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Az olasz
ökölvívók

a . m agyarokkal együ tt vasárnap 
ünnepi ebéden ve ttek  részt. Ezen, 
v itéz  Kalándy Im re, a M öS z  társ
elnöke mondott, m agyar- és fran c iá i 
nyelvű beszédet, m ajd  T u rg i P ros- 
peri g ró f. az olasz együttes vezetője- 
beszélt. Á  nap további részét az 
olaszok városnézéssel, m eg külön
fé le  sportszerű szórakozással tö ltö t
ték  el. A  baráti nem zet képviselői 
hétfőn  regge l m ár vissza te utazták 
Olaszországba,

A s  M T K  v i s s z a k a p t a  a  J á t é k

J ó s á t ,  c s u p á n  2 0 0  p e n g ő s
b ü n t e t é s t  k a p o t t

T a r t *  B é l a  i l g y v .  a l e l n ö k  e l l e n  mm e l j á r á s t  m e g s z ü n t e t t é k
H étfőn este fog la lkozo tt az orszá

gos fe llebbvite ll bizottság Sebestyén 
Mihály dr elnökletével az M T K  fe l
lebbezésével. A  fe llebbvlte li b izott
ság máskép m inősítette az M TK-nak  
aat a cselekményét, hogy az M LS z 
m egfelelő szerveinek m egkerülésé
vel az O TT-hez fordu lt .panasszal. 
M egváltoztatta az eg'yesbíró határo
zatát,

visszaadta az 3 fH £  já ték jogá t
és csupán 200 pengő pénzbünte

tésre ítélte.
T a rr B éla  ügyvezető alelnök ellen
megszüntette az eljárást.

A  határozat indokolásában elmon
dotta Sebestyén dr, hogy

az M T K  eljárását nem lehetett
rosszhiszeműnek, hanem csu
pán gondatlannak minősíteni.

M egállapította a b izottság azt is, 
hogy ag egyesbíró tülszigorú határo
zatot hozott, amely nem állott 
arányban a cselekmény súlyával. 
Éppen ezért semm isítette m eg az 
e8yesbíró íté letét (am ely  három- 
hőnapos já ték jog  fe lfü ggesztéssel 

.sú jtott"az M T K -t ) és csupán pénsf- 
Mlifhetést 'szabott ki. T a rr  Béta, az 
Ml'JC iigyv. álelnöke nem. vo lt külön 
tolfelösségre vonható am iatt, h ogy  6 
irta aiá az ismeretes panasziratot.

Boronkay Gábor ügyét
hem állt m ódjában tárgya ln i a  b i
zottságnak. több okbői. Boronkay 
Gábor ügyeben m aga a m in iszteri 
biztos mondotta ki a végső szót, 
aniikor nem fogad ta  el Boronkayt 
az M T K  szövetségi képviselőjéül. _A 
jelenlegi helyzetben a m in iszteri b iz 
tos képviseli az országos tanácsot, 
Sőt a közgyű lést is és az ő

döntése ellen fellebbezés nincs.
boronkay egyébként is elkésve n yú j
totta be fellebbezését. K özö lte  
Egyébként Sebestyén dr az M T K  je 
lenlevő képviselőivel, hogy m áskor 
Üyen ügyben ne forduljanak az O TT  
Négyes bizottsághoz, mert ennek a 
feladata nem az M LSz határozatai
nak a felülbírálása, hanem a ma- 
llyar labdarúgósport legfelsőbb irá 
nyítása.

A. négyes b izottság ilyen te rm é
szetű panaszokkal nem fog la lkozik .

A  fellebbezési d íja t v isszakapta 
hZ M T K .

fii
A z M T K  ügyével kapcsolatban 

hétfőn délután olyan hírek je len tek  
^eg . hogy az O T T  fe lfü ggesz te tte  
jJZ M LS z szerveinek idevonatkozó 
határozatait, .illetve  azok vég reh a j
tását. Ezek a hírek, am int azt e lő t
é t *  Gidófalvy P á l dr m in iszteri 
hiztbs Iájelentette, légből kapottak.

A Ceglédi MOVE labdarúgőszakosztalya
ífhrnár 8-án este nagy érdeklődés közé
letté tartotta meg tisztújító kitegyülését. 
í  iro® JJcníi elnöki megnyitójában me-l- 
Wta Gidófalvy Pál dr miniszteri biztos 
Jfjwnieit, majd Bády József iigyv. elnök 
yAmoit be a szakosztály multévi műkö
déről. (ízek utál. került sor. a vezeto- 
feA mag válaszfására. A hivatalos listán 
i,1 vül ellenzéki lista is indult és több 
"elven a.z ellenzék került ki győztesen. 
,*} legnagyobb harc az ügyvezető elnöki 
"felségért folyt. Csák a második szava: 
Ijös hozta meg a döntést. Az ollenziéki 
2*to jelöltje, Billay Gyük tett az nsv- 
je-zetfi dníik'. Billay Gyula eddig is nagy 
KSrepet játszott Cegléd líihdarugo sport; 
?aba*.. mirif a MOVE helyettes ugy-
S^eté jo r^ 'ítedy" JőssóT elejtése miatt 

Benő lemondott az jiinöki tisztség- 
& ^közgyűlés azonban ez 

nem fogadta el.

M elyik m hidegebb béralap s 
a december, cs febr&iár ?

& Sabdarásés szempontjából érdekes ada
tokat szolgáltatnak a meteorológia! intézet 
63 éne* időszakra terjedő megfigyelései

0 sxtáSy©zf€ikf 
a fenlsacfáték* 
vezetőket

Nagy csillaghullás volt a- teniszeáöfe 
JB-jéenk ta. ' ülésén. A  teotezjátékvezetó'fc 
közül sokat előléptettek, helyesebben 
minősítettek. A  vizsgázott játékvezetőket; 
az alábbi csoportokba osztották be: 

Tiszteletbeli ■ játékvezetők: Araié Ofö*- 
és Vásárhelyi I-. Jenő.

Nemzetközi, 'játékvezetők: Borosa Ern*■ 
dr. Delhin Guidó, farkas Mátyás, 
Huszár Imre, Liptai-Wagner Gyula ov, 
Majzon László űr, Straub Elek.

III. o. játékvezetők: Tary Jenő,"T«sf 
sányí' Tibor,' Wester' Béla."

II. o. Játékvezetők: Gyimcsi Arisztid, 
Herendi- Zoltán.- ' ,

I. o. játékvezetők: Botiba Pál, Csermák, 
László . dr. Csillik Sándor, Mészáros 
Csabá. Komhúnvi Béla, Szedl&csek; 
Károly, Vezekényi András.

Gyakorló játékvezetők: Almássy Ajtók. 
Andaliázy László, Babiif Béla, Barto* 
György, Bodrogi. István dr, itt. Bódi® 
Ferenc, Bugsch Béla, Dunay Pál, Elek 
Gyula, Esztergomy Ernő, Ferenczy Zol
tán, Forral László, Hollós Gábor, Hor
vátit Sándor, Kanta. Jenő, Kálőezy János, 
id. Károlyi József, Kelecsényi László, 
Kisák Kálmán, Moldnványi Bertalan dr. 
Németh Árpád, öcsi Géza, dr. Pálos 
Gvörgy, Pohrer Ferenc dr, Bácz László, 
ifj. liftez Ernő, Belss Béla,- Sára Endre. 
Simon Béla, Steczovits László, Szabó 
László, Szalay L&szló, Száfi-, Endre, 
Székely Kató. Szilvásy György.

r&l, '
mondúsár

elnök le-

A z  időjárás szeszélyes, m int —  
íg y  szokták mondani — • a szép asz- 
szony. fis a sport ugyancsak érzi 
ennek a  következm ényeit' E lsősor
ban természetesen a szabadtéri 
sportok, ezek között pedig le g 
nagyobb népszerűségénél fo g va  le g 
inkább a labdarúgás. E gy ik  veszélyt 
a hideg jelenti, a m ásikat a csapa
dék, főként az eső. M inthogy pedig 
tető a lá nem vonulhat a ' fu tball, 
csalt e g y e t . tehet: elkerült a le g 
veszedelmesebb évszakot. Ez, m a
gyarázza  m eg á  labdarúgás té li szü
netének egy ik  indító okát.

Ez eddig rendben volna. Ami 
azonban állandóan sok vitára ad 
okot, az a következő kérdés: rtiikor 
végződjék az őszi idény és m ikor 
legcélszerűbb elkezdeni a tavaszit ?

Erre a kérdésre nem lehet meg
nyugtató választ adni anélkül, hogy 
ne tanulmányozzuk az időjárás kö
rülményeit. Tudjuk, hogy a bizony
talanság és a.z időjárás édes test
vérek. Mégis kell, hogy legyen va
lamilyen törvényszerűség as időjárás 
változásaiban még  annak az ismere
tes versikének, megállapításain túl 
is, amely szerint:

Télen nagyon hideg van, 
Nyáron nagyon meleg van. 
Mindig esik as eső,
Soha sincsen jó  idő!

De hol lehet azt megtudni, liogy 
van-e törvénsyzerüség az időjárás 
alakulásában? Nyilván a meteoroló
giai intézetben, amely ezzel a bo
nyolult és kényes tudománnyal fog
lalkozik. Fel tehát a meteoroló
giai intézetbe: II. kerület, Kitaibel 
Pál-u. 1.

Először állapítsuk meg, hogy az 
intézet teljes elme: M. kir. föld- 
mágnességi és meteorológiai intézet. 
Minthogy azonban bennünket a 
labdarúgás szempontjából csak a 
hőmérséklet és a csapadék- érdekel, 
a földmágnességet ezúttal elhanya
golhatjuk.

A  budai intézetben lekötelezőén 
kedves fogadtatásban volt részünk. 
Bacsó Nándor dr osztályvezető- 
adjunktus nyomban rendelkezésünk
re állt és minden bennünket érdeklő 
adatot azonnal megadott.

Beszélgetésünket a következőkép
pen vezettük be:

-—  Köztudomású, hogy as idő
járás alakulása bizonytalan. Bizo
nyos hosszabb időszakok megfigye- 
lésébő azonban nyilván adódnak 
olyan adatok, amelyek alapján as 
időjárás valószínű alakulását előre 
meg lehet mondani. Eltekintve 
természetesen az időjárás mindig 
számításba veendő szeszélyétől, a 

■ szabályostól való hirtelen eltéré
sétől. Voltak-e ilyen megfigyelő-

IBi- tS SZÁMOLÜStP VÁIULAT
Karbantartás -,'avitás-tsere

' t t r t a p m t ,  V., S z a b a d s á g > t 4 r  T. Te le fon ; 123-296.

HEGEDŰS

sek  és ezek  a z  a d a tok  m it  n i,u ta l
n ak  e
Bacsó dr így felelt:
—  Mind a hőmérséklet, mind a 

csapadék, tekintetében

S5 éves időszak adatai állnak 
rendelkezésünkre.

A z 1871-től 1935-ig terjedő időszak 
adatait feldolgoztuk és ezek alapiéin 
számítottuk k i pl. az év minden nap
jának átlagos hőmérsékletét. K é t
ségtelen, hogy az időjárás egyik is
mertető eleme a■ bizonytalanság, 65 
esztendő átlagában azonban mégis 
olyan értékelhető adatokat kapunk, 
amelyek tám pontot adnak . a jövő  
'tekintetében. .

És már- mutatja is 'Bacsó dr a 
meteorológiai intézet egyik kiadvá
nyát —  vaskos kötet —  amelyben

pontos táblázat mondja el, hogy 
Budapesten az év valamennyi 
napjának ml az átlagos hőmér

séklete.
Ebből tudjuk meg pl., hogy a leg
erősebb hidegek január derekán 
(egészen pontosan január 23.-a és 
25.-e között), továbbá február első 
harmadában szoktak jelentkezni. 
Legmelegebb pedig július 17.-e és 
18.-a között szokott lenni.

Miután bennünket főként a téli 
labdarugószünet kezdő- és záró
időpontja érdekel, erre vonatkozólag 
a következő érdekes adatokat szed
tük ki a táblázatból:

1. A  december hidegebb hónap, 
mint a február. A  december lió 
átlagos hőmérséklete plus 0.6 fok, 
a februáré plus 0.7. (Minden fok 
Celsiusban értendő.)

2. A  december azonban az ele
jén enyhébb és csak 22.-én megy 
a 0 alá, a, február az elején hideg, 
a második felében azonban arány
lag gyorsan enyhül. Pontosan: 
februárban a 0 fok alatt 2.-án és 
12.-én van a hőmérséklet (0.2 
fok), azután 16.-tól kezdve min- 
dennap már plus fokot jelent az 
átlaghőmérséklet.. Február 17.-én 
plus 0.5 fok, azután fokozatosan 
emelkedik és február 28.-án eléri 
a hónap melegségi csúcsértékét, a 
S.4 fokot.
A  tanulság világos: decemberben

el lehet vinni az idényzárást egészen 
a karácsonyi ünnepekig, februárban 
pedig a hó közepén bátran el lehet 
kezdeni a tavaszi idényt. Az elmúlt 
1— 2 évtized futballista-tapasztalatai 
is pontosan ezt a 65 éves átlag 
alapján kiszámított igazságot erősí
tik meg. Ha decemberben túl korán 
befejezték az őszi idényt, rendsze
rint egészen kellemes vasárnapok 
következtek és maradtak kihaszná
latlanul. Viszont február második 
felében csak kivételesen jelentkezett 
hidegebb idő. *-

Nézzük mármost a másik fontos 
időjárási tényezőt: a csapadékot.

Erre vonatkozólag-is pontos és rész
letes adatokat kaptunk Bacsó Nán
dor dr könyvében, amely az 1871—

1935. időszakban egész M agya r- 
ország területén előfordult csapadék 
adatait dolgozza fe l. Bennünket 
elsősorban Budapest érdekelt és 
ezért a fővárosra vonatkozó adato
kat vettük szemügyre.

Bacsó dr m egm agyarázta  a táb lá
zatok  jelentőségét.:

—  „ Csapadékmentes"  nap, tehát 
a naptári évnek olyan napja 
amelyen á 65 év alatt nem vo lt 
csapadék, nincs. Vannak azonban 
valószínűségek, amelyeket ennek 
a hosszú korszáknak adatai alap
ján számítottunk ki és ezek a 
százalékban kifejezett valószínű
ségi -számok mutatják meg, hogy 
az esztendőnek egy . bizonyos nap
ján mi a valószínűsége a csapa
déknak.
A z  első táb lázat azt m utatja , 

hogy m i a valószínűsége annak, 
hogy egyálta lában csapadék —  
akárm ilyen kicsiny is —  lesz aznap 
Budapesten. A z  ember azt hinné, 
hogy a legnagyobb valószínűség v a 
lam elyik  koratavaszi napon je len t
kezik  esőre. N em !

üűnius 20.-án 58 százalék a való
színűsége annak, liogy esni fog.
Ez egyébként a csúcs. Hirtelen 
megkeressük az év „legszára

zabb" napját: augusztus 23.
Mármost, ha a februárt nézzük, 

csapadék dolgában nincsen olyan 
határozott különbség a hónap első 
és második fele közt, mint amilyent 
a hőmérséklet terén láttunk. A  „ lég - 
esősebb“  napok: február S.-a és
27.--e. Ezen a két napon a 'csapadék 
valószínűsége 46 százalék. (Erősen 
elmarad az országos csúcstól!) A  
„ legszázrazabb" nap pedig 25\-e, 
amikor csak 23 százalék a valószí
nűsége az esőnek. A  hő ekkor már 
nem valószínű, mert az átlagos hő
mérséklet ezen a napon plus 2.1 fo g  
Celsius.

Ha pedig a csapadék mennyisége 
alapján 'összeállított táblázatokat 
nézzük, akkor február azt m utatja , 
hogy az 5 m m -t elérő, vagy m eg
haladó csapadék legmagasabb é r 
téke is csak 15 százalék, de van 
olyan nap is (14.-e), amikor csak 3 
százalék, ezzel szemben a legtöbb 
csapadék alulmarad az 5. mm-en, 
sőt az 1 mm-en alulmaradó csapadék 
valószínűsége is nagyobb, mint a 
többi téli hónapokban.

A  december több csapadékvalő- 
szinűséget hoz, mint a február.

A  csapadékra vonatkozó adatok 
azonban már kisebb jelentőségűek 
a labdarúgás szempontjából, különö
sen Budapesten, ahol ma már a leg
több nagypályán az állóhelyeken is 
fedett lelátók fogadják be a néző
ket: . '

Csak belépőjeggyel 
lehet résztvenni 
a budapesti 
kerü le t m a esti 
közgyűlésén

JÉG ■ - - 
KISOK ^ÉGKOBOKGBAJKOKSACI

Esztergom; Érseki Tanítóképző—Feren
ces gimnázium 1:1 (1:0, 0:0, '0:1)i. Érseki 
tanítóképző—Városi gimn». 2;1 (1:0, 0:1, 
■liOb

A  budapesti labdarúgó kerület ma c-áti «, 
közgyűlésére mindent ̂ előkészítettek. 
egyesületek képviselői az okmányaidat 
szombat deli2 kellett, bosT, 
a • szövetségnek. Ezt n kataridét hétfő 
estig tolták ki. Hétfőn este Xa-gy !pol>áö 
főtitkár fókájába meg mész sevm ;«£££; 
sül-eti kiküldött adta -ba" okmányait. Az 
okmányok benyújtása után mindenki be
lépőjegyet kapott,

— A  közgyűlésre csak belépőjeggyel 
lehet bemenni — mondotta Nagy Zoltaiu
— Kedden este szigorúan Igazoltatunk 
mindenkit) mert belépőjegy nélkül senkit 
be nem engedünk,

A  LEASz főpéfl:..z túrosától, Ben ka Gé
zától az iránt érdeklődtünk, hogy az

^ycsüloték rendezték-e' tartozásaikat.
— Mintegy 4*-45 egyesület nem egyen 

litette még ki tartozását — mondtí 
Benke Géza. — Baresay János ügyvezető 
rendelkezése értelmében ezek az egyesü
lete'!,- ma, kedd este fél 7-ig meg rendez
hetik tartozásukat. Ebben az esetben 
megkapják belépőjegyüket.

■nme. ■— »i.u i a— ■
V '" . .

Szeged
uto'sii barátságos el
lenfele a btt|nobi rajt 
előtt s

M a k ó
A Szeget! vezetőségé- , 

nek tetszett a csapat 
vasárnapi játéka.

— Egy hét alátt je . 
lentötsen javult a csa
pat for-nií-ia. —- mólt 
dotta H állmán Jőzséf 
intéző. — Nagy Ugye* 
lemmel kísérjük u Szol
nok ■ előkészületeit. Er 
természetes is, hiszen 
7tét hét -mtijpa a . szol, t 
noláakkal játssuk as 
első hajnolci mérkőzé
sünket. Látjuk, hogy a- 
Szolnok is teiltHsmere- 
tesen készütö#ik. Mi «  

hasonlóan cselekszünk. Anélkül azonban, 
hogy elbizakodóttak lennénk. A két csa
pat'eddigi mérkőzései során egyiknek 
nem sikerült a. másik „fellegvárában’* 
győznie. Mi Szegeden 3:0' és 4:0 arány
ban győztünk, a Szolnok ellen, viszont 
Szolnokon kétszer is vereséget szenved
tünk 2:l.re. Ősszel született meg az első 
döntetlen (2:2) eredmény, mégpedig 
Szolnokon.

— A héten — folytatta Hull-indn intéző
— kedden és. szerdán Isiadós erőnléti ed
zést tartunk. Csütörtökön, kétkdpií3 játé
kot vettünk tervbe, ellenfelünk azonban 
egyelőre nincs. Reméljük,, csütörtökig ta
lálunk egyet a szegedi csa-patöl: köstií. 
Vasárnap Makóra Utazik a csapatugyan
akkor a Szolnok Szentesen játszik. Fi- ■ 
gyelni fogjuk , az eredményét.'

Szegeden még as az újság, hogy a pá
lyáit siralmas állapota semmit sem ja
vult. Az újabb havazás és olvadás csak 
olaj volt a tűzre. Minden remény meg 
van azonban arra, hogy két hét múlva 
mégis esek lehet rajtuk mérkőzést ját 
szani.

A kerületi közgyűlések napián na
MLSz és a JT táborozásokat fog ren
dezni a kerületek székhelyein. Az ML3s 
he fogja mutatni oktató filmjét, továbbá 
Molnár Ignáe szövetségi . edző fog gyár 
körtet! bemutatót tartani. A terűién JT 
táborozásokon 'azok lesznek az előadók, 
akik Budapesten résatvettek a JT őrsre' 
Rés táborozásán.
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P á s z tó i  II (F T C ) is  J á t 
s z o t t  a  H o r o g b a n  
a  T o k o d  e l le n
Barak, a két Harsány!, Hevesi és Nagy 
nélkül állt ki a Tokod
Tokod - Dorog 3;3 (3:1)
Két próbajáfékos is szerepeit a fokodí csapatban
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Lakhely;

L tea;
A beidíidő aláveti magát a feltételek- 
rjek. M;mien szelvényhez éj> éfi fór* 
jajomban 'evő használatlan 10 filléres 
hélycöel kai! mellékelni. Aki h&ten- 
kit-í ötnél több szelvényt küld, kö 
teles ide keresztet (csillagot) ts-nxi*:

P róba fú rás  az  Elak- 
from os-pályátt

Az idő viszontagságait valamennyi bu
dapesti pálya közül az Elektromos lator- 
eautcai pályája sínyli meg a legjobban. 
A, Púira Közelsége okozza ezt. .ez elmúlt 
vasárnap a legtöbb budapesti pályán 
..vígan1’ lehetett játszani, csak a La-torpa- 
Utcában néni ! Még komolyabb barátságos 
mérkőzést sem! Ez az állapot meglehető
sén nagy- gondot okoz az Elektromosok 
áldozatkész vezetőségénél!. Az Elektro
mosban már erősei: gondolnál! a február 
tS-i Eisktfomos—Ferencváros KB-mérkő- 
aésre, siatÍr itt kerül megrendezésre. 
Vizsgáltatják nap-nap után a talajt, sőt 
az elmúlt héten szombaton délután még 
próbafúrást (■■:: rendeztek, Eeásattak a
talajon és megállapították, hogy a föld 
í t  eevlW.iéier mélységi!) szinte csonttá 
cár, fagyva. A bordó-sárga vezetőség 

1 abban reménykedik, hogy február 23-átg 
nagyot javul az idő és ezáltal lehetsé
gessé válik részükre a talaj teljes rende- 
hozatala.

