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Magyörország-Szlovákía 6 : 0

Pompás győzelem m el 'kezelte szerep
lését k o r »  ii gcsapat cm k Garm isehban

Garinisch-Partenlílrcheii febr. 20.
A. fiatal szlovák válogatott jég

korongcsapat, amely szerdán délután 
J német együttesnek 40 percig igen 
kemény munkát adott, csütörtökön 
délután a magyar válogatottól 6:0 
(4:0, 1:0, 1:0) vereséget szenvedett. 
A magyar csapat egészen másképp 
látszott a szlovákok ellen, mint a 
kémet együttes. A  magyarok állan
dóan támadtak és gyors lerohan á- 
Saikkal a kapu előtt tömörülő szlo
vák védelmet széthúzták, mint a 
forgószél száguldottak a játékosok 
8 minden lehetséges helyzetből ka
rúra ütöttek. .A. magyar együttes 
győzelme megérdemelt volt. Mivel a 
Szlovákok a küzdelmet a magyarok

fölénye ellenére sem adták fel, a já 
ték izgalmas és változatos volt s a 
stadion közönségének nagyon tet
szett. A  szlovák védelem különben 
kezdeti meglepődése után harmadról 
harmadra javult. A  magyar csapat
ban Csák dr és Szamosi,- a szlovák 
együttesben Snida játéka tetszett a 
legjobban. A  gólokat a következő 
játékosok ütötték: Tele (3), Szamosi, 
Ott és Hárai.

A  mérkőzés szüneteiben a magyar 
Bolond Györgyi, a svéd Furman 
kisasszony, valamint a román Bin- 
dea, a német Kuhn, a Stöhr— Hackl 
és az olasz Combi— de Móri mükor- 
csolyázópár bemutatóját tapsolta 
meg a közönség.
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Holland "dán** tóméi ** magi m 
hölgy ászdmérkőzés!

^Nagyszabású és érdekes tervek 
"ontakozna.k ki a német úszószövet- 
8ág leveléből, melyet tegnap kapott 
kézhez a MUSzl A  németek hatal
mas 'hölgyüszó-tornát terveznek á 
^Vár folyamán Berlinben augusztus 
Ü®.-e körül. Európa legjobb hölgy- 
dszőit gyűjtenék össze a német fő
városban, hogy kétnapos verseny 
keretében eldöntsék, melyik nemzet
iek van a legerősebb hölgyúsző- 
Sárdája. A  német szövetség a dán 
68 holland hölgyúszó-válogatotton 
felül a magyar hölgyeket is vendé
ü l  akarja látni, hogy a hazai ver- 
Senyzökkel együtt négy nemzet kép- 
yiselöí vegyenek részt a nagysza
bású tornán.
.A . németek már a részleteket Is 
kidolgozták és ezek szerint a két
lapos verseny a következőkből állna: 
'00 és 100 m gyors, 100 és 300 m  
^ell, íoo m hát, 4x100 m gyorsváltó

és 100-1-200+100 m vegyesváltó.\ 
Szó lehet, ezenkívül még néhány 
müugró és toronyugró meghívásáról 
is. Egy-egy nemzet nyolcfőnyi ver- 
senyzögárdát küldene a német, fő
városba. A  német szövetség gyors j 
választ kért a MTJSz-tól.

Az úszűszövetségben természetesen nagy- 
örömmel fogadták a meghívást és 
MUSz a legnagyobb örömmel járul hozzá 
ahhoz, hogy a magyar hölgy-válogatottat 
Berlinbe küldje. Igaz, hogy a dán és a 
holland hölgyek magasan az európai me
zőny felett állanak, de szerencsés esetben 
a németekkel már komoly küzdelmet 
vívhatunk. Egy ilyen találkozónak óriási 
hatása lehet különben is hölg-yúszóspor- 
tui.k további fejlődésére. A  MUSz-ban 
emlékeztetnek egyébként arra, hogy Vá
mos A.dél és Novák Ilonka nagyarányú 
fejlődése egészen rövid idő alatt két űj 
nemzetközi értékű versenyzővel gazda
gította hölgyúszósportunkat és az ő to
vábbi javulásukat feltételezve és figye
lembe véve elképzelhető, hogy nyárra 
még egy-két további „kiugrás" lesz 
hölgyúszó gárdánkban.

Hitler Adolfot,
sí Mérnetbirodalom vezérét béri íel 
a német k e r é k p á r o s  szövetség 
a  Budapest — Bées — München táv- 
verseny fővédnökéül

p^oldogh Nándor, az MKSz Ügyvezető I 
fft^seinöke és Szittya Kezső, az MKSz (

Elektromos-pálya
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Február 23-án* vasárnap 
délután lé! 3 órakor

Elektromos -  
Ferencváros

Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte lé ! 1 órakor

Elektromos II.—  

Hungária SC
barátságos mérkőzés

szövetség m eghívására kedden és szerdán 
Carm isch-Partenkjrchenben tarto tt kerék
páros tanácskozón. B oldogít . Nándor a | 
tárgyalásokról tegnap visszaérkezett Bu
dapestre és a következőket m ond ja :

—  A  német-olasz-magyar kerék
páros megbeszélések Ga-rmisch-Par- 
tenkirchenben gazdag gyümölcsöket 
hoztak. Végérvényesen megállapod
tunk 'a  németekkel abban, hogy a\ 
június havában döntésre jutó Buda
pest— Bécs— München távverseny
mezőnyében az olasz, a német és 
a magyar válogatott áll rajthoz. A  
németele a verseny fővédnökéül ve
zérüket, Hitler Adolfot kérik fel. 
A z M K Sz kormányzó urunkat fogja 
felkérni magyar részről a fővédnöki 
liszteségre. Megállapodtunk az idei 
magyar körverseny időpontja tekin
tetében is. Ez szeptember havában 
jut dűlőre és mezőnyében biztosan 
rajtol a német és az olasz váloga
tott. Ezenkívül döntés történt az 
olasz-német-magyar válogatott pá
lyaversenyek idei rendezésének te
kintetében is.

A  vasúti, utazási kedvezmények, 
közte a sportolók vasúti kedvezmé
nyének megvonása a legsúlyosabb 
helyzet, elé állította a magyar labda
rúgást. A  most vasárnap kezdődő 
országos bajnokság lebonyolítása is 
a legnagyobb veszedelemben forgott, 
mert a kétszeresére növekedett uta
zási költségeket az egyesületek a 
teljes anyagi összeroppanás nélkül 
semmiképpen sem bírták volna.

A  sportolók vasúti kedvezményé- 
I nek visszaállítása érdekében már 
előbb beadvánnyal fordult az OTT a 
kereskedelmi miniszterhez és a 
MÁV-hoz, tegnap pedig hármas kül
döttség járt él az ügyben vitéz 
Horthy Istvánnál, a MÁV elnökénél.
A  küldöttségben vitéz Takách-Tolvay 

I József gróf, Misángyi Ottó dr, az 
I OTT főtitkára és Vangél Gyula tír,
| a MASz elnöke vett részt.

A  MÁV elnöke nagy megértéssel 
hallgatta meg a küldöttség tagjai
nak előterjesztését. Kifejtették előtte, I 
hogy különösen a; labdarúgásnak van 
sürgős és halaszthatatlan szüksége 
az utazási kedvezmény visszaállítá
sára, mert enélkül az egész bajnoki j 
rendszer felborul és a legnagyobb 
magyar sportág beláthatatlan za
varba kerül. Történik ez akkor, ami
kor végre hosszú idő után alkotmá
nyosan is új szellem ós irányzat k e -! 
rekedik felül a labdarugószövetséf 
ben.

Vitéz Horthy István azonnal ma- j 
gához kérette az illetékes osztály 
vezetőjét, Tüske Jenő igazgatót, 
a sport igaz barátját és az 
ö pártoló javaslata után rögtön 
intézkedett, hogy az utazási ked
vezményt . a sportolók részére azon
nali hatállyal állítsák vissza. Egye
lőre egyesületenként 15 fő veheti 
igénybe ezt a kedvezményt az OTT  
igazolása alapján. Amennyiben rend
kívüli esetekben (válogatott atléti
kai viadalok, stb.) ennél nagyobb 
létszámú csapatokról lenne sző, a 
MÁV illetékes osztálya esetről esetre 
külön intézkedik.

A  küldöttség eljárt az ügy lég-. 
I főbb fórumánál, Varga József dr ke- 
| reskedelmi miniszternél is. A z a jó 
indulat és megértés, amit a minisz
ter tanúsított a sportolók életbevágó 
kérésével szemben, szinte meglepte 

a küldöttség tagjait. Mindnyájan a 
legnagyobb örömmel tapasztalták, 
hogy a sport folytonosságának fenn
tartására a kereskedelmi miniszter 
és a M ÁV elnöke egyaránt nagy 
súlyt vet és lelkes és meg
értő támogatásra talált a jogos" ké
rés László Géza min. osztályfőnök
ben, a kereskedelmi minisztérium el
nöki osztályának vezetőjében és 
Tüske Jenő MAV-igazgatóban is.

A  magyar sportnak a küldöttség
ben résztvett vezetői és általuk az 
egész magyar sporttársadalom a leg
nagyobb örömmel állapíthatják meg, 
hogy a hivatott vezetők a mai nehéz 
viszonyok között is mindent elkövet
nek, hogy a sport jogos kívánságait 
kielégítsék, ök is tudják, ml Is tud
juk, hogy ezzel nemcsak a sportnak, 
hanem a magasabb nemzeti eszmék
nek is szolgálnak.

Háromharmaclos mérkőzésen 
4s2«ra előzőit a ICispest a BVSC

elten
Az Idősebb Olajkár megjelent az edzésen, de 

nem kapott helyet a csapatban
A párnapos csapadékmentes idő 

szépen rendbehozta a kispesti pályát. 
A  sárfoltok még nem tűntek el, de 
a talaj egyáltalán nem süpped. A  
szokásos kapuralövöldözés után 
enyhe késéssel Puskás edző vezeté
sével kezdődött meg a mérkőzés. Az 
Újpest ellen készülő Kispest így állt 
fel:

Gergő —  Monostori, Vig  —  Szak
lap, Próbajátékos, Hidasi —  Kin
cses, Nemes, Zalai, Beke, Titkos.

OerS ugyan öt. percet késik, öt addig 
Odry helyettesíti a. kapuban. A  kapu 
mögött Herényi, Szabó 11. és Olajkár 1. 
passzolgat. A  fegyelmi alatt álló Olajkár 
I. tehát megjelent az edzésen, de nem 
kapott helyet a csapatban. Úgy látszik, 
hogy az Cfia.?7cí£r-fivérek vasárnapi játé
kára nem számít a kispesti vezetőség.

Még csak 10 perce játszanak, de a kö
zönség máris megállapítja, hogy Hidasi 

\ milyen kitünően mozog a balfedezet he. 
lyén. Ennél cáak a 16. perc hoz nagyobb 
örömet, amikor Kincses mesteri labdá
jából Titkos nagy gólt fejel. Korai volt 
azonban' az-- üröm, pedig a BV3C, az: El
lenfél Is belenyugodott már az l : 0-ába. 

[Pusteds edző azonban úgy látja, hogy 
Kincses kívülről adta be a labdát és a 
gólt nem adja meg. Az első hármán 
eseménye még, hogy Nemesnek rálépnek 
a kezére, az összekötő csak ötperces pi
henő után, bekötött kézzel folytatja a 
játékot..

Amint fordulnak,' ilyeneket hallani:
— Biztosan.' kikap- az Újpest, — mondja

az egyik szurkoló.
— Nagyon kitömnek bennünket 

gellérék, — ez a másik véglet.
Van, aki az aranyközépúton szeretne 

megtalálni az egyik pontot.
A második harmadra Szabó I I .  jön ob 

az erdélyi próbajáfcékos helyett. Az első 
szögletet a BVSC szerzi meg, de • aztán 
Nemes góljával válaszol a Kispest. 1:0. 
Dicsérik a szép és eddig egyetlen, t&. 
hát nagyon kedves gólt, de változatla
nul visszatér a refrén:

— És a Hidast milyen kitűnői 
Aztán Gállni kap nagy tapsot egyből,

fordulásból belőtt góljáért a IS. perc
ben (2:0). Erre meg is jön az ifjú ígé
ret kedve és egy perc múlva Kincses 
szögletét továbbítja fejjel a hálóba. 3:0. 
Szabó I I .  húszraéteres szabadrúgás gól
jával már 4:0-ra vezetnek a piros-: 
feketék.

A  harmadik harmadban Zalai lesz a 
középfedezet, de csak azért, mert egy 
kis külön tüdőmunkára van szüksége. A  
Kispest mintha únná már egy kissé az 
edzést! A szabályos WM-rendszerben ját
szó BVSC egyre többet támad és Pásztói 
két góljával (az első fejes volt, a má
sodik les) szépít az eredményen. A  sű
rűn ereszkedő köd miatt ez a harmad 
csak húsz percig, tart. -

A  piros-feketék közül Hidasi, Szabó II. 
és Kincses látszik biztos pontnak. Az 
lenne Titkos is, ..ha néha balra is. ját
szanának. A  BVSC-nél Gyarmati, Gazdag,, 
Szabó és Lőrinc tűnt ki.

Az edzés után Puskás edzőtől az ősz* 
szeállítás felől érdeklődünk. Ez volt a," 
válasz: . , "  •

— Hol vagyunk még az összeállítás,, 
tói!? . . .

mm

Mosostyí és Rumos kitűnő 
Játéka, volt a BSzKRT esti" 
tortok! edzésének eseménye

A BSzKRT második csapata egy félidőn át sok
kal jobb volt az elsőnél

A  magyar sportközöuség hálásan 
köszöni ezt a jóindulatot, amely re
ményt nyújt arra, hogy a nehéz vi
szonyok között felmerülő egyéb 
problémákban is felsőbb helyeken 
hasonló megértésre talál.

BEAC-pálya llMezí-i
Február 3 3 -án , vasárnap 

délután Iá i 3  órakor

Gamma—Haladás
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte lé l 1 órakor

Gamma B— BEÁC
barátsága? mérkőzés

A  BSzKRT kiadós edzést tartott csü
törtökön délután. Mindenki kínt volt, aki 
csak él. Mindössze Balogh hiányzott. To
kodon erősen meghűlt, s rnég csütörtö
kön is lázas volt.

Az edzés első fele céltorna volt. E lő
ször egy kört gyalogoltatok Kutrucz 
edző a játékosokkal. Ezt lassú futás, 
majd pedig egy gyors kör követte. Ez
után különböző láb, kar és hasizom gya
korlatok következtek. Az edző természe
tesen jó példával járt elől s minden 
gyakorlatot végigcsinált a fiúkkal. K i
derült, hogy Kutrucz János még ma is 
hajlékonyabb valamennyi futballistájánál’. 
A spárgát például megközelítőleg sem 
tudta senki sem úgy megcsinálni, mint 
az edző.

Kiderült az is. hogy a jő játékos híré
ben álló futballisták voltak a legtnere, 
vebbek.. Kovács I  például olyan nehezen 
hajlik, mintha he volna rozsdásodva a 
dereka. Ugyanez áll Bíróra, Mészárosra. 
Benére, Pálira és többé-kevésbé vala
mennyi kék-sárga játékosra Is.

Először a tokodi „nagyegy" játszott a 
második csapat, ellen. Bizony meglehető
sen rosszul. Most már a tálaj is jó volt 
s a. csatársor az első félidőben egyetlen
egy épkézláb támadást sem tudott össze
hozni. Báné például kitörölte a szótárból 
a keresztlabdát. Ugyanez áll Forgácsra 
is. íg y  természetesen minden kecsegtető 
támadás a védőkbe ütközött.

A  második csapat csatársora már sok
kal ötletesebben, és színesebben -játszott. 
Állandóan a nagyhírű védelem' orra előtt 
tanyáztak s a góllövéstől sem idegenked
tek. Az első félidőben Gráf két gólt is 
lőtt egymásután. Még az sem zavarta az 
ügyes jobbösszekötőt, hogy Biró Sanyi 
oldalán játszott. Nagyo-n élt még Szila 
iryi. a balszélső. is. Igaz, hogy neki kön3r 
nyfi. dolga volt. Miklósi, egyáltalán nincs 
formában s azonkívül ,u rendszeradla fö l
adatát sem érti tökéletesen.

Bezzeg Mosonyi, "a tartalék hátvéd au
rái jobbéin, feltalálja -magát ebben a sze
repkörben. Csütörtökön olyan - jól, fölé
nyesen éa hideg* fejjel, játszott, hogy 
minden valószínűség szerint vasárnap 
D1MAVAG ellen ő lesz a kék-sárgák 
jobbhátvédje.

Elsőrangúan játszott még Rumos Is. 
A passzai olyan pm. W ak  voltak, mintha 
mioden labdájának sz-ime lett volna. 
Kár, hogy még. csak most kezdte el/az 
í/ő készül tóéit, /

A . második félidőben Kutrucz eeteS már 
össze,forgatta mindkét. csapatot. Az egy
ből is, a kettőből ia sok játékost lekül”, 
dött, hogy az Időközben összegyűlt har
madik garnitúra játékosai is szóhoz jus
sanak. No mag Cseh Matyi is. aki ea« 
úttal a BSzKRT edzését tisztelte meg meg
jelenésével.

A  játéknak ebben a.részében mér .sok? 
kai jobbai, ment az első csapatnék. En
nek azonban az volt az oka. hogy a ket
tőt nagyon meggyengítették. Kovács I  és 
Boné hamarosan egyenlített. Sőt a veze
tést is megszerezték a nagyok. A  szürkü
let leple alatt azonban a második esapűi 
kiegyenlített.

— A  játék nem nyugtatott meg, —» 
mondotta, az edzés végén Kutrucz János, 
—■ Csak Mosonyi játékának őrülten). 'Va
sárnap minden valószínűség szerint ját- 
■süt Diósgyőrött. A  végleges összéaJlí- 
tás felöl c»ak később döntök.

Kispest város sporttelepe
Kispest — Szent Imre herceg-űtja

Február 23-án , vasárnap 
délután lé l 3 órakur

Nemzeti Bajnok! mérkőzés 

előtte léi 1 órakor

KAC— Bifkerr SC
barátságos mérkűsjós
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Í0«0 PENGŐS PÁLYÁZAT!

!l.6rsiá|osIippeiőBajnokság * ' !
Beérkezési határidő: március 1„ 15 óra ' 

Újpest—Szeged a, aoo. a. a, 90 » .0. 8o# 

Ferencváros—DiMÁVAG 0. 00 s*.

WMFC—SaiBTC 0.,„ •..

BSzKRT—Törekvés

Szőlőiek—Gamma „ „  «a*c, 0

Tokod—Kispest „„.„„„o .»«..,«>

Haladás—Elektromos 0* ,a, 0 „„„s ,,

DVAC (Pécs)—Szomb. FC 
Pótverseny: A  pontversenybe csak j
mérkőzés elmaradása esetén kér ti I 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt él.
Szegedi VSE—D. Magyarság

Soproni VSE—Postás 2.,.,

M TK -B LK

Misk. VSC—Debr. VSC ....

Bakiid y : »4«* sca í.5«i<ts«»ío.j k  n u t >•

Utoa: ................. ....... ....................
A beküldő aláveti magát, a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kii.t ötnél több szelvényt küld, kö 
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

Csak a hátvéd pár 
összetétele bizonyta
lan az Újpestben

Az Újpest várható összeállításáról a 
kővetkező közlést kaptuk:

— Csak azon gondolkodunk még, hogy 
hogyan állítsuk össze a hátvédpárt, Há
rom. egyenlő eséllyel pályázó hátvéd
jelöltünk van; Futó, Fekete I és Balogh
II. Csak pénteken döntünk, hogy melyik 
kettő játszik. Mindenféle párosítás elkép
zelhető. A kapus Sziklai, a fedezetsor 
Kármán, Szűcs, Balogh I. A csatársor: 
Németh, Vidor. Zsengellér, Szusza, Tóth
III .  Van egy kig lehetősébe még annak 
Is, hogy Adám. lesz. a. jobbszélső, mivel, 
azonban Németh jobb formában van, 
valószínűbb, hogy Németh játszik }, jobb- 
szélen a Kispest ellen.

- — — < ❖ > — —

Két változás
e 7 0 0 0  pengős pályá
zatunkban

Hétfői számunkban hirdettük ki a 7000 
pengős pályázatunk összes tudnivalóit. 
A, pályázóink közül néhányai; kérték, 
hogy változtassuk meg a második hely 
díjazását és a Nyeretlenek versenye fel
tételeit. Ezt a kívánságot mi teljesítet
tük. Eszerint tehát a Főverseny általá
nos csoportjában

a II. díj 251) pengő készpénz lesz
g 240 pengő értékű ezüst zsebversenyóra 
Helyett

egy 200 pengő értékű Agfa karát
fényképezőgépet (F  3:5 fényerejű 
lencsével, compour rapid zárral, bőr
tokkal) és egy 40 pengő értékű férfi 

zsebórát adunk a nyertesnek. 
Megváltoztattunk a Nyeretlenek verse

nyének a feltételeit is. A  pályázók sze
rint ugyanis könnyen előfordulhat az, 
hogy valaki öt pengőt nyer valamelyik 
heti versenyben s a pályázat végén esé
lyes lehetne a Nyeretlenek versenyében 
az első díjra (40 pengő) s most csak 
azért nem nyerheti meg ezt az első dí
jat, mert egy ízben nyert öt pengőt.

Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a 
Nyeretlenek versenyében- mindazok nyer
hetnek, akik pályázatunk során a heti-, 
csúcs-, telitalálat- és rendkívüli ver
senyben, valamint a Verseny a másfél
százasért versenyben és az ötös Torná
ban összesen 40 pengőnél nagyobb ösz- 
szeget nem nyertek, illetve nem nyernek. 
Nyerhetnek azok is, akik a főverseny- 
ben kisebb díjat nyernek és ugyanakkor 
a Nyeretlenek versenyében is jól állnak 
Ezek annakidején majd választhatnak, 
hogy melyik díjat kívánják.

300 párlutballcípő
[saját műhelyemben készült] minden 
méretben [használt is]. Használt 
futballfeiszerelést veszek és adok

Beringer István (iáiét
V ili., József-körút 4 4 . ss.
(Józsot-n. sarok) Telefon : MH - ÍOO.

V.4.EYAZATI ÜZENETEK
Szebb jövőt: Amíg a korlátozások tar

tanak, addig fígyetembe vesszük a posta- 
bélyegzőt ír, de csak akkor, lia a lóvéi 
vasárnap délelőttig, tehát a mérkönécek 
megkezdéséig beérkezik a szerkesztősé
günkbe. Ugyanakkor a postabélyegzőnek 
igazolnia kell azt, hogy a pályázó ide
jében adta. fel a szelvényeket, tehát nem 
szombaton tette postára s a lóvéi réfí- 
ércdméi-yben nem a pályázó hibájából 
késett. -- Hebrida: A  jeligét rá kell írni 
a szelvényre. Fontos az is, hogy előbb 
a .jelige kerüljön a szelvényre s azután 
sz íin neve. — Süvegh Béla! Nőm, leszünk 
különbséget régi, vagy új pályázó között. 
Minden pályázó egyforma. — Unkáé* 
Vilmos: Fontos, hogy a nevét minden 
szelvényre -fúrja. Ha csak egy szelvény
be is nem írja rá, altkor könnyen elű- 
íordnlhat az. hogy azt a szelvényt a név
telen szelvények között kezeljük. — Kon- 
rárt Tamás: A  jeligét is rá kell írni a- 
sz-*lvényre. — Károlyi József! Bélyeg 
j.éikíi! érkezett szelvényei érvénytelenek.
Helyes nélkül szelvényt küldeni célta
lan. Még «ok más*pályázd.1 .bélyeg nélkül 
érkezeit szelvényét )3 érvénytelenítettük.
— Kábel Lajos: Ha a bélyegeket össze 
ragasztja, akkor h szelvénye érvénytelen.
— Kohl János; Non: kel! részleteznie azt, 
jiogy a szelvénnyel melyik versenyben 
óhajt indulni, mert minden Szolvény min-

■ itten versenyben részt vesz.
Siujce.r János. Horthy Mlklós-űt: Szel

vénye érvénytelen, mert a válaszlevelező
lapot elfelejtette mellékelni.

E G Y  K ISFIÚ  ELIN DU L...
Nehéz egy vidéki gyetek élete Pesten, sőt — Újpes
ten ÍS" Akit féltettek az olimpiai stadion fonó leve
gőjétől — Hogyan szerezte vissza elvesztett önbizalmát

TÓTH MATYI,
a z U  j p e s t v a l o g a t o t t b a l s z é L s ő j e

A nagy Ionná titka(Opatíi;
„Tét'h Matyi egyike a legna
gyobb balszélsó'-tehetségeknek, 
akit valaha láttam.”

1936 május hó.)

A fonti mondáshoz azért írtuk oda az 
évszámot, hogy az olvasó lássa: Qpata
Zoltán nem mo«t fedezte fel a tehetsé
get Tóth Matyiban, hanem jó pár év
vel ezelőtt, amikor a magyar olimpiai 
válogatott Berlinbe készült. A kis csa
bai Tóth-gyerek akkor még mindössze 
16 éves volt. Meglehetősen merész dolog 
volt tehát rámondani, hogy „egyike a 
legnagyobb balszélső tehetségeknek*'• 
Opata Zoltán azonban aligha szégyenke
zik, hogy a fentieket mondotta. Tóth 
Matyi azóta igazolta, hogy nagy tehet
ség. Kétszer volt nagyválogatott és igen 
sokszor B) válogatott. Ma. pedig sokak 
szerint Tóth ///. az újpesti csatársor 
legjobb játékosa. Nem volt azonban rö
vid az út, amíg a kis csabai gyerek el
jutott idáig . , „

„Vidéki voltam"
,,Talán kezdjük ott”  — mondja Tóth 

Matyi, amikor látja, hogy kihegyeztük 
a ceruzánkat és újságírói készenlétben 
állunk —. ..hogy bekerültem a magyar 
olimpiai keretbe. 193<J-ot írtak akkor, a 
berlini olimpiára készült a magyar ama- 
tőrválogatott. Nekem, a kis csabai — he
lyesebben békési — gyereknek igen 
nagy dolog volt ez. Azért mondom, hogy 
gyereknek, mert akkor 16 éves voltam. 
Ügy képzeltem, hogy az olimpián majd 
megmutatom, hogy n>it tudok. Már az 
olimpiai fogadalmat is letettem a 
BEAC-pályán, azt hittem, hogy biztosan 
megyek Berlinbe. Úgy volt, hogy egy 
pénteki napon indulunk. Csütörtökön 
azonban jött a hideg zuhany: felhívattak 
a szövetségbe. Pár pengőt nyomtak a 
kezembe és azt mondták: utazzak csak 
haza Csabára. Nem én megyek Berlinbe, 
hanem C sut órás. Kérdeztem: miért?
Azt mondották, azért, mert még fiatal 
vagyok és féltenek az olimpiai stadion 
forró levegőjétől. Félnek, hogy lámpa
lázam lesz.”

Tóth Matyi arcán keserű vonás jelenik 
meg. amikor erre a csalódásra vissza
emlékezik.

,,Én azonban nem hittem el, hogy 
ezért maradtam itthon. Volt, aki a fü
lembe súgta: Azért nem te mentél Ber
linbe, mert akkor 6:5 lett volna a, já- 
tékosatány az olimpiai csapatban a vi
dékiek javára. Ezért szedték le jófor
mán az utolsó pillanatban Csutorást a 
villamosról,- hogy az arány megváltozzék 
a pestiek javára."

,,Nem csoda hát”4 — folytatja Tóth 
Matyi —, ,,lia a kis vidéki fiú mindjárt
kezdetben keserű szívvel gondolt Pestre. 
Életem első nagy csalódását annak a 
véletlennek köszönhettem. hogy nem 
Pesten, hanem egy békésmegyei kis fa
luban láttam meg a napvilágot, ösztö
nösen irtózni kezdtem Pesttől, ellensé
get láttam benne. Gyűlöltem ezt a nagy 
várost. Azt mondtam magamban: soha
többé nem teszem a lábam még a kör
nyékére sem. Aztán — mégis másként 
lett. Jánosy Béla, az Újpest akkori ed
zője már az olimpiai edzések alatt több
ször megnézett és aztán odajött hozzám 
és megkérdezte: nem akarnék-e az Ú j
pesthez szerződni. Mondtam, hogy gon
dolkodni fogok a dolgon. Annyit meg
ígértem, hogy ha valahová megyek, ak
kor csak az Újpesthez megyek. Újpest- 
szurkoló voltam gyerekkoromban. Ami
kor Jánosy az Újpesthez került edzőnek, 
szinte egész Csaba Újpest-szurkoló leit. 
Jánosy a Bohn SC-vel aratott sikerei 
révén nagy tekintély volt Békéscsabán.4'

,,Áz, hogy az Újpest szerződtetett, egy 
kis elégtétel volt számomra az olimpiai 
mellőzés utón. Kaptam azonban még 
egy elégtételt. Amikor a magyar ama
tőrválogatott a sikertelen olimpiai sze.- 
replés után a svéd és norvég portyára 
indult, expressz-levelet kaptam, hogy 
menjek a csapat után. Akkor azonban 
már tárgytalan volt a dolog, mert az 
Újpest játékosa voltam.”

Nem sikerültek 
az első lépések

Tóth Matyi most arról az időről be
szél, amelyet mint kezdő játékos az Új
pestben töltött.

,,Az első lépések bizony nem nagyon 
sikerültek áz Újpestben sem. Úgy vol
tam, mint a kisgyerek, aki valami be
tegség miatt elvesztette a járötudomá- 
nydt és újra járni leéli tanulnia. Én csak 
egy kis vidéki vadóc voltam. Amit tud
tam a labdarúgásból, azt magamtól tud
tam. Újpesten szinte elölről kellett kez
denem az egészet. Uj volt számomra 
minden. Az edzések, a szokatlanul erős 
levegőjű mérkőzések, a nagy ellenfelek, 
akikre úgy néztem fel, mint óriásokra. 
Tele voltam gátlásokkal. Peste, az új 
környezetemet is nehezen bírtam meg. 
emészteni. Aztán jöttek a külföldi utak: 
Afrikában is jártam  és még egy sereg 
más helyen. Ezt a sok új dolgot nem 
tudtam magamban rendesen elraktároz
ni. Megzavarodtam . . . ”

„Az Újpest a bajnokságra tört és én 
kezdetben nagyon jól akartam játszani, 
mindent nagyon jól akartam megoldani. 
Úgy éreztem, nagy játékkal tartozom az 
egyletemnek, nekem nem szabad hibáz
nom. A nagy akarásnak azonban nyö
gés volt a vége, Bizony hibáztam. Ta
lán éppen azért, mert nagyon akartam. 
Sokszor vittem le remekül a kapu elé a 
labdát, amikor azonban odakerültem a 
döntő helyzetbe, gátlást éreztem: Jaj!
Mi less, ha nem. rúgom bet A  „fejesek", 
idősebb, nevesebb játékostársaim bizo
nyára szemrehányást fognak tenni. De 
ha nem is tettek szemrehányást szóval, 
elég volt, ha csúnyán rámnéztek. Én 
igen érzékeny ember vagyok és szörnyen 
féltem a szenirehányástól.”

„Aztán volt más baj is. A fiúk között 
akadt egy-kettő, akik egy szükebb ba
ráti társaságot alkottak. Ezek nem jó 
szemmel néztek, mint betolakodott új 
fiút, aki kiszorítja a csapatból a barát
jukat. Ez is kellemetlen érzés volt. Vi
lágért sem mondom, hogy égettek, de 
tény, hogy egyesek nem jó szemmel 
néztek. Aztán . . . végleg elvesztettem az

önbizalmamat. Vincze Jenő tartotta csak 
benem a lelket, hogy ne szedjem a sá
torfámat és ne menjek haza Békésre, 
ahol szerettek, Vincze azonban váltig 
hangoztatta: ne törődjek vele, ne ve
gyem észre a dolgot, — csakhát nehéz 
az ilyesmivel nem törődni. Azt sem jő 
hallani, amikor az ember háta mögött 
azt mondják: „Vidéki tahö'1. Pedighát 
nem is voltam tahó. Becsülettel elvé
geztem Csabán a négy polgárit és nem 
is. ejtettek gyerekkoromban a fejemre...”

„A Phöbusban 
én voltam a fejes'4

Tóth Matyi aztán a Phöbushoz került. 
Oda adta ..kosztba*' az Újpest.

„Szerencsének mondhatom, hogy egy 
évre a Phöbushoz kerültem", — meséli 
tovább a balszélső. — „A Phöbusban 
nem volt klikk, amely szemben állt vol
na velem. A fiúk mind igen barátságosak 
voltak hozzám. Egy sem hívott , .vidéki 
tahónak". A  vezetők is igen kedvesek 
voltak, különösen Barna Sándor, aki 
nemcsak az én ügyemet, hanem csalá
dom ügyét is felkarolta. A legfőbb azon
ban az volt, hogy a Phöbusban nem 
éreztem magamat elnyomott vidéki Ma* 
fiúnak. Ott — mondhatnám — én voltam 
a f e j e s Ha beadtam, az volt jó, ha 
lőttem, az volt jó és az sem volt baj. 
ha — ír éllé lőttem. New nyomott az a 
rettenetes felelősségérzet, ami az Újpest- 
beit nyomott. A Phöbusban kezdtem 
megtalálni igazi önmagamat. Kezdett 
menni a játék. Amikor a Ferencváros 
9:1 -re verte a Phribust, én még akkor is 
bekerültem „A Hét tizenegyébee*. Beke
rültem a B) válogatottba is. Tagja vol
tam ónnak a B ) válogatottnak, amely 
5:2-re győzte le a holland válogatottat...”

Vissza az Újpestbe!
,,Amikor a PhÖbus megszűnt, Vincze

Jenő szólt -nekem, hogy menjek vissza 
az Újpestbe. Először haboztam, de aztán 
mégis hallgattam Vinczére. Vincze ei is 
vitt a szurkolók törzstanyájára, ott is 
hallottam, hogy valóban szeretnék, ha 
visszamennék. Hát visszamentem. Gon
doltam, ha nem is kerülök be állandó 
tagként a csapatba, egyszer majd csak 
eljön az én időm is, hiszen fiatal va
gyok és tudok is egy keveset futballoz
ni . .  . Aztán csakugyan eljött az én 
időm is. Kétszer már nagy válogatott is 
voltam, egyszer a románok, egyszer a 
jugoszlávok ellen. Mindkét meccsen gólt 
is rúgtam. Sokszor voltam B) válogatott 
is. Azt hiszem, soha nem égtem le, Las
san befutottam az újpesti fiúk kegyeibe 
is. Most már csak barátaim vannak az 
Újpestben. Ennek talán az is az oka, 
hogy 22 éves fejjel én már az öregek 
közé számítok az Újpestben, hiszen öt 
éve kerültem a lilákhoz . . ,M

Arról kérdezgetjük Tóthot: minek kö 
szönheti mostani jó formáját. _ Szinte 
általános vélemény ugyanis Újpesten, 
hogy Tóth Matyi még sohasem volt 
ilyen jó formában, mint most.

— „Ennek — ha igaz — több oka le
het” , — mondja a játékos. — „Az egyik 
talán az, hogy teljesen sportszerűen élek 
és nagyon komolyan veszem az edzése
ket. Akarom, hogy jó formában legyek, 
mert terveim vannak. Célok, amelyeket 
magam elé tűztem erre az évre. Az 
egyik: olyan állást akarok magamnak 
szerezni, amelyre a jövőmet alapozha
tom. Tudom, nem leszek mindig fut
ballista és gondolok a jövőre. Eddigi 
szerény jövedelmemből is sikerült rend
behoznom családom anyagi ügyeitt most 
már magamra kell gondolnom. A másik 
célom: megmondom őszintén, válogatóit 
akarok lenni. Most már minden gátlá
som megszűnt, amelyet mint kis vidéki 
gyerek éreztem, az erőnlétem is jó, azt 
hiszem, menni fog a játék talán jobban 
is, mint a B) válogatott meccsein ment, 
márpedig ott is mindig elég jól ment. 
Fábián kapitány úr a tanú rája. Tu
dom, ez nem lesz könnyű, hiszen Gyet- 
vai a vetélytőrsam, én azonban meg
próbálom . . . Kétlábas játékos vagyok. 
Jobbal is tudok beadni, koptéra rúgni és 
csinálom is ezt, hiszen a mai játékban 
nemigen ér rá az ember az egyik láb
ról a másikra áttenni a labdái.*4

Szusza mellett...
„Eddig meglehetősen balszerencsés 

voltam abban a tekintetben is, hogy 
nem volt olyan jó összekötőm, mint pél
dául a ferencvárosi Kiss Gyuszí. Kállai 
Poldi is akkor játszott melletem, ami
kor nem volt a legjobb formájában. 
Kiss Gyuszi úgy teszi a szélsője elé a 
labdákat, hogy én azokkal meg sem 
állnék a kapufáig. Azt hiszem, hogy most 
megkaptam az igazi összekötőmet. Szu
szával kezdjük egymást egészen jól meg
érteni. Szerdán is kaptam már tőle 
egész sereg remek labdát, amellyel ka. 
púra húzhattam. Ez kell nekem. Ha jól 
kapom a labdát, akkor olyan előnyt 
tudok magamnak szerezni, amelyet nehéz 
behoznia az ellenfélnek . .

„Félek Kincsestől44
Az első bajnoki mérkőzésre terelődne 

a szó. Tóth Matyi a fejét vakarja.
„Az a kérdé3 , játszik-e a két Olaj

kár . . .  Én bízom a csapatunkban, mert 
szerdán is láttam, hogy kezünk bele
jönni. lé lek azonban Kincsestől. Ha 
Kincses formában van és nem vigyáznak 
rája. akkor egymaga meg tud nyerni, 
egy meccset. No, de reméljük, hogy 
Balogh Bonzó, meg Fekete vigyázni fog 
rája , .

A nagy lelkesedénél játszó ét 
sokat javult Gamma lelépte 

a XI. helyőrségi kórház csapatát
Ad ám Zoltán sérült, de vasárnap játszik 

a Haladás ellen
Osuiörtijkörj délután a Gamma öltöző 

jében nz a meglepetés, hogy ti piros- 
feucr coapal középcöatúrft, Adura hiány
zik.

— Adán nnk borsóna^yságú vérömlenye 
van harmadik hordájánál, — mondja Já
nosy Béla, u Gamma sportigazgatója. •— 
Szerencsére nem komoly a dolog, ma pi
hen, do vasárnap biztosan játszik a Ha
ladna ellen,

Az edzőidre, a Xl-es helyőrségi kórház 
csapnia itt vnn már. Jó nevekből áll a 
CKnpat. A  Gamma így áll fel:

Háda — Szilvási, Nádas — BorhS Tóth, 
Kovács — Várad!, Takács, Toidi, Kemény, 
Hárni.

A  helyőrségi csapat; Aknavölgyi — 
Majer I, Majer I I  — Sfefancsik, Gyulai, 
Nagymarosi —■ Ádám, Pintér, Kovács, 
üvarocsck, Jobbágy.

A  már tűrhető talajú pályán olyan 
hevesen folyik a játék, mintha bajnoki 
pontokért menne a küzdelem. A  lelátói, 
mintegy 200 bajtárs biztatja a helyőr
ségi kórház csapatát. Be hiába minden, 
A  javuló Gamma nagyszerűen játszik és 
rúgja a gólokat. Most megérkezik Turay 
II, Toldi lesz a balösszekötő Tnray Bandi 
a középcsatár. Kemény pihen. Keltűjük 
a. Gamma új hátvédjének, Szilvásii.nk 
jó játéka és nagy rúgása.

— Olyan rúgása van ennek a fiúnak, 
akárcsak Tóthnak, a középfedezetünknek, 
— mondja boldogan Jánosy Béta.

Lelkesei, küzd a „Kórház." Közben 
azonban potyognak a gólok a kapujába.

— Hiába, nem jó a védelmünk, — 
mondja mellettünk elkeseredetten egy 
szakaszvezető,

Tóth. a Gamma jeles középfedezete át
megy a „Kórházhoz" középfedezetnek.

A  második félidőben a Gamma tarta- 
lékjai állnak be. Ekkor már nem »ny- 
nyira egyoldalú a játék. Tóth remekül 
játszik.

A  Kórház csapatában az Adám, Pintér 
jobbszárny remekül játszik. Igaz, hogy 
az egyik az Újpest, a másik pedig a 
WMFC csapaténak a játékosa.

Már sötétedik, amikor Sóp, a Gamma 
edzője lefújja a játékot.

Végeredményben a Gamma Váradi (2), 
Turay I I  (2), Hárai (21, Toldi (2), Tóth, 
Takács és Kemény góljával 11:4 arány
ban győzte le a „Kórház csapatát, A 
Kórház gőllövői: Pintér, Jobbágy, ÍDVa- 
roesek és Kovács.

Az edzés után Jár.osy Bélától a vasár
napi csapatösszeállítás után érdeklőd
tünk.

— Király sérült, Sütő nem tudott sza
badságot kapni és nem vehetett részt az 
edzésen, — mondta Jánosy Béla, — A 
Haladás elleni csapat minden valószínű
ség szerint ez lesz; Háda —- Szilvási, Ná
das — Borhi, Tóth, Kovács — Váradi,

Takács, Adóm, Toldi, Hárai. Egy válto
zás lehetséges. Ha Sütő a pénteki edzé
sen résztvehet, akkor szó lehet arról, 
hogy ő lesz a jobbüsszekütő.

10-12.000 nézőre 
számit az elektromo
sok vezetősége
Végleges csapalösszeállífás 
a pénteki edzés után

Az elektromosok csapata a vasárnapi 
nagy mérkőzés előtt még pénteken dél
után könnyebb erőnléti edzést tart. A 
szerdai kétkapus edzés után sem Len
gyel, sem Pákozdl, a Törekvés mérkőzés 
két sérültje, nem panaszkodott, hogy ártott 
volna az edzés, ezért bizonyos, hogy va
sárnap ők is ott lesznek a küzdők so
rában.

A végleges összeállitás még nem szüle
tett meg, Tóth edző a szerdai edzés után 
összeült a vezetőséggel, hogy ismertesse 
összeállítási terveit. A  jelen pillanatban 
a valószínű összeállítás;

Boldizsár — Pákozdl, ónody — Páz- 
mándl, Lengyel, Pálinkás — ltozsáli, T8- 
rös, Marosi, Lovas, Buzássy.

Az Elektromos végleges összeállítását 
a Ferencváros ellen csak a pénteki ed
zés után fogja Tóth edző kihirdetni.

*
A latorcautcai pályát csinosítják, taka

rítják, hogy méltó legyen az izgalmas
nak Ígérkező mérkőzéshez. A  nagy ér
deklődésre való tekintettel a vezetőség 
a szerdán este megtartott értekezletén 
ügy döntött, hogy a pálya valamennyi 
be- és ki járati kapuját — összesen ki
lenc van ilyen — megnyitják, hogy a 
közönség kényelmét szolgálják, A korzó
üléseket Is előkészítik, hogy jő idő ese
tén ide is elhelyezkedhessék u közönség.

