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Az MR I-ért s Tokodon  
a BSzKRT és a Tokod vívja

■ az oszt Idény ntolsé m érkő
zését
Csepelen a 'Ferencváros 
és á W iF C  m árkázik  
az Erdély K upa döntőjében

Az MR II-é rt: Kassal AC-BVSC
■ Uipest—M A VÁG, Gamma-“DiMÁVAG, 

Elektromos—lőrék vés és más barátságos 
mérkőzések a mai nap műsorán

Á  Ferencváros megegyezett a Húsvéti Torna ügyében a bécsi Rapíddaf és Áusfriávaf

A torna legérdekesebb híre: 
a negyedik résztvevő a WMFC 
lesz, mert a zöld-fehérek 
„szakítottak11 az Újpesttel

E g y  héttel a tavasai Idény k e z
dete előtt m ár minden N B  I-csapa- 
tunk pályára lép. E z az utolsó v a 
sárnap, am ikor még  próbálgatn i le 
het a különböző összeállítási leh e 
tőségeket, hogy a nagy próbára, az 
első bajnoki m érkőzésre tökéletes 
felkészültségben léphessenek a pá
lyára a csapatok. A  m ai nap m ű
során m ár két egészen kom oly m ér
kőzés, két díjm érközés is szerepel. 
A z egy ik  bajnoki mérkőzés, am ely 
őszről m aradt el s m ost já tsza  le 
egymással Tokodon a B S zK R T  és a 
Tokod. Igen  jelentős m érkőzés ez, 
hiszen

a kiesés szempontjából esetleg’ 
döntő jelentőségű lehet, m

hogy hogyan, oszlik  m eg ez a  két 
pont a két csapat között. A m e ly ik  
csapat győz, az jelentősen m egerő 
sítette helyzetét. M a já tszák  az 
Erdély Kupa döntőjét is Csepelen. 
A  W M F C  kiverekedte m agának a 
döntőbe va ló  jutás jogát, a F eren c
város m int erőnyerö került a dön
tőbe. E redetileg  úgy volt, hogy  k é t 
mérkőzésen döntik el, k i lesz az 
Erdély Kupa győztese. E z  m egvá l
tozott. A  két egy le t a m in iszteri 
biztos jóváhagyásával m egállapodott 
abban, hogy

egyetlen m érkőzésen —  a inai 
csepeli mérkőzésen —  döntik el 
a  kupa sorsát. H a  netán dön
tetlenül végződnék a m érkőzés, 
akkor a Ferencváros lesz a n yer
tes, m int idegenben játszó csa

pat.
A z  N B  II-é r t  is lesz egy  m érk ő 

zés: Kassán a Kassai AC— B V S C  
mérkőzés.

A z  em lítetteken kívü l egész sereg  
barátságos m érkőzés van a m ai nap 
műsorán.

Tokod—BSzK RT

tettek  az esélyek. A  tokod! pályán 
minden csapatnak igen nehéz a hely
zete s valószínűig íg y  lesz a B S zK R T  
Is. Nem. lenne m eglepetés egy ik  csa
pat, győzelm e sem, érzésünk szerint 
azonban a két csapat osztozkodni 
fo g  a pontokon. A  sáros tala jon sok 
gó lra  lehet számítani.

Jóslatunk: 3:3.

Ha Budapesten lenne a m érkőzés, 
akkor habozás nélkül a B S zK R T  
győzelm ét jósolnánk erre a m érkö
zésre __  éspedig több okból: a
s S zK R T  m ár régen készülődik és 
játékosai szinte k ivétel nélkül jó  
formában vannak. A  B S zK R T  v é 
delme —  mondhatnék s z ik la 
szilárd, fedezetsora is csupa n a gy - 
képességű játékosból áll, csatársora 
Pedig a keménységnek, gyo rsaság- 
bak és az észnek aránylag szeren 
csés keveréke. H atározottan vann ak  
lehetőségek a villam oscsapatban, 
amint ezt az őszi idény néhány m ér 
kőzésén világosan látn i lehetett. A  
Tokodról az alábibakat m ondhatjuk 
&erta k ivá lásával m eggyengü lt :
közvetlen védelem  és nem é r  fe l  
Ellenfele azonos csapatrészéhez. A  
két fedezetsor nagyjából egy form a: 
a két csatársor közül a B S zK R T -é  
'átszik a jobbiknak. M ivel azonban 
A m érkőzés Tokodon, a tokod i 
bfoszlánbarlangbau lesz, kiegyenlí

WMFC—Fe renc város
(A z  E rdély  Kupáért)

A  Ferencváros nem a legjobb esé
lyekkel indul az E rdély Kupa dön
tőjében. A  zöld-fehérek később tér
tek  pihenőre, m int a többi N B - 
egy let és ezen a címen később is 
kezdték a tavaszi előkészületeket. A  
je lek  szerint a zöld-fehér gárda még 
nincs valam i nagy formában. A z  
M T K -t legyőzte  ugyan a Ferencvá
ros, de m ár a M A V A G -tó l kikapott 
az edzőm érkőzések során. Iga z  
ugyan, hogy m ai ellenfele, a W M F C  
csapata is későn té rt té li pihenőre 
(a  Ferencváros december 29-én, a 
W M F C  december 26-án), viszont a 
csepeliek hamarabb kezdték a tava
szi készülődést. N a g y  kérdés tehát, 
hogy a két csapat közül m elyik  lesz 
m a jobb formában, m ert esetleg ezen 
fo g  eldőlni a mérkőzés. A z  nem v i
tás, hogy ha a képességek döntené
nek, akkor a Ferencváros nevezhet
né m agát ma délután az E rdély 
Kupa büszke győztesének, csakhát 
a tudáshoz form a is kell. H a  a két 
csapatot összemérjük, akkor a F e 
rencváros minden vonalában na
gyobb egyéni képességekkel rendel
kező játékosokat vonultat fe l, mint 
ellenfele. Talán  csak a Tihanyi I I —  
Pintér balszárny vetekedhetne a F e 
rencváros hasonló részével, - ha —  a 
két fia ta l játékos form ában van. A  
W M F C  közvetlen védelm e sem az 
igaz i m ég a jelen  pillanatban. A  
csepeli fedezetsor jó, csak^ az a kér
dés, hogyan tud m egbirkózni a ta 
la jja l és a technikás ferencvárosi 
csatárokkal. Végeredményben, ha a 
Ferencváros m ég nincs is a legjobb 
form ájában, nekünk az az érzésünk 
hogy íg y  is m eg fo g ja  nyerni a m ér
kőzést. 'a  W M F C  erősen m egszorít
hatja nagy ellenfelét, de legyőzni 
aligha tudja. Term észetesen esetleg 
döntő módon szólhat bele az ered
m ény alakulásába, a tala- is.

Jóslatunk: 3:2 a Ferencváros ja. 
vára.

Az NB lí-ért
őszről elm aradt m érkőzést játszik  
Kassán a B VSC  a Kassai AC-cal. A  
BVSC jobban felkészü lt erre a m ér
kőzésre, m int ellenfele és íg y  ide
genben is esélyes.

Jóslatunk: 3:1 a BVSC javára.

H etek  óta fo lyn ak  a tá rgya lá 
sok a H úsvéti Torna körül s pénte
ken este azt hallottuk, hogy ezek a 
tárgyalások  m ár be is fejeződtek. 
A  tá rgya lásokat vitéz Kemenesy 
Sándor, a Ferencváros fő titká ra  ve 
zette s éppen ezért hozzá fordul
tunk:

(—  Igaz , h ogy  befejeződtek a tá r
gyalások ? )

.—  Teljesen még nem fejeződtek 
be, de elvben már megállapodtunk 
a bécsiekkel s már csak egy egé
szen Icis, szinte lényegtelen anyagi 
■ügyről van szó, amely már nem bo
ríthatja fel a terveket.

(—  M i a helyzet teh á t? )
M ielőtt ezt elmondanám, meg 

akarom világítani azt, hogy miért 
nem a Belgrádi SK-val és a zág
rábi Gradjanskivdl kötöttünk meg
egyezést. E z a, két csapat hajlandó 
le it volna húsvét mindkét napján 
Budapesten játszani, .de azt kérték, 
hogy a visszavágó a pravoszláv 
pünkösdkor Belgrádion legyen. 
Pravoszláv pünkösdkor a Ferencvá
rosnak idehaza bajnokit kell já t
szania s így ekkor nem utazhat 
Belgrádba. E rre  a belgrádiak azt 
ajánlották, hogy május 22-ón és 
25-én mérkőzzünk Belgrádban. 
Ekkor nekünk. Magyar Kupa mér 
közést és bajnoki mérkőzést kell 
játszanunk, tehát ekkor sem mehe
tünk Belgrádba. Ilyenformán a bel

grádiakkal meg kellett szakítanunk 
as tárgyalásokat. Én azonban azt 
hiszem, hogy

a tavaszi idény befejezése után,
június derekán, v a g y  végén si
kerül majd egy  tornát a  B SK -
val és a Oradjanskival is nyélbe- 

ütnünk.

(— • És m ost m i a  helyzet a  bé
csiekkel ? )

—  A bécsi Rapid és az Austrva 
húsvét mindkét napján Budapesten 
játszik s a visszavágó pünkösdkor 
Pécsben lesz.

(—  M ely ik  csapat lesz m ajd  a 
negyedik résztvevő ? )

—  A WMF C !
( —  No... M i történ t?  N em  az Ú j 

pest ? )
—  A z Ú jpes tte l ' —  h ogy  ü gy  

mondjam: -—- szakítottunk!
( _  M ié r t? )
—  E z a pályabér-ügyböl k ifolyó

lag következett be. .Még a profiz
mus elején történt, hogy a váloga
to tt mérkőzéseket mindig felváltva  
az üllői-úton és a Hungária-úton 
rendezték. A  válogatott mérkőzések 
pályabérét azután az Újpest, 
Hungária és a Ferencváros egy
más között elosztotta. A z elmúlt 
évben m i a miniszteri biztostól leve 
let kaptunk s ebben ö megírta, hogy

I ma már a hungáriaúti pálya nem

felel meg a válogatott mérkőzések 
céljára. Nem  sokkal később a Hun
gária feloszlott s m i úgy láttuk,
;hogy a régi szerződés most már nem 
időszerű s a szerződést „lehetetle-n- 
nülés(< címén felmondottuk. Előzőleg 
azonban igyekeztünk ezt az ügyet 
barátságos alapon elintézni. Nem  
sikerült. A z M T K -tó l kaptunk
ugyan választ, . két levelet is, de az 
Újpest nem m éltatott bennünket 
válaszra. Azután az ügy a minisz
teri biztos elé került s a miniszteri 
biztos felszólított bennünket, hogy 
intézzük el az ügyet barátságos ala
pon. M i azt válaszoltuk, hogy m i 
már korábban igyekeztünk barát
ságos ■ megegyezést keresni. Az  
MLSz-ben nem hoztak döntést s 
erre az Újpest á bírósághoz fordult. 
A  Ferencvárost negyvén év óta nem 
állították a bíróság élé s az M LSZ  
alapszabályaiban, valamint a F IF A  
szabályaiban is benne van az, hogy 
az egyesületek az egymás között 
támadt vitás ügyeket nem a bíró
ság előtt, hanem a szövetségben 
tartoznak elintézni, —  az Újpest 
ennek ellenére bírósághoz fordult. 
M i tehát szakítottunk az Újpesttel. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy a Hús
véti Torna negyedik résztvevője a 
W M FC lesz. ■ - -> S:-

Ilyen  érdekes előzm ényekkel kez
dődik 1941-ben a H úsvéti Torna!

A barátságos 
mérkőzések

közül kiemelkednek azok, amelyek

keretében k é t N B  I-csapat játszik  
egymással. I ly en  m érkőzés például 
az E lektrom os— Törekvés és a
Gamma— D iM Á V A G  mérkőzés. Erős 
ellenféllel já ts za  a  tavaszi „ főp ró 
bá t" az Ú jp es t is —  a M A V A G -ga l. 
A  Haladás a  Soproni FA C -ca l m éri 
össze erejét. M a  délután m ár m in
den N B  I-csapatunk m érkőzik, de 
kívülük is szám os csapat lép barát
ságos m érkőzés keretében a pá
lyára.

Riszlefies műsor
NB I.-ért 

TOKOD—BSZKRT
Tokod, háromnegyed 3. Vezeti: hantos.
Tokod: Barak -r  Kecskés,. Gárdonyi — 

Harsányi I.. Mészáros. Varga — Pozsonyi, 
Hsrsányi II.. Nagy, Hevesi, Tóth.

BSzKRT; Solymosi — Miklósi. Bíró — 
Kovács II., Balogh. Sződi — Mészáros, 
Kovács I., Bene, Forgács, Szabó III.

Erdély Kupa döntő 
WMFC—FERENCVÁROS 

Csepel, fél ?. Vezeti: Kiss M. Ernő. 
WMFC- Szabó — Káliói. Korányi — 

Négye3i, Gere (Kapta), Szalai — Rökk, 
Marosvári. Szabadkai, Tihanyi II., 
Pintér.

Ferencváros: Csikós — Szoyka dr. Tát
rai — Sárosi III., Polgár, Lázár — 
Kalocsai dr, Kiss, Sárosi dr, Kiszely 
(Jakab), Gyetvai.

NB II-é r t  
AC—BVSC, Kassa, 2. Cfyörke-

fél 3.

Kassal
falvi.

Barátságos mérkőzés 
Újpest—MÁ.VAG, KSbányai-űt,

Bácskai. .
Elektromos—Törekvés, Latorca-utca

fél 3.
Kispest—F. MOVE, Kispest, három 

negyed 3. Csák. _  _  ... _
Gamma—DiMÁVAG, BEAC-pálya, fél 3. 
Szeged—Makói AK, Makó. 3.
Haladás—Sopron! FAC, Szombathely, 3. 
Szolnok—Szentesi TE, Szentes, 3. 
SalBTC—úzdi MOVE, ózd. 3.
UTE—Testvériség, Megyeri-út, 1.
NSC—BLK, Szőnyi-űt., 8.
FTC—Gázgyár, Forinyák-Rica* U.

Budakalász—TLK, Béke-utca, 10. 
Pénzügy—Gamma, BEAC-pálya, 1.
K TK —Gamma, Gyömröi-út, fél 3. 
WMTK—SAC. Csepel, fél 1 
BTK—Csillaghegy, Pozsonyi-út. fél 3, 
Hungária—EMTK, Kén-utca. 3.
BRSC—Sashalom, Rákosfalva, 3.
M. Pamut—Vízmüvek, Horthy Miklős-űt 

(Újpest), 3.
Postás—Ganz, Lőversenytér, 3.
M IK-T ipográfia , Hungária-út. 3. 
Vasas—URAK; Béke-utca. 3.
Kispesti AC—F. MOVE, Kispest, fél 1. 
HAC—P. Remény, Rákospalota. 2 
Főv. TKör—Fodrász. Váci-út, fél 3. 
DSE—KEAC, Gyömrfii-űt, fél 11. 
BEAC—LoSC. BEAC-pálya, 10.
MPSE—Cs. MOVE, Csepel. 10.
I I I .  kér. Árpád—BSzKRT II., Ciprus

utca, 10.
D. Magyarság JT-—MAVAG II., K8- 

bányai-út, 1.
Vasutas-bajnokság

D. Magyarság—Pécsi VSK, Dunakeszi, 2. 
Vezeti; Lázár.

Ha jő lesz a hő, 
csűcsjavítás is lehet
séges a mátrai 
stugróbajnokságon

A magyar síugrobajr.okságot rendezi 
meg- a síszövetség vasárnap Mátraházán. 
Darabos sérülése következtében Ványa 
Pál a nagy esélyes. Rá csak Szatmáry 
Aba lehet veszélyes, ha erdélyi edzése 
kielégítő 'volt és meg tud barátkozni 
nagyobb mátrai sánccal.

Két külföldi vendége is lesz a verseny
nek. A német Marr és Gering már napok 
óta fenn-van a Mátrában és az edzés- 
hirek szerint a legrövidebb nekifutőyal is 
58 métereket ugrálnak. Ha tehát m. bő- 
viszonyok lehetővé lennék a teljes neki
futó kihasználását. Rund 61 méteres 
sánccsúcsát is megjavíthatnák. Gering 
különben az idén harmadik lett a német 
bajnokságban tavaly legyőzte W eilert is, 
a planicai sáncról pedig 93 métert ugrott, 
A nála nem sokkal gyengébb Marral 
együtt biztosan fogja megelőzni a legjobb 
magyart.

A  GallyatetSn a négyes járőrbajnok- 
Ságot rendezik meg libben a Hnlényi 
Kiss, Cseh I. és Németberta (Belloni?) 
összeállítású MAÖ az esélyes. Lesz le 
-eifclővereeny -is -az új -pályást.

m  - ■ ■ ■

Ciiriermancsfcs 
valőszínűleg a BSK 
játékosa lesz
Mi van  Sípos 
és a Gam m a  
k özött ?

Zágráb, február iö.
Napok óta érdekes tárgyalások foly

nak. A Belgrádi SK meg akarja szerezni 
Cimermancsicsot, a Gradjanski híres 
jobbszélsöjét. A  Gradjanski hajlandó a 
játékost átadni, de csak akkor, ha a 
BSK lelépést fizet. Az eredmény' való
színűleg az lesz. hogy Cimernancsics £ 
BSK játékosa lesz.

És ki lesz majd Cimermoncsics utódja? 
Úgy látszik, ez r. kérdés is megoldódik. 
Az elődből lesz majd az utód.

Cimermancsis előtt ugyanis Sípos ját
szott a Gradjanskiban a jobbszélsö he
lyén. Sípos most jelentkezett a volt csa
patánál s közölte, hogy szeretne Romá
niából visszatérni. A zágrábi Gradjanski 
közölte, hogy hajlandó Sípost vissza
venni. Sípos erre meg azt közölte, hogy 
érte lelépést kell fizetni, lia a zágrábiak 
nem fizetnek lelépést, akkor ő inkább 
Budapestre megy a Gammába.

A Gradjanski erre azt telte, hogy le
lépést nem fizet. A helyzet azonban az. 
hogy ha Cimermancsicsot átadják a 
BSK-nak, akkor mégis csak lehetséges, 
hogy a Gradjanski fizet majd valami le
lépést a románoknak Síposért.

Egyenruhát, 
polgári öltönyt

előnyös feltételek 
mellett késeit

H a s v K M t t i
I d ,  K o ssu / 3  £.-u . f
(Saját káé) Tel,: Í -8 S «»  
A l a p i t t a t o t t í  J89&-



Vasárnap, 1941 február 18.
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C y i t J I s c i
f j. pályázaíunk parar dijííissai kerül 
kiírásra s hamarosan közöljük ai ÍSssiea

tudnivalókat

II. I.
Beérkezési határidő: febr. n , 13 óra 

3seged— Szolnok . . . . . . .Q.0.o«0

Gamma—Haladás ..............*

Tokod—SalBTC .... . . .. . . . .. .

DiMAVAG-BSzKRT

Törekvés—WMFC .............. f ,

Elektromos—Ferencváros ..

Soproni FAC—-SzeiíeJi VSE
Potverseny; a  pontversenybe csak : 
mérkőzés elmaradása esetén kerülj 
számításba, egyébként csak hollver 1 

senvt dönt cl.

ETO-D. Magyarság ........ .

Dc-brcc. VSC—Rákóczi SE a

Kassai AC— Pereces . . . . . . .  ..

Mátészalka— Miskolci VSO •• ... . s....

Névs ............................... .

Lakhely: 

Uíoa: ‘
A beküldő aláveti masát a feltételek
nek, Minden szelvényhez óp és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyegei kell mellékelni. Aki heten- 
kir.t ötnél több szelvényt küld. kő 
teles ide keresztet (csillagot) lenni;

— Még az SzSE is bele
szól majd a „kártyába44
—  állítják Szatmárnémetiben

Szatmárnémeti*, február 15.
Közel három hónapja, pihen már a 

Szatmárnémeti SE csapata. Most azon
ban véget ért a pihenő, megkezdődtek 
az edzések, a készülődés a tavaszi for
dulóra, Sepsyvel, a csapat jeles váloga
tott játékosával találkoztunk és ő mon
dotta többek között a következőket:

— Bizony, éppen itt az ideje már, hogy 
elkezdjünk egy kicsit focizni. Kicsit 
hosszúra nyúlt az a téli semmittevés.

— Nagyon bele szál lünk, mert minden 
vágyunk nekünk is az, hogy az NB f-bo 
kerüljünk. Tudom, hogy igen nehéz a 
helyzetünk, hiszen nem kisebb két csa
pattal kell verekednünk, mint a NAG és 
az NSB, de a labdarúgásban már sok 
csodát láttunk. Az az érzésem, hogy mi 
is beleszólunk még a „kártyába" .

A Gázgyár két csapattal látogat el a 
Forinyák utcába az FTC elleni mérkő
zésére.

Most amikor minden v irág nyíl ik,
mindenfelé újra a „ húzás"  d ív ik .

Szombaton elkezdődött a tavaszi idény
Az álmoskönyv szerint, amíg a 

szurkoló csendesen ül a kávéházban, 
nyugodtan olvashatja az újságját és 
kavarhatja a feketéjét, addig a labda
rúgásban holtidény van.

Mihelyt azonban elhangzik az első 
,,húzás'*, elkezdődött az idény.

Nos, szombaton elkezdődött.