é rssm
A TI. Magyarság Gránitot, a 83 TTC fia

tal .'pfc.kr.ei11 leigazolta. A  vasuta- 
soitmil az új idényben középcsatárt fog 
játszani.

Vasárnap délután D orogra rán- 
dult át a Tokod csapata edaömérkö- 
zésre. A  m érkőzést a D orog pályá
ján  nem lehetett lejátszani, m ert az 
ónos eső olyan síkossá tette a ta la jt, 
hogy azon életveszélyes le tt volna 
a játék . A  leleményes dorogiak 
azonban hamarosan szükségpályát 
eszkábáltak össze egy  szénkészle
tező téren. I t t  füves vo lt a terep, 
szénporral je lö lték  k i a vonalakat 
és két-két karóval je lö lték  ki a ka
pukat. E g y  kis sár vo lt ugyan az 
alkalm i pályán, de ettő l m ég egé
szen jó l lehetett ra jta  játszani.

A  m érkőzésre íg y  á llt fe l a  két 
csapat:

Tokod: Próbajáfékos — • Kecskés, 
Szabó —  Bárdi I I .  Mészáros, Varga 
•—  Pozsonyi, Próba, játékos, Rozgo- 
nyi. Kocsis, Tóth.

D orog: Budavári —  Pptuger,
Dcncs —  Csöbönyei, Bánsági, Antal 
—  Lambert, Pásztói I I ,  Tomanyik, 
Klausz, Zabolai.

A  Tokodból —  mint látható —  
hiányzott Berak, a két Harsányt, 
Hevesi és Nagy. Barak és Hevesi a 
partvonalról nézte a játékot, m ert 
a két já tékos egy  kis náthával ba j
lódik, ■ a Harsányt-fiuk nem jöttek  
el a m érkőzésre Ú jpestről, Nagy 
nem tudott elszabadulni szolgálati 
helyéről.

A z  első g ó lt  Rozgonyi lőtte a 20. 
percben, a m ásodikat Tóth  a 32. 
percben. A  D orog  részéről Klausz 
lőtte az első fé lidő  gólját. A  Tokod 
2 :l~el fordu lt a második félidőre. A  
já ték  m ásodik részében a 15. perc 
körü l Tomanyik  egyenlített. A  30 
percben Rozgonyi újból m egszerezte 
a vezetést a  Tokodnak. A  34. perc
ben Lam bert rúgta az egyenlítő 
gólt, 3:3 le tt tehát a végeredm ény.

A  D orog összeállításának egy ik  
érdekessége volt, hogy a jobbössze
kötő helyén a z  F T C  Pásztóija  já t 
szott. Pásztói I I  most itt tartózko
dik a szom széd helységben és je len t
kezett a D orognál, hogy szeretne 
egy  kicsit já tszan i az edzőm érkőzé
sen. A  D orog  készségesen helyet

adott Pásztóinak a csapatban.
A  Tokodból Kecskés, Tóth

gonyl, Kocsis és Bárdi I I  m áris na
gyon jó  erőnlétről te tt tanúságot. 
Helyenklnt jó l mozgott: Mészáros és 
Varga, de ők látható lag k ím élték 
m agukat égy  kissé a sáros talajon. 
A  Dorogból Bánsági, Tomanyik, 
Klausz és Lambert tetszett.

A  m érkőzés után Tóth Béla, a 
Tokod intézője íg y  beszélt:

—  Nagyon jó kis edzőmérközés 
volt, a fiuk legtöbbje igen jól moz
gott. Biztosra veszem, hogy a 
BBzKRT ellen Barak, Hevesi és a 
két Harsányi játszani fog. Csupán 
Nagy játéka kétes, mert nem tud- 

| juk, hogy sikerül-e számára sza- 
Ros-1 badságot kieszközölnünk vasárnapra.

Reszkess B)-k$zép!
A Lila Közép nem volt 
— hanem lesz!
Rövidesen együtt lesz a 200 tagú. törzs- 
had, már készül az induló is

„...mert Uraim, legyünk őszinték és 
valljuk, be: ránk nézve is szégyen, hogy 
olyan nagy sportvárosnak, mint Újpest, 
nincs olyan szurkológárdája, mint a 
Fradinak, de még olyan sincs, mint a 
DiMAVAG-nak. Nem tűrhetjük tovább, 
hogy a hangunk, amikor kedvenc csapa
tunkat, az Újpestet biztatjuk: belefullad
jon a ferencvárosi B)-közép mindent el
söprő ,,Hajrá Fradi!°-jába...’

,.Ugy van! Úgy van!*’ —• hangzik a 
közbeszólás.

A  teremben legalább 50 ember szorong, 
amikor belépünk. Mi történik itt? Ha
marosan megtudjuk, hogy az újonnan 
szervezkedő Lila Közép toborzó délután
jába csöppentünk be. A  szónok tovább 
beszél:

,.Azt akarjuk, hogy legalább 200 em
berből álló Lila Középet szerevezzünk 
meg, de azért sem fogunk megharagudni, 
ha ÜOO-at sikerül összehoznunk. Baráti 
társaság lesz az új Lila Közép, amelynek 
kettős a célja: az egyik &z, hogy kedvenc 
csapatunk buzdítását vezényeljük a mér
kőzéseken. a másik az, hogy ápoljuk a 
lila-fehér szurkolók Összetartását és ba
rátságát társadalmi téren is. Ott aka
runk lenni a lila-fehér színek képviselői 
mögött mindenütt. Már az a kis baráti 
társaság is, amely eddig minden szerve
zet nélkül összeverődött, szép dolgokat 
csinált: karácsonykor 10 szegénysorai!
fiatal UTE-játékost ruházott fel. Ezt a 
munkát a jövőben fokozottabb mértékben 
aliarjuk folytatni.”

„Az Újpest vezetősége most a Jegyárak 
leszállításával olyan útra lépett, amelyet 
csak dicsérni lehet. Meg kell azonban há 
hálnunk ezt a lépést és valóban oda kell 
állnunk a csapat mögé. Szerény tagdí
jainkból azt is lehetővé akarjuk tenni, 
hogy munkanélküliek számára kellő iga
zolás mellett. olcsó jegyeket vegyünk, 
hogy az Újpest mérkőzéseit a munkanél
küliek is látogathassák. Amint hallom, 
a klub vezetősége most nagy szervezke
dést folytat. Minden gyárban, minden 
iskolában, minden leventeegyletben lesz

egy megbízottja az egyesületnek, aki 
hozzá fogja segíteni az Újpest iránt ér
deklődőket, hogy olcsó jegyekkel nézhes
sék meg* a meccseket. Ügy hallom, hogy 
a munkásjegyek 50 fillérnél is olcsóbbak 
lesznek. 40 fillér lesz egy munkás jegy
ára elővételben. Ez igazán nem sok és 
mindenki megveheti. Egész biztos, hogy 
az új jegy-mozgalom révén hatalmasan 
meg fog növekedni a nézősereg a me
gyeriúti pályán, miránk — a Lila Közép
re — tehát gyönyörű feladat vá|*: irá
nyítani ezt a nézősereget, hogy ííe csak 
akkor biztassa a csapatot, amikor amúgy
is jól megy neki, hanem akkor is, ami
kor nem megy jól.”

„Úgy vanl Úgy van!”  — halljuk újra 
a felkiáltást. i

Valaki kö-z-bekiált:
— Zászló alatt fogunk ^jülekeainí és 

testületileg vonulunk fel a pályára va
sár naponkint. Nemcsak azokra a mécs
esekre megyünk ki, amelyeket otthon ját 
szik a csapat, hanem a jövőben elkísér
jük más pályára Is, Sőt — néha vidékre 
is.

Egy úr jelentkezik, hogy ő már rész
ben megírta a Lila Közép indulójának a
szövegét, kéri. ho-gy jelentkezzék ogy 
zexi’&BB&rzésncz értő ur, aki daliiacnot ké
szít hozzá. Zeneszerző ugyan pillanatnyi
lag nincs a terembon. de valaki mond
ja, hogy ő majd kerít ©gyet....

ITj szónok lép az emelvényre. A lelkes- 
hangú rövid beszéd csattanója ez;

„Uraim, fogadjuk meg, ho.cn,” tűzöm- 
vizen keresztül megcsináljuk az új Lila 
Középet, azt a Lila Középet, amely túl 
fogja harsogni már egyszer a Fradi 
B)-középet. Mutassuk meg a irodisták
nak, hogy a Lila Közép nem volt, hanem 
lesz!

ötven jóhangú torokból harsan föl az 
„éljón.”  Mi lesz ii.t, ha valóban 200—800 
öblös < torok tömött hadirendben fogja
kiabálni a „Hájrá Újpestet"? S vájjon 
mi lesz az eredmény, ha ez az újpesti 
h-öngorkán összecsap a B)-közép hang-
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A beküldő aláveti magát a föltételek
nek. Minden ezelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetöa- 
klr.t ötnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (oeili&jrct) l&nníí

orkánjával? Hölgyeim és Uraim! Vatta 
nélkül nehogy kimenjenek & Fradi—Új
pest mérkőzésre...,

A Nagybányai SE
csapata meglehetősen, fáradtan érkezett 
vissza hétfőn délelőtt Nagybányára. 
A .megérkezés után • tudósítónk beszélt 
Jcny Rudolffal, a csapat kitűnő edzője-’ 
vei és ő a következőket mondotta a deb
receni mérkőzésről:

— A DVSC csapata nem játszott rosszal 
e éppen ezért az eredményünket igen 
értékesnek tartom. Bedig- a csapatunk, 
nincs még formában. Mindössze két- 
három olyan játékosunk akad, aki közel 
áll legjobb formájához. Vasárnap itthon 
jobban kell a fiúknak játszaniuk.

— A  heti műsor?
— Hétfőn, kedden teljes pihenés, szer

dán könnyű erőnléti edzést tartok, 
csütörtökön pedig a szokásunkhoz híves 
kétkapus játék következik.

= » 3 8 ö =

C: Villánuiial igazolható, jónalt
tartott balszélső, úri-női fodrászt 
azonnali állást keres. Cím: Bp. 
Gubacsi-út 91. Fodrászüzlet.

A BRSG vasárnap délután S órakor 
barátságos mérkőzést vív a SASO-aí 
Kákosf alván.
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M indig arra kell gondolni, hogy m l a f ő  k öt é l e s s é g e  
a szélsőfedezetnek. A  szélaőfedezst m ozgása m indig függen i 
fo g  az ellen fél összekötőjének a mozgásától. H a például az 
ellenfél négy csatárral já tszik  s ezt úgy oldja m eg, hogy  a 
középcsatár m arad bátra, akkor természetesen a szélsöfedeze- 
ték kerülnek hátra az ellenfél két előredobott összekötőjével 
együtt. H a ezt a négycsatárjátékot úgy old ja meg az ellen
fél, hogy az egy ik  összekötőt húzza hátra előkészítőnek, 
akkor természetesen a lámadó összekötővel szembenálló 
szélsőfedezet húzódik vissza.

Ilyenkor a szélsöfedezet hálvédszerüen működik, helyez
kedése olyan lesz, m int a többi hátvédé, éppen ú gy  húzódik 
be, cserél helyet, felszabadít, m int a hátvéd. A  kapunk közelé
ben, az úgynevezett védelm i övezetben am úgyis mindenki 
hátvéd, még az esetleg hátra íu tott csatárnak is ú gy  k e ll fe l
szabadítania, m int a hátvédnek.

s
ifi a szerepe a szélső fedezetnek t á m a d á s b a n  t
Először is fontos szerepe van a támadás elindításában. 

A  középfefrezet kifejelt labdáját nagyon sokszor meg
kaparintja, a hátvéd is passzol neki szorult helyzetben. Meg
szerezheti a labdát még úgy, hogy elcsípi az összekötő elöl, 
vagy szerelés után jut labdához. Az ilyen labdákkal aztán 
sokféle lehetősége van.

Passzolhat a saját összekötőjéhez, ess a legtöbbször 
rövid passz lesz, nem nagyon viszi előre a támadást s a saját 
összekötője is a legtöbbször továbbítani kénytelen a  labdát. 
Ennél egy fokkal jobb, ha a bálfedezet a jobbösszekötőnek 
passzol. A  jobbösszekötő az Ilyen keresztlabdával (am ely  ha 
nem is nagyon térölelő)  szöktetheti a síját, vagy az ellen
kező oldalon levő szélsőt, vagy a középcsatárt dobhatja 
lyukra.

A  támadás nagyobb léptekkel jut előre, ha a  szélső- 
fedezet már az előretolt három csatár valamelyikének adja a 
labdát. Gyakran szöktetheti a saját szélsőjét. Jó labdákat 
adhat hosszan előre a középen a középcsatárnak is. Erre 
különösen régimódi védelem, ellen van sok pompás alkalom, 
amikor a középcsatárnak nincs állandó őrzője, azaz helye
sebben nincs olyan őrzője, aki a  háta mögött áll és elcsíp 
minden eröreívelt, vagy gurított labdát. Ilyenkor a  közép- 
esatárnak pompás alkalma van kiugratd a legveszélyesebb 
helyen, a középen.

Pompás labda az a keresztlabda, amelyet az ellenkező 
'oldalén levő szélső kap úgy, hogy futhat vele. Ez persze a 
legnehezebb labda. Ehhez persze kitűnő rúgóképesség kell.

*
Mint láthattuk, sokféle módon tud résztvennl a támadás

ban a szélsőfedezet. Az óvatosságról azonban ne feledkez
zék meg.

Vezetheti a labdát, sőt esetleg cselezhet te, de ezzel a 
lehetőséggel nem szabad visszaélnie, mert megeshetik, hogy 
elveszik tőle a lábáét a akkor az Összekötője szabadon támad- 
hafc&mi kapunkra,

í í e  vezesse túlságosan messzire a labdát, m ert azzal 
meglassítja a támadást s ha a labdát le is tudja adni, a 
labda olyan gyorsan visszakerülhet, hogy  m eg in t nem tud 
hátraérni az összekötőjéhez. A  támadás szem pontjából sem. 
helyes, ha a csatárok nyaltára viszi a labdát. E léged jék  m eg 
azzal, hogy a W M -rendszerben sokkal közelebb van a támadó
sorhoz, mint hogy ha a szélsőt kellene fogn ia . A  v issza
pattant labdákat könnyebben el tudja csípni és ú jra elöre- 
dobni, könnyebben siethet bajbajutott összekötő je segít
ségére stb., stb. Bárm ennyire is törődhetik és törődnie is kell 
a támadással, mégse feledkezzék  m eg arról, h ogy  —  n e m  
c s a t á r !

Van egy  alkalom, am ikor a szélsőfedezet csatárrá válik: 
araikor kapura tör és kapura is lő. H a valóban üres előtte a 
tér, akkor Icötélessége is kapura tö m i és lehető leg  lőni is. 
E z  m ár csak azért is fontos, m ert ha lő, ak k or valószínű
ség van arra, hogy nem kerül xnssza a labda azonnal. H a az 
összekötő közben e lfog la lta  a helyét (h e lycsere ), akkor 
persze nem kell attó l félnie, hogy  hátul üres m arad  a helye.

Az ilyen áttörésnek meglepőnek kell lennie és éppen 
ezért nem. szabad sokszor alkalmazni.

❖
Á  legtöbb p a r t o t  a szélsöfedezet dobja. Éppen ezért 

jól kell tudnia dobni. Nem szabad megelégednie azzal, hogy 
csak a gyors, rövid partdobásokat tanulja meg. Meg kell 
tanulnia a hosszú dobást is. Megfelelő célgimnasztikával, 
stílusgyakorlattal a gyenge alkatú szélsöfedezetnek is be kell 
tudnia dobni a labdát az ötös területre. Minden szélsőfedezet 
értékén nagyot lendít ez a tudomány, érdemes tehát meg- 1 
tanulni.

A  különféle megoldásokat a rendszer tárgyalásakor fel
soroltuk és ábrázoltuk is.

A  szélsöfedezet e d z é s e .
A  szélsöfedezetnek egyik legfontosabb kelléke az áTló- 

képesség. Fáradhatatlanságot kíván ez a szerepkör. Az 
edzéseken sok kört kell futniok a szélsöfedezeteknek, sokat 
gyalogolniok. Lelkiismeretes szélsöfedezetek nyolc-tíz kört is 
futnak egy edzésen a hét elején. A z  ilyenek aztán a második 
félidő végén is hátra tudnak rohanni, ha az ellenfél áttört. 
Szükség van a gyorsaságára te. Labdagyakorlatai Igen vál
tozatosak, mint ahogyan a feladatai is változatosak. Külön 
gondot kíván dobóedzése.

$
Ez tehát a WM-rendszer szélsőfedezete. Szép feladat, 

amely a mi szélsőfedezeteinknek is nagyon tetszik. Megálla
pítható, hogy nincs olyan klasszis, szélsöfedezet, aki ne 
szeretné jobban a nagymozgású korszerű szélsőfedezet- 
játékot annál a feladatnál, amikor a szélsőt kell fognia. 
Vannak olyan kiváló magyar szélsőfedezetek, akik az új 
rendszerben feljöttek s megállják az összehasonlítást a hires 
német Kupfer— Kitzinger párral, vagy a jugoszláv Léhner- 
rei. Ezek a kitűnő játékosok rosszul érezték magukat a 
szélen s a legtöbbször nem tudták betartani azt az utasítást, 
hogy az ellenfél szélsőjét kell fogniok.

A  mi szélsőfedezeteinknek tehát nagyon Is „fekszik" a 
korszerű szélsöfedezetjákét, mindössze általában arra kell 
vigyázni, hogy ne éljenek vissza túlságosan a támadási 
lehetőségekkel, másfelől pedig emlékezzünk arra, hogy meg
felelő á l l ó k é p e s s é g  nélkül ezt a szerepkört nem lehet 
játszani. (Ha, a szélsöfedezet erőnléte, irambírása nemi 
kifogástalan, akkor elégedjék meg a védöfeladata ellátásával.)

A z  összekötő
„Gyorsam építs!0

(Dix)
Ez a fejezet némileg hasonlít az előzőhöz. A. mai 

összekötő játéka ugyanis hasonlít a mai szélső fedezetéhez. 
(Vagy fordítva.. .) A  különbség talán ez: a szélsöfedezet 
első kötelessége a védelem, elöl csak kisegít, az összekötő 
első feladata a támadás s hátul csak kisegít. Mondhatnánk 
úgy te, hogy a szélsöfedezet már nem  százszázalékosan 
védő, az öaszekötő pedig még nem százszázalékosan támadó. 
A  szélsöfedezet néha elörehálandozik, az összekötő néha —* 
hátrakalandozik. Voltak, akik százalékban akarták kifejezni 
az arányt. Eszerint a szélsöfedezet 70 százalékban védő, 
30-ban támadó s az összekötő esetében fordított az arány —< 
ez azonban már nagyon is megkövesedett szabálynak hat. 
Annyi bizonyos, hogy mind a kettő átmeneti, szerep, a 
széls&fedezeté azonban közelebb áll a védelemhez, az össze
kötőé pedig a támadáshoz.

A z  összekötő feladata hatalmas, nagy területen mozog, 
óriási állóképességet és sokoldalúságot kíván. Akire rá
bízhatjuk az összekötő posztját, arra rá lehet mondani, hogy 
tud futballozni. Ma nem a középcsatár, hanem az ö s s z e -  
k ö t ő a z  i g a z i  i r á n y í t ó ,  ö  táplálja az előretolt csatá
rokat, ő segít kijátszani a kullancsot, a mai. támadás leg
nagyobb akadályát. Ezt a feladatot csak nagy tudással lehet 
elvégezni. Az összekötőben egyesül az igazi művész és a 
lelkiismeretes, fáradhatatlan munkás. Igazi k u l c s e m b e r »

M i l y  e n  l e g y e n  az Összekötő f
A  mai összekötőnek a mozgékonyság a legfőbb jellemző 

vonása. (A  WM-rendszeril csapatnak négy játékos alkotja 
űs magvát: a két összekötő és a két szélső fedezet. A  négy 
mezőnyjátékos.)

A  mozgékonyság, nagy állóképesség mellett sokrétű 
tudásra van szüksége az összekötőnek. Labdavezető, cselező 
tudományát gyakran használja. Mint építő játékosnak 
l á t n i a  kell a pályán. Magasfokű passzolóképesség nélkül 
nem tudja betölteni építő feladatát. Ehhez pedig fejlett 
rúgóképesség szükséges, mert a jó építő nemcsak rövid, de 
h o s s z ú  p o n t o s  p as  s z o k k a l  te tud építeni.

Erős lövésre te szüksége van. Gyakran megtörténik, 
hogy 20— 25 méterről kell kapura lőnie, mert ezekben az 
esetekben nem jut olyan közel a kapuhoz, mint ha előretolt 
csatár lenne.

Valamennyi csatárszerepben tudnia kell játszani, mert a 
játékban gyakran előfordulnak helyzetek, amelyeket villám
gyors helycserével kell megoldani. Ha pl kikerül a szélre, 
tudnia kell beadni is. Egy összekötőnek szinte m i n d e n t  
kell tudnia, ami csak előfordul a labdarúgásban.

Legtöbbször a mezőnyben játszik, Itt kell örökkő 
mozognia, mindig készen állnia elvesztett labdák „fel
szedésére", a védelemből kirúgott, kifejelt labdák meg- 
szelidítésére, átalakítására, mindig tudnia kell a labdára 
éhes előretolt csatárok helyzetét, hogy bármikor kiugrassa 
őket s természetesen késznek kell lexmie árra, hogy maga 
törjön kapura. A  támadásban semm ivel se érezze magáit 
kevésbé százszázalékos csatárnak, mint az előretoltak,

(Folytatják.;*
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A lereitcifárosíak, néni fáznak; 
a csepeli mérkőzéstől |

O K  K I T T E M

M ilyen e rén yek e t és b ikákat lá to tt D im ény 
l,«.jo* a  vasárnap* m érk őzésen ?

