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„Terveim megwolésitásárci _ 
©z€*te«i«S kezet kaptam !H
Mi az Él szövetségi kapitány munkaterve!
B e s z é l g e t é s  F á b i á n  J ó z s e f i é ) .

Vasárnapi számunkban közöltük, 
hogy v itéz Ginsery  Dénesi '.a nem zet
közi ügyek  Irányítását veszi a 
labdarugószövetségben, szövetségi 
kapitány pedig Fábián  József lett.

Ginzeri) lemondása és Fábián  
megbízatása szombaton történt. 
Közben eltelt a vasárnap, am elynek 
folyamán sok sportember k íván , 
szerencsét az új kapitánynak.

H étfő  délután az egy ik  kávéház
ban ülünk Fábián  Józseffel, az uj 
kapitánnyal. Munkaterve iránt ér
deklődünk. A  beszélgetés folyam án 
sok olyan kérdés m erült fe l, am ely 
szorosan hozzátartózik  a szövetségi 
kapitány tisztségéhez.

A |ő és a nehéz 
örökség

—  N ekem  ez a tisztség  ̂nem  _ a 
sportpályafutásom  betetőzését je 
lenti —  kezdi Fábián  — , hanem egy  
nagy munka kezdetét. Fölösleges  
külön hangsúlyoznom, hogy ez a 
tisztség nem irígy lésrem éltó  s nem  
„fa lm ellékv" ■ embernek való.

Minden időben »  szövetségi ka
pitány volt a leghálásabb tá

ró adási feliiiet
«  nyilvánosság felé. A  leg jobb Vün- 

J>ak ' Rem élem , le sz -erőm  s ik e r ese 
..m m Ndni

esetén vá lla ln i a felelősségét. F ü g 
getlen em ber vágy ok és sportem ber
nek ta rtom  m agam ai‘ akinek a m a 
gyar labdarúgás éppen olyan sze
relme, m in t a névtelen ^ n rk o lo é , 
aki nehezen összekuporga lott f ille  
reiböl á llóhelyet vesz m a gá n a k -a  
■mérkőzésekre. Te rve im  m egva lós í
tására . . .  .

szabad kezet kaptam.
Csak így  válla lhattam  ezt a f e] af ^ ’  
tót csak így  válla lhatom  l i ^ W  
fc, fe ltéve, ha b írom  az illetékesek  
bizalmát.

___Ginzery bará tom tól —  fo ly ta t ja
fiábián —  egy jó  és egy nehéz ö rö k 
séget vettem  át a vá loga to tt csapa - 
bán. A  jó  örökség, am elyért csak 
hálás lehetek neki, az, hogy 

ö állította át a válogatott csa
patot a mai követelményCKnek, 
a piai szabályoknak legjobban 
megfelelő rendszerre, a W ár

rendszerre.
Nehéz feladat ve it, ezt én is tudom . 

Fábián  egy ujságlapot vesz ki a
Zsebéből. A  Nemzeti Sport 1041 
január 13-1 száma, amelyben 
„Em lékezik  és előrenéz a szövetségi 
kapitány11 címmel vitéz .Ginzery
Öénes a szövetségi kapitányság fo n 
tos kérdéseiről beszél. Fábián  a lá 
húzta a következő sorokat: „A Z  e l
m últ évben érkezett él az az  id ő 
szak, am ikor a szövetség veze tő ive l 
■téíjes egyetértésben á tté rhe ttem  a 
vá loga tott csapattal a ma érvényben  
'.Jetid lesszabály m e lle tt a leg job b  
réhdszerre, a W M -rendszerre. __
' :í—  E z  válóban nem  v o lt könnyű  

.feladata —  bólint Fábián.
—- fis mi a nehéz örökség. 

kérdezzük. : . . •
A  belső hármas kérdése. 

Fábián  megint a nyilatkozatra 
mutat és rámutat ezekre a sorokra: 
„ . . .g y ő z h e t tü n k  volna a ju g o -  
szlávok, a, ném etek, a horvá tok , sót 
ást olaszok ellen is, ha csak lega lább  
közepes megoldást ta lá ltunk válna a 
csatársor belső hármasában.'

‘ E z  a nehéz örökség —  folytatja
Fábián. __ I t t  fe lté tlenü l m egoldást
kell találnunk, Rem élem , lesz 
megoldás.

Van még egy elintézendő kérdés, 
a csapat egysége

I l i i

Ginzery ugyanebben a nyila tkozatá 
ban rám uta t tarra, hogy nem  á llít
ható be a vá loga to tt csapatba az, 
gki e llenzője a csapat rendszerének, 
m ert m egbántja  a csapat egységét, 
G inzéry saját tapasztalatai alapján 
m ár akkor a ján lotta  ezt utódjának. 
Én ezt a láírom . E rrő l a kérdésről 
egyelőre csak annyit m ondok, hogy

a múltat én szívesen elíelejten
m agam  is tamilja voltam  nem  egy
szer arni-ak, am ikor józan, becsüle
tes sportem berek m egvá ltozta tták  a 
vélem ényüket, m ert rá jö ttek  ári a, 
hogy m i a jó  és m i a m agyxr labda
rúgás érdeke. De azt is k i kell je len 
tenem, hogy

nem vagyok a falmelléki meg
oldások embe-re.

Sportorvosi ellen
őrzés

__ B eszéljünk azonban m ost más
ró l —  folytatja Fábián. —  A kö
zelm últban fe lm erü lt egy sereg kér
dés a vá loga tottak  erőnlétével kap
csolatban. Ilyen  .vo lt például a gőz
fürdő kérdése. Én őszintén bevallom ,
nem  ta rtom  m agam at prófétának az
ilyesm ikben, nem  vagyok  ̂ orvos, A  
sportorvosi tudomány óriásit halast 
m ár nem  alcárok tehát kuruzsló

a vá loga to tt szem pontjábó l, f igye 
lembe jövő  játékosok ezentúl

állandó sportorvosi ellenőrzés
alatt lesznek.

Vasárnap Se kell játszani
minden kisorsolt NSn 
mérkőzést

fgy rendelkezett az MLSz miniszteri biztosa

A II. számú sportorvosi in tézet fo g 
ja  m ajd elvégezn i azokat a szüksé
ges a lapvizsgálatokat, am elyek alap
já n  majd követn i lehet az ille tő  já 
tékos erőállapotának minden ja vu 
lását Vágy rom lását. K arto tékozzuk  
tehát a vá logatottakat. .
, —  Álta lában mindén ilyen fontos 

erőn léti, tehát élettan i kérdésben ki 
fog ju k  kérni a sportorvos vélemé 
nyét. Sú ly t vetek arra  is, hogy

Nem glaűlátortenyésztés az, ha 
az ember szem előtt tartja 
hogy a válogatott játékos nem

zeti érték, 
akinek azt kell nyújtania, am ire  
tehetsége képesíti. Ha a m agánéle
tében vannak gá tló  körülm ények, 
ezen lehetőleg seg íten i kéU, m ert ez 
nem zeti érdek. A z t  hiszem, ilyen  
esetekben kötelességem  segíten i és 
segíteni is fog ok .

Zárt ajtók mögött
__  V á loga to tt edzések akkor is

lesznek, a m ikor nem  lesz közvetlen  
közelben v á log a to tt mérkőzés. A z  
egyesületeknek nem  szabad e ttő l 

' félniük. A z  ilyen  edzéseken nem  lesz 
erősítő torna, vagy  sok futás  —  ez 

I az egyesületek dolga. Csak bemele
g ítő  futás lesz, aztán sor kerül 
azokra az

összeszoktatő, csiszoló labda- 
edzésre,

amely lehet hétkapus já ték , vagy  
pedig az egyes csapátrészek össze
dolgozása.

__Ezeket az edzéseket, m in t á lta 
lában a v á log a to tt edzéseket és ros

tá k a t
zárt ajtók mögött fogom ren- 

deztetnl.
„Ko&ÖAség*: , ighgRídf.éJgn 
nyugodtan dolgozn i. E lég , ha a sajtó  
képviselői vannak, jelen. E zé rt tahin  
haragudni fogniuk azok a lelkes 
szurkolók, ak iknek  élvezetet okoz
nak a v á log a to tt, rösták, m eg kell 
azonban érten iük , hogy  : a_vá loga tón  
csapat zavartalant: előkészülete a leg 
fontosabb. E z t  pedig zavarják  a  kü
lönféle bekiabálások. B árm ennyire  
is szeret egy sereg szurkoló váloga 
to tt  edzésre já rn i, a legfontosabb  
m égiscsak az, hogy a  vá loga to tt 
m érkőzésen legyen jő  a csapat.

Gidőfalvy Pál dr. az MLSz miniszteri 
biztosa hétfőn .rendelkezést: adott ki.
Ebben foglalkozik á rendkívüli viszo
nyokkal, a vasúti korlátozásoknál es az 
utazási kedvezmény ideiglenes visszavo
násával, amelyek súlyos akadályokat 
gördítettek a hetenkint több, mint 
20.000' labdarúgót megmozgató bajnoki 
mérkőzések elei A  miniszteri biztos meg
állapítja- . , , ,

—- A szövetségnek és az egyleteknek 
azonban vállalniok kell ezeket a nehézsé
gekét. Meg kell mutatnunk, hogy a lab
darúgósport nemcsak, szép májusi vasár- 
lapokon tud megállni íí. lábán, hanoin 
mostoha időben .és egyéb hátrányos kö
rülmények között is.

A  vasúti kedvezmény visszaállítása 
érdekében egyébként az MLSz közbe
lépésére az OTT a legmelegebb hangú 
pártoló beadványt intézett a keres
kedelemügyi miniszterhez. Döntés . még 
nem történt, de '—■ amint a miniszteri 
biztos rendelkezésében kimondja —■, 

február S3-áit valamennyi kisorsolt 
NR I. cs NB I I .  mérkőzést le kell 

játszani.
Az egyesületek használják fel a rendel
kezésre álló napokat a pályák rendde- 
hozására és tegyenek meg mindent a 
mérkőzések sportszerű keretek közt vaio

lebonyolítására.
Két kérelem.

érkezett egyébként a miniszteri biztos
hoz a vasárnapra kisorsolt bajnoki mér
kőzés elhalasztása iránt. Az NB II._ két 
egyesülete, a r. ungvári Busz SK cs a. 
Soproni FAC adta be ezeket a kérvénye
ket. A  miniszteri biztos már közölte a 
két egylettel, hogy nem teljesíthette 
kérésülc6t.

E kérdéssel kapcsolatban a miniszteri 
biztos még a következőket mondotta;

__ Szó lehet, arról, hogy segélyt adunl*.
az NB II . olyan egyleteinek, amelyek 
nehéz anyagi helyzetben vannak. Az NB 
I. egyleteinek, vállalati és vasutas egye
sületeknek azonban nincs módunkban se
gélyt adni. Ami pedig a jövőt illeti, na 
az illetékes kormányköröknek nem lesz 
módjukban a. vasúti kedvezmény ügyében 
kedvező határozatot hozni, akkor a ya- 
■ sárnapi forduló után össze kell ülnünk 
az egyletekkel és

jhafáraznunk Kell. hogy az  ̂NB-t és 
általában az egész labdarúgó bajnok

ságot abbahagyjak-e,
■vagy más kényszermegoldást keressünk• 
A vasúti kedvezmény nélkül ugyanis a 
Nemzeti Bajnokságot mai rendszerében 
aligha lehet fenntartanunk„
&$&&&&&90009506*

ötszáz játékos az MLSz

Iléífőiv-esto; két - ára . rnár zsűío-
'W  —

minden válogatott játékos vagy 
válogfttottjelölt tisztában legyen 
azzal, hogy mivel tartozik a 
szervezetének akkor, ha válo
gatott akar lenni vagy maradni.

Alci "  sportban csúcsteljesítm ényt 
akar nyújtan i, annak áldozatokat is 
kell hoznia ennek érdekében. A z t hí- , 
szem, ezek az áldozatok nem  olyan 
nagyok, m in t a m ikor pa lak itől a ha
zája azt kívánja, hogy e jtőernyővel 
u gorjék  le ellenséges országban.

Vállvetve az edzők- 
kel
__A  m agyar edzőkkel szoros kap

csolatot akarok fenntartani. Eddig is 
m eglá toga ttam  az egyesületi edzé
seket, a jövőben m ég ' sűrűbben fo 
nom  m egtenni. K e ll, hogy szoros 
érintkezésben legyek velük, keU, 
hogy

már az egyesületben^ figyelem
mel kísérjük a játékost,

.már az edzéseken, necsak a váloga 
tó it  rostákon. A z  edzőkkel kell első
sorban egy véleményen lennem, ’s 
ra jtu k  keresztül kell, hogy m ego l
dódjék az egységesítés fontos ké r
dése.

Nem szabad, hogy a válogatott 
csapat elkülönült testület le

gyen a klubcsapatoktól,
az utánpótlás csapatától. Egészen  
köze l akarok kerülni a klubokhoz is 
és az egyes játékosokhoz is.

-— A z  egyéni bánásmód híve v a 
gyok. Szó lehet a rró l is, hogy az 
egyes em bérek körühiuhtycit külön
megbeszélem, az edzőjével.

Ki lesz a válogatott 
csapat edzője? |

Fábián elmondja még, hogy az 
utánpótlás irányítását is megtartja: 

—  Ez a m unka egybefolyik a szö
vetségi kapitányéval. Nem  helyes el
választani. i

Azt is elmondja Fábián, hogy a 
válogatott csapatnak új edzője Is
lesz. , „

__ Tóth István működését es sze
mélyét nagyrabecsülöm, de a véle
ményünk nem teljesén egyezik, szak
kérdésekben, pedig a z ’egység éppen 
olyan fontos a vezetésben, mint a 
csapatban. H ogy  ki lesz az edző f

Még nem döntöttem.
Heg kell mondanom, hogy elsősor
ban 'V .

