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Á  legfelső betonrészt lekötetlen állapotban 
érte a fagy és most — míg ez a beton 
nem kötődik — nem lehet a kiscsarnok
belsejében folytatni a munkát

A z ökölvívótársadalom  aggodalm a 
■®e*n vo lt felesleges: tegnap kiderült, 
űogy a Sportcsarnok kiscsarnoka 
*em less késsen április végére,. az 
ökölvívó E B -t tehát nem lehet m ajd  
lebonyolítani benne!

«
Szombaton délelőtt az O T T  ellen

e z ő  építészéből és a M öS z vezető- 
egéb ő l alkotott alkalm i b izottság 
■toent k i a sportcsarnoképítkezés 
Megvizsgálására. A  b izottság szo
morú hírrel jö t t vissza: nem lehet 
elkészíteni a kiscsarnokot április 
bégére.

— - Talán csak augusztusra lesz 
késsen a kiscsarnok —  mondotta e l
keseredve Kankovszky A rtú r, a 
" lö S z  társelnök-ügyvezetője. —  Nem  
kötődött a beton és most a mennye- 
Settartó oszlopokat bent kell hagyni 
*  belső térben. Esek m iatt pedig nem 
tehet a belső munkát folytatni. Én 
csak azt nem értem, m iért nem v it 
tek oda megfelelő mennyiségű koksz- 
kályhát. Azokkal biztosan elérhettek 
volna olyan hőmérsékletet, amelynél 
MAi- kötődött volna a beton. Ez a kis 
költségtöbblet nekünk az EB  m eg- 
tendezését tette volna lehetővé!

A z  ökölvívóvezetöket érthetően e l
keseríti ez a most kirobbant m eglepe
ss . A  M öS z azért kapta meg' az idei 
, B m egrendezés! jogát, m ert a rra  
hivatkozót, hogy a most épülő S port- 
e®aniofc kiscsarnokát szeretné m eg
nyitni ezzel a nagy sporteseménnyel. 
5 °s t  az EB-t, szégyenszem re, a  c ir 
kuszban, v a g y  va lam elyik  szinház- 

kell m aja m egrendeznie az ökö l- 
’hvőszövet.ségnek.
» A  kiscsarnok je len legi á llapotáró l 
fte ley  Sándor építészmérnök, a z  
" I P  ellenőrző szakértője a  k öve tk e
zőket m ondotta:

A rra  vonatkozólag, "hogy mikor 
lesz készen a kiscsarnok, nem tudok 
határozott választ adni. A z sok min
den, főleg külső körülménytől függ. 
Az azonban biztos hogy április vé
gére nem lesz készen! A  bajt az 
okozta, hogy a korán beköszöntött 
fágy a legfelső betonrészt lekötetlen 
állapotban találta. Fagyban pedig a 
kötődés nem lehetséges. így  most a 
zsaluzást nem lehet elvégezni. Bent 
kell tartani a betónmennyezetet tartó 
dúcokat is a belső térben. A m íg pe
dig ezek bent vannak, nem, lehet 
belső munkákat végezni miattuk. 
Most semmit sem lehet tenni, várni 
kell arra, hogy a fagy kiengedjen
és a beton kössön.

a
Szomorú, nagyon szomorú. A z  em

berből önkéntelenül k ik ívánkozik a 
kérdés: m iért nem végezték  el a  be
tonozást idejében, jóva l a té l bekö
szöntése e lőtt?
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M a  kezdődik  
a levenfe-síbainok- 
ság  a M átrában

A  6 vkf. osztály rendezésében vasár
nap és hétfőn zajlik le a Mátrában a 
magyar leventék síbajnoksága. A  verseny 
úttörő jelentőségére már rámutattunk. 
Ez az olsö eset, hogy a leventebainok- 
Ságban kivétel, nélkül minden levente
korban levő magyar ii.ro indulhat ea 
egyúttal abban is első. hogy az egyes 
hadtestek területéről a legjobb verseny
zőket kiválogatták és hivatalból elindít
ják a bajnokságban. Ezér, kettős őröm
mel köszön tjük ezt a magyar levente
sport életében új korszak kezdetét 
jelentő, versenyt. , ,

A  fiatalabb korcsoportna-c, a la—18 
éves ifjú • leventéknek bajnoki versenyét 
még jelentősebbé teszi, hogy ez egyúttal 
válogatóverseny is lesz a garmlsehi nagy 
összecsapásra, amelyben Magyarország 
és Németország legjobb ifjú sízoi talal. 
koznak Nem ringatjuk magunkat vermes 
reményekben, hiszel, tudjuk hogy i n 
dául most Cortináb&n Heider a hj 
fiatal lesiklója versenyen kívül jobb 
eredményt ért el. mint s világbajnok. 
Da biztosra vesszük, hogy a mátrai baj 
nőid versenyen kiválasztandó magyar 
csapatban sok tehetséges ifjú kerül maja 
ki a válogatott versenyre és vetheti 
mag alapját'további nagy fejlődésnek 

Vasárnap, a versenyek első napjan 
délelőtt 8 órakor a levente legények 
l!í km-es futóversenye (egyénig éo_ Csapat- 
verseny), 9 órákor az ifjú* leventék 
G km-es futóversenye iegyéni és csapat
verseny) kerül sorra. Délután 2 órakor a 
'evente legények. ÍJ órakor az ifjú 
'eventék miilesiklását rendezik meg. Hét
főn délelőtt a lésikl&ba.'tiokságokat. 
délután az ugróbajnokságokat rendezik

A Cs SÍOVE vasárnap délután 3 órakor 
I tartja XX. rendes évi közgyűlését Csapé
I len.

A  11. h ivatalos m agyar-olasz őköl- 
vívőm érközést vasárnap délelőtt bo
nyolítják  le a Városi Színházban.

ökö lvívó inkat az első idei nem zet
közi m érkőzés roppant fe ladat elé 
á llítja . Az  olasz együttes mindenkép
pen roppant erőt képvisel. Vendé
geink a lehető legerősebb összeállí
tásukban lépnek, vasárnap szorítóba.

Csaknem teljesen ugyanez a 
csapatuk decemberben 9:1 arány
ban m egverte  a  v ilá g  legjobb 
egytitteséseb szám ító német vá 

logatottat.
A k k ori csapatukban Chie.sa vo lt 
ugyan a  nehézsúlyú, viszont kiütés
sel vesztett ten Hof f  ellen, tehát 
m intha —  ott sem le tt volna.

A  m agyar csapát is a  lehető le g 
erősebb összetételben vészi fe l  a har
cot a  vendégek  ellen. M ost é rt vé 
get a csapatbajnokság, a  versenyzők 
form ában vannak. H a  Bogácsot nem 
érte volna a z  ismeretes baleset, azt 
mondhattuk volna, hogy „nem veszt
hetjük el ezt a mérkőzést. Bogács 
jó  form ában vo lt és ta va ly  már 
já tszva  elin tézte  a veszélyes Paolet- 
t it . N élkü le

a  m érkőzés kim enetele te lje se*  
bizonytalan.

M i is győzhetünk, az olaszok is, le
het döntetlen is az eredmény.

Nézzük, m it várhatunk az egyes 
súlycsoportokban ?

Légsúlys Podány—-Faesanl.
A z  olasz ökö lv ívó  roppant kem é

nyen ütő és állandóan rohamozó 
versenyző. Podánynak mindig fo 
gyasztania kell, hogy ebben a súly
csoportban indulhasson, a fo gya sz
tás pedig, m int tudjuk, gyengít. 
E m iatt a gyen g ítése  m iatt nem b í
zunk teljesen a  vasutasok harapósán 
verekedő ökölözőjében. A ttó l félünk, 
hogy Podány nem  állja  v é g ig  a m ér
kőzés hatalm as iram át. Boldogok 
lennénk, ha —  kellemesen csalód
nánk!

Harmatsűly: Szampiás—Paolettl.
A  posztósok fia ta l ökö lv ívó ja  az 

utolsó p illanatban csöppent a vá lo 
gatottságba. Kem ényen szúró ök
löző Szampiás, b írja  is á három  m e
netet, csak e g y  k icsit egyoldalú a 
harcmodora. A z  ellen fél ham ar k i
ismerheti. M unkájá t m egnehezíti az 
is, hogy  Pa o le tti jobb-alapállású, te
hát fordítva áll, m int azt Szampiás 
megszokhatta eddigi m érkőzései so
rán. Pap íron  nem  várunk győzelm et 
Szampiástól, de azért — . kiharcol
hatja a két pontot.

Pehelysúly: Frigyes— Cortonesh
E g y  éve v á r  m ár Frigyes  arra, 

hogy v isszavág jon  Cortonesinek a 
tavalyi lepontozásért. T a va ly  tavasz- 
szai az európai vá logatottságért 
küzdött a k é t  versenyző Rómában. 
Frigyes sem leges m eg figye lők  sze
rin t is va lam ive l jobb vo lt Oortone- 
sinél (noha vonatkésés m iatt egye
nesen a  von atró l ment a verseny 
színhelyére), de lepontozták. M ost 
Frigyes jó  form ában  van, sikerülnie 
keli a  v isszavágónak. Bízunk F r í  
gyesben.

K ön nyösű ly : M ón iéra— P ro ie ttl
A z  u joncvá logatott Monfera  Igen 

erős e llen fe le t kap első vá loga to tt
sága a lka lm ával. A  m agyar öklöző 
gyors, jó  form ában  van, a nagy  nem
zetközi tapaszta la tta l rendelkező és

roppant keményen ütő Proiettinek  í lanu'l. A zonk ívü l: nehezen v is e l jé l  a  
azonban több esélyt kell adnunk a I kapott ütéseket. A  mérkőzés lumene*
győzelemre. I tele teljesen nyílt

Váltösü ly: Torm a H — -Felre,
A  két ökölvívó egyszer m ár ta 

lá lkozott egymással, akkor Peire  
biztosan verte Tormát. Ig a z  viszont, 
hogy. a kis Tornya akkor mindössze 
16 éves vo lt! É s : m ég nem vo lt m eg 
a nem zetközi mérkőzésekhez szüksé
ges kitartóképessége. M ost azonban 
m egvan. Hatalm as harcol és kisará- 
nyú 'inagyar győzelmet várunk ezen 
a mérkőzésen.

Középsúlyú Csontos— Palinarlu i.
Csontosnak nehéz dolga lesz a  

hosszűkarú olasz öklöző ellen. M in 
den támadásának a siker attól fü gg, 
hogy át tudja-e törn i Palm arini k é t 
öklének előretolt védővonalát. F a l
ni arini keményen üt, de —  ahogy 
tava ly  m egfigye ltü k  —  elég pontat-

Féínehézsúly; Jászai— Cornago.
E gy ik  ökölvívó sem a  legerősebb 

ta g ja  csapatának. Cornagot tavaly 
Szolnoki alaposan leültette, reméljük,, 
hogy  Jászai is m eg tudja ezt tenni, 
ha ez sikerül neki, megnyerheti a 
mérkőzést.

Nehézsúly: Komolya— Caíliii.
A z  olasz nehézsíilvüról csak dny- 

n y it tudunk, hogy  fia ta l és —  na
g yo t üt. E gyébkén t teljesen isme
rétlen nem zetközi viszonylatban. B í
zunk Hornolya nagyobb verseny
tapasztalatában és nem kevésbé ke
m ény öklében.

M i lesz a végeredmény? Talán 
8:8. De "lehet 10:6 is, bármelyik 
együttes javára. Minden a pillanat-> 
nyi sikertől, a hadisserenaséiől függ,-

Illetékes helyen m ár hosszú ide je  
fog la lkoznak  azzal, hogy m ilyen  
módon lehetne Budapest egyre  n a
gyobbodó és fe jlődő jégsportjának  
nvugodt, zavartalan otthont, b iztosí
tani. A  tanácskozások végü l is k o 
m oly eredménnyel végződtek.

Elhatározták, hogy a Városliget 
müjegét megnagyobbítják olyan 
mértékben, hogy a meglevő jég fe lü 
leten kívül még egy állandó korong
pálya és a két állandó lelátó helyet 
kapjon. í g y  azt is elérik, h o gy  a 
gyorskorcsolyázók részére 400 m éter

Műjeget kap a kor
csolyázó szövetség

kerületű pálya is rendelkezésre
jOílo

A z  ezzel járó  költségeket az O T T  
vá lla lta  m agára. A z  ú j jégfe lü letet, 
Illetve az új pá lyát az O T T  a kor
csolyázó szövetség rendelkezésére 
bocsátja azzal a  kikötéssel, h ogy  a 
pálva  karbantartását és kezelését a. 
M O KSz-nak kell ellátnia.

Budapest jégsportjában óriási je 
lentőséggel b ír ez az elhatározás, 
am inek a  gyüm ölcsét m ár a követ
kező Idényben élvezhetik  a korcso
lyázók.

Hat csapat indul a tőr- 
csapatbajnokságon, 
amelynek a HTVK 
a legkomolyabb 
esélyese

A mai napon kerül eldöntésre az 1941. 
évi tőicsapatöajnokság a Műegyetemen. 
A bajnokságra 6 csapat nevezett, A csa
patok: a HTVK, a. MAC, BEAC, BSE. 
PSE, EBTE. A  bajnoki ve-seny győzel
mére a legesélyesebb 'a HTVK csapata. 
Évek éta vezet a szűré fegyverekben, de 
elsősorban a tőrben. .Nagyszámú és k i
tűnő gárdája csaknem legyőzhetetlen. 
Sok versenyben edzett törvivói olyan át
lagerejű csapatot adnak, amelynek küz
delmében meglepetés szinte elképzelhe- 
tj'len. A  Maszlag, Bdtszeghy József, 
Zirczy, Meszlényi, Bedé, Berczelly, GB* 
tssv, Bomorődy együttesből' nem váló. 
gátni, hanem kihagyni nehéz. Yívókörök- 
•fcen biztosra veszik a H TVK bajnoksá
gát. Érdekes a MAC csapata, amelynek 
Gerevich és Dunuy a gerince. A  csapat, 
a továbbiakban Pesthy, Pghérvdrp, Durst 
összeállításban, ha a fiatalok formában 
vannak, igen erős) tud lenni. és' komoly 
ellenfél lesz minden csapat számára. H e
lyezése csak szerencse kérdése. Igen jő 
a BEAC csapata Sav, Rajczb, Berzsenyi. 
Reric'i összeállításban. Ha Boy rendsze
resen versenyezne és Rajczy rendszeres 
tőredzést folytatna, a ' csapat második 
helye nehezen lenne elvitatható. De így 
is van esélye. Hiszen hosszú szünetek 
után rendszerint.jól megy a vívás a ru
tinos versenyzőknek a így a BEAC csa
patának Igen jó szereplést jósol mindenki 
a vívósportban. A másik három csapat 
is néhány kitűnő vívót állít harcba, de 
mindegyiknek van' gyenge pontja is. 
Kétségtelen azonban, hogy ezek a csapa
tok is olyan erősék, hogy igen nehéz fe l
adatot okoznak minden csapatnak. A  lég

utóbbi tőrversenyen látott formák arról 
biztosítanak, hogy csaknem az egész gár
da jó formában van s így Szép tőrcsapat
bajnokságot várunk. A  bajnokság dél
előtt 9 órakor kezdődik. Az eiőmérkfSzfe 
‘2 iiármas csoportban vív, minden cso
portból egy-egy csapat esik ki, A  döntőt 
délután 5 órakor kezdik.

Kovács és Eobis
birkózóvá! ogatottunk féinehfesúlyű1 és 
nehézsúlyú tagja február végén Mün
chenben szerepel A  két birkózó kiváló
ság nagyszabású nemzetközi tofnán vess) 
részt a bajor fővárosban.

Hő SPORT
GYEBGYÖSZENTMIXTÚSOX s

lesz ma síverseny a Székely Kupéért. 
Az erdélyi versenyzőkön kívül a BEAC 
és a Postás néhány ott tartózkodó tagi<« 
indul. -

Egyenruhái, 
polgári öltönyt

előnyös feltételeit 
mellett késett

Nagy Kálmán
í v . ,  K o s s u t ö  £ . * « .  •
(Saját hds) Tel.'. 1-83&39 
Al a p í t t a t o t t :  f sgS .
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Négy Játékos elárulja a jövő vasár
nap már komoly díj mérkőzésre 
kiálló csapatok leikészültségét, 
játékerejét

,<í t-S: .

s*«í.*

t/ia&s
A beküldő 
néz. Mín

, a-áveíi inajfáu a ?e* 
len sínél vóriyhe^ ép

iéte’ ek- 
» rcr-

italomba a ievő iinfiználüílnn 10 f!!!<$r*s
bél y ősei öli mellékelni. Aki heten-
fekí 3i«é! több fizel fényt küld. kö
iej.es Fic- XCTűBZt?* Ííííiinssfot) íerjnjs

Minden körülmé
nyek között 
játszik ma 
a Gamma

Megí rtuk, hogy s. BEAC-pályáii levő 
jeget a Gamma póníeksii és ,szombaton 
lehordatja a pályáról. Szombaton Só* 
Károly edző ezt mondta munkatársunk-
uak: .

— . Pénteken megjelentek aa embereink 
a BEAC-páiyán hegy a jég eltakarítása- 
kos Lo?.2á kezdjenek. Hiábavaló volt 
azonban minden igyekezetük, a vastag 
jeiret nem lehetett letnUaríteni. Szomba
ton aztán annyira, amennyire játékra 
alkalmas állapotba hoztuk a pályát. 
A pályán játszani lehet, tehát minden 
körülmények között játszani is fogunk. 
Két ctutpatánk játszik vasárnap. Az első 
mérkőzés fél 1 órakor kezdődik, ellen
felünk az UFO lesz. Ezen a mérkőzésen 
a cbapatÖsszeáliításuRk & következő: 
Hu vas — Pásztor, Szebeni — Magda. 
4*yulal, itorhy Fodor, Próbajátékos, 
Ad áru, Toldi, Háray. Ezótán a mérkőzés 
tatán egy mésik csasütnnk a Zugló DSE- 
vei játszik. Itt a csapatösszeállításunk a 
következő: Háda —• Kádas, Szilvási —
Kiéály, Tóth. Kovács — Várad!, Sütő, 
Turay II., 3^tkács, Jiemény.

csö/pcitunác áll lel jövő  v<xsáí*- 
nap a  gyepre  kom oly díjm érkőzés 
keretében: a Ferencváros és a

f W M F C  as E rdé ly  Kupa döntőjében 
5 kerül egym ással szembe Csepelen, 
i Tokodon pedig  őszi idény egyefc- 
| len elmaradt bajnoki mérkőzését, a 
í Tokod— B S zK R T  talá lkozást honyo- 
i n tják  le.
j A  négy csapat egy -egy  játékosé- 
| nak két kérdést tettünk fe l:
1 _í. Jól felkészültek a tavaszi
j idényre f

%. Erősödött-ey avagy gyengült a 
j csapatunk az ősz óta f  ;

Lázár {Ferencváros)
i —  Erőnlét tekintetében elég' jó l 
j felkészültünk az új idényre. A  toras- 
j teremben meglehetős sókat edzet- 
| tünk, kom olyan csináltunk mindent, 
j M ármost csak az- a kérdés, hogy 
i m iként értékesíthetjük m ajd ezt a 
í szabad levegőn. K in t a pályán 

ugyanis m indössze kétszer edzet
tünk eddig s nagy különbség van a 
pálya és tornaterem  között. A  jövö 
héten sokat kell kínt lennünk a sza
bad levegőn s fő leg  arra kell ügyel
nünk, hogy alaposan m egszokjuk ezt 
a mostani jeges  ta la jt. A  fon n a  te
kintetében nem tudok m ég semmit 
sem mondani. E rrő l m ajd az M T K - 
va l játszandó mérkőzésünk nyújt 
tá jékoztatót.

A  második f  kérdésünkre Lázár 
íg y  fe le !:

i —  Látszó lag  a tavaszi csapatunk 
i semmit sem különbözik az őszitől, 
j Pósa már az őszi idény végén sécült 
| volt. tehát nem mondhatom, hogy 
] az ő betegeskedése m iatt m eggyen- 
i gültünk. A z t  viszont állíthatom,
! hogy megerősödtünk. Hámori visz- 

szatért hozzánk s most egy  fedezet- 
| tel többünk van. Eddig csak az araa- 
I tör, Nagy 17. vo lt a tartalék, most 
i itt van Hám ori Is, aki vissza akar 

jutni a csapatba. Erősödést jelent 
az is, hogy  Kalocsay dr. ebben az 
idényben m ég  jobban m egszokja 
majd a jobbszélsö helyét, tehát ezen 
a heiyeu is k ifogástalan játékot 
nyújtó játékosunk lesz.

tornatermünk az K B  I. csapatok kö
zött. M égis  a télen egyszer sem 
használhattuk. Más célokra fo g la l
ták  le. H elyette  rengeteget mezetz-
tünfc. E z  erőnlét szempontjából ta 
lán m ég jobb is volt, m int a torna
terem .

