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Tóth Gyula (Törekvés)
kegye lm ű  kapott

Tőth Gyula, a Törekvés örökre eltil
tott játékosa visszakapta játékjogát. A 
Miniszteri biztos hangsúlyozta a játékos 
flőtt. hogy három gyermekére való te
kintettel kapott kegyelmet, de ez való 
kan az utolsó alkalom s ha ezután bár
milyen. kis sportszerűtlenséget követ el, 
eltiltása újból életbe lép.

Tóth játékára talán már & BSzKRT 
®Uén sor kerül.

Ri<e 8 :53 .8  mp-re Javította 
a 2 méríöldes fedettpaiya* 

csúcsot
Amerika fedettpályabajnokságait 

szombaton rendezték meg New- 
yorkban. A  versenyről részletes je
lentések nem érkeztek, csak két 
számról, az egy- és kétmérföldcs 
futásról érkezett hír. Kétmérföldön 
•ftice 8:53.8 mp-es új fedettpáiya 
Világcsúccsal győzött. (A. régit 
8:56.2-es idővel szintén Bice tartot
ta. Nyiltpályán Maki 8:53.2 mp-e a 
világcsúcs. Ricenek a 3218 méteres 
táv közben 8:22 körül kellett a 
3000 métert futnia. Saabé fedett- 
pályacsúcsa, erre a távra 8:24.4).—  
Egymérföldön az olasz Beccali ve
zetett féltávig 2:02.6 mp-es idővel. 
Ott lábrándulás miatt feladta a 
Versenyt. Győzött Walter Mehl 
4:07.4 mp-es kiváló idővel Fens’lce 
ás Slunski előtt. (A  fedettpálya
csúcsot erre a távra Cunningham 
tartja 4:04.4 mp-el.)

Megkegyelmezett 
': a kapitány Frigy esnek 
■ és Toraia, 11-nek !
■Az Ökölvívó szövetség szakbizotiságá- 

legutóbbi ülésén tárgyalták a vasár-

^muvo u-eia szó1--------«-----------------------
Jetté, hogy „még az egyszer’* megbocsát 
Torma linók  é« Frigyesnek, de a jövő
ben árunál szigorúbban fogja kezelni min
den k 3 lengésii k ct.

A két ökölvívó tehát résztvehet már 
a Búd a pest-bajnok Ságon is. Német (Ma
gyar Posztó) betege 1 íhküdt otthon a 
Veriseny napján, ezt orvosi bizonyítvány 
Jyal igazolta, fel függeszt ősét. tehát ha- 
'^lytaíanítoUák.

Megtiltotta a MÖSz 
a CsB-„u  tá t i ja i66 
t o v á b b i  f oly ta
tását

■ -áz elmúlt szombaton kezdődött meg az 
v&yestiletek utánpótlásának versenysoro 
fWa a BTK rendezésében. Az egyesüle- 
‘ek közötti versenyeket csapatba] neki 
rendszerrel akarták megrendezni. De 
mindjárt az első fordulóban egy egész 
5®reg szabálytalanság fordult elő (17 
ökölvívó nem jelent meg, nem volt őr
ig®, stb.). Az ügyet tegnap tárgyalta az 
ökölvívó szövetség szakbizottsága. Azaz 
*'em ia tárgyalta. Forray Árpád elnök 
í^yasolta, hogy az ügyet ne is tárgyal
ok. hiszen a fegyelmi bizottságnak majd 
'Syévi munkát adnának vele,, vegyék 
,;eS nem történtnek az egészet., Viszont: 
3:: elnökség kívánságára az egész ren- 
?®eményt szüntessék be. Ebbe a döntés- 

mindenki belenyugodott.

A I ’OItTI G *T Í1K MtfCr M’ NDIü NEM 
JELENTKEZTEK

, A  teniszszövetség kedden és szerdán 
jpj®* is várta a portugál teniszszövetség 
O'efohhívását. A portugálok azonban

K it, csaknem  egyenlő ereiu 
Hawt-Dowi ue ioga iottcsapaiÜ tköző it m eg 
3 : 2  (1 :2 ) a csü törtök i válogatott ro stán

Kétszer harminc percig fártott a játék Á piroslngesek góljait Maros- 
vári (2) és Badola lőtte, a iehéringesekét ZsengeUéi és Fűzi (limesből)
A  v á lo g a t o t t  l e l ö l l e k  iá t é k á n  i s  lá t s z o t t  a z  u t á n v é t é n  
f o r m a  -  i á f i á n y  i l z t a i i  k f s á r i e i e t  lá t tu n k
H  a  n  f  á  r j a, • ’j  {, v e z e t t e ” G e r ir m, y

Zárt ajtók, de nem zárt kerítések 
mögött, rendezték az idei első válo
gatott edzést. A  kapukon át nem 
mehetett be illetéktelen,

b. kerítésen át azonban egyre több 
szurkoló mászott be.

Ráca Géza, a pályagondnok először 
küzdött, aztán feladta a reménytelen

harcot. Egy ember nem állhat rá 
nyolcvanra.

Az edzésre először a két szolnoki 
fiú érkezik, Kispéter és Szűcs. Mind 
a kettő nagyon boldog. Hamarosan 
megérkezik Bakon is, az Elektromos 
kistermetű kapusa. Ezt mondja:

—  A z Elektromosba nehezebb volt 
bekerülnöm...

Fábián szövetségi kapitány kifejti 
elképzelését

örömmel állapítják meg a játéko- j 
sok, hogy úgy látszik valóban az 
kelti fel a, válogatók figyelmét, aki 
jó formában van. Sorban jönnek a, ’ 
többiek. Itt vannak az ifik is, ök 
azonban Tamása# István dr és Mol
nár Ignác vezetésével elvonulnak a 
MAyAG-pályára. Mialatt, a játéko
sok öltöznek, “7 •• V*. ;

Fábián József
szövetségi kapitánytól megkérdez
zük, hogy voltaképpen mire is kíván
csi ezen az edzésen. A. kapitány így 
felel:

•—• Elsősorban természetesen ki
váncsi vagyok a csapatmunkára, 
arrat hogy

az egyes esapatrészekben hogyan

válik válóra az elgondolásom.
Kíváncsi vagyok, hogyan mozognak 
azok a játékosok, akiket vasárnap 
nem láttam, hanem csak megfigye
lőim jelentették, hogy jól játszottak.

Ami a személyeket illeti, 
kiváncsi vagyok a szolnoki hátvéd
párrá, Sárost í I I  balfectézet játékára. 
Kíváncsi vagyok, hogy Marosvári 
hogyan boldogul a középcsatár he
lyén megfelelő összekötök között. Az  
is érdekel, hogy Bodola milyen for
mában van, mert úgy tudom, hogy 
ő később kezdett edzésbe, mint a 
pesti NB-csapatok játékosai általá
ban. A  B ) csapat játékosai közül 
elsősorban Fűzi játékára vagyok kí
váncsi, akit 'ilyen környezetben rit
kán van alkalma látni az embernek.

Pompás, mindössze két húzásból 
álló, korszerű akció volt.

A  26. percben már vezet is a B ) 
csapat. Zsengellér szökteti Füzit, 
Fűzi Mészároshoz játszik, a szélső 
beadásába Kispéter könnyelműé', 
kézzel nyúl bele.

11-es. Fűzi védhetetlenül vágja a

bal alsó sarokba. 2:1 a B ) csa
pat javára.

Az A ) csapat heves rohamokkal vá
laszol, Sárosi dr kiugratja Bodolát„ 
Bodola azonban mellé lö. Kern sók
kal később pedig jó helyzetben fölé 
bombáz a nagyváradi csatár. A  30, 
percben vége az első félidőnek.

A második félidőben Is sokat támad a, 
B), de Marosvári és Bodola góljával 
mégis felülkerekedik az A) csapat

A B) csapat lelkesebben kezd, védelmi 
hibából mégis a nagyok vezetnek, dej 
aztán Zsengellér és Fűzi kidomborítja! 
a B) fölényét

Fordulás után mindössze annyi 
a változás, hogy a fehérek csatár
sorában a szerdán .mérkőzést ját
szott

Szusza helyett Tihanyi II a bal- 
összekötő.

Nagy küzdelem folyik a meglehető
sen csúszós talajon a két csapat kö
zött. Mind a kettő nagyon igyek
szik, bár látszik, hogy még az 
idény. kezdetén, vagyunk. Bodola 
például igén messze van őszi, for
májától. A  3. percben Marosvári 
ügyesen hátrafelé perdíti a labdát 
Sárosi dr-hoz, Bakon kifut,

biztos gólnak látszik a helyzet, 
Sárosi tlr azonban puhán lövi a 
labdát, Bakon bele tud nyúlni, 
újra Sárosi dr-hoz kerül a labda, 

most azonban mellé lő.

Az 5. percben viszont a B ) csapat 
támad, Zsengellér Füzit ugratja ki, 
a fiatal középcsatár lövése'nyomán  
a labda, élőbb

a bal kapufa tövét éri, onnan 
átperdül a jobbkapufa tövére,

most azonban Csikós már be tud 
avatkozni. A  6. percben a tehetsé
ges Marosvári kitör, s noha Táth 
erősen rajta van,

élesen gólba vágja a labdát.
3 :2.

A  B) csapat nem adja fel, Fűm  
nagy helyzetben fölélő, majd Tóth 
I I I  szédületes lefutása után lövés- 
szerű beadást küld a kapu felé. 
Csikós nagyszerű érzékkel elcsípi 
Zsengellér elöl. Zsengellér jó szök- 
tetőséből Fűzi kissé hirtelenlcedve 
—  fölélő. Mégis tapsot kap.

Három szögletet ér el egymás
után a B)-csapat, Tóth I I I  bombá
ját Csikós kiüti. A  30. percben va
gyunk, amikor egy előrevágott lab
dával Sárosi dr kiugratja Bodolát■„ 

a nagyváradi csatár három lé
pésről könnyedén gólbahelyez.

3:2,
Ezzel vége is.

•*. jctc:iH.jtvt;/.ieív. i*ukm. mi nuiuiuun
f°nyt, amelyben azt kértük, hogy pén- 
ISjen éjjel hívjanak fel bennünket tele- 
*011011.
i á teniszszövetségben az az általános vé- 
J-niény, hogy sí portugálok csak a körül- 
W nye® telefonösszeköttetés miatt nem 
Jelentkeztek a jelzett időben. Szerintünk 
fvonban ezt a körülményt már meg kel- 

, volna sürgönyözniök;

PTC-pálya Iliéi m i?9
Március 2«án, vasárnap 

délután 3 órakor

Ferencváros—
DiMÁVAG
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

előtte 1 órokor
_ Hiúsági mérkőzés

Előbb egy bemelegítő kört fut
nak a pályán a játékosok, utána 
félkör séta következik. Aztán gim
nasztikái gyakorlatokat végeznek, 
majd kapura rúgdosás után feláll a 
két csapat:

• A ) csapat:
Csikós —  Szűcs, Kispéter —  

Pázmándy, Polgár, Sárosi III . —  
Kincses, Sárosi dr, Marosvári, Bo
dola, Qyetvai.

B ) csapat:
Bakon —  Kallói, Olajkár II. —  

Négyest, Tóth 1., Szalag —  Mészá-

"e l s ő r e n d ű

f utbal I felszerelések 
Beringer István

Használt tutballfelszerelésck vétele és 
eladása Vili., Jdxsel-kö.ut 44.

(JiŰ.-pf-n. s rótt) T-lefon : 148-100.

scort-
.izletében

ros, Zsengellér, Fűzi, Szusza, Tóth
III.

A z  első ügyes támadás: Fűzi él
fejeli a labdát Polgár elöl. Mészá
ros kapja, a szélső lövését Csikós 
—  bár nehezen —  fogja. Remekül 
játszik a B ) csapat. Mellettünk 
Takács Béla meg is jegyzi:

—  A  régi nóta: a B ) csapat min
dig jobban igyekszik.

ZsengeUér kapásból továbbított 
lövése Csikós kezébe ragad. Az A ) 
csapata a_ 9. percben vezeti az első 
szép támadást: Bodola Gyetvai elé 
perdít, Gyetvai beadását Marosvári 
feje nem éri el,

Kincses lő, lövése nyomán a
felső lécet súrolva jut ki a 

labda.
Megint a B ) csapat jön. Zsengel

lér gyönyörű támadást indít, M é
száros folytatja, a szélső lövését 
Csikós kiüti oldalra, Tóth III. visz- 
szaemeli s Fűzi háttal a kapunak 
hanyatvágva magát lő, de Csikós 
ezt is fogja. Megállapítják:

—  Valóban ügyes ez a Füzi-gye- 
rek.

Zsengellér nagy játékkedve feltű
nést kelt. Kitünően mozog összekö
tőben. A  16. percben lerohan az A ) 
csapat csatársora, Marosvári első 
lövése emberbe akad, de 'újra visz- 
szakerül a labda hozzá és

a, fehérek leállt védelme csak 
nézi,

hogy Marosvári a bal felső sarokba 
bombáz.

1:0 az A )  csapat javára.
Nem sokkal később Gyetvai be

adását Sárosi dr kapásból fölélövi. 
Jól mozognak a szolnoki hátvédek. 
A  21. percben Tóth I. előretör, me
redek labdát ad a lyukra futott 
Zsengellérnek,

Zsengellér 5— 6 lépésről védhe
tetlenül vágja a labdát a jobb

sarokba. 1:1.

Még b z  Idény elején vagyunk

UTE-pálya liipesi Megyeri
Március 2-án, vasárnap 

délután 3 ótakor

Nemzeti Bajnoki mérkőzés 
előtte 1 órakor

UTE I.-W M F K  I.
barátságos mérkőzés

Érdekes? Az elmúlt vasárnap 
első bajnoki fordulóján azt álla
píthattuk meg, hogy a hírhedt 
,,idényeleji formák" eltűntek. Meg
lepően jól ment a játék szinte vala
mennyi csapatnak. A  csütörtöki vá
logatott rostán azonban mintha 
egyszerre kiütköztek volna az 
„idényeleji formák“.

Még a nagy technikájukról hí
res játékosok labdabiztonsága is 

hiányos volt.
Sok volt az elpattant, rosszul 

megbecsült labda. Feltűnően \ bi
zonytalanok voltak a csatárok a 
kapuk előtt.. Sok volt a kapu fölé, 
mellé menő lövés.

Persze ez a megállapítás sem ál
talános érvényű, mert volt mind a 
két csapatban több olyan játékos is, 
akiken ezek a hibák nem voltak 
láthatók. Nem kétséges az sem, 
hogy

ezek a hibák egy-két hét alatt 
el fognak tűnni.

Ez a válogatott rosta csak abban 
hasonlított a régiekhez, hogy a B ) 
csapat itt is nagyobb becsvággyal 
szállt a küzdelembe. A  fehéringes 
fiúk nagyobb akarattal harcoltak. A  
piroslngesek többségében mintha 
bizonyos kényelmességet keltett 
volna a válogatottság érzése. Pedig 
a szövetségi kapitány megmondta, 
hogy nincs bérelt hély átválogatott 
csapatban!

A  játék néhány értékes meg
figyelést eredményezett:

1. A  szolnoki hátvédek komoly 
bizonyságát adták tehetség üknek. 
Szűcs a fiatalabb korosztály egyik 
legkiválóbb játékosa. Gyors, nagy

szerűen rúg, okosan helyezkedik. 
Kevés ilyen általános képességű jár 
tékosunk van, aki úgyszólván a eset- 
pat minden helyén kiváló teljesít 
meny nyújtására képes. Kispéter, 
nagyon jól szerelt.

2. Marosvári is figyelemreméltó 
tehetség. Bárkáit passzai rendsze
rint váratlan, új helyzetet teremte
nek és ha csatártársai erre számi- 

itanak, az ellenfél védelmét könnyen 
sakkmattá lehet tenni. Jól tör a 
kapura is, csak a lövéseiből hiány
zik még a biztonság, az irányított
ság. Gyorsaságán is van még javí
tanivaló.

S. Füzit érdemes volt kiemelni as 
alsóbbosztályúság ismeretlenségéből. 
Bátor, kapurahúzó, veszedelmesen- 
lövő csatárt ismertünk meg benne. 
Ha kellő tapasztalatra tesz szert, 
még eredményesebb lesz. Érdemes 
vele kísérletezni. A z  új fiuk közül 
Szusza és Mészáros is megmutatta, 
hogy bennük érdemesekre esett a 
kapitány figyelme.

Egyebekben a rostamérkőzés csak 
megerősítette, amit Csikós, Polgár»

BSsRKRT-pAiya
-----Sjiort-B. .j:»w

Március 2-én, vasárnap 
délután 3 órakor

BSzKRT
Nemzeti Bajnoki mérkőzés
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ff. Országos Tippeio Bajnokság 3 .
Beérkezési batáridő: március 8, 13 óra

Gamma—Újpest 

Törekvés—Ferenóváre® 

SülBTC—Kispeál 

Elektromos—Szolnok a, 

WMFC—BSzKRT ,»<>..«> 

Saejfod —Tokod 

DiMÁVAG—Haladás „

Otthon — idegenben
Milyen érdekességeket mutat a bajnoki 

táblázat, ha kétfelé bontfuk ‘

líódmezov. TV®—Kecskemét
Pót verseny • A pont verseny be ©fiák 
mérkőzés elmaredáea esetén keriá- 
számításba, egyébként csak híd ivar 

senyt dönt el«

Busj—Miskolci VSó

Csabai AK—Gyulái AC -»*• ooo-t=. 

Baja: TÍSE—Kaposvári TS® ..„.Soo 

Komárom—Dór o&! ............. 0»..t .9

00c»0 00300ö00000©0000009 00a03 ■Név! ...

i-fUtí llC-y? »o«30aoSOocoo*«o8oao®eo»oo»®<j-

Utas: ................... ..........................
A beküldő alávet! magát a feltételek 
nek. Minden szelvényhez é?> és fór 
gátamban Ievi3 használatlan 10 filléres 
bélyegei keli mellékelni. A ti! heten- 
kitt ötnél több szol vényt kfil<5. kö 
teles ide kereextet (cflillagot) Jenáit i

Kül főldíVii. főleg Olaszországban és 
Angliában nagyon gyakran úgy ismerte
tik a bajnoki táblázatot, hogy külön szá
mítják az otthon elért győzelmeket, dön
tetlen-eket, az otthon elszenvedett veresé
geket és külön veszik az idegenben ját
szó ti mérk(késekét.

Bontsuk most mi is kétfelé az NB I  
bajnoki táblázatát, hiszen végre most 
már mi is ott tartunk, hogy minden NB 
I egyesületnek van saját pályája.

.Ez első Ilyen év au NB I-ben,

Otthon

mert hiszen a-s elmúlt bajnoki évben 
még két olyan egyesülőt is volt az élvo
nalban, amelyik nem rendelkezett eajál 
pályával. A  Taxi és a Nemzeti.

Idén más volt a helyzet, mindon csa
pat saját pályáján játs-zott. ha pálya- 
választó volt. Kivétel csupán  ̂a Törekvés, 
amely füvesít s ezért egyelőre a Kobá- 
nyai-úlra, a Hungária-útra és az üUői- 
útra vitte az elleni öleit.

íme a kétfelé bontott táblázat;

Idegenben

$ ■sJa:Ö
ts •+3ao

IS
S>»

a:ö m ÖO
rt ao

& Q > Ot a ÍH > O A

1. Ferencváros 14 5 t 11 7 1 15 57:23 2S
2. Újpest 14 5 1 1 31 4 1 2 9 43:33 20
3. DIMÁVAG U 4 — 4 S 4 2 — 10 47:37 18
4. Szeged 14 4 2 2 10 2 2 2 6 27:25 16
5. Szolnok 14 5 1 ~— 11 2 1 5 5 31:31 16
*5. WMFC 14 1 4 1 6 3 8 o S 35:28 15
7. Tokod 14 5 I 1 11 1 3 4 4 27:34 15
8. Elektromos U 5 — 8 10 1 1 4 8 29:25 13
9. ítólBTC 14 4 ? 1 10 1 1 5 8 36:27 13

10. BSzKRT 14 3 1 1 7 1 2 6 4 28:32 11
11. Gamma 14 4 2 2 10 — — 6 — 29:33 10
12. Kispest 14 í> 1 5 5 2 1 3 5 27:35 10
13. Hálíidáéi 14 2 .1 3 5 .— 2 S 2 -21:41 7
14, Törekvés 14 2 • 2 4 6 — — 6 — 19:42 6

Sáro&i dr, Gyetvai jó  f  ó i  m ájáról 
tudtunk. M egm utatta Pázmándy és 
Bár ősi I I I  értékeit és hibáit is.

Bakon igazo lta  vasárnapi jó fo r 
m áját. Kallói is élsővonalbeli hát
védnek bizonyult. Olajkár I I  kezdet
ben bizonytalan volt a tiszta rúgá
sokban. Á  Gamma Tóth ja egy ik  leg 
kiválóbb kullancsunk. E gy le ti k iváló 
form á ját igazolta Négyest és Bzahxy, 
a- csatársorban pedig Tóth I I I .  T i
hanyi I I  nem tudott belemelegedni & 
játékba, kevés vo lt hozzá á 30 perc.