A  Ferencvárosban általában min
denki elégedett a vasárnap látot
takkal. Vitéz Kemenesy Sándor pél*- 
dául így beszéli

-— Nagyon jó kis mozgás volt 
esen a mérkőzésen. A  talaj, amely 
eleinte majdnem, olyan vo lt. m int a 
Gradjanski elleni mérkőzésünkön as 
W öi-úton, sokat kivett a fiukból. 
Es azonban nem baj, annál jobban 
bírják majd a későbbi méi közöse
ket.

Aztán Kemenesy még ezt mondja:
-— Nekünk az ás érdekünk, hogy 

e* Erdély Kupa első döntő mérlca- 
sása most vasárnap kerüljön sorra, 
inért hiszen, ha most vasárnap nem 
játszunk az Erdély Kupáért, aklcot 
ez azt jelenti, hogy elvesztettünk 
egy terminust. Terminus meg 
auügyis olyan kevés van...

Beszélgettünk Dimény Lajos ed
zővel is a vasárnapi mérkőzésről. 
Tőle megkérdeztük:

(—  Siljlyén örvéíirletes eseménye
két tapasztalt vasárnap ?)

—  4  fiuk nagy kedvvel játszót-
iák, volt bennük lelkesedés s ami a 
legjobban tetszett: gyersaság is.
f ’inta, Gyetvai, Kalocsai dr, Sárost 
ár... Egyik gyorsabb volt, m int a 
másik. S a játék elején pompásan 
felépített támadásokat 'Is láttam s 
ezek mindegyiké jó  lövéssel fejező
dött be. Tetszett még a jó  ra jt és a 
^dbdakeselés,

(~- mi az, ami még nem tet
szett?)

—  Elsősorban az, hogy a csapat 
még nem bírja a 90 perces játékot. 
Sevés volt még a tüdőmunka. F o 
kozni kell az állóképességet. A  s 
Erőnléttel nincs baj, esek a hibák

csak onnan erednek, hogy eddig ke
veset voltunk kint a szabadtéren. A  
játékosok közül gyengébben moz
gott Kissély. Ennek az a magyará
zata, hogy Kiszely még nem jö tt 
teljesen rendbe. Szerdán megfázott... 
Viszont nem találok magyarázatot 
Hámori gyengébb játékárat hiszen 
Hámori nagyon szorgalmasan edzett 
eddig. Lehet, hogy kímélte magát s 
je lt, hogy a szokatlan talajon ki
újulhat a húzódása. Szürkén moz
gott Jakab is. Á  megszokott kapás
lövéseivel is adós maradt.

( — Van sérü lt? )
—  Csak Kiss Gyuszi betegeske

dik. Még vasárnap is érezte a szer
dai sérülését s ésért játszott a har
madik harmadban gyengébben.

( —  >íi lesz szerdán?)
—  Opata Zolival tárgyaltam. 0 

azt akarta, hogy ők jöjjenek el hoz
zánk, de én közöltem vele, hogy ne
künk nincs megfelelő pályánk. Az 
eredmény valószínűleg az lesz, hogy 
mi megyünk majd á KőbányaÁ-űtra 
s így szerdán délután 3 órai kez
dettel Ferencváros— MÁVAG^ mér
kőzés lesz majd a Köbányai-úton.

(—. N em  té l a  csepeli m érkőzés
tő l? )

__. Nem. A  fiuk vasárnapi moz
gásával elégedett'vagyok s a szer
dai játék majd pótolja azt, ami még 
hiányzik. Különben te azt hallom, 
hogy Csepelen egészen jó  a, pálya. 
Ennek is csak örülünk.

Ezután 'Dimény m ég ezt mondja:
__ Vasárnap a mérkőzés után ked

ves kis összejövetel volt. A z I,ITK  
uzsonnára vendégül látta a Ferenc
város csapóját a klubházában.

Vasárnap már tavaszi bomba* 
csapatát állitia porondra 
az Újpest a MÁVAG ellen i
Nagymaros! Budapestre költözött, 
rövidesen Tenses is a fővárosba kerül

Az MLSz mindentlótó szemei 
a játékvezetők

L ila  Leó: ü g y  látom, rossz ta 
vasz vár a F rad ira !

Zöld Ferenc: A  m i színünk a zöld 
és a  zöld szín m indig tavasszal tá-
mari

L ila  L eó : Lássa ez igaz. Én már 
tavasszal többször láttam  m egzöl- 
dülni a  ma-guk védelmét... Hallom, 
az M T K -tó l is négy dugót szedtek 
be. M i 12:3-ra győztünk, maguk 
m eg csak ll :4 - re ,  ped ig  a m i ellen
felünk sakkal erősebb volt.

Zöld Ferenc: K I já tszo tt abban a 
Vasasban? Furulyás, Ssivák, Sere
ge... K i ism eri ezt a sereg játékost? 
A z  M TK-ban  viszont Csikós vo lt a 
kapus s já tszo tt Tu ray  I, Péter, 
Csere, M egyeri, Aradi.,. Csupa hires 
név.

L ila  Leó : A  Kannád Csámi nem 
játszott?

Zöld Ferenc: M iért?
Lila. L eó : Gondoltam, hátha o is 

játszott. M eg  a  Kürschner D óri és 
a Kropacsek.

Zöld Ferenc: De jó  kedve van...
(a  pincérnek) Tóni, hozza idő a ba j
noki táb lázatot a L ila  úrnak.

L ila  L eó : Nézze, Zöld úr... M aga 
addig lovagol itt, am íg  m egfájdu l 
-—  á fe je .

Zöld Ferenc: M aga ne fé ltse  az 
én fe jem et. A m íg  m i öt ponttal ve 
zetünk s am íg  a  K tszelyt nem teszik 
be az e.lsö csapatba, addig tőlünk az 
aszpiringyárosok, mind tönkrem en
nek.

Lila, L eó : A k k o r júniusban le g 
alább öt új aszpiriixgyár nyílik  majd 
a  Ferencvárosban...

A Illa-fehérek vasárnapi edzomérKöze
gének egyik eseménye volt, hogy a, má
sodik félidőben Nagymarosi w szerepelt. 
A fiatal fedezet eddig nem vehetett reszt 
az edzéseken, mert vidéken tartózkodott, 
most azonban sikerült _ megcsinálni azt,must HlAJlílAOAl. Í5UW1 WJV ", .
hogy Budapestre kerüljön. Nagymarosira, 
már számíthatnak a.z újpestiek az e ső
bajnoki mérkőzésen., ba addig1 formába 
jön. Nagyobb baj azonban akkor sem 
lesz, ha Nagymarosi nem játszhat, hi
szen Kármán személyében is kiváló jobo- 
íedezete van az Újpestnek. „

Most már csak Tcrnes tartózkodik vi
déken az újpesti játékosok közül, de az 
Újpest reméli, hogy ezen a héten mar 
Temes is Budapestre kerül és edzésbe 
áll.

Borsi a hét első napjaiban elhagyja a

sportszanaföriumot, a gipsz lekerül a Iá-* 
bárói és járókötést kap.

Vasárnap délután nagy műsor lesz su> 
ÚTÉ-pályán. Először az UTE-ifik mér- 
köznek, aztán jön az UTE I I  
majd pedig az ÜTE nak az Nk III-b«m 
játszó csapatára kerül sor. A  műsor fő
száma az Újpest mérkőzése lesz & 
MÁVAG-gal A  MÁVAG ellen mar abbanaki .a. v AVT-gaii. ttj__ ^az összeállításban fog kiállni _az Ujpesraz osszea.uiLüL-uct.ji juf,
amelyben a Ferencvárost akarja üldöző
be venni á tavasz folyamán, A  kétszer 
negyvenöt percet már végig a tavaszi 
bombacsapat fogj a _ játszani C serebesre
nem lesz. Azok az Újpest-játékosok, akik 
nem kerülnek be a MAVAG elírni csa
patba, az UTE NB 3X1. csapatában fog
nak helyet kapni,.

Csak a védelem össze
állítása sz ilárd  m áris 
a W M FC -ben
A fedezetsor és a csatársor összeül másá
ba u niég sok gondot fog okozni a sok fő 
formában levő Jelölt
Beszélgetés Benes intézővel és Jávor edzővel

Vághy Kálmán beszél a kétnapos Játék
vezető-táborozás eredményéről

V«tórn*í> cMiitán üigwpws ,fe®retí j i  Ló-
W tttórurt le a JT I I .  ersoagps téboro- 
záj>a VáiChy Kdliiiiáu.hal & JT oyglhgrőte 
íötHtóráva: beszól,gettónk a táborozás
^^caényéröh ,
, — Azzal a kellemes őrzéssel hacsnz- 
•íhnk .vAsáfűEbap ostc a táborozás Teszt ve; 
JÖitől — mondotta Vághy —, hogy jo 
Sonkát végeztünk A  kétnapos dgooro- 

a magyar játékvezetői gárda sokat
5*W3t a tökóV-tesedés felé. amely min-
dőn. játékvezetőnek célja, üót .

is a magyar labdarúgás érdekében. 
Úgy vettük észre, hogy a játékvezetők 
zjx&y érdékkldésistód h sillgntták az ■e-1 oaxlá" 

Hsakét Úgy ál ütöttük össze, hogy 
l  révükön nem annyira a szabályok adat- 
natmnrivnj megterhelni jat-ek-< “LVlJIiüIl fíCIlI d-inj , ■ / -i-
katmajival akartuk mesterhelm Ja,ek 
fű tőink fejét, liánéra inkább a szabá-
tVnlr ...tL.uLnJ ul’nrtiilr ftll ít
, ■W'tőin.k fejét, bánéra limaira a
|j«k saetleittevel akartuk ókét mcEismer-
tetni. Art akartuk ólórm, _lwgy a* ofiós*“ ni. Azt aicariUK uwn'u* uvöj r̂ . ° —

területón minden júWkvraatő egy- 
rarrrte eacltambw., azonos felfogásban al- 
ffhhflfflisa a szabályokat és vezesse a mer- 
főzéseket. Azért sokszorosittaituk az^'r«)sek*ct. Aziért st>j£saorosiLi«iiu^ « «  ~
®dááok anyagát, hogy 3 vidéki kérni©- 
k̂beírj ugyanolyan g^elfemben oktassák 

a játék vezet ő jé 1 ö tteke t, mint B u<l apesten. 
4 ^  Az előadások során különös íőkm- 
ptttí1 voltunk arra, 1 o^y jatckvrrotőink- 

megismertessük a ^nyeges különbse- 
a régi és az új szabály kázdtt. nb- 

az új szabály értelmezésé korul ku- 
cgymáseal szem-bená 11 ó v é leírté- 

Jy,&k és gyakorlat alakulhaöson ki. 
úaffy sikert ' aratott a sMbályraaftyaratio 
Y® oktató filroképsoramtunk. Az erdélyi 
r  a vidéki játékvézetök arra hértek 
“.“•'Bünket; ©zt az oktató filmet küldjük 
t1 hozzájuk is, bogy azok la taziulhas-
B ilirtel- 1. B i t .  m Iz,  Ír e. t  n ’n  Cvr i'ígJl’Si.r A. IFFTtlkJUak belőle, akik a táborozásra nem 
j.hettek oi. A legjobban tetsziett tt vi- 
ÍJkieknek: a budapesti jálokvraetők
^*i»bemutatója a Ganz-pályán. Vatór-

délelőtt 18 órakor ugyanis a feimor-

uteában a budapesti iátékvcnetók hernu- 
tutták, hogyan készülnek a hottidtnyben 
a játékvezetők, hogyan edznek azért, 
hogy frissek, fürgék, kö«M.yuck. 30 erőn 
léttel rendelkezők legyenek az idény fcejí- 
déUro. Bizony, jó volna, ha vidéken 
me» jebetno szervezni a Játékvezetők 
edzését. Sajnos, ennek ott sokszor elhá
ríthatatlan akadályai vaunak s így . a 
játékvezetők telkilsm-erctére keli biz 
púnk hogy törpdlk-e az erőnlétével.

— Meg kell még. emlékeznem egy igen 
jelentősrmozzanatról. Már most közoltua 
k játékvezetőkkel, hogy az MLSz a jovo; 
beá fokozott mértékben akarja belő vonni 
őket *  ©ziivetségi munkába. A játékve
zetők a* MLSZ rendes „követel lesznek 
a magyar labdarúgás minden legkisebb 
helyén. Olyan szerepet kapnak, mint a 
falukutatók. A  jövöbuu a játékvezetői 
jo-IcntéBben áz MUSz komoly jelentés! 
kór a játékvezciőktől és nemcsak annyit, 
bőgry a ..mérkőzés rca..dbe.o folyt le. A 
játék vezetőn ok jelentenie kell minden 
olyan köriUhiéuyt, amely érzése szerint 
a* MLSz-t érdekli. ho;gy például látott

ifren i ehet&éií?©s középcsatárt, akibo’I 
taíán lehetn>o valamit farö^ni; vagy 
tapasztalta, hogy oáy i.gén törekvő egy  
l-eiT.ek nincsenek cipói; vagv ennek a 
városnak a kőzöpségo feiltünóen zajos és 
minden ok nélkül sértegeti a ját&kveze- 
tőt, meg az ellenfél játékosait es így 
tovább. »• A  játékvezetők lösznek tehát 
az ML/Sz mindentiátó szemei.

— Befejezésül — mondotta Vághy Kál- 
nmu — csak. annyit mondhatok, hogy 
szerény megítélésein szerint hasznos volt 
ez a táborozás és, aki akart, az sokat 
tanult rajta. A  siker természetesen csak 
akkor fog teljes mértékben kiboatakoz- 
ni, amikor a táborozás résztvevői az itt 
szoraett „kincs-eket”  tovább adják tár
saiknak is. akiknek ncrn állt módjában 
a táborozáson való megjelenés....

A Haladás tiéssv- 
te^en a  soproniak  

■ el!eiii9 utolsó 
edzöm érkőzé* 
síikre halasztani 
tavaszi esapaiuJc 
kialakítását

Vasárnap Budán játszik 
a Diósgyőri MÁVAG
Á d ám o t szerződtette  a  G am m a

v.A Gamma vezetőségét és saurKoioit 
zuhanyként érintette a Zuglótól 

Szenvedett vereség. Hiába hangoztat- 
f~k egyeseit, hogy az ilyen idényeiéit 
rWtságos ipérkőtések nem számítanak, 
rfsis  kellemetlen volt az, hogy a kisebb
ypeaségfl zugió mllyeit símán verte a 
fSáPatot. Kiábrándító volt azonban látni
fc2t. hogy egyés Gamma-játékosok milyen 
"envtörödömséggel játszottak. Bz a véle- 

e Sás Károly edzinek is.
Átért öröm Is akadt t u ín w .  »  g * « -

Fénye
j^Aíért öröm Is akadt vavaimap a gam- 
ÍJAsok részére. As örömet a tartalökcsfl.- 
r í l  ok°rta. Ab Hí 'C ellen néhány íátékes
rjjüekü] játszott. Elsősorban Addrn já- 
- ka tetszett a vezetfiáégnek. A kassaiakVüu ? lszétt ® vwtöWgneK. ajátékosa olyan pzíwcl játszott, bogy 
s ? el a játékával belopta magát a Garoma- 
^brkőlék szeret elébe.

n kiadatása a kassaiaktól már
Jffpérkezett — mondta Jdnosy Béla, a

velünk*

is ,£&iurt& TIXSSmp
Wír, él s m  intéztük, de »  kassaiak a 

kiadatásai rítán$ elküldték nt~kiadatását titáné elküldték ne~ 
£4ámtfíAl a szerződéit m ár alá*: •sssÁétr' ““ “ •

I munkára használja' fel A  ÉiMAVAG-gal 
I megegyeztek a budaiak és ezek szerint 
la  diósgyőriek vasárnap Budapesten ját

szanak a Gammával. Ezen a héten eaü- 
türtiikün pedig a BVSC ellen lesz erós 
edzömérkőzés.

_  Vasárnap a TJtMAVAG ellen áss a 
csapat játszik, amelyik a Haladas ellen 
áll ki február 23-án — mondta S6» Ká
roly edző. — Az első bajnoki mérkőzésig 
hátralevő néhány napot olyan eros eüzé- 
sekkel töltjük « ,  hogy minden j«é lto - 
sunk pótolni tudja azt, ami a tökéletes 
ej önlétéhez szükséges.

A  Gammában nem tudják megérteni 
azt. hogy Szilvást miért vállalta vasárnap 
a Zugló elleni játékot, amikor a sérült 
lába rtég nem volt teljesen rendben. 
Általános vélemény szerint Szilvást te 
hét séges játékos, de inkább várnia ke! 
lett. völüa még a bemutatkozással. Félő. 
hogy a vasárnapi játék á gyógyulásban 
visszaveti a játékost. Szilvás:, minden
féleképpen helyet kap & csapatban, kár 
volt tehát türelmetlennek ’.ennle.

A *  öSSDI VTK
vezetősége elégedett a csapat vasárnapi
teljesítményévé w— ‘üjecítményével. Vasárnap a Salgótarjáni 

®-t látja vendégül ózd ón az óvTK . 
Ezen a mérkőzésen több ói játékost
próbálóak ki*

Szombathely, február ló.
A Haladás vezetői 

keseregve vették tu
domásul vasárnap dél
után, hogy az időjá
rás ismét keresztül
húzta számításaikat. 
Pedig a tervezett ed- 
zö mérkőzés tő! -sokat 
vártak és több fontos 

szerettük volna itt. választ

A csepeli próbagalopp — túljól sike- 
rült. Általában ez vólt a WM-vezetők vé
leménye a LaFC elleni S:0,ás győzelem 

I után. , ..
Jávor edző a kővetkezőket mondotta:
— Nem szeretem azt, ha a főpróba túl

zói sikerül. Pedig örülnöm kellene annak, 
hogy a fiúk ilyen jól mozogtak. Az erőn
lét körül nincs hiba! Ezen a -nehéz tala
jon te nagyszerűen ■ álltak a lábukon. 
Persze a fordulás, irányváltozás nem 
ment olyan könnyen, dé ez természetes 
is. És az ellenfél ugyanezekkel a nehéz
ségekkel kénytelen megküzdeni az ilyen 
csúszós talajon. ‘

— Kinek, a játéka tetszett önnek leg
inkább? . . ,

— Nem szoktam ilyen szemmel nézni 
a játékot. .Mindegyik játékosnak figyelem 
erényeit és hibáit és ezeket a ' megfigye
léseket elraktározom a fejemben. Én 
csak annvit mondhatok, hogy 19 nagy
szerű játékosom van. rt-el láttunk va
sárnap a pályán, de ott van még Kis, a 
hátvéd és tihanyi a kapus is. Ezen a 
héten már ök is kimennek a pályára.

— Hogyan készülnek ezen a hiten?
— Kedden ejönléti edzés lesz, szerdán 

ve dió kétkapura játszunk teljes SO per
ces ~edzőmé rközést. Csütörtökön pihenő, 
pénteken újabb erőnléti edzés követke. 
süt.

Benes Ernő intézővel is beszélgettünk

a vasárnap látottakról. Az ö véleménye a 
következő: .. „

Igen jól mozogtak a fiuk. Meg tt 
sok jó között is kitűnt Szalag, Maros
vári és Tihanyi 11.

— És a fedezetek? . •
__ Ebben a vonalban valósággal au&r

'tálunk a jő játékosokban. Ott van Gere 
3s Kapta! Egyik jobb volt, mint a má
sik, Nehéz lesz a választás kettőjük közt. 
Csurgó is tehetséges játékos. A Szélső- 
fedezetele terén is bőséges a választék. 
Szalag, Dudás, NégyeM, Keresztes ostro
molja a helyeket, t 

A csatársor .melyik összeállítása tet
szett jobban?

— őszintén megmondom, hegy a har
madik harmad, belsőhármasa tetszett in* 
kább. Azt hiszem, hogy pillanatnyilag_ a 
Devecseri—Marosvári—Tihanyi I I  hár
mas a legjobb, amit ki tudunk állítani.

— Mi van Pintérrelt
— Neki vasárnap nem ment úgy d já

ték, mint a többieknek. Ezt azonban 
csak az idénykezdet számlájára írom. 
Ettől még a legjobb csatárunk is lehet 
vasárnap Pintér.

— A védelem?
— Előreláthatólag jóidéig nem bonthat

juk meg a Szabó — Káliéi, Korányi 
hármast.

Csepelen bizakodó a hangulat az idény
kezdés előtt!

kérdés 
kapni.

Most azután várni kell egy újabb he
tet és n-.ajd csak a SPAC elleni mérkőzés 
tanulságai alapián tudják eldönteni, hogy 
milyen összeállításban vágjon neki a csa
pat a sorsdöntő tavaszi fordulónak.

Gond altad bőven. Palágyi László in
téző is Így nyilatkozott vasárnap este:

— Kellemetlen, hogy az edzés elma
radt, de abban a feneketlen sártenger
ben igazán néni lehetett volna játszani. 
Pedig úgy gondoltuk, hogy itt kialakul 
a tavaszi összeállítás és a jövő héten már 
ez a tizenegy vette volna fel a küzdelmet

SEAG-cal szemben Is.
— Összeállítási gondunk vám éppen, 

elég. Pillanatnyilag ez a tizenegy áll az 
előtérben: Körmendi — Tölgyesi, Krasz- 
nai — Pillér, Kiss, Kalotai. — Szabó, 
Gazdag, Mórócz, Xúeszke, Lovász. Ezen a 
csapaton azonban, még rengeteg változás 
lehet.

— De mennyire — szól közbe Baják, 
Béla szakosztályvezető. — Komoly esé
lye von a csapatba váló bekerülésre pél
dául Kalocsainak, Lipovicsnuk és Héjjá- 
nak is. Azután még nem is olyan biz
tos, hogy a Tölgyesi, Krasznai hátvéd
párral nem lesz-e baj. Könnyen lehet, 
hogy Kalotai hátrakerül s ez esetben 
Lipovics, vagy Héjjá jut szerephez a fe
dezetsorban. Deszke formája körül sincs 
minden rendben, az ő helye sem valami 
szilárd. Szóval még minden lehetséges, 
még as te, hogy Kiss hátvéd lesz.

Ebbe már Lyka Rezső edző is bele
szól:

— Kiesre nagy szükség va n a közép- 
fedezet helyén. Neki ott a helye s nem 
engedem, hogy máshol fecsérelje el nagy 
tudását.