ÁRVÍZ CSEPELEN
A Beer-féle vendéglőben nagy társaság 

vitatkozott a vasárnapi mérkőzésekről. 
Woggenhuber Oszkárt valaki ugratni kí
sérelte :

— Kikaptok a WMFC-töl.
— Talán az Elektromostól! A jövő hé

ten! Majd legközelebb megindokolom, 
hogy miért. A WMFC-től? Ugyan ké
rem . . .  A múlt héten megúszták a cse
peliek nagyobb árvíz nélkül, de vasár
nap nem asszák meg. Úgy megverjük 
őket, hogy a mérkőzés után öklömnyi 
könnyeket potyogtatnalc majd s itt a 
nagy árvíz . , .

BEHOZATAL
Az egyik zöld-fehér szurkoló így ag

godalmaskodott :
— Vájjon megmondtdk-e a fiúknak azt, 

hogy csak egy mérkőzés lesz az Erdély 
Kupa döntőjében? Vájjon tudják-e a 
fiúk azt, hogy ezúttal majd nem lehet 
semmit sem „belhozni**, nem úgy, mint 
a KK-ban? Mert, ha nem tudják, hogy 
nem lehet semmit sem behozni, akkor 
majd behoznak valamit Csepelről. Né
hány gólt . . .

RöKK GYORS LESZ
A WMFC pénteki edzése előtt, amikor 

a játékosok már kivonultak az öltözőből. 
Rökk még csak a ..clvilcipőjét’* vetette 
le.

— Gyorsabban Edus, — szólt Jávor 
edző a szélsőhöz. — Ma nagyon lassan 
mozogsz.

— Majd, vasárnap kipótolom! — vála
szolt Rökk. — Tátrai legyen a talpán, 
aki utol fog érni.

K I LÖVI A  GÓLOKAT?
Az edzésen egyébként a szurkolók kö

zül többen emlegették az egyik szurkoló 
társuk nyilatkozatát, amelyben különö
sen Tihanyi //-töl vár sokat.

— Kár volt így felhívni a figyelmet 
Tihanyi II-re , most biztos ketten is rá 
fognak állni.

~  Annyi baj legyen! vágták rá má
sok. — Ila  a Bandira különösen fognak 
vigyázni, akkor Bzabo,dkai és Marosvári 
lövi a gólokat.

Más így szólt:
—• Jó lesz a Króníra is vigyázni! . . . 

Ha meglátja a Fradit, akkor eszébe ju t
nak az öngólok . . .•

Jó GONDOLAT
Csepelen a pénteki edzés után nem 

tudtak fürödni a játékosok, mert a ka
zánházba mintegy" 80 centiméter magasan 
víz ment be. Volt is emiatt nagy bosz- 
szankodás a játékosok között. Egyikük 
azonban megjegyezte:

— Fiúk, ez jó  kabala vasárnapra. Tud
juk jól, hogy aki pénteken mérgelődik, 
az vasárnap örülni fog.

De utána hozzátette:
— Az a kérdés, hogy a Fradi is 

tudja-e eztt

FANTAZIA
BSzKRT-berkekben mostanában nagyon 

sokat beszélnek a Tokodról, a vasárnapi 
ellenfélről.

— Olvasom, hogy fantázia van a io- 
kodlák megfiatalított csapatában, — 
mondta a kék-sárgák egyik szurkolója.

— Az nem baj, hogy famtázia van a 
csapatukban — vélekedett a másik —, 
csak góllövö csatár ne legyen benne!

KUTRUCZ NEHÉZ HETE
Kutrucz János, a BSzKRT népszerű

edzője úgy készül csapatának első baj
noki mérkőzésére, mint a diák az érett
ségire. Tanul, tanul, érzi is, hogy tud, 
de azért mégis szurkol a vizsgától. Az 
elmúlt héten szinte napról-napra gyön
gült az Önbizalma.

V a s á r n a p , a Ganz elleni mérkőzés 
után:

— Nagyszerűen összejött a csapat. Biz
tosan győzünk a Tokod ellen.

H é t f ő n  :
— Babonás vagyok, de azért szeretném, 

ha vasárnap este már tizenhárom pon
tunk lenne.

K e d d :
— Félek, hogy nagyon rossz lesz a

tokodi talaj. |
S z e r d a i  Ji
— Bene sérült. Félek, baj lesz Tolco- I

dón . . .  |
----------------- *—  ..........

Csak azt tudjuk, 
Scorsoni vezeti

Március 23-án Jugoszláviába uta
zik a m agyar vá logatott Duna K u 
pa mérkőzésére. E zze l kapcsolat-, 
bán a jugoszláv szövetség levélle l 
kereste fe l az M LS z-t és bejelen
tette, hogy

az A )  csapaton kívül az Ifjú 
sági vá logatotta t is szívesén 

lá tja  Jugoszláviában.
H iányzik  azonban a levélben a v á 
rosnak és a pályának megjelölése, 
ahol a m érkőzést m egtartanák. A z  
M LSz válaszában arra kérte a ju 
goszláv szövetséget, hogy a lehe
tőség szerint

olyan pályára v igye  a m érkő
zést, am elynek gyepes ta la ja  

van.
A  decemberi zágrábi horvát-m agyar 
mérkőzésből k ifo lyó lag  m ég élén-

C s ü t ö r t ö k i
— Jó kis csapat ez a Pénzügy. Azért, 

ha száraz volna a talaj„ jobban menne 
nekünk.

P é n t e k  :
—* Már azt sem bánnám, ha elmaradna 

a mérkőzés. Forgács és Bene meg sem 
fog mozdulni tudni a nagy sárban.

S z o m b a t :
— Nagy harc lesz. A Tokod nagyon jó. 

Szeretném, ha egy pontot haza tudnánk 
hozni.

Vájjon mit mond majd ma?

MI KELL MÉG A  
BSZKRX-NAK?

A BSzKRT csütörtöki edzésén nagy 
,,tüdőtá.gítás*’ volt. Kutrucz edző ugyan
csak megizzasztotta iiait. Az edzés után 
az egyik villamoskalauz így okoskodott:

— A tüdővel már nem lesz baj Toko. 
dón, de mi lesz maja a gólokkal? . . .

INKÁBB
A tokodiak a BSzKRT elleni mérkő

zésre már ,,B"-köz-épet is szerepeltetnek. 
Tokodon nagy sikert jósolnak az új 
„együttes" bemutatkozásának. Mindössze 
egy tokodi méltatlankodott a ,,B"-közép 
miatt:

— Nem értjük, mi kifogása lehet a 
tokodi „B"-közép ellen? — förmedtek rá.

—- Az, hogy ,,B'c-kŐzép. Most a 
BSzKRT azt hiszi majd vasárnap, hogy 
nekik szurkolnak a B-közepesek. Inkább 
„ T ‘*-közép lenne a tokodi lelátón.

Rászóltak:
— Maga igazán beíllene egy „ T ‘*-kö- 

zépbe!•>
— A „Tébolyda** közepébe!

hogy a játékot az olasz

ken él a szövetségben ennek a mér 
közésnek rossz emlékezete, am ely 
k izárólag a zágrábi Gradjanski- 
pálya gyalázatos ta la jára  vezet
hető vissza. A z  M LSz tehát kérte 
a jugoszláv szövetséget, hogy a 
nem zetközi szokásoknak m egfe le
lően gyepes pályát jelöljön ki a ju- 
gosziáv-m agyar mérkőzés számára. 
H ogy  m elyik  városba tűzik k i ven
déglátóink a mérkőzést, abba nem 
szól bele az M LSz.

A  B ) csapatok találkozása ma
gya r  földön esedékes.

A z  M LS z fe la ján lo tta  P é c s n e k  
ezt a mérkőzést, am elyre bizonyos 
anyagi teher súlya nehezedik. Pécs 
azonban nincs abban a helyzetben, 
hogy ennek kockázatát vállalja. 
Szóba jö tt m ég Szeged, Baja, K a 
posvár vagy  Kecskem ét is. H a azon-

Még nem tudni, hol lesz 
a jugosziáv-magyar válo
gatott mérkőzés

ILÖrszágosIippelőBaínokság *
Beérkezési határidő; március 1. lo óra

Újpest—Szeged 

Ferencváros—IMMÁVAG

WMFC—SalBTC .......

BSzKRT—Törekvés .. *, 

SzoVnok—Gamma 

Tokod—Kispest ........

Haladás—Elektromos

DVAC (Pécs)—Szomb. FC .. 
Pótverseny: A  pontversenybe csal?
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak hollver 

scn.vt dönt el.

Szegedi VSE—D. Magyarság

Soproni VSE—Postás .......  ••••?••••

MTK—BEK ...........................

Misk. VSC—Bebr. VSC ....

Név: .............................................

Lakhely; ».<>•.

Uíoa: ............. .................................
A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan jO filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kir.t ötnél több szelvényt küld. kö 
teles ide keresztet (csillagot) lenni:

bán vidéken nem lehet elhelyezni a 
mérkőzést, akkor a m iniszteri biz
tos azt tervezi, hogy Budapest kör
nyékén,

Újpesten, vagy  a csepeli W M F C  
pályáján

rendezi m eg a m agyar és jugoszláv 
B ) vá logatottak  találkozását.

A  jugoszlávok á lta l javaslatba 
hozott já tékvezetők  közül az M LS z 
az olasz Scorzonit fogad ta  el az A )  
csapatok m érkőzésére. A  B ) csa
patok talá lkozását a bécsi Bernnek 
vezeti, az ifjúsági m érkőzésnek pe
d ig  a jugoszláv Popovics M ihály 
lesz a vezetője.

A Nagyváradról Budapestre költözött 
Madácsot vasárnap próbálja ki á Zugló 
a RÁC ellen. Ha beválik, helyet kap a 
fekete-fehérek tavaszi csapatában,

A SOPRONI FAC
ua délben tAraasgépkocsln utazik Szom-
-athelyre a Haladás ellen! mérkőzésére. 
V soproni ptros-fehérek két űj csatárral 
nősítették meg csapatukat. Schwarclcopf 

■i Győri AC-ból, Csonka István Aradról 
került a SFAC-hoz.

í W M  -  ' f o n A s z & f '  

J sm M i: Te l e k i l a s x l o  —
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Ahhoz, hogy a szélső befelé is, k ifelé  is tudjon húzni, 
jobbal és ballal is tudjon lőni és beadni, nagyon hasznos, 
ha fe lvá ltva , m indkét oldalon játszik . E z egy ike a  legelső- 
rangúbb edzéseknek a szélső részére.

A  kétlábasság jótékony hatásáról most Is elmondhatjuk, 
hogy: időt takarít meg. Gyorsabbá teszi a  m ozdulatokat. 
Nem  kell a labdát a „ jó "  lábhoz igazítani. E z pedig az ellen-, 
fé l kapuja előtt sorsdöntő.

*

H ova adjon be a szélső. Emberhez, azaz —  em ber elé. 
Lehetőleg az ellenkező kapufához. N e  túlságosan a  kapu 
szájába szálljon a  beadás, m ert azokat a kapus csípi el.

A  beadás lehetőleg ne legyen gyenge. N e  ü ljünk fe l 
azoknak a tévhiteknk, hogy a puha labda jelenti a  „tech- 
nikás‘ beadást. ,(Puhán tedd be!“ —- halljuk gyak ran  ma
gyar belsőcsatároktól. A  puha labda lassú. Tehát időt ad a 
hátvédnek s a kapusnak egyaránt árra, hogy ki tud ja  védeni 
a támadást. Legyen a beadás lehetőleg erős. A z  erős be
adásból még erősebbet lehet fejelni, vagy rúgni. P ers ze  ne
hezebb a gyors, erős beadást kapura Irányítani. (Ehhez kell 
tudás, nem a puha labda kezeléséhez!)

A  szélsőnek akkor Is kell tudnia beadni, miközben 
egyenes irányban fut előre.

Nincs nagyobb szélső-hiba, mint amikor valaki kapu 
mögé ad be. Ez szinte megbocsáthatatlan bűn. Ilyenkor 
rendszerint külsőre csúszik a labda.

Fontos, hogy a beadás még futtában történjék, amikor 
a csatártársak is futnak. Ha a szélső megáll, forgolódni 
kezd, elvész a többiek lendülete és kénytelenek állva várni 
á labdát. Ez pedig nagy előny az egyre nagyobb létszá
múvá kiegészült védelemnek.

Szögletrűgást is az ellenkező kapufa tájára kell rúgnia 
és —  általában nem az ellenkező lábbal. Részletek és okok 
—  á rendszer leírásában találhatók.

•
Védőfeladata nincs sok. Az ellenfél hátvédjét persze 

zavarnia kell. Ha egy hosszú beadást a hátvéd csip el, a 
szélső ne nyugodjék bele, próbálja elvenni a labdát, vagy 
igyekezzék z a v a r n i  a labda nyugodt elrúgásában. Az 
ilyesmit nem szeretik a védőjátékosok. Szorongatottságuk- 
ban partra rúghatják a labdát, sőt ritkán az is előfordul, 
hogy a szélső el tudja venni a labdát, vagyis a leszerelt já 
tékos „visszaszerel". De ha nem is tudja elvenni a labdát, a 
hátvéd nem tudja nyugodtan irányítani a felszabadító rú
gást s a labdát könnyen elcsípheti pl. az egyik szélsöfedeze- 
tünk. Az Igazságtalan néző esetleg ezt mondja: „Hiába ug- 

irdlt a szélső, nem tudta elvenni a labdát. Holott a  szélső 
„oktalan" ugrándozásával elérte a célját, ha fáradságának 
gyümölcsét nem Is ő élvezi, hanem —  a csapat. Ez pedig 
ugyanaz. A  három előretolt csatár mindig zavarja as ellen
fél három hátvédjét, ne hagyja őket nyugodtan rúgni.

«*' *
E d z é s é b e n  fontos részt foglal el a gyorsaság meg

tartása, fokozása, a gyors labdavezetés gyakorlása belső
vel, külsővel egyaránt. A  futtában váló beadást sosem lehet

elég sokszor próbálgatni. A  különféle gyors labdaátvételek
nek is benne kell élniök a szélső lábában. A  helycsere, Ica- 
purahúzás, az éles szögből váló kapurálövés mind sok ed
zést követel. A  fe jelések  között főleg a ,,lefej-elésreíc van 
nagy szüksége, különösen akkor, am ikor a m ásik  szélső be
adását fe je li kapura. N e  fe ledkezzék m eg edzésben a part
dobásról se!

4
Ez tehát a korszerű szélső szerepköre. Ebben a tekin

tetben a m agyar labdarúgás nem áll rosszul. M indössze a 
kétlábasság fontosságát kell hangsúlyoznunk, továbbá azt, 
hogy a szélső m ozgása ma már sokkal kötetlenebb, mint 
azelőtt volt, ne fé ljen  tehát a szélső attól, ha a pályát szél
iében is ki kell használnia,

A középcsatár
,(KÖzépcsalár nem lehet gyáva“ 

(Lawton.)
A  középcsatár játéka is alaposan megváltozott a mai 

labdarúgásban. Közelebb került a /kapuhoz. Egy labdával 
gólhelyzetbe lehet hozni. Annyira elől van, hogy a legtöbb
ször nincs már idő újabb akciók szövésére. A  középcsatár 
az Irányítás jó részét átengedte az összekötőknek.

A  középcsatár életé nem. könnyű! Állandó összeütközés, 
lökdösés, harc az élete s a nyakára akaszkodott kullancs 
sokszor hosszú Időre ki tudja kapcsolni a játékból. Irigyen 
tekinthet az összekötőkre, a szélsőfedezetekre, akik „futbál- 
lozhatnákf'... Vagyis sokkal, de sokkal többet találkozhat
nak a labdával, mint ő. Sokszor elcsípik előle a labdát. 
Sokszor ketten is rohannak rá. Gyakran feldöntik. A  kul- 
lancs-középfedezet követi, mint az árnyék.

Ha nála van a labda, v i l l á m  g y o r s a n  Kell csele
kednie, mert szorongatják. A  középcsatár általában nincs 
sokat játékban és ha van, akkor sem hosszú Ideig.

Valóban nem irlgylésreméltó poszt. Mégis hagy büszke
ség ezt a posztot jól betölteni. Mert olyan erényeket kíván, 
amelyek f é r f i e r é n y e k .

•
Nézzük, m i l y e n  a z  e s z m é n y i  k ö s é p ó s a t á r t  

A  magas termet nagy előny —  ha nem megy a mozgékony
ság rovására. Általában jő, ha á középcsatár legalább kö
zéptermetű, még jobb, ha magasabb a középtermetnél. A la
csony középcsatár leküzdhetetlen hátrányban van feje
lésnél a kullanccsal szemben. Fontos, hogy erős, Izmos le
gyen, mert sok összecsapásnak lesz cselekvő vagy szenvedő 
résztvevője. Igen fontos a gyorsaság! Mégpedig a rövid
távon való gyorsaság. Nagyon fontos a k e z d ő s e b e s 
s é g ,  a robbanékonyság, a villámgyors rajt. A  gyorsaság 
fontosabb az erős termetnél! A  korszerű középcsatártípus- 
ban elsősorban a gyorsaság a fontos és csak másodsorban 
a tankszerüség.

A  középcsatárnak feltétlenül b á t o r n a k  kell lennie. 
A  mai labdarúgásban nem lehet gyáva középcsatárt hasz
nálni, A  közápcsatár helyén nem lehet kikerülni az össze
ütközéseket, a test test elleni küzdelmét. Az összekötő sze
repkörében nem muszáj Oroszlánszívű Rlchardokat szerepel
tetni (bár a bátórság sohasem hátrány), de „ középcsatár 
nem lehet gyáva.‘‘

Természetesen kitünően kell tudnia fejelni. Állóképes
ség is kell ehhez a poszthoz, mert hiszen a kullancstól való 
megszabadulás egyik módja a sok mozgás. Mozgásból le
het a legjobban nekiiramodni (repülőrajt!). A  technikából 
főleg a gyors labdaátvételt kell megtanulnia. Olyan átvé

te li módokat kell tudnia, amelyek a legkevesebb időt veszik  
igénybe s egy  m ozdulattal vezetnek a k íván t irányba. Á lta 
lában mindent gyorsan kell tudnia. Gyors labdavezetés, v é 
gül pedig tökéletes, va g y  megközelítően tökéletes kétlábas
ság! A  kétlábasság vonatkozik  nemcsak a lövésre, hanem a 
toppolásokra, átvételekre is. N a g y  lövöképesség is kell. M in
den lehetséges szögből és távolságról. N em csak  áhítottból, 
hanem kapásból is kell tudnia lőni bárm ilyen  irányból, 
bárm ilyen erővel érkező labdát, fé lm agasat, ugrálóst, gu
rulóst. A  lassú labdakezelés különösen ezen a poszton bősz- 
szülja m eg magát, ahol a legkevesebb az idő és a legkisebb 
a tér.

A  középcsatárnak sohasem szabad, feladnia a harcot, 
sohasem szabad elcsüggednie. M int látható, a középcsatár 
posztja nagyon Is e g é s z  f é r f i t  kíván. Elsősorban nem 
a művészi stílusú játékos való ide. A z  olyanok inkább az 
összekötőben felelnek meg. Term észetesen m ég jobb, ha a 
középcsatár mindent tud, de elsősorban m égis  a gyorsasága 
(mozgásban, labdakezelésben, lövésben egyaránt.) a legfon 
tosabb. A  tapasztalat azt mutatja, hogy  egészen kivételes 
egyénektől eltekintve, nincs m eg minden adom ány egy  já 
tékosban. A  nagy technikával, kom binációs képességgel 
rendelkező játékosok között sok az arány lag  lassú játékos 
s a gyors áttörő erejű játékosok között sok az olyan já té
kos, akinek a tudása nem olyan sokoldalú, m int egy  első
rangú összkötőé. A  fontos az, hogy egy  csapatban a m eg
fe lelő  embert a m egfelelő helyre állítsuk. A  korszerű közép
csatár végrehatjó és nem előkészítő. Inkább befejező, mint 
mezőnyjátékos.

(A  látszat különben is sokakat tévedésbe ejt. A z ősz- 
szekötönek több alkalma van a labdával bármi s általá
ban hosszabb ideig tarthatja magánál a labdát, több 
tere nyílik a labdakezelésre s gyakran ezért látszik na
gyobb technikájúnak a köxépcsatárnál, aki• kevesebb 
alkalmát is g y o r s a n  kénytelen kihasználni» N e fe
ledkezzünk meg továbbá arról, hogy egy erős labda 
gyors átvétele nagy iramban, vagy kapásból kapura 
való lövése igen magas technikai tudást igényéi, ha 
nem is olyan „művészi“ látvány, mint egy loacskaritigós 
labdavezetés.

*

. \ köeépcsatár helyét a l e s h a t á r  befolyásolja a leg
jobban. A  középcsatár élete örökös harc a lesrekerülés ellen. 
Mégis arra kell igyekeznie, hogy a leshatárhoz minél köze
lebb álljon. Mindig Igyekezzen az ellenfél kapujához legkö
zelebb álló ellenfél vonala mögött közvetlen közeibe helyez
kedni. Játék közben kell lelopnia a távolságokat s mindig 
készen kell állnia arra, hogy egy hosszú labdát neki szán
nak s abból kapuratörhet.

Lehetőleg mozgásban k&ft várnia a labdát. Ha az ellen
fél kapuja felé mozoghat, annál jobb, ebben az esetben 
persze gyorsan meg kell kapnia a labdát, mert különben 
lesrefut. Oldalt is mozog, ezzel elvonja a közép felől a kul
lancsot s ezzel esetleg az összekötő számára, de a saját 
maga számára Is csinál helyet. A  fö, hogy ne álljon! A  fél
oldalt való labdavárás előnyösebb a gyors fordulás szem
pontjából. Ha az ellenfél kapujának háttal áll, akkor nehe
zebben tud megfordulni a labdával. Ilyenkor általában vala- 
melyik összekötőjének, vagy szélsőjének fejeli, passzolja a 
labdát. Ehhez persze neki Is, mint általában a csapat va
lamennyi játékosának állandóan tudnia kell a többiek hely
zetét a pályán. A  háttal vagy féloldalt való labdavárás kér
désénél fontosabb a mozgás.