Fábián kapitány:
00 százalékos sikerrel 
járt a rosta

A z  edzés végén  m egkérdeztük 
Fábián József szövetségi kapitány- 
tök hogy m it látott. A  kapitány vá 
lasza :

Sajnos, a játékosok jó része 
ezen a héten mát résztvett kétkapus 
edzésen .így például Tóth Lajosnak

~ee a harmadik kétkapv,s edzése ezen 
a Héten. Ez volt az első oka annak, 
hogy a játék

egy kies.it frissebb is lehetett 
volna.

A jövőben Semmiesetre sem fogom  
megengedni, hogy válogatott ed,zés 
hetében az általam kiszemelt játé
kosok egyesületi hétkapus edzésen 
is résztvegyenek. Általában a mai 
•mozgás megmutatta, hogy még az 
idény elején vagyunk. A  mai játék 
után is meg merem álaptíaní, hogy

szükség van azokra a frissíté
sekre, amelyeket tervbe vettem.

A  szolnoki védőjátékosok kielégítet
tek és nem csalódtam Marosváriban 
sem. A  B ) csapatban a védelem 
figyelemreméltóan játszott és Fűzi 
Polgárral szemben is megállta a he
lyé i, sőt még társait is jó  helyzetbe 
tudta hozni nem is egyszer. Ha azt 
nézem, hogy elképzelésemnek meny
nyiben felelt meg a mai rosta, 
akkor azt kell válaszolnom, hogy

60%-nyíra elégedett vagyok.
Az egyes játékosokról nem akarok 
külön bírálatot mondani, éppen az 
idény elejére váló tekintetei. Ezt 
á néhány játékost is csak. azért em
lítettem, mert ők azok, akik első• 
sorban kísérletnek számítanak,

Opata Zoltán
szövetségi edző ezt mondja:
' — -A játékosok jó  erőben vannak, 

háld a gondos egyesületi előkészüle
teknek. A  játékosok labdakezelésé 
azonban azt mutatja, hogy még 
aránylag kevés labdaedzés volt.

Milyen érdekességet látunk ezen a téb- 
Láza Ion?

Nézzük először áz otthon elért győzel
meket. öt olyan ősapa t is van, amely 
agy formán ötször győzött otthon: Fe
rencváros, Újpest. .Szolnok, Tokod és. 
Elektromos.

Olyan csnpat, amely otthon nem tudóit 
volna győzni — nincs. A nagy meglepe
tés az, hogy

a WMFC mindössze egy mérkőzést 
tudott otthon nyerni.

A csepeliek ezen a téren utolsó helyen 
álinak, mert^ hiszen még a kullogó Tö
rekvés Is kétszer nyert a „saját” pá
lyáján.

Ha most azt nézzük, hojüy ki veretlen 
otthon, akkor csak kát caapj-tot találunk: 
Ferencváros, Szolnok. Viszont h legtöbb 
vereség*, t a Kispest szenvedte cl az ott
honában: öt.s2ör gázolták le a kispes
tieket Kispesten.

Érdekes, hogy a Ferenc város és az 
Újpest, fi Szolaio-k és a Tokód egyformán 
11 pontot szerzett otthon. Figyelemre 
méltó az, hogy Tokodon és Salgótar-

CSAK FUTÓ..**
Újpest Vasárnap a Szeged í el lök való- 

fízíhu’og os&k ógy helyen áll fel # mé«- 
Jbfjnt, mint a Kispest ellen, Az új jój 
tokos Futó. Balogh I í  visszakerül bal- 
hátvédbe. Ádám játékának a valószínű
ké# e kevés*
■ A várható csapat* Sziklai — Futó, Ba

logh I I  — Kármán, $$ü,ea, B&logh J — 
Németh, Vidor, ZksengeHár, Szusza, Tóth
I I I .

Lamport
legszebb csillárok 
asztali lámpák 

V., Deák Ferenc-u. 8. 
VI?., Erzsébet-körút19.
Minden <yértm»nyti r l d l é

wrÉftJNr*-'

Szabálykönyvecskét 
a közönségnek!

Golenczky György (Bp., X., Cserkész-u.
3.) Örömmel üdvözli lapunk ,,ör.öké a 
szemüveg4’ e. szahálymagyarázó cikksoro
zatát, majd azt javasolja az MLSz mi
niszteri biztosának, hogy ne csak a já
tékvezetők tudását fejlesszék, hanem is
mertessék meg a játékszabályokat a — 
közönséggel is! Két Ötlete is volna erre- 
vonatkozólag olvasónknak. Az első: min
den NB I. és válogatott mérkőzés előtt 
hai.gosanbeszélőn tartanának arra híva 
tottak Szabálymagyarázatot. A_ másod’k* 
az ország minden pályáján a jegy mellé 
egy-egy kis játékszabály-füzetecskét is 
adnának teljesen díjtalanul Ebből az
után a közönség megismerkedhetne a já
tékszabályokkal.

(Megjegyzésünk: az első elgondolás
megvalósíthatatlan Drága a hangosan
beszélő készülék s veszélyes is előadások
kal próbára tenni a közönség türelmét. 
Meg azután *— Aligha jut idő egy-egy 
mérkőzés keretében ilyen előadásokra. A 
második terv már sokkal életrevalóbb. 
Meg ís lehetne valósítani.)

Olvasónk a továbbiakban azt javasolja, 
hogy ilyesféle szövegű táblákat hordja
nak körül ?, pályákon: ,,Ne fütyüld ki a 
csapatod játékosát, ha nem megy neki o 
játék, inkább biztasd, hogy Önbizalmát 
visszanyerje*’. ,,Ne fütyüld ki & játék
vezető döntését, ne kiabálj illetlen sza
vakat, mert a játékvezető is ember; té
vedhet !*\ stb.

Levele végén olvasónk felhívja a figyel 
inét arra. hogy a játékvezető áldozatos 
munkát végez a sport érdekében. Nem 
kívánja a játékvezető, hogy tapsot kap
jon, csak megértést, megbecsülést.

Még egyszer 
a „gádoros! nyomor54

I fi.  Müllér FVrcné (Gádoros) panaszko
dik, hogy a GSB-nck a* öltöíőjében nincs 
r>fid. Idpadokon kénytelenek öltözködni, 
4 ruhát nem tudják fogasra akasztani; 
az öltöző padlója — föld; ezt a fogalmat, 
hogy ..fűtött öltöző'’ , nem ismerik; nem
csak fürdőjük, de mosdójuk sincs, a pálya 
közelében lévő egyik kútra járnak mos
dani. A  kerítéstik vértfal és már dülede- 
zik, mert a talajvíz felszivárgott. Ha a 
kerítés Összedől, az egyesületet végrom- 
láá fenyegeti, mert nem szedhet még 
oly szerény belépődíjat sem. Megemlíti 
olvasónk, hogy az MLSz miniszteri biz
tosa legutóbb 50 pengő segélyt utalt W 
az egyesületnek, amit megköszönnek szé
pen, dé — kévésük Azt panaszolják, 
hogy a csabai kerületben olyan egyesü
letéit is részesültek segélyben, amelyek 
arra nem voltok rászorulva,

A  gádorosí egyesület kéri a miniszteri 
biztost, hogy a most készülő egyesll'etí 
statisztikák felülvizsgálása alkalmával 
fordítson nagyobb gondot a szegény fa
lusi egyesületekre. Nyújtson nekik se 
gítőkezet, mert különben nem tudják 
teljesíteni azt a feladatot, amire vállal
koztak: a labdarúgáson keresztül erős 
nemzedéket nevelni a hazának.

Miért maradt ki 
Körmendi?

Két ólvasóftk is csodál kozva kérdi, hogy 
miért maradt k i a válogatott keretből

j áriban, a két kis váróéban csak égy-ogy 
vendégcsapat tudott árkiig győzni. To
kodon nz Újpest és Salgótarjánban a 
Fradi.

Ha most az idegenben játszott mérkő
zéseket nézzük, akkor rögtön megértjük, 
boj?y

a Ferencváros tulajdonképpen miért 
is áll »z első helyen.

Á zöld-fehérek hét mérkőzést nyertek 
rocg idegen bein, egyet döntet) önül ját
szottak éo összesen 15 pontot gyűjtöttek. 
Egyetlen cuyször kctt. kaptak ki! Utánuk 
második helyen a DiMÁVAG áll, amely 
10 pontot szerzett idegenben s idegen 
pályán szintén veretlen eddig. Vájjon a 
diósgyőriek ezt a veretlenség fi kot vasár
nap az Üllői-útón is megőrzik?

Idegenben legrosszabbul a Gamma és 
n Törekvői*; Szerepelt. Eddig idegen pá
lyán nem tudtak pontot szerezni.

Sok-sok érdekes adatot tartalmaz még 
a fenti táblázat s különösön a tippelők
nek ajánlhatjuk, hogy tanulmányozzák 
át figyelmesebben.

Körmendi, a Haladás kapusa. Bánok Ká
roly Angol-utca 22.) szerint nlilcu
pillanatnyilag Körmendinél jobb magyar 
kapus. Dehát, persze — írja — vidéki... 
Molnár József (Bp., Sárkany-u. 10.) azt 
írja. hogy Körmendi vasárnap csodála
tosan védett. Mondogatták Is kint a Ha
ladás—Gamma mérkőzésen, hogy a válo
gatottnak nem is lehet más a kapusa, 
csak Ivöfihendí., És másnak olvassák, 
hogy be sem került a keretbe!

(Megjegyzésünk: olvasóink ne féltsék 
Körmendit. A szövetségi kapitány kijelen
tését úgy kell éríFniv'-üii. hogy n-oteri 
Körmendi nagy képességeit ós a,n mák ide
jén bizonyára számításba is fogja venni.)

CsapatősszeilííásÉ
ajánl

a Gammának Gádányi József <Bp., XI., 
Szurdok-u.). Szerinte ez volna az igazi* 
Gamma-csapat: Háda — Lakatos, Krajcs 

Király. Tóth. Kovács — VAradí, Tu 
ray II, Ádám, Takács, Hárai.

Szépföldií ajánlja 
a Gammába

Kovács János íPesíszenterzsébet. Köl- 
csey-u. í?7). A PeMTIC jobbfedezete sze
rinte talár, a legjobb labdarúgó Fest- 
szenterzsébeten, mindent tud, amit egy 
;ó játékosnak tudnia keM. A Gamma** 
vezetőség figyelmét felhívja a kitűnő já
tékosra.

A Postások berkeiben titokban számí
tottak arra. hogy a csapat legalább ogy 
pontot elvesz az MTK-tól. A csapat azon
ban a II. félidőben igen ,,lanyha" iráni
ban játszott és a vezetőség tz ügyben 
kutatni kezdett. Tudomására is jutott, 
hogy hat játékos reggel tért haza a bál
ból- Ez ellen a hat játékos ellen a házi 
fegyelmi még ezen a héten ítéletet hoz
— hír ezerint igen súlyosat!

A vezetőség körül az az újság, hogy 
fiz intézőn kívül a szakosztály vezető is 
Lemondott* Az intézői teendőket Héthelyi 
László — közmegelégedésre — vezeti. A 
közeljövőben választják meg az új szak
osztályvezetőt.

Teljes labdarúgófelszerelést kap a 
jövő héten nyolc Ztölyökcsapat az .MLSz- 
től,

KÉSZÜLŐDIK AZ URAK IS
Újból Sehreck József vette át a palo

tai csapat irányi tilsát. Mind ő, mind az 
egéss vezetőség sokat vár a tavasztól. 
Mint mondják, ők mindent megterwn-ek 
a csapat érdekében, különösen ákkór, 
ha látják a • csapat részéről is az igyeke
zetét. Nemsokára ünnepük az egylet 40 
éves fönnállását, ezt szeretnék jó szerep
léssel emlékezetessé tenni. A  következő 
csapattal indulnak: Szálontai — Nagy I, 
Selmeidcr — Szabó. Vízvári, Sámtorfi
— Bíró, Gcrtmesér I I I ,  Ko-nárorni, Béky, 
Tárnok. Bendclkczésrc áll még Láng, 
Móricz, Nagy I I  és még sok fiatal tehet
ség is. Ezektől, de a rutinos volt Phöbus 
balszárnyiéi joggal várhatnak Palotán 
jó s'zereplést. Talán a várt más-odik hely
nél is előbb végeznek.

Szolnoki MÁV-páiya
—  Sso nők gHHMHS
Március 2 -S n , vasárnap 

.rfélután 3  órakfu

Szolnok-
Gtimmci
Namaetl Bajnok! mérkőzés

E sb a S zo lnok  m ég 
ii F e ren cvá ros t Is 
m egve rte  vo lna
mnowtíja M stíry  Wükíés sir,
»  S a e g e á  s ín é l*®

Újpest ellen javítani akar a S ze ge d
A bajnoki rajt leg

nagyobb meglepetése 
kétségkívül a Szolnok 
3:0-ás győzelme volt 
Szegeden. Még' r- leg- 
vérmesebb szolnoki szur
kolók sem mertek gon- 

|M dőlni még csak egyet- 
7>̂ n //l\\\ ítö,u len pont megszerzésére 

sem, hát még győze
lemre! De hogy ez a 
győzelem ilyen köny- 
nyen menjen és_ hogy 
három gólt rúgjon és 
egyet se kapjon a szol
noki csapat a szegedi 
Tiszaparton, ahor.nan 

eddig mindig csak vereséggel távozott, 
erre még álmában sem számíthatott 
senki sem.

Ha Szolnokon nem számítottak & szol 
noki csapat győzelmére, még kevésbé 
számítottak erre Szegeden. Ha voltak is 
valamelyes aggályok amiatt, hogy nem 
eléggé komoly játékerőt képviselő edzö- 
társakon köszörülte tudását a szegedi 
csapat, ilyen sima vereséget még sem 
tudtak elképzelni.

A  váratlan vereséget azonban mintna 
nag-yon is gyorsan kiheverte volna a 
szegedi szurkolók tábora. A vezetők is 
minden erejüket arra irányítják^ hogy a 
soron következő — az Újpest ellen ese
dékes! —- mérkőzésen a lehetőséghez ké
pest kiköszörüljék a csorbát A szege.a 
vezetők elismerik a hibákat, jól látják a 
vereség okait, de nem adják fel a re
ményt, hogy a csapat rövidesen ismét el
éri az őszi színvonalat.

Ezt a benyomást Hedry Miklós dr-ral 
a szegedi közkórház nagy tudású sebész
főorvosával, a Szeged FC elnökével foly
tatott beszélgetésünk nyomán szegeztük. 
Ö derűsen néz a jövő elé, akárcsak a sze
gedi szurkolók legnagyobb része is.

— A kedvezőtlen edzési viszonyok — 
mondotta Hedry Miklós dr — igen meg
nehezítették a .játékosok felkészülését. 
Azt mondhatnám, hogy játékosaink ebbert 
az évben először most vasárnap jelentek 
meg így együtt a Temesvári-körúti sport.- 
telepen. És mindjárt a Szolnok ellen kel
lett kiállniok bajnoki mérkőzésre. A nagy 
havazás, majd az ezt követő esőzések 
annyira íeláztatták a talajt, hogy a Já
téktér állapotai érdekében még csak meg 
Bem volt szabad kísérelnünk a játékot. 
A füvesítést drága pénzen végeztettük el, 
kímélni kellett tehát a gyepet. Kényte
lenek vagyunk á legnagyobb kímélettel 
használni továbbra is, amíg csak uz idő
járás végleg jobbra nem fordul. Már ezt 
a vasárnapi játékot !s nagyon megsíny
lette a gyep.

— De ez még nem minden! Játéko- 
saink közül Cseh. Xiictsczky, Serfőző, 'Ka
rót!, Seper és Bihámy Budapesten lakik, 
ott is járnak edzésre. Bertók pedig 
szarvasi lakos. Nem kételkedem abban, 
hogy mindannyian lelkiismeretesen vég
zik az edzést és betartják a kapott uta
sításokat, tudjuk jól azonban, hogy a 
futball csapatjáték é'a az együttes edzé
seket nem pótolhatja semmi sem. Nagyon 
fontos lenne tehát, hogy Játékosaink leg
alább hetenkint egyszer teljes számban 
resztvehessenek egy edzésen. Bajnos, 
ezt egyelőre nem tudjuk megcsinálni, 
meg pedig rajtunk kívülálló okok miatt.

— Az is baj volt, hogy nem tudunk 
komoly játékerőt képviselő csapatot kap 
nf edzőtársként. Ezen sem tudunk 
egyelőre segíteni. A szegedi amató'rcsa- 
patak csak most álltak edzésbe, formá
juk legelején állnak tehát,

— Ezeknek a hibáknak, hiányosságok
nak eredőjeként ütközött ki a csapatnak 
olyan gyengébb formája, amely azonban 
— bízom benne — rövidesen a múlté 
Írsz. Nem akarom mentegetni csapa
tot, de nt igazság mégis csak az, hogy 
a Szolnok január eleje óta kiinn van a 
pályán, míg nálunk nem, volt együtt űgy- 
uzólván egyszer sem a teljes gárda. Azt 
is meg kell állapítanom tárgyilagosan, 
hogy a *S*«I»ok ezúttal jobb volt. K i
tünően futballoztak a szolnoki fiúk. 
Olvnn jól, hogy meggyőződésem szerint 
még a Ferencvárost is megtérték volna 
ezzel a játékkal.

— Évről évre ismétlődően meg kell ál
lapítanom, hogy sí Szeged nem „korai4* 
csapat. Éppen azért derűlátóan nézek a 
jövőbe, mert tudom, hogy ennek a gárdá
nak minden tagja tud futballozni, után
pótlásunk pedig remek. Biztosra veszem, 
hogy mindig meg fogjuk találni azt az 
együteet. amely méltó a szegedi egyesü
let múltjához és & város színeihez.

— Elismerem — fejezte be szavait 
Hedry Miklós dr elnök —, hogy vasárnap 
Újpesten még nehezebb lesz a helyzetünk, 
de most rnár tisztán látjuk á hibákat 
és ezeket a 1!la-fehérekkel szemben igyek
szünk kijavítani. Miért ne sikerülne ne- 
kntik is, ha Kispestnek sikerűit .. .

Ehhez csak annyit fűzhetünk hozzá, 
hogy a szegedi szurkolók hadának telje
sei ugyanez a véleménye, mint az el
nöké.

Cseh Szegeden 
bele len fiette, hogy 
nem vállalja 
a vasárnapi já 
tékot

A  Szeged csütörtökön a SzEAC- 
cal játszott edzumérkőzást. A mér
kőzés előtt Nagy  jelentette Hesser 
edzőnek, hogy az előbb találkozott 
Cseh Matylval. Cseh azt méndtá 
neki, hogy sérülése olyan, hogy 
aemmiesetre sem tudja vállalni a 
vasárnapi játékot. Szegedre azért 
jött, hogy a még itt lévő csomag
jait elvigye.

A Szeged az edzőmérközésre így 
állt fel: Tóth 1 —  tSzabó, Korányt 
—  Ladányi, Mester, Gyuris —  Bog
nár, Szondi, Gregus, v. Ármány, 
Nagy. Később Bonyhády is „be
szállt". Elég jó játék volt. A gólo
kat Bonyhády (3), Nagy  (2) és 
Greguss (2), illetve Lakat és Pataki 
lőtte.

Az edzés végére megérkezett 
Cseh la. Személyesen is bejelentette, 
hogy nem tud játszani vasárnap.

A z  edzésen megsérült Fagy és 
Tóth 1 is. Egyelőre nem Is tudják, 
hogy állítják majd össze a csapatot.
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A beküldő aláveti magát 0 feltételek 
nek. Minden szelvényhez ép éf fór 
uralomban levő használatlan 10 Hl léfos fl 
bélyege! kell mellékelni. Aki heten- 
khJ ötnél több szelvényt küld. kö 
teles ide keresztet (csillagot! fennií

dyógyulés
Az intéző megkérdezi a játékost'.
—  Nos, hogy javul a sérülésed f
A. játékos komoran felélt:
—  Sehogyan sem. Az a porc ott a 

lovaglóizmomban m.egint kellemet
lenkedik. Az a baj, hogy elvizenyő- 
södött. Nem hiszem, hogy vasárnap 
tudok játszani.

Az intéző bólin tott:
—  Kár. Dehát m it csináljunk. Sze

rencsére leigazoltunk egy tehetséges 
hátvédet. Magas, gyors, kétlábas, 
remekül fejel és fiatal kora ellenére 
nagy taktikai érzéke van. Fogod él
vezni a játékát vasárnap, m ert re
mélem, annyira javul a lábad, hogy 
a mérkőzésre kijöhetsz.

A  játékos gondolkozott.
—- Hogy javul-e annyira t
Mozgatni kezdte a lábát.
—  No nézd csak, egészen jó l haj

lik. Úgy látszik, a porc felszívódott. 
Nézzük csak!

Nyolc mély guggolást végez, há
rom légbukfenoet és hat cigány
kereket, félóráig a beteg lábán ug
rál, majd bokából fölemel egy Író
asztalt. A  végén elégedetten bólint:

—  Nem is olyan rossz ez a láb. 
Még egy iszapkezelés és vasárnapra 
rendben lesz. Hány éves?

