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Időm érő: • K olos Ferenc. '

Ítélteku , , A FIFA végrehajtóbizotfsága döntőbíróság
elé utalta a m agyar-svájci labdarúgó v iszá lyt

A  F IF A  végrehajtóblzottsága ülést 
tartott Zürichben. Á  háború ellenére 
is szép számban gyűltek össze a 
Végrehajtőbizottság tagjai, Kim et el
sők ugyan egészségügyi okokból 

utazhatott Parisból Zürichbe, 
®tegjelent azonban az ülésen Mawro 
{olasz) és Seeldrayers dr (belga) 
delnők, továbbá a következő elnök- 
s®gi tagok: A ndrejevícs  dr (jug'o- 
S2láv), L otsy  (holland), Bauwens dr 
íhérmet). Jelen volt. az ülésen 
®chricker dr, a FIFA. Zürichben 

főtitkára is.
Az ülésen minden oldalról m egvi- 

«g ították  a labdarúgás nemzetközi 
Vonatkozású kérdéseit, határozatho
zatalra azonban a jelenlegi kényes 
helyzetre való tekintettel nem került 
®or. Nem került szóba az egyik  olasz 
sportláp által nem régiben fe lv e tett  

a terv. hogy a FI FA székhelyét 
Zürichből Rómába helyezzék át.

A  végrehajtóbízottság főként pénz- 
"Syi és egyéb ügykezelési kérdések
kel foglalkozott. Eicher, a svájci szö
vetség elnöke egy portugál kiküldöt- 
tel együtt vállalta az ellenőri szere

pet és előterjesztette a F IF A  mult- 
évl zárszám adását és a  jöv ő  évi 
költségvetést.

Elhatározták, hogy a világbajnoki 
torna ú j szabályzatát megküldik 
hozzászólás végett az országos szö
vetségeknek. A  játséfcszabály-bizott- 
ságba új tagként beválasztották a 
spanyol Escartint.

Bennünket m agyarokat, elsősorban 
érdekel a svájci szöretség  panasza, 
am elyet a F IF A  elé terjesztettaz 
M LSz ellen. Ebben a panaszban azt 
hozza fel a svájci szövetség, hogy 
az MLSz a válogatott m érkőzések  
körül vállalt kötelezettségeinek nem  
tett eleget. A  végrehajtóbizottság 
döntőbíróság kiküldése mellett fog* 
lalt állást és bevárja, ennek a bí
róságnak a jelentését.

Ezzel az üggyel kapcsolatban az 
M LSz-ben a következő nyilatkozatot 
kaptuk:

—  Vannak bizonyos n ézeteltéré
sek  a két szövetség  között, am e
lyek már m ost döntőbíróság elé ke
rülnek. Mi nyugodtan nézünk a bíró
ság határozata elé.

U ira v iV f& k  a  Csontos*  
O lá h  m é- 
T o rm a  I.
fo g á t fe lfü g g e sz te tté k
M o z g a l m a s  © s t e  a M Ü S . z - b e n
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Au MLSz betiltotta 1 
a feloszlott 
Cégiig© által ter
vezett villám*
tornát

*iA Cégliga feloszlásának ügye újból 
Walkoztatta az MLSz * szerveit. Amint 

megírtuk, a belügyminiszter rágást 
rjjpik a Góc-liga feloszlásához és éppen 

elutasította a ,CégHga elniiltsésféi.-ek 
 ̂ kérését, hogy n\ miniszter/no ftcgyc*. 

JS’MOmó&ul a feloszlást ’ kimondó kőzgyű- 
határoz ltot. A belügyminiszter rcn- 

re-etében felhívta a Cégi iga vezetőségét,
 ̂a feloszlást kimondó határó/atot 

í^bruár 2-ig terjessze fel, ellenkező cset- 
i 0,11 a belügyminiszter a maga hatásköré- 

fogja kimondani a Cégliga feloszlását.
•híhzel kapcsolatban az MLSz és a 
..LASz vezetői foglal koztak a Cégiig©- 

.februárra kiírt villára torna iigyé- 
v0* és ebben a kérdésben a következő 
y&rozatot hozták:
*• Az MLSz megtiltja a budapesti a-1- 
vétség valamennyi pálya tulajdonos 

^yesületénck, hogy pályáját a feloszlott 
volt elnöksége által .szabályclk- 

aS^'- kiírt villám torna mérkőzéseire át- 
Vvja. Amelyik egyesület a tilalom ellen 
vrJ- azt a szövetség; ki fogja zárni az 

LS z-b a í n o fosé gb ó 1. t
y y Ag MLSz-ben leigazolt játékosok 'nem 
ygííptuek részt az esetleg lejátszásra ke 
Jq 10 villámtorna mérkőzésein. Aki e tila- 

. ellenére játszik, játékjogát felfiig- 
^ztik és ellene eljárás ii.dul. 

i  * >Ze* kapcsolatban GidófaJvy Pál dr, MLSz miniszteri biztosa a következő- 
mondotta:

juT" ^  feloszlott Cégliga. volt elnöksége 
ny11 jogosult többé eljárni sem a Cég- 
i^ -.sen i az abban működött egyesületek 
^ílyiseletében. Ez a jog az MLSz-re

át. De nemcsak ezért, hanem azért 
jL kénytelenek voltunk a tervezett „vil- 
m^  ornát”  betiltani mert egy ilyen kör- 
Vij, közés feleslegesen és minden cél nél- 

csak zavart okozna a fővárosi egye-
a tavaszi 

előkészületekben.
bajnoki idényre

* Szeged Is
szabadban ed*  
m ár vasárnap

ö A  Szeged csapata csütörtökön 
„^htán tartotta utolsó tornaterm i 
őzését. Vasárnap m ár a szabadban 

j ’&hak edzést tartani a szegediek. 
f:8 utolsó tornatermi edzés műsorán 
®leg  futás, kézi- és kosárlabdázás 
k e p e it .  A  kosárlabdázásban N agy  

g .J ’díft volt a legjobb. R affai m eg -
lak e’ hogy soha tÖbbé nem k0sár- ’ ödázlk. A  játék hevében ugyanis 
» 3-Posan orrba vágták a jeles já -  
iekost.

Az eredeti tervtől eltérően vasár- 
nem maguk közt fognak két- 

vSPura játszani a fiuk, hanem az 
csapatával játszanak 2x35 per- 

®s edzőmérközést. Erre a m érkő- 
jj ®re vasárnap délelőtt 10 órakor a 

suutcai pályán kerül sor.

iA ,  S*KAC csapata csű'Brtökön már pá-
®ö*etl. Vasárnap a SzTF, csapatával 

jjZUnpk edzörpórkŐ7^rtt n főiskolások.
Miskolci VSC ©daömérközés 

K 1© vasárnap Miskoloon0

M e g i n d u l t  e  s z ö v e t *  
s é g b e n  a  k ö z 
g y ű l é s e k  © l ö k é -  j
szításé

Vitéz G inzerj és vitéz Kemenesy 
neve vezeti be a budapesti kerület 
választási listáját
" • ■ Am int tegnapi számunkban meg-, 
irtirk, február 10-én megkezdik' a 
kerületek és a szaktestületek, köz
gyűléseit, március 9-én pedig m eg
tartják az M LSz országos közgyű
lését is, amely az első lépés lesz az 
önkorm ányzatra való visszatérés 
útján.

A  közgyűlések előkészítésében 
m ár megindult a munka. Szombaton 
és vasárnap

a vidéki kerületek vezetői 
jönnek fel Budapestre, hogy m eg
beszéljék a kerületi közgyűlések elő
készítését az M LSz miniszteri biz
tosával, Gidófalvy Pál dr-ral.

Vasárnap délelőtt 10 órakor pedig 
a BLASz —  az új alapszabályok 
szerint: budapesti kerület —  121
egyesületének képviselői ülnek össze 
előzetes megbeszélésre az M LSz 
tanácstermében. Ennek a megbeszé
lésnek egyik pontja lesz a személyi 
vonatkozású kérdések megbeszélése 
is. A  kerületi közgyűlés egyik leg
fontosabb ténykedése ugyanis az 
országos közgyűlési kiküldöttek 
megválasztása lesz. A  budapesti ke
rület tudvalevőleg az ország leg
nagyobb kerülete. 121 egylete alap
ján  7 közgyűlési kiküldöttet választ 
m ajd az országos közgyűlésbe.

M ár megindult a találgatás, hogy
kik lesznek majd a  budapesti
kerület képviselői az M LSz or

szágos közgyűlésén.
A  forgalom ba került nevek közül a 
következőket jegyeztük fe l: vitéz
Ginzery  Dénes Elektromos, vitéz 
K em enesy  Sándor Ferencváros, Bar- 
csay  János M AFC, H egyi Gyula 
Vasas, Nagy  Zoltán Szentlörinci AC, 
Bauer István BRSC, Kovács  Endre 
dr Gamma-SzISE, Kultsár Sándor 
U R AK , Zloch Gyula 33FC, Iván  F e
renc dr BTK.

VÍVÁS
A KAC X. osztályú kizárásos iffrrer- 

s-cnyt rendes vasárnap. A versenyből a 
magyar, Európa, világ és olimpiai bnj- 
nc-k Ságokat nyert vívókat a verseny fél
té tolok kizárják. Tőrben persze ez na- 
luir.k nem nagy létszám, mert a magyar 
bajnokságot nyert versenyzőkre korláto
zódik. A versenyre a következő nevelé
sek érkeztek: HTVK: Gözsv, Bedő, Ho- 
moródy. berczelly. Hennyey. Kőhegyi. 
BBTE: Ti Ily E. BSE: Tóporczer, Da- 
hóczy* Posta. MAC: Páll, Szmolár, 
Festny. Dunav. LASE: Aprili. UTE: 
Falóoz. Eszterhás. Positá-s SE: Mészára?. 
Baltazár. KAC: Nedeczky. A versenyt
a ItAC a íöknpBányság dísztermében 
tértin. A rendesség szándéka, bosv a 
döntőt is dél-ealőtt döntik el e így délre 
az egész versenynek vége leez.

Szerdán este m ozgalm as élet ural- 
kodott a M öSz-ben. A  szakbizottság 
nagy izgalm ak közepette tárgyalta 
az ökölvívó CsB elmúlt fordulóján 
történteket.

Torma I. eltiltása
A z első izgalm at Lovassy-Stürm er 

Aurél dr-nak, a szövetség orvosának 
jelentése okozta. Staindl Antal elő
adó ismertette a jelentést. Ebben 
LovassyStürm er  dr leírja a Torma
eset lefolyását, m ajd javasolja 
Torma versenyzési jogának leg
alább fé lévre  való fe lfü ggesztését  és 
az ökölvívó sportorvosi vizsgálatra 
utalását. Több hozzászólás után 
(Különösen K an kovszky  Artúr, a 
M öSs ügyvez.étő-alelnöke kelt ki a 
vezetők könnyelműsége ellen!) a 
szakbizottság ú gy  döntött, hogy 
Torma Lászlót félévre nem csak a 
versenyzéstől, hanem az edzéseken  
való részvételtől isi eltiltja  s hala
déktalanul sportorvosi- vizsgálatra 
utasítja. Benácsi Gyula, a BTK in 
tézője bejelentette, hogy a BTK ve
zetősége nem tudott Torma I leío- 
gyasztásáról, azt a versenyző a 
m aga fe je  utá,n csinálta. Ezért a 
vezetők ellen nem indított eljárást 
a szakbizottság.

A Csontos-Oláh 
mérkőzés

A zután ' került sor a Csontos— 
Oláh m érkőzés tárgyalására. A  
szombati forduló szövetségi képvise
lője javasolta, hogy a mérkőzés 
eredményét sem m isítsék meg, mivel 
alaki hiba történt.

W eidemann  Károly, az FTC in
tézője közbeszólt:

—  Csak hivatalból lehet eg y  m ér
kőzés eredm én yéi m egsem m isíteni!

Staindl A ntal kijelentette, hogy 
az eredmény ellen hivatalból adott 
be óvást a szövetségi képviselő.

Sulkó Béla és Weidemann  harcolt 
azután egy ideig  akörül, hogy alaki 
hiba történt-e, jogos-e  a mérkőzés 
eredményének a megsemmisítése. 
Vitéz Szabó A ndrás elnök véget ve
tett a vitának és szavazásra tette 
fe l a kérdést. A  szakbizottság nagy 
többséggel (csa k  W eidemann  szava
zott ellene) a m érkőzés újravívását 
rendelte el.

Azután W eidem ann  K ároly  felállt 
és arra kérte a szakbizottságot, 
hogy a  m érkőzést m ég az olasz-m a
gyar előtt, jö v ő  szerdán vívják  le, 
ne kelljen a  versenyzőt olyan so
káig edzésben tartanlok. Benácsi 
viszont bejelentette, hogy Oláh sé
rülése olyan természetű, hogy 2— S 
héten belül aligha léphet vele szorí- 
tóba.

A  szakbizottság ■ elhatározta, hogy 
a mérkőzés időpontjának kitűzését 
a szövetség i orvos vélem ényétől 
teszi fü ggővé. A m ikor az megen
gedi Oláh versenyzését, akkor ren
dezik m eg a m érkőzést. A  *C s o n to s -  
Oláh m érkőzés a jelek szerint feb 
ruár közepe előtt aligha kerülhet 
sorra.

Végül az k eltett Izgalmat, hogy a 
főiskolások érsekujvári szereplése 
alkalmával M oreyon , a kubai néger 
ökölvívó ellen Korányi engedély 
nélkül indult. A  verseny szövetségi 
képviselője H ídvégi Bélának, a fő is

kolások vezetőjének fegyelm i elé ál
lítását kérte. A  szakbizottság végül 
is —  enyhítő körülménynek véve a 
néger ökölvívó szereplésének hírverő 
értékét és a körülményeket —  elte
kintett Hídvégi fegyelm i elé utalá
sától.

A z ülés befejezése előtt az Idő- 
elmérésröl folyt vita. Ebben a kér
désben Forray  Árpád alelnök, a

bíróbizottság ügyvessötóje, e l ö n 
tötte a vitát. Kijelentette, hogy a 
bíróblzottság már elhatározta az 
időmérő teljes elkülönítését. ■ Szom
baton m ár egészen a szorító me.Uptl 
lesz az időmérő asztala, tehát ott 
nem szólhat hozzá senki, néni zavar
hatják és így  valószínűleg minden 
figyelm ét az időmérésre fog ja  tudni 
fordítani.

A  villámgyors Nemes,
a fogyni akaró Titkos

és egyebek a-Kispest kétkapus edzéséről '
Csütörtökön délután* 'jól fűtött— öltöző 

várja a kispestieket Négy órakor Olaj
kár Il és Belce kivételével márkáz' egésts 
társaság együtt van. Vécset nem - v^tkő- 

.zík le, azt Imondja, hogy szörnyen meg
fázott, ezt az edzést inkább kihagyja, 
így vasárnapra talán teljesen rendbe jön, 
Mezbe öltözik Titkos ‘ is, • a „ I-íungáría 
volt válogatott szélsője, ö e.zt# mondja:

—• Még van néhány kiló fölösleg raj
tam, de ezt néhány hét mülvá leadom s 
akkor újból a ,.régi Titkos’* leszek.

A játékosok bizony nehezen hagyják 
ott az öltözőt. Puskás edző azonban ha
marosan kivezéi-.yli a gárdát a csonttá 
fagyott, de vékony hó takaróval borított 
pályára. Először futás, aztán céltorná- 
zás szerepel az edzés műsorán, végül — 
egy sereg amatőrjátékossal kiegészítve 
— kétkapus játékra állnak föl.

A nagy hideg gyors játékra ösztökéli 
valamennyi játékost. Nemes például 
olyan sebesen rohan a labdával, mint 
egy fiatal csikó-játékos. A másik csa
patban meg a zöld-melegítőben játszó 
Kincses tűnik ki villámgyors lefutásai
val és remek lövéseivel. Hidasi az egyik 
összecsapás után fájlalni kezdi á dere
kát és lemegy a pályáról így Nemesék 
csapata hamarosan elhúz a Kincses. Hi
dasi. Puskás II fáz edző fia), Titkos 
csatársorú csapattól. Főleg Nemes, Mo
nostori és Berényi lődözi ... a gólokat. 
Igaz, hogy a kapuban csqk egy civil áll, 
az is télikabátban.

—■ Nem volna rossz, ha a tavaszi haj-

L e h e t - e  m é g  
a  BKE m á s o d i k  
a  j é g k o r o n g -  
b a j n o k s á g b a n  I

Ma este fél 8* kor BKE— 
FTC jégkorong* 
mérkőzés

A budapesti jégkorong bajnokság 
utolsó mérkőzését, a BKE—ETC mérkő
zést játszók ma esto fél 8 órai kezd-ettel 
a műjégpályán. A második boly kérdése 
dől el ezen a mérkőzésen.. Mint az alábbi 
táblázatból kitűnik, a holyz-et most ez:

1. BBTE 4 2 2 — 8:6 6
2. FTC 3— 3 — 4:4 3
3. BKE 3 — 1 2 4:6 1

Há a mérkőzés döntetlenül végződik,
akkor az FTC biztos második. Győzelme 
esetén is ez a helyzet. A BKE-nek azon
ban győznie kell, hogy a második helyet 
— gólaránnyal — elfoglalja. A BKE 
megfiatalított csapatától ez kitelik. Lát
tuk hétfőn a BBTE ellen küzdeni a csa
patot. A fiatalok játékkészségé még ri-em 
kiforrott. Hiányzik a komoly nemzet
közi mérkőzések • sorozata, ahöl. pics^dző- 
dik a osapat. Mi mégis bízunk a, fiatalok 
harci kedvében.

Az FTC - a BBTE ellen nem játszott h i
bátlanul. Különösen , áll ez a más-odik 
sorra. Bizony nagyon kapkodtak. Komoly 
veszélyt jelentett az FTC-nek mindig, ha 
a második sor volt bont a pályán. 
.Érzésünk széfint a mai mérkőzést a 

BKfc nyeri meg olyan "ólaránnyal, amely 
elegendő a második ’ boly elnyerésé re. 

Jóslatunk: 3:1 a BKE javára.

a oki meccsékfea is aagykabátb&av 
nének ‘ ellenünk a , kapusok,;., —- <-L&pip& 
mek: az >• egyik, szurkoló.; v. ■ • ,v id í t ó

.Nemerékf csápatá '̂ vég^il - .10:5" 
nyeri a mintegy 70 percig tartó mér
kőzést *. • , •** Az' edzésen feltűnően jói. mozgott Km* 
c^es, Nemes, Monostori, Olájkar j"I .és
Zalai,' de a többiek is' máris egészéh " jó 
formáról tettek tanúságot. Puskás edző 
is elégedett volt- a játékkal. .

— Nem lesz itt baj tavasszal. —«» 
mondta. -— Nagy akarással játszik ás 
egész társaság, csak ezt a nagy játék- 
kedvet aztán meg is tartsák a* idény 
végéig.Titkos- I-ről az egyik vezetőségi tag 
így beszél*.

—« Még ma este tárgyalni fogunk vcüeP 
könnyen lehetséges, hogy le is szerződ” 
tétjük.

(Jobbágy, az UTE fiatal balszéisŐje is 
kint volt az edzésen, s a kispesti yeze® 
tők vele is hosszasabban beszélgettek.)

A csapat további műsoráról Puskás 
Ferenc ezeket mondta:

— Pénteken könnyű edzést tartunk*, 
vasárnap délelőtt lő órakor pedig 
egyik kispesti cégcsapattal játszunk vtó" 
rátságos mérkőzést. A jövő héten aztán 
már természetesem minden edzésünket 
a* szabadban tartjuk. A fiuknak meg kell 
szokni ok a havas, fagyos talajt, meg a 
hideget, hiszen tts első bajnoki mérkőzé
seinket is valószínűleg Uyea talajon kell 
majd lejátszanunk.

Ú j a b b  d i a d a l o k
F i n n o r s z á g b a n

Helsinki, január 29.
A  m agyar-finn fedettpálya tenisz- 

mérkőzés második napján, szerdára 
a m agyar együttes már 8:0 arán yi*  
vezetéshez jutott. Eredmények: 

Gábori— Saló 6:1, 6:0, 6:2, Szigeti 
— Forsmann 6:3, 5:4-, 8 :3 ,. Asbóth, 
Som ogyi— Salzman, He'llström 6:3, 
6:3. -A

A  mérkőzés csütörtökön késő este 
ér véget. Pénteken a m agyar'.teni
szezők Stockholmba: utaznitlv, alrc! 
Budapest— Stockholm városok k ö 
zötti viadalon vesznek részt.

KISOK 3ÉGKOKONGBAJNOKSÁG
A csütörtöki napon e kővetkező, orod- 

mények. ,voltak á II. osztályú bajnok- 
sálban:

BBtvBs (tv—Széchenyi ík. 4:1 (5:0. S:I»,
t:0). Műjégpálya. Vezette': Mlriler III. 
Molnár nagyszerű ’ játékával 
ten fíyűznlf nz- Eötvös. . Gúllöyth MclyAl 
(13) ' és Hidalmásl. illefvű Németi). I,. ' 

Rákóczi fk.—Pcstuíhelyi fk, 7(3 (1:2, 
3:8, 3:1). Műjégpálya. Vezette: Miíulcr 
III .1 As Rákóczi ík. ezzel a gyóteimévol 
csoportjának - győztese lett. GóMövfi: 
Andreába (4),1 Endrei (3), Ili. Háta (3).

