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BESZÉL a ma induló tavaszi évad há rom  időszerű, érdekes a la k ja :
a Fiola-szerepre szánt M a r o s i ,  a legtehetségesebb ú joncnak  
nevezett B o a y h á d y  és ö p a ta  Zo ltán , a válogatott csapat új edzője

Á tavasz első fordulójának nagy kérdéses

P o n to t h a g y -e  a  F e re n cv á ro s  
a Latorca-utcai oroszlán- 
barlangban  t
A másik kérdés is érdekes: Nem akadályozza-e 
meg a kispest az Újpestet a felzárkózásban ?

A  t ö b b i  m é r k ő z é s :

Törekvés-WMFC (Hungária-ut), Gamma -  Haladás (REAC-pálya), 
Szeged Szolnak (Szegeden), Di MA VÁG -  BSzKlil’ (Diósgyőrött), 
Tokod -  SalBTC (Tokodon)

Opata Zoltán.
«  válogatott csapat edzője.

volna kivétel ez alól a szabály alól a 
SalBTC? A  Tokckl kisarányú győzelmét 
várjuk.

Jóslatunk: 1:0 a Tokod savara.

T e l j e s  f o r d u l ó  a z  N  B  li ° b  e n Az NB II.

A itikanow
a  Szov jetun ió  
b a jn o k a

Moszkva, február 21.
’ Á  ■ Szovjetunió gyorskorcsolyázó 

"ájnokság'át a , moszkvai Anikanow 
Jtyerte, aki már 1936-ban és 1937- 
J)eh is bajnok volt. A  második he- 
‘Vet ixz Összetett versenyben a rigai 
fvrzins, .ii tavalyi Európa-bajnok 
*°glalta el.

P F íE S L IT .

B ogács  is Indu l
?®sárr,ap Csepelen a W MTK—Magyar 
j"*Mut ökölvívó mérkőzésen. Az után
pótlás csapatverseny keretében sorra 
Sprülö mérkőzésen rajta kívül indul még 
^eczcly. Csapogya Szőke, Nagy Lajos, 
namar, Nyitray, (lajdácK és valószínűleg 
“ Ondi i3 (ha sikerül részére szabadságot 
szerezni!) Nagy mérkőzés lesz tehát este 
ken*’ a- Horthy Miklós-úti tornaterem-

Ma: az első nagy kard
vívó verseny, 
az olimpSások rész
vételével

. A vívóév a mai nappal érdekes és fon- 
i0s» eseményéhez érkezétt el. A  verseny 
y' kimagasló eseményei nálunk mindig 

nagy kardversenyek voltak. Ámbár 
! ivősportunk immár minden fegyverben 
Jelentős erejű, mégis a kardvívás az, 
S í  az érdeklődés homlokterében áll s 
k1** & nagyközönség érdeklődését íel- 

\  mai napon lesz az első ilyen 
l‘asy küzdelem. A BBAC rendez saját 
^miében elsőösztályú nyílt, kardversenyt 

®2en a legjobbak Is rásztvesznek. Az 
„is°°sztályű "  tényleges kardvívógárda 
^akijén, kivétel nélkül résztvasz a ver

6»yben. , .
p A versenyben résztvevő vívók mind
jü k é  mögött komoly sportmult áll s 
■‘indegyike olyan vívó, akit minden kö- 

fülniények között köipoly ellenfélként 
■ u venni. Mégis a vCTsenybeh szerepe)r, i v e n n i .  m égis a v e rs ----... -

,] yah élgárda, mely a döntő helyét min 
fmx bizonnyal biztosan lefoglalja, Pesthy, 
£erevich' Berczélly, Kovács, Maszlag, 
Vydczy és Say a döntő hét helyére biz- 

látszik, úgy, hogy voltaképpen

Az elmúlt vasárnapon Tokodon 
zajlott le az őszi idény utolsó mér
kőzése, ma délután már az első ta
vaszi forduló mérkőzései kerülnek 
sorra. Valamennyi N B  I-csdpatunk 
a porondra lép, hogy elkezdje a ta
vaszi- pontgyüjtést. Ki a bajnok
ságra tör, ki feljebb szeretne jutni 
a ranglétrán, ki a kiesés ellen küzd. 
Minden csapat előtt ott van a cél, 
mindegyiknek egyforma akarással 
kell küzdenie, mert különben lema
rad a tavaszi hagy versengésben. 
Az egész tavaszi idény egyetlen 
nagy hajrának tekinthető az elejé
től a végéig. Négy csapat esik ki 
az idén az N B  I-ből és kiesöjelöll 
bőségesen van. Talán még az ötö
dik hely környékén levők sem érez
hetik magukat tökéletes biztonság
ban. Éppen ezért nincs sétamérkö- 
zés. Minden meccsbe bele kell fe
küdniük a csapatoknak, minden 
meccset úgy kell végigküzdeniök, 
mintha a létük, vagy nemlétük 
függne tőle.

A  bajnokság sorsára döntő jelen
tőségű mérkőzés kettő van a mai 
forduló műsorán. Az egyik az Elek
tromos— Ferencváros, a másik a 
Kispest—Újpest mérkőzés. Ha a 
Ferencváros netán pontot, vagy ép- 

í pen pontokat veszít a Latorca-

1 utcában és Kispesten mindkét pon
tot megszerzi az Újpest, akkor már 
csak három pont a zöld-fehérek 
előnye nagy vetélytársukkal szem
ben és akkor nem reménytelen az 
Újpest üldözöversenye. A. többi 
mérkőzésnek a kiesés , szempontjá
ból van nagy jelentősége.

Ma rajtol az N B  IX is!
Ha az időjárás kegyes lesz, akkor 

—  a csepeli 8000 nézőből következ
tetve —  ma is nagyszámú nézősereg 
fogja ellepni a pályák nézőterét. 
Mindenki éhes -már egy kis labda
rúgásra. Remélhető, hogy az  ̂ első 
forduló jó játékot is fog hozni, hi
szen a pályák talaja nagyjából már 
rendbejött.

Ferencváros

vsak két szabad hely van a döntőre, ha 
j, haPirl’orma nem fog csődöt mondani.

a két helyre is igen előkelő ms- 
éo «  Pályázik Seilassy, Németh, Zircey 
S„ y jlrVi3 számít elsősorban. De Szmolár, 
1rZf^Jtáky, Mikes, Ványi és Nedeczky is 
«emény harcos a döntőbejutásra. A  harc 
i ÍT V 1- első fordulóban igen erős lesz. 
i)K5í L aaSy küzdelem fog már a közép
döntőben folyni.

győzelem sorsa ennyi egyenlő erejű 
. ™ kozott természetesen teljesen nyílt. 
«  első hét közül bármelyik nyerhet s 

. ‘‘gyón sokat számít az első versenyben, 
*°Ky ki kezdte korán az edzését s ki vtm 

laa formában. Mindeneset-e Gere- 
csa. Maszlag, Kovács, Berczelly és K aj- 
.i!,- az> aki teljesen egyenlő eséllyel in- 

szííkebb favoritme- 
az győz, akinek jobb napja van.

zSiL-u. efrben az ötös szőkébb 
A,- *e,i az győz, akinek jobt 
W i Á r!?ekes verseny délelőtt 9 órakor 
Utáne1̂  a ^HAC termében. A  döntő dél- 

1111 5 órakor ugyanott.

asm Veszprémi MOVE vasárnapi sportbe; 
x jj }öt°.~lán ökölvívás ifi/lesz. Az ökölvívó 
“^mutatót a BVSC
Ö35? Artner,

JTÓf?y öklöznie tartja 
Horvá-th, Szabó és

Az NB I. állása 
ma délután fél 3-ig:

1. Ferencváros 13 11 2 — 54:21 24
2. Újpest 13 9 1 3 39:29 19
3. Szeged 13 6 4 3 27:22 16
4. DiMAVAG 13 7 2 4 44:36 16
5. WMFC 13 4 6 3 34:27 14
6. Szolnok 13 6 2 5 28:31 14
7. Elektromos 13 6 1 6 27:22 13
8. SalBTC 13 5 3 5 23:23 13
9. Tokod 13 5 3 5 23:31 13

10. BSzKRT 13 4 3 6 27:29 11
11. Gamma 13 4 1 8 26:30 9
12. Kispest 13 4 1 8 23:31 9
13. Haladás 13 2 2 9 18:38 6
14. Törekvés 13 2 1 10 18:41 5

Elektromos—
Ferencváros

őszi eredmény: 2:0 a Ferencváros, javára.
A nap legnagyobb ' mérkőzésének te

kinthető, noha a, Ferencváros az első, az 
Elektromos pedig »  hetedik helyen áll

ranglétrán. Ha a 
formájában volna és valamennyi játé
kosa erőnlét tekintetében is jól állana, 
akkor elképzelhetetlennek kellene tarta
nunk mindenféle meglepetést ezen a mér
kőzésen, hiszen a játékosok tudását te
kintve, nagy különbség van a két csapat 
között a Ferencváros javára. Igen ám, 
csakhogy ez a tudásbeli különbség meg
volt a csepeü mérkőzésen is és — mégis 
a.-WMEC győzött., A  Ferencváros csepeli 
játéka az oka, hogy nem általános a .bi
zalom a Ferencvárosban, hogy az Elek
tromosnak is adnak' esélyt itt-ott leg
alábbis a döntetlen erejéig. Az Elektro
mos kétségtelenül Igen komolyan ké
szült a tavaszi idényre, a Ferencvárosról 
viszont, ugyanez nem mondható el, noha 
mentségé van erre a ilerencvárosnak. A 
kérdés az, vájjon a Ferencváros formája 
és erőnléte vasárnap óta javult-e. Ka 
Igen, akkor a latorcautcai oroszlánbar
langban is nyerni fog, ha nem javult, 
akkor könnyen pontot veszíthet. Ne fe
lejtsük el. hogy az őszi idényben az 
Elektromos Csepelen pontot vett el 
WMFC-töl, amely a múlt vasárnap vere
séget mért a Fradira s ne felejtsük el 
azt sem, hogy tavasszal az Elektromos 
Ferencvárosnak a I  atorca-utcábaji min
dig veszélyes ellenfele volt. Egyízben 
két pontot, másik alkalommal egy pontot 
hagyott a, Ferencváros a Duna partján. 
A mi véleményünk szerint a Ferencvá
rosnak jót tett a csepeli komoly mérkő
zés, valamint a hétközi edzömérközés és 
jobban fog játszani, mint a múlt vasár
nap. Ez pedig azt jelenti, hogy játéko 
sainak nagyobb egyéni képességei révén, 
ha nem Is könnyen, de megnyerheti a 
mérkőzést.

Jóslatunk: 2:1 a Ferencváros javára.

Kispest—Újpest
őszi eredmény: ’i : l  az Újpest javára.
Mind az Újpest, mind pedig a Kispest 

számára sorsdöntő lehet ez a mérkőzés. 
Az Újpestnek a tavasz folyamán nem igen 
szabad sok pontot veszítenie, ha nem 
akar leszakadni a Ferencváros nyaká
ról és ha bele akar szólni a bajnoki 
c-mért folyó küzdelembe. Az Újpest 
nagyszabású erősítési tervekkel foglalko
zott, az erősítésből azonban nem sok lett. 
Mindössze az újból csatasorba állt Ftdor 
és a fiatal Szusza jelenti az erősbödést. 
Hogy ez valóban erősbödés-e, az termé
szetesen csak a bajnoki mérkőzéseken 
fog igazán kiderülni. Tény, hogy a meg
fiatalított újpesti csatársor az előkészü
letek során itt-ott oroszlánkörmöket csil
logtatott, pedig Zsengellér, ennek a csa
társornak a szellemi vezére még nincs is 
legjobb formájában, sőt attól meglehe
tősen messze van. Ma fog vizsgázni az 
új összetételű hátvédpár is. A  két Olaj
kárral megerősödött Kispest — Kispes
ten! — igen komoly ellenfél. Az Újpest
nek jól kell játszania, ha mindkét pontot 
el akarja vinni. Véleményünk szerint az 
Újpest jobb és ha védői komolyan lefe 
dezik a kispesti csatársor veszélyes em
bereit, akkor mindkét pont a lilák zse
bébe vándorol. Ellenkező esetben meg
lepetésre is számita-ii lehet.

Jóslatunk: 2:1 az Újpest javára.

Gamma—Haladás
őszi eredmény: j:2  a Haladás javára.
A Gamma Is, a Haladás is a veszélyes 

mezőnyben tartózkodik pillanatnyilag. A 
két kiesőjelölt mérkőzése minden bizony
nyal hatalmas küzdelmet fog hozni. A 
Gamma bizonyos hátránnyal , indul, mert 
kénytelen nélkülözni két . jő formában 
levő csatárát, ez a hátrány azonban ki
egyenlítődik az erőnlét terén, ahöl a 
Gamma jobban áll, mint ellenfele. A  Ha
ladás igen kevés, a Gamma rengeteg ed
zőmérkőzést játszott és a csapat formája 
fokról-fokra emelkedő irányzatot muta
tott Komoly erőt nyert a budai csapat a 
hátvédsorban Szilvá.1 i személyében. Most 
már nem olyan át.iáróház a Gamma vé
delme. mint az ősz íolyamáh sokszor 
volt. Ha a Gamma a legjobb támadóso- 
rával állhatna ki, akkor komoly arányú

őszvégi g győzelmet jósolnánk a Gamma jav ara, 
-- így azonban aligha lesz nagyarányú a

győzelem.
Jóslatunk: S:1 a Gamma , javára.

Törekvés WMFC
őszi eredmény: 6:1 a WMFC javára.
A Törekvés balszerenesesorózata nem 

akar véget érni. Az elmúlt vasárnapi ed
zőm irkőzésen megint elvesztette két "ősz 
lopái és ezúttal ■ sem tud legjobb össze
állításában kiállni nagy ellenfele, a Fe
rencvárost-verő WMFC ellen. A  mérkő
zésnek így kétségtelenül a WMFC az 
esélyese. A csepeliek védelmét .és fede- 
zetsórát jobbnak kéil tartanunk, mint a 
Törekvését, talán csalt az hozhat valami 
meglepetést, ha a Törekvés csatársora 
váratlanul megembereli magát és nagy 
játékkal rukkol ki. A Hungária-út egy
általán nem nevezhető- a Törekvés ,,sa
ját”  pályájának, tehát a hazai pálya elő
nyét sem élvezi a bihariutcai csapat.. 
Nagyon valószínű, hogy csepeli néző leg
alább annyi lesz kint a mérkőzésen, mint 
kőbányai, tehát ez sem szól a Törekvés 
mellett. Minden jel arra mutat, hogy 
ezen a mérkőzésen aligha kezdi el a T.Ö- 
rekvés a tavaszi fel felétörést.

Jóslatunk: S:1 a WMFC javára.