—  fin ? Negyvenhét.
—  Nem a Pista bácsi. Hanem az 

a kis hátvéd, akit vasárnap az if i
ben megnézek. m ert a fiatal tehet
ségek mindig érdekeltek.

Bök Mukl.

Javul a BSzKRT...
BSzKRT M. Poszté 9:0 (4i0|
A BSzKRT jókedvűen készülődött esü; 

törtökön délután o.z M. Posztó elleni 
etlzőmérkőzésre Amikor az öltözötten 
Bencziket megkérdezzük, hogy miért vett 
tornacipőt bőrszeges cipő helyett, ne
vetve így válaszol:

— Mi már tudunk. .Hőst »zok játsza
nak, akik még nem tudnak . . .

A Ciprus-utcában az M. Posztó ellen'- 
edzömérkőzéare így áll íel a villamos-
ca.tipat:

Solymosl — Miklósi, Bíró — Kováé* 
11. Balogh 1_ Iltunos — Italos’; 11, Ko
vács 1, Ilcne. Forgács, ISurlovlts.

Az edzésről hiányzik a válogatott Sződt 
és Mészáros, továbbá Szabó XIX, akinek 
az orvos még pihenőt rendelt.

BSzKKT-támadásokkal Indul a játék 
és szép akció utón Bene, majd Kovács 1 
hamarosan gólt rúg. Rövid mezőnyjáték 
utál. Kovács I és Bene újra jól céloz (4:0). 
Bíró, Miklósi. Balogh I  és Kovács 1 jó 
erőnléte tűnik fel. de a többiek sem ma
radnak el sokkal mögöttük.

Fordulás utón megérkezik a váloga
tott rostáról Szöul és Mészáros, termé
szetesen helyet kapnak a csapatban. A 
BSzKítT t.ein erőlteti meg magát, de 
Így ís sorba lövi />. góljait Boné. Balogh 
ti. Kovács I, Gráf (Időközben állt be) t »  
Mészáros révén. Végeredményben 9:0-rn 
győztek a kék-sárgák a kétszer 80 porcén 
cdzímérkőzésen.

Az edzés után mondotta Kutrucz mes
ter: ,

— Körülbelül «z  elsöfélldeji csapatta* 
fogunk íclállon! a Törekvés ellen, ter
mészetesen a két válogatottunkkal én re
mélem, hogy Szabó Ill.mal. Szabónak 
mára még pihenést rendelt az orvos éö 
az ü játéka majd csak a pénteki erőnlét* 
edzés után dől el. Ma nem játszhat. Ba
logh II helyettesíti.

— Mi lösz, h& Benőt eltiltja* 7 — kérd
jük.

— Ért nem merjük hinni — válnszo1 
az edző —. de ha mégis így lenne, ak
kor n fiatéi Gráf lesz a helyettese.

A BSzKRT tehát ezek szerint így ál! 
fel vasárnap a Törekvés ellen:

Solymosl —^Miklósi, lliró — Kovács Íj* 
Balöffk I. fízödi -— Mészáros, Kovács I ' 
Bene (Gráf), Forgács, Szrbó I I I  (Ba
logh I ”

ÖsrrS! olmnrttdt MOVK mérkőzéseket
.fáivzonak wtsémöp. T. c,: Pcstörzsébét* 
MÜVE- RFC (Kc-zaíM-u,, fél 3.)- pintér. 
-  K i.f MOVK-..BFC (Ettsébct-u.. Hz? 
Fará.?>6: F fS E -T . KMre (SófófcíAfi-^ 
fái 1.): BaöSfl; Eákrtfilijcre
(Rákosiií?et, i(i\ 2.); Baros*
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VIGYÁZZ, HA J Ö N  A K U L L A N C S !
E g y  g ó  l k i r á l y  n a  p  l ő j a

(Zsengeiiér, az újpestiek többszörös 
válogatott középesatára gólkirály volt 
az 1938—39-eS bajnoki évben. M ég
hozzá nem akármilyen gólkirály! 
Megjavította a gólcsűesot: 56 gól
lőtt két félév alatt, amennyit inét 
senki sent rúgott. Jött azonban a 
emlékezetes kassai mérkőzés, amelyc. 
a gólkirály lába eltörött, A  követ 
kező bajnoki évben már nem lei 
gólkirály Zsengellérbőí, az elmúl 
őszi idényben sem ment úgy a gól 
lövés, mint hajdanában, a most folyó 
idényben pedig az előkészületek so
rán., de az első bajnoki mérkőzésen 
is olyan gyengén működött a lövé
sek terén a hajdani gólkirály, mint
ha elvesztette volna híres góllövő ci
pőjét. Vájjon mi ennek az oka! B i
zonyára sokan tűnődtek ezen a kér
désen Újpesten és kapcsolat részein...

A  napokban a kezünkbe került. 
Zsengeiiér naplója. A  napló egyes fe
jezetet talán feleletet adnak többek 
között a fenti kérdésre is.)

1940, február...
„ . , .  Sokan jönnek hozzám  az 

utóbbi, időben és kérdik: M i van a 
góllövöcipöddel? M iért nem m egy 
a lövés ? M áskor ilyen helyzetből 
két gólt rúgtál! Vannak jóbarátok, 
ezek " hol tréfásan, hol kom olyan j 
mondják a mondókájukat, mintha 
attól tartanának, hogy bántanak 
vele. Pedighát magam is tisztában 
vagyok vei3, hogy nem megy úgy a 
lövés, mint régen. Konok azonban 
oka van. N em  is egy, több. Am ikor 
gólk irá ly  lettem, akkor még más 
rendszerben játszottak a csapatok, 
nem álltak úgy rám, m int m osta
nában. A kkor csináltam egy-két 
cselt és már készen vo lt a gólhely
set. Most teljesen rám  állítanak 
egy  embert, aki nem hagy élni. Ide 
aztán nem elegendő a technika, a 
ravaszság, ide gyorsaság és küzdö- 
k&pesség' is kell. Gyorsaságban pe
dig nem álltam valam i jól, bár té 
vednek, akik azt hiszik, hogy az én j 
lomhának tűnő mozgásom  fe ltétlen  
lassúságot je le n t ..

„...A  múlt héten odamentem az 
edzőnkhöz és mondtam neki: —  Gé-\ 
za bácsi kérem, én ne ézeket a 
gimnasztikái gyakorlatokat végez
zem az edzések alatt, én az alatt az 
idő alatt inkább vágta-gyakorlatokat 
szeretnék végezni, éspedig minél j 
többet, hogy a gyorsaságomat fo -

A  tavaszi edzéseket majdnem ügy 
nem tudtam rendesen fo lytatn i 
emiatt, m int a lábtörésem gyógyu 
lása után. Természetesen nyomot 
hagyott bennem le lk ileg  az is, hogy 
a lábtörésem évében, nem tudtunk 
bajnokságot nyerni, továbbá, hogy 
;.iyá.ron a Gradjanski k ivert ben
nünket a KKK-ból... E z azonban 
csak mellékes körülmény..."

....M últ vasárnap Kispesten k i
hagytam  egy  nagy helyzetet s ezért 
némi szemrehányásban vo lt részem. 
Igaz, hogy már csalt Vécsey állt 
velem  szemben, de am ikor lőni 
akartam, a kapus elém vetődött. 
Ijesztő  vetődés volt, Felrém lett ben
nem, hogy mennyi szerencsétlenség 
született már az ilyen vetődésekből. 
Vag-y ő sérül m eg súlyosan, vagy  
én. íg y  hát olyan m egoldást vá 
lasztottam , hogy ezt elkerüljük. 
Külsővel próbáltam  kapura perdí- 
teni a labdát. M áskor be is ment 
volna a labda, most azonban a szél 
elcsavarta, és m ellé ment..."

„K érdezgetik  tőlem : én, a ha j
dani vá logatott középcsatár, m ii 
szólok hozzá, hogy a szövetségi ka
pitány összekötőben vesz számítás
ba. M it szólnék? Játszottam  én 
m ár összekötőt az Ú jpestben is, a 
válogatottban ■ is. Éppen olyan o tt
honosan érzem m agam  összekötő
ben. mint középen. Én tudom azt, 
hogy egy  középcsatár hogyan he
lyezkedik és hogyan vá rja  a lab
dát, am iket az összekötőtől kap és 
azt is tudom, hogy hogyan kell ad
nom a labdát, tudok szélre is adni. 
keresztbe is. összekötőben nagyobb 
tere van az embernek a mai já ték 
ban, mint közénen.

....M a va lak i azt mondotta ne-

| kém : nem foglalkozom-e a gondo
lánál, hogy végleg otthagyom a 
középcsatdrságot és felcsapok ősz- 
szekötőnek —  különös tekintettel a 
kullancsokra. M egnyugtattam  az 
em lített urat: nincs ilyen szándé
kom, nem akarok elbújni a kullancs 
élöl. M iért is bújnék el?  Polgáron 
kívül nem igen dicsekedhetik más 
kullancs azzal, hogy kikapcsolt a 
játékból, sőt ez Polgárnak is csak 
kb. 80 száza lék  ere jé ig  sikerült. 
Gondoljunk,csak az első félidőre! 
És gondoljunk arra, hogy az akkori 
csapatunkban Bzüos sérült volt, 
Ádám sérült volt, Németh Tóni 
volt a balszélsönk... Hacsak az Ú j
pest nem rendel Összekötőbe, én 
m agam tól nem. m egyek el középcsa
tárból. Tudom  én, m it kell a kul
lanccsal szemben csinálni. V ig yá z
nom kell, hogy ne jöhessen, ne áll-* 
hasson teljesen rám, hogy át tud
jam  venni a labdákat és folytonos 
m ozgással lehetőleg ki kell térnem 
az útjábói, m ert a test-test elleni 
küzdelemben rendesen a kullancs 
van előnyben. E zt b izonyítja  a 
Polgár— Piola  eset is! Én rúgtam  
három gólt, amikor a most annyit 
dicsért tokodi Mészáros volt a kul
lancsom, a Gammának is rúgtam  
kettőt, pedig Tóth is jó  kis kul
lancs, Korányi mellett is két gólt 
tudtam csinálni, megéltem a szol
noki Szűccsel és Rojákkal szemben 
is. M iért kellene tehát kitérnem  a 
kullancsok útjábói? Sőt —  akarok 
én m ég talá lkozni Polgárral is! 
Remélem, hogy fogok  is m ég Pol
gárral talá lkozni —  más körülm é
nyek között, m int ősszel. A kkor ta 
lán más lesz a Polgár— Zsengeiiér 
párharc és rem élem  a Frad i— Ú j
pest eredm ény is..."

Kiss Ferenc, Lukács M arsit,
mi művészi filmjeiSlYail film m űvész

a magyar 
ünnepe :

H M.-fllm. Rendezte: SCLAi.M4.-l LÁSZLÓ. H a  gsgemier 1

U R A N iA  ®ÁTRIUM
M i csak a kiesét ellen k ü z d ü n k -  
áfiapítfa m eg szerényeit a har
m a d ik  helyen álló D i M Á V A Q  
e ln ö k e

K O R O M
véletlenül került be a szolnoki csa
patba, de n e m  véletlen, hogy  fél 

látszott Szegeden
M ié r t v o lt  gyenge fo rm á b a n  ősszel és m ié r t  
va n  m ost fó  to rm á b a n  a s z o ln o k i c s a tá r?

kozzam. A. kullancstól csak ügy tu
dok megszabadulni, mellette csak 
úgy tudok magamnak helyzeteket 
teremteni, ha gyors vagyok. Ha az 
ember érzi, hogy lassú, lassúbb, 
mint ellenfele, altkor nem m er ön
állóan vállalkozni."

,....Aki gondolkozik, rájön, hogy 
nem véletlen, hogy ma a, szélsők 
annyi sok gólt rúgnak. Iga z , hogy 
rendesen örajtuk is áll valak i, de 
aem annyira, m int a középcsatáron 
és íg y  nekik, sokkal több alkalm uk 
Van a kapura törésre..."
....M ost sokkal nehezebb a h e lyze
tem, m int hajdanában vo lt más 
okból is. A. rég i újpesti csatársorból 
csak Tóth  M a ty i m aradt m eg  k ívü 
lem, az új emberekkel m ég össze 
kell szoknom. E z nem m egy m áról- 
holnapra. Főpróba nélkül nem  sike
rülhet az előadás. A  főpróba K is
pesten volt a múlt vasárnap. É rez
tem, hogy m ég nem m egy  úgy, 
ahogyan kellett volna, de éreztem  
azt is, hogy javulok. Talán a  Sze
ged ellen m ár lényegesen jobban 
fo g  menni..."

„...Vannak, akik azt m ondják, 
hogy a kassai lábsérülésem óta 

■ bem m erek úgy vállalkozni, m int 
azelőtt, hogy ' gátlásaim  vannak, 
hUnt a legtöbb játékosnak, ak it 
hasonló sérülés ért. E z tévedés! 
-Nincsenek gátlásaim ! Lega lább is  
nincsenek közvetlenül em iatt. E m 
lékezzenek vissza, hogy a H aladás 
elleni őszi mérkőzésen rúgást kap
tam majdnem azon a helyen, ahol 
9 lábam eltörött. E z igen  érzé 
keny sérülés volt. N em  sokkal ké
sőbb majdnem ugyanoda véletlenül 
a szolnoki Szűcstől is kaptam egy 
rúgást. Kevesen tudják, h ogy  e z t  a 
sérülésemet jóform án az egész teli 
*zünet alatt gyógyítgatnom kellett.

H a l a d á s  « p á  l y a
S Z O M B A T H E L Y  = = S

Március 35-én, vasárnap 
délután 3  órakor

H a la d á s -
Elektromos
Nem zeti Bajnoki m érkőzés

Szolnok, február 25.
A  vasárnapi forduló egy ik  legna

gyobb m eglepetése a szolnoki, csa
pat szegedi győzelm e volt. A  g yő 
zelem  m ellett m ég egy  kellemes 
meglepetés érte a szolnokiakat: K o
rom,, aki csak véletlenül —  Kolláth  
sérülése fo ly tán  —  került be a csa
patba, a m ezőny legjobb csatárá
nak bizonyult. Senki sem várt ilyen 
jó  já tékot Koromtól,- hiszen az őszi 
idényben bizony nagyon gyengén 
játszogatott, ha —  já tszoga tott s 
m ár szinte általános vélem ény volt, 
hogy Korom  nem fo g  többé beke
rülni az „egybe". Dehát másként 
történt...

Kedden délután beszélgettünk 
Korommal. Mondtuk neki: mesél
jen  valam it a szegedi jó  játékáról. 
M inek tulajdonítja, hogy olyan jó l 
já tszott ?

Korom  nem akar dicsekedni. 
N ém i gondolkodás után íg y  kezdi:

—  Nemcsak nekem ment jó l a 
játék, hanem az egész csapatnak. 
Könnyű jó l játszani, ha mindenkinek 
fu t a játék... Lehet, hogy a szolnoki 
szurkolókat meglepte a játékom, 
engem azonban nem...

—  M iért nem ?
.—  Jiíerf én tudtam, hogy az erő

létem jó  és hogy formában vagyok.
—  é s  m i vo lt az ősszel?
—  Ősszel másként volt. Mindjárt 

az első mérkőzésen, a Kispest ellen, 
megsérültem. Porcleválást szenved
tem a bokámban. Sokáig kínlódtam 
a■ bokámmal, végül a sportszanató
riumban műtéten kellett átesnem, 
hogy rendbejőijek. A műtét után 
természetesen nehezen jöttem for
mába. Mire meg formába jöttem, 
elkapott a náthaláz. Azon a gyászos 
emlékű diósgyőri mérkőzésen, ame
lyen 6:S-rá kaptunk ki, már bete
gen játszottam. A betegséget ala
posan megsínylettem. Erőnlétben 
nem bírtam utolérni a többit. A  haj 
az, hogy az ilyesmit nemigen tudja 
a közönség. Csak azt látja,. hogy 
rosszul megy a játék, én meg nem 
kiálthatom oda azoknak, akik szid
nak, hogy beteg vágyók és nem te
hetek róla, ha nem megy úgy a já
ték, ahogyan azt tólem várják. 
Akartam, de nem ment...

Szám olt azzal, hogy nem fog  
bekerülni a tavaszi csapatba?

—  Ellenkezőleg! Biztosra vettem, 
hogy előbb, vagy utóbb, de be fo
gok kerülni. Móré edző mondta, 
hogy ő ismeri a képességeimet s 
csak járjak szorgalmasan az edzé
sekre, mert számit távi. Tudom, 
hogy most valóban véletlenül ke
rültem be a csapatba, de az nem

véletlen, hogy ment a játék. Most 
már rerulben vagyok, semmi sem 
gátol a játékban. A szegedi SzAK- 
pályán egyébként is otthonosan 
éreztem magamat, hiszen itt  kezd
tem annakidején rúgni a kerek 
labdát, Szegedről kerültem a Salgó
tarjáni SE-hez, majd onnan a Szol
nokba. Idestova most már öt éve 
vagyok szolnoki játékos...

K is szünet után ezt mondja K o
rom :

—  Tálán azt kellett volna először 
mondanom, hogy jó  játékom legelső 
titka az, hogy összekötőben játsz
hattam. E z  az én igazi helyem. Az 
Összekötőnek nagy területe van, 
mozoghat az ember, nem úgy, mint 
a szélen, ahol meglehetősen kis te
rülethez van láncolva. De jó l is 
kaptam a labdákat, úgy, ahogyan 
én szeretem: meredeken előre, lyuk
ra...

—  És m l lesz a Gamma ellen? —  
kérdezzük.

Korom  csóválja  a idejét:
—- E rrő l nem szívesen beszélek. 

Hátha nem is kerülök be a csapat
ba... Ha játszom, igyekezni fogok  
megismételni szegedi-, játékomat. Jó 
volna m ár legyőzni a Gammát, Ez 
még eddig sohasem sikerült ne
künk...

M ég  a  fe je lésrő l akarunk beszél
getn i Korom m al, de aztán m eg
gondoljuk: nem akarunk érzékeny 
húrokat pengetni. Korom ról ugyanis 
az a vélem ény, hogy nem szeret 
fejeln i. P ed ig  tud ám ! A m ikor a 
Szolnok m ég  a H . ligában játszott, 
a Csepel e lleni bajnoki döntö m ér
kőzésen a  16-osról olyan g ó lt fe 
jelt, h ogy  a  csepeli kapus —  mint! 
mondani szokás —  „utána sem sza
go lt",.„

, V igh  3<sn8.

JÖIOSGYÖR

A Szegedi VSB Összeállítása csak abban 
az Mc-tben változik meg,_ ha Borbély II  
játszani ind. Előreláthatólag nem a he
lyét betiütó Bakos, hanem más valaki 
marad ki. mert Bakos nagyon jól játszott 
Sopronban.

TUSC-pálya Tűid
Március 2-án, vasárnap 

délután 3 órakor

Tokod-
Kispest
N em zeti Bajnoki mérkőzés

A m ikor a 
bajnoki esz
tendő elindu

lása előtt 
m egkérdeztük 

Némethy Im 
rét, a D iM A - 
V A G  fu tba ll

szakosztályá
nak elnökét,

__________ szerényen a
következőket

mondotta:
—  Első NB-évünkben csak az le

het a becsvágyunk, hogy a kiesést 
elkerüljük. Még a honi pályán elért 
döntetlen eredményeket is nagy si
kerként fog juk  elkönyvelni.

És íme, itt a szerénység és a be
csületes munka jutalma:

1. Ferencváros 26 pont
2. Ú jpest 20 „
3. D iM A V A G  IS  „

A  patinás nevű két nagycsapat 
m ögött ott áll a fe ltörő  D iM A V A G , 
az újonc!

Ezek  után ú gy  éreztük, hogy 
ú jra m eg kell kérdeznünk Némethy 
Im rét, hogy m i a vélem énye a 
D iM A V A G  szép. .szereplésének oka i
ról?

—  Azzal kell kezdenem —  m on
dotta Némethy elnök — , hogy igen 
jótékony hatással volt a csapat 
szereplésére, hogy már a rajtnál 
sem hangoztattunk vérmes remé
nyeket. Nem  kiesni! Ez volt a je l
szó. Az első elvesztett mérkőzés 
után is azzal vigasztaltam a fiúkat: 
ne búsuljatok, az NB-ben még sok 
mérkőzést el fogunk veszíteni. Csak 
arra vigyázzatok, hogy a bentmara- 
dúshoz szükséges pontokat megsze
rezzük. Ezzel tartozunk Gídófalvy 
Pál dr-nak azért, mert besorozott 
bennünket az N B  I. osztályába és 
tartozunk a M AVAG  igazgatósa,gá
tiak a remek diósgyőri sporttele
pért.