—  H o g y  erősödtünk-e az ősz 
ó t a ? . . .  E rre  csak a leghatározot
tabb igennel felelhetek. N agyon  nagy 
m eglepetés lesz a B S zK R T  tavaszi 
csapata. Ü gy  fogunk játszani, hogy 
senki sem hiszi m ajd el, hogy az 
összeállítás tulajdonképpen ugyanaz, 
m int az ősszel volt. A  Hűk nagyon 
jó l összekovácsolódtak. Ig a z i jóba
rátok valamennyien. A  tavaszi csa
patunk sokkal erősebb lesz, m int. az 
őszi volt.

Maros vári (WMFC)
—• Lelkiismeretesen felkészültünk, 

ebben nem lesz hiba. Jó erőnlétben 
van valam ennyi játékosunk, az 
egész gárdából ma m ár csak az 
egyetlen Tihanyi 17. beteg.

—  A z t  hiszem, hogy  a csapat jobb 
lesz, m int ősszel volt. Jobban össze 
is kováosolődott m ár az együttes, 
hiszen ősszel sok új já tékso került 
a csapatba, ü g y  érzem, hogy  nekem 
is sokkal jobban fo g  menni a já ték , 
m int az ősszel ment. Term észetes, 
hogy a legnagyobb kedvvel fogok  
Játszani, a csatársornak bárm elyik  
helyére is állítanak, de ha őszintén 
m eg kell mondanom, bizony legsz í
vesebben a középcsatár helyén já t 
szanék. H o gy  m iért?  A.zért, m ert 
tavasszal a szövetségi kapitány 
nagy keresést fo g  rendezni ezen a 
pontom

Hevesi (Tokod)

Régi (BSzKRT)
—  A  B S zK R T  mostoha körülmé

nyek között edzett a télen. Nekünk 
van a legm odernebb és a legnagyobb

—  Januar közepe óta állandóan a 
pályán edzett Un' M ég  a bem elegítő 
tornagyakorlatokat is a pályán vé 
geztük. Akárm ilyen  vo lt az id ő já 
rás. Csütörtökön már játszottunk is 
kétkapura D orog  ellen. M ost vasár
nap m egism ételjük ezt a játékot, 
csak m ég komolyabb form ák  közt. 
E gy-két játékosunk, betegsége za 
vart okozott ugyan, de most m ár 
mindenki egészséges.

—  A  csapat nem lesz rosszabb,
mint az ősszel volt. Berta és Nagy  
ugyan k iesik az együttesből, utód
juk: Bárdi 71. és Rozgonyi azonban 
lT.iirri,;.T'Trr.r T ^ î TiNriiii'irrr'lrr.TiiT.rtr.i>TlTii' i :------ i

még' talán jobb is lesz, m int az elő
dök t'ólíak. Es ha a m iniszteri b iz
tos engedélyt ad m ég két újpesti já 
tékos átigazolására, akkor m eg ép
pen nagyon megerősödnénk. Fekete 
II., a hátvéd és Horváth I I . ,  a csa
tár jönne hozzánk!

Szombaton nagy 
érdek Ilidéi* köze
pette megkexdíí- 
előtt a JT második 
országos táboí*o« 
zása

Az első nap eseményei
A Játékvezetők továbbképzésének a je

gyében született meg a JT-nek az a ter
ve, hogy táborba gyűjti az ország labda 
rúgó játékvezetőit. Ez évben már a má
sodik országos táborozás megrendezésére 
került sor. Szombaton délelőtt Ü ‘órakor 
az MLSz vadászutcai székházába:! nyi
totta meg Gí&ófalvy Pál dr, az MLSz és 
a JT miniszteri biztosa a táborozást. A 
megnyitón 73 vidéki játékvezetőn felül 
számos budapesti játékvezető is megje
lent. A  szövetség nagy tanácsterme zsú
folásig megtelt a megnyitóra. Az egybe- 
gyűlt játékvezetők nagy érdeklődéssel 
hallgatták a miniszteri biztos magas
röptű fejtegetéséit a táborozás céljáról. 
(A. budapesti játékvezetők a délelőtti elő
adások alól felmentést kaptak, hogy fog
lalkozásukat zavartalanul űzhessék, a 
budapestiek részére csak délutántól volt 
kötelező a megjelenés.) 10 órakor került 
sor az első előadásra, ezt PLuhár István 
tartotta. Az előadás címe ez volt: ,,A já
tékvezető, 'mint nevelő.4* 11 órakor Ru
bini Lajos, jeles játékvezetőnk tartott ve
tített képek segítségével érdekes és ma
gas színvonalú előadást a szabadrúgá
sokról. A vidéki játékvezetők ezután kö
zös Ebéden vettek részt. Délután 3 óra
kor már a budapesti játékvezetők rész
vételével folytatódtak az előadások. 3 
órakor ősz Sándor dr beszélt a játékve
zető előkészületeiről, majd Gálffy And
rás tartott előadást ,,A játékvezető a pá
lyán*’ címmel. Ezt követte Vághy Kálmán 
előadása a testtel való játékról és & les- 
állásról. Este 8 órakor a játékvezetők 
részére vacsorát rendezett az MLSz.

A táborozás mai műsora:
Délelőtt 9 órakor: Gálffy András be

szél a játékszabályokról, iö órakor Bel- 
meri Alajos előadása következik. A  címe: 
A játékvezető érintkezése a játékosok
kal. A  délután műsorán 4 órai kezdettel 
az MLSz filmbemutatója szerepel, ezt 
követi a z&róüntíépség.

Ülahó János, a Keresztur főerössége 
húsz éve igazolt játékosa az ítTE-nek. 
Hűségéért mind a szurkolók, mind a 
vezetőség ajándékkal akarnak kedves
kedni neki a jubiláris közgyűlésed e hó
16-án.

lift a ¥ÜSámIpöx©fps 
y| szabá ly©

A z  úgynevezett vrllám igazoíáe á 
gyakorlatban bevált, az egy letek  kö
rében azonban m indig hangosabba 
vá lt a k ívánság a szabály bizonyos 
irányú m egváltoztatására. A z  MDSa 
m iniszteri biztosa most k iadta e i 
áta lak ított szabályt, am ely szerint

megszűnik
a villámig-azolás kényszerű hatása. 
Eddig ugyanis ú gy  volt, hogy hiába 
tiltakozott az anyaegyesület, a vil
lám igazolást végre  kellett ha jtani és 
a játékos vá ltságd íjá t a szövetségi 
egyesbíró állap ította meg. A  jövőben 
csak az anyaegyesület beleegyezésé
vel lelvet majd játékost viUámAgaso- 
lás útján elvinni.

A  másik változás az lesz, h ogy

k iterjesztik
a v illám igazolás rendszerét az ál- 
szövetségi bajnokságért küzdő egy
letek csoportjára is. A  kikötés azon
ban a jövőben csak az lesz, hogy 
egyazon bajnoki csoportban küzdő 
egyesületek között kizárják a víl- 
l&migazőlást.

gatWaI— -nrrjffpfy

Nagy Játékosfelv©> 
xiixlás lesse 

i a Törekvés vasár" 
nap délelőtti 
edzésén

„Egymás közt”  tartja vasárnapi nagf 
edzését a Törekvés. Mivei a talaj raegiuí 
kernéuy, lehet az újonnan füvesített 
pályán is játszani, nem *árc neki a játék-j 
Három harmadon keresztül kerül sorra, 
a Törekvésnek valamennyi edzésben 
levő játékosa. A  következő játékosok 
kerülnek sorra: -

Kapusok- Kiss, Kaposl (Kotróba). 
Lakatos.

Hátvédek: Lőrinczy, Bánkút:, Szilasí. 
Nagy P., Bőjty.

Fedezetek (ebben n kullancsok Is benne 
vannak): Kónya, Róják, Varga, fízűcö, 
Gar&mszegi, Magyar, Nagry T.. Horváth. 
Bóné. Kurnmel. (Ksetlegr Talányi is ki 
tnd utál* menni. Neki azonban ©a lesz 
első Idei edzése.)

Csatárok: Zörgő. Kiss J'., Kardod
Déri, Pusztai, Készéi, Dallas, Császár, 
Virág’, Dóry„ Zádor, Cselük. Sirály- 
(Palatínusnak keddig: pihennie kell.)

Wéber edző mondja:
~~ A  pénteki kétkapus edzésen elfogad* 

hatóan mozgott néhány játékos, bár e* 
még nem komoly forma. Az a fontos, 
hogy az idei nagy keretünknek esaknesft 
mintíkigyijk játékosa szorgaJiuasan Bitó- 
gáttá az edzéseket. A  vasárnapi munká
val együtt heti négy edzést tartottunk; 
Pénteken kipróbáink a Kardos—Dér* 
balszárnyat is. Biztatóan játszott együtt 
n két játékos. A  Törekvés vasárnap) 
edzése fél 10-kor kezdődik.

A. Rákoskeresztúr Is lassan befejezi $ 
tornatermi edzést és ha az idő engedi, 
ma fnár a pályára megy •— egyelőre 
labda nélkül. A  jövő vasárnap már két- 
kapus játék is lesz valamelyik körx̂ yék*' 
beli csapattal. A  szurkolók erősítést 
sürgetnek a vezetőségtől

j W M  -rfavdsxi/f
Jsm Mdi.: Te L U I LÁSZLÓ  —

Vannak olyan szélsők is, akik nem a lendületükkel, 
nem a gyorsaságukkal akarják  megoldani a legtöbb helyze
tet, hanem cselezéssel. Ilyeneket m ég a legjobbak között is 
találhatunk. Ilyen  például az angol Matthews, ak it a v ilá g  
egy ik  legjobb csatárának tartanak. A z  ilyen játékossal 
szemben a hátvéd, ha okos, nincs nehéz helyzetben. A  lé
nyeg az, hogy engedje cselezni a szélsőt! H a ba lra  cselez, 
balra toppanjon, ha jobbra cselez, akkor jobbra. H a gy ja  
tehát, hogy k ife jlőd jék  a „c ieázás“ . A  végén a szélső egy  
alkalm as pillanatban el akarja  rúgni a labdát a há tvéd  m el
lett. H a  a  hátvéd benn élt a ozélsö ütemében, akkor meg 
tud fordulni erre a labdára. De ha nem Is tudja elcsípni a 

, labdát, nem valószínű, hogy a kapu előtt baj lenne, mert 
hiszen a cselezést kísérletek alatt volt elég idő csoportosí
tani a védelmet.

{Sok hátvéd idegenkedik az ilyen megoldástól, meri 
úgy érzi, hogy ha a szélsőnek végül is sikerül a csele
zés, akkor a közönség nevetni fog rajta, hogy átját- 
seották. Holott a késleltetéssel megtette a kötelességét 
s a védelmének időt szerzett. Katonai nyelven szóim, 
ha el -is esett, időt nyert a védelemre visszavonuló csa
pat részére. A  közönség, sajnos, nincs mindig jó  hatás
sal a játékosokra s gyakran tapsol olyasmiért, amiért 
a játékos verést érdemel, majd olyankor korhol, amikor 
a játékos dicséretet érdemel. Megtörténik, hogy a kö
zönség türelmetlen s nem veszi észre, hogy a hátvéd 
késleltetni akarja az akciót. Amikor a végén a szélső 
mégis átmegy a hátvéden, akkor szidja: miért nem tá
madta meg előbb, ez lett a v ég e . . .

Ezért kötötte Rowe barátunk testnevelő tanáraink 
lelkére, hogy necsak azokkal foglalkozzanak, akik te
hetségesek, hanem olyanokkal is, akikből sohasem lesz 

, jó játékos. A  tehetségesekből lesz a jó  játékos. A tehet
ségtelenekből a szakértő közönség. A z  utóbbira éppen 
olyan nagy szükség van a labdarúgásban, mint as 
előbbire.)

*

Hogyan rágjon  a hátvéd?
A  rég i időkben a nagy rágás jelentette a há tvéd já ték  

tetejét. M a erre nincs olyan n agy  szükség. A  hátvéd  Is me
zőnyjátékos s gyakran tartózkodik  a félvonal tá ján . A  leg 
többször passzolni fog, éppen úgy, m int egy  szélsőfedezet. 
H a nagy rúgásra kerül a sor, —  annak is passznak kel! 
lennie. Igen  gyakran keresztpassznak. (A  védők keresztlab
dáinak előnyeit már elmondtuk. A  jobbhátvéd keresztlabdá
ját a balszélsö már az ellenfél kapuja felé fordulva ve
heti át.)

i alán fölösleges is hangsúlyoznunk, hogy a hátvédnek

valamennyi rúgásmőddal tisztában keli lennie. Bizonyos, 
hogy laposan általában kevesebbet rúg, m int félmagasan, 
vagy magasan. M égis nincs olyan rúgásfa jta , am elyre no 
lenne szüksége. U gyanez a helyzet más tekintetben is, sze
relés, toppolás, fe je lés  stb. tekintetében. N em  árt, ha jó l 
ism eri a labdavezetést is, bár —  lehetőleg nem  kell hasz
nálnia.

*
Szem a labdán1
A  hátvédnek nemcsak a különféle labdakezelési esetek

ben kell emlékeznie erre az aranyszabályra, hanem akkor 
is, am ikor szerelni^ akar. H a  a játékos felsőtestét figye li, 
akkor eí van veszve. Csalt a labdának h igy jen !

H a a labdát figye li, akkor iriindig van lehetősége arra. 
hogy el is tudja csípni.

N e legyen szégyenlős!
A z okos hátvédet arról lehet m egismerni, hogy  sokat 

játszik partra. A  szépségre sokat adó hátvéd törekszik  csak 
mindenáron arra, hogy mutatós felszabadító rúgással fe 
jezze be az akciót. A z  okos hátvéd jó l tudja, h ogy  ez gyak 
ran Veszélyes s ha nem tud m egfordulni a labdával, akkor 
a legokosabb, ha minél előbb kinyom ja partra  a labdát. M ég 
a szögletre való rúgás Is jobb megoldás, m int annak a ve 
szélye, hogy a szélső visszaszerzl a labdát és behúzódik, 
vagy  bead.

ffippen úgy ne szégyelje  a kapushoz va ló  passzolást, az 
úgynevezett hazaadást. Sőt: ha a kapus kéri a  labdát, akkor 
kötelessége odaadni neki. N ézzük  m eg például ezt a hely
zetet.

M int látható a rajzon, a labda a jobbhátvédünknél van, 
de szemben a saját kapujával. így  alakult a he lyzet, ahogy 
m egkaparintotta a labdát. Ahhoz, hogy m eg fordu lva  fölsza- 
oadítson, cseleznie kellene, ez azonban kockázatos, meri 
ott van mögötte az ellenfél balszélsöje, aki m indenképpen

szeretné elszedni tőle & labdát. Kapusunk egyenesen kifutott 
a kapujából, hogy kérje a labdát. A  hátvédnek ebben a 
helyzetben k ö t e l e s s é g e  habozás nélkül a  kapushoz 
passzolni. H a m akaeskodik (mert lelke mélyén szégyennek 
tartja a „hazajátszást“ ) , akkor annak,, a veszélynek teszi ki 
csapatát, hogy a balszélső elcsípi a labdát. H a  a hátvéd 3 
fen ti helyzetben m eg is tud fordulni s a szélsőt pompásan 
kicselezve sikeresen fölszabadít, akkor is megintést érdemel, 
m ert a bravúros megoldás kedvéért szükségtelenül sokat 
kockáztatott.

*

A z  azonos lábbal rúgott kereszt-szabadrúgások előnyé
ről m ár szóltunk. A rró l is, hogy  ha a hátvédnek különösen 
erős rúgása van, akkor a kapura irányuló szabadrúgásokat 
is rábízhatjuk, —  mindössze a szabadrúgás alatti időre há
tul be kell tölteni a helyét.

*

A. g y o r s  f o r d u l á s  külön fe je z e te t érdemel A  
mai hátvédjátéknak úgyszólván ez az a lap ja. E zt nem le
het e léggé gyakorolni. A z  olyan hátvéd, akinek nincs kezdő
sebessége, az sohasem fo g  gyorsan tudni fordulni. Ehhez 
villámgyors, robbanékony mozdulatok kellenek  s a m eg
fordulás után szinte kilőni. E zért kell a hátvédnek mindig 
óvatosnak lennie a túlheves belerohanásokkal. H a  hevesen 
belerohan, akkor nem tud m egfordulni idejében, m ert túl
ságosan sok erőt fe jte tt k i ellenkező irányban.

(A fordulást a legtöbbször úgy gyakorolják, hogi) 
a forduló játélcos a kinyújtott lábán csúszva-}éhezve 
fordul meg. A  gyors mozdulatok elsajátításához nagyon 
jó  gyakorló eszköz az, amikor csúszó megkapaszkodás 
nélkül, rövid, szgpora léptekkel, inkább topörzékolvő 
fordul nieg a játékos.

Mint érdekességed jegyzem meg, hogy vgnnak hát
védek, akik a gyors fordulást még cselre is használ
ják. Erre jó  példa Sprostcm, az angol válogatott jobb
hátvéd, aki talán a leggyorsabban forduló játékos, akii 
valaha láttam. Sproston, ha érzi, hogy nem tudja d 
játékost biztosan szerelni, gyakran úgy tesz, mintha 
elengedné s aztán villámgyors fordulás után csap rá a 
meglepett szélsőre, aki már azt hitte, hegy sikerült 
elhúznia. E z persze kivételes megoldás, nem tartozik 9 
labdarúgás alapmozdulatai közé s nem is ajánlható ál- 
taZánosan. De jellemző arra, hogy gyors fordulással mi
lyen helyzetek oldhatók meg.
Jól tudjük, hogy a mai védőjátékos legfontosabb elve: 

sose add fel! H a átjátszottak, üldözd a z  ellenfelet, vá g j’ 
fogla ld  el új helyedet a védelemben: rést betömni! H a s 
hátvéd gyorsan fordul, akkor hathatósan tudja üldözni a 
játékost, vagy pedig gyorsan tudja betöm ni a rést. Ha 
lassan fordul, akkor reménytelenül k iesik  az akcióból s a 
hibája nyomán k ife jlődött támadás szerelésében m ár nem J® 
tud résztvennl.

A  gyors fordulás tehát fontosabb, mint az oszlopos láb 
és iéröleió rúgás. Az  oszlopos láb esetleg hátrány Is, ha a 
m ozgékonyság rovására m egy.

.*
(Folytatjuk.)
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Kettőt egy csapásra
H o g y a n  k e rü li: S? *!vári és P is$£öry  a  G a m m a  

k é t  á j  K á tv é d e  a  p iro s * í? lt lr e k k c í

S g íívás í v a la m ik  op Ic 0 % é p  ! •?. e! e  5  € t  «  t ,  

P a s t to p  k a l s i é l s o t  já ts z o t t

Valószínű, hogy
m bécsi Rap id  és az A u stria  
hűivét mindkét napján Buda
pesten Játszik

‘össsél, az idény végén a Gamnaa-szur
kol ők elkeseredetten panaszkodtak a ősa
pát közvetlen védelmének gyengesége 
íniatt. Jánosa Béla, a Gamma sportigaz
gatója így szólt;

Tavasba, az idény kezdetére erő
sebb lesz c csapat és jobb lesz a közvet- 
ten védelme is!

A téli szünet alatt aztán Jdnosij Béla 
Megszerezte a Gammának Eziívási Jó
zsefet, a bukaresti Rapid válogatott hát
védét és Pásztor Ernőt, praszlernak, a 
Nagybányai SE jobbösszekötőjének öcs- 
csét, aki a g&iaci Glória csapatának volt 
legutóbb a hátvéde. Ezzel a két fiatal jA- 
tékössai akarja Jánosa Béla a Gamma 
közvetlen védelmét megerősíteni. 8zilyasi 
és Pásztor már szorgalmas résztvevője a 
Gamma edzéseinek.

Néhány évvel, ezelőtt Szatmárnémeti 
ben ugyanabban a csapatban játszót- 

iák
és csak altkor váltak el egymástól, ami
kor Szilvást Bukarestbe. Pásztor pedig 
öalaébe került. Most aztán ismét együtt 
vannak, együtt, is laknak. Természetes 
Volt tehát" hogy Jánosy Béla társasaga, 
bán együtt találtuk a két játékost. Szil
vást férfiasabb, élénkebb, beszédesebb, 
tajnt Pásztor, alti láriyósarcű, csendes 
fiatalember.