Érdeklődésünkre, hogy milyen látoga
tottságra számít a vezetőség, az egyik 
vezetőtől a következő felvilágosítást kap
tuk:

— Nagyon nagy a roham a jegyek 
után, ebbó'l arra következtetünk, hogy 
jó lad esetén 10—12  ezer nézőre számít
hatunk. A magunk részéről minden elő
készületet megteszünk, hogy a rendezés 
hörül te légyen hiba.

A BLK—PÉCSI 0VAC
NB I I  bajnoki mérkőzést vasárnap dói 
után fel 2 órakor a Váci-álon játszik.

Beérkezési határidő; március X. IS óra

Újpest—Szeged . . . .

Ferenc vár os—Di M A VÁG *•©©

WMFC—SaJBTC ............. .

BSzKRT-—Törekvés ee.oe«a» »** .*«•••

Szolnok—Gamma «.»<><».•••<!.

Tokod—Kispest «•••••••••••

Haladás—Elektromos

DVAC (Pécs)—Szomb. FC .. 
Pótversenys A pontversenybe 
mérkőzés elmaradása őseién kerül
számításba, egyébként csak hoUver* 

senyt dönt el.

Szegedi VSE—D. Magyarság’ «... 3.»..

Soproni VSE—Postás .............

MTIC—BLK .............. .

Misk, VSC—Debr, \SC *<>»e •o«e*oo.*

Lakhely s »»coost*«*»ooe»»eo***«®

Utoa: ...............................................
A beküldő aláveti magát árfeltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatán 10 filléréé, 
bélyegei kell mellékelni. Aki héten- 
kir.t ötnél több iszol vényt küld, kö
tele* ide keresztet (csill'asfot) tenni*

A pálya állapota
( N a p i  ó ) 

héttő:
Legolcosabb a. jégréteget bcsóxití, 

hogy megpuhuljon.
kedd:

A  közbejött olvadás alaposan 
megpuhította a talajt. Nem baj, egy 
kis homok helyrehozza,,

szerda:
Csak ne sütne annyira a nap. 

Most porzik a pálya. Nem  baj, egy
kis locsolással rendbejön.

csütörtök:
Csak gz a mély sár ne lenne.

Persze, a talajvíz... Nem  baj, néhány 
új levczetöcsatornávál rendben less.

péntek:
Mondtam, hogy ne ássanak sok 

csatornát. Minden vizet levezetett. 
A nap Is kisütött. Kénytelenek va
gyunk megint locsolni.

szombat:
Ha estére eláll az eső, még győz

zük homokkal.
vasárnap:

Esik az eső, Süt a nap, ördög veri 
feleségét... segítség...

Bök Mukk

i L^eflajTszli
A Kispest

még sohasem tudta 
legyőzni az Újpestet

Mi történt a múltban ?

I. £ l ' M
8C ’

,w 'fi - jft
*Q q
M  
s sJt r* ’iü

yU V'At - ■sV)
26/57- 
27/2S. 
28/29: 
29/30: 
30/31: 
31/32: 
32/33: 
88/34: 
34/35: 
35/36: 
53/37- 
37/33; 
38/39: 
39/40: 
40/41; 
1940/41:

0:2 2:5 
2:5 2:4 
1:7 0:3 
0:2 1 :2  
1:3 2:fi 
1:6 2:5 
0:3 1:9 
1:4 1:3 
1:4 0:4 
1:1 2:4 
1:3 2:4 
1:8  1:5 
0:3 1:1 
2:2 0:0 
1:4

2:3 U.O1:3 2 :1 
1:2 1:5 
1:2 0:3 
1:3 0:0 
0:2 1

DIMAVAG-BSzKBT
Tö rek v c«~WM FC 
Tokod—SalBTO

0:1 2 :1
3:4 7

3:0 G‘1  
1:2 4:9 
2:2 j  ’ 

6:4 í 
1:8 T 
1:1 í

Jegyzet: A Gamma helyett 1939-ig Ba
darok értendő. •

íme, bt Újpest huszonkilencszer Ját
szott már a Kispesttel bajnoki mérkő
zést, de a Ki fi pert még sohasem tudta le
győzni a Illa-fehéreket. Mindössze négy 
döntetlent értek el a kispestiek, vi
szont az, hogy a négy döntetlenből hírűin 
a legutóbbi Időkre esik s .igaz tíz Is. hogy 
a7. Újpest 1938 május elsején, tehát há
rom éve győzött utoljára Kispesten Az
óta már kétezer is járt. kint. de mindkét 
ízben csak döntetlent ért ej.

•
Az Elektromos fas®c-l mAg eolmsom vett 

0.1 pontot n Ferencvárostól, tle tavn-rszG 
c.gy ízben már legyőzte. cj:v mátik ízb-cw 
meg pontot vett el a züld-fcliéroUtöl. &  
most a tavaszi idény Indul....

< ♦> — - h

,x,?efcÍ e?Sdötí  utánpótlás és az Ifik 
téli edzése. Az utánpótlás és az ifik ré
szére tartott heti téli edzések ezen a 
héten befejeződtek. Ezeken az edzéseken 
36-on vettek részt. Jövő héttől kezdve 
ezek a játékosok inár a szabadban való' 
szlnüleg a Ganz-pályán folytatják *  
munkát Molnár Igrnác vezetésével.
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A rendőrtiszt beszél

a labdarúgó mér
kőzések reodféről

55A r e n d ő r  Is 
pé&«!ái Miié**

M i é r t  1 11 n te t a k ö z ö n s é g ?  

leltei szurkoló, vegyünk

Fracli is kiveti

, . . mert rendnek muszáj lenni!
Még- a labdarügőmérkőzeseken is!
Az utóbbi időkben általában nem pa

naszkodhattunk. A iabdarúgóinérközések 
zöme szinte minden rendzavarás néikíil 
zajlott le, csak itt-ott láttunk még olyan 
Jelenségeket, amelyeket el lehetne tün
tetni.

Hogyan lehetne a teljes rendet elérni 
a ladbarúgómérközésekei.! Erről, és sok 
tnás, a renddel kapcsolatos kérdésről be
szélgettünk Argay Béla rendőrföfel- 
tigyelővel.

Azt hisszük, Budapesten alig van olyan 
labdarúgó szurkoló, aki még nem látta 
Volna Argay Bélát a labdarúgőmérkőzé- 
sek előtt, vagy a mérkőzések szünetje
len a salakpályán sétálni. Argay Béla a 
világháború befejezése óta szinte minden 
Vasárnap délután a labdarúgópályákon 
teljesít szolgálatot. Láttuk őt már Buda
pesten minden jelentősebb sporttelepen, 
de legtöbbször az üllői-útón.

A  józsefvárosi kávéház asztala mellett 
beszélgettünk vele.

Argay Béla főfelügyelő lekötelező szí
vességgel áll rendelkezésünkre, bár 
megjegyzi:

-—  Sohasem törekedtem  arra, hogy  
a sajtó hasábjain szerepeljek.

Azután ezt mondja:
•—  Éppen m ost olvastam, h o g y  a 

Játékvezetők Testületében előadást 
tartanak a já tékvezető  és a rendőr
ség kapcsolatáról. K á r, hogy est o* 
előadóest nem hallgathatom ... A z  én 
elvi á lláspontom  az, hogy az ügye
letes rendőrtiszt mindaddig ne avat

kozzék be azokba az eseményekbe, 
amelyek a já ték téren  belül tö rtén 
nek, am íg a já tékvezető erre fe l nem  
kéri. H a a já ték téren  belül általános  
verekedéssé fa ju l az eset s á já té k 
vezető kéri a karhatalm at, a kkor jö 
het a rendőrség s rendet terem het a 
pálya belsejében is. K ü lönben  a 
rendőrségnek áss a feladata, hogy  a 
nézőtéren tartson rendet. A  közön 
séget kell lecsillapítanunk akkor, 
a m ikor az e lfogu lt és ideges szu r
koló ügy vélekedik, hogy a já té k 
vezető íté lete  nem v o lt  helyes, vagy  
a já tékvezető  a közönség szerin t 
nem  v e tt va lam it észre.

— Ezekből a, szavakból arra következ
tetünk, hogy a rendőrségnek legtöbbször 
azért kell beavatkoznia, mert a játékve
zető' körül ,,van valami" . . .

—■ Igen , ez a m egállapítás  "helyes. 
gya korla tbó l tudom , hogy m ajdnem  
m indig azért ke lle tt in tézkednem , 
m ert a közönség nem  v o lt  a já té k 
vezetővel egy véleményen. Csak na
gyon ritká n  fo rd u lt elő az, h ogy  a 
közönség egy-egy já tékos v ise lke 
dése m ia tt háborodott fe l s em ia tt 
kelle tt azután lecsendesítenünk.

Ilyen esetről is beszélgetünk s kiderül, 
hogy ilyen eset volt például egry ízben 
Sestával, a jeles bécsi játékossal kapcso
latban.

A rga y  hozzáteszi:
—  D e ez a ritkább ik  eset.
Azután' így folytatja:
—- A z  a tapasztalatom , hogy  a k ö 

zönség az utóbb i időkben sokka l fe 
gyelm ezettebben viselkedik, m in t  
azelőtt, de régebben is a rendőrség  
egyszerű figye lm eztetésével fen n  le 
hetett ta rtan i a rendet. M a  m ég  in 
kább. A rendbontás többnyire  csak  
sértegetésből, kiabálásból a lt s to 
vább fa  ju lásat kellő tap in ta tta l m in 
dig el lehetett kerülni. N em  u to lsó 
sorban azért, m e rt a közönségben  
az utolsó pillanatban m ind ig feliile
kerekedett a sportszereiét. N e m  is 
Indok visszaemlékezni árra, h og y  a 
működésem a la tt valaha is le t t  v o l
na komolyabb rendőri beavatkozás. 
M á rm in t olyan, a m ikor a közönség
ge l szemben erélyesebben k e lle tt  
volna eljárnunk. A figye lm ezte tés  
m indig elég vo lt.

M óét ezt kérdezzük a fő fe lü g y e lő tő l:
— Ugyebár »  rendőrök között Is sok a 

szurkoló?
—  Ige 11, a tisztek  és a  legénység 

között is sok szurkoló akad. M ajd  
minden rendőrnek van egy kedvenc

csapata, am i azonban nem  je len ti 
azt, hogy a rendőr nem  já r  el tá r 
gyilagosan és nem viselkedik teljes  
fegyelem m el. Sőt, ha kell, akkor a 
rendőr kedvenc csapata ellen is in 
tézkedik. T itokban  a rendőr is szur
kol, titokba,n talán a, rendőr vélem é
nye sem egyezik a já tékvezető véle
m ényével s noha a rendőr is ember, 
m égsem  ny ilván ítja  sohasem a véle
ményét. A z  én tapasztalatomban  
legalább is nem ford u lt elő az, hogy  
Budapesten a rendőrség valam elyik  
tag ja  egyenruhában a já ték té r e lőtt 
vagy a nézőtéren vélem ényt ny ilvá 
n íto tt volna, hangosan szurkolt 
volna, Én azt szeretném , ha a közön
ség tőlünk, rendőröktől néha példát 
venne s nem rendezne m in d já rt tün
tetést, ha a véleménye nem  egyezik  
a já tékvezető véleményével.

Most néhány érdekesebb esetről be
szélgetünk. Argay Béla Fogl I I I  esetét 
emlegeti. Egy ízben Fogl ll í-a t  a játék
vezető kiállította, Fogl I II .  nem akart 
távozni s erre a játékvezető rendőrrel ve
zettette le a játékost. Fogl még ekkor 
sem akart lemenni s meglökte a rend
őrt . ..

Ez volt a legkomolyabb eset, amelyre 
Argay Béla emlékszik.

A  leghumorosabb meg a következő:
—  E g y  Ízben az egy ik  tün tető t „k i

em eltük“  a nézők közül. A z  ilyen 
„ kiem eltek“  rendszerint nagyon meg 
szoktak ijedni. E z  az ú r is m egijedt, 
de nem azért, m e rt eljárás indult 
ellene, hanem azért, m ert levezettük  
az öltözőbe. I t t  ugyanis így  kezdett 
rim ánkodn i: „ M eg ígé rem , hogy soha 
többé nem  tüntetek, beleegyezem  
abba, hogy ellenem eljárást fo ly tas
sanak, de m ost rög tön  engedjenek 
vissza a nézőtérre. L á tn i szeretném  
a m érkőzést. Félek , hogy elszalasz- 
tok  egy gólt...“

Búcsúzunk a rendőrföfelügyelötől, aki 
még ezt mondja: _

—  Vasárnap ú jra  kezdődik... R e 
m élem , m ost m ég kevesebb dolgunk  
lesz, m in t v o lt  az Ősszel. A  rendőr 
m indig szívesebben néz a já ték tér  
felé m in t a nézőtér felé...

’ B. M. B.

Kónya a balhátvéd, 
Kólák a küaép- 
!ed(*zet a W M FC  
ellen

**> '$ *0 * * ' '  ***

Csalódások. ..
Tekintetes Szerkesztőség!

Mondhatom, fájó szívvel írom az alábbi 
sorokat, de úgy érzem, hogy nem tehe
tek másként. A  múlt hét szombatján 
délután fél 7 tájban egy kis helyszíni 
közvetítést adott hanglemezről a magyar 
rádió. A közvetítés tárgya, a Ferencvá
ros pénteki erőnléti edzése volt. Legé
nyéi József dr, a rádió népszerű bemon
dója. vezette a közvetítést és igaz ma
gyarsággal beszélt „lelátódról, „edzési
ről, ..edző’-ről, „  erőnlétiről, vagyis be
szédében azokat a szavakat használta, 
amelyeket a Magyar Tudományos Akadé
mia is elfogadott az idegen spc>rttdfede
zések helyébe. Ezzel szemben szörnyen 
kiábrándító volt, hogy a hangvevő, a 
mikrofon elé hívott egyik-másik ferenc
városi játékos, az edző és a volt erőnléti1 
edző állandóan „tréningéről. ,»szkippe- 
lés’ 4 ről, ,,sprint’ ‘-ről, „turá’Tól és „kon 
díció” -ról beszélt.

Tekintetes Szerkesztőség! A  mi tuda
tunkban itt vidéken mindig úgy élt 
Ferencváros, mint a magyar nemzeti 
szellem, a magyarság egyik legkifeje
zőbb képviselője. Ha a Ferencváros pél 
dául külföldön járt, akkor úgy gondol 
tűk. hogy a legmagyarabb csapat képvi
seli odakint a magyar színeket. • Amikor 
mi itt vidéken már évek óta a magyar 
kifejezéseket használjuk az idegen kife
jezések helyett, altkor egyenesen ért he 
tetlen és elszomorító volt számunkra, 
hogy a ferencvárosiak szájából ezeket az 
idegen kifejezéseket halljuk. Mint a Fe
rencváros egyik leghűségesebb és leg
régibb szurkolója, kérve-kérem a Fra
dit: ne rontsa eí a róla alkotott ábránd 
képünket a jövőben ilyesmivel.

Ma már általánosan használják a meg
magyarított sportkifejezéseket. Ma már 
nincs ..tempó’*, ma már csak ,,hajrá0 
an. Ma már az írók is ezeket a ma

gyarított kifejezéseket használják. Éppen 
most olvastam Török Rezső „Puszipaj 
tás° című kitűnő regényét. Szinte már 
nem is lepődtem meg, amikor ebben 
állandóan „szurkolót”  olvastam a hasz
nálatból kikopott „drukker”  helyett. De 
ezenkívül is több megmagyarított sport- 
kifejezést találtam benne. Mindenkinek 
jók ezek a kifejezések, csak a ferencvá
rosiak egyik-másikának nem jók?

Még egy kis mondanivalóm volna. 
Amikor Legenyei dr azt kérdezte a Fe
rencváros edzőjétől, hogy melyik rend 
szert tartja a legjobbnak, akkor 
ilyesfélét válaszolt: „Az a rendszer jő. 
amelyben egy góllal többet lehet rúgni 
mint az ellenfél.”  őszintén mondom: nem 
értem az edző urat. hogy ilyen fontos 
kérdésről tréfákat mond, ha ugyan ez 
tréfa akart lenni. Hát a Ferencváros 
edzőiének nem az a rendszer a legjobb, 
amelyiket ő maga is tanít, az, amelyben 

Fradi játszik, az, amelyben az őszi 
idényben öt pont előnyt szerzett?

Lukács Lajos 
Z alaszentgrőt.

Ugyanezzel a tartalommal, csaknem szó
ról szóra azonos levelet kaptunk egy 

Kecskeméti szurkolótól’* (R. S.) is.
örömmel tölthet el minden céltudatos 
magyar sportembert, hogy a vidék — 
íme — milyen gondosan őrködik a sport 
nyelvének, magyaros volta felett.

talaja tnár szikkad, 
rajta játszani. így  
edzés a KSC-pályán

A Törekvés-pálya 
de még nem lehet 
tegnap a kétkapus 
folyt le.

A  játékosok a Törekvés-pályán öltöz
tek és innen „erőltetett menetben*’ sétál
tak át a majdnem félórányi járásra fék- 
vő fcSC-páiyára. Éppen jó kis bemelegí 
tés volt.

Először a Törekvés első és második 
csapata játszott egymással. Az első cs-a 
p&t a becsvágyó „Kettő** ellen 4:0-ra 
győzött, s itt-ott egy-egy jó akciót is 
lehetett- látni. Ezután a KSC lépett 
pályára s ellene a Törekvés így állt fel: 

Kiss — Jbőrinczi, Kónya — Horváth, 
Bóják, (xaramszegi — Tusztai, Kiss II, 
Palatínus, Kardos, Déri. Szűcs nem tu
dott megjelenni az edzésen, munkahelyén 
volt elfoglalva.

Elég gyengén kezdett a Törekvés a 
cégcsapat ellen, később aztán némileg be
melegedett. Volt néhány szép elgondolás, 
bár meglehetősen lassan és sok forgoló- 
dás után jutott el a labda az egyik ol
dalról a másikra.  ̂ ..

Már sötétedett, amikor Véget ért a .a- 
ték. Valami 5:1 volt az eredmény a Tö
rekvés javára.

Néhány megfigyelés: „ _  ^
Kónya szélsőhátvédnek is jő. Gyors és 

erélyes. Róják kissé nehézkesen mozog, 
alaposan megfázott az Elektromos elleni 
barátságos mérkőzésen és még mindig 
nincsen rendben. Megbízható formában 
van GaramszegL ,

A  csatársor? . . . Nem mennek eléggé 
gyorsan a labdák s a labda igen gyak 
ran ottragad az egyik oldalon. Kérészt 
labdák terén nem láttunk haladast va
sárnap óta. Kardos már nem érzi a hú
zódását ü néhány szép gólt is lőtt. Álta
lában az a baj ebben a csatársorban, 
hogy mind az öt játékos tud cselezni és 
úgy látszik, nem akarják elfeledtem tu
dományukat.

Wéber Lajos edző mondja:
— Nem nagyon vagyok megelégedve 

látottakkal, bár valamivel jobban ment, 
mint vasárnap. Iga*, begy *  tala-
jón futballozni Is lehetett. A vasárnapi 
csapatot Bánkoti nélkül kejl osszeállita- 
nőm, helyette Kónya Jitsaik, a knllanes 
helyére pedig Bóják keiül H l5,1*1- 
WMFC ellen tehát így állunk fél: Kiss 
— Lőrinci, Kónya — ® zücö. Rójak, Ga 
ramszegi ~  Pusztai, Kiss II» Palatínus, 
Kardos, Dérle

SzAK-pálya Szeged
Fébruár 23«átn, vasárnap 

délután fé l 3  órakor

Szeged—  
Szolnok

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

Vasgyári-pálya
D i ó s g y ő r

Február 2 3 -á n ,  vasárnap 
délután V él 3  órakor

DiM ÁVAG
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Nemzeti Bajnoki mérkőzés

asárnap mar a 
a  íialótr ♦»*>
Z Ö L D - F E H É R  H l  R A D Ö
arról, hogy Kiszclynek mi a h ja, hogy 
miért van adva a csatársor, Gyetvai 
önbizalmáról Mester György tippjér őt..

A diákok és a WM
Földes András (Bp.> V IL , Kazinczy-u. 

52.), a Bólyai-gimnázium tanulója enge
délyt kér, hogy a sok edző, vezető és 
más szakértő mellett, szerényen hangot 
adjon a diák véleményének is a WM- 
rendszer kérdésében. Elmondja levelében, 
hogy az V. a) osztály edzését vezeti és 
csapata1 WM-rendszerben játszik. Renge
teget játszanak, gyakorolnak — hála 
Igió i tanár úr labdarúgás-szeretetének — 
és már egészen jól megtanulta minden 
játékosuk a szerepét. Elmond egy ese
tet is, amikor tisztára a rendszeres já 
téknak köszönhették a győzelmet. Az 
ellenfél állandó fölényben volt, a há
rom hátvéd elszántan verte vissza a 
támadásokat és végül is egy előrevágott 
labdából ők szerezték meg a győzelmet.

Tanultuk meg 
a játékszabályokat!