—  Nem kívántunk a fiúk tó l le
hetetlent, nem szidtuk őket a vá
ratlanul súlyos vereségek után, 
amiket a Szegedtől és az E lek tro 
mostól szenvedtünk el. N em  va
gyunk szeszélyes csapat, csak a ta
pasztalat hiányzik a fiúkból. Ha 
majd a D iM A VA G  háta m ögött is 
két-hároméves N B  I-es év áll, ak
kor már nem kell félnünk vasár
napról vasárnapra váratlan ered
ménytől. M i éveken keresztül cél
tudatos, komoly munkát végeztünk 
és a mai helyezésünk ennek a mun
kának az eredménye.

( —  H ogyan sikerült összehozni 
ezt az együttest, hiszen n agy jábó l 
ugyanaz a gárda játszik, m in t az 
NBB-ben és mégis, m intha k icse
rélték  volna az egész csap a to t? )

•— Hát ez az, amire én titokban 
vártam, —  mondja m osolyogva  az 
elnök. —  Magam is, de Csapkay 
edző is, mindig azt hangsúlyoztuk, 
hogy sokkal több van ebben a csa
patban, mint amennyit az N B B -  
mérkőzések során nyújtott. H ogy  
mégsem sikerült az N B B -ben  baj
nokságot nyernünk, azt kizárólag 
annak az Ideges hangulatnak rová
sára íróm, amely a csapat körül 
kialakult. Közönségünk türelmetle
nül várta, hogy 'mikor jut be már a 
csapat az I. osztályba és idegessége 
ráragadt a fiúkra is. Amikor beju
tottunk az I. osztályba, akkor 
Csapkay edzővel megállapítottuk, 
hogy a csapat voltaképpen csak két 
helyen szorul megerősítésre. Kellett 
egy jó kullancs és egy jobböésse- 
kötő. Alkalmasabb embert, mini 
Turáni és Bereczet, nem is talál
hattunk. Emlékezem, hogy az őszi 
rajt előtt Csapkay edzói ezt mon
dotta: „Az N B  I. osztályában ér
vényre jut majd az a tudás, ami a 
fiúkban kétségkívül megvan.“  A z  
idő az edzőt igazolta, 2fem  szabad

megfeledkeznem Csapkay edzörffl 
és Teleki intézőről. Nekik köszön
hetjük, hogy sikerüli lélekben, aka- • 
ratban és játékfelfogásban egysé
ges együttest kovácsolnunk a ren
delkezésre álló gárdából.

( —* M a is vannak m ég olyanok, 
akik kétségbe von ják a D iM A V A G  
játékrendszerét.)

-— Akt a D iM A VA G  játékát f i 
gyeli, annak meg kell látnia, hogy a 
csapat a korszerű WM-rendszerben 
játszik. Sokszor emlegetik, hogy 
remek ötcsatáros támadó-sokat 
szoktunk vezetni az ellenfél kapu
jára. E lfelejtik , hogy ez éppen a 
WM-rendszer egyik előnye, hogy 
ha az ellenfél nem vigyáz az össze
kötőinkre, akkor azok is előremen
nek, ha támadásban van a csapat. 
Védelmünk és fedezetsorunk tisz
tán játsza ezt a WM-rendszert. Én 
csak annyit mondhatok, hogy ne
künk ebben a rendszerben sikerült 
elérnünk tisztességes eredményein
ket és hogy éppen a multvasárnapi 
BSzKRT-mérkőzés bizonyította be, 
hogy ebben a rendszerben is fe l 
lehet sorakoztatni a labdarúgás 
minden szépségét.

(—  Elnök úr tehát híve a W M - 
rendszernek ? )

;— Eddigi eredményeink és a csa
pat játéka alapján csak annyit 
mondhatok, hogy lehet, hogy más 
csapai más rendszerben jobban ját
szik, de nekünk a WM-rendszer tö
kéletesen megfelel és nem fa fo 
gunk eltérni tőle.

Végü l az elnök visszatér a kiin
duló ponthoz:

—  A  harmadik hely ellenére sem 
feledkezünk meg arról, hogy még 
sohasem látott küzdelem indult 
meg vasárnap a kiesés elkerülé
séért. És mi még mindig nem érez
zük magunkat páholyban!

Krom paszky Ernő.

Dudás
vagy Harangozó  
legyen-e a jobb* 
ö s s z e k ö t ő

Ez a kérdés Csepelen
A WMFC csapatát a SalBTC elleni 

mérkőzésre csak pénteken állítja össze 
Jávor edző. Egyetlen kérdés forog: csak 
fenn: Dudás, vagy Harangozó legyen-e a 
jobbösszekötö? Azt ugyanis már elhatá
rozta Jávor edző, hogy a formán kívül 
lévő Szabadkait most kihagyja a csapat
ból, a védelmen és a fedezetsoron pedig 
nem változtat.

A WMFC vasárnapi összeállítása tehát 
így fest: Szabó — Káliéi, Korányi — 
Négyest, Gere, Szalay — Bükk. Dudás, 
vagy Harangozó. Marosvári, Tihanyi H, 
Pintér.

AZ SXEKTBOMOS
Szombathelyre utazó csapatát csak & 
pénteki edzés után állítják össze. Ma
rosi felépült . influenzájából, s biztosán 
játszani fog vasárnap. Vitás pont az 
összeállításban a balösszekötő hélye. Két 
játékos. Lovas é3 Fűzi egyforma eséllyel 
pályázik erre a helyre. A mérkőzésre 
szombaton délután €.15 órakor indulnak 
a bordó-sárgák Tóth István edző \ in 
tésével, s vissza vasárnap éjjel Jönnek 
hálókocsin. A  Haladás ellen kiálló csa
pat: Bakon — Pákozdi. únody — Pás- 
mándy, Kengyel Pálinkás — Kozsáli, T5- 
rös. Marosi, Lovas, vagy Fűzi, Buzássy.

Welss Manfred sporttelep
é'scpei

Március 2 -á n , va-átnap 
délután 3 ólakor

W I C - M T C
Nem zeti Bajnoki mérkőzés 

előtte negyed 2 vakot

WMFC tartalék -  Magyar ráüli
barátságos m érk őzés
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Vúltozús nélkül*®.
Avagy

t i  a  n a g y b a j  f )

i

A  H a l a d á s  9 ;  g y o z ö t l
Sopronban a SFÁC ellesi

Havas a kapus? i4dám 
a középcsaíár vasár* 
nap a Gammában

A  zöld-feliérek egyik szurkolója, 
mondta:
. —  Hallom, arról van szó; Hinta, 

vagy Jalca,b. Azt mondják, hogy 
Hinta nincs teljesen rendben, É’n azt 
tanácsolom a vezetőségnek, ne vál
toztasson. Miért f Ha egyszer elkez
dődik a változás, akkor az más vo
nalon is folytatódhat. Még az is 
meglehet, hogy nem győz a csapat. 
N e legyen nálunk változás. Nem  un
tuk még azt. hogy a csapat folyton 
győz...

Szóval lü játszik 7 Hinta, vagy 
Jakab?

Tóth Lajos <ir: Ha Finta vállalja a 
játékot, akkor ő játszik. Finta azon
ban egyelőre fájlalja a lábát. Ha 
nem' vállalja, akkor Jakab játszik, 
ha vállalja, altkor Jakab nem ját
szik. Más változást nem tervezünk.

Vitéz Kemcnesy Sándor: Az a vá
laszom, hogy az összeállításunk nem 
változik.

Dlmény Lajos: Szerintem egészen 
biztos, hogy Finta nem játszik, hi
szen jóformán nem is tud járni. 
Annyira érzi még a Csepelen ka
pott rúgást, összeállításunk attól 
függ, hogy nem sérült-e pafegr valaki 
Újpesten. Hallom, Jakabot meging
ták.

3.

A  Haladás csütörtökön délután 
Sopronban'játszott edzőmérközést a 
SFAC-cal. A  háromharmados mér
kőzést a szombathelyi csapat nyer
te 9:5 arányban. A. két csapat eb
ben az összeállításban szerepeit:

Haladás: Körmendi —  Krasznal, 
Kovács I I I  —  Kalocsai, Kiss, Ka - 
lotai —  Szabó, Gazdag, Medve, M o - 
rócs, Lovász.

SFAC: Balog —  Salamon II, Fe
kete —  Jámbor, Murányi, Soproni 
I —  Sopront II, Németh, Halomion 
I, Erdélyi, Sebes.

A. Haladás a II. harmadban .pró

bajátékost szerepeltetett. Elég tűr
hetően mozgott a jobbösszekötő 
poszton. A  harmadik harmadban 
újból az első harmadban szerepelt 
csapatával játszott a Haladás. A  
szombathelyi együttes jól mozgott, 
de javult a hazai csapat is. A  gólo
kon Lovász (5), Morócz (2), Szabó 
(2), illetve Salamon I (3), Németh  
és Murányi (11-esböl) osztozott.

A  Haladás vezetői szerint az 
Ellektromos ellen az edzésen az első 
és az utolsó harmadban szerepelt 
csapat játszik. A  prőbajátékosnak 
még sok edzésre van szüksége.

A Husf összeállítási
gondokkal küld

Azt mondják a zöld-fehérek, hogy 
mindig akkor va,n sok néző a mér
kőzéseiken, ha idegenben játszanak, 
viszont az üllői-útón mindig keve
sebb a, nézők: száma. Hát. ebben van 
valami. Mert-például, ősszel- a Fe
rencváros— Elektromos mérkőzésen 
6500 ember volt a.z tlllöi-úton, holott 
most ugyanezen, a mérkőzésen 10.000 
ember jelent meg a Latorca-utcában, 
ősszel Diósgyőrött 13.500 néző nézte 
meg a Fradit s most aligha, lesz 
ennyi ember az üllői-úton.

Mester Györgytől megkérdeztük:
— Megelégedne 10.000 emberrel?
— Szerények vagyunk. 8000 néző 

is elég lenne, de, kérem, tessék meg
írni, hogy nem lesz abból semmi baj, 
ha többen jönnek ki. Azt hiszem, 
érdemes lesz kijönni, jó. mérkőzés 
lesz nálunk vasárnap. Az ősszel 
Diósgy őrött kilenc gól esett ezen a 
mérkőzésen s most is lesz néhány 
gól.

Az tíllői-űton hallottuk:
— Szeretnék vasárnap remek mér

kőzést látni. Olyant, amelyen a csa
társor ontja a gólokat. Olyant, ami
lyen a Gradjanski elleni mérkőzés 
volt. Félek azonban, hogy baj lesz.

—  Miért ? . ...
—  Régi hagyomány nálunk az, 

hogy amikor elkezdődik a nagyböjt, 
akkor a fradi is elkezd rosszul sze
repelni. Igaz, hogy azután húsvétkor 
mindig feltámad. Egyelőre azonban 
tnost a nagyböjt van itt...

G y e n g e  e d K í í t á r s a  - 

volt a 'ittreb  vés
nek
T ö re k v é s—B. V asu tas
1 © .*0  <7?0 )

Csütörtökön délután a Szönyl-útra !á- 
igatott el a Törekvés a BVSC ottho
nba. A  játékosok már 3 órakor csend
en öltöztek az edzőmérkőzésre..-Kint a 
ilyán Wéber edző és Tasnády intéző a 
VSC vezetőivel beszélgetett.
— Látom, hogy a B. Vasutas is fiive- 
t, — legyezte meg Wéber tréfásan.
A Szőnyi-úti pálya ugyanis köztudo- 
ásúan homokos talajú. Az egyik sarok
ul most mégis fü ütötte fel a fejét. 
Közben a játékosok is kijöttek a pá 
■ára s néhány perces bemelegítés után 
y  állt fel a Törekvés: _
Kiss — Lőrinczy. Kónya —■ Szűcs, Bo
jt, Garamszegi —- Zörgő, Tóth, Pala ti. 
Jé, Béri. Bóry. _
Már a játék elején látszott, hogy a B 
ásutas nem lesz nehéz ellenfél. A  Tö- 
ikvés sem játszott kifogástalanul. Külö- 
isen a oasszok voltak pontatlanok: 
Tóth Gyula, a miniszteri biztostól ké
relmét kapott kitűnő játékos nagy kedv- 
a • és főleg jól játszott. A  többiek nagy 
-öröméi fogadták és ez a -játékukon is 
eglátszott. Olyan kedvvel rúgták-'a só
kat mintha vasárnapra is lehetne tar- 
Jékolni belőlük egy párat. Az első fél- 
íőben Béri három, Zörgő pedig egy 
Sít rúgott. Farkas, a BVSC hátvédje 

segített a Törekvés-csatároknak. Két 
igólt rúgott.
Fordulás után Zörgő. Palatínus és 
úsztál volt a gólszerző.
A  Törekvés csütörtökön is legalább 
yaji jól játszott, mint a WMFC ellen, 
aak Palatínus mozgott bágyadtan, A 
[atár.ror loooohh'a Tó'-i volt.

£7«t
b&u:

A, KASSAI RÁKÓCZI SE 
■«nge. debreceni ssereptósét ’ az,, edzés 
' lyáiiák rovására írják. A kassai pá-

íjra még ma is hatalma® sártengér. K><1
__J még havazott és így a pálya álla
pota tovább romlott. Gyimesy (gr-ZO ásó
nak elhúzódása, is gyengíti a csapatot- 
A Bursj elleni mérkőzésen mégis -pontot 
akar saereénl a Rákóczi,.

A  KASSAI AC
Sáarkóló! -. s ■ csatársorukra panaszkodnak, 
— A  Pereces elleni mérkőzés két pontja 
a kezünk ben volt, de csatársorunk te
hetetlen ségs miatt végül is vereséget 
sawnvedfűnk. tsry volt ez a B. Vasutas 
eTlétií mérkőzésen is, — mondják a szur
kolók. — Igaz. hogy StempeU Poiaeskó 
és Bákbe’ y hiányát is nagyon. érezte a 
se*S* ta

A  szövetségi kap i
tány beszéde 
o féfékesakíiai,

A  válogatott edzés után az MTK 
pályavendéglőben gyűltek össze a 
játékosok baráti uzsonnára. Az 
uzsonnán az italt — málaszörp kép
viselte. Az uzsonna alatt Fábián Jó
zsef szövetségi kapitány rövid be
szédet intézett a játékosokhoz. 
Hangsúlyozta a válogatott játékos 
nagy felelősségét és kifejtette, hogy 
milyen nagy szolgálatokat tehet a 
válogatott játékos a hazájának ak
kor, .amikor minden ’ erejével azon 
van, hogy a legjobbat nyújtsa a vá
logatott csapatban. Fábián meg
ígérte, hogy a válogatott szempont
jából figyelembe jövő mindén játé
kosnak a magánéletben is igyekszik 
egyengetni az útját, de minden já
tékosnak-tudatában keli lennie an
nak, hogy mivel tartozik a váloga
tottnak. Nyomatékosan hangsúlyoz
ta a játékosok előtt, hogy a meg
felelő erőnlétet nemcsak az edzé
seken nyeri el a játékos, hanem 
megfelelő életmód is szükséges hoz
zá. Figyelmükbe ajánlotta az ál
landó szorgalmas munkát, amellyel 
mindenki a lehető legmagasabb fok
ra. emelheti technikáját. A  külön
féle taktikai kérdésekkel való fog
lalkozást, tanulást is ajánlotta. , A  
válogatott csapat rendszere kérdé
sében nemcsak jóhiszeműséget és 
megértést kíván, hanem fegyelmet 
Is. Újólag kijelentette, hogy nem 
feltétlenül a nagy nevek után indul 
el, minden szorgalmas, tehetséges 
játékosnak megvan a lehetősége 
arra, hogy eljusson a válogatott
ságig. Kijelentette azt Is, hogy nem 
szándéka semmiféle kényszert alkal
mazni, ha valaki úgy érzi, hogy 
ilyen, vagy olyan elgondolás szerint 
nem tud játszani, jelentse be.-, —- - 

Ezután Öpata Zoltán állt fel és 
mint új szövetségi edző üdvözölte a 
játékosokat. Azt mondta, hogy rész
letes tanácsokra, útbaigazításokra 
majd később kerül sor, most csak 
annyit mond, hogy' mindig, a sima, 
egyszerű játék,- az egyszerű, gyors 
megoldások híve volt.

-< ♦ > -

Barna, Túrán és esetleg 
Fazekas sem Jog hiá
nyozni a DiWAVAG- 
bói a Ferencváros 
ellen

Csapkai, a diósgyőriek edzője 
sehogy sem tud belenyugodni abba, 
hogy a D1MAVAG tartalékos csapat
tal álljon ki a  Ferencváros elten. Az 
edző csütörtökön délelőtt orvosi 
vizsgálatra küldte Turánt és Barnát. 
Az  orvosi vélemény szerint mind a 
kettő játszhat. Csapkai még a dél
előtt folyamán a  pályára is kiren
delte a két játékost. Mind Túrán, 
mind Barna kielégítően mozgott.

—  Nem  érzem már a húzódáso
mat —  mondotta az edzés után 
Barna —  vállalom a vasárnapi játé
kot. . . .

Túrán csak hűtéssel bajlódott, most 
már neki sincs baja.

—  Hogy Fazekassal ml lesz —- 
mondotta az edző —  azt még néni 
tudom. Most egyelőre iszapkezelésre 
jár. Remélem, hogy vasárnapig ő is 
rendbeszedi magát. Egyelőre nem 
gondolkoztam arról, hogy ha néni
játszhat, k i legyen az utóda.

—  Vérmes reményekkel nem me
gyünk Budapestre —  mondotta Te
leki. —  Csak azt szeretnénk bebizo
nyítani a budapesti közönségnek, 
hogy nem érdemtelenül állunk az 
élcsoportban„

Nagy (Hungária SC) . súlyos beteg. 
Gugyeráí kerü l.be a csapatba helyette.

A  SZOMBATHELYI FC
csapata jól mozgott csütörtöki ed
zésén: A  DVAC ellen ez a tizenegy 
utazik Pécsre: Fehér -— Farkás,
Sz-aJay — Schütz, Liscsei, Páncél —  
Horváth I, Horváth H, Dolgos, No- 
votay, Tisza. - Há nagyon mély lesz 
a talaj, - Akkor Novotny helyett 
Gróf játszik.
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Hány pont különbséggel 
nyeri a Fradi a bajnok

ságot ?
Vasánu&p & Ferencváros előnye -Öt 

pontról .hatra nőtt. Vájjon hány pont 
különbséggel nyeri a Ferencváros a . baj
nokságot —, ha megnyeri?

Lesz-e csúcs javítás?
A csúcs eddig hét pont különbség. Ezt 

a Ferencváros kétszer érte eh 1925—-27- 
ben, a profizmus első évében a Ferenc
város bét ponttal nyerte a haj no lóságot 
az Újpest előtt. A  második eset 1931—32- 
ben, a 100 százalékos bajnokság idej-án 
volt. Ekkor a Ferencváros a Hungária 
előtt lett bajnok hői ponttal.

A  két kiváló teljesítmény után az 
Ujr»?st és a Hungária egy-egy váÜami- 
ve-1 halványabb teljesítménye következik.

i$30—31-ben a z . Újpest őt pont előnnyel 
nyerte a bajnokságot (öt ponttal volt 
többje, mint a második helyen kikötött 
Hrngáriánaikh 1935—56 bán viszont a
Hungária nyert őt pont különbséggel baj
nokságot az Újpest előtt.

Csak háromszor
— Ujpesfen pedig csak egy- 

szer —

győzött eddig
a Szeged az Újpest 
eben
Mi töt térit a múltban ?

I

s eAg1
-fii

r
*

,ttO
36/27; 3:0 1:0
27/318: ^ 1:1 4:0
28/29; 2:2 1:0
29/30: 6:1 1:3
3fr/81: - 3:0 5:1
31/32: — —
32/33: 1:0 5:1
33 31; 3:2 3:1
34/35: 1:2 lű
35 ’36: 3:2 7:2
36/37: 1:1 7:1 0:0 0:2
37 38: 2:2 3:1 —
.38/39: • 0:0 3:1 — ' — 2:1 1:3
39/40: 0:0 3:2 1:3 2:1 1:4 1:2
40/41: 2:1 7 1:2 1 1:4 ?
40/41: . Ferencváros—DiM A. VÁG 6:3 1

Tokod—Kispest 5:1 f
W MFC—SaEBTC 1:1

BSzKRT--Törekvés 1:1
Jegyzet:

1939 őszéi; 
tendő.

1931-ig Sajgód helyett -Bástya, 
; Gamma helyett Budafok ér-

A tokod! játékosok 
közül Varga is sérült, 
az összeállítás azon
ban aligha változik

Tokod, február 27.
A  Tokod csapata ma a tokod- 

altárói bányászok vendége volt és 
azok , pompás füves, pályáján a 
TABAK csapatával mérkőzött. A  
pompás, napsütéses időben sok né
zője is akadt a mérkőzésnek.

A  Tokod csapatából többen hiá
nyoztak. Harsányt I I  és Pozsonyi az 
ifik edzésén vett részt, Vargas és 
Hevesi sérült, Barak pedig az ellen
fél kapuját védte. így állt fel a csa
pat: Magyar —  Kecskés, Gárdonyi
—  HarsányiI, Mészáros, Kincses 1
—  Kincses II I ,  Bárdi II, Pozsonyi, 
Kocsis, Tóth.