Verbfiezi k.—Bolyai g. 4:3 (1:1. 2:1, 
1:1). Műjégpálya. Vezette:. Pálfalvy. 
Jobb volt a VerlVA. Küllijíísdn Cz.abe- 
lay játszott jó '. Oóliövé; Cánbaiay (2), 
Róna (2), ,ílí. Sombor (2). ■•Vötede.-' A ••
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léli Kupa Pályázat Vili,
Beérkezési batáridői febr. 2, S3 éra 
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Lázi 0—Genova 00000000
Bari—Ambrosiana 6o00..oo.o e». 
Pótversenys A . poníversenylbe csak 
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számításba, egyébként csak holtver 

senyt dönt el0

V©nesia—Xj5vcrno oooooo.ooooo 0000S000 

Atalanta—Triestima co.ooooo 000080c .  
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A beküldő aláveti magát a feltételek
nek, Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10  filléres 
bélyegei kell mellékelni. Aki hoten- 
kir.t ötnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (csillagot)

Az őssel Idény leg
nagyobb m eglepe
tése a DUMAVÁG 
remek szereplése
Beszélgetés az elnökkel, az edzővel 
és h-i intézővel a tavaszi reményekről

D lO S g y p R

A BUDAPESTI KERÜLET ELŐKÉSZÍTŐ 
ÉRTEKEZLETE

A. BudapesBpKcrüleí közgyűlésének elő
készítése céi.iaüó] a Budapesti Kerülethez 
tartozó összes NB I.. II. és III. kerü
leti (alszíivelségi) egyesületek folyó __ év 
február 2-ái., vasárnap délelőtt 10 óm 
kor a vadászutcai szövetségi náz föld
szinti tanácstermében értekezletet tarta 
nak.

PÁLY ÁZATI ÜZENETEK
I fi. Gaái Lajos: A díjat Debrecenbe

küldték, ha onnan nem küldenék ön után, 
hanem visszajönne hozzánk, akkor az új 
címére küldjük majd. 1-17 pontja van. — 
Barossy György és a losonci iippelők: 
3. A lapra vonatkozó kérését postára 
tettük. 2. Az elmúlt évek során (a me-g- 
ezá-Uás alatt is) több losonci tippelőnk 
x-'nlt. Körülményes lenne ezeknek a ne
vét és címét most kibán y&rrai. c Éppen 
ezért ezúton közöljük a losonci tippelők
kel, hogy Borossy György (Gyöngyös. 
Zalár-u. 81.) régi tippelőnk Gyöngyös;
•;,ől Losoncra költözik 3 szeretné felvenni
az érintkezést a losonci tippelőkkel. Lo
sonci cinje: OTI kor. pénztár. 3. A dí
jakra vonatkozó kívánságát előjegyzésbe 
•'ettük.

Diósgyőr, január.
(Ilyen betörési újonccsapat még nem 

csinált az NB ben! Az idény elején 
sokak szemében biztos kiesőnek látszó
diósgyőri csapat a negyedik helyen 
végzett!)

Évek hosszú 
során át ostro
molta az NB ka
puját, de az 
utolsó lépésnél 
mindig megtor
pant a Di
MÁVAG. Á szur
koló gárda — ta
lán maga a csa
pat is — már le
mondott arról, 
hogy valaha is 
az NB-ben kép
viselheti a diós
győri labdarú

gást. Elődjük, a DVTK, az országos 
amatőr bajnokságok döntőiben vérzett el 
egy-két góllal, majd a II. ligában és az 
NB II-fcen maradt le egy-két ponttal az 
NB-t jelentő első hely mögött. A veze
tőség azonban sohasem adta fel a re- 
n ényt. Edzőt hoztak, megerősítették a 
csapatot és . lankadatlan munkájukkal 
igyekeztek lelket verni a csüggedt szur
kolóseregbe és (sapatba.

Tavaly már biztos bajnoknak látszott az 
NBB ben a DiMÁVAG, amikor az örök 
vetélytárstól, a SalBTC-tol a bajnokság 
hajrájában súlyos vereséget szenvedtek 
a diósgyőri mérkőzésen. Igen nagy volt 
az elkeseredés Diósgyőrben, mert talán 
még sohasem érezték annyira közel az 
NB-t, mint most. A formánkívül védő 
Horváth csak magyarázat maradt a vere
ségre, de nem volt vigasztalás.

Érthető volt tehát a diósgyőri szurkolók 
túláradó öröme, amikor híre jött, hogy 
a miniszteri biztos a megszűnt Hungária 
helyére i  DiMÁVAG-ot sorozta be az 
NB-be. Sok-sok éves álom vált ezzel va
lóra . . „

Igen sokan voltak, akik ellenezték a 
DiMÁVAG- beosztását. (Mi a beosztás 
melleit foglaltunk állást és akkoriban azt 
írtuk, hogy a DiMÁVAG anyagilag és 
sportbeli lég olyan jól megalapozott egye
sület, hogy csak helyeselni lehet a mi 
niszteri biztos döntését.)

Az idő, a lefutott őszi diény 
azokat igazolta, akik bíztak 

a DiMAVAG-tan. a PiMÁVAG-nak pedig 
fényesen sikerüli bebizonyítania, hogy 
mily nagy nyeresége az NBB a magyar 
labdarúgásnak! A DiMÁVAG

sz NBB-beas eltöltött kEzdelmeö 
évek alatt

edződött meg annyira, hogy az ország 
élcsapatai versenyében is meg tudta állni
a hel;véí.A DiMÁVAG ma a rangot jelentő har
madik hely közvetlen árnyékában, nagy- 
múltú íigacsapatokaí megelőzve igazolta 
a miniszteri biztost. Ez a negyedik hely 
a diósgyőri amatőrcsapaínak óriási si
kere és ha a diósgyőriek az őszi idény 
megkezdése előtt azt hangoztatták, hogy 
céljuk csak a kiesés elkerülése lehet, 
nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt a cél
jukat már elértnek is tekinthetik. Olyan 
rosszul már nem szerepelhetnek a tavaszi 
idényben, hogy a kiesés sorsára jus
sanak:.

A DiMÁVAG őszi íe'jesítményét még 
i. agyobbra kol! értékelnünk,, ha arra 
gondolunk, hogy

amatőrcsapa író! van szó.
A DiMÁVAG a diósgyőri M. Kir. Vas- 
és Acélgyár csapnia és játékosai^ kivétel 
nélkül mind a gyár alkalmazottai. A já 
tékosoktól

nemcsak & zöld gyepen
várnak el lelkiismeretes kötelesség-telje
sítést, hanem bent a gyárban munkahe 
yiikön ie. Edzés utál. nem egv alkalom 

mai visszamennek hivatalukba ós néha 
éjfélig is bent kell mnradniok.

Számukra Igazán kedvtelés a labdarű 
gás. Aki látja őket egy-egy edzésen 
gyermekien, jókedvűen játszadozni, meg 
állapíthatja, hogv valóban felfrissülést 
jelent nekik a pálya ós a bőrlabda.

Hogy jókedvűen és örömmel v c-mek 
részt az edzés-eke-D* ahhoz hozzájárul az 
is. hogy

Diósgyőrben remek , otthona vas s 
labdarúgásnak.

Vidéki viszonylatban szint© egyedül
álló a DiMÁVAG sporttelepe. Remek fü
ves pálya, központi fűtéssel ellátó't kor
szerű öltözők, fürdőmedencés fürdőhelyi
ségek, nagyszerűen felszerelt, gumipadlós 
tornaterem teszik kellemessé Diósgyőrött 
a sportolást. Teli időben a szabadban le
zajlott edzések után nem kell rosszul 
fűtött Öltözőkben vetkőzniük a játéko
soknak. Helyben van az annyira szük
séges mel-egfürdő. Élvezet tehát a sporto
lási Ez pedig az egyesület vezetőségé
nek  ̂ én nem utolsósorban a gyár igaz
gatóságának az érdeme. Szeretik a spor
toló ifjúságot és módot nyújtanak arra, 
hogy a sportolni akaróknak minden re.u 
delkezésér© álljon.

Kévé© egyesületben bánnak olyan sze

retett©! a játékosokkal, mint a DiMA; 
VAG-ban. Németh? Xmr©  ̂szakosztályi 
elnököt szinte atyjuknak érzik a játéko
sok. Minden ügyes bajos dolgukkal fe.- 
kereeik és tőle kérnek tanácsot. És £e. 
tétlen jó  hatással van a játékosokra az 
is. hofí.y Bézler Károly alezredes, gvár- 
iga2gato,' az egyesület elnök©, ha nem 
is lehet köztük sokat, de igen a szívén 
viseli a csapat dolgait,

A tavaszi remén vekről és tervekről 
a vezetők így beszélnek. Xémethy Imre:

— A csapat körül az ősszei az volt az 
elvünkt hogy a jól bevált együttest egy- 
egy pillanatnyi formahanyatlás miatt 
nem bolygatjuk* Mindennél fontosabb az 
összeszokottság. Játékosaink bámulatos 
szívvel és lelkesedéssel tudlak küzdeni és 
amatör létükre derekasan megálliák 
helyüket a legjobb profijátkosokkal szem
ben is Különösen örülök az idegenben 
való szép szereplésünknek. Idegenben 
nem egy elvesztett mérkőzést fordítottak 
meg és a legrosszabb esetben is sikerült 
döntetlent kiharcolniok„

—- Elnök űr tehát elégedett az őszi sze 
repléssel?

— Nagyon elégedett vagyok. fölkerült 
ebben a magasszlnvonalú és kiegyensú
lyozott NB-ben ts tekintélyt szereznünk 
a DiMAVAO-névnek*

— Tavaszi tervek, remények?
— Nekünk nincsenek hadititkaink. Ter

veinket őszintén tárhatom a sporttársada
lom elé. Kezdem azzal, hogy a csapaton 
tavasszal sem változtatunk. Tehát nem 
,,erősítünk'*, mert ezzel csak a csapat 
egységét bclygatná.nk meg. A bajnoki 
pontok megszerzésében azonban tavasszal 
sem lesz kisebb az igyekezetünk, mint az 
őszön volt. Azzal tisztában vagyunk, hogy 
tavasszal sokkal nehezebb lesz 16 pontot 
összeszednünk. A tavaszi, páratlanul ér
dekesnek és nagynak Ígérkező küzdelem
ből azonban mi is kivesszük a részünket.

— Elnök úr szerint milyen sorrendben 
futnak majd be a csapatok a bajnokság 
hajrájában ?

— Erre nehéz válaszolni. Én ezt a sor
rendet várom: 1* Ferencváros, 2. Újpest, 
8. WMFC, h. Elektromos, 5. DiMÁVAG, •' 
Szeged, 7. Gamma, 8. Szolnok, 9. BSzKRT,
10. Kispest, 11. SalBTC, 12* Törekvés, IS. 
Tokod, Ui. Haladás.

— Még egyet — fejezi be Némethy el
nök. -— őszintén szeretnénk, ha a csapa
tok vezetőségei többet törődnének az ide
genből érkező vendégcsapatokkal. Szo
morúan kellett az ősszel tapasztalnunk, 
hogy a legtöbb helyen, ahova utaztunk, 
senki sem várta a csapatot, pedig a 
DiMÁVAG ennek az egyébként az MLSz ál 
tál is előírt kedves kötelességnek mindig 
szívesen és a legnagyobb készséggel tett 
eleget.

Teleki Pál intéző:
— Csak azt mondhatom, igyekeznünk 

kell megtartani a negyedik helyet. Ez 
nem lehetetlen. Még csak most kezdik 
igazán megszokni a fiúk az NB légkörét, 
mindjobban beleedzödnek ezekbe a küz-. 
delmekbe, tudásuk csiszolódik, mindezek 
mellett pedig — a DiMÁVAG tavaszi csa
pat. Megmondom őszintén: a kieséssel 
nem számolunk, de ez nem jelenti azt, 
hogy elbizakodottan indulunk a tavaszi 
idénynek. Tudjuk jól, hogy igen nagy 
küzdelem lesz és a legbiztosabb mérkő
zésen is el lehet csúszni„

Csapkay Károly edző:
— A tavasszal sem a csapaton, sem ed

digi edzésrendünkön nem változtatunk. 
Csak minden tekintetben klasszis-játéko
sokat tudnánk használni, meri a meglévő 
oírdánk olyan jó, hogy még jó átlag játé
kosnak sem tudnánk helyet szorítani. De 
nincs is szükségünk arra, hogy változtas
sunk* Elvem az, hogy inkább gyengébb

féli Kupa Pályázat Vili.
Beérkezési határidői febr. 1 , S  és* 
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A beküldő alávet? magát a feltételek
nek. Minden fízel vényhez, ép é© fór  
galomban levő használatlan 10  ̂ filléres 
bélyegei kell mellékelni. Aki heten- 
kii.t ötnél több {szelvényt küld. kö
teles ide keresztet (csillagot]) tenni*
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játékos játsszék, csak a csapat egység 
ne szenvedjen kárt. Edzésrendűnkön, J 
heti három edzésen sem változtatunk. A 
mai NB küzdelmeiben már nem lehet hét* 
két edzéssel komolyan készülni. A flü” 
maguk is belátják ezt és szívesen csinál> 
;ák végig a heti három edzést* Még csa* 
annyit: a rendszerünk mellett kitartunk• 
Hiába állítják egyesek, hogy nem Tf'ájj' 
rendszer a DiMÁVAG rendszere. Mi igen** 
ebben a rendszerben játszunk és — hdW 
istennek — mindkevesebb hibával játszuK. 
A tavasszal megint csak szép szereplés• 
várok és remélem, hogy az első hat csap™ 
között sikerül kikötnünk*

Kromyaszkv Ernő*

* A  P. Juta SC 1941 február h4 
9-én d. e. 10 órakor Peatszenterzsé- 
beten, Horthy M iklós-u. 91. alatt* 
gyári klubhelyiségében tartja  év» 
rendes tisztújító közgyűlését, melyr® 
a tagokat ezúton Is tisztelettel meg
hívjuk. H atározatképtelenség esetéö 
a megjelentek szám ára való tekintet 
nélkül, a közgyűlést február 23-áö 
d. e. 10 órakor tartjuk m eg a fent* 
helyiségben. A z  elnökség.

................................................

a W M
Isim fiú t l TÉLEUl LÁSZLÓ—

(28)
Ha az ellenfél védelmében nem tengeriek tűi a  jó l fe 

jelő Játékosok, akkor a kapu elé is lehet ívelni a  labdát. 
Ez már valóban a pillanatnyi helyzettől függ. Sose felejtsük 
a! azonban azokat az aránylag legjobb  megoldásokat, ame
lyekben a siller lehetősége  a legnagyobb.

*
Ha a védelem kifejeli a labdát, legokosabb azminai ka

pura lőni, mert számítani kell arra, hogy az ellenfél védelme 
azonnal kiugrik  a kapu elől: lesreáMítani csatárainkat.
Ilyenkor tehát ne keresse a csatárunk a rést a töm egben. 
Miijét jobban keresi, annál kevésbé találja. E gy  hirtelen 
kapuravágott labda viszont, ha véletlenül utat talál a sok 
ember közt, a legtöbbször biztos gól, mert a kapus a sok 
embertől ritkán látja a labdát,

1 1 -e s ...
A  „V édelem i-fejezetben m egemlítettük azt a helyezke

dés! tanácsot, hogy a védelem számít arra is, h ogy  a labda 
kapufának megy, vagy pedig a kapu kiüti.

Nos: a csatárok is szám ítanak rá! ő k  se kapcsolód ja
nak ki a játékból s ne bízzanak tökéletesen a 11-est- rúgó 
társukban. M ert —  a régi közmondás szerint —  ha a  tizen
egyest nem is lehet védeni, rosszul lehet rúgni...

H ogy a tizenegyest hogyan  rúgja a játékos, ez már 
annyira szigorúan technikai kérdés, hogy sem ilyen címen 
sem lehet a rendszer keretein belül Ismertetni. Rendszerről, 
a rendszer m űködéséről lévén sző, —  természetesen arról 
sem beszéltünk, hogy a szabadrúgást rúgó játékos a lába- 
fe je  melyik részével találja el a labdát, hova helyezi a  nem
rúgó lábát stb.

„4 partdobág
Valaha a partdobás lenézett, jelentéktelen része volt a 

játéknak. K idolgozásával nem sokat törődtek, előnyeit nem 
vették észre s az egész művelet általában abból állt, hogy 
a labdát visszafejelték  a  dobónak, aki aztán továbbrúgta. 
M a már a vetélkedés egyre erősebb, a játéknak n incs olyan 
apró részlete, amelyet el lehetne hanyagolni. K ifejlesztették 
a h o s s z ú  dobást s a távolság úgy nőtt, mint valam elyik 
atlétikai dobóazámban. Különféle dobó-stílusok  fe jlőd tek  ki 
s bizonyos, hogy a partdobás távolsága m ég tovább nő, 
mint ahogyan a gerelyvetés, vagy a súlydobás v ilágcsúcsa 
is mind jobb lett az Idők folyam án. V.

A  partdobás stílusa technikai kérdés. A  technikához 
tartozik az, hogy a labdát hogyan kell m egfogni, hogyan 
Vész részt a dobásban a térd, a derék, a karok, m ilyen  le
gyen a roham stb. M ost nem erről van szó. Nézzük, h ogy  a 
rendszeren belül milyen megoldások lehetségesek a partdo
básban.

A  védelmi megoldások keretében m egem lítettük, hogy 
ha az ellenfelünk dob partot, játékosaink elosztása m egvál
tozik. Nézzük most a partdobást a támadás szem pontjából.

«
B o s s z ú  d o b á s .
Ma már vannak játékosok, akik be tudják dobn i a lab

dát & kapu elé. A z ilyen labda m ég veszélyesebb , mint a
szöglet. Több  okbői. Először Js a védelem nem  szám it  min

ő ig  ilyen hosszú labdára. M ásodszor: kézzel jobban lehet 
irányítani. Harmadszor: nem a szögletzászló tá járól indul el 
a labda, tehát a változatosság  nagyobb. Ha a szögletzászló 
közelében jutunk partdobáshoz, érdem es bedobni a labdát 
a kapu elé, de legalábbis az ötös tájékára.

(Ehhez nem kell izom ériáénak lenni. M egfelelő ed
zéssel, m egfelelő stílussal akárki tud ilyen nagyot 
dobni. Anglia egyik  leghosszabbat dobó já tékosa  az A r 
zenál Collett nevű játékosa, aki jó  já tékos , mindössze 
eg y  kicsit v é z n a  s azért tölt sok  idői a  tornaterem 
ben, hogy m egerősödjék. Dobóstílusa azonban elsőrangú  
% be tudja dobni a labdát a kapu elé. Collett különben 
helyből dob.)
A z ilyen hosszú dobásból gyakran lehet közvetlenül is 

kapura lőni. Mint például a következő rajz mutatja.:

37.
Figyeljük m eg a rajzon azt is, hogy sa já t összekötőnk  

a dobó fe lé  fu t, jobbszélsönk kifelé. M ozgásuk arra való, 
hogy az ellenfél ne tudhassa: kinek dobjuk a  labdát. Jobb
összekötőnk magára vonta a figyelm et, jobbfedezetünk 
azonban nagy ívben átdobta  a labdát a fe je  fö lött (és  a 
vele együtt fu tó védőjátékos fe je  fö lö tt) —  középcsatárunk
nak, aki fordulásból már kapura is lő.

Vannak persze m ásféle megoldások is. H a például a 
középcsatár a labdát hátrafelé továbbfejeli, akkor a bal- 
összekötőnk, vagy  a balszélsőnk lőhet belőle kapura. Ilyen
kor persze már vigyázni kell a lesállásra,  m ert a „lestila
lom " csak az első érintésig érvényes. Ha valaki a dobásból 
közvetlenül lő, vagy  fejel kapura, —  odaállhat, ahova akar. 
Nincs lesi

M ég a hosszú dobás esetében is fontos a  gyorsaság. 
Ennek érdekében a szélső is juthat abba a helyzetbe, hogy 
neki kell a labdát dobnia, mert nem. várhatja m eg, am íg a 
szélsőfedezet odaérkezik. Nem  árt, ha a szélső is megtanul
ja  a hosszú dobás stílusát. Ha Titkos nem  szégyelte 
magát...

1 ' *
D o b á s  m o z g ó  e m b e r n e k .
H árom jó l összetanult játékos mindig rá  tudja szedni 

az ellenfelet. Ha szem előtt tartják azt a fon tos  elvet, hogy 
lehetőleg m ozgó em bernek  kell dobni, —  ak k or m eglepő  
és veszélyes  akciókat tudnak elindítani az egyszerű  part
dobásból.