Molnár Ignáccal dolgoznék a
legszivésebben,

m á r ' csak azért is, mert eddig is 
vele dolgoztam s a mi együttműkö
désünkben sohasem volt zavaró kö
rülmény. Más kérdés persze, hogy 
az MLSz- vezetősége beleegyesik-e 
abba, hogy Molnár Ignácot ■ elve
gyük az ifjúsági nevelés irányítá
sál ól. Esen a téren ugyams M ol
nárra még nagy alapozó munka vár 
s az ifjúság nevelése éppen olyan 
fontos, mint a nagyválogatott kér-

Kik jönnek még számításba'
__ Három nevét mondhatok még.

őszintén szólva még egyik úrral sem 
beszéltem s a velük való tárgyalá
saimtól függ, hogy ki less a válo
gatott ásapat edzője. Betűrendben 
ez a három edző: Kutni.cz János, 
Opata Holtán és Benkey Imre.

líejücsreriiíu,. uu r-íaitjíásííf i ú * - * -
szelia « IfepoWiiuíz, ‘ «fft -«s- udvaron i»*
<W«z söréi? 'lutöateista' • szoi-o-aigott. .Az 
■MLSz tavasai sm-tásaemléjére nigglepo'on 
'úWy -SíijhJha'ú.' ■■ '■■, i" ■ -

\ -  1 ■ inlntégy 9í#-an .
je la lak  meg -a budapesti' NB J ; NB II.  
4  NB H l  jiUéléosoií. hegyed-.8-kor nyi
totta meg a eérogsZeiitMjét ©idnfalvy Bal 
dr az MLSé. ininisöteri botosa. Mcgnyito- 
- Iában üdvözölte az OTT képviselujet, 
Arató Géza igazgatót, majd pedig a maf- 
j.&lcnt játékosokat. Bc-swHt •« -mreíaBteinl* 
r élj árúi. Az volt a c-él, hogy élé.szovA JS 
ltérje a .játékosokat, ho&y a tayjawi 
idényt még. sportszerűbben játszás 
minit az' őszit:: ElmoiMl-otiá. h m f  , az őszi 
idényben négy fegyelmi c-gyéshiMja volt 
a öaövctségn'&k, d-o. ezek közül csak agy

működött, mórt r. többi számára nem volt, 
ügíl " ’
i te* ■ iVrrrnáHt s jav olás a - rtmlthoz ké- 
pest, de • nagyabb javulást akui*

elérni a szövesse^.
T'qSzyy.io végén ■ köszönetét. mondr.U n. ejé ■ 
tékosckpaic, az edző linók és az egyesülő fi 
'vezetőknek,' akik a spoftsz-cruaag kovácsé 
terén kö-zreiniiköd'tek,. - v : J ,

A  miniszteri ijizto-s u;en jj ábrán ,1 őzzel. 
fiz új szövetségi knpüúny möndoit bfszé- 
det a iátékosokiuik. Különösen az a ré
szé tutsz-ett -tvz ' cgybegyült setfegnoK, aani- 
kr-r ír/.f .mói-döttii, líc.gy nála n-em a. .T1° •' 
szfmit a válogatásnál. lmnefn csak a 
tudás ós a tehetség. Minden játékos a zse- 
lióiiei: hordja a marsrillbolot. Gsak ii já- 
tó(fostól függ,' hogy lesz-u bslftlo -vatogor 
lóit,- vágy sem-. .. , '■.

Végül bemutattak a jaiék-oao-inak -a., 
MLSíz é-s a JT oktatófilmjét,

mondja Fábián. —  R em élem , hogy  
baráti szellemben, de egyben a tya i 
szigorra l s ikerü l m egterem tenem  a 
vá loga to tt csapat egységét, am ely  
nélkül nem  várhatunk olyan eredm é
nyeket, m in t am ilyenekre ' a m a gya r  
labdarúgás h iva to tt. M ég  csak an y - 
nyit, hogy. a noteszomba valam i 50 
; átékos ■ nevét jegyeztem  -. be. E sek  
közül a leg jobb  form ában lévő tiz en 
egy fog ja  képviselni a m agyar sz í
neket ; -<> i) i ■ ; y.

a júgósalávoh ellen.
Csak a jó  fo rm a  számit. N e m  
vagyok a nagy nevek ni-egbüvöltje, 
m ert nem  vágyok ‘áiibienvber. H a  jó  
form ában vannak a „nagy - n evek“ , 
a kkor persze bekerülhetnek. Csak  
á rró l vak ■ szó, hogy „szürke n év“  
nem  akadály - a válogatásban, a 
„nagy m é v " pádig nem  fe lté tle n ü l 
biztos belépőjegy, a vá logatottba .

—  A  tö b b it-—  m eglá tju k  . .  .

—  Egyelőre táján elég ennyi ■

\: bJémetorsseAfl
y .. . ' ' ' . ,
i As ostmarM bajnokság eredményei: 
Austria—FC SVien 2:1.. Rapid—fiAC 5:4. 
Vienna—Admira 3:2.' \V ackér—WSC 1:1. 
A táblázat álén a Rapid áll Jobb gólaJ-á; 
nvávai a 'szintén 17 ponttal rendelkező 
Austria előtt. Az Austria azonban eggyel 
több méi'lté^ést. játszott. .

FöISKOI/A
'í Magyar—Olasz főiskolai üard-, ' tőr- és 
párbajtőr versenyt rendeznek főiskolásaiiík 
háromtagú, csapatok számára. A  .verseny 
pontos napja, még, nn-.es .leszögezve, de 
bizoi.vos. hogy tnáfcius közepén lesz az 
érdekes találkozó, ,

ö k ö lv ív ó
vá io ga fó v iaóc iS
lesz vasárnap délelőtt a Royal Szifilíáz- 
ban A válogatóra Sitiké Béla szövetségi 
kapitány a következő párosításban je
lölte ki á  legjobb vejsenyzőket: . _  
■Légsúly: Kiss WMTK—Hősnőn *TC.
Hai-rriatsúlv: ■' SsampUhf' (Magyar Posz

tó)—Darái (Débréoeni TE)
Péhelysúlr: Frigy c.s B&zKRTr-Ssetc-

:siín WMTK, Falvi JT. (Érsekújvárt LSj 
-DaróciH /. (Kolozsvári Vasutas). - 

líönnyüSúly.:' *B«te BVSC—Németn
(Magyar Posztó), Earinka FTC—Strtws
BSalCRT. _IT̂  VT '

Váltósúly: Torma I I .  BTK—Korám *

^Középsúiy: Cso-htos PTC—Kasé MAVAG, 
JdMes BSzKRT—Oláh B T *. _ _

Félnehézsúly : ■ Jdstm V.-M.TK-rPálf-.
(Kolozsvári Vasutas). . ___ .

Nehézsúly: llcmolya í'TC  Vadúfin
Bvsc.

A SZÓIN OK '
Í 3 -i-ra győzött vasárnap Szentesen és 
nem 8 :i-re, m int' a hétfői .számunkban 
táVFatcsonkulás következtében tévesen 
közöltük. A szolnokiak a második félidő
ben szinte egykapura játszottak s ontot
ták a. gólokat.

í ■ ■ BÁN MAE AZ MVSC-É
A jeles hitvédet máz- leigazolta a 

Miskolci VSC.és vele .megerősödve-' vág
nak neki a vasutasok a tavaszi forduló* 
tlak. Még egy új játékosról van Szó 
Miskolcon Vasárnap játszott próbát es 
meglepő jól játszott.

JíéZOT V Á S Á R H E LY T  „G Á B O R  ÁBONf* 
S PO R T  E G Y L E T

lett a Kézdivásárhejyi SE-bql, A  fiéí'- 
váliozást a napokban tartott közgyűlésen 
határozták el. Az egyesület új színe zöld- 
fehér A  vezetőség főbb tagjai: elnök:. 
Molnár .Tózsiás, .üsyv- elnök; -Xiskos 
Antal. A  vezetőségben és a válásztniany- 
bán a város mindén rétege... képvis^víí 
van. ....... ; '

SZAK
ÜZLETE

Z E N E I  K O Z P 
V i l i . ,  J é s s e l - K ö r ö i
üijtalanul küld képes árjegyzéket 
az iisszas h a n g s z e r e k r ű  1,. 
r á d i ó r ó l  és g r a m o f o n r ó l

i J* SS
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Pótver&eny: A pont versenyhi) csak »
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A beküldő aláveti magát c feltételei:-
nek. Minden telvén; ’ hez ép és fór i
gaiombnn levő használatlan 10 filléres®
bélyeget kell melléke ni. Aki botén- |
kir.t ötnél több szel vénv t küld, kö j|
teles ide keresztet (; sülagot) tenni: |

Az első vasáriiap
tanulságaiból

Elkezdődött...
A  kerek börlabda előbújt téli 

búvóhelyéről és már az első —  nem 
is olyan nagyon kedvező időjárású 
—  februári vasárnapon 8000 nézőt 
vonzott ki pl. a, csepeli sporttelepre. 
A  játék varázsa töretlen maradt 
tehát és ha csapataink jó sportot 
nyújtanak a tavaszi idény alatt, ha 
a bajnoki küzdelem érdekesen ala
kul, ismét emelkedni fog a nézők 
száma. Ez az idénykezdő vasárnap 
első értékes tanulsága.

Ki korán kei...
A. másik jelentős tanulság az 

volt, hogy az előkészületek fontos
sága folyton növekszik. Ma már a 
formákban lemérhető módon nyilat
kozik meg. hogy idejében kezdték-e 
az edzést? Hogy az edzést szak
szerűen irányították-e? Nem ké- 
nyelmeskedték-e el a -játékosok a 
munkának szánt időt? Sportszerű 
életmóddal készültek-e a tavaszi 
idényre ?

Mert az ilyen kezdömérkőzéseken 
ugyancsak megmutatkozik minden 
elkövetett hiba! Amikor tízméteres 
vágtában lemarad egy méterrel az 
egyik játékos, amikor a toppolni 
szándékozott labda messzire elpat
tan a játékostól, amikor a II. félidő 
vége felé rnár csak úgy lézeng a 
játékos a játéktéren, akkor könnyű 
a visszafelé való következtetés: az

illető nem használta ki jól a felké
szülés időszakát. Hibák csúsztak be 
edzésébe, életmódjába.

Az a csapat, amely súlyt vet az 
idényeleji felkészülésre, az edzések 
komolyságára, az jelentős előnyre 
tesz szert a könnyelműekkel, a fel
készülést félvállon vevőkkel szem
ben.

Az edzésben elmaradottak számára 
pedig jó leckét jelentenek az első 
mérkőzés tapasztalatai. Aki ügyes 
és szorgalmas, még sokat behozhat 
a mulasztottakból!

Nem kell 
félni a talajtól...

A  csepeli mérkőzés az évszakhoz 
képest eszményi talajon folyt le. Ez 
jelentékeny mértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy jó játék, nagy iram fej
lődhetett ki és a 8000 néző elége
detten távozott a pályáról.

Tokodon már lényegesen rosszabb 
volt a. talaj. Vidéken —  úgy látszik 
—  nagyobb nehézségek gördülnek a 
játéktér letisztítása, karbahelyezése 
elé.

A  valósá.g azonban az, hogy a 
labdarugójáték elemeihez tartozik, 
hogy szabadtéri játék és mint ilyen, 
alávetett az időjárás szeszélyeinek. 
Időnkint tehát fel kell készülnünk 
arra, hogy sáros, mély talajon kell 
játszanunk, vagy pedig csak a felü
letén csúszós, de nem mélyen be
süppedő talajt kapunk a lábunk alá. 
Amiképpen megvannak a szabályos 
talajon való játék szabályai, ugyan

úgy külön előírásai vannak az át
ázott, mély, vagy a csúszós talaj
nak is.

Ezeket éppen úgy meg kell tanul
nunk, mint a játék sok más csinját- 
binját. Ez is hozzájárul a.hhoz, hogy 
a labdarúgás a legnehezebb játékok 
közé tartozik.

Haladunk...
A  régi világban az ilyen idény- 

kezdő mérkőzések „kosztja" igen 
egyhangú volt. Az I. osztályú csa
patok alsóbb osztályú ellenfeleket 
válogatttak ki maguknak és azokat 
könnyűszerrel elintézték. így már a 
köztudatba mentek át az ilyen edző- 
mérkőzések 10— 15 gólos gyözelmü 
eredményei.

Egy-két év óta megváltozott a 
helyzet. Ma már a MÁVAG-ok, 
Zuglók megverik simán a Ferenc
várost, az Újpestet, meg a Gam
mát, a B. Vasutasok döntetlent ér
nek el, az Elektromos második csa
pata megveri az elsőt, a DiMAVAG  
kikap az ózdtól.

És ha nem is akarunk túlnagy 
fontosságot tulajdonítani az ilyen 
idényeleji edzőmérkőzéseknek, az I. 
osztályú csapatok vereségének sza
porodása mindenképpen jellegzetes 
tünet. Bizonyítéka annak a tételnek, 
hogy az alsóbb osztályokban is ko
moly munka folyik. Az előkészüle
tek fontosságát már ott is felismer
ték és ma már nemcsak amolyan 
bohém módra vágnak neki a tavaszi 
fordulónak.