(Folytatjuk.)



Vasárnap, 1941 február 16. SiMM
Finta édesapja súlyos beteg.

a Ferencváros ma Finta 
nélkül játszik
Valószínűleg Kiszely UerüJ 
a csapatba

‘ügy  volt, hogy a Ferencváros 
Kiss, Finta, Sárosi dr belsőhápmas- 
sal áll Ifi a W M F C  elleni m érkőzé
sére. Szombaton azonban Finta  K á 
roly je len tkezett Tóth  La jos dr in 
tézőnél s bejelentette, hogy édesapja 
nagyon súlyos beteg s szeretne el
utazni hozzá. Tóth La jos dr tudo
másul vette a bejelentést, a kérést 
teljesítette s Fin tá t felm entette a 
Vasárnapi já ték  alól. Finta elutazott 

édesapjához.
Szombaton délben Dinién)/ La jos 

edző én Tóth  La jos intéző arró l tá r 
gyalt, hogy Finta  k iválása után m l 
legyen a Ferencváros belsöhármasá- 
«a k  az összeállítása. K é t név m e
rült fe l: Kiszely, Jakab.

Kiszely ellen az szól, hogy a hé
ten betegeskedett s nem ve tt részt 
minden edzésen. Jakab ellen meg  az 
szól, hogy  a játékos szombaton a 
szolgálati helyén különleges beosz
tást kapott és meglehetősen fárad t. 
A z utóbbi m iatt Tóth  La jos  dr ezt 
mondta nekünk:

■—  A  valószínűbb az, hogy Kiszely 
kerül Finta helyett a csapatba. A  
belsőhármas összeállítása tehát így 
fest: Kiss, Sárost dr, Kiszely. Egész 
kis lehetősége van annak, hogy nem 
Kiszely, hanem Jakab játszik. Ter
mészetesen Jakab is balösszekötő 
lenne. Döntés csak a mérkőzés 
előtt less.

a

Eredetileg ú gy  volt, hogy' a  F e 
rencváros négy tarta lékot v isz k i 
Csepelre. E zeket: Pálinkás, Hámori, 
Jakab, Kissely. U gyanakkor ügy 
tervezték, hogy a négy tarta lék  kö
zül három  /Pálinkás, Jakab és K i

szely) vasárnap délelőtt résztvesz 
az F T C  mérkőzésén. M árm ost Jaltab 
és Kiszely nem játszhat az F TC  
mérkőzésén, m ert bekerülhet a F e
rencváros csapatába, Hámori viszont 
nem lehet tartalék, m ert vesebán- 
talm ai vannak péntek óta. A  tarta
lékok sorsáról m ajd csak ma dél
előtt döntenek az tíllöi-úton. A z  
F T C  barátságos m érkőzésén ugyanis 
Dinlény La jos is ott lesz.

A  ferencvárosi játékosok külön
ben együ tt indulnak Csepelre. D él
után negyed. 2-kor a B laha Lu jza- 
térröl.

Dímény La jos  m ég m ost la pa
naszkodik:

—  Nagyon rossz állapotban volt 
szerdán a köbányaíúti pálya. Inkább 
maradtunk volna a Forínyák-utcá- 
bán. A z sokkal jobb állapotban volt. 
Hámori is valószínűleg a köbányai- 
uti pályán betegedett meg. O tt fáz
hatott meg.

Azután az edző ezt m ondja:
—  Pénteken játékosértekeslet volt. 

Ezen elmondtam, hogy a rendsze
rünk a régi. A védelemben senki se 
igyekezzék ügyeskedni, „produkál
ni“, hanem minden helyzetet egy
szerűen és okosan, tehát haszno
san kell megoldania. Megjegyzem, 
ugyanez vonatkozik a csatárokra is.

—  M ilyen a hangulat a játékosok 
körében ?

—  A  fiuk mindannyian bíznák 
abban, hogy az Erdély Kupa az 
Ullöi-úira kerül. Kiszely és Mester 
Gyuri bácsi is beszámolt arról, hogy 
a csepeli pálya jó  állapotba,n van s 
ez a jó  állapot inkább nekünk ked
vez, m int a WMFO-nek.

Megalakult az MLSz-ben 
a cégcsapatok alosztálya
35 csapat Jelentkezett eddig a feloszlatott 
céglíga egyletei közül.

A. feloszlatott cégligu egyesületei, amint 
*nár megírtuk, legnagyobb részt jelent
keztek az MLSz-ben, hogy sportolási le
hetőséget biztosítsanak számukra. Az 
MLSz miniszteri biztosa megértéssel fo
gadta ezt az igényt és értekezletre hívta 
össze annak: a 35 cégcsapatnak vezetőit, 
^melyek már eddig* is jelentkeztek az 
MLSz-ben. _ , , „

Az értekezleten az MLSz részéről 
Odlffy András, a budapesti kerület ré
széről Barcsay János, a M ö  VE -kerület 
^észéről pedig Németh Zoltán vett reszt. 
Az értekezlet elhatározta, hogy a mar 
Jelentkezett és, a még jelentkező egyesü
ltek  részére

egyfordulós bajnokságot 
^  ki a tavaszi idényre. A nevezési ha
táridő február 24. A nevezési _dij az I. 
osztályú egyesületek részére 15 pengő, a 
tí. osztályúak részére 10 pengő, a I I I .  
Osztályúak részére pedig 5 pengő. A  tag
sági díj havi 5 póngö lesz.

I  nevezési határidő lejártával nyom. 
kan megejtik a csoportokba való osztást

t db minden sportágra kit(-rja1Ő alapsza- 
bál y, 1 d b  új teljes ökölvívó-szőri tó, 1 
tíb kerékpárszakosztály részére alka'- 
ttria edzöhenger, illetve görgő verseny
árával eladó. Böv. E r d ő s .  Telefon: 
2 9 2 — 434 . Érdeklődni lehet egész nap

és kisorsolják a bajnokság küzdelmeit. 
K% i  fordulót mind a bárom osztályban 
március 15-ére tűzik ki A játékvezetői 
dijak a régiek maradnak, ezzel szemben 
Valamennyi mérkőzésre 1 játékvezetőt és 
l  partjelzőt küld ki a JT.

A  bajnokság előkészítésére az értekez
let 5 tagból álló végrehajtóbizottságot 
választott, ennek tagjai; Bakos Károly, 
Kagy Árpád, Ravasz Ferenc, Sándor 
István és Várnai József. , , , .

Oiitófalvy Pál dr, az MLSz miniszteri 
biztosa az MLSz keretében ideiglenesen

„Vállalati Labdarúgó Egyesületek 
Alosztálya’'

héven megalakult szervezet ügyeinek In
tézésével é3 a bajnokság lebonyolításával 
Bakos Károlyt, az Elektromos Művek íö- 
hsztviselőjét bízta meg. Bakos Károly 
tésztvett a feloszlatott cégliga megalapí
tásában és éveken keresztül tevékenyke
dett jelentős sikerrel a vállalati és cég- 
csapatok sportjának kiépítése és fejlesz
tése érdekében. Benne tehát 

nemcsak kiváló szakember, de a vál
lalati és ccgcsapatok különleges 
helyzetét alaposan ismerő, hivatott 

vezető került az alosztály élére. 
került az alosetálg élére.
, Bákos Károly ügyvezető nyomban ki 
is jelölte az alosztály tisztikarát a kö

vetkezőképpen: Újvári Ferenc főtitkár,
Macher Rezső pénztáros, László András 
dr és Leitgéb János egyesbírák. A ki
jelöléseket az MLSz miniszteri biztosa 
tudomásul, vette, a többi tisztség betömé
sére a közeli napokban kerül sor.

Ezekkel az intézkedésekkel tehát a 
vállalati egyesületek ügye végleg nyug
vópontra jutott és most már bizonyossá 
vált, hogy a vállalati egyesületek az 
MLSz keretein belül nemcsak további za
vartalan működésűkre kaptak lehetősé
get, de a jövőben akadálytalanul működ
hetnek a vállalati sport továbbfejleszté
sén az önkormányzat körében.

Az eddig jelentkezett egyletek név
sora;

AMCéSC, AFSC, EFaSC, üreSC, 
EMERGÉ, EnSC, HaSC, FuSC, HanSC, 
HFéSC, HirSC, HofSC, HJaSC. HFeSC, 
KáSC, LeSC MOpSC. Magvar Pamut SC. 
MetSC, MUSC. OeSC. PreSC. StUSC, 
UhSC, VaSC, Budakalász, KistSC, KaSC. 
HPSC, HGőSC, JőSC, WaSC, MaSC, 
MFéSC, StaSC.

--------— — rBf c r e BLL- ..
* Azonnal v a g y  villám m al ig a 

zolható labdarugó (hátvéd  előnyben), 
képesített vaskereskedősegéd 4— 5 
évi gyakorlatta l, állást kaphat. 
Schmidt István, Gyula.

ELSIMUL A TITKOS-ÜGY . « .
Az MTK legutóbbi választmányi 

ülésén a jelenlevő Titkos megmagyarázta, 
hogy nem akarta megkerülni az egyesü
letet. Ezért úgy határoztak, hogy Titkos 
a miniszteri biztosnak mondja el 
ugyanezt, amit itt kijelentett. Ebben az 
esetben mér az egyesbíró elé sem kerül 
az ügy. Titkos nyugodtan mehet Kis
pestre.

NAGYBÁNYÁK KÉT NAPON AT ESETT 
AZ ESŐ.

DVSC—NSE visszavágó mérkőzést azért 
megtartják. Az NSE összeállítása meg
változik. Dómján helyett Ardos lesz a 
középfedezet és az ifjúsági Formanek is 
játszik A  csapat igy alakul; Hevest 
fCsászár) — Holczmann, Hornyát — 
Telegdi, Ardos (Marton). Kert — Lukács, 
Perneky, Szőke (Pallos), Formanek, 
Neumayer.

SZEGED
ma Makón játszik barátságos mérkőzést 
az ottani MTK ellen. A  szegediek autón 
mennek Makóra és számítanak Cseh 
Baróti és Bertók játékára is. A szegediek 
valószínű összeállítása; Tóth I. — Pólyák 
II., Raffal — Gyuris (Ladányi), Bárót! 
(Ladányi), Bertók — Bognár. Cseh 
(Énekes), Bonyhádi (Cseh). Mester, 
Nagy. Tartalék: Tóth I I I .  és Tóth IV.

KISALAGX NAGY FORMÁBAN
A LaFC szombaton déhitánaedzőmérkő- 

Zést játszott a tartalékcsapatával. 
A sáros, nehéz talajon az első félidőben 
még jól tartotta magát a tártálékcsapat. 
A második félidőben aztán tetszés szerint 
rűga az első csapat a gólokat Az első 
csapat hátvédpárja. Erdős és Nádas 
tartalékok csapatában játszott. Góllövő: 
Kisalagl (5). Tolvaj (3) és Baranyai (2) 
illetve Kollár. Baranyai, a SalBTC játé
kosa próbát játszott és igen jól mozgott. 
Ha a SalBTC Baranyait kiadja, akkor a 
LaFC ■'ővő vasárnap már játszatja játé
kost. Jó volt Kl3Alagi, Stark, Szenes és 
Nádas.

Kesssl
előkészületek
az év első NB S! mérkő
zéséig

A Kassai AC né- 
Mny 'tornatermi éá 
egy szabadtéri edzés 
után veszi fel ma a 
bajnoki küzdelmet a 
BVSC-vel. A csapat 

volt NB-játékosai 
nemigen látogatták 
&z edzéseket s a ve
zetőség nem is fog 
ja Őket komolyan 
számításba venni a 
tavaszi idénybén.. A 
fiatalok jobb ered
ménnyel bíztatnak.

A  csapat előrelát
hatólag a következő 
összeállításbőn. sze
repel a BVSC ellen: 

Csákány — Stempcl. Tomkó — Népkő, 
Polacskó, Mcíkfcay •— Visnyánszíty, Rák
hely,- B ódonig Szilágyi, Király.

Sző lehet még a következő mérkőzése
ken Tóth, Mihelik, Csiszhó és Hreha já
tékáról. Pásztor és Lebenszky jelenleg 
el van tiltva a játéktól. Takács és Jeles 
pedig beteg. A vezetőség ennek ellenére 
is bizakodik, hogy a csapat legalább az 
egyik pontot elveszi a budapestiektől.

Az OTT kassai bizottsága mindent el
követ, hogy vasárnapra úgy ahogy rend- 
behozza a pályát. A  katonaság segítsé
géve! ledöngölik a havat. Ezenkívül két 
öltözőt is építenek a „.jövendő’* lelátó 
helyére.

Viselkedés fé l időben
Külön féle iskolák alakultak k i 

arra nézve, hogyan kell félidőben 
viselkedni a csapattal szemben.

Van „fejmoső“  Irány. Ezek  a fé l
időben alaposan összeszidják a vesz
tésre álló csapatot.

Van „ lelkesítő“  irány. A z  intéző 
a játékosok lelkére beszél: „Fiúk... 
khm, khm... tudjátok jó l, hogy m i
lyen izé előtt hogyishlvjúkoltok, te
hát mindenki szívvel és lélekkel és 
egy szív egyakarattal vágja IH a 
csorbát..."

Van „megnyugtató11 m űfaj Is. 
,fNem baj fiúk , majd jobban is 
megy. Csak ne veszítsétek el a ked
veteket/1

A z  egy ik  am erikai lapban o lv a s - ' 
tünk egy  újszerű megoldást.

Futballm érkőzésen történt, ez 
azonban nem a m i futballunk, ha
nem am erikai futball, am ely a 
rugbynak e g y  durvított formája. 
Bukósisakos futball. A z  egy ik  ka li
forn ia i egyetem  csapata nagyon 
rosszul á llt a félidőben. A  kétm éte
res mázsás fickók  rosszkedvűen 
ku llogtak  be az öltözőbe. A  leg job 
ban azonban edzőjüktől, ettő l a v é 
kony kis em berkétől fé ltek , aki 
ugyan két-három  fe jje l alacso
nyabb vo lt náluk, vitrio los nyelvétől 
azonban a legm arconább játékosok 
is féltek.

A  kis edző azonban csodálatos
képpen nem  szólt semmit. Sőt fe l
tűnően udvarias vo lt mindenkihez. 
A m ikor a já tékvezető  a második 
fé lidő kezdetét jelezte, az edző az 
a jtóból odaszólt játékosainak:

—  Gyerünk, l á n y o k ,  kezdődik 
a második félidő...

(A z  önérzetében vé l lg  sértett csa
pat m egnyerte  a második félidőben 
a m érkőzést...)

Hogyan

fi

ü l játszani sárLan, fagyi?i á n

azva^ lasva,
I p , p 1 w ? S r* fbarátságos edzoinerkozesen

Bárban hosszá börszegekét kell 
használni. A  hosszú börszeg behatol 
a sárba, jó l köt, a játékos nem tud 
elmozdulni s legalább nem. fárad ki. 

*
Nagyon hatásos a labdát víz alatt 

vezetni, mert azt nem látják, v i
szont a szerelni akaró játékos ellen 
lökrajtta l lehet védekezni.

A  jő  szögben m egrúgott labda ha
tásos fröcskölése ellen nagyon ne
héz védekezni. A  magyar labdarú
gásból hiányzik a technikás fröcs- 
kölés. Nem  használják ki eléggé a 
labda vízcsapó erejét. A  kapus 
gyakran panaszkodik a szemébe 
sütő napsugárra. Képzeljük, m it 
szólna ragyogó vízsugárhoz t

Játék közben tanuljunk meg íop - 
polni a sártól. A  sár ragyogóan 
fogja meg a labdát. A z a labda nem, 
pattan él.

Az ' edzömérközést nem szabad 
komolyan venni, mert hiszen az 
nem megy pontra. Azazhogy vere
ség esetén hangsúlyozni kell, hogy 
a fiúknak csak könnyű mozgás volt 
mondva, bezzeg a becsvágyó ellen
fé l óriási lelkesedéssel vetette bele 
inagát a küzdelembe.

Ha esetleg ruganyos, száraz 
pen kerül sorra a mérkőzés, 
nem ts tudunk tanácsot adni.

gye-
arra

A z
ilyen rendkívüli 
miiünk...

esetre nem is szá- 

Bök Mukk

Ha esik az &sö, 
hátban lévő oldalt

akkor az esővel 
leéli választani.

Csúszós talajon nem szabad elfe
ledkezni arról, hogy a jó l meglökött 
játékos gyorsabban hasal el, m int 
a... szóval még annál is gyorsabban.

A  K o bán y  a ?~ta*oii fá lsa fk  a z  Ú jpest  
a  M Á V A G -g a l  I

14 Játékost rende tek ki a lilák a mérkőzésre
Először ú gy  volt, hogy  a Phőbus- 

pályán kerül sorra az Ú jpest barát
ságos m érkőzése a M A V A G -ga l, a 
Phöbus-pályát azonban nem lehe
te tt m egszerezn i a m érkőzés cé l
jára. Később azt tervezték, h ogy  a 
m egyeriú ti kispályán játszanak, 
ennek a tervnek azonban útját á ll
ta, hogy  a k ispálya egy  részét e l
borította a víz. Szombaton úgy á lla 
podott m eg a két egylet, hogy  a 
M A  V Á G  köbányaíúti pá lyá ján  lesz

a mérkőzés. A  M A V A G -pá lya  tűr
hető állapotban van, lehet ra jta  
játszani. A  mérkőzésre 14 játékost 
rendeltek k i a lilák, éspedig a kö
vetkezőket:

Sziklai, Futó, Balogh I l j  Fekete 
I, Kárm án, Sziics, Balogh I, 
Adám, Németh, Vidor, Zsengel- 

lér, Szusza, Tóth  I I I .  Pá lya.

A  mérkőzésen mind a 14 játékos 
szóhoz jut.

Vitéz Gínzery Dénes nem 
vállalja a  szövetségi 
kapitányságot 
U:ócSa: Fábián József

& Gamma a DIM4VAG 
ellen már Jó játékot 
vár a csapatától

Turay II., Kemény és Takács 
a tatfa/ékcsapafban szerepel

A  tavaszi Idónr kezdete előtti utolsó 
vasárnapon a Gamma az őszi bajnokság 
negyedik helyén álló Diósgyőri MAVAG-ot 
hívta meg barátságos mérkőzésre. 
A Gamma egyike azoknak az NB- 
csapatokuak, amelyek a legkorábban 
kezdték el a tavaszi előkészületeket. 
Ennek ellenére a csapát még mindig 
nincs „együtt1*. Ezen a héten aztán 
nagyon erős munkával készültek a diós
győriek ellen, hiszen ez áz utolsó alka
lom annak a bebizonyítására, hogy 
komolyan lehet-e velük számítani a 
tavaszi fordulóban.

— Ezen a héten nagy javulást láttám 
a fiúk igyekezetében és bízom abban, 
hogy vasárnap a DiMÁYAG ellen már 
jól fog menni a játék — mondta Sós 
Károly, a Gamma edzője. — Egyáltalán 
nem estem kétségbe, hogy az eddigi 
barátságos mérkőzéseken nem mmit valami 
jól a fiúknak. Ilyen hosszú téli pihenő 
otá.n nem Is lehet azt kívánni, hogy 
kifogástalanul mozogjanak a játékosok. 
Egész természetes tehát az, hogy minden 
látók után fokozatosan lendülnek bele a 
játékba. Éppen ezért vasárnap a DljfÁVAG 
ellen már jó játékot láthatnak a híveink.

A diósgyőriek ellen a budaiak a követ
kező összeállításban szerepelnek: Háda — 
Szilvási, Nádas — Király, Tóth, Kovács
— Várad!, Síitő, Adám, Toldi. Hárai. 
Szilvási fájós bokája már teljesen meg. 
gyógyult és vállalta a játékót.

— Most már belátom, hogy az elmnlt
vasárnap nem lett volna szabad vállalnom 
a játékot — mondta Szilvás!. — Most 
már teljesen rendben vagyok és vasárnapi 
igyekszem megmutatni, hogy Igenis tadok 
én futballozni. ,

Adám szerződése ezen a héten már tel
jesén elintéződött és Turay II. helyett 6 
a középcsatár vasárnap. Toldi is vissza
szerezte a helyét. Az ..öregri harcos az 
elmúlt héten olyan nagyszerűen moz
gott hogy ismét Toldi a balösszekötő a 
csapatban. Hárai Keményt szorította ki a 
csapatból. Ha a DiMAVAG ellen jól 
játszik akkor bebiztosíthatja a helyét.

A Di MÁVAG-mérkőzés előtt a Gamma 
tartalékcsapta a Pénzüggyel játszik edző
mérközést. A  Gamma tartalékjának ez az 
összeállítása-. Havas — Pásztor, Szebeni
— Magda, Borhy, Szép — Fodor, Szikár. 
Turay II., Takács, Kemény. Tartalék: 
Gyulai,

A két mérkőzés a BEAC-pályán kerül 
sorra. A  DiMAVAG elleni 3 órakor, a 
Pénzügy elleni 1 órakor kezdődik.

Fontos bejelentést tett szombaton 
az MLSz miniszteri biztosa előtt 
vitéz Gínzery Dénes, az MLSz or
szágos szövetségi kapitánya:

hivatali elfoglaltsága miatt a 
jövőben nem vállalhatja a szö
vetségi kapitányi tisztséget. 