óváry János dr orvos, Szikszó, figye
lemreméltó javaslattal áll elő:

Alti sportegyesület tagja lesz — elnök
től az intézőig és játékostól a legkisebb 
szurkolóig — , köteles legyen vizsgát 
tenni a játékszabályokból. Ezzel az in
tézkedéssel elejét vehetjük minden bot
ránynak, ami rendszerint a szabályok 
nemtudásából ered. A  nézősereg egyszerű 
tagjai a tapasztalat szerint — főleg vi 
déken — akkor jutnak csak indulatba 
ha előbb azt látják, hogy valamelyik 
egivleti vezető személyiség izgatottan 
szidni kezdi a játékvezetőt. Akkor a 
,,kis ember" is azt hiszi, hogy csapatá
val valóban igazságtalanság történt.

A  Ferencvárosban szerdán este 
ismét egyesületi vacsora volt. Takács  
Béla m ár az, edzés előtt k iosztotta 

vacsorajegyeket. A  vacsorát a 
klubházban tarto tták  meg, a han
gulat a vasárnapi vereség ellenére 
sem vo lt rossz.

A  vacsora előtt Kiszety  je lentke
zett s elmondta, hogy különleges be
tegsége van, de nem tudta m egm on
dani a betegség m ibenlétét. Csak azt 
mondta, hogy K reisz  főorvos m eg
v izsgá lta  öt. K isze ly  valam i „svéd  
náthát“  em legetett...

Beszéltünk csütörtök délelőtt K reisz  
László dr-ral. E z t mondta:

__K iszelynek nátha következtében
beállott hom lolriireggyulladása van. 
M ár kiheverte volna, ha lefeküdt 
volna egy-két napra az ágyba, de Ö 
nem fekszik  le. Tegnap is azt mond
tam  neki, hogy  jö jjön  vissza, m ert 
gégészeti v izsgá lata  lesz. A  gégész 
vá rt K lsze lyre  s ak i nem jött, 
K isze ly  volt...

D ím ény  La jos  ezt m ondja az E lek 
tromos elleni összeállításról:

—  F in ta  csak hétfőn  jön  vissza, 
K iszely  beteg s így  adva van a csa
tá rsor összeállítása:

Kalocsa i dr, K iss, Jakab, Sárosi 
dr, G yetva i,

A csapat több i része nem  változik.

Szerdán Tá tra i kérdezte, hogy 
vá jjon  m ikor játszhat a Ferencváros 
m ár az tíllői-úton. Nos, erre £ 
kérdésre M ester G yörgy  válaszo l:

—  A  jövő  héten m ár teljesü l a  já  
tékosaink vágya : a  fűre léphetnek. 
H a  íg y  marad az idő, akkor a  jövő  
héten elsőrangú állapotban lesz az 
üllőiűti pálya ta la ja. Kedden, m eg 
szerdán lesöpörjük a  m űtrágyát, 
most m eg éppen leszedjük azokat az 
üvegcserepeket, am elyek a  m űtrá
gyáva l kerültek a  játéktérre. S zer
dán m ár kétkapus já ték  lesz az 
Üllői-útón...

Van az tíllő i-ú ton egy  örvendetes 
h ír is. A  lőtetü, a füves pálya nagy 
ellensége az idén elkerülte az Ü llö i- 
utat. E ddig  mindössze egye t ta lá l
tak.

*

A  szerdal edzésen a nézők nagyon 
figyelm esen nézték a já tékót . a le g 
több k ifogás  a belsőhármas já téka  
m iatt hangzott el. í g y  kezdődött:

—  E z a K iss folyton, sír, m inden 
labdát ő akar megkapni. A zé r t  olyan 
gyenge a lövése, m ert fo ly ton  kéri 
á  labdát, fo ly ton  m ozog ve le  s m ire 
a  kapu elé ér vele, addigra e lfárad.

H onigberger János m eg jegy ez te :
—  A z  lenne a legjobb, ha K iss  

minden mérkőzésen kapna egy  külön 
labdát s azza l csak ő egyedül já ts z 
hatna.

Más íg y  fo ltya tja :
—  K iss a  labdái nagy  részét Sá

rosi dr-nak adja, ezenkívül K iss  és 
Jakab a pályán szinte szerelm es 
egymásba... Tessék nézni, h o gy  K a 
locsai dr m ióta nem kapott labdát. 
E ttő l a  belsőhármastól a  szélsők 
néha m eghalhatnak!

d ig  jó l szokott tippelni s most így 
tippel:

— . Tavasszal nálunk nagyon fo g  
emelkedni a nézőszám. Ennek m eg
van a m agyarázata. Am ikor a  csa
pat a  százszázalékos bajnokságot 
nyerte, akkor a közönség csak úgy 
tódult a pályánkra. A kkor nünden 
mérkőzésünket simán nyertük s ez 
tetszett a  nézőknek. A  Ferencváros 
megszerzendő pontjait ezúttal sem 
fenyegeti nagy veszély, a  közönség 
ismét szívesen jön m ajd k i a m érkő
zéseinkre. Vannak ugyanis olyan 
nézők, akik csak biztos m érkőzésekre 
szeretnek járni. E zek  úgy véleked-

Csapatok

Visszavonhatatlanul

1 0  s ü s s
e s i k  f e b r u á r  2 7 - i g

az URAllllban

összeállítást ajánl a Ferencvárosnak 
llly  Ottó (Bp., V II., Rdkóczl-űt 70.). A 
következő összeállítást ajánlja: Csikós -  
Szoyka dt. Polgár. Tátrai — Nagy IX. 
Lázár — Kalocsai dr, Kiss, Sárosi I I I .  
Kiszely (Sárosi dr), Gyetvai. A továb
biakban olvasónk a Ferencváros vezető! 
figyelmébe alánlja Márta Ferencet. 
MOVK-RTC jobbszélsőjét.

Kovách Emil tanár (Budapest. XI. 
Budafoki-út 14.) a Gamma rószéro 
következő összeállítást ajánlja: Havas — 
Nádas, Szilváéi — Király, Tóth, Borim 
— Váradt, Sütő, Adám, Turay I I . ,  Hárai. 
Kéri továbbá Sós Károly edzőt, hogy 
többet foglalkozzék a hátvédekkel, kü
lönösen pedig Ssílvdsival. Levelét Így 
fejezi be: Hajrá Gymma!

Mikor lesz sporttelepe 
Hajdúböszörmény
nek?

Hajdúböszörményből írja Bóvdgó Gá
bor (Bocskay-tér 3.):

— Hajdúböszörmény sportkedvelő kö
zönsége és a MOVE-HTE tagjai, spor
tolói éa szurkolói egyaránt nagyon el
keseredettek, hogy az OTT által jelzett 
pályaépítésből egyelőre nincs semmi 
sem. Mikor megtudták közel egy éve. 
hogy Hajdúböszörményben is sportpályát 
építenek, olyan pezsgő élet indult, olyan 
lendületes volt a fejlődés, hogy a kör-

Am ikor G yetva i a .„fene n a gy  gó l
já t "  lőtte, akkor va lak i ezt je gy e z te  
m eg:

.—  Talán ez a  gó l hozza, v issza  
G yetva i önbizalm át!

*
K é t óiyan játékos já tsz ik  a  F e 

rencváros első csapatában., a k i az 
E leketrom os M üvek a lkalm azottja . 
A z  egy ik  Lázár, a m ásik G yetva i. 
N ek ik  mondták szerdán:

—  T i tud já tok  legjobban, hogy  
m ikén t lehet az E lek trom osban  rö 
v idzárla tot okozn i! Vasárnap legyen  
rövidzárla t.

*

Vitéz Kem enesy  Sándor újságolta:
—  A  húsvéti torna m ost m á r v ég 

leges: Rapid, A u stria , F eren cvá ros  
W M FC ...

e

M ester G yörgy  nem fé l attól, h ogy  
a  Ferencvárost baj érheti a  L a to rca 
utcában. Sőt íg y  beszél:

■— Ha Kispesten nem lenne ez a® 
Olajkár-ügy, akkor tálán vasárnap 
estére m ég nagyobb lenne a  pont- 
előnyünk.

A  zöld-fehérek Gyuri bácsija rnln

nyéken Js minűenUU csak A legnagyobb 
elismeréssel Ügyelték Hajd ubösvörmény 
sportjának eredményeit. Most már azon
ban mindenki lehangolt és szomorú. Pe 
dig ez az egyesület megérdemelné a se
gítséget.

— Mindenki azt kérdi: megindul-e .ta
vasszal a Szécljéüyi-kertben az építkezés. 
Erre a kérdésre vár most feleletet Haj 
duböszörmény.

nek, hogy hétközben eleget bosszan
kodnak otthon, miért bosszankodja
nak még a sporttelepen is? Röviden: 
most újra jó a csapat, kevés bosszú
ságot okoz, a nézők szívesebben jön
nek ki.

Elbúcsúzunk Mester Györgytől, o 
azonban még megjegyzi:

.—  Szombaton én Is elkezdem.
—  Mit?
—  A  sportot!
—  Milyent?
—  A  halászatot! Annyi hal van 

most...
.—  Akkor —  jó fogást.
—  Köszönöm, de remélem, hogy 

vasárnap is halászunk „két pontyot" 
a Latorca-utcában.

—  Csepelen nem halásztak...
■— Az nem számít. Ott még nem 

Is vetettük ki a hálónkat, ott csak 
foldozgattunk, de vasárnap kivetjük. 
A nagy hálót!

— — <«!>■— —

O'asz módra játszott 
a kis Fradi, ez volt az oka 
a Ferencváros elleni sú
lyos vereségének

Az FTC a Ferencvárossal, jobbaa 
mondva a Ferencváros az BTC-vel ját
szott edzöraérközé3t szerdán délután. Az 
..anyaegyesiilet” játékosai — az idény
kezdetre való különös tekintettel — elég 
jól álltak a lábukon ..fiaik" ellen.

A mérkőzés után Nagy László, az 
FTC szakosztályvezetője igy beszélt:

— A nagy vereség legfőbb oltó ás, 
hogy mi rendes körülmények kört még 
szigorúbban fát szűk az angol rendszert, 
mint a profik és az ezúttal előirt, kény
szerű olasz rendszer teljesen megzavarta 
a fiúkat. Már szinte természetükké vált 
a korszerű rendszerben való játék. Igen 
örülök, hogy a hosszú betegségből ki
lábalt Kalocsai I I .  olyan pompásan 
megállta a helyét a — bátyja ellen. A 
többiek is jó l mozogtak. Pénteken erőn
léti edzést tartunk.

Az FTC vasárnap a , .Forlnyák-ata- 
dionban” a KTK-t látja vendégül.

Molnár Ignác oktatófilm előadásai.
Szerdán este a Magyar Pamut kultúr- 
házában, csütörtökön este pedig a T i
pográfia klubhelyiségében tartott Moliifav 
Ignác szövetségi edző a saját filmjeiből 
oktotó előadást.

Tóthot, a WSC jobbösszekőtöjét a Kis
tér: leigazolta.

Schlachta, az OTE jeles csatára a 
BAC-ot választotta új egyesületéül.

A  Dunakeszi Magyarság vasárnap Bcse
ren a MOYE ESC-vftI játazik barátságos 
mérkőzést. A találkozó 2 órakor kezdő
dik és Gyulai wzoti.

Az Orosházi TK  vasárnap már komoly 
mérkőzést játszik a Szentesi MÁV osapa- 
tával. A jövő vasárnap pedig a Békés
csabai MAV-val kötöttek le mérkőzést az 
orosháziak. A  legutóbbi edzömérkőzés 
nagy mag!opciósé a Kumpl, Sle-ndy. Fór
ján fodczetsor pompás játéka volt. A  
kiszivárgott hírek szerint vasárnap már 
,,új fiú” irányítja majd az OTK tá- 
lu-adósorát. Nevét egyelőre titkolják.

TÜSC-pálya Mű
Február 2 3 -á n , vasárnap

délután 3  órakor

Tokod—
SalBTC
Nemzeti Bajnoki mérkőzés
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Bonyhádi játszhat 
a Szegedben I
Ax SxTIC e lísn l edse issérkö - 
íéssra  8 3 3»ra gy alek 
m saegedii psros-íehérek

A  Szege ci csütörtök! ■ edző mérkőzése 
előtt őzt újságolja Hesser edző:

Bonyhádi játékengedélye megérkezett 
s KISOK tói. Az engedély szerint Bony
hádi a Szeged otthoni mérkőzésein min
den további nőikül szerepelhet. Vidéken 
azonban csak akkor, ha a szegedi iskola 
igazgatójától erre engedélyt kap és egy 
tanár Is elkíséri az útra.

— Bartókot vártuk — mondja még az 
edző — de nem érkezett meg. Most gyors 
levelet küldtem neki, hogy Szegedre 
jöjjön.

A  Szeged kék-sárga mezben tiz< cm Dér
rel kezd az SzTK ellen. Ez az összeállí
tás: Tóth í — Szabó Raffay — Gyuris, 
Korányi Jí. Ladányi — Énekes. Bony
hádi. (Jrtg üss, Nagy.

Az SzTK most erősebb ellenfél, mint 
volt n műit héten. Az első percekben 
nagyon tartja magát A 9. nercben Nagy 
eifut és beadását Bonyhádi a hálóba 
vágja. 1:0. A 13. percben me&é'kezik 
Bognár és Mester is. Kiegészül a csapat. 
G reg üss kiáll. A  22. percben Kókai révén 
egye ni ítenek az amatőrök, de Bonyhádi 
újból a Szegedet juttatja előnyhöz. 2:1. 
A  37. percben Bonyhádi üres kapura lő. 
Kalmár vetődve, kézzel üti ki a labdát. 
A  11-est Bognár a kapusba rűgja.^ A 42. 
percben újból Bonyhádi a góllövő:. 3:1. 
A 44. percben Korár yi TI ll-ost vét. A 
büntetőt Márton lövi. Tóth azonban pom 
pás elvetéssel kifogja a labdát.

Szünet nélkül fordulnak a csapatok. A
10 . percben Énekes, a 2 1. percben Nagy 
lő gólt. A 30. percben Énekes fejesét 
Fuxmer a saját hálójába fejeli, öngól. 
6:1 , Raffayt most Hesser edző lekiildi a 
pály áról.

— Engedetlen a fiú, — mondja az edző 
— azért küldtem le.

A  további játék során Nagy (7:1). Kal
már 11-esből (7:2). Márton. (7:3) és Bog
nár (8:3) lövi a gólokat.

Az edzés végén Heesier edző a követke 
zőket mondotta:

— Elégedett vagyok a mutatott játék
kal. Most már csak két hely vitás a va
sárnapi csapatban. A jobbhátvédé és a 
balfedezeté. Jobbhátvéd Szabó, vagy 
Pólyák, balfedezet Ladányi, vagy Eertók 
lesz,

A  csapatot hivatalosan csak szombaton 
'állítják össze. Pénteken fürdés és gyúrás 
szerepel a Szeged műsoréi-

A  Baladás 4síf»ra 
győzött Sopron
ban a * S ¥ sE  
ellen
Medve, az erdélyi próba- 
játékos jól irányítottai 
a szombathelyiek láma- 
dosorát

A  Haladás csütörtökön délután 
Sopronban, az SzVSK-vel já tszo tt 
háromharmados edzőmérközést. Tűr
hető talajon ez a .két csapat á llt 
szembe egym ással:

Haladás: K örm end i —  Krasznai, 
Kocsis  —  P illé r , Kiss, K a lo ta i —- 
Szabó, M orócz, M edve, Gazdag, L o 
vász.

SVSE: K ovács  —  Kőm űves, v.
H orvá th  —  Salamon I, Bakó, Verm es  
—  Fekete, Baross, Sebő, Bárdics, 
Tóth .

A  Haladás azonnal rákapcsol és 
Gazdag, majd M orócz  révén m ár a 
14. percben 2:0-ra vezet. Medve, az 
erdélyi próbajátékos nagyszerű lab
dákat küld a szélekre és jól is m o
zog. A  Haladás enged az iramból és 
most az SVSE is ellátogat K örm end i 
kapuja elé. A  27. percben Boross 
szabadrúgása a kapufáról visszapat
tan ugyan, de Fekete  ott van és be
fe je li a labdát.

A  XI. harmadban K alocsa it, H é jjá t 
és Szalayt is szóhoz ju tta tja  a H a 
ladás. M ost azonban gyengébben 
m egy a szombathelyi zöld-fehér 
csapatnak. A  12. percben Boross 
hatalmas lövése a jobb kapufa belső 
oldaláról pattan a hálóba. 2:2. P á r  
perc múlva Fekete  a vezetést is 
m egszerzi. 3:2 az SVSE  javára.

A  IH . harmadban az I. harmadban 
szerepelt csapatával já tszik  a H a la 
dás. Jobban is m egy, m int ment a II .  
harmadban. N a gy  a szom bathelyiek 
fölénye, de a csatárok —  egyelőre —  
mindent elrontanak. V égre  M orócz  
egymásután két gó lt lö és ezzel győz 
is a Haladás.

A  Haladás sokkal jobban játszott, 
m int azt az eredmény m utatja. K ü 
lönösen Szabó, K iss, M o ró cz , Lovász  
és Gazdag já tszott jól, de M edve is 
tehetséges labdarugó. A  hazai csa
patban Fekete  já tszott a legjobban. 
K ívü le  Kovács, Kőm űves és Boross 
érdemel d icséretet.-

A Gamma ellen valószínűleg 
Medve is helyet kap a szombathelyi 
csapatban.

I.enkefi I.a jos.

A DEBEBCENI VSC
edzése csütörtökön is a vasutas pályán 
zajlott le. Itt kerül sorra a kassal Ha- 
köfczi elleni mérkőzés is mert a stadion 
gyepét kímélik. Az edzésen jól játszott 
az első csapat. A  vasárnapi összeállítás: 
Korod) (Keskeny) — Csókái, Erdélyi — 
Elek Erdei. G*?ambost — Dombóvári, 
Szabó Sídlik, Mtlye. Nagy I. A  kapus 
személve méz azért bizonytalan, mert az 
Erdélyből jött Korod! igazolása még 
nincs- rp-dben. E'ömérközést vasárnap 
a DVSC II. a DMTE ellen játszik. Ve
zeti Vajda.

F e l ,  a  T ö r e k v é s  e l l e n I

Népvándorlás kel óira vasárnap délután 
Csepelről
Villamoson, autóbuszon, kerékpáron, 
segédmotoron, sőt még gyalogosan is 
mennek csepeli szurkolók a Hungária-útra

Az Egyetértés csütörtökön kiadós ed
zést tartott és utána a győriekként a csa
patot jelölték ki a D. Magyarság ellen • 
Pécsi — Fekete Bányik — Farkas I. 
Joós. Tóth I  — Balogh. Fnrkas II, Se! 
meczi. Tóth II, Kovács I IP

Csepelen, a WMFC-szurkolók most már 
egyre kevesebbet beszélnek a Ferencvá
ros ellen elért Kupa-győzelemről. In
kább előre néznek . . .

— Nem lesz „sétamérkö zésünk** vasár
nap a „ Töri'* ellen, — mondogatják.

Ezt a megállapítást mindenki aláírja 
a gyárvárosban. Ezért a szurkolók között 
nagy készülődés folyik a vasárnapi útra. 
Erről a készülődésről beszéltünk Kasnyik 
Györggyel, a csepeli „B-közép” kapitá
nyával.

—* Vasárnap „megszálljuk** a Hungá- 
ria-utat, — mondotta a szurkolók kapi
tánya. — Ha csak nem lesz esős idő, 
akkor legalább 1500-an fogjuk buzdítani 
a csapatunkat. Minden fajta közlekedési 
eszközt igénybe fogunk venni. Legin
kább villamoson, autóbuszon, kerékpá
ron és segédmotoroson mennek majd. 
szurkolóink, de van egy tizenöt főből 
álló csoport is, amely gyalogosan vág 
neki az útnak. Jó kis, ebédutáni sétájuk 
lesz .. .

— Különösen a kerékpáros különít
mény fog feltűnést kelteni: lesznek vagy

háromszázan. Szurkolóink közül egyéb
ként sokan már délelőtt bemennek a fő
városba9 mert az egyik színházban 11 
órakor kedvezményes előadás lesz tag
jaink részére. Ezek a szurkolók a szín
házból mindjárt a pályára jönnek, össze
kötve a művészetet a sporttal.

(— Mit vár a mérkőzéstől?)
— Nehéz mérkőzés lesz. Egyáltalán 

nem vehetjük biztosra a győzelmet, noha 
a Ferencvárost legyőztük. Tudjuk jól, 
hogy a Törekvés mindent megtesz. Élet- 
hálái harcot fog vívni a kiesés ellen. 
Kardossal most különsen sokat nyert a 
csatársoruk. Egyedüli okunk a bizako
dásra, hogy nem a Bihari-utcában, ha
nem a Huny ária-útón lesz a mérkőzés. 
Ott nekünk sok játékosunk otthonosan 
fogja magát érezni. Hiszen nemrég még 
Szabó, Káliéi, Négyesi és Rökk is a 
Hungáriában rúgta a labdát. De nem 
lesz idegen a pálya Korányinak, Szalay- 
nak és Szabadkainak sem. Ha a csapat 
nem megy elbizakodottan a küzdelembe, 
akkor biztosan „pontosan** kell hazatér
nünk. Még hozzá — kétpontosán,

Győztes csapatán  
nem változtat 
a Tokod
Barak nagy formában

Mivel a Tokod-környéki csapatok csü
törtökön sem tudtak a tokodi NB-csapat 
rendelkezésére állni, edzőtárs hiányában 
isrmét maguk között tartottak kétkapus 
edzést az üveggyáriak. Az első csapat 
ugyanabban az összeállításban állt fel, 
mint amelyikben vasárnap a BSzKRT 
felett győzedelmeskedett. Csupán Barak 
írent át a második csapat kapujába, hogy 
neki is legyen egy kis edzése.