A  dobáshoz voltaképpen nem f ö l á l l n í ,  hanem  m e g 
i n d u l n i  kell. Ha például a  balszélső és a  balösszekötő 
egyszerre indul el különféle irányban, a balfedezetünk két
fe lé  is dobhatja a labdát s bizonyára arra fo g ja  dobni, 
amerre kedvezőbb  a  helyzet. A  meglepetés érdekében c s e 
l e z h e t  is a dobó, úgy tehet például, m intha a befutó 
balszélsőnek dobná a labdát, ám az utolsó pillanatban hir
telen kifordulva, kifelé dob a szélrefütó összekötőnek. Ez a 
jelenet így  rajzolható !e:

Lám, mind a két játékos fut (egyenes vonal jelzi, bog? 
merre futottak a védőkkel együtt) s am elyik m egkapja 6 
labdát, az futás közben  kapja meg. Lehet, hogy legköze
lebb majd a szélső kapja m eg a labdát, esetleg más. A  1®* 
nyeg az, hogy ha többen is m ozognak , akkor könnyebb a 
dobó helyzete.

A  g y o r s  dobáshoz az is kell; h ogy  a labda ne száü" 
fon  m agas ívben. Elég, ha a dobás a fe>j fölött indul eh 
innen kezdve m ár nem kell a labdát ívelni. A z a fontod 
hogy a labda minél gyorsabban  oda jusson, ahova szánj® 
a dobó. M ég emlékszünk rá, hogy  az ellenfél bizonyos át' 
csoportosításokat végez akkor, am ikor m i dobunk az ö tér" 
felében. H a a dobás gyors, akkor a legtöbbször lesz fede
zetlen emberünk, mert az átcsoportosítás talán m ég nem 
fejeződött be. A z örök harcot a legtöbbször az dönti el, hogy 
m elyik a gyorsabb : a támadó-e, vagy a  védő.

A  dobóra Is áll a passzolónak hangsúlyozott jótanács: 
fte bámidjon, ne forduljon abba az irányba, amelybe 
dobni akar  (hacsak nem hosszú dobásról van szó). Egy" 
egy előre megbeszélt apró kis kézm ozdulat, TábmozduUiti 
vagy  arcfintor  elegendő lesz arra, h og y  a játékostársa^ 
tudják, melyik megoldásra kerül sor.

A  partdobás is ren geteg  részletm egoldásra  ad alkal" 
mai. ötletes edző egy egész sereg forté ly t J.ud kitalálni' 
amelyeket változatosan alkalmazhat.

(Ism ert trükk például az, am ikor a balösszekötő 
a balkezével feltűnően lapátolva m utat előre, hogy odA 
dobja a balfedet a labdát. Ezzel szem ben  csak a 
vigyázó védőt akarja becsapni s  a  kővetkező  pillanat’  
bán már visszahúzza a jobblábáról a testsú lyát s meg' 
fordulxux, befelé futhat arra a félm agas labdára, amely 
a balfedezet term észetesen  befelé dob számára. Voltál 
képpen eg y  testesei az egész és m egleh etősen  átlátszo 
fogás, m égis ̂  gyakran sikerül, sőt e g y  mozdulattal $  
m étert is tud nyerni az összekötő, m ivel a v éd ő n k  
vissza kell fordítania előbb a testsú lyá t ahhoz, hogV 
üldözni tudja az összekötőt. E z az akció nem lehát 
gyorsabb két ütemnél. A z  egy ik  az, am ikor a balössze
kötő a jobblábára dőlve legyez e lőre , a másik pedig> 
am ikor derékból visszafordul s  m ár fu t is befelé aí> 
odadobott labdára. Ez a példa is a z t m utatja, hogy 
milyen fon tos a m egértés.)

*c •
Általában sose menjünk a dobó nyakára. M ég akkor se> 

ha a csatár egyenesen vissza akarja já tszn i a labdát neki- 
Ilyenkor Is legyen tíz-tlzenkét méteres távolság  a dobó ée 
a vísszafejelő között, hogy a dobónak legyen  egy kis tef0 
kezelni a visszakapott labdát.

*
(Folytatjuk*)
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Régi, de ;|é
tervei vet tel Dienes Szilárd /Pestszent^ 
éresébet). A.zt ajánlja ugyanis, hogy a 
labdarugó szövet eég rendezzen egy nagy 
Versenyt a labdarugók részére. Legyenek 
futőszérr.ok, labdavezető váltók, távú grás, 
célbarűgás, parttávdobás stb. Tartson 
nyilván" a labda rugószövetség ezekben a 
Számokban országos csúcsot is. , ‘M.eg va
gyok róla győződves hogy egy ilyen ver- 
Sony9 amelyen indulnának a, leghíresebb 
magyar labdarugók. óriási közönséget 
vo n#ana, Engem is na gyen érdekelne, ni ár 

. egy 100 m es verseny kincses és Ádám Tco- 
ssfítt.̂  A tervet ezennel továbbítjuk & szö- 
1 Vétséghez*

Pompás fedezetet
talált Molnár Sándor altiszt, Rózsadomb, 
eey alsóosztályú mérkőzésen, Ruszék, a 
BSC jobbfedezete személyében. A BbC— 
NJTC mérkőzésen látta ezt a Nagy IL - 
szerű játékost, aki a, mezőny fölé nőtt. 
ítLehei ia’áhzi jó játékosokat bőven az 
álsóosztályú mérkőzéseken isd'

A falu sportjáról
fr Lengyel Simon volt leventesportvezetö 
(Polgárai). A Nemzeti Sport január a 20-t 
számiban nagykor dereit! levelet közölt 
Egyik olvasójának tollából, mely a falu 
labdarúgásának s egyéb sportjának 
szunnyadására, visszafejlődésére és sor
vadó helyzetére mutat rá. Arra szeretném 
Kérni önöket, hogy ezt a kérdést — mist 
elsőrangú nemzeti jelentőségűt ■— állan
dóan felszínen tartsák. A falu sportjának 
ültőről, elkedvtelenedett űzőt számára a 
vészharangnak ez a megkongatása üj erőt 
adott és ta’án felrázza azoknak a figyelmét 
Is, akik eddig közönyből vagy kényelem 

■. szeretőiből szemethünyLak e nagy nem
zeti feladat megvalósítása e'őtt.

A falu sportja alszik. Fel keli ébresz
teni. Az ifjúság tehetetlenségi erejét csak 
ki kell hozni nyugalmi állapotából, hogy 
csodát teremtsen. A falu sportoktatóinak 
táborát kellene megteremteni, azokat, 
átok húsz óve rendíthetetlen hittel, ta
pasztalattal. de silány lehetőségekkel 
akarták tettbevalósltanl ezt a nagy álmot.
A hiba az volt,-hogy nem mindig került á 
Megfelelő ember a megfelelő helyre. Lel
kiismeretlen esőrtetgk. címekért ■ sövár- 
gók és elismerésért könyöklők vívták ki 
maguknak sokszor -e szent munkához 
Való jogot s ügyesen sündörögve minden 
Vágyukat kielégítették a hivatalos elis 
mérésben való sütkérezésbenl Azon nem 
csodálokozom, ha a falu fel nem ébresztett 
gyermeke azt mondja, hogy: — Minek 
futballozzam? Elég sport nékem a ka- 
Szál ás!

De hogy azok az Urak, akik a hivatalos; 
elismerés napsütésében sütkéreznek,

: Ugyanilyen véleményen legyenek, az már 
sehogyan sem megy a fejembe. 

fi végvárakon rengeteg a fiatal tehetség.
fel keli ébreszteni őket közönyük

ből, tanyásé erükből. Meg kell keresni és 
•meg kell találni a hivatott vándorsport- 
oktatókat, akik elhintik a magvat, amíg 

fog csírázni
Téli tornatermi 

edzésterveket 
küldött be

szerkesztőségünkbe Szabó János testne 
velő tanár. Az edzésterveket labdarugók 
^észére készítette szakember-olvasónk. Az 
óratervek korszerű gyakorlatokból, verse, 
hyékből és játékokból állnak Olvasónk
nak a labdarúgáson való önzetlen segítési 
készsége minden dicséretet megérdemel, 
bár bizonyára elkerülte figyelmét az, 
'hogy az utóbbi években már jónéhány 
korszerű téli edzés-tervet készítettek test
nevelő tanáraink a labdarúgók részére. 
Széknek az újabbaknak a közlésével te
hát nem akartunk többletmunkát adni az 
edzőknek és játékosoknak. A beküldött 
óraterveket mindenesetre továbbítottuk 
^  edző-alosztályhoz.

Erdélyi diákok miért
K i n c s é n e k

a KISOK válogatott korongoző együtte
sében? — kérdezi egy. kolozsvári 'diák
olvasónk (revének és címének elhallgatá
sát kéri) Igazságtalannak tartja, hogy 
csak budapestiek vannak a korongcsapat
ban Szerint nemzeti érdek, hogy a leg
jobbak kerüljenek az együttesbe. Kéri, 
hogy próbáljanak ki erdélyi játékosokat 
is. Biztosi benne, hogy Vásárhelyi, vagy 
Teit bekerülne a válogatottba. Kéri a 
RlSOK-ot, hogy a KISOK gyorskorcso- 
lyabajnokságra vitessen fel Budapestre 
egy-két Lehetséges kolozsvári középisko
lást.

„RÉGI ROSSZ RAJTOLÓ CSALÁDBÓL 
SZÁRMAZIK" -  A F E R E N 0 VÁ R 0 S

1938-ban és 1939-ben az első két tavaszi mérkőzései 
közli! egyet sem nyert meg? csak 1940-ben rajtolt jól |
I d ő s z e r ű  k é r d é s :

melyik csapat szokott jól rajtolni?

10.000

A  tavasz! idény rajtjáról vitat
koztak. Valaki ezt állította:

—  Vannak csapatok, am elyek  
minden évben tavasszal jó l rajtol
nak. Akárhol állnak, a tavaszi 
idényt mindig jól kezdik.

M ás ellenvéleményt jelenteti be:
—  Ugyan... H ogyan lehet ilyesm it 

állítani. Hiszen egyik  évről a má
sikra sok  minden m egváltozik az 
egyesületekben . Más já tékosok  jön 
nek, edzők m ennek és jönnek, vál
tozik a rendszer, egyszer  korán  
kezdődik a tavaszi idény s m ég  sá
ros a pálya, másszor később indul 
az idény és már jó  a pálya. Buta
ság...

M ég  egy darabig vitatkoztak s 
végül bennünket kértek fel, hogy 
nézzünk utána.

Kénytelenek voltunk utánanézni.
H ogy ne legyen túl nagy a mun

kánk, hát csak a legutóbbi három 
év mérkőzéseit néztük m eg s min
den NB I csapat tavaszi idénybeli 
első két mérkőzését vettük elő. E gy 
mérkőzés otthon, egy idegenben. 
Vagy fordítva...-

M ÁVAG  2:1, Szolnok— SalBTC 7:1, 
BSzKRT— Pam ut 4:0.

A *  FTC Ő rö l a *  ÉJ * o r * o fá * « f f lk  
■és a n n a i f ,  h o g y  J á t é k o s a i  
—  N a g y  IF. k iw é te r é w e l —  
m in d  e g é s z s é g e s e k

„ Kevés egyesület dicsekedhet s. mai nát
hás világban azzal, amivel az FTC: egy, 
csalt egyetlenegy játékosuk kapta meg a 
divatos betegséget, Nagy I I . A. „Ws 
N agy"  azonban Itt is igen hősiesen küzd 
‘ ■ellenfelével** és reméli, hogy a harcból 
rövidesen ő kerül ki győztesen.

Az FTC többi, játékosa rendületlenül 
«dz a tornateremben. Igen szorgalmas Iá- 
tog&tója az edzéseknek Kaloosay I I .  ée  
Valdinger, ők az ősz folyamán tobbizbeh 

betegeskedtek. , . ,
, — Ezen a héten még a tornateremben 
tartjuk edzéseinket — mondotta N a gy  
László, az FTC szakosztályvezetője — a 
»v ő  héten már kimegyünk a szabadba. 
■kz edzések napjá továbbra is 
Szerda és péntek lesz. A nők edzést 
Anyaga maicínehi azonos a profikéval, te- 
U t £.%  ^lek szerint -  a fiúk 
AHni a harcot. Az üj sorsolás sokkal ked- 
Jezőbb ránk nézve — folytatta Nagy 
Lfejjó __ mint az első volt, Az o l t ó f f j '  
®oiás szerint ugVanis mindjárt az elején 

érős ellenfelét kaptunk volna. A ltó- 
Jjább sorsolás szerint viszont a Tertvén- 

Csapata lesz az első ellenfelünk- .«* 
•<»a-;y mérkőzés" lesz, utána mér küny- 
JJtébb ellenfelékkel találkozunk, Űjabb 
játékosunk — egyelőre — nem lesz. nem 
Js kell, mert a Ferencváros mindig tó  
“ kölcsön”  játékosokét. Azokat, akikre 
hekí azon a napon nem lesz szüksége. . 
,  Az FTC a* első. komoly labdák edzést 
‘ ébruir 9 én. tartja. Hogy kivel játszanak 
fkkor a zöld-fehérek, azt még nem tud* 
fák. Léhet, hogy csak maguk között VSv- 
JJk baráíkágős mérkőzést. Ekkor pedig 
“Sess komoly csatározás lesz.

1938
Ferencváros hét mérkő
zés  — 0 pont

1938 tavaszát a Ferencváros so
káig nem fog ja  élfelejtéai. Legalább 
Is a rajt emlékezetes marad. Ekkor 
volt az, hogy a Fradi télen végig
verte egész Máltát, a máltai válo
gatottnak tizenkét gólt rúgott s a 
máltai m érkőzések előtt m ég Zág
rábban is nyert 6:4 arányban. N yolc 
mérkőzést játszott a Fradi és mind 
a  nyolcat megnyerte. Szóval 100 
százalékos sikerrel tért haza s nagy7 
önbizalommal készült az első mér
kőzésére, am ely kint Újpesten ke
rült sorra. .

—  A KK-csapatunkkal állunk ki 
az Ú jpest ellen  —  mondták a F e
rencvárosban.

És január 30-án kezdődött a ta
vaszi idény: Ú jpest— Ferencváros. A  
két csapat így  állt fe l:

Ú jpest: Sziklai —  Fűtő, Jós 
Ádám, Szűcs, Balogh ~~ Pusztai, | 
Vlncze, Kállai, Zsengellér, Kocsis. j 

F erencváros: H áöa —  Tátrai, K o
rányi I  —  Magda, Polgár, Lázár —  
Táncos, Kiss, Sárost dr, Toldi, K e
mény.

15.000 néző január 30-án, kint j 
Újpesten.

®s a félidőben az Ú jpest már j 
3:0-ra vezetett. Végül is 3:2-es állás 
után 4:2 lett az eredmény az Újpest 
javára.

A  zöld-fehérek le voltak törve, 
lekerültek az első helyről. E gy  hét
tel később m ég jobban le voltak 
törve. A z  tMlöl-űton 3:1 arányban 
kikaptak a Szegedtől. Ez volt az a 
mérkőzés, am elyre Polgár Drumi 
göfürdőböí ment ki a pályára. K ö
zépcsatárt játszott, a  középfedezet 
helyén Sárosí III  mutatkozott be.

Ebben az évben határozottan 
rosszul rajtolt a Fradi. Annál job 
ban az Újpest, am ely a Fradi elleni 
nagy győzelm e után Debrecenben 
l :0 -ra  nyerte m eg a második m ér
kőzését s a tavaszi második forduló 
után m ár egy pontnyira m egközelí
tette a  Ferencvárost, pedig a tava
szi idény kezdetekor m ég öt pont 
választotta el őket egym ástól, tehát 
ugyanannyi, amennyi például ma.

De nézzük, hogy az N B I-ben ma 
szereplő tizennégy csapat milyen 
eredményeket ért el 1938-ban az  első 
és a második mérkőzésén.

E l s ő  m é r k ő z é s e j n :  Újpest—  
Ferencváros  4:2, Phöbus— Szeged. 
2:0, Hungária— Törekvés  4:2, Buda
fo k  (a Gamma helyett) — Taxi 2:0, 
K ispest— Budai 3:1, Elektrom os—  
Bocskai 6:6, W M FC— D rogisták 5:0, 
Érzsébet-rtDíáfA’ráé?  2:2. Szolnok—  
Vasas 10:1* SalBTC— 'Váci Rem ény 
5:0, Haladás— Tokod  4:0, BSzKRT  
— Postás 1:0.

A  m á s o d i k  m é r k ő z é s e n :  
Elektrom os— Taxi 1:0, Budai—  
fo k  (Gam m a) 1:0, Szeged-—Ferenc
város 3:1, Törekvés— Nemzőt! 5:1, 
K ispest— ETO  4:2, Újpest— Bocskai 
1:0. Haladás— Drogisták 3:0, Álba 
Regia— Tokod  2:1, W M F C -B i-

1939
A Fradi most sem tud 
győzni az m'ső két mér
kőzésén, az Újpest 
ismét négy pontot 
szerez

E z a tavasz is rosszul kezdődött a 
Ferencvárosban, viszont Újpesten 
most sem panaszkodtak.

N agyon jó  rajtot vett például az 
Elektrom os, am ely az első m érkőzé
sén ugyan döntetlenül játszott a 
Nemzetivel, de a második m érkőzé
sén nagy csapatot fektetett két 
vállra: a Hungáriát. 2:1 arányban 
verte. A z idén is nagy csapat ellen 
kezd az E lektrom os. A  Ferencvá
rost látja vendégül a Latorca-utcá
ban az első mérkőzésén.

A  tavaly az N B I.-be felkerültek 
gém indultak simán az alacsonyabb 
osztályokban. Ennek bizonyítéka pél
dául többek között az, hogy  a 
BSzKRT 5:0 -ra kikapott az Álba 
Reglátói, azután m eg a  sopro
niaktól.

A z  eredmények:
A z  e l s ő  m é r  kő z é s e n :  F e

rencváros— Budafok (Gamm a) 2:2,  
Újpest— Szeged  3:1 Szolnok— Hungá
ria 2:2, Nem zeti— Kispest 2:1 (e l
maradt m érkőzés), Nemzeti— E lek
trom os 1:1, Rákoskeresztúr— H dia
iadéul 4:2, W M F C — Cs. MOVE 4:1, 
SalBTC— M Á V A G  1:0, DiMÁVAtí—  
Vác! Rem ény 4:1, Á lba Regia—  
BSzKRT  5:0, Törekvés— Váci SE 
3:0, ETO— Tokod  1:1.

A  m á s o d i k  m é r  kő z é s e n :  
Nemzeti— Ferencváros  3:3, E lektro
mos— Hungária 2:1, Budafok (Gam
m a)— Taxi 4 :4 , Ú jpest— Zugló 4:2, 
Kispest— Zugló 4:2, Kispest— Szol
nok  2:0 (a  K ispestnek ez volt a har
madik m érkőzése,' a Szolnoknak meg 
a m ásodik), Szeged— Bocskai 6:0, 
WMF C— FTC 1:1, Tokod— Postás 
2:2, Soproni F A C — BSzKRT  5:3,

| Haladás— Á lba  Regia 4:0, Törekvés  
I — Cs. M OVE 4:1. SalBTC— Váci R e
mény 10:1, D iM ÁVAG — Szegedi Á K  
3:1.

■ 1940
Végre jó raifof vesz  o  
Fradi kikap az Újpest

Ebben az évben végre örültek a 
tavasznak a Ferencvárosban is. A  
zöld-fehérek m egnyerték az első két 
mérkőzésüket. Ugyanakkor az Ú jp e s t1 
az első m érkőzését elvesztette Deb
recenben.

Ha agy k icsit tanulmányozzuk az 
alábbi eredményeket, akkor azok kö
zött találunk néhány nagyon érdeke
set. A  legérdekesebb talán az, hogy 
az E lektrom os úgy felkészült erre a 
tavaszi idényre, ahogyan talán m ég 
sohasem. Télen szorgalm asan edzett 
tornateremben, azután korán kiment 
a  pályára s a  barátságos m érkőzé
seken néhány nagyszerű eredményt 
ért el. többek  között például a F e
rencvárost 7 :0  arányban legyőzte. 
Mindenki nagyszerű rajtot várt az 
Elektrom ostól s erre az Elektrom os 
két vereséggel kezdett.

De nézzük az eredményeket:
A z  e l s ő  m é r k ő z é s e n :  Bocs

kai—-Újpest 1:0. Hungária- —Kispest 
3:1, Szolnok— Kassa 5:1, F erencvá
ros— Szeged  4:1, Gamma— E lektro
m os  2:1, T örekvés— Haladás 3:1, 
W M FC— Rákoskeresztúr 7:0, Sal
BTC— B S zK R T  3:0, Tokod— K om á
rom  2:0, D íM A VA G — B. Vasutas 1:Ó.