A  mérkőzést Hevesi vezette. (N e 
hezen . lehetett erre rávenni, mert 
mindenáron játszani akart.)

Az első félidőben 3:0-ás vezetésre 
tett szert a Tokod, a végeredmény 
pedig 10:1 lett, A  második félidőre 
Bárdi I I  és Rozgonyi helyet cserélt.

Jól mozgott a társaság, Bárdi I I  
pompásan irányított,. Igaz, hogy az 
ellenfél a második félidőben alapo
san kifulladt

Az edzés után Mohos Antal tígyv. 
elnök ezt mondotta:

—  Most már én is bízom abban, 
hogy Hevesi vasárnap játszani tud 
s így nem kell változtatnunk a jól 
bevált összeállításon. Csak akkor 
kerül erre sor, ha kiderül, hogy  
Varga sérülése komoly és nem sze
repelhet a Kispest ellen.

Pénteken még edzést tart a csapat 
és utána beszélik meg az összeállítás 
kérdését

A. Gamma csütörtökön délután a 
HGSOvei jtászott edzömérkőzést A  I 
játékosok közül csak Tóth és Toldi 
hiányzott Tóth a válogatottak ed
zésén volt, Toldi gyengélkedik, sé
rülése nem javult Ismét .résztvett 
az edzésen a sérüléséből felgyógyult 
Ádám  és Király. Kemény Tibor bal
hátvédet játszott. A  lelátón össze
gyűlt közönség az ő játékára volt 
kíváncsi. Mintegy félórái játék után 
Jánosy Béla, a Gamma sportigazga
tója elégedetten így szólt:

—  Megvallom őszintén, nem sokat 
vártam Kemény hátvédjátékától, de 
a látottakkal elégedett vagyok.

—  Ádám játékán meglátszott a 
majdnem kéthetes pihenő. He aztán 
a félidő vége felé már ment neki is 
a játék. Jól mozgott Király, Hárai 
és Borhy is.

Általában a Gamma csapata Így 
tartalékosán, is kielégített. A. két- 
kapus játékban a Gamma 10:0 
arányban győzte le a, HGSC jóképes- 
ségü csapatát. Gőllövő: Ádám (3), 
Turay I I  (2 ),  Takács (2), Király, 
Váradi és Sütő. Az edzés meglepe
tése Havasnak, a Gamma kapusának 
remek játéka volt. Havas az ellenfél 
csapatában védett. Kitűnő formában 
van.

Az edzés után Jánosy Béla és Sós 
Károly edző összeállította a Szolnok 
ellen szereplő csapatot. Az össze
állítás a következő: Havas —  N á - j 
das, Kemény —  Király, Tóth, Borhy, 
—  Férőd!!, Sütő, Adám, Takács, | 
Hárai.

—  Csák a balösszekötő helyén le
het esetleg változás —  mondotta 
Jánosy Béla. —  Szó lehet ugyanis 
Turay I I  játékáról is.

A  Gamma ma, pénteken délután 
erőnléti edzést tart. A  csapat va
sárnap reggel társasgépkocsin utazik 
Szolnokra.

A  Rusj vezetősége elégedetlen a 
csapat vasárnapi játékával. El is 
határozták, hogy Kassára teljesen 
átalakított csapattal fognak utazni.

Az is gondokat okos a vezetőség
nek, hogy Oláh súlyosan megsérült. 
Vasárnap semmi szín alatt sem 
játszhat. Helyére Vékus kerül. Zse- 
nivoszkyt a kapuban Dudás fogja 
felváltani. Krajnyákkal fedezetet, 
Kakán //-ve 1 pedig jobbösszekötőt 
szándékoznak játszatni.

A  csütörtöki edzésen Tóth I I  és 
Radik is résztvett. Ez a két játé
kos azonban a csapatban csak ké
sőbb kaja helyet. Papp viszont be
kerül a tizenegy közé.

Ungváron csak szombaton este 
állítják össze véglegesen a csapa
tot. Kassára vasárnap reggel indul
nak az ungváriak.

4 főváros i am atő 
rök  II® m'/.'fúi-i á- 
i l l i k  í a w a s a l  

solása

Nyolc gólt rúgott 
aas Hiúsági váloga
tott a cístitörtoki 
e d z i S m é r l i c S s é g e s i

Az ifjúsági válogatott budapesti 
törzskercte csütörtökön délután a 
hungáriaúti pályán gyülekezett, in
nen azonban hamarosan átvonultak 
a MAVAG kőbányaiúti pályájára. 
A  MAVAG-pályán előbb bemelegítő 
gyakorlatokat végeztek, majd lab
daedzést végeztetett velük Molnár 
Ignác szövetségi edző. Majd kétszer 
30 perces edzömérközésre álltak fel 
az Ifjúsági válogatottakkal megerő
sített MAVAG ifjúsági vegyes ellen.

Az ifjúsági válogatott így állt 
fel:

Kuchta — ' Fekete II., Németh — 
Csanádi, Bakos, Rottenbiller —  Po
zsonyi, Harsányt II., Kiss II., Kü
rtös, Zakariás IV .

Az ellenfél csapatában Hegyi és 
Fleck ' játszott hátvédet, sőt pár 
perc elteltével Kuchta került a 
MAVAG kapujába. Az első félidő
ben Kiss II. és Harsányi góljával
4.:0-ás vezetésre tett szert az ifjú
sági válogatott. Fordulás után a 
Fekete II., Németh hátvédpár át
került az ellenfélhez, Hegyi és 
Fleck lett . a hátvéd az ifiválogatott- 
bán, jobbfedezet lett Balogh, bal
szélső Mimlics és balösszekötő 
Győrvárí. Ebben a félidőben is-négy 
gólt szerzett az ifjúsági válogatott 
Harsányi II. (2), Kurics és Gilőr- 
vári révén. Az ellenfél nem tette 
túlságosan próbára az ifjúsági vá
logatott védelmét.

Az edzés után Tamásy István dr 
szövetségi kapitány ezt mondotta:

—  Nagyszerűen mozgott a gárda, 
de azok, akik a téli edzéseken 
résztvetiek, még így is kiemelked
tek a többi közül.

‘ A  Goidbéreer SE kapust Igazolt, 
WeiCTet a Kelenföldből. . .  ..

Szegedi játékos a Postások csütörtöki 
edzésén. A Soproni VSE ellen készü
lődő Postás csütörtökön délután ketka- 
pus edzést tartott. - A I I .  csapat 3:1 
arfányban ■ ’ (-győzte ' az Tct. Az ed zése u 
résztvett Szűcs, a Szegedi Postás jólcé- 
pességű ftalfedezető is. Játéka tetszett a 
Postás vezetőségének, le is igazolják őt. 
Vasárnap a csapat orak annyiban vál
tozik, hogy Raífah vagy Bokros véd, 
jobbfedezet pedig'Schubert lesz.

P Á L Y Á Z A T I Ü ZE N ET E K

Gazda Lajos és Gazda Lajosné: Egy
borítékban is ‘ küldhetik a szelvényeiket, 
így 30 fillért mindig megtakaríthatnak, 
hiszen- mindketten .ajánlottan küldték a 
szelvényeiket Tippelők, akjk ismerik 
egymást, mindig együtt küldhetik a szel
vényeikét, még akkor is. ha nyolcán, ti
zen, vagy többen vannak. — „Vasas”  s A 
borítékra nem szükséges ráírni azt, hogy 
a boríték mit tartalmaz. Bárki bármikor 
kiválhat az .ötszelvényes : csoportból. Eh
hez csak. az . szükséges,, hogy valamelyik 
héten ötnél - több szelvényt küldjön. — 
Németh József, ' Pestszentlőrinci Rend
ben. '— Kovács István Ferenc-hötút 36.: 
Lényegtelen, hogy hány sze-vényt. küld 
hetenkint. ön nyugodtan küldhet az egyik 
héten egy .szelvényt, a -másik héten há
rom’ szelvényt, a harmadikon meg öt 
szelvényt. Mindaddig, amíg hetenkint öt
nél több szelvényt nem küld. az ötszrl- 
vényes csoportban Is indul. Nagyon he
lyes, hogy megváltoztatta á  jeligéiét.
nem haragszunk azért. hogy. a Tempó, szó 
helyett a jövőben a -Hajrá szót’ has
hálja, sőt nagyon örülünk neki.

északi csoport
Március 3: UVASC—Juta. VT. kor. SC~ 

WoSC, TSC—ZAC. Compaktor—B. Ma- 
gv  ársáv. PM TK—UTSE, T L K -V A C .

Március <6: M-agymr Pamut—Compak-
tor, WoSC—TSC, Juta—TLK. B. Ma
gyarság—PM TK, UTSE—UVASC, VÁC—-
V I. SC. . „

Március 33: UVASC—T LK , VT SC—
Juta, Compaktor—ZAC. PMTK—Pamut. 
UTSE—B. Magyarság. T S C -V A C .

Április 6: Juta—WoSC. T L K —ZAC, V I' 
SC—Pamut, TSC—B. Magyarság, Coro- 
paktor—PMTK, V ÁC —UVASC.

Április Ah WoSC—Compaktor, Juta— 
TSC. T L K —V I. SC, Pamut—UTSE. ZAC— 
PM TK. B Magyarság—UVASC.

Április 27: UVASC—V I. SC. T S C -
TLK . PM TK —WoSC. UTSE—ZAC, B. 
M az v arság—P ami ú t. Com pa k tor—V A C.

Máj os i: UTSE—Compaktor, Pamut—
TSC ZAC—VI. SC, WoSC—TLK , PM TK 
—UVASC, VÁC—Juta.

Május 11: Juta—Compaktor, V I. SC— 
TSC ZAC—B. Magyarság, WoSC—UTSE. 
Pamut—UVASC. VÁC—PM TK.

Május 18: UVASC—TSC, Compaktor— 
TLK , PMTK—Juta, B. Magyarság1— 
WoSC. Pam ut-ZAC, U TSE-V AO .

Május 25: V I. SC-Comnaktor, W oS C - 
Pamut, Juta—UTSE. TLK —PM TK, ZAC 
—UVASC, V A C -B . Magyarság. ■ '

Június 8: Cornpnkfcor—TSC. PM TK —
V I SC, UTSE—TLK , B. M agyarság- 
Juta, ZAC—WoSC, Pamut—VAC.

Június 13: Juta-Pamut. T L K —B. Ma
gyarság, V I. SC—UTSE. TSC—PM TK, 
W oSC—UVASC. VÁC—ZAC.

Június 22: UVASC—Compaktor, UTSE 
—TSC, B. Magyarság—V I. SC, Pam ut- 
TLK , ZAC—Juta, WoSC—VÁC.

K eleti csoport
Március 9: KEAC—Kalanoe, UTSE—

Kislcxt. Postás—RTC. Spárta—Testvéri-' ■
U . HXK--KMTÜ. Függeti<f.iusáe&r

Márcíus 16: Testvériség—R TK . BTO—
EVSK. Kiste-zt—Postáé Kalapos—KTSE.- 
KM TE—Függetlenség, PeMTK—KEAC.

Március 30: K E A C —KTSE, Postás— Ka
lapos, FV SK —Kistoxt, Spárta—BTO, 
Fürge tlenség-—T-es t vér isé-g, PeM T K —
KMTE.

Április «: Kalapos—BTCI. Postás—Tosb- 
vériség. -FVSK—KMTE, Spárta—Po MTK, 
RTK—Függetlon&é-:, Kistcxt—KEAC.

Április 30: BTC—R TK . Kifitcxt—Spárta, 
Kalapos—FVSK. KTSE —Postás, Testve'- 
riségt—PeM TK. KMTE—KEAC.

Április 27: K E A C —Postás, FV SK —
KTSE, Spárta—Kalapos. R T K —KistexL
Függetlenség—BTC. KM TE—Testvériség.-

Május 4: PeM TK—R TK , KMTE—Spárta, 
Testvériség—FVSK, BTC—KTSE. Kistext 
—Kai após. Függ teloniSé-g— K E AC .

Május 11: Kalapos—DTK, KTSE—Spár- 
ta. Postás—FVSK, BTC—PeMTK, Kis tori 
—Függ-oUen-s-ég. Testvériség—KEAC.

Május 18: KEAC—FVSK , Spárta—Pos
tás, R TK —KTSE, Függetlenség—Kala
pos, PeM TK—K is  test. KMTE—BTC.
- Május 23: Postás—R TK , FVSK—Spárta, 
BTC—Testvériség, Kisd.'xt— KMTE, Kala
pon—PeMTK, KTSE—Független,ség.
" Június 8: K E A C —Spárta, RTK—FVSK, 
Függetlenség—Postás, PeM TK- KTSE,
KÁÍTE—Kalapos, Testvériség—Kiédext, ,

Június 15: Spárta—R TK . Kalapos—Test
vériség, KTSE—KMTE,- Postás—PoMXK, 
FV S K —Eüsgctl «n  rég. BTC—K E A C .

Június 22: KEAC—R TK , Függetlenség 
—Spárta, PeM TK—FVSK . KM TE—Pos
tás. Testvériség—KTSE. BTC—Kistext.

ílé li csoport
Március 9: Cs. MOVE—OTE. Goldber- 

í?er SE—Sz, Jnventuis, PATE—BIIC. 
KAOE—LóFC, Nagytétény—Gamma, BS-C 
—33 FC, Ganz—Kelen völgy.

Március 16: Gamma,—BSC, LóFC—
Nagytétény, B IK —KAOE, Sz. Juventus 
—PATE, OTE—GSE, 33—Ganz. KoMn- 
vökty—Cs. MOVE.

Március 30: Cs. MOVE-GSE. P A T E - 
OTE. KAOE—.íuvontue, Nagytétény— 
BIKÍ BSC—LóFC. Ganz—Gamma, ííeieiv 
völ-gy—33.

Április 6: OTE—BIK. GSE-LÓFC,
PATE—Gamma KAOE—33, Nagytétény— 
Krlonvelgy, BSC—Ganz, Juventus—Cs, 
MOVE. ■

Április 20: B IK —BSC. Juventus—Nagy- 
Vény, OTE—KAOE Goldberger—PATE. 
Gamma—Kőién völgy, LóFC—Ganz. 33—Os. 
MOVE.

Április 27: Cs. MOVE—PATE, KAOE-r 
Gcldti-arger, XagvtéténV— ÜTE, BSC—Ju* 
vontus, Ganz—BIK , ICel-envoIgy — LóFC,
33—Gamma.

Május 4: Kelortvölgy—BSC. 33—Nagytó- , 
tény. Gamma—KAOE. LóFC-PATE, i: 
ISTÍv—Goldhcrgcr. Juventus—OTE, Gan* í, 
—Os. MOVE, ' ' |

Május 11: OTE—BSC. Goldbcrgt-'T-
Nagytétény. PATE—KAOE. LóFC-33, 
B IK—KelcnvÓlgy, Juventus—Ganz, Gato- 
ma'-Cs. MOVE.

Május 18: Cs. MOVE—KAOE, Nagytó' 
tény—PATE, . BSC—GSE; Ganz—OTI, 
Kelenvöl-gy—Juvöntoe, 33—BIK, Ganwn® 
-LóFC.

Május 25; PATE—BSC. KAOE—Nagy; 
tétény, B IK—Gamma, Juventus—33. OTE 
—Ke,’én völgy, GSE—Ganz, LóFC—Cs, 
MOVE, ;

Június 8: Cs. .MOVE—Nagytétény. BSC ? 
—KAOE, Ganz—PATE. Kelcnvölgy-; 
.GSE, 33—OTE, Gamma- -J u vén tus,' LóFC 
-B IK .

Június 15: Nagytétény—BSC, Jttvontn*
—LóFC. OTE—Gamma. GSE—33, PATE— 
Keleoyölgy. KAOE—Ganz. B IK—Cs. 
MOVE.

Június 22: Os. MOVE—BSC. Ganz—
Nagv’ótény, Kolenvölgy—KAOE, 33— 
PATE, Gamma—GSE, LóFC—OTE, B IK— 
Juvontas.
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Készülnek a németek
A  németek március 9-én Svájccal 

játszanak. Erre a mérkőzésre Her- 
berger edző készíti elő a csapatot. 
Egyelőre csak annyit árult el, hogy 
18 játékost rendel Stuttgartja. A  
játékosok a válogatott előtti hét ele
jén már a mérkőzés színhelyén lesz
nek.

A  játékosok heveit Herberger 
még nem árulta el, csak annyit volt 
hajlandó mondani, hogy a belsőhár- 
mas tervezett összetétele így fest: 
Hahnemann, Cohnen, Valter. A. né
metek készülődése bennünket is ér
dekel, hiszen áprilisban ml játszunk 
velük.

100.000 versenyzőt Magyarországnak!
A z  Országos Testnevelési Tanács 

az egyes szövetségeken keresztül 
hatalmas arányú mozgalmat indított 
a versenyzők számának emelése ér
dekében. Abban a körlevélben, ame
lyet 83 egyes szövetségekhez inté
zett, kifejti az OTT, hogy nemcsak 
általános nemzeti érdek, hanem az 
egyes sportágak eredményességét is 
csak az biztosíthatja, ha minél több 
versenyzővel rendelkezik.

A  versenyzők és az őket foglalkoz
tató egyesületek megfelelő nyilván
tartása céljából az OTT egységes 
nyomtatványokat készíttetett és azo
kat a szövetségek útján eljuttatja

De az alapvető adatok gyűjtése és 
teljes tájékozottság elérése nem

valamennyi egyesülethez. Ilyen mó
don könnyűszerrel meg fogja tudja 
állapítani* hogy az egyes sportága
kat hányán űzték versenyszerűen és 
hányán voltak, akik rendszeresen 
sportoltak ugyan, de versenyeken

neS a IezeUk az alapvető adatokat tár-I festtményeV' tervcsoport megválóéi- 
talmazó válaszok beérkeznek az í tasa keretében jelenleg- hat vidék 
OTT-hoz és azoknak feldolgozása pályát épít fel. A  december ,31-ig be
megtörtént, a Testnevelési Tanács fejeződő teljes és rendszeres nyilván 
az egyes szövetséggel egyetértésben | tartás adatainak a feldolgozása nél- 
megfelelő terveket fog kidolgozni, 
hogy a nagy célt —  ,,100.000 ver
senyzőt Magyarországnak“ —- minél

Artoma termi edzéseik 
meghosszabbítását 
Mérik az atléták

Szerdán meglátogattuk a szövet
ségi tornatermi edzést a Nemzeti 
Tornacsarnokban. A  kitett „jelenléti

csak a nagy cél, hanem mindennemű « jven« 52 atléta aláírását találtuk, de 
észszerű és helyes további munka
rend megállapítása érdekében is nél
külözhetetlen. Az OTT a „Nagy lé -

elöbb elérhessük.

kül a többi terv és a további igaz
ságos és céltudatos munka keresztül
sem vihető.

a hozzáértők szerint 60-on túl volt 
most is a létszám. Egyesek azonban 
lusták arra, hogy s nevüket oda- 
kanyarítsák. (Biztosan nem tudták 
iriég, hogy a szövetség szorgalmi 
dijat szán azoknak, akik a téli ed
zéseket legtöbbször látogatták.)

Az edzás a szokott beosztásban 
folyt és senki sem sejtette a közeli 
veszedelmet. Egyszerre azonban ter-

Apróságok
Angliában a háborús kupa leg

utóbbi fordulójában a követhető 
eredmények voltak: Arsenal—Brigh- 
ton 3:1, Portsmouth— Chelsea 1:4, 
West Ham United— Nc-rwieh 4:1, 
Brentforö—Southumpton 5:2, Ful- 
ham— Watford 2:1, Bumley— Bol
ton Wanderers 2:2, Evarton— Man
chester United 2:1. A katona-
csapatok tornáján a csehek 4:l-re 
verték a hollandokat.

Gschweidl nem játszik többé. A  
jeles bécsi Játékos most lett 40 
éves. 25 évig játszott s 17 éven 
keresztül a Vteftna színeiben .rűgh>. 
a labdát. Gschweídlböl, a játékos
ból, most a Vlenna vezetője lett.

Svájci eredmények: Bajnokság:
Lugano— Servette 2:0, St. Gallér -  • 
foung Boys 1:5. Kupa: Coneordlu 
-—Grasshoppers 2:5.

N a g y v á r a d o n

íépea -edzést' tartott csütörtökön a 
SÍAC. a  jó idő ki csalta a szurkolá
sát a pályára. Akik kijöttek, nem 
>ánták meg, mert a NAC  csapata 
lá gy  kedvvel és jó formában Ját- 
izott. .Az első félidőben a- váradi 
Slektromosmttvek csapata volt az 
ellenfél. Ezt 0 :1- re verték a NAC - 
sták. A gólokon Spielmann (4), 
iTihók ( 2), Haláti (2 ) és Kovács TI 
wztozott. A  második félidőben at  
fik álltak ki a nagyok ellen. Az 
fjúságialt jól tartották magukat és 
ssak 4 :0-ra kaptak, ki, Spielmann, 
Táláti, kovács I  és Kovács I I  
•ügta a gólokat. A  teljes csapat, ját
szott. csak Bodolci helyén szerepelt 
Síi hók. Vasárnap a békéscsabai 
MÁV szerepel Nagyváradon. Már 
írre a mérkőzésre érvényb lépnek a 
-eszállított helyárak. A  legolcsóbb 
Mily 60 fillér, a legdrágább 1.50 
>engő. lesz.