A beszélgetés további során kiderül, 
hogy van még több „esélyes”  Is. Ilye
nek: Szalay, Balogh, lljváry. Utóbbi
kettő még ifjúsági korban levő játékos. 
A soproniak ellen ők is szerepelni fog
nak és alkalmat adnak nekik, hogy tu
dásukat komoly küzdelemben is bemu- 
tSiSSál)

Nem’ lasz könnyű feladat a Haladás 
csapatának az összeállítása... Pedig, 
mint a Terefere barátunk megsúgta, 
még idegen játékosokról is van szó. Állí
tólag két jónevű belső csatárral tárgyal
nak a Haladás vezetőt,

N. K.

Kufrucz babonás, de aiért 
szerelné, ha vasárnap 
este már tizenhárom 
pontja lenne a BSzKRT-nak

Aki vasárnap délután végignézte a 
BSzKRT—Ganz barátságos mérkőzést, 
nem bánta meg. Igaz, hogy csúnya, 
ködös volt az idő és a latyakos talajou 
a Cipő is átázott, de ez nem zavart sen
kit. Aki betévedt a ciprusutcai edző
pályára, az ott is maradt végig. 
A BSzKRT olyan szépen és olyan Jól 
futballozott, hogy aki más dolga lévén, 
csak öt percre akart beknkkant&ni a 
pályára, nem tudott elmenni.

A  kék-sárgák a jeges talajon is olyan 
jól játszottak, mint egy jól olajozott gép 
Minden, passznak szeme volt s a lövések 
pontosan zúgtak az ellenfél kapujára! 
Különösen Kovács I. csillogtatta lövő
tudományát. Tökéletesen kétlábas játé
kos, aki minden helyzetből erősen és 
helyezetten tud lőni. Kitűnő formában 
van.

Vasárnap 
került.

H ÍREK AZ NB III.-BÓL
KaidáesL, a K TK  jobb fedezete még az 

év elején — munkahelyén — eltörte két 
ujját a jobb lábán. Az ízig-vérig labda
rugó vasárnap már — gipszbetett lábbal 
Is —- kapura rugdosott.

A vasárnapi edzőmérkőzésen már igeu 
ügyesen mozogtak a fiúk. annak ellenére, 
hogy a pálya igen hasonlított a jégpá
lyához.

A TestvérisAg vasárnap délután a pá 
Jva partvonala mellet' tartott igen
-• 4  "
iyat paT«-v«aaia iuuíücu. laawti 
i&oiiyü edzési. Ma mlr Ismét visszatér 
a tornaterembe, mert — mint Kozmátey 
intéző mondja t - olyvr. kicsiny a hely 
a t-zahadban, hogy Inkább r, tornatermet 
választják. Vasárnap Újpestre táradul át 
*  vasutas, csstpstte

Mészáros a BSzKRT-támadósor másik 
erőssége. Minden labdát megjátszik s ha 
jó helyzetbe kerül, nem szégyel lőni. 
Egyetlen hibája, hogy csúnyán, eről
ködve fut.

— Ezt már régen észrevettem — mon
dotta Kutrucz János. -—■ A  stílusához 
mégsem merek hozzányúlni, mert félek, 
hogy elfelejt futni. Valahányszor ezzel a 
gondolattal foglalkozom, mindig Itemeez, 

diszkoszvető jnt eszembe.
A középcsatárposzton Bcite megerősí

tette helyzetét. As idén mintha kicserél
ték volna Elfelejtette as önzösködést. 
Amellett olyan keményen tud a kapura 
tömi, ahogy ast egy modem közép
csatártól el is várjuk.

Forgács és Szabó jóformán semmiben 
sem marad el a másik három mögött.

A  BSzKRT védelmében és fedezet
sorában nincsen semmi változás. Ezek s 
részek éppen olyan jól játszanak, mint 
tavaly. Csak talán valamivel még fö lé
nyesebben. Bnnek azonban as volt a 
magyarázata, hogy a csatársor olyan 
ötletesen és kitünően játszott, hogy csak 
ritkán jutott el a labda, vagy éppen as 
ellenfél a kék-sárgák védővonaláig.

Bíró Sanyi azonban még Így le kitant. 
01 van gyorsan- fordul, Mint egy príma- 
baíerina s a rúgásai mindig tiszták és 
emberhez mennek.

A BSzKRT kitűnő játékának legjobban 
Kutrucz Jánös örült. Egy-egy szép akció 
láttán olyan jóízüeket kacagott, hogy a 
társaságit is magával ragadta. Anélkül 
azonban, hogy elblzakodott lett völná. 
A Tokod-méccstől például úgy fél. mint 
egy készületien diák az érettségitől

— Csak l:0-ra nyernénk meg azt 
meccset! sóhajtott fel vasárnap.
HÚ, micsoda boldogság lenne az nekem. 
Még azt seni bánnám, ha ezáltal tizen
három pontunk lenne, Bedig babonás 
zagyok.

a tokod! talaj is szóba

— Vájjon milyen lesz a pálya talaja
— fordult Kutrucz a többi vezetőségi 
taghoz.

Nekünk az lenne jő, ha olyan jeges 
lenne, mint ez itten — mutatott Király 
Pista a ciprusutcai talajra.

— Gondolod? — mondta az edző két
kedőén. — Azt hiszem, hogy az ilyen 
talaj jobban megfelel a tokudiaknak. 
Hiszen azok már korcsolyával is edz- 
tek! .. .

,— A talaj egyáltalán nem fontos —
szól közbe egy odafigyelő szurkoló. —- 
A BSzKRT most olyan jó, hogy akár
milyen is lesz a tokod! talaj, a BSzKRT 
két, esetleg három góllal győz!

Kiss II. lesz a  Törek
vés középcsafára  
a tavasz  első 
m érkőzésein
és más hírek o Bihari- 
u tc á b ó l 1

1. A  héten is erős edzéseket tart 
a Törekvés —  kedden, szerdán és 
pénteken — , mert vasárnap délután 
a rossz talajviszonyok miatt csak 
komolytalan játszadozást űzhettek a 
játékosok.

2. A  beteg lábú Patatinus helyének 
a betöltéséről sokat gondolkoznak & 
Őihari-utcában. Jelen pillanatban 
úgy fest, hogy a. középcsatár helyére 
a legesélyesebb pályázó a fiatal 
Kiss I I .,  a jeles ifjúsági válogatott 
csatár. SM

3. A  tavaszi forduló első két* 
három mérkőzését még mindig nem 
az újonnan gyepesített Bihari-utcai 
pályán fogják, lejátszani a kőbá
nyaiak, hanem fükíméiés okából 

a Hungária-úton. Az Időjárástól 
természetesen sok íilgg. ÍBgy azon
ban máris biztos és végleges: 23-án 
a WM FC elleni mérkőzés a Hungáz 
ria-úton lesse,

SS
.

' ti
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n N m m  leh e l ott b a { 9 ah o l o lyan  
■pompás mm ifjú ság i gárda,, 
suliit mm ÉSÉ-beit**

A z  é r s e k u jy á r i  S E  v e z e t ő i  b e s z é ln e k  a z  ő s z r ő l ,, a  b a l o k

rá!. a tavaszi reményekről
'Érsekújvár, február. « g-atö, az £SE társelnöke, ki 10—i§ évvel 

A 'héten már Érsek újvár ott iá megindult I azelőtt maga is igen jön évű játékos volt. 
tavaszi idényre való . felkészülés. Jól I — Nem lennék igazi sportember, ha két-

tavaszi | ségbeesnék az ÉSE jelenlegi helyzete jö~ 
8 lőtt, A jobbtól sohasem szégyen kikapni 
és bizony ősszel néhány ellenfelünk jobb 
volt„ Á rendszer körül is zavarok vannak 
még nálunk.

— A legnagyobb baj azért, véleményem 
szerint az volt, hogy az idegenből jött 
játékosokkal nem erősítettüks hanem
gyengítettük a csapatot,,

Tavaszi tervekf . . , Többet fognak a

sikerült vacsora vezette bo a 
idényt és itt beszélgettünk Szabó Kál
mán vezérigazgatóval, az ÉSE lelkes és 
áldozatkész elnökével.

Először az őszi forduló 
szól:

—- Csapatunk teljes ítmény év el nem va
gyunk megelégedve. Mi nem ilyen helyek
hez vagyunk szokva. Nagy baj az, hog:

eseményeiről

az egész forduló alatt kerestük a legjobb 3 játékosok edzeni, felfrissítjük a csapatot, 
Összeállításunkat s azt még a mai napig | a vezetőségbe új embereket választunk és 
sem találtuk meg. Ennek következménye 3— felvesszük a harcot a legjobbal is, 3 i- 
azután, hogy a játékosok nem tudnak | zajommal tekintünk a holnap elé, 
összeszokni. Különösen a támadósort fór~ 3 A  labda rugószakosztály einökét, Kuko- 
gattuk sokat. Szinte minden héten más- J relly dr. körjegyzőt a játékosok csoport- 
más ötösfogat rohamozta az ellenfél ka- [ jában találjuk. A lig egy éve került Sió- 
púját, sajnos, igen sokszor eredmény nél- 3 fokról Érsekújvárra, de máris közszere- 
kül Pedig a védelmünk és a fedezetso- 3 telnek örvend.
runk elsőrangú. Bachoreiz kapusunk, ] — Mindig az ifjúság nevelése lebegett
mint a Bata Zlin játékosa (i csehszlovák s o. szemem előtt és éppen ezért nyugodtan

DiósgyőrStt mm ózdi 
pályáre 
kodnak

, D l 0 5 £YÖ R

első ligában edződött meg. Néder hátvé
dünk. pedig a cseh válogatottnak is tagja 
volt. A fedezetsorban is egyaránt pompás 
játékos Pólyák, Reiner, Herditzicy, sőt 
Takács is. Elöl már bajok vannak. Szél
sőink egyáltalán nincsenek. Ha a csapat
nak ezt a részét fel tudjuk erősíteni, ak- 
kor még beleszólhatunk a bajnokságba.

Ugyanitt nyilatkozott Pleskó Jenő iga.z-

merem állítani, hogy nem lehet baj ott3 
ahol remek ifjúsági gárda van, mint az 
ÉSE-ben. Tessék körülnézni, több mint 
negyven játékos van itt az asztalok mel
lett. Mint egy szép nagy család. Hát kell 
itt félni a jövőtőlf / . . „ Nem dőlt még el 
az NB I I I . nyugati csoportjának a baj
noksága o O c

Ifi. Néder JánoSc

Diósgyőrben ért
hető meglepetést 

keltett a 
DiMAVAG ózdi 
veresége. A  szúr., 
kólók Agy tud
ták, hogy jő for
mában van a csa
pat és győzelmet 
vártak a vasár
napi edzőinérkő- 
zésem. Az ÓVTK 
4:3 arányú győ
zelméről igy be
szélnek & veze
tők :

“  Teljesen irreális körülmények között 
született meg ez az eredmény «—• mondja 
Teleki Pál intéző. — Nem hogy játék
ról, hanem még komoly mozgásról sem 
lehetett beszélni. Vastag jégpáncél bori. 
tóttá a pályát és életveszélye® volt rajta 
a játék.

Csapkai Károly edző a következőket
mondotta:

— Mikor délelőtt megláttuk a pályát, 
íe akartak mondani & mérkőzést. Az 
ózdiaknak azonban kiadásaik voltak & 
rendezéssel kapcsolatban és így nem 
akartuk őket cserben hagyni. Kiálltunk a 
mérkőzésre, de megmondtam a fiúknak 
hogy nagyon vigyázzanak magukra. Nem 
lett volna értelme annak, hogy a rossz 
talajon olyan sérülést szenvedjenek, 
amely miatt esetleg hetekre harckép
telenné váltak volna. Nem. tragikus ez a 
vereség.

á T U f l M

Az idén újra félelmetesen jók 
lesznek a finn hosszűtávfutók

amBSBamaegm #mm**t*&*

Kiskunhalason tavaszra
nagy teljesítményi várnak 
a csatársortól

A játékosok közül Túrán így beszél 
mérkőzésről:

A z  ú j  p ó l y a  é p í t é s e  n r á r  m e ej í n d  u
A  Kiskunhalasi A C  csapata az 

elmúlt évben a kiskunhalasi alosz
tályból fe lkerü lt az N B  IU .-ba. 
A  csapat vezető i és szurkolói szép 
szereplést vártak  a csapattól, ezzel 
üzemben a K A C  osztályának az 
utolsó helyén fekszik. A z  egyesület 
elnöke, Wendler Zoltán bankigaz
gató ezt m ondja a csapat őszi 
szerepléséről:

—  Az NB  IJ.I.-bán lényegesen 
erősebb csapatok szerepelnek, mint 
a kiskunsági alosztályban voltak az 
ellenfeleink. Talán hamarosan meg
szoktuk volna azt is, hogy erősebbek 
az ellenfelek és jobban szerepeltünk 
volna, ha a rendkívüli idők miatt 
csapatunkat fe l nem kellett volna 
forgatnunk. Fiatalokkal kellett 
végig küzdenünk az őszí idényt, 
akiknek még nem olyan nagy a 
rutinjuk, m int a régi játékosainké 
•volt. Az erősítés kérdését sem tud
tuk ősszel megoldani. Egy biztos: 
továbbra is kitartunk a fiatalok 
mellett, mert övéké a jövő!

A  csapat jövő  terveirő l Heller 
Jenő intézővel beszéltünk.

—  Kétségbeesésre egyáltalán 
nincs ok —  mondta —  Heller Jenő 
—  Biztos, hogy tavasszal nagy küz
delmek lesznek az utolsó öt helye
zett között. Az edzéseket mintegy 
négy héttel ezelőtt már elkezdtük 
és nagy szorgalommal végzik is 
azokat a fiúk. Nagyon bízom

'abban, hogy sokkal jobban fogunk 
majd szerepelni, mint az elmúlt 
Idényben és sikerül majd elkerül
nünk a- kiesést. Annyit azonban

már most mondhatokl hogy bánni 
történjék is, nagyon sokat tanul
tunk és tapasztaltunk az N B  I I I . -
ban.

Kiskunhalasra nem szívesen men
tek  eddig csapataink játszani. 
Ennek az vo lt az oka, hogy ennek a 
szép városnak nem vo lt korszerű 
pályája. A  vásártéri hepe-hupás ta 
lajon mindent lehetett, csak sport
szerű m érkőzést nem lehetett já t 
szani. M ost azonban rem ény van 
arra, hogy  ez az áldatlan helyzet 
hamarosan m egjavul. A  város új 
polgárm estere, Kathona M ihály dr 
m integy hétholdnyi területet aján
dékozott a kiskunhalasi sport ré
szére és esen a területen máris 
megindult a nagyszabású építkezés. 
A  város sportköreiben nagy örömet 
keltett ez a  tény és a  helyi labda
rúgás n agy  fellendülését várják.

A  K A C  őszi csapatában 16 já 
tékos szerepelt. A  közvetlen  védelem  
a Horváth  —  Tegzes, Karkesz ösz- 
szeállításban játszott. N em  szere
peltek rosszul, de ha könnyelmüs- 
ködésükről leszoknak, akkor lénye
gesen jobb te ljesítm ényre volnának 
képesek. A  fedezetsor kimagaslóan 
legjobb ta g ja  Karay volt. K é t társa, 
Virág és K irá ly  talán egy árnyalat
tal gyengébb. A  csatársor az idény 
végére Bolemányi és Keresztes le- 
igazola.sával sokat javult. TaYas-ra 
valószínűleg ez az ötösfogat fo g  
szerepelni: Nagy, Keresztes, Bole
mányi, Szabó, Gyenizse. H a ez a 
sor összeszokik, akkor nagy te lje 
sítm ényekre képes.

— Kétségbeejtoea ross* volt % páls*. 
Nem lehetett rajta rendesen megállós. 
A bőrszegek már az első félidőben le
töredeztek a. cipőinkről és így a szttnet- 
ben úgy döntöttünk, hogy a még meg
levőket is leszereljük, mert azt gondol
tuk, hogy úgy jobban fogunk mozogni. 
Tévedtünk. Meg sem tudtunk állni 
_4z ózdiak természetesen nagyon bele
mentek, mert részükre nagy dicsőséget 
jelentett az, hogy legyőztek bennünket. 
Nekünk ebben az esetben fontosabb volt 
a testi épségünk.

A_ szurkolók remélik, hogy a jövő 
vasárnap a Gamma ellen jobban fog 
szerepelni a csapat s talán a budapesti 
pálya is jobb lesz, mint az ózdi volt.
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izujthofó beszélg.et.

A  múltkoriban Walste mester, a 
fián  atlétikai szövetség edzője el
mondta vélem ényét a  m agyar atlé
ták  egy  részéről. Most, hogy ú jra ta
lálkoztam  vele  a  szövetségben, 
m egkértem , hogy  beszéljen valam it 
saját versenyzőiről is. E leinte kissé 
vakarta  a  fe jét, hiszen az atlétikai 
idény m ég messze van, de később be
vallotta, hogy azért tud egyet-m ást 
mondani.

—  A  mieink ugyan meglehetősen 
szétszórtam, élnek —  mondotta — . 
de azért mióta a postái feltalálták, 
mégis van rá mód, hogy tájékozód
jam, k i m it is csinál. E lég szépen 
leveleznek az atlétáim, és ezért a 
legtöbbről tudok valamit ilyenkor 
télen is.

—  öröm m el tapasztaltam hogy

égést, sereg íáb fájős futónk 
kezdi m ár összeszedni magát.

Talán a legjobban annak örülök, 
hogy N iilo  H a r t i k k a ,  S:S0-es 
1500-asunk újra kezd edzeni. Ta
valy teljesen használhatatlan volt, 
annyira fá jt a lába. Ennek a váló 
gatott csapat itta  meg a levét, m ert 
Barkama nem tudta egyedül pótolni. 
Most azonban azt írta  Hartikka, 
hogy a lába teljesen rendbejött és 
reméli, hogy eddigi eredményeit 
túlszárnyalhatja. Rengeteget sízik:

hogy lássam itt  lesz az ideje, hogj \ 
nekilásson a komoly munkánál!' 
L á h d e s m á  k i ,  a budapesti hős Ü 
nagyszerűen érzi magát ás biztosti 
veszi, hogy az idén .már a 420 is fpS 
menni.

—  Mindezek elég megnyugtat! 
hírek és úgy látom, hogy az idén * 
fkm  atlétacsapat jobban ki fáj 
tenni magáért ,m m t az elmúlt évben-

K u la l  Sándof

A S Z T A L IT E N IS Z

Hét göíid’a van 
a Kispe -tnek:

p á ’ já fá t ia k  ressd- 
b e h u x a l a l a  

és O la jkár le 
harekéjiesságe

A  KispeőürAk jelenleg- két h&gy gond
ja van: az egyik az, hegy a pályáját 
mlüiól előbb rendbeli ózza, játékra alkal
masé tegye, a másik pedig-, hogry Olaj
kár I  lába az idény kezdetére tökélete
sen meggy ágy á jón—

Az els-o kérdés megoldása nagyrészt Az 
időjárásra bízható. A  játéktér ugyanis 
jeges és ezt le takarítani nem lehet. Iji 
csak az alapos olvadás segít. Ami ebből 
a szempontból a vezetőéért illeti, a kis
pesti sportbizottság mindent megtesz, 
üogry jó legyem a pályája.

— Ha ilyen marad az időjárás, >— 
mondta hétfőn délben Puskás * edző. — 
akkor rom élheti ük. hogy már a csütörtöki 
edz^mírfcőzésünk is kielégítő talajon fog 
lesajlanL Én még ma megnézem a pá
lyánkat és amennyiben szükséges lenne, 
kis csatornákat csináltatok a víz leve
zetésére. Mindem meg kell tennünk. 
m«»rt a kétkapuzí's égetően fontos.
- Ez azonban aránylag még a kisebbik 

gond a piroiS-feke+ék' házatáián. A  na
gyobbik gond — Olajkár I  jobb lába. A 
jőles hátvéd még az oszt idény közepén 
ogy motorkerékpár szerencsétlenségből 
kifolyólag térdkalács föró3t Szenvedett. 
A  tavaszi, idényei őt ti edzéseken együtt 
kezdett edzeni a többiekkel, de mintha 
2-Am merné úgy használni a jobb_ lábát, 
mint a sérö’é.se előtt. A  legutóbbi edzé
sen Js egy ki só húzta a sérült lábát és 
inkább ballal lövöldözött.

— Én azonban azt hiszem, — mondta 
a naay „Olajról** Puskás edző. — hogy 
6 már rendben van-, csak a sérülés után!, 
szokásos gátlások jelentkeznek páka. Egy
kéi mérkőzés és CTMfcár í  a régi Fes*. 
Mindenesetre a csütörtöki edzőmrrk "zés 
íitán már főbbel fogunk tudni. Ha kell. 
eiviszük őt orvoshoz és as majd tüzete
sen megállapítja, fcett-e még ni hennie, 
vágy már nyugodtan játszhat. Mi bízunk

u'^bhlban---
A  Kispest csütörtökön ~ BVSíÖ-veV' ját- 

szik edzőmérkozést lAgy órai kezdettek
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m unka és — nagy 
erősítés folyik

Jobb in  fogunk végezni 
mint ős s zel . . 1 .

A Zv-áó DSE oscanöb™ MuiTcdík -i 
tavaszi idényre. Kifelé újrv zólván tbb'l 
nem látszik semmi, du beiül a-nná-I seré
nyebb munka folyik. Eei.ek egyik ercd- 
ményo. a Gamma elinni szép íryőzebcm. 
Csal éger János, a Zugló leiben vezet'",sári 
ta.mja elégedett is volt „ fia i”  teljesít- 
ményóvel.

— Méfrsem vonunk le messzemenő kö
vetkeztetéseket a Gamma elleni győze
lemből — mondta Cs&téger taDúr. — 
Egyrészt azért nem, mert a sörögbetüs 
csapat tartalékos volt. másrészt a csa
társoruknak nem sikerü’t semmi és 
emellett a véde’mük Is bizonytalankodott. 
A mieinket nners/on fűtötte az. hogy NB 
r.bojl csapattal állnak sz-mközt. Fézler 
nS’ dáal olyan pompásan játszott, ho-y 
fénykorában sem jobban, amit egyéb
kén* károm dugója Is b’ zenyít. T- z. a 
többiek som maradtak sokkil mögötte___

— Teljes csapatával állt fel a Zugló?
— Dehogy! Karácsonyi és Horváth 

hiányzóit. Most énpen az ő ügyükben 
szaladgálunk. Vidéken tartózkodnak és 
szeretnénk, ha Budapestre helyeznék 
őket.