A  m á s o d i k  m é r  kő  z é s e n  
Ú jpest— K assa  6:1, Hungária— E lek  
ttom os  2 :0 , Ferencváros— Haladás 
4:1, Gamma—  Bocskai 4:1, Taxi 
Kispest 2 :1 , T örek v és-S zo ln a k  1:1, 
Ssegéd— T axi 2:2 (a  Szegednek ez 
volt a  m ásodik  mérkőzése, a T ax i 
nak m eg a  harm adik), DÍM AVAG—  
N yTVE 10:0, W M FC— FTC 5:1, To
kod— Zugló 1:1 , SalBTC— SSE 3:0, 
BSzKRT— U ngvár  1:1,

szott állandóan az N B I-ben. A  többi 
hét többször játszott alsóbb osztály
ban, sőt a  W M FC, a SalBTC, a 
DÍM AVAG, a  Tokod  és & BSzKRT  
az elmúlt három évben csak alsóbb 
osztályban játszott..

A  fentiek figyelembevételével & 
táblázat a következő:

1. W M FC
2. SalBTC
3. Újpest
4. DÍMAVAG
5. Törekvés
6. Szolnok
7. Gamma B fok  6
8. Haladás
9. Kispest

10. Ferencváros
11. Elektrom os
12. Szeged
13. Tokod
14. BSzKRT

6 5 1 24:4 XI
6 5 1 23:8 10
S 5 X 18:7 10
S 4 1 1 21:6 9
6 4 1 1 18:8 9
6 3 2 1 26:8 8
6 3 2 X 14:9 8
6 3 — 3 15:11 6
6 3 3 14:12 8
6 2 2 2 16:14 6
6 2 2 2 11:12 6
6 2 1 3 13:12 5
8 1 3 2 7:10 5
6 2 1 3 9:14 5

A NB L régi csapatai 
között csak ötödik 
a Fradi

M ármost, ha rangsort akarunk 
felállítani az elmúlt három évben 
állandóan az N B I-ben játszott hat 
csapat között, akkor a rangsor a 
fenti táblázat alapján a következő*

1. Újpest,
2. Szolnok,
S. Gamma (B udafok),
4. K ispest,
5. Ferencváros,
S. E lektrom os,
7. Szeged.
ím e, ez a rangsor is azt m utatja, 

hogy a Ferencváros „rég i rosszul 
rajtoló családból szárm azik". M ár
most az a kérdés, hogy  miként k ez
dik a zöld-fehérek az idei idényt. H a 
netán ugyanúgy, mint az 1938-ast, 
akkor az öt pont előnyből két hét 
alatt csak egy pont előny maradna.

Ö
Zárszóul ideírjuk a  tavaszi idény 

első fordulójának a m érkőzéseit:
K ispest: K ispest— Újpest.
Szeged : Szeged— Szolnok.
BE AC -pálya: Gamma— Haladás.
L atorca-utca: E lektrom os— F e 

rencváros.
D iósgyőr: D iM ÁVAG— BSzKRT.
Bihari-utca: Törekvés— W M FC.
T okod : Tokod— SalBTC. (E zt

megelőzően: Tokod— BSzKRT  el
maradt m érkőzés.)

^  M . B .

A  Ferencvárosban  
m egtartották  
a z  első játékos- 
értekezletet

KASTÉLYA
Brdekfeszítö és művészi amerikai 
film egy pzöi nyű átokról és annak 

betelepedéséről!

A titokzatos kastély lakóit

Vincén! Price 
üargaret Undsay 

Nan Grejr 
George Sanders

JO E  M Ü Y

M ű !  C I I V

alne* éjjenfel* • *WMFC«i»k Á
csepsh Nfi-osapat vioitpap déUJÍtt ba-
tttawfe íüérkozéít szerein® )átsia#i. 40
xoéft nem, tudott elbnWet talál
ni. Slófcfc . áXV bósv á Vasa* iá
tokat ol Csonelro. most mag úrr -van. 
hory a Zugló látogat ki. Ha a fttgló S« 
lemondaná a márkSzóst. akkor a osepo- 
Jíek agytnás közöst játszanak.

összefoglalás
Mind a  tizennégy N B  I-egyesület- 

6— 6 m érkőzését ismertettük, v e 
gyük m ost ezeket a  6— 6 m érkőzé
seket táblázatba.

H angsúlyozzuk, h ogy  ez a  táblá
zat végeredm ényben nem mértékadó, 
hiszen a z  elm últ három  évbén csak 
az Ú jpest, a  Ferencváros, az  E lek
trom os, a  Szolnok, a  Gamma (Bu
d a fok ), a  S zeged  és a  K ispest já t-

U gy  látszik, m égis csak közeledik 
a tavaszi idény: szerdán este a F e 
rencvárosban m egtartották az első 
vacsorát. A  vacsorát, am ely já ték os
értekezlettel volt egybekötve.

A  vacsorán m egjelent a zöld-felié' 
rek teljes vezérkara: M ailinger Béla, 
Pataki Mihály, vitéz K em enesy  Sán
dor. Tóth Lajos dr és term észetesen 
Dimény Lajos Is.

A z  értekezleten M ailinger B éla 
ügyvezető-elnök beszélt a  já ték osok  
hoz.

Többek között felhívta a já ték o  
sok figyelm ét arra, hogy n agyobb 
pontossággal látogassák az edzése
ket. M int m ondotta:

—  M ost már elm últak a b e teg s é 
gek  s mindenki résstvehet az ed zé
seken. A zok , akik különleges b eo sz  
fásban vannak, ne éljenek v issza  a 
helyzettel, hanem ő k  is je len jen ek  
m eg mindig az edzéseken, am ikor az 
módjukban áU.

Azután az elnök elmondta, h ogy  
becsületesen kell felkészülni a  ta 
vaszi idényre, m ert kom oly ellen fe
lek várnak a  Ferencvárosra.

A z edzések szakrészét D im ény  
Lajos beszélte m eg a já tékosokkal. 
Itt a  lényeg az, hogy a F erencváros 
ma, pénteken tartja  az utolsó to rn a 
termi edzését s  vasárnap délelőtt 
mindén körülm ények között k iín egy  
a pályára, hiszen vasárnaphoz két 
hétre m ár a W M FC-vel kel! já tsza 
nia. A  vasárnapi edzés tehát a. F ó -  
rinyák-utcában '  kerül Sorrá.

örvendetes hír még a F eren cvá 
rosban az, hogy a K iszely -ü gyét  te l
jesen elsimítják. K iszely  já ték ostár
sai barátságos figyelm eztetésben ré 
szesülnék a  vezetők részéről e a  jö 
vőben remélhetőleg K iszely  á s  a 
többi játékos között nem lesz m ajd  
összekoccanás.

Toldi, Sütő
és á d á m  hiány
zott .a Gumósa • 
©siiíörtütei 
edzéséről

A tavaszi előkészületek során a Gamma 
csütörtökön délután volt először edzésen, 

a BEACpá'yán.
A meleg öltözőben fél 3 órakor már 
együtt van a társaság. A játékosok me
legen öltöznek fel, mert a pályán 8 fok. 
hideg van. Tóth és Kemény még meleg . 
sapkát is bűz a fejére, összesen 17 játé
kos jelent meg.

— Toldi Géza heteden fekszik odahaza 
. mondja Jánosi Béla, a Gamma sport

igazgatója. — Sütő sincs hint, ugylatssiK 
nem tud elfoglaltságából szabadulni, 
Ádám néhány napra hazautazott, legké
sőbb vasárnapra visszavárjuk őt.

A pályán mintegy
JÓ eénti méter magasan áll s llő. 

Veszélyes rajta a mozgás, mert a hő alatt 
jégréteg van. A lelátón ninca köz ínség. 
Hiába! — hideg van. A játékosok beme
legítő mozgásokat végeznek. A pálya szé
lén Ágfalvy Ipoly, a Gamma ügyvezetőié, 
Jánosi Béla és Bcsődi József, a BEAC- 
pálya igazgatója beszélget.

— B ej, hol van még az az idő, amikor 
szép zöld fű lesz a pályán — mondta, ka
bátját szorosabbra húzva Ecsndi József.

Szilvás! és Praszler H . a Gamma két 
nj hátvédje

nagyokat rugdal a pályán, Jöalakú fid 
mind a két játékos. . . .  .

—- Praselérnék erős izomláza van.—  
ihondjá Jánosi Béla. Tlidbtt nagy %do 
az három hónapig nem edzeni','

Megérkezik király is, a Gamma fede- 
Ze*e, aki csak ké-5n szabadul munka
helyéről. Vele együtt

lS-an vannak 
most összesen. Sás Károly edző két 9-es 
csapatot állít fel egymással szemben,

—,- Nagyon vigyázzatok fiúk. senki el ne 
essék ezen a talajon, mert nagyon megüti 
magái — mondja az edző.

A nagy hidegben mintegy 
S» percig

tartott a játék. Már amennyire játéknak 
lehet nevezni azt az óvatos mozgást, tótit 
a fiúk végeztek.

— Hiába, esen a talajon nem szabim 
semmit sem kockáztatni — mondja Ta-. 
kacs Laci, a Csapat balösszekötője, — Aki 
itt elesik, ás Összetöri magát. . . . .

Vészül la az edzfi a játék végét jelit és 
két kör lefutása után a fiúkat az öltözőbe 
eneredi. Az edzés után JAnosy Bélával be
széltünk. a"*,— Ezen a héten nincs több edzésünk 
már —  mondja a Gamma sportigazgatója.

Vasárnap délután
fél egy  árakor a tartaUkcsapatünk . et 
BFISC Mién. tus. éhŐ csapatunk fél 3 óra
kor az UFÚ-vél játszik. Csápatösszéállí* 
iá* még nincs, ma<át a mérkőzés előtt kö
zöljük a játékosokkal, hogy El hol játszik.

A SieéedS Vasutasok «ak a RMS hé
ten kezdik el a szabadtéri előkészülete
ket. Az egyesületét kü’önben B'mv kár 
érte. A salaknál váj ári iév® gapafák kö
zöl az egyiket. ismeretlen tettesek ellop
ták. A másik kapufát — hogy megóvják
az ilyen meirtepetésíól - 
(létéig íeaseralték.

, az idény kert:

-ÓL



Péntek, 1941 január SS.

Kovács ll» ©Shogyfa 
a Haladást

Szombathely,, január 30.
P&iágyi László, a Haladás intézője 

közölte ma vetünk n következőket:
— Kínos meglepetésben volt részünk 

tegnap Ajánlott levelet kaptunk Kovács 
11-től s ebben a levélben a játékos be
jelentette. hogy kilép a Haladásból és 
teljesen fe’hagy a labdarúgással

— .Rögtön érintkezésbe léptünk^ a játé
kossal és ő a Személyes tárgya.áisok so
rán is kitartott elhatározása mell-Mt, iól- 
lehe- bizalmas értesüléseink vannak, hogy 
más egyesületiéi tárgyal, sót állítólag 
igazciölapot s írt már alá.

— Csodálkozunk .Kovács Ii lécesén, hi- 
szer. a mait év so>ún a Haladás vezetői 
polgári állásában is nngv segítőé-érc 
voltak. Az biztos, nőgy a Haladás nem 
fo tpha kiadni.

A Haladás egyébként ezen a héten 
még pénteken cs vasárnap tart edzést. 
Február 9 én — mint má~ megírtuk — 
Győrbe mrgv n csapat és oti az Egyet
értéssel mérkőzik február 16-ái. pedig a 
Soproni FAC látogat el ezombatbelv o,

Ne K c

Pompás oályáh nagy 
kedvet és — teljes 
gárdát láttunk 
a Bv/KH f csütörtöki 
edzésén
Á ’abdásedzés gyógyító 
hatása . . „

A BSzKRT játékosai már három órakor 
türelmetlenül várják és nógatják a kissé 
elkésett Benéi:

— Olyan lassú vagy, mint a pályán — 
tréfálkoznak vele, de Bene visszavág:

— Majd felvessem a „nyúlcipőt1' . „ .
Kint ° Ciprus-utcában szikrázó  ̂ napsü

tés és — kifogástalan símaságú pálya 
várja a labdára éhes társaságot. Zöld, a 
tartalékcsapat egyik pihenő hátvéde meg 
5s jegyzi

— Akár bajnoki mérkőzést is lehetne 
játszani rajta, olyan kitűnő a játéktér.

Bizony, a pompás idő és a jó pálya 
szinte csalogatja a labdarugókat. Igaz, 
azokat nem keli hívogatni. Á 'labdásedzés 
hírére — csodák csodája! — minden sé
rüli meggyógyult, itt látjuk a két Ko- 
vátsot. Mészárost, sőt Pásztói is előkerült.

— (nflvenzás voltam — magyarázza a 
volt tokod! csatár —, azért nem tudtam 
váriig kijönni, de majd pótolom . . e

Egy kis taraázás ás erőnléti mozgás 
után hamarosan két csapat áll fel, az

egy isták** a következőképpen: Kutrucz
— Miklósi. Biró — Kováts 11., Balogh 
fözödi — Mészáros, Kovács I., Bene, For
gács. Szabó 111. A. ,, tártál ékcsapat1*: 
Solymosi — Mosonyi, Scharle — Túli, 
Jíiczó, B evezik — Balogh II., Pásztói, 
Páli őri, Próba játékos.

Hamarosan parázs csata alakul ki. 
Mészáros dugója után Szabó III. tör ka
pura. pompás lövését először védi Sóly
most, de röviden. Szabó másodszori lö
vése u felső lécről vágódik a kapuba. 
Ügy látszik, Kutruczék nagy győzelmet 
aratnak, de Soh/mosiék nem hagyják ma
gukat. Előbb Benczik lő_ a lécek közé, 
majd Pásztói bombája talál utat Kutrucz 
kapujába. Feltűnik, hogy a könnyűsúlyú 
játékosok — Mészáros, Szadi, Balogh í., 
stb. — n ilyen biztosan mozognak a kissé 
síkos talajon. Most Bene fejese ismét a 
,.nagycsapatnak”  szerzi meg a vezetési, 
de Bsnczik — lécről lepattanó lövéssel — 
újra egyenlít. Szabó 111. .illetve Pásztói 
újabb dugója után megindul a harc a 
győztes gólért. Az első csapat ugyan be
rúgja ezt, de a játékvezető — egy régi 
harcos — nem adja meg és így döntetlen 
marad a nagy vetélkedés. "Lefelé menet 
vita alakul ki a dugó jogossága fölött, 
amely lapzártakor még folyik . . .

Jó kis edzés volt. Egy-két játékos — 
Sgy a többi között Mészáros — egészen 
idénvközepí játékot nyújtott. Harcikedvé
ben azonban egyik sem tett túl a mási 
kon. Kutrucz edző is elégedett volt.

— JÓI mozogtak a fiúk — mondta rz 
edző. — Természetesen, a könnyűsúlyúak- 
nak jobban kedvezett a talaj, de nagy ál
talánossá óban, mindenki kielégített. 'Pén
teken még egy könnyebb edzésünk lesz, 
vasárnap délután pedig kétkapura ját
szunk a Fér. Törekvés ellen. Azzal a 
csapattal kezdjük maid a játékot, amely 
most játszott. A mérkőzés folyamán az
után több cserét csinálunk. Majd csak 
7cia1akul lassan a Tokod eVeni csapat . . .

Az edző még újságolja, hogy az ifjú
sági és a kölyökcsapat is megkezdi pén
teken az edzéseit, továbbá, hogy a vasár
napi mérkőzés fél kettőkor kezdődik a 
Ciprus-utcában.

A VÁLOGATOTT ÉS AZ UTÁNPÓTLÁS 
TAGJAI FARKAS MÁTYÁS ELŐADÁ

SÁN
Megírtuk, hogy ma. pénteken este tél 

, 1 órakor az MLSz Edzők Alosztálya a 
szövet,séd székház földszinti nagy ta
nácstér iné beo szakértekezletet tart. ame
lyen Farkas Mátyás, a MAC atlétikai ed
zője „A  gyorsaság jelentősége a labda
rúgásban és a labdarúgók gyorsaságá
nak fokozása” címmel tart előadást. Ez 
a szakértőkénél az Edzők Alosztálya elő
adássorozatának kezdete lesz. Erre az 
edzők meghívták az NB I., Xl\, III. és a 
BLASz tagegyesü!eteinck vezetőit, ix té- 
sőifc és felkérték az intézőket, hogy já
tékosaik figyelmét az előadásra hívják 
fél. A nemzeti válogatott, az utánpótlás, 
valamint a nemzeti ifjúsági válogatott 
Budapesten lakó tagjait felkérte a mi
niszteri' biztos, hogy az előadáson min
den körülmények között jelenjenek meg. 
Ugyanezt kérte az NB I.. II„ és III, Bu
dapesten lakó tagjaitól is.

NAGYSIKERŰ ELŐADÁST TARTOTT
JTábián József másodkapitány és Molnár 
Ignác szövetségi edző Sopronban. # A 
hangató^ág körében közéleti személyiség 
gekör, kívül 200 játékos, 50 szövetségi 
vezető és játékvezető foglalt helyet. Fá; 
Mán József előadásában a labdarúgó 
sportnak nemzeti irányba való átál-ftá- 
aáról, a labdarúgásnak a korszerű ifjú
sági nevelésben, való nagy szerepéről 
eaólott. majd sorra vette az erőnlét és 
a. technika, végül pedig a játék rend
szerének korszerű kérdéseit. Moh ár 
Ignác technikai bemutatást rendezett, 
majd labdarúgó filmjeit mutatta be. A 
két és félórás előadást a haltgníóság 
feszült figyelemmel kísérte és végül az 
élőadókaí lelkesen ünnepelte.

L E G Ú J A B B 1

A Kispest szerkód- 
fe tte  Titkest

Csütörtökön este ült össze a k is
pesti vezetőség- Titkos I  Pállal, az 
M TK Válogatott balszélsőjével, hogy 
m egbeszéljék a szerződtetés részle
tei. M integy félórás megbeszélés 
után már készen is volt a megálla
podás és Titkos alá Is irta a K is
pesthez szóló szerződését. Titkos 
természetesen a vasárnapi kétkapus 
edzésen ia résztvesz.

ÜS25AS

A Szombathely! FC csütörtökön tar
totta második kótkapus edzését. Az uj 
szerzemények mér valamennyien részt- 
vetiek az edzésen, Tóth. Deák, Tisza, 
Novoú.i te Gróf egyaránt bíztatóan moz
gott. Az SzFG február 36-án a Nasrxka- 
sízsai Zrínyii látja vendégül barátságos

KJyoz  Licitessel

Városi Béla
A  Ferencváros legutóbbi edzésén 

a játékosok szokatlan igyekezettel 
püfölték az öltözőben kifeszített 
verölafcdát, Különösen Csikós és 
G yetvai csépelte erősen a labdát.

—  N agy az ökölvívó-láz m ost ná
lunk —  m agyarázta Dimény edző — 
minden ökölvívó CsB-m érközésen ott 
vagyunk. A ztán  ez a verölabdázás 
nagyszerű bem elegítő a labdarugók
nak is. Többet ér akárminél

■— Ha Szigeti —  állapítja m eg va
laki —  történetesen  nem ökölvívó, 
hanem labdarugó lesz, ő lett volna 
az első m agyar kullancs. Szinte ta
pad az ellenfélhez.

Most Szoyka  dr áll oda a verőlab- 
dához. N agyszerű ütemérzéke van 
Szoyhánalc, pompásan öklöz.

—  Íg y  kell a 'verőlabdával edzeni 
—  dicséri D im ény  a hátvédet.

Nekikészülődik öklözni egy kicsit 
Sárost Béla is. A z első simogató 
ütés után hatalmas pörölycsapás k ö
vetkezik. A  labdát tartó gum iköte
lek elszakadnak és a labda a meny- 
nyezetre vágódik.

—  Győz kiütéssel Sárost III  —  
mondja be Pósa. —  A labda fe. o. 
lett...

A  veröíabdázás ezzel véget is ér. 
A  vörös Takács leszereli a roncso
kat.

—  Majd kijavítjuk  -— csóválja a 
fe jét —  úgyis rossz lehetett. Ilyen  
ütést ki kellett volna bírnia.

—  T erm észiesen ! —• mentegető
zik. Sárost III  Is.

Egyelőre azonban szünetel a verő- 
laböázás a Ferencvárosban. Béla ki
ütötte a labdát...

Dunántúl iíh é n ía  
büszke az MR II. 
felé törő  
egyesületére

Páp& városa, ahogy nevezni szokták 
Dunántúl Athénja méltó büszkeséggel te
kinthet a városban működő sportegyesü- 
letek szereplése felé. Az elmúlt eszten
dőben különösen a PPSC csapata^szerzett 
sok Örömet a pápai közönségnek. 'Ez a fia
tal csapat alig tíz éves múltra tekinthet 
vissza. Az egyesület 1931-ben nevezte be 
csapatát a Nyugati Kerület 31. osztá
lyába. Állandóan az élcsapatok között ta. 
nyúzott, 2935-ben bajnokságot nyert. Az 
1. osztályból 19JfO-ben az NF III.-ba tor
názta föl magát. A vezetőség nagy gon
dot fordít az utánpótlásra, a mógáa’to 
igazgatóság pedig sok esetben az anyagi 
áldozatoktól sem riad vissza. Az NB III. 
osztályában is tisztes helyet foglal __ el a 
csapat, bár az első három mérkőzését el
vesztette A csapat legjobb része a Lim- 
perger—Tomenga— Dómján fedezetsor.
Három évvel ezelőtt az . egyesület bene
vezte násodik csapatát a II. osztályú baj 
nokságra és így az utánpótlást — tanú 
rá a nagyszámú játékosgárda — bizto
sította.