Gidófalvy Pál dr igaz sajnálko
zással fogadta a bejelentést, kény
telen volt azonban meghajolni a pa
rancsoló szükség előtt és tudomásul 
vette vitéz Gínzery elhatározását, 
őszinte köszönetét mondott azonban 
a búcsúzó kapitánynak azért a de- 
rekas és alapos, nagy szaktudással 
végzett munkáért, amelyet a minisz
teri biztosság 20 hónapja alatt vég
zett a magyar labdarugósport érdé- 
kében.

Értesülésünk szerint vitéz Gínzery 
Dénes csak a szövetségi kapitány 
tisztségétől vesz búcsút, az M L S z  
nem fogja elveszíteni őt. Már az el 
níúlt másfél év alatt is jelentős sze
repet játszott vitéz Gínzery Dénes 
a nemzetközi kapcsolatok terén, az 
újjáalakuló MLSz-ben —  hír sze
rint —

a nemzetközi ügyek vezetőjének 
szerepét szánták vitéz Ginzery 
Dénesnek s ö készséggel vál 
látná is ezt a szerepkört.

Figyelemmel a közelgő váloga
tott mérkőzésekre, az MLSz minisz
teri biztosa a szövetségi kapitányi 
teendők ellátásával Fábián Józsefet, 
az eddigi másodkapitányt bízta 
meg. Fábián a megbízást vállalta.

A  március 23-i jugoszláv és az 
április 6-1 német válogatott mérkő
zésre tehát már Fábián József állít
ja össze és készíti elő a magyar vá
logatottat.

Vitéz Gínzery Dénes személyé
ben értékes, régi sportember állt 
oda másfél évvel ezelőtt —  az 
MLSz önkormányzatának felfüg
gesztése után —  a szövetség kor- 
mányrúdját kézbevevök csoportjá
ba. ö  vállalta a szövetségi kapitány 
nehéz és nem Is hálás szerepét. 
Kezdetben természetesen érezte 
annak hátrányát, hogy a megelőző 
időben kissé eltávolodott a labda- 
rúgősport mindennapi munkájától, 
később azonban a régi sportember 
egészséges érzékével, az egyetemi 
képzettségű ember nagyi intelligen
ciájával hamar megtanulta nehéz

mesterségének minden csinj&t-bln- 
ját.

Első válogatott mérkőzését Var
sóban vívta meg 1939 augusztus 
végén. Ez volt az egyetlen vereség, 
amit vitéz 'Ginzery csapata elszen
vedett. Attól kezdve

11 mérkó'zésen keresztül veret
len maradt a magyar váloga

tott.
5 győzelem és 6 döntetlen ered

mény gyűlt össze az egyetlen vere
ség mellett vitéz Ginzery kapitány 
tarsolyában és ez mindenképpen* 
nagy eredmény. Hiszen a vert me
zőnyben o tt látjuk a németeket, a 
jugoszlávokat, a románokat, a hor- 
vátokat, a svájciakat. Vitéz Ginzery 
12 válogatott mérkőzésén a gól
arány is tekintélyes a javunkra —• 
22:12 és

öt olyan mérkőzés volt, ame
lyen nem kapott gólt a magyar 

csapat.
Es könnyű ellenfél egyetlenegy sem 
volt a mezőnyben! Az olaszokkal 
szemben Genovában elért l:l-e s  dön
tetlen is sikernek számít.

»
Fábián József az utánpótlás kapi

tányának tisztségéből került az or
szágos kapitány székébe. Rátermet
tebb embert nem találhatott volna 
a miniszteri biztos. Fábián József, a 
BEAC nagycsapatának egykori ki
válósága, azóta sem vesztette el 
egy pillanatra sem a legszorosabb 
kapcsolatot az élő sporttal, amióta , 
szegre akasztotta a bömzeges cipő
jét.

A  játéknak gyakorlatban és el
méletben egyaránt egyik legna

gyobb szakértője.
Híres kiváló tekintetéről, amely fel
ismeri a fiatalokban a jelentkező 
tehetséget. A  korszerű labdarúgás 
egyik előharcosa volt. Amióta az 
MLSz önkormányzatát felfüggesztet
ték, egyik legszorgalmasabb munka
társa volt a miniszteri biztosnak. 
Minden szabad napján a pályákat 
bújta, a vidéket járta be új tehetsé
gek után kutatva, előadásokkal ter
jesztve a játékra vonatkozó isme
reteket é3 toborozva új híveket.

A  labdarúgás minden igaz híve 
eredményes munkát vár az új szö
vetségi kaoitánytól és szerencsét kí
ván neki üj munkakörében.

1 ■
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A gugoszlávok 
inegk ezd i k ar& elü
li érzületeket 
a  M a g y a r o r s z á g  
elleni iMérkoaésre

Füvesíteni kei! Jugoszláviában
Belgrád, február 15.

A jugoszláv íőszövetségr új szövetségi 
kapitányt kapott: Popovícs Kika, a fő
titkár lett a szövetségi kapitány. Popovics 
i.ag'y kedvvel kezdi el munkáját. Ezt 
mondotta:

— Az első mérkőzésünket március 
25-án Magyarországgal jáiiszuk Zágráb
ban. Erre »  mérkőzésre máris megkezdem 
az előkészületeket. A horvát ligában már 
folyik a bajnokság, a szerb ligában meg 
iwost kezdődik. Elhatároztam, hogy több 
vidéki mérkőzést is meglátogatok, hogy 
megfigyelhessem a válogatásnál szóba 
jöhető játékosokat. Fiatal játékosokkal 
akarom felfrissíteni a válogatott csapa
tot. Elhatároztam, hogy a magyarok 
elleni mérkőzés előtt több rostamérkőzést 
tartok. Az első rostamérkőzésre legköze
lebb már sor is kérni.

*
A másik érdekes hír az, hogy a jugo

szláv szövetség már unja, hogy a külföldi 
csapatok áUandóan panaszkodnak a rossz 
belgrádi és zágrábi pályákra. A  szövet
ség éppen ezért elhatározta, hogy az 
egyesületeknek segélyt ad a pályák rend- 
behozatalára és azokat a pályákat, 
amelyeken nemzetközi és KK-mérkőzése- 
feefc szoktak játszani, füvesíteti kell.

27 iáfékos szerepei 
a Törekvésben  
az Elektromos ellen
Az Elektromos— Törekvés „já

tékdélutánon'' szóhoz jut minden 
olyan Törekvés-játékos, aki január 
kezdete óta edzésben van. Fél 1-kor 
kezdődik a . második csapatok mér
kőzése, fél 3-kor pedig az első csa
patoké.

A  Törekvés első csapatát Így állí
totta össze Wéber edző:

Kiss •—- Lörinczy, Bánkuti *— 
Szűcs, Kónya, Bóják —  Zörgő", Kiss
33., Palatínus, Kardos, Déri.

Ebben a csapatban valószínűleg
nem lesz változás a játék folya
mán.

A  második csapat így kezd: 
Kapóst —  Bőjty, S&ilási —  Nagy

1., Varga, Garamszegi —  Pusztai, 
Virág, Dallas, Császár, Dóry. A  
második félidőben pedig így játszik 
a csapat: Kaposi —• Nagy II., Szi- 
Izsi —  Nagy Báné, Horváth —  
Sirály, Pusztai, Dallas, Császár, 
Zádor.

Wéber edző véleménye:
—  Voltaképpen nincs is első és 

■második csapat. M ég  mindig csak 
„játékosok“ vannak s a fél 3-kor 
játszó csapat még több helyen is 
megváltozhatok vasárnapig.

*

Tasnády intéző ezt mondja:
—  Remélem, ez a barátságos dél

után megszilárdítja a jó viszonyt 
a két csapat között. Voltak azelőtt 
különféle nézeteltérések a játékosok 
között, ezek azonban a legtöbbször 
gyerekes dolgok voltak. Arra kell 
gondolnánk, hogy végre is két ama
tőrcsapatról van. szó.

¥
Tóth Gyulát visszavették az észa

ki főműhelybe. Igazolta, hogy ágy
ban fekvő beteg volt, azért nem tu
dott munkába menni.

A  pénteki edzésen kóstolta, meg 
'Kardos először a rúgószínt.

—  M i ez? —  kérdezte gyanakod
va Bójáktól.

—- Próbáld m eg!
Kardos bement a rúgószínbe s 

döngetni kezdte a labdát, öt perc 
múlva már csurgóit róla a víz. Alig 
lehetett kiküldeni.

—  Máskor egy hét alatt sem rúg
tam, ennyit —  mondta boldogan a 
végén.

A  Törekvés az utolsó héten ked
den tart könnyebb edzést, majd 
csütörtökön egy cégcsapattal ját
szik edzömérközést. Pénteken már 
csak könnyű mozgás lesz, repülő
vágták, majd fürdő és gyúrás.

Aztán jöhet a WMFC.

A Budakalász erősebbel! akar felállni a 
TLK  ellen, mint a múlt vasárnap a GSE 
ellen Zalai és Perger XIX. játékára 
számítanak a kalásziak.

A II. osztályban szereplő óbudai Gold- 
berger SE az új idényben mérkőzéseit a 
Nagyszombat utcában fogja megrendezni.

Magyar, vagy olasz játékvezetőt hívnak 
meg Zágrábba március 2-re a Konkordia— 
Gradjanski rangadó vezetésére.

IJjvári, a Püspökladányi MÁV Ulicska 
néven ismert volt jeles játékosa a Nagy- 
EZSÜősi SE edzője lett.

A Monort MOVE nagy igyekezettel 
készül a tavaszi fordulóra. Több, mint 
egy hónapja kezdődtek az edzések 3 azon 
állandóan több, mint húsz játékos vett 
részt. Vasárnap, február 16 Én már barát
ságos mérkőzést játszanak a raonoriak. 
Az üllői SE az ellenfél, jövő vasárnap 
pedig a Ceglédi MOVE látogat el 
Ííonorra.

A KT.mri.ETI KÖZGYŰLÉSEKEN,
amelyek ma kerülnek sorra, a miniszteri 
biztost a következő személyek fogják 
képviselni: Kőrösvidéki kerület Békés
csabán; Gálffy András. Alföldi kerület 
Szegeden: Gyarmati Mihály, Dáidunán- 
íüli kerület Pécsett: Vághy Kálmán
A  búd-pesti közgyűléseken 110 órakor a 
Díuia-Tisza kerület közgyűlésén- és 11 
érakor a MOVE kerület közgyűlésén) a 
miniszteri biztos személyesen megjelenik.

Jelentősen lavult
a pályák állapota

A z utóbbi eszfcandő'k nedvesebbek voL 
lak a szokottnál ős ez a szabályostól 
való eltérte. sok zavart okozott híz or
szág1 gazdasági életében. A  legkorábban 
hetidő ( szabadtéri sport, a labdarúgás a 
legérzékenyebb a februári időjárással 
szemben. Ezt as időjárást most egyálta
lán nem mondhatjuk kedvezőtlennek*

A budapesti pályák egészen jól telel
tek át és ahol idejében megindították a 
hó eltakarításának munkáját, ott min
denütt jó a talaj.

A . WMFC
csepeli pályája lesz a színhelye ma az 
Erdély Kupa döntőjének, amelyen a Fe 
rencváros és a WMFC csap öss-ze. A  pá
lya állapotáról Benes Ernő intéző a kö
vetkezőket mondotta:

— Szombaton délután 4 órakor. néztem 
meg utoljára a pályát. A talaj igen jó. 
Hónak, jégnek nyoma sincs, a vizet is 
elvezettük. A  gyep szép zöld. persze 
kissé még süpped a láb a lépések nyo
mán, de az ilyen talajra előírt magasabb 
b őrszemekkel kifogástalanul lehet rajta 
játszani. Hogy jót nem fog tenni a já
ték az ilyen — kissé puha — gyepnek, 
azt tudjuk, de reméljük, hogy a tavasz 
folyamán könnyen kiheveri majd a gyep 
ezeket a „sebeket’*.

A MAVAG-pálya.
ahol az Újpest játszik ma, homokos- 
salak os talajú. Szerdán — amikor a wFe
rencváros játszott rajta edzőmér kő-zés* 
— még meglehetősen jeges, sáros és la
tyakos . volt. Az azóta elmúlt pár nap 
azonban jelentősen megjavította a ta
lajt. Már nem annyira mély. mint volt. 
IIa nem is eszményi, de jól lehet rajta 
játszani.

Az Elektromos-pálya,
Elek t romos—Tö rek vés ed somé r-ahoi az

kőrés kerül p ma sorra, nagy kezelésen 
ment át. Báníaívy pálya,gondnok hatal
mas munkát végzett __ az elmúlt napok
ban. Ma már üde, friss zöld a gyep egy
két kisebb jégfolttól eltekintve. Az 
utolsó víztóesákat is eltüntették. Szomba
ton é& vasárnap kifogástalan állapotban 
várja a pálya a mérkőző csapatokat. A 
pályához vezető utakat is megtisztítot
ták, csak az állóhely előtt maradt még 
hó. a, lépcsők azonban, már teljesen tisz
ták.

A  két nagycsapat
pályája még nincs használható állapotban, 
de erre nincs is szükség, mivel a Ferenc
város és az Újpest le először csak már
cius 3-án viszi saját pályájára ellenfelét.

A ferencvárosi pálya játékterét egyéb
ként már teljesen letakarították és a 
hátralevő idő alatt tökéletesen rendbe
hozzák a gyepet.

Az újpesti pálya *— amint Újpest igaz
gatója mondotta — annyira rendbejött, 
hosry máris lehetne rajta játszani. Ezt 
csak azért nem teszik, hogy kíméljék a 
nedves gyepet.

A  BEAC-pálya, amelyen jövő vasárnap 
a Gamma—Haladás mérkőzést fogják 
játszani, nedvesebb, mint a többi pálya. 
A szombat reggeli eső egyáltalán nem 
használt. A szombati nap folyamán azon
ban állandóan homokozták, fürészporoz-
f «5 \c a -n <51 vá f

Az MTK-pálya, ahol a Törekvés— 
WMFC mérkőzést játszák és a kispesti 
pálya, ahol az Újpest lesz egy hét múlva 
a vendég, szintén küzd a nedvességgel, 
de jövő vasárnapig rendbe jön.

A pénteki szél és általában a pámapos 
meleg idő igen jót tett valamennyi buda
pesti pálya talajának és ha az időjárás 
nem hoz valami szélsőséges meglepetést, 
egy hét múlva minden nálya. jó állapot
ban várja majd a bajnoki nyitány küzdő 
feleit.

Tokod nem jósol

£
fájé-A saját ereje fe ől is 

ozatlan, nemhogy 
a BSzKRT-é fe öl)

Tokod, február 15.
Tokod csapata pénteken fejezte be, 

a BSzKRT elleni készülődését. Az 
erőnléti edzésen az egész csapat 
jelent volt, mindössze Nagy  hiány
zott.

Nagy kedvvel mozgott a társaság.
Az edzés után összeült a vezérkar 

s rövid megbeszélés után kihirdet
ték az , összeállítást. Meglepetés, 
hogy Gárdonyi a balhátvéd és Po 
zsonyi a jobbszélsö.

A  csapatban csak. akkor lehet vál
tozás, ha N agy  nem érkezik meg 
Kecskemétről. Ez esetben Rozgonyi 
irányítja majd a támadósort.

Nagy  egyetlen edzésen sem vett 
részt és így sokak, véleménye sze
rint veszélyes dolog a beállítása. 
Erre vonatkozólag Mohos Antal 
ügyvezető a következőket mondotta:

-— Nagy több alkalommal levél
ben közölte velünk, hogy rendszere
sen jár edzésekre és szinte könyör- 
gött, hogy tegyük be a csapatba. 
Komoly szavahihető fiúnak ismer
jük s ezen az alapon nyugodtan ál
lítottuk be a csapatba.

A mérkőzés iránt az érdeklődés 
Igen nagy, ami érhető is, hiszen ez 
a találkozó sorsdöntő lehet.

Eggenhofer Jenő elnök véleménye:
— Nagyot lendítene rajtunk, ha 

mind a két pontot megszereznénk. 
Érzésem szerint ezen a mérkőzésen 
és az utána következő kettőn dől el 
a sorsunk. A  BSzKRT után ugyanis 
idejön hozzánk a SalBTC és a Kis
pest. Ezen a három találkozón be
biztosíthatjuk helyünket a táblázat 
közepén.

-—■ A B S zK R T  ellen mindenféle 
eredmény lehetséges. Egyelőre saját 
csapatunk erejével sem vagyunk 
tisztában, nemhogy a BSzKRT-évál 
s így jósolni lehetetlenség. A  hazai 
környezet és a hazai pálya azért a 
mi oldalunkra billenti a mérleget.

A  pálya állaüotáról Tóth Béla a 
következőket közölte:

—  A  legutóbbi két nap alatt a pá
lya állapota rengeteget javult. Sze
rencsére itt a Duna közelében szél 
is fujdogált s így  szombaton délután 
már álig vált egy-két helyen egy kis 
tócsa a pályán. Ha újabb csapadék 
holnap délutánig nem jön, akkor 
egészén jótálajú pályán kerül sorra 
a mérkőzés. ’

T.

Franciaország

Jő kis focista volt P

Farkas Béla
(A  fenti cím alatt olyan futballisták 

kai foglalkozui.k, akik nem kerültek 
ugyan az országos érdeklődés homlok
terébe, de — mint mondani szokás — 
jó kis focisták voltak.)

Farkas Béla győri fiú volt és a 
30-as évek elején egy Hungária—  
ETO mérkőzésen kezdtek rája föl
figyelni. Akkoriban sokan voltak 
azon a véleményen, hogy Farkas 
Magyarország legjobb jobbszélsöjé- 
nek. tekinthető. Nagycsapataink kö
zött nagy vetélkedés Is indult meg 
a vidéki jobbszélsötehetségért. A  
versenyfutásból az Újpest került ki 
győztesen. Farkas Béla a Illákhoz 
került és ott egy ideig Avar Ricsi 
mellett játszott. A  nagy reménye
ket azonban, amelyeket hozzája fűz
tek, valahogyan nem tudta beválta
ni és a tartaléksorba került az új
pestieknél, 1932-ben az Újpest köl
csönadta a Soroksárnak. Amikor a 
Soroksár feloszlott, az óbudaiakhoz 
ment át, aztán Franciaországba ve
zetett az útja. Futballista-pályafu
tásának utolsó állomása megint csak 
a győri ETO lett, ahonnan elindult. 
Farkas komoly tehetség vott. Gyors 
játékos volt, pompásan küldte be a 
labdákat, esze is volt a futballjáték- 
hoz. Hogy mégsem tudott befutni a 
legnagyobbak közé, annak oka egyik 
edzőjének vélménye szerint az, hogy 
nem volt kellő önbizalma. Hangulat
játékos volt. Ha egyik meccsen va
lami okból nem ment neki a játék, 
akkor az utána következő két-három 
meccsen még rosszabbul játszott, 
mert nem hitt önmagában. Állan
dóan gátlásokkal küszködött. Far 
kas ma már abbahagyta a labda
rúgást. Polgári foglalkozása: egy
vidéki gyárvállalat tisztviselője.

Végleges:
Gere a W MFC  
k o m é p f e é m z e t e  
a Ferencváros ellen
Szombat cm már a középfedezet kérdés Is 

eldőlt Csepelen. Jávor edző úgy hatá
rozott, hogy mivel az idő már valószí
nűleg úgysem romlik annyira el, hogy 
nagyon mély talaj legyen a pályán, Gere 
lesz a WMFC Közép fedezete a Ferencvá
ros ellen„

— Nem akarom bizonytalanságban tar
tani a fiúkat egészen a mérkőzésig, — 
mondotta Jávor Pál. — Gere már telje,- 
seri felépüli, kitűnő formában van, Így 
mellette döntöttünk. A jövőben valószínű
leg felváltva fog szerepelni a csapatban 
Gere és Kapta, mert mindkettő igen jó 
formában van. Ugyanez a helyzet Né
gyesivei és Dudással is.

Majd nevetve hozzáteszi:
— igazán az is baj,. ha sok jő jdtéJcosa 

van az embernek . . ,
A  gyárvárosban egyébként igen nagy 

az érdeklődés a mérkőzés iránt. Ez nem 
is csoda, hiszen a csapat még nem ját
szott soha ilyen nagy tétért menő mér
kőzést.

— Még álomnak is szép lenne a Fe
rencvárossal szemben megnyerni a ku
pát! —- mondogatják a szurkolók.

A nagy érdeklődés miatt már délelőtt 
pénztárnyitás lesz a pályán.

— Szeretnénk, ha a szurkolóink már 
délelőtt megváltanák a jegyeiket hogy 
délután, amikor a Fradi-szurkolók meg, 
érkeznek, ne legyen olyan nagy a torló
dás! — mondotta nekünk a WM-jegy
iroda vezetője. — Bár énnek az elkerü
lése végett délután külön mozgópénztá
rakat is felállítunk. Azt hiszem, hogy 
nem less semmi panaszuk sem a pesti 
szurko ló knak.

Benes intézőtől megtudtuk még, hogy 
a nagypálya kímélése érdekében az 
amatőrcsapat előmérkőzését az egyik 
edzőpályán tartják meg.

— Nem akarjuk, hogy az elő-meccsen 
félrúgdalják a pálya talaját, amely még 
egy kissé laza, — mondotta. -•» Nehogy 
bármi kifogása is lehessen a Fradinak, 
ha esetleg mi találnánk győzni . o 0

Bajnoki mérkőzések. A  meg nem 
szállt területen: Olympique Marseille 
— Séte 0:0, Cannes— Alés 2:1, Tou- 
louse— Nimes 6:1. A  megszállt terü
leten: Reims— CA Paris 4:0, Le
Havre—Rouen 3:0.