Szeged—czolnok
őszi eredmény: 2:2.
A két csapat játékereje nagyjából egy

forma. Erre mutat körülbelül az őszi 
döntetlen is. Mivel azonban a mérkőzés 
Szegeden van, a Szegedet kell esélye
sebbnek tartanunk. Nem szabad figyel
men kívül hagynunk azt sem, hogy K o l
lót h a múlt héten megsérült s ha játszik 
is, aligha lesz az igazi Kolláth. Pedig a 
jó formában levő Kolláthtál talán Szege
den is kereshetett volna valamit a szol
noki csapat. A  kérdés csak az, hogy a 
Szeged formájának nem ártott-e meg a 
téli portya, nem zavarta-e meg a szege
dieket a tavaszi készülődésben. Ha ez 
Utóbbi eset fennforogna, akkor az egyik 
pont könnyen a szolnokiak raktárába ke
rülhet. Mi a Szeged győzelmét várjuk 
főleg azért, mert a hazai pálya előnyével 
rendelkezik.

Jóslatunk: 2:1 a Szeged javára.

DiMÁYAG-BSzKRT
őszi eredmény: fi:-} a DiMÁVAG javára.
Az őszi mérkőzésen ,a DiMÁVAG győ

zői!. pedig ez a mérkőzés a BSzKRT 
pályáján került sorra! A  két csapat kö
zül’ feltétlenül a DlMAYAG-ot kell erő
sebbnek tartanunk. Nemcsak azért, mert 
a DiMÁVAG a 4., a BSzKRT pedig a lü. 
helyet foglalja el az őszi ranglétrán, ha
nem azért is. mert támadósora lényege
sen gólképesebb, mint pesti ellenfeléé. A 
mérkőzés esélyese vitán felül az otthon 
játszó diósgyőri -együttes. A  BSzKRT 
csak egvben hízhat — éspedig abban, 
hogy a DIMÁVAG rossz napot fog ki. A  
DiMÁVAG az ősz folyamán a mezőny 
legszeszélyesebb csapatának bizonyult, 
Egyik mérkőzésén idegenben - négy góllal 
győzött, aztán saját otthonában kikapott 
szintén négy góllal. Ha nem lesz baj a 
diósgyőriek idegeivel, akkor győznek.

Jóslatunk: 3:2 a DiMÁVAG javára.

Tokod-SalBTC
őszi eredmény: 1:1.
Ha a Tokod múlt: vasárnapi játékára 

gondolunk, ókkor nem lehetünk elragad
tatva a tokodiak tudományától, ámbár 
az is igaz, hogy a-mérkőzés ’ borzalmas 
talajon folyt le és rendes játékról ezen 
a pályán szó sem lehetett. Csak a harci 
erények terén jeleskedett a tokodi csa
pat és ennek is köszönheti a győzelmét. 
Ha most sokkal jobb lenne a tokodi pá
lya talaja, akkor volna keresnivalója a 
technikásabb salgótarjáni csapatnak, 
valószínű azonban, hogy ezúttal is nehéz 
talajon fog, folyni Tokodon a játék és ez 
a Tokodnak kedvez. Tokodon egyetlen 
Idegen cr-anat sem mehet biztosra, miért

dunai és tiszai csoportjában teljes .or- 
duló van. Mind a 2S csapat porondra lép. 
Érdekesebb mérkőzése*: postás—-MIK.
BLK—Pécsi DVAC, SzFC—Vasas, SFAG 
—SVSE. LaFC—MAYAG!, SalgSE—uzdi 
MOVE.

Jóslataink:
. Ditna-csoporti 

Pénzügy—Soproni ySE 2:1.
Postás—M T# 1:1.
BLK—Pécsi DVAC -3:2. .
Szombathelyi FC—Vúsas 3:4.
Zugló— SzEAC S.l.
Soproni FAC—Szegedi VSE 2:0. 
Egyetértés—D. Magyarság. 1:0,

- -TUza-csoport:
LaFC—MAYAG 1:2.
Kassa—Pereces'2:1.
T  Előre—BVSC 1:3. . .
Mátészalka—Miskolci TBC 1:2.
Debreceni VSC—Rákóczi 4:1.
Riisj—Ganz. 3:1.
SalgSE—ózdi MOVE 3:2.

Részletes műsor.
NB-ért

KISPEST—ÚJPEST 
Kispest, fél 3. Vezeti: Palásti. 

Kispest: Vécsey —- Olajkár II., Monos
tori — Zalai, Szabó II., Hidasi — Kin
cses. Nemes, Gallai, Beke, Titkos.

Újpest: Sziklai — Balogh II., Fekete
— Kármán, Szűcs, Balogh I. — Németh, 
Vidor, Zsengellér, Szusza, Tóth III-

SZEGED—SZOLNOK 
Szeged, fél S. Vezeti; Horváth űr. 

Szeged- Tóth — Pólyák (Szabó). Raffai 
Seper, Baróti, Gyuris (Bertók) — 

Bognár, Kisuczky, Bonyhády, Mester. 
Nagy.

Szolnok: Horváth — Csabai. Kispéteí
— Selmeezi, Szűcs, Fazekas —■ Szántó, 
Kolláth (Nagy), Langa, Nagy (Korom), 
Tinelli.

GAMMA—HALADÁS 
Lágymányos, fél 3. Vezeti: ííőftai. 

Gamma; Hádn — Szilvási, Nádas — 
Borhy, Tóth. Kovács — Váradi, Sütő, 
Turay II., Takács, Hárai.

Haladás: Körmendi — Krasznai, Kovács 
III. — "Siller, Kiss, Kalotai — Szabó, 
Gazdag, Morócz, Medve (Héjjá), Lovto-

ELEKTBOMOS—FEBENCVÁBOS 
Latorca-utca, fél S. Vezeti: Bubiul.

Elektromos: Boldizsár (Bakon, Kínál": 
— Pákozdi. ónody — Pázmándy, Lengyel, 
Pálinkás — Rózsáit, Tőrös, Marosi, 
Lovas, Buzássj'.

Ferencváros: Csikós — Szoyka dl'.
Tátrai — Sárosi III.. Polgár, Lázár — 
Kalocsai dr, Kiss, Jakab, Sárosi ár, 
Gyetvai.

DiMÁVAG—BSZKBT 
Diósgyőr, fél 3. Vezeti: Égne?,

DiMAVAG: Gáspár — vitéz Bolms. Fel
földi — Kalocsai, Túrán, Barta — Füzér, 
Berecz, Fazekas, Regőezi, Turbékl.

BSzKRT: Soljmiosi — Miklósi, Bíró — 
Kovács II., Balogh I., Sződi — Mészára* 
(Balogh II.), Kovács I., Bene. Forgács 
Szabó III .

Egyenruhát, 
polgári öltönyt

előnyös teltételek 
mellett készít ;:

nasv Kiiman
ÍV ., K o s s u t & £ .•» .  «
(Sa ját ház) , Tel. : 1-8S&39 
4 l a p i t t a t o t t ;  1-89&- |
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b a k k i  b e k ü l d h e t i  
PALYAZA H ’N KJ a  b a k m e l y i k  

HÉTEN BEKAPCSOLÓDHAT!
1000 PENGŐS PALA AZAT;

(I. Országos Tippelő Bajnokság 1 ’
Beérkezési határidő: március 1, 13 éra

Újpest—Szeged »o.

Ferencváros—Di MÁVAG „ 00 OS(>, ? 0(1, 0

WMFC—SalBTC a.0,0»C00 ,00

BSzKRT—Törekvés soooS. ao9

Szoifíiok—Gamma 9(, „ 8, „ 0

Tokod—Kispest .« ,8«00<)e90<,

Haladás—Elektromos 0«0«,f

DVAC (Pécs)—Szomb. FC ..........
Pótverseny:  ̂A  pontversenybe csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt ver* 

senyt dönt el.

Szegedi VSE—D. Magyarság 

Soproni VSE—Postás 

M TK -B LK  oaoo2#eno

Misk. YSC—Debr. YSC *e.D oe..»„.„ .

NéVS cocoooootoeooooocoooo oo ooaoo»ooo®o»o

9 JLiasnelyS osooaooeoaaeoaeoeoaoeoooooooiéa

Cfcaa; ................................
A beküldő aiáveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 30 filléres 
bélyeget kell mellékolni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld, kö 
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

TÖREKVÉS—WMFC 
Hungária-út, fél 3. Vezeti: Kékesi. 

Törekvés: Kiss — Lörinczy, Kónya — 
Szűcs, Róják, Garamszegi — Pusztai, 
Kiss IX.. Palatínus, Kardos. Déri.

WMFC: Szabó — Kállói, Korányi —
Né gyesi, Gere. Szalay — Rökk, Maros
vári. Szabadkai, Tihanyi II.t Pintér.

TOKOD—SalBTC 
Tokod, fél 3. Vezeti: Szőke II. 

Tokod: Barak — Kecskés. Gárdonyi — 
Harsány! I., Mészáros, Varga — Pozsonyi, 
Harsány! II.. Rozgonyi, Hevesi. Tóth.

SalBTC: Géczy — Budai, Tímár —
Kiss, Takács IV., Mátrai — Balázs, 
Csuberda. JenŐfi, Laczkó, Borsányi.

KB II.-ért 
Duna-cHopori

Pénzügy—Soproni VSE, Pasaréti-űt, 
fél 3. Endrődi.

Postás—MTIi, Lóversenytér, fél 3.
Moldoványi.

BEK—Pécsi DVAC, Váci-út. fél 3.
K  Na gr.

Szombathelyi FC—Vasas, Szombathely, 
fél 3. Schramm.

Zagló DSE—SzEAC, öv-utca, fél 3. 
Újvári.

Soproni FAC—Szegedi VSE, Sopron,
fél 3. Periinger.

ETO—D. Magyarság, Győr, fél S.
Palkó.

1  isza-esoport
EaFC—MA VÁG, Erzsébet-utca. fél 3. 

Kőhalmi.
Kassai AC—Pereces, Kassa, fél 8.

Haskó.
T. Előre—BVSC, Tatai-út, fél S. Szöl-

lősi.
Mátészalka—Miskolci VSC, Mátészalka,

fél 3. Nagy Zs. dr.
Debreceni VSC—Rákóczi. Debrecen,

fél 3. Fedák.
liusj—Ganz. Un gvár. fél 3. Ferenezy. 
SalgSÉ—ózd, Salgótarján, fél 3.

Lantos.
(A  barátságos mérkőzéseket hétközben 

már ismertettük.)

Madács és Suhai igazolása még nincs 
rendben, ezért a Zugló a II. csapatában 
szerepelteti ma a két. új csatárát.

PÁLYÁZA T I  ÜZENETEK
Figyelmeztetés: Azok a szelvények,

amelyek bélyeg nélkül érkeztek vagy 
azok, amelyekre nem jutott bélyeg — 
érvénytelenek. Kérjük a pályázókat, 
hogy a szelvényeket » keret körül ki
vágja küldjék be.

Becz Imre: Pályázó és pályázó között 
'nincs különbség, tehát mindegy az, hogy 
valaki példátiyönkint veszi-e a lapot, 
avagy előfizető-e. — Bogdanovlts E.: 
Rendben. — Kransz Sándor: Minden cso
portban részt vesznek. — Hrazdira Mi
hály: Mindönkinél minden versenyben 
Csak a legjobbnak bizonyuló szel vány 
számít. — Havasi János: Ha a név rovat
ba nem tudja beírni a jeligéjét és a 
nevét is, akkor csak a jeligét írja oda és 
a nevét írja  a szelvényen legalul, ott, 
ahol kereszt, vagy csillag részére van 
egy kis helye. — Bibianna, Várhegyi Já- 

, nos: Rendben.
Zalán: 1. Nem versenyeznek külön. 2. 

Ha valaki 7 telitalálatot ér el egy szel
vényen. akkor minden körülmények kö- 

, zott csak 150 pengőt kap. — Szűcs Sán
dor: Ha jeligével pályázik, akkor a jel
igének minden szelvényen rajta kel] Len
nie. Ez nagyon fontos, anrwáí is inkább, 
mert a neve más betűvel kezdődik, mint 
a jeligéje, mi pedig abc sorrendben tart
juk nyilván a pályázókat. — Szabó Mi
hály: Rendben. — Fingenauer József: 
Bélyegnélküli szelvénye érvénytelen,

Iklódi Szabó Tibor, Góbé* Rendben. 
Dobrányi Z Kazinczy Gy.j Szelvényeik 
érvénytelenek. Tóth László és Almásy 
Károly: Szelvényeik közül többet
érvénytelenítenünk kellett, Inért forga
lomból már kivont 32 filléres bélyeget 
mellékeltek. A  bélyeget pótolhatják. 
Mindazok, akik tévedésből kevesebb 
bélyeget küldtek, most kivételesen pótol
hatják & mulasztásukat. Rónai I  • Mi a 
levelek felbontása után a borítékokat 
rögtön eldobjuk s így csak későn vettük 
észre kívánságát. *

Giinst L.: Bélyegnélküli szelvényei
érvénytelenek Fodor J .: Ugyanúgy kell 
küldenie, mintha megvette volna a lapot. 
Nevető* vetélytárs: Réndben. de a jeligét 
kell mindig előre Írnia a szelvényen. 
Cabala; Ha nincs elég szelvénye, akkor 

. kivételesen megtesszük azt, hogy a beér
kező pályázatához mi mellékeljük a szel
vényt, de ilyen esetben a nevezési díjon 
kívül a Nemzeti Sport árát is be kell 
küldenie bélyegben. Franki M.: Szelvé
nyenként egy fillérrel kevesebbet mellé
keli. Ezt szíveskedjék utólag beküldeni, 
addig néhány szelvénye érvénytelen. 
Leülik Gy., Snmdl* M. dr, Baross 99: 
Rendben.

S o k  m i n d e n t ő l  f ü g g  a  g y ő z e l e m  . . .

(PéSdáui: mennyivel „jobb csapatot" lehet megverni 
.több rendszerre? ?)
Beszélgetés Opata Zoltánnal, a válogatott csapat edzőjével

Mi kell a győzelemhez?
Jó játékosok.
Jó felkészültség.
Jó erőnlét.
Jó rendszerc 
Jó toJctika,
Megfelelő játékmódot. 
Lelkesedés.

Megfelelő pő.lya.
Jószer estese...
(Nem felejtettünk ki valamit?)

Még a magyar labdarúgás korszerüsí- 
tési történelmének újkorában történt, 
hogy egy derék arnatőrcsapat áttért a 
WM-rendszerre. Az edző kiadta a paran
csot, hogy vasárnap pedig a hátvédek 
kimennek a szélre, a középfedezet kul
lancs lesz, a szélsőfedezet.ekből összekö
tőt fogó támadófedezetek lesznek.

A csapat kikapott, sőt nagyon kika
pott... Az edző a legszívesebben goromba 
táviratot intézett volna az Arsenal veze
tőségéhez.