I !l. Országos Tippelőiiainokság I.
Beérkezési határidői íebr. 22. 13 óra 
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A beküldő aláveti magát a feliételek
nek. Minden szelvényhez éj) és fór 
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyegei kell mellékelni. Aki heten* 
Uii.t ötnél több szelvényt küld, kö 
teles ide keresztet (csillagot) termi:

c y
V O L T  CSf

Megkezdődött..' Ha nem is teljes 
erővel, ha csak Izét igazán komoly 
mérkőzéssel is, de megindult újra hó
ditó útjára a legnagyobb tömegeket 
mozgató, legnépszerűbb magyar 
sportág, a labdarúgás. Az időjárás 
úgy látszik., most már kegyes lesz 
labdarúgóinkhoz. A tél hidege elmene
küli, hogy átengedje a helyét mele
gebb fuvallatoknak. Már érezzük a 
tavasz melegét. Csak még a pályák 
talajának kell javulnia egy kicsit, 
hogy jövő vasárnap már eszményi kö
rülmények között kerülhessen sor a 
tavaszi id&ny igazi nyitányára. Re
mélhetőleg a jó meleg nap és a jó 
meleg tavaséi szelek rendbehozzák a 
pályák talaját és vasárnap már nem 
lesz kifogás a vesztes csapat számára, 
az, hogy — rossz volt a talaj.

Az ötfélidős játékos .
Az igazi erdélyi lelkesedésből jó pél

dát mutatott vasárnap Szilasl-Sztáron, a 
Törekvés hátvédje. A  jóvágású, magas, 
fekete fiatalember Temesvárról jött a 
Törekvésbe s az északi főműhelyben dol
gozik. Munkahelyén is szeretik, mert 
eppen olyan lelkes és szorgalmas, mint a 
pályán.

Vasárnap a Törekvés ír.-ben szerepelt, 
A  ,,kis Töri’* először a BTK II.-vei ját
szott kétszer 25 percet. Ekkor jött az 
Elektromos második csapata. Szilasi 
ekkor is b_ntmaradt s végigjátszotta ezt 
a félórát is. Annyira lelkesen mozgott a 
pályán, hogy még a Dunába rúgott lab
dáért is ő mászott át a kerítésen. A  há~ 
róm kisméretű „félidő” után ő is bevo
nult a jól megérdemelt fürdőbe. Mikor 
ifcár lemosta magáról a vastag sárréteget 
8 öltözködni kezdett, akkor derült ki, 
hogy az első csapatból hiányzik Lörinczy, 
a jobbhátvéd. Azaz hogy nem is hiány
aik, csak éppen kisgyermeke betegsége 
miatt nem aludt egész éjjel. Wéber edző 
odafordult Sziláéihoz:

'— Azt hiszem, fiam, neked kell já t
szanod az „egyben'* is.

—• Nagyon szívesen — mondta moso
lyogva Szilasi s már vetkőzött is újra. 
végigjátszotta a bokáig érő nehéz tala
jon az újabb két félidőt — egészen jól. 
Élvezte a játékot.

— Jól esett — mondta a végén —, de 
már egy kicsit fáradt vagyok* Nem baj, 
most kialszom magamat...

Ilyen a jó sportember!

Minden lehetséges
Tokodon az egyik partjelző sokszor le

sen fogta a BSzfíRT-nsatárokat, termé
szetesen a BSzKRT-vezetők sokszor kifo
gásolták az integetését. Az egyik 
BSzKRT-vezetö, Turnovszky Endre dr 
mondotta:

— Uraim! Uraim.' Azért, mert a part
jelző integet, még lehet az les is.

Terjedelmes
Ezt is Tokodon hallottuk, amikor egy- 

ízben Bíró Sanyiról visszapattant egy 
veszélyes labda;

— Nem csoda, hogy beleakadt a labda, 
hiszen Sanyira most nyugodtan rá le
hetne ragasztani a cédulát: „ Terjedelmed"

Kár
Amikor már körülbelül úgy festett a 

dolog, hogy a BSzKRT elvesztette a mér
kőzést, az egyik BSzKRT-szurkolő (mert 
ilyen ís volt Tokodon egyénhány) búsan 
Így szélt:

— M ondtam  én, hegy  hozzuk e l m a
ttunkkal : Tapnddyt, o  biztosan tu d o tt 
Volna cs ináln i va lam it —  a kapufával.

Előny
— Nem vé le tlen , hogy  nyertü nk  —  tré- 

álkozott a mérkőzés után egy tokod! 
téző —, hiszen a mienk volt a hazai sár 
lönye.

kedvű csepeli néző ocíaszólt hozzá:
— Rendőr bácsi kérem, nem most kell 

bemelegíteni, hanem a mérkőzés előtt.

Régi emlék
Korányi egyízben hazaadássa! mentett 

Kálocsay dr elől. A ferencvárosi szur
kolók, akik még emlékeztek Krómnak 
hazaaciásbói származó öngóljaira, így tré
fálkoztak:

— Krónikám, már nem vagy a régi. 
Hajdanában az ilyen hazaadásod védhe
tő e n  volt.

Gólra termett
Kiszely nevét sokan emlegették a fe

rencvárosi táborban a csepeli kupadön
tőn. Valaki ezt mondotta:

— Kiszely kellett volna.i ide. Hcí 6 já t
szik, akkor már régen lyukas lenne ma a 
csepeli háló. Kiszely egyenesen az ilyen 
talajra termett játékos...

— Fölég pedig gólra termett — tódí- 
tóttá hozzá a másik.

Telitalálat
A zöld-fehér nézők sorában ott volt a 

Ferencváros egyik régi válogatott csatá
ra is, akit többen faggattak a félidőben, 
hogy mit jósol a mérkőzésre. Azt mon
dotta:

— Várjunk egy kicsit. A 20. percben 
majd megmondom, ki nyeri az Erdély 
Kupát.

A 20. percben figyelmeztették az ígé
retére.

— Pillanat türelem — szólt.
A következő pillanatban a WMFC be

rúgta a gólját és a volt Fradi-játékos 
búsan mondta:

— A WMFC győzött. Itt  már ma több 
gól nem esik...

Úgy is volt.

Tájékozatlan

Bemelegítés
Csepelen már 3 második félidő zajlott, 

Amikor az egyik derék lovasrendőr gyor. 
feabb ügetésre fogta a lovát. Az .egyik jő-

A mérkőzés után egy úr — nem lehetet
len, hogy újpesti volt — így beszélt:

— No, két pontot már vesztett a Fradi, 
de fog még veszteni többet is. Fogadom, 
hogy az Újpest lesz a bajnok...

Alig lehetett meggyőzni, hogy a cse
peli mérkőzés nem bajnoki mérkőzés 
volt és hogy a Ferencváros nem vesztett 
pontot. Végül mérgesen mondta:

— Ez nem igazság! Ezért a játékért 
legalább négy pontot kellene levonni a 
Fradi előnyéből!

A ravasz Zsengellér
Zsengellér nem nagyon lelkesedett a 

játékért, amikor meglátta a MAYAG. 
pálya talaját. Mindjárt mondta:

— Ezen elég lesz nekem egy félidő is.
— És ha azt akarják, hogy mindkét 

félidőben játssz ?
— Én már bebiztosítottam magamat ez 

ellen. Adtam egy jó  tippet Takácsnak: 
próbálja fci Pályát is  a középcsatárban...

Mit nem
gyakorolt a Kispest?

A Kispestnek nagyon ment a játék az 
F. MOVE ellen. T íz gólt rúgott és egyet 
sem kapott a kispesti gárda. Egy ború
látó szurkoló azonban megjegyezte:

— Sokat tanult a csapat ezen a mérkő
zésen, de — sajnos — egyet nem gyako
rolt...

— Mit?
— A kBzépkezdést... M árped ig  a t tó l fé

lek, hogy  az Ú jp e s tre  va ló te k in te tte l ezt 
is  gyakoro ln ia  k e l le t t  volna ...

Még a B-közép Is?!
A  WMFC—Ferencváros mérkőzés vége 

felé, amikor már bizonyossá vált, hogy 
győz a helyi csapat, a B-közép , körül a 
szurkolók szomorúan hallgattak egy da
rabig, majd kifogásokat találtak a vere 
ség mentségére. A  csepeli szurkolók Így 
„vigasztalták” a vendég szurkolóidat:

— Mit „sím  u k" i t t ! !  Nem látják, 
hogy úgyis elég vizes a pályát i

Dicséret
Adám, a Gamma középcsatára három 

góllal örvendeztette meg a Gamma híveit, 
no meg a diósgyőriek hálóját. A Gamma
szurkolók sem voltak hálátlanok Adám- 
mal szemben. Dicsérték őt nyakra-főre. 
Az egyik szurkoló meg egyenesen így 
szólt:

— Hiába, most már tudom, hogy miért 
volt az első ember — Adám!

Jakab őszinte
Jakab, bár tartalék volt a Ferencvá

ros Csepelen játszó csapatában, délelőtt 
játszott az FTC-ben is, a Forinyák-utcai 
pályán.

— Mondd csak, JaTcsi — kérdezte tőle 
Polgár —j ha valóban rád kerülne a sor 
Csepelen, végig tudnád játszani azt a 
mérkőzést is?

— Hát — válaszolta Jakab — az előbb 
csak álltam a Forinyákon — ezt meg 
tudnám csinálni a WMFC ellen is.

A Gamma csak akkor 
változtat a csapatán, 
ha sérülése miatt 
Király nem tud 
Játszani

A Gammában jó jelnek vették azt, hogy 
a DiMAVAG ellen végre már jól mozgott 
a csapat. Különösen a játékosok nagy
szerű erőnléte és lelkes játéka tetszett. 
Király sérülése azonban aggodalommal 
tölti el a vezetőséget. Kár lenne, ha a 
kiváló fedezet nem tudna játszani, bár 
bíznak abban, hogy a játékos a húzó
dását kiheveri ezen a héten.

— Ha Király nem játszhat, akkor 
Borhy lesz a helyettese — mondta Sós 
edző. — Borhy vasárnap a tartalék 
csapatban nagyszerűen játszott.

A Gamma vasárnap a Haladással 
játszik bajnokit. A mérkőzés a BEAC- 
pályán kerül sorra. A várható csapat
összeállításról Jánosy Béla, a Gamma 
sportigazgatója vasárnap a DiMAVAG- 
mérkőzés után ezt mondta*.

— A csapat a diósgyőriek ellen kielé
gített. Nem hiszem, hogy változás lesz az 
összeállításban. Bízom abban, hogy 
Király vasárnapig rendbejön.

A Gamma ezen a héten kedden erőnléti 
edzést tart. Csütörtökön kétkapus játék 
lesz, pénteken könnyű mozgás és fürdés 
a műsor.

Tarján! hang:
— A z  ó z d i  döntet" 
len nem  jelent  
semmit, a  bajnok
ságban jó l fogunk  
szerepelni

Salgótarján, február 17.
A SalBTC hívei nem valami örömmel 

fogadták aá ózdi döntetlen eredményt, de 
nem is keseregnek. Azzal vigasztalódnak, 
hogy „barátságos mérkőzés nem számít1'.

Obrincsák Jenő szakosztályi elnök is ezt 
mondja:

— Az ilyen mérkőzéseknek nagy jelen
tőségük nincs s nem szabad túl komoly 
következtetéseket levonni belőlük.

— Az én véleményem szerint »  csapat 
erőnléte kitűnő és úgy érzem, hogy a 
bajnokságban jól fogunk szerepelni.

— Komolyan készültünk. Már január 
első napjaiban megkezdtük a tornatermi 
edzéseket, három hete pedig kint a 
szabadban, a baglyasaljal pályán tartot
tuk az edzéseket.

— Sokat jelent az ís. hogy Balázs és 
Mátrai felgyógyult s így együtt van az 
egész csapat.

— A kiesésről? .. . Érzésem szerint a 
Haladás és a Törekvés már nem tud 
megmenekülni, a másik két kieső pedig 
a Kispest, a Tokod és a Gamma közül 
kerül ki. Mi Igyekszünk megtartani a 
jelenlegi helyünket. ősszel IS pontot 
szedtünk össze, ha tavasszal is sikerül 
ennyit gyűjtenünk, akkor már baj neim 
lehet.

(— Mi van a pálya füvesítésével?)
— Várjuk a jó időt s rögtön elvetjük a 

fűmagot. Tavasszal tehát saját pályánkon 
még nem játszhatunk s így továbbra Is a 
SSE sporttelepén rendezzük meg a mér- 
kőzéseinket. Ha nálunk kész lesz a füve
sítés, akkor meg a SSE jön át vendég
ségbe hozzánk, mert ők is füvesítenek.

M. A.

T o k o d , a sá r b a rá tja
Akik kint jártak vasárnap Tokodon, 

meglepetéssel látták, hogy milyen borzal
mas állapotban van a játéktér. Pedig 
előzőleg olyan hírek láttak napvilágot, 
hogy egészen jó lesz a pálya. A tokodiak 
szerint rendben is lett volna minden, ha 
szombaton éjjel nem esik az eső.

A BSzKRT-isták azonban nem hittak 
az esőről terjesztett hírnek, nyomozást 
indítottak é3 állítólag több helybeli tanú 
úgy vallott, hogy:

— f it  bizony, kérem, az éjjel nem esett 
az eső.

A BSzKRT egynéhány vezetőségi tag
ja egyöntetűen azt állította, hogy a to
kodiak nem is akarták rendbehozni a 
pályát, nem pedig azért, mert ők sze
retnek ilyen talajon játszani.

A mérkőzés eseményei valóban azt iga
zolták, hogy a tokodi játékosoknak való
ban ,,íz lett1 ez a sártenger.