Az első félidőben váltakozó játék folyt 
és Rozgonyi két góljával 2:1 arányú ve
zetést szerzett az első csapat. Szünet 
itán aztán hatalmas fölénybe kerültek a 
,.r agyők’ 4 és Hevesi, Tóth, Rozgonyi 
góljaival 5:2 arányban győzték le a tar
talékokat.

Barak nagy formában van. Különösen 
a második félidőben mozgott elsőran
gúan. Ekkor valósággal záporoztak a lö
vések a kapujára, de a kapus nagy tu
dásán sok veszélyes támadás elakadt.

A védelem, bár kissé könnyelműen 
játszott, megfelelt. Kecskés könnyebb 
sérülést szenvedett, ettől azonban vasár
nap vígan játszhat. Középcsatárban 
Rozgonyi ismét lassúnak bizonyult, mi
vel azonban arra nincs sok remény, 
hogy Nagyot sikerülni fog hazahozni, 
vasárnap ő fog játszani a SalBTC ellen.

— Szerettük volna Sárái l l - t  is ki
próbálni — mondotta az edzés után Tóth 
Béla intéző —, de, sajnos, ő üzleti el
foglaltsága miatt nem tudott kijönni a 
pályára, így  Rozgonyi mellett döntöt
tünk.

A vasárnapi mérkőzés iránt nemcsak 
Tokodon, hanem annak környékén is 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. Ha szép 
lesz az idő. akkor sok nézőt várnak a 
GaiBTC—Tokod mérkőzésre.

A javuló időjárás következtében a 
pálya talaja is sokat javult vasárnap 
óta. Ha nem jön közbe újabb havazás, 
akkor egészen jó talajon fog lefolyni a 
vasárnapi találkozó.

A csapatösszeállításban nem lesz vál
tozás. A BSzKRT elleni győztes csapat 
veszi fel a küzdelmet a salgótarjániak 
ellen is. Tehát: Barak — Kecskés, Gár
donyi — Harsányt Mészáros, Varga 
— Pozsonyi, Harsányt I I . ,  Rozgonyi, 
Hevesi, Tóth.

Komo’y , sőt £dáz kU xdelm el 
v ívo tt a z  MTK e lten  készülő  
Postás k é t  csapata a  csü
törtöki edzőnsérkőzésen

Vasárnap már az NB IT. is rajtol. A 
Duna-csoport egyik legnagyobb mérkő
zése a Postás—M TK találkozó lesz. A 
Postások együttese nagy edzéssel ké
szült a ,,Környék rangadójára’4. A  ,.kő
kemény” edzőmérkőzésen az ‘első csapat 
a tartalékokkal játszott. Ádáz küzdelem 
után 4:4 arányban, döntetlenül végző
dött a találkozó.

Az edzés után Kalas edző ezt mon
dotta :

— A védelem és a fedezetsor marad. 
A támadósorban még nincs végleges 
megoldás. Di Sandri megsérült és va
sárnapi játéka kétes. Bajkai, a balszél
sőnk ~már rendelkezésünkre áll, vasárnap 
az M TK ellen azonban a jobbszélen fog
juk őt játszatni. Csak szombaton dön
tünk a végleges összeállítás felől. A csa
társorig már kész a csapatunk: Balatoni 
— Gyarmati, Takács — Havai, Gombos, 
Bokor J.

Nagyon nagy harc várható a Lóver-
seny-tó^n!

Kolozsvárott két barátságos mérkőzés 
kerül sorra vasárnap. Délelőtt a saját 
pályáján a Bástya a K. MÁV val mér
kőzik, délután pedig a városi pályán a 
KAC—KM&C találkozó # zajlik lő. A 
Bástya jövő vasárnap is a kolozsvári 
vasutasok csapatával tart edzést. 

í;
HALOTTJA VAN AZ ERDÉLYI

KERÜLETNEK
Kolozsvárott 51 éves korában hiretlén 

elhunyt Winkid István, az erdélyi kerü
let egyesbírája, Wir.klo István fiatal 
korában a KAC-han játszott. Mint sport
újságíró is működött és a visszatérés 
után nagy kedvvel vállalta és látta el 
?.z újonnan felállított kolozsvári kerület 
egyesbírói tisztét. Csütörtökön délután 
Kolozsvárott nagy részvét mellett temet
ték el. Utódjává Adorján Ödönt nevezte 
ki Szűcs Elemér kerületi ügyvezető.

A  SZOMBATHELYI FC
igen mély latyakban tartotta meg csü
törtöki edzését. A z új játékosokkal meg
erősített csapat 11:2-re verte az SzFC II-őt. 
Dolgos Öt, Tisza 3, Novotny kettő és 
Horváth I  egy gólt szerzett. A  Vasas 
elleni valószínű összeállítás: Witlreieh
(Fehér) — Farkas, Tóth (Saakály) — 
Schiitz, Lisosei, Páncél — Horváth I, 
Deák, Dolgos, Novotuy. Tisza.

Külföldi bajnokságok 
állása

Olaszország
A február 9-én elmaradt Torino—Bologna 

mérkőzést már lejátszották. Az eredmény
0:0 volt.

1 . Bologna 19 12 5 2 43:23 29
2. Ambrosiana 19 1 1 3 5 41:26 25
3. Torino 19 8 7, 4 35:27 23
4. Ju ven tus 19 8 6 5 35:25 22
5. Florentinit 19 9 3 7 37:34 21
6. Milano 19 6 7 6 31:23 19
7. No vara 19 6 7 6 2 1 :21 19
8. NapoLi 19 7 5 7 29:33 19
9. Livorno 19 7 5 7 27:34 19

10 . Triestina 19 7 4 8 30:27 18
1 1 . A talanta 19 6 6 7 25:26 18
12 . Genova 19 6 5 8 25:27 17
13. RoinU' 19 5 G 8 28:31 16
14. Venezia 19 4 8 7 24:35 16
15. Lazio 19 4 7 8 23:29 15
1G. Bari 19 1 6 12 17:50 8

Jugoszlávia
Szerb lls;a:

1 . BSK 13 11 1 1 52:12 23
2. Jugoszlávia B) 13 9 1 3 34:17 19
3. Zis A K Szab ad'ka 13 6 3 4 25:29 1 5
4. Vojvodina 13 4 4 5 23:23 1 2
5. Gradjanski Űözküb 13, 4 4 5 20:29 12
6. Jugos'tavia Talmás 13 5 0 6 23:34 12
7. BÁTA SK 13 5 I 7 25:24 11
8. Slavia Szarajevó 13 2 6 5 31:31 10
9. Jedinstvo 13 4 2 7 13:20 10

10. BASIC 13 l 4 8 17:41 6

Horvát li,«?a
1 . Kor.kordia 33 11 2 — 55:10 24
2 . Hajdúk 13 30 2 1 48: 9 22
3. Gradjanski 13 8 5 — 54:11 21
4. HASK 13 6 4 3 30:22 IS
r>. Split SK 13 5 2 6 16:36 32
6. Slavia Eözék 13 3 3 7 19:42 9

SzASK 13 3 2 8 9:27 8
8. Zseljeznicsár 13 1 5 7 14:32 7
9. Slavia Varasd 33 2 3 8 12:37 7

10 . Bácska 33 1 2 10 12:43 4

NAGYBÁNYÁN
a7. NJE előkészületeit kissé megzavarta a 
sár. Kedden és szerdán nem tudtak ed
zést tartani, csütörtökön azután annál 
kiadósabb volt az edzés. Az első csapat 
tagjai mindnyájan kint voltak. ^ÁasárnaP 
a helybeli .Szerencsé fe l" ellen játszik 
az NSE, jövő vasárnap pedig a Kolozs
vári AC-ot látja vendégül.

ÓZDON
élénk érdeklődés közerette zajlott le az 
Ózdi MÜVE edzőmérközése. Az ellenfél 
a második csapat volt. A  nagy csapat 
jól játszott, mégis csak 4:2-re győzött, 
mert a második csapat védelmét az első 
csapat védelme alkotta. Az SSE ■ ellen 
játszik már Pollák is, mert a keze telje
sen rendbejött. Ez a 13 játékos utazik el 
Salgótarjánba: Sztani (Tamosik) — Ho 
duly Asztalos — Bisztri, Miskolci. Ma- 
tuz Farkas, Fóliák, Tóth. Anocskai 
(Alberti), Felvidéki. — A DiMAVAG és 
a SalBTC elleni szép eredményeink nem 
tették elbizakodottá a csapatot — mon
dotta az ŐVTK intézője —, tudjuk, hogy 
otthonában az SSE mindig igen veszélyes 
ellenfél.

A Soproni PÁC vasárnap az Angerrétl 
pályán látja vendégül a szegedi vasuta
sokat. A hazai csapat előrelát ha tolag 
ebben az összeállításban szerepel: Ba'og 
— Soproni I. Salamon I I  — Halász, Mu
rányi, Serénvi — Soproni I I,  Németh. 
Salamon T, Erdélyi. Sebes. Ha Viktóra 
megérkezik, akkor Sebes marad ki a csa
páiból.

A Szegedi VSE pénteken délnUn utazik 
el Sopronba. Ez a csapat áll ki a SFAC 
ellen: Papp — Domokos, Sajtos F . —
Sebők I I  Baloglii, Varsa — Vadas, Bor
bély I. Péli. Bakcs, Kecskés.

Székesfehérvárott a bajnoki rajt előtt 
az Álba B?sia és az Előre kétfordulós 
díjmérkőzést játszik. Az első találkozó 
most vasárnap kerül sorra az Előre pá
lyáján.

A  Mátészalkai TK  vasárnap valószínű 
lég ezzel a csapattal ált ki az MVSC 
ellen: Palotás — Csaplovics, Gaál — M ol
nár. Szabó, Szenes — Nagy I, Kárpáti, 
Szondi, Székoly. Rózsa.

A Ganz ma. pénteken este fél I3-kor 
indul Gngrárra a következő csapattal: 
Dénes — Várhidi, Kerti — Virág. Sza’ay, 
Keszler — Hollósi. Simon, Perényi. Fü
zesi, Bárt 06. Tartaléknak Budmszky 
utn îk

A Munkácsi SE meggyengült, mert Si- 
mpn és Vaszocsik elhagyta a várost. 
Munkácson egyébként még mindig jég és 
hő borítja a pályát és így a csapat ko
moly edzést még alig tartott.

A Soproni VSE szombaton délután a 
következő csapattal utazik Budapestre a 
Pénzügy ejtem bajnoki mérkőzésére: 
Kovács — Kőműves, Koi.rád — Salamon 
I, Budai. Vermes — Fckiefce, Boro<s» 
G&onka, Horváth, Tóth*

Ötmké a szcmiweq !
(A  fent! cím alatt nép

szerűén ismertettünk olva
sóinkkal néhány játéksza
bályt, hogy közönségünk 
szabályismerete gyarapod
jék.)

A  s z a b a d r ú g á s
követelményei:

1. A  rúgás pillanatában a lab
dának mozdulatlan állapotban 
kell lennie azon a helyen, ahol a 
szabálysértés történt —  tekintet 
nélkül arra, hogy hol folyt a já
ték a félbeszakítás pillanatában

2. Az ellenfél játékosainak a 
labdától legalább 9 méter (tehát 
nem 9 lépés!) távolságra kell el
helyezkedniük. Ez a kikötés ter
mészetesen nem vonatkozik a 
szabadot rugó csapat játékosaira, 
akik ott helyezkedhetnek el, ahol 
akarnak. A  9 méter távolság alól 
egyetlen kivétel van: ha a védő- 
csapat terhére ítélnek közvetett 
szabadrúgást a büntető területen 
belül (például veszélyes játék, 
vagy a kapus labdahordozása 
miatt) és a szabálysértés helye 
közelebb van a kapuvonalhoz, 
mint 9 méter, akkor ebben az 
esetben a védőjátékosok a két 
kapufa között a gólvonalon he
lyezkedhetnek el —• akkor is, ha 
nincsenek a labdától 9 méterre.

Nem játszik a BSzKRT 
ellen Barna, a diós
győri támadósor 
motorja

Diósgyőr, február 20
Az MVSC elleni szerdai edzőmérkőzés 

minden tekintetben jól sikerült.
— Meglátszott a játékon, hogy a fiúk 

lelkére beszéltem, hogy végre vegyenek 
komolyan egy edzőmérközést is, — mon
dotta Csapkay Károly edző. — Mert bi
zony eddig még. a Gamma ellen sem ját
szottak valami nagy erőbedobással.

Az edzőnek jó napja van s igen derű
látó a jövő tekintetében is:

— Szép szereplést várok a csapattól. 
Az edzőmérkőzések eredményei nem szá
mítanak. £n látom, hogy jó erőben és 
jó formában vannak a fiúk. A BSzKRT 
ellen is győznünk kell.

— Csak egy baj van* Barna aligha 
játszhat vasárnap. A Gamma elleni mér
kőzésen sérült meg és orvosi vélemény 
szerint nem szabad vállalnia a játékot, ő 
ugyan játszani szeretne, de mi inkább 
az orvosra hallgatunk, mint rá.

—• Szerencsére a fiatal Regóczi-Réhn a 
szerdai edzésen is jól mozgott s talán jól 
helyettesíti majd Barnát. Nehéz feladat 
vár rá, hiszen Barna a támadósor mo
torja volt az utóbbi időben.

Hivatalosan csak a pénteki edzés után 
jelölik ki a csapatot, de máris biztosra 
vehető, hogy ez a tizenegy játszik: Gás. 
pár — vitéz Bolius. Felföldi — Kalocsai, 
Túrán, Barta, — Füzér, Berecz, Fazekas, 
Regőczi, Turbók! III.

A  pálya állapotáról ezt mondja az edző:
— Hacsak valami nagy eső nem jön 

vasárnapig, akkor remek lesz a. játéktér. 
Eddig még egyetlen-egyszer sem játszot
tunk a fűvÖn, éppen azért, hogy a rajtra 
ne legyen haj vele. Nincs is. A hő már 
eltűnt, a vizet is levezettük. Itt nem pa
naszkodhat majd a BSzKRT a sárra.

Krompaszky Ernő

INein változtat 
csapatán a W M FC

A  csepeli p ro fik  nem mutattak 
m eggyőző form át a szerdai edzömér- 
kőzésükön.

-— H atározottan  elbizakodtak a 
f iu k  a Ferencváros elleni győzelem  
után  —  vo lt az egyhangú m egálla
pítás.

—  Lesz változás a csapatban? —  
kérdeztük Jávor edzőtől.

—  N incs okunk arra, hogy m eg
bolygassuk kupagyőztes csapatunkat. 
A  csapat: Szabó —  K a lló i, K orány i 
—- N égyesi, Gere, Szalag —  R ökk , 
M arosvári, Szabadkai, T ih a n y ill, 
P in tér.

---------^ = ^ 0 = , ----------

A Szegedi EAC csütörtökön délután 
kétkapus edzést tartott. A  végleges csa
patot csak pénteken állítják össze.

A HAC m egállapodott a Zuglóval és a 
tavaszi idényben az Öv-Utcában ta rtja  az 
edzéseit, valam int a m érkőzéseit.

A BSzKRT fqrgalml telepeinek labda- 
rúgóbajr.oksága március elején megindul.

A I II .  kér. Árpád SSE március 2-án 
tartja ezévi rendes közgyűlését_______

ASZTALITENISZ
ASZTALI TENISZ CSAPATBAJNOKI

ER ED M ÉNYEK

Szövetségi díj. )• osztály
Piaristák—Budafok 9:1. Kaczián dr 3, 

Cscrncy 2, Tápay I  dr 2. Kovács 2, 111. 
Fleck 1, Metzgur 0, Horváth 0, Emeper- 
ger 0 győzelem.

II. osztály
BTK—Péeel 9:0. Antal 3. Medveczky

2. Monostori 2, Kon, 2 győzelem.

Asztali tenisz versenyek. A  szöveteég- 
he% a következő versenyeket jelentették 
be: február 33-án Nagykőrösön Közép 
magyar© rszág bajnokságai. Március 8—9; 
Kotawvár—Budapest városok közti válo
gatott mérkőwV? Kolozsvárott. Március 
23—24—25: a WMTK országos vándordí
ja® ver«?nyo. Április 4—ö—6 : magyar
♦bajnokságok.

Ú SZÁS

Brevltz OtfŐ, a nőmet úszószakhivatal 
elnöke, a Nemzetközi ŰSzószövétség, el
nökségi tagja, értesítette nz európai úszó- 
nemzeteket. hogy a DouáíIi Leó dr halá
lával elárvult főtitkári tisztség: betölté
séig elvállalja a Nemzetközi Szövetség 
■főtitkári ügyek.ek vezetését.

T U N IS Z

Szombaton nemzetközi 
teoiszértekeziet lesz 
Budapesteii

XfS$sas Budapest lesz Köaépeurópa te-’ 
nisz-központja. Legalábbis erre enged kö
vetkeztetni Sfi a minden évben megis
métlődő értekezlet, amelyet Olaszország® 
Jugoszlávia és Magyarország megbízott
jai a magyar fővárosban ilyenkor a tél. 
végefolé tartalmak.

A  szombati megbeszélésről hiányozni 
fog Olaszország megbízottja. Ezzel szem
ben itt lesz a német teniszszövetség kép
viselője.

Az olaszok csak az utolsó pillanatban 
mondták le részvételüket s egyben a t̂ 
ajánlották,^ hogy halasszuk el &z érte
kezletet későbbi időpontra.

Ezt a kérést a magyar szövetség már 
nem tudta teljesíteni, mert az érdekelte
ket már nem tudjuk értesíteni. Az érte
kezletet tehát szombaton megtartják. 
Kérdés azonban, hogy Olaszország nélkül 
fognak-e tudni határoznif....

A  jugoszláv szövetséget Draho Czopp 
dr, a német szövetséget pedig Gerdesch 
főtitkár képviseli.

.Csütörtökön már edzést tartottak a meg
hívott teniszezők Újpesten. Az UTE m eg
hívásos versenyére nagy keJvvcl készül
nek a kiválasztottak. Tegnap délután 
Asbóth, Szentpéteri, Stolpa és Katona 
tartott edzést. Asbóth és természetesen 
az egész télen fapadlón játszó Katona 
mozgott a lóg jobban. Ma, pénteken még 
népesebb mezőny fog játszani. A  fenti 
négy játékoson kívül Szigeti, Gábori ós 
Pető is kint lesz.

BIRKÓZÁS

Uj tehetségek felbukka
nását, remek hasco- 
kat és meglepő ered
ményeket hozhat a 
birkózó
Budapest-bajnokság

Az első idei nagyobbszabású birkózó- 
verseny a görög-római stílusú Budapest- 
bajnokság lesz. A  versenyre minden 
számba jöhető birkózóink nevezett, tehát 
minden súlycsoportban több mint 10  
résztvevőre lehet számítani. A bajnoki 
verseny minden súlycsoportjában hatal
mas harcokat fog hozni, mert hiszen en
nek a versenynek az alapján állítják ösz- 
sze a válogatott keretet a horvát-olasz- 
magyar hármas viadalra, valamint á né
metek elleni mérkőzésre.

A szövetségi kapitány új tehetségek 
felbukkanását várja a bajnoki viadalon. 
Uj tehetségeket, meglepő eredményeket, 
nagyszerű formákat vár minden szak
ember a Budapest-bajnokságtól A ver
seny vasárnap egész napon át fog folyni 
az NTE szentkirályiutcai tornatermében. 
A döntőkre este 7 óra körül kerül sor.

JÉG

M a g y a ro k  
Garm ischbcn '

Garmisch Partenkirchenben a nemzet
közi téli sporthét második részének, a 
jégkorongtornának szerdán még két 
mérkőzését bonyolították le.

Svédország—Románia 6 :0  (2 :0, 1:0, 3 :0).
Az est utolsó mérkőzése a Magyar- 

országgal egy- csoportban lévő Német
ország—Szlovákia mérkőzés nagyon erős 
küzdelmet hozott. A  szlovák csapat a né
meteknek teljesen egyenrangú ellenfele 
volt és csak az utolsó percekben tudta 
Németország csapata a győzelmet 3 :2  
arányban megszerezni. A  harmadok ered
ménye 1:0, 0:0. 2:2 volt. A szlovákok 2:1 
arányban vezettek, amikor öngólt vétet
tek: így lett, döntetlen az eredmény és 
az utolsó percekben a néhietek egy gól
lal megszerezték a győzelmet.

Csütörtökön délelőtt, a nemzetközi jég
korongtorna második napján Jugoszlávia 
válogatott csapata Amsterdam város vá
logatottjaival mérkőzött. A mérkőzés 
Jugoszlávia 4:2 (2:0, 2:0, 0 :21 arányú
győzelmével végződött Gólütők: Mór-
bacher, Zitnic (jugoszláv), illetve Erzen' 
(Amsterdam).

A mérkőzés szüneteiben a magyar Kál- 
lay Kristóf, a román Minculescu—Eisen- 
beisser pár és Vigorelli olasz bajnoknő 
részvételével műkorcsolyázó bemutatót 
tartottak.

A magyar levente válogatott jégkorong- 
csapat szombaton, február 22-én délben 
1 órakor indul Garmischba A csapat 
együttesen vonul ki a Felvinczy-uti le
vente otthonból.

4 _  19: 3 8
3 — 1 2 : 5 6  
2 — 2 2: 9 4
1 — 3 11: 6 2
----- 4 2:13 ■—

IFJÚSÁG
KASSÁN A KERESKED ELM I ISKOLA 

NYERTE A K ISO K  KORONG
BAJNOKSÁGOT

Befejeződött a kassai KISOK korong
bajnokság. A  bajnoki címet a Kereske
delmi iskola hódította el — veretlenül. 
Kitűnő teljesítmény ez, mert Kassán soK 
a jó diákkorcngcsapat s még több a kP 
tűnő diákkorongozó. 

