversenyre és a Stampa 
egyéni versenyére keretet állított 
össze. A  bővített keret így fest: 
K erekes, Bay, Barios, R ajczy, Ber- 
cgelly, D em eter, H om oródy, Kovács, 
K őszeghy, M aszlay, N ém eth, Zirczy, 
Durst, Pesthy, Gerevich, Bzilassy, 
Rajcsányi és Pálócz. A  keret min- 
denden héten csütörtökön délután 
az olimpiai vívóteremben közös ed
zést tart. A z edzéseket JeJcelfalussy 
G yörgy őrnagy, szövetségi kapitány 
vezeti. A z edzésre a vívómestereket 
m ég nem jelölték ki. A  közös ed
zéseken tartandó körm érkőzések 
szolgálnak válogatási alapul is.

KÉT VERSE NT
szerepei a. vasárnapi versenynaptárban. A 
RÁC rendez I. o. kizárásos tőrversenyt, 
a, múltkor rendezett és kitünően sikerült 
kardverseny mintájára. Bizonyos, hogy a 
tőrverseny éppen ilyen sikeres lesz. Ezen
kívül az FTC vívó szakosztály a rendez III. 
o; kardversei.-yt. A két verseny nevezési 
zárlata ma jár le.

Ma tartja közgyűlését a vívószövetség.
A rendkívüli közgyűlés kizárólag alap
szabály mód őrsit ássál foglalkozik és dél
után 6 órakor kezdődik.

EGYESÜLETI HÍREK
A Vasas SC február 1-én est© fél 9 

órakor a magdoLuauteai helyiségében 
sportból t rendez.

T E K É ZÉ S
A LEGUTÓBB MEGTARTOTT BAJNOKI 

MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI 
Hármas csapatbajnokság

+  1. csoport: BSzKRT A)—Kistcx 2275:2265. 
& telex-pályán 19 fával győz a BSzKRT. 
Kiss József 538 +203=741. Toman 536+
212=748, Gosztolny 552+234 = 786, illetve 
Faltér 509+246 = 755. Hídvégi 505+243=
748, Zsidi 529+224 = 753 fa.

Négyes csapatbajnokság 
4) csoport: Köb. Kaszinó—Vízművek

2051:1998. Füzér-u. pályán. 53 fával győz 
á Kaszinó. Nováki 524, Fellegi 508. Jak- 
schitz dr 524. Bertalan 495, illetve Dékáí.y 
491. Huba 480. Somfai 516, Szólásányi
511 fa. — B) csoport: BSzKRT B)—Ganz 
2122:2079. Füzér-u. pályán 43 fával győz 
a BSzKRT. Szörényi 521, Murár 558, 
K»ss J. '527. Ónozó 516, illetve Ozorai 480, 
Nagy S. 550, Rodi 521, Poór 528 fa. — 
€) csoport: MÁVAG—Előre B) 2151:2047. 
MÁVAG-pályán 104 fával győz a hazai 
csapati Lódon yi 536. Rémai 532, Szilviczky 
547, • Erdélyi 536, illetve Kemerle J. 507, 
Melczer 529 Kovács E. 493, Kiric&i 518 
fa.

Nyolcas csapatok
X. osztály: Corvin—HÉV . 2834:2767.

HÉV pályán 67 fával győz a Corvin. 
Lég-jobb dobók: Sporting 381. Tóth Z. 
375, Barna 356, Zoljray 355, illetve Fejes 
402. Keliger 365, Milkovics 361. Wimer 
352 fa. — WMTK A)—MÁVAG 3031:2763. 
HÉV-pályái. 268 fával győz a WMTK. 
Legjobb/ dobók: Takarni ni 405, Vida 399, 
Vejmola 382, Golarits 376, illetve Gal'lai 
£74. Erdélyi 371. Pásti 355. Rémai 347 fa.