— Mi van Subáival?.... — Az FTC
jeles szélsőié ugyanis a Zuglóba szándé
kozik lépni.

— Subáinak Ígérete van az PTC tdl, 
hogy minden további nélkül kisdiák. 
Ez a közeli. nauokbau eldől. Ha az igazo
lása e’ó akadályok gördülnének, májusig 
várunk. Akkor már rendesen is igazol
ható lesz.

Cml-éger még elmondja, hogy Obiíz
edző omnbéla máris meglátszik o 'csa
paton, továbbá, bogv még orv-hét já- 
t í ’-oenal ez énetek om-ék orőeítoná, de ki
vel, az móg egyelőre — titok.

—  Jó napot Szikra ú r!
—  Adjon Isten Áram úr!
—  Nem  láttam magát vasárnap a 

lelátón.
—  Pedig ott voltam.
—  M it szól a Tromoshozt
—  M it szóljak? Gyengécske, gyen

gécske.
—  Ez az én véleményem, is.
—  Nem  mondom, hogy minden 

játékosunk gyenge, de a többség 
bizony az.

—  Kezdjük talán boncolgatni.
—  Éppen ugyanezt akartam aján

lani.
—  Biztos, hogy a kapusaink közül 

a hórihorgas Boldizsár mutatott még 
a legtöbbet, bár azt az első gólt, 
amit Fűzi rúgott, a kezei között 
szedte be.

—  Ott bizony. Megmondtam m ár 
régen, magának is, Áram úr, hogy a 
Boldizsár gyerelaiek nem erőssége a 
lapos labdák kivédése.

—  A zt hiszem, hogy hátvédek 
dolgában állunk a legjobban,

—  íg y  van.
—  Az a Király, meg az az ónodi 

nagyon jó l még fog férni egymás 
mellett.

—  És mi lesz Pákozdivalt
—  H át nem olvasta, hogy a Potya  

bálszilsöt akar belőle csinálni?
—  Kom olyan?
— - Balszélsőt bizony. E l is kéne 

egy jó  szélső, m ert ebben igen nagy 
a hiány m ifelénk!

—• Maga csak szélsőben lát 
hiányt? Ha legalább egy jó  csatárt 
látnék, már sokkal nyugodtabb len
nék. A  védelem még csak tűrhető, 
de azért egy jó  kullancs fedezet sem 
ártana a középre.

—  De nem ám! Jó knüancsközép- 
fedezet és két-három jó  csatár. E z  
kéne! És ha ez meglenne, nem fé l
nék a Fraditól.

—  Maga fé l a FraditólT
—  Nem  szégyellem, bevallani: 

félek.
—  Megsúgom magának: én is 

f é l e k . . . A  viszontlátásra.

Kctssáz fkettőszáz!) érdeklődő jeltr.íé- 
téhen tartotta. meg vasárnap délután 
Sa'mbarjmV-n előadásán Fábián Jmsef 
,'•3 Molnár Ignác. Az előadásaik és a 
l>waut«té«.e-k ncogy sikero volt.

Három hónapra eltiltották Sztoilkovi- 
csot, a BSK hát\ édjét. a többszörös jugo
szláv válogatott játékost, mert a BSK— 
Gradjanskí mérkőzésen megrúgta Pleset.

Molnár Ignác szövetségi edző- február 
13 án Komáromban, 16 óin Pécsett — ahol 
éppen kerületi közgyűlés lr«z —, 29 én
Szombathelyen, 23-án pedig Győrött tart 
előadást és edzés-bemutatót. Szombat
helyre és Győrbe elkíséri Fábián József, 
az utánpótlás szövetségi kapitánya is.

<FT B U D A P E S T I K E R Ü L E T É 
N E K  K Ö ZG YŰ LÉ SE

A  JT  budapesti kerületi tegnap  
este tarto tta  közgyű lését az M L S z  
vadászutcai székházának fö ldszin ti 
tanácstermében. Gidófalvy P á l dr 
m iniszteri biztos nyitotta m eg  a 
közgyűlést. A  m iniszteri biztos is 
m ertette a közgyűlés céljá t: A z  a l
kotmányos útra való visszatérést.

Ipoly i fó ti! kár mag'asszín vonalú  
beszámolója következett az új * J T  
m ásféléves elmúlt munkájáról. E z 
után került sorra az országos k ö z 
gyűlésre kiküldendő tizenkét e lek tor 
megválasztása.

mókusra vadászik fenn Észak- 
Finnországban,

nem messze, az északi sarkkörtől.
—  Jő hírek érkeztek másik láb 

fájósunkról, Tauno K ű r i :  i-ró l is. 
Tavaly az első versenyén elindult 
egy rossz pályán és annyira tönkre
tette a lábait, hogy egész évben 
nem tudtuk használni többé. Nála 
már szinte hagyományosf hogy hó
napokra lesántul valamelyik rossz 
pályán tartott versenyen. Pedig ha 
tudna vigyázni magára, olyan futó 
lehetne belőle, hogy méltán büszkél
kedhetnénk vele. Ereje is van, tü
deje is és küzdeni is tud az utolsó 
lehelteiig. Csak a lábai lennének 
erősebbek... Egyébként Kurk i is so
kat síel mostan és csaknem az öss- 
szes helyi síversenyeket megnyerte. 
Ez csak jó t tesz neki a távfutás 
szempontjából is.

—  M a k i  is felkeresett néhány
szor az utóbbi időben. Az ö lábaival 
sincsen semmi baj. Egyre fogadko- 
zik, hogy

az idén legalább olyan form á
ban lesz, m int 1939-ben, am ikor
5- és 10.000-es világcsúcsait fe l

á llította.
Nekem már az is elég tenne, ha 
1038-as form áját elérné, akkor is 
sorra verné a külföldi nagyságokat. 
Talán mondanom sem kell, hogy ö 
is szorgalmasan síel.

.— Jó híreim  vannak P  e k  u r i~ 
ró l is.

A zt hiszem, hogy felül fogja  múlni 
eddigi legjobb eredményeit, sőt le
het, hogy ö lesz a legjobb távfutónk. 
A telet kitünően töltötte, a mai élel- 
miszerkorlátozásos világban alapo
san meghízott és m egerősödött. 
Soha ilyen jó  erőben nem volt. És 
ne feledkezzünk meg Tuominenröl 
sem: Megnősült és szorgalmasabb,
mint valaha. A  tavalyi vereségek 
jó t te ltek neki, az idén kamatostul 
akarja őket visszaadni. Hiába, a 
távfutó is, akár az asszony, verve jó.

—  A  kis J a r  v in  e n r  ö l  nem 
hallottam semmit, azt azonban tu
dom hogy

S a l m i n e n  és A s k o l a  újra
komolyan neki akar látn i az 

edzésnek.
Askola nemrégen került ki a tamps- 
rei technikai főiskoláról és most 
már több ideje van edzeni. Salminen 
visszatérésének- is nagyon örülök, 
mert Nurmin kívül egyetlen táv fu
tónk sem volt olyan megbízható, 
mint Salminen. Válogatott viadalo
kon mindig lehetett rá számítani.

—  A m i a többi atlétát iUetí, első
sorban annak örülök, hogy

$@és WÉseli a* 1943. övi
asziaSi-ieniss rawgíistí*

A z  asztali-tenisz szövetség a 
nisz ranglistához hasonlóan ra.nl" 
sorozta az asztali-tenisz játékosé" 
kát. A  ranglistát a tava ly i eredni'- 
nyelt alapján á llíto tták  össze. ^  
asztali-teniszezők erősorrendje a Kö
vetkező:

Férfiak 
L  osztály

1. Soős e. k „ 2. Sebmidi DTE. 3. Ben 
I I  VAO, 4.. Barna I I I  DSC, 5. Gárdo* 
I I  ÜTE, 6. Rózsa BTK, 7. T ill D% 
8. Gyárfás VÁC. S. Dávid WMTK, % 
Farkas DiMAVAG. Az edsfi tíz közó m”  
Sidó WMTK kerülhetne be — de 
csak az idei eredmények alapján. I. 0SS 
túlyú nyilvántartott. uera rang-soro’--
iátékosok: Márton VÁC. Surá-vi V AC
Kyitray- DSC, Lovászy DSC. Fiseher } 
DSC. Kovács e. k„ Orozifslvy e. ói 
Meehlovits MTK, Láaur MTK. Föidy JJ 
WMTK, Réthy (BánMiga), Csányi “f 
SzEAC.

I. B > osztály
?. Für Éh ESC, 2. K rawz ESC, S. 8 $  

VAO, 4. Bródi DSC, 5. Lantos MTÉi 
fi. Lusztig1. (Szombathely), 7. Bcrg>®r,A 
KTSE, 8. Schrett DSC. 9:' Simon (P1*- 
risták), 10. Cscnd&r DSC* Nyilván tar tv£ 
lizemkót játékoSo

l í .  osztály • - - ! |
1. Vidor VÁC. 2. Zsolnai VÁC. S. Te»e* 

VÁC, 4. Gáti VÁC. 5 Relchardt (Piaris
ták), 6. Selinkú DSC. 7. Kacziái,' gf 
'Piaristák), 8. Molnár MŰVE SzTE, 
9. Sombor (Piaristák), 10. Kankov^Z^. 
DSC, Nyilvántartva negyvenkilenc já-te- 
kosu

Hölgyek
I. osztály Y

*  Farkas Gizi DiMAVAG, 2 B. Sipo* 
(Bankliga), 3. K irály e. k., 4. K. 
Tiyánszky MTK, 5. Mihálszky (MOV® 
Széchenyi). Nyilvántartva: Beregi 
Ferenczy DSC.

H. osztály
1 Aranyi C. MOVE, 2. Vermestié VA<3> 

3. Abrahám (MOVE Széchenyi). 4. Kováé* 
C. MOVE, 5. Grünwaldné VÁC. Nyilván” 
tartva tíz játékos.

Kacziáu Fson dr-t választották * 
Piarista Diákszövetség asztali tenis* 
szakosztályának vezetőjévé. Helyettes 
Lakatos György dr.

L A B D A R Ú G Á S

V  e 1 r i 1 a agyműtéte kitünően 
sikerült.

Már karácsony előtt megoperálták, 
most már egészen meggyógyult. 
Erőnléte ugyan még nem a régi, ds 
hamarosan összeszedi magát. A  fő, 
hogy megszabadult agydaganatától, 
amelytől az elmúlt évben is renge
teget szenvedett.

Meggyógyult M 1 k k o 1 a la,
tavalyi legjobb gerélyvetőnk. O fa
vágás közben a bokáján sérült meg. 
Mikkola most a kerkooi sportszer- 
gyárban kapott állást, ahol Jarvinen 
és Nikkanen dolgozott,,amikor világ
csúcsát dobta. Most Nikkolán a sor, 
hogy folytassa a sorozatot.. J d r -  
v i n e n  már vagy ötször elhat á- 
rozta, hogy visszavonul a gerely- 
vetéstől, de mindig meggondolta 
magát. Most nagyobb lelkesedéssel 
készül, mint bármikor: N  i k k a n e  n 
■nem háborgatott eddig leveleivel, de 
talán neki is » a »  naptára és tudja,

Az NB  I  egyesüle
tek 'vezetői 
és a Jugoszláv-' 
m agyar m érkőzés

Tisztelt Szerkesztőség! ‘
A  napokban azt hallottam, hogy az 

I. egyesületek vezetői azt latolgatják; 
hogy nem kellene-e elhalasztani az IJ- 
I. tavaszi rajtját — pályakímélés miat>

Ezzel kapcsolatban szeretnék néhént 
szót szólni.. Tőlünk, szurkolóktól eenü 
sem kérdi, hogy szeretnénk-e már mf' 
kőzést látni. Ezzel nem sokat tőröddé* 
a vezetők, pedig az egyesületek voltakéi" 
pen a mi filléreinkből élnek. Mi szeröv 
nénk már bajnoki mérkőzést látni, 
kapcsoljuk most ki magunkat.

1. Pdlyalcímélés. Ha ezen az alapot1 
akarják elhalasztani a bajnoki rajtór
ákkor akár a március 9-it Is elhalaszthS% 
nák, hiszen még március 9-én is kíméli® 
kell a pályát.

2. Jugoszláv-maci-yar mérkőzés. Soké® 
talán azt kérdik, hogy miként, jön ide ® 
.iugosz’áv-magyar mérkőzés. Egyszerűé® 
úgy. hogy ez a mérkőzés március 23-»® 
kerül sorra Zágrábhan. Ez a mérkőzés 
azt kívánta, hogy legalább né-rv hét*®1 
előbb kezdődték éí a bajnokság. Ha eset" 
’ eg az NB I, bajnoki rajiját elhalaszt" , 
iík, ekkor az NB I. - egyenületék Vezéd® 
vállalják az esetleges válogatott veresé? 
ös-zes következményeit.

Mert ne feledjük el, hogy a hprvéj 
bajnokság már három hete Jolink, n»* 
lünk meg még mindig arról vltatkozn®*' 
hogy kezdjenek-e, vagy se.

Tisztelettel
Ka"már János , 

V III., Sándor-u, i*'

Tuli BSzKBT eltiltását két hónap®0' 
egv hónanra mérsékelte az ország?" 
íellefcbViteU bizottság. Túli: UyenfönÖP 
március 8-án már játszhat. A  fellé1)®' 
vitel! bizottság nem állapította meg ® 
durva játék esetét, miként az esvesblty- 
Túli cselekményét csak túlerélyos játék, 
nak minősítette. , -

Az Újpest szerdán délután a GamTa 
SzISE csapatával játszik a Megyeri-utó®- 

Szabó, a Budakalászi jeles csatára ? 
I I I .  kerületi Árpád ' SE-t választotta 
egyesüleÉéüi; , .
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Szekeres a világranglista 
58, bukósisakosai

Üígy német sportújság Összeállította. & 
^ilág 1940. évi "bukósisakoö világranglis
táját. Eszerint a kimutatás szerirt Don 
£*arm, a németek legered menyesen b ino* 
tarvezetéS'G's ver-esnyző.ie került az élre, 
míg a legjobb magyar: Szekeres Béla a® 
S$*ik helyen kötött csak ki.

A ranglista egyébként így fet.s: B.
Vezéros’ztály: i. Lohm<ann német . 47.a

Pv 2. M-etae Lémet 80,2 p, 3. Morkens 
német 2S.2 p. _

A) osztály; 4, Sta.eh német 28 p. ö. 
Krewor német 25.8 p, 6. Schmdler nemet 
25-,-d, 7. Benőn német 20.5 p. 8 Wambst 
francia 17.1 P, 9. Wals holland 16.r P*
10. Ehíirer német 16.3 p, lt. - W 5
svájc{ 15 4 p, 12. TJmbenliau-er nemet i«>..
3>. 13. Mischaux francia 13 p, 14. Lcsuour 
francia 12.4 p, 15. Kiliasn német 12 P.
16,- Meuleman belga 11.3. P, 1̂ - 
^émct 1Ö 5 n 18. Bomlana holland ».» P»
W. Bővet francia 9.1 I>. »■  IIe™a“ -
német 9.i p 21. Dehacts belga y.O p.
22. Lorenz 8.8 p, 2S, Minardi olasz 8.6
P.-24. WisebröcSer német 8.5 p, 25. Olmo 
olasz S Í T) 26. Defilippo olasz s.u p,
27. Frosio elasz 7.6 P, 28. Martin német 
7.4 p, 29. GiorgetU olasz 7.4 p,_ 30. zwar- 
tepertő holland 6.8 p. 31. Hofftnann ne
met 6.7 p. 32. Xjetoumcar francia fa.u P.
33; XVanzenricd svájci 5.7 p.
, B) osztály: 34. Sebőra nemet o.j P. *>. 
Véenier német 5.2 p. 36. Guerra olasz 
».1' t» 37 van Amsterdam holland 5.1 P.
88. Sínes I  francia 5.0 p, 39 Krau-ss 
Luxemburg 4.9 p, 40. Seres I I  franc a
4.9 p, 41 Bakker 4.8 P. 42. Danholt dán
4.7 p, 43. Sutcr svájci 4.6 p. 44. Canazza 
sPfflr.yol 4 4 p, 45. Leysen holland 4.1 P>
46. Ö’Brieii ír 4.0 p, 47. Seynncve 3.. n,
48. Zim« német 3.5 p. 49. bamwow né
met 3 5 p 59. Bluűau merne. o.5 p. j». 
Kálóra belga 3.4 -p, 52. Ghilnrdi olasz a.l 
9*. 53. Speiehinger német 3.0 p, 54. M«- 
béra svájci 2.9 p. 55. Oubron francia
IV 56. Maróchal francia 2.3 P, 57. bever- 
eainl olasz 2.2 p. 58. Szekeres 2.3 p *>. 
Guinibrcticro íra.r.ci:i 2.1 p, 60. 1 ail.ard 
francia 2 ü p, 62. Groenevregen belga 2.0 
J>„ 63. Sóiméra francia 2.0 p, 64. -Muitt
svájci 2.0 p, 65. Ilso német 2.0 p. 66.
Habard francia 1.9 p, .67. f  honim francia
1.9 p, 6? Ollóén svájci 1.8 P, 69. Voncher 
francia 1.7 p. 70. Jfiául német 1.5 p.

’4:
A ranglista egyébként 128 nevet ölel 

Magába Ezen a magyarok közűi mar 
c9ak Nagy Béla szerepel, ő a 89. helyen
végzett.„ „Magyar szempontból nem túlságosán 
hízelgő ez az összeállítás, de nem is 
JAális. Nem valós azért, mert a külföld] 
hhkósi s akosok számára lényegesen 
ft.9.gyobb rajtalkalom kínálkozott tavaly, 
tttfht a hazai bukósisalcosok részére s így 
Pontszerzési lehetőség dolgában lényege 

jobb. . helyzetbe lterült, a küllőiül 
gárda, -mint a mienk Damerow például 
W ízben rajtolt — Szekeres mindössze 
41 ízben öltötte magára 1910-oeii a bukó
sisakot Ha ezt a körülményt is fi gye- 
iembevésszük, úgy Szekerest lényegesen 
vObb hely illeti. Az A) osztályban küzdő 
^Vanzenriedet példúül többízben is biz 
tösan legyőzte Szekeres és Bank old dal 

másokkal szemben is, akik a magyár 
háj nők előtt szerepelnek e névsoron, sok 
sikeres csatát vívott. Szekeresnek csak 
o&y vigasztalása marad ,9Jya? nevek 
kerülték mögéje, mint Taillard, Blane, 
’Grarln. ilae és GB gén . ... •

9 é t Íő n .M e  k.czdö- 
diHt -Koíöxs1váron  
a  m agyar korong- 
bajttoks&gg
(hrs az idő is megengedte)

Mint már korábban megírtuk, az idén 
Kolozsvárott dől el az idei korongbaj- 
holcságv Ezen a versenyen tudvalevőleg 
a kerületi bajnokok vesznek részt, hogy 
^ogmérkőzzenek. a magyar bajnoki
címért
. A bajnoki tornára négy kerttletlbstj- 
$5>k kapott meghívót. Ezek: a BBTL,
Budapest bajnoka, a KKE, a kolozsvári, 
a? MSE, a székelyföldi és a .tCAC, a fel- 
Vidéki. kerületi bajnok. j
. A kerületi bajnokcsapatok már meg *s 
étkeztek Kolozsvárra. Kassa azonban le
mondott. így a BBTE, a KKE és az 
?,ISE az alábbi sorsolás szerint játszik
^m ássa l:

Hétfőn este: BBTE-KKE.
Kedden este: BBTE—MSE.
Szerdán este*. MSE—KKE 
A műsort azonban felbonthatja az ído- 

Járás. Kolozsváron ugyanis már napolt 
olvad. Tegnap, hétfőn este telefonon 

Jelentette kolozsvári tudósítónk, hogy a 
pápátok a mérkőzésre készen állanak. 
Eredmény lapzártáig nem érkezett,,

; M e m  v o l t  Ö k ö l v í v ó i n k 
n a k  h a r m a d i k  m e n e t e !
Erények és hibák, dicséret és feddés 
a magyar-olasz után

akkor m ár késő vo lt. B5a a vereség 
rem élhetőleg hosszú ideig em lékeze
tes fo g  maradni Homolya számára.

A olasz csapat
mind nagyszerűen

A. 11. m agyar— olasz ökölvívó 
m érkőzés hatalmas küzdelmet 
hozott, sportszerű keretek között 
fo ly t  le, nagy közönséget vonzott, 
tehát —  minden tekintetben kitünően 
sikerült. H a  m ég hozzávesszük, 
hogy csapatunk győzött is, igazán 
elégedettek lehetünk ezzel a nem zet
közi viadallal.

H i á n y :
3. menet és erőnlét

Elégedettek  vagyunk is, csak 
éppen nem vagyunk elragadtatva 
csapatunk, munkájától. Kétségtelen, 
hogy  mindenki m egtett mindent a 
siker, a győzelem  érdekében. De 
akadtak hibák is. Olyanok, am elye
ken a jövő  érdekében segítenünk 
kell. E gy ik  legfeltűnőbb hiba vo lt az, 
hogy —  Csontost és Homolyát 
k ivéve —  minden versenyzőnk 
visszaesett a harmadik menetben. 
E z a hiba, különösen azért vo lt fe l
tűnő, m ert az olaszok m ég a m ér
kőzések végén is roppant frissek  és 
fü rgék  voltak.

Furcsa vo lt az is, hogy  az olaszok 
csaknem, kivétel nélkül jobb erőnlét
ben voltak, mint a mieink, erőtelje
sebbeknek tűntek és —  :uni ezek 
után nem is feltűnő —  sokkal kemé
nyebben ütöttek , m int a mieink. 
Igaz, hogy ökölvívásban viszont a 
m agyar versenyzők álltak  az ellen
f e l e i  fö lö tt. M indez k iegyen lítetté 
tette  a két vá logatott erőviszonyát. 
H ogy  a m agyar csapat mégis 
győzött, azt Górna gonak köszön
hetik. Pontosabban k ife jezve, Cor- 
nxigo gyenge állának. H a  nem olyan 
gyenge az az, áll, Jászainak nem 
sikerült , volna a kiütés és akkor 
bizony fo rd íto tt lehetett volna az 
eredmény,

A magyar csapat
M int az előbbiekben m ár mon

dotttik, a inagyar csapat minden 
tag ja  szívvel-lé lekkel harcolt a 
győzelem ért. H ogy  nem m indegyik
nek sikerült ezt elérni, a frő l csak az 
a körülmény tehet, hogy  a szorító- 
ban —  kettőn áll a vásár.