Vámos Ernő edző szakszerű irányításá
val a csapat már megkezdte a tornatermi 
edzéseit. A játékosok nagyon szorgalma
sok. Komoly gondot okoz azonban a ve
zetőségnek Osoóth, Bolla,. Kurtz és Sza
kács betegsége. Ezek a játékosok jelen
leg nem tudnak résztvenni az edzéseken 
és félő, hogy egy-két elsővonalbelit az 
első mérkőzéseken nélkülözni lesz kény
telen a vezetőség.

Felkerestük az egyesület tevékeny ügy. 
vezető elnökét, Forró Mátyást. Többek 
között a következőket mondotta:

— Labdarúgó szakosztályunk Jég fonto
sabb irányelvének azt tekintjük, hogy 
egyesültünk alapélvéhez híven, a lég- 
messzeblmennő lovagiassággal és fegyel
mezettséggel segítse emelni a magyar 
sportkultúrát,
. Bakos Béla intéző általában véve elé
gedett a csapattal s a kezdeti sikertelen
ségeket annak tulajdonítja, hogy az első 
három mérkőzésre tartalékosán tudtak 
csak kiállaní,

A lelkes vezetőségnek most az a leg
nagyobb vágya, hogy az egyesület 10 
éves jubiletmii ünnepségén még több si
kerről számolhasson be. Á lehetőség adva 
van és így az egyesület és a pápai sport
társadalom bizalommal nézhet az elkövet
kező idény elé.

Franciaország
Hiden a volt osztrák válogatott Jcapus, 

akiből francia állampolgár lett, mást a 
német hadifogságból visszatért Páriába s 
újra védeni akar.

I »

A JT budapesti kertjeiében a közgyű
lés előkészítésére a következő jelölő- 
bizottságot küldték ki: Rubint Lajos el
nök. Ipolyi-Hollós Béla, Kékesi-Kantok 
József távoli.

Ab Ósdi MOVE c»apaia már a múlt hé; 
téri elkezdte az előkészülteket a tavcszi 
idényre. Csütörtökön délután már feét- 
fcapns edzést tartottak. Vasárnap is két- 
kapos edzőmérkőzést reodeznek. A nőt
lenek csapata fog mérkőzni a nősek C®a- 
m ú  ellens

ráfos 293, Vámos Adél 
273 kilom étert úszott 
egy év alatt edzései s© fán
Érdekes szám ok az FTC évzáró jelentésében

Fehér alapon zöld betűk hívogatják a 
néhány soros, barátságos meghívón az 
érdeklődőket az FTC úszószalosztályának 
szombatot, este rendezendő évzáró va
csorájára.

A zöld-fehér úszók és vízilabdások de
rék munkái végezték az elmúlt esztendő
ben és szombaton este sikerekben gaz- 
da«r eredményekről tudnak majd számot 
adni. A legjobbakat — Tatást, Szuchyt, 
Molnárt Szathmáryf Lovászt Vámost. 
Albachof* Límshardtot — már jól ismeri 
a közönség. De rajtuk kívül is egész 
sereg szorgalmas „névtelenje”  vau az 
FTC-nek s ezek hasonló hittel és lelke- | 
sedésol szolgálják a sportot.

Hatalmas táblázat feks-zik előttünk: 
beszámoló az FTC úszó-szakosztályának 
műkő Jóséról, a, versenyzők szorgalmáról 
és eredményeiről. p

A 74 férfi versenyzőnek 25® edzési le
hetőség állott rendelkezésére az elmúlt 
évben. Az úszók így használták ki az al
kalmakat: Tátos 226, Szathmáry 256,
M o Ír .-ár 204. Zöldy 197, Sztankovits 384, 
Salgó 379, Woiff 166. Czapkó 163. Simon 
160 edzésen vett részt. Tátos Nándi nem 
kevesebb, mint 233 kilométeres „utat ’ 
tett meg az edzések során, légvonalban 
tehát akár Szatmárnémetibe is , elúszha
tott ”  volna! Szathmáry 248 kilométert 
úszott az edzéseken. Ha most az egyéni 
eredményeket i.ézzük, akkor a következő 
kénét kapjuk: Tátos 7 bajnokságot-, 20 
első. 6 második és 6 harmadik helyet 
szerzett a zöld-fehér színeknek. Szath
máry 18 első. 1 második és 2 harmadik 
helyet. Salgó 10 első. 10 második és 3 
harmadik he’.yet. Szuehy 4—9—9. Somogyi 
8—4—8, Sztankovits 3—8—2-első. második, 
illetve harmadik helyet nyert a külön
böző versenyeken. (36 versenynap volt 
az 1940. esztendőben.)

A hölgy versenyzőknek 258 alkalmuk 
volt az edzésre. A legszorgalmasabb, 
ugyanúgy, mint az előbbi évek során, 
Vámos Adél volt. Kivétel nélkül minden 
edzésen rászívott! Lovász Gitta 243, Ál
ba eh Edit 246. Pál fi Györgyi 212. Vár
kon yi Edit 249 Molnár Ibolya 179. Lin- 
hardt Gitta 374 Sándor ftva 166. Székely 
Éva 172, Sa’gó Lili 176, Lovász Edit 393, 
Balog Kató 162 edzésen dolgozott együtt

a többiekkel. Vámos Adél 27S kilométert 
úszott az edzései során. Lovász Gitta 252, 
Várkonyi Edit 202, Álbach Edit 184 kilo
métert hagyott magamögött az uszodá
ban. Eredményesség tok in tété bei. is Vá
mos Adél áll az első helyen. Az FTC 
tavaly feltűnt hölgyúszója 3 bajnokságot 
nyert 1940 ben. 31 versenyen lett első, 2 
alkalommal második, 2 alkalommal har
madik. Lovász Gitta 5 bajnokságán felül 
16 első. 14 második és 2 harmadik helyet 
szerzett a zöld-fehér színekurdí. Albach 
teljesítménye 1 bajnokság, 19 első 8 má
sodik, 4 harmadik hely. Sándoré 2—5—12 
—4. Linhardté 2—9—4—8, Székely Éváé 
2—13—7 2.

Ha a-z eredményességet nézzük, akkor 
a pontversenyben ez a helyzet: Tátos
163.4, Vámos 101.2, Lovász Gitta 92.2, 
Szathmáry 73.6, Salgó 68.6, Albach 67.2 
pontot szerzett az egyesületnek. Külön, 
helyet foglal el a kimutatásban Tátos 
809 m-cn eléri 10:16 mp-es, az 1000 m éti 
elért 12:57-cs és 1500 m-en eléri 19:37.4 
mp-es országos, csúcseredménye. Az 100® 
n*-es teljesítmény egyben európai csúcs 
Is. Ezeken az eredményeken kívül Tátos 
500 m-en *5:09 es Idejével nem hitelesített 
csúcseredményt úszott. (Nem az előírásos 
mezben versenyzett.) Vámos Adél 800-on 
12:45.6, 1000-en 15:56 mp-es idővel ért el 
országos csúcsot.

Szemléltető képet ad az egyesület fej
lődéséről a következő összehasonlítás: 
1946-ben 22 bajnokságot. 123 első helyet, 
98 második és 61 harmadik helyet nyer
tek az FTC versenyzői. 1939-ben 14—131 
—1Ü3—71-et mutatnak ugyanezek tiz ada
tok. 1938-ban pedig 5 bajnokság, 70 első, 
60 második és 44 harmadik hely jutott a 
zöld-fehér versenyzőknek az év hivata
lom úszóversenyein.

Hozzátartozik még az év történetéhez 
a jelentésnek az a mondata, amolv közli, 
hogy az eres edzés és versenyzés miatt 
az 1940-cs esztendő folyamán négyszer 
voltak a fradls+ák orvosi vizsgálaton. 
Az eredmény: mindenki egészséges, s 
szervek fejlődése tökéletes.
#Azí hisszük, hogy az FTC sok sikert 

látott klubháza szombaton este megér
demelt ünneplésnek lesz tanúja az úszó
szakosztály évzáró vacsoráján.

P^lles II. t©nlss©*ril 
s z e r e i n ©

Ismerős fiatalemberrel találkoztunk é : 
Lánchídon. Alig akartuk megismernie 
Önkéntelenül is töprengtünk: — Vájjon 
ki lehet ez a ruhacsomó! Először ui^yaír 
is csak egy íélikabát, fülig felhúzott sál 
és egy szemüveg ötlött a szemünkbe. 
Később ismertük csak fel rapek a &ok 
holminak a tulajdonosát, — a kis. 
Dallost. Panaszkodott! ...

— Hát öreg vagyok már — kér*
áezfcOé váratlanul.

Amikor méltatlankodtunk emiatt a* 
alaptalan önvád miatt, így folytatta:

— Né á g y é !.... Még csak 25 éves v«^
gyök b a ieniszfcapüány már ügyet sens 
vet rám, . Hej. r^dig de szeretnék teni
szezni!.... Amikor Ásöóíhék elutaz ak, 
azt hittem, hogy én Is kapok meghívást 
a fedettpályára. Sajnos, nem kaptam. 
Arról igazán nem tehetek, hogy négy 
évig olyan volt a beosz'ásom hogy csak 
mérsékelten edzhettem. Azért én ta
rok teniszezni. Sőt, még csak most Éojcofe 
tudni igazán!

Ebben maradtunk.

V e r ^ é ^ y í b ® 1*

a z  ó b u d a i SCISOIC-
uszodai

.Az úszőszöveíség tanácsülésén szomorú 
bejelentést tett uzoní Zayzon Sándor dr.
A KISOK miniszteri biztosa elmondotta, 
hogy a főváros rendelkezése folytán a 
tavasszal le keli bontani az óbudai 
KISOK-uszodát, mert útjában áll az óbu
dai rakpart szabályozási terveinek. Ez az 
intézkedés azt jelenti, hogy ezen a nyá
ron a fővárosi diákímg és a leventék je
lentős tömege már nem úszhat az egyet
len pesti diákuszódában — mert egyálta
lán nem lesz diákuszoda g, fővárosban.

A szövetségben azonnal' mozgalom in
dult meg, hogy illetékes helyen eljárja
nak az uszoda lebontásának elhalasztása 
ügyében. A városrendezési terv, amely az 
óbudai híd üzembehelyezésével egy ide- I 
jűleg az óbudai rakpart rendezéséről is | 
gondoskodik, nem kímélheti meg az óbu-J 
dal KISOK-uszodát, de arra mód van, 
hogy az uszoda lebontását legalább e g y . 
évre elhalasszák, hiszen a tervek végre
hajtása még nincs olyan előrehaladott 
állapotban, hogy az uszoda lebontása ha
laszthatatlan lenne. j

Vitéz Béldy Alajos, a MUSz elnöke 4s 
Felkap Ferenc dr. társelnök a közeli na
pokban küldöttséget vezet a polgármes- ] 
terhez az óbudai uszoda ügyében.

EGYESÜLETI PONTVERSENY 
A teniszező vétség 1940. évi versen ysta-. 

tiszti kaja elkészült. Az egyéni statisztikában a férfiak sorrendje: 1. Asbóth
BBTE 307 pont, 2. Gábory MAC 142 p., 3. 
Szigeti UTE 76 p., 4. Bujtor SzSE 69.5 p..
5. Szentpéteri BSE 55 p., 6. Fehér UTE 
52 p., 7. Károlyi MAFC 47 p.f 8. Frigyessy 
BSE 44 p.t 9. Stolpa BLKB 43 p., 10. Ka
tón UTE 42 p., II. Ferenczy MAFC 40 p.. 
12. Macskást MAFC 37 p.f 13. Bánó BBTE 
36 p., 14. Milassin PÁC 33 p., 15. Man- 
kovich UAC 32 p. — A hölgyek sorrendje:
1. Körmöczy BBTE 162 pont, 2. Somogyi 
PEAC 152 p., 3. Jusits BBTE 125 p., 4. 
Szilvássy BEAC 96 p.f 5. Csapó KEAC 77 
p., 6. Bárd UTE 61 p.t 7. Vad BBTE 54 
p., 8. Pongor PSC 43 p., 9. Horváth MAFC 
48 p., 10. Darkó DEAC 46 5 p., 11. és 12. 
Kövér BSE és Hirmann CsAK 45 p.. 13. 
Sey KTSE 39 p . 14. Jávori MAFC 36 p.» 
15. Popp MAC 27 p.

Az egye*sületi statisztikában a férfiak 
eredményei alapján ez a sorrend: I.
BBTE 413 pont. 2 MAFC 234 p., 3. UTE 
232 p., 4. MAC 148 p., 5. SzSE 137 5 P->
6. BSE 107 p., 7. PÁC 87 p., 8 XAC 78
p., 9. BAMC 67.5 p.. 10. UAC 66 p., 11. 
KEAC 57 p.. 12. BLKE 51 p. — A höl
gyeké: 1. BBTE 363 pont, 2 BEAC 271 
p., 3. PSC 117 p.. 4. KEAC 103 p . 5. 
MAFC 90 p., 8. UTE 74 p., 7 DEAC 69 
p.. 8. BSE 65 p , 9. MAC 61 p.. 10,
BLKE 51 p., 11 KTSE 46 p.t 12. CsAK 
45 p. — A férfi és női egyesített egye
sületi statisztikában; 1. BBTE 782 pont,
2. MAFC 324 p., 3 UTE 306 p., 4 BEAC 
292 p., 5. MAC 209 p , 6. SzSE 178.5 p.,
7. BSE 172 p., 8. KEAC 160 p., 9. PSC 
ISI P., 10. PÁC 117 p., 11. BAMC 108.5 
p., 12 BLKE 102 Po

LEGKÖZELEBBI BAJNOKI MÉBK6- 
ZÉSEK

Hármas csapatbajnokság
I. csoport: MA VÁG—Corvin február 

2-án délután S őrekor MÁVAG-pálya.
Vezeti: Tislér. — Előre Bl-WMTK B) 
február 2-án délután 5.30 órakor Baross- 
téri pálya. Vezeti: Klinlíó. —■ Daj.uvia 
BSzKBT B) február 2-An délelőtt 10 óra
kor Angol-u. pálya. Vezeti: Feliogi. —
Közt. Szöv.—DrHSC február 2-an dél
előtt 3 órakor Füzér-u. pálya. Vezeti:
Kalmár. . , ,

II. csoport: Kistext—Köb. Kasz. február 
2 áll délután S órakor Kistext-p. Vezeti:
Szép. — Előre C)—HÉV február 2-án dél
után 2.30 órakor Baroas-téri pál va. Veze
ti: Pozderka. — Ganz—Előre A) február 
2-án délután 3 órakor Füzér-u. pálya.
Vezeti: Faludy. — BSzKRT A)—ÍS'MTK 
A) február 2 án _ délelőtt 10 órakor Kis- 
'.cxt-pálya Vezeti: Schwajda.

A német-magyar válogatott mérkőzést 
április 20-án Budíipestcn a BSzKRT 
soortutcai négyes versenypályáján tart
ják.A Vízművek évi házi bajnokságé- |
nak eredményei. 1. Somfai 2414 fa, 402.3 
átlag. 2. S7olasányi 2412 fa, 402.0 átlag, í 
3. Dékánv 2377 fa, S96.1 átlag. 4. Jcney |
2265 fa, 377.5 átlag. 5. Lumpért 2243 fa,
373.8 átlag, 6. Póth B. 2228 fa, 371.3 átlag,! kj
7. Fejér 2221 fa, 370.1 átlag, 8. Huba j q győzelem

v í v á s
ELMARADT

•a Vívószövetség csütörtökre kitűzött 
.—  ~ — -- - , , . - , ... , rendkívüli közgyűlése. A közgyűlés ,»z
Előre C)—HÉV lebruar  ̂”-an^d61- | alapszabálymódosítássál foglalkozott vol- 

** na. A határozatképtelenség miatt elma
radt közgyűlést február 6-án fogják 
megtartani.
_________________„ m ---------------— mtmmBmmmmBMi&mtmixmBamBSU&l
ASZTA LITEN ISZ

Keséden, Ecséd csapata a Hatvani iha
ros cserkészeket 15:12 arányban Icgyúz- 
le. (Visszavágó mérkőzés.)
ASZTALI TENISZ CSAPATBAJNOKI 

EREDMÉNYEK 
I. forduló

Szövetségi-díj. j .  osztály 
DSC—Piaristák 9:1. Sclinkó 3, Huszá? 

2. B-aróti 2. Kankovszky 2, Illetve Laka
tos dr 3, Sombor 3. Cse-rcnyei 1, Balogk

EVEZÉS
A HUNGÁRIA EVEZŐS EGYLET 

szerdán este tartotta XXX. évi rendes 
közgyűlését, amelyen dr. Wünscher Fri
gyes elnök megnyitó beszédében id. Sa- eélláry Györgyről, az egyesület első elnö
kéről, RsicS Lajosról, az egyesület első 
igazgatójáról, dr. Czabalay Kálmánról és 
Pákász Sándorról a klubnak múlt évben 
elhunyt íag,iáiról emlékezett meg. A köz
gyűlés az elhunytak emlékét jegyző
könyvben is megörökítette.

Áttérve a tárgysorozatra, a közgyűlés 
elfogadta a választmánynak a múlt évről 
szóló jelentését, a zárszámadást, az 1941. 
évi költségvetési előirányzatot, a tiszti
karnak megadta a felmentvényt, m aii a 
jóváhagyott alapszabály módosítás után 
egyhangú szavazással megválasztotta az 
egyesület tisztikarát, amelynek tagjai a 
következők. Díszetaök: vitéz Albrecht ki
rályi herceg, tiszteletbeli elnök: vitéz bá- 
űoki Soós Károly, ügyvezető elnök: dr. 
Wünscher Frigyes, alelnökök: id. Kauser 
Árpád, Trautmann Ferenc, ügyvezető 
igazgató: Temesváry Béla, társadalmi
igazgató: Kirchlechner Ferenc, sportigaz
gató: G'itz Gusztáv, titkár: dr. Nagy An
dor, művezetők: Molnár László, Morich 
Ervin és Jaskievicz István, szertáros: ifj. 
Kauser Árpád, pénztáros: Temesváry
Márton, gazda: dr. Székely Gyula,
ügyész dr. TCcil Lóránt. A közgyűlési ün
nepi vacsora követte. Az ünnepi vacsorán 
nz első pohárköszöatőt dr. Wilíjschar 
Frigyes elnök mondotta a kormányzóra, 
majd Münnich Aladár a hagyományokhoz 
híven a győztesek serlegével a kezében 
mondott nagyhatású beszédet, méltatta az 
egyesület fennállása óta elért kiváló ered
ményeket. Dr. Wünscher Frigyes elnök a 
továbbiakban az általa még 1931. évben — 
a sportteljesítmények fokozása érdekében 
kiüt dijakat osztotta szét. Tgy az egyesi!, 
let sportéletének fellendítése terén szer
zett érdemekért Molnár László és Jaskle- 
vlcz István kapott értékes dijakat. Gyflry 
Károlyt, dr. Mamusich Tibort és Molnár 
Lászlót pedig a bécsi három városok kö
zötti mérkőzésen elért értékes győzelmeik 
miatt jutalmazták, mint elért legjobb 
eredményt.

Á . közgyü!é«i vacsora résztvevői í°-en 
meleg ünneplésben részesítették a kitüntetett klubtársakat, kü1 "nősen Molnár 
Lász'ót iöO. győzelme mi-alt. ______

TEKÉ25ÉS
A Budapest—BéeS városközi válogatott 

mérkőzést 50 t&li és 50 tarolásra már
cius 2-áí. Béősben tartják. A nyoleas 
csapatok rdzA-so megindult.

Az é-7- fordáiéban elért egyéni és csa
pat teljesítményeket folytahüaigosalí va 
sárnaptól kötóljüki

2208 fa, 368,0 átlag. 9. Kocsis 2206 fa. 
367.6 átlag, 10. Mahring 2194 fa, 365.6 | 
átlag.

w
A BBTE—FTC jé.gkorongbajnoki mér

kőzés végeredménye 2:2 (2:0, 0:1. 0:1). A 
mindvégig izgalmas mérkőzés utolsó har
madában Tele szép góljával egyenlített 
a® FTC. A BBTE mindent elkövetett a 
győzelem megszerzésére, d-o oredményte- 
ióniil. Az FTC két nagy helyzetet ki- 
hagyoit. A BBTE az első harmadban 
igen jól játszotí. A második harmadban 
kiegyenlített játékot láttunk, az ntotso 
harmadban az FTC volt jobb. Egyénileg 
Miklós, “Háray. Helm-eczi tűnt ki a 
BBTE-ből, az FTC legjobbja Kneusel, 
Pálfalvy. Tele é? Bíró volt. Boroes Jó
zsef, a bicskei játékvezető, aki eddig 
minden mérkőzést jól vezetett, most is 
hibátlanul látta el feladatát.