— Most már kezdem elhinni azt a pár 
évvel ezelőtt elterjedt hírt, hogy a toko
diak egy alkalommal a mérkőzés előtt 
vizet hordtak a pályára — jelentette ki 
Kutrucz János is.

—• Nem tudom elképzelni ugyanis, 
hogy egy kis jóakarattal nem lehetett 
volna azt a sok vizet levezetni a pályá
ról.

A vád után magáról a talajkérdésről 
beszéltünk Gárdonyival, a tokodiak csa
patkapitányával. Állítólag Ő a sár első
számú szerelmese. Amikor elmondottuk 
neki, hogy a BSzKRT-isták mit monda
nak, nevetve csak ennyit jegyzett meg:

— Hát, nem tagadom, én szeretek sár 
bán játszani... Ha nem lenne sár, nem is 
vállaltam volna a játékot... De a vád 
ellen azért tiltakozom.

Mi lesz veled Jenőfi?
Érdekes vendégv> volt a mérkőzésnek. 

Eljött Tokodra R iff Emil, a SalBTC ed
zője is. A  most következő vasárnap a tar
jáinak mennek a tokodi oroszlánbarlang- 
ba és R iff körül akart nézni egy kicsit. 
Megnézni a pályát s főleg megnézni az 
ellenfelet. (A kiesés körül kezdődő éles 
harcra jellemző, hogy a mai utazási vi
szonyok közepette is nekivágott R iff a 
Salgótarján—Tokod, útnak...)

Hogy mit látott, arról, természetesen, 
nem szívesen nyilatkozott. A hadititko
kat nem szokták könnyen elárulni. Azért 
ennyit mégis mondott:

— Remek a tokodi fedezetsor, de kü
lönösen Mészáros.

Jelen volt a beszélgetésen Kutrucz Já
nos is. a BSzKRT edzője és ő mindjárt 
közbevágott:

—- Képzeld, mit fog csinálni Mészáros 
a ti nádszál Jenöfitelckel, ha a mi erő
szakos BenérJket is leradírozta a pályáról.

— Ne félts te minket — válaszolt és 
közben mosolygott R iff. — Jenöfit hetek 
óta vitaminnal etetjük, az erdőben lakik 
s napról napra erősebb lesz.

— Még megérjük, hogy harmincéves 
korára oroszlánná változtatod — fűzte 
hozzá nevetve Kutrucz.

Az biztos, hogy nem lesz utolsó cse
mege az a Jenőfi—Mészáros párharc.

Ez aztán
az igazi oroszlánbarlang

Mondanunk Is felesleges, hogy a mér
kőzés után nagy volt a boldogság a to
kodiak között. Tóth Béla, a Tokod ki
tűnő edzője mondotta:

— Csak az a kár, hogy az első mérkő
zésen az Újpesttől vereséget szenved

nem  értettük mire céloz, miért idő
szerű ez a megjegyzés most. Aztán meg
magyarázta:

— Azért, mert akkor veretlen lenne 
még a pályánk. Az NB-ben ugyanis it t 
hon még csak az Újpesttől kaptunk ki.

Valóban Így van. A  tokodi pálya tehát 
jogosan tart igényt az „oroszlánbarlang” 
jelzőre,

„Jobbak vagyunk 
mint a BSzKRT"

A mérkőzésre visszatérve Mohos Antal, 
a tokodiak ügyvezető elnöke így nyilat
kozott :

— Jóleső érzéssel láttuk hogy erőnlét 
tekintetében mennyire a BSzKRT fölött 
állottunk. Pedig, most már elárulhatom, 
nagyon féltünk ettől a mérkőzéstől. A 
BSzKRT-ról olyan remek istállóhirek 
láttak napvilágot, hogy bizony még nagy 
vereségtől is tarthattunk. Á mérkőzés 
azután azt igazolta, hogy kár volt félni, 
pillanatnyilag jobbak vagyunk, mint a 
villamoscsapat.

— Nem mondom, az első félidőben a 
B&zKRT helyenként nyomasztó fölény
ben játszott és nem volt valami jó  érzés

Mészáros

azt látni, hogy a vendégcsapat hátvédjei 
sokat tanyáztak mélyen bent a mi térje- 
lünkön, komoly helyzete azonban alig 
akadt. Nekünk az első félidőben is több 
helyzetünk volt, mint nekik. A második 
félidőben azután kiütközött a minden 
téren való felsöbbségünk. Egy kis sze~ 
rencsével nagyobb gólaránnyal is győz- 
liettünk volna. Nem kellett volna ehhez 
különben más, csak az, hogy Mészáros 
ne rontsa el a 11-est, Lantos pedig ítélje 
meg azt a másik 11-est, amely Bíró ők- 
lözéséért járt volna nekünk.

(Zárójelben megjegyezzük, hogy a vo
naton Bíró Sanyi is beismerte, hogy kéz
zel ,.fejelte*’ ki a labdát.)

— De ne legyünk telhetetlenek, az, 1:0 
is szép. Kiegyeznék hasonló eredmény
ben a SalBTC és a Kispest ellen ís.

— Miért nem játszott Kocsis? /-*- kér
dezzük az elnököt.

— Hivatalosan azért nem, mert a hét 
végén beteg volt, nem hivatalosan azon
ban megsúghatom, hogy úgy érettük, 
Pozsonyi van olyan jó, mint ö. A mér
kőzés azután be is bizonyította, hogy Po
zsonyi komoly értéke a csapatnak. Na
gyon sokat várunk ettől a fiatal fiútól.

Valóban remekül mozgott Pozsonyi. 
Bíró Sanyival szemben is jónéhányszor 
felülmaradt és ami talán még nagyobb 
szó: a párharcok során Biró többször
maradt a sárban, mint Pozsonyi! Ko
csisnak nehéz lesz visszakerülnie s tokodi 
támadósorba.

Sportszerűtlenség...
A második félidő közepén történt:
Rozgonyi csúnyán elvágódott a sár

ban. Balogh, a BSzKRT középfedezete 
odament hozzá s udvariasán, sportsze
rűen segítette talpraállnl. A köszönet, 
azután az volt, hogy Rozgonyi osurom- 
sár kezéről Balogh arcába freccsentette á 
sarat.

Tokodi vezetők is megborzongtak melr.' 
lettünk. Kár, hogy Lantos Gusztáv já
tékvezető ezt sem látta...

Csak téved...
Csodálatos, hogy a tokod! csapatba® 

akad játékos, aki ilyen sportszerűtlen, 
ségre képes, hiszen a tokodi vezetők 
mintaképei az igazi sportembereknek. 
Ennek jellemezésére csak egy esetet 
említünk meg:

Egy alkalommal, amikor a lelátó kö' 
zönsége igen hangosan, szidta a játékve' 
zetőt, a mellettünk lévő páholyban ülő 
Mohos Antal hátrafordult és az egyik 
feltűnően nagyhangú szurkolóhoz így 
szólt:

— Nem tűrjük, hogy a tokodi pályán 
ilyen hangon bírálják a játékvezető mű
ködését. Vegye tudomásul, hogy talpiá 
sportember az, aki ezt a mérkőzést ve-' 
zeti és nem csal, legfeljebb téved. Té
vedni pedig talán még maga is szokott.

A Pénzügy szerdán délután S órakof 
edzőipor közöst tart az-Újpesttől a Megyeri- 
úton,

Straub. a H l. kér. TVE jeles iobbfede* 
zet^ vakbélműtétcn osott keresztül.
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Újabb bonyo

dalom 
az Olajkár- 

fivérek körül
Fegyelmi 

vizsgálatot 
indít a Kis
pest a két 
játékos ellen A  ,,ir*

A téli szünet csapaterősi'tési és átszer
vezési tervei során komoly szó volt arról 
is, hogy a Kispest két. erőssége: Olajkár 
t. és Olajkár II. egyesületet cserél és az 
Újpesthez kerül. A két játékos a minisz
teri biztost is felkereste. Elmondották 
neki,. hogy az újpesti ajánlat elfogadásá
val mindketten végleges elhelyezkedéshez 
jutnálak, tehát szinte életkérdés 
részükre az egyesületcsere. A miniszteri 
biztos meghallgatta a kispesti vezetőket 
is. s az lett az ügy vége, hogy a Kispest 
és Olajkár-fivérek között elsimultak az 
ellentétek. Látszólag minden egyenesbe 
került, a két játékos továbbra is rend
szeresen látogatta a Kispest edzéseit és 
lelkiismeretesen készülődött a bajnoki 
rajtra amely történetesen épper. az 
Újpesttel állítja szembe a kispesti piros
feketéket.

Ilyen előzmények után érthető meg
lepetéssel kellett a kispesti vezetőknek 
tudomásul venniök, hogy az Olajkár- 
fivérek elfelejtettek* megjelenni az el
múlt vasárnapi kétkapus edzésen, amely 
Pedig az utolsó'komoly készülődést jelen
tette az Újpest elleni mérkőzés előtt- 
A; beavatottak azt állítják, hogy a távol- 
Maradás oka: á két fivér újabb követelé
sekkel állt elő s ezeket a Kispest nem

tartja sem méltányosnak, sem teljesít- 
he tőnek.

A  ' legújabb hírek szerint a kispesti 
vezetőség fegyelmi vizsgálatot indít két 
,,sztrájkoló*4' játékosa ellen; a fegyelmi 
bizottság ebben az ügyben ma, kedden, 
vagy csütörtökön ül össze.

Beszéltünk erről a kérdésről Erhardt 
Jenővel, a Kispest egyik vezetőségi tag
jával. Ezeket mondotta:

— A kiesés ellen küzdő Kispest vala
mennyi tavaszi mérkőzése sorsdöntő, 
tehát a vasárnapi Újpest-találkozóé is. 
Rendkívül, súlyosan érint tehát bennünket 
az Olajkár-fivérek magatartása, hiszen 
közülük az egyik a védelem oszlopa. Nem 
tudom, mi fájhat nekik, hiszen a minisz
teri biztoshoz is eljuttatott panaszaikat 
orvosoltuk, minden ügyet rendeztünk 
velük. Újabb követeléseiknek nem tehe
tünk eleget, mert erre uz egyesület és a 
két játékos közötti megállapodás nem 
kötelezi a Kispestet, de nem kötelezi a 
méltányosság sem. A két Olajkár ellen a 
fegyelmi vizsgálatot megindítottuk, a 
helyzet tisztázása most már a fegyelmi 
bizottságra tartozik.

Az Olajkár-ügy tehát nem ni múlt cl, 
sőt — a-jelek szerint — most kezdődik 
igazán.

Ó K  K I T T E N

f h  f l L

A Haladás legfőbb gondjai:

balösszekötő... 
§gőf képtelenség

.yy j, . , Szombat he-! yen a Hala-
JSr& 'jS i dós vasárnapi mérkő-
4L  c~4b«L , zésének 800 szurkolója

megölége-detten hagyta 
el a pályát.
— Kezdetnek, — mon

dogatják a szurkolók 
— egészen jó játékot 
nyílj lóit n Haladás.

[-a í g y  '  \
a gól lövés menne már jobban..

A szurkolóknak igazuk van. A csapat 
erőnléte kielégítő. A  tánvadószellemmol 
és az össz játék kai is elégedettek a veze
tők, csak

a g ól k ép ességgé 1 nem.
Hat gólt lőtt ugyan a csatársor, de már 
a® első félidőben lőhetett volna ugyan- 
<*uny5t.

— Ha nem javul a góllövö tudomány.
r- mondotta Palágyi intéző — bizony baj 

a tavasszal. Hiába tetszetős a esalár- 
Jór játéka a mezőnyben, ha a kapu előtt 
tehetetlenségbe fulladt a tudománya.

A mérkőzés után még ezeket hangoztat
o k  ;i vezirlők:

—* Eltekintve a gólképtelcnségtől, egé
ben jó! mozgott a csapat. Bár az is igaz. 
hogy u SFAC ezúttal nagyon gyengén

KISS,
mérkőzésen pompáis ;j.á~ 
y beszéli az öltözőben:

Mteíotf.

Jhi ezon als olisé
leköt nyújtott, í..„
. — Gyerekek, az Isten szere’mere. ne 
ijedjetek meg attól a kaputól, Lőjjetek 
hllnden helyzetből. Az edzéseken se csi
náljatok mást, mint ezt. Tanuljatok, meg 
JjW. Különben most is úgy járunk, mint 
J®hány őszi mérkőzésünkön, amikor a 
fölényünket nem sikerült gólra váltanunk.

Uyka edző még az öltözőben feladta a

kérdést a vezetőknek, hogy hát milyen 
csapattal is áll ki a Haladás 

a Gamma ellen.
— Hát bizony ezt nehéz lenne már most 

megmondani, — válasz ólja Palágyi intéző. 
— Egy bizonyos, a védelem meg mindig 
sántít. A fedezetsor az első félidőbem 
összeállításában volt jobb. A Pillér. Kiss, 
Héja fedezetkor szinte hibátlanul játszott. 
A. csatársorban

a balösszekötő helyén kívül 
nincs hiba. Szabó lendületesen, jól ját
szott. Gazdag formája is kielégítő. Móroc 
eleven és szemfüles. Meglepetés Lovász 
friss játéka.

— Lovász, — állapította meg valaki —
azért nem tud igazán ..kifutni” , mert 
állandóan balösszekötő nélkül játszik. Ez 
a poszt betöltetlen a Haladásban---

— Egyszóval. — zárta be a vitát Baják
Béla szakosztályvezető — minden rendben 
volna, csak három dolgot kellene elintéz
ni vasárnapig. Ezek: egy hátvéd. e«y bal
összekötő és a góllövési tudomány elsa
játítása. Ha ezeken a bajokon vasárnapig 
segíteni tudunk, akkor---

Tovább azonban nem folytatta Baják 
Béla.