II .' osztály. A) csoport: Ganz—Vízmű
vek 2992:2847. Füzér-u. pályán 145 fával 
győz a Ganz. Legjobb dobók: Ródi 422, 
Nagy Sándor 391, Ozorai 372, Schiwamp-1 
374, illetve Szolcsányi 378 Jeney 366, 
Somfai 355, Pöth és Fejér 354—354 fa. — 
PATE—Herminamező 2833:2726. Angol u. 
pályán 107 fával győz a PATE. Legjobb
f obók: Poledevits 384, Ábel és Németh 

’erenc 376—376, illetve Hegedűs 393,
Ernőd! 357, Domoky 352 fa. — Polgári— 
WMTK B) 3022:2897. Maglódi-u. pályán 
125 fával győz a hazai csapat. Legjobb 
dobók: Musikant 424. Fabók 387. Juraszik 
375, Pete 373, illetve Matula 391, Pis.tér 
383, Tó völgyi 379, Dankó 373 fa, — 
BSzKRT B)—Danuvia 2899:2802. Angol-u. 
pályán 97 fával győz a BSzKRT. Leg
jobb  dobók: Katona 392. Szörényi 377,
Tomann 368. Kerekes 371, illetve Náiud 
vary és Csortos 361—361, Gombár 360,
ftempbi 356 fa. *

B) csoport: Közt. SzÖv.—Hűvösvölgy
2983:2056. Füzér-u. pályán 27 fával győz 
.& KT. Legjobb dobok: Hargitai Imre 
412, Bácz dr 396. Volent 384. Trtmner 
267, illetve Molnár 404, Stark 403, Áos 
B. 402. Varga István 370 fa. — Előre B) 
—MÁVAG 2850:2691. MÁVAG-pályán 159 
fával győz az Előre. Legjobb dobók:. 
Boros 373, Seb-mid t 371, Román 368. G^á- 
üitz 358, illetve Bujdosó 354, Dióéi 343, 
Gránitz J. 341 fa. — Lampart—Kistext 
$095:2992. Apafi u. pályán 103 fával győz 
a , hazai csapat. Legjobb dobók: Brafkó
406,. Kobnt 399. Ultmann 397, Tamási 391, 
illetve Zsidi 395, Tallér 393, Bódizs 388, 
SPoór.József 377 fa. I

igaz-e, hogy ibolya ll-t 
a PULi-ba csábítják?

Eljárást követei az ÜLI
Ibolya n ,  az Ü LI jeles játékosa 

furcsán viselkedett az utóbbi időben. 
Kutyát vett.

—  M ilyen kutya lesz?  —  kérdezte 
tőle egy gyánutlan szurkoló,

—  Puli —  jegyezte m eg Ibolya II 
sokat mondóan.

A  szurkoló esküdni merne rá, 
hogy Ibolya II

csupa nagybetűvel 
mondta a ,,puli“  szót, vagyis kétsé
get kizáró módon

PU LI-nak ejtette.
A  szurkoló m ár be is jelentette az 

esetet a miniszteri biztosnak, aki
kihallgatta Ibolya I l-t  Is s a  pulit

is,
amelynek végén mindketten elége
detten távoztak.

A z ügy azonban korántsem ért 
véget. ■*

—  N em  érzem  jól magam ai —  
mondotta Ibolya II különös hang
súllyal. A  házifegyelm in azt vallotta 
ugyan, hogy ezzel a mondatával 
negyvenfokos lázára célzott, viszont 
sokan úgy értelmezhették, hogy

item jó l érzi m agát az ULI-ban.
A  házifegyelm in aztán alaposan 
összeszidták, megbüntették 200 pen
gőre, büntetésből kitették az állásá
ból is. A  vasszígor azonban használt 
is, mert a m egtört Ibolya II  k ije
lentette, hogy

most már nagy on jó l érzi m agát 
az UL,I-ban.