A. csapat ta g ja i közül Podány 
okosán harcolt. Nem  mént vereke
désbe, nem pazarolta a fogyasztással 
m ár úgyis meggyengített erejét 
hasztalan dulakodásra, igyekezett 
messze maradni, igyekezett szur- 
kálni. E zze l a harcmodorral, teljesen 
k iegyen lítette az erőtől duzzadó 
Paesani rohamozását. A  győzelm et 
ugyan nem érdem elte meg, m ert 
többnyire csak védekezett, de a dön
tetlent mindenesetre m egérdem elte 
volna.

Szampiás erőtlennek tűni a ,jhara- 
pós“  Paolettihez viszonyítva. E gy - 
ideig- jó l szurkait, de azután nem

A z  olaszok 
verekedtek.

Paesani gyors, jobbkeze kemény. 
H ibája, hogy' balkézzel ritkán üt és 
hogy —  fejel.

Paoletti három  meneten keresztül 
csépel, éppúgy szélvész öklöző, akár 
Paesani. K itűnő verekedő,

Cortonesi tud a legjobban az öleié
vel vívni az olasz együttesben.

Pro ie tti és Peire  hihetetlen 
kem ény horgokat üt, m ég hozzá 
három meneten keresztül! Mást 
azonban nem tudnak. H a  egy-egy

| ellen fél odaáll velük verekedni, b iz
tos, hogy  „e lin tézik ". E gy  szurkától 
viszont talán m eg sem tudnának 
ütni. -

Palnuzrini testalkatának a szurka- 
lás felelne m eg a legjobban. H ibája, 
hogy nem erre törekszik. Ennek 
köszönheti vasárnapi vereségét Is. 
A lábmunkája te eléggé hibás: nem 
m arad közel, a talajhoz, sokszor 
ugrál.

Convago hiúba ölelőz s&épenf na 
áz á lla  „ü vegbő l" van, nem lehet 
sikeré.

iM íin i egy  k icsit m erev ugyan, de 
egészen, form ásán szurkai. Hosszú 
k arjáva l azonban nem szurkai 
eleget, talán ez a legnagyobb hibája. 
Azonkívül, m ár csak a  lassúsága
tűnik feh

•«ESnnél erosebb- 
-ölas® csapat még: 
ta lán  n em  ts vo lt  
Budapesten  !“

A  magyar-ol-asz ökölvívó viadal ntáa. 
tartóit ünnepi ebéden Dobránszky -ast- 
ván, a MÖSa edzője beszélgetett Beavat, 
az; olass válogatott sefiédodzojovei.

— Bea bevallotta, — mondotta Dobráa- 
steky, — hogy s. válogatott csapat mar 
három héttel‘ a mérkőzés előtt összegyűlt 
és táborban készült s magryar-oias* via
dalra*

Ezek szerint tehát 
amit hí resztöltek

r„em valószínű as 
hogy fiz utolsó

A mérkőzés vezető
Erich Schröder, a  német mérkőzés- 

vezető szinte hibátlanul lá tta  el 
feladatát. Talán  csak azt k ifogásol
juk, hogy  sokszor feleslegesen 
választotta szét. a küzdőket, nem 
engedett beírnunk át kialakulni. 
Szívesen látjuk' máskor is Buda
pesten..

Újból bevált a régi szabály 
„Uj pólya — áj vereség V
Mit álmodott Jászát? — Válogatottunk 
és az egyenruha
Vidám apróságok a magyar-olasz ökölvívó viadalról

—' aiZiib Hl J-'CISZrl/t;'* te  * J.ivrpjjr
pillanatban is várták ennek, meg anna£ 
az ökölvívónak a befutását. Ez a vede- 
menye Dobránszky na k is.

— Nekem azonnal feltűnt az olasz ököl* 
vívók roppant ereje, kicsattand erőnléte 
— folytatta Dobránszky. — Hihetetlen
nek látszik, hogy katonai szolgálat kös* 
ben ilyen alapos felkészült»eget szerel
hettek!

Dobránszky ezután azoz. sopánkodott,, 
hogy nálunk miért nem lehet ilyen közös 
táborozást megvalósítani! Ha ilyesmi 
lett volna nálunk is. Bogács keze aligha 
sérült volna meg a gyárban. Befejezésit, 
a következőket mondotta: ,

— Ilyen erős olas2 ökölvívóesapat talán 
még nem ife volt Budapesten, mint e® ft 
mostani. Amiből következik, hogy annáí 
nagyobb érdeme a magyar csapatnak* 
hogy ezt & nagy ellenfelet lefynttCc 
Tartalékosán!

J B|VJi UCfUA éVUiVj 1 u V vwiv Cj V7 . * ^
tudott védekezni a  nagyerejü  roha- tettö t Podány .—  régi szabály:
mozások ellen. Zavarta  az is, hogy 
Paolelti jobb alapállásban öklözött 
s erre —  váratlan  válogatottsága 
m iatt —- , nem. tudott kellően fe l
készülni.

Frigyes csak két meneten keresz
tül volt az a Frigyest akit az idők 
folyamán megszoktunk. A  harmadik

A z  izga lm ak  között le fo ly t X I- 
m agyar-olasz viadalon, a  hatalmas 
küzdelmek előtt, közepette és után, 
akadt néhány derűs eset is. Ezekből 
ismertetünk m ost néhányat.

A  MJSKKÖZÉS E LŐ T T

A  m agyar ökö lvívók  a m érlegelés 
után ágyban heverészve pihentek - a 
m érkőzés kezdetéig. Torma U  Já
szaival kerü lt e gy  ágyba. Több mint 
egy  óra hosszat feküdt és pihent a 
két ökölvívó, eza latt fo ly ton  tré fá l
koztak. Közvetlenü l a felkelés előtt 
Jászai ezt m ondta:

Hétfőn majd előadást tartunk 
a főiskolán az ökölvívásról!

—- Csak ma neked ne tartsanak 
előadást az olaszok! —  m orgott 
oda a  szoba túlsó sarkából Podány.

C:
Homálya nem feküdt le m érlege

lés után," hanem  bement a szálló é t
term ébe reggelizn i, jvlajd fé lóra  
hosszat vo lt oda.

—  M i tö rtén t, Józsi kérdezte 
tő le 'Weidemann K áro ly , az F TC  
intézője —  eddig folyton ettél f

—  Sajnos, csak négy reggelit 
kaptam  —  legy in tett szomorúan 
Homolva.

«e
A  színházba! ndul ás előtt Mon- 

fera büszkén m utatta ú j kézpólyá
ját.'

—  Jó less vigyázni, K on ly i — in- 
régi szabály: új

pólya —  ú j ruha.
M ennyire iga za  le tt!

•
Bogács is m eg je len t a m érkőzé

sen, a  Torma-csálád társaságában. 
Torma-papa nagyon  m egszidta:

___ Verést érdemelnél, amiért nem
vigyáztál magadra!

Sokan figy e lték  Jászait, am ikor 
a z t nyilatkozta  m érkőzés után, 
hogy „m egálm odtam , hogy győzn i 
fogok ".

Szegény Cornago viszont. —  
sóhajtott va lak i vidáman —  nem is 
álmodta volna, hogy ez lesz a m ér
kőzés vége.

&
Schröder, a sem leges pontozó m in

den m érkőzés előtt egy  k is  m agya
rázatot tarto tt a versenyzőknek. 
A zo k  csak bólogattak. V a lak i ne
vetve mondotta:

—  Hát még ha értenék t !

Ami utána történt
A z  öltözőben Jászai v ígan  te tt

vett. •
—  No, Tori! —• szólt a kis T o r

mához------ m egtartjuk-e holnap . az
előadást a főiskolán f

—  Síi nem —  legy in tett & m eg
lehetősen zúzottarcú Torma I I  t-— 
gyengélkedem. :

;'/ ' ÉH. / -
Torma I I  őszinte „gyerek ". F en t 

az öltözőben bevallotta:
—  Sokat ütöttem, de sokat is kap

tam. Néha bizony annyira kiváltam, 
hogy megbillent velem a szorító.

JOLyit-Ffüli/v iiv&y&íiijnsb wrvK,, i eti iilci.vji-tv vigycLZtÜjl TYlCLgOödT(li
menetben m intha kicserélték volna, ___ jye tessék már bosszantani —
szinte teljesen tehetetlenül tűrte ^ön yörgött Bogács —  eleget mér-

. BotoriVt Györgyi, az idei műkorcsolyázó 
vasárnap rnc&sóriilt. Néhány 

pihennie kell.
, •Vasárnap Kolozsvárott országos mű
korcsolyázó verseny lesz.

A  Budapest—Kolozsvár gvorskorcsolya- 
J5 verseny szombaton és vasárnap lesz 
Kolozsvárott. A versenyre Budapestről a 
kővetkezők utaznak: Kiss Árkiul, 'Bács
kái Béla, Breliel Károly es Kilián .János.

Kedden délután a levente va^satott 
Mérkőzést játszik a túlkoros KXbOK- 
■iitékosokkai. . , .. ,
, A magyar jégkorong válogatott keret 
«edden este tartja első edzését a gar- 
ttischi téli játékokra. , ,. .

A fíibikolai műkorcsolyázó fcajnoí sagot 
a K löOK műkorcsolyázó bajnoksággal 
együtt február 20-án rendezik meg.

KISOK JÉGKOBONGBAJNOKSÁG 
hétfőn u következó’ eredmények voltak:
. IVerbíiczi g —Szent Islván f t .  5:1 (ls ». 
1:1, 3-o) Műjégpálya. Vezette.; Becsey. 
A „Me-ter" az utolsó l.armr.dban össze- 
r°Pliant Góllövő: Czabalay (3), R ína (2), 
"tetve Dörnyoi. , , „ , ,

Az i xr. g,—Eötvös « .  mérkőzés el
maradt. mert az Eötvös g. visszalépett.
, KvangéUkns g,—Szent Jmre .t- S H (2 :0, 
V'K .0:1). Műjégpálya. Vezette. Becaey. 
Jobb játékával magérdetnelteB győzött az 
Evangélikus s Góllövd: Elek, Jármay, 
v*téz. illetve Molnár.
.B Ö U A T j k o v á c s  b o b ik a  KS A  
JASia s  MADARA* P éB  AK O G 01*V4K I 
Ke r ü l e t  m ű k o r c s o l y á z ó  b a j n o k a
.Vasárnap esté Kolozsváron vizes rossz 
f je n  rendezték meg a kolozsvári keru 
Jjt in-" korcsolyázó bajnokságait. Erea
“iények: , •

Kérünk; 1. Hollay KKE. helyezé-' 
S*ám: 3. 3. Hankó. b-.lyezési szám: b. 
3- B-lázs, helyezési szám: 7.

Kölgyek: 1 Kovács Borika. helyezési 
**4m; 3. 2, Békéssy. helyezési szám: b 
'SJWálhaauA, helyezési szám: 9- 

Káros: X. Tamás-Madaras KKE, helye- 
7*51 szása; 3

Cortonesi ütéseit.
Monfera  kitűnő ökölvívó, gyors, 

idönkint kem ény Is. De m it ér 
mindez, ha gyenge a gyomra és egy  
gyenge „szé ltő l" is fö ld re  térítte tik?

Torma II .  kapta a legkeményebb 
ellenfelet , ezen a  viadalon. Peire  
hihetetlen kem ényeket üt, fő leg , ha 
—  beállnak neki ütőtávolságra! 
Torma  ezt tette. H iába vo lt csodála
tos távolságérzéke, a  rem ek reflexé, 
bizony rengeteg ütést beszedett. 
Könnyelm űsége nagyon szomorú a 
jövö  szempontjából, m ert minden 
ökölvívó tudását kockára teszi fel 
egy kisebb tudású, de nagyot csapó 
verekedővel szemben.

Csontos igaz i biztos pont vo lt az 
együttesben. M ikor a szorítóban 
verekedett, azt éreztük, hogy „végre 
egy versenyző, akire mindig szá/mit- 
hatunkf*. N em  csinált csodálatos 
dolgokat, egyszerűen, becsületesen 
m egrakta hosszúkarú ellenfelét. 
N em  vo lt könnyű dolga, az te 
bizonyos.

Jászai dicséretére legyen mondva, 
tudta, hogy ellenfele álla gyenge, 
tudta, hogy ökölvívó tudásával úgy
sem boldogulna, tehát —  kiütésre 
törekedett, fis ez sikerült is neki. 
Minden dicséretet megérdemel ezért. 
Megérdemelte azt a hatalmas ünnep
lést, amelyben a közönség részesí
tette őt.

Homolva f Ilyen gyengének már 
rég nem láttuk az FTC „ágyúját". 
Az első két menetben semmit sem 
tudott kezdeni a hatalmas termetű 
olasszal. Csak a harmadik memelben 
harcolt úgy, ahogy szokott s ahogy j . 
végig kellett volna küzdenie. De

gelödtem em iatt
M ajd  hozzátette :
—  A k i m ég egyszer bosszant, 

annak balkézzel behúzok egyet!
—  Csak ne nagyon ugrá lj —  hü

tö tte  le ö t Torma-papa —  egy év 
múlva már o  legkisebbik fiam  te el
ver!

A harcok közepette
G yőzelm e után Podány a nézőtér

ről é lvezte  a  többiek harcát.
—  Kipontoztam  az olaszt —  mon

dotta.
A  pontozást azután Is fo ly ta tta . 

A  Frigyes— Cortonesi m érkőzés után 
Is előre bem ondta az eredm ényt: 
döntetlen. A  közönség hatalmas tün
tetésben tö r t  ki. Podány te a  szá
jához ve tte  a  kezét, de azután m eg
gondolta m agá t:

__  Csak nem tüntetek a saját
döntésem ellen T

*
A m ennyire  lelkesedett m indenki 

Monfera  m ásfélm enetes ragyogása  
alatt, an nyira  bosszankodott a 
visszaesése m iatt.

__  A k i „gyomorbajos“  —  dohogta
egy  m érges kis kövér bá.csl fe
küdjön be a kórházba, ne boxoljon! 

sa
Jászai, & m agyar félnehézsűlyű, 

m indent a  jobbhorgára te tt fe l. N em  
te csinált m ást, m int vá r t a ked
vező a lka lom ra. M ikor m ár másod
szor te r íte tte  le  a jobbkeze Coma- 
got, va lak i m eg jegyezte :

__  Hiába, Jeszi hátad a korral.
—  H ogy-hogy?

E g y  kéz-rendszerrel küzd!
*

Monferát sokan bosszantották s,z 
ünnepi ebéden. E lőször azzal húzták 
hogy „nem  hisszük, hogy tud enni 
m egfeküdte a gyom rát a ’m érkőzés" 
A ztán  azzal ugratták, hogy P ro ie tti 
sajnálkozva nyilatkozott róla. „ A  
végén  m ár nagyon sajnáltam  s'ze 
gény fiút, nem is ü tö ttem !" „H a  le g 
közelebb őt á llítják  szembe velem , 
lemondom a m érkőzést!" —  ilyes
fé le  nyilatkozatokat adtak P ro ie tti 
szájába.

A  végén  m ár olyan dühös v o lt  
Monfera, hogy újabb m érkőzésre 
akarta kihívni az olaszt. Csak ü gy  
„civilben ".

HöSPORT

Mii lesiklásban  
az erdélyiek  
és a K I SOK-isták  
végeztek elöl 
a  ieventebalnofe - 
Ságon.

A levente síbajr.oksfe - első napjáa 
délután a műlesikló bajnpkságot bonyo
lították le a Mátrában. (A futóbajnoksáK 
részletes eredményét hétfői számunkban' 
már közöltük.) SS leventelegény, és 103 
ifjú levente indult a műlesiklöversenyac 
és az eredmények kisíámitása a késő 
esti órákig tartott.

A  verseny minden tekintetben pompá
san sikerült. Vitéz Bartha Károly bon- 
védelmi miniszter, vitéz Littay András, 
gyalogsági tábornok, a vezérkart főnök 
helyettese; Vitéz Kudriczy Xstv&n vlt: 
ezredes osztályvezető és Schenker Zol tár, 
ezredes jelenlétében a csonka orsreáK. 
és a visszatért országrészek legjobb 
leventéi hallatlan lelkesedéssel vívták 
meg' versenyüket. Jöttek leventék  ̂-fis, 
ország minden részéből, sokan a 
nagyobb nehézségek árán. A három 
Csíkszeredái levente 40 kilométert Sí
talpon tett meg, mert a vasúti összeg 
köttet és miatt másként nem érkezett 
volna meg idejében. Szilvásváradról 
80 km-es futás után érkezett meg a Ver
senyre egy levente. A  versenyintézosés 
ilyen utólagos jelentkezéseket is el-; 
fogadott ‘és es is megnehezítette az ered
mény megállapítását.

A  műlesiklás eredménye a következő; 
■volt: ■ ;öv-i-ö

Levente legények;. 1. Hantz Ferenc Ko
lozsvár 1:42 .(51. 51), .3. Váradi Imre/Bu- 
dapest 1:55- Í52, 63). 3. Kovács József.
Nagybánya 1:59.2 (64.2, 551, 4. Kováé*
Andor Nagybánya 2:W.4_ C», 62.4) 5.
Albert Károly Budapest 2:18 (52, 1:26), 

Ifjú  leventék: i. Méray Horváth Kóbort 
KISOK Budapest 1:33.2 (46.2, 47). 2. K «- „  
mán István-KISOK (MGK) 1:34 (48. 46), 
3 Mérov Horváth' Endre KTSOK Buda
pest 1:87 (49; 48), 4. Kálmán Dezső
KISOK (MGK) 1:39.8 (49.8. 50), 5. Zim- 
merrnann Kurt KISOK Kassa j :44 
51). 6. Henrik Ferenc KISOR (Toldy ff.) 
1:49.8 (52:8, 57). 7. Pásztor G yörgyB u 
dapest 1:57 (67. 52), 8. Eper Béla KISOK 
(MGK) 2:01 (58, 66).

»JSUBSm

ttJABB JELENTKEZÉSEK AZ, 
ÖKÖLVÍVÓ EB-BÉ

A  múltkoriban már beszámoltunk róla, 
hogry fi magyar ökölvívókon kívül a ívé- 
motek ‘ és aláírzok teljes osapattal, fi ̂  fm- 
nek svájciak, franciák, svédieK, uanoií 
és norvégok 4—6 vcrscnyzőv-el vesznek 
részt az április végén Budapesten meg
rendezésre kerülő ökölvívó EB-n.. Most 
két újabb nemzőt jelentette be részvéte
lét.: a jugoszliávok és a szlovákok. Mind
két nemzet teljes csapattal, tehát 8—8 
ökölvívóval jön a magyar fővárosba.

A  BTK ifjú ökölvívót Csepelen arat 
tak újabb sikert, A  WMTK utánpótlá 
sát verték metr szép mérkőzések kerete 
ben A  mérkőzések részletes eredménye 
Eiscnbaeh I  nagy küzdelem után veszít 
Kovács ellen. Batogh Kormostól, ltap ki 
Kultsárt Apró veri nagy jobbkezesekké'. 
Bieitner megosztozik a pontokon Joossal. 
Várhegyi- szép mérkőzésben veri Ottót. 
Boicsik kikap Zárubától. Barú.kn. I I  
Szabót veri meg. .Krusák nagy csatában 
veri Varga Il-t. Járai Vargát győzi le 
Eisenibach I I  Sípost veri. EtSlállok L  
BTK versenyzői. Végeredményben a BTK 
11:9 arányban gyöeötl.

Salgótarjánban meghívásos ökfitvívó- 
mérkőziést vívott egymással az SSE és, a 
budapesti M. Pamut. A  300 néző előtt 
lefolyt mérkőzés credményo leiői az 
MPSC ökölvívói): Szigeti győz Lakatos
ellen, Horonyec el'enfelót. Furmaunt sza- 
büytalane-ágok miatt lclépteiik, K irá ly  
kiütéssel győz Egri ellet.. Kronstcin— 
Fcde-renko döntetlen. Takácsot kiüti 
O'áh brsoh'óan jár Ma ver is Bzalva 
ellen,' Scbbnfeld^t ktezámolják n Vadas 
elleni mérkezásén. Ossnogya . elteníctét 
Pintért szcmsérülés miatt telőptctik.

A  Szegedi TK ökölvívócsapata vasár- 
i.ap Klakontlorozsmán az ottani levente 
csapattal mérte össze ere jót barátságos 

j mérkőzésen. A  szegedi ökölvívók 15:9 
' aa-ányban győriek.

80 indulóia volt 
a székelyföldi iskolák 
sibalnokságáuak

Csíkszeredán rendezték meg a KISOK 
székelyföldi kerületének sibajnoat ver- 
senyéd A versenyen jelen volt Zayzoc. 
Sándor <!r. a KISOK miniszteri biztosa, 
továbbá Michnay Géza főtitkár és 50- 
mogyvári Ferenc és Mf>rlch Ervin test
nevelési tanár. A  versenyt Nagy Rezső 
testnevelési tanár rendezte. A  székely- 
földi iskolák nem Is remélt nagy szám
ban indították el tanulóikat. Résztvet- 
tek Székely ud varhely, Sepsiszentgyórgy, 
Gycrgyószentmiklós és Csíkszereda diák
jai. -  Az eredmények:

Futás ( I I  korosztály): 1. Orbán (Csüa 
szereda) 16:50, 2. Pcpp (Udvarhely)
17:19. 3. Burda (Csiksz.) 17:23. — (I I I .  
korosztály): 1. Roncz (Csiksz.) 17:12, 2.
Péter (Sepsiszentgyörgyi 17:16, 3. Balogh 
(Sepslsz.) 17:25. — (IV. korosztályi: J .  
Stefan (Sepsisz.) 32:16, 2. Darvas (Csik- 
sz ) 33:32, 3. Valentsik (Udvarhely) 34:48.
— Futócsapatbajnokság: 1.. CsikazeredA'
a) 22 pont, 2. Udvarhely 40 .pont, 3. Csík
szereda b). .