A közgyűlés fogta 
megválasztani 
a  jelolliblzott" 
Ságot is

Az MLSz közgyűlése fogja meg
választani a jelölőbizottságot. Mint 
Ismeretes, az MLSz új alapszabá
lyai szerint, az M LSz március 9.-i 
'Közgyűlése elnököt, társelnököt, há
rom alelnököt, pénztárost és ellenőrt 
választ három évre, továbbá a szám- 
vizsgáló bizottságba három rendes és 
két póttagot egy évre. Ezekre a 
tisztségekre jelölőbizottságnak keli 
jelölnie. A  jelölőbizottságot a jelen
legi helyzet szerint az MLSz vala
mennyi szervének jógáit gyakorló 
miniszteri biztosnak kellene kijelöl
nie, A  miniszteri biztos azonban en
gedélyt kért a belügyminisztertől, 
hogy á jelölőbizottságot ne ő jelölje 
ki, hanem az összeülő közgyűlés 
maga válassza meg. A  belügyminisz
ter ehhez hozzájárult és így az Ön
kormányzatra áttérő 'Közgyűlés előbb 
a jelölőbizottságot fogja megválasz
tani és Csalt amikor ez a bizottság 
a munkáját elvégezte, akkor kerül
het sor a tulajdonképpeni választá
sokra.

—— —Sá-S-d

Magyarország hatodik lett 
a garraiscM ifjúsági sífutó- 

versenyen.

Magyarázat
—  Puha lesz a W M F C  támadó- 

sora vasárnap.
■—- Honnan gondolod?
—  A z „ötös"-be új belső-hár

mast tesznek.

február 27. ra szól, az olaszok nyerik, a pont
versenyt.)

Pénteken délelőtt ,a le-siklőver- 
senyt rendezik, meg. .

A Kispest
sapata csütörtökön az amtőreikkel 
átszőtt, mert a MA VÁG az utolsó 
ércekben lemondta a Kispest 
Uen tervezett mérkőzését. Az éd
esről a válogatott rostán részt- 
evő Kincses, Olakár I I  és Vécsey 
iányzott. A  kispesti támadósor 
engeteg gólt lőtt. az ellenfélnek, 
ár annak védelmi hármasa a 
nagy egyből" került ki.
A tokodiak. ellen —  minden való- 

zínüség szerint —  a multhetl 
gyüttes áll ki. Szó lehet még Olaj
ár 1 játékáról is a jobbhátvéd ke
fén. Véglegesen csak. ma állítják 
ssze a csapatot.

A DEBRECENI VSC
isámapt összeállítása attól függ, 
>gy Sidlik meggyógyul-e. Ha ját- 
illt, akkor Mllye marad ki a múlt
ál csapatból és ez lesz az össze- 
ittás: Keskeny —  Csókái, Erdei 

Elek, Erdei II, Galambos! —  
ristóf, Szabó, Sidlik, Bihari, Nagy. 
a Sidlik még nem játszik, akkor 
iharl, Mllye, Nagy lesz a hal

ion n&m keseredtek el a markolók
npűt vasárnapi pontvesaíóHo miatt, 
mtüruükl od-róaen oftgyfMtftfüen mots- 
íi ősapa fc — különösem e. csatársor 
a Gürit illemi mórkő&éwen ki akar- 

KcSswírflltni a vnéárti-afli c s w w . A  
. oHc.ri va'k'Hsaínüilei? a köveiké^ h&z- 
lít&feban áM fel a csapat: STitánA -~ 

Asztalos -  Blsatri, MUkÓlci.
Farkas, Asztalos, loth, AI*

- felvidéki.
Mátészalkai TK  osapata tulajdon-

egált ezen a hóbsn kezdte nvAg a, 
bket. A keddi ás csütörtöki edzésen 
toros fiatal játékos jelent meg. ösz- 
.ítAú gondokkal küzd sz 
VbÖ elleni mérkozÁson nélkülözni 
kénytelen Puskást, a csapat egyik. 
«í> játékosát. Ílelyoí lesét csak ffize-rn- 
> fogják ki Jeteiéi.

- hsrátfiáscoa mérkőzés leaz va- 
‘P Kolozsváréií. Délelőtt a. KMftíj--; 
WSBiaflyek, délután Bástya—M A t 
A C _  Ba-ggibor.-

A Dunakeszi Magyarság: csütörtökön
• •.-.dds edzéssel készült a. Szegedi Vas
alások elleni ttcHcflzésére. Hír szerint r 
—apátban néhány vá-tűzés lesz. Fét.yi 
f i  és Perényl KISOK játéka valószínű 
\ csapatot vasárnap Szegedre sok . szúr*. 
:--iő kíséri el.

Perger OyttlS. a ÖSzKRT volt inté
ző fö lelt a Builaknl-ász ti.l lnt-éíílje. A 
üuiTa.kalárz ctíyébkéflt »  KSftE-vM játszik, 
vi-éilrn-Uív . Budúkalás/.on. fél. négy óról 
kiKlcM-cI. u ■ - . ,

A 111. kcr. Árpid SS vasárnap tbU- 
rlí-tt Wirljk -e-zévi • rándts l-íöZ'g.yulösct. 
DólúÖii. az óbudai- .Ű-SE vei: jtUeznnak ..a 
vívók. - ,

A Szatmári SE esfitörtükiln két kapura 
J&tpt'wt a második csapatával. Vasárnap 
a Királyházai MÁV csapatát látja ven
dégül nz S?.,SE Bzatmá.ron.

Az Egyetértés vmárnap elörelárhrdo- 
ln.tr clihon az ibszcállításbán szerepel: 
Pét'«i. — Fek-oto, Iiánylk — Farkas, Tóth 
T, Hrabovsvki — Balog. Farkuk, Nylr- 
egyllá.'íltl, Tóth I I.  Kuváct TH.
• A  Soproni FAC szombaton cWlutún 
utazik Sz-ci.Ef-ixtre. A  soproni piros-fehérek 
Feketével .ineffcrfisíiHt csjipatu-kkai álla
nak ki a ‘ SzEAC ellibn.

Az SVSE csütörtökön két kapura' ját
szott a második csapatával. A  PoiUás 
ellen kiálló együttest cs-ak péiiiolon Oslo 
állítják össze.
.T'íinimKiüigr.'rg?'gnrTiiiiMTiiiaiiiii«^

Oarrnlséh
A  Hitler Jugend ., nagy nemzet

közi téli. játékát csütörtökön a 6 
km-es sífutással megkezdődték. Á  
felfelé menetellel kezdődő, sík részi 
szel folytatódó és a végén erős le
siklással végződő jf ereP erősen pró
bára tette a fiatal versenyzők tudá
sát. A  versenyben minden nemzet 
öt futót indíthatott és azok közül 
a három, legjobb eredménye számí
tott a pontversenyben. A  győztes 
kapta a legtöbb pontot és azután 
minden, a csapatba számító beér
kező eggyel kevesebbet.

A  verseny a német és az plasz 
fiatal sífutók nagy küzdelme volt.
A. német ifjak, visszavágtak az ola
szok legutóbbi futó-győzelméért és | k b m z e t k ö z i f ő is k o l a i  s iv e k s f .n v  
as egyéni elsőségen, felül egyetlen 
ponttal a csapatversenyt is meg-

A atENCSIJLöN LESZ JtAKCXI S 
7—8-IKAN

a lesikló, mülesikló és az alpesi összetett 
bajnokság. A  verseny előkészítésével á 
szövetség Hűbéri Aladárt bízta meg.

JENNEWEIN GYŐZÖTT
a szlovák síbajnokság leslklóverse- 
nyén. A. világbajnok ideje 3:52.4 
volt. Nem sokkal maradt mögötte 
Haider, a német ifjúsági bajnok. Az 
ő ideje 3:53.2 volt.

nyerték.
A magyar sífutók (Ága.rdy, Ma - 

yer, Mezány,- Béták és Bánk) mér
sékelten szerepeltek és végered
ményben a pontversenyben a hatodik 
helyet foglalták el. Sífutásban so
kat keli még pótolnunk és tanul
nunk. Az eredmény.

1. Hofer (német) 32:04, 2. Müraro 
(olasz) 32:15. 3. Bormetti (olasz)
32:26, 4. Név,per (német) 32:33.2.

5. Chichettí (olasz) 32:33.4, 6.
Cuel (olasz) 32:43, 7. Wicser (né
met) 32:53, 8. Turek (szlovák)
33:14, 9. Rigóni (olasz) 33:17, 10.
Ritádig (német) 34:14, 11. Öaban
és ■ Zuca (szlovák) 3(4:40, 13. Ro
minger (norvég) 34:14, 14. Amund- 
sen (norvég) 35:41, 15. Wasmrud
(norvég) 37:11.

A  nemzetek versenyében: 1. N é 
metország 67 pont, 2. Olaszország 
66 pont, 3. Szlovákia 51 pont, 4. 
Norvégia 42 pont, 5. Bulgária 33 
pont, 6. Magyarország 23 pont, 7. 
Spanyolország 16 pont, 8. Románia 
6 pont.

(Ha Neuper és Ohichettí között 
a 2 tizedmásódperc különbség nem 

német, hanem az olasz futó javá-

I-ösz Rltalriihellirn. A versöuyrs — Baj
csy Imre dr &i Lovuasy Zoltán -vezeté
sével — Síász Leventét. Sí-atniáiT Abát, 
Szalay Sándort, Szolcolay Dánest és .Szo- 
lcolay Tamást küldi ki az MFSE.

A T L É T IK A '

Cserenyel István
a zágrábi szövetség 
edzője lett

Megírtuk, hogy a zágrábi atléti
kai kerület —r -antely nagy részben 
független a belgrádi- központtól —  
újból edzőnek hívta meg Öserényei 
Istvánt, a kitűnő szövetségi, edzőt, 
Gserenyei , az - előnyös. anyagi aján
latot- örömmel fogadta, de utazása 
a hatóságok beleegyezésétől függött. 
Most ezt sikerült megszereznie . és 
szerdán már el Is búcsúzott a MASZ 
vezetőitől. Március elsején kezdi 
meg működését Zágrábban. A  dél- 
szláv-inagyar viadalon az idén elő
reláthatólag nehezebben fog győzni 
,,E )válogatottunk, mint tavaly!

jedni kezdett a hír, hogy ez már az 
utolsóelőtti tornaóra és márciusban 
már nem járhatnak az atléták á Nem 
zeti Tornacsarnokba.

—  Rémes lesz, ha most le,kell áll
nunk —  mondotta Pelsöczi. —  Sin> 
pson mester vezetésével olyan 3ól 
belejöttünk már a helyes stílusba, 
Láttuk azt is, hogy ha valaki lei- 
hagyott egynéhány edzést, már vftpj 
kellett kezdenie a helyes mozgás be- . 
ideg zését. Nem  volna semmi baj, ha, 
rögtön kimehetnénk g, szabadba és 

j folytathatnánk ott, ahol itt élhagy- 
' tűk. De a pályák még nagyon lazák, 
az éjszakai fagyok miatt nem lehet 
őket rendbehozni és a levegő is hi
deg. Ha legalább március 13-ig m e g 
hosszabbítanák a tornatermi edzése- ' 
két, az rendkívül hasznos lenne. 
Erre meg is kérjük a szövetség ve
zetőségét.

Sinipsonnak is az a véleménye, 
hogy még egy-két hét tornatermi 
edzés elkelne, hogy azután zökkenő 
nélkül folytathassák a fiuk a pályán 
azt, amit a teremben elkezdtek.

—- .1 fiuk nagyon szorgalmasaik 
voltak az idén és belátták, hogy «  
téli munlca legfontosabb célja a he
lyes stilus beidegzése. Igen soknál 
sikerült lényeges javításokat elér
nünk és azt hiszem, hogy ennék ats 
eredményekben is megnyilvánul majd 
a hatása. U t,~

Értesülésünk szerint a szövetség
ben megvan a hajlandóság arra, 
hogy a Nemzeti Tornacsarnok bér
letét további két héttel meghosszab
bítsa.

MÁRCIUS 0-fiN LESZ
a márélus 2 re tervewtt. szövetségi fedett- 
rr-lyavereeny. Ok: teremhiány.

Fáallesendák alkonya
Irtai Orbán Mihály

Ha pesti diák lettem volna, akkor 
talán most nem írhatnám meg 
ezeket a sorokat. Pesten nem igen 
teremnek legendák.. Legalábbis a 
futballban nem. Debrecenben azon
ban termettek, akkoriban, amikor a 
piarista atyák ősi gimnáziumában 
koptattam a lépcsőket. S zanyi tanár 
úr ugyan nem lelkesedett túlságosan 
& rugdalózásért, Kávád,les tanár úr 
azonban kirándulások alkalmával 
bizony felkötötte a reverendát és 
velünk együtt rúgta az üldözött 
kerek labdát. Ámbár igaz, hogy 
futballmeccs után is befirkálta & 
szekundát, ha arra hivatkozott 
D a x li barátunk, hogy nem tudott 
készülni, mert előző nap futball
meccs volt a református gimná
ziummal. (Különösen akkor volt 
jogerős a szekunda, ha kikaptunk.)

A  legendák azonban beférköztek 
a Szent Anna-utcai Iskola falai 
közé. Már nem tudom, ki újságolta 
egyszer számtan óra előtt:

—  G y e rek e k ! A  bá tyá m  m ost jö tt  
m eg  Pestrő l. Csuda dolgokat m esélt. 
Lá tta  O rth ot. A z t  m ond ja , o lyan  
futba llista , am ilyen  m ég  n em  szü le 
tett ezen  a földön. O lya n  dolgokat  
csinál a labdával, h og y  az m á r nem  
is em beri. K é p z e ljé tek : m egk a p ja  a 
labdát a sa já t 1 6 -o sd n  és ú g y  szalad  
be v e le  az ellen  fé l kapu jába, h ogy  
közben  ellen fél n em  is tud hozzá  
érn i a  labdához. A  lövése  pedig  
olyan, h og y  szakad a háló a nyom án. 
H a  pedig  a kapus m ég is  ú tjá ba  
kerül, akkor kapustul eg yü tt  m eg y  
be  a gólba . É s egyform án, já tszik  
hátvédet, fedezetet és csatárt!

Almomban sokszor láttam ezután 
Orthot, amint királyi mosollyal 
sétál végig a ‘ pályán és nem lehet

útját állni. Láttam, amint hátvédet 
játszott és nem volt csatár, aki át
menjen rajta.

Később egy kopott sportújság 
került a kezünkbe. Lódy Laci hozta. 
Kohut Viliről írtak benne. Valami 
olyasfélét írtak, róla, hogy a szöglet
zászlótól rúgja a gólt. Utána hete
ken keresztül próbálgattuk a 
Nagyerdőn ezt a dolgot, de senki
nek sem sikerült ilyen gólt rúgnia. 
Sőt figyelgettük a debreceni mérkő
zéseket. Sem a DTE, sem a DVSC 
meccsein nem bírtunk látni ilyen 
gólt. Pedig hát akkor nagy volt a 
DVSC csatársora: Kántor, a két 
Polanetzky, Mertln Lojzl, Németh 
Jóska játszott benne. Kimondtuk, 
hogy Kohutnál nem te lehet különb 
balszélső a földön.

Talán Ludány Gyurka —  most 
orvostanár a kolozsvári egyetemen 
— hozta egyszer a hirt:

—  F iú k !  V o lta m  P esten . O t t  hal
lottam , h o g y  a F ra d i e g y  csoda 
csatárt fe d e z e tt  fel. T u ra yna k  h ív 
ják . B zen es leg én y  vo lt, va lam ely ik  
grundon fed e z ték  fel. É s  o lyan  csa 
tár, ak inek  a lö vését n em  lehet v é 
deni. H a  k ép ze letben  kis kockákra  
osz tjá k  a kapu t és m eg m on d já k  
neki, h o g y  m e ly ik  kockába rú g ja  a 
labdát, h á t húszszor egym á su tá n  is 
odarúg ja . M eg c s in á lja  azt, h ogy  
húszszor e g y m á su tá n  e lta lá lja  f o 
gadásból a  kapufát. O lya n  n a gy , 
m int a  ten iszben  h en g len , az „ is
teni“  S u so n n e , akit az a p ja  ú g y  ta 
n ított ten iszezn i, h o g y  kockákra  
oszto tta  f e l  n ek i a  ten iszpá lyá t és 
addig g ya k oro lta tta , a m ig  a bba  a 
kockába  n e m  tudta ütn i a labdát, 
ahová  az  a p ja  m ondta, A  kü lönbség  
csak az, h o g y  T u ra y t senki sem, ta 
nította . V a d o n  nőtt fe l, m in t a va d 
virág... /.

Egyszer a' OVSC-pályán hallot
tam, amikor Mertln Lojzl előadást 
tartott a többinek. Látta Buchánt, a 
világhírű argói csatárt és látta Ta

kács Il-t, a kis Taklt, aki Buchan- 
Lál is nagyobb. Monttá: azt soha
sem lehet tudni, hogy a kis Tahi 
mit akar a labdávál. Nem lehet, utá
nozni. Különösen Vincze Jenő hall
gatta nagy áhítattal Mertin beszé
dét. Talán akkor határozta el ma
gában a kis debreceni ifi, hogy meg
próbál Takács II. nyomdokaibu 
lépni," V

Azt hiszem, már elsőéves jogász 
voltam, amikor Deák Náci berobo
gott a kollégiumba és mondta:

—  G y e rek e k ! A  Bocskainak: o lya n  
csatársora  lesz, h og y  ilyen  m é g  n e m  
volt. I t t  va n  e g y  p ö ttöm n y i e m b e r .  
V a la m i M a rk o s  n evű . M e g  tu d ja  csi
nálni azt, am it K oh u t. A  s z ö g le t - 
zászlótól rú g  gó lt. I t t  va n  T e le ld  
Pa  ja  és Z em le r  G uszti is T e m e s v á r 
ról, a K in izsibő l. É ze k e t  m e g  kell 
nézn i! - - -

Sajnos —  múlik az idő. Később 
megkoptak a hőseink. A  legendák 
megszürkültek. Még Debrecenben 
kezdődött a dolog. Láttam Orthot. 
Balíedezetet játszott és a kis Mar
kos körülbelül ezt csinálta vele. ecu t 
akart. At lehetett rajta menni... 
Igaz, hogy akkor már Orth sem 
volt a régi. Láttam Kohutot, Egy 
gólt sem lőtt a szögletzászló mállói. 
Sőt, igen nehezen boldogult Deutsch 
Miskával. A  Fradi KÜlönvonatai Dl 
zony majdnem vereséggel mentek 
vissza. Pestre. Később Pesten láttam 
Takács H-t is. Nagy volt, de nem 
az én álomlovagom. Markba is, Te
leki Is, Zemler is megszürkült. Lát
tam Turayt. A  kocka-lövésről szó 
sem volt. Igaz, hogy eltalálta egy 
meccsen , háromszor . te a kapufát 
majdnem ugyanazon a helyen, csak
hogy aligha oda irányozta.

Nem is hibáztatom őkét. Talán 
inkább bennem volt a hiba, mint 
bennük. Megöregedtem egy kicsit. 
Más szemüveggel láttam őket, nem 
az álmok és a legendák szemüvegén 
át. Sajnálom magamat. Kárj hogy á 
legendák kora elmúlt. Szép volt.,.

V ÍV Á S  _ ;'U

A TtSE március ft-cu I. osztályú kizárá
sos' kardversenyt rendez. Es lesz ebben 
a fajtában a második ilyen’ verseny. Az 
elsőt a RÁC rendezte igen nagy sikerrel, 
Valószínű, houy a BSE versenyén éppen 
Olyan sokan indulnak, mert az a klasszis, 
amely számára ez a versenyfajta meg
született, igen nagylétszámú és tehet
ségben gazdag .

A Kecskeméti A.C vívószakosztálya 
március 9-én rendezi országos I II . osz
tályú imrdversenyét.

VÁLOGATÓ VERSENYT AKART REF 
DEZNI

csütörtökön Oslo .a MF.FSOK. de a BEAG 
vívótermébna mindössze hat vívó Jelent 
inog. Ezek aztán hnrátvá-cos körmórkfí- 
7óst -vívtak, válogató jeUoff nélkül, A * . 
eredmény: 1. Rartcw '5 gy.. 2. Németh 
4 gv.. 3. Mikim- i fry., 4. Tilly J. 3 gy..
5. t il ly  I C *  *y „ 6- Szepesi 0 gy.