$
Pedig — mondja Opata Zoltán, a ma

gyar válogatott csapat újdonsült edzője 
—■, ha a Tavaszmező ]V . B) csapata ki
fogástalan WM-rendszerben is játszik a 
mondjuk szat ad fut ballt játszó Újpest 
ellen, bizonyára az Újpest győz kétszám
jegyű arányban.

*
(A  labdarúgásban éppen az a szép, 

hogy nem lehet biztosra menni benne. A 
labdarúgás matematikája a valószínűség- 
számUás. A legtöbb terv lehetőségeket 
nyújt, amelyeket ki kell használni. Nincs 
egy csodaszer — több ,,csodaszer”  van.)

<ü
Nemcsak azért beszélgetünk erről a 

tárgyról Opata Zoltánnal, mert ő lett a 
válogatott csapat edzője, hanem azért is, 
mert az 6 csapata szokott az idény ele
jén meglepő eredményeket elérni barát
ságos mérkőzéseken. Szerény kis csapa
tának szürke nevei ilyenkor megfénye- 
sednek és — edzőmérkőzés ide, edzőmér
kőzés oda — ezek a derék MAVAG-fiúk 
ilyenkor nagycsapatok skalpjait tűzik 
övükbe.

*
— Annyi bizonyos — mondja Opata —, 

hogy felkészültség tekí-nt etében egyre 
jobban kiegyenlítődik a mezőny. Ez 
óriási haladás. Volt idő, amikor még

fehér holló volt a négyheti előkészü
lettel induló csapat.

Még egy éve sem nagyon vették komo
lyan a téli munkát és az alapos felké
szülést. Ebben az idényben azonban csak
nem minden csapat legalább öt héttel az 
idény megkezdése -előtt kezdett munká
ba. Nagy szó, nagy eredmény ez. Ma 
már egyre nehezebben lehet elképzelni 
olyan eredményi, hogy az

Elektromos 7;0-ra verje meg a Ferenc
várost

idényelőtti barátságos mérkőzésen.

— Ha például egy csapat két hete edz 
csak, a másik pedig már öt hete, ez a 
három hét különbség valószínűleg 3 gól 
előny annak a javára, aki alaposabban 
felkészült (feltéve, hogy jól készült fel), 
noha, mondjuk a „kéthetes** csapat egyé
nileg nagyobb játéktudást képmsei. Az 
idény derekán aztá?i az ilyen különbsé
gek kiegyenlítődnek.

Arról beszél Opata, hogy vannak még 
mindig különbségek az egyidőben ed
zésbe kezdett csapatok között is.

— Mert az sem mindegy, hogy mit 
csinálnak. Ha egy csapatnak 20 edzése is 
van, nem biztos, hogy jó l töltötték le a 
húsz edzésnapot. Jellemző, hogy még

a magyar bajnokcsapatnak, a Ferenc
városnak is edzőpálya nehézségei van

nak.
Ilyenkor az idény elején még nagyon 
sokszor meglátszik az eredményeken, 
hogy ki töltötte tornateremben és ki sza
bad levegőn az edzéseket.

— A  közönség persze hajlamos arra, 
hogy' téves következtetéseket vonjon le 
egy-egy meglepő eredményből, őszintén 
mondom, hogy a MAVAO nem jobb csa
pat, mint az Újpest, vagy a Ferencváros. 
Sőt,

klassziskülönbség áll fent a MÁVAG 
és a két nagycsapat között a nagy

csapatok javára.
Az ö játékosaik jobb egyéni képességeit 
azonban másképpen egyenlítettük ki. Ha 
persze ők éppen olyan jó l felkészültek, 
mint mi, éppen olyan jó  erőben vannak, 
éppen olyan lelkesek, éppen olyan jó  
rendszerük, taktikájuk van mint nekünk, 
akkor persze a  M Á V A G  kikap mind a két 
csapattól. A z  ilyen meglepő eredmények 
éppen arra jók, hogy felhívják a figyel
met a labdarúgás v a l a m e n n y i  té
nyezőjére. Egy időben azt hitték, hogy

minden az egyéni képesség.
P e d ig  az csak a k k or e lég , ha nagyon  
nagy a tudáskülönbség . H a körü lbe lü l 
k ie gy e n líte tt a  já tékosok  egyén i tudása, 
vagy ped ig  a kü lön bség  nem  nagy , akkor 
m ár a töb b i tén yezők  lesznek dön tő fo n 
tosságúak. A  rendszerre sem lehet azt 
m ondani, h ogy  az m inden . Egym agában  
nem  elég.

*
— S zerin tem  példáu l a Törekvés ta 

va ly tavaszi nagy  lendü le tű  ra jt  jának
nemcsak az v o l t  a  titk a , hogy  a T ö re k 
vés akkor m é g  e g y ik e  v o lt  a W M -rev .d - 
szer ú ttö rő in e k , hanem az is , hogy  talán 
a lep le lkU sm eretesebben  készü lt fe l. M a  
m ár nehéz ezze l a ké t eszközzel e lőny t 
szerezni, m e rt

ma már csaknem valamennyi csapat 
több, mint egy hónappal előbb kezd 
edzésbe s csaknem valamennyi csa

patunk WM-re«dszerben játszik.
M ost m e g in t m ás tényezők ju tn a k  e lő 
térbe .

*
Eddig nem beszéltünk százalékokról, 

számokról. Nehéz számokban kifejezni, 
hogy mekkora a különbség pl. az Elek
tromos és a Ferencváros felkészültsége 
között. (B izo n y á ra  k ijön n e  va lam i 20 szá
zalékos e lőny az E lek trom os  javára ...)

Arról beszélünk most, hogy a jó rend
szer hány százalékos tudás több le te t tud 
„behozni” .

— Vegyük  a z t, hogy  van két csapat. 
E gy fo rm á n  fe lk észü ltek , sem leges pályán  
játszanak. A z  e g y ik  csapat já tékosai job+ 
bak, m in t a m á siké . D e  a m ásik csapat 
jo b b  ren d szerben  já tsz ik , m in t az egyén i 
tudásban jo b b  csapat. Vélem ényem  sze

rint pl, a WM-rendszer egy „kötetlen** 
rendszerű csapat ellen még a győzelem
hez is elég, pedig a „kötetlen” csapat 
játékosai mondjuk 30—35 százalékkal na
gyobb egyéni tudásnak. Ez persze nem 
komoly számítás, inkább csak játék. De 
rávilágít arra, hogy a megfelelő csapat
munka sokszor legyőzni a nagyobb 
egyéni tudást„

A jövő útja szerintem az — mondja 
Opata —■, hogy a legtöbb tekintetben ki
egyenlített lesz a mezőny. Az edzői tu
dás általános lesz, edzésrendszer, élet
tani kérdések, erőnlét stb. szempontjá
ból. Nem lesz olyan csapat, amelyik az

idény előtt egy héttel kezd munkába, te
hát az előkészületek, az edzésrendszer 
terén is kiegyenlített lesz a helyzet. A 
rendszer terén már csaknem teljesen ki
egyenlített. a helyzet, a nagyszabású já
tékosképzés, ifjúsági nevelés következté
ben sok jó já téka lesz minden csapat
ban. Mégül is clyan kiegyenlített lesz a 
helyzet, mint volt az angol bajnokság
ban s majd nálunk is előfordulhat, hogy 

az a csapat, amelyik az egyik évben 
bajnok volt, a következő évben ki

eshetik.

Talán nekünk is lesz tizennégy nagy
csapatunk....

Az NB legifjabb újonca, a vidék 
nagy középcsaSár-reménysége
B o n y h á d y
a vezetők világításában és önnön megvilágí
tásában

M a délután Bonyhády La jos lesz 
a Szeged középcsatára a Szolnok 
elleni mérkőzésen. A l ig  tizennyolc 
éves és máris... M áris az: élen jár...

Nem csak azért, m ert a Szeged 
eddigi m érkőzésein rúgott v a g y  egy  
tucatnyi dugót! Bonyhády valóban 
tud. Vérbeli labdarugó. Amíg- a 
Szeged ifjú sági csapatában játszott, 
aztán az első, m ajd az N B  I I I .  osz
tályában szereplő csapatban rúgta  
a labdát, csak ennyit mondtak róla:

—  Tehetséges!
M ost azonban m ár azt hangoztat

já k  a Tisza-parton, liogy  be Is fu 
tott...

Egy kicsit kalandos —  o múlt
Bonyhády múltjában van egy  kis 

kalandszerüség... Budapesti fiú, ott 
fedezte fe l Bartos, a Szeged buda
pesti képviselője. V alam elyik  zuglói 
egyesületben já tszo tt Bonyhády és 
mégis Kiskunfélegyházáról igazol
ták a szegedi piros-fehérekhez. 
Ilyen form án  nem csoda, hogy vala
milyen „h iba " volt az igazoltatása 
körül s ezért annakidején el is til
tották a játéktól egy évre.

Bonyhády m ost az u jszegedi ta 
nítóképző intézet hallgatója. H a r 
madéves. Tanítónak készül... E zen 
kívül legeredményesebb csatára a 
Szegednek. A z  őszi idényben nem 
kevesebb, m int 22 gó lt rúgott. Ebből 
K iskunfélegyházán hatot. A  vo lt 
csapatának...

Bonyhády „könyörgöit",
hogy középcsaiár lehessen
A  fia ta l csatárról íg y  vé leked ik  

Hulmán József, a  Szeged in téző je :
—  örülök, hogy ilyen tehetséges 

és fiatal játékos fölött .rendelke
zünk. A z  eddigiek azt mutatják, 
hogy nagy erőssége lesz majd a 
csapatna.k. Amikor hozzánk került, 
jobbszélsőt és jobb összekötőt ját
szattunk vele, de nem volt megelé
gedve ezzel a posztjával, Addig kö- 
nyörgöttl hogy tegyük középcsaár- 
nak, amíg nem teljesítettük a ké
rését. Rájöttünk, hogy Bonyhády- 
nak volt igaza .Most már ha kérné, 
sem tennénk máshová... Nemcsak  
irányítani tud, de meg is tudja 
vágni a labdát. Lövése nyomán alig 
megy fölé a labda. Úgynevezett „fű 
alatti" bombákkal szokta meglepni 
az ellenfél kapusát. Minden helyze
tet kihasznál, illetve minden hely
zetben feltalálja magát.

—  Ismerem Bonyhády egyénisé
gét —  mondotta még Hulmán in
téző —  éppen ezért bízom abban, 
hogy amit most róla mondtam, nem  
fogja károsan befolyásolni fejlődé
sében. Neki most már csak két kö
telessége lehet: az iskolában to
vábbra is szorgalmasan tanulni s 
ugyanezt kell tennie a sporttelepen 
is. Akkor lesz csak teljes értékű 
ember és sportember.

M i t  m o n d  B o n y h á d y ró l a z  e d z ő

—  Bonyhády —  mondotta Hesser 
Tibor edző —  feltétlenül fejlődő- 
képes játékos, kiforratlan erényei
vel és hibáival együtt. Nagy erénye 
fiatalsága és szinte hihetetlenül 
nagy gólratörése. Jó a labdakeze
lése, ruganyos, pompásan fejel és 
jól veszi át a labdát minden hely
zetben. Érzéke van ezenkívül az 
összjátékhoz s nagyszerűen tudja 
foglalkoztatni a szélsőket. Annak  
ellenére, hogy gyors, kezdősebessé
gét még fokozni kell. Futballcipő- 
ben 12.1-re futja a 100 métert. N em  
salakos pályán... Egyébként B ony - 
hádyban megoldva látom a csapat 
középcsatákérdését, hosszú időre. 
Remélem, a fiú nem bizakodik el és 
vasárnap nem lesz lámpaláza...

Bonyhády Cseh Maiyihan bízik
Bonyhády a szegedi diákok ked

vence mostanában. Dédelgetik, ta 
nácsokkal lá tják  el. N ehogy  ..leég
jen " s nehogy szégyent hózzan a 
„P repára ", am ely m ár annyi tehet
séges játékost adott a m agyar 
labdarugósportnak.

M aga  Bonyhády íg y  beszél:
-— Végtelenül boldog vagyok, 

hogy a vezetőség bizalmával tünte
tett ki. Ilyen felelősségteljes helyre, 
a középcsatár helyére, a szegedi 
csatársor irányítójának engem állí
tott be! Tudom, hogy ez a megtisz
teltetés kötelességgel jár, éppen 
azért nagyon igyekezni fogok, hogy 
elvessem a Szegednek a középcsatár- 
gondját —  hossstí időre. Tisztában 
vagyok azzal, hogy még sokat kell 
tanulnom, az iskolában és a pályán 
is, de Hesser edző kezében jó kéz
ben vagyok. Úgy érzem, minden 
csatárerényt kihoz majd belőlem, 
Nincs és nem is tesz lámpalázam

!! .Országos lippeio Bajnokság
Beérkezési határidő: március 1. 13 óra 

Újpest—Szeged oo0o20„<,.

Ferencváros—DiMAVAG .O0o 

WMFC—SalBTC .Oo»9«,oo.ooo 

BSzKRT—Törekvés

Szó ki ok—Gamma 00ao2o»o,

Tokod.—Kispest ee„S ....

Haladás—Elektromos .O. .co oo.oSoo..

DVAC (Pécs)—Szomb. FC .......... ...
Pótverseny; A pontversenybe csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver 

senyt dönt el.

Szegedi VSE—B. Magyarság 

Soproni VSE—Postás ,o0, 00 ,00.:., . .

MTK—BLK .. . . . . . . . . . . . .  00.0?....

Misk. VSC—Debr. VSC *

Név: . . O d o o o o o o r o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o *

Lak hely: .eoscoooooooooOOOoaoae.ao.ooo*

Utca:
A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szel vényhez ép éf for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld. Uö 
teles ide keresztet (csillaerot) tenni:

vasárnap sem, A  Szolnok ellen is 
éppen úgy kell rúgni a labdát, mint 
mondjuk az ifi-csapatban. Csakhogy 
itt többen látják majd a hibákat, 
igaz; hogy a gólokat is. Majd Cseh 
Matyi gondoskodik róla,, hogy jő 
helyezt.be kerüljek. Nagyon bízom 
Cseh Matyiban, aki mellett arany- 
élete lehet a szemfüles középcsa- 
táryxak!

—  Azt beszélik —  mondja m ég 
Bonyhády —  hogy a szolnoki Szűcs 
jó kullancs. Azért majd csak lesz 
való,hogy vasárnap. Gólt akarok 
lőni. Elvégre ezért tettek be a csa
patba...

A  Bonyhády gyerek  nem elblza- 
kodott. Csak öntudatos, fis ez nagy 
előny annál, ak i csak most múlt 
17 éves. Egészen biztos, hogy jó l 
fo g  játszani vasárnap. H iszen k izá
ró lag  a m érkőzés kedvéért eljön 
Szegedre az édesapja és a húga Isi 
H a m ásért nem  is, ö előttük aztán 
m égiscsak k i ak arja  vágn i a rezet 
a Lajcsi...