így  fest a tabella:
1. Kereskedelmi iskola 4
2. Szlovák gimnázium 4
3. Ipariskola 4
4. Premontrei gimn. 4
5. Hunfalvy gixpn. 4 

Bánk I, (Kereskedelmi) ütötte a lég?"
több gólt. Ez a sorrend: 9 gólos: Bánk I- 
(Kereskedelmi), 5 gólos: Kovái (Pre
montrei), Derzsák (Kereskedelmi), 4 <̂5- 
los: TabáK (Premontrei), 3 'gólos: Halla 
(Kereskedelmi), 2 gólos : Bánk II. (Ke
reskedelmi), Milanovszky (Premontrei)* 
Popik (Szlovák gimn.), 1 gólos: Anto-
nyik, Csikós (Kereskedelmi), Szileké, 
Nógrádi (Ipariak.), Bavolyár, Zimmer- 
mann (Hunfalvy).

Leventék az asztali tenisz Szövetségbeli*
Az aeztaM teni&z szövetség egyesületi tag
létszáma tetemesen megnövekszik. Bud*~ 
pest öf»zes levente egyesülete jelentkezett 
felvétel ne a szövetségben. Beléptek a szö
vetségbe a salgótarjáni és ózdi levea  ̂
ték ie.

(EG YESÜLETI H ÍR E K
A MOVE óbudai Torna Egylet nép

szerű elnökének, Kunze Géza országgá ' 
lésí képviselőnek a tiszteletére folyó bú 
21-én, hétfőn este 8 órakor a III. kér.. 
Korona-tér 2. alatti helyiségben névnap* 
vacsorát rendez. A  kerületi teljes spo*tr 
társadalma mellett ezen a társadalmi 
egyesületek is felvonulnak.



Péntek, 1941 február 21.

A wárosllg’ctí cirkuszban 
rendezik az ökőlwíire EB-tf

(Ö kö lv ívó  érdekességek, furcsaságok)
Torino, II. a jövőben csak köny- 

nyüsúlyban indulhat, legalábbis a 
BTK színeiben.

Addig nem engedjük feljebb 
indulni Torma Gyulát —  mondotta 
Iván Ferenc: dr, a. BTK elnöke -—, 
amíg megfelelően még nem erősö
dikj meg nem keményedik.

Vitéz Kalándy Imre, a MÖSz társ
elnöke egy héten keresztül látogatta 
az egyesületekben működő KISOK 
ökölvívó csapartokat. Kalándy pén
tekre. összehivatta a keretekben mű
ködő edzőket és felügyelő tanáro
kat, hogy a látogatása alkalmával 
szerzett tapasztalatait ismertesse 
velük.

»

—  Mit eszik Moreyon f —  ez iránt 
érdeklődtek aggódva a szolnokiak 
Abaházi Józseftől. A  kubai néger 
ugyanis vasárnap Szolnokon vendég
szerepei.

Abaházi válasza: Megeszi a ba
nánt, datolyát, kókuszdiót, fügét is, 
de a töltöttkáposztát is. Ne aggód
jatok!

A Kistext korszerű tornacsarnokot 
építtet Kispesten. A  hatalmas torna

teremben minden teremsport otthont 
találhat. Beépített szorítója, 200 sze- ] 
mély részére alkalmas öltözője van. ] 
ökölvívóversenyek rendezésére a le- j 
hetö legalkalmasabba lesz ez a torna- 
terem. Legújabban az a terv merült 
fel, hogy teniszpálya is kialakítható 
legyen benne. Csak egy kicsit —  j 
messze van Budapesttől.

Az ökölvívó Európa-bajnokságot, 
értesülésünk szerint, a MÖSz a vá- 
rosllgeti cirkuszban fogja megren-1 
dezni április végén. Mit tehet mást | 
Sportcsornok nélkül ?

* ■
Nagy  Lajos, a kitűnő ökölvívó- 

mérközésvezetö keskenyfilmet készí
tett a magyar-olasz viadalról. Ezt a j 
filmet szerdán este levetítette a 
MöSz-ben. Bevetödött a szövetségbe 
Torma I I  is és végignézte a filmet. 
Saját mérkőzésénél megszólalt:

—  Hű, de jókat kaptam!
■ *

A  MEFSOK ökölvívószakosztályá- 
nak vezetői főiskolai ökölvívó EB-t | 
szeretnének rendezni. Az érdekes 
terv megvalósítása ügyében —  érte
sülésünk szerint —-  már a felsőbb | 
hatóságokhoz is fordultak.

Uj fiú k  a v ilá g n a g y s á g o k  
is k o lá já b a n

i n .

M O TO R

Ki lesz Hámorinak, 
az FTC „szélvész-öklö- 
zőíének“ vasárnapi 
ellenfele?

Mint ismeretes, a MöKz vasárnap 
délelőtt 11 órakor válogatóversenyt 
rendez a Royal Varietében. A  ver
seny alapján fogja összeállítani 
SuIkó Béla szövetségi kapitány az 
Európa-bajnokságra készülő tizen
hatos keretet.

Keddi számunkban már ismertet
tük a válogatóviadal párosítását is. 
Ebben a párosításban most két he
lyen változás állott, illetve áll be. 
Éarínka sérült és így helyette 
Strincz a vasutasok könnyűsúlyú 
„ágyújával", Vajnovitssal mérkőzik. 
Beteg Kiss is, Hámori ellenfele. A  
Fradi „szélvész-öklözőjánek" azon
ban nem akadt eddig ellenfele. Az 
egyesületek nem nagyon tolongtak, 
hogy valamelyik versenyzőjüket 
szembeállítsák, Hámorival. Félnek 
táján?

A  válogatóverseny párosítása a 
Változtatás után a következő: 

bég súly: Hámori FTC— ? 
Harmatsúly: Szamplás (Magyar

Posztó)— Darai (Debr. TE ).
Pehelysúly: Frigyes BSzKRT—

Szelezsán WMTK, Patyl II (Érsek- 
Újvári L E )— Daróczi I  (Kolozsvári 
Vasutas).

Könnyűsúly: Bene BVSC— Németh 
(Magyar Posztó), Strincz BSzKRT 
•—Vojnovits BVSC.

Vált ósúly: Torma II BTK— Korá- 
Byi MAFC.

Középsúly: Csontos F T C —Kasa
MAVAG, Jáklcs BSzKRT— Oláh 
BTK.

Félnehézsúly: Jászai W M TK —
Pálffy (Kolozsvári Vasutas).

Nehézsúly: Homolya FTC—Vadász 
BVSC.

Február 28-án
nagyszabású profi 
ökölvívó mérkőzé
sek lesznek a Vá
rosi Színházban

.— A  rendezőség közleménye —
Február 28-án, tehát jövő pénte

ken este nagyszabású proflökölvívó- 
mérközéseket rendeznek a Városi 
Színházban. A  viadalon Cheo M o- 
reyon, a kubai néger félnehézsúlyú, 
Pepi Wibural és Joseph Pospischil 
német, Dawaric és Stelzer jugoszláv, 
valamint Köfösi, Pozsonyi, Csiszár, 
Gárdos, István és Takács fog min
den valószínűség szerint szerepelni.

Moreyon ellenfelét még nem jelöl
ték ki. Wibural, Dawaric, Körösi 
vagy Pozsonyi közül fog kikerülni 
az ellenfele. Csiszár ellenfele Stelzer, 
Gárdos vagy István lesz. A  bécsi 
Pospischil-lel Takács Antal fog mér
kőzni. Mérkőzésük tízmenetes lesz.

A  MÖSz hivatásos-alosztálya el
rendelte, hogy Pozsonyi és Takács 
hétfőn osztályozót vívjon egymással. 
A  mérkőzést hétfőn este fogják 
megtartani a Testnevelési Ház alag- 

I sori edzőtermében.

Mit tud Patyl II?
A vasárnapi ökölvívó válogató verseny 

érdekessége a vidékiek szereplése lesz. 
Kolozsvárról kettó Érsekújvárról és Deb
recenből egy-egy ökölvívó vész részt a 
■vasárnapi „európabajnoki" válogatón.

A szakemberek legnagyobb kíváncsi
sággal Patyl II mérkőzését várják. A 
kitűnő érsekuivári öklöző ugyanis az el- 
’nult vasárnapon Debrecenben kiütötte a 
ló verekedőnek ismert Darait. Mit tud 
bátyi II?  — erre kiváncsi mindenki.

— Patyi II nagyon kemény jobbkezese, 
két üt! — mondotta tegnap a szövetség
ben Tokaji János, a Lapterjesztők ed
zője — Debrecen bajnokságában a* elő 
döntőben Is, a döntőben Is kiütéssel gye 
’ ött. Van egy-két szépséghibája is *  két 
kiütéses győzelemnek, mert első ellen
felét akkor ütötte meg. amikor a* a ke
zét kézfogásra nyújtotta, a másodiknál 
bedig n leütött versenyző bevágta a le
iét a padlóba és az „készítette ki . 
Mégis félelmetesen kemény verekedő a 
kis Patyi. -. Vasárnap majd meglátjuk mit tud. Ne 
héz ellenfele lesz a kolozsvári Daróczi I.

Média István, a MÖSz-ne* Erdélybe 
küldött vúndorcd»öjc végiig Kolozsvárott
telepszik lo és az ottani osszon cgyesül-ot 
ökölvívó edzéseit vezetni fo^ja. Modta
helyett Erdélybe ÚJ vándorodat f f f  kül
deni áx öltől vívó szövetség. Az új edzó 
személyéről még nem történt dóntós. Első 
állomása Nnayvá.rad '®sz.
. A  debreceni ökölvívók remekül harcol
|sk a város bajnokságaiért folyó küzdő 
ternW — mondotta szerdán munkatAr- 
sot-lmalc Tolta ti János. aki a versenyen 
á szövetséget- képviselte. — Arról nem te
hetnek, hogy az ellenfelek — jobbak vol
tak. Mindén elismerési inegórdcme-ln-ok a
dobreoen! öklözök.
, ,A Nagyváradi Törekvés vasárnap nyög- 
blvásos ökölvlvómérkfeést rendez. A  ver
senyen héttagú BTK—BVSC) vegyes <*«- 
pat is részt vesz. A következő versenyzők 
átáznak Nagyváradra n főv írásból: 4 ór- 
neeryi BTK, Mester BVSC. Strúm BTK. 
garls. Benő II, B'nrkka II BVSC, Zorcu 
KTK. A csapat Viniczci János mórkő- 
eósvezető kíséretében utazik Nagyváradra.

Zseni, Kindornay, Járaí, 
Erdős, Petró, Stoller, 
Báron II 
és még mások a BTK 

- Lapterjesztők mér
kőzésen

A BTK .az idén is megrendezi az ököl 
vívó egyesületek utánpótlás-csapatai ré- 
saére a tavaly már nagyszerűéi.- bevált 
csapatversenyt. A tavaly „Pót-Csim-nek 
nevezett versenyt az idén egyesületi ver
senyek formájában engedélyezte esak 
a MÖSz. Az egyesületek tehát ilyen for
mában csapnak össze az idér.1. Egyéb
ként teljesen csapatbajnoki rendszer 
szerint vívják a mérkőzéseket..

A csapatversenyre 6 csapat nevezett: 
BTK BSzKRT, Lapterjesztők. Magyar 
Pamut, W MTK és — Érsekújvárt LE 
Most szombaton a BTK—Lapterjesztők, 
vasárnap a WMTK—Magyar Pamut mér
kőzést vívják.

Szombaton este 8 órakor a Lapterjesz
tők Bérkocsis-utca I. szám alatti edző
termében csap össze a BTK és 8 Lap- 
terjesztők. A BTK-ban indul P V  Hz, 
Hudák, Kindornay, Stoller, Petró. Hor
váth, Járat, Rózsa II. a Lapterjesztők 
csapatában Gárdos, Báron II. Zseni. 
Ebergényi, Rózsa, Sisa, Bécsi stb. Ebből 
megállapítható, hogy — harc lesz
a két együttes között. A .-kísérő • mű
sorban Erdős, a BTK félnehézsúlyű ki- 
válósága Mntzkó Alfréd dr-ral mérkőzik.

----------— < ♦ >

AZ ÖKÖLVÍVÓ b u d a p k s t -b a j n o k b a g

március 2-től 9-ig kerül sorra. A  baj
noki versenyre eddig US nevezés érke
zett. A. vidékiekre való tekintettel a ver
seny nevezési zárlatát február 2<S-lg meg
hosszabbították.

tanár, a pilóta, 
a® óliam i főtiszt 
viselő, a gazdál
kodó, az orvos és 
az ügyvéd

| szól hozzá a magyar 
motorositás nagy kérdé
séhez a vasárnapi gyű
lésen

Nagyszabású és a magyar motorosság 
szempontjából igei.’ nagyjelentőségű ülést 
rendeznek vasárnap délelőtt tizenegy 
órakor n budai Vigadóban. Az értekezlet 
összehívója Andrássy Mihály gróf és 
Kozma Endre, a magyar motorossárnak 
az a két képviselője akt a K TT  megszer
vezésével és kifejlesztésével beigazolta, 
hogy nemcsak akar dolgozni a magyar 
motorosításért, hanem tud is dolgozni.

Az értekezleten a társadalom legszéle
sebb rétegeinek képviselői szólalnak fel. 
A rendezőség igen helyesen olyan elő
adókat kért fel, akik nem elméleti, ha
nem

gyakorlati szempontokból ismerői a 
magyar motorosság égető kérdései

nek.
Akik nem az íróasztal mellől látják a 
dolgokat bizonyos szinszürők jótékony 
tompító függönye mögül, hanem tagjai a 
magyar motorosság nagy családjának és 
— mondhatnék — szintén szenvedő ré
szesei a megoldattál.’ kérdések sorának.

Az értekezlet célja; megállapítani azt 
az irányvonalat, amelyen a magyar mo- 
torosítéihak, ennek a roppant

nemzeti és nemzetvédelmi jelentő
ségű

erőlér.yezőnek haladnia kell. Melyek azok 
a módok, amelyek segítségével siettetni 
lehet a fejlődés folyamatát és behozni 
azt az Időveszteséget, amely a magyar 
motorositásnak minden megnyilvánulá
sára rányomja a bélyegét és amelynek 
gátló hatását lo kell küzdeni.

Az értekezlet a magyar motorosok és 
autósok érdekeinek, a mi érdekeinknek 
szolgálója. És egyben

nagyszabású seregszemle 
is A  siker elengedhetetlen tartozéka te
hát az. hogy a gyűlésen tömött padso
rok tegyenek hitet a motorositás eszmém 
mellett. A  rendezőség tehát ezúton is 
felkéri a motorosokat és autósokat hogy 
bár csábító a tavaszta» napsugár, a. közös 
és fennkölt cél érdekében minél nagyobb 
számban jelenjenek, meg vasárnap a bu
dai Vigadóban. _______

Középtávfutásban' az idén Európában is, 
Amerikában is tűnt fel egy-két igazi 
üstökös. Egy európai és két. amerikai az, 
akikre ez a meghatározás a legjobban 
illik és akikkel, mint a világ atlétikájá
nak ÚJ tényezőivel az. alábbiakban fog
lalkozni akarunk.

Egy tizeddel 
Leveletek csúcsa mögött

Waltér MEHL nem egészen új ember, 
Igazi beérkezése azonban- 1940-ro esik. 
Már 1939-ben a legjobb egyetemi mér- 
földesek közé számított, de holmi Cun- 
ninghamok, Fenskek, Rideoutok társasá
gában nem jutott szerephez. Annál 
nagyobb feltűnést keltett, amikor az el
múlt év tavaszán Miiki amerikai verse
nyei során Moh! Los Angelesben két 
mérfüldön legyőzte nemcsak Makit, 
hanem a legjobb amerikai két mérföldes- 
uek tekintett Hice-t. Is,

Pedig nem is két, mérföld az igazi távja 
a Wísconsin-egyetem nyakigláb közép
táv-futójának. Ezt, .legjobban az 1940-es 
1500-as bajnokságban bizonyította be, 
amikor feledhetetlen küzdelemben le
győzte az egyéni csúcsát megjavító Cun- 
nlnghamot és 3:47.9 rop-e* idejével új 
amerikai csúcsot állított fel. Ez az idő 
csuk 1  tizeddel gyengébb, mint Lbvelock- 
nak a berlini olimpián felállított világ 
csúcsa.

Mohi nem iram-futó. Ahhoz, hogy 
nagy eredményt érjen el, szükségo van 
más vezetésre. Ragadni azonban tud a 
vég(iimerülés!g és hajrája szinte ellen
állhatatlan. Éppen ezért, rendkívül ve
szélyes versenyző és ezért várnak tőle 
még sokszor nagy győzelmeket.

Eastmann
hosszabb távú utódja

I A  Stanford-egyetem másodéves hallga
tója volt az elmúlt évben JPaul Moorc. 
18ti cm magas, hosszúlábú, kitűnő fiú 
ami — stanfordi atlétáról lévén szó — 
nem is lehet másként. Hiszen ebben az 
iskolában tanult Ben Eastman is,
_J-as évek világhírű középtávfutója, aki 
amerikai futónál, ritka igyekezettel ro 
hámozta meg és végezte ki a vllágcsú 
csők egész sorát.

Moorc ebben a tekintetben is hasonlít 
Eastman hoz. Nem olyan gyors, mint 
nagy mintaképe, mert hiszen Eastman 
képes volt arra, hogy 21.2 mp-ck 220 
yarddal kezdje a negyedmérföldct, — de 
azért bármelyik magyar 800-as szívesen 
cserélne * vele. Moorc már 1939-ben 
l:52.8-at futott félmérföldön, tavaly pe
dig 1:49.8-as 800-as eredményt ért el.
Ez a nagy javulás biztatta arra. hogy 
kétszer is megrohamozta a % méríöldes 
világcsúcsot. Az első alkalommal a ked 
vezőtlen külső körülmények megakadd 
lyózták Eadoumegue világcsúcsának meg
javítását, a második alkalommal áron
ban 2:58.7 xno-en srédülcte'i időt ért el.

Moorc is elsősorban 1500 ca, Illetőleg 
mérföldre készül. Legjobb mirföldrs ideje

4 :1 1 .2 . 15b0-on azonban még jobbant fniod- 
Az amerikai bajnokságban, a Mchi altat 
megnyert emlékezetes versenyen 
Cuimvij.<gbain mögött harmadik lett és 
3:4S.6 mp, Szabó Európa-csuosúval aaono* 
időt ért el. . . „ ,

Moore tud egyedül ifi futni. % mérfol- • 
des világcsúcsához sem járult hozza m.as 
támogatása. Edzője rnár az elmúlt évben 
képesnek tartotta Woodor3on 4:06.4 mp-es 
mórföldes világcsúcsának megjavítására. 
Mocro is ezt tűzte ki maga elé es való'- 
színű, hogy törekvése az idén sikerrel ra 
végződik. Az amevríkifi bajnokságot asr* 
idén nem méteres, haj cm var dós tavon 
rendezik és — ha nem Moorc, akkor Moorc 
vezetésével valaki más eltörölheti ”  oö- 
démon világcsúcsát.

A svéd Nunni
Ezt a címei; kapta meg 21 esztendős 

korára, Gumién Hágpr, a svédek, idén fel
tűnt távfutója. ,

Két amerikai sorstársával együtt ö Is 
a jól megtermett fiúk közé tartozik. Ta
lán valamivel alacsonyabb Mehlnél és 
Moorenál, de erősebb náluk. Ennek meg
felelően ö 1500-tól Inkább lefelé húzódik 
és 5000 méteren is van komoly ered-

,nAz ő pályafutását már ismertettük. Két 
évvel ezelőtt, mint kis szürke,. vagv 
majdnem szürke fiatal futó versenyzett, 
de azután kihagyott egy évet. 1940-ben 
rohamléptekkel tört a svéd távfutók élére. 
Külön szerencséje volt. hogy olyan el
lenállással és ellenfelekkel találkozott, 
mint Jansson, Andcrsson és főként Ka-
XnTJtügii 8 :4S.8-at futott 1500-on, 8:11.8-al 
3000-en és 14:38.8-at 5000 en. A 3:48.S-ná! 
is ő diktálta az iramot és neki köszön
heti, az ö vezetésének Kínámé is, hogy 
8:09-es idejével az egyik legkiválóbb 
világcsúcsot felállította,

Hága 11500-hoz is elég gyors, hosszútáv- 
futó számára pedig fölösen is van benne 
gyorsaság. Iramot tud futni, ha jó nap
ja van. hajrázni is remekül, Ez külön
ben az egyetlen pont, ahol jelentősebb 
javításra szorul, viszont ezen a. téren 
lehet legtöbbet fejlődni okos munkával. 
Ebben Svédországban, Holmér mester 
irányítása mellett nem is lesz hiány.

Hdggbcn a jövő nagy 5000-es futóját 
látja minden szakember. Lehet, hogy 
közben 150O-on is fut majd világcsúcsot 
(csak 1  másodperccel maradt el tőle:;, 
de az Igazi nagy eredményt 5000-en re
mélik. Ha méltó ellenfelekkel akad üsz- 
sze, ő lehet az első, aki két-liárom év 
múlva 14 percen belül futja az 5000 mé
tert.

MÁRCIUS S-AN,
jövő vasárnap délután fé l 6 órakor a 
Nemzőii Tornacsarnokban néhány szám
ból á lló nyílt, versenyt rendez a MASte, 
A  v&mcnyrn helyből magasugrás (fe lnőtt 
és ifjúsági), súlyvetés (15% kg-os súly- 
Jynl) (fe lnőtt és ifjúsági) és női magas
ugrás és helyből táv elugrás lesz.