A KISOK jégkorong-bajnokság pénteki 
műsora: Zrínyi g.—Kcgyesrondi, Árpád 
g ..—Gyakorló fk„ Evangélikus g.—Szent 
Imre g.

TEN ISZ
A teniszszövetség alföldi kerülete va

sárnap délután fél i  órakor tartja tiszt
újító közgyűlését.
AZ ERÖLISTA A "VÉGSŐ KIALAKULÁS ELGTT

A teniszszövetség crölistabizottsága ösz- 
ezoállította és pénteken az eli/iki bizott
ság elé terjeszti az 1940. évi férfi és női 
erői istákat. Gábory Emil és dr Schnéder 
Lászlóné, mint Magyarország örökös baj
nokai rongszám nélkül a férfi, illetve 
női erőlista élére kerülnek. A többiek 
gornondje a következő: Férfiak I. A)
•OGztálv: 1. Asbóth. 2. Szer tpéteri. 3.
Szigeti, 4. Stolpa, 5. Ferenczy. 6. Fri
gyessy 7. Bolgár, 8. Katona, 9, Maos- 
kási. 10. v. Bánó, 11. Bartos. 12. Fehér. 
Rangsoron kívül. I. A) osztályúak: 
Csikós. Dallos I. Dallos II. Kiss J., 
Pető ós Romhányi. Hölgyek I. A) osz
tály: 1. Körmöczy. 2. Somogyi. 3. Bárd, 
4. Jusits, 5. Szilvássy. 6. Jávori, 7. Gall- 
nerné. 8. Popp, 9. Zsitvayné, 10. Med- 
veozky. 11. Rugonyi. 12. Gergely. Rang
soron kívüli I. A) osztályúak: .Báán,
Bikámé. Lntesz, Metzlerué (Sehummeri, 
Musitzné, Palcsyné, Szepessyné. I. B1 
osztály: 1. Várezeginé, 2. Prochnow. 3. 
Va-rgáné, 4. Botondné. ,5. Stranbné, 6. 
Kállayné. 7. Kcy. 8. Hirmann. 9. Darkó, 
10. Vad, 13. Kövér. 12. Po-agor. 13. Sze- 
merceyné. 14. Tihanyiné,

Az erólisták a szövetség! kapitány elé 
kerülnek, a-ki jogosult változtatásokat 
ajánlani. Az elnöki bizottság jóváha
gyása után a szövetség tanácsülése 
hagyja jóvá végső fokon az elég hosszú 
4d«z« készült erőH-stékar.

VÁC—DSC S:3. Grünwald 3, V id or , S, 
Temes 3, Bankő I  0. illetve Huszár li 
Veres 1, Kankovszky 1, Emezt 0 győze
lem. •

II. forduló 
I. osztály

DSC—"PSC i:S. Schrett 3, Barna III  ft 
Bródi 2. Fiischcr 2 győzelem. A  PSC 
csapatában Kol-letieh, Köpcczy és Szabó 
játszott.

Szövetségi-díj. I. osztály 
DSC—'PSC 9:#. Kankovszky 3. Huszár 

2, Baróii 2. Komái 2 győzelem. A PSC- 
bei., Puller, Kc-LIetich, Köpeczy és Balogh 
játszott.

ATLÉTIKA

Z á ton y i a  le g jo b b  (7)
CsütöríökSn a "Jiatíokos hideg és 

a hóval borított jeg es  utak ellenére 
kemény edzést ta rtott a M AC né
hány távfutója. A  Víztorony mögött 
forduló úgynevezett „k iskör“ -t fu 
tották és a kb. 3500 méteres- távon 
Rdtonyi bizonyult a  legjobbnak. 
Közel 100 m éterrel előzte m eg 
Szabó Miklóst, aki kím élte a lábát 
és további 300 m éterrel hátrább 
következett G om bos és Istenes, 

Rátonyi tehát valóban jő.
Egy, ezidöszerint súlytöbblet® 

m iatt m ég versenyen kívül levő 
epés vetélytárs m egjegyezte :

—  Szóval Szabó és Rátonyi a leffr 
jobb két m agyar távfutó. A z  egyik  
novem berben, a m ásik  januárban— 

U j tag ja  is van  a  M AC távfűtő- 
gárdájának. M ár tava ly  ősszel m eg
jelent egy edzésen és a ,,szaktár* 
saknak“  akkor is nagyon tetszett 
könnyű m ozgása. E ! is határozták, 
hogy mindent elkövetnek, hogy Bu
dapesten tudják elhelyezni. Ez most 
sikerült és a 20 éves vidéki f i*  
állandó budapesti lakos lett. E gye
sületben m ég nem vo lt és íg y  r.*f.cs 
akadálya annak, h o g y  a MAC-batt 
versenyezzen. K önnyed  .  mozgású, 
szívós, gyors, határozott távfűtő- 
tehetség. Vélem ényünk szerint a 
M AC már az idei m ezei bajnokság' 

Iban  hasznát v e sz t  .. . . .A
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Péntek, 1941 január 31- $ssa mm

VALSTE BESZEL
Horváth 54, Kulitzy 53 m éteres képes
ségeiről, a mesgyer niogosygrók közös

hibájáról és orrá-, hogy
m eghívták egy fé lévre  a budapesti IF-re

Helsinki, január, j jcellő figyelem m el és m egfelelő edző 
Valstet nem láttam a szeptem- segítségével ki tudná küszöbölni,

béri budapesti út óta. Most végre 
találkoztam a finn atléták edzőjé
vel az atlétikai szövetségben és al
kalmam volt vele elbeszélgetni bu
dapesti élményeiről.

•—■ Milyennek tűnik így, közel fé l
év után a budapesti út ?

—  Csupa napfény , csupa jókedv, 
barátságos, kedves arcok. Budapes
ten igen jól éreztük magunkat, kü
lönösen pedig Budán, a Szent Lu
kácsban. Szívesen ott maradtam  
volna m ég pár hónapig... Ám, ami 
késik, nem múlik.

—  H ogy értsük ezt?
—  L eh et' hogy még ebben az év 

ben ott tartózkodhatom  néhány hó
napig M agyarország fővárosában. 
Nemrég ugyanis m eglepetésem re  
levelet kaptam Budapestről s ebben

testnevelési főis-

biztos 50 méteres dobó
válnék belőle. Horváthon az látszik, 
hogy nem dobált m tg eleget 
diszkosszal. M ozgása, techniája

A Csontos — O áh mérkőzés megsemmisítése folytan .

még « B¥SC, BSzKRT, sőt a BTK 
is megnyerheti a bajnokságot! 
(noha „igazi" esélye «sak a* FTC-nek vmn l>

A  MÖSz; szakbizottsága m eg
sem m isítette az Oláh— Csontos m ér
kőzés eredm ényét és elrendelte, hogy 
a m érkőzést újra kell vívnia a két 
öklözőnek. Oláh azonban sérült és 
így a m érkőzés csak 2— 3 hét múlva 
kerülhet sorra. Addig tehát nem

meghívást
kólára,.

Szívesen látnának valamelyik fé l
évben, hogy ott tanítsak és tanul
mányokat folytassak. Mondanom  
sem kell. hogy rendkívül m egtiszte
lőnek tartom  ezt a m eghívást. Saj
nos azonban februárban, aráikor a 
javaslat szerint már utazhatnék, 
semmiképpen sem m ehetek, m ert a 
finn atlétákat kell előkészítenem  az 
idei nagy feladatokra és a vidéki 
atlétika újjászervezése is _ rám vár.
Ellenben ősszel, ha a szövetségn ek  
sincsen ellene kifogása, szívesen te 
szek eleget a meghívásnak. T erm é
szetesen csak akkor , ha a szövet
ségi tanács is hozzájárul.

Milyennek látja a finn atlétika J eg y e tien finn m agasugrónak
idei helyzetét? _ lsem  engedem  m eg, hogy úgy elha-

—  Csaknem olyan jónak, mint a I nyagolja a nekifutást, mint például

egyelőre még kiforratlan. Ha jobban  ! tudhatjuk, hogy 10:6 lesz-e 
ráfekszik a diszkoszvetésre, csodák
ra lesz képes. Álig láttam  * még  
jobban diszkoszvetésre term ett 
legényt, mint ő. Ha ki tudja aknázni 
a benne rejlő lehetőségeket,

54 métert fog  dobni.
De Kulitzy is felviheti 5S-\g.

—  Más nem nyerte m eg a tetszé
sét?

—  Dehogynem . Igen  jő  a fiatal 
gát futójuk. (Hidas.) Belőle szintén  
elsőrendű versenyző lesz. Simpson 
m ester  —  úgy látszik —  jól ki 
tudja választani az atlétákat. Ott 
van például K ovács, az ifjúsági 
rúdugró! Micsoda szépen felépített, 
nagyszerű rúdugróalak! Akárcsak  
Zsuffka. B ezzeg, ha a mi rúdugróink 
lennének ilyen felépítésűek!

—  Mit szól hozzá, hogy magas- 
ugróink milyen gyengék?

—  Ezt csodálom, mert például
Cserna igen. nagy tehetség.

De a m agyar magasugrókon kivétel 
nélkül súlyos, alapvető hibákat álla
pítottam  meg. Szerintük a m agas
ugrás o tt kezdődik, am ikor a lábak 
elhagyják a földet. Pedig ez nagy 
tévedés.

A  nekifutás fontosabb, mint a 
stílus neve és form ája.

az FTC
BTK mérkőzés végeredménye, 

vagy 9:7, netalán 8 :8 ?  Tudniillik a 
bajnokság kialakulása szem pontjá
ból nem mindegy, hogy mi lesz a 
múltkori FTC— BTK mérkőzés vég
eredménye. Csak egy esetben mind
egy; ha az FTC szombaton m egveri 
a B SzK R T -ot! Ebben az esetben 
akár le sem kell ,,játszani“ a Cson
tos— Oláh mérkőzést, fel is adhatja 
azt a Fradi. Pontelönye lesz m ég 
abban az esetben is, ha 8:8-nak 
könyvelik el a BTK  elleni m érkő
zését.

Lássuk a táblázatot. A z utolsó 
forduló előtt a következő a CsB 
döntőjében a helyzet (az FTC— BTK 
mérkőzést 8:6-nak szám ítva):
1. FTC
2. BVSC
3. BR-'KRT
4. BTK

2 2 — ____ 20:10 4
2 1 — 1 13:19 2
2 ____ 1 1 15:17 1
2 — 1 1 14:16 1

háború előtt. Tavaly term észetesen  
elmaradtunk a régebbi eredm ények
től, ezen azonban senki sem  csodál 
kozhat. De m ég így gyengébb álla
potban is igen szép eredm ényeket 
értünk el. Csak egészen  kis különb-

Cserna. ö  hol nyújtja, hol aprózza  
a lépéseit és csak arra ügyel, hogy 
az állvány előtti jelre jö jjön  ki a 
lépése. Ezzel elrontja az ugrásait, 
mert testhelyzete a változó lépések  
szerint inog, m egzavarja és csők-

Változatok
Hogyan alakulhat a bajnokság 

végeredménye abban az esetben, ha 
feltételezzük, hogy Csontos megveri

Oláhi, tehát az FTC— BTK vég 
eredménye 10:6?

Ebben az esetben az FTC ba j
noksága csaknem „holtbiztos". Azt 
ugyanis nehéz elképzelni, hogy a 
Fradi a BSzK RT-tól 14:2-re, vagy 
13:3-ra kikap és ugyanekkor a 
BVSC 14:2, vagy 13:3 arányban le
győzi a BTK -t 1 A  BVSC ugyanis 
ebben az esetben csakis ilyen ered
mények születése után nyerheti m eg 
a bajnokságot.

Ha Csontos döntetlenül mérkőzik 
Oláhval, az FTC— BTK mérkőzés 
végeredménye 9:7 lesz. Ebben az 
esetben csak akkor veszti el az 
FTC a bajnokságot, ha 12:4-re ki-; 
kap a BSzKRT-tól, a BVSC pedig 
13:3-ra győz a BTK ellen, vagy: ha 
az FTC 13:3-ra kap ki, a BVSC pe
dig 12:4-re győz stb. Ezek is nehe
zen elképzelhető eredmények . . .

Csontos veresége 
kellemetlen lenne!

Kellemetlenebb a helyzet az FTC- 
re nézve, ha az elkövetkezendő 
Csontos— Oláh mérkőzásen Oláh 
győz. Ebben az esetben az FTC 
pontot veszítene és a „gólarány" is 
elromlana. Ilyen eredményt föltéte
lezve, nemcsak a BVSC, hanem a 
BSzKRT, sőt a BTK is m egnyer
heti a bajnokságot! A  BVSC akkor 
lehet első, ha m egveri (bárm ilyen

arányban) a BTK-t, az FTC viszont 
kikap a BSzK RT-tól. A  villamosiak 
akkor nyerhetik m eg a bajnokságot, 
ha alaposan —  legalább 10:6-ra —  
m egverik az FTC-t, a BVSC pedig 
döntetlenül m érkőzik a BTK-val, 
vagy  -— kisarányű vereséget szen
ved attól. (H a nagy arányban győzne 
a BTK  — mondjuk 12:4-re — , akkor 
m ég a magdolnavárosiak is m eg
nyerhetnék a ba jnokságot!)

*

Mindez azonban csak játék  a szá
mokkal. Mind a négy csapatnak 
van ugyan esélye papíron a bajnokság 
megnyerésére, „igazi" esélyes azon
ban mégis csak egyedül az FTC. Nem 
kell a bajnokságához semmi egyéb, 
mint hogy —  legyőzze a villamosia- 
kat. A kkor azután számítgathatnak 
a szakemberek, amit csak akarnak!

® A z ökölvívó csapatbajnokság
jegyei elővételben a kővetkező he
lyeken kaphatók: A z Esti Ú jság
kiadóhivatalában (József-körút 5 ), 
Arató-hirdetöirodában ( Erzsébet- 
körút 14), a Pesti Hírlap kiadóhi
vatalaiban (Vilm os császár-út 78 és 
Erzsébet-körút 1), Színházjegyiro- 
dában (Berlini-tér 6 ), Színház
propagandánál (Teréz-körút 50), a 
Városi Színház pénztáránál és a 
Népművelési Bizottságnál (Szép
utca 5),

seggel kantunk ki a svédektől és a p,enti a sebességet. Pedig úgy kel- 
n ém etek tő l és legyőztük Budapesten  
a m agyarokat. 1941-ben

m ég mozgalmasabb nemzetközi 
Idényre

van rem ényünk. A  finn— ném et— svéd  
hármas viadalon félül A ) és B ) 
csapatunk külön is m érkőzik a 
Svédekkel,

vendégül látjuk a m agyarokat
és ha nem tévedek, szeptem berben  
Olaszországba is ellátogatunk.

—  Ú gy  hallom, hogy a finn—  
magyart ” július közepére tervezik. 
Sz nem lesz túlságosan korai idő
pont a finn atléták részére?

—• Egyáltalán nem. A  fiaink jú 
liusban már

lene végezni az ugrást, hogy  
>, lépés akár behunyt szemmel is

kijöjjön,
A mieinkkel ez így is van és ezért 
van annyi kétm éteres m agasug
rónk. E zért volt az, hogy Cserna 
nekivadult bikának, Perasalo és 
Nicklén pedig simán lépkedő m acs
kának látszott. Pedig Cserna dob
bant ása aranyat ér. N eki m eg kel
lene -tanulnia, hogy a léc fölött 
bármit is csinál, súlypontját nem  
tudja emelni.

A  m agasság csakis st roham 
sebességétől függ.

Am íg olyan nekifutásokat eltűrnek  
bárm elyik n em zettel I M agyarországon, am ilyeneket én 

láttam , adóig nem  is fognak ma- 
gasügrókat nevelni.

A  többi sportág megbeszélésére 
nem került sor, mert V alsfenek  el 
kellett mennie. M ajd legközelebb.

Kulai Sándor.

k o s á r l a b d a .
K1SOK-BAJNOKSAG 

Izraelita ír.—Pestújhelyi f t .  43:32 
(20:14). Vezette: Dobozy és Jánosbázy.
Az elődöntőben nehezen győztek a gim- 
rtáziiSÍák. Kosárdobó: Magyar (20). Klein 
(12), Pfcifer (9). Mezei (2), illetve Faragó 
(12), Papp (8), Lcszlcr (7), Wnuk (6).

dönt# m érkőzés
Széchenyi tk.—'We«se’ ény! fk. 5*:17 

(28:8). Vezette: KörmcmJy és Mészáros. 
A  vasutcaiak kitűnő formában vannak. 
Kopórdobó- KnscMl (18). Furulvás (18), 
Vadászi (IS), Kovács fe Varga (3—3) és 
Tóth, illetve Móró (9). Deutsch (2), Ma-

BSE—KLE III . osztályú nnínoki 
mérkőzést a jövő hétre halasztották.

fel tudják venni a versen yt. Mi 
csak akkor takarékoskodunk atlé
táink eredm ényeivel, ha olimpia, 
vagy Európa-bajnokság van. K ü 
lönben iparkodunk minél hosszabb  
ideig formá,ban lenni. A  m agyar  
részről javasolt szeptem beri idő
pont nekünk nem m egjelölő, m eri 
az időjárás akkor már nagyon  
megbízhatatlan. Elárulom, hogy

a m agyarok júliusban Stock
holmban könnyebben győzhet

nek,
mint későbbi időpontban. A  svéd  
ügyességi atléták csak szep tem ber
ben szoktak veszélyesek  lenni.
4 m agyarok könnyen elkaphatják
őket.

—  A  szigorú élelm iszerkorlátozás 
bem befolyásolja a finn atlétáit 
teljesítőképességét?

—  Hogy  nem hasznai nekik, az  
bizonyos Hiszen északon jó  táplál- 
hozás, a bőséges te j- és va jfog ya sz -  
tá$ igen fontos, m ert nólunk szű kén  
fnérl a term észet a vitam inokat, 
teást, hogy

a régi adagoknak csupán tört 
részét kapjuk,

a legjobban érintett fővárosi a tléták  
fogai panaszkodnak, hogy nem  tud
nak kielégítően táplálkozni. E z ellen  
ózonban nem szólhatunk sem m it.
A zt esszük, amink van és az a tléti
kát nem tesszük fü ggővé attól, 
hogy hány deka a napi vajadag.

Talán m ég nem felejtette el a 
Magyar atlétákat. Jó lenne, ha 
beszélne egy kicsit róluk Ki tetszett 
leg jobban?

. A  két diszkoszvető. jj j jk  ÓTT "éíafl "cméíétl nagy ta.nács-
Egyik jobb, mint a másik, o ro m  
hézni, hogyan m ozognak, alakjuk is

ÖKÖLVÍVÁS

Moreyon lett 
a főiskolai ököl
vívó válogatott 
edzője l

A MEFSOK néhány napoal ezelőtt tár- 
íryn Iá Sokat kezd-e'tt Chco Morcyon-jjal. a 
Budapesten időző kubai négST ökölvívó
val, «dzői s'&arzfvctés megkötés© ügyiben. 
A tárírválások eredménnyel jártak. Hia- 
Vési Béla, a MEFSOK ökölvívó s s t e i -  
tályá.nak vezetője bejelentette , a MOSz- 
nelt. hopy a főiskolás ökölvívók edzésé
nek vezetésére sikerült megailapotlniok 
Moreyon-naL

szinte ideális: d iszkoszvetőnek
születtek. M indketten Horváth és 
Kulitzy) m ég nagy j<k j előtt álla-* 
hak, m ert stílusukon is van csiszolní- 
W .  K ulitzy például kiford ítva  
tártja a diszkoszt a kezében, am ikor  
'tátraihúzza. Olyan hiba ez, am it 

ffi laikus is észreveheti H a  e z t

S A h ökölvívó szövetség tisztújító köz- 
gyűlését vasárnap délelőtt 11 órakor tart

ják m  C—  ' '  ------
termében.

Debrecen-rMiskolc városok közötti ököl
vívómérkőzést rendeznek vasárnap Debrecenben.

A BTK és a BSzKKT még nem nyuj. 
tóttá be a versenyzők orvosi meevizsgá- 
lását tanúsító bizonyítványt a MÖSz i.ek. 
Szerdái? kellett volna beadniok, de a 
szakbizottság engedélyt adott nekik arra, 
hogy szombaton a osapaibajneki mérkő
zések megkezdéséig még beadhatják a
bizonyítványt.
indulhatnak

Ha nem adnák hő. nem
CsB utolsó fordulójában!

'E zek
a g y e r e k e k ! . . . "

A  dohányzóban ülünk. A  színpa
don Tarapcsik  és Sturm  rohamozza 
egym ást. Torm a I-e t éppen az or
vosi szobában élesztgetik. Egyideig 
csend van a füstös dohányzóban. 
Csak Ideges m ozdulatokat lehet lát
ni. A z ideges mozdulatok cigarettát 
visznek a szájhoz és el tőle.

Három  érdekelt intéző ül a do
hányzóban: Salgó, Sulkó és Rosen- 
thal. R ajtuk kívül ott van Kéri 
Béla, a W M T K  edzője és Szumega, 
az FTC tartalék-versenyzője is.