Megtörtént a fővárosi 
amatőrök i, osztályának 
tavaszi sorsolása

Talán még soha annyi gátló körülmény 
nem nehezítette meg az amatőrök sorso
lását, mint ez iáén. Szombaton délelőtt 
aztán a munkálatok annyira előrehalad
tak. hogy az amatőrök I. osztályának 
a sorsolása megtörtént. A  részletes mű
sort alább közöljük.

I. ©. Északi csoport
Március fl: MFTR—ÜMSE. Turul—

PSC, Elektromos II.—HAC, SASC—B L'K, 
RÁC—MÁV Előre, Főv. TKör—MSC.

Március 16: BTK—RÁC. HAC—SASC, 
PSC—Elektromos, UMSE—Turul, URAK— 
MFTR M. Előre—Főv. TKör.

Március ?,0: Turul—URAK, Elektromos— 
UMSE, SASC—PSC, RÁC—HAC, Ffiv. 
TKör—BTK, MSC—M. Előre.

április 6: URAK—PSC, MFTR—HAC,
Turul—BTK, Elektromos—M. Előre, 
SASC—MSC, RAG—Főv. TKör.

Április 20: PSC—RÁC, UMSE—SASC,
URAK — Elektromos, MFTR — Turul, 
BTK—MSC, HAC—Főv. TKör.

április 27: Elektromos—MFTR, SASC— 
URAK, RÁC—UMSE Főv. TKör—PSC, 
MSC—HAC. M. Előre—BTK.

Május 4: MSC—RÁC, M. Előre—SASC. 
BTK—Elektromos, HAC—Turul, PSC— 
MFTR, UMSE—URAK.

Május 11: URAK—RÁC, MFTR—
SASC, Turul—Elektromos, HAC—M. 
Előre PSC—MSC. UMSE—Főv. TKör.

Május 1*: SASC—Turul. RÁC—MFTR, 
Főv. TKör—URAK; MSC—UMSE, M. 
Előre—PSC, BTK—HAC.

Május 25: Turul—RÁC. Elektromos—
SASC, PSC—BTK, UMSE—M. Előre, 
URAK—MSC, MFTR—Főv. TKör.

.Június 8 : RÁC—Elektromos, Főy,
TKör—Turul, MSC—MFTR, M. Előre— 
URAK, BTK—UMSE, HAC—PSC.

Június 15: SASC-RÁC, UMSE—HAC, 
URAK—BTK, MFTR—M. Előre, Turul— 
MSC, Elektromos—Főv TKör.

Június 22- ‘ Főy. TKör—SASC, MSC— 
Elektromos, M. Előre—Turul. BTK— 
MFTR, HAC—URAK, PSC—UMSE.

I. o. Keleti csoport
Március 9: SzFC—KAC, SzNSE—KSC, 

SAC—DSE, Köb. AC—MÁVAG II.. 
BSzKRT II.—SzRTC. Filtex—WSC.

Március 16: MÁVAG—BSzKRT, DSE— 
Köb. AC, KSC—SAC, KSSE—SzNSE. 
SzRTC—Filtex, WSC—SzFC.

Március 30: SzNSE—KAC. SAC—KSSE, 
Köb AC—KSC, BSzKRT—DSE. Filtex— 
MÁVAG, WSC—SzRTC.

április 6: KAC—KSC, SzNSE—MÁVAG 
SAC—SzRTC, Köb. AC— ÍPSC, BSzKRT— 
Filtex, KSSE—SzFC.

április 20: KSC—BSzKRT. KSSE—Köb 
AC, KAC—SAC, MAVAG—WSC, DSE— 
Filtex. SzRTC—SzFC.

Április 27: SzFC—SzNSE. Köb. AC— 
KAC, BSzKRT—KSSE. Filtex—KSC, 
WSC—DSE, SzRTC—MAVAG

Május 4; WSC—BSzKRT, SzRTC—Köb. 
AC, MAVAG—SAC. DSE—SzNSE. KSSE— 
KAC. Filtex—SzFC

Május 11: KAC—BSzKRT, SzNSE—SAC, 
DSE—SzRTC. KSC—WSC, KSSE—Filtex, 
MAVAG—SzFC.

Május 18: SzFC—SAC, Köb, AC—

SzNSE, Filtex—KAC, WSC—KSSE. 
SzRTC—KSC, MAVAG—DSE 

Május 25: SzNSE—BSzKRT, SAC—Köb. 
AC. KSC—MAVAG, KSSE—SzRTC, KAC— 
WSC, DSE—SzFC.

Június 8: SzFC—Köb. AC, BSzKRT— 
SAC. Filtex—SzNSE, SzRTC—KAC,- 
MAVAG—KSSE, DSE—KSC.

Június 15: Köb. AC—BSzKRT, KSSE— 
DSE, KAC—MAVAG, SzNSE—WSC, 
SAC—Filtex. WSC—SzFC.

Június 22: SzFC—BSzKRT, Filtex—
Köb. AC, WSC—SAC. SzRTC—SzNSE- 
DSE—KAC, KSC—KSSE.

1 . o. Déli csoport
Március Íí; P, Juta—Tipográfia, Kelen* 

föld—Magyar Posztó, FSE—UFC, Gáz
gyár—MAFC, BMTE—FSC. KTC—ETC 

Március 16: MAFC—BMTE, UFC—Gáz. 
Posztó—BEAC. Tipográfia—Kelenföld. 
FSC—KTC, ETC—Juta.

Március 30: Juta—Kelenföld, BEAC— 
Tipográfia, FSE—Posztó, BMTE—UFC, 
KTC—MAFC, ETC—FSC.

Április 6 : Kelenföld—UFC, BEAC—
MAFC, FSE—FSC, Gáz—ETC. BMTE— 
KTC, Posztó—Juta.

április 20: Posztó—Gáz, Tipográfia—
FSE, Kelenföld—BEAC. MAFC—ETC, 
UFC—KTC. FSC—Juta.

április 27: Juta—BEAC, FSE—Kelen
föld, Gáz—Tipográfia, BMTE—Posztó. 
ETC—UFC, FSC—MAFC.

Május 4: ET’C—BMTE. FSC—Géz,
MAFC—FSE, U FC—BEAC. Fosztó— 
Tipográfia, KTC—Juta.

Május 11; Tipográfia—BMTE. -Kelen
föld—Gáz, BEAC—FSE, UFC—FSC. 
Posztó—KTC. MAFC—Juta.

Május 18: Juhi—FSE, Gáz—BEAC,
BMTE — Kelenföld, KTC — Tipográfia. 
ETC—Posztó, MAFC—UFC.

Május 25: BEAC—BMTE, FSE—Gáz.
Posztó—FSC. Tipográfia—ETC, Kelen
föld—KTC, UFC—Juta.

Június 8 : Juta—Gáz, BMTE—FS®.
KTC—BEAC, ETC—Kelenföld, FSC— 
Tipográfia, MAFC—Posztó.

Június 15: Gáz—BMTE, Posztó—UFC. 
Tipográfia — MAFC. Kelenföld — FSC. 
BEAC—ETC, FSE—KTC.

Június 22: Juta—BMTE, KTC—Gáz.
ETC—FSE, FSC—BEAC, MAFC—Kelen
föld, UFC—Tipográfia.

Megjegyzés
Az április 20-ru kisorsolt Kelenföld— 

BEAC mérkőzés új időpont;a: március 9»-

* Jó csatárt, esztergályossegéd 
keres Szeszák Béla Hajduböszöi 
mény, Debreceni-utca.

Újra működésbe lezde'l a KAN 
sportszakosztalya. Az alakuló gyttlé# 
a következő tisztikart választották mr 
Gyurich Aladár dr elnök Nyári Fer
ii)’ főtitkár, Horváth György titkár, K 
tonai Károly jegyző, HoIIait-da Ödön péf 
taros. Bírvatározták tava iva l «vsryfordul 
1 a btl a ni gól) aj no krA g kiiráaát és a közi 
kalrnazotfak vívóbajnokságának a a* 
remiezóyiét..
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mégiscsak miérté, hogy reáirányul a figyelem

( n e m c s a k  át; E l e k t r o m o s b a n ,  <Jc a r r a f e l é  ís >  

a K o í  a  v á l o g a t o t t  c s a p a t  o s s ? e a f ! í t á s á n  t ö r i k

a  k j ü k e t )

A  latorcautcái pályán és környé
kén vezetők, játékosok és szurkolók 
nagy rem ényeket fűznek az E lektro
mos csapatának tavaszi szereplésé
be®. E zt a, reményüket m eg is indo
kolják:

1. 'tavaszi csapat az E lektrom os.
S. K orán  megkezdte előkészületeit 

az együttes s máris nagyon jó l 
'együtt van.

3. Néhány játékos nagyon fe l
javult.

E z utóbbi hangoztatásakor a le g 
többet em legetett név: M arosi K á 
roly neve..

—  Tyiih , de nagy fiú  tesz a 
„K a rcs i" tavasszal —  m ondogatják 
minduntalan.

Csak ig y  em legetik M arosit a 
becenevén. A z  edzéseken, kétkapus 
játékban, Po tya  m estertől is a le g 
többször M a rosiró l hallani:

■—  M en j, K a rcs i! Jó l csináltad, 
Karcsi! Lyukra  szaladj, K a rcs i!

És íg y  tovább, m ég sok vá ltoza t
ban. De mindig- Karcsi.

A  legutóbbi kétkapus játékban, 
szerdán délután, a Ferencváros- 
mérközés előtti főpróbán, Kovács  
Dezső dr-ral, az elektromosok ü gy
vezetőjével néztük együ tt az edzést. 
Am ikor M arosi egy ik  pompás gó lja  
után (h a t gó lbó l négyet lő tt  M arosi 
ezen az edzőm érkőzésen), az egy ik  
szurkoló íg y  k iá ltott: „M egvan  a
magyar P io la !“ , az ügyvezető m o
solyogva mondotta nekünk:

-— Van benne valam i. Ú gy  lá tszik  
Marosi m ost fog ja  valóra, vá ltan i 
azokat a rem ényeket, am elyeket 
már az ősszel —  a m ikor a közép  
fedezet helyéröl e lőrehoztuk ö t kö
zépcsatárnak —  ezen az ú j helyén  
Szerepléséhez fűztü nk ,

N em  új fiú  M arosi a m agyar fu t
ballban, hiszen már kölyök korában, 
majd később a Szegedben és E lek 
tromosban jő  nevet szerzett m aga
bak, sőt néhányszor az . utánptólás- 
válogutottban is játszott.

Most, az N B  ra jtja , az E lek tro 
most— Ferencváros m érkőzés előtt 
Összeülünk M arosi K áro llya l, hogy  
egy k icsit elbeszélgessünk vele 
..múltjáról".

~~ Hol kezdte el futballista-
..karrierjét" ?

•—  A  Pestú jhely i BC-ben, vagy  
hhogyan m i szoktuk m ondani, a 
„pösöc“ -bcn, a kölyökcsapatban

tárnák. Hiába, m ert Lengye l ú jra  
m egsérült és m egin t nekem  kelle tt 
közép fedezetet játszanom . De aztán 
m egíntcsák e lőrekerültem  közép
csatárnak s o tt  is maradtam. Kezd
tem  mekszokní ezt az ú j szerep
köröm et s bár az ősszel m ég nem  
m ent úgy a já ték  ezen a helyen, 
ahogyan szerettem  volna, örü ltem , 
hogy m égis o tt  hagynak játszani. A  
télen sokat tornáztam , a futóedzé
seken edzőnk, Tó th  István , a Pista, 
bácsi nagyon sokat fog la lkozo tt ve
lem . R engeteg 50 m étereket fu tta 
to tt  velem , edzésről edzésre labda
vezetést csináltam . M egva llom , kez
detben m agamban m orog ta m  is, 
hogy . m inek ez az sok edzés, futás, 
labdavezetés nekem, de aztán ké
sőbb rá jö ttem , hogy b izony nem is 
olyan rosspj dolog és m a m ár olyan  
könnyedén és öröm m el csinálom , 
hogy eszembe sem ju t z ú g o ló d n i" .  
M ost m ár, rem élem , m egm aradok  
véglegesen középcsatárnak és talán 
elérhetem  álm aim  vágyá t: közép-
csatárt szeretnék játszani a nagy- 
válogatottban.

—  M i lesz a Ferencváros ellen?
—  Biztos, hogy a fiu k  nagyon 

bele fognak szállni ebbe q, m érkő
zésbe, 'tön is m indent bele fogok  
adni, szeretném m ár m ost m egm u
tatn i, hogy a „D ok i bácsi“ -nak jő  
szeme volt...

\z SzFC az ű\ játékosai 
val megerősödve 
várja a Vasast

Szombathely, február 22.
A Szombathelyi FC vezetői és játéko- 

sai együttes szemlét tartottak a pályán. 
Közben mi másról folyhatott a szó, mint 
az első bajnoki mérkőzésről.

— No, gyerekek, vasárnap kiderül, 
hogy mit várhat tőletek a szombathelyi 
szurkolótábor, — mondja a játékosok
nak Hajdinák Vendel intéző.

— Meg is mutatjuk.' hogy mit tudunk, 
csak azt mondja meg intézd úr, hogy az 
új fiúk játszhatnak-e? — kérdi Farkas.

— Nyugodjatok meg, mindenki játsz
hat Deák igazolása már megérkezett és 
holnapra itt lesz Tóth és Novotny iga
zolólapja is.

A Vasasnak igen nagy a tekintélye 
Szombathelyen s ml tagadás, a kek- 
sárgák félnek egy kicsit ettől a talál
kozótól.

A . pálya állapota egyébként szépen 
javul. Munkások dolgoznak rajta _ s ha

Döntött a német 
szövetség;

Id illib en  le s *  
s t  j i é i t i e i f . - m a g y a r  

la b d a rú g ó  mér®
. feífeés •

Berlin, február 22.
A  német szövetség’ legutóbb foglal

kozott a tavaszi válogatott mérkőzések
kel s ügy döntött, hogy április _8-án a 
17. német—magyar mérkőzés színhelye 
Köln lesz.

A német szövetség különben hat mér. 
kőzést kötött le tavaszra. Illetve nyárra.

Március 9, Stuttgart: Svájc. (Erre a 
mérkőzésre 60.000 jegyet bocsájtanak ki. 
30 000 jegyet máris eladtak.)

Április ö. Köln-. Magyarország.
Április 20, Bern: Svájc. (Ez a mérkő 

zés Ben. 750 éves fennállásának ünnep
ségével kapcsolatos.)

Május 18, Berlin, olimpiai stadion: 
Olaszország.

Június 1, Bukarest: Románia. 
Augusztus 10, Boroszló: Jugoszlávia.

(A mérkőzést a város 700 éves ünnep
ségeibe iktatták. Egyelőre ez a mérkőzés 
még kissé bizonytalan, mert a jugo- 
szlávok nem akarnak nyáron játszani.)