Nyilatkozott a PU LI elnöksége is. 
Ezt:

—  N ekünk nincs szükségünk Ibo
lyára. Soha nem  is tárgyaltunk vele. 
Ha valamit akarunk, akkor a klubjá
val intézzük el. E zt m eg ís mondtuk

\ Ibolyának a m últkori egyik  tárgya
lás alkalmával. Nem szeretjük a 
hátm ögötti dolgokat. Éppen ezért 
ezt a

szemébe
mondtuk Ibolyának. Különben is a 
dolog m ost már tárgytalan, m ert 
am ikor Ibolya próbát já tszott ná
lunk, m eglehetősen gyen ge form át 
m utatott.

Mi nem csábítottuk Ibolyát.
L egföljebb csábítjuk. Ism étlem  azon
ban, Ibolya I l-i  sohasem láttuk, nem  
is fog ju k  látni és az ügyben olyan  
ártatlanok vagyunk, mint az Ibolya.

Ibolya II  ezt, mondta:
•—  Sohasem láttam a PU LI inté

zőjét, elnökét és edzőjét. A  múltkor 
véletlenül a pályájuk fe lé  m entem  s 
tévedésből m ezbeöltözve játszottam  
m ásfélórát, tiszta elnézésből, m ert 
nem figyeltem  oda. Mire-

felocsúdtam,
már az irodába,n beszélgettünk szer
ződésről. Ma sem  értem , hogy m iért 
nem Gr ét a Garbóról beszéltünk. A z  
ügyhöz nincs hozzátennivalóm. Heti 
százat kínáltak mire kértem  őket, 
hogy tegyenek  hozzá m ég -húszat, 
mire kijelentették , hogy

nincs hozzátennivalőjufc.
N ekem  sincs.

.Mindebből látha/tő, hogy kár yoJt 
az ügyet felfújni.

Ibolya II marad a PULI-ban.

Kültelek

Ökölvívó csodavegyészet
?  A v e g y

Hogyan lesi ©Somból pehely 
s peheSybol ólom

A z ökölvívó-intézőnek van egy  nehézsúlyú és eg y  pehelysúlyú vev* 
sen yzöje . H ogy az ellenfelet m egté v e s s z e . „ .

. . . a  nehézsúlyúból pehelysúlyút fogyaszt 
nehézsúlyút h izla l. .  „

pehelysúlyúból pe&i§

—  Ti is tornaterm i edzést fo ly 
ta tto k f

—  Igen. M egnyílt ugyanis a 
tott tornatermünk...

nyi- Hefi kérdés s
— K iszelyt a Fradiba csábítják? Véleményein

Labdaéhlnség...
A v a g y

E l s ő  k é t k a p i i s  e d z é s

Szerintem n-em h elyes idegen pét- 
dák után menni. JŐ nekünk az a  
stílustaktika, am elyet régi tréne
reink treníroztak  s  m agyar szívvel 
rúgták a kom ért, dobták a taccsot 
és rúgták a penaltyt a  goallceeper- 
nek. T ősgyökeres sz ittya  kondícióm  
van szükség a footballban, am ely  
hasson át mindenkit a centerhálftói 
kezdve egészen  a taccsbíróig.

Itt van például az én arcbőröm . 
A  m agyar ipar rem ek e  ez a vastag„ 
áthatolhatatlan, gránáttal sem  sért
hető bőr.

S z u r k o l ó :  Kissé m ég kialakulatlanok az egyes csapatm ozűüiatok . . .

%9y
dik:

Balszerencse
T örekvés-szurkoló panaszko-

—  Rossz a sorsolásunk... 
H ogyh ogy?

.—  Tizenhárom erős ellenfelei 
kaptunk...

Kiegészítő...
E gyik  ismert já tékosu n k  kitűnő 

tornász. E gyik  já tékostársa  ezt 
mondja neki:

—  Kiváló tornász vagy, öregem . 
V g y-e  milyen jó , h o g y  kiegészítő  
sportágat is űzöl.

—  ? ? ?
—  fu tb a llozo l,.