Hosszú csend után először Sulkó 
Béla szólal m eg:

—  E z érth etetlen ! Hámori már 
nem is tudta em elni a kezét a har
madik m enetben. Annyit kapott, 
hogy csak na. Ss kihozzák győztes 
n ek!

Szumega  akar válaszolni valamit, 
de Salgó e g y  kézmozdulattal elhull- 
gattatja.

—  Ugyan, Béla!... —  mondja.
De Bélát nem  lehet elhallgattam.
__ Es a n agy  Torma talán nem

győzött f  —  n éz  körül Sulkó.
Senki sem  felel. Salgó csak le

gyint, Rosenthal összeroskadva ül 
a helyén.

—  Tonna L aci kiütötte■ magár, az 
volt a baj -A- kezd most beszélni 
Kéri. De nem  jut messzire. Kicsi, 
töm zsi ember rohan be:

—  Tarapcsik győzö tt! Tarapcsik 
győzö tt!  —  lihegi.

A z  egyik  jegyellenőrzö. Ú gy tű
nik fel, m intha mellesleg Fradi- 
szurkoló Is volna.

Rosenthal, ha lehet, m ég jobban 
összeroskad. Salgó boldogan moso- 
íyog.

—  E zek  a gyerek ek  —  mondja,
de egy k icsit rekedten hangzik a 
szava, nem tudni: az izgatottság
tól-e, a m eghatottságtól-e. V agy  tán 
a bo ldogságtól?

—  N ekünk sikerült jobban  —  
kezdi ú jból Salgó. —  K i hitte volna 
m ég egy  félórával előbb is. Mándi 
és Kubinyi nélkül!

(—  M l történt Mándlval és Ku- 
binyival ? —  kérdezzük.)

—  Mándit nem  engedték el E sz
tergom ból —  válaszol Salgó — , pe
dig m ennyit fáradoztam  az érdeké
ben.

Számlát vesz elő a zsebéből. Autó
számla, harm inchét pengőről.

.— Ennyit fizettem  az autóért 
E sztergom ba és vissza  —  mutat a 
számlára Salgó. —  Szom baton reg 
gel már m egkapta  Mándi az enge
délyt a Budapestre utazásra. Dél
előtt visszavonták. Semmit sem  le
h etett tennünk.

(—- fis K u b in y i? )
—  B eteg en  fekszik  otthon. Fel

akart kelni, h ogy  eljön velem taxin, 
ele nem enged tem . t

M egint a k is tömzsi, bajuszos bá
csi rohan be :

—  Bar inka vezet!...
Salgó h an g ja  megint rekedtebb 

lesz, am int megismétli az előbb 
m ondottakat: Ezek a gyerekek!... 

V isszam együnk a színpadra.

Óriási érdeklődés előzi meg 
a Moreyort-Gárdos 
összecsapást

—  A  rendezőség közlem énye  —- \ ütéssel végződhetik. KI lesz & győz-
j tes ? Erre vonatkozólag a vélemé-

A  vasárnapi M oreyon— Gárdos Ryek megoszlanak. Minden attól fü gg
összecsapást óriási érdeklődés e l ő z i __egyesek szerint —- hogy Gárdos
meg. Mindenki igyekszik a jegyét állni fog ja -e  a néger gyors leroha- 
biztositani, sőt a közeli vidéki v á - nását. M oreyon  —  saját bevallása 
rosokbó! távirati jegym egrendelés is szerint _  tisztában van Gárdos fé - 
érkezett. A  rendezőség kénytelen ezt jelmetes balegyenesével s tudja ennek 
a nagyszabású m érkőzést a R oyal I oiipnai,rót a írét. k(ríinT> ökölvívó ■ 
Varietéban megrendezni, m ert a 
nagy befogadóképességű M agyar 
Művelődés Háza fog lalt volt. íg y  
aztán szinte közelharcok folynak a 
jegyekért.

A  szakemberek véleménye szerint 
a vasárnapi mérkőzés csakis k i-

az ellenszerét. A  két kitűnő ökölvívó 
találkozása lázba hozta a főváros 
sportkedvelő közönségét. A  m érkő
zés vasárnap délelőtt 11 órakor ke
rül sorra. Kísérőmüsorként három 
profi-birkózóm érkőzés lesz: Vári—«
Petersen , N ém eth— Pirók és W altér  
— Hirsch  párok között.

f i Ők hárnü«sn#/#
akik meg akarták 
akadályozni az FTC 
bajnokságát

A z ökölvívó CsB utolsó fordu ló
jára szombaton este kerül sor. M ind 
a négy egyesület szorgalm asan k é
szül valamire. A z  FTC m eg ak arja  
őrizni az előnyét, a többiek viszont 
szeretnének meglepetést okozni.

ft BSxKRT például 
meg akarja werni ax FTC-t

—  N em  furcsa  —  m ondotta R ajk i 
L a jos szakosztályvezető —  h ogy  
esélyünk van az FTC m eg verésére  
s m égis az FTC nyeri a ba jnoksá
got f

R ajki azután a pontozás re jte l
meiről és furcsaságairól beszélt. E l
mondotta, hogy a N ém eth— F arkas  
mérkőzés helyes elbírálása o lyan  
helyzetet teremthetett volna, h ogy  
m ost nagyobb eséllyel törhetnének 
a bajnokságra.

—  K ét pontunk lenne —  h an goz
tatta —  és a „ gólarányunk“  16:16  
lenne. Ha tehát l l :5 - r e  m egvernénk  
a Fradit, máris bajnokok lennénk.

Rajki biztosra veszi, h ogy  m eg 
verik a ferencvárosiakat. N em  n a
gyon, csak 9:7-re, de —  biztosan.

—  Pedig Lovas és Szolnoki b e teg  
—  mondotta befejezésül —  ha e g é sz 
ségesek  lennének, valószínűleg na
gyobb arányban is győznénk. H át 
m ég ha Varga is itt volna!

A BVSC, ka nyíltan nem  la 
hangoztatja, de titkon 
rem énykedik a bajnokság  
lehetőségében

«— Mi m indenesetre ig yek szü n k  
alaposan m egverni a B T K -t —  v é 
lekedett tegnap Sulkó Béla —  o 
többi a szerencsétől és az F T C —  
BSzKRT m érkőzés eredm ényétől, no 
m eg a későbbi Csontos— Oláh m ér 
kőzés kim enetelétől függ.

Hangsúlyozta Sulkó azt ts, h ogy  
a BVSC megelégszik a , m ásodik  
hellyel is. Elvégre mindenki nem  
lehet bajnok —  mondotta.

ft BTK-nak ezúttal nincse
nek bajnoki remén} el

—- Csonka lesz a, csapatunk —  
mondotta bánatos arccal Benácsi 
edző-intéző. —  Sem Oláh, sem  Torma 
I  nem indulhat. A  versen yzők  így  
is mindent m eg fognak tenni a 
magdolnavárosi szín ekéért, dehát ez  
a ícét versenyző nagyon fog  hiá
nyozni a csapatból. Különben majd 
m eg fog ju k  látni szom baton este !

A z  FTC negyed ik  
bajnoksága  
következik  ?

A>: ökölvívó csftnatbaiTioksáff'Ot 1926 óta 
rendezi meg- a MÖSz, eddig tehát 15 baj
noki versenyt bonyolított le. A balnokok 
-zárna azonban nem 15. liánom 16. 1928- 
ban ugyanis az FTC ús a BTK holtver
senyben végzett az eteő helyen. Űjabb 
döntőt rendezett a szövetség és az is 
döntetlenül végződött. Ezek után r. MöS.z 
„salamoni'1 döntést hozott: mindkét csa
patot bajnoknak nyilvánította.

A csapatbajnokságok eddigi eredmé
nyei:

19M: 1. TTC, 2. FTC. S. BTK.
7927: 1. TTC. 2. FTC, S. BTK
7928: 1. BTK és FTC, 3. TTC.
1929: 1. BTK, 2. FTC, 3. NSC.
1930: 1. FTC, 2. BTK. 3. NSC.
1931.: 1. BTK, 2. FTC, S. BTC.
1933: 1. BTK. 2. FTC. 3. BTC..
1933: 1. BTK. 2. BVSC, 3. MA VÁG.
1933: l. BVSC. 2. BTK, 3. FTC.
1935: 1. BTK, 2. BVSC, 3. FTC.
1936: 1. BTK. 2. BSZKRT. 3 . BVSC.
1937: 1. BVSC. 2. FTC, 3. BTK.
1938. 1. BTK. 2. BVSC. 3, BSzKRT,
1939: 1. BTK, 2. BVSC, 3. FTC.
191,0: 1. FTC, 2. BTK, S. BVSC.
191,1: ?
Mint iátiuk, e BTK eddig 9, az FTC 3, 

a BVSC és a TTC (már megszűnt!) 2—2 
alkatommal nyert bajnokságot. A szom
baton befejeződő bamekség is mindén bi
zonnyal az FTC győzelmét hozza. Ez már- 
a zöldfehérek negyedik bajnoksága volna;

Az ökölvívó válogatott keret jÖvA hé- 
t,sn hárontizor erőnléti edzésből készü' a* 
olaszok ölteni via-dp^ra, A  válogatott ke* 
rét tagjai; KisS. ' Podány, Bogács,' Fri- 
xy.es. S^elezé-án, Németh Fv VpjnovioJu 
Torma IT. Korányi, (Vont*?. «Tákí&» ' 
^zoh-oki. Kostí, Németh ÉT. J , i .  
Varsa MAFO, Farkas. Komolya-, A közös 

hétfőn, csordán é# . p é n t e k e n ' 
fól 7 óra kot kezdődnek a Testrteveléi * 
Háza alagsori edzőtermében*
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m i v a n  a  k é r d ő ié i  
m ögött ?

'Gyöngyös január' 29
A vasárnap: lapban nagy örömmel ol

vastam, üogy a gyöngyösi mezőgazdasági 
középiskola a 4. helyen végzett a MASz : 
serkei,tő versenyén.

Míg a többi intézeteknél a testnevelési I 
tanár neve is fel van tüntetve, a gyön
gyösi MGK neve után csak egy kérdőjel 
ágaskodott. Erről a kérdőjelről írok pár 
Bárt, mert ha valaki megérdemli a meg
emlékezést úgy a kérdőjel mögött szeré
nyen meghúzódó Mörk Győző számtan- 
íizika szakos tanár neve okvetlenül a 
nyilvánosság elé kívánkozik.

Áz iskolának nincs tornaterme, de test
nevelés! tanárja sem. Mörk tanár lát-a 
el . a testnevelési órákat. Határtalan le] 
ke&ctlésscl végzi ezt a munkát, hogv mi; 
lyei. eredménnyel, arrói nemcsak a fenti 
4. helyezés, hanem az országos KTSOK 
mezei bajnokságon 19:39-ben elért £., 
2940-ben elért 2. helyezés is tanúskodik.

Tornaterem nélkül, elméleti szakos ta
nártól a felsorolt teljesítmények is clso- 
rangúak. De ő nem csak ennyit lett. ö  a 
nevelője a GyAK ifjúsági és serdülő- 
gárdájának. Az ő diákiai, mint a GyAK 
KISOK-versneyzoi kb. 70 munkaponttal 
járultak a GyAK előkelő helyezésé hoz 
1940 ben. A kerületi váltóbajnokságok 
sorozatos győzelmeiben oroszlánrészük 
van a gazdászokn-ak. ,,A tömegből hama
rosan kirobban néhány tehetség*’ elve 
alapján tömegekkel dolgozik. Nála min
denkinek bele kell kóstolnia az atléti
kába. kivétel nincs. így tűr.t fel az in
tézet két büszkesége is. Juhász a táv- 
íutó és Nemes a_ gerely vető. Ez utóbbi 
55.20 a s kér. iíicsúe&a polcáig fogja hir 
detni, hogy a szorgalmas munka előbb 
utóbb jó gyümölcsöt ho2.

Mörk tanár űr igen elfoglalt ember. 
Van rap, amikor csak este 7 órakor eb'- 
dél. De, ha soortügyben keresetik, mind
járt ..ráér.”  35 éves kora ellenére való
ságos apja növendékcu-ick. Nem is csoda, 
hogy „neki” minden diák megtanulja a 
számtani-fizikát.

Hálátlanság lenne meg nem emlékezni 
Balázs Piri Lajos igazgatóról.

Az igazgató úr teljes tekintélyével tá
mogatja az atlétikát, élénken érdeklődik 
minden eredmény ulán. Az anyagi támo
gatás nehéz kérdését is mindig sikeresen 
megoldja. Nála édes gyermekek ra spor
tolók, mert azt vallja, hogy a diák nem
csak a tanulással, hanem a testedzéssel 
is igen naary mértékben szolgálja a kul
túrát, emeli az intézet jó hírnevét. Sok 
ilyen igazgatót kívánunk a magyar if
júságnak.

K. K.

Valódi világbajnoksás lesz 
a Cortmában szombaton 
kezdődő FIS-verseny

A  mai helyzetben nincsen olyan | Ugrásban a német ugrók közül 
sportág, amelyben v ilágba jn oksá -1 idei eredményei alapján Bracil m a
got lehetne rendezni anélkül, hogy gaslik ki. Á z a kérdés, hogy a nor- 
a bajnoki címre jogosan pályázók végokkal szemben hogyan állja m eg 
közül igen nagy százalékot ki n e ! a helyét. M o st m ár N orvég iá ba n  is 
zárnának a viadalról. A  sízés  az  1 so k  az óriá s-sá n c, a norvég ugrók 
e g y e tlen , a m elyb en  ilyen  e se t  n em  J nem kerülnek szokatlan feladat elé, 
fo r o g  fen n . A  szom baton az olasz j am ikor kimozdulnak otthonukból. 
Alpesekben, Cortina d 'Am pezzoban 1 ^ váltófutásban a finnek, svédek,
elkezdődő FXS-versenyek bátran vi- norvégok és németek fognak csa-

HÓSFOKT
A LEGUTÓBBI FIS-VERSENY ERED

MÉNYEI.
A legutóbbi FIS-versenyt 1939 február

jában rendezték Zakopanékén. A győztc- 
aek a következük voltak: ^Lesiklás: Eni.t- 
aebner német. műlesiklás: Rominger
svájci, alpesi összetett: Jenneweir. ré
met, északi összetett: Berauer német. Is 
kilométer: Kiurkkala finn, 50 kilométer: 
Bergendahl norvérr, ugrás: Bradl
német, 4x10 km: Finnország, katonai 
járőr: Németország, női lesiklás, műle
siklás és alpesi összetett: Chrisü Cranz 
német.

I íGHÓVERSENY
lesz vasárnap délután 2 órakor a napok
ban átalakított jánoshegyi nagysáneon.

A BUDAI HEGYEKBEN
rendezi az MKE a bernecei Szokoly Aía- 
íos-vándordíjért folyó járőrvcrsci.yt. 
Szerda estig D csapat nevezett. A neve
zési zárlatot péntekig meghosszabbítot
ták.

selhetik a
gf világbajnokság

címét, m ert egy-két francia lesikló 
kivételével minden számban a világ 
legjobbjai adnak egym ásnak talál
kozót. Futásban  a finnek, svédek, 
norvégok, németek, ugrásban  a nor
végok, németek, svájciak, lesiklás
ban a németek, svájciak, olaszok és 
norvégok legjobbjainak részvétele 
biztosítja, hogy a bajnoki cím min
den egyes esetben csak ádáz küzde
lem után ju t m ajd a győztesnek.

12 nemzet küldte el képviselőit 
Cortinába. K öztük van a m agyar 
csapat- is. 18 km -es futásban és le
siklásban indulnak a m agyarok. 
Sajnos, az aránylag legtöbb sikert 
ígérő műlesiklásban csak azok ve 
hetnek részt, akik a lesiklásban a 
legjobbak voltak. Ezért nem is na
gyon remélhetjük, hogy Szalay és 
Kővári bem utathatja sokat fejlődött 
mülesiklő-tudományát. A hosszú út- 
vonalú, nehéz lesiklás ugyanis a 
mieinknek teljesen szokatlan és nem 
remélhetjük, h ogy  a nagy számban 
résztvevő németek, svájciak és ola
szok közül sokat megelőznek.

A  FIS-verseny számai a követ
kezők:

18 és 30 km -es futás, 4x10 km -es  
váltófutás, északi összetett verseny  
(futás és u grás), alnesi összetett 
verseny (lesiklás és műlesiklás) ug- 
rás és katonai járőrverseny.

A z erőviszonyok m ég az egyes 
országokon belül is meglehetősen 
tisztázatlanok. M ég talán leginkább 
futásban és ugrásban és az északi 
összetett versenyben jósolhatunk. 
18 km-en (és ha ott elindul, 50 
km-en is) a leg jobb finn futó, a 
nagyszerű Olkinuora az esélyes. 18 
km-en honfitársai (Vanninen, Ku- 
rikkala, Karppinen, Jalkanen), a 
svéd Dahlqvist és Po.hlin, a norvé- 

,gok legjobbjai és a német Berauer 
és D em etz  végezhetnek hozzá leg
közelebb.

50 km-en a finneken és no végo
kon kívül a svéd Branström  és 
Laurt lesz nagyon  versenyben. Az 
északi összetett versenyt előrelát
hatólag a védő Berauer nyeri. 
Gstrein, Simon és  a svájciak szoron
gathatják.

németek. Cranz, Jennewein, Lantsch- 
ner, W örndle, P fe iffer , Clausing küz- j 
delme a svájci gárdával az egész 
világbajnokság leglátványosabb ver- j 
senyét ígéri.

A z egyes országok szokatlan gon
dossággal készültek fö l a katonai 
járőrversenyre. A  svéd járőr heteken 
át együtt edzett és külön céllövő
edzést tartott. Többek közt olyan 
futó is van a csapatban, mint 
Matsbo. A z  egy évvel ezelőtt sí- 
járőreikkel az egész világot ámu
latba ejtő finnek is válogatott csa
patot küldenek, de felkészült Svájc, 
Ném etország, Olaszország, N orvé
gia és Szlovákia is.

A  m agyar színeket a futásban 
D eseő  dr, 'Harangvölgyi és Hulényi,
lesiklásban S zalay. K ővá ri, B m ödi, 

tázni. Mi a finnek győzelm ét várjuk. | jo b b á g y , Szik la  és T assonyi Edö-
A z alpesi összetett versenyben a j mér képviseli. Ha valamelyikük be- 

férfi- és női versenyben egyaránt 1 kerülne az első harminc közé, már 
káprázatos csapattal vonulnak fel a nagy sikerről emlékezhetnénk meg.

R ep ü l a s íu g ró  - k i  
tu d ja  h o l á ll m eg

Tudjuk jól, hogy a síugrás hossza 
legelsosorban a sánctól függ. Kis 
sáncról a világ legjobb ugrója sem 
tud nagyot ugrani, —  viszont ugró 
légyen a sítalpán, aki 80 méteren 
felüli repülés után állva marad.

A  síugrásban országos és világ
csúcsokat éppen ezért nem is tarta
nak nyilván —  sánccsúcsokat azon

ban annál inkább. A  SUOMEN 
TJRHEILULEHTI nagy fáradság
gal összeállította, hogy  az gyes or
szágokban melyik sáncról ki is ug
rott a legnagyobbat. E gy  országból 
tehát csak egyetlen sánc —  a leg
jobb —  legjobb eredménye szerepel, 
ím e:

1. Jugoszlávia Bradl (osztrák) 1938. Planica 107 m
2. Olaszország Kainersdafer (sv á jci) 1935. Ponté di ligno 99 m
3. Norvégia Kongsgaard (norvég  1936. Norikollen 95 m
4. U SA Engen (n orvég) 1935. Ecker Hill 90 m
5. Kanada Lymbourne (kanadai) 1933. Kanada 87.5 m
6. Svájc Sig. Ruud (n orvég) 1933. Villars 86 m
7. Ném etország Birger Ruud (n orvég) 1936. Garmiseh 86 m
8. Lengyelország Kula (lengyel) 1939. Zakopane se m
9. Oroszország Kudrjavtsev (orosz) 1940. Krasnajarsk: 32 m

10. Franciaország Ulland (norvég) 1935. Chamonix 77.5 m
11. Svédország Eriksson (svéd) 1935. Solleftea. 73 m
12. Finnország Murama (finn) 1937. Pöyliönvaara 71 m
13. Magyarország- Sig. Ruud (n orvég) 1934. M átraháza 61 m
14. Izland Torvö (norvég) 1931. Siglufjord 46 m
15. Lettország Hovi (finn) 1938. Sigulda 46 ra
16. Ausztrália Kaaten (n orvég) 1935. Pulpit R ock 43 m
17. Románia Sig. Ruud (n orvég) 1933. Brassó 42.5 m
18. Délamerika Hansen (norvég) 1939. Georgia 39 m
19. Spanyolország Sig Ruud (n orvég) 1934. Molina 38 m

A  többi, országokban m ég kisebbeket ugrottak csak„

TO RN A
Az NTE orszáffog jfjűsáfff és közép

korú férfi- és női torna versenyt rendez 
«zoínbaton és vasárnap Szentkirályi utca! 
t ora a t ermőb en. A női verseny ló  54, a 
férfi versenyre 15?"nevezés érkezett. A 
női versenyt szombaton este 6 órától, a 
férfi versenyt vasárnap délelőtt 9 órától kezdik.