■ Megtörténhetne .
Zsengellér Gyussi üzletébe bemegy 

egy vevő.
—  K érek  két deci te jfe lt.
Zsengellér nek ilá t a vevő kiszol

gálásának. K isvá rta tva  a vevő tü
re lm etlenü l m egszóla l:

—  Gyorsabban, gyorsabban!...

E i  m á r

nem gyerekjáték,
b á r  a  szu rk olók  sgoimbatoia eljáts^adoairak 
e g y m á s s a l

tü -

kezdtem el a nyilvános szereplést j >-sö n®*11 jön, akkor a pálya kőiül nem 
1934-ben. Sokat foc iz ta m  m ár égé - I leÉ?ss n a> N. K.

Boldizsár ágyban  
fekvő beteg. 
Bakon  véd

A z  a balszerencse, am ely az elek
trom osokat üldözte az őszi idény 
alatt, úgy lá tszik  csak nem akar 
megszűnni. A  bordóságákhoz közel
állók öröm m el látták, hogy a korán 
m egkezdett edzések során m ilyen 
nagyszerűen fe lja vu lt a csapat s a 
játékosok legtöbb je szinte legjobb 
form ában vá r ja  a Ferencváros-m ér- 
közést. A z  öröm korai vo lt: B old i
zsár sem m iesetre sem tud védeni, 
ágyban fekvő  beteg és

talán Marosira sem számíthat
nak,

m ert to rká t fá jla lja  és láza is volt 
még tegnap este. Boldizsár helyet
tesítése nem okoz különösebb gon
dot az E lektrom os-vezetőknek, m ert 
Bakon  személyében kitűnő form á
ban lévő helyettes áll rendelkezés
re. Annál nagyobb gond lenne, ha 
M arosi nem  játszhatna. A  vezető
ség m indenesetre felkészül erre az 
eshetőségre és készenlétben tartja  
F ű z i I I -1  és Szendrödit.

szén apró gyerekkorom tó l fog va , 
leginkább rongy - és apró gu m ila b 
dával. a  pösöcben v o lt  először ko - 
moiy fu tba llc ipö  a lábamon. A  mad 
neves já tékosok közül Sárost B éla , 
Qyetvai, Onody, Boldizsár egy ü tt 
»k ö ly k ösk öd ö tt" velem , sokat ját
szottunk egymással —  és egym ás  
ellen. 1936-ban kerü ltem  a P S C  i f í -  
°sapatába, de csak kétszer va gy  
háromszor já tszottam  it t  balfedeze- 
{ et. utána  rögtön  az első csapatba  
tettek  ■—  közép fedezetnek.

— ■ Szegedre m ikor kerü lt?
—- H a jó l em lékszem 1937-ben. 

ősegeden is előbb szélső fedezetet 
já tszottam , m ajd az Ú jpest ellen  
először középfedezetet. Zsen gellér  
Nyuszit ke lle tt „ hidegre“  tennem , 
^ál éreztem  m agam at Szegeden, de 

titkában mégiscsak p e s tre  
vügyta,m. E z  a vágyam  csak n a g y 
fokára , 1940-ben teljesült. E k k o r  
kerültem  az E lektrom osba. I t t  nehéz  
v° l t  a helyzetem , m ert ra jtá m  k ív ü l 
még két középfedezettel rend e lkez
ünk ,: Lengyelle l és Gajdossal.

—  Hogyan lett középcsatár ?
—  ,J)oki bácsi“ (Kovács Déűső 

ár) ötlete volt. A z  addig sérüléssel 
bajlódó Lengyel teljesen felépült,

edzéseken nagyszerűen játszott, 
a csatársorunk pedig góliszonyban 
szenvedett. Gondoltak merészet és 
migyot és engem tettek meg közép
csatárnak. Éppen az U jp é s t-m érk ö - 
zésre. Titokban nagyon örültem  
n@hi, mert a góllövés dicsősége 
'Mégiscsak minden focista vágya. De  
féltem is, hagy leégek. A z Ú jpestet 
M egvertük 4:0 -ra  és ebből a négy 
Bálból kettőt én lőttem. Magarában 

fogádkoztam, hogy most 
aztán összeszedem minden erőmet 
r* Igyekezetemet, hogy meghálál* 

a ,jjok i bácsidnak, amiért 
jót tett velem és fölfedezte,

°9V érdemes engem előrevinni csa

HlHBK BÉKÉSCSABÁBÓL
Nagy érdeklődés előzi meg a. CfcAK 

B. MÁV mérkőzést. A  jó formában levő 
vasutasok be akarják bizonyítani, hosy 
nőm véletlenül verték meg a mull héten 
7:l-ro a GyAC-ot, A mérkőzést a BIBE 
—B. Törekvés találkozó előni meg.

A CsAK leigazolta tlhrin Jánost, _ 
WoSO volt játékosát. Az előjelek szerint 
Úhrin erőssége lesz a OsAK-nak. „

Szaftián Mihály, a SalgSB volt kitűnő 
bolszélső.ie a CsAK edzéseit látogatja. 
Ha az SSE kiadja és az MLSz játékeu- 
gedélyt ad a részére, akkor Szaffián ha
marosan tagja lesz a CsAK támadósorá
nak.

A GAMMA NEM FÉL A HALADÁS- 
MÉBKÖZÉSTÖL. BAB TOLDI. KIRÁLY 

ÉS ADAM NEM JÁTSZIK
A Gamma nagy bizakodással néaett 

vasárnapi mérkőzése elé. A csapat jó 
formában van Ekkor, mint a derült ék
ből á villámcsapás, úgy érte a vezető
séget a hír, hogy a sérült Királyon felül 
még a megsérült Toldi és Adám sem tud 
játszani Toldinak csütörtökön meg
roppant a térde. Az eset nem látszott 
súlyosnak. Jelenleg azonban az a helyzet, 
hogy Toldi térde megdagadt és ágyba 
kényszeríti a jeles válogatottat. Adám-. 
n.ak az egyik bordája mellett vércsomő 
keletkezett és ezért légzési zavarai van
nak. Király sérülése sem javult annyira, 
hogy játszani tudna és I í 7  ez a három 
játékos nem vehet részt a Haladás elleni
rtérkőzéwtö.^ kellemetlenül érintett ben
nünket az, hogy a három jó formában 
lévő játékosunk nem játszhat ■ mondta 
szombaton Sós Károly, a Gamma edzője. 
— Mégsem félünk a Haladástól, mert 
Borhy, Turay II. és Takács, akik a 
Sérültjeinket helyettesítik, nagyszerűen 
játszottak a tartalékok közt legutóbb.

RENDBEN LESZ A KERESZTEM 
FALTA KERÍTÉSE

Ma tartja fennállása óta a 25. köz
gyűlését az RTE, az ünnepi közgyűlés 
azonban csak húsúéikor lesz A  köz
gyűlés simább lefolyásúnak ígérkezik, 
mint volt a tavalyi A kerítés ugye, a 
klub egyik légégetőbb gondja a megoldás 
felé közeledik. Ma egyébként az RTK 
két csapata játszik barátságos mérkőzést. 
Szóhoz Jutnak az NB IH.-han szereplő 
játékosok kőiül különösen a fiatalok. 
Minden vezetőnek és szurkolónak bennük 
van a reménysége. Moharos edző a 
következő játékosokat szerepetleti ma 
délután: Szabó, vitéz Hölvai. Moharos. 
Mérz, Mundloeh I „  Nyuiasi III,, Juhász 
II., Juhász III., Bosánszky. Pusztai, 
Angyal, Kováes. '

— TTNTAT
akkor sem állítjuk a csapatba — mópdla 
Tóth La.'os dz, a Ferencváros intézője —, 
ha *  Játékos ma visszaérkezne Buda
pestre. Kintit családi gyász érte s ezen
kívül egész héten bem edzett, tehát nem 
játszhat, összeállításunk végleges, lég. 
feljebb akkor változhat, ha valakit 
baleset ér. Éppen etért minden játékosun
kat kirendeltük a Latorea-uteába s 
szükség esetén még az FTC játékosai Is 
Tea4 alkezé«fi.nkrB állnak.

Jó lesz vigyázni I
—- mondják Csepelen

A -WMFC-szurkolók nem a legnagyobb 
örömmel olvasták a Sporthirlap szombati 
jóslatát, amelyben 4.0-ás csepeli győzel
met vár a Törekvés ellen. .

— Nagyon merész ez a jóslat. — lene
tett hallani mindenfelé. — Félő, hogy 
ennek hatása alatt majd játékosaink el
hízzák magukat és már kész lesz a haj-. 
Egyébként is, már ősszel megfigyeltük, 
hogy valahányszor győztesnek Jósoltak 
a csapatot, mindig csali döntetlent tu 
dott elérni. Nem volna jó, ha ez tavasz-* 
szál is így folytatódna..* Jó less ví 
nydZYli/.,»

Korányival, a kitűnő hátvéddel is be
széltünk szombaton.

__ Nem less ,,sétamérköxésunk’ «  va
sárnapi — mondotta Króni. — A Törek
vés „ harapni'• fog. Még az a jó, hogy 
ezt mindnyájan tudjuk és éppen ezért 
résen lessünk. Meg kell nyernünk a mér
kőzést hogy le ne szakadjunk a többiek
től, hiszen '  még pályázunk a harmadik 
helyre I

TAR8ASGÉPKOCSIN, KÉT JOBBSZÉL- 
BŐVEL UTAZOTT EL A BSzKRT DIÓS

GYŐRBE
Szombaton délután már három órakor 

együtt volt a villamoscsapat gárdája á 
Baross-téren, hogy a vállalat egyik tár- 
sasgépkocslján elinduljon, a diósgyőri 
oroszlánbarlangba. Mészáros késése oko
zott némi izgalmat, de ez nem volt ve
szélyes. A  jeles szélső játéka ugyanis 
csak közvetlenül a mérkőzés előtt dől el 
és tártálékjobbszélső — már leien van 
Balogh I I  személyében...

Miközben a fiúk Borbiró Nándor sport 
igazgatót és Torán József szakosztályve
zetőt várták, Rakítovszky intézővel be
széltünk a mérkőzés esélyeiről,

— Nagyon nehéz mérkőzésünk lesz 
mondta gondterhesen az intéző. — A 
DiMAVAG volt az egyetlen csapát, amely 
a saját pályánkon megverte és azt hi. 
szem, ezzel eleget mondtam. Még csak 
ax vigasztal, hogy őfc nagyobb legények 
idegenben, m int odahaza és ex, no nieg 
a multheti vereségünk erősen sarkalni 
fog. Ka minden jó l megy, egy pontot 
hazahozhatunk...

A kék-sárgák, a hétkbzben jelzett csa
pattal indultak el, tartalékként Balogh 
11 utazott. .

91 napig bőjtöltür*. 91 nappal ezelőtt 
volt az utolsó, teljes bajnoki foruulo 
az NB 1-ben. Pontosai. 1940 november 
24-én.

91 napig a szokottnál kevesebb _ asz
pirint és bromot árultak a patikák,
91 napon át r.em kerülgette a gutaütes 
a szurkolót vasárnap délután. 91 napon 
Út vasárnaponkint nyugodtan, ünneplé
sét. folytak le az ebédek...

És mégisl Szombaton délután az egyik 
szurkoló így örvendezett:

— No végre, mór abba is beletörőd
tem, hogy Zsengellér nem tud megsza
badulni a kullancsától, de kezdjék már 
el végre. Inkább a gutaütóst. mint ezt 
a halálos unalmat.

K INEK „HAZAT B ALTA ’*
A  HUNGARIÁ-ÚT

A Törekvés egyik lelkes szurkolója 
kesergett:

— Még mindig nem játszhatunk a B i
hari-utcában. újra a Hungária-úti pálya 
hátrányát kell „élveznünk.”  Tetejébe ez
úttal kétszeresen.

— Mert a Hungária-úf Inkább a YVMFC- 
nek hazai pálya.

— Hogyan?
— A Hungária fél csapata most a 

WMFC-ben játszik. Szabó, Káliói. Ne.
gyesi___ Ezenekívül Szalay. a Nemzeti
volt játékosa és Klikk, a Budai .volt já
tékosa is állandóan a Hungária-iiton 
focizott. Még ezer szerencse, hogy Kis 
és Dudás ezúttal nem játszik s iVMFC- 
ben. különben teljes Hungária-éti csa- 
pat állna ki ellenünk.

— Maguknak is van egy játékosuk, aki 
jól Ismeri a Hungária-úti pályát....

— Kicsoda?
— Kardos.
— Szép kis előny! Hiszen Kardos csak 

azt szokta meg, hogy ott mindenki őt

POLGÁR ÜJ ÖSSZEKÖTŐT 
AD AZ ELEKTROMOSNAK

Polgár Drurairól és Marosiról beszélget
tek a Ferencváros szurkolói.

— Hallottad? .Marosiból Fiolát akarnak 
faragni.

— Csak vigyázzanak „Piolá'‘-valt
— Miért ?
— Hát nem emlékszel rá? December, 

ben Genovában Polgár Piolával annyira 
megutdltatta a középcsatár szerepét, 
hogy utána Píola hosszú hetekig össze
kötőben játszott s csak akkor merészke
dett vissza a középcsatár helyére,  ̂ha 
tudta, hogy nem kell kullancs ellen ját
szania. Azt hiszem, hogy ezúttal az Elek
tromosnak less egy összekötője..

ÖSSZEHASONLÍTÁS
Egy újpesti cs egy kispesti találkozott 

gy mással a szövetségben. A  kispesti Így 
szólt:

Micsoda balog csapattal jönnek 
maguk Kispestről

— 'Mi az, hogy balog csapattal!
— Hát két Balogh is játszik benne.
— Nézze___ A maguk csapatában meg

négy újp&ti játszik.
— Ki az a négy újpesti!
— Hát Hidasi, meg V íg....
— Es ki a harmadik, még a usgyedik!
— A  kát Olajkárt

A  FERENCVÁROS HATÓ 
DTK CSATÁRA

A zöld-fehér szurkolók híznak a vedel 
műkben, de a castársorukat már nem 
találták ilyen kitűnőnek. Legalábbis ezt 
a párbeszédet hallottuk:

— Ki fog a csatársorunkból gólt lőni? 
Hát Jakab, a Jaksi! Kapásból!

— Újabban keveset lő kapásból.
— Ne éss kétségbe. Majd csak rúg va

laki s ne felejtsd el. hogy mi végered
ményben hat csatárral játszunk.

— Mi az? Már megint egy új rendszer?
— Dehogy! Lengyel, az Elektromos kö

zépfedezete a mi hatodik csatárunk. A 
Ferencváros—Elektromos mérkőzésen ő 
rúgja az öngólokat.

SZÜKSÉGES DOLOG KIS- 
PESTEN

Két szurkoló beszélgetett Kispesten.
— Hallottadf A Kispest és aa Olajkár- 

fivérek között minden rendben van és a 
két „Olaj1’ játszik az Újpest ellen...