A  játékosok azonban Rejtették, hogy 
mit is akart még mondani. Egyikük 
a zoub an m eg.] cg y ez te:

— Nem szabad azonban túlságosan derü
látónak lenni, hiszen csak az edzése leg
elején tartó SFAC-nak rúgtunk hat gólt

Ez után a m?gjegyzék után ki is mon
dották a jelszót: sokat és Szorgalmasán 
keil edzeni a héton s még íjagyon sókat 
javulnia a csapatnak. Akkor tálán lehet 
remény arra, amit az ügyvezető mondani 
akart....

'lakács Géza :
— A fiúk erőn lé
tével nincs semmi 
baj, a Balogh II — 
Fekete háívédpár  
játéka egészen  
liiegnyiigtatú volt
Szerdán a Pénzügy 
csapatával játszik 
az Újpest

Takács Gézával, az 
Újpest odzöjóvd be
szélgettünk az Újpest 
vasárnapi játékáról.
— Egyáltalán nem 

tragikus JII liogy ki
kaptunk a MÁVAG- 
tól, — mondotta Ta
kács. — Egyszerűen 
csak a * történt., hogy 
a MAVAG jobban bír
ta a sarat és a vizet, 
mint a mieink. Égés® 
biztos, hogy a bajnoki 

j « mérkőzéseket sokkal
í*®b talajon fogjuk játszani a vasárnapl- 
l A  MAVAG-pálya bokán felül erő la- 
tíW ában komoly játék nem fejlődhetett 

a ml fiatal csatársorunknak minden 
‘kondőlisa belefulladt a sárba, 

ki—. MU tapasztalt az erőnlét körüli —
^rdcziQk Takácsot.

— A* erőnlét körül nincs semmi hiba. 
“ fiúk kitűnően bírták az iramot végig,

kedvük nem volt játszani azon a 
kn •,ln. E l érthető. Én egyébként a inér- 

előtt szigorúan megmondottam tJ.e- 
. hon'  nem fontos az, eredmény, csak 

fontos, hogy morogjanak és bogy s 
iT.ii cRségükro vigyázzanak elsősorban 

Istennek, ezt a nehéz mérkőzést 
jTbden húzódás, minden sérülés nélkül 

' ■ Í  meg a gyerekek. 
iiiTi/kt'S! megnyuatató volt az ű:i össze- 
inííí bálvédpár játéka. Balogh I.
l.í?°toalon is jól feltalálta masát és Fe- 

is örvendetesen játszott, Különösen 
bírunk íélid6ben játszott jól a hátvéd
,  T i y^sárnap nem lesz semmi hiba, sem 
te.n .  * a*' Be,n m  erőnléttel. Ezen a hé- 
H- ®rős edzések lesznek a rendes edzes- 
14t». °P. Szerdán a Pénzügy csapatával 
«!«sunk, valószínűiéit a Megyeri.utón,,

— Nehéz dió leszünk
vasárnap  
a Ferencváros  
számára,

— inon dia Kovács dr.,
az Elektromos 
ügyvezetője

Az Elektromos—Törekvés barátságos 
mérkőzés után elégedetlen ü lt. az uzson
názó asztalhoz az Elektromosok vezér
kara. Csupa derűs, bizakodó őre. Előbb 
,a Törekvés ellen látottakat „vitatták”  
meg.

— Sokat javult a csapatunk! A  fiúk 
legtöbbje máris tip-top formában van! 
A  közvetlen védelem nagyon jó! A  fede
zetsor sem rossz! Marosi, Itozsáli kitűnő!

Ezeket hallottuk minduntalan. Jó fél
órás „kéjek1,ős”  után, valaki^ a Ferenc
város mérkőzésre terelte a szót:

— Azért a Fradi ellen jobban kell ám 
játszanunk, ha győzni akarunk!

(Ebben a pillanatban érkezett tcog a 
híre, hogy a WMFC 1:0 arányban le
győzte a, Ferencvárost.)

— Jobban fognak játszani! Legyőzzük 
a Fradit! Lám a WMFC-uek 1; elkerült, 
miért ne sikerülhetne nekünk ist!

És így tovább....
Félrevonul tünk az egyik sarokba Ko

vács Dezső dr-ral, az. Elektromosok ügy
vezetőjével, hogy a Ferencváros mérkő
zésre* való készülődésükről beszélgessünk.

— A szokásos módon folytatjuk^ előké
születeinket. Kedden, szerdán és pénteken 
tartunk edzést. Úgy volt, hogy szerdán 
a MAVAG-gal játszunk barátságos mér
kőzést. de most mégis úgy bitároztunk, 
hogy lemondjuk er.t a találkozót és ma 
gunk között tartunk kétkapus edzést. A 
Törekvés elleni mérkőzés arról győzött 
meg benuiínket, hogy a csapatunk edzés- 
rőt edzésre javult. néhány játékosunk 
máris olyan formában van. mintha fő
idényben lennénk. Bírunk benne, hogy 
vasárnapig a gyengébbek la feljavulnak. 
Nehány szeles-napos nap kellene, hogy a 
pályánk talaja rendbe jöjjön. Egy biztos: 
n e h e z  d i ó  l e s z ü n k  v a s á r n a p  a 
F e r e n c v á r o s  s z á m á r a !

A Csillaghegy Kői:lőj, a Bukaresti 
Füldzser jobbszékűjét és Bírót, az M. 
Textil jobbhátvódjót leigazolta.

Bottenblller és Strausz. a Budakalász 
játékosai egy évi szünet után újra az 
egyesület reudelkczéoéTe állatiak.

Lila Léé: Engedje meg, hogy gráf 
tuláljak aa Erdély Kupához. Remé
lem, megváltoztatták az erdélyi In
dulót.

Zöld Ferenc: Hogyan?
LUa, Leó: „Édes Erdély, itt va

gyunk, futballozni nem tudunk!”
Zöld Ferenc: Mondja, olyan sok 

gólt lőttek a MAVAG-nak?
Lila Leó; De csak egyet kaptunk! 

Maguk pedig ötöt kaptak a MÁVAG- 
től. Különben is az Ilyen edzömér- 
kőzés nem mérvadó.

Zöld Ferenc: És ha ki is kaptunk 
WMFC-töl, még mindig öt ponttal 

vezetünk maguk előtt.
Lila. Leó: Majd figyelje meg az 

új csapatunkat.
Zöld" Ferenc: Olvastam! Kapus

lesz Acláin, vagy nem? Szikai lesz 
balösszekötő ?

Lila Leó: Különben is a talaj egé
szen rossz volt a MAVAG-pályán.

Zöld Ferenc: Talaj? Hogyhogy?
Tóth ezentúl Talaj néven szerepel?

Lila Leó: Dehogy! Tátrai néven.
Egyszóval, mondom, az a Pintér 
nagyon veszélyes csatár. Csak azt 
nem értem, hogyan lehetett az a jő 
csepeli csatársor olyan gólképtelen.

Zöld Ferenc: Megesik az ilyesmi 
az olyan nagy csapattal is, mint a 
MAVAG. Egészen meglepett az 
eredmény. Hogy egy Bozsur, egy 
Füredi ne tudjon több gólt lőni olyan 
ismeretlen nagyságok ellen, mint 
Balogh, Zsengellér, Vidor...

Lila Leó: Egy, kettő, három, négy, 
öt... el ne felejtsem, hogy hányat 
kaptak a MAVAG-tói. Mert mi csak 
egvet kaptunk.

Zöld Ferenc: Úgy látom, magá
val nem lehet máma beszélni. 
Amióta csak egy góllal kaptak ki a 
MAVAG-tói, azóta olyan gőgös, 
mintha megnyerte volna a VB-t:. 
Vegye tudomásul, hogy a MAVAG- 
nak nem fekszik a sáros talaj, azért 
tudott csak ilyen kis gólaránnyal 
győzni.

Lila Leó: Vegye tudomásul, hogy 
igenis reális az eredmény. A  MAVAG  
is elismerte. De a WMFC-nek volt 
még tíz helyzete. Csikós mentette 
meg magukat a nagy vereségtől.

Zöld Ferenc: Rágalom! Igenis
reális volt az eredmény. Tárgyila
gos csepeliek is elismerték!

Pincér ( legyint): Nem bírom hall
gatni ezt a sok hencegést!

Dolgoztunk... 
nem nagy 
dobbal... 
csendben
—  m on d já k  C sepe len

Pintér és az össze- 
kötők |átéka tet
szeti legjobban 
Jávor edzőnek

Csepelen nagy az öröm! Hogy ne 
lenne? Hiszen a WMFC legyőzte a 
bajnokcsapatot és megszerezte az Erűé!} 
Kupát.

Igen jó hangulatban ünnepelte a 
csapat és vezetősége a szép eredményt 
vasárnap este. A  fehér asztal mellett 
beszéltünk Garas I-ajos igazgatóval, az 
egyesülőt alelnökével, aki a következőket 
mondotta: .

— Különösen a csapat jó erőnlétének 
örülök. A játék teljes kilencven perce 
alatt remekül küzdött a csapat minden 
tagja. Még az ellenfél is elismerte 
győzelmünk igazságos voltát.

Ezután Jávor Pál edzőt vettük kereszt- 
kérdések alá.

— Elégedett a csapat játékával?
— Nem lehetek elégedetlen. A  csapat 

erőnléte körül nincs hiba. Ezt bizonyí
totta a II. félidő végén a csapat előre
törése. A  nagy Fcrencvárossal szemben 
felülkerekedett a csapat a döntő időszak
ban. De nem is a győzelemnek örülök 
legjobban, hanem inkább a csapat játé
kának. Ebben a játékban volt elgondolás, 
volt tartalom és volt szív, kitartás i$.

— Minek köszönhetik ezt?
—- Mi bizony dolgoztunk. Nem nagy 

dobbal, de csendben. Jégben, hóban, 
bokáig érő jeges vízben . . .  Hál* Isten
nek eredménnyel.

— Az összeállítást most begyedül ön 
végzi. Sikerültnek tartja a Ferencváros
lleni csapatot? ‘ „ •
—• Úgy érzem, hogy az összeállítás 

igazolt engem.
- Sokan voltak, akik Dudást szeret-

Hárskút* férdszalag> 
szakadást sz@sn» 
ved e lt
Három hétig nem játszhat

Kezdődik az idény a Törekvésben... A 
vasárnapi barátságos mérkőzésen Bán- 
leüti siilyosan megsérült, kifordult a tér
de. Erősen sántított, az éjszaka folyamán 
pedig meg is dagadt a térde. A sport- 
szanatóriumban megvizsgálták s kide
rült, hogy a baltérd Ízületében oldal- 
szalagszakadása van. Bánlcuti ezt mond
ja a sérüléséről:

— Szerencsétleyiül nyúltam egy labda 
titán, amelyet Roz&áli vezetett. Az én vi
gyázatlanságom volt az olca a sérülés
nek.

Bánkutinák őt napig feküdnie kell 
utána gipszbe teszik a sérült térdét. Ke
zelőorvosa szerint három hétig tárt a 
gyógyulása, ha minden rendben megy. 
Edzésbe csak akkor kezdhet megint.

A  Törekvésben nagy lehangoltságot 
keltett a hír. A  keménykötésű, Bánkuti 
volt az egyetlen játékos ősszel, aki min
den mérkőzésen játszott.

Szom bathely bízik
(még az SzFC-ben is)

A Szombathelyi FC vasárnapi játékával 
a szurkolók és a vezetők is elégedettek. 
Az új szerzemények közül, ugyan csak 
Tisza és Gróf játszott, mert Tóth II., 
Deák és Novotny igazolása nem érkezett 
meg vasárnapig, a csapat azonban nél
külük is kielégített. Általános volt a 
megállapítás: az SzFC sokkal jobb, mint 
volt az ősszel. A  vezetőségnek ez a 
véleménye:

— A  csapat még nem teljes, a Vasas 
ellen azonban már együtt lesz a társa 
ság. Dolgos és Tisza nagyszerűen meg
értette egymást. Tisza szinte „éltette* 
Dolgost s ha most még mellé kerül Deák 
is, olyan gólképes csatársorunk lesz, 
amilyet majd keresni kell a Duna- 
csoportban. Éppen ezért nagy bizalom
mal nézünk a tavaszi idény -elé.

»■ m w

Vízmüvek.—Magyar f’.'iT'.'tit I I.  3:1 (1;1> 
Horthy Miklós-űt. Vezette: Enyedí. Gól- 
lövő: Nagy (2), Fehér (1), illetve Németh.

Magyar Pamut ifj.—PATE ifj. 5:í.
Berkes!, a LaFC kapusa védés közben 

az ujját törte. Egyideig nem védhet.

A  TtiEEKVCS
kedden tartja legközelebbi edzését. Az 
edzés után megbeszélés lesz a vasárnapi 
barátságos mérkőzés tanulságairól 
A WMFC elleni csapat összeállítására 
csak pénteken kerül a sor. Csütörtökön 
ugyanis még egy kétkapus játék lesz. Az 
elleniéi: egy cégesapat.

ték volna Négyest helyén látni.
— Utólag persze nem lehet bizonyílá»l 

Uyen kérdésekben, inért csak azt lehet 
megállapítani, hogy aki játszott, milyen 
volt. De aki kimaradt, arról semmiféle 
tudománnj-al sem lehet kideríteni, hogy 
milyen lett volna. Négyes! kissé zavartan 
kezdeti, de azután nagyszerűen belejött. 
Nem is hivatkozom más bizonyítékra, 
mint csak arra, hogy Sárosl dr n szünet 
után alig jutott szóhoz, az I. télid övei 
ellentét ben!