B IR K Ó ZÁ S

Cegléden nagy Htiimet keltett Gál győ
zelme és Zsémbuki második helyezése. A 
két birkózó bebizonyít., tta hogy a 
CMOVE ne-velőmunká.ia helyes irányban 
halad. Id. Nagy Sándor, a ceglédi bír-, 
kőzósport megalapítója és Száraz György 
büszke a ..fiaira". Egyöntetű vélemények 
szerint Gál még fejlődhet és könnye1* 
Európa legjobb könnyűsúlyú birkózójává 
válhat. Vasárnap a ceglédi birkózók a déH 
kerület bajnoki versenyén vesznek részt 
Kecskeméten Legalább három bn.inoksá- , 
got remélnek a Zsámbokl, Gál. Száraz. 
Erdélyi. Holló, Erdős, Vasvári csapattól.

IFJÜSAG
A mátyásföldi „Corvin Mátyás" gimn.

intézeti kosárlabdabajnokságának ered
ményéi: V III. o.' A )—V „ VI. vegye* 
45: IS. — VII. o.—V III  ,o. B) 14:4, :A 
bajnokság végeredménye: X. V III. A), 2. 
V., VI. vegyes, 3. V I I  o., 4. V III. B), 
A góldobólista vehetői: 58 gólos Bokody 
Károly. 35 gólos Rchütter Richárd, ,37 
gólos Eirkas és Tóvárosi, IS gólos Pusz
tai L. '

A  Szent István glmn-izlam VII. A) érj
V II. B) osztálya, a...két rzoms/édvár 
leftntótih öklözök M-. tyűvel csapott össZO 
a KÍSOK, hcrnálutcai kon tónek cdzA-,An. 
A rrnzy csatában a B) «ck győztök 9:5- 
re. Eredmények, Scbrnled:—Deuls-U dön
tetlen, Píe-ifíar győz Pünk-xvli elles, 
Tatai nyer Viráslialmí 0 . el km. Korá
nyi gvőz Virázbalmi K . e.'lon, Szauaj' 
veszt Gíittorcrrel sh-mben, Bíró mctírVeri 
Gyenru, Molnár kikap Hortobágy ltóli 
Az előláüók a B)-oek.

FŐISKOLA,--"'
: A  MCEQTETEJ1EN, :‘

a Testnevelési Intézet e 1 őc4ásroza tá - 
bari. hétfőn Ilovay Sándor dr oklevenes 
közgazda, testn. tanár „A  trztaeyelé* Je
lentősége az üzemek életében1' elmen) 
tárt' előadást, '__'____,

SZERKESZTŐI ÜZENETEK,.- •
Simon .József. Eser. I. Játék közben

sem a, hálót. sem. :-.z asztalt. mzc sszhá^ 
<5 ti üti ól. Esetleges crioLV.'ik ro;',s>. ina-Aaj, 
r.üú-.t.it. .2ó. pere tv. 5 penw i.-.c.>̂ .nrtrfci- 
táe. 3.;.3,ór.flk számit., é.) .

V. V. 4., Budapest. V. Kerné-; B&8C* 
bBl .került u  HunkiteiúOá. - 'iláfcóslzlvfett 
ízkótt.-i.'K'bMzi; -



íssa
Ö K Ö LV ÍV Á S  kas, Zörgő  BVSC, M olnár (K is tex t.),
4 * * . a jí Szeip PeLE , ősze R P L E , Némethi

t l í? V € í2 5 € 5 §  Szolnoki B SzK R T, P á lf fy  (Kol.

Budapest ökcTvivöfMAV)i utassy MAC> Var»e MAPC-
Nehézsúly (8 ) :

Homolya, M ogyoródi FTC , Nagy,

Péntek, 1941 fe ta a á í

■ bajnokságára!
Vasárnap sste kesdődált 
a bajnoki versen* a 
ge'gotatér SerméSsest
M int ismeretes, tava ly  december

ben a MÖSz helyiség hiányában nem 
tudta megrendezni az 1940. évi Bu- 
dapest-bajnokságot. A z  elmaradt 
bajnoki versenyt most március 2.-a 
és 9.-e között ta rtják  meg. A  ve r
senyre hatalmas számban neveztek 
ökölvívóink. 138 nevezés fu to tt be 
az egyhetes versenyre. Minden szá
m ottevő versenyzőnk indul a bajnok
ságban. A  nevezések:

Légsú ly  (1 4 );
Podány BVSC, Hám ori FTC , Kiss 

W M T K , Horváth, Somod! B SzK R T, 
Zseni, Grósz (Lap ter jesztők ), Rei- 
nitz, Hudák BTK , M ester BVSC, Ga
lambos R P L E , Bubla (firs . L E ),  
V incze és Kovács (Kecskem éti L E ).

Harm atsúly (1 5 ):
Bogács W M T K , Art.ner, Horváth  

BVSC, Szampiás M PSE , Breitner 
B TK , Darai DTE, Lovas, Szabó B. 
B SzK R T , P a ty i ’ L . SLE , Róka 
M A  VÁG , Bartha NSC, Kovács 
(Kecsk. L E ),  Erdei M AC , Tom csala 
M A F C , Berna (K is tex t,).

Pehelysúly (1 9 ):
F rigyes  B SzK R T, Csapogya M PSC, 

Szelezsán, Váczi W M TK , Szumega, 
Tarapcsik FTC , Erős, Bene I I  BVSC, 
Darai, Bartha DTE, Krizsán (K is- 
test.), Patyi, Lendvai ÉLE, Dorcsák. 
PeLE , Kniep igi R P L E , Sebestyén 
NSC. Bellus M A  VÁG , Daróczy (K ol. 
M Á V ), E rdei M AC.

Vadász BVSC, M észáros B SzK R T, 
Erdős B TK , Balatoni BEAC, Varga, 
Orosz M AFC .

A  bajnoki verseny küzdelmei va 
sárnap este 6 órakor indulnak m eg 
a M A V A G  golgotatéri nagytermében.

A III. kér. LE és XI. kér. LE ököl
vívói pénteken este barátságos mérkőzés 
keretében csapnak össze egymással a 
kiskoi-onautcai polgári tornatermében. A 
mérkőzés este 7 órakor kezdődik.

A MAC ökölvívók orvosi bizonyítványa 
még nem futott be a MöSz-be. azért a kék
sárgák öklözöl nem vehetnek részt a Bu- 
pest-bajnokságon. Hacsak az utólag be
mutatandó orvosi bizonyítványt el nem 
fogadja a verseny szövetségi képviselője.

Az ökölvívó Í5ndapest-ba jnokságon a 
szövetségi képviselő Sulkó Béla, szövet
ségi kapitány lesz.

Erich Campc visszavonul. Campe. a ki
tűnő német váltósűlyú ökölvívó vasárnap 
lépett utoljára szorltóba. A  losangelesi 
olimpián második helyezést elért rendőr- 
ökölvívónak ez volt 400. mérkőzése. 
Campe 20 éves.

A. német ifjúsági ökölvívófoajnoksá- 
gokért már november elsején elkezdődtek 
a küzdelmek a kerületekben. A döntőket 
április 1. és 6. között tartják Stutt
gartba;..

Könnyüsúly (1 6 ):
Németh, Horváth M PS E , Vojno- 

vlts, M itterar BVSC, Móniéra, K o 
csis B TK , Barinka FTC , Ebergényi 
MESE, Eperjesi DTE, Strincz, A li 
B SzK R T. Lendvai ÉLE, H idasi SSE,
Budai M AC , Oláh M A FC , Ham ar 
W M T K .

Váltósúly (25):
Mándi, F e lleg i FTC . Baráth, Gár- 

dnnvi 'S tv r v iw rr  W M T K  Torm a TT E7/éI;híz dísztermében (V ili., Magdolna- uonyi, feti.mgisze^ VVM.IJA, io rm a  u ,  u,.ca 5,). A 17 számból álló műsorban
férfiak és nők szabadgyakorlata, tréfás 
talajtorna, felemás-konátgyakorlatok. rit
mikus tánc, szertomabomutátók, erdélyi

T O R N A
■Debrecen város tornászbajnoksájráuak

részletes eredménye: 1. Tóth DTE (ló 
9.6, gyűrű 9.7. korlát 9.8. nyújtó 9.8, mű- 
szabadgy. Ö6y 48.5, 2. Mogyoróssy DTE 
'9.3, 9.8. 9 0, 9.6. 9.5) 47.3, 3. Bot űy.
DEAC (9.1. 9.4. 9 4, 9.3. 9.4) 46.6. 4.
Hajdú DEAC (9. 9.4, 9.1. 9 2. 9.7) 46.4.
5. Szabó M. DTE 19.3. 9.2. 9. 9 4, 9.4)
46.3. 6. Bállá T. DEAC (?. 9.5. 9.4, 8.7. 
9.4) 46, 7 Klencs DTE 45.8. 8. Vermes
DEAC 43.0. ü. Bállá B. DEAC 40.7. 10. 
Papp DTE 40.3. 11. Szabó B. DTE 39.6, 
12. Krisch DEAC 3ö 4.

A I5TC Iszer-ránílprdíjas versenyére 10 
testület 172 tornászt nevezett A nevezések 
megoszlása: Ifjúságiak (csak férfi-k) 9 
csapat; kezdők: nők 7, férfiak 17 csapat; 
haladók: nők 7. férfiak 6 csapat: képzet
tek: nők 4. férfiak 6 csapat: öregurak:
1 csapat. A nagyarányú hármas-csapat- B 
verseny vasárnap délután 4 órakor kez
dődik a Klotild-utcai tornateremben.

Az NTK országos női zsinórlabdamér 
közest rendez vasárnap délelőtt 9 órakor 
a szentkirályiutcai tornateremben.

Székesfehérvárott vasárnap to-rnabemu- 
ta'ót. rendeznek. A bemutatóra Budapest
ről a Postás kapott meghívást.

A Vasas SC szombaton este nagysza
bású torna bemutatót rendez a Vnsas-

Oláh, Horváth B TK , Bene, Baydi, 
H aris BVSC. Eperjesi, Bartha, K iss 
DTE, Kővári, Vépi B SzK R T, Rosen- 
berg M LSC, Barták M PSE, Balázs 
PeLE , M olnár M Á V A G , Oláh SSE, 
Pu ía i K LE , Korányi M A FC , Kovács, 
V aragya  ELE.

, Középsúly (2 2 ):
Csontos FTC , Jákits, Scímeidet 

B SzK R T , Szabó, Szalay BVSC, 
'Torma II,  Oláh B TK , Bene M PSE, 
Sisá. M LSC, Bartha, K iss DTE. 
Vajai?, Braun, Sehütte (K is tex t.), 
V a ragya  ELE, Oláh, Szalay SSE, 
Pu la i LE, Kulcsár BEAC, Korányi 
M A FC , Kass M A V A G , N y ira ti 
W M T K .

Félnehézsúly. (16 ):
B ittera, Járai B TK . Szigeti, Buth

tapsösíánc. női eportrevü, zene- ér ének- 
számok, némajáték váltják egymást. A 
nagysikerűnek ígérkező tornaünnepély 
este 8 órákor kezdődik,

í fb z A S
A MAFC tanácsa és választmánya már

cius hó 3-án együttes ülést tart, ame
lyen Farkas Imre, az úszószakosztály el- | 
nőké emlékezik meg Donáth Leó dr-ról. 
a MAFC egykori bajnokáról, a magyar 
űszósport nagy halottjáról.

AZ ÜSZóSZÖVE'TüÉG 
iskola! bizottsága Ülést tartott üzeni 
Sayzon Sándor dr elnökletével.. A bizott
ság nagyszabású terveket dolgozott ki a 
fővárosi és vidéki középiskolai úszó
sport fejlesztésére. Szék során közép
iskolái nemzetközi versenyek rendezése, 
a lebontásra kerülő óbudai ICTSOíf- 
uszoda helyett új diákuszoda építése is 

T, . — , a szerepel. A bizottság múnkatervét Zsin-
3íTC, Jászai, iMémeth A M T K , Fai--f g0r László tanár állította össze.

Alakul az ászónaptár
Közeledik a MTJSz márciusi tanácsúié-* 

sének napja. Az egyes bizottságoknak 
ekkor kell bemutatniok munkaterveiket. 
Ez az oka annak, hogy a téli holtidény 
ellenére is nagy sürgés-forgás látható 
minden este az úszószövetségben A  bi
zottságok készítik elő jelentésüket.

Annyi már is biztos, hogy a júliusi 
műsor középpontjában a magyar-német 
úszó- és vizilabdamérkőzés, az augusz
tusiéban az országos bajnokság áll. A 
magyar német mérkőzés július 19. és 
20-án lesz valamelyik német városban, 
előreláthatólag Berlinben. Előtte egy hét
tel a Buda pest-bajnokságok keretében 
válogatóversenyt úsznak versenyzőink az 
országok közötti találkozóra. Míg a vá
logatott gárda Németországban jár, a 
többiek hírverő körúton vesznek részt a 
vidéki városokban.

Augusztus l()-én lesz a vidéki úsző- 
kongresszns, előreláthatólag Nagyvára
don, vagy Kolozsvárott. A  magyar baj
nokságok időpontja: augusztus 15—18—17.

A nemzetközi bizottság csak a külföldi 
szövetségekkel való megállapodás után 
állítja össze műsorát. Mint ismeretes, 
válogatottjaink a németországi úton kí
vül Olaszországba és Svédországba, to
vábbá Jugoszláviába is ellátogatnak az 
idén. Szó van horvát-magyar és szlovén 
magyar úszó- és vizilabdamérkőzés rende
zéséről 2S.

M a r o s  v á s á r h e l y i  

tervek
A  \isszacsatoIt erdélyi részek 

úszósportjában egészen különleges 
szerepet já tszik  M arosvásárhely. A z  
M SE úszói nemcsak Erdélyben á ll
tak  magasan a többi egyesületek 
versenyzői felett, hanem a, román 
bajnoki versenyeken is nagy fö 
lénnyel győzedelmeskedtek. P ed ig  
M arosvásárhelyen csak egy  régi, 
rozzant uszoda áll az úszók rendel
kezésére . . .

Rögtön a visszacsatolás után ösz- 
szeültek az M SE vezetői és v e r 
senyzői és . nagyszabású terveket 
dolgoztak ki nemcsak a  m arosvá
sárhelyi, hanem az egész székely
fö ld i sportélet m egszervezésére. A  
terveket, bemutatták a város ható
ságainak, m ajd m egküldték a fő v á 
rosi sportszövetségeknek.

A  tervek szerint M arosvásárhelyen 
megépítenék a „Székely Sport O tt- 
honát“ . A  város á lta l rendelkezésre 
bocsátott 14 holdas park területén 
korszerű labdarugó-, atlétikai és 
kosáriabda-páiyát építenének, v ívó 
csarnokot, teniszpályákat, fedett 
tornacsarnokot és versenyuszodát. 
A  nagyszabású tervek  végreh a jtá 
sára. m integy 580.000 pengőre lenne 
szükség. Ebből a korszerű verseny
uszoda és a külön edzömedence 
megépítése 130.000 pengőt igényelne. 
E rre  van talán a legsürgősebben 
szükség, m ert az M SE  uszodája m ár 
a lig  használható.

KÉZILABDA
IfiúsSsfi kézilabda iobortót rendez a 

Ii.S/.KRT március l-6n, szombaton 3 óra
kor a BSzKRT-sporti)'lenen.

Hét csapatot — öt férfit és kát nőit
— nevo/ett az MTE a szabadtéri kézi
labdába :i TK'ksáara.

A MAFC szerdán tartotta első szabad
téri cd zárét. A  népes odzéocii az első 
csapat (sarjai majdnem teljen szambára 
ott voltak. Néhányon, etsó'sorbarn az 
óriási önbizalommal dolgozó lesné ki. már
is kitünően mozogtak. A  csapat edz,érni t 
idén Í3 Do-bler Antal Károly testnevelő 
tanár irányítja.

K E R É K P Á R

Tilos a nemzetiszfnű 
meg viselése országos 
versenyeken!

Szabó László, a kerékpárosok országos 
kapitánya elhatározta, hogy a jövőben 
semmi körülmények között sem engedi 
meg. hogy a versenyzők akár az ország
úti, akár a pályamérkőzéseken nemzeti
színű mezben álljanak rajthoz,

— Azt tapasztaltam az elmúlt esztendő
ben —-^mondja Szabó —, hogy a nem- 
zeiiszmü mez mind az országúton, mind 
a pályán minden boldog-boldogtalan 
ékessége lett. A nemzeti színű ujjast fel
húzni: jelkép. Azt jelenti. hogy egy 
nemzet megtiszteli fiát azzal, hogy kép
viselje színeit más nemzetek legjobbjai 
ellenében. Nem engedhetem meg, hogy 
ez a jelkép elsekélyesedjék, s ezért 
szigorúan megtiltom mindenkinek, hogy 
s válogatott mezt (akár a foorvöros- 
színűt, akár & nemzeti színeket jelképe
zett) országos versenyben bárki, bármi 
címen magára öltse. Aki valaha váloga
tott volt. az majd kap egy kis jelvényt 
esetleg „válogatott! sapkát4’, magát a 
címeres, nemzetiszínű mezt csak a tény
leges válogatottsága pillanatában, a vá
logatott versenyen viselhetik legjobb
jaink.

K O S Á R LA B D A

A BBTE-PÁLYA .VASÁRNAPI 
KOSÁRLABDA MŰSORA 

Női villámtorna: Gamma—TFSC I.
(vezeti: Nőim és Körmendy), 2. MAFC 
—TFSC II. (Nenn és Körmendy, 2.30. -  
Férfi villámtorna: BEAC IV>—MAFC
(Here.? és Kuozin), 3. BEAC ITL— 
BSzKRT in .  (Iíerez és Kiiczin) 3.30. — 
Női: MAFC—Gamma (Jánosházy és Ba
dacsonyi), 4. — Férfi: BSzKRT III .—•
MAFC (Jánosházy és Badacsonyi), 4.30. 
BBTE—3TC (Mészáros és Holtai), 5. — 
Női: BEAC II.—BBTE (Mészáros és
Holtai), 5.30. BEAC T.— BSzKRT (Hepp 
dr és Szittner), 6. TFSC I.—BEAC II. 
(Huíényi és Velkei), 6.30. BBTE—BEAC
I. (Hepp dr és Szittner), 7. TFSC II.— 
BSzKRT I. (Hulényi és Bácsalmási dr), 
7 30. — Szövetségi-díj: BTC—BBTE
(Szamosi és Enyedi), 8. Gamma—TFSC 
(Hercz és Mészáros), 9.

A II. O. FÉRFIBAJNOK SÁG ÁLLASA 
A TÉLI FORDULÓ BEFEJEZÉSE UTÁN

1. BBTE 7 7 — 14
2. BEAC 7 6 1 12
3. BSzKRT 7 6 2 10
4. MRTSE 7 4 3 8
5. MAFC 7 3 4 6
6. Gamma 7 2 5 4
7. TFSC 7 1 6  2
s: WMTK 7 — 7 —

A III .  O. FÉRFIBAJNÖKSAG ÁLLÁSA
1. BBTE 

2-3. BSzKRT 
2-3. MAFC 

4. BEAC 
5-6. BSE 
5-6. VÁC -

7. Vacuum
8. KLE ••

7 7 — 14 
7 5 2 10 
7 5 2 10 
7 4 3 8 
7 3 4 6 
7 3 4 6 
7 1 6  2 
7 — 7 -—

Vitéz Szomolnoki vezet a I I  osztályú 
kosárdobóranglétrán. A téli forduló be
fejezése után a ranglétra állása a követ
kező: v. Szomolnoki (Gamma) 106, Bíró 
MRTSE 102, Fülöp (Gamma) 81, Kanmn- 
cza BSzKRT 80, Erdei és Kiss. J. BBTE 
66, Farkas MRTSE 56, Rébav BEAC, 
Bors BSzKRT 55, Körmendy BBTE 47, 
Buhász BEAC 45. Mádi MAFC. 44. Rad- 
ványi és Perei BEAC 39, Schuck BSzKRT 
38, Gödör MAFC 37, Mátyási I. MAFC 
33, Kuczin és Efrexnow TFSC, Szilvássy 
MAFC 31, Eriéi BSzKRT 25, Tass 
MRTSE, Csimma és Buják MAFC 22.

A  III .  o. férfi kosárdobóranglétra 
állása: Németh BSzKRT 129, Szabó
BBTE 118, Kohn VÁC 107, Szántó VÁC 
92, Serény VÁC S6, Gárdosi BEAC 59, 
Szántó BBTE 58. Héber KLE 53, Marosi 
MAFC 52, Serly (Vacuum) 44, Gyöngyösi 
BSzKRT 39. Kókai BSzKRT 38. Merza 
MAFC 37, Minni BSE 36, Eleim VÁC 35, 
Hátai MAFC 34, Zay gróf BEAC 32. 
Varjú BSE 31, Ábrahám és Hinza 
BEAC 30.

MAROSVÁSÁRHELYEN
ács alábbi eredményeket érte el a BSzI0í3? 
és a TFSC kosárlabda' csapatai

BSzKRT—Bolyai ref ff. 75:li (41:9).. 
Kosárd-obó* Mogyorósa (21), Szamosi (w)o 
Velkey (18), Sipőez (14). Kardos (2)* 
illetve Tamás (8); Gólya és Veres (4—4>o 
Molter (2) és Várad!.