Lesiklás (I I. korosztály); 1. Popp (Dd- 
vaPhely) 2:57, 2. Orbán (Csiksz.) 3;,04. 3. 
Bőjthe (Csiksz.). 3:06. — (I I I .  korosz
tály): .1. Orbán (Csiksz.) 3:24. 2. B on *
(Csiksz.) 3:24.2. 3. Karácsonyi (Sepslsz.) 
3:29. —  (IV. korosztály): 1. Stefan. (Sep- 
sisz.) 3:38, 2. Balogh (Csiksz.) 4:00.2, 3. 
Soó (Udvarhely) 4:24. — Lesi kló csa
patbajnokság : 1. Csíkszereda 28.5 pont.
2. Udvarhely 40 pont, 3. Gyergyószent- 
mlklós.63.5 pont.

Műlesiklás (TV. korosztály): 1. Leceá 
(Gyersyó) 1:09.2, 2. Balogh (Csiksz.)
1:18, 3. Vámszer (Csiksz.) 1:21.4. — Csa
pat: 1. Csíkszereda 32 pont. 2. Gyergyó- 
szentmiklós 36 pont, 3. Udvarhely 52 
pont.

Ecyéní összetett bainoksáa: T. ’BtefáiC. 
(Sepsiszentgyörgy) 269- pont, 2. Balogh 
Csíkszereda 366 pont, 3. Balogh TI- Csík
szereda 203 popt.

A  versenyen ISO diák indult.

•' .:. 
AZ UGBÓBAJNOKS1GOT A MÁTRA" 

BÁN
és nem Világot. Teedsel más most vasár* 
rím az MSSz. A bajnokság ceyóni ' é* 
h«tn;s« cdapatvcraeny Novezósi zárlat 
február 12, este 7, óra. Most v-ssÁfnap 
rendezi meg a Galyatetőn az M KE. • &: 
fTövatréi* megbinisábói az Idén c!«őizbea 
kiírt négyes járörbájnokSíá-spot.. V & »g r : 
akkor lesíklóversot yt is rerder az MKS»



tssa Kedd, 1841 fetettfe *U

M  UTE nyerte  
B u d a p e st sx é k e s-  
fő v á ro s  v á n d o r 
d íjé i a  BSE v e r 
sen yén
A  BSE  vasárnap bonyolította le a 

Svábhegyen kétnapos versenyének 
második részét, a lesiklást és az 
ugrást. A z  eredm ények kiszám ítása 
vasárnap csak a. késő esti órákban 
ért véget és ezért a pontos ered
m ényeket csak most közölhetjük.

A  lesikiöverseny első futam át a 
Norm a-lejtőn , a másodikat a H arang
völgyben  tarto tták . A. fé r fia k  le- 
siklóversenyében csak a helyezések
ben vo lt meglepetés, a hö lgyek  ve r
senye azonban annál nagyobb m eg
lepetéssel szolgált: Iglóiné Eleöd
A n ikó  vereséget szenvedett Leltárt 
Vicától. K ettő jü k  közé m ég a verse
nyen kívü l indult berlin i Herm in 
Rottenstein is befutott. A z  ugró- 
versenyt Vány a, az ugTŐesapatver- 
senyt az U TE , a női lesiklás csapat- 
versenyét az MiSK. és az összetett 
versenyre k iírt vándord íját szintén 
az U T E  nyerte. R észletek :

Lesífclóvcrseny:
t  Szalag BBTE (54.2, 59.8) és Kővári 

BSzKRT <53, 1:01) 1:54, 3■■Szász MAC
Í54, 1:01) 1:55, 4. Katona X.TE5 (54, 1:03) 
1:57, 5. dr. Schneider BBTE (57, 1:00.6) 
1-57 6, 6. dr. Tóthpál BEAC (57.4, 1:01)
1:58.4, 7. Győri MAC (55, 1:04) , l:o9, o.
Jakopovich BEAC (56, 1:04) 2:00, 8. Mo- 
Utor MSK (55.1, 1:05) 2:00.1, 10. ur Cseh 
MAC (55. 1:06) 2:01,

11 Bibik MAFC (57.2, 1:04) 2:01.2, 12. 
Schwab MAFC (56.8, 1:06) 2:02.8. 13.
Kozma UTE (59, 1:04) 2:03, 14. dr. Torok 
BEAC (58. Ir06) 2:04, 15. Géser MAFC
(53.2, 1:11) 2:04.2, 16. Enyedi PSa ((1:00, 
1-04 8 ) 2:04.8, 17. Molnár BBTE (58,
3 -07.2) 2:05.2. 18. Kristóli BSzKRT
(i:03.4, 1:02) 2:05.2, 19. Bieth GSE (1:01,

' 1:05) 2:06, 20. Deczky MSK (1:00, 1:07)

“ a !  Kriesch BEAC (1:00,' 1:09) 2:09, 22. 
Szalay LASE (55, 1:15) 2:10, 23. Denke
PSE (1:01, 1:10) 2:11, 24. Balogh BEAC
(58 8, 1:13 ) 2:11.8, 25. Tasssonyi Cs. BBTE 
Í57| 1:15) 2:12, 26. 'Makkay BBTE) (1:11,
1:01.2) 2:12.2, 27. Szántó MAFC (1:00,
1T3) 2:13, 28. Dőlésen GSE (59, 1:15)
2:14, 29. Bábel PSE (1:03, 1:14) 2:17, 30. 
Ványa UTE (58, 1:19) 2-17,

31 Dvoracsek GSE (1:07, 1:11) 2:18, 32. 
Pilner BEAC (1:08.8, 1:10) 2:18.8, 33.
Kiss MAC (56, 1:23 ) 2:19. 34. Kiss BEAC 
(1:18 1:05) 2:23, 35. Balog PSE (1:16,
1:07) 2:23, 36. Csikvári GSE) (1:05, 1:19) 
2:24, 37. Ács BÉAC (1:16.8, 1:08) 2:24.8, 
SS. dr. D femjén MAC (1:09, 1:16) 2:25, 39. 
■Regős GSE (1:14, 1:11) 2:25, 40. Kerekes 
MAC <1:14, 1:10) 2:7T. 41. dr Serák PSE 
(1:16, 1:12) 2:28, 42. v. Adier-Ráez MAC
(1:19 1:11) 2:30, 43. Pauer UTE (1:20,
1:10.8) 2:30.8, 44. Tiszai PSE (1:09,
1:221) 2:31.1, 45. Scharbert BBTE
(1:16.5, 1:16.4) 3:31.9, 46. Szuromi PSE
(1:03, 1:31) 2:34, 47. Rock MAC (1:09, 
1:28) 2:37, 48. Cservenka MAC (1:01, 
1:41)) 2:42, 49. Katona UTE (1:17, 1:31) 
2:48.

Az egyes osztályok győztesei: 1. o.
Szalag és Kővári, IX/a Szász, l l fb Ka
tona, idős Kozma.

Hiúsági lesikiöverseny: 1. Bárczy
MAFC (1:14, 1:04) 2:18, 2. Gonds. MAC
(1:15, 1:06) 2:21. 3. Majorszky MAC (1:23. 
1:09) 2:32, 4. Piroska PSE (1:23, 1:16)
2:39, 5 Bocskai KISOK (1:25, 1:19) 2:44,
6. Fejes (Toldi cs. cs.) (1:30, 1:16) 2:46,
7. Sosna MOM (2:09, 1:37) 3:46, 8. Simon 
PSE (1:59, 2:10) 4:09.

Női lesikiöverseny: 1. Lénáit Vica UTE 
(1:19 1:07) 2:26, 2. Tglóinó Eleöd Anikó
MSK (1:19, 1:11) 2 30, 3. Bérczy Gab
riella MAFC (1:21, 1:27) 2:48, 4. Delmár 
Szilvia MSK (1:28, 1:21) 2:49, 5. Roöri-
gell Neili PSE (1:32, 1:18) 2:50. 6. Voit
Eszter MSK (1:34, 1:24) 2:58, 7. Kozma
Lászlőné UTE (1:34, 1:38 ) 3:12, S. Hiller 
Kamilla UTE (1:54, 1:31) 3:25, 9. Dal-
jnady Judit MAFC (1:36, 1:57) 3:33. — 
Versenyen kívül: Hermin Rottenstein
BSK 2:28.

Osztályok szerint. I. o. Iglóiné, TI/a 
Koománé, JI/b Lénárt.

Női lesikló csapatverseny a Kovdcs- 
hday-vándordíjért: 1. MSK 12 pont, 2.
UTE 16 pont.

Igrici erseny
I. fonva UTE (32, 30) 217.1, 2. Regős

GSE (30.5, 30) 200.9. 3. Kázmér UTE (29, 
27) 198, 4. Szalay BBTE (27, 36) 192.4, 5. 
Kozma UTE (29, 26) 192, S. Katona UTE 
(27, 29.5) 190.2, 7. Schneider BBTE (25,
27) 181.6, S. Török BEAC (35.5, 35.5)
180 3 , 9. Rieth GSE (24.5, 23) 176, 10.
Ráhel PSE (24.5 , 23) 165.

II. Molrár BBTE (24, 23) 163.7, 12.
Makkay BBTE (29b, 32.5) 148.1, 13. Pauer 
UTE (22, 21) 141.9, 14. Szász MAC (23,
23b) 118.3, 15 Denke PSE (24.5b, 24)
105.8, 16. Sosna MOM (20, 20b) 77.7, 17.
Martinovics UTE (23b, 17b) 55.5, 18. Kris
tóf! BSzKRT (24.5b, 24) 40.8. 19. Enyedi 
PSE (22b, 25b) 40.3, 20. Rock MAC (22b, 
20b) 28.

Osztályok szerint: I. o. Ványa, lí/a
Kázmér, II/b Regös, idős Kozma. ■— 
Ifjúsági: 1. Pirosba PSE <22, 20.5b)
120.6.

Ugró csapatversenyben: 1. UTE 006.9 
pont, 2. BBTE 530.7 pont, 3. PSE 284.8 
pont.

Budapest székesfőváros vándordíjáért 
folyö összetett (futó, ugró .lesikló) hár
mas csapatversenyben: 1. UTE (Katona,
Pauer. Kozma) Í585.65 pont, 2, BBTE 
1-356.7 pont.

VÍVÁS

- ö t  év m úlva  
m ásként szerepe- 
lünk m e|d cs nem 
zetközi síverse
nyeken !

A  mátrai levente sífrajnokság1 első 
napján «>tt volt Belloni Gyula szövetségi 
kapitány* is. Tapasztalatairól a következő
ket mondotta:

— Nagy élmény volt számomra ©w a. 
verseny az ország minden részéből össze
gyűlt sok tehetséges fiatal sízőjével. De 
még: nagyobb élmény lehetett azoknak a 
vidéki fiúknak, akik kedvező edzési lehe
tőségek között élnek ngyan, de & kor
szerű felszerelésről, edzésről, technikáról 
nincsenek még kellő ismereteik. Ezek 
most tudásban megedződve kerülnek haza 
és tovább is fogják adni otthon az itt 
tanultakat. A jövő évi levente síbajnok
ság még nagyobb arányú, lesz és én biz
tosra veszem, hogy egészen új versenyző 
generáció fog rövidesen kifejlődni, öt év 
múlva már nem fogunk olyan alárendelt 
szerepet játszani a nemzetközi versenye
ken. mint eddig! Ehhez a sikerhez pedig 
a leventevezetőség támogatásával jut
hatunk el. Más sportágakban is ez lesz a 
fejlődés igazi útja és a siker kitartó 
munka esetén ott is kétségtelen.

Csíkszereda nyerte
a Székely kupét

Vasárnap fejezték be György ősscnt- 
miklóson a Székely Kupáért folyó össze- 
tet t sí versenyt. A z eredmények:

Műlesiklás: 1. Szatmáry BEAC (47.8, 
45.2) 1:3b. 2. Szokolai BEAC (47, 48.2) 1:35.2, 
3. Dr Szokolai BEAC (53, 44.6) 1:37.6* 
— Csapatban: 1. Csíkszereda (Hajnód,
Cseh, Török) 30.5. 2. Gyergyószoi.tmiklós 
(Szabó, Küllő. Záriig) 25.5, 3. Székely- 
udvarhely (Takács, Pataki, Náray) 5 
pont.

Ugrás: 1. Szathrnáry BEAC (21, 24) 
210.7, 2. Takács Hargitta (18.5, 21) 397.9, 
3. Cseh EKE (18.5. 18.5) 182.4, 4. _ Bene
dek Gyergyó. (16.5, 20) 181.2, 5. Soo Har
g ita  (16, 17) 165.1, 6. Fülöp EKE (16.5, 
17.5) 164.9. — Csapatban: 1. Székelyud
varhely (Takács, Soó, Náray) 26 pont, 
2. Csíkszereda- (Cseh, Fülöp, Juhász) 25 
pont, 3. Gyergyószentmiklos 17 pont.

A  Székely Kupa végeredménye: 1. Csík
szereda (futásban 29, műlesiklásban 30.5, 
ugrásban 25) 84.5 pont. 2. Gyergyószent- 
miklós (28. 25.5. 17) 70.5 poa.t, 3. Szé
kelyudvarhely (6, 5, 26) 37 pont, 4. 
Sepsiszentgyörgy 15 pont.

80 esörtéféfoöl esak 
18-üt veszte tt e l  
a  ba jn okcsapat

A HTVSÍ győzelme a tőrhajnokságban 
egy pillanatra sem voit vitatható. Csa
pata biztosan és kiegyensúlyozottan tört 
a győzelem felé. Az utolsó fordulóban, 
ahol véletlenül úgy volt, hogy két mér
kőzése maradt a HTVK-nak, egyszerre 
két ellenfél ellen két különböző csapatot 
állított ki, ami bizonyára példa nélkül 
áll a csapatok történetében s csak olyan 
egyesület teheti meg, .amely annyi ki
tűnő vívóval rendelkezik, mint a tisztek 
egyesülete.

A  bajnokságban hat csapat indult, te
hát öt ellenfele volt a HTVK-nak, össze
sen 80 csőriével. Ebből a HTVX 53 csőr
iét nyert, de többet is nyerhetett volna, 
ha az ellenfelek néhány esetben nem ad
ják fel a mérkőzést. Sokkal világosabb 
képet nyújt a vereségek száma: ebben <ez 
80 csőriében mindössze 18 vesztes csőrié 
volt. A  HTVK csapatában Homoródy^ 
Meszlényi, Kőhegyi, Hátszeghy, Bedöt 
Maszlag, Béreséiig és Gözsy vívott. Ebből 
a kitűnő együttesből mindegyik kivette 
a részét a győzelemből. Mégis Maszlag, 
Berczelly, BedŐs Hátszeghy volt a leg
eredményesebb.

A bajnokság második helyezettje a 
MAC csapata lett, amely a HTVK elleni 
mérkőzésében mutatta meg kiváló tulaj
donságait a legjobban. A  HTVK-nak ez 
volt az egyetlen igazán nehéz harca, ahol 
mindent bele kellett adnia a győzelem 
érdekében. Ebben a mérkőzésben, ame
lyet a H TVK 9:7 arányban nyert meg. 
Hátszeghy 3, Gözsy 1, Maszlag 2 és Ber
czelly 3 győzelmet szerzett, míg a MAC 
csapatában Dunay és Gerevich 3—3, Pes- 
thy 1 és Páll 0 győzelmet ért el. A  MAC 
csapatának csak a két oszlopa váltotta 
be a reményeket.

A  BEAC csapata a második, vagy a 
harmadik helyet nézte ki magának, mert 
úgy állította Össze csapatát, hogy erre 
kellett következtetni. Áz egyetemisták 
fiataljai is igen jól vívtak s Bay, aki 
már régóta csak vendég a páston, a régi 
kitűnő tőrvívónak mutatkozott.

A  tőrbajnokság egyébként igen szép 
verseny volt. A vívók általában fórmában 
voltak és minden egyes mérkőzés sport
szerű és szép vívást nyújtott. A végered
mény a következő: 1. HTVK 5 gy,
2. MAC 4 gy, 3. BEAC 3 gy, 4 BBTE 
2 gy, 5. Postás SE 1, 6 Bggl 0 gy. Az 
első osztályból persze egy csapat sem 
esik , ki, mert a versenyzők száma nem 
haladta túl a nyolc csapatot.

A  Pénzintézetek Sport Ligája vasárnap 
rendezte kizárásos egyéni kardvívó baj
noki versenyét. Eredmény: 1. Tarcza.ly 
(Kér. Bank) 6 gy., 2. vitéz Harsay (Iver. 
Bac.k) 0 gy., 3. Kovács (Hitelbank) 5 
gy., 4. Manicza (Pos-tatakp.) 4 gv., 5. 
Budai dr (Községi Takarék) 3 gy., 6. 
Kovács (Kor. Bank) 2 gy., 7. Novak 
(Községi Takarék) 2 g y „  8. Dorner PK.

A  BEAC I. osztályú kardversenyt ren
dez vasárnap. Ez lesz a vívóév első 
elsőosztályú versenye, amelyen az olim- 
piások is elindulnak.

A HEAC III .  o. kartiversenyét ezen a 
vasárnapon tartja. A harmadosztályú 
versenyzők harmadízben fognak verse
nyezni ebben a vívóévben s ez iránt a 
verseny ' iránt igen nagy érdeklődés 
mutatkozik.

Szövetségi-áí j :
BSzKRT—Piaristák 17:11 Ném

áéit Tornacsarnok. Vezette: Sághelyi.
Gól-dobó: Dobos (8), Jávor (5), Jeney 
(2). Szu-nyogrli, Theil,
(5>, R é t i  ( í ) ,  M á r t !

illetve K&ezíán. dr 
' (2)0

Barátságos mérkőzés®
MAFC—Széchenyi 19:5 (1Ö>:2), Nemzeti 

Tora a csarnok. Vezette: Egri. Góldobó:
Balogh (6), Bollner (4), Takács I I I  (3)? 
Kátay (3), Szép (2). Pet-üs, U], Taróuyi 
(2), Kiss, Fazekas, Nagyváradi.

A  FEDETTP A L Y A  KÉZI LA BD AB AJ- 
NOKSÁG ÁLLÁSA AZ UTOLSÓ FOR

DULÓ ELŐTT
I. osztályú férfi:

1. Elektromos 7 fi — 1 97: 53 12
2. MAFC 7 5 1 1 99: 80 11
3. VÁC S 5 — 3 137:126 10
4. BLE V II 7 5 — 2 104: 95 10
5. BTC 7 4 _ 3 110:104 8
6. MTE 7 2 — 5 85:102 4
7. BSzKRT 7 2 — 5 84:111 4
8. BLE IX 7 1 -1 5 69: 68 3
9. WMTK 7 1 — 6 37: 86 2

II.
1. BTK

osztályú
7

férfi;
7 — 117: 70 14

2. Elektromos 7 5 — Q 79: 59 10
3. MAFC’ 7 4 1 2 91: 76 9
4. MTE 7 4 t 2 88: 77 9
5. BTC 7 4 — 3 98: 67 8
6. BLE V II 7 3 — 4 92: 85 6
7. M. Posztó 7 3 — 4 77:120 6
8. KAOE S 1 — 7 42 : 85 2
9, Széchenyi 7 — 7 24: 69 —

I I I ,
1. K i sí ex

osztályú
8

férfi;
1 123: 62 15

2. BLE V II 7 5 1 1 116: 78 11
3. Széchenyi 7 S 3 1 79: 60 9
4. MTE 7 4 1 <> .38: 45 9
5. BSzKRT 7 4 — 3 81: 69 8
6. MAFC 7 3 — 4 78: 79 6
7. M. Posztó 7 2 — 5 57:105 4
8. R IK 7 1 — 6 48:101 2
9. Waeker 7 -----* 7 18: 39 —

Szövetségi-díj:
1. BSzKRT 8 7 — 1 112: 73 14
2. Elektromos 8 6 — 90: 72 32
3. VÁC 8 5 — 3 111: 66 10
4. BTK 8 5 — 3 121: 87 10
5. MTE 8 5 — 3 112: 93 10
6. Piaristák 8 5 — S 110:109 10
7. MAFC 8 3 — 5 118:116 6
8. BTC 8 2 — 6 54: 87 4
9. WMTK 8 2 — 6 44: 84 4

10. M. Posztó 8 — 8 69:154 —

műegyetemi csapat as elején könayesj. 
vette ellenfelét, do az utolsó percekbe®* 
nagyot játszott. — BTC—MTE 18:13. 
Sokáig nyílt volt a mérkőzés. Az arány* 
lag kevesebb taktikai hibát elkövető c®a* 
pat nyert. Az MTE ott hibázta el . y 
mérkőzést, amikor gólzsákját, Drégelyt 
a c sere sor kedvéért Jov áltatta. Ennek a 
csere-sornak azután sí került csapatot 
teijeson kizökkentenie _az iramból. Úgy 
látszik az is baj, ha túlsók játékosa. va$r 
a-z egyesületnek....

K É Z IL A B D A

A FEDETTPÁLYA KÉZILABDÁBA J -
NOKSÁG VASÁRNAPI EREDMÉNYEI

T. osztályú férfi:
BLE V I I—BSzKRT 17:12 (4:5), Nem

zeti Tornacsarnok. Vezette: Falta. Gól
dobó: Gömöri (8), Erdődi (5), Oláh (3), 
Likőr, illetve Kutasi (4), Farkas (3), 
Szűcs (3), Felek, Kormos.

I I I .  osztályú férfi:
MAFC—Széchenyi lí:10 (7:3). Nemzeti

Tornacsarnok. Vezette: Berdó. Góldobó: 
Takács I I  (4), Hantzmanm (3), Bretz (2), 
Dob Jer. Szilágyi dr, illetve Tarár y i (5), 
Nagyváradi (3), Fazékra (2).

BLE V II—BSzKRT 15:11 (3:5). Vezette: 
Sághelyi. Góldobó: Rózsa (5), Zulauf (4), 
Cz-ch (2), Kalocsai (2). Tary (2), illetve 
Herbert (5), Babik (3)s ííéraetk (2), Mé
száros.