Szí/vő>í középfedezet voIt, 
Pásztor balszélsokénf
k e z d te

Első kérdésünkre Szilvást válaszolt:
— lSIS-ben, Lúgoson születtem, alsó , 

Egyesületem a lugosi „Sasok" volt és kö- ] 
zépfedezetet játszottam. Innen a saof- 
teá] németi Olimpiához kerültem, később 
<Mt aradi MTE-ben játszottam. Az AMI Ál
ból Bukarestbe vittek a Papidhoz. Itt az 
akkori edző, Schaffer tanácsára hátvéd
nek mentem és ezen a helyen inog ts 
maradtam,. , . , , ,
. Jánosi/ Béla Pásztorra tekint, ami azt 
Jelenti, hogy most Pásztornak kell be
szélnie. _

• I5»  is 1915-ben születtem, trmihály-
falván — mondja a játékos, — beulcini a 
román megszállás alatt, Debrecenbe küld
ték iskolába Az iskola csapatában ját
szottam először és mert gyors voltam, 
bal&zélsőnefo tettek. Mint K/SOK-válo- 
9atott KISOK-bajnoki döntőt játszottam 
a szegedi tanítók csapata ellen. Az érett, 
ségi után Nagybányára kerültem,. Bíró 
Gyula, au MTK válogatott játékosa volc 
«*  edzőm Itt jobbscéktöt, közép fedezetet 
látszottam Végül is hátvédnek kerültem, 
hátra Azután Szatmárnémeti be mentem, 
itt Szilváéival játszottam együtt. Később 
Galacba kerültem, és itt ü, Glóriában ját
szottam. Ez a csapat a román elsöhgá- 
itetr, szerepeik

Szilvást sok magyar csa
pói elten játszott már; 
Pásztor azonban  m ég nem

A boldog hazatérés
Ajtói kezdtük faggatni őket. hogy mi

képpen kerültek a Gammához? Seilvaisi 
beszélni kezd

—- Jánosy Bélának köszönhetjük, hogy 
eljöhettünk Romániából és hogy most 
mind ő ketteh ismét együtt játszhatunk. 
Jánosy Béla, „két legyet ütött egy csa
pásra” . Jánosy Béla is Bukarestben tar
tózkodott s a Yenus edzője volt. Minden 
nap nála voltunk. Arról beszélgettünk, 
hogy milyen jó lenne hazamenni Magyar• 
országba és valamelyik NB-egyesületben 
játszani. Aztán megjött a bécsi döntés 
híre, Jánosy rögtön házáig yehezeit.
Megígértettük vele, hogy ha mód nyílik 
arras hogy mi is hazamenjünk, akkor 
nem feledkezik meg rólunk. Amikor az
tán Jánosy hívása megérkezett, azonnal 
Csomag ellünk é& jöttünk. Így kerültünk 
mind 'a kelten a G Mamához. Nagyon bol
dogok vagyunk, hogy elértük a vágyun
kat, azt, hoay magyar egyesületben játsz
hatunk Bálánkat és boldogságunkat 
igyekszünk majd ki is mutatni; minden 
igyekezetünkkel azon leszünk, hogy tu
dásunk legjavát nyújthassuk.

ö l d - I e h é r  h í r a d ó

Megkérdeztük a kőt játékost, hogy ma- 
áryar csapat ellen szerepeltek-e már ?- 

-s- Magyar klubcsapat ellen még nem 
látszottam — mondja csendesen pásztor 
>*mő de magyar csapatot láttam már 
látszani'' Bukarestben láttam a magyar 
válogatottat is játszani. Nagyon tetszet
tek a fiúk? remekül játszottak.

Éten a mérkőzésen én is játszottam 
a román csapatban — szól közbe Szilvást 
József — %:t-re győzött a magyar váló* 
hatott Nekem is'tetszett a magyar csa
pat játéka. Főleg az, hogy a játékuk 

ennyire kihozza a futball szépségeit. A 
Románok talán gyorsabbak, de nem olyan 
tá futballistákf mint a magyarok. -Eüt 
Nemcsak ebből az egy mérkőzésből álla
pítottam meg, hanem máskor is. Hiszen 

Hungária. BBzKRT, Kispest, az Attila 
e* a Budai 11 ellen is játszottam már. A 
Hungária ellen akkor szerepeltem, ami- 
ísor a Rapid bekerült .a KK-ba. Nemcsak 
 ̂ magyarok ellen voltam válogatott. Az 

olaszok, a jugoszlávok, a németek, a let
tek és a magyar Bj válogatott ellen is 
tátszottam0

Sárasi Hl., Bíró Sanyi és 
Kalmár az ideál

Mái- újabb kérdést akarunk feladni, 
Utókor Pásztor megszólal.
, — Bukarestben, a magyar csapatban 
lóttam Sárosi Ill-a t játszani — mondta. 
r~ Amit a Béla csinált, olyant még nem 
tettam játékostól. Nagyon tetszett ne
kem a' kis Sárost. Hátvéd-ideálomnak 
azonban Bíró Sanyit tekintem. _ H a  _ a 
Gammában úgy fogok játszani, mint
f i i .  .  _ r r í . ,  : • fa th lic r l r rw n sí.

Csepelen m ár sok. 
is a  kiváló  i 
fedezetidtékos
Hogyan fest a WMFC 
tervezeti „nagy"' csapata

Csepelen nagyban folyik a készülődés. 
Jövő vasárnap már a Ferencvárossal ját
szik a csapat az Erdély Kupa első döntő 
mérkőzésén. Megkérdeztük Benes Ernőt, 
a WMFC intézőjét, hogy milyen össze
állításban fog kezdeni ma a LaFC ellen 
a csepeli csapat:

— Teljes játéka.-.gárdánk kint. lesz és 
természetesen mindenki játszani fog. A 
kezdő Összeállttás előreláthatólag ez lesz: 
Szabó — L  állói, Korányi — Négyest, 
Kanta Szalag — Rökk, Marosvári, Sza. 
badkai, Tihanyi I I, Pintér.

— Kimarad olyan játékos, mint Dudás 
vagy Geret

— ők is helyet kapnak maid a csapat
ban a vasárnapi edzámérkőzés során. 
Dudás is jó, de Szalay most olyan fór. 
mában van. mint talán soha. Gere pedig 
testileg nem bírja az NB I. osztályának 
iramát. Ha minden második mérkőzésen 
szerepelne, az volna talán az eszményi

! megoldás. Mindenesetre örvendetes, hogy 
ilyen tehetségeknek, mint Kis, Gere, Du
dás Harangozó, Devecseri, egyelőre nem 
tudjuk, hol szoríthatunk helyet a csapat
ban. DevecserineK különösen feljavult az 
erőnléte.

— Szabó Tóni már egészséges?
— Már rendbejött, Tihanyi I  azonban 

még beteg. Szabó ugyan nem vett részt 
a pénteki edzésen, de szombaton már 
munkában volt. Ha mégsem játszhatna, 
az amatőr Szekeres véd majd a LaFC 
ellen.

M inő közelebb érünk a bajnoki ] 
rajthoz, a  Ferencvárosban napról 
napra több az újság, 

ím e  néhány:

Jelentkeztek 
a bécsiek:

Vitás Kemenesy Sándor hetek óta 
fáradozik, h ogy  husvétkor érdekes 
m érkőzéseket kapjon a  közönség.

T á rgya lt  a bécsiekkel és tá rgya lt 
a belgrádiakkal is. A  legutóbbi na
pokig, úgy volt, hogy  a B elgrádi SK. 
és zágráb i Gradjanski jön  Buda
pestre husvétkor, A  v ita  csak akö
rül forgo tt, hogy  m ikor legyen 
Belgrádban a v isszavágó. A  belgrá
diak azt akarták, hogy  pravoszláv 
pünkösdkor, a Ferencváros m eg azt 
kérte, hogy  a  m i pünkösdi ünne
peinken legyen  a  visszavágó. A  
belgrádiak a Ferencváros kérésére 
még nem válaszoltak. Késlekedésük 
eredményű valószínűleg az lesz, 
hogy a Ferencváros a bécsiekkel ál
lapodik m-eg.

A  legújabb hír ugyanis az, hogy 
Becsből jelentkezett a Rapid és az 
Austria s közölték, hogy jnindlcet- 
ten hajlandók husvét mindkét nap
ján Budapesten játszani. (E dd ig  
fo ly ton  csak. a z  egyik, nr.p akartak 
itt já tszan i s azt kérték, hogy a 
m ásik napon Bécsben legyen  a 
torna.) V iszonzásul a bécsiek azt 
kérik, hogy pünkösd két napján, 
játsszék Bécsben, a Fradi, Ü gy  lát
juk, h ogy  a  Ferencvátosnak tetszik 
ez az a ján la t s valószínűnek látszik, 
hogy el is fogad ja . V ité z  Kemenesy 
Sándor azonban egyelőre m ég  így  
beszél:

.—- K ém  döntöttünk még, de ö t
hat napon belül meglesz a dönté
sünk.

■—  M elyik lesz a torna, másik ma
gyar egyesülete f  A z Ú jpest?

—  Ez nemcsak tölünk függ, ha
nem a tornán résztvevő külföldiek
től is.

sek. Marad tehát egy vasárnap a 
Magyar Kupa döntőjére s a Magyar 
Kupa többi mérkőzéseit már a válo
gatott napokon kell lejátszani. Ilyen 
körülmények közepette a Ferencvá
ros csak nehezen tud napot találni 
a nemzetközi mérkőzéseire, pedig a . 
Ferencvárosnak és az Újpestnek 
éppen úgy kell ápolnia a nemzetközi 
kapcsolatokat, m int a szövetségnek. 
M ár most, ha a bajnoki mérkőzések 
néggyel szaporod'nak, akkor az 
egyesületele nemzetközi mérkőzé
seire egyáltalán nem marad nap a 
nagy hiba lenne, ha eltűnnének a 
Ferencváros— Rapid, Ferencváros 
Austria, vagy Ferencváros— Grad- 
ianski és a többi színes, érdekes 
mérkőzések. M i tehát nem hasabe- 
szélünk, amikor a 14-es létszám 
megtartását javasoljuk, hanem az 
egyetemes sportérdeket is figye
lembe vesszük. Szerintünk ezt a 
kérdési nem lehet szavazással el
intézni, hanem figyelembe kell venni 
az összes érdekeket, első sorban az 
egyetemes érdekeket.

Lázár érettségizik
Lázár Gyula, a  Ferencváros csa

patának legrégibb  játékosa mos^ 
érettségizik . A z  írásbeli v izsga  pén
teken és szombaton volt. A  hírek 
szerint Lázár írásbelije ©lég jó l si
került. A  szóbelire kedden kerül sor-

Közben egy  k is m eglepetés érte 
Lázárt. L eve le t kapott s eszerint 
m egvá ltozik  a szolgálati beosztása. 
M ár hétfő tő l kezdve. Lázár reméli, 
hogy  az érettség it azért m ég le 
tudja tenni.

A szurkoló panasza
A  legidőszerűbb ú jság term észe

tesen az a Ferencvárosban, hogy  a 
zöld-fehérek ma a  kék-fehérekkel 
játszanak.

Ennek a mérkőzésnek közönsége 
is lesz, bár a szurkolók panaszkod
nak. íg y :

__  M iért kell a mérkőzést három
órakor kezdeni? M iért nem lehetne 
két órakor kezdeni. Olyan hideg 
van, de délben néha süt egy kicsit o 
nnp. M iért kell nekünk szurkolók
nak sötétben hazamennünk és akkor, 
amikor mát nagyon is leket érezni 
a hideg erejét.

N é g y  c s a p a t

fart ma
főpróbát I

^mmaoan uyy ------
fogván Bíró Sanyi tied futballozni, 
Mckor azt hiszem, elégedettek lesznek
t'eiem

-- Nekem a Hungáriából legjobban 
kalmár Jenő tetszett — mondja Szttyási 
határozottan. — Akkor azt hallottam, 
hogy j en.ő ékkor már nem is já tszott 
%üazdn jól. Nagy játékos lehetett Kalmár 
® fénykorában. A többiek közül Gyetvai 
4,0 Kiss is tetszett«.

Á Gamma edzésrendsze- 
rének dicsérete és a hát
védek szélsőtogása

Tanul voltunk aimak, amikor a Vét 
Játékos először vett részt a Gamma ed- 
Jéesta. Nem tudjuk, hogy más is észre- 
)T;W.e-e. űe úgy látszott, hogy a két já- 

soknak tartja azt a munkát, amit 
J Gammát an kell ez edzésen végezmok. 
Megkérdeztük, hogy mi az igazság
ebben.

i f i  foetten soha ilyen &rŐs 
végeztünk — jelentette ki Bzilvdsi 

J maga és Pásztor névében. ~~ JBwwto 
“Szokatlan volt, hogy amikor azt hittem, 
^°gy már elég lesz az edzésből, 
fős edző újabb utasításokat adott. Ernő 

ón is qz első edzések után olyan fo» 
fadtak voltunk, hogy a. lábunkon alig 
vittünk. Ma azonban már semmi as 

megszoktuk -  mondja mosolyo^- 
** a játékos.
.Megkérdeztük a két játékost, bogy nőm 
jfcsz-e szokatlan az, bogy a Gammábán a 
Natvédék a szélsőkre vigyáznak.
* Nem újság ez a mi számunkra *~ 
Jegyezte még Pásztor. A bukaresti 
ftyPidbün is az ellenfél szélsőire a kát- 
yjoeíc vigyáztak és a galizd Glóriában 
így kellett játsisanuk. Ennek az ellenke- 

fenne furcsa nekünk

Elektromos-
gondok « • .

Az NB évadnyitó vasárnapiétól már 
csak két hét választ el bennünket. A  sor
solás szeszélye már az első vasárnap 
szembeállítja az Elektromost a Ferencvá
rossal. Van is emiatt gond a bordó-sár
gák Mintáján. Milyen legyen a csapat 
tavaszi összeállítása. Ez fúrja a vezetők 
oldalát! K i legyen a két hátvéd és ki le
gyen a balszélső? Ez a légsürgősebben 
megoldandó gohd. Hátvéd négy kitűnő 
játékos lehet: PáUozdi, ónodi, K irá ly  és 
Kállai. Tóth Istvánnak, a csapat edzőjé
nek elgondolása szerint Pákozdi, a válo
gatott jobbliátvéd a tavasszal balszélsőt 
fog játszani s ebben az esetben Kirá ly , 
ónodi lesz a bordó-sárgák hátvédpárja.

Fentiekre mondotta az Elektromosok 
egyik vezetője:

— A FerenevároB-mérkőtésig még két 
vasárnap áll rendelkezésünkre. M ind a 
két vasárnap komoly barátságos mérkő
zést játszunk. Most vasárnap a MAVAG, 
jövő vasárnap pedig a Törekvés aa ellen
felünk Ezeken a mérkőzéseken kipróbál
juk minden elgondolásunkat. Bízunk 
benne, hogy megtaláljuk a Ferencváros 
elleni legjobb összedllitásunkat, amely 
azután a tavasai összeállításunk is lesz.

SOPBOKBAN NAGY BAÍOK VANNAK 
A FALVAK KÖBÜL

A SFAC Anger-réti pályáján méteres 
hótömeg fekszik, ^takarítása hatalmas 
költséget Jelentene. A  SFAC-nak így 
pályaedzése még nincsen és könnyén 
lehet, hogy az első bajnoki mérkőzésre 
is énéi leül kell klállatia Az SVSE-nek 
sem jobb a helyzete. A Felkelő-útón is 
vastag hótakaró fedi a játékteret. 
A vasutasok Ismét a tornaterembe 
szorultak,

NAGYBÁNYA e l u t a z o t t  
DEBRECENBE 

Az MSE pénteken erőnléti edzést tar
tott és szombaton délután (fény Rudolf 
edző vezetésével ez a csapat utazott el 
Debrecenbe: Hevest — Homyi-V HeJ«*- 
rnans —• Telegdy, Dómján. B írt — 
Lukács, Formánéit (Peraeky), Pallos. 
Neumayer. Szökő. Fraszler beteg, n«m 
vesz részt a mérkőzésen. Neumayer 
ifjúsági játékos és most mutatkozik be 
a csapatban, ileny így nyilatkozott az 
elutazás előtt; Kevés edzésünk ellenére 
is bízom ,  csapatban. A* őszi jé szerep
lést tavasszal is folytatni akarjefe.

S— »«W — a ..—

A Kóloinrári T,AC ewtpaia. a tavaszt 
Idénvben xtx&r résjft-íesa *  kolösswl 
kerület bajnokságáért folyó küídelem- 
ben. de — csak versenyen kívül. Az 
egyetemisták egyébként március 15-re a 
Szeged AK-öt meghívták Kolozsvárra.

Fábián Aétsef és Molnár Ignác szom
baton már a koraesti órákban Salgó
tarjánba érkezett Előadásuk hét érakor 
kezdődött *z acélgyári tornateremben. 
Sokán hallgatták vérig.

16 játékossal 
vonul fel a Fradi

Dímény La jossa l a  Ferencváros 
vasárnapi m érkőzéséről b eszélget- 
tünk:

,—  Rem élem  —  m ondta az edző 
.-, hogy az M TK-pályával nem lesz 

baj. Ka baj lenne, akkor m ár biz
tosan értesítettek volna bennünket. 
M i 16 játékossal vonulunk fél. A  
legújabb h ír ugyanis az, hegy Sá
rost dr. is jelentkezett játékra s va
lószínűleg ő  is játszik egy harma
dat. A  Csikós —  Szoyka dr., Tátrai 
—  Sárost I I I . ,  Polgár, Lázár —  Ka- 
locsay dr., Kiss, Finta, Kiszely, 
Gyetvai csapaton kívül tehát Pálin
kás dr., N a gy  I I .,  Hámori, Sárost 
dr. és Jakab is játszik„

Kemenesy megindo
kolta, hogy miért pár- 
tolla a Ferencváros 
a 14-es létszámot

A  Ferencvárosban most sokat be
szélnek a lá-es és 16-os létszámról. 
Vitéz Kemenesy ezzel kapcsolatban 
ezt mondja:

—  Ások az egyesületek, amelyek 
16-os létszámot akarnák, kissé ha-> 
zabeszélnék. Azért javasolják ezt, 
hogy ne essenek ki, vagy, hogy 
könnyebben kerüljenek fel. Van 
olyan egyesület, amely 16-os létszá
mot javasol s ugyanakkor a váloga
tott mérkőzések napjain nem tud 
mit csinálni. Ezzel szemben mi a 
helyzet a Ferencvárosban f  A  Fe 
rencváros a válogatott mérkőzések 
napjaira nem  tud komoly mérkőzést 
lekötni, m ert a válogatottban állan- 
dóan ő— 6 ferencvárosi játékos ját
szik, A  Ferencváros tehát még eze
ket a vasámapolcat is elveszti, nem 
úgy, mint az az egyesület, amely a 
válogatott napokon tétlenül nézi az 
események folyását. Vegyünk ceru
zát s nézzük meg, hogy mi a hely
zet tulajdonképpen. E gy  évben 52 
vasárnap van. A  múlt azt mutatja, 
hogy télen nemigen lehet bajnoki 
mérkőzést játszani, tehát elvész ki
lenc vasárnap. Nyáron viszont az 
OTT-tüalom miatt, valamint a diák
ság nyaralása miatt véss el nyolc 
vasárnap. H a  most ezt a, tizenkét 
vasárnapot levonjuk az Sü-ből, ak
kor marad SS. Tizennégyes létszám 
esetén 26 bajnoki mérkőzést kell 
játszani. H a  ehhez most hozzávesz- 
szűk az őszi négy és tavaszi négy 
válogatott mérkőzést ( a legutóbbi 
időkben ennyi volt), akkor $4 va
sárnapot vesznek el a válogatott 
mérkőzések és a  bajnoki mérkőzé-

N éhány labdarugőcsapatunk ma 
főpróbát tart. Több egyesület ugyanis 
nem február 23-án, hanem február 
16-án kezd i a tavaszi idény.

M i is lesz február 1 6 -án.
W M FC — Ferencváros, az Erdély  

Kupa döntője Csepelen.
Tokod—  BSzKRT, elm aradt ba jno

k i m érkőzés Tokodon.
E z  a n égv  egyesület tehát m ár m a 

ta rt főpróbát, de ugyanakkor a  töb- 
bick is nagy  előkészületekét tesznek, 
hiszen a pályaedzések körül sok ja - 
vitáu l való van m ég az egyletekben.

A  nap egy ik  legérdekesebb m ér
kőzését

A  Ferencváros
játsza. A  zöld-fehérek rég i ellen 
felükkel, a kék-fehérekkel já tszanak  
s csak keveset von le a m érkőzés ér
tékéből az, hogy a  H ungáriát m ost 
az M T K  képviseli. A  lén yeg  az, 
hogy kék-fehér— zöld-fehér m érkőzés 
lesz s tek intettel arra, hogy a  hun- 
gávlaúti pálya közel fekszik  a  város 
szivéhez, a mérkőzésnek b izonyára 
sok nézője lesz.

A  WMFC,
a Ferencváros jövöheti ellenfele a 
LaFC csapatával játszik, mégpedig 
az Erdély Kupa döntőjének szinhe 
Ivén.

A  Tokod—BSzKBT 
főpróbájára a BSzKRT otthon, a 
Tokod meg idegenben készül. Ez 
csak azért érdekes, mert a  Tokod—  
BSzKRT mérkőzésen a Tokod otthon 
játszik, a BSzKRT meg idegenben 
Itt is, mint általában, az N B  I  csa
patok mérkőzésein, az ellenfél N B  
n-belt együttes lesz.

Budapesten nagyobb érdeklődés 
kiséri még az Újpest— Vasas, az 
Elektromos— M A V A G  és a Gamma  
— Zuglói D S E  találkozót. Érdekes, 
hogy az N B  I  budapesti egyesületei 
között már csak kettő van olyan, 
amely nem idegen ellenféllel, hanem 
csak egyesületbelivel játszik. Ez a 
Törekvés és a Kispest.

Nemcsak a budapesti egyesületek 
vonulnak fel ma, hanem a vidékiek 
is. firdekes, hogy a vidéki N B  I  
egyesületek túlnyomórészt ma „vidé 
ken“  játszanak.

A  D IM A V A G  Özdra, a BalBTG  
Baglyasaljdra, a Tokod Dorogra  uta
zik... Csak a Szolnok és a  Szeged 
játszik otthon.