— Jgy van ez rendjén. Elvégre, kell 
egy kis" olaj -a tűzre..,

OK
Bíró, a BSzKRT jeles hátvédje újsá

golta a hét végén: . ,
— Szerelnék jól játszani a DiMAVAG 

elten, annyira, hogy a jugostUvok ellen 
bekerüljek a magyar csapatba. Meg aka
rom mutatni ott Zágrábban....

— De hiszen magának tavaly Is kitü
nően ment a játék a horvát fővárosban...

—. Éppen ezért. Szeretném megmutatni 
nekik, hogy az a forma ne:n̂  volt vélet- 
letlül kiesúszott valami.... No meg az
után szívesebben játszom Zágrábban, 
mint Tokodon.

HARAt ADÓSSÁGA 
Hérái, a Gafnma új balsaélsője. ami- 

kor meg a Bocskaiban szerepelt, a Gam
ma ellen egyízben olyan jól játszott, hogy 
a mérkőzés után az volt. mindenkinek a 
véleménye, hogy Húrai verte meg a 
Gammát. .................

— Vasárnap a Haladás cl’eo kiegyenlít
heted az adósságodat — szólt Sós Károly, 
a Gamma edzője Háraihoz.

Sós látva, hogy Hárai Km  érti a <Jo! 
got, mindjárt meg Is magyarázta;

— A  Bocskaiban elvetted a mi két pon
tunkat. Most, ha jól játszol a Haladás 
állén, akkör_ visszaadhatod a pontokat és 
ezzel megszűnik a* adósságod.

Hárai megszólalt:
— A  törlesztésben benne vagyok, de 

remélem, hogy törekvésemmel a G a io 
m á b a n  nem leszek m a g a m b a n . . . .

BOLDIZSÁR, A  FŐREN
DEZŐ

Hétközbau mesélték a Latorca-utcában, 
hogy mennyire felkészült az Elcktromos- 

‘ -a a Feroncváros-mórkőzés előtt.

AZ ÜZLET ZARVA
Zseaigeiléroek Kispesten van üzlet*. A  

népszerű „Ábelt”  már szombaton húzták 
Kispesten:
- — Reméljük, főnök úr, vasárnap ax 
üzlet zárva lesz és így nem tud majd 
,szállítani"  nekünk...

MI JÁNOST BÉLA IDE- 
G ESSÉGÉNEK AZ OKA

Jánosy Béla.
mindig nyugodt. idegnélkü 
mutatkozott be a Gammában. Semmi 
lem idegesítette őt._ Ha egyik-másik 
Gamma-játékost valamiért ,, lekap t i  . azt 
io csendesen, nyugodtan végezte. Ezen a 
héten aztán Jánosy Béla nagyon meg- 

.............. ’ ”  A osü-

Lam port
legszebb csillárok 
a s z t a l i  l á m p á k  

V.s Deák Ferenc*u. a  
VI!., Erzsébet-kőrút19.
Minőién gyártmányú r á d i ó

Gamma sportigazgatója 
idegnélküli embernek

.változott. Ingerült és ideges lett. - 
törtök! barátságos mérkőzés alatt a pálya 
szélén iiit egv pádon és ha valaki a já
tékosok közül hibázott, akkor dühös 
megjegyzéseket tett és egyik cigarettái 
a másik utál. szívta el. A  játékosok is 
észrevették Jánosy Béla idegességét és 
egymás között eiről beszéltek.

— Ne csodálkozzatok ezen, — mondte 
az egyik Gamma-játékos. — Ml, játéko
sok vasárnap a Haladás ellen megmutat
juk a közönségünknek, hogy ki milyen 
formában van. Béla bácsi pedig a Gam
ma közönségének bemutatja, hogy a téli 
pihenő alali milyen csapatot hozott ö«*» 
szc. Ezért ideges. Rajtunk, a játékunkon 
múlik, hogy Béta bácsi idegessége minél 
előbb elmúljék,

A  BETEG DIÓSGYŐRI
A diósgyőriek egyik leglelkesebb szúr-, 

kólója szombat délután béfnont Miskolc
ra «  óit az egyik miskolci sportemberrel 
találkozott. A  diósgyőri panaszkodott: 

Hurutom van.
Hallani is.
Nem légcsöhumioM van, hasúm 

gyomorhurutom.
Máris?
Mi az, hogy máris?!
Azt hittem, hogy a BSzKRT csali 

vasárnap rontja majd, el a diósgyőriek 
gyomrát.

NEM GYEREKJÁTÉK
A Törekvés egyik szurkolója out 

mondtál
-- Az ősszel folyton azt mondtuk, hogy 

majd tavasszal. Meg, hogy á helyezésün
ket nem kell komolyan venni. Hát ez, 
most máV nem gyerekjáték, most már 
komolyan el kell kezdenünk a pontszer
zést.

— Hát bizony elkezdhetnék már. mert 
jövőre nehezebben megy majd a pont
szerzés.

— Miért?
— A Pozsonyi.úton, a Szőnyl-úton. •

Réke-utcáhan. kint Pesterzsébeten, 
Pasaréti-útón nem fogunk ilyen 
játszani!

FÉNYESITÉS
Wog©en.huber Oszkártól kérdezték pén

teken este:
— Vettél már subiokot!
— Miért!
— Hogy kifét.yesiisd a fakete Mllón- 

tyűket. Rémélem tisztában vágy azzal, 
hogy vasárnap este osak fekete billentyű
kön fogaz játszani.

— Én no tudnám! Én már négy hété 
minden nap azt moidora, hogy kikapunk 
az Elektromostól.

— Most csak az a kérdés, hogy meg- 
moudtad-e az Elektromosnak is. Hát ha 
ők nem tudnak erről semmit....

MOSONYI, A  TANAR
A BSzKRT legutóbbi edzésén faltüftt, 

hogy Mosonvi, a eeapat tártul ékhát védje 
milyen kitünően játszott, do temcsak 
jól játszott, hanem még arra i« maradt 
ideje, hogy a társait egy-egy hclyeakc- 
dési hibájukra fiíyolmeztessé.

Mosonyi talán az egyetlen hátvéd 
Magyarországon. — jegyezte még a part
vonalon Kutruez edző —. aki tökéletesen 
tisztában van a korszerű rendszerben lát
szó hátvéd feladatával Nyugodtan Ará
kat adhatna több társának....

Eay szurkoló megjegyezte:
— Csak aztitán ndiogy Diósgyőrött 

éppen a „tanár úr" lökjék meg....
94

len, meg a 
jé pályán

rendező, jégyszedő, 
majd a rendre.

felügyelő
. 100

vigyáz

— Hát azért naég nem biztos, hosry tel
jes lesz a rend, — mondta egy Elektro
mos-hívő.

Mi hiányzik még a rendhez! — kér
etették tőle.

— Hogy Boldizsár „bezárja”  a kaput 
— válaszolt a revdes ember.

BOSSZÚ
A nagy Olajkár megjelent ugyan a 

Kispest csütörtöki edzésén, de nem kar 
pott helyet a csapatban és így nőm játsz
hatott a BVSC ellen.

— Nem háj „Olaj” — szólt hozrá egy 
szurkoló —, há ma nem játszhatsz, va
sárnap buszaid meg majd magad: ne 
engedd a Tóth Matyit játszani-!

Mátészalkán
nagy lendülettel folyik a munka, 
hogy a pályát a mérkőzési rendbe
hozzák. Egyelőre még mindig Sók a 
víz a játéktéren, de vasárnapig 
biztosan játékra alkalmassá tudják 
tenni a pályát. A  csapat a pályát 
környező dombokon tartotta az ed
zéseket. Az MTK legjobb csapatával 
igyekszik klállani az MVSC ellen. A  
régiek közül csak Puskád fog  hiá
nyozni, akit nemrég elhelyeztek M á
tészalkáról. Egy-két új játékos sze
repeltetéséről is sző van. Véglegesen 
csak a hét végén jelölik ki a csapa
tot. —  Kolossá/ Sámuel intézd món- 
dotta:

—  Nagy reményekkel nézünk *  
tavaséi forduló elé. A z  őszi, gyatra 
szereplésünk tisztán annak «  követ
kezménye volt, hogy csaknem álValn- 
dóan ifjúsági csapatunkat voltunk 
kénytelenek szerepeltetni, mert első 
csapatunk játékosai távol voltait 
Mátészalkától. Most már megválto
zott a helyzet és a legjobb tizén* 
együnkkel rajtolunk, sőt talán erő* 
sít érti is tudunk.

mi- k. ty

k e r ü l e t ?  l íö tO T T L
az MLSz miniszteri biztosát a , 
személyek képviselik: Felsőtlazal ki 
(Debrecen) ősz Sándor dr. Fúl1 
kerület (Miskolc) Gálfiy András. ' 
dunántúli kerülőt (Győr) Holló 
Az erdélyi kerület közgyűlésén 
Gidófalvy Pál dr fog elnökölni.

TÓTH GYULÁT.
a Törekvésnek jelenleg örökre való sir 
tiltás alatt áiló tehtséges csatárit a jövő 
hét szerdájára magához idCzt* aa MLSz 
midlszterl biztosa. Hir szerint kilátás v*» 
arra. hogy a játékos kegyelmet kap.

A B) VÁLOGATOTTNAK
a jugoszláv B) válogatott elleni mérkö- 
zését a költségek miatt nem lehat ridéken 
megrendezni. Most két pályázó van s 
mérkőzésre: újpest és e WMFC.

mega
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Szurkaié Szilárd,
Sn lí (elkémül lem !
—  N agyon  hencegnek csapataink  

azzal az alapos felkészültséggel. 
M in t rég i ibolyacsalád hajtása eddig 
nem  akartam  m agam ról beszélni, 
m ost azonban el kell mondanom, 
hogy én is alaposan fölkészültem .

■—  R itm iku s  tornára  já rtam , fő 
leg g ritm ikus biztatás beidegzése 
céljából.

—  Alaposan attanulm anyoztam  a 
Róm eó és Júliát. F ő leg  a fo rró  sze
re lm i részeket, hogy legyen m it 
bekiáltanom  majd a já tékvezetők 
nek.

—  Feleségem  ú j zászlót va rrt. A  
fiam  ú j zászlórudat faragott.

—  M egtanultam  néhány szak
b iztatást is. Pé ldáu l: „Szem  a lab
dát, te szerencsétlen!“  Továbbá: 
„ Testsúly a szerelő lábon, különben 
kikerülsz a csapatból!“  Vagy pél
dául: ,JCe-reszt lab -dát! K e-reszt
la b -d á tF  És így  tovább.

—  Sokat gya logo ltam  s így  Ú j
pestre is gya log akarok kimenni. 
Jó bem elegítő munka.

—  Sokat tornáztam . M á r régen  
nem  tetszett nekem az esernyőrázó 
stílusom . Lazább, ruganyosabb m oz
dulatokat tanultam.

-— A z  is hibám v o lt , hogy sokat 
kivá rtam  az akcióknál. M ost egyből 
szurkolok,

—  A  legjobban annak örülök, 
hogy súlyemelésben nagy előrehala
dásról tettem  tanúságot. Most. m ár 
nyolcvan kilón fe lü li gó llövöket is 
k i tudok vinni a válamon.

— Persze, vannak szurkolók, akik  
a lig  edzettek írJég s fő leg  nem ed
zettek  szabad levegőn, Ezek majd  
csak az idény derekán lendülnek 
form ába.

Lehet/ hogy  ICoüáth 
m égis 'ét-szik

Szolnok, február 22
A szolnoki szurkolókat erősen izgatja 

i kérdés, hogy Kotláth játszik-e a Szeged 
allén. Tudják, hogy sok függ attól, hogy 
i  csapat gólzsákja ott lesz-e a szegedi 
pályán, vagy sem.

Ma beszéltünk Kclláthtal és ő a követ
kezőket mondotta:

— Szorgalmasan borogattam a dagadt 
bokámat és most már sokat javult az 
állapota. Lehet tehát, hogy mégis 
játszom a Szeged ellen. Az biztos, hogy 
elmegyek a fiúkkal. A mérkőzés előtt 
majd rugdalok egy keveset s akkor dől el. 
hogy vállalhatom-e a szereplést, vagy 
sem.

A szolnokiak vasárnap reggel társas 
gépkocsival mennek Ceglédig és onnan 
gyorsvonaton folytatják az utat Szeged
re. Tizenegy órakor érkezfiek oda.

Vc J.

K i milyen rendszerben játszik? Ha a 
rajtoló csapatokat nézzük, akkor meg
állapíthatjuk. hogy a következő csapatok 
játszanak WM-rendszerben; Kispest, 
Szeged. Szolnok. Gamma, Ferencváros, 
BiMÁVAG, BSzKRT. Törekvés, WMFC 
és Tokod. A Ferencváros háromhátvédes 
rendszeréről változatlanul meg kell álla 
pitanünk. hogy Sárosi I I I  oldalán némi 
eltérés van. Olasz rendszerben három 
csapatunk játszik: a Haladás, az Elek
tromos és a SalBTC Az Újpest tavaszi 
rendszere még nem jutott el a nyiivá- 

■ nosság elé. hír szerint azonban a 
nagyobbik csoportéra hasonlít

A C.i.nima-oé'vára vasárnap délután 
I  órára kÍ+ü*Ött Gamma FSE—BEAC 
vegyes mérkőzés elmarad, mert a vezető
ség kímélni akarja a pályát. Helyette a 
nagy szombatutcai pályán fél 1  órakor a 
Gamma vegyes a I I I  kerület csapatával 
játszik barátságos mérkőzést.

A Cs. MOVE vasárnap délután a Sorok
sári AC-ot látja vendégül Csepelen.

A BOLOGNA ÉS A BÉCSI ADUIRA  
két mérkőzést játszik egymással. Az 
egyik mérkőzés Bolognában, a másik 
Bécsben lesz.

MA ESZTERGOMBÓL MEGY ÁT 
TOKODRA A SalBTC

A SalBTC szombaton délben utazott el 
Salgótarjánból a Tokod elleni mérkőzésére 
A csapat társasgépkocsin tette meg az 
utat Salgótarjánból Budapestre. Itt 
rövid pihenőt tartottak a salgótarjániak, 
máid folytatták az útjukat Esztergomba, 
ahova este 7 órakor érkeztek meg. 
A csapat Esztergomban tölti az éjszakát 
és csak vna délben megy át Tokodra 
A csapat öss: eállítása változatlan. 
Kísérőként Obrincsák László főtitkár és 
R iff edző utazott el. A SalBTC tartalék- 
játékost is vitt magával Trenka személyé
ben.

NÉMET—OLASZ MÉRKŐZÉS VOLT 
BORJJEUAXBAN

Katonai csapatok játszottak egymással 
8 a németek 8:1 arányban győztek. Más 
franciaországi eredmények. Bajnoki mér
kőzések: Toulouse—Séte 2:0, O. Mar
seille—Alés 4:0, St. Etienne—Nimes 1:0, 
Cannes—Nizza 2:1.