A vívát szélet alapokra fektetése 
és nemzeti vívótársadalom 
megszervezése a vívósport 
jövő feladata
mondja N AGY SZOM BATHY MIKSA 
altábornagy, a szövetség ügyvezető elnöke

A Vés^prémt MOVE sportbemutatót tart í 
vasárnap Veszprémben. A  bemutató ] 
ökölvívó r ŝz-óben négy BVSOölvlöző 
vesz rós®t: Artnor, Horváth» Bzabój
Szalny.

A Szátmibnéiriotl Törekvő* ökölvívó 
felszerelést kér a budapesti egyesületek
től. ,A BSz.KBT néhány pár kesztyűt és 
ütŐ-zfákot killd a szatmárnémetieknek. A  
'többi budapesti egyesülőt bizony maga 
is rászorul a támogatásra.

Az FTC (ikiilviyósznkosztályn szomba
ton esle 8 ómkor tartja évzáró és díjki
osztó vacsoráját az iiH'liúti pálya klub- 
házában. A vacsorán őszijük ki a szak
osztály tagjai által az 1949. évben nyert 
díjakat, valamint ezen ünnepük a OsB-t 
nyert együttest.

ASZTALITENISZ
132 NEVEZÉS A PTAHISTAK MA 

INDULÓ ASZTALI TENISZ 
VERSENYEN

Ma, pániteken délután kezdődik a Rlaria 
ták országos asztali tenbw versenye. A  
vemen yen Bcnko ki vételé vei minőén 
mottevő játékosunk indul. Kileno egyesü
let M játékossal 132 nevezést adott, lo. 
A  kgiórrefii.'bb a harmadik osztályú fórfr- 
egyeB Icgz: 33 versenyző indui, bzomonl 
BÜenben a nők mezónyo. Két novenés 
futott bo és így  ezt a vereonyszúmot nőm 
tartják meg.

ATLÉTIKA
ERŐSEN MFC, VISELTE AZ 

INFLUENZA
Gy-urleza Istvánt, a MAC kiváló távol- 
ugróját. Az utóbbi hetükben már olyan 
pompás erőben volt, hogy Farkas Mátyás 
Berlinbe is el merte volna küldeni. Ekkor 
jött ki Influenza, a. gyomrát támadta 
mos Gynrirzanak ús tuvolugró bajnokunk 
pár nap alatt öt kilót fogyott. Podig 
nom volt rajta eok fölösleg. Most egye
lőre még csak lézeng, de a könnyű ed
zést már újból elkezdte.

KOLOZSVÁROTT
akarja nemdezni a vidéki bizottság az 
országos vidéki bajnokságot A  távoli 
hely sok költséget és faradaágpt je'enl. 
az ország nyugati főében fekvő kerüle
tek számára, de a cél az, hogy Erdély 
atlétái minél nagyobb azamban vonulja
nak főt őzen az o‘«& általános vidéki baj- 
tokságou.

m̂ e? ^ « eAn\!tV FXSa
március 9-ém az XÍTE-pálya kornyékén. 
A  ve-sonyt ifjúsági ás felnőtt kezdő 
egyének és csapatok részére írták ki kb 
2300 és 5000 méteres távokon.

-  SOKA NEM LESZ MfC, HASZNÁL
HATÓ A BBTE-P ALT A,

_  panaszkodott Periebt Rezső a minap,
— A Rózsadomb oldalán nehezen olvad 
el a hó és a jégpálya miatt különben 
is hókupaook kerültek a futópályára. 
Erősen meg kell javulnia nz Idöraotr. hogy 
a hó elolvadjon, .a sálak nt»<w®4radJon 
és a sztürsé-zís tavaszi javító munkák 
elvégezhetők 'legyenek, Addig esak a kör
nyező utakon lobot futkosni 6s a torr.a- 
térembon edzhe! in.k.

A  vívószövetségben, amióta Nagy  
szombathy Miksa, altábornagy át
vette az ügyvezetést, nagyszabású 
szervező és előkészítő munka folyt, 
ami természetesen nem ment min
den küzdelem nélkül. Az ügyvezető 
nagyarányú tervet készített a vívás 
felfrissítésére és újjászervezésére s 
ennek sok ellenzője akadt. A  leg- 

I utóbbi rendkívüli közgyűlésen aztán 
az ügy végleg eldőlt azáltal, hogy 
a vívás egyeteme elfogadta és tel
jes egészében magáévá tette N a gy - 

j szombathy altábornagy terveit s 
ezzel kapcsolatban megindulhat a 
7YVUTlJcCia

A z  elmúlt, harcokról és a jövőről 
Nagyszombathy Miksa altábornagy 
a következőket mondta munkatár
sunknak:

A  szövetség alapszabálymódo
sító közgyűlésével a vívásnak olyan 
fejezete zárult le, amelyben nem
csak előkészítő munka, hanem 
olyan sportpolitikai küzdelem, is 
folyt, amely csaknem teljes szaka
dásra vezetett. A z  újjá,szervezés vo
nala a sport népszerűsítése, az ifjú
ság bekapcsolása, az oktatók után
pótlásának megszervezése bolt. Az  
új alapszabály sok üdvös intézke
désre nyújt módot. Például arra, 
hogy új vívókörök alakulhassanak, 
Arra te, hogy állami és katonai 
szervek új vívókeretet létsíthessenek. 
Pártoló tagság révén olyan vidéki 
városok, ahol nagyobb és belügy
miniszteri jóváhagyásáé alapszabály 
lyal működő egyesületek nem ala 
halhatnak, új vívószervek létesülhet
nek. Levente-sportegyesületek be
kapcsolódhatnak.

—  Legelső feladatnak tartom  : a 
nemzeti vivótársadalom megszerve
zését, Azelőtt néhány zárkózott 
klubból állt a vívás, most az egész 
társadalmat be kell kapcsolni, a vívást 
tömegsporttá kell szervezni. A  mai 
idők szelleme te ezt írja elő. A z  új 
vívósport a sportba jtársiasság és 
sportfegyelem pilléreire épül. A z  ok
tatók nevelése az az út, amelynek 
alapján a vivótársadalom gyarapo

dik számban és erőben. A z  után
pótlás, a feltörő ifjúság a K IS O K - 
ban és a leventeegyesülctekben ké
szül elő az igazi vívásra.

—  A  legfontosabb feladatunk 
egyike, amely valóban a fejlődés zá
loga: az ok'ialóképzés. Erre eddig 
két mód volt. Az egyik a katonai 
oktatás a Toldi sporttanárképző in
tézetben, ahol azonban a mai viszo
nyok miatt a munka szünetelt. A  
másik a Testnevelési Főiskola, 
amelynek azonban olyan volt az ok
tatási rendje, hogy az a vívásoktató
képzésre nem volt kedvező. Ebben a 
tárgyban felterjesztéssel élünk az 
OTT-hoa.

—  A  vivőszövetség ú j ügyvezetése az 
egyszerűbb adminisztráció jegyében 
fog történni. Kisebb létszámú bi
zottságok Végzik a munkát. Eddig 
a tanácsban és bizottságokban 1S5 
ember dolgozott és határozott. Most 
százzal kevesebb fogja a munkát 
végezni. A z  elv a szélesebb hatáskör 
és a nagyobb felelősség.

—  A  trianoni határok megválto
zása folytán szükségessé vált az új 
kerületi beosztás. Ez egyben élet
képesebb, frissebb munkát fog vé 
gezni. A  kerületi beosztás olyképpen 
készült, hogy azok központja a had
testek, nagy állami hivatalok, « %  
székhelyével egyezik. E bben , az a 
gondolat vezetett, hogy a munkára 
megfelelő embereket lehessen szer
vezni.

—  Ezek és ehhez hasonló intéz
kedések hivatottak új és nagysza
bású vivásport alkotásám, hogy es 
a legmagyarabb és legeredménye
sebb sport jövője még a múltjánál 
is nagyobb legyen.

Nagyszombathy altáborn&gv fenti 
szavai,hői mindenki láthatja, hogy a 
vívószövetség elmúlt Ideje termé
keny volt. Megszületett r>z a szerve
zet. amely hatalmas tömevsnortot 
fog a vívásból fejleszteni. A  dicső- 
céges monyát: vlvA-Tm-to*. még hatal
masabb és r!kerekben még dúsabh 
sporttá emeli az új rend, bekapcsol
va a nemzet egész ifjúságát,
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Április 13-án kezdődik 
az országúti Idény!

A z  M K S z versenyintézőbizottsága 
tegnap este ülést tartott. E zen az 
értekezleten —  m elyet m ár az új 
szövetségi kapitány, Szabó László 
irányított —  elsősorban az idei o r
szágúti versenynaptár tervezete ke
rü lt  a szőnyegre.

A  bizottság rövid v ita  után abban 
állapodott meg, hogy’- az idei ország
úti idény húsvét vasárnap jóinak dél
e lő ttjén , tehát április  13-án kezdő
dik. A  vezérosztályosok és a I I — I I I  
osztályú porfelhölovagok a népli
g e t i nagykörben, a Rosinelli-vándor- 
d íjért m érik m ajd össze erejüket a 
hagyom ányos 100 km -es távon. A  
többi osztály résztvevői a gödöllői 
országút szabványszakaszán csap
nak össze.

A  versenynaptár tervezetét m ég 
Hem vetetté l; papirra. Eg'y b izo
nyos: az évadnyitót követő torna  
sík terepen és k i.  150 km-es távon  
kerül sorra, az ezután következő 
m érkőzés

a WMTK rendezésében a dobo
gókői hegyiverseny lesz.

A  szövetségi kapitány ezután is
m ertette az idei hosszútávú össze- 
tettfutam ű országúti bajnokság k i
írásának a tervezetét.

-— M agyarország összetett fu tam ú  
hosszútávű országúti bajnoka  - -  
mondta Szabó —  a jövőben csak az 
lehel, a,ki m ind a s ík -, m ind a ve
gyes, m ind a hegyi terepen egy- 
aránt kiváló képességet áru l el s 
ugyanakkor nem csak m in t hajrá- 
lovag tün teti ki magát, hanem a 
hajtóvadásza.tokból és a robbantá
sokból is alaposan kiveszi a részét. 
Less a bajnokságnál: —  először is 
—  sík-, gyorsasági hangsúlyú fu 
tam a. Másodszor lesz vegyesterepü  
m érkőzése —  ez előre lá thatólag

a Budapest— Miskolc— Budapest 
terepszakaszon

za jlik  m ajd le és m agdbaöleli a 
nagy m átra i húzódást is. Lesz az
tán a bajnoki futam ok közt k ife je 
zetten  hegyiverseny —  s itt a do
bogókői tornára gondolok. Végü l a 
Budapest— Losonc szakaszon, vá gy  
a Budapest— G yőr— Budapest útvo
nalon szándékozom még' egy  ba j
noki tornát lebonyolíthatni, lehet —  
hogy  egyenkénti indítással.

Bizonyos, hogy
az idei Budapest— Becs— Buda
pest városközi válogatott or
szágúti versenyre pünkösd két 

napján kerül sor.
A  bizottság egyébként elhatároz

ta, hogy a jövő héten „ felfedező“  
útra indul a budai hegyekbe, m eg
fe le lő  körpálya felkutatóisára.

TORNA
A Postás disztornúja igen nagyszabású

nak Ígérkezik. A 42 éves egyesület, mént 
ismeretes, vasárnap délelőtt 10 órakor 
tartja tornaüm:1;pólyát a Városi Színház
ban. A  tornaünnepólyen a« egyesület tel
jes férfi- és női tor nászgárdája részt 
vesz. A  16 számból álló műsor csapat- 
gyakorlatait Csillik Margit és Sántha 
Lajos állította össze és tanította meg. A 
dísztó mára jegyek elővételben távbeszé
lőn a 146-500 hívószámon jegyezhetők 
elő.

ú s z á s

Heina legyőzte Baiketf Kőnín- 
g'er két bajnokságot nyert, 
Kapeli Anni áj csúcsered
ményt úszott JESoros&Iőbao
Részletes beszámoló a német fedettuszodai 
bajnokságokról

A Boroszlóban rendezett 
német fedezettuszodai baj
nokság méltó seregszem
léje volt a birodalom úszó
sportjának. Annak elle
nére hogy Fischer, Plath 
Arendt és még néhányat 
a legjobbak közül nem 
tudtak résztvenni a küz 
delmekben, hatalmas har
cot és néhány egészen ki
váló eredményt hozott a 
kétnapos verseny. Az 
egyéni teljesítmények élén 

Kapeli Anni 2:58 rnp-es új német csúcs- 
eredménye áll, amelyet a 200 m mell
úszásban állított fel a kiváló bajnoknő. 
Meglepetésnek számít Heina győzelme 
Balke ellen. Három számban is győzelmi 
eséllyel indult Schröder de a 100 m-en 
Eckenbrecher, 200 on Köninger ragadta 
el tőle a bajnoki címét. A. harmadik 
számban, a 100 m hátúszásban azután be
váltotta a bonni versenyző a hozzáfűzött 
reményeket: 1:09.1 mp-es pompás ered
ménnyel szerezte meg az első helyet, 
még hozzá Sehlaueh előtt. Az egyesüle
tek között ismét a magdeburgiak áll
nak az első helyen. Köninger két győ
zelme, Öhrdorfnak 100 m mellúszásban 
elért első helye, egy váltógyőzelem és a 
boroszlói vizilabdások ellen elért győze
lem azt mutatja, hogy a német úszó
sportban ismét Magdeburg vezet.

Az egyes számok a következő eredmé
nyeket hozták:

Férfiak:
100 m gyors; 1. Eckenbrecher 1:01.5. 

.2. Schröder 1:01.7. 3 Köninger 1:02.3. 4. 
Brauné 1:02.3. Schröder az előfutambaji 
legyőzte Eckenbrechert és így a döntő 
Öt résztvevője között ő volt a legesélye
sebb. 50 m ig  teljesen együtt ment a két 
versenyző, ekkor Eckenbrecher egy kevés 
előnyre tett szert és ezt az utolsó méte
reken is tartani tudta Schröder megújuló 
rohamával szemben.

200 ni gyors: 1. Köninger 2:17.6, 2. 
Schröder 2:19.3. 3 Lindner 2:22.2, 4.
Wittmann 2:24.2. Plath és Laskowski tá
vollétében Köninger biztosan nyerte ezt 
a számot:. Nagyszerű formában van, 
könnyedén úszta a hosszakat és szép 
hajrát vágott ki. Schröder nem tudott 
rá veszélyes lenni.

400 m gyors: 1 . Köninger 5:03.9, 2.
Wittrnarm 5:12, 3. Feieht 5:25.8. A  hely
zet itt pontosan ugyanaz volt. mint 200 
m-en, aszal a különbséggel, hogy Fial hon 
és LaiSkow.skin kívül itt még Schrőder- 
sze-rű ellenfelo sem akadt Könlngcrnek. 
Kényelmesem úszott, rész idei a követke
zők: 1:09, 2:26. 3:45.

209 ni mell: 1. He Ima 2:43, 2. Balke 
2:44.4, 3. Goid 2:47.2, 4. Sietne 2:48.4. In
dul :ls után'együtt ment a két nagy ellen
fél. majd 50 m-nél Balke fordult előbb. 
100 m-nél már egy méter volt a tavalyi 
bajnok előnye. 175 rh-tél azonban llcina 
szédületes hajrába kezdett és a közönség 
tombolása közben elért*?, majd kb. 1 mé
terrel cl is hagyta Bnlket. Goid csak 
az utolsó métereken tutda lerázni Sietast 
és így biztosította magának a harmadik 
helyet,

1#9 m Ital: 1. Schröder 1:09.1, 9.
Sehlaueh 1:10, 3. Hotz 1:11.1* 4. Rund 
mund 1:11.5. Az első időfutamban Hotz 
győzött. második Krebs, harmadik 
Schwarz volt. A  második időfutambaji 
Schröder. Sehlaueh és Rundmujd állott 
rajthoz. A  közönség várakozásának meg- 
feielőun Sehlaueh vezetett, már mindenki 
biztosra vette győzelmét, amikor Schrő- 
der óriási akaraterővel fokról fokra le
dolgozta hátanyát és végül a győzelmet 
is megszerezte.

Hölgyek:
30*9 m gyors: 1. Groth 1:11.9, 2. Weber 

1:12.1* 3. Bachmeicr 1:13, 4. Standéi 1:14.3.

Pollak tlrsula távol ló tőben nyílt volt a 
verseny, Groth csak a hajrában győzött 
Weber. a h átúszó bajnoknő ellen.

4Ö8 m gyors*. 1. Baehmeiiar 5:53, 2. Stán
der 5:55.7, 3 Rannow 6:02.1, 4. Thaller 
5:03.7. A még ifjúsági sorban lévő nürn
bergi hölgy végig vezetve, biztosain győ- 
".ötfc. A  tavalyi bajnok csak harmadik 
í'tt.
209 m mell: 1. Kapeli 2:58, német csúcs.

eredményi 2. Grauthoff 3:00.7. 3. Schmidt 
3:01.2, 4. Hartmann 3:01.7. A nap Legna
gyobb versenyei Grauthoff a tavalyi 
győztes. Schmidt a nyári bajnok, Kapeli 
a 400 m-es világrekordén.# végig hatal
mas küzdelmet vívott. 150 m-ig együtt 
ment a három versenyző, itt Kapeli el 
húzott és mintegy 4 m-rel győzött. 
Schmidt későn kezdett hajrába. Ivapell 
eredménye 3 tizeddel jobb, mint az eddigi 
német csúcs teljesít mén y„ amelyet Graut
hoff tartott.

190 hí hát: 1. Weber 1:17. 2. Kandala 
1:23.2, 3. Kummer 1:25..3. Sima, könnyű 
verseny, Weber Lisl megszorítás nélkül 
is kitűnő ered mér jny el nyert. Küzdelem 
csak a második helyért folyt,

Egyéb eredmények:
100 m mell; 1. Ohrdorf 1:12.2, 2. Kai- 

ser 1:14.4, 3. Klein 1:14 9. 4x109 m váltó: 
1. EWASC (Bécsj 4:19.8. 2. Bréma 4:20.2,
3. Magdeburg 4:20.8. 100+200+100 m ve
gyes váltó: 1. Magdeburg '(Schwarz, Ohr
dorf, Köninger) 5:03.9, 2 Bréma 5:05, 3. 
Drezda 5:13. 3x100 m hölgy gyors: 1.
Boroszló 3:46.7, 2. Charlottenburg 3:47.9. 
1004-200+100 m hölgy vegyesváltó; 1. Un- 
dine München—Gladbach (Mirbach, Ka- 
pell, Kremer) 5:44.2, 2. Boroszló I. 5:49.7, 
3. Boroszló II. 6:11.

SM

ELE MERI:
Nem leszek hűtlen 

az úszáshoz
Beszél az új vízilabda- 
kerettag

A közelmúltban került nyilvánosságra, 
hogy Simkó János, az új vizilabdakapi- 
tány, kiegészítette a válogatott vízilabda- 
keretet és Tátos, Eleméri, Fábián. Zó
lyomi, Lemhényi és Szittya személyében 
új embereket hívott meg a keretbe. A 
hat név viselője közül három az úszó
keretnek a tagja, a negyedik (Zólyomi) 
pedig néhány évvel ezelőtt tartozott az 
úszó élgárdába Érdekes, hogy Tátos. Ele- 
rnéri éŝ  Fábián közül a legtöbben Ele- 
mérit féltik, hogy a vízilabda kedvéért 
el fogja hanyagolni az úszást. Tátostól 
mindenki elvárja, hogy még néhány esz
tendeig elsősorban mint úszó arasson ba
bérokat a magyar színeknek. Fábiánt 
sem féltik attól, hogy ezentúl keveseb
bet fog úszni, mert ő eddig is vízilab
dázott: amikor csak lehetett, „kiszorí-
tót*’ játszott az úszóedzéseken.

Marad tehát Eleméri Rudi, mint a 
..közaggodalom’* elsőszámú tárgya. Ele
méri a Magyar Kupa küzdelmeiben mu
tatkozott be a MAC első csapatában —■ 
teljes sikerrel. Elsősorban az ő pompás 
játékának köszönhette a kék-sárga csa
pat. hogy az UTE elleni döntő' csatát 
fölényesen, biztosan nyerte. Eleméri te
hát fényes sikerrel mutatkozott be a 
„rokonszakmában*' és talán most ezzel 
magyarázható, hogy sokan attól félnek, 
nagyon is belekóstolt a vízilabda örö
meibe és a bőrlabda esetleg elcsábítja 
az úszástól.

Előrebocsátjuk, liogy a tények semmi
féle alapot nem adtak erre a gyanúra.
Eleméri továbbra is szorgalmasan részt- 
vett az űszóedzéseken, soha senkinek 
sem mondta, hogy a vízilabdáért ott 
akarja hagyni az úszást. Sőt . . .  üe 
gyerünk csak sorjában.

A  legutóbbi edzés után nyíltan Ele
méri mellének szegeztük a kérdést:

«— Úszás, vagy vízilabda?
A  100 m gyorsúszás magyar bajnoka 

egy pillanatig sem habozott a válasszal:
— Úszás!
— Elsősorban úszni akarok és ebben 

a # minőségben szeretnék még néhányszor 
válogatott lenni, — folytatta ezután. — 
Bízom abban, hogy a magyar úszóválo- 
gatott még tud használni és 1941-ben 
nemcsak az év végére sikerül 190 m-en 
1 perc alá mennem. Természetesen nagyon 
szeretek vízilabdázni, mindig is szeret
tem. De semmicsetre sem az úszás ro
vására.