Figyelemre méltó még az, hogy 
nemcsak az NB  I-egyesületek ren
deznék már komoly mérkőzéseket, 
hanem a kisebb csapatok is s még 
hozzá nemcsak Budapesten, hanem 
vidéken is.

Kezdődik... .

MAI MEfcOR 
Barétsifos nérkőaéaek

FeTenevároi—MTK, Hunééria-út. 5
"*■. Nasy P.

Újpest—Ya«*s» Jíégyeri-úi. 8.
WMFC—LaFC. Csepel, fél 3. Foleiri.
Elektromos—MAVAG, Latorca-utca,

Ctous-nto, fé l 2 -

űamsaa—Zuglói DSE, Lágymányos*
fél 3.

Szeged—SiEAC, Szeged. 10.
Tokod—Dorog, Dorog, 3.
Kispest—KAC, Kispest, 30̂
DiMAVAG—ÓVTK, Űzd, fél 3.
Törekvés—Törekvés II., Bihari-uica. » .  
SalBTC nősök—SalBTC nőtlenek, 

Baglyasal;'®, 3. « - „
Debreceni YSC—-Nagybánya., Debre?

cen, 3.

Takács Gé*i», vagy 
CJada József vcaetfi 
a *  Újpest mai 
edzőm érkőíését
a  Vasas ellen.
Szombaton érdeklődtünk Újpesten; 

megtartják-e a vasárnapra tervezett ed- 
zömérkőzést a Vasas ellen. A  válasz ez 
volt:

— Feltétlenül játszunk és miként már 
mondottuk, a nagypályán. A mérkőzésen 
— mint ilyenkor szokásos — minden 
saóbajöhetö játékost szerepeltetni fo. 
gunk. Játékvezetőt éppen azért nem 
kértünk a JT-töl, mert ezt a mérkőzést 
nem barátságos mérkőzésnek, hanem ed
zésnek tekintjük. A játékvezetői tisztet 
vagy Goda József, vagy pedig Takács 
Géza edzőnk fogja betölteni.

A BSzKRT a Ganz 
ellen keresi 
a fokod! tizen
eggyé!

A  BSzKRT már a jövő vasárnap 
porondra lép. Február 16-án már 
bajnoki mérkőzést játszanak a kék
sárgák, valószínűleg Tokodon. Ez a 
mérkőzés még az őszi idényről ma
radt hátra. A  Tokod a pályaválasztó, 
de az még kétséges, hogy a mérkő
zés Tokodon lesz-e. Minden a  tokod! 
pálya állapotától függ.

A  Cziprus-utcában éppen a korai 
kezdés miatt nagyon felkötötték a 
zekét. A  viUamoscsapat as elsők kö
zött volt, amelyik elkezdte a tavaszi 
előkészületeket. S az eddig látottak 
alapján bizony jó  formában is van 
a csapat. A z  első komoly erőpróbá
juk azonban csak ma lesz a  Ganz 
ellen. Ezen a meccsen szeretnék a 
Tokod elleni csapatot is megtalálni,

—  Minden olyan játékost kiren
deltem a mérkőzésre —  mondotta 
Kutrucz János — , akinek reménye 
lehet, hogy a csapatba bekerüljön. 
Éppen ezért még csak körülbelüli 
csapatot sem állítok össze. Vasár
nap mindenkire sor kerül, aki szá
mít. Ezeket a játékosokat hívtam 
ki: Bolymosi, Bíró, Miklósi, Moso- 
nyi, Szódíj Balog, Tüli, Kovács II, 
Mészáros, Szilágyi, Béna, Szabó, Ko
vács I, Forgács, Páli, Régi és Szálai 
Természetesen többször fogok cserél
getni is.

A  BSzKP.T—Ganz mérkőzés dél
után 3 órakor kezdődik a Ciprus- 
utcában.



- * * ’ '-/j Vasárnap, i$ 4 i Íebmáí? 1

l e g f ő b b  c s a p ó f á v a l  

utaz ik  ö z d r a  
a  B i & l Á V Á ú 1

Dlőggy&r, febriár 8. 
Pénteken még úgy volt, hogy a 

331VÁVAG-nak tartalékosai! kell ós-dra 
utaznia, az óVTK elleni edzomérkőzésre, 
2?üzér és Barna ugyanis pénteken bete
gei jelentett. Szombaton ~ aztán mind a 
hét fiú játékra jeóentkezeit s így a 
231MÁVAG a legjobb egy ütésévé! utazik 
vasárnap ózdra. A »  összeállítás ez lesz: 

Gáspár — va BohtiSj, Felföldi —• Kalo
csai, Túrán, Bárt a — Füzéts Berecz9 Fc±> 
sekas, BarnUj Turbéki.

Telek Pállal beszélgettem szombaton. 
JSzt mondta a csapat készülődéséről:

■— örvendetesnek tartom, hogy a
csapat máris 'ilyen jó formában van* Még 
idény közepén sem kívánhatunk jobb fór- 
?&át a csapattól., G&apkay edző a téli tor
natermi edzéseken elsősorban a játéko
sok gyorsaságát és állóképességét igye 
kezeit fokozni s amint az eddigi edző- 
mérkőzéseken láthattuk, igen nagy siker
rel. Ügy látom, a DiMÁVAG tavasszal 
•még jobb lesz, mint Ősszel volt. A még 
hátralevő három edzőmérkőzésünk éppen 
elég lesz ahhozhegy a csapat tökélete
sen felkészülve, kifogástalan formában 
űtezdje el a tavaszi bajnoki idényt0 

A  Gamma szombaton értesítette & 
‘jDiMÁVAG-ot, hogy 16-án, vasárnap szí
vesén játszik a diósgyőriekkel a BEAC- 
palyán, A-jövő héten még egy edzőmér- 
Itőzése lesz a DiMÁVAG-nak; szerdán 
Miskolcon az MVSC-vel játszanak.

I 0 m.

Am U|-Kom Arom f F C  j 
Konaárosiai A C  le it
A Felvidék visszatérésekor állott elő 

az a furcsa helyzet, hogy Komáromban 
két Komáromi FC- lett. Az első még 
1900-ban alakult s ez lölD-tőI a Csehszlo
vákiához került Komáromban működött.
A  másik K Í  C-t 1924 ben , alakították meg 
csonka Komáromban., Komárom visszaté
rése után nem egyesült a két IC PC, ha
séra mindegyik tovább folytatta műkö
dését. Az XJj-Komáromi FC már régebben 
elhatározta, hogy Komáromi AC-ra vál
toztatja a nevét, de a belügyminiszté
riumban még mindig nem hagyták jóvá 
& névváltozásra vonatkozó határozatot. 
Az UKFC most engedélyt kért az.MLSz- 
től, hogy űj nevét már használhassa, 
szeri az egyforma nevekből sok kellemet
lenség háramlik mind a két egyesületre. 
Az MLSz bizonyára teljesíti az űj ko
máromiak kéréséi, ezentúl tehát az 
XJKFC Komáromi ' AC néven szerepel 
gnaj<l W. J j

ICIs®rs@lfák a i  NB II. 
kolozsvári csoport
jának  tavaszi 
m érkőzéseit

Kolozsvár* február’ 8„ - 
MoS'k szombaton este sorsolta ki Szűcs lí 

SUémár az KB II.  kolozsvári csoportja- t 
aák tavaszi mérkőzéseit* A  sorsolás | 
ísredményo a következő:'

Március 9*s • Nagyváradi Törekvés— \ 
Szatmári SE, .Bástya (Kolozsvár)— j 
Nagybányai SE, 2

Márelns ?6.s Bástya—Kolozsvári AC, 
US. Törekvés—Nagyváradi AC, SzSE—NSE. i 

Március 38.: SzSE—NAC, NSE—KAC. I 
Április S9,s KAC—NAC, N. Törekvés ■ 

—Bástya. KAC-SzSE. ! •
Május ll.s KAC—N. Törekvés, NAC— t 

NSE. SzSE—Bástya,
Pályaválasztók az eiőláitók,

0 /
T a n á r  ű r  k é r e m

n
<$ ® ®

Kövérek^ sováayaky flaíalofe# üregek — 
Slmltéey ű r f  a fílmsaaués^ aki miadenaél 
bfiszkébb árrá, hogy tapsot kapott a BILIS# 
meccse® — A z erélyes Vághy Kálmán 
A  saurüsolő Rubiae

Tanító és tanuló játékvezetők közölt a Vadász-utcában

SZEGEDEN TEGNAP HAVAZOTT1 ;í
ás ez &z újabb havazás meglehetősen ; 
nagy elkedvetlenedést okozott a pálya- i 
tulajdonos egyesületek körében. Minden | 
szegedi pályát vastag hő takaró borít, ez j 
azonban Tnem jelenti azt, hogy nem ját- 1 
szák le a vasárnapi barátságos mérkőző- [ 
seket. Kulmán József, a Szeged intézője § 

■ szerint:
—* Csak abban az esetben nem ját

szunk, ha térdig ér' a hó. Térden aluli 
hóban már játszanunk kell> annál is in- J 
’kdbb. m.ert ki biztosit bennünket arról,' 
hogy február 23-án9. az NB tavaszi megu j 
•nyitó vasárnapján nem hóval fedett pá- g 
Igán keli-e- Szolnok ellen játszanunk* |

SAJGÓT AB JAKBAN
tart ka , vasárnap előadást Fábián József 1 
másodkapitány és Molnár Ignác szövet- 3 
ségi edző. Molnár Ignác komáromi |j 
előadása, e hó 12-án, csütörtökön lesz, p

IAZ ÉSZAKI KEBÜLETBEIT , |
megtörténtek a jelölések. Közgyűlési j 
kiküldöttek jelöltjei: Nérnethy Imre j
(Miskolci, vitéz Marossy Béla (Kassa) és ij 
Bésznyák 'István dr (Eger). Számvizsgáló | 
bizottság tagjai: Obrincsák László |
Teleki Pál Dunai László, póttag: Poppé : 
Aladár Barna János. Kerületi ellenőr. f 
Nagy r 0- rr-s- v*zsét. íl

---- ■.1 •r" .....................  -7 M'r-‘

A  i5*eg©dí amatőrök ís készülődnek i] 
már 'élénken. Vasárnap két komoly barát- | 
gágos mérkőzés kerül sorra Szegeden: j 
ISzVSS-—P ostás, UTC—SzTC,

Az Alföld! kerülőt február IS-í köz 
gyűlésére a DLASz jelölő bizottsága J 
meghozta a döntését: országos köz- J
gyűlési kiküldöttek: Vecsernyés Lajos
SzTK K'ss Pál FTVE. vizsgáló bizottság • 
Seimeci TArrió Fékem éti AC, C«amavó 
Miilálv SzATE Sziléeyi Sándor SzEa C. 
pénztáros- SpÜka L ó ẑIó egyi. kívül, 
ellenőr: Csanó Lajos SzVSE. A JT köz- 
gyű’ éel kTkÜldö*tiei: Martonossy József 
vitéz Snvanvó Ferenc dr és Gruöch Ernő

A SalBTC pénteken este 5dl sikerült 
Varsóra keretében ünnepelte tavalyi 
bajnokságát A játékosok értékes arany 

órát kaptak- ajándékba a szur
kolóktól.

Kolozsvárott megalak alt a MÁV SS :] 
A  lekes hangulatú közgyűlésen a labda
rúgó szakosztályon felül az atlétikai. 
úszó. Ökölvívó és birkózó szakosztály 
Éaéga ’ r k í i s r  elhatározták.

A tfivuTaií AC is a pályán készülődik 
már Az első szo^adtéri edzésükről még 
több jábSVAev^k h*Anvw>tt. A pályán már 
alig vnn hó és a játékosok nagy kedvvel 
vég°"*/;k n különböző gyakorlatokat,

A .Vasas í p ? áll fel az T/jpest ellen* 
Terébvi —  Furáivá** Ge^ber — Golác*» 
T>6ct7 . —  Kovács, fíarovefzkv
Hermán i_. Serege. Bálámon. Takács TT 

^d^eiött és egv félidőt ő is
" játszik: - Kovács helyéh" m  ‘ifjúsági Csonka
Is - j,y,Á/

Njrűasg^ has.gyabcylyhoz - hasonlít szom
baton délelőtt a MLSz vadászutoai szék- 
háza. A gyanútlan sze n-lélő azt hinné, 
hogy &% amatőr börze napját hétfőről 
szombatra tették át* Pedig’’ hát csak a 
JT táborozásának résztvevői gyülekez
nek., Jönnek az erdélyi játékvezetők, 
ivíinöent megnéz*.<ek0 Tetszik nekik min
den. Érdek.lŐuéáisel olvassák a felíráso
kat a falakon: „Szebb jövőt! — Adjon
Isten!59 —- s,E25 a ház a magyar labda
rúgás otthona5* A vidéki játékvezetők 
között is akad egy pár, aki még nem járt 
a magyar labdarúgás vadászutcai oűho- 
nában% Ezek ie érdeklődve járják be a 
helyiségeket. Derülraek a fuíbaiigépcn, 
amellyel Molnár Náci és társai szokták 
agyonütni az unalmas esti órákat. 
Egyik másik ijedten rezzen össze, ami
kor figyelmeztetik őket a szürkére fes
teti fűtőtestekre, amelyekre az ismert 
felírátíű cédulát tűzte a mázolóm-ester: 
Vigyázat! Mázolva!

Kezdődik...
Kilenc órakor már zsúfolásig meglelt 

â  tanácsterem. Az eíő-szobában télikabát 
télikabát hátán. Bözsi, meg Jancsi, az 
MLSz két altisztje mondja:

-y Nem volt Itt kérem ilyen forgalom 
hajdanában még közgyűléseken sem, pe. 
dig akkoriban nem egyezer nagy kiabá
lások volta & ám ifi még kínt a& elő
szobában ifl0

Bent s teremben éppon m  ismerkedés 
folyik. Mindenki ben utatkozik minden- 
kir.-ek.  ̂Nagy derültséget kelt, amikor a 
nagy ismerkedési lázban Vághy Kálmán 
Rubininak is be aka,K mafcatk >zni0 

Rubint tréfálkozva mondja:
— Mintha mi már Ismeretük egymás! 

valahonnan . 0 •
Vághy folytatja a tréfáts
— Sajnos * . a
Aztán megcsendül a csengj az aszta

lon, Feláll a miniszteri biztos és utána 
feláll az egész terein közönsége. Felcsen
dülnek a HimnuöZ hangjai. Mintegy ICO 
játékvezető énekli nemzeti imánkat, , .

A  Himnusz után az ünneplés csönd
ben  ̂beszélni kezd a miniszteri biztos. 
Üdvözli a megjelenteket, az Úristen ál
dását kéri a magyar játékvezetők jö
vendő munkájára , „ .

Plahár előadását I® áhífatosaa ftalL 
gaíja az egy begy ült sereg. Majd kis 
szünet következik. Kímélni kell a „diá
kokat’*’, nehogy a figyelmük lankadjon. 
Pedig az érdeklődés most kezdődik iga
zán. Rubint fog beszélni a szabadrúgás
ról „ . .

Mellottfink <s»gy aprótermetú játék
vezető mondja a másiknak:

— Erre nagyon kívánc&i vagyok. Volt 
már egy pár kellemetlen eeetem a sza
badrúgásokkal „ Ajs ember nehezen Ismert 
k! magái ezen . a téren. A múltkor pél
dától fa i az ©gyik Játékos & labdával, 
mellette & másik. A tömeg kiabál. Én 
nem ̂  lát tarra semmit. Gondolom, itt mégis 
történnie ■ kellett valaminek, ha nxár így 
kiabá’ nafe. Fiityiilök. Megállítom a játé
kot. Kérdem & partje’zőís látott e va’a- 
mit, .Bizony láttam5* — mondja ő — 
»%A piros mezes játékos oldalról beleök
lözött a fehér mezesbe5’*

Tarka embersereg...
Körülnézünk a teremben. Minden 

rendű és rangú embert Iái haltunk a szé
keken. Van "itt alacsony, magas, kövér, 
sovány, kopott, elegáns, öreg, fiatal 
egyaránt. Kezükben a táborozás műsora 
és az előadások sokszorosított példányai. 
Egyik-másik kezében jegyzetfüzet, 
amelybe buzgón jegyezhetnek néha- 
néha, mini diákok az előadáson. Mind 
egyiknek az arcán ott a taj.u!nivágyás. 
Látszik rajtuk, hogy egész sereg kér
dést is hoztak magukkal, amelyeket 
működésük során feljegyeztek maguk
nak, és azokra most szeretnének feleletet 
kapni a már befutott, rutinosabb játék
vezetőktől. Valóban úgy festenek, mint 
diákok, vagy talán, mint tanfolyaméi 
hallgató játékvezetők, akik arra gon
dolnak. hogy nemsokára odakerülnek a 
szigorú vizsgáztató bácsik elé, akik 
majd kellemetlen kérdésekkel fogják 
őket zaklatni. Egyik-másik ajkán szinte 
látni lehet a diákmondást: * Tanár úr
kérem . .  ”

Rubint zavarban...
Tíz Óra, * 0 Rubint Lajos lép a po

rondra, azaz az előadói emelvényre, 
hogy előadást tartson a szabadrúgások 
ról. Először a közvetett és közvetlen sza
badrúgás fogalmát akarja tisztázni. 
Közben^ azonban néha néha ezt mondja: 
..szigorított szabadrúgás . 0. egyszerű 
szabad rúgás5*. Vághy Kálmán helyesbít. 
Rubint mertegetAdzik:
■ — Ne haragudjanak zz urak, de én 15 
éven áí mindig csak szigorított, meg 
egyszerű szabadrúgásról hallottam és 
beszéltem s nehéz megszoknom a* é j 
szabály kifejezéseit „ . .

—1 Podlg ©z aa egyszerűbb és magya
rosabb — mondja Vághy*

Rubint magyaráz:
— A  közvetlen szabadrúgással kapcso

latban, amelyből tehát közvetlenül ér
hető el gól. jegyezzük meg jó!, hogy en- 
nők a szabadrúgásnak a szigorított jel
lege csupán a szabálysértő játékos csa
patával szemben áll fenn. Ha tehát pél
dául a hátvéd a saját 16 osán k ív ü l i  
szabadon rúghat, de közben jjfU'inatúyí 
elmezavara támad és a saját kannjába 
rúgja be a labdát, akkor. . ,  (itt egy 
kis hangulat-szünet következik) . . .  ak
kor . , .  nera kérem, as az ár ott a sa
rokban* tévedetté Akkor nem ítélünk 
gó lt. . «

— Nem |g. hanem megismételtetjük a 
szabadot — mondja egy hang.

— Azt sem. Hanem egyszerűen ssöglet- 
ragá«t Ítélünk — szól Robist.

Látszik, hogy #>okan megkönnyebbül
nek a felelet hallatára. Talán nem tud
ták, hogy ilyen esetben mit kell Ítél
niük. Halljuk, amikor valaki súgja a 
másiknak:

— Szerencs a, hogy est Bem kérdezték 
a Játék vezető-vizsgán * , e

—3 Vau»e ©lya« ©séf kérdi Rubint —~9 
amikor az ellenfél játékosai közelebb is 
állhatnak & iabdáíioa szabadrúgásoknál, 
mint 9 méterrel

*— V a u !h a n g z ik  a válasz. — Akkor, 
amikor például az 5-ösrőí rúgják a sza
badot.

— Ügy van — mondja Hubint — ebben 
az esetben az eí’enfél játékosai kapu- 
vonalon helyezkedhetnek el. ha az nincs 
is § méterre a l&bdától. Ha azonban az 
erenfél játékosai nem a kapuvonalon 
akarnak elhelyezkedni, hanem valahol 
másutt oldali, akkor meg kell lennie a 
Ö méter távolságnak.

— Aa áldó ját — morog’ valaki —9 ezt 
tényleg nem tudtams

Ne hagyják magukat 
becsapni az urak I

Rubint beszél:
Vigyázzanak a* urak, nehogy a já

tékosok ía ; hoz állítsák önöket. A  já
tékvezető legyen ravaszabb a játékosnál. 
Igen sokszor megtörténik például az, 
hogy a szabályt sértő csapat játékosa, 
amikor elhangzik a szabadrúgást jelző 
fütty, szándékosan nem oda teszi a láb- 

f dát, ahonnan a. Szabadrúgást kel! az el
lenfélnek rugDÍa0 Arra számít, hogy, 
amíg megkeresik a pontos oe'y it, e’ be- 
lyozkedhetlk a vedelem. Vagy megcsi
nálja azt, hogy odaáll a labda elé és 
nem hagyja azonnal rúgni az ellenfélnek 
a szabadot. Megtörténik az is. hogy Ő 
akarja rúgni, mini, ha azt hinné, hogy 
az ö csapata javára ítélték s szabadot s 
ezzel Is húzni akarja az időt. Nem sza- 
batla bedS’nünk. . .  Az iíyea játékost 
szigorúan figyelmeztetnünk kell és is
métlődő esetben ki is kell állítanunk, 
mert különben a játékos a markába 
nevei„ • e

A mágneses iu fba iipá fya ...
A magyarázatot élénkíti & mág-nefice 

fali futballpálya, amelyen közben Vághy 
főtitkár mpzg'atja # a figurákat valami
lyen rúd-d&L Rubint ma.gyarázzia a kü
lönböző eseteket és Vághy szorgalma
san tologatja a babákat.