A DIÓSGYŐRI PÁLYA
állapota rengeteget javult az utolsó két 
nap alatt. Most csak ogv két jobban 
igénybe vett részén sáros. Ezeket a ré
szeket szombaton fürészporral felhintet
ték.

A  NAGYVÁRADI AC
a délután a Béréttyóujfalusí Turul 
ÖVE együttesével játszik barátságos 
énynyitó mérkőzést Nagyváradon. . A  
AC ezúttal két új, játékost próbál ki. 
öteárt és N ácsát. Minőn kettő temesvári 
ú. (Molnár már játszott próbát az Uj- 
üstben is.) Felépült, sérüléséből Sárvári, 
is helyet kap a csapatban. Az elsőnfél
ében Sebök. a másodikban Gáborszki 
tfSz:;1' hal hátvédet. A* NAC ebben az 
szeáUitalban kezd: Várdai — Molnár, 
ú>ők — SznTgyik, .Tufaász. Kémény\ — 
ovács I I ,  Kovács I. Sárvári, Bodota, 
a<»a.

Kis feltörő
- szurkolóknak

Találja kiM 
hogy

az Elektromos erösebb-e a WMFC-nél; 
hogy Marosi át megy-e annjdszor Pol
gáron, mint Fiola; hogy Jakab tudja-e 
méltóképpen helyettesíteni Fintát. hogy 
Pákozdi hátvéd-e, avagy — szélső;

hogy
az Olajkárok azt akarják-e megmu
tatni, hogy mit vesztett velük az Új
pest, vagy azt, hogy mit vesztett volna 
velük a Kispest; hogy Hidasi esetére 
is álí-e. hogy betyárból lesz a leg
jobb pandúr; hogy Titkos valóban ve- 
szélyeztethetl-e Gyetvai helyét a váló 
gátoltban; hogy Zsengellér megta
nulta-e már, miként kell leráznia a 
kullancsot;

A SALGÓTARJÁNI SE
így áll fel a mai ózd elleni mérkekésére: 
KÍiucsok — Stímesn. Wéber —  Klóiban. 
Takács. Mester — Kontód Kovács, Szabó 

- Trubiánszki, Szabó II*

hogy
Szilvás! valóban az a nagy hátvéd-e, 
aki esetlég pályázhat a válogatottságra 
is; hogy Hárai jobb-e, mint Kemény; 
hogy valóban. Kiss-e a Haladás igazi 
középfedezete; 

hogy
Kardos előnyére változott-e meg a Tö
rekvésben; hogy Palatínus megbirkó
zik-e Gerével; hogy Marosvári be- 
váltja-e a reményeket, amelyeket a 
szerepléséhez Csepelen fűztek; 

hogy y
a szegedi Bonyhádi lesz-e a magyar 
Piola; hogy Cseh hogyan érzi magát 
új, azaz hogy — régi egyletében, hogy 
Kolláth rúg-e gólt Szegeden, avagy 
sem;

nogy
a DiMAVAG csatársora ballábbal kelt-e 
fel, avagy jobbal; hogy a BSzKRT 
csak sáros talajon nem tud játszani, 
vagy jó talajon sem; hogy Túrán zseb- 
revágja-e Benét; 

hogy
Jehőfi le tudja-e rázni magáról a to- 
kodi Mészárost, avagy megint eltűnik 
a mezőnyből; hogy locsolják-e a tokodi 
pályát, avagy szárítják, hogy Géczi 
hány kilóval nyom többet a mérlegen, 
mint BarakJ

L E G Ú J A B B !

V a ló s z ín ű , h a g y  
c s a k .a  k is e b b ik  
O la jk á r  já ts z ik  
a z  Ú jp e st e lle n

Bácsay ©sete a fsával

Kispesten azs O lajkár-ügy m ég 
szomabtoh este Is új fordulatot vett. 
Papp  János, a K ispest fő titká ra  az 
Ú jpest elleni összeállítással kapcso
latban ezt mondta:

—  Péntekhez képest m egvá ltozott 
a. helyzet. O la jkár 1 valószínűleg 
nem  já tszik . A  kis O la jkár pedig 
nem középcsatárt fog  játszani, m in t 
eredetileg terveztük, hanem hátvé
det.

Cseh nem látszhat
Csak ma délelőtt állítják 
össze a szegedi csapatot

A szerencsés megfejtők között. .szét
osztjuk — az esélyesek által elhullatott 
pontokat.

Szatmárnémeti uira 
az akar lenni, ami 
volt, Nagyvárad 
ellenlábasa

A Szatmárnémeti SE szorgalmasan ké
szülődik a tavaszi idényre. Újabb játé
kosokkal erősítette meg ősapa tát. Siklós 
Nagybányáról, Kiss a volt Olimpiából 
ment zz S/.SE-hez.

— Az SzSE. — mondotta Szabó Károly 
intéző — a világháború előtti időkben 
nagy szerepet játszott az ország lnbda- 
rútrósporlIában. 1919 után, a román meg
szabás alatt, az egyesület vezetői igye
keztek tovább fejlesz*—! nz SzSE t s az 
akkori nagyváradi kerületi bajnokság 
mindig az SzSE és a Nagyváradi AC 
között dőlt el. Azt 'n anyagi nchézs'gek 
jöttek és az egyesület lemaradt az é’ ről. 
A  visszacsatolás után néhány lelkes 
sportember fáradozása folytán sikerű’ ! 
őá'zcl összehozni egy elég számottevő 
csapatot, amely figyelemreméltó eredmé
nyekkel kezdett.

— Most azon igyekszünk. — folytatta 
az intéző — hogy c tavaszi rajtra, arne'y 
a jövő hé napban lesz. minél erősebb 
együttest kovácsoljunk össze. Remélem, 
ez sikerü’nt te fog és az SzSE még sok 
szén eredménnyel fogja gazdagítani a 
sz«tir«rn '‘meti la^daríigős^ort történetét.

Az SzSE ocyőlj’-Anfc március 2-án a 
Nyíregyházi KISE cs'*v>ntavai játszik 
idény nyitó barátságos .m-é’'kő-zést.

A szatm;*'"németi nlkerütesbch március 
9-án kezdődik a bajnokság. Ez előtt azon
ban még több, őfzről elmaradt mérkőzést 
5ö le kell játszani.

Tatabánya a hetedik 
helyen áll, mégis 
a íeljebbjutásról ál
modozik

Tatabánya, február 22.

Tatabányán is nehezen várják  már 
a szurkolóik a  tavaszi forduló m eg
kezdését. A  csapat ugyan az ősszel 
nem valam i pompásan szerenelt, de 
az előjelek a rra  mutatnak, hogy a 
TSC  tavassza l jó  lesz.

A  vérm esebb szurkolók m ég  fe l- 
jebbjutásról is  álmodoznak, pedig a 
csapat a heted ik  helyen kötött ki.

—  Ez szerencsére nem sokat je 
lent —  m ondotta a TSC  egy ik  veze
tő je — , a lényeges csak az, hogy 
mindössze négy ponttal maradtunk 
el a második helyezett Hungáriától. 
Az első helyen az XJTE áll, de 6 a 
feljebbjutás szempontjából nem szá
mít.

—  A csapat körül nagy változások 
nem lesznek, mégis sokkal jobb 
szereplés várható, mert remélhetőleg 
tavasszal mindig a legjobb tizen
együnkkel tudunk kiáltani. Nem  
úgy. mint az ősszel, amikor csak az 
utolsó három mérkőzésünkön szere
peltünk tartalékok nélkül.

A  beszélgetés során sző esik az 
utánpótlás kérdéséről is.

—  Ezen a téren, sajnos, nagy bajok 
vannak —  m o n d ja . —  Minden évben 
egész sereg kitűnő ifjúsági játékos 
kerül hozzánk, utánpótlás még sincs. 
Nincs pedig azért, mert a fiatalok 
17— 18 éves korukban lekerülnek a 
bányába és ettől a pillanattól elvesz
nek a labdarúgás számára. A  bánya 
hűvös, nyirkos levegője nem alkal
mas olyan tüdő kifejlődéséhez, ami
lyen a komoly sportoláshoz kell.

M. A.

A Ceglédi MOVE tartalékos csapattal 
rocgy át Kecskemétre, mert lühb játékóra 
távol van Ceglédtől, azonkívül bet-ee is 
akad. Hiányozni fog Kisé Béla, a fede- 
zetsor legfőbb erőssége is. Orvosi tanács
ra ízm  szabad többet futballoznia.

Budapestről szombaton délután 
érkezett m eg M arkovics  Szilárd, a 
Szeged ügyvezető elnöke. Csak 
B a rá tit hozta, m agával.

—  Cseh M a ty i —  mondotta M a r
kovics -— rándulást szenvedett leg - 
utóbib budapesti edzésén. Sérülése 
olyan, hogy le ke lle tt mondanunk  
szerepeltetéséről. K isuczky és Seper 
csak vasárnap délelőtt érkezik  Szee 
gedre. A  helyzet tehát m ost olyan, 
hogy végleges csapatot nem  is tu 
dok mondani. A  Szolnok ellen k iá lló  
együttest csak vasárnap déle lőtt 
á llít ju k  össze. Szó lehel esetleg P ó 
lyák és B erták  já téká ró l is.

Szegeden egyébként m ég az az 
újság, hogy a szombati eső alaposan 
fe lá zta tta  a pálya ta la já t. B izony 
elég  laza lett a já ték tér és v íztócsák  
is akadnak a pályán. H a  azonban 
száraz m arad az Idő, remélhető, 
hogy vasárnap déutánig felszikkad 
a ta la j s ig y  jó  pályán kerülhet 
sorra az Idénynyitó Szeged— Szol 
nők mérkőzés.

A  napokban Bácsayvál, az Ú jpest 
hajdani kapusával találkoztunk. A  
vo lt jeles kapus m esélte az alábbi 
kedves apróságot:

.—  Szép ú j ruhát vettem  nem ré
giben a. fiam nak. Büszkén fesz íte tt 
benne a gyerek, am ikor az iskolába 
ment. Délu tán jön  haza, hát lá tom , 
hogy az ú j ruha m erő sár és piszok. 
M i  tö rtén t vé led ? !“  —  riva jlta m  

rá  a gyerekre. — • „Ta lán  vereked
tél va lakivel ■—- d e h o g y is  vere
kedtem " —  válaszolt a fiú. —  
Csak az történ t, hogy az egy ik  fiú  

iskola után azt m ondta, hogy énbe- 
tőlem  sohasem lesz olyan kapus, 
m in t az apám vo lt. Én erre  azt 
m ondtam, hogy ha akarja, m ind
já r t  be is bizonyítom  neki, hogy tu 
dok védeni. Csináltunk hamarosan 
kaput és a fiú k  elkezdtek nekem  
rugdosni. 10 labdát rúgtak  a 16-os- 
ró l és ebből csak egy m ent be. A z  
is csak úgy, hogy ugrás közben e l
csúsztam a sárban és így  nem tud
tam  a labdát elérni.

Bácsay íg y  fe jez te  be a beszédét: 
—  E lőször nagyon m érges . v o l

tam , de aztán  —  m it tehettem  vol
na ? Nevettem ...

Prága még  
a Téli Kupánál fart

A Slavia vezet 
a védnökség téli 
vándordíjában

Prága, február 17.
' Hétheti kényszerű szünet után az id«_ 
járás megensedte, hogy a le i-  Kúp 
küzdelmeit folytassák. __

Szombaton két mérkőzés. sorra _
A csapatok többet küzdőitek a jégpán
céllal, mint egymással.

A Sparta az őszi idényt sorozatos vére 
EÍ.ro-cl fejezte bo. ezúttal .nagy nehezen 
EvíPzött r- 2 :l-ro — a Viktória Zsizskov 
cilon A  Spartabai. az volt az ujsaff. 
hoev Kiha. a híres válogatott jobbszélsö 
ezúttal a jobbösszekiito helyen szerepelt. 
Jobbszélső a bécsi Hrónék volt. la  em
berként AVelsl. a Meteor V I I I  voltom- 
dnngáiú középfedteseto jelentkezett Ita 
csak annyit tudott, mint amennyit szóm 
batoy elárult, nem lesz érdemes maffia
mű ni a nevét. , tnA másik mérkőzésen az o mutzi Aow 
könnyen intézte cl 3:l-ro a Kladno esa-

p Vasárnap az ASO úiból pályára lépett 
és ezúttal az SIC Nuste együttesét, verte 
4:2-re. A tavalyi kupagyőztes tehát ezen 
a két tápon négy pontot saarzett.

A S'avia a Uohcnuans csapatat kapta 
ellenfélként. Az első félidőben a Böbe 
mians kemény diónak ígérkezett. A  csil
lagosok csak minden erejük és fokén, 
tudásuk lalbavctésével tudtak 4:3-as_ ve
zetésre szert tenni — Bicéi, kettőt ru-ott 
a négyből. Szünet után Holmames Kö
pöd; v fejes góljaival 6:3-ra gyezott a 
S'avia. A Slaviában u.i balfidézetét lát
tunk: a zsidenicei Harnachot. Elég 301

játszőt^o Kupa £llása most a következő:

1. Slavia 4 3 J «  ™ *  %
2. ASO Olmütz -1 S 1 0 13:8 7
3. Nusle 3 2 0 1 10:10 4
4. Sparta 3 J  í  2 1
5. Viktória Zs. 4 0 }  *
6. Kladno 3 0 1 2 4:13 1
7. Bohemians 1 0 0 1 I3:ib u

Várday

A Postás a 2 M TK elleni ..helyi 
rangadón’* az alábbi összeállításban lép 
pályára: Balatoni — Gyarmati, Takács — 
Havai Gombos. Bokor I  — Balkai, 
Bódoffh, Di Sai.dri. Zombori, Knausz.

Pestújhelyre látogat el a Testvériség 
ma. A PSC elleni barátságos mérkőzésen 
.állítják össze" a Kecskeméti AC ellen 

jövő vasárnap -szereplő együttest. A  PSC 
ellen így rajtol a vasutascsapat: Sár-
pátkí — Juhász. Herde — Szollár, Ácsai, 
Forró — Földi, Koppány, Biaskö, Gyöm
bér Horváth. A  II. félidőben Gyömbér 
helyett Molnár fog játszani. Sátor, a 
csapat kapusa ismét egyesülete rendel
kezésére áll. Negyed 2-kor a II. csapatok 
játszanak előmérközést.

Keményen játszó ellenfelet választott 
magának ellenfélnek a mát edzőmérkőzés- 
re az FTC a K TK  személyében. A  kő
bányai együttes ellen ez lesz a zöld-fehér 
amatőrök összeállítása: Pálinkás — Nagy, 
Czigi — Balogh, Csanády. Kalocsai I I  — 
Teller, Hámori. Várszegi, Horváth. Or- 
tutav Szünet után rengeteg cserét esz
közöl majd az FTC. A  kőbányaiak is 
több friss erőt próbálnak ki a második 
félidőben.