— Ki tetszett legjobban?
— Pintér játéka lepett meg a leg

kellemesebben. Talán azért, mert neki A 
mait vasárnap gyengébben ment a játék. 
Azután az összekötök tetszettek nekem. 
Egymást keresték ngyan, de nem tolo
gatták egymás között »  labdát, _ nem 
„fűrészeltek*’, hanem ha az egyik A 
másiknak adta a labdát, már hosszú 
előrevágott, vagy keresztben kivágott 
labda következett, amely mindig vala
melyik előretolt csatárt hozta jó helyzet
be. Rt nem volt pepecselés!

— Milyen' gólarányt tartott volna
igazságosnak? .

— A helyzetek alapján ő:3-s, esetleg 
talán 5:8-s győzelmünk lett volna igaz
ságos.

— A védelem játékával elégedett?
.— Nagyon jól játszott Kallói is, Kört- 

nvi is. Gyorsak voltak, nem haboztak éa 
jól rúgtak. Szabó válogatott is lehet 
tavasszal.

— További tervek?
— Haladnnk a megkezdett úton szeré

nyen, csendben.

szurkoló megmondja, 
hogy miért kapott ki
a Ferencváros.
Zöld-fehér vélemények a Fradi 
vasárnapi mérkőzéséről

Nemrég irtuk meg, hogy majdnem 
minden tavaszi idény ügy kezdődik, 
hogy a Ferencváros vereséget szenved.

Áz f941-es is így kezdődött.
Mit szólnak ehhez a Ferencvárosban? 

Vilés Kemenesy .Sándor főtitkár nem ta
lálja tragikusnak a vereséget. Ezt 
mondja:

— Jó mozgás volt s nagyszerű előkészület 
az Elektromos elleni bajnoki mérkőzésre. 
Mi később kezdtük el a pályaedzéseket, 
mint a WMFC s ezért kaptunk ki. Hogy 
miért kezdtük el későbbent Érthető 
okokból. December második felében 
négy nemzetközi mérkőzést játszottunk. 
Az Erdélyi Kupa döntőjében a jobban 
felkészült csapat győzött. Ami hiány ná
lunk még mutatkozik, az majd szerdán 
tűnik el, mert szerdán is lesz kétkapus 
edzésünk. A Tipográfiával játszunk az 
üllői-útón,' vagy a Forinydk-utcában.

.Azután vitéz Kemenesy még ezt 
mondja:

— A Húsvéti Torna lekötő leveleit 
most irtuk meg. Természetesen nemcsak 
a, Ferencváros, hanem a WMFC is részt- 
vesz pünkösdkor Bét:eben a tóma vissza
vágóján.

X
A szurkoló sem tekinti tragikusnak a 

Ferencváros vereségét, ő azonban a vere
ség okait kutatja. Mayer Gyula ugyanis 
így beszél:

— Az utóbbi időkben minden adatot
feljegyzek, a Ferencvárosról. így például 
jegyzőkönyvet vezetek a Ferencváros ed
zéseiről. A Nemzeti Sportban, vagy a 
Sporthirlapban mindig megtalálom, hogy 
ki vett részt a Ferevicváros edzésein ,és 
ki nem 8 a megjelentek közül ki nem ecL- 
zett ügy (csak fürdött stb<)> mint a töb
biek. Nagyon érdekes apróságok derülnek 
ki ebből a jegyzetfüzetből. A Ferencvá
ros eddig összesen 17 edzést^ tartott. Ez 
elég lenne, de az edzések Icőzül csak 6 
zajlott le a pályán. Ebben a .hatban 
benne van a Hónvédkórhdz, . az MTK. és 
a MAVAG elten játszott edzőmérközés is. 
E3 a hat pályaédzés bizony kevés. A F e 
rencvárosban úgy látszik nem igen tö
rődnek azzal, hogy a csapat a pályán, 
vagy a tornateremben edz-e. Ba valami
vel többet törődnének ezzel, akkor nálunk 
is gyorsabban tűnne el a hó. a pályákról. 
No de ez nem ide tartozik. Talán a , F e 
rencvárosnak a hat pályaedzés elég is  
lenne akkor, ha a játékosok szorgalma
sam látogatnák az edzéseket. Bokán cso
dálkoztak, hogy Sárosi I I I  gyengébben 
játszott a WMFC ellen. Nem tudták, 
hogy m iértt Én tudom. Sdrosi I I I  nem  
vett részt a Ferencváros keddi és pén
teki edzésén. Ezenkívül Sárosi I I I  17 
eset közül 10 esetben hiányzott a Ferenc
város edzéseiről. Sokat hiányzott Sárosi 
dr is: kilencszer. Gyetvai öt edzésről
maradt távol, talán ez az egyik oka 
annak, hogy most nem lö ügy, mint az
előtt. : Kiss Gyula csak. négy edzésen 
hiányzott, de a négy kősíül kettő a 
WMFC elleni mérkőzés előtti hétre esik. 
Miért nem csinál a vezetőség valamit 
ezen a téren? Az a játékos, aki be akar

kerülni a csapatba, az minden edzésen 
ott van. Ilyen például Hámori. Mind a 17 
edzésen résztvett. Eleinte nem tudtam, 
hogy a szerdai edzéseink miért olyan né
pesek. A legnagyobb ritkaság ugyanis, 
ha szerdán valaki hiányzik. Valaki felvi
lágosított. Azt mondta, hogy szerdán 
kapják meg a játékosok a járandóságai
kat s ezenkívül ekkor egy kis uzsonna
vacsora is van az vllöí-útnn... Ha tehát 
a szerdai edzések körül általában nagy a 
rend, akkor miért nem lehet ez ugyan
így kedden és pénteken is? Ne higyjék a 
mi játékosaink azt, hogy nekik heti egy, 
vagy két edzés is elég. Én például btz- 
tosra veszem, ha a vasárnap szerepelt 
csapat minden tagja minden pályaedzé
sünkön résztvett volna, akkor mi nyer
tük volna az Erdély Kupát!

A szurkoló még hozzáteszi:
— Mindezt csak azért mondtam el, ne

hogy a második meglepetés vasárnap © 
Latorca-utcában érjen bennünket;

Palotás mondja:
—  Az NB I-ben leg
alább öt-hat gyen
gébb csapat van, 
mint Nagybánya

Nagybánya, február 17.
A  m/SC elleni nagyarányú győzelem 

hatása alatt már az NSE vezetői is kezdik 
elismerni, hogy a csapat jó. Jeny Rudolf 
edző azonban még mindig nem dicséri az 
együttest. Csak ennyit mond:

— A  mérkőzés megfelelt a célnak. Jó 
edzés volt. Az első félidő játéka kielégí
tett, a második félidőben ellenben '.a 
nehéz talaj miatt gyengébb volt »  játék. 
A DVSC jó együttes, de a sarat nem 
bírta.

A  mérkőzés után Undonberger Gyula, 
a DVSC intézője így nyilatkozott:

—.. Az NSE pompásan játszott, Ennek »  
csapatnak az NB I. osztályban a helye és 
ott is komoly szerep vár majd rá. A  rnl 
csapatunkat az utazás is megtörte, meg 
aztán a mély sárral sem tudtak megbarát
kozni a fiúk.

Hasonlóan beszélt Palotás István, & 
debreceniek edzője is;

— Nagybánya csapata nagyszerű,; Ax 
NB-ben legalább ö—6 gyengébb csapat 
játszik nála.

Az NSE egyébként ezzel a csapattal 
vívta ki a 8:3 arányú szép győzelmét: 
Hevesi (Császár) — Hornyait, Holczmann 
— Telegdi, Ardos (Márton). Kert >-= 
X/akács,. Perneki; Szőke, Hallos, Fórom- 
nek. Császár és Márton második félidő?* 
ben* játszott.

A  csapat kedden tart edzést. Vasárnapi 
ellenfele még bizonytalan. ' «V*

SÉ. B. F.

HEGEDŰS_
B u d a  p e s t ,  V., S u b  a. «T» A fl ■ i é r  ’ T.- 'Teleteli M  23-290 .

mi- is szhoifistp vauim
Karbantartás —,'avftás—cseré
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E g y f o r d u l ó s  

bajnokságot ír ki 
W£  IULSz a  vá lla 
lati esapatok  
szám ára

Az MLS-z kebelében megalakult vállalati 
egyletok alosztálya az alábbiakat közli:

A  tavaszi idényre egyfordulós, pontra 
ós gólarányra men-o bajnokságot í r r ki 
az alosztály. A bajnokságban csak válla
latok és cégek csapatai vehetnek részt. 
A  nevezési határidő február 25, este 8 
óra. Nevezési díj I. osztályúak részére 
5 pengő. A  nevezéseket az egyletek hi
vatalos képviselői személyesen nyújtják 
be. A  nevezések elfogadása, vagy vissza
utasítása fölött Bakos Károly ügyvezető 
dönt. Február 25-én, vagy az őzt követő 
napon már meg is ejtik a sorsolást, 
amelyen az egyletek képviselői személye
sen rósztvehetnek.

A fentebb említett közlést és a neve
zésre való felhívást az alosztály körlevél 
formájában megkiildötto a feloszlatott 
eógliga )•!>*■»'i-t] o^yJ'úének.

„Bajnokin úgyis
megvertük 
cs Gammát"

A DiMAVAG bizakodik

Drezda, Köln  és m ég  
néhány város harcol 
a m agyar-ném et 
labdarúgó m érkő
zésért

Berlin, február 17.
A  német szövetség még mindig 

nem döntött arról, hogy hol lesz 
április 6-án a magyar-német labda
rugó válogatott mérkőzés.

A  mérkőzés i'endezéséért több vá
ros nagy harcot vív.

Drezda úgyszólván az első helyen 
áll a „küzdők" táborában. A  drez
daiak azzal érvelnek, hogy 1935 óta, 
tehát hat éve Drezdában nem volt 
válogatott mérkőzés. (Drezdához 
kellemetlen emlékek fűznek bennün
ket. 1930-ban ott volt a magyar
német mérkőzés, félidőben 3:0-ra 
vezettünk s végül 3:3 arányban ki
kaptunk. )

A  második helyen Köln küzd a 
mérkőzés megrendezéséért. A  köl
niek azzal érvelnek, hogy nekik 
nagy stadionjuk van.

A  westfaleni kerület is kéri a 
mérkőzés megrendezését. Itt első
sorban Boehum városa, jön előtérbe.

A  mérkőzést megrendezni akarók 
táborában van Lipcse is. Lipcse úgy 
látszik Drezda „legveszélyesebb el
lenfele", mert a drezdaiak azzal őr- 
veinek, hogy náluk válogatott mér
kőzésen mindig megtelik a stadion. 
Lipcsében viszont a legutóbb sem 
telt meg.

A  német szövetség legközelebbi 
ülésén dönt majd.

K. B.

Diósgyőr, február 17.
Diósgyőrött a szurkolók egyáltalában 

nem keseregnek a vasárnapi vereség 
nyomán. Nem sajnálják, hogy most kap
tak ki. mert a bajnoki mérkőzésen úgyis 
megverik -— mint mondják — a Gammát.

Teleki intéző est mondja a vereségről:
— Ezen a talajon egyáltalában nem 

lehet mérkőzésről beszélni. Olyan csúszós 
volt a talaj, hogy igazán szerencse, hogy 
csak egy sérülés akadt. A Gamma lelke
sebben játszott, a mi fiaink azonban 
utasításainkhoz híven nem adtak bele 
mindent.

Csapkay edző így beszél:
— Hiányzanak a kétkapns edzések. 

A diósgyőri pályaviszonyok olyanok 
voltak mostanlg, hogy nem is lehetett a 
szabadban játszani. Szerencsére már 
vasárnap az eső levitte a maradék jeget 
is a pályáról. .Egy-két szárazabb napot 
várunk és akkor vasárnapra a bajnoki 
mérkőzésre kiváló pályával várjuk a 
villamosiakat.

A csapat szerdái.' kétkapus edzőmérkő
zést játszik a Miskolci VSC-vel.

Krompaszky

A BSzKRT szerint 
bajnoki mérkőzésre 
alkalmatlan volt 
a tokodi pálya
Mészáros már az első per
cekben megsérült

A  BSzKRT nagyon félt a tokodi 
mérkőzéstől, de azért bízott a győ
zelemben.

—  Félelmetes a tokodi oroszlán- 
barlang —  mondták, amikor elutaz
tak —  de azért egy góllal talán 
megnyerjük a mérkőzést.

—  Sajnos, nem sikerült —  mon
dotta Kutrucs János a meccs után. 
—  Olyan talajon, iránt amilyen a 
tokodi volt, nem is sikerülhetett. A  
Tokod pályája játékra alkalmatlan 
volt. Ezt különben Lantos játék
vezetőnek is látnia kellett volna. A

Luchide lesz az új 
román szövetségi 
kapitány,
Síeínbach Péter a szövet
ségi edző

A  román futballszövetség nagy
szabású műsort dolgozott ki, hogy 
előkészítse válogatott csapatát a ta
vaszi mérkőzésekre. Ennek a mű
sornak a végrehajtását két emberre 
bízzák: a szövetségi kapitányra és 
a szövetségi edzőre. Mint hírlik, 
Economu helyére Luciádé Octavot, 
a szövetség főtitkárát, a szövetség 
edzőjéül pedig Steinbach Pétert sze
melte ki a román futballszövetség.

A Szeged
ezer.' a héten még’ az egyetemi pályán 
tartja edzéseit, mert a SzAK pálya 
egyelőre alkalm.at.lan a játékra. A talaj 
azonban, máris jelentősen javult úgy, 
hogy ha vasárnapig száraz marad az idő. 
egészen jő talajon kerülhet sorra a 
Szeged—Szolnok mérkőzés.