— Nagyszerű ez a mágnesei; pálya — 
jegyzi meg az egyik vidéki játékvezető. 
— Ha hazamegyek a kerületembe, java
solni fogom, hogy mi is e&iná'tassnnk 
ilyet és esen oktassuk as új jelölteket. 
Mennyivel egyszerűbben és érthetőbben 
lehet ezen megvilágítani a különböző 
dolgokat • 6 0

Pereg a film.
Mosi vetített képek következnek a ' JT' 

oktató filmjéből. Elsötétül a . terem 
Újvár! áll a vetítőgéphez.1A falon egy
másután jelennek meg a különböző dán
osok, amelyekért a játékvezetőknek sza
badrúgást kell ítélniük. Látjuk a ,.fe
kete’’ játékost, amint keresztbe teti láb
bal — nemi a labdára iránvuló mozdu
lattal — gáncsolja a „faliért*5. . . Rub'nt 
magyarázza a gáncs megítélésének az 
elvét: , Arra k<*ll vigyázni, hogy mire 
irányult a mozdulat. Ha bukik is já 
tékos, de nyilvánvaló, hogy ellenie! eh eh 
a mozdulata a labda megszerzésére irá
nyult. akkor nem szabad szabadot íté'ni, 
hanem csak akkor, ha a mozdulat célja 
nem a labda megszerzése, hanem az el
lenfél szabálytalan akadályozása volt. 
Megtudjuk azt is. hogy a játékvezető 
csak akkor Ííé'hcí szabadot, ha a labda 
játékban van. Ha pé'dául kívül van a 
játéktéren és éppen most hozza be az 
egyik játékos, hogy partot dobjon, köz
ben azonban a pályán két játékos öss- 
szeverekszlk, akkor nem l^het a part- 
dobás heSyett szabadot ítélni, hanem 
változatlanul a partot kell dobatni. . G9

— De mi történik a szabálysértőkkel! 
—<■ hangzik a kérdés.

— Attól függ. mit esínáűak. F igyel
meztetjük őkets vagy kiállítjuk 6 *»

Egy kis közjáték.

Fogas kérdések...

A keskctyfilm tovább pereg „ . .  Néha- 
néha baj v&l vele . . .  F.lhorna1 yos-oclik a 
kép, vagy a gép elmozdul és a kép t 
falon, vagy nagyon magasan, vagy na
gyon alacsonyan jelenik meg. Közben 
valami kis hiba is támad. Á gén* olyas
féle hangot ad. minr.tha gyerek sírna va
lahol. Egy tréfáskedvű játékvezető m&g 
szólal a sötétben:

— Valaki rosszul van . 0.
Derül a nép. Vághy Kálmán feláll és 

erélyesen mondja:
— Uraim! A humor igen ériékes tulaj

donság. de m! nem azért jöttünk Ide, 
hogy tréfálkozzunk, hanem azért, bo'fy 
a mágvar labd^ru^ás érdekében tovább 
képezzük magunkat. Akik humort ke
resnek itt. vagy. akiket nem érdekei ex 
a dolog, azokat megkérem hogy távoz
zanak. Nem fogunk megharaga'ini érte*...

Á kis közjáték után zavartalanul fo 
lyik tovább az előadás . . .

Orih Gyuri elájul
KülBnbiM feéi>c4 követíícmí'fc a liíWn- 

by.n szabálytalanságokról. Az egy iker, 
Lázár ©árokkal gArjcsolia Kisesest, a 
másikon látjuk, amikor a kapus felhú
zott térddel meí?y bele a feléje n«rró 
esafdrba, isméi másikon, amikor a ka
rnis „vó’ eíjcnhr* a labda helyett a csa
tár arcába öklóz. Rubint rnflíry?iráasn:

— Az áj szabályok erősen védik a ka
nost és ezt a kanusnk ranjrlebeiösen ki 
is használják — szabálytalanal. Ne fe- 
iejtsük el azonban hoírir a kanos Is kö
vethet el szabálytalansátrof és ne mn- 
lasszok el ezt Is snesttorolni, ha kell — 
11-efesel. A kapós is játssshat veszélye- 
ces . .  .

-Az egyik képen látjuk, amint Orth 
Győrit az egryik osztrák .játékos ma- 
trrsba emeli lábbal fcibo rúgja.

— A veszélye®, s íi életveszélyes játék 
jelleezetes esete — magyarázza Robínt 
és Vá£hy. — Orth Gyurit ájultan v it 
ték le utána a pályáié! . . .

Sku’iéty űn.

Az elffadás követke*® portjai hogyan i 
kell eíhelyezkednISfc a játékosoknak a j 
szabadrúgásokhoz. Rubint elmondja. I 
hogy az ellenfél Játékosainak 9 méterre | 
kel! állniuk a labdától. A  saját játéko-1 
•sokra ne™ áH „ fenn ez * sesáeiseoéé. í 

StáffSfii. éli

Vége ez érdeke, előadásnak. Tapsol
ják az előadót. Nyüzsögnek a játékveze
tők sz előszobába a. A legtöbb Vághy 
Kálmán kjiriil rajzik. Mindenfélét kér
deznek télé. Az egyik kérd!: hogyan
kaphat JT-jelvécyi. Két vidéki játék
vezető érdek’ ődik, felírták-® őket a név-
J e g y z é k ig , io s ry  w « J e t e í « k  ® iábom-

záson. íVf&H n&rn szőrmék* ha hiányzód
nak tüntetnék fel őket, Nagu csoport 
gyülekezik Sknltéty úr, a JT cg kövé
rebb tagja, körül. Többen üdvoalik a kö
vér játékvezo tőt. ő  értetlenül néz körül.

— Miért vau ea,_ kérem? kérdi. — 
T a lá a  o ly a a  j ó j  ’ vetítem  asst B T K -  
meee&etf
v— Csudát — mondják s filrnsserep- 

lésed miatt üdvözlünk:, 0 ^
(Sk ülté tv úr u^yaníiS szerepet kapót S 

egyik magyar filmben.)
Skultéty csalódottan m-ondja;
■“  Pedig Igazán Jól vezettem est a 

meccset. A közönség me» is tanspit . 9,
— ígeu — szól közibe Molnár Náci, — 

Megtapsoltak, de' az elején. Merthát a 
közönség szereti a humort és hálás érte. 
Egyébként halTum, hogy fogyókúrát 
tartsz. Sikerült is lemeuued 150 kilóról 
149-re . 0 •
^Ebédre indul a  ̂játékvezetők hada. Egy 

fényképész buzgón árulja a táborozás
ról készült gyorsfényképeket. Az e?ylk 
játékvezető megnézi ás eltolja a képei 
magától;

— Nem veszem meg — mondja. — Itt 
vagyok eldugva hátul a sötétben. Ha a 
kerii le lemben meglátnának ezeu a ké
pen, azt mondanák:

—> ilyen „sötét’* ©mber? © nem lehet 
meccset bízni.®,.

Béfeésesatiilii. 
sxeretméiielc erei- 
sítenf, á e  e r re  
n in c s  s«fe reitsépy

A  Csaba! A K  az: elmúlt évbeu
m egnyerte a  csabai alosztály bajnok
ságát és ezálta l sikerült bekerülnie 
az N B  III.-ba , Érthető Békéscsaba 
sportszerető közönségének nagy örö
me, m ert abban reménykedett, hogy 
végre  hosszú idő után komolyabb 
és jobb mérkőzéseknek lesz a szem
tanúja. A  békéscsabai közönségnek 
m ég élénken em lékezetében élnek 
azok az idők, am ikor a rég i CsAK, 
az E lőre, va g y  a Bohn SG többször 
is fe l tudta küzdeni m agát az orszá
gos bajnokság döntőjébe. A  C sA K  
je len legi csapata bizony e léggé  gyen
gén szerepel és félő, hogy hacsak 
nem érkezik idejében erősítés, nem 
lehet m egm enteni a csapatot a k i
eséstől. A  CsAK. őszi szerepléséről és 
a tavaszi idény rem énységeiről Ba- 
gyinka János dr-ral, a  labdarugó- 
szakosztály elnökével beszéltünk.

—  A  csapat aa ősszel a vártnál 
gyengébben szerepelt —  kezdte a 
beszélgetést Bagyinka János elnök. 
—  Ennek azonban az volt az oka, 
hogy játékosaink nagy része szol
gálatot teljesített és legjobbjaink 
nem vehettek részt a csapat küzdel
mében. M ost aztán mindent elköve
tünk, hogy még a máshová beosz
to tt játékosaink is Békéscsabára 
kerüljenek és ezáltal az edzéseken 
résztvehessenek. Ha aztán a csaptai 
tagjai rendszeresen végezhetik edzé
seiket, akkor jobb játékot is vár
hatunk a csapattól.

A  csapaterősítési tervekrő l Ba
gyinka d r ezt mondja:

—  Nekünk az az elvünk, hogy 
csakis olyan játékosokat akarunk 
szerepeltetni, akik békéscsabai lako
sok, vagypedig hajlandók Békés
csabán letelepedni. Ilyen körülmé
nyek között aztán nem sok remé
nyünk van arra, hogy ú j játékost 
szerezhetünk. De nem is félek a ta- 
vaszí idénytől, m ert bízom abban, 
hogy a csapatunk el tudja kerülni a 
kiesést. Ha ez sikerül, akkor majd 
nyugodtan nézhetünk erősítés után.

Tokaji Gáborral, a  C sA K  intéző- 
edzőjével is beszéltünk a csapatról.

*—  A  csapat őszi gyengébb sze
repléséről és annak okáról csak azt 
tudom mondani, am it Bagyinka dr 
már elmondott —  je gyezte  m eg To
kaji Gábor. —  Nekem az a vélemé
nyem, hogy tavaszra minden körül
mények között erősítenünk kellene. 
Jelenleg■ hét olyan játékosunk van, 
aki nem tud edzésre járni. Ha ez 
nem változik meg, akkor nem is 
hiszek abban, hogy jobban tudjunk 
szerepelni, m int az ősszel szerepel
tünk. A  tavaszi idényre az előkészü
leteket már elkezdtük.

A m in t a két nyilatkozatból lá t
ható, a tavaszi idényre a C sA K  re
m ényei nem túl biztatók. Csodának 
kell történnie, v a g y  pedig minden 
játékosnak a tudása leg ja vá t kell 
nyújtania, h ogy  a' tavaszi idény job
ban sikerüljön, m int az őszi volt.

Bogdán Endre,

Belgrádiban vasárnap kát érdekes Kár- 
kőzés lesz a téli segélymozfolom kereté
ben:' a BSK—Jugoszlávia vegyes játszik 
az első liga válogatottja ell'n.

A BX-K vasim -o délután a íartalák- 
iaival játszik a Váci-ütőn.

A D. Magyarság pályájáról lecsapolták 
a vizet s Igv a vasutas csapat vasárnap 
r - edzést tart.

A T. Előre befejezte a tornatermi 
edzéseit és a jbvő héten már s. szabad
ban edz.

Az erdélyi kerület Jelölőbizottságát
Szűcs Elemér kerületi ügyvezető a követ
kezőképpen' állította össze: Simon Jenő 
dr elnök. Adorján Ödön és Winkle Ist
ván tagok. A  jelölőbizottság az MLSz 
országos közgyűlésére a következő kerü
leti kiküldötteket Jelölte: Szűcs Elemér 
(■Kolozsvári, Jeneí Rezső (Nagyvárad). 
V-1na Nándor dr (Sensiszentgyörgy).

Elmarad aa ETO—Haladás edzőmérkő
zés. Á Haladás vezetősége szombaton 
reggel táviratot kapott az Egyetértés ve
zetőségéiül. Ebben a győriek közlik. 
hogy pályájukat jégpáncél borítja s 
emiatt a vasárnapra tervezet edzőmér- 
közést lemondják. A Haladás már nem 
tudóit „idegen”  ellenfe’et kapni, ezért 
vasárnap délután 3 órakor az első csa
pata a második csapattal fog edzőmér
kőzést játszani.

A  Pénzügy vasárnap délelőtt 10 órakor 
a II. csapatával játszik edzőmerkőzést a

X l M 8"®

O l a s z o r s z á g

Pompás mérkőzések 
Meazza.először az 
Ambroslana eü'eo

A z  olasz bajnokság” során m a ke
rül sorra a XV1IX. forduló s ebben 
mindhárom éllovasnak nagyon nehéz 
mérkőzésben lesz része. A z  első he
lyen álló Bolognának Torinóba kel
lett utaznia. A  negyed ik  helyen álló 
Torino könnyen legyőzheti a Bolo
gnát. A  második helyen álló Arnbro- 
siana, ellenfele a kilencedik helyen 
állő Milano lesz. A z  Ambroslana 
ugyan otthon já tszik  s a M ilano a 
kilencedik helyen fekszik, mégis 
nagy  összecsapás lesz ezen a m érkő
zésen, hiszen Milánónak az F TC —- 
M T K -ja  az Am broslana—-Milano ta
lálkozó. A  harm adik helyen álló 
Juventusnak Genovába kell mennie 
a  két pontért. M inthogy a Juventus 
legutóbb otthon is csak keservesen 
győzött, a Genova m eg idegenben 18 
tudott győzni, könnyen lehetséges az, 
hogy a Juventus Is pontot, vagy  pon
tokat veszít.

A z  Ambroslana— Milano mérkőaés 
külön érdekessége, hogy  Meazzd 
ezúttal először já tsz ik  az Ambrosínaa, 
tehát vo lt egyesülete ellen.

&
A z  olasz góllövőlistán m ég mindig 

PuriceU! vezet. M ost 5 6 gólos. Utána 
13 gó lla l Gabetto és O&sola követ
kezik. Am edei és M enti I I  VZ gólos.

O laszországban —  ú gy lá tszik  szö
vetségi rendeletre —  a játékvezetők 
most sokkal szigorúbbak, m int ré
gebben. Pé lda : eddig m áris 4S tizen
egyest íté ltek  a  játékvezetők, holott 
tava ly  az egész bajnoki idényben 
összesen csak 24 tizenegyes fordult 
elő.

B elg ium
%2:0-ra győzött a Beerschot, Braíne 

csapata, de Braíne egy gólt sem rú
gott. Braine legutóbb sérült volt s a 
mérkőzés alatt is kímélte magát.

JfiG

Pompásait sifeeritii 
a:* év  el a IS Jég- 
íiiiitepé lye"

Pontosan 6 órakor érkezett meg 
nagybányái v ité z  H orth y  Miklós, 
M agyarország korm ányzója  a B K S  
szombatesti jégünneoályére. Zsúfolt 
lelátók fogad ták  az  érkező korm ány
zót és a B K E  —  végre  -7-  tényleg 
pontosan kezdte m eg  a program ját. 
Sor került az E rd é ly i jég-ünnepélyre. 
Beszéd vo lt az első szám, ebből azon
ban a  nagyközönség szinte semmit 
sem hallhatott, a  hangosan beszélő 
helytelen elhelyezése m iatt. Gyönyö
rű kép tárult elénk a Vajda-Hunyud 
vára  előtt fe lá llíto tt székely faluban- 
A  fa lu  népe ta rk a  ruhákban kint 
nyüzsög az utcán, m egvá lasztják  e 
község új b írá já t s kezdetét veszi % 
bemutató. Gólya-tánc, szűz-tánc, »  
szép csürdöngölő, székely-csárdás, 
pergős, m aid Szilassy Nádin  —- Popp 
M árta szóló-tánca.

Ezután következett ss általános rés®. 
Küliinöien Pajzs Magda. Sári Marika, 
Erdős Kiári száma. Sári Sva. H«S" 
tyánszkv István, a Kortész—Kzlla®s$" 
pár, KáHny Kristóf. Botoud Györgyi 
számé! tetszettek. Az est kimagasló 
Pontja a Szekránye-ssy-tostvérpár fcaago 
száma. volt.

a
A  jégünnepólyt a BKS saa égte $ éra

kor megismétli.

Vasárnap délután lé! S-kor *yes#“ 
korcsolyázó versenyt rendez a FKE «  
városligeti műjégpályán.

KISOK KOBONGBAJirOKSAffi
Evangélikus g l m —Gyakorié f i t  3:í 

(S:í, 2:0. 2:3). Vezette: Líederaann ©. 
Sokkal jobb volt az Evangélikus. Gól
ütő: Jármai (3). Klek <2\ Vitéz, Krew- 
pels, illetve Molnár és Fáy.

Eötvös glran —Mátyás gimn. 3:3 <1:1, 
1:1, 0:0). Vezette: Liedemaim G.
A Mátyás jobb volt. Gólütő: Molnár £3). 
Illetve Kun (2).

Werbffezf glmn-—-BSkózzl fk, 8:3 <1:0, 
1:1, 1:1), Vezette: Liedemaim. Megérde
melt győzelem. Gólütő: Czaba-Uy. Són*, 
Müller. illetve Endrei (2).

FŐ ISKOLA
A PÉCSI SSAO

atlétikai szakosztálya február 9-től késő
vé az atlétika minden ágát felölelő szak
előadásokat rendez. Az előadók között 
szerepel Zsolt Zsongor dr, Bodosi Mihály 

<5q Trifm^rtTnf

T E N IS Z
A MOESx

Középmagyar kerülete az l&ü. évre a : 
vetkező tisztikart választotta: elnök: 3 
taky László, alelnök és kapitány: Vera 
József, alelnök: Csermák Emő dr, « 
r 6: Bugsch Béla, pénztáros: AJbW 
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©áb®rl i - Életem legsaeteto 
portyája volt, de azért 
ha snégegyszer végig 
kellene csinálnom, na* 
gyón gondo lkodnék
Itthon vannak ienlsxexőink

*  *

Csütörtök dél ó ta  állandóan v á r 
tuk a diadalmas északi portyát m eg
járt teniszezőinket. K im entünk eh
h e z 'a  vonathoz, kimentünk ahhoz a 
vonathoz, de hiába. E gy ik k e l sem 
jöttek. Pénteken, este aztán m égis 
befutottak. P ersze nem sokan fogad 
ták őket. Ta lán  jobb is volt, m ert 
valamennyien olyan fárad tak  voltak, 
hogy a szemüket is a lig  tudták 
nyitva tartani.

legh am arabb  Gábori E m il aludt a 
W m agát, tehát ö t ille ti m eg  az első
ség, hogy beszámoljon, az egyhóna
pos északi útról.

—• Nem  is tudom t hogy, hol kesd- 
jeni —  mondja. —- Annyira tele va
gyok élménnyel, hogy minden kép 
egyszerre ■ elevenedik meg előttem.
'■ V égü l m égis a kellem es dolgokat 

későbbre h agy ja  s a  hazautazás bor
zalmain k ezd i:'

— Még mindig borzongok, ha az 
útra gondolok, Azzal kezdődött, hogy 
*  hajónk Trélteborg és Sassnítz kö
zött befagyott a tengerbe. Mindössze 
4 órát út áss egész s m i mégis 1 2  
éráig élveztük a tenger jeges vendég
szeretetét. Sassnitsban további „kel- 
lemes“  meglepetésekben volt ré 
szünk. A  csatlakozást természetesen 
lekéstük s 2 B fokos hidegben közel 
négy órát sétáltunk szállás után. 
Ebben a kis tengerparti városkában 
Ugyanis minden a katonaságé.

1—  A  csatlakozással különben m in
denütt baj volt. E z az olca az óriási 
késének is.

—. Kimondhatatlanul nagy érzés 
Volt, am ikor Bécsben a jó l fű tö tt bu
dapesti kocsiba beszálihattunk. N o, 
gondoltuk, délután 2  órakor már o tt
hon leszünk. Sajnos, tú l korai vo lt az 
örömünk. A lig  mentünk egy órát, 
nyílt pályán megállt a vonat s szo
morúan kellett tudomásul vennünk, 
hogy a hófúvás m iatt nem tudunk 
tovább menni. Ezen a helyen 4 órát 
rostokoltunk.

-r~ Azért, a szörnyen fárasztó uta
zás alatt egy kellemes emlékem is 
Vicád! —  m ondja rövid  szünet után.

■—  A  befagyott tengeren a napfel
ítélte olyan szép és lenyűgöző lát

vány, amelyre talán örökké vissza 
fogok emlékezni.

A z  utazásról m ost m ár akadozva 
beszélgetünk, áttérünk tehát a tu la j
donképpeni portyára.

—- Eddig azt hittem  —  fo ly ta tja  
Gábori —  hogy es magyar a világ 
legvendégszeretőbb népe. M ost azon
ban merem állítani, hogy a svédek 
és a finnek rajtunk és túltesznek. 
Egész idő alatt tejbe-vajba fürösz- 
töttelc bennünket.

•—• A  mérkőzéseken még csak fo
kozódott a sikerünk. Mindennap S—  
4000 néző volt kíváncsi a játékunkra 
s olyan önfeledten megtapsoltak, 
mintha, legalábbis m i lettünk volna 
a svéd ' válogatott gárda.’ Feltűnt, 
hogy a svéd közönség mennyire 
szakértő. E zt onnan vettem  észre, 
hogy nemcsak ff, végrehajtó, hanem 
az előkészítő ütéseket is metgapsol- 
ták. E

Kurikfcala 50 kia-eo 
visszaveri© a svédeket!