Más eredmények: Délnyugat B )—  
Közép 4:3, Délnyugat A )— Nyugat 
3:2.

A játékos seregszeiul© a budapesti NB- 
csapatok játékosai számára hétfőn este 
7 órakor lesz az MLSz-ben.

Az MBS* alföldi kerülete vasárnap 
délelőtt 11 órai kezdettel tartja közgyűlé
sét Szegeden. A z  egyesületek hangulata 
után Ítélve harcra van kilátás. Szintén 
vasárnap (délután fél 4 órakor! tartja 
közgyűlését a JT alföldi kerülete is 

A  SalBTC vftsámip, repgcl ezzol a csa
pattal utazitc ózdra: — Budai,
Tímár — Takács IW„ Mátrai —
Balázs. Csuf> er<3 a, Jenő fi. Laezkó, Bor- 
eányi (Trenká). .

A  DEBRECENI VSC
16 játékossal utazott ol Nagybányára. 
Ez a tizenegy fog kezdeni: Keskeny — 
Csókái, Erdei — Eleik, Erdélyi. Galam
bos! — Dombóvári, Szabó, Sidlik. Milye, 
Nagy.

A belgrádi alszővetségben 80.000 díná- 
ros sikkasztást fedeztek fel. A sikkasztó 
tisztviselő négy év óta az alszövétséghez 
beérkező pénzekből mindig elvett valamit

A  BLASz Ifjúsági tornatermi edzései 
keretében hétfőn a Gcidborger SE tor
ra termében, kedden pedig a Kispest 
tora-atemtében tartónak edzést. A játé
kosok az edzés után megbeszéléssel egy
bekötött uzsonnán vesznek részt. Az ed
zés vezetője Borkessy Elemér sző ve t- 
eégi edző.

Szolnok ezzel a csapattal megy va»ár- 
r.ap reggel Szentesre: Horváth — Csa
bai, Kispéter — Seimeozi, Sznce, Fa
zekas — Szántó, Kolláth, Laajga, Nagy, 
TineMi. Tartalék: Korom.

A  DiMÁVAG pénteken háromórás ed
zést tartott. Az edzée után őzt a csapa
tott jelölték ki a Gamma ellen: Gáspár 
— v. Bohus. Felföldi — Kalocsai, Túrán, 
Barta — Füzér, Berecz, Fazekas. Barna, 
Turbéki.

Pereces vasárnap a Mlskoflei VSC-vel 
játszik. A  PTK csapata: Horváth —
Tátrai. Székely — Bokros. Halmos, Futó 
I. — Futó II., Polcz, Jávor, Poloz I I . ,  
Éretek.

Sáros! Györgyöt, a WoSC jeles csatá
rát pore1̂ válással megoneráhák.

Kncserát, a Turul TE jelee jobbhát
véd jót a TSC leigazolta.

A  Juta TE Juhászt én Széchényi I l- t  
lei gazolta n feloszlott NTÖbol.

A  C\ MOVE is a pá’yán edz már va
sárnap, ha a talajviszonyok ezt megen 
gedik. Jelonlec ugyanis még valóságos 
sári tenger a pálya.

EG YESÜ LETI H ÍREK
A Siket SC folyó hó : 

a Wesselényi-utea 73. 
estélyt rendez.

í2-én este 9 órakor 
szám alatt tánc-

Szeszélyes csapat 
a MESE

Az NB III-ban szereplő MOVE Egri 
Sport Egylet őszi szereplése vegyes ér
zelmeket keltett Egerben. Az elért hete
dik hely sem az egyesület vezetőit, sem 
a szurkolókat nem elégítette ki. A szur
kolók előtt megfoghatatlan rejtéiy az. 
hogy a kiváló egyéni játékosokból álló 
együttes miként játszhatott esetenként 
oly csapnivalóan rosszul és sajnos, sok
szor lélek nélkül is. Az is igaz, hogy az 
NB H l. egyik lég balszer encsésebb csa
pata a MIlSE, mert csaknem minden 
mérkőzésén az utolsó percig vezetett, 
végig fölényben volt és mégis elvesztette 
legtöbb esetlen az egyik, de néha mind 
a két prntot is.

Nagy baj még az is, hogy az ország 
egyik legismertebb egyesületének (úszó
gárdája európai hírű) nincsen otthona 
és így a játékosokban nem fejlődhetik 
ki a bajtársi szellem, amely minden 
egyesület életében elkerülhetetlenül szűk- 
séges. Sajnos, a játékosok nem látogat
ják szorgalmasan az edzéseket és ez 2 
magyarázata annak, hogy a csapat telje
sítménye nagyon sok kívánnivalót hagy 
maga után.

■— A közvetlen védelem és a fedezetsor 
még ilyen körülmények között is meg
állta a helyét, — mondják a szurkolók. 
—- A támadósor azonban a magyar labda- 
rúg óbetegségben — a meddőségben 
szenved. A közvetlen védelem oszlopa v. 
Zagyvay, de a két kapus, az öregt nagy 
rutinnal rendelkező Uidasy és a fiatal 
Grónay is teljes értékű harcos. Korcs- 
máros, a balhátvéd a legtöbb mérkőzésen 
megfelelt. A. fedezetsor legértékesebb 
tagjo.\ Hegyi, a közép fedezet, de őt gyak
ran a csatársorban játszatta a vezetőség. 
hogy így a támadósort valamennyire 
megerősítse. A fedezetsor többi tagja, 
Molnár, Juhász és Nagyszalóki szintén 
értékes tagja az együttesnek. A támadó
sor néhány játékos (Vicsai, Sztojka, Ver
mes dr, Báli.1 távozásával nagyon meg
gyengült és a vezetőség igyekezete, hogy 
megfelelő öiösfogatot kialakítson, eddig 
még nem járt sikerrel.

— Drencsényi és Szarvas biztos pont 
ebben a sorban, de a többi helyeken 
csak kísérletezés folyik.

Külön fejezetet érdemel Szamosi, a kö 
zépcsatár. Ez a fiatal gyerek évekkel ez
előtt tagja volt a kerületi válogatottnak 
és most valami téves játékfelfogás és 
kedvetlenség folytán sehogy sem tud ma- 
gáratalálni.

Az egyesület problémáiról és vágyairól 
Eesznyák István dr, az egyesület labda
rúgó szakosztályának ügyvezető elnöke a 
következőkét mondotta:

•— Sajnos, áz NB II I .  nem hozta meg 
azt az anyagi és erkölcsi fellendülést, 
amit vártunk. Igaz, hogy ebben a mos
tani, zavaros helyzetnek és az Egerben 
már régen vajúdó pályaügynek ts része 
van. A régi pályán, amelyen mérkőzé
seinket játszottuk, a kerítés olyan hiá
nyos, hogy — habár mérkőzéseinket ál
landóan nagy közönség előtt játszottuk — 
bevételünk alig volt s így az adakozások
ból összegyűjtött alaptőkénkhöz kellett 
állandóan hozzányúlnunk, hogy fizetési 
kötelezettségeinknek eleget tehessünk. 
Nincs fedett lelátónk sem és így esö3 
időben bizony kevés nézőnk akad. Remé
lem, hogy a pályakérdés rövid időn be
lül megoldódik (a főldmunkdlatokat már 
megkezdték) és a tervezett; minden 
igényt kielégítő sporttelep majd új len
dületei" ad Eg&r szunnyadó labdarúgó 
sportjának. Vállvetett . munkával talán 
majd sikerül elérnünk azt, hogy váro
sunk a labdarúgásban is elfoglalja azt 
a helyet, amelyet sport-múltja révén már 
régen megérdemel. ,

AZ MLSZ ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉSÉT
megelőző kerületi közgyűlések közül va
sárnap 5 kerületben tartanak közgyűlést : 
a MOVE és a Duna-Tiszaközi kerületben 
Budapesten, az alföldi kerületben Szege
den, a Körös-vidéki kerületben Békés
csabán és a dunántúli kerületben Pécsett. 
Ugyanekkor és ugyanezen a helyeken a 
JT kftrorvfliié«at tart.

P leiffer bizonyult 
GaFtnlgeSiSM!!! is 
a  legjobb le® 
SlfelélMlIc.

Garmlseh. február 1&»
A  garmisc h-partenk i rchoiíl 

nagy nemzetközi ftport- 
béten szombaton a férfi 
és a női lesi kló versenyt 
bonyolították le.

A férfiak az olimpiai 
lesik lópályán, 4.5 kro-ess 
távoi., 1700 méteres szint
különbséggel sikloltak. A 
két magyar résztvevőnek^ 
a fiatal gárdához tartózó 
Sziklának és Jobbágynak 
érthetően szokatlan volt 

a hosszú rohanás, hiszen az élvonalban 
levő versenyzők több, mint 5-0 km-es se
bességgel rohantak 4 porcén át. Szikla 
71*ik. Jobbágy pedig 80-ik lett. (ÖG in
duló volt, 82-en siklottak végig.)

A. verseny a német lesi klók hatalmas 
győzőimével végződött, rmert az első hél 
helyet németek foglalták el. Közülük, a 
corfcinai világbajnok. A. Pfeiffer bizo
nyult most is a legjobbnak.

Hatalmas meglepetést hozott a női ver
seny: a lesiklásban évek óta verctleu 
Christl Cranz két honfitársától is vere
séget szenvedett. — Részletes eredmény:

Férfiak lesikló versenye (4.5 km, 1700 m 
szintkülönbség): 1. P feiffer (német 4:03.8,
2. Jennewein (német) 4:04.1, 3. R. Cranz 
(német) 4:04.3, 4. Gabi (német.) 4:06.9,
5. H. Cranz (német) és H. Lantschner 
(német) 4:07.7, 7. Seyrl (német) 4:10, 
8. Sörensen (norvég) 4:12.9, 9. Pertsch 
(német) 4:14.4, 10. Staffler (német)
4:14.9, 11. Marcellin (olasz) és Heiss
(német) 4:16.4, 13 Böhlrier (német) 4:16.7, 
14. Colo (olasz) .4:16.8, 35. Hansson (svéd) 
4:17.2. A külföldiek további helyezése! 
(a közbeesők németek) a következők: 
24. Freud (olasz) 4:24.2, 27. Isberg (svéd) 
4:25.2, 36. Arrnand (olasz) 4:29 2. 39.
Larsgon (svéd) 4:31.4, 46. Persson (svéd) 
4:35.3, 51. Sertorelli (olasz) 4:40.8, 53. 
Gött (román) 4:43.8, 55. Lukanc (jugo
szláv) 4:45.2, 56 Bertoucelj (jugoszláv)
4:50.8, 59. Ciococu (román) 4:54.8, 67. Gan
zért (román) 5:11.1, 68. Dobos (szlovák) 
5:11.5. 69. Biuder (román) 5:12.

71. Szikla (magyar) 5:18.1, 72. Baohloda 
(szlovák) 5:19, 74. Suluki (román) 5:25.7, 
76. Juga (román) 5:38.2, 78. Pentti’lá
(finn) 5:40.9, 89. Jobbágy (magyar)
6:02.4, 83. Lindkron (dán) 6:09.6.

Nők lesfkló versenye (3.8 km, 150# m 
szintkülönbség): 1. R. Proaxmf (némtet) 
6s Dolcscüeíl (német) 3:55, 3. C. Craus
(német) 3:57.1, 4. Rc«ch (német) 4:03.4.
5. Gödi (német) 4:00.6, 6. Seghi (olasz)
4:03.6.

A pénteki futóversenyen De«eő dr 
l:21:18-a6 idejével 85-ik lőtt.

Ez Igen!

IFiJÜSAG
Mőritz Kitelő, a magyar levente jég

korong- vájí>®atott pénteken délután- a 
BKK ellem mérkőzésen szemhéján meg
sérült, néhány kapoccsal húzták öiwzc 
sebét.

KERÉKPÁR.
A kerékpáros szővetsés vidéki btzott- 

sásn március 2-án ülést tart, amelyen 
résztvesznek a vidéki kerületek képvise 
lői is. Ezen a tanácskozáson fogják meg
beszélni a vidéki országúti és páiya- 
bairiok Ságok lebonyolításának idejét és 
módját, valamint a vidéki sportot álta- 
láuosőásrbaa érdeklő fontos kérdéseket.

Garmlseh, február IS. 
Vitéz Ttlrcsay-Felicúlett Román min, 

osztályfőnök, a testnevelési ügyosztály 
vezetője garmisebi tartózkodása alatt 
tárgyalásokat folytatott von Tschammer 
und Osten német birodalmi sport-vezér
rel és a finn sízök vezetőivel is. A tár
gyalások célja az volt, hogy a külföldi 
nagy sinemzetekkel szemben nagyon el
maradt magyar sisporiot fellendítsék.

A  tárgyalások sikerre vezettek. A  né
metekkel történt megállapodás értelmé
ben ' -

Helmuth I»antsehner, a legkiválóbb 
német lesi klók és oktatók egyike 
már a magyar sízök to l együtt Ma- 

gyarországra Jim.
ha beutazási engedélyét addig sikerül 
megszerezni. C a lesiklókkal fog foglal
kozni.

A finn. szövetséggel abban állapodott 
meg a magyar sportvezér, hogy

a jiivö évben két finn edző jön 
Magyarországra.

Az egyik az ugrásra, a másik a futás
ra fogja oktatni a magyar versenyzőket, 

A magyar sízés barátai csak a legna
gyobb hálával kőszönthetik azt. aki ezt 
a magyar sízés történetében döntő, ál
dozatkész lépést megtette.

Két évig ne 
men ünk kü lfö ld re!

mondia Belloni 
Gyula szövetségi 
kapitány

A maryar sízők szereplése a cortinai és 
garmischí világversenyeken nem a leg
jobb hírverést jelentette a magyar sport
nak. Futóink és lesiklőink egyaránt a 
mezőny végén foglaltak helyet és bizoroy 
nagy jóindulat, vagy szakértelem hiánya 
kell hozzá, hogy szereplésüket sikernek 
tüntessük fel.

Alkalmunk volt Belloni Gyula szövet
ségi kapitánnyal beszélni erről a kér
désről. Az ő érdekes véleményét itt 
adjuk:

■— A magyar síelés most kezd rátérni 
arra az útra, hogy úri szórakozásból 
sporttá váljék. A leventebajnokság meg
mutatta, hogy ezen az úton sikerre számít  ̂
hatunk és ezt az utat kell teljes igyeke
zettel és lelkesedéssel járnunk.

— Ennek a munkának a sikerét nem 
mozdítja elő. ha jelenleg még az élen 
levő, de külföldi viszonylatban erősen 
alárendelt szerepet játszó versenyzőink 
mint a magyar sí sport képviselői a kül
földi nagy versenyeken résztvesznek és 
ott a mostanihoz hasonló sikerrel szere
pelnek. A további fejlődés szempontjából 
az volna a .helyes, ha két-három évig 
külföldre csak tanulmányi céllal külde
nénk ki tehetséges fiatal versenyzőket* 
varv olyan idősebbeket, akikben megvan 
a készség és a tndás ahhoz, hogy a 
tapasztaltakat itthon tovább adják. Pár 
évi erőteljes munkával el tuúnók érni att, 
hogy a sízés meghonosításéra elsősorban 
alkalmas gócokon a hely! ifjúságból fel
neveljük azt a gárdát, amelyet már bát
ran szembeállíthatunk a külföld jobbjai
val.

JÉG
A magyar válogatott jégkorouígcoa) 

vasárnap heggel ’ fél 9 ómkor tar 
utolsó edzéséi a garmiechi üt előtt, 
csapat kedden délben 1 órakor in< 
Budapestről.

A  M AGYAR
JÉGKORONG VÁLOGATOTTAT

így állította őaszö Lator Géza dr «  
vetségi kapitány:

Cs^k dr (Kneusel) — Pálfalvy, Go 
ternyi - -  Báró — Hölmeczy, Háray. & 
mosi, G?ere-esatársor: Telő, Ott, Beán. 
A  csapatot Lator G-éza dr és vitéz Szé 
ío László kLtéri. A  csapattal egy' 
utazónak az idei magyar műkorcsolya 
bajnokok is.
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MegreocSerik a magyar \  ̂ ikAif-Tfo 
hivatásos ökölvívók 1 Í1W Ü U 1
bajnokságát

F r i s s  ö  k ö  l v í v  ó h  i r e  k
A MöSz-nek a hivatásos ökölvívókkal 

foglalkozó alosztálya az idén meg* akarja 
rendezni a magyar hivatásos ökölvívó 
bajnokságokat. Úgy tervezik, hogy a 
váltó- és középsúlyúak, valamint a fél- 
nehéz. és nehézsúlyúak együtt indulnak. 
A bajnoki versenyt tehát négy súlycso
port helyett csak kettőben bonyolítanák 
te. A  bajnoki versenyt az EB után ren
dezik meg. ❖

Az ökölvívó csapatbajnokságon egy-egy 
csapatban rendszerint riem 8, hanem több 
^köiyívó is sorra kerül a bajnoki ver
seny mérkőzései folyamán. A MőSz vi
szont csak 8— 8 bajnoki érmet ad a he
lyezett csapatoknak. Az egyesületek eze
ket az érmeket a legtöbbször szerepelt 
versényzők között osztják ki. A többiek, 
a z e g y  kétszer szerepeltek részére az 
egyesületek — a MöSz engedélye alap
ján saját költségükre készíttetnek
bajnoki érmet. Az első ilyen érmecsinál
tató ,,fecske° a BVSC. Sulkó Béla enge
délyt kért a MÖSz-től, hogy még három 
bajnoki érmet csináltathasson.

4
, A magyar-olasz ökölvívó viadal utőrez- 
8ései még nem ültek el. A MöSz-ben 
Még szerdán este is a mérkőzés volt a 
fő beszédtéma A legtöbb szakember vé- 
■eménve szerint ezt a mérkőzést Olasz- 
“tozágban elvesztette volna a magyar 
együttes.

— Hofalssonról
Asbóth  Józsefről, kiváló ifjú 

teniszbajnokunkról nem lehet elmon
dani, hogy nem szereti a teniszt. 
Alig érkezett haza az egyhónapos fá
rasztó északi portyá.ról és máris el
kezdte az itthoni edzést és vígan te
niszezik a fedettpályán. Szentpéteri- 
vel játszott és a retteget ellenfelet, 
az északi tapasztalatokat haszno
sítva, símán megverte. Kedden dél
után a Vízmüvek asztali-tenisz csa
patában játszott a csapatbajnok
ságért. Itt beszéltünk vele és ezt kér
deztük meg tőle:

- Mi a véleménye a Rohlsson  el
leni vereségéről ?

Asbóth  gondolkodás nélkül rá
vágta:

—  Rohlsson jobban já tszo tt S tock 
holmban, m in t én. Egyébként is je l
legzetes fédettpályajátékos a svéd 
fiú. Bombaadogatása van és k itü 
nően röptézik , ö rü ltem , ha tíz  ado
gatása közül ke ttő t vissza tudtam  
ütni. A z  első szetben a vállam  is 
m egrándult. M ég  m a sem vagyok  
egészen rendben. A  negyedik szetben 
vezettem  Rohlsson ellen és nem sok

Németh Jam es*
egye lő re  nem  m ehet 
a *  FTC-be !
Mit mond a szabály ?

A ÜTŐ

„Elgázolni
szabod ?"

— Podány nem győzött h iányzott, hogy a harm adik után
U* sem. sőt Csontos sem, ........ ......
ffffy László, a Lapterjesztők szakosz
tály vezetője. — Könnyen lehet, hogy .12: J 
hányban vesztettünk volna!

*
A jövőben hivatásos ökölvívók nem 

szerepelhetlek amatőrmérkőzés kereté
ben, — mondotta ki legutóbbi ülésén a 
szakbizottság. More jón tehát a székes- 
fehérvári és a már engedélyezett szol
noki rajtja után, többé nem vehet részt 
^yen hírverő mérkőzéseken.

sí

Torma !i
és a leszorított áll

^Szerdán este megjelent a szövetségben 
\°rm.a f i. Is, a kitűnő váltósúlyú ököl- 
J’*'A Magától értetődően sokan bosszan- 
ktt&k Tormát. Az egyik intéző azzal 
bosszantotta, hogy" sok ütést beszedett, 
^— Meghiszem azt — válaszolta neki 
J°rma Gyula —, az első menet végén 
"kkordt kaptam, hogy szikrázott a sze
dem.
„Egy másik szakember kifogásolta, hogy 
rornia nem húzta be az állát. Szerinte

azt is m egnyerjem .
Hasznosíthatók a salakpályán a 

fapadlón tanultak?
N a gy  m értékben. Érzem , hogy 

sokat tanultam  az egyhónapos északi 
ú t a latt. Rem élem  egyébként, hogy 
Rohlssonnal alkalm am  less játszani 
szabadtéren is és akkor visszavágok  
neki.

Asbóth is áradozik a svédek és 
| finnek vendégszeretetéről.

M ég  csak azt ' szeretném  m on
dani —  fejezi be a beszélgetést —■, 
hogy Helsinkiben a bem utató m ér
kőzésen S zige tit vertem  m eg és nem 
Gáborit, m in t ahogy itth on  tudják.

A  téli álmát alvó ú,szósportnak 
ismét eseménye van. Néhány nap 
óta itt is, ott Is beszélték már úszó* 
körökben, hogy N ém eth  János, az 
FTC új edzője egy lépéssel tovább 
megy: nem csak a frad isták  ok ta tá 
sát vá lla lja , hanem hajlandó já t 
szani is az F T C -b e n ! Egy-egy első
vonalbeli játékos egyletcseréje min
dig érdekes, hát még akkor, ha több 
mint százszoros válogatottról, a vi
lág egyik leghíresebb vizilabdásá- 
ról, N ém eth  Jameszröl van szó! 
N ém eth  neve az elmúlt évtizedben 
összeforrt az UTE nevével. Már az 
is nagy meglepetést keltett, hogy 
egy másik nagyegyesületnek az 
amatőr-edzői tisztét vállalta. Most 
azután kiderült, hogy még nagyobb 
meglepetés is lehetséges: N ém eth  az 
UTE-ból az FTC-be lép!