TFSC—Bolyai ref. 2?. 68:25' (44:1Ö). K®« 
sár-dobó: Szittner (34), Szomor íl9)i' Gaál 
(8), Ke-Ieme-n (3). Birő és Palásíby (2—2% 
illetve Tamás (16), Veres (5), Gólya é-s 
Molter (2—2).

BSzKRT—Rákóczi kát. gr. 124:8 (54:.C).
Kosárdobó: Mogyorósi (40), Velkey (2T)v 
Szamosi és Mátyási I I  (26—26), Kardos 
(5). illírtv-e Schmdit, Mü-fai (4—4).

BSzKRT—TFSC 66:36 (35:15)., Ko&áirda- 
bó: Mogyorós! (32). Szamosi (14), Velkey
(12) , Skló (5), Kardos (2) és Mátyási II* 
illetve Szomor (12). Szittner (8), K d e 
in on (6), Gaá! és Bíró (5—5).

Bolyai g.—Rákóczi ír. 33:17 (14:6). K o 
sár-dobó: Tamás (18) Veres, Gólya, Mol-ta 
(4—4), Vára-di (2) és KnÖpflcr, illetvO 
Szabó (7), ílornyák (5)# Hajdú (3)» 
Scbnrdt (2).

TFSC—Rákóczi ff. «2:12 (24:S)0 Kosár
dobó: Szittner (24), Bíró (14). Szomor
(13) . Gr.ál (6), Kclem-en (4) és Palásthy. 
illetve Szabó (8), Hornyák (2), Molntás* 
és Mülfai.

TEKÉZÉS
LEGKÖZELEBBI BAJNOKI MÉRKŐ

ZÉSEK
Hármas csapatbajnoki. I. esoports

WMTK J3)--IíSzKRT B) február 2S-án 
délután 5.30 órakor HÉV pálya. Vés.: 
Pintér HÉV. — MÁVAG—Daxmvia már
cius 2-án, délután 2 órakor Kubányai-úu 
Vcz.: Tislér BSzKllT. — II.. csoport? 
Előre C)—■BSzKRT A ) március 2-án dél
után 5 órakor Baross téri pálya. Vez.s 
Fellegi (Köb.). — Kistext—HÉV március 
2-án déiel-ott S órakor Kislexí-pálya0 
Vcz.: Somogyi BSzKRT.

Négyes csapatbajnokság. A) csoporti 
Damuvia—Köb. Kaszinó február 28-án dél
után 6.30 órakor Angol-u. pálya, * 1 2 3 4 5 6 7 8 . Vez.s 
Zav-etz (Corvin).

Nyolcas csapatbajnokság. I  osztály:
WMTK—Corvin március 2-án délelőtt 9 
órakor HÉV-pálya. Vcz.: Kiriosi (Előre).

Országos csúcs javítás a KKí vegyes dó- 
bábban. Kemerlia János (Előre) a DrHSC 
clilemi bajnoki mérkőzésen az eddigi 
439-cs csúcsot 467-re javította. Az eddigiíi 
is Előrc-játélkos, Staffa Károly tartotta. 
Kemcrlo részibetjiobáisaí: 60, 62, 60, 63. 67̂  
312 (teli), 27, 25, 36, 36. 31 = 155 (taro*ás)„

AZ ŐSZI FORDULÓBAN ELÉRT 
CSAPAT, ILLETVE EGYÉNI TELJESÍT

MÉNYEK.
A  Kistext csapata már az előző évi 

bajnokságban is résztvett. A  sorsolásóls 
folytán nyolcas csapata a XI/B-be, & 
négyes csapata a 4'B-be került.

A  8 II'B-ben 10 játékossal szerepelt © 
négy ponttal a 4. helyen végzett. A csa
pat 14 615 fa dobása S65.4 átlagnak felel 
meg. öt mérkőzésből kettőt otthon. & 
pestszentlőrinci pályán játszott, s ezen 
szerezte a négy pontot. 400-on felül do» 
bott: Faller (402), Törő (403), Foór, EE 
(401). Az 50-f-50 dobásban legjobban sze
repelt: 1. Polgár I I  381.4, 2. Bólizs
379, 3. Faller 368.8, 4. Törő 366, 5. Híd
végi 363.8 átlag.

A  4/B)-csoportban 6 játékosuk szere
pelt, s ezek közül csak Poőr I I  játszott 
minden mérkőzésen. A  csapat 8 ponttal & 
második helyre került. Négy mérkőzést 
otthon, egyet idegenben játszott. A& 
Előre A)-csapata elleni mérkőzést 22 fá
val vesztette el, ez volt az egyetlen ve
resége. A  10.460 . fa dobása 523 átlagnak 
felel meg. A  100 telibe egyénileg legjob
ban szerepelt játékosok: 1. Hídvégi 4536*7* 
2. Bódizs 523, 3. Poór I I  519.8 átlag.

A LaFC csapata új egyesület, cs&fe 
nyolcas csapattal nevezett. A  sorsolásnál 
a II/B) csoportba került. A csapat 
14.153-as fa dobása 353.8 átlagnak felel 
meg. Két ponttal az 5. helyen végzett. Áss 
Apafi-utcai pályája csak az őszi forduló) 
után készült el s így minden mérkőzé
sét idegenben játszotta. A csapat legna^ 
gyobb eredménye 2946 fa, ezt az Előre 
B) ellen a Baross-téri pályán érte el, 
Egyénileg legjobban szerepelt játékosok: 
1. Kohut 380.2, 2. BratkÓ 375.4, S. Varga 
A. 365.2, 4. Gállá 355.2, 5. Tamási 349.2,
6. Ullmann 336.2 átlag. 400-on fe>ül csak 
Kohut (414) és Bratkó (403) dobott.

^SOZl

Bajor Gizi tűz
halála44 Ómoravicán

A  jugoszlávia i öm oravicáról Ír
ják :

A  helybeli moziban most került 
sor a komoly sikeréről itt is híres 
■jtüét íogoly“ -ra. Felcsigázott ér
deklődéssel vártuk Bajor Gizi is
m ert film jét. De csak az első re 
stiét láttuk. A  film  közepén szüne
tét tártotlak, szünet után pedig k i
derült, hogy —  az előadást nem 
folytathatják.

A  második rész előkészítése köz
ben, meggyulladt a film  és el is 
égett. A  gépésznek csak annyi ide
je  volt, hogy a lánggal égő film 
szalagot lekapja a gépről és a tűz
biztos gépkarara közepiére vesse. 
Azután kiugrott és becsapta a vas- 
ajtót.

ómoravicán most mindenki arról 
beszélj hogy Jávor és Bajor vájjon 
találkozik-e még valaha.?

Makay Margit és Rajnay Gábor 
tudatalatti szerelme

(M ő t e r e m l á t o g a i á s )
Ráthonyi Ákos rendezi a „Havasi 

Kapsütés‘‘ műtermi jeleneteit a Hun
niában. A  felvevögép szanatóriumi 
szobákban, napozó erkélyeken, or
vosi dolgozókban gurul. (A  felvevő- 
gépet ugyanis gumival burkolt kere
keken tologatják.) A  néma szereplők 
fteveröszékekben sütkéreznek. (H a 
vasi napsütés helyett fényszórók 
eugárözönében.) Ezeknek a segéd- 
Ezinészeknek sem volt még Ilyen jó 
dolguk a filmgyárban! Végighéveré- 
Bzik az egész munkaidejüket. Mert 
ők a havasi szanatórium betegei.

Az orvosok: Rajnai Gábor (ked
ves, örökifjú), Makay Margit (ko- 
saoly, csupaszív). Vértess Lajos (ke

mény, m indenttudó).
Makay M a rg it orvosnője és Rajnai 

Gábor orvosa évtizedek óta él fent, 
a havasi napsütésben., betegek és 
álbetegek között, g yó gy ítva  őket a 
tudomány eszközeivel és a szív kü
lön m ódszereivel. E z  a két ember 
m ár régen szereti egymást, anélkül, 
hogy tudna erről a szerelemről. 
Tudatalatti szerelm et éreznek egy 
más iránt. Makay  M arg it és Rajnai 
Gábor já téka  m ár a felvevögép  előtt 
is elragad m indenkit.

Tolnay K lá r i gazdag és beteg 
leányt já tszik . Turay Ida szegény, 
de sokkal kevésbé beteg. A  két lány
nak egy  fiú  tetszik . A  síoktató. A  
fiú  nagyon egészséges és nagyon 
szegény. A  végén  tehát a két lány 
közül a —  szegén y  győz.

A  síoktatő: Herényi László. A rró l 
álmodozik, hogy. egyszer talán ő is 
viselhet rendes utcai ruhát. Most 
csak síruhát és szmokingot hord. A  
nappali s íleckék  után ugyanis min
den este táncoln ia kell...

Sacha Ctullry felesége Is Jélsslk 
a „Kilenc agglegény" című 

Aj OuitrylUmfcen
Sacha Cíuitry írta és rendezte a „K i

lenc agglegény”  című vígjátékot, amely
nek a cselekménye abban az időben ját
szódik, amikor Paris már inkább ha
sonlított a megbolygatott méhkashoz, 
mint a régi, vidám mű v észfővároshoz. A 
történet abból indul ki, hogy az idegen 
állampolgároknak el kell hagyniok Fran
ciaországot. Jean, aki az ötleteiből él 
fezt a szerepet Socha Gnitry játsza), 
azonnal elhatározza, hogy a szegény 
francia agglegényekkel elvétet! azokat a 
külföldi nőket, akik anyagi áldozatoktól 
sem riadnak vissza, hogy megszerézhes- 
sék a francia állampolgárságot. (Ez bi
zony nem valami erkölcsös ötlet, de — 
nemcsak Parisban volt rá példa.) Az 
egyik férjet kereső leányt, egy bájos kis 
amerikai énekesnőt, Sacha Guitry fiatal 
felesége játsza: Genevleve Gnitry. A ma
gyar moziközönség most fogja megis
merni ezt a kedves, tehetséges színész
nőt. (ö  az, aki a „névházasság" megkö

tése után tudja meg, hogy a jóképű pá
risi fiatalember, aki szereti és akit ő is 
szeret, szívesen feleségül is venné. Ezért 
aztán a ..névházasság'’-ot sürgősen meg
semmisítik. hogy sor kerülhessen az igazi 
szerelmi házasságra)

Tovább kell játszani a „Kacagó mű- 
sort-'. A Savoy és Pátria mozi ötletesen 
összeválogatatta a legjobb komikusok 
filmjeit s ezt a műsort most a közön
ség nagy érdeklődése miatt tovább kell 
játszania.

A MOZIK MtJSOKA
r ö v id ít é s e k  Sz = szombat, v -  vasár

. nap. n «= >/«, í  = 14, h = %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit körét SS. Tel: 153-034. 
f6. IS, Í10. Sz, V : fá-kor is. Elnémult 
harangok. (Kiss Ferenc.)
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sáidor-u. S. 
T. ■ 181-244 10-töl 24-lg folyt Magyar- 
Ufa-, Luce- és Fox híradó. A  modern Tá. 
volkelet. (Colin Köss). Értékes rongyok. 
Farsangi szemle 1941. — Síversenyek Gor- 
tir.a d'Amnezzoban. Rajzfilm 
CASINO ' Eskü-ót !. T.; 383-102. fS, hS. 
hlO. Sz. V.: n4-kor is. Dankó Pista. 
(Jái or.)
OfTY tf'lmne csóozár ó* SS T  - 111140. 
h6, h8, hlO. Sz. V.: h4-kor Is. Egy visz- 
szanyori élet. (Merle Óboron.)
CORSO Váei-utea 9. Tciettt: 182 818.
f6. fS, flO. Sz. V.: f4-kor is. Mickcy 
íioóncy, Jndy Garland; Nem gyerekjá
ték. 4. hét!
BÉCSI Teiéz-körát 28 Te!.: tf5-932.
f6. fS. flO. Sz. V.: f4-kor is. Alipar-g 
(Gary Cooper.) 3-ik hét!
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-545. 
nfi, 18, hlO. Sz. V.: ii4-kor is. Viasza az 
úton. (Csortos.) 2. hét!
HÍRADÓ Erzsébet körüli 1* T.- 222-499.
9-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-, Fox- és 
Luce híradó, tígetők élete. Farsangi 
szemle 1S41. Síversenyek Cortina d’Am- 
pezzoban. Rajzfilm.
OMNIA Köicsey-dtca S. Tél. 1S0-125. 
5, n8. Í10. Sz. V.: 4. 6. S. 10. Tokaji aszú. 
(Fedák.í 2-ik hét!
RADIÜS Nagymcző-ntca 25. Te!.: 122 098. 
Í5, 7. flO. Sz. V.: 2-kor -e. Egy asszony 
három, élű te. (Charles Royer.) 8-ik héti 
ROYAI APOU.O Erzséhet-kfir’nt 45 T :  
222-002. « 6. f8. hlO. Sz. V.: 3kor is. ITatos- 
fogat. (John Ford vllágfilroje.) 2-ik hét! 
SCAUA Trréz-körút 60. Tel.: 114-411.
f5, 7, fíO. Sz. V.: 2-kor is. A ManJerley- 
ház asszonya. ,(Joa:n Fontaine.) 3-ik héti 
URÁNIA Háknczi-ut -j 1 j'ei.: 1-16 (1-1 b.
5. n8, flO. Sz. V.: 3-kor is. Elnémult 
harangok. (Kiss Ferene.)

Után.láísíö mozik
BROADWAY ICároly-körút 3. T .; 422-722 
Í4, fS. f 8.' flO. Sz. V .: f2-kor is. Égy csók 
ás -.émmi más.
C APITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
11. ffi, f4, fS, f8, flO. Kék madár. 
CORVIN ÜllSi-út 40. T.-. 138-988. ?4. ÍB, 
f8. flO. V.: f2-kor is. Szeressük egymást. 
V. d. e. f i i :  Nem loptam én életemben. 
ELIT Szent Tslvái körút 16. Tel.: 114-502. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Szeressük egy
mást.
HOLLYWOOD Rrahien fér 8 T.- 225 003
Í4. fS, f8, flO. V.: fí-kor Is. Zárt .tár
gyalás. V. d. e. f i i :  Szívek svimfón-iáia. 
KAMARA Dohány-u. ' 42. Tel.: <28 SOI. 
lí,  2, 4. 6. 8, 10. Tóparti látomás.
I. LOYI) Hol iá-utca 7'a Tel.: 111-994.
f4. f6. í’8, flO. V,: f2-kor is. Szökevények. 
PALACK Erzsébet körút 18. T,: 221-222.
II, 2, 4, 6, 8. 10. Frankenstein fia. 
PATRIA Nénszioház utca 13. T.s 145-673. 
4, 6. 8, -10. V.: 2-kor is. Kaoatfó esték, 
(taurcl—Hardy. Zoro—Huru.)
SAVOY Üllői út 4 T.; 140-040. ?4. f6. f8 
flO. V.: í2-kor is. Kacagó esték. (Laurel 
—Hardy, Zoro—Karra.)
S1MPT.ON Horthy Mii;lés-út 62. T  : 268- 
999. Í4, f6, f8, flO. V.: Í2 kor is. Szeres
sük egymást. V. d, e. 11: 3 kis ördög. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4 T.: 225-276. 11,

: f2, Í4, Í6, fS, flO. Hatodik emelet.
Továbblátszó mozik

ALKOTÁS Gömbös-út 11. Tel.: 855 374. 
n4. n6, ni, nlO. V.: n2-kor is. IsMt, vagy 
nemi V. d. 0. 11: Koch Köbért, a halál 
legyőzője.
PE0VAROSI Irányi atca 21. T.: ^4 563. 
4. 6. 8. 10. V.: 2. hZ. 4, h5, 6. h7. 8. 
h9, íő. Oz.
BUDAI AfOU-O Szána tér 551-500
Í5. h7, 9. V.: Í2. f4, Í6, f8, flO. Mindönki 
mást szeret. V. <3. e. h ll: A bánya ördu^e. 
Alpidűm, a esodalámpa. •
EÉDUKADO. Népszínház ,n. SÍ. T .; 133-171. 
4, 6. 8, 10. V.* 2-kor is. A Rothsehild- 
csailad.* V. d. e. 10, f l2: Piros bu?y«lláris. 
HOMF.ROR- Hermina-út 7. Te).: 196:178. 
h5» 7, nlO. V.: f2-tő>i. Sehubert-öz-',.reTjátI. 
IPOLY Ceiáky-utea 65. Telefon: 292-626. 
f4,' f6, fS. f 10. V.: f2-kor is. Jg-on, vagy 
nem? V. d. e. 11: 100 férfi 1 kislány. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária 7. Tel.: 
134-644. f4. f6. f8. fid. V . i , f2-fcor ifi. Az 
ifjú Edison. V. d. e. flO, fl2; TarzOJi 
győz.
OLYMPTA Erzsábeí kŐrúf 26 T.- 423 18S 
11. 2, 4, 6, 8, 10. Az ifjú. Edison. 
OTTHON Benk'zkv utca 3. Tel . 146*447
n4, n6, nS, nlO. V.: n2-kor is. Mindenki 
mást egeret. V. d. e. 10, fl2: I l l  és. 
PHONIX Rákóczi úi fik fei.; 223-242. 
11. 1. 3, 5, n8, HÓ. Kiéimma.
IITALTO Rákóczi i)t 70 Telefon: 224 443.
1X, 1. 3. 5. iT0 V.: 10. 12. 2. 4. 6. 
8, 10. Mindenki máét szeret.. Á motoros 
ördög.

A  H A D Iö  M Ű SO RAs 
Péntek, február 28.

Budapest I  (549.5 m): 6.40: ÉbreöstfiL
Torna. — 7: Hírek. Hamfflcrbezek. — 102 
Hírek. — 10.20: Ruszin előadás. — 10*45: 
Az elektro-ináignesies hullámok szerepa <b 
gyógyításban. Irta: Köves'l.iige'thy Iván 
d>r. — 12.10: Thomán Mária hegedül, zon
gorán kísér Hajdú István. — 12.40: Hí
rek. — 12 55: Hetényi Kálmán énekek- 
zavgpré.n kíséri Érsek Mária.. — 13.30: 
A rádió szalonzenekara. —• 14.30: Hírék.
— 15.20: Suki Tóni cigányztenckar-a. —*
16.15: Ivadékgondozás a vizek mélyén-
Irta: Bánki Sándor. — 16.45: Hírek..,' — 
17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 
37.15: Liszt: Mirfisztó keringő. Hangié- 
mez. — 37.30: Emlékezd® Eötvös Tarnál" 
ra. Koznia György előadása. — 18: A
József nádor 2. honvéd gyalogezred zene
kara. Vezényel: Seregi Artúr* — Közben 
18 30: Sportközlemények. — 19: Hírek
magyar, német és román nyelven* —* 
19.20: Erdélyi gyermekek között. Beszél 
Gecső Sándomé. — 19.35: Jazzrdáéok és 
táheszámok hanglemezről. — 39.55: Ma
gyar öni,sirí-eret. — 20: Magyar városok 
nótaesokra. Összeállította Za.mál D-é-nes 
dr. Közreműködik Kékes. Irén. Káday 
László és Sárai Elemér cigányzenekara*
— 20.-45. Külügyi negyedóra. —- 21: Hősök 
és csolszövők. Abonyi Géz*n és Üray T i
vadar előadóestje. — 21.40: Hírek. — 
22: Mindenbő'1 egy kévését. ButtÓla Ede 
tánezsnekara játszik, a Rajkók zenekara 
muzsikál* — 23: Hírek német, olasz, ah- 
gol ée franc i a nyelven. — Utána kb. 
23 25: Hanglemezek. Géczy Barnabás ze
nekarának műsorából. — 24: Hírek.

Budapest I I  (834 m): 18; Gyorsírótam- 
fölyajn. — 18.SÖ; Táncmuzsíká a X V III. 
században. — 19rl5: A  skótok Petőfijéé
Geréb László űr előadása Bnms ről. — 
19.40: Hanglemezek. — 20: Hírek. ~*
20.U‘; - Szórakoztató zene. Hang fel vétől.- — 
21.10: Magyar mgényhősök. Kolozsvári 
Grandpierro Emil előadása*

Kassa (259.1 m): 11.05: Knrnévál, a 
tavasz-isten. Balatoni Nándor előadásai
— 11.25: Hanglemezek. — 11.40: Hírok
magyar és szlovák nyelven. — 12.10: Szó
rakoztató hanglemezek. 16.15: Szlovák
lin.Tig játék.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda é« szombat k ivételi 

vei minden nap. Szerkesztőség ás kiadó* 
hivatal Bp. V ili., Bükk Szilárd-űtca 
-r Távbeszélő 132 499 A-i í33-:-977, Levél
cím; Budapest 72, Postafiák 42. -  Posta
takarék: 53.360.

Föszerbeaztő: Dr. Vada« Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppo Láezló.
Felelős kiadó; Knltsár István.
Kifizetési díj* Belföldié egy hóra F

2.20. negyedévre ő .-, kűlWdre 9.-o 
A merj kába iü.-

Nyomatoit a Stádium Rt. Sörforgógé** 
eeíti. FelelCsi (ijőry Aladár i*«w atí.