— Ezen a héten — mondotta Hesser 
Tibor edző — fokozott szorgalommal kell 
edzeniök a fiúknak. A Szolnok itthon is 
komoly ellenfél lesz, alaposan fel kell 
készülnünk ellene. A szokásos edzési 
műsorunkon csütörtökön kétkapus játék 
is szerepel, ellenfelünk azonban még 
nincs. Csütörtökig azonban majd csak 
találunk egyet a szegedi amatőr csapatok 
közül.
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Végre megtudjuk ,* 
'hány labdarúgó  
játékos van  
az országban

Németország
Stuttgartban az Adolf Hitler-Kampf- 

bahnt kibővítik a március 9-én sorra 
kerülő német—svájci mérkőzésre. 60.000 
ember fér majd el a sporttelep nézőterén. 
(Először úgy volt, hogy áprilisban ezen a 
pályán kerül sorra a német—magyar 
mérkőzés. Jelenleg ennek a mérkőzésnek 
nincs még színhelye.)

*
Teasert a Rapid balszélsőjét két mér

kőzésre eltiltották a játéktól, azért, mert 
Budapesten a Ferencváros—Rapid mérkő
zésen kiállította őt a játékvezető. Posssr 
tehát még februárban is megemíegeti a 
decemberi mérkőzést. . ..

Olaszország
Fiola Genova felé kacsintgat

Még nagyon messze van az idényzárás, 
de máris' különböző érdekes hírekről 
beszélnek. Ilyen hírek (amelyek már a 
sajtóban is megjelentek):

Píola a Láziétól a Genovába kerül . .  .
Andreolo visszamegy .Délamerikába . .  . 

*
A  Roma ismét legzerzödtetett egy 

albán játékost. Neve: Kork.
*

Érdekes, hogy a délolaszországiak nem 
igen érdeklődnek a labdarúgás hant 
Legalább is jelenleg nem. Huszonkét 
olyan délolaszországi varos van, ahol 
jelenleg nincs komoly labdarúgás. így  
például Messinában, Palermoban, tez- 
zuoliban. Reggioban, Calabriaban és így 
tovább szünetei a labdarúgás. Az olasz 
-zövetség most elhatározta, hogy ezekben 
a városokban nagy hírverést rendez a 
labdarúgásnak.

játékosok lökdösték, rugdosták, ha
rapták egymást, a labda pedig a 
pocsolya közepéből kinevette őket. 
Lantos egyébként végig nagyszerűen 
vezette a mérkőzést Mégis az ö ter
hére kell írnom az elvesztett mécs
esét.

- -  Ha történetesen mi győzünk, 
akkor is azt mondom, hogy olyan 
pályán, amilyen a tokodi volt, nem 
szabad bajnoki mérkőzést játszani.

—  Én különben is féltem a sáros, 
mély talajtól. Tudtam előre, hogy 
az én könnyűsúlyú játékosaim nem 
tudnak megbirkózni a feneketlen 
kátyúval. így  is volt: Kovács II, 
Üzödi és Forgács a lábát is alig tudta 
kihúzni a sárból. A  Tokodnak viszont 
legalább ennyi játékosa volt, aki 
kifejezetten sáros talajon tud na
gyokat játszani. A  második félidő
ben, ez a különbség ki is domboro
dott.

—  Mégis öngóllal kaptunk ki. 
Biró Sanyi olyan erővel rúgta Ba
logh sipcsontjának a labdát, hogy 
onnan védhctethrúl vágódéit Sóly
most hálójába.

A  játékot így hírálja a BSzKRT
edzője:

—  Játékról szó sem lehetett. Test 
test elleni küzdelem volt az első 
perctől az utolsóig. A  Tokod nagy
szerűen felkészült erre a sár- 
dagasztásra. Azt hittem, hogy ha- 
’.narosan kifulladnak s ehelyett a mi 
játékosaink jutottak erre a sorsra. 
Azonkívül helyes taktikával is ját
szottak. Rúgták, vágták előre a 
labdát. 8 ez volt a helyes. A  mi csa
társorunkban csak Bene játszott 
ilyen felfogásban. ■ öt viszont a nagy 
formában lévő tokodi középfedezet 
teljesén hidegre tette. Balszerencse 
volt az is, hogy Mészáros, a csatár
sorunk legveszélyesebb embere mind
járt a mérkőzés elején annyira meg
sérült, hogy az egész mérkőzés alatt 
csak sántikált a szélen.

—• Sajnos, minden bekövetkezett, 
amitől féltem. De most már nem ér
demes keseregni. Kikaptunk, mert a 
Tokod célszerűbben játszott. Azon
kívül balszerencséjük sem volt any- 
nyi, mint nekünk. Száraz talajon, 
azt hiszem, alaposan vissza fogunk 
vágni ezért a vereségért.

Amint már hírül adtuk, az MLSz mi
niszteri biztosa a szövetségi nyilvántar
tás céljaira kérdőíveket küldött szét vala
mennyi egyesületnek. Az így megrende
zett „népszámlálás” adataiból fontos kér
désekre vár választ az MLSz. Elsősorban 
azt tudjuk meg, hogy hány labdarúgójá
tékos van jelenleg oz országban? De az 
egyesületek szempontjából is igen sok 
fontos kérdést lehet találni azokon a 
számláló íveken, amelyeket most küld 
szót a szövetség irodája.

Három számláló ívet töltenek meg azok 
az adatok, amelyekre az MLSz kíváncsi. 
Nem kis munkát ró majd ezeknek az ívek
nek a kitöltése az egyleti vezetőkre, de 
érdemes lesz fáradságot fordítani erre a 
munkára. Ezekből az ívekből tudja majd 
mag a szövetség, hogy melyik egyesület 
milyen pályára! rendelkezik, mekkora a 
taglétszáma, a felszerelése, hogyan áll a 
költségvetése, milyen az anyagi helyzete, 
stb. stb.

Ezeket a számláló íveket február 24-ig 
kell beküldeni a szövetségbe és akkor 
megindulhat a feldolgozás munkája.

Vidéki eredmények
Gyula: Cs. MÁV—GyAC 7:1 (3:1).

Vezette: Steigerwald Góllövő: Szálát (3), 
Kova (2), Urda és Zsiláp, illetve Kocsis.

Nagyvárad: NAC—Nagyváradi Elektro
mos 6:0 (4:0). Vezette: Nagy, Sáros, nehéz 
Pályán került sorra a mérkőzés. A NAC 
máris jó formában van. Különösen a 
csatársora, abban is elsősorban a váloga
tott belsőhármas tett ki magáért.

Baja: B. T ISE—Bácsalmási MOVE 5:2 
(0:1). Vezette: Firányi. Az első félidőben 
a B. MOVE támad többet s Folcz meg
szerzi a vezetést. Szünet után a hazai 
csapat irányítja a játékot és egymásután 
rúgja a gólját Vági (3). Rádi I. és Rád! 
II. révén. A  bácsalmásiak második gól
jának is Folcz volt a szerzője. Jó: Har
mat, Vági és Kassai, illetve Hang, Folcz 
és Bagi.

A Csabai A K  csapata vasárnap zárt 
kapuk mögött tartotta első kétkapus 
edzését. Ellenfele a Rokka együttese 
volt- A CsAK 9:0 (4:0) arányban győzött. 
Góllövő; Uhrin (3), Perza (3), Simon (2) 
és Szombati. Az első félidőben' Lipták 
CsAK egy szerencsétlen összefutás alkal
mával a lábát törte. A  CsAK játékosai 
közül néhány jó  formában játszott.

Komáromban nagy sikere volt Molnár 
Ignác előadásának. Az előadáshoz Bárány 
Anzelm, a K FC  elnöke mondott beveze
tőt. A négyszáz főnyi hallgatóság nagy 
élvezettel hallgatta végig Molnár szak
szerű előadását.

IOSC—Szenilörioci AC 2:1 (1:1). Barát
ságos. Vezette: Merényi. Góllövő: Laki. 
Ulicska, illetve Pukár. Mindhárom gól 
1 1 -eaből esett.

A Vasas szerdán délután a Testvériség
gel játszik a Testvériség-pályán.

GTE—;B1K mérkőzés lesz csütörtökön
délután a Megyeri-utón,

4 legtöbb ruszin csapat 
a nehézségekben 
gazdag őszi idéuv 
után szerencsésebb 
tavaszban bízik

Az ungvári ruszinok 
csapata, az SK Kusj, 
amióta a nemzeti baj
nokságban játszik* jól 
megállta a helyét. 
Talán csak tavaly 
ősszel halványodott el 
egy kissé a csapat. A 

vezetőség azonban most sem elégedetlen
kedik.

— A csapat őszi szereplésével — mon
dotta Ivancsó Antal dr intéző —, úgy- 
ahogy 'meg voltunk elégedve. Bár tagad
hatatlan > hogy balszerencse üldözött ben
nünket. Tóth I I .  láb törése és Radyk 
csontrepedése lelkileg is megviselte a 
csapat tagjait. Aztán nagyon megérezték 
Kahán II . ,  Ivancsó, Papp és Ackermann 
hiányát is. ők az idény legnagyobb ré
szében nem játszhattak. Az idén január 
10-én kezdtük el az edzést, Szukovszky 
Mihály edző vezetésével. Eddig két alka
lommal már kétkapus játék is volt. A 
pályánk egyelőre nagyon rossz állapotban 
van. Nem hiszem, hogy a bajnoki ra jtig  
rendbe tudjuk hozni.

— Az őszi csapaton aligha változtatunk 
a tavasszal, — mondotta még az intéző. 
— Mindenesetre nagyon érzékenyen érint 
bennünket Gyimesi távozása. Az ö he
lyére végleges megoldásunk még nincsen. 
Nélkülözni fogjuk még Hajlik I l l -a t ,  
egyik legjobb csatárunkat. Uj szerzemé
nyünk egyelőre csak Simon I I .  ő  a 
Munkácsi SE-bŐl jö tt hozzánk. Vele td- 
madós őrünk belsőhármasa valószínűleg 
így alakul: Csancsinov, Juchicid, Simon. 
Nagy gondot okoz a szélsők kérdése. 
Tóth //., sajnos, még harcképtelen• 
Gyimesi helyét Tóth I-e l szeretnénk be
tölteni, ő a brünni Zsideníce hátvédje 
volt. Tekintettel arra, hogy Tóth I .  a 
cseh szövetség szabályai szerint is meg
szűnt a Zsideníce játékosa lenni, remél
jük , sikerülni fog részére a játékenge
délyt megszereznünk. Radykkal együtt 
kiváló hátvédpárunk lenne. Papp, bár 
nem tartózkodik Ungváron, továbbra is 
a mi színeinkben fog játszani.

Az SK Rusj vezetősége egyébként el
határozta, hogy tavasszal ,,bedob" né
hány ifjúsági játékost is a csapatba. 
Mint mondják, f,megértek” már arra, 
hogy az első csapatba kerüljenek.

A Gyulai AC vasárnap tartottja köz
gyűlését. A tisztikar így alakult. Elnök: 
vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla. Titkár: 
Endrész József dr. Szakosztályvezetők: 
Chrisztián László (atlétika). Körmendy 
Imre (kerékpár), Balogh Mihály (labda
rúgás), Fogarassy Gyula (teke), Komját- 
szeghy Endre (tenisz),

L E G Ú J A B B !

Rubint vezet! 
az Elektromos- 
Ferencváros 
mérkőzést

A  vasárnapi KB fordulóra a JT teg
nap este jelölte ki a játékvezetőket a 
következőképpen:

Kispest—Újpest, Kispest, 3. Vezeti: 
Palásti. (Závori, Erős).

Szeged—Szolnok. Szeged, 3. Vezeti: 
Horváth J. dr. (Selmődi, Gaál G., mind
kettő délről).

Gamma—Haladás, BEAC-pálya, 3. 
Vezeti: Rónai. (Boros, Dobronay).

Elektromos—Ferencváros, Latorca-utca, 
Vezeti: Rubint. (Bankó, Czigány). 

DiMAVAG—BSzKRT, Diósgyőr, 3. 
Vezeti: tögner. (Rózsa dr, Palkó, mind
kettő északról).

Törekvés—WMFC. Hungária-úfc, 3. 
Vezeti: Kékesi. (Novotny, Papp).

Tokod—SalBTC, Tokod, 3. Vezeti: 
Szőke II. (Czigelédy, Dénes, mindkettő 
középről).

NB II.
Pénzügy—Soproni VSE, Pasaréti-út. 

Endrődi. Postás—MTK, Lóverseny-tér. 
Moldoványi. BLK—Pécsi DVAC, Béke
utca. K. Nagy. Szombathelyi FC—Vasas, 
Szombathely. Schramm. Zugló—SzEAC, 
Öv-utca. Újvári. Soproni FAC—Szegedi 
VSE, Sopron. Periinger. ETO—D. 
Magyarság, Győr. Paulkó. EaFC— 
MÁVAG, Erzsébet-utca Kőhalmi. Kassai 
AC—Pereces, Kassa. Haskó. T. Előre— 
BVSC, Tatai-út. Szöllősi. Mátészalka— 
Miskolci VSC, Mátészalka. Nagy Zs. dr 
Debreceni VSC—Rákóczi, .Debrecen. 
Fedák. Rusj—Ganz, Ungvár. Ferenczy. 
SSE—Ózd, Salgótarján. Lantos.