A  dolog, úgy látszik, a kulisszák 
mögött teljesen megérett: szombaton 
N ém eth  János, az FTC és az UTE  
Is nyilatkozott az ügyben. N ém eth  
szívesen menne, az FTC még szíve
sebben venné —  az UTE még nem 
dötött. (Állítólag beleegyezik.)

— H á t a kkor rendben van, N é 
m eth nyáron m ár a zöld-fehérek  
színeiben já tsz ik  —  dörzsöli elége
detten a markát valahol a főváros
ban a derék Fradi-szurkoló.

Csakhogy még sincs egészen rend-

RANOSOR DÉLEN
A tenlszszövetség alföldi kerülete az 

elmúlt év versenyeredményei alapján 
| összeállította az alszövetség erőlistáját. 
Az erőli3ta Így fest: /. osztályú férfiak: 
örökös bajnok: Csermák Ernő dr, 1.

a .- " - , ;— ‘ — --,,------  -r--i I Singer István ÜLTE, 2. Dóezy László?agy könnyelműség volt ilyen szabadon- SzífAC ;i_ 5. Dóezy Jenő SzVSE, Pa- 
gagyott állal odaállni a rettenetes horgo- taky, j &no3 SzVSE, Pataky Károly 
at Ütő Peire elé, SzVSE, rangsoron kívül: Basch Béla dr
— Az volt a szerencsém, hogy nem ULTB Bernáth István HTSE, Kuhn 

porítottam le az államat. — magyarázta I László dr SzEAC, Perczel Gyula dr 
neki Torma I I .  különben hamarosan SzVgB Scheer Lajos CsAK. I I .  osztá- 
pseámolták volna. Felre minden ütése a lyúak. 1 sárvá.ry Ferenc SzEAC, 2. Du- 
yakamat érte Ugyanis. Ha leszorítottam U,ájnyi János GyuAC, 3. Sallay Imre dr 
pina az államat, minden ütése azt ér-e I KTE -.->4^$  Bferéri'yi’ József dr GyuAC,
tolna/
.Ebben a magyarázatban a-ztán minden, 
M megnyugodott.

Perezel Károly HTSE, 6. Szentirmay Er
nő HTSE, 7. Markovira Szilárd SzEAC,

I 8. Marthé Ferenc dr SzEAC. 9. Vigh Fe 
renc SzEAC. Rangsoron kívül: Komját- 

I szeghy Endre dr GyuAC, Kőszeghy Mik- 
r A Miskolci LE ökölvívói vasárnap n (ös CsTC, Roaroann Béla ÜLTE, Sclimldt 
DiMA.VAG együttesével mérkőznek. I Imre GyuAC, Török István OTE, Udvar.
. Nagyszabású ökölvívó válogatóversenyt | helyi Mátyás CsAK. I I I .  osztályúak: 1. 
rendez a MöSz február 12-án délelőtt az I Rosmann György ÜLTE, 2. Székely 
tfíyik körúti színházban. A válogatón a I András dr SzEAC, 3—4. Csapó Árpád 
teUes válogatott keret, tehát a legjobb I SZEAC, Horváth Zsikő László SzEAC, 5. 
Jegyár ökölvívók indulnak. | Abrahám György SzEAC. 6—7. Hoffmann
, Montéra, a DTK könnyűsúlyú válóira- György ÜLTE. Lőcs Rezső SzEAC, 8. 
tott;a a magyar—olasz viadalon mélyütést I szücs Sándor HTSE, 9—10. Sonnenwlrth 
szenvedett (nem viselt mélyütésvédőt!) és I Pál ÜLTE. Stepán József SzEAC rang- 
Még mindig sínyli ennek a követhez- I soron kívül: Durálía Pál KTE, Kalzsik 
bléi.yelt. Imre KTE. Lőcsey Antal KTE, Oláh

hespeanx legyőzte Locatelltt. Páriában Ferenc HTSE, ifj. Tóth Tibor SzVSE. 
Jléfkőzött az olasz Cleto Locatelli a iRiúranglista: 1. Rosmann György ÜLTE, 
ítoneiák* középsúlyú olimpiai bajnokával. 12. Abrahám György SzEAC. 3—4. Hoff- 
bftspeaux fölényesen kipontozta az egykor I mann István ÜLTÉ, Lőcs Rezső SzEAC. 
'■■lághíres Locatellit. , 15—6. Sonnenwiith Pál ÜLTE, Stepán

Henry Chmiclov/skS, az egykori lengyel 1 József SzEAC, 7. Uurálla Pál KTE, 8, 
jtóatőr ökölvívó Európa-bajr.ok Csikágó- j Austerweil Ferenc ÜLTE, 9. Könyöky 
Sán kiütéssel vesztett a néger Natie | Lóránt SzEAC, 10. Fokomándy Endre 
Sóidén ellen I IiTE, 11. Putnoky Jenő KTE. 12. Aus

A német ökölvívó bajnokság részletes [terweiL Lajos^ ULTE,_ rangsoron kívül: 
Eredményei: Légsúly: 1.
JSécg), 2 . Götzke II. . ..
?• Koschir (Essen). Harmatsúly: 1. Schil- I hölgyek: 1. Hirmann Lenke CsAK. rang. 
[er (Berlin) 3 Seldel (Berlin), 3, Bögers- I soron kívül: Marthé dr-né Sárost Tilda
bauspr.' (Hannover) Pehelysúly: 1. Graaf I SzEAC. I I .  osztályúak: 1—2. Csapó Ma
ter iü l) 2. Petri (Kassel), 3. Hess j ria SzEAC, Solti Rózsi SzEAC, 3. Tókos 
(Kiél) kön'nyflsúly ■ 1. Nürnberg (Bér- | Edith HTSE, rangsoron kívül: Barnáné 
on), 2 Schmedes (Dortmünd), 3, Brnnd I Emhő Teréz GyuAC, Borosa Ágnes CsAK. 
(Qberhausen) Váltósúly: 1. Raeschke I Hekelené GymsTE, Pallós Andrásné
‘Hamburg) ’ 2 Heese (Düsseldorf), I GyuAC, Schréderné GymsTE, Szabónó 
3, Herchcnbach (Breslau). Középsúly; I GyuAC. I I I .  osztályúak: 1. Bemiczky
1 Schmldí íHamburgi, 2. Papper (Dórt- Ica SzEAC 2. Torontáli Katalin HTSE, 
but,n<j\ 3 Noppéney (Köln). FeppertlS. Lafleur Piroska SzEAC, 4. Sera Má- 
biályütés miatt á 2. menetben leléptették. I ria HTSE, rangsoron kívül: Franck Éva 
KólrtehézSúIv: 1. Baumgarten (Hamburg). GyuAC, Gyökössy Erzsébet GymsTE, 

Uni'ir ÍDortmund) 3. Kleinwachter I Kovács Ödönné dr SzSjAC, Merán Mária 
[Berlini Nehézsúly: 1.’ ten Hoff (Olden- grófnő CsAK Oláh Panni KTE Stelner 
S rg ), 2 . Runge (Düsseldorf), 3. K oh l- j Zsuzsa OTE, S^tyory Nagy Judith OTE, 
G eller (Hannover) A harmadik helye-I Török Ica CsAK. Leány ranglista,: 1. To- 
tettek a középsúly kivételével, mind rontáll Katalin HTSE. 2. Lafleur Piros. 
Diérközés nélkül jutottak a 3. helyre. lka SzEAC, 3, Franck Éva GyuAC, rang- 

A Rákóczi PLE meghívásos ökölvívó | soron kívül: Kanízsay Ida KTE, Oláh 
?ersenyt rendez vasárnap es*e 0 órakor az | Pan.nl KTE,
y-téna-út 136. szám alatti iskola _ tóma- I ' -----
[bemében. A mérkőzésen a rendező egye- I 
S iet versenyzőin kívül a BTK. yAC, I 
ÍJJpesti LE és az NSC ökölvívói indulnak, 
í 4rosítá3: Galambos—Keinitz, Komlós—
iHjhvineer. Kincses—Boros. Juhasz -

" ősze—Járai, Tamás—Szerafin,
Beitner I I I .—Eiser.bach I I .  LeStner .il.— 
ihSfton Szarka—Csömör, Vermes—Lovas.

Kaposl—Luzsa. ,
, A Szolnoki LE nagy ökölvívó versenyt 
i e«dfez február 23-án. A verseny kereté* 
bén bemutatót tart Moreion, a kitűnő 

néger ökölvívó Is.
A  Lapterjesztők SC meghívásos ököl

vívó mérkőzést tart vasárnap este 6 órakor 
? Bérkocsis-utca 1. szám alatti edző- 1 
',eOhÉbeh a Pestszenterzsébeti LE ellen.
A tnérkőzés párosh-ásn (alól a Lapterjesz- 
KA ökölvívói): Abonyl—Perényi. Gárdos— 
Hídvégi, Zseni-Dunai. N a | y -KostyavB, 
Ifigbti—Bakos, Rózsa I I I .—Balázs, Slsa— 
t'ványi, Hont! KMAC—Szelp. Maczkó dr 
KMac *—Szolnoki BSzKRT. .. . n
» A Tatabányai LE vasárnap barátságos 
iHölvívó mérkőzésen lát;a vendégül a 
í^oníá-romi LE versenyzőit. * A tatahanyai [ 
Jevénték mást alakult ökölvívó szakosz- . 
gyárnak első szereplése elé nagy 
ázással tekintenek az egyesület vezetői. |

A SZftKESFEHÍíBVABIAK
Na g y s z a b á s ú  ö k ö l v iVó v e r s e n y e
^  ökölvívó sport vasárnapi legnagyobb 
Reménye. Székesfehérvárott az ottani j 
uY^nt€e^yesület rendezésében elöJrA" 
f^tbatdlaff hét pár méri össze ere. ót. 
* SaPOfrya és Szelezeán, valamint Kocsis 

VrtlniMrloVi irí 1 A cn íír lfn n ís t VÍV. 2—~2f? Mojnovleh válogatömérközést vív. 2— 2  
K^bbté-, illetve BVSC-pár barátságos 
vlérkőzésén csap össze. A legnagyobb 
^deklödéssel ,n kubai Moreion és István 
mérkőzését vái-ja a fehérvári közönség. 
*  «ót hivatásos ökölvívó bemutatót tart.

Masyarorszás 
úszóbajnokai 194(Khen

Férfiak:
190 ni gyors:

1. Elemért MAC 1:0<M
2. Tátos FTC 1:00.8
3. Véffházi BBTE 1:01.4

899 m gyors;
1. Tátos FTC 2:15.4
2 . Élemért MAC 2:16.8
3. Gróf UTE 2:16.8

499 m gyors:
1 . Tátos FTC 4:54.2
2. Gróf UTE 4:57.2
3. Vágházi -BBTE 5:04.6

860 ra gyors;
1 .Tálas FTC 10:16
2. Gróf UTE 10:23.6
3. Vörös MUE 11:08

1509 m gyors:
1. Tátos FTC 20:00.8
2. Gróf UTE 20:08.8
3. Vörös MUE 20:46.4

199 m hát:
1. Kovács MESE 1:13.2
2. Galambos UTE 1:13.4
3. Báinki-IIoTVátli OUE 1:13.8

SOfl m hát:
1. Galambos UTE 2:40.8
2. Kovács MESE 2:46
3. Kenézi PÁC 2:50.6

ben a dolog. Mert hiába akarja N é 
m eth , hiába az FTO, hiába egyezik 
bele az UTE —  ha nem egyezik bele 
a szabály.

Az úszószövetségben érdeklődtünk 
az esetleges „közös megegyezés 
alapján" való egyesületcseréröl és 
a következő felvilágosítást kaptuk:

—  A z  érvényben lévő szabályok  
szerint m inden évben ck tóber 1  és 8 
között lehet átigazolási kérelm et 
benyújtani. Más időpontban nem. 
A zok  a já tékosok azonban, akik  
egyesületükben nyilvános m érkőzé
sen legalább m ásfél év óta  nem  
szerepeltek, bárm ikor igazolhatók  
más egyesület részére. Tek in te tte l 
arra , hogy N ém eth  János 1940 nya
rán m ég já tszo tt az TJTE-ban, más 
egyesület részére csak 1942 elején  
lesz igazolható. Ebben az évben te 
hát ̂ még nem  vehetne részt az F T O  
mérkőzésein.

Ezek után megértjük, hogy a 
szurkoló csalódottan bámul a leve
gőbe és pokolba kívánja az egész 
szabálykönyvet. Vigasztalásul csak 
annyit mondhatunk, hogy egy régi 
mondás szerint: minden szabály alól 
van kivétel. Ha az UTE beleegyezik 
N ém eth  János eltávozásába, akkor 
az FTC megkeresheti azt az utat, 
amely ahhoz a. bizonyos szabályt- 
erösítő kivételhez elvezet. Mert van 
ilyen...

190 ra mell:
1. Alltyal UTE 1:14
2 . Fábián MAC 1:17.2
3 . Vágó UTE 1:17.6

390 m mell:
1 . Fábián MAC 2:50.4
2. Angyal UTE 2:57.4
3. Vágó 2'..Vili

103 + M0+J99 m vegyesvéltó:
1 UTE (Galambos. Angyal. Körösi) 5:03
2. MAC 5:09.6
3. SzVSE 5:40.6

4x190 m gyorsváltó:
1. ÚTÉ (Aíjgyal, Zólyomi, Gróf. Kö

rösi 4:11.2
2. MAC 4:14
3. MESE 4:14.2

4x200 m gyorsváltó:
1 UTE (Galambos. Zólyomi. Gróf, Kó- 

- rost) 9:39.6 '
2. MAC 9:41.6
3. MESE 10:01.6

Műugrás:
1. Hídvégi MAC
2. Kegyes MAC
3. Bajszár SzUE

390 m vegyesűszáa
1. Végházi BBTE 4:20.4
2. Hámori BBTE 4:29.2
3. Vörös MUE 4:32

Toronyugrás:
1. Hídvégi MAC

Hölgyek:
100 m gyors:

1. Ács MAC 1:10
2. Sándor FTC 1:15
3. TiszoJezy KAC  1:17.2

SOfl m gyors:
1 . Ács MAC 2:44
2. Sándor FTC 2;51.4
3. Felhős MUE 2:51.8

409 m gyors;
1. Ács MAC 5:56.6
2. Felhős MUE 6:20.8
3. Sándor FTC 6:22.4

106 m hát:
1. Kovák MŰK 1:24,4
2. Huszti MUE 1:29.2 
3.Sándor FTC 1:30

200 m mell:
1. Szigeti-Wanrha MAC 3:15.8
2 . Felhős. .MUE 3:20.2.
3. Salgó FTC 3:23.4

290 m v egy csúszás:
1 . FdlhÓs MUE S:fff.4
2. Kovák MUE 3:07.4
3. Llnhardt FTC 3:38.4

4x10*  m gyorsváltó:
1. FTC (Balogh, Llnhardt, Lovász. Sán 

dór) 5:18.6
9. MUE 5:21.6
3. NSO 6:20 Műugrás:
1. Zfiágoc FTC
2. Ligeti FTC
3. Szekeres FTC ;;

A. G. K Brown
elesett

Svéd forrásra hivatkozva közli a 
,,Leichtathlet‘\ a német atlétikai szövet
ség' hivatalos lapja, hogy A. G. K, 
Bréwn, a nagyszerű angol középtávfutó 
az angliai harcok folyamán, mint repülő 
lezuhant és meghalt.

A. G. K. Brown az angol atlétika egyik 
legkiválóbb versenyzője volt. Cambrigdei 
egyetemi hallgató korában egyik jó ered
ményt a másik után érte ei 100 yardtól 
880 yardig. A l^erlini olimpián 400 méte
ren indult, mint nz európai remények le
téteményese. Az ötödik pályára került és 
talán ezen múlott, hogy 46.7 mp-es Idő
vel fél méterrel a néger Williams mögött 
második: lett.

Bíown számos pompás győzelme közül 
kimagaslik az 1988-as Európa-bajnokság- 
ban 400, méteren, elért első helye. 100 
yardon 9.7, 880 yardon 1:52.2 volt a leg
jobb eredménye. Európai rangelsőségét 
Harbig tépázta meg és attól kezdve a 
korra még ifjú Brown 'egyre inkább 
visszavonult.

Olasz, svéd, finn 
és norvég verseny
zőket is hívnak 
a németek az ISTAF

Már megint csak 
az autósok . . .  ?

Egy autós olvasónk hivott fel 
bennünket telefonon szombaton dél
után:

—  Kedves Szerkesztő írr, ne ha
ragudjon, hogy zavarom, de az új 
közlekedési rend első napján szer
zett érdekes tapasztalatomról sze
retnék maguknak beszámolni. Azért 
éppen a Nemzeti Sportnak, mert 
maguk emlékeztek meg többször az 
autósok szenvedéseiről a fővárosi 
közlekedési rendetlenségben.

- Tudja, Szerkesztő Cr, borzasztó 
kíváncsian vártam, hogy mi lesz 
azokkal a „csakazértis" gyalog
járókkal, akik a rendőr háta mögött, 
meg a járda szélén levő láncok alatt 
szoktak szabálytalanul közlekedni.

—  Ma délben az Andrássy-út és 
Aradi-utca között haladtam a Teréz- 
körúton, a nyugati felé. Egyszerre 
két oldalról is felbukkant egy-egy 
szabálytalanul közlekedő gyalogjáró 
az —  úttesten. Sn persze rájuk du
dáltam. Erre hirtelen febukkant kőt 
kerékpárosrendör. Megállítottak. Az  
egyik —  udvariasan —  figyelmezte
tett, hogy mától kezdve itt tilos a 
dudálás.

-  De a gyalogosoknak is tilos Itt 
átjárnlok. Azokra dudáltam, hogy 
el ne gázoljam őket. Miért nem azo* 
kát figyelmeztetik ?

A  rendőr a távozók után nézve, 
így válaszolt:

-  Hát, kérem, mi nem tudunk 
annyi ember után Szaladgálni!

-  Mindebből az a gyanúm tá
madt, kedves Szerkesztő tjr, hogy az 
új rendben megmaradnak a lánc 
alatt gyerekkocsival bujkálók, de a 
levét az egésznek megint csak ml, 
autósok fogjuk meginni. Jól van ez
így?

Most utólag, hosszas megfontolás 
után ezen az úton üzenjük autós 
olvasónknak a válaszunkat:

-  Bizony, nincs jól!

ATLÉTIKA
Mellerowlc*. a Iesúobb európai vágtázó 

első orvosi szigorlatát kitűnő Sikerrel 
tetté le. Tanulmányait a köntgsbergl 
egyetemen folytatja tovább.

HARBIG f e r e t t p a l t a h

Á német szövetség eddig elzárkózott az 
elől hogy legjobb futóját, Harbigot 
fedettpályan Indulni engedje. Most azon
ban en ged é ly t kapott Harbig. hogy részt- 
vegyen a Magdeburgban február 16-án 
rendezendő feűettpályaversenyen. Harbig 
1000 méterén indul.

SZABÓ MAR ELÉRTE RATONYIT
Szombaton ismét friss futás szerepelt a 

Berlinbe készülő Szabó műsorán. A  javuló 
állapotban levő szigeti útakon egy erős 
kört (kb. 4600 métert) futott együtt 
Rátonyi, Szabó és Németh Utóbbi 
melegítő nadrágban, Szabőék jól beolajoz
va csupasz lábbal. Jőlramú futás után 
Szabó és Rátonyi együtt érkezett be 
13:44 mp alatt. Németh a hajrában 
S mp-cel lemaradt. Szabó formája erősen 
javul, de Rdtcnyi és Németh futása is 
nagyon biztató.

versenyére
A három nagy berlini egyesület.

DSC, BSC és SCC egyesülése, az ISTAF 
fedettpályaversenyére a magyar ver

senyzők közül Szabó Miklóst hívta meg. 
Mint értesülünk, az ,,ISTAF“  szokat
lanul nagyszabású versenyt . készít elő 
március 16-ra. A németek legjobbjai:.' és 
Szabó Miklóson kívül meghívtak néhány ] 
dán versenyzőt, a norvégok közül Kaast, 
a rúdugrót és Liet, a középtávfutót. 
Meghívást küldtek ezenfelül a svéd. finn 
és az olasz szövetség részére.

A. versenyen, a következő számok van
nak: 70, 101)0 és 3000 m futás, 70 m gát. 
rúdugrás és súlylökés. Ennélfogva alig 
van lehtőség rá, hogy Rátonyi és Gynrlcza 
meghívást kapjon. Viszont elmehetne 
Hidas 70-es gátra (bár egy gátnál többet 
nem lehet futni a Nemzeti Tornacsarnok
ban! és Zsuffka rúdugrásra, ha egy kissé 
szorgalmasabb lett volna a tél folyamán., 
így  azonban valószínűleg csak Szabó 
Miklós fogja képviselni Berlinben n 
magyar atlétikát. Remélhetőleg az eddigi 
sikerrel. (Szabó eddig három fedettpálya- 
versenyen Indult Berlinben. Mind a 
háromszor győzö tt. Egyszer Syrlnget | 
verte ínsllszélességgel. azután Isoholloé- 
kat szórta szét, legutóbb pedig 8:24 4 
mp-es új íedettpáiyavilágcsúcsot állított | 
fel.)