A  Szentesi TE vasárnap a Kiskunhalasi 
AC csapatát látja vendévül barátságos 
mérkőzésre. Az ,SzTE ezzel a csapattal 
áll ki:- Zsoldos —- R-áez, Kovács I I  — 
Kürti, Palotás. Vézét.yi — Csáuyi, K. 
Szabó, Louiner, I/Ondvai, Kovács I.

’  Paffal nem edzhetett rendesen, ezért a 
tartalék Balatoni védi ma a Postás háló 
ját az M TK ellen.

A Vasas Fárbást, áz XJTE jeles jobb- 
hátvédjét villámigazolással leigazolta.

Ondms I  irányítja ma a Pénzügy 
támadösorát a Soproni VSE ellen,

itemete
.a l a t ö r e a  u t c a i  
p á l y a  t a l a j a i  .

Szombaton éródciödtünk éva
tromos-pálya tailajának állapota ntán* 
Az alábbi választ kaptuk & vo35tőség. 
egyik tag-.iától: „

— Remek a pálya talaja. Szombatim 
sokat hengereltettük* Viaspek sehol nyoma 
sincs.

A T L É T IK A

Megalakult és nagy erői
vel kezdte el iuükö= 
dését a
Pécsi Levente Egylet -

N egyven  éves
a Salgótarjánt SE

A SalgótarjániSE ez évben ünnepli 
negyvenéves fennállását. A jubileumi évet 

március 16-i díszközgyűlés vezeti be 
A SSE vezetősége erre a közgyűlésre 
meg fogja hívni mindazokat a sport- 
szövetségeket, amelyeknek a SSE is tagja. 
A  közgyűlés előkészítő munkálatait már 
meg is kezdték.

A jubileumi évben ki akarnak magukért 
tenni a labdarúgók is.

— Ebben a jubileumi évben sincs 
szándékunkban — mondotta Mészáros 
István edző — idegen játékosokkal fel
erősíteni a csapatot. A saját nevelésű 
fiatalunkkal vesszük fel most is a küzdel
met. Nem az a célkitűzésem, hogy ideig- 
éráig tartó kimagasló eredményeket vív
jon ki a csapat, aminek rendszerint nagy
arányú visszaesés a következménye, hanem 
megbízható, jó együttest akarok nevelni 
tehetséges ifjúsági gárdánkból. Olyan 
csapatot akar«k összehozni, amely nem
esek egy idényben, hanem évekig is 
méltóin tndja majd képviselni a SSE 
színeit.

— Nem á1! az sem —• mondotta még 
Mészáros edző —, hogy bajok volnának 
a SSE-ben, mc^t néhány játékos ffinoch. 
Tóbiás stb.) máshol keres elhelvezkedést. 
S"t ellenkezőleg! A múltban azért voltak 
hibák, mert akadt néhány olyan játékos 
akinek sportbellleg kifogásolható visel 
kefére megzavarta a többieket is. Ezeket 
a játékosokat a vezetőség eltanácsolta az 
egyesületből, érthető tehát, hogy most 
másból igyekeznek elhelyezkedni.

A labdarúgó szakosztályon kívül a SSE 
többi szakosztálya is szorgalmasan készü
lődik a jubí’eum' évre. Rövidesen el
készül az atlétikai pálya is. A vezetőség 
ugyanis elhatározta, hogy a Salgótarján 
környéken nagyon elhanyagolt atlétiká
nak első propagálója és művelője lesz0

\ SzFAC ül oühpna -  
^legrégebbi

Régi egyetemi sportkérdés intéződött 
el Szegeden azral a megegyezéssel, amely 
a SzEAC, a Honvédtiszti SE és a Sze
gedi Korcsolyázó Egylet között jött 
létre az egyetemi sporttelep ügyében.

Évekkel ezelőtt Uiszőreg ' al.ott, fölépí
tették a Kolozsvárról menekült egyetem 
sporttelepét és a sportolók a város szí
vében’ fekvő Szukováthy-téri pálvárói ki
költöztek az uj sporttelepre. Már akkor 
megállapították, hogy a nagy távolság 
miatt nem lesz megfelelő a KEAC ú.i 
sporttelepe. Néhány évvel ezelőtt aztán 
a Pálfv József levente sporttelepen ta- 
’ ált otthonra a szegedi egvetemi sport. 
Itt azonban bem érezte jól magát az 
egvetemi jljűság.

Most aztán c^boz ért/k az egyetemi 
sport vezetői. Elhatározták, ho r̂y vissza
térnek a Szukováthy-téri sporttelepre; a 
KEAC régi' dicsőségeinek színhelyére. Ez 
a pálya ad otthont a HTSE és az SzKE 
tagjainak is, ezért megegyezésre volt 
szükség az egyesületek között. 
megegyezés most létre is jött. A HTbc. 
tíz évre bérbe kapja a SzEAC újsze
ged! teniszpályáit, az SzKE viszont^ a 
téli időszakban jégpályának használhatja 
a sporttelepet.

A  SzEAC most biz’k abban, hogy se
gélyt kap az OTT-tól s ebben az eset
ben korszerű sportéi éppé építené át a 
Szukováthv-téri pályát. A szegedi egye
temi sportkörökben nagy örömöt keltett 
hogv most már végleges otthonra talál 
a SzEAC és oda tér vissza, ahol mint a 
Kolozsvári EAC jogutódja annyi dicső 
séget szerzett az egyetemnek.

Á D. Magyarság vasárnap reggel a 
következő csapattal utazik Győrbe az ETO 
elleni mérkőzésre: Budavári — Rr.alai.
Sahtn — Müiler. Kupi. Pánczél III. 
Gulvás, Béki. Csánk, Csuti. Pár.czél V. 
A csapatot Szemlér sportintéző és Vár* 
konyi ed-rő kíséri.

A  BLK Bursi, Gug. Sirokí fedezetsor- 
ral áll ki ma a Pécsi DVAC eller;.

A* M TK labdarúgó szakosztályának 
vezetését Mán dl k Bé1 a vette át.

Peneces Lázár és Iliásiz. Hé1kül orzei a 
csapattal megy Kassára; Horváth — 
Tátrai. Nádas — Bokros. Halmos, Bór- 
.tányi — Futó II.  PoTcz I. .Távrr. Dobos, 
Érsok. Ha Dobos és Érsek iirazolá^a nem 
érkezik meg. akkor Polcz I I  és Futó I  
alkotjn a balezárnyat.

A® ózdi MOVE csapata társas^épköcsin 
utazik Sa’gö tárj árba. A labdarűgókkrl 
tartanak az ó»fü birkózók és az asztali 
teniszezők is. Fzek is az SSE-vel mérik 
ö&sze az erejüket. A  csapat ööszeá’-’itá^a: 
Kztai.i — Hoduly. ASatalos — Bis-ztri, 
Miskolci, Matusz — Farkai. PoHák, Tóth, 
Anocskai (Alberti). Felvidéki.

Az SK Rus1 Radik és Simon nélkül áll 
ki a Ganz elten. Radik nem ogésasÓTes, 
Simonunk pedig^ kevés áz edzése. Az 
szeállítás tollát így  a.liakuli Zsiz^nvovszkv 
•— Vaszócsik, Kopcsai I I  — Kahán I I  
Szovga, Kopcsai I  — Oláh. Csárdái no v. 
Jűchwid. Kra^i.yák, Czvékus. — Kopcsai 
I I  és Oláh az ifjúsági csapatból korait 
az első sorba.

A szegedi kerületben ma a következő 
barátságos mcrkőzé&ckvt játszók: Szég»c] 
Postás—Móra város. TJTC—SzTK. — Makó 
M AK—SzFIE, MTK—Kecskeméti MÁV,

Pécs város sporttár
sadalma elismeréssel k i-> 
séri azt a fáradhatatlan 
ügybuzgalmat, amellyel 
a délnyugati kerület ve
zetősége minden anyagi 
alap nélkül is meg akar
ja valósítani 10CO atléta 
indulását az 1941-es esz* 
ten dobén.

Míg a PAC-pályán és a tornacsarnok
ban Kismartoni Károly dr adja meg a 
nyüzsgő tömegeknek a szakirányítást,- 
addig a szellemi irányításban Krisztics 
Sándor egyetemi tanár, kerületi elnök 
vezetésével Zsolt dr és Bodosi dr tevé
kenykedik példás lelkesedéssel. A veze
tőség következetes munkájának ered
ménye lesz, hogy a város átveszi a PAC- 
pálya liarbantartásút, telket ad az új 
egyetemi sporttelep létesítéséhez és
KISOK-Levente sportpálya megvalósítá
sara.

Hírverés szempontjából sokat köszön
het a kerület a , .Bajvívó" cím* kerükül 
hivatalos közlönynek, amely Zsolt dr 
szerkesztésében jelenik meg.

A kerületben biztosra veszik, hogy az 
,,1000 atlétát’ 4 sikerülni fog elérni. Ebbe 
az ezerbe ugyanis nemcsak a MASz ál
tal igazolt versenyzőket fogják beleszá
mítani, hanem azokat a levente- és diák- 
versenyzőket is, akik a részükre rende
zendő 'különféle versenyeken indulni fog
nak.

Sportszem pontból egyelőre a legna
gyobb sikere a kerületnek a harmadik 
pécsi atlétacgycnületnek, a Pécsi LE-nék 
megalakulása. Életrehívója, Kismartoni 
dr, már 58 tehetséges ifjút le is igazolt 
a MASz-ban. Ezeken kívül még több, 
mint 100 a jelentkezők száma. így  o 
három pécsi egyesület és a KISOK atlé* 
táinak együttes száma meghaladja a 
Jf00-at. Ekkora számot egyetlen vidéki 
város sem tud felmutatni. De kell is az 
utánpótlás, mert a pécsi élgárdából 1 1  
versenyzőt az ország különböző helyeire 
szólított beosztása és ezek aligha vehet
nek részt minden versenyen. (Karácsony/p 
Bényi, Szigetvári, Kottái, Halász stb.)

A kerület eddig távfutókban gyenge 
volt és ezért Kismartoni dr a PLE atlé
táit elsősorban a távfutás felé tereli. Baj* 
nos. a PLE-nek csak 25 felszerelése van 
és ezért 5—6 os csoportokban végzik az 
edzést, félórás váltással. A rendszer 
ugyan nem túlságosan higiénikus, d© 
mégis célravezető. Crettier Károly Őr
nagy, a PLE elnöke még 100 darab fel
szerelést ígért. Ha ez megvalósulna, nagy 
lökést kapna délnyugat atlétikába.

. Az - elméleti kénzés i« folyik az 
temen, a MASz-filmét te bemutatják' feb*1 
ruár 23-án 2—3 csoportban.

Bár ott tartana a délnyugat! kerület* 
hoigy a többi városok is ösztönzést ra-ê  
rí telének' Pécs lelkesedéséből és munká
jából. Kaposvár, Nagykanizsa. Szekszárdi 
Baja, Mohács, Szigetvár Iklráizáfia még 
nagy feladatot ró a kerület vezetőségére,,

Őszinte m eglepe
téssel láttuk

a hivatalos közlemények legutóbbi szd* 
mában, hogy a MASz jóváhagyta, f* 
BSzKRT március 23-iki versenyének ki- 
írását, amely szerint a 3000-es if  júsági 
és a \000 és 8000 méteres felnőtt verse
nyek csak egyéniek és csapatverseny kL 
írásáról sző sincs. — A MAC hasonló tei"- 
vével kapcsolatban már kifejtették, hogíf 
a mezei versenyek hagyományaival és
nZlöríiial. P.l.I e>/nt fit "havi All n* pnnfinicéljával éles ellentétben áll az egyéni 
versenyek kiírása és a csapatversenyek 
elhagyása. Elhisszük, hogy a csapatverr 
senyele díjazása komoly tehertétel nst 
egyesületek számára, de akkor ne adja
nak érmet a csapatok tagjainak, hanem 
— mondjuk — egy veretét a győztes 
egyesületnek és egy-egy Vezérfonalat'* 
a futóknak. Azt azonban a következetlen
ség iskolapéldájának tartjuk, hogy d
szövetség egyik kezével teljes erővel 
dolgozik a tömegek megszervezése érdé- 
kében, a másik kezével pedig lerombolja 
azt az eredményt is. amit éveken keresz
tül sikerült felépítenie. Feltételezzük* 
hogy csak elnézésből engedélyezte a szö
vetség ezt a versenykiírást és a hibái 
még idejében kijavítja.

15.63 AT DOBOTT TRIPPÉ
á német rendőre ég fedcttpálya versen vén- 
Trippc szabadságra jött haza Oslóbót 
termeszetas-en felhasználta az alkalmat a 
versenyzéöro is. Mögötte 14.75-ös dobás
sal a fiatal Bogiién volt második, mí$ 
3 harmadik Itelyct a kalapács ve tő világa 
crúcs tulajdonosa, a már nem egésze® 
fijú Bk'sk foglalta cl 14.11-es eredmény' 
nyel. A. három tömegváltón kívül cg/ 
3000 méteres, hármas csapatverseny is 
volt a vers.nr.yen. Ebben egys-zerro keik 
lette a .cé’.oíi álfptnda a három futónak- 
A berlini rendőrök hármas. erapata 
(Pflaüm, Pfarr, Vogjdsang) 9:16.8 xűV 
alatt ért a célba.

A MAGASUGRÁSRÓL
fog bcszélTÖ Rimpso-n hétfőn este fél  ̂
órakor a MASz-ban ós az, utána követ' 
kező vita-esten eloszlatják majd minden'' 
kinek a , kétségeit, akiben ; még lentid 
ilyen a guruló és hasmónt stílussal szem' 
Imtl.

EGY HÉTTEL A  M A GY ̂  R—NÉMET 
V IA D A L  ELŐTT,

augusztus 2—ö-An . lesz Münchembcai 
olaöz-uémet válogatott mérkőzés. 
téttel arra, bo«y a német bajnokságok^ 
július 19—20-án rendezik 'éé hogy a kö
vetkező héten Mjj[ÍT.chcniben a hagvomf' 
nyos nemzetközi Haas Br'aun-em’ékvcí' 
senyt tartják, a német atlétáknak te ki
jut ebben a hónapban a lceméi.y verfi®' 
nyékből. Mint a nőmet hivatalos muso*' 
hói látjuk, a Stájer—Dunántúl . viadap 
június hob^n akarják megreadezni Grál
ban: vagy Leohenben. nnguszhis folyam®1? 
pedig sBóosben tesz a Bécs—Budapest te1 
mérkőzés. A szeptember 6—7 én Bérli £
bon tartandó e véd - f  i n n - ném 31 mérkőző, 
résztvevőit — úgy látszik vidéki nőm*;
^afkozr versenyeken akarják ha.szna^tejd* 
Erre, vall, hogy szeuíember 10 én. 
bér:’, 13-án Wuppertálban, 14 án Krcefelü* 
ben rendőrnek nemzetközi venseuytb