K ERÉKFAR
A világ leghosszabb távú országúti 

versenye, mely egyetlen futam keretéber.

dől el, a minden tíz esztendőben egyszer 
kiírásra jutó Páris—-Brest—Páris táv- 
verseny. E torna előkészületei már java 
bán folynak a megszállt Franciaország
ban s-mint az előzetes nevezésekből ki- 
ifi* ik, mennyiségi és minőségi sezmpont- 
hól is hatalmas sporteikcrrel fog záródni. 
Nem kevesebb, mint három Tour de 
Franoo-győzteg nevezett eddig erre a 
mérkőzésre. Leducq, Magne és Speichcr, 
akikről ellenőrizhetetlen. híresztelések 
egész Európában elterjesztették, hogy 
hősi halált haltak.

B o ld o g  és  S zitty a  
vesz résat az UCI 
közg^ illéséit

Az UCI, a nemzetközi kerékpáros sz&r 
vétség, mint már megírtuk, ebben az esz
tendőben Párisból Berlnbe tette át & 
székhelyét. A kerékpáros világszövetség 
már meg is kezdte munkáját és úgy ha
tározott, hogy február 11-én összehívja as 
alá ja tartozó szövetségek kiküldöttjeit 
és: tisztúíító közgyűlést tart. Ez a köz
gyűlés több lesz, mint az eddigiek vol
tak. Az üzleties szellemi UCI helyébe 
most olyan szervezet került, mely a spor
tot eszmei szempontból irányítja és meg
valósítja mindazokat a reformokat, ame
lyek évek óta feküdtek a páris süllyesz
tőben.

Erre a közgyűlésre most az MKSz is 
meghívást kapott. A szövetség elnöki ta
nácsa úgy döntött, hogy az elmúlt esz
tendők gyakorlatától eltérően feltétlenül 
résztvesz ezen a tanácskozáson és két ve
zetőjét: Boldofí Nándor társelnököt és 
Szittya Rezső főtitkárt küldi ki Berlinbe,

A közgyűlés tárgysorozata még ismeret
len. Annyi azonban már most valószínű
nek látszik, hogy az eddig elnyomott és 
mellőzött magyar szövetség végre szóhoz 
fog jutni. Szittya főtitkár .az MKSz 
r.agy tervét: az amatör országúti
Európátajnokság megvalósításának javô s* 
latát viszi irattáskájában Berlinbe. A ja
vaslat szerint az idén elsőízben kiírásra 
jutó Budapest—München és a már négy 
éve folyó’ München—Milánó távverseny 
egyesítésével olyan hatnapos, 1400 km-es 
távú torna juthatna döntésre, mely mél
tán rászolgálna az EB címére. Az amatőr 
országúti Európába jnokság egyéni és csa
patkiírást tartalmaz. Minden nemzeti szö
vetség 10—10 indulóval venne részt ezem 
a csatán.

Az MKSz azt javasolja, hogy ezt a tor
nát. ha lehet még az idén, de ha techni
kai nehézségbe ütköznék, csak 1942-ben: 
írja ki az UCI.

■oNmaBB^SOGteó**

A fíudanest—Bécs— 
München távversenyt 
augusztus 15—17 
között bonyolítják le

A német kerékpáros szövetség most 
állította össze idei országúti versenynap- 
tárát s ebben már az ezévben e-Ifíőízbeizj 
kiírandó német-olasz-mngyar válogatott 
országúti mérkőzés, a Budapest—Bécs— 
München terepszakaszon lezajlását váró 
710 km es torna időpontja is szerepek 
Eszerint e három nemzet versenyére 
augusztus 15—17 közölt kerül sor. E há° 
romnapos viadalt az eddigi mcgállapo- 
dá«sal cllci léiben — legalább is a hiva
talos versenynaptár adatai szerint

írem az MKSz, hanem a #XVIIe mérned 
körzet rendezi.

A magyar válogatott porfelhő-lovagok 
számára mjlalkalom kínálkozik még aZ 
augusztus 10-én, Magdeburgban döntésre 
jutó 10® km-es nemzetközi körpályaver
senyen. a szeptember 7-én lebonyolítandó 
Nürnbcrg körüli tornán és az egyelőn® 
még meg nem állapított időpontban ló- 
zajló Wörthi-tó körüli versenyen.

FŐISKOLA
A MEFSOK vívószakosztálya ma  ̂dél

után 4 órai kezdettel kezdő főiskolai 
kard- és tőr versenyt rendez a BEAO 
Semmelweis utcai vívótermében.

BIRKÓZÁS
A déli kerületi birkózó csapatbajnok* 

Ságok során vasárnap két mérkőzést bo
nyolítanak le. Orosházán az OMTK a® 
SzVSE-vel, Kecskeméten a KTE a Oo 
MOVE-ve? mérkőzik.

M OZI
Kökk Marika Erdélybe 
utazik filmezni

Útközben néhány 
napot Budapesten tölt

A  hét elején Budapestre érkezett 
1iökk  M arika, az U fa  világhírű film 
csillaga. Néhány napot itthon tölt, 
azután Erdélybe utazik, filmezni. 
R ök k  M arika játsza ugyanis a 
Hői főszerepét az ,J2rdélyi m osoly“  
cím ű Ufa-film nek. A  film et R ökk  
M arika férje, Georg Jacoby  rendezi. 
A z  ,J2rdélyi m osoly“  valamennyi 
szabadtéri jelenete az eredeti szín
helyen készül. A z  E r d é ly i  m osoly“  
egyébként egy Ismert m agyar v íg 
já ték  alapötletéből készült.

A  felvételek befejezése után a 
Jacoby-házaspár ismét megpihen 
Budapesten. M ár csak azért is, mert 
valószínűleg akkortájt m utatják be 
Budapesten R ökk  M arika „K ora  
T erry"  című film jét is.

Nálunk még
nem ismerik

Heidemarie Hatheyer-t, a „Geierwally1’ 
címszereplőjét. (A filmet nálunk a Tobis 
„Havasi vadmadár”  címen fogja bemu
tatni.) Heidemarie Hatheyer egészen fia
tal leány, rendkívül érdekes egyéniség és 
nagyon tehetséges. Leni Riefenstahl óta 
nem tűnt fel hasonló színésznő filmen’

A .(Havasi vaelmaddr”  rendezője Hans 
Btenhioff volt. (A nagy Koch-fllm rende
zője.) Heidemarie Hatheyer mellett Sepp 
Rist, Eduard Kőch és Hans Adalbert 
Sohlettow játszik még főszerepet.

Dráma, operett,
vígjáték, revű 

— Nem gyerekjáték!
,fNem gyerek já ték“  a címe annak 

a z  új M etró-filmnek, am elyet Busby 
B erkeley  rendezett, aki a „Broadw ay  
szerenád“ -dal érte el első nagy si
kerét.

A  hallatlanul üde játékban ötlete
sen keveredik a dráma, az operett, 
a  vígjáték és a revü.

Am ilyen sokrétű a cselekmény,. 
Atyán változatos a két főszerep is.

A z  egyiket Judy Garland, az ,,Oz“ 
bűbájos D orothyja  játsza. Énekel, 
táncol, zongorázik. A z egyik pilla
natban kacagtat, a másik pillanat
ban drámai hangulatot kelt. Hasonló 
sokoldalú alakítást nyújt a másik 
főszereplő. M ickey R ooney  is.

A  pom pás kiállítású, remek ze- 
néjü új M etró-film et a Corso tűzi 
müsosára a  közeli napokban.

A BEMUTATÓ NAPJA
(Apró, de talán nem 
haszontalan tanul
mány)

Sokan azt képzelik , hogy egészen 
mindegy, milyen napon mutatnak be 
egy új film et. A  film  jó, vagy  rossz 
-— gondolják —  és más nem számít. 
Jaj, dehogy nem!

H étfő. Nem jó  nap! A  közönség a 
két előző napon töm egesen kereste 
fe l a mozit, hétfőn  m ég új film hez is 
kevés néző akad. Es aki akad, ezzel 
m egy haza: ,)No, ötvenen  néztük vé 
gig a bem utatót! . . És ennél rosz- 
szabbat nem is lehet mondani új 
filmre.

Kedd. Jobb a  hétfőnél és a szom
batnál, de rosszabb a szerdánál és a 
pénteknél. L ásd : az említett na
poknál.

Szerda. Jó film et szerdán Is be
mutathatnak. D e ha a film  gyenge, 
akkor már szom baton  és vasárnap 
egyáltalán nem  lesz  közönsége , A  
rossz hír elterjed . . .

Csütörtök. E z  a műsorváltozás 
igazi napja! A  m ozis tapasztalatok  
alapján, a  k özön ség  szokásból ked
veli. Szom batig mindenki tudomást 
szerez a film ről, de az egyes nézők 
esetleges rossz vélem énye m ég nem 
árthat a szom bati és vasárnapi — 
bevételnek.

P éntek. N em csak  a naptárban, a 
rangsorban is ez  következik a csü
törtök után. A  pénteki bemutató is 
elég jó l előkészítheti a szom bat
vasárnapi sikert.

Szombat. R ossz, nagyon rossz. 
Szom baton és vasárnap az igazi 
nagyközönség já r  moziba. Am elyik

hétközben választja ki azt az egy  
filmet, amelyet szombaton vagy va
sárnap megnéz. Ha aztán szom ba
ton már más film et adnak, akkor 
nem az ú jat nézi meg, hanem el
m egy a másik film  után, am elyre 
hétközben szintén gondolt. A z újat 
majd megnézi a következő szom ba
ton, ha kedve lesz hozzá. S ha ak
kor már nem adjá.k, biztosan nem 
is jó.

Vasárnap. Rossz. OK?; mint fent. 
De m ég fokozottabban.

®

Végül hangsúlyoznunk kell, hogy  
a közönség ' bizonyos idő alatt azt Is 
m egszokja, ha egy-egy  moziban min
dig bizonyos napon tartják a bem u
tatókat. íg y  szokták m eg például az 
egyik belvárosi mozi hétfőesti bemu
tatóit. De a szombati és a vasárnap 
m ég így  sem ajánlható. A  bem uta
tók sajátos közönsége ugyanis nem 
pótolhatja az igazi szom bat-vasár- 
napi tömegeket, am elyek viszont 
egyáltalán nem szoktathatok a be-
rni'f g ]s5f rvo*£{tóe«5Í FQ,,

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK - Sz = szombat. V -  vasár 

nap, n = s/<, f = h = 8/n 
Bemutató mozik

ÁTRTUM Maradt körút 55. Te!.: 153 (M.
16. f8, flO. Sz. V.: fi kor i« Dankó Pista 
(Jávor, Simor. Lukács,> 3-ik hét! 
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sái<ior-a, 6. 

T.: 181-244 in-tői 24-m folyt Maeyar- 
Ufa-, Luce-, Fox és rajzos Híradó, Az 
ősi Japán kultúrája. (Colun Rosssorotat. 
TI. i'ivr.1 Szarvasböfo"ás. Rajzfilm. 
OAS1NO Eskü-út 1. T.: 383-102. ffi, h8, 
lilO. Sz. V.: n4-kor is. Árvíz ír diában. 
(Tyronne Power. Myrna Loy.)
CITY V'HrOf <-<á***r ú' W> r.t 111140 
HS. 1>8, H10. Sz. V.: hí-kor is. Titkok 
kastélya. (Msrgaret Lindsay.)
CORSO Váci-utca 9. Te'ef« ; 182 818.
f6 f8. fin. Sz. V : f4-kcr is. Dnrothy 
I.amour: A pekingi lány. 2-ik hét! 
DÉCSI Terér-körút 28 Tel.: 123-952.
f6, f8, flO. Sz. V.: fUior i«. Hatodik 
emelet.' (Janiim Daroey.)
FÓRUM Kossuth Lajns-h. 18. T.;, 189 543. 
nfi. fS. hlO. Sz. V,: n4 kor Is. Kék madár. 
(Maeteriinck rncso.iátéka.) 6-ik hét! 
HÍRADÓ Erzsébet körtilt 13 T.: 222-499.
S-től 24-ig folyt Magyar-, Ufa Luce- 
Fox és rajzos híradó, fejvadászat az Al- 
pckbrni. Szarvasbcfósás. Rajzfilm. 
OMNIA Kíltesev-utca 3. Tel. 130-1.25. 
5. nS. flO. Sz. V.j 4. 6, 8. 10. A kolostor 
'ilinma. (Jouvel.l
RADIUS Nagymező-utca 22. Tol.: 122 098. 
iá, 7, fid, Sz, V,s 2-kor le. Egy asszony

három élete. (Chari-e-s Boyer.) 3-ik héti I 
ROYAI APÓI. 1.0 Krz&ébet-körúi 45. I :  
222 002. nS. f8. blO. Sz. V.: 3-kor is. Dank' 
Pista. (Jávor. Simor, Lukács.) S-ik héti 
SCAI.A Teréz körút kis. F.: 114-411
nC. f8, hlft. Sz. V.: 3-kor is. A holnap 
hajósa. (Alice Faye.)
[IRÁNI A Uáko"7i-ut 21 Tel.: 140 046.
5, u8. flO. Sz. V.: 3-kor is. Jud Süss. 
(Ferdii.and Marian. Werner Krauss. Hcin- 
rich George.) 2-ik héti V. d. e. 11: Ko
runk képekben.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károty-körúí S. T - 422-722. 
f4, fG, f8, flO. Sz. V.: 2-kor-is. Zárt tár
gyalás
UAP1TOI Baross-íér 82 Tel.: 134-337
f4, Í6, f8. fii), V.: f2-kor is. Eladó
birtok. 2-ik hét!
CORVIN Ullői-út 40. T.: 138-988. f4, f6,
f8, flO. V.: f2-kcr is. Igen, vagy nemi 
V. d. e. fii: A vén lány.
ELIT Szent Isivúi -kőrút 16. Tel.: 114-502. 
4, 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Stanley, a 
riporterek királya.
HOLLYWOOD Bclhlen-tér S. T.: 225-003. 
f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Rózsafabot. 
V. d e. fii: Tökéletes gentleman. 
KAMARA Dohány utca 42 F.: 423 901
11. 2. 4, 6. 8. 10. Udvari bál.
LLOYD Hollón utca 7ia. Tei.s 111-991. 
Í4. fG, 18, flO. V.; f2-kor is. Igen, vagy 
nemi
PALACK Erzséhe! körút 13. T.t 221-222. 
11. 2. 4, 6, 8. 10. Notredarnci toronyőr. 
2-ik hét!
PATRIA Népsrinház utca 13. T.s 145 673. 
4, 6. 8. 10. V,: 2-kor is. Stanley, a. ripor
terek királya. V. d. e. hllí Walt Disney- 
film és Rintintii. bosszúja.
SAVOY Üllői-út 4. T.: 140-040. f4. f6. f8. 
flO. V.: f2-kor is. Stanley, a riporterek 
királya. V. d. e. fii : Walt Disncy-f:i- 
mok és Rintintin bosszúja.
S'MPI.ON Hnrtbv Míklos-nl 62. T.: 268- 
999. Í4, ffi. f8. flO. V.: f2-kor is. Igen.
vagy nemi Ivv játsztok ti. V. d. e. hll: 
Hindu síremlék.
STÚDIÓ Akácfa-utca « T : 275-276. 11, 2. 
4, 6, 8, 10. Kismama. 2-ik héil

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-út 11. Tel.: 355 374. 
n4, n6, n8. nlO. V.: n2 kor is. Beszállá-
ro'áfl. V. d. e. 11: 3 kis ördög. 
BELVÁROSI irányi uica 2], T.: 334 863. 
4, 6. 8. 10. V.: 2. h3, 4, h5, 6. Il7, 8, 
hS. 10. Sok hüllő Emmyéri.
BUDAI APÓI.1,0 fezé,),. >er T.: 35i 500 
fő. h7, 9. V.: 12. 14. ffi. f8. flO. Sok hűhó 
Emmyért. V. d. e. fii: Hindu lái.dzrás. 
ELDORADO Népezinház u. 31. T.; 133-171. 
4, 6. 8. 10. V.:. 2-kor is. Pál baj sem
miért. V. d. e. 10, ?12: Havi 209 fix. 
ÍTOMEROS Hermina-út 7. Tel.: 196:178. 
fn. 7. flO. V.: f2-kor is. Az flranwárns. 
IPOLY Gsá-ky-utea 65. Telefon: 292-62G. 
3, nfi. f8, hlO. V.: 1, n4. f6, h8, 10. Arany
város. V. d. e. 11: Márciusi mess. 
JÓZSEFVÁROST Kálvária tér 1. Tel.- 
134-644. f4, ffi. f8 HÓ. V.: f2-kor ifi. Sok 
hüllő Emm.vért. V. d. e. f 10, fl2: Jiarco 
Polo kaland iái.
OLYMPIA Erzsébet-kőrút 26. T.: 423 188. 
11. 2. 4. 6. 8. 10. Oz.
OTTHON Beniezky-nfea 8, Tei.í 146-447,

hS. 5, n8. flO. V.: hl, 3, 5. n8, flO. A* 
aranyváíos. V. d. e, flO, 11: Egyetlen 
éjszaka.PHON1X Rákóczi-fii 68. Tel.: 223-242.
11. 1. 3. 5, :.8, flü. Csintalan férjek. 
HIALTO Rákóczim 70 Telefon: 424 448. 
11, 1. 3, 5. i)8. fitt. V.: 10. 12. 2, t. 0,
3. 10. Riadó a Földközi-tengeren.

A KADIG M ŰSORA;
Buda-pest I (Ő49.5 m): 6.40: Ébresztő.

Torna. — 7; Hírek. Hanglemezek. — ÍÖ: 
Hírek. — 10.20: Iluiszir. előadás. — 30.45; 
A népbetegségek. Irta: Zernpiényi Imre 
dr. — 12.10: Wcidinger Ede szalonzene 
kara. — Közben 12.40: Hírek. — 13.30? 
Rácz Béla cigányzenekara. -- 14.30: Hí
rek. — 15.20: Országos posiászanekar. Ve
zényel; Eördögh János. — Közben 15.40; 
Mit- főzzünk? Háziasszonyok beszélget
nek. — 16.10: Múzcumalapító diákok.
Közvetítés az Ipar-utcai polgári fiúisko
lából. Beszél Gecső Sándorné. — Utána; 
Ifjúsági közlemények. — 16.45: Híreit. *— 
17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 
17.15: Szórakoztató hanglemezek. — 18.05; 
Sportközleinények. — 38.15: A skálától
a szimfóniáig. II. rész. Mit jelont a Dur 
és_ a moll? Ádiám J cj.íí előadása. — 39: 
Hírek magyar, német és román nyelven.
— 19.20: Az éj királynője, összeállította
Cs. fezabó Lász’ó és Laczkovich ,1 á nőd 
dr. Közreműködik Tamás Ilonka, feze- 
leczky Zita és Tímár József. — 20.15:
K. Füzesséry Márta zongorázik. — 20.35: 
Külügyi negyedóra. — 20,50: A rádió
szalonzenekara. Vezényel: Bortha István. 
Közreműködik Giuseppe Moretti (ói.-o k).
— 21.40: Hírek, — 22: Pcrlis Pali cigány- 
zenekara muzsikál. — 23: Hírek rémet, 
olasz, angol és francia nyelven. — Utá
na kí>. 23.25: Tánelemezek. — 24: Hírek.

Budapest II (834 m): 18.15: A József 
nádor 2. honvéd gyalogezred zenekara. 
Vezényel: Seregi Artúr. — 19.20: GyorS- 
írótaiJ'oiyam, Szlabey Géza előadása. — 
19.45: Janílió Berta!an fuvolázik. zongo- 
rakísérettel. — 20: Hírek. — 20.10; Lát
hatatlan ellenségeink. (A filtrálható víru
sokról.) Dragu-s Miklós dr előadása. — 
20.40: Kamarazene hanglemezről. — 21.20: 
Afrika gyarmatosítása. Irta: Madcrspach 
Viktor.

Kassa (259.1 m): 11.05: Az Országhás 
alkotója és a kassai _ Dóm ujjáépítőjA 
Fábián Gáspár dr előadása. — 11.20:
Straúss Riehárd: Halál és megdicsőülés. 
Hanglemez. — 11.40: Hírek magyar 64 
szlovák nyelven. — 17.15: Szlovák elő
adás. ___

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap, Szerkesztőség és kituiá 
divatai Bp. YIÍI., Rökk Szilárd utca '• 
— Távbeszélő 132—199 és 133—977, Levél- 
sün: Budapest Í2, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe- 
Iclős szerkesztő: Hoppé Lász.ó;. -  Fele- 

kiadó: Kultsár Istváii.
Elofiyptést díj: Belföldre egy hóra F 

2.20, negyedévre 0.—, külföldre 9 - , — 
-Amerikába 10.— . ,

Nyomatott a Stádium Rt. kSrforségé- 
peln. Félelás; Győry Aladár Iffaxgatáo