2373 INDULÓ VOLT FABISBAN
a l’Auto által rendezett nagy mezei v e r 
seny különböző kor- és, egyéb osztályai
ban. Ez csúcseredményt jelent a nagy 
francia EportlaP által rendezett, mindig 
nagylétszámú mezei versenyek történeté
ben is. Nyilvánvaló ebből, hogy a meg
szállt francia területeken a sportélet újra 
éledt és hogy a német hatóságok ezt a 
sporttevékenységet támogatják. A ..fő- 
versenyt’* kb. 9 km-es távou Baudion 
nyerte meg 27:10.4 mp alatt Lelai.ne 
27:10 6 és Chatülon 27:18 ellen. A  közép- 
távfűtők versenyében Levelűé, a kiváló 
8Ó0-as győzött a hat kilométeres távon 
18:13.2 alatt. Az öreg urák versenyét 
Duquesne, az 1920-as évek volt kitűnő 
táviutója nyerte.

MAC GBATH MEGHALT
Bizonyára sokan emlékeznek még Mac 

Grathnak, az Írországból Amerikába 
vándorolt és amerikai állampolgárrá lett 
newyorki rendőrnek a nevére. Mae Grath 
az 1912-es stockholmi olimpián m eg
nyerte a kalapácsvetést, 1908-ban London
ban és 1924-ben Fárisban pedig második 
volt Flanagan, illetőleg Tootell mögött. 
Mac Grath hétszer nyert amerikai, baj 
nokságot kalapácsvetésben, hétszer pedig 
az 56 fontos súlyhajításban. ,57.10-oS 
eredményével hosszú ideig tartotta a 
kalapácsvető világcsúcsot is. Mac Grath 
az elmúlt napokban halt meg\ Newyork- 
bán,

A BESC MA IS BAKOSPALOTAN 
TKB1CPEDZ

A Rákospalotai kismotoros egyesület 
gárdája ma is otthonában tartja a terep
edzését. De nagyobb tervek kidolgozásán 
is munkálkodik. Országos propagandát 
akarnak szervezni, amivel á motorsport, 
de főleg a kismotor sport érdekelt akaf- 
ják szolgálni. A  RESC vidéki hírverő 
versenyeket készít elő. Különösképpen á ' 
salakpályával rendelkező vidéki egyletek 
meglátogatásával óhajtja előrevinni e 
sportot s az ilyen egyleteket szívesen 
felkeresné motoros gárdájával. Ez ügy
ben szívesen áll a vidéki motorozók ren
delkezésére. (Cím-. Kiss János szakosztály- 
vezető, Budapest, Csengeri-utea 66 )

K E R É K P Á R

Májusban jut dültíre 
a  dobogókői 
hegyiverseny és
vaSószIntElleg 
a KSzKK rendezi

—  mondja Szabó szövetségi 
kapitány

Sfcabó László, ar. MKSz új országos ka
pitánya most állítja összo az el*köv©tlre- 
zetulö országúti idény jmüsofdt. En-nok 
gerincét a mnlltól eltérően ne-m a ».sxap« 
vány szakaszon lebonyolított’’, haMüosatt 
joegánt éa a fejlődést pátló ton.dk fog
ják alkotni, hanem korszerű körverse
nyek, városokat Összekötő vegyesterépü 
mérkőzések és hegyi tornák.

— Minél több hegyiversenyt, n  a Jel
szavam, — mondja többek között S*zabp.
— Persze: néni nyúlfarknyi, rővídlelek- 
zetű hegymászásokra gondolok, hátion 
korszerű, külföldi mintára felépített via
dalokra, melyek a versenyző minden ké
pességét és tudását, erőnlétét ©s felke* 
szültségét igénybeveszik. Ezt a tervemet 
szívesen veszi az országúti
rendező egyesületek zöme. A  KSzKK 
például már most kijeién tette, hogy ' »  
dobogókői hegyiverseny lebonyolításai 
szívesen magára vállalja. Ez d torna 
május végéti jutna dűlőre. .

— Meg akarom akadályozni a majáit*
sózást az országúton. Ebből a eélból fél
té ti énül megvalósítom a minőségi ponto
zást és az értékelést kiterjesztem a jó 
Időeredményt elérő győztesre is. Viszont 
csökkentcbb pontozásban részesül az a 
győztes, áfci elsőségét tSmeghajraban én 
Csák el. Az országúti Sport elsősorban 
küzdelem. S ez a küzdelem a rajttól a 
célig tart s nem az utolsó négyszáz mé
teren dől el. .

— A jövő héten szemlét tartok a budai 
hegyekben egy hegyi kerékpáros kör* 
nálya céljaira. A Mártonhegyi-ut faja 
igen alkalmas volna erre é« tanulmá
nyozni fogom a zugligeti Tourlst Trophy 
terepét is.

— A versenynaptár összeállítására 
azonban fhbm a hónanban allcha kerül
fór! — fejért be nyilatkojrntát S'Kabó ha* 
rután?, — Minden attól fitos, szabadok 
)e6zn«k-e versenycélokra az orszáitutak 
és lesz o eléír tömlőnk nagymezőnyű ver* 
senyék indítására.

P Á L Y Á Z A T I Ü ZE N E T E K
Ifi. Pnlez Rezső: Köszönjük a java** 

totait, egyet felhasználtunk. Csilllk 
György; 1. Nekünk mindig kell számíta
nunk árra, hogy valamelyik forduló elázik 
s ezért kell négy pótraérkőzőst ja kiír
nunk. Ezzel cealc a pályázóknak kedve
zünk. Ha uvyaísis nem lenne pótmérkó- 

i zés. úgy abban a fordulóban, amelybe® 
kéi-három mérkőzés elmarad, nem lehetne 
csúcsot, vagy telitalálatot javítani, 2 Ha 
valaki hnt telitalálatot ér el, akkor ezzel 

i a hat telltclSlattal természetesén a t«H- 
I taíA’atversenybe.i.- . is nyer. B taan t 
György: Javaslatát nem fogadhattuk élj 

| többek között azért seih. mert öt pengő= 
1 nél kisebb díjakat nem akarunk kiírni:



IFJÚSÁG
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Kassán nagyon sok ]ó 
ievente- és diák
koron gozó vari
KáP, hogy a levente-válogatott 
összeállításában nem vették 
figyelembe őket
Kassai K IS  OK-Ica rang b aj no kság

Kereskedelmi—Ipariskola 6:0 (2:0, 1:0, 
8:0). Vezette: Bartos. A Kereskedelmi 
iskola alaposan visszavágott a multévi 
vereségért. A győztes csapatban minden
ki nagyszerűen, hiba nélkül játszott. A 
gólokat Derzsák (2), Bánk L, Hulla, 
Csikós és Antonyik szerezte.

Hátralevő mérkőzés: Ipariskola—Hun-
falvy g.

A bajnokságban r. Kereskedelmi iskola 
már behozhatatlanul vezet. Négy mérkő
zésen 8 pontot szerzett. A gólaránya is 
elsőrangú. 19:3! Második helyen a Szt. 
László gimnázium fekszik Pontszáma -6. 
A további sorrend: Ipariskola 3, Premon
trei gimn. 2 és a Hunf'alvy g. 1 pont.

A gólütő listán 1. Bánk [. 9 góllal. .2. 
Kovái 5.

■A kassai KlSOK-kerületben fejlett 
jégkorongéiet folyik. Sok csapat és 
az anyag is nagyon jó. Panaszkodnak is 
v. kassaiak. hogy a német portyára 
utazó leventeválogatott összeállításában 
érthetetlenül mellőzték őket.

— Pedig annyi' nagyszerű -fiatal játé
kosunk van — írják hogy csodálkoz
nának az illetékesek, ha látnák.

Diák kosárlabda mérkőzések Kassán. 
Hunfalvy g.—Kereskedelmi 46:28 (11:10). 
Premontrei g.—Szlovák g. 46:33 (21:14).

'VÍVÁS
A Helyőrségi AC harmadosztályú tőr

versenyét ma bonyolítja le a Mária 
Terézia-laktanyában levő vívótermében. 
A  versenyre a harmadosztályú "gárda 
csaknem teljes számban nevezett. A beér
kezett 35 nevezés előre is biztosítja a 
sportbeli sikert. A HeAC rendezősége 
minden előkészületet megtett, hogy n 
verseny kitűnően sikerüljön. Az elő- 
mérközés délelőtt 9 órakor, a döntő 
■délután 5 órakor kezdődik.

A BEAC elsőosztályú kardversenyét 
amelynek eredetileg a mai napon kellett 
volna lefolvnia, rendezési okokból egy 
héttel elhalasztották. Az egyetemisták 
versenyén az egész elsőo3ztályú gárda 
elindul s a vívóév eddigi versenyei közül 
a legszebbnek ígérkezik.

A Terszíyánsskv-keret az első edzését c 
hét derekán tartotta a BEAC-vívóteremben. 
Már a korai órákban r.sgy számban gyűl
tek össze a keret tag.iái. Né hányán isko
lát is vívtak, a többség azonban csak 
csÖTÍézett. Az edzéseket Jekclfa’ u&sy 
Györgv őrnagy szövetségi kapitány ve- 
rőt.i, aki végignézi a keret tagjainak _ér
dekes mérkőzéseit. Az olimpiának közül 
Maszlag. Bay, Rajczy. Be rezedl y igen 
jó formában var-, do jó az egész társaság 
-a, i.em egy forró csőriében csaptaid ösz- 
sze. javítottak egymást «  igyekeztek 
győzni egymás ellen. A keret mvm olim
piáé tagjai méltó ellenietek s bizonyos, 
hogy ebből a keretből k .mmyen fog tudni 
válogatni a szövetségi kapitány. Az ed 
zéseit a késő esti. órákig elhúzódtak. _ A 
keret edzésének számos nézője ,vail. Hja, 
a legjobb kardvívók csatája mégis a leg
szebb vívócsemcgo.

Vasárnap, 1S41 fefemáí SS.

KÉZILABDA

1938; ¥ Á C , 1939; M A F C , í9 4 0 ;E !e k »  
lr©m os 1941; E lek trom os (??) 
a v a g y  M AFG f??)

B IR K Ó ZÁ S
A W MTK országos I. osztályú birkózó- 

versenyt rendez ma egész napon át 
Csepelen a Horthy Miklós-úti torna
teremben, A versenyre közel 100 birkózó 
nevezett.

Az első kiírás óta minden évben 36 
mérkőzésen dőlt el a kérdés: melyik a 
legjobb magyar fedettpálya kézilabda
csapat? Fzidén 34 mérkőzés játszódott le 
anélkül, hogy döntést hozott volna. A 
döntés a mai, utolsó, .fordulóra maradt. 
Már csak két csapat van versenyben, a 
MAFC és az Elektromos. Sokak szerint a 
mezőny legjobb két együttese. A bajnok
ságban az Elektromos legyőzte ugyan a 
műegyetemieket, de utána meglepetés
szerűen vereséget szenvedett a Vívóktól. 
A bajnokság ezzel újra nyílttá lett.

A  két együttes tehát ina nem egymás 
ellen, hanem a mezőny két izmos, íiatal 
együttese ellen próbálja megszerezni a 
bajnoki címet. Az Elektromos és a 
MAFC a bajnokságért küzd, - ellenfeleik, 
a BLE V II. és a BTC a harmadik he
lyért. A mérkőzésen eszerint mind a 
négy’ csapat nyerhet és — veszíthet. Ez 
minden bizonnyal érdekessé és izgalmas
sá teszi a két vérbeli rangadót. Részle
tes kézilabdaműsor:

Elektromos—BEE V II . :  A  bajnokcsapat 
esélye: 1. Eddig mindig megverte a te
remben ellenfelét, 2. gyakoroltabb, mint 
a fiatal leventecsapat, 3. a bajnokságért 
küzd. A  V II. kerület esélye: 1. Jobb
formában van, mint eddig bármikor az 
Elektromos ellen, 2. lendületesebb és 
harcosabb, mint ellenfele, 3. lia győz — 
és ha a MAFC kikap — második is# le
het. Eszerint az Elektromos esélyesebb, 
de a kerületiektől sem lehet az esélyt 
megtagadni (6.03. Pusztay). — MAFC— 
BTC: A műegyetemiek esélyei hajszál
nyira megegyeznek az Elektromoséval. 
Eddig mindig legyőzte ellenfelét, gya
korlottabb és a bajnokságért küzd. Á 
BTC esélyei — érdekes -— viszont a le
ventecsapatéval egyeznek: legjobb for
májában van, lendületesebb, mint ellen
fele és ha a leventecsapat kikap — har
madik lehet. A műegyetemi csapatnak 
mégis több esélye van a győzelemre, 
mint az Elektromosnak, mert a ,,bohém" 
ETC-védelem mellett vígan megél a mű
egyetemi támadósor (7.42. Szabó). — 
BLE IX .—M TE : Egyéni képességek te
rén a IX. kerületi csapat nagyobb tu
dást árul el, stílusa is csiszoltabb, mint 
a pirosaké. r?Elmételileg?‘ tehát a leven
téknek fölényesen kellene győzniök. Ha 
zavar nélkül játszanak, ez be is fog kö
vetkezni. Ha azonban kiesnek az iramból 
és az MTE nagyobb gyakorlatát engedik 
érvényesülni, akkor ki fognak kapni (4.24. 
Bobrovszky). — BSzKRT—W M TK : A
villamoscsapat jobb is, gyakorlottabb is. 
Ha nem alszik el, mint múlt vasárnap a 
MAFC — biztosan fog győzni (2.12. 
Ssigmond). '*

Az alsóbb csoportokban az eloláiló 
csapatok esélyesek. //. osztályú férfi; 
BTK—Széchenyi (12 óra. Kutasi), MTE— 
Magyar Posztó (2.45. Bognár), Elektro
mos—BLE V II. (5.30. Földi), MAFC— 
BTC (8.15. Palvin). — I I I .  osztályú férfi: 
BSzKRT—Széchenyi (12.33. Mocsáry), 
MTE—Magyar Posztó (3.18. Erdődi), 
BLE VIT.—B IK  (6.36. Kurucz). — Szö
vetségi-díj: VÁC—BTK (1.06. Szöllősy),
BSzKRT—W M TK (1.39. Berdő), MTE— 
M. Posztó (3.51. Glatz), Elektromos'— 
Piaristák (4.57. Pintér), MAFC—BTC 
(7.09. Egri). — f i i .  osztályú női: Ko.
Kispest—FSC (9.25. Nagy), Ko. ICBL— 
Ko. Elzett (9.50. Szurday), Standard SC 
—Ko. Pesterzsébet (10.15. Sághelyi), 
MTE—Magyar Posztó (10.40). Ujváry F.), 
Ko. Kelenföld—Ko. Pesterzsébet (11.06. 
Soproni). MTE—Ko. Elzett (11.30. Pállá).

A  mérkőzések a Szentkirályi-utcai 
Nemzeti Tornacsarnokban kerülnek sor

ra. Délelőtt 9.25—12 óráig a női csapa
tok. 12—9.30 óráig a férfiak játszanak.

A Piaristák csapata az Elektromos 
ellen: Fiantók—Serly, Rigó—Mártha,
Réti, Kaczián dr„ Csere; Simon, Székely, 
Petho.

A FEDETT PÁLYA KÉZILABDA- 
BAJNOKSÁG ALLASA

1. Elektromos 7 6 — 1 97:50 12
2 MAFC 7 5 1 1 99:80 11
3. VÁC 8 5 -— 3 137:126 10
4. BLE VII, 7 5 —. 2 104:95 10
5. BTC 7 4 — S 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

ASZTALITENISZ
ASZTALI TENISZ CSAPATBAJNOKI 

EREDMÉNYEK
I. osztály, szövetségi díj; Vízművek— 

MÜVE Széchenyi 9:4. Stolpa 4, ifj. 
Erényi 3. Pálffy 1, Mihálkovits dr 1, 
illetve Téglási 2, Berényi 2, Magyar (). 
Kom 0 győzelem.

II.  osztály: K LK K —Rákospalotai MOVE 
9:3. Mánk I. 3, Mack I I  3, Vertasek 2, 
Wersitz 1, ifletve Gulyás 2, Simrnek 1, 
Czakó 0, Csáki 0 győzelem.

II. osztály, szövetségi dí.j: K LK K —
BTK 9:1. Tószegi 3, Friedrich 3. Nagy 2, 
Wersitz 1, illetve Ványa 1. Sátori 0, 
Orbán 0, Medveezky II. 0 győzelem. 
Rákospalotai MOVE—BTK II. 9:5 Ho-lló
4. Hunyadi 3. Huszár 2, Trieb 0. illetve 
Bezsur 2, Sátori 1, Orbán 1, Heinrich 1 
győzelem.

BTK I.—BTK II. (szöv. díjmérkőzés) 
9:4. Bezur Géza 4. Antal 2, Korn 2 és 
Bezur Gábor 1 győzelem, illetve Med- 
veczky 2. Monostori 2 győzelem.

TTTE—BTK (I. oszt női) 5:4. Vastagh
2. Lászlóné 2. Dayka 1 győzelem, illetve 
Emődi 2, Sehönek 2 győzelem.

Hétfőn este 7 órakor lesz az őszről el
maradt BTK—MOVE Széchenyi II. női 
mérkőzés a BTK helyiségében (Mohács- 
utca 6).

AZ ASZTALI TENISZ CSAPATBAJNOK
SÁG E HETI MŰSORA

I. osztály
Február 18: Piaristák—UTE, Budafoki 

KJE—Vízművek. MTK—DSC, MOVE 
Széchenyi—PSC, VÁC szabad.

1. osztály. Szövetségi díj
Február 21: UTE—Piaristák, 'Víz

művek—BudsJoki KIÉ, PSC—MOVE
Széchenyi.

Női
Február 19: VÁC—MOVE Széchenyi I., 

MOVE Széchenyi I I —Corvin, PSC—BTK, 
UTE szabad.

II. osztály
Február 18: MOVE Rákospalota—

WMTK. Péceli AC—BTK, K IT —Kelen- 
völgyi SC, K LK K  szabad.

II. osztály. Szövetségi díj
Február 20: BTIC I.—WMTK, K LK K — 

BTK II., MOVE Rákospalota szabad.
Ifjúsági

Február 20: UTE—WMTK, MOVE
Széchenyi—PSC, VÁC—DSC.

KOSÁRLABDA

Sikerül-e a BEAC í.-nek 
megnyernie a villám- 
tornát ?
Heves harcok várha
tók a torna utolsó 
fordulóján

Három hét óta folyó izgalmas és_ meg
lepetésekben gazdag küzdelmek után ma 
este utoljára állnak szembe egymással a 
villámtornán résztvevő csapatok, hj>gy 
végre eldöntsék a Budapest székesfővá
ros által adományozott vándordíj sorsát. 
Az eddig lejátszott fordulók nagyjából 
már tisztázták a helyzetet A  BEAC az 
elmúlt vasárnap óriási küzdelemben ma
ga alá gyűrte a BSzKRT I-et és ezzel az 
értékes győzelemmel már a villámtorna 
győztesének is tekinthető hacsak . . „

A ma eldöntésre kerülő fordulóban, az 
előző gyakorlattól eltekintve, nem két, 
hanem három mérkőzést játszanak a csa
patok.

A villámtorna befejező fordulójának 
részletes műsorai

MAFC—BEAC II . (vezeti: Dobozi és
Szittner).. Az egyetemi utánpótlás min
den résziben jobb az ellenfelénél. A 
mérkőzés 2 órakor kerül sorra. — BBTE 
—BEAC I. (Dobozi és Szittner). Az első 
akadály, amin esetleg elcsúszhat a 
BEAC. Ez azonban csak akkor következ
het be, ha valami kivételesen rossz na
pot fog ki a villámtorna győztesének 
várományosa. (2.30.) — BSzKRT I I .—
TFSC (Nonn és Badacsonyi). A testne
velők biztos győzelmét várjuk. (3.) —■
BEAC /.—MAFC (Nonn és Badacsonyi). 
A második akadályt már könnyebben kell 
vennie a BEAC-nak, mint az elsőt. (3.30.)
— BEAC I I .—BSzKRT U . (Hűiényi és 
Kelemen). A  villámtorna két újonca kö
zül a BEAC a jobb. (4.) — BSE—BBTE 
'H ’üényi és Kelemen). Az a kérdés, hogy 
a fővárosiaknak lesz-e kedvük komolyan 
jáiszani. Ha nem, akkor a budaiak ja 
vuló gárdája legyőzheti a BSE-t. (4.30.)
— TFSC—MAFC (Badacsonyi és Király). 
A két főiskolai egyesület harcából az 
egységesebb és nagyobb akarással küzdő 
testnevelők győzelme a valószínűbb. (5.)
— BSzKRT I.—BSE (Badacsonyi és Kör- 
rnendy). Szép játék és komoly csata vár
ható. A  villamosiak esetleg Kardos nél
kül is jobbak, mint a fővárosiak. (5,30.)
— BEAC I .—BSzKRT JJ. (Szabó J. és 
Körmenrty). Az utolsó és egyben a leg
könnyebb akadályon is bizonyára keresz
tüljutnak az egyetemiek. Ha ezt a mér
kőzést megnyerik, akkor már az övék a 
Budapest székesfőváros által adományo 
zott gyönyörű vándordíj is. (6.) ■— TFSC 
—BSzKRT /. (Szabó J. és Bácsalmási dr). 
A nagyobb játékerőt nem tudja kiegyen
súlyozni a testnevelők lendülete. (G.30.)
— BSE—BEAC II . (Hepp dr és Király). 
A BRE-t könnyen meglepetés érheti. Ha 
a BEAC fiataljai győznek, akkor a har
madik hetven végeznek a villámtomában. 
(7.) — BSzKRT J.—BBTE (Hepp dr és 
Bácsalmási dr). A budaiak komoly já
tékra szoríthatják a villamosiakat. (7.30.)