A GONDOLKOZÁS. ÁZ ÉSSZERŰ 
TA K T IK A

a csapat lelke: ez a vasárnapi kérllaböa- 
fordulő legfontoisabb tanulsága. Nem 
segít mindig a nagyszerű fe;lké3züitség, 
a jobb erőnlét, a fiatalság és a játék- 
kedv, ha hiányzik a legfontosabb kel
lék: a céltudatosság. Ezt felismerni nem 
gyakorlat, hanem — gondolkozás dolga! 
A  vasárnapi mérkőzések nagy többsége 
csak kis gólkülönbséggel dőlt el az 
egyik, vagy másik csapat javára. Né
hányszor szinte ordítóan tűnt ki, hogy 
nem a jobb, hanem az okosabb csapat 
győzött. Ami perdöntő bizonyítéka an
nak. hogy a bőrlabda kergeíésében nem
csak a testi erőnek és ügyességnek, ha
nem a szellemnek is szerepe van. Meg
jegyzéseink :

VÁC—BLE IX  18:17. — A nagyobb
gyakorlat győzött. Ha a két csapatot 
nézzük, as egyéni képességek alapján alig 
találunk különbséget közöttük. Sőt, a 
mezőnyben- Erley volt a legjobb hátvéd 
és Solymosás a jobbik kapus. Emellett 
a TX. keriib,tiek~';k_ is volt annyi hely
zetük, mint a Vívóknak és í.yugodtab- 
han. is lőhettek a kis Kraúsznak, mint 
Knöpflerék Solymossipak. Hogy a föl
dön „nagy” kis Krausz. ellen a lapos 
labdát erőltettek — ez hiba volt. A  mér
kőzés mégis ott dőilt el; hogy ' Serényi 
kiállításának őt perce alatt egyetlen gólt 
sem tudott összeho?3..i, sőt ketté t kaoott 
a IX . kerületi A  Vívók közül Knöpfler 
ragyogóan játszott. — BLE V II— 
BSzKRT 17:12. — A  VIT. kerületi csa
pat jobban játszott és jobban lőtt. Azért 
a viuamoeiak is győzhettek volna, mert 
n-z utolsó nyolc porcig nyil-t volt a já
ték. örökké rejtély marad, hogy a vil- 
Lamos-i csapat két bombázó szélsője miért 
erői tette a nagysz .rű labdakezelésű, de 
gyönge lovőkéfízségű Kutasi szabadra 
játszását?.... — MAFC—WMTK 17:10. 
— Az est legnagyobb meglepetésének 
Ígérkezett! Az újonccsapat a játék na
gyobb rés'zébo'T. vezeteti a bajnok jelölt 
ellen. A MAFO-nak csak hét perccel a 
befejezés előtt sikerült ki-egyenlítenio. A

A T L É T IK A

A  GYALOGLÁSRÓL
tart előadást Bolyó Béla, a kiváló oáz^ 
csütörtökön este fél 7 őrak-or a MAS® 
helyiségében. A  gyaloglás nálunk 
atlétika hős korában rendkívül o népszerű 
veit, újabban azonban ■erősor,. visszaese-tfo 
M'Oist majd, ha a honvédség kebelében 
erőteljesebb sportolás kezdődik, a 
loglósport fellendülését is várhatjuk.

MÁRCIUS 2-AN
rendezi a MASz a legközelebbi fedett0 
pályaverscnyt a Nemzeti Tornacsarnok" 
bán.

300# MÉTERES AKAD  áLYFÜTÁSBAN
is akar indulni as idén Szabó Miklós. 
Ila máskor nem is, akkor a bajnokság
ban. Az eddigi rendszer szerint a 3000-es 
akadályfuíást nem ^rendezik a többi baj
noki számmal együtt és így ez a szán
dék kivihető. Nem tudjuk, hogy Szabó
nak hogyan fognak fizieni az akadályok® 
do ő a futáson kívül más sportágakbaii 
is eléggé járatos (tavaly megnyerte »  
Muciin István ötoróba-ew lék versenyt!) éö 
bizonyára az akadályok vételét is hamar 
megtanulja. Úgy hírlik, hogy az idéiii 
még mások is rákapnak erre a szép és 
a közönség szempontjából különösen 
vonzó versenyágra.

A  m  MÉTERES GÁTFUTÁSNAK
a bajnoki műsorba való beiktatása 'ne»o 
lett és ellen egyaránt hallatszanak han
gok a szövetségben. A  200 méteres gát
futás hosszú időn keresztül bajnoki szára 
volt nálunk é.s kétségtelen., hogy erősen 
vonzotta az atlétákat, mint a gátfutások 
legkönnyebbike. Simpostt* szerint — és a® 
amerikai példa alapján is — a 400 mé
teres gátfutásnak jó iskolája. Nálunk 
azonban attól lehet félírj, hogy az atlé
ták a könnyebb végét fogják a dologijaik 
és a 200 méteres gátfutást nem előkészí
tőnek:, hanem öncélnak tekintik. A szö
vetségben általában a® az áUáispos.f. 
hogy csak olimpiai számokban írjunk ki 
bajnokságot. Ezért az egyeüsieti verse
nyeken javasolni fogják a 200 méteres 
gátfutás megrendezését, do a bajnokságod 
nem állítják vissza.
— — —  mmmm

K O S Á R L A B D A

KISOK-BAJNOKSÁG
A  döntőbe jutásért

Pestújhelyi ífc.—Izraelita g. 33:31 
Vezette: Páka és Nőim. Kosár dobós
Lesziler (16), Papp (7), Bottlik (6), Faragd 
és Várnai (2—2), illetve Magyar (15)o
Klein (7), Pcifer (5) és Mezei (4).

Rákóczi fk.—Wesselényi _ fk. 42:S?
(13?15). Vezette: Dobozi és No-nn. Kosár- 
dobó: Nérmeth (16). Török (9), Császár? 
(8), Horváth (4), Novota (3), Bazisó (2h 
illetve Mórő (13), Macsek (12), Szántó é í 
Horváth (4—4). Borbély (3) és Szép.

A  VILLA MlTORNA ÁLLASA A. I I .
FORDULÓ UTÁN

1. BEAC I 4 4 <=». 3
2. BSizK RT I 4 3 1 6
3. BBTE 4 2 1 1 fv

4-5. BEAO n 4 «* 2 4
4-5. MAFC 4 2 2 í6. TFSC 4 1 1 2 o
7. BSE 4 1 S 2
8. BSzKRT I I 4 — 4.

tFJÜSAG

Visszavágó vívdvcfsönyt rendeztek 
sárnap Esztergomban a komáromi Bon  ̂
ezés főgimn. és az esztergomi Ferencet 
g. csapatai részére. A  mérkőzést az esz* 
torgomi g. nyerte 21:4 arányban. (A% 
őszi összccsapásor 19:6 arányban győz- 
tek̂  az esztergomiak.) A ’Zr csztergomial?
győzelmét a következők vívták ki: Ka-' 
vác-s Z. (5), G. Molnár (5), Velencey (5)9 
Somogyi (4), Fiedermann (2).. A  vendég'' 
csapat győzelmeit Fi tippek (2), Hápk$ 
(1) és Szabó aratta.

MOZI

A h é t  m a g y a r  f i lm j e :

Tokaji aszú
Ezen a héten kerül a fővárosi 

möziközönség; elé a „Toka ji asau“ 
film változata . A  dalos víg-játék ú gy 
szólván minden szünet nélkül fo ly 
ta t ja  m ajd színpadi elődjének diadal- 
ú tját. A  „Tokaji aszu“  ugyanis m ég 
m indig nagy  sikerrel szerepel az 
ország különböző színpadjain.

A  film rő l természetesen ismét 
felhangzanak Eisemann M ihály 
rendkívül népszerű énekszámai, de 
készült a film hez egy  új szám  is: 
nagyszabású szüreti dai, am elyet 
szim fonikus zenekísérettel hatalmas 
kórus énekel a toka ji szőlőhegyen.

A  „Tokaji aszu“  film változatában 
Fedők Sári m ellett Bordy B ella  és 
Pdlócey László já tsza  a két ..ifjú
sá g i"  főszerepet,

4a5 194©-4l-es Idényben  
eddig

a legtöbb magyar filmet az
ÁTRIUM,

a legtöbb német filmet az
U R Á N IA ,

a legtöbb amerikai filmet a
CORSO,

a legtöbb franeia filmet a
BÉCSI,

a legtöbb olasz filmet a
ROTÁL AI’OLLO

mutatta be.

A  „Notredamei torony- 
Ör“  szerepe11 legtovább  
ugyanazon a műsoron
, Érdekes megáliap'tá.-ipkra r.yílík alka- 
íom, ha, átnézzük a fővárosi mo-áik mű
sorát 1340 aug. l-tőíl 194L február 10-ig. 
Először az tümik föl, hogy melyik mozi 
hézky és milyen íikaet játszóit aa emh- i

tett idő alatt.
Fórum: 2 magyar, 3 francia, 3 német, 

2 amerikai, 1 olasz, összesen 11 film.
Radius: 3 magyar, 5 amerikai, 2 an

gol, 1 francia, összesen 11 fiira.
Royal Apolío; 5 magyar. 4  ̂amerikai, 

2 olasz. 1 német, összesen 32 film.
Átrium: S magyar, 3 amerikai, 2 német, 

összesen 14 film.
Seala: 4 magyar, 7 amerikai. 2 francia, 

1 német, összesen 14 film.^ •
Corso: 4 magyar, i  amerikai, 3, német, 

1 francia, összesen 15 film.
Décsi: 7 magyar. 3 amerikai, 4 francia,

1 olasz, összesen 15 film.
Uránia: 3 magyar, 12 német, összesen 

15 film.
City: 4 magyar, 8 amerikai, § német,

2 francia, összesen 17 film.
Omnia: 5 magyar, 4 amerikai, 5 rémet, 

2 francia, 1 olasz, összesen 17 film.
#

Ha azt nézzük, hogy egy moziban egy
huzamban hány 'hétig, játszották a filme
ket. azt látjuk, hogy az óleu a Hunnia 
nagy Láng hton-filmje áll:

7 hét: Notredamei toron} őr.
fi hét: Kék madár. Árviz Indiában.
5 hét: Broadway Melody 3940, Dankó 

Pista. (Ez utóbbi most még csak negye
dik hete fut a Royal Apollóban. <de a 
bevétele már elért-e azt az összeget, amely 
az ötödik hetet is biztosítja a filmnek.)

4 hét: Igen, vagy nem. Hazajáró lélek, 
Tóparti látomás, A francia összeomlás. 
Szerelem és vérpad. Alcazar, Balalajka, 
Stanley. Láthatatlan ember visszatér. 
(Ennél a® utóbbinál meg kell említe
nünk, hogy egyidejűleg két moziban ját
szották 4—4 hétig!)

Külön említjük a „Jnd Sfissw-t, amely 
most harmadik hete fut, de egész biztos, 
hogy legalább 5 hétig szerepel az Uránia 
műsorán. „Egy asszony három eletc 
című Warncr-fiim most hétfőn kezdte az 
ötödik hetét, még mindig nem lehet azon
ban megjósolni, hogy öt, vagy hat hétig 
fogják-e játszani, vagy esetleg utoléri 
a „Notredamei íoTO<nyőr” -t is.

Általában; a mozisok nem jpanaszkod- 
hatnak. Az idény eddig Igazan sikeres
nek mondható.

A  M O Z IK  M ŰSO RA
RÖVIDÍTÉSEK Sz =' szombat. V -  vasár 

nap, u ** lh, f ao V*# b — %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit körút 53. Te!.: .1,58 ÖS4
£6, f$, flO. Sz. V .: f4-kor iá. Szerepük 
egymást, (Bulla. Ceortosj U1

BELVÁROSI HÍRADÓ Peiőfi S4i«ior-c. 6. 
T.- 181-244. 10-től 24-is folyt Magyar- 
Ufa-, Luce-, Fn- és TajzoshíraíA. Japán, 
Kclctázsia haitóereje. (Colin Boss soro
zni I I I . )  Zor.edélután a Hubay-palotában. 
CASINO Eskü-út 1. T.: 383-102. f6. iiS. 
blö. Sz. V.: n4-kor Is. Árvíz ír diában. 
(Tyronno' Powor, Myrr.a Ijoy.) 3-ik hét! 
CITY VOmOB császár 86 f.; 111-146.
h6. i)8, flíO. Sz. V.: h4-kor is. Titkok 
kastélya, (Margaret Lindsay.) 2. hét! 
CORSO Váci-utca 9. Telef-w : 182-818.
f6. f8. flO. V.: H-kor is. Miekoy Roonev, 
Judy Garlanü: Nem gyerekjáték. 2-ik
hét! -
DÉCSI Terfo-törút 28. Te!.; 1*5-952.
f6, f8, flO. Sz. V.: fl-kor is. Szoressük 
egymást. (Bulla, Csortos.)
FÓRUM Kossuth Lajns-u. 18. T.; 189-543. 
n6, Í8. hlO. Sz. V.: n4-kor is. Egy életen 
át. (Paula Wessely.) 2-ik hét!
HÍRADÓ Erzsébet kfirtút IS T.: 222-499. 
9-töl 24-ig folyt. Magyar-. Ufa Luce- 
l'ox és rajzpshíradó. Az életöszíön cso
dái. Zenedélután a Hubay-palofában. 
OMNIA Köiesev-ntea S. Te!. lSO-125.
5, n8. flO. Sz. V.; 4, S. 8. 10. Egy életen 
át. (Paula ’ Vcssc-ly.) 2-ik hét!
RADIUS Nagymező-utca 22. Tel.: 122-098. 
f5. 7. rn. Sz. V.: 2-kor ’®. Egy asszony 
három élete. (Charles Boyer.) 5-ik hét! 
ROYAT APOLI.O Erzsébet-körűi 45. T : 
222-0C2. n6, f8. hlO. Sz. V.; 3-!;or is. Danké 
Pista. (Jávor, Sinior, Lukács.) 4-ik hét! 
SCALA Teréz-körút 60. T.: 114-411.
n6. Í8, hlO. Sz. V.: 3-kor is. A  holnap 
hajósa. (Alice Faye.) 2-ik hát!
ÜBANIA Rákóezi-ut 21 Tel.; 146-046.
5, n8. fíO. Sz. V.: 3-kor is. Juci Süss. 
(Frrdit.aiid Marian, Werner Krauss. Hein- 
rich George.) 3-ik hét! Becsüld a mtu.-

U tánjátszó moBite
BROADWAY Károly-körnt S. T.: 422-722. 
Í4, t6. fS, no Sz. V.: í2-kor is. Nagy
világi nő.
CAPITOL Baross-téT 83. Tel.: 134-337. 
f4. fS, fS, flO. V.: f2-kor is. Szerelem és 
vérpad.
CORVIN tniSi-út 40. T.: 138-96S. f4. f6, 
fS, no. V.: í2-kor is. Broadway Melody 
1940. V. d. e. f i i :  Papueshős.
ELIT Szent Istvái.-körút 16. Tel.: 114-502. 
4. 6. 8. 10. V.: 2-kor is. Broadway Melody 
1940.
HOLLYWOOD Beihi >n tér 8. T.: 225-003. 
f4, Í6. f8. flC. V.: f2-kor is. Broadway 
Melody 1940. V. d. e. f i i ;  Szélhámosnő 
voltam.
LLOYD Holtán ufea 11a. Te!.: 111-994.
f4. fG. fS. f 10. v.- f2-kor is. Hét szilvafa. 
PALACK Erzsébet- körűt 13. T.: 221-222.
11. 2., 4, fi. g. 10, Notredamei toronyő 
4, hét'

PÁTRIA Népszinház-ntea 18. T.: 145-67S. 
4; 6. 8. 10. V.: 2-kor is. Hét szilvafa. 
V. d. e. hll: Ha eljön a holnap. 
SAVOY Üllői-ót 4. T.; 140-040. 14. f6. f8. 
flO. V.-. f2-kor is. Hét szilvafa. V. d. e. 
f i i :  Ha eljön a holnap.
KIMPLON Horthy Miklós-á! 62. T.: 268- 
999. f-í, fS. 18, flO. V.: f2-kor is. Hét 
szilvafa. V. d. 6. 11: Kiadó a Földközi- 
tengeren.
St ú d ió  Akácfa-utca 4. T .; 225-276. 11, 
Í2, Í4, £6, Í8, flO. Csata. 2. hét:

Továbbjátszó m ozik
ALKOTÁS Gömbös-űt 11. Tel.: S53-374. 
ni, n6, n8, rilO. V.: n2-!cor is. Sok hiiho 
Enimiért. V. d. c. 11: A  királynő álma. 
BELVÁROSI Trányl-ntea 21. T.t 884-5G3. 
4, 6. 8. 10. V.: 2, li3, 4, b5, 6. h7. 8, 
1:9, 10. Cserebere.
BUDAI APOLI.O Széna-tár T.: 351-500. 
f5, h7, 9. V.: f2, 14, f6, Í8, U0. Erzsébet 
hercegnő. V. d. e. f i i :  Mosoly herceg-nő. 
ELDORADO Népszínház n. 31. T.: 133-171. 
4. 6, S. 10. V.: 2-kor is. Pénz beszél. V. 
d. e. flO, fl2: 120-as tempó.
HOMEROS Hermina-út 7. Tel.: 196:178. 
h5. 7, nlO. V.: í2-től. Sz.: f4-től. Z. a
fekete lovas.
IPOLY Csáky-ntea 65. Telefon: 292-626. 
f4, f6, fg, flO. V.: f2-kor is. Sok hűhó 
íj-'.miért.
J OZSEF V A ROST Kálvária tér 7. Te!.:
134-644. f4, Í6, f8, flO. V.: í2-kor is. Eg-y 
királynő Bzíve.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T.: 423 1S3. 
11, 2, 4, 6. 8, 10. Irtaid zsarnoka. 
OTTHON Beniezky-utea 3. Tei : 146-447.
i.4, n6, n8. nlO. V.: n2-kor is. Cserebere. 
V. d. c. 10, f 12: Zöld frakk.
PHÖNIX Piákoczi-ót 68. Te!.: 223-242.
11, 1, 3, 5, n8« flO. Stanley, a riporterek 
királya.
RIALTO Rákőczi-út 70. Telefon: 224-443. 
11, 1. 3, 5. nS. flO. V.: 10. 12. 2, 4 6 
8, 10. Irland zsarnoka.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó 
hivatal Bp. VIII,, Röbt: Szilárd atea 4 
— Távbeszélő 132—499 és 133—377, Levél 
fim: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe 
előe szerkesztő: Hoppé László. — Fele 
ős kiadó: Knltsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 

2.30, negyedévre 6.—, külföldre 8—. — 
Amerikába 19.— ;.
Nyomatott a Stádium Rt. kSríorgógé- 

peln. Felelős: Győry Aladár ísaaeató,

A  R A D Iő  M Ű S O R A !

Kedd, február XI.
Budapest I  (549.5 m): 6.40. Ébresztő.

Torna. — 7: Hírek. HanglenteKek. — 10; 
Hírek. — 10.20: Munkácsy .Aradon. Szent® 
pr^örgyi Elvira előadása. — 12.10: Ea.láziS 
Lóránt énekel, zongorakísér-ettel. — 12.40í 
Hírek. — 12.55: Mártoané VagzUcva Bo- 
jnnkia gordonkázik, zongorakíséretbei. — 
13.30: A  József nádor 2. honvéd gyalog" 
ezred zenekara. Vezényel: Seregi Artúr.
— 14JI0: Hírek. — 15.20: Surát.yi Rudi
AKányzerekara. — 16.10: Annuska Haza* 
talal. Sági Farkas István haegjátéba, 
Gáspár János dalaival. Vezeti: Kilián
Zoltán, Előadják a gyermekszereplők. — 
16.45: Hírek. — 17: Hírek szlovák öv
ruszin nyelven. — 17.15: Karín,lemezek. — 
18: Szabó  ̂Xavér Ferenc emlékezete. A  
bevezetőt írta Toronv ai Rigó Csaba. 
Felolvasás. Kiizreműkidik: Tlrary Gi
zella (ének), Szervánszky Péter (hegedű), 
Kemény Ákos és Polgár Tibor (zongora).
— 19: Hírek magyar, német és romám 
nyelven. — 19.20: Zenés részletek Lauri- 
*in Miklós „Szeressük egymást”  című 
ha,ngc8filmjóbőil. A z flsz»i:ötö szöveget 
írta Barabás Pál. Elmondja Bulla Elnra- 
Haj.gf cl vétel. — 19.45: Lángelmék, hősök, 
emberek. Részletek a „Cyrano do B-orge- 
rae” -ból, Róstand versos drám.á iából. 
Fordította Ábrányi Emil. Összeállította, 
a bevezető és összekötő szövegét írta éa 
az előad,ást rendezi Németh Aulai dtr.
— Beszélő: vitéz Hevossy Zoltán; he
Bnot: Apáihy Imre; Egy fanyar úr: Balé 
Elemér; Cyrano rlc Borgerac: Tímár
József; Guiclio gró f: Földényi László; 
Duemna: Sitkoy Irén; Llgnlére: Gózoc. 
Gyula; Roxan: Szeleciky Zita; dn Néu- 
viliette Christl-an: Patnky Jenő; Kapu
cinus: Boray Lajos; Ragénoau: Gőzön
Gyula: Első. második nő: Pártos Errni. 
Ladormerszky Margit; Első, második 
férfi: Kalla Iteván, Kowách Ert.ö. —- 
21.25: Pcrtis Pali zenekara keringökoí
játszik, — 21.40: Hírek. — 22: A  rádió 
czatonzeirekara. — 23: Hírek német®
olas. angol és francia nyelvon. — Kb. 
23.25: Pertis Pali ci" :inyzeri-c 1.ara muzsi
kái. — 24: Hírek.

Budapest I I  (834 m): 17.30: SzockoY
András ruszin népdalokat énekel, zongo- 
rakísérettei. —.,18: Tánelre,mezeit. — 1S.30; 
A  föld mi velős ügyi m i.nisz tórium, mezőr
gazdasági félórája. — 19: Szirányi János 
zongorázik. —- 19.30: Francia nyelvokta" 
(ás. Garzo Mikién dr előadása. — 39í 
Hírek. — k-1.10: Mindenből egy keveset, 
liiíUoia Ed-o tánezsu okára játszik év a 
RajKOit zenekara muzsikál. — 21: Pádé 
és a -Mocs-sk̂  Irt-aí Sz-abó Pál Zoltán dföe