Coxüsa, február 8.
A  sívilágbajnok! versenyek utolsó ver

senynapján a síraarathontr az 50 km-es 
futást rendezték meg* A  versenyzők a 
sistadionból kiindulva egy nehéz pályán 
vezető 35 km-es kört tettek meg kétszer, 
közben egyszer átfutva a sí stadionban 
összegyűlt nézők előtt. Az egyes szaka
szokon változó minőségű hó nehéz feladat 
elé állította a versenyzőket.

32-en indultak el a versenyei*, köztük 
30 finn, 8 svéd, 5 olasz, 4 svájci, 2 német,
2 szlovák és i  jugoszláv futó. Magyar 
futó nem indult.

A  18 km-es verseny eredménye .alap
ján (amelyet tudvalevőleg a svéd 3>ahl- 
qvist nyert meg a két év előtti védd. a 
fiún Knrikkala ellen) most is svéd és finn 
párharcot vártak a szakértők. Az is nyil
vánvalónak látszott, hogy a svéd. verseny
zők edzésének időzítése sokkal jobban 
sikerült, mint a finneké. Véli Saarmen, 
a fi.au sífutók edzője egy kissé elszámí
totta magát. Különösen az otthon szédü
letesen futó Ollnnuorán látszottak a le
törés félreismerhetetlen jíJeí. Időst is 
elindult a versenyen, de még a fél táv 
előtt feladta. Ezt tette Kinnimen és 
Alakulppi is.

Az első 25 km-es kör után es volt s 
versenyzők sorrendje:

1. Kurikkala (finn) 2, Back
(svéd) 1:46;51, 3. Viklund (svéd) 1:47:54, 
4. Dahlqvist (svéd) 1:48:07, 5. Dauronen 
(finn) 1:49:19, 6. Bránström (svéd)
1:49:27, 7. Karppineai (finn) 1:50:21.
8. Dcmeia (német) 1:50:36, 9. Rodighiero 
(olasz) 1:51-00, lQ. J al kanén (finn) 
1:51:07, 11. Lauri (svéd) 3:51:16,- 12.
Freiburghaus (svájci) 1:51:25, IS. Srnolej 
(jugoszláv) 1:51:56, 14. Confortola (olasz) 
1:52:09, 15. Kasebacher (német) 1:53:59 
stb.

Kurilíkalft mindent beleadott első 
körbe, hogy & 18 km-en elszenvedett

mégis meg-

Tarai sréf;
„Ez a legfőbb olasz csapat, 
amit csak. kiállíthatunk 1“

t más országokban nemigen Ilerezfe li^^^^óvifágbajifokaágot Finn-
tapasztaltam.

—  Egy alkalommal Kart Ger- 
hardnak, a híres zeneszerző, író  és 
rendezőnek is a vendégei voltunk. 
Hihetetlenül kedves volt hozzánk. A  
villája■' pedig olyan, amilyen talán 
még a mesében sincsen. Különben a 
királynak is jóbarátja.

—  M ég repülőgépen is ültünk —  
ötlik hirtelen az eszébe Gáborinak. 
—  Finnországból ugyanis már nem 
tudtunk hajón visszamenni a svéd 
fővárosba, m ert a tenger befagyott. 
Annyira befagyott, hogy jégtörővel 
sem lehetett közlekedni rajta. íg y  
aztán Aboból repülőgéppel mentünk 
vissza Stockholmba.

(—  Milyenek a svéd teniszezők?)
—  Kemények és gyorsak —  feleli 

Gáborii —  Nem  technikásak, de ado
gatni és röptézni annál jobban tud
nak. Rohlsson magasan a legjobb 
közöttük. A. fapadlón pedig különö
sen félelmetes ellenfél.

Mielőtt -még elbúcsúznánk, ezt 
mondja Gábori:

—  Életem legszebb portyája volt, 
de azért, fut mégegyszer végig kel
lette csinálnom  —  nagyon meggon
dolnám!

Ást olasz ökölvivőváiog& tottat Tur- 
g i g ró f vezette  Budapestre.

—  Elsősorban is —  m ondotta —  
a,-, olasz ökölvívószöveiség köszöne
tét kell tolmácsolnom a magyar szö
vetségnek azért, hogy a tavalyi m ér
kőzés eredményét semmisnek tekin
tette. M i, ha akkor mód le it volna 
rá, rögtön  is kiálltunk volna újból a 
magyarok ellen. íg y  csak most ke
rü l" sor hivatalosan a 1 1 -ik  olasz
magyar találkozóra. Hangsúlyosom, 
hogy ez nem a tavalyi mérkőzés 
visszavágó mérkőzése lesz, m ert hi
szen annak eredménye a magyar 
ökölvívó szövetség sportszerű eljá
rása folytán nem számít a hivatalos 
olasz-magyar mérkőzések sorába. 
Ez egy teljesen ú j viadal lesz.

—  A  vasárnapi mérkőzés e lő tt —  
fo ly ta tta  Turgi g ró f —  nem akarok 
jóslásokba bocsájtkozni, hangsúlyo
zom azonban, hogy teljes bizalom
mal vagyok a német Scfiröder di 
iránt, akinek ítéleteiben feltétlenül

meg is nyugszunk. Ha teljesen 
sportszerű körülmények között győ
zünk, természetesen örülni fogunk a 
sikernek, de vereség esetén sem pa
naszkodunk. Éppen azért, ínért tu
dom, hogy Budapesten ezek a sport
szerű keretek megvannak s erről 
már magam is meggyőződtem, igaz 
örömmel jöttem  újból ide, a magya
rok gyönyörű fővárosába.

Á rrá  a kérdésünkre, hogy m it vár 
a,z olasz csapattól, ez a válasza Tur
g i g ró fnak :

—  Hogy milyen nagy fontosságú
nak tartjuk, a vasárnapi találkozót, 
azt m i sem bizonyítja jobban, m ini, 
hogy mindent elkövettünk, hogy 
Pro ie tti és Cortonesi is eljöhessen 
Budapestre, ők  tavaly nem voltai: 
itt. Nyíltan megmondhatom tehát, 
hogy jelenleg ez a lehető legjobb 
olasz csapat, amely vasárnap kiáll 
a szorítóba a magyarok ellen. Hogy 
rz eredmény m i lesz, arra csak va
sárnap kapunk választ. M i termés i l  
lésén győzni szeretnénk...

a * -> mmnii.

&TLBTTKA

k e d d e n  fű z ik  k i  
a M A C  k lubházá- 
ücik  é s  le lá té iá rte sk  
h e ly é t
A MAÖ új. feorszef-ö. lelátójának és 

’ **ubházának építési előkészületei terv
szerűen haladnak elSra. Csütörtökön 
este megkötötték a szerződést a verseny- 
’̂ -rgyalásoT.' legelőnyösebb pályázattal 
*®WepeJt Érti József építésszel. A régi 
■Úubháí rontáséi is már csaknem teljesen 
befejeződött. Kedden már az utolsó 
{álak la eltü nnelc.

Kedden megtörténik az épületek helyé
nek mérnöki tdtffxése és szerdán már 
megkezdik az. alapozási munkálatokat. 
A bur.n magas vízállása miatt félő volt 
hcn̂ y az alapozási munkálatokat el keli 
halasztani az utóbbi napok lassú apadása 
következtében azonban valószínű, hogy 

alapozást minden késedelem nélkül 
Megkezdhetik..

Szegeden
örömmel fogadták azt a tervet, hogy s 
MASz teljhatalmú megbízottakat akar 
küldeni a vidéki kerületek élére,

— Ek at  egyetlen út — mondotta az 
egyik lelkes szegedi atlétika! vezető —, 
amely az eddigi teapedésböl kivezethet 
bennünket. i

Az■■ időjárástól függ,
. hogy Szabó kellőleg 
lel tud-e készülni 
Berlinre

,, A  német szövetség a március 9-i b ef
őni fedettpályaversenyre meghirta Szabd 
J®klóat és rábízta, hogy ÍOOO, ..OOQ vagy 
«0üQ méteres távon akar-e indulni bzaljó 
ötömmel vette a meghívást és természe
t e n  a E0U0 méteres távit Választotta. Lz 
»zért volt természetes, ' mert a mezei 
öáJnokságra való készülődést a berlini 
verseny miatt nem szakíthatja félbe és 
*Pert szinte lehetetlen dolog, hogy rövi- 
jfébb távon aduig az időpontig megfelelő 
*°rmát érjen el.
, Még az ia kétséges, hogy 3000 méteren 
fonnál,, jöhet-e március elejeig. Az ído- 
-%6sl és főként a Ul,útviszonyok ugyanis 
^ á lta lán  nem kedvezőek. A, hideg idu- 
?6n a forma tudvalevőleg l&ral laasab- 
?áU alakul, a rossz talajon pedig sokkal 
"vatótóVbak kell futni és, gyorsasági 
fjünkét végezni alig leheti, A MAC- 
uték aránylag előnyős helyzetben van' 

55}t. mert a pillanatnyi helyzethez képest 
„„írathatnak a szigeti sétányok és az 
"f^íagút között. Ha nem olvad erősen, 
ekkor, a sétányokon futnak, ha azonban 
eíokon bokáig ér a jeges víz és a latyak 
, kemény talajú országútra fanyalodnak.

ottani futás viszont erősen merevít. 
.-®*abő véleményünk szerint csak akkor 
Jöhet Berlinre hozzá és SPOO-es fedett- 
Pklyavilágcsúcsához (8:24.4) méltó formá- 
. 'V ha rövidesen elolvad a hő és a 
A w ® PőlópSlyán újra futni lehet, 

ruganyos, füves talajon sokkal több 
munkát lehet végezni az izmok 

„ilfáSos igénybevétele nélkül és Szál í 
btSr*sa'ma ebben az esetben feltétlenül 
ní«osU ia «  eredményt

ÜSXAS

BONATH-VANBOBnUAT AI APJT 
. A SIUSZ

A BTOSz péntekesti ülésén nagy szám
ban vettek részt az elnökség, az igaz
gatótanács tnéjain kívül a versenyzők is. 
Az ülésen vitéz Béldy Alajos, a MUSz 
társelnöke mondott emlékbeszédet. Mél
tatta Donáti! Deó dr érdemeit, meg
rajzolta egyéniségét és rámutatott azokra 
ez eredményekre, amelyeket pályafutása 
alatt elért. Meghatottan és Vérzéke
nyedre fejezte be szavait és a Jelenlevők 
néhány másodpercig némán áldoztak az 
elhunyt úszóvezér emlékének . . .

Az űszőszövetség elhatározta, hogy 
részvétiratot intéz Donáth Leó dr 
özvegyéhez é3 átiratban értesíti a Nemzet
közi TJszőszövetséget és az Európai. Uszó- 
livát. Elhatározták továbbá, hogy meg
festetik Donáth dif arcképét és a festmény 
az elnöki szobát fogja díszíteni. , Az 
úszóévad folyamán minden egyesület első 
versenyén egyperces gyászszünetet tart 
Donáth dr emlékére. Még ebben az év
ben kiírják a Donáth-vándordíjat. Az 
elhunyt sportvezér tisztelői részéről már 
adomány is érkezett a vándordíj anyagi 
feltételeinek fedezésére.

A  tanácsülésen Beleznal' Dászlö dr be- 
jelentette, hogy Donáth Beó végrendele- 
tileg egy művészi értékű szobrot aján
dékozott a MUSz-nak vándorúi jnlapitás 
céljára. A szobor a győztes Dávidot 
ábrázolja Góliát fejével Simkó János 
javaslatára végül elhatározták a tanács
ülésen hogy Béldy tábornok niagas- 
szárnynlásd emlékbeszédét kinyomatják 
és megküldik á társjpöyetségeknek és a 
felettes hatóságoknak.

H öS P O K T

A KOLOZSVÁRI 9. HADTEST
Csíkszentdomonkoson Bendezte jiíverse- 
nyét, amelyen 82-en indultak A verse- 
nyen a 8. hadtestparana nokság törzs
karán. kívül a székely dandárok parancs
nokul a a vármegye előkelőségei jelentek 
meg. íüredmények: Tiszti verseny!
1. Kekedy Tibor hadnagy 27. székely 
gyalogezred, 3. Ugrói; István főhadnagy 
9. híradó zászlóalj. 3. v. Cserei Ferenc 
hadnagy 27. székely gyalogezred. 
4. Daröczy Jenő hadnagy 9, híradó 
zászlóalj. Legénységi verseny: 1. Szabó 
Lajos, híradó katona, 2. Kozma Árpád 
27. székely gyalogezred, 3. Simon Ottó
27. székely gyalogezred, 4. Hegyi Pál
27. székely gyalogezred. 10 kilométeres
járőrverseny (28 induló): 1. a 8. székely 
határvadász dandár híradószázad, járőr
parancsnok Sulkovszky Alfréd hadnagy 
A járőr tagjai Szabó Lajos, Régen! Zol
tán, Bakó Gáspár. Szász Vilmos híradó 
katonák, 3. a p .  székely gyalogezred 
8. zászlóalj flSekedy Tibor hadnagyi,
3 a 9. híradó zászlóalj (Ugrón István fő
hadnagy). 4. a 27. székely gyalogezred 

■k steWaiJ lvP_ Gumi y * í«a e  J»aíteasySs

országnak. A  táv második felében aztán 
érezte ennek a túlságosan erős kezdés
nek a hatását. Dahlqvist ugyan nem 
tudott hozni rajta, de az óvatosan kezdő 
Bránstein egyre jobban felnyomult és a 
második 25 km-en néhány másodperccel 
jobb időt futva, mint az elsőn, hatperces 
hátrányából négy és felet lefaragott. 40 
km-nél Knrikkala ideje 2:5113 volt, 
Bránstrőmé 2:54:26. Viklundé 2:55:14. 
Dahlqvisté 2:57:50, Biteké 2:59:32, 
Lauror.ené 2:59:19. Freiburghausé 3:02:38 
Kasebaeheré 3:03:02 stb.

A  végeredmény*
í. Kurikkala (finn) 3:36:35.6. 2. Bran- 

strönl (svéd) 3:38:17. 3. Dahlqvist (svéd) 
3:41:44, 4. Viklund (svéd) 3:42:44, 5. Back 
(svéd) 3:47:37, 6. Freiburghaus (svájci) 
3:48:47, 7. Lauronen (finn) 3:49:10,
8. Jalkanen (fim   ̂ 3:51:33, 9. Kasebacher 
(német) 3:53:00, 10. Lauri (svéd) 4:01:12, 
11. Confortola (olasz) 4:01:54. 12 Srnolej 
(jugoszláv) 4:J>4:25, 13. Sonderegger
(svájci) 4:09:44, 14. Giacomelli (olasz)
4:14:32, 15. Gamma (svájci) 4:07:36, 16. 
Vanninen (finn) 4:08:21, 17. Johansson 
(svéd) 4:05:15. 18. Clementi (olasz)
4:1’6:40. 17. Roth (svájci) 4:18:53.

Vasárnap, a zárónapon az ugró világ
bajnokságot rendezik meg és rtána meg
tartják a világbajnokságok záróünnep
ségét,

4 sk ö reg Csekey 
nyerte -a BSE  
sifatérerserayét

A BSE kétnapos összetett siversenyé- 
nek első részét, a futóversenyt szomba
ton délután rendezte meg a Svábhegyen. 
A hó nem volt valami tökéletes, eléggé 
eljegesedett, de azért lehetett futni 
rajta.

Az egyéni elsőséget aránylag nagy fö
lénnyel Csekey Gyula, a BBTE volt baj
nokversenyzője nyerte. Csekey az idén 
először indult versenyen és a Cortinában 
levő legjobbak távollétébcií — akiknek 
szerepléséről még mindig nincs hír — 
hatalmas győzelmet aratott. — A  felnőtt
verseny befutója:

1. Csekey BBTE 1:27:39, 3. Kővári
BSzKRT 1:29:25, 3. Németberta MAC,
1-30:56, 4. Katona UTE 1:31:04, 5. Kiss 
J. MAC 1:31:09, 6. Kábel PSE 1:32:53, 7. 
Enyedi PSE 1:34:38, 8. Serák dr PSE
1:34:40, 9. Erdélyi PSE 1:36:04, 10. Rleth 
GSE 1:37:28, 11. Kiss BEAC 1:88:04. 12. 
Balos? PSE 1:39:40, 13. Pauer UTE
1:40:15, 14. Németh BBTE 1:41:22, 15.
Dvoracsek BSE 1:43:29, 16, Kerekes MAC 
1:48:57, 17. Lenke MOM 1:49:59, 18. Mol
nár BBTE 1:53:31.

Csekey az I. osztályú, Bábel a Il/b 
osztályú, Németberta s. II/a osztályú 
versenyt nyerte. — Az ifjúságiak befu
tója: 1. Vincze MAC 45:47, 2. Majorov-
szky MAC 46:10.

.4 vándordíjért folyó csapatversenyben.- 
1. PSE 457.5 pont, 3. UTE 438 pont, 3. 
BBTE 1-12.5 pont.

Vasárnap délelőtt 50 órakor a sváb
hegyi nagysáncon az ugróverser.yt ren
dezi meg a BSE 30 indulóval. Délután 2 
órakor 62 felnőtt, 9 Ifjúsági és 10 hölgy
versenyzővel a lesiklást rendezik meg.

Hiába tanult Szampiás ? 
Könnyűsúlyban biztos 
az olasz győzelem

Boaács balesete után Podányndk java
solták, hogy induljon harmatsúlyban, 
légben majd megy helyette Kiss.

— Isten ments — tiltakozott Podány 
—. elég volt Paolettiből egyszer is. Nem 
ízlik nekem a fiú stílusa.

e
Tegnapelőtt este beszélgették a szövet

ségi edzésén:
— Könnyüsúlyban biztos as olasz győ

zelem !
— Na-na...
— De igen. Tudniillik Monféra is olasz 

származású.
&

A viadal egyik legnagyobb mérkőzése 
a Frigyes—Cortonesi találkozó lesz.

— Frigyest nagyon elnyomták tavaly 
Rómában a pontozók — mondotta a 
Kanlcovszky Artúr társelnök-ügyvezető. 
— Nagyon kesergettI

Meghallotta ezt az egyik intéző.
— Most minden keservét kiadhatja 

Frigyes. Csak aztán adja is kit
*

Jászairól beszélték tegnap Csepelén:
— Figyeld meg csak, öregem, hogy 

fejre fogia állítani Jussi az olaszt!
— Jó, jó, csak aztán az ne „rúgja" öt

úgy képen, hogy kiszámoljákí 
® ■

Monferút, aki elsőízben szerepel a 
nagy-válogatottban, sokat ijesztgetik a 
szokásos ,.lehúzással".

— Annyit mondok neked, Kcmtyi — 
tanácsolták neki legutóbb —, szurkolj, 
hogy Jászai ne kapjon ki. Mert, ha ki
kap, dühös lesz. Ebben az esetben már 
gyömöszöld is a párnát a nadrágodba.

#
Az olasz ökölvívók szombaton reggel 

mindössze egy-egy darab kockacukrot 
reggeliztek.

— Ebédig egy harapást sem ettek — 
mondta Bulkó Béla szövetségi kapitány. 
— Majd annál jobban harapnak váró' - 
nap! — jegyezte meg csendesem Jelez, 
egykori ökölvívó válogatottunk.

$
PaoletU, az olasz harmatsűlyü váloga

tott az olaszok szombati erőnléti edzésén, 
meglepetésre, nem a tőle megszokott 
jobbalapállástan mozgott, hanem a re:. - 
dés balalapállásban.

— Csak nem így fog ee mérkőzni va
sárnap is? — kérdezte Jeles, — Bcégér : 
Szampiás akkor hiába tanulta a jobb. 
alapállásnak elleni harcmodort.

BIRKÓZÁS
A Miskolci VSC elhalasztotta a február 

9-re kiírt országos birkőzóversenyét.
Az UTE országos ifjúsági birkózó ver

senyt rendez vasárnap egész napon át 
Ujpcstcv., az aradir.tóul tornateremben.

TORNA
A BBTE országos tornaversenyt rendez

vasárnap egész napon át pasarétiúti új 
tornateremben. Az ifjúságiak és közép
korúak ré3zére rendezendő verseny férfi 
számait délelőtt 9 órakor, női számait 
délután 4 órakor kezdik.

J la tiíiitfM e lm e tzs

fe .Le .fiiíg ,
(Tőúmőhja szeFaHUÍjére inkább eiak 

f e í á l t ű d o a  ! )

Szombaton délelőtt edzést tartottak az olasz ökölvívók

11. magyar-olasz 
Ökölvívó viadal

D. e. 11 órakor a Városi Színház
ban.

Párosítás; ’ ,
Légsűly: Podány— PaesaaJ. 
Harmatsúly: Szampiás— Paolettí. 
Pehelysúly: Frigyes— Cortonesi. 
Könnyüsúly : Montéra— Proietti R. 
Váltósúly: Torma II— Petre. 
Középsúly: Csontos—Palmarlnl. 
Félnehézsúly: Jászai— Cornago. 
Nehézsúly: Homolya— Latini.

Pontoz: Erich Sohröder dr né
met (egyben  a mérkőzéseket is 
vezeti), Teodori Marlo dr olasz 
és Forray Árpád magyar.