A villámtorna utolsó fordulóját a BBTE 
pasarétiúti tornacsarnokában j át szák a 
csapatok.

A I I I .  és IV . osztályú 
egyesületek részére kiírt villámtprna má
sodik fordulójának részletes műsora:

MAFC-pálya: Vaeuum—BEAC IV. (Mé
száros és Vajk), 8.30. — BSzKRT—
BBTE  (Mészáros és Vajk), 9. — MAFC—• 
Vacuum (Jánosházy és Detre), 9.30. — 
BEAC I I I .—BTC (Detre és Hercz), 10. — 
BSE—SzSE (Hercz és Luczák), 10.30. — 
BTC—BSzKRT MI. (Lakatos dr és Det
re), ii.  __ BSE—MAFC (Lakatos dr és 
Luczák), 11.30. — SzSE—BEAC IV . (Pa- 
ku és Mészáros), 12.

Egvéb mérkőzések. BBTE-pálya*. Hí* 
o. női: TFSC—Koszorú I I I . (Jánosházy 
és Enyedi), 8. — II. o. férfi: Gammar- 
TFSC (Jánosházy és Enyedi), 9. —|
MAFC.pálya, I I I .  o. férfi: VAC—KLB
(Paku és Lakatos dr), 12.30.

JÉG
A főiskolát jégkoronghajnokságot feb

ruár 23. és 24-én bonyolítják le a BKE 
műjégpályáién A  küzdelmekben a BEAC, 
SzEAC, DEAC és KEAC vesz részt. A sor
solás a következő: 23-án délelőtt
fél 10-kor SzEAC—BEAC. KEAC—DEAC, 
este fél 7 kor BEAC—DEAC. SzEAC-* 
KEAC, végül 24-én délelőtt, később köz- 
lendő időben: BEAC—KEAC és DEAC—63 
SzEAC.

A Kolozsvárra tervezett országos sau- 
korcsolyázó versenyt és a Budapest-— 
Kolozsvár válogatott gyorskorcsolyázd 
versenyt a KKE lemondta, mert Kolozs-* 
vá.rott elolvadt a jég.

Jármai Gnsztáv. a magyar levente-* 
válogatott balszélsője edzés közben koron
got kapott az arcába, 15 Öltéssel varrták 
össze sérülését.

A magyar levente válogatott február
22-én délben indul Garmisch-Parten- 
kirchenbe.

A KISOK JÉGKORONGBAJNÜKSAG
szombati mérkőzésein a következő ered
mények voltak:

Izraelita g.—Rákóczi fk. 4:2 (1:1. Í:L  
>2:0). Vezette: Ott. Andreika. a Rákóczi 
fk játékosa egy ma.gr:s korongtól meg-3 
sérült, orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy orrcsontt.örést szenvedett. Góllövő: 
Bíró (2). Mayer, Herrmann, illetve 
Endrei (2).

Mátyás g.—Werbőczi í?„ 3:1 (1:1. lív,
1:0) Vezette: Ott. Megérdemelt győze
lem. Góllövő: Gyarmati, Kun, Polgár,
illetve P.ó-ia.

A  KISOK bajnoki mérkőzések után 
került sorm a magyar leventeválogatott 
és a kassai KTSOK bajnokcsapatok közötti 
mérkőzésre. 3:1 (2:0, 0:0. 1:1) arányban 
győztek a leventék. Az eteő harmadban 
nagy fölényben játszott a levente csapat, 
a másik két harmadban kiegyenlítettebb 
játékot láttunk. Góllövő: Elek, Szőgyén* 
Molnár T., illetve Antonyik.

TORNA
A TFSC országos fornaverseiiye vasár-’ 

nap délelőtt 9 órakor kezdődik a Test- 
nevelési Főiskolán. A  verseny női szá
mait a főiskola női tornatermében, & 
férfi szám okit a férfi tornaterem ben bonyo
lítják le. A versenyre majdnem kétszáz 
nevezés érkezett, bizonyosra vehető tehát, 
hogy az indulók száma jóval felül lesz a 
százon!

A magyar—német tor na viadal, mint már 
többízben közöltük, március 30-án kerül 
sorra Stuttgartban A  viadal után. haza
felé jövet, a magyar íornászválogaíott 
Bácsben tart bemutatót.

Két válogatóversenyt rendez a MOTESz 
a magyar—német vidala előtt. Az első 
válogatót március 9-én a Testnevelési 
Főiskolán, a másodikat március 16-án sj 
BBTE tornacsarnokában tartják meg.

A női válogatott tornászkeret is meí?-0 
kezdi már a közös edzéseket. Az edzése-* 
két egyelőre csak hetenkint kétszer, ked
den és pénteken este tartják a Test* 
nevelési Főiskolán. A  női válogatott leg
közelebbi versenye májusban lesz Olasz
országban.

Erdély torna sportjának íellendítésér®
minden lehetőt megtesz a MOTESz.. Jövő 
héten Kolozsvárra utazik Szakács Ödön 
dr szövetségi művezető. Szakács dr fel* 
adata gyakorlati edzésbemutatők tartása, 
előadások rendezése, versenyrendezési és 
egyéb útmutatások adása stb.. egyszóval 
mindenre kiterjedő vándoredzöi és veze* 
tői munka végzése lesz.

A  MOTESz tanácsa február 19-én Ülést 
tart Ezen készítik elő a márciusban meg
tartandó tisztújító közgyűlést

MOZI

Ha délelőtt kinyitnak m inden német 
mozit a népnek

(de a pénztárak zárva maradnak)
A német film esek az idei IVép-napot 

a háború Jegyében rendezik  meg
A  német mozisok minden eszten

dőben Nép-napot tartanak. Ez a nap 
az idén február 16. vasárnap. Cári 
Froélich, a világhírű rendező, a né- 

* met filmkamara elnöke és Kari 
Mélzerl a filmkamara alelnöke irá
nyította az előkészületeket, amelyek 
az idén talán még nagyobbszabá- 
súbbak voltak, mint az előző eszten
dőkben. Az ünnepségek és előadások 
sorozatát szombaton este, a Nép
nap ünnepélyes megnyitásával kezd
ték. A  megnyitó beszédet Göbbels dr 
birodalmi miniszter, a német film
ügyek legfőbb irányítója tartotta, 
kiemelve a film nemsetnevelö jelen
tőségét.

Ma, vasárnap délelőtt megnyitnak 
minden mozit a nép előtt. De a pénz
tárak zárva maradnak. Ingyen néz
heti végig az előadásokat a legna
gyobb városok legelőkelőbb mozijai
ban és a havasok közé bújt falvak

egyetlen mozijában mindenki, akinek 
a film egyébként ritka és drága\ mu
latság. e.

1941 Nép-napja a mozikban is a 
háború jegyében zajlik le. A  műso
rokon háborús tartalmú, vagy a há
borúval összefüggő jelentőségű fil
mek szerepelnek. A  legtöbb mozi a 
„Kívánság-hangverseny“ -t  mutatja 
mutatja be. Ilse Werner legújabb 
nagysikerű filmjét. A  „Liitzow- 
légiraj“, a „Hazatérés“  és sok-sok 
más film szórakoztatja, lelkesíti 
ezen a délelöttön a német mozik szí
vesen látott, nem fizető vendégeit. 
Bemutatják természetesen a háborús 
filmriportokat és a híradókat is.

Az esti előadások előtt minden 
moziban a filmművészettel kapcso
latos beszédeket mondanak. Erre a 
napra fejezték be Babelsbergben a 
„Stukák" című Ufa-filmet is, ame
lyet Kari Ritter rendezett.

rm

Budapesten, vidé
ken és külföldön:

Vissza az úton
Hétfőn mutatják be Budapesten 

Csortos Gyula, Mezey Mária és Tol- 
nay Klári főszereplésével a „Vissza 
az úton“ című új magyar filmet. A  
budapesti bemutatóval egyidőben 15 
vidéki város mozija is játsza a fil
met, amely Rómában és Szófiában 
is fut, Belgrádban pedig pénteken 
kerül az egyik legnagyobb mozi mű
sorára. .

M ax ié  és Ernsf Baier filmen
Nagyon érdekes filmet rendezett Hans 

Albin a Tobis számára. Knlturfilm a 
műkorcs oly ázásról. Szereplői: Maxié és
Urast Bttie r. A felvételeket a íiroli 
Seefeldben és Berlinben készítettek 
Baierék Hímje — a berlini jelentés szerint 
A- nagyszerűen sikerült.

L ázár M á r ia
ú jra  film ez ik

Lázár Mária, legnépszerűbb szín
padi színésznőink egyike, néhány 
nagy filmsiker után, hosszabb Ideig 
nem vállalt filmszerepet. Most aztán 
mégis visszatért a műterembe, ahol 
Harsányi Zsolt „Magdolna“  című 
regényét viszik filmre. Lázár Mária 
játsza a címszerepet, ö az a nő, 
akit a férfiak szeretnek: Somlay 
Arthur, Petrovich  Szvetiszláv, Le
köt ay Árpád. Három férfi —  három
féle módon. M ég két főszerep van a 
filmben: Turay Ida és Kamarás
Gyula játsza.

Lázár Mária visszatérése alkal
mából a filmgyárban rögtönzött ün
nepség volt a kiváló művésznő tisz
teletére. A  ,püagdolna“ filmváltoza
tát Nádasdy Kálmán rendezi, aki 
tavaly a „Gül B aba* 1 II. * 2 * 4 * * * 8 rendezésével 
aratott szép sikert.

Két szereposztás 
tanulsága

Nem említjük a címeket. Neveket sem 
emlegetünk. Csak annyit mondunk, hogy 
színpadra kerül egy operett, amelynek 
nemrégen láttuk a filmváltozatát. Fel
tételezzük, hogy a színpadi előadás remek 
lesz. De az biztos, hogy a színpadi szerep- 
osztás messze marad a film szereposztása 
mögött. Nem csodáljuk ezt. A filmnek 
nem csupán az anyagi lehetőségei 
nagyobbak, hanem könnyebben is tobo
rozzák össze hozzá a szereplőket. A színé
szek sokkal nehezebben rándulhatnak át 
egyik színházból a másikba, mint a 
filmmötex-cmbe.

Miért bírálják mégis általában sokkal 
szigorúbban a filmek szereposztásait, mint 
a színpadi együtteseket? (Mert szigo
rúbban bírálják és — ezt mi is termé
szetesnek tartjuk.) A film mindent 
nagyít! A szemet, az arcot ■— a hibát is. 
Ami & színpadon szálka, az a filmen 
gerenda. A  film lehetőségei csaknem 
mindenben nagyobbak éŝ  számosabbak, 
mint a színházé. De a közönség igényei 
is nagyobbak a filmmel szemben! A fel
újításra kerülő operett Ca a-nemrégen be
mutatott film összehasonlításánál ez a 
legfontosabb tanulsága.

A  MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: Sz =  szombat, V -  vasár 

z»ap, n = Vé, f  =* V>, h =* % 
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit körút 55. Tel.; 153 034. 
fo. fS, fíO. Sz. V.; í'4-kor ifi. Tokaji aszíu. 
(Fcdák.) ^
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sáidor-u. 6. 

T . : 181-244 10-től 24-lg folyt Magyar- 
Ufa-, Luce-. Fox és rajzos híradó. Küz 
delem Kínáért, (CoLin Rose sorozat IV .) 
Magyar-olasz ökölvívómérkőzés. Rajz-

CAS1NO Eskö-út í. T.; 383-102. tQ, h8, 
hlO. Sz. V.: n4-kor is. Árvíz ír diában. 
(Tyronne Power, Myn.a Loy.) 3-ik hét! 
CITY VlriM*» császárát 36 IV. 11114** 
h6. h8f hlO. Sz, V .2 h4-kor is. Tokaji 
aszú. (Fedák.)
CORSO Váci-utca 9. Te’e fo i; 182-818.
fS, f8, £10. Sz. V.: f4-kor is, Mieköy 
Rooney, Judy Garland: Nem gyerekjá
ték. 3. hét!
DÉCSÍ Teréz-körót 28 Tel.; 125-952.
f6, f8, no. Sz. V.: í4-kor is. Aiipa.r.g 
(Gary Cooper.) _
FÓRUM Kossuth Lajós-u. 18. T.: 189 543. 
n6, f8. hlO. Sz. V.: n4-kor is. Egy életen 
át. (Paula Wessely.) 2-ik héti 
HÍRADÓ Erzsébet körtút 13 T.: 222-499.
9-től 24-lg folyt. Magyar-, Ufa Luce- 
Fox és rajzos híradó. Téli halászat, i 
Magyar-olasz őkölvívómérkőzés. Raj^ 
film.
OMNTA Rölcsev-utca S. Tel. 130-125. 
5, n8, £10. Sz. V.: 4. 6. 8, 10. Egy életen 
át. (Paula Wcsseíy.) 2-ik hét!
RAD1US Nagymező-utca 22. Tel.: 122-098.* 
fő, 7, flO. Sz. V.: 2-kor ;e. Egy asszony 
három élete. (Charles Boyer). 6. hét! 
ROYA1 APOLLÓ Erzsébet-körűt * 45. T 
222;002. n6, fS. hlO. Sz. V.: 3-kor is. Dank 
Pisla. (Jávor, Simor, Lukács.) 5-ik bét!

LA TerézkHrnt «). T.: il-» *ll
fő, 7, fíQ. Sz. V.: 2-kor is. A  M-.-.ndhiley- 
ház asszonya. (Joan Fontaine).

URÁNIA Rákórvi-út 21 Tel.: 146 045.
5, ii8. fiO, Sz. V.: 3-kor is. Jud Süss. 
(F^rdir.and Marian. Werner Srauss, Hoin- 
rich George.) 4-ik hét!

Utánjátszó tr.ozlíc
BROADWAY Károly-körút 3. T.: 422-722f 
Í4. f6, f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Hazajáró 
lélek.
CA Pl TOL Baross-tér §2. Tel.: 184-S37
f4, f6, fS, fiú. V.: f2-kor is. Szerelem és 
vérpad. 2-ik hét!
CORVIN Üllői-út 40. T.: 138-9S8. f4, f6, 
f8, flO. V.: f2-kor ie. Zárt tárgyalás. V. 
d. e. fii:. Toprini nász.
ELIT Szent Isivái -körút 16 Tel.: 114-502. 
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Zárt tárgyalás. 
HOLLYWOOD Bethlen-tár 3. T.: 225 003. 
f4. £6, f8, f 10. V.: f2-kor is. Az ifjú
Edison. V. d. e. f i i :  Denevér.
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423 901. 
11, 2, 4, 6, 8, 19. Udvari bál.

K A LLOYD
OYD Hollán utca 7 a. Tel.: 111-991- 
fG, f8, flO. V.: 12-kc.r is. Az örümapa. 
LACE Erzsébet Körűt 13. I.: M-292.
2, 4, 6, 8. 10. Notredamei toronyor. 

bét!
TK1A Népszínház-utca 13. T.s 145-G7S,
6 8. 10. V.: 2-kor is. Hét szilvára,
hét! V. d. e. h ll: A  kis primadonna. 
VOY ülim-út 4. T.i 140-040 t i .  tG. SS. 
, V.: f2-kor is. Hét szilváin. V. d. e. 
: A  kis primadonna.
tiPLÓN Horthy MiKlos-út 62. T.: 268- 

Í4 fG, f8, f 10 V.: f2-kor is. Zárt tár 
ilás’. V. d. e. 11: Aranyborjú.
JDIO Akácfa-utca i. T.- 225-276. 11, 
Í4, fG, f8, flO. Csata. 3-ik hét!

ALKOTÁS Gömbös-ét lí. Tel.: £55-374. 
n4, nö, nS, nlO. V.: n2-kor Is. Cserebere. 
V. d. e. 11: A  királynő alma. 
FEL.VAROSI Irányi-utca 21. T.: S84-563.
4, 6, 8. 10. V.: 2. h3. 4, hő, 6, b7. 8, 
h9, 10. Bózsafo'bot.
BI DAI AI’ ULLO Széna tér T.: S51-500. 
fő, h7, 9. V.: Í2, f4, f6. f8, flO. Rózsafa
bot. V. d. e. f i i :  Mosoly hercegnő 
ELDOllADÓ Népszínház u. 31. T.: 133-171. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Jöjjön elsején. 
V. d e. 10, fl2: A  dzsungel hőse. 
HOMLiliOS Hernr.na-iit 7. Tel.: 196:178. 
hő, 7. iH0. V.: £2-től. Sz.: fl-íől. Z. a 
korhácscs ember.
IPOLY Cdáky-atca Bő. Telefon: 292-62G. 
f4, fG, f8, flO., V.: f2-l;or is. Rózsafehot. 
A li baba Kínában, V. d. e. 11; Hindu 
Mndzsás.
•JÓZSEFVÁROST Kálvária tér 7. Tel.: 
131-644. f4, E6, f8, f i0. V.: f2 kor is. Rózsa
fából. V. d. e. flO, Í12: A kaukázusi
brigád.
OL YM PIA Erzsébef-körút 2(1 T.- 423 188
11. 2. 4. 6, 8. 10. Newyorki házasság. 
OTTHON Béni 1*7kV utca 8. Tel 146-44? 
ni, n6, n8, r.10. V.: n2-kor is. Kismama. 
V. d. e. 10. fl2: A  tökéletes férfi. 
PHONIX Uánoezi ut SK. fei.i 223-242. 
11, 1, 3. 5. n8, flO. Cserebere.
PIALTO Rákóczi nt l'< Telefon: 224-453. 
U, 1. 3. 5. n8. flO. V.: l'i, 12 . £, 4. 6
8, 10 . Rózsafabot.
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Vasárnap, február 16.
Budapest I. (549.5 m.J 8: Ébresztő.

Hanglemezek. 8.45: Hírek. 9: Görög1
katolikus egyházi ének és szentbeszéd. 
(Kiss Andor dr} 10: Egyházi ének és
szentbeszéd. (Zimányi Gyula kegyesrendi 
rendfőnök.) 11.15: Evangélikus isten-
tisztelet (Kékén András dr hódmező
vásárhelyi alesperes.) 12.3»: Székes*
fővárosi zenekar. Vezényel: Fridi Frigyes” 
Kőzben kb. 13 05: Rádiókrónika. 13.45:
Hírek. 14; Hanglemezek. 15: Termelési 
kísérletek eredményei. 15.45; Géczy Bar
nabás zenekarának műsorából. Hang
lemezek. 16.15: Hangképek a Ferenc
város—Weiss Manfréd Futball Club 
„Erdély Kupa" labdarúgómérkőzés dön
tőjéről. Beszél: Legenyei József dr.
16.30; A  három kívánság. Kislégi Nagy 
Dénes dr előadása. 17: Hírek szlovák és 
ruszin nyelven. 17.15: Honvédműsor. 18: 
Magyar nótaest. Közreműködik: Utry
Anna, Palló Imre dr, Balázs Gyula űr és 
Dőry József. 19: Hírek magyar, német és 
román nyelven. 19.20: Albert Ferenc
hegedül zongorakísérettel. 19.45: Sport
eredmények. 19.55: Solymossy Margit
énekel zongoraldsérettel. 20.10; Hunyadi 
Sándor elbeszélése. 20.30: „Gitárest.”
Közreműködik; Giuseppe Moretti (ének), 
Vargha Istvánná. Kovács Barna, Varga 
Emil, Rengei Miklós (gitár), b. Fehér 
Miklós (hegedül). Friss Antal (gordonka), 
Nagy Olivér (harmonium-celesta). Vezeti: 
Bertha István. 21.40: Hírek. 22: Farkas 
Jenő cigányzenekara muzsikál. 23: Hírek 
német, olasz angol és francia nyelven. 
Utána kb. 23.25; Tánclemezek. 24: Híre!;.

Budapest II. (834 m.) IX; Korányi
Aladár cigányzenekara. 12.05: Levente
rádiöfélóra. 15.05; A  Budapesti Általános 
Mur.kásdalegylet énekkara. Vezényel: 
Vásárhelyi Zoltán. 16.30: Zenedélután
közvetítés a Hubay-palotáből. Szerepel: 
Ticharich Zdenka (zongora), ZathureczkV 
Ede (hegedű). Szabó Ilonka (ének), Szer- 
vánszky Péter, (hegedű). Novákl1' László 
(mélyhegedű), Kerpely Jenő (gordonka) 
és Váczi Károly (klarinét). 19: BSzKRT- 
zenekar. Vezényel; Milller Károly. „Régi 
báli zene/’ 20: Hírek. 20.20: Malcsiner 
Béla jazzongii-aszámai. 20.40: Csáky
István gróf afrikai útja 1937-ben. MelocCO 
János dr előadása. 21: Hanglemezek.

Kassa. (259.1 m.) 9: Hanglemezek. 10: 
Egyházi ének és szentbeszéd (Hajnal 
András theologiai tanár). 11; Hang
lemezek. 11.15: Hírek. l l f35: Hang
lemezek. Közben kb. 11.45: Magyal"
kincsestár. Részletek Pázmány Péter 
munkáiból.

n e m z e t i s p o k t

Megjelenik szerda és szombat kivételé" 
vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., llökk Szilárd-utca L 
— Távbeszélő 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gvula.
Felelős szerkesztő: Hoppé Káazlő.
F* dal ős kiadó. Kultsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra r

2.20. negyedévre 6.—, külföldre 9.—* 
Amerikáim 10.—.

Nyomatott a Stúdium Rí. kiirforgóffé- 
rein, f elelős; Győry Aladár igazgató.