A  finn síváSté 
m egism ételte  
világbajnoki 
győzelm ét

Garmiscli, február 17.
A  garmischi téli játékok utolsó síver- 

senyét, a J/xl0 km-es váltó futást hétfőn 
bonyolították le. A  két nagy vetélytárs, 
Finnország és Svédország is nélkülözni 
volt kénytelen legjobb emberét. A finn 
csapatból Kurikkala, a svédből Dahlqvist 
hiányzott. A két csapat most is hatalmas 
küzdelmet folytatott a hurokalakban ki
jelölt, 850 méter szintkülönbség:! pályán 
s végül a finnek győztek.

Az együtt induló váltók közül a fin
nek azonnal megszerezték a vezetést, bár 
Lauron*m.ak Brőnstrümmcl nagy harcot 
kellett vívnia. A  svéd versenyző azonban 
bukott és ezzel sokat vesztett. Meglepő 
jól futott a svéd B) csapat egy-két tag
ja: velük esetleg győzhetett volna Svéd
ország. A  legjobb részidőt a Garmischban 
újra formába jött Olkinuora futotta. Az 
eredmény:

1. Finnország T. 2:17:55 (Lauronen. 
35:51, Forssel 34:29, Silvennoinen 34:31, 
Olkinuora 33:14 (a nap legjobb' ideje!), 2 
Svédország I. 2:19:11 (Braenström 36:07, 
Pahlin 35:43, Johansson 33:37, östens- 
son 33:44), 3. Svédország II.  2:20:49
(Andersson 37.11, Back 35:06, Viklund 
34:54, Matsbö 33:39).
4. Németország I. 2:22:04 (Leupolű 4CJ18, 
Gstreln 34:15, Demctz 34:01, Beruer 33:30),
5. Finnország II. 2:27:07 (SipilH, 37:28, 
Karppinen 35:36, Jalkanen 37:i9, Nikunen 
36:24), 6. Finnország III. 2:29:08 (Rytkl 
40:51, Heiskelae 37:12. Vannlnen 36:04. 
Alakulppi 35:01), 7, Olaszország 2:29:42 
(A. Compagnoni 42:09, Pérsuni 37:04, 
Jammaron 36:07, Gerardi 34:22), 8. Német
ország II. 2:33:58 (Simon S9:34. V/öss 
37:15, Bauer 38:37, Meergans 38:32),

9. Jugoszlávia 2:40:08 (Klánéi.ik 44:40, 
Smolej 39:21, Knific 38:08. Ralzirager 
37:59), 10. Németország I I I .  2:42:32
(Sclniolncr 44:39. Wöllc 40:04, Burk 39, 
Znhier 38:49), 1 1 . Jugoszlávia I I .  2:54:41,
12. Szlovákia 3:00:49.

Labdarugó műkedvelők...
Az NB III-hai. ezercplő Cs. MOVE nem 

dúskál anyagiakban. Törekvő társadalmi 
amatőr c^y-esülct, amely jóformán csak 
a szurkolók fillérjeiből tartja fenn ma
iját. Mint azt már megírtuk, tavasszal 
szeretnék megvalósítani húszéves álmu
kat: pályát akarnak maguknak építeni. 
Ehhez pedig B-ok pénzre van szükség. 
Hogy az építkezés megindulásához szük
séges összeget minél hamarább előteremt
sék, elhatározták, hogy szír-darabot fog
nak elő<adni. Ezért a játékosok a torna
termi edzések helyett s^índarab-probakra 
jártak esténként. Eredmény: az egyik este 
telt ház el-őtt, nagy sikerrel játszottak a 
„Csókos huszárok*’ című operettet a cse
peli Kul tárházban.

A  szurkolók böldogan tapsoltak kedven
ceiknek, akik a színpadon is megállték 
a helyüket, de azért többen megjegyez
ték:

—- Szívesebben tapsolnának már a fiúk 
nők egy bajnoki mérkőzésen!

Mások viszont így aggodalmaskodtok:
—■ Csak nehogy a fiúk csupa megszokás

ból, tavasszal a pályán is szmészkedje- 
nek! Ámbár az ellenfél 16-osan belül az 
sem árt,

, , , mf***t& »

A Törekvés tartalékjai, akik az NB 
III. bajnokságáért harcolnak, együtt tar
tották edzéseiket a ,.nagyokkal*’. Vasár
nap már komoly edzőmérkőzést is játsza
nak a WMTK ellen.

Az FTC könnyelmű játéka sehogyan 
sem tetszett és tetszik a vezetőségnek. 
Honigberger intéző szerint van ugyan 
sok kifogásuk a fiúknak (kevés edzés, 
rossz talaj stb), de a könnyelmű játékra 
nem lehet mentséget találni. Most már 
vasszigorral fogják a fiúkból a könnyel
műséget kiirtani.

Az amatőr bizottság ma, kedden este fé l 
8 órakor ülést taTt. ^

A JT szokásos hétfőesti előadását ezen 
a héten kivételesen szerdán oste 7 óra
kor tartja Vághy Kálmán és Selmeczy 
Lajos az MLSz székházának földszinti 
tanácstermében.

A  szegedi NB II.  csapatok, az S2VSE 
és a SzEAC ma edzést tartanak- 
A vasutasok vasárnap Sopronban a 
SFAC ellen kezdik az idényt, az egyete
mistáknak a Zugló lesz az ellenfelük.

EG YESÜ LETI H ÍREK
A Budapesti TK  f. hó 23-án este fél 8 

órakor a Szent László-útba 26. ez. alatt 
■álarcos estet rendez*.

KOSÁRLABDA

A BSzKRT I -nyerte 
a kesátriabda 
Tlllám tornát

Túljutottunk a viMámtorna utolsó fos** 
dulóján. A  befejező forduló sem maradt 
hűtten magához. Volt izgalom^ érdekes  ̂
ség és meglepetés. Es az utóbbi azonban 
éppen ott, ahol a legkevésbé várták, A 
BEAC tartalékos csapata vereséget szen
vedett a BBTE-tÖl és pontot adott 1© * 
MAFC elleni mérkőzésen és ezzel a dön
tetlen ered műn yel megpecsételődött 
egyetemiek sorsa. A  BSzKRT megérd©-’ 
melten, de hatalmas küzdelem^ után 
végleg megnyerte a Budapest székesfő
város által adományozott vándordíját. A 
testnevelők elliei. vívott óriási csatában ® 
vildamosiak megmutatták, hogy ha keli# 
fogcsikorgatva is tudnak küzdeni a gy°" 
zeíemórt. A  történelmi hűség kedvéért 
azonban le kell szögeznünk, hogy ha 
BEAC-ban Csányi Sanyi ésn Stolpa B 
játszik, akkor minden valószínűség szerint 
a-z egyetemiek nyerték volna a villáratoT 
mát. Hiszen a két kiváló játékossal f f  
győzték volna a budaiakat és a MAFü 
ellen sem adtak volna le értékes pontot 
a torna döntő fordulója során..

A minden vonatkozásában kitünően ss* 
került kosárlabda torna a teljes siker j£* 
gyében fejeződött be. A  csapatok — ku' 
lönösci- az utolsó fordulóban — kitűnő 
játékkal szórakoztatták a zsúfolt karza
tok népét. Valósággal versenyeztek, hog£ 
melyik tudja a másikat túlszárnyalni 
jobb csapatteljesítményben. És ami talaj1 
a tagörvendetesebb: a nagycsapatok 
lett a közép- ós az utánpótlás gárdája & 
egymást múlta felül a szebbnél-szebb cs&- 
pattéijesítményekbér. Áll ez elsősorban ® 
BEAC fiatal gárdájára. Mi már régóta 
valljuk, hogy az egyetemiek utánpótlás8, 
mit yen nagy nyeresége a magyar kosár 
Labdasportnak. Biztosra vesszük, ho|í 
rövidesen — talán már a jövő bajnós} 
idényben — a Legjobb csapatainkkal! 
együtt emlegetik majd a BEAC I I  re-mek 
erőkből álló gárdáját. Örömmel láttuk 
a tornk küzdelmeiből újjászületni a TFS<" 
csapatát is.

A BBTE harmadik helye meglepetés* 
de a mutatott játék alapján teljesén meg
érdemelt. Sőt. ha a második fordulóba*1 
nem üldözi a balszerencse őkét, akkor 
még jobb helyen io végezhettek volaiá* 
A BSE nem vette komolyan a tornát. ® 
MAFC még gyengélkedik, a BSzKRT 
I I  még túlságosan „fiatal,'®

Jó munka volt; Várjuk a villám»orn$ 
folytatását.

VASÁRNAP ESTI EREDMÉNYEK
I .  o, f é r f i

BSzKRT T-—TFSC 15:1S (9:9). Vezette] 
Szabó J. és Bácsalmási dr. Ragyogó 
mérkőzés. A  testnevelők kitünően játszot
tak. Kosárdobó: Velkei (7), Mögyoroe*
(6)  , Kardos és Szamosi, illetve Szittner 
(4). Szomor (5). Kelemen és Kamara* 
(2—2 ).

BSE—BEAC I I .  1S:5 (5:2). Vezette.
Enyedi és Király. Kosárdobó: Szabó II*
(7) . Mátyási II. (4), Pusztai (2), illetve 
Rébay (4), Perei.

BSzKRT J.—BBTE S6:Í5 ((17:1,). Ve
zette: Szabó J. és Szittner. Kosárcjobó. 
Velkei és Szamosi (10—10), Sólymost
(8)  , Mogyorósi (3), Kardos (5), illeti® 
Tichy I. (6), Nonn (3), Tichy II., Péten 
dr és Gáthy (2—-2).

I I .  osztá lyú  f é r f i :
Gamma—TFSO 76:50 (37:23). Vezette* 

Enyedi és Udvardy. A pompásan félj** 
vult Gamma remek játékkal győzött f  
Szomorral és Kamarással megerősített 
testnevelők ellen. Kosárdobó: FülÖP
(31). v. Szomolnoki (19), Csilla? (12), Si
mon (8), Borsos (6), illetve Beck (2Ö'» 
Kamarás (13), Szomor (9), KuCzin (3)-

III. o. női
TFSC—Koszorú 22:9 (14:3). Vezette!

Mészáros éa Enyedi. Koü^rdobó: b‘
Kovács (10), Képes (8). Méray (4), illetve 
Oroszné (5), Bakos (3), Hanák.

A I ir  O. N fil b a j n o k s á g  á l l a s a
A TÉLI FORDULÓ UTÁN

1 Koszorú NAM I A ) 5 5 — 16
2. TFSC 5 4 1 8
3. BEAC 5 3 2 ®
4. Koszorú III .  5 2 3 4
5. Koszorú NAM I B) 5 1 4  2
6. Koszorú MBSz 5 — 5 —•

A VILLAMTORNA VÉGEREDMÉNYE
1. BSzKRT
2. BEAC I.
3. BBTE
4. BEAC II.
5. TFSC
6. MAFC
7. BSE
8. BSzKRT II.

1 12 
1 11 
2 9

7 — ■ 7 —

TEKÉZÉS
AZ ÖS7A FORDULÓBAN ÉLÉRT  

CSAPAT., IL LE T V E  EGYÉNI 
TELJESÍTM ÉNYEK

Közt. Szöv. csapata már harmadik év® 
vesz részt a szövetségi bajnokságban, r* 
nyolcas csapata a II.  osztály B) csoport 
jában, a négyes pedig a IV. A ) csoport 
bán indult. ..

A S. IT B)-ben 11 játékosuk szerepelj 
A mérkőzéseikből négyet .a FUzér-ú- 
pályán, mint páljmválasztő játszotta »e: 
egyet pedig a hűvösvölgyi pályán. 
az 5 mérkőzésüket megnyerték s 
ponttal veretlenül vezetnek. A csapat 
14.731 la dobása 368.3 faátlagnak í « ‘® 
meg. — 400-on felül csak Trunner (41*7 
403—401) dobott. A  legnagyobb ereo, 
ményt, 3002 fát (375.2 átlag) a MAVMj 
ellen érték el. — Egyénileg legjobb®} 
szerepelt játékosok: 1. Trunner 395.2, f  
Hargitai Imre 380.6. 3. Ráez dr 370, / ' 
Tass 367.5, 5. Utrl 3S6, 6. Taub Jenő

A 4/A) csoportban C3ak 5 játékosig 
Szerepelt a Közt. Szöv., ezek közül b®' 
rom (Hargitai, Trunner, Rácz dr) * 
összes mérkőzésekben résZtvett. 8 poPV 
tál a II. helyet foglalta el s ha két*? 
versenypályával rendelkezne, itt. is kön! 
nyen első helyen végzett volna. A c,a. 
pat 12.847 fa  dobása 535.2 átlagnak 1 , 
lel meg. Mérkőzéseinek felét a Füzér-u- 
pályán játszotta. A legnagyobb erf%  
ményt. 2236 fát a Vízművek ellen értt
el. Egyénileg legjobban szerepelt: , 
Volent 542 . 2 Hargitai 534.5, 3. Tnlt* 
ner 533.5 faátlag.

CFolytatjuk .) .

A S Z T A L IT E N IS Z
Középiskolások asztali tenisz verseBÍ® 

Szatmárnémetiben, Vasárnap délutánt 
református gimnázium, a kathún*cua 
gimnázium, a felsőkereskedelmi és ,j 
faipari szakiskola növendékei a s f * .
tenisz versenyt rendeztek. Eredmény’ 
Egyes; 1. Braun (ref.), 2 Román (faipa^JJ
3. Ligeti (ref.), 4. Kecskedi (ref.). Tar2,á 
1 . Braun—Hadadi (ref.). 2. Ligetí—Bar^ 
(ref.), 3 Papp— Szöcs (kát.), 4. Tatár L 
Tatár II. (kér.)