A Szegedi
Dorozsmáa i

T K  Ökölvívó csapata ma 
z ottani levente csapattal

'A válogatott olasz ökölvívóit pén
teken éjszaka érkeztek meg Buda
pestre. Az állomáson a MöSz kikül
döttei fogadták a vendégeket, éa ka
lauzolták őket szállásukra.

Szombaton reggel 9 óra felé kel
tek fel. Elsőnek az óriási termetű 
Latini, az olaszok nehézsúlyúja jött 
le a szálloda emeletéről Paatetti tár
saságában,

—  Ilyen hatalmast er met ű ölcöi- 
vivő —  mondja Sulkó Béla szövet
ségi kapitány —  rég nem állt mát 
magyar földön szorítóba. Homolya el 
fog törpülni mellette.

Klaus István az olaszolt edzője 
nem érkezett meg a csapattal. Mint 
megtudjuk, hivatali elfoglaltsága 
miatt nem jöhetett Budapestre. Ed
zőjük azonban mégis lesz az ola
szoknak. Szombaton éjszaka Ugyanis 
megérkezik Rómából Budapestre 
Reá szövetségi segédedző és a mér
kőzésen már ő irányítja az olasz 
ökölvívókat. Megtudjuk még azt is, 
hogy az olasz válogatott közel há
rom hétig edzett együtt Rómában s 
valamennyi tagja kitűnő formában 
van.

Tíz órakor végre együtt volt va
lamennyi ökölvívó és Sulkó Béla 
szövetségi kapitány vezetésével 
autókon a Testnevelési Házba haj
tattak. Ott az edzőteremben mintegy 
húszperces edzést tartottak PaoletU  
vezetésével. Az edzés után Sulkó ka
pitány a következőket mondotta:

—- A z olaszok feltűnöm fegyelm e
zetten végezték el edzésüket. N agy  
meglepetés volt számomra, hogy 
PaoletU balalpálltísban dolgozott, 
holott ö kimondottan jobbalapáttású 
ökölvívó. Mindenesetre figyelmez
tetni fogom erre SzamplAst. Latini, 
a nehézsúlyú csak a szállodában kel
tett féS&hnetés hetuiom&sL, A s  SÖ£té-

sen nehézkesen mozgott. Homolya 
azért ne bízza el magát. A m i még 
feltűnt neksm, az Paesani borzasztó 
gyorsasága. Podánymak kemény csa
tája less vele.

Az olasz ökölvívókat Máiba kér
dezzük, hogy mit várnak a verseny
től, sorra kitérnek a válasz elől.

—  Majd a versenyen! —  mondo
gatják.

Latinitól annyit mégis megtudunk, 
hogy pontosan 195 centiméter ma
gas és az olasz bajnokságban a har
madik helyen végzett.

Az olaszok az edzés után forró 
fürdőt vettek, majd az olasz követ
ségen tettek tisztelgő látogatást 
Conte Turgi Prosperi vezetésével.

Egy óra tájban újból a szállodába 
volt a társaság. Ebéd után pihenő 
következett, este pedig moziban szó
rakoztak olasz vendégeink.

A  mérlegelés körül egy lüs vtts. 
keletkezett.

—  A s  olaszok azt akarták —  
mondta Sulkó Béla — , hogy már 
szombaton este mérlegeljünk. M i 
ragaszkodtunk a nemzetközi szabá
lyokhoz, udvariasságból azonban be
lementünk abba, hogy az olasz ősa
pát vasárnap délelőtt fél 10 óra he
lyett már reggel 8 óraisor álljon a 
mérlegre. A  magyar versenyzők 
mérlegelése változatlanul vasárnap 
délelőtt fél 10 órakor lesz.

—  A  magyar csapat —  mondotta 
még a szövetségi kapitány —  szom
baton fürdőben volt és alapos gyú
rást kapott. Ügy terveztem, hogy 
valamelyik szállodában együtt mái 
radjon szombat estétől a társaság, 
a fiúk azonban vonakodtak ettől. Azt 
hangoztatták, hogy az idegen kör
nyezet csak megzavarná őket. 
Egyébként döntetlennél aligha tetei 
rosszabb az eredmény. Egy kis 
tm asém í azonban győzhetünk m,
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MOTOK

Fontos kérdések  
a tnogyor m óló* 
res  ̂ nagygyű lé s  
s z ő n y e g é n

^Nagyszabású motoros nagygyűlést ké 
gzít elő Andrástsy Mihály gróf, a KMAC 
slelnöke. A  gyűlést a hó végén rendezik 
és tárgysorozatán igen nagyjelentőségű 
kérdések szerepelnek,, többek között 
annak megvitatása:

miképpen Sehetne felien eliten! 
at magyar motorsportot 

és eszel egyengetni az ország nagyfon- 
tosságú motorosításának útját.

A  meLgy&r motorsport — mint tudjuk 
°— liosszább idő óta hullamerevségben 
szenved. Hogy kik silányították hideg 
hullává a nemrég még izmos és fiatal
ságban duzzadó magyar motorsportot? 
Ne rendezzünk

teteirirehívást.
mert ismerve az „érdekelt" körök „érzé
kenységét’’ , bízvást hihetünk abban, 
hogy a számonkérésre válasz sehonnan 
sem nangzik el. legkevésbé pedig azok 
részéről, akik a címzettéi lennének az 
efajta számonkérésnek. Hiszen a lényeg 
s. fontos, vagy inkább a szomorú: a haj
dan erős és fejlődő magyar motorsport 
a semmivel lett egyenlő. A  magyar mo
torsport pusztulóban van (vagy talán 
már r el is- pusztult), feltámasztásához 
inár-már csodára van szükség.

Szerencsére új korszak van virradóban. 
Andrássy Mihály gróf mint sportember

mint független személyiség (akinek a 
KMAO házatáján, de egyéb házaktáján 
sincsenek érdekei; kezébe vette a vakoló
kanalat, amellyel a lerombolt falakat 
akarja újraemelni. Ebben a munkájában 
mellette áll mindenki, kinek a magyar 
motorsport sorsa a szivén és a lelkiisme
retén fekszik.

A magyar motoros nagygyűlés elé ér
deklődéssel nézünk. Talán megtörténik a 
csoda. Mert megvan hozzá a képesség 4r> 
amiben eddig a legnagyobb hiány volt: 
a jóindulat. Mert a motorsport iránti jó
indulat eddig inkább jelszó volt a „h i
vatottak'6 ajkán és a valósággal olyan 
párhuzamban haladt, mint a gyakorlat 
az elmélettel a „Nagyidai cigányok"4 című 
örökbecsű költemény bevezető soraiban.

K E R É K P Á R

Két wsmÁgűíí egyesületi 
bajnokságot ír ki ex idén 
a z  M K S z ;
egyet ötös csapatokra és egyet tetszés- 
szerinti csapatokra

lendülettel, teremteni ©karón látott 
neki as MKSz az új esztendőnek. Pénte
ken este mutatkozott be az új tanács. 
Az egyesületi kiküldöttek teljes számban 
megjelentek. Az ülés előtt sportfilm- 
bemutató volt. Érmek során lepergették 
a gödöllői MOVE-sporthét, a T&ndary 
által készített svábhegyi hegyibajnokság 
és végül a rnultévi kerékpáros szente
lésről készített keskenyfilmfelvételeket. 
Közel száz versenyző nézte végig ezeket 
a tanulságos mozgóképeket. Nagy sike- 

ji rük volt. Az M KSz. elhatározta, 'hogy a 
közeljövőben újabb sorozat filmfelvételt 
fog levetíteni, ezek között az OTT által 
& berlini olimpiáról készített felvételeket 
és Szekeresnek a népligeti nagykörben 
tavaly lebonyolított idénynyitó verseny
ről készült filmjét.

Ezután került sor a tanácsülésre - 
Szeder elnök ismertette a kerékpárosok 
biztosítását célzó mozgalom előkészítő 
munkáját, mely most befejezéshez jutott. 
A  szövetség 7 kebelébe tartozó tagok 
részére kilencven fillér befizetése ellené
ben mindenki 1000 pengőig terjedő élet
ás balesetbiztosításban részesül. Ez az 
eredmény az egyesületi kiküldöttek részé
ről osztatlan tetszésre talált.

Általános érdeklődés közepette számolt 
be Szeder elnök arról a vizsgálatról, 
amelyet Csutorádnak a közgyűlés , előtt 
elhangzott vádjai téttek szükségessé. 
Ismeretes, hogy .Csuforás azt állította, 
hogy a szövetség által díjként kiosztott 
és 40 pengő értékűnek vallott serlegek 
valóban nem érnek többet 13—20 pengő
nél. Az elnök, bejelentette^ hogy három 
szakmabeli szakértő meghallgatása és 
azoknak felelősségteljes vélemény e alap-

1 jáiv bebizonyosodott, hogy Csutorás vádja 
1 alaptalan.

Szabó László javaslatára ezután érde
kes vita indult meg az országúti bajnok
ságok rendszerének megváltoztatása fe
lől. Eddig az országúti bajnokság a tö
megsportot szolgálón nem vette szigo
rúan a minőségi eredményt és minden 
rajthozálló, s,ki az enyhén megállapított 
kötelező szintidőn belül érkezett a célba, 
pontozásban részesült. Ezt, a kapitány 
és munkatársai szerint a sport céljait 
nem maradéktalanul szolgáló bajnoki 
rendszert korszerűsíteni kell. Minden 
egyesületnek minden versenyben csak az 
öt legjobban helyezett versenyzőjét kell 
pontozni — így szól az együk —, főként 
a kisegy esül etek körében nagy népszerű
ségre találó javaslat. Ezzel szemben 
azonban mereven elutasító álláspontot 
foglalt el a. WMTK kiküldöttje, aki azt 
állította, hogy ezzel a bajnoki rendszer
rel megöli a szövetség a tömegsportot és 
a versenyzők szípkázását vonja maga 
után. Végre Szittya főtitkár megtalálta a 
középutat: azt javasolta, hogy írjon ki
az MKSz ebben az esztendőben két or
szágúti ? bajnokságot. Egy minőségit, 
hogy ott az országos kapitány célkitű
zései érvényesüljenek s egy mennyiségi 
jellegű bajnokságot, a tömegsportot szol
gálón. Felmerült olyan terv is, hogy a 
minőségi bajnokság pontozásában egy, a 
tízpróbához hasonló rendszer alkalma
zása volna célirányos. Remélhető, hogy 
ez bx utóbbi pontozási lehetőség meg
gyorsítaná az iramot és megszüntetné a 
majálisozással együttjáró hajrágyőzelme
ket, melyek az országúti sportot egyálta
lában nem szolgálják.

-
ASZTALITENISZ

MA A RESO KISMOTOKOSAI AZ UGRÓ* 
SÁNCRA MENNEK

A-rákospalotai kismoíoros gárda a hó
terep hiányában (?) az ugrósánchoz Bródí 
vonulj ki. Itt a kismotor egy másik Bock 
előnyös és nagy* teljesítményéről tehet 
vizsgát, valamint a kismotoros versenyző- 
gárda is bebizonyíthatja ügyességét 
Az eddigi gyakorlatok a kismotorok 
előnyét igazolták az ugrósáncon. Az 
eddigi nagy K TT  terepedzésein program
ba iktatott ugratókon a kismotorok ered
ményei jóval felülmúltak a nagymotorok 
eredményeit. A ítESC ma vette első eset
ben programjába c.z ugratókat. Ez nem- 
csak a kísérletezőket állítja nagyobb 
feladatok €;lé. de kimagasló esemény lesz 
a rákospalotai sportéletben , is. A  mai 
terepedzés helye ismét a Rákos-út 
végén levő terephelyen lesz, vendégeket 
szívesén lát a kismotoros szakosztály. 
Megtartja szokott nagysikerű motorozá
sát természetesen a K TT  is a szokott 
tereo egyik eddig kissé elhanyagoltabb 
pontján.

ASZTALI TENISZ CSAPATBAJNOKI 
EREDMÉNYEK.

Schrett 2,
Fischer 2, .illetve Schmidl 4, 
Eriéül ander 1 B Meingaszt 0

I. osztály
DSC—EXE 9:6. Barna I I I
'■ 2, — ’

1,
győzelem

MTK—VÁC 8:8. Lantos 4, Mechlovits 2, 
Kün 1, Szegfű 1, illetve Benkő II. 3, 
Surányi 2, Vidor 2, Zsolnai 1 győzelem.

VÁC—Budafok 8:8. Zsolnai 2, Vidor 2, 
Nemes 2, Békefi 2. illetve Rózsa 4, Ver- 
bai 4, Kécza o. Dörflinger 0 győzelem.

Piaristák—Budafok 9:4. I. osztályú
asztali tenisz csapatbajnokság. Simon 3, 
Reichardt 2, Lakatos dr 2, S;őke II. 2, 
illetve Rózsa 3, Kécza 1, Verbay 0, 
Dörflinger 0 győzelem;

] né 2, Singer ö, illetve Schönek 1. Emődi 
1, Bertalan 0 győzelem.

II. osztály
K IT —BTK 9:2. Guy 3, Erdélyi 3, 

Szabó 2, Heves 1, illetve Antal 1, Med- 
veczky 1, Monostori 0, Schlakta 0 győ
zelem.

Rákospalotai MOVE—Kelenvolgy 9:3
C'zakó II. 3, Simonek 3, Csánki 2, Gulyás 
1, illetve Szűcs 1, Péty l a Lombos 1, 
Mihaliszka 0 győzelem.

Ifjúsági
DSC—PSC 9:2. Lichtrhann g, tornai II. 

3, Csender 2, Schwider 1, illetve Takács
1. Máthé 1, Beringer 0t Márkus 0 győze
lem.

WMTK—PSC 9:8. Péllérdi 3, Nagy F.
2. Nagy ö. 2, Kleimban 2, illetve Máthé 
I  2, Márkus 2, Szakács 2 győzelem.

PA E Y A Z A T I Ü Z E N E T E K

Kovács J. W  : Az utolsó fordulóban 
nem szerzett 17. hanem csak 16 pontot. 
Erről személyesen is meggyőződhet. 
,,Marika'*: Pestszentlőrinc az utolsó for
dulóban három különböző szelvényén ért 
el 21 pontot. 20 pontot csak két pályázó 
ért eh

I. osztályú szövetségi ölj 
r DSC—DTE 9:3. Huszár 3, Baróti 3, 
Vornai I  2, Kankovszky.. illetve Wagner
1, Herényi 1, Tamási- 1, Pálos 0 győze
lem.

VÁC—Budafok 9:2. Grttziwalű 3, Sugár
2. Ponkő I. 2, Ernszt 2, illésre Metzger 1. 
Fleck 1, Emscbperger 0, Plorváíh 0 győ
zelem.

Vízművek—MOVE Széchenyi 9:4. Meg
érdemelt' győzelem. Ifj. Eréhyi (Engler)
3 gy, S.tolpa 3 gy, Pálfy 2 gy, Mihálovics 
dr 1 gy, illetve Téglási és Bényi 2 -̂2 
győzelem,

■ • Női ;
VÁC—BTK 5:2. Vermesné S, Grümwaid- 1

IFJÚSÁG
A Szent István gimnázium V II. B) osz

tályának olasz és német nyelvet tanuló 
diákjai tegnap ökölvívó kesztyűvel mér
ték össze az erejüket a KISOK .hernád- 
utcai keretének edzésén. A  Tálay János 
tanár vezetésével lefolyt mérkőzés ered
ményei (pehelysúlytól fe lfe lé ): Schmiedí 
(o) győz Varga ellen, Pfeiffer (o)—Nagy, 
Korányi (o)—Várnay és a Tatai (o)— 
Székely L. mérkőzés döntetlenül vég*ző- 
dött, Szauer (o) győz Molnár ellen, Bíró 
(o) nyer Baksa ellen. Végeredményben 
tehát az „olaszosok” győztek 9:3 arány
b a n x

| KOSÁRLABDA
1 MA: BSZKRT I.—BEAC X. HANGADÓ 
A KOSÁRLABDA VILLÁMTORNÁBAN

Vájjon folytatódnak-e a meglepetések 
c. kosárlabda villámtorna második for
dulójában ?

A  villámtorn® második fordulöjának 
r é s z le t e s  m ű s o ra  *

BEAC II.—-BBTE (vezeti: Kelemen és 
Dobozi). Az egyetemiek újonc csapata, 
ha úgy játszik, mint a testnevelők ellőni 
mérkőzésen, akkor Budának nagyon 
nehéz, dolga lesz. Kérdés azonban, hogy 
a műegyetemi pálya megfelel-e az egye
temi csapat rendszerének. A  BBTE a 
hírek szerint & legerősebb csapatával 
veszi fel a harcot Biztosan játszik a két 
Tichy-íivér és a budai védelem oszlopa, 
Petiik dr is. A  mérkőzés 2 órakor kez
dődik.

BSeKRT  II.—BSE (Kelemen és Dobozi). 
A fővárosi csapatnak biztosan kell győz
nie. Á  villamos csapatnak sok a sebez
hető pontja. (9.30).

BBTE—MAFC (Király és Hepp dr). 
Két különböző rendszert játszó csapat 
közül a műegyetemiek harcmodora a 
megfelelőbb a műegyetemi pálya kis 
játékterére. Ha a budaiak nem lesznek 
fáradtak a BEAC I I  elleni mérkőzéstől, 
akkor a játék nagyon nyílt. Szerintünk 
az a csapat győz, amelyiknek jobban 
megy a kosárra dobás. (10).

BEAC I.—TFSC (Király és Körmét!dy). 
Á  BEAC most jói együtt van. A  BEAC 
erejét nagy részben a jól belélegzett 
rendszer teszi ki. Ezzel szemben a test
nevelők már az elmúlt forduló során 
némi zavart árultak el az összeállításuk 
terén. Mindezeken túl azonban van a 
TF-ben valami különleges erő, ami rend
kívüli erős hajrá kivágására képesíti. 
Mégis a BEAC sikerét kell várnunk, 
mert a támadósorában sokkal nagyobb a 
gólerő. dl) 30).

BSzKRT I.—BEAC II.  (Hepp dr és 
Körmendy), Reméljük, hogy a bajnok
csapat ellen megmutatja a BEAC újonc
csapata, hogy komoly ziyereséget jelent 
a kosárlabdában. (11).

BSE—TFSC (Paku és Szamosi). A  fő
városiak az esélyesei a mérkőzésnek, de 
nagyon nehéz küzdelem után fogják 
csak két vállra fektetni a testi évelőket. 
(11.30).

MAFC—BSzKRT II. (Nonn ás Bada
csonyi). Bujáknak és Eszéki nek, a 
MAFC két gólzsákjának a hazai pálya 
előnyeit nem lesz túlságosan nehéz 
kihasználnia. (12).

BEAC I.—BSzKRT I. (N őm? és Bada
csonyi), A  villámtorna rangadóján 
nagyon érdekes mérkőzésre számíthatunk. 
Vájjon a rövid játékidő alatt és a szükre- 
szabott MAFC-terembsn a szerencse-e, 
vagy a nagyobb játékkészség dör.ti-e el 
a mérkőzés sorsát A  formák alapján a 
villamosiaknak van nagyobb esélyük a 
győzelemre, de nem szabad elfelejtenünk, 
hogy ezen a mérkőzésen sorsdöntő lehet 
egyik, vagy másik játékos gyenge for
mája és akkor máris zavar áll be a 
gépezetbe. (12.30).

A  villámtorna, mai fordulóját «  BBTE 
tornatermének másirányű elfoglaltsága 
miatt a MAFC- terem ben játszák a 
csapatok.

A m .  és IV.
osztályú csapiatok részére kiírt vlllám- 
toma első fordulója is ma délelőtt kerül 
sorra a MOVE Podmaniczky-utcai torna
termében. A  műsor a következő; Yacnum— 
SzFC (Jánosházi és Vajk), 8. BSzKRT
III .  —KLE (Jánosházi és Vajk). 8.S 0. 
BSE I I —BTC (Hercz és Luczák). 9. 
MAFC I l i .—BBTE (Hercz és Luczák). 
9.30. BEAC II I .—BEAC IV. (Hulényi és 
Detre), 10. BTC—MAFC (Lakatos és 
Fazekas), 10.30. BEAC IV.—BSzKRT III .  
(Hulényi és Fazekas), 11. Yacaaiu—BSE 
(Lakatos és Detre). 11.30. BBTE—BEAC
IV. (ÍEnyedi és Mészáros), 12. KLE— 
SzFC (Enyedi és Mészáros), 12.30. 131-es 
cserfc.—-WMTK (Jánosházy és Enyedi), 1.