— Fog játszani az idén a MAC csapa
tában? — kérdeztük.

— A  vízilabdacsapatot Vízvári Károly 
állítja össze. Ha engem beállít, mert a 
csapatnak szüksége van rám. örömmel 
játszom. Ugyanígy nagyon bo’dog va
gyok. hogy a vízilabda-keret edzéseire is 
meghívást kaptam. Egyáltalában nem tar
tom lehetetlennek, hogy valaki egy időben 
ússzék is» vízilabdázzék is. Sokan csi
nálták már rajtam kívül, most is csinál
ják. De ha valaki azt mondaná, hogy vá
lasztanom kell az úszás és a vízilabda 
között, most tíz úszást választanám. A 
vízilabdára még van időm.

Bizony, még bőven rat ideje rá Rudi
nak. A  rövid távú gyors-úszók évei álta
lában „meg vannak számlálva.”  (Igaz, 
hogy még Elem-érinek jócskán van ezek
ből az évekből egy pár hátra.) Ha majd 
egyszer megunja a gyorsulást és úgy 
érzi, hogy már nem megy olyai. könnyen 
és simán az a 100 m 1 peTC körüli idő
vel, / akkor majd szépen .|át nyergei hat”  
a vízilabdára és akkor elkezdhet „csak 
vízilabdázni.*’ Legalább cgyt évtizedig.

Addig pedig szeretnénk még néhány 
válogatott úszómérkőzésen az eredmény 
bemondót hallani:

— KM? m gyorsúszásban első: Eleméri,
Magyarország....

Szokatlan
—  Tudom, mtért kapott ki a 

Fradi.
—  t ? f
—  Szokatlan volt a csapatnak a 

}ü.
—  f f  f ü l
—  Padlóhoz szoktál: hozzá.

KOSÁRLABDA
Izraelita gr.—Wesselényi fk. 30:25

(12:12). Vezette: Király és Mészáros. Ko
sárdobó: Pfeifer (16), Mezei (5) Magyar 
és Pajor (4—4) és Mihailje, illetve Móró 
(7), Macsek (6.), Szép '(6), Borbély (3), 
Deutsch (2),, Szántó.

B&i ats efytytu&é 
midikkel mécé î%oür 
m f  Uiküü /

— Miféle bizottságról bfr. 
szél — Terelt ere úr! ■
— Hát kérem arróú ahol 
kosarat szokott kapni a*5 
az elítélt játékos, aki a 
kiszabott büntetés elenge
déséről, vagy enyhítéséről 
szeretne tárgyalni a ,.bí
rósággal.”
— De most már világ©* 
san* mert mi Is kikosa* 
rázzuk.

— A villámtornát nyerő csapat játékosa 
a játékvezetővel való vitatkozása köze
pette nagyon k a r d o  skodott az igaza 
mellett, olyannyira, hogy bizony „jól 
megmondta** a játékvezetőnek.

— Tovább, tovább!
— Hát az ilyen beszélgetés legtöbbször 

hat hónapot szokott jelenteni, a játékos 
terhére.

— És most mi történt?
— Nagyon enyhén ítélkeztek és még azt 

is felfüggesztették!
— Biztosan voltak enyhítő körülmé

nyek.
— Erről jut eszembe egy régi inomiáso
— Mi?
— Akinek király a barátja . .
~~ Ne morogjon Tcrefcréni, Inkább 

örüljön, hogy az ifjúnak alkalmat nyúj
tanak a javulásra.

— De ezzel az ügy még nincs elintézve 
ám!

— Ne mondja?
— Az egyik játékvezető „egyből’’ meg

kontrázta az ítéletet!

TEKÉZÉS
AZ ŐSZI FORDULÓBAN ELÉRT CSAPAT, 
ILLETVE EGYÉNI TELJESÍTMÉNYEK

A Danuvia csapata már az 1939'40. évi 
bajnokságban is részt vett. A  csapat
bajnoki sorsolás nyolcas csapatát a
II. osztály A) a négyes csapatát pedig a 
4'A) csoportba juttatta.

A 8 II. A)-bán 9 játékos szerepelt s 
négy ponttal a 6. helyen végzett. A. hét 
mérkőzésből hármat otthon, az a ngol utcai 
pályán játszott, ebből azonban csak kettőt 
nyert meg. Idegenben minden mérkőzését 
elvesztette. A csapat 20.141 fa dobása 
359.6 átlagnak felel meg. A  legtöbb fát, 
3035 1 a PATE ellen érték el. Az 50 teli 
és 50 tarolásban legjobban szerepelt játé
kosok: 1 Bácz Jenő 376.4 íaatlag, 2. Csór- 
tos 375.3. 3. Nádudvary 369.8, 4. Gombár 
369.7, 5. Németh István 358, 6. Gazdag 354. 
400-on felüli dobás csak Ráca Jenőnek 
(408, 409) és Nádudvarynak (411) sikerült.

A  4/A) csoportban 7 játékos szerepelt. 
A hat mérkőzést mind idegenben játszotta 
s egyet sem sikerült megnyernie. így  
0 ponttal az utolsó helyen végzett. 
A csapat 12.071 fa dobása 502.9 átlagnak 
felel meg. A IGo teli dobásban legjobban 
szerepelt játékosok: 1. Nádudvary 527.3 
faátlag, 2. Csortos 508.1, 3. Rácz Jenő 
500 8.

A Herminamezei TSIv csapata új egye
sület a szövetségben. Csak a nyolcas 
csapatbajnokságba nevezett be s a sorso
lás révén a I I  A ) csoportba kér,ült. Á « 
őszi forduló kissé nehéz volt s így 2 port
tal az utolsó előtti helyen végzett. Saját 
pályája nincs s így a hét. mérkőzésből 
hatot az edzésre használt. argolutCal 
pályán játszott. Itt nyerte meg egyetlen 
mérkőzését, még pedig a PATE ellen s itt 
dobták meg a legtöbb fát, 3000-t, ami 375 
átlagnak felel meg. A  11 játékosa közüli 
legjobban szerepelt: 1. Koroknay 371.9
faátlag. 2. Szaiay K . 370.8, 3. Hegedűs
370 3. 4. Emödy 355.7, 5 Köringer 355.4.
6. Domoky 354.6. 400-on felül csak Hege
dűs (412) és Koroknay (408) dobott.

A Kőbányai Kaszinó csapata több év® 
tagja a szövetségnek. Az 1940'41. évi 
bajnokságban csak négyes csapatot indí
tott el s az A) csoportban négy ponttat 
a 6. helyen végzett. A  hat mérkőzésből 
hármat dobott a füzérutcái pályán, hár
mat pedig idegenben játszott A csapat 
12.423 as fa dobása 517.6 faátlagnak felel 
meg. A mérkőzéseken résztvett liat játé
kos közül legjobban szerepelt; 1. Nováky 
526.1 faátlag, 2. J.akschitz dr 520.3, 
3. Csapody 518.4, 4. Fellegi 511.5.

(F o ly ta t ju k . )

MOZI

Miki egér. Kelte Davis, M arleneDietrich, 
Jeanetie MaeDotiald és IVeison Eddy 
új film jei a newyorki moziműsoron

(M ind ritkábban és ritkábban ka
punk részletes jelentést az amerikai 
filmvilág eseményeiről. Most ismét 
alkalmunk nyílik rá, hogy beszámol
junk a. newyorki moziműsor újdon
ságairól, a Hollywoodban készülő 
filmekről és a nálunk is jól ismert 
filmcsillagokról.)

Az u j D isney-film
Walt Disney második nagy színes rajz

filmje, a ,jPinocchio" nálunk még nem 
ie került műsorra (csak az olasz mesét 
népszerűsítette), s Newyork'ban már a 
harmadik nagy Disney-filmet is bemu
tatták. Januárban volt a bemutatója a 
filmnek, amely a „ Fantázia”  címet vi
seli. Walt Disney ezúttal nem csupán 
rajzolta, hanem írta is a filmet. A fő
szereplő: Miki egér! A Disney-filmek
zenei része mindig nagyszerű volt, de a 
fa n tá z ia ”  ebben a tekintetben is öss- 
szehasonlithatatlan. Bach, Beethoven, 
Muaszorgszki, Schubert, Csajkovszki és 
Stravinsskl müveiből állították össze a 
nFantázia’’ zenéjét!

A több i ú jdonság
Januárban mutatják be Maugharo liircs 

ízinmüvének. a „Levél” -nek filmváltoza
tát, amelynek főszerepeit Betta Davis és 
Herbert Marshall játszotta. Óriási sikere 
volt az „Arizona”  című Colnmbia-tiim- 
nck, amelynek férflfőszereplöje William 
Holdén, új név 8 filmcsillagok egén. 
Havid Belaseonak. a newyorki művészi 
színjátszás kezdeményezőjének alakja is 
megelevenedik a „Vöröshajú hölgy”  című 
Wárner-filmben. A címszerepet Mínam 
Hopkins. Belaseot Claudc Rains alakítja. 
Az új esztendő elején mutatták he M(tr- 
tene Dietricli új filmjét, a „Hét bűnö»” -t 
is. A férfiffiszerepet John Waync alakít
ja. A januári műsor Metró csemegéje a 
„Bittér Sweeí”  (Keserfi édes) volt: Jea- 
nette MacPonald és Nelson Eddy új közös 
filmje, Színes film!

Frédi A staire  
P a u le tte  G oddardda! 
tá n c o l!

Sokatíg'érő filmek készülnek Hol
lywoodban. „Second Ohorus“  a cí
me Fred Astaire új filmjének, 
amely a Paramountban készül. Eb
ben a filmben Fred Astaire a leg- 
szilajabb filmszínésznövel, Paulette 
Goddarddal táncol együtt.

Még három űj Paramount-fllm: ..Vir
ginia'* (Madelelne Carroll, Fred Mac- 
Murray), VIctory”  (Fredrle Mareh, Betty 
Field), „Repülni akarunk”  (Ray Milland, 
William Holdén, Veronica Lakó), 

Rendkívüli filmnek Ígérkezik a „Magas 
Sierra” , amelyben Ida Lupino, Hnmphrey 
Bogart és Raoul Wals Szerepel. Henry 
Fonda, Dorothy I.amour és Linda Dar- 
ncll játszik a „Chad Hanna”  című 2#th 
Century—Fox filmben. Az új bolondos 
házassági komédiában, a „Mr, és Mrs. 
SmiHi” -ben Róbert Montgomery és Carole 
Lombard játsza a két címszerepet. Frank 
Capra új filmjének, a „John Doe' -nek 
két főszerepéi Barbara Stanwyck és Gary 
Cooper játsza,

O fiv ia  d e  Hawllland  
és  Jam es S lew art 
J eg yesek
továbbá más személyi hírek

A hollywoodi filmvilág egyik legnagyobb 
szenzációja, hogy James Stewart, a leg- 
nyurgább filmhős ( Budapesten legutóbb 
a ,,Saroküsletm’-ben szerepelt) eljegyezte 
a bűbájos Olivia de Havillandot, Erről 
Flynn legjobb filmjeinek női főszereplő
jét. — Gary Cooperéknál januárban 
nagy gyerekzsúr volt, Márta Veroniká
nak, a hdzikisasszonynak harmadik szü
letésnapja alkalmából. — Paul Muni 
tiszteletére estélyt rendeztek a ,JIudson- 
oböV‘ című film felvételeinek befejezése 
után. Irving Piehel, a film rendezője 
mondta az első pohdrköszöntöt. Kijelen
tette, hogy Paul Muni élete legnagyobb 
alakítását nyújtotta a filmben..

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: Sz =  szombat. V — vasár 

r.ap. n => »/<, f  =  h = %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit körút 35. Tel.: 153-024. 
fG. £8, flO, Sz. V.: £4-kor is. Tokaji aszú. 
(Fedák.) 2-ik hét!
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sáidor-n. 6. 
T . : 181-244. 10-től 24-ig folyt Masyar- 
Ufa-, Fox- és rajzos híradó. India 
és Sziám. (Colin Ross sorozat V.) Tisza 
Istvánt vitézzé nyilvánították. Víg fiókák. 
CAS1NO Eskü-út 1. T.: 383-102. fG, h8, 
hlO. Sz. V.: n4-kor is. Arviz Indiában. 
(Tyronne Power, Myma Doy.) 4-ik héti 
CITY Vilmos császár úi 36 T.j 111-1411. 
h6. h8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Tokaji 
aszú. (Pedák.) 2-ik héti 
CORSÓ Váci-utca 9. Telefon: 182-818.
f6. fS, f30. Sz. V.: f4-kor is. Miekey
ílooney,. .Judy 
ték. 3. hét!

Garland: Nem gyerekjá-

T.: 1S9-543.
Vissza az

T.: 222-499.

DÉCSI Teréz-körfit 28. Tel.: 153-952.
f6, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Alipar.g 
(Gary Cooper.) 2-ik hét!
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18, 
n6, Í8, hlO. Sz. V.: n4-kor is, 
úton. (Csortos.)
HÍRADÓ Erzsébet körtút IS 
9-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-, Fox- és 
rajzos híradó. Kultúrfilm az amerikai ős
erdőkről Tisza Istvánt vitézzé nyilvání
tották. Meseálom.
OMNTA Kölcsey-ntea S. Tel. 1S0-I25.
5, n8, flO. Sz. V.: 4, 6. 8. 10. Tokaji aszú. 
'Fedák.) 2-ik hét!
RADIÜS Nagymező-utca 22. Tel.t 122-098. 
fa. 7, flO. Sz. V.: 2-ltor ;e. Egy asszony 
három élete. (Charles Boyar.) 7-lk hét! 
KOVÁI APOLLO Erzséhet-körrtt 45. T :  
222-002. nG. f 8, hlO. Sz. V.: 3-kor is. Hatos
fogat. (John Ford viíágfilmje.)
SC Ab A  Teréz-körút 60. Tel.: 114-411.
f5, 7, f 10. Sz. V.: 2-koj is. A  Manderl-ey- 
hóz asszonya. (Joans F&ntaine.) 2-ik héti 
URANÍA Kákoczi-ut 21 tét.: 146 046,
5. n8. flO. Sz. V.: 3-kor is. Jnd Süss. 
(Fcrdií.and Marian, Werner Krauss. Hein- 
rich George.) 5-ik, utolsó héti 

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T .: 422-722 
i4. f«, f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Hazajáró 
lélek.
CAPITOL Barocs-lér 32. Tel.: 134-337
f4; fG, ÍS, flO. V.: f2-kor Is. Szerelem és 
vérpad. 3-ik hét!
CORVIN Üllői-út 40. T.: 138-988. f4. f 6, 
Í8, flO. V.: f2-kor is. A  gyáva hős. V. 
ű. e. f i i :  Leányvári boszorkány-.
ELIT Szent Tóivá: -körút 16. Te!.: 114-602. 
4. 5, 8. 10. V.: 2-kur is. Zárt tárgyalás. 
HOLLYWOOD Betblen-tér 3. X.: 225-003.

f i, fG, ÍS. Í10. V.: f2-kor is. Menekülő 
asszony. V. d. e. f i i :  Rácsnélküli börtön. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423 901. 
11, 2, 4. 6, 8, 10. Tóparti látomás. 
LLOYD Hollán-utca 7 a. Tel.: 111-994.
Í4, fG. Í8, flO. V.; f2-kor is. Schubei-t- 
szerenád.
PALACE Erzsébet kőrút 18. T.: 221-222.
11. 2, 4, 6, 8. 10. Notredamei toronyőr. 
5-ik héti
PÁTRIA Népszínház-utca 18. T.: 145-673. 
4. 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Fekete álarcos. 
V. d. e. hll: matiné.
SAVOY üllői-út 4. T.: 140-040. f4. f6. f8. 
flO. Fekete álarcos. V. el. e. f i i :  matiné. 
STMPLON Horthy Mitdos-út 62. T.; 26S— 
999. Í4. f6, f8. flO. V.: f2-kor is. A  gyáva 
hős. V. d. e. 1 1 : Trükkfilm matiné. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4 T  - 225-276. 11,
12, ?4, f 6, f8, flO. Csata. 3-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-út 11. Tel.: 355-374. 
n4, nG, n8, nlO. V.: n2-kor Is. Oz. V. d. 
o. nlO, nl2: Oz.
FELVAROSI Irányi ntea 21. T.: 384-563. 
4, 6. 8. 10. V.; 2. h3. 4, h5. 6, 57. S,
59. 10. Igen, vagy nem?
BFDAI APOLLO Széna tér T.e 351-500. 
f5. h7, 9. V.: f2, f4, f6, f8.. flO. Igen.
vagy nem? V. d. e. f i i :  Vihar Texas
felett.
ELDORADO Népszínház n. 31. T.: 133-171. 
4, 6, 8, 10. V.í 2-kor is. Elcserélt ember. 
V. d. e. 10, fl2; Nótás betyár. Hegyi 
haramiák.
HOMLÍROS Hermina-út 7. Tel.: 196:173. 
h5, 7, nlO. V.: í 2-től. Sz.: f4-től. Stan
ley, a riporterek királya.
TPOLY Csáky-utea 65. Telefon; 29'?-626 
14, fG, f8, flO. V.: f2-kor is. Cserebere. V. 
d. o. 1 1 : . Eleven ördög.
j ó z s e f v á r o s i Káivária-tér Tel.-
134-644. Í4, f6. f8, flO. Igen, vagy nem? 
V. d. e. f  10, fl2: Az utol&o Vereczkev, 
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T. 423 188 
11, 2, 4. 6. 8, 10. Igen. vagy nem? Búval 
bélelt bo vb aj nők.
QTTHON Béniezky-ufea 3. Te! : 146-447
n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Hulló csil
lagok. V. d. e. 10, fl2: A  kiríni expressz. 
PHÓNIX Rákóczi-Ú. 68. Tel.: 223-242.
11. J. 3, 5. n3, flfl. Vigyázat, kém! 
RIALTO Rákóczi-út 70. Telefon: 254-443 
11, 1, 3, 5, n8. f 10. Yr.: 10, jo. J, g 
8, 10. Igen, vagy nem?

A RADIö MŰSORA:
Péntek, február 21.

Budapest I. (549.5 m.) 6:40: Ébresztő. 
Toi-na. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 1 0 : 
Hírek — 10.20: A  takarékos fogyasztás. 
Irta ifj. Torday Árpád dr. — 10.43; A

tundrák titka. — 12 10: Ifjúsági Ének
karok. Közreműködik az I. kerületi ko- 
ronaőrutcai községi polgári leányiskola 
énekkara. Vezényel Marköczy Irén. — 
12.40: Hírek. — 12 55: Simonyiné Gróls
Klára hegedül, zongorakisérettel. — 13.30: 
Az 1. honvédgyalogézred zenekara. Vezé
nyel Pongrácz Géza. Indulók, és nyitá
nyok. — 14.30: Hírek. — 15.20: Szórakoz
tató zene Hangfelvétel. — 16.15: Diákfél
óra: Beduin szokások. Irta Wehner Jó- 
zsefné. —> Utána: Ifjúsági közlemények.
— 16.45: Hírek. — 37: Hírek szlovák és
ruszin nyelven. — 17.15: Sárközi Gyula 
cigányzenekara. — Közben 17.40: Sport
közlemények. — 18 10: Milyen ember volt 
Mikszáth Kálmán? Schöpflin Aladár elő
adása. — 18 35: M. H ír Sári zongorázik. 
„Liszt-müvek'*. — 19: Hírek magyar, né
met és román nyelven. — 19.20: Idegen
csalogányok Pest-Budán. Lányi Viktor 
előadását felolvassa Kőimig Emil. Közre
működik Szabó Ilonka (ének), a Rádió 
Szalonzenekarának kíséretével. -— 20 20: 
Lánczy Margit Ady-verseket mond. — 
20.35: Tanulnak a falu legényei. Közvetí
tés az érdi Népfőiskoláról. Beszél Bu- 
dinszlcy Sándor. — 21: A  Magyar Revü
Tánczenekar játszik. — 21.40: Hírek. — 
22: Hanglemezek. ..Delibes balettzenéje” .
— 22 35: Lendvai Jóska cigányzenekara
muzsikál. — Közben 23: Hírek német,
olasz, angol és francia nyelven. — 24: 
Hírek.

Budapest II. (834 m.) 18.35 :-Gyorstrótan- 
folj’am. Szlabey Géza, előadása. — 19: A 
Regnum Marianum 3. sz. cserkészcsapat 
zenekara. Vezényel Keil Ernő. — 20: H í
rek. — 20.10; Lovászi Ferenc cigányzene- 
kara muzsikál. — 21: A  Trecento. Huszti 
Dénes dr „Olasz századok1’ c. előadás- 
sorozatának II. része.

Kassa. (259.1 m ) 11.05: Háziasszonyok 
tanácsadója: Az élet első napjai. Zemp- 
lényi Imre dr előadása. — 11.25: Hang
lemezek. — 11.40: H írek magyar és szlo
vák nyelven. — 18.10: Régi kassai far
sangok. Zenés hangképek Irta Ficülcr 
József báró. Rendező Darkű István.

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

Megjelenik szerda és szombat kivétel 
vei minden nap. Szerkesztőség és kiad 
hivatal Bp. VIII'., Rökk Szilárd-utca 
— Távbeszélő 132—499 es 133—977. Levt 
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppé László.
Fölei ős kiadó. Kultsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy bóra 

2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9.- 
Amcrikába 10.—.

Nyomatott a Stádium Rt. körforgó# 
peuv Felelős; Győry Aladár igazgatós