S Z E R K E S ZTŐ I Ü Z E N E T E K
Albrecht József üjdombovár. Pálfaí 

János címe* Budapest, X IVB Gyarmat- 
utca 81»

K É Z IL A B D A
A FEBETTPALYA K f i2 t tA B M »A » í lS fo  

SÁG ÁLLÁSA 
Szövetségi

1, Elektromos 7 @ — i Sf:1}® m
2. BSzKRT 6 B — i 30:54 w
3. VÁC 7 4 — 3 90:58 g
4„ BTK 7 4 — 3 109:78 8
5. MTE 8 4 — 2 90:74 É
6. Piaristák 8 4 — 2 89:85 a
7. MAFC 7 2 — 5 105:105 4
S. BTC 6 2 — 4 50:75 4,
9. WMTK 6 1 — 5 42:87 9

10. Mo Poszté ö — — 6 49:106

A  HARMADIK HELYÉRT 
néhány „nagy*4 összecsapás kerül 
a fedett pálya kézilabdába jm-okság v-asáfe 
napi fordulóján. A  VÁC—BLE lX  és s. 
BLE V II—BSzKRT mérkőzés döntő fon
tosságú rangadók hangulatát fogja íelö 
idézni. Mindkét mérkőzés gyors és „ha
rapós” csatának ígérkezik — és sokkal 
gyakorlottabb és szigorúbb játékvezetőt 
kíván, mint a. ,,jószívű” Falván és Pállá* 
Nagy érdeklődés várja a két „szeszé- ■ 
lyes‘% a BTC és az MTS összecsapását. 
A jövővasárnapi, bajnoki döntő előtt a 
MAFC nagy gőlarányjavítást rendez, az 
Elektromos pihen. Részletes kézilabda- 
műsor :

BTC—MTEi Biztos B T C- g)r őzei emr©
mutat a ,,papír” . De mindkét csapat 
olyan szeszélyes formákat mutatott, hogy 
összecsapásuk ennek ellenére nyíltnak 
számít (12. óra. Szabó). — VÁC—BL1S
IX :  A  VÁC óriási teremgyakorlatát ki
egyenlíti a IX. kerületiek mozgékony
sága és lendülete. Meglepetésnek lóg szá
mítani, de mi biztos iov en t egyözelmöft 
várunk <3.51. Palvin). — MAFC—\VMTK: 
Fölényes műegyetemi győzelem a csepeli 
újonc ellen. A. bajnokjelölt a gólarányt 
sem fogja „elhanyagolni” , mert arra is 
szükség lehet jövő vasárnap (5.30. Piac 
tér). — BLE V I!—BSzKRT: Az elmúlt
forduló meglepetéseinek „hősei” . A  V1L 
kerület akkor ” kikapott, a BSzKRT győ~ 
zött -— a várakozás ellenére. A  meglepe
tés ma aligha folytatódik és az esélye
sebb leventecsapat alighanem biztosai 
győz a viilamosi&k ellen (8.15. Pállá).

//. osztályú férfi: MTH--BTC (12.S8.
Pusztay). — BTK—BLE V II  (2.12. Fők 
dl). — Elektromos—KAOE (3.18. Bognár)o 
— MAFC—Széchenyi (7.09. Egri). — ///• 
osztályú férfi: MTE—Wacker (1.39. XhH 
tasi). — Kistex—Magyar Posztó (4.57* 
Bobrovszky). — MAF’C—Széchenyi (6.S& 
Berdó). — BSzKRT—BLE V II (7.4% 
Sághelyi). ■— Szövetségi díj: MTEÍ—BTC 
(1.08. Szöllősy). —■ BTK—Elektromos 
(2.45. MocsáryL —  VÁC—Magyar Poszté 
(4.24. Erdődi). — MAFC—W M TK (6.0& 
Újváry A.)„ — BSzKRT—Piaristák (8.43a 
Zsigmond).

I I .  osztályú nőis Magyar Famut—K&e 
Kelenföld (délelőtt 9.50. Gla t̂z), — l lh  
osztályú női: Ko. Kispest—Ko. X. (9.25i 
Kurucz). —- Standard SO—Ko. Kelenföld 
(10.15. Nagy). FSC—Ko. Elzett (10.40* 
Nagyváradi), — MTE—Ko. Pesterzsébet 
(11.30. Teli). «— A  mérkőzések a Szent* 
királyi-utcai Nemzeti Tornacsomals.baffi 
lesznek. Délelőtt 9.25—12 óráig a női 
patok, 12—9.30 óráig a férfiak játszanak;

VÍVÁS
A vívőszoveiség Tendkfvüls 

pénteken tartott ülésén \,áltozt.atás 
kül elfogadta az alapszabályok módosít 
tását s nyomban fel is terjeszti a ko**' 
mányhatósághoz jóváhagyás végett. -A® 
alapszabályok sok lényeges részben meg° 
változtatják a vívás életét és új alapokra 
fektetik as egész szervezetet." Az admi
nisztrációs és szervező munkát több 
részre tagosították s azt ezután a meg» 
s.v>aporított számú alelnökök fogják telj* 
hatalommal intézni. Az újítások részleted 
ismertetésére még visszatérünk. Az ide* 
tisztújítást csupán, a módosítások jóvá
hagyása után tartják meg, mert m  új 
szervezet szerint kívánják az új tisztikart- 
megválasztani.

M O ZI

Meqfilmesiiik Harsányt 
Zsolt „Magdolna" 
című regényét

Harsány! Zsolt egyik legérdekesebb és 
legmerészebb regéibe, a „Magdolna**- 
hamarosan filmre kerül, A Magyar írók 
Filmje vásárolta meg a regény filmjogát 
és , B. Kokas Klára vezetésével a közel
jövőben megkezdik a felvételeket is a 
Hunniában.

A  „Magdolna** főszerepeire a követ
kezőket szerződtették: Lázár Mária,
jfnray Ida. Petrövícli Szvetisziár, Somlay 
Artúr éa Kamarás Gyula.

Bolgár Géza leleplezi 
Csörögby Gézát

(Kémügy 1)
Jjecemberben m utatták be nagy 

sikerrel az ism ere tlen  ellenfél“  
című m agyar kém film et. H árom  hé
t ig  já tszo tták  a bemutatómoziban. 
A z  ism ere tlen  ellenfél“  Író ja  Csö- 
röghy  Géza, rendezője Bodriguez 
J3ndre, gyártási, vezető je Bolgár 
Gézti volt. Es a három név olvas
ható a Hunniában azon a  fekete  
táb lán is, am elyre esténként k iír ják  
a  most készülő új kémfilm , az 
t i k i t  elkap az ár“  másnapi munka
rendjét. '

—  Mindenütt a világon már régen 
készítenek kémfilméket —  mondja 
Bolgár Géza. a gyártás i vezető. —  
Nálunk is sikeresen játszották a 
német, amerikai és francia kém fil
m eket, a magyar filmek közé még
sem iktatták be ezt az izgalmas mű
fa jt. Talán, mert az egész kérdést 
n&m, érezték annyira időszerűnek, 
amennyire ma éreznünk kell. A  
Tcémfilmnek ugyanis éppen az a leg
hasznosabb hatása, hogy m ialatt ve
szélyt, izgalmat és regényességet 
tartalmazó cselekményével leköti a 
közönség érdeklődését és izgatja a 
képzeletéi, közben hozzászoktatja 
ahhoz is, hogy „óvakodjunk a ké
m ek tő l!" 8  ma valóságos nemzeti 
érd ek ,'hogy erről soha senki se fe 
ledkezzék el !  -

A z t  Is elmondja Bolgár Géza, hogy 
'az új kérnfilmben Bimor E rzsi, H íd-

véghy Va léria , Földényi László, M i
hály/fy Béla, Pgthes Sándor és So
mogyi Nusi já t s z ik . főszerepet. T o 
vábbá e g y  új színészt Jeney Ottó.

—  Saját felfedezésem! —  mondja 
a gyártás i vezető.

V égü l a szerző iránt érdeklődünk. 
Csöröghy . G ézáva l ugyanis sem az 
„Ism eretlen  e llen fé l"  forga tása  köz
ben, sem a bem utatón nem ta lá lkoz
tunk.

—  Talán m ost Itt van a gyárban? 
—  kérdezzük.

Igen, ü t  van  —  válaszol m o
solyogva B o lgár. —  De talán hagy
ju k ! , . .

A  m osoly gyan ú t ébresztett ben
nünk. Hiába, ahol kém film et fo r 
gatnak, ott m inden gyanús.

•— Rodriguez, a  rendező, sok kém 
regényt 3s ír t —  mondjuk — , nem 
ő ír ja  az önök kém film je it is ? . . ,

—  N em ! N&m! Igazán nem ! . '. .
—  H át akkor k i 'ez a  rejtélyes 

Csöröghy ? —  tesszük fe l a kérdést 
keményen.

Bolgár G éza h irte len  beva llja :
—  Én vagyok  . . .
í g y  sikerült lelepleznünk a  sze

rény szerzőt. E z  m ár biztosan a 
kémüknek üdvös h a tá sa . . .

Á T R IU M , B É C S I:

Szeressük egymást
Barabás P á l regényéből Cserépy 

A rzén  rendezte ezt a  filmet. A  
szerző -is, a rendező is azok közé 
tartozik, ak ik  nem csak szórakoztatni 
akarnak, hanem  kom olyabb célok 
szolgálatába szeretnék  állítani a 
film gyártást. Lépésük  persze m ég 
nem o lya ii b iztos, m int azoké, akik 
kitaposott u takon  járnak és nem  is 
olyan jó l fe je z ik  k i m agukat, m int 
a rég i dalok énekesei. Jószándékuk 
azonban fe lté tlen ü l elismerésreméltó. 

a
(A  közönségnek nagyrésze már 

túlságosan megszokta , . hogy a ma
gyar filmek vsak kacagtatnak, vagy 
magánügyeket szellőztetnek. A  gon
dolkozásra késztető jíin v t-*  a legna
gyobb óvatosság m elleit is ■—  ellen
kezést v á lt , ki, a . közönségből, sőt a 
Mozgókép.vizsgálé Bizottságból ts.

Bz pedig nagyon veszélyes —  a 
filmre nézve.)

®
A női főszereplő Bnlla Klma. Szegény 

lányt játszik. Gazdagságről álmodik, 
ennek következtében zavaros helyzetekbe 
keveredik, de még jókor elhatározza, 
hogy ahhoz a derék, egyszerű fiúhoz 
megy feleségül, aki igazán szereti. 
S akit egyszer talán még ö is megszeret
het . . .

A  derék, egyszerű fiút jWaWáry Zoltán 
alakítja. Kitűnő. És nagyon jó a 
szegény lány apjának alakítója is: Danis 
Jenő.

Gregnss Zoltán ezúttal dírándult a 
„rokonszenves fiatalember" szerepkörébe 
A gazdag gyáros fiát játsza. Mielőtt el
foglalná apja helyét, előbb odaáll a gép 
mellé, beköltözik albérlőnek a gyári 
portáshoz és megpróbál megélni — az 
órabérből. (Barabás Pál valahogy ezen 
az úton szeretné közelebb vinni egymás
hoz á gyárost és a munkást.)

Erdélyi Mici, Hidvéshy Vali és Bácz 
Vali: három elegáns grácia, üsortos,
Simon Jlarcsa, Köpeczi-Boőcz, Biliesi, 
Toronyi és 1 á.v Béla játszik még jelen
tősebb szerepet az új magyar filmben.

A  M O ZIK  M Ű SO RA
RÖVIDÍTÉSEK - Sz =  szombat, V -  vasár 

nap, \u ™ !/j. í  =■ ‘/c, h = %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit körűt 55. Te!.: 153 934.
Í6, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Szeressük 
egymást. (Bulla. Osortos.)
BhLVAKOSi HÍRADÓ Petőfi Sátdor-U. 6. 

T .: 181-244 10-tai 24-ig folyt Magyar- 
Ufa-, Luce-, Fos és rajzoshíradó. Japán, 
Roictázeia hajtóereje. (Colin Köss soro
zat i n . )  Zei.cdélutáu a Hubay-palotában. 
CAS1NO Eskü-út 1. T.: 383-102. fS, b8, 
hlO. Sz. V.: n4-kor is. Arviz ír diában. 
(Tyronne Powor, Myrna Loy.) 2-ik héti 
CITY Vilma* császárát 3fi P.: j l iu n  
b6. b8, hlO. Sz. V.s h4-kor is. Titkok 
kastélya. (Margaret DiEÖsay.) 2. hét! 
CÖRSO Váci-utca S. Te'efoj: 182 818.
fS, fS. no. V.: f4-kor is. Mickey Rooney, 
Judy Garland: Nem gyerekjáték.
BÉCSI Tej éz-körát 28 Tel.: ! 23-952.
f6, f8, Í10. Sz. V.: f4-kor is. Szeressük 
egymást. (Bulla, Csortos.)
FÓRUM Kossuth Lajnvu. 18. T.- 189 543. 
n5. f8. hlO. Sz. V.: n4-kor is. Egy 
életen át. (Paula Wessely.)
HÍRADÓ Erzsébet köriül tó T.: 222-499.
9-től 24-ig folyt. Magyar- üfa L.uce- 
Fox ég rajzoshíradó. Az élctösztön csö- 
dái.. Zenedólutátt a Hubay-palotábnn. 
OMNIA KÜlcsev-utea 3. Tel. 150-123.
5, n8. flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Egy életen 
át. (Ptjula \Vcsse!y.)
RAuiUS Nagvpiező-utéa 22. Tel.: 122-093. 
Iá. fi. flO. Sz. V.: 2-kor « .  Egy asszony 
hárőin élete. Charles Boyésr.) 4 ik héti 
ItOYAI APOI.UO Erzsébet-körut 45 T
222 002. r.S. fS. blO.'Sz. V.; 3-kor is.. Dónk/ 
Pista. (Jávor, 'Símör. Lukács.) 4-ik hét! 
SCAi.A Teréz körút S(). T.: 114-411
né. f.8, híO. Sz. V.: 3-kor is. A holnap 
hajósa. (Alicc Faye.) 2-ik héll

URÁNIA Rákóczi-út 21 Tel.s 148 046.
5, c8, flO. Sz. V.s S-kor is. Jud Süss. 
(Ferűit.and Marian. Werner Krnusa. Hein- 
rich George.) 3-ik hát! Beosüld a mun
kát.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút S. T.s 422-722. 
f4, Í6. f8, flO Sz. V.s í2-kor is. Nagy-
vili,gi nő,
CÁRITÓL Baross-tér 8S. Te’ .s 134-337
f4, fG, fS, f 10. V.s f2-kor is. Szerelem és 
vérpad.
CORVIN Üllöi-út 40. T.s 138-9S8. f4, 78, 
f8. fiit. V.s f2-kor is. ^Broadway Melody 
1940. V. d. e. f i i :  Pnpueshűe.
ELIT  Szent Islvás.-körút 15. Tol.: 114-502. 
4, 6, 8, 10, V.s 2-kor is. Broadway Melody 
1940."
HOLLYWOOD Belhl.m-tér S. T.s 225-003. 
Í4, f8, f8, flO. V.s f2-kor is. Broadway 
Melody 1940. V. d. c. f i i :  Szálhámo&nő 
voltam.
LLOYD Hoiián utca 7/a. Tel.s 111-994. 
f4, f6. f8, fiO. V.- f2-kor is. Hét ezilvafa. 
PALACE Erzsébet Körút 13. T.s 221 -222.
11. 2, 4, 6, 8. 10. Noiredamei toronyőr. 
4. hét!
PATRIA Népsziaház-ntea 18. T.s-.145-675. 
4. 6. 8. 10. V.s 2-k-or is. Hát ezilvafa.
V. d. e. hll: ITa eljön a holnap.
SAVOY OUŐi út í. T.. 140-040. « .  75. 78. 
flO. V.s í2-kor is. Hét szilvafa. V. d. o. 
f i i :  Ha eljön a holnap.
RTMP1.0N Horthy Miklós-út 52. T.s 258- 
899. f4, 18, f8, flO. V.s f2 kor is. Hét 
szilvafa. Y. d. ©. 11: Riadó a FöMközi- 
tenpreron.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.s 225-276. 11,
12, f4, 16, ts, no. Csata. 2. hét!

Tovább játszó m ozik
ALKOTÁS Gömbös-út 11. Td.: 555 574.
3, nG. n8, nlO. Az aranyváros. V. á. e. 
O: Az elcserélt ember.
FELVAROS! Irányi utca 21. T.s 334-5S3.
4, 6. 8. 10. V.s 2. h3. 4, h5, 6, h7. 8, 
h9, 10. Cserebere.
Bi DAI APOLLO Széna tér T.: 851-500. 
75. 77, 9. V.s 12. 74. Í6, fS. 710. .Csere
bere. V. d e. f i i :  Pusztai szél. 
ELDORADO Népszínház n. 31. T.s 133-171. 
i. 6, 8. 10. V.: 2 kor is. Pénz beszél. V. 
d. e. 710, Í12; 120-as tempó.
HOMFROS Herm-.na-út 7. Tel.s !9R:178. 
h5. 7, n1ö. V.s 72-tői. Sz.: Í4-ÍŐ1. Z. a 
fekete lovas.
IPOLY Csáky-utca 55. Telefon: 292-626. 
Í4. Í6, 78. flO. V.: 72-kor is. Stanley, a 
riporterek királya. V. d. e. 11: Ha, old 
l.'oyd matiné.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Te!.:
134-644. f4, 76. 78. flO. V.s fiakor is.
Stanley, a riporterek kiráiya. V. d. e. 
flO. 712: A falu rossza 
OLYMPIA Erzséhpt-k.irút 25. T. 128 188. 
31, 1. 2, 4, 6, 8, 10. Cserebere. x 
OTTHON Brnitvkv ulCa 3. Te 146-417 
1.4, nO. h8. mo. V .: n2 kor is. Cserebere. 
V. d. e. 10, f 12: Zöld frakk.
PHőNiX Rákóczi á> 6R Te'.. 223-54?
U. 1, 3, 5, nS, flO. Stanley, a riporterek 
királya.
líl.ALTO Rákóczi óí 70 Telefont 224 443. 
li, 1. 3, 5. n8. flö. V.s 10. 12, 2, í. 5 
8, 10. Irtaná zsarnoka, ,

A  R Á D IÓ  M Ü SO RAg ■' 
Yasárnap. febrn&r % -  '

Budapest I. (549.5 m.) 8s Ébres$f&: 
Hanglemezek. 8.45: Hírek. 9: Unitárius
istentiaztélet. (Barabás István.) 10: 
Református istentisztelet. (Ravasz László 
ör püspök.) 11: Egyházi ének és szent
beszéd. (F : Vargha László S. J ) 12.3#: 
Az Operaház zenekara. Vezényel: Rajtéi" 
Lajos. Közben 13: Az időszerű lógóiba." 
lom. 13.45: Hírek. 14: Hangképek a
magyar—olasz válogatott ökölvívó mér
kőzésről. Közvetítés a Magyar Művelődé® 
Házából Beszél; Legényéi József db. 
14.25: Hanglemezek. 15: Óla josmagvak
termesztése. Mayer Károly dr előadása. 
15.30: A  Mária Terézia 1. honvéd gyalog
ezred zenekara. Vezényel; Pongrác^ 
Géza. 16.30; A művészeti érzék fejlesz
tése. Pátzay Pál előadása. 17: Hírek
magyar, szlovák és ruszin nyelven. 17.15: 
Honvédniiisor. 18: Petőfi öccse. Pataky 
József előadása 18.25: Szalonötös. 19!
Hírek magyar, német és román nyelvem. 
19.20: Erdélyi nóták. Kóréh Endre énekel, 
kíséri; Oláh Kálmán cigányzenekara. 33zt 
a hangversenyt a norvég rádióállomások 
is átveszik! ?!>: Híres asszonyok a
drámában. Peéry P iri és Szörényi Éva 
előadóestje. Az összekötő szöveget írta: 
Szabó Lőrinc. Felolvassa: Lehotay Árpád. 
Rendező: Caanády György. 20.33: Sport- 
eredmények. 20.40; A  közönség kedvelt 
lemezei. Közben. 21: Péter fordulása.
Gyallay Domokos elbeszélése Felolvasás. 
21.40: Hírek. 23: Weidinger Ede szalon- 
zenekara játszik. 23: Hírek német, olasz, 
angol és francia nyelven. Kb. 23.23: 
Veress Lajos cigányzenekara muzsikál. 
34: Hírek.

Budapest II. (834 rc.) 11; Száraira:!", 
tató hanglemezek. 12.05; Ruszin levente- 
félóra. 14: Hanglemezek. 15.05:
Heinemann Sándor tánczenekara. 16.30: „ 
Horváth Jancsi cigányzenekara. 17.30: 
Kastély n naptól kelétre, a holdtól 
nyugatra. Harsány: Gizi északi meséje- 
18: Szalonötös. 18.20: Művészek maguk
ról. Kampis Antal dr előadása., 18.50: 
Tánclemezek. Közben 13.20: Zord telek.
Bacsó Nándor előadása. 30; Hírek. 20.20: 
Rőnav György elbeszélései. 20.45• Melles 
Béla-zenekar. Vezényel; Vincze öttó.

Kassa. (259.1 m.) 9: Egyházi énekek a 
kassai Szent Erzsébet székesegyházból. 
10: Hanglemezek. 10.15: Evangélikus
istentisztelet a kassai evangélikus 
templomból. (Mohr Gedeon.) 11,15; Hírek,

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó* 
íivatal Bp- V ili;, Rökk Szilárd utca 4* 
— Távbeszélő 132—Í9D és 133—977, Levél- 
-im: Budapest 72. Husiafiób 4Z 

Főszerkesztő: Dr. V(«ias Gyula. — ®‘«* 
dös szerkesztő: Hoppé László. — Fele- 
ős kiadó: Kultsár István.

negyedévre 6.- 
Amerikába 10. — ,.

külföfirí

Nyomatott „ Stádium Rt. kürforítőeé- 
pela. Felelős: öy fey  Aladár


