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(Ezt. kiáltsa a közönség a. csatár- 
nak! Ne szidják a. játékvezetőt, ne 
gúnyolják a játékost, ne tapsoljál, 
meg a haszontalan, olcsó mutatvá
nyokat, hanem kiáltsák rá a csatár
ra lötávolban, hogy —  Így
talán előbb-utóbb belevésődik a csa
tár leikébe, hogy lövőhelyzetben lőni 
kell.)

Éremhullás volt 
a MASz közgyűlésén

Szombaton délután az OTT ta
nácstermében tartotta a MASz 1941. 
évi tisztújító közgyűlését. A z  elnöki 
és a társelnöki tisztségek ezúttal 
nem kerültek választás alá és ezort 
a szokottnál kisebb volt az érdeklő
dés. A  határozatképességgel azon
ban nem volt semmi baj.

Bevezetőben Vungel Gyula, ör el
nök vázolta az elmúlt esztendő 
munkáját, amely a minőségi kikép
zés mellett elsősorban a tömegsport 

, művelésében nyilvánult meg. Köszö
netét mondott a megjelentek lelkes 
ünneplése közben mindazoknak: a 
"vezető személyiségeknek, akik a le
venték és a honvédek atlétizálásá- 
hak rendszeresítésében a szövetség 
segítségére voltak.

Misángyi Ottó dr, az OTT főtit
kára a Testnevelési Tanács nevében 
üdvözölte a MASz vezetőségét, az 
egyesületek képviselőit és az egész 
magyar atlétikát az elmúlt övben 
elért eredményekért. Ennek mél
tánylásaként az OTT nevében át
nyújtotta vitéz Takách-Tolvay Jó
zsef gróf társelnöknek, Vangol 
Gyula dr elnöknek és vitéz Moiao- 
ványi István dr elnökségi tagnak 
az OTT aranyérmét, Köhler Jenő dr 
északnyugati és Krisztics Sándor 
dr délnyugati kerületi elnöknek, Fü- 
löp József alelnöknek és Bucsínszky 
Viktor igazgatónak az OTT ezüst-. 
őhrisztián László és Kismartoni 
Károly dr kerületi előadóknak, va
lamint; Zsolt Csongor dr-nak az 
OTT bronzérmét.

Takách-Tolvay gróf társelnök 
Vungel Gyula dr elnököt üdvözölte 
és a MASz arany jel Vény ét nyújtotta 
át neki. Három vidéki előadó (P én 
zes Károly, Zádor Tibor és Kövér 
Kerene) a MASz veretét kapta.

Rcich Andor sorolta még fel a 
bisegyesületek bajait, különben a 
zárszámadást, költségelőirányzatot, 
tanácsi jelentést felolvasás nélkül 
Vették tudomásul és közfelkiáltással 
választották meg az új tisztikart. 
Lényeges változás csak annyi tör
tént. hogy a BBTE részéről Fluck 
István dr lett alelnök. —  Az újon
nan megválasztott tisztikar (emök 
és társelnökök maradtak) a követ
kező:

Alelnök: Fluck István dr. Fülöp 
József, Gergely István, Krisztics 
Sáncjor dr, Talár István.

Elnökségi tagok: Eisenstock Gyu
la, Felkay Ferenc dr, Hodászy Mik
lós, Kárpáti Frigyes, Kiss Ödön dr, 
vitéz Iíudriczy István, Misángyi Ottó 
dr, abai Nagy  József dr, Schenker 
holtán, Somodi István dr, Spindler 
Viktor, Szabó Gusztáv dr, szénáról 
•Kovüch Gyula dr, Szukováthy Imre 
dl;. Tóth Bertalan dr, Vásárhelyi 
Lás?ló Jenő.

Főtitkár: Farkas Lajos dr. —
titkárok: Enycdy Ferenc, Paku
Ernő. —  Pénztáros: Ráday László. 
' Jegyzők: Arató Pál, Mistts
György. —  Ellenőr: Nyilas Zoltán. 
' '  Szövetségi kapitány: Hepp Fe- 
l'enc dr.

Tanácstagok: Ajtay  Gyula. DK,
"Vimóczy Kamilló BSzKRT, vitéz 
G'Uogh Lajos MAFC, Barsi László 
GBTe , Bácsalmási Péter dr BEAC, 
Idtéz Bánk László MAC, Brunner 
Nándor FTC, Bolyó Béla MAVAG, 
°hri$ztián László D, Csalótzky KA- 
tóly (j,, BBTE. Csegedy Béla BTC, 

i Aladár Bankiiga, Farkas 
Ferenc MTK, Farkas Pál BEAC, 
*oldényi László MAC, vitéz Hadházy 
Oezsö K, Hermáim Ferenc Testv., 

rnddy Mihály dr É, Király István 
“ SzKRt , Kismartoni Károly dr Dny,

°bács Buna János D, Köhler Jenő 
> nV, Lucsánszky Géza É, Mariájfy  
r a36s SzK, Márton}fy Miklós ar 
“PÁK, Mihálszky Elemér Pv. vitéz

°ldovónyi István dr BBTE, N é - 
p eth Gyula K, Pataki Emil MAFC, 
fuúlinyi Jenő Pv, Pénzes Károly 

Rabong Tivadar Pv, Tomay

Ágoston UTE, Valasek Ferenc BLE, 
Wonke Rudolf né Koszorú, Zayzon 
Sándor dr KISOK.

100 m mell:
1:06.6!!!

Moszkvából jelentik: A  gemjoni
fedettuszodában Bojtsehenko, a leg
jobb orosz mellúszó 100 m-en 1:06.6 
mp-es nagyszerű eredményt ért el. 
A. régi orosz csúcsot is ő tartotta 
1:08.8 mp-es idővel. —  Preslit. (Sz 
az eredmény jobb a fennálló világ
csúcsnál. Tekintettel arra, hogy 
Oroszország nem tagja a Nemzet
közi Uszószövetségnek, Bojtsehenko 
eredménye nem világcsúcs. —  a  
szerk.)

\ — — ^

Orbán és Balás holt
versenyben nyeríe 
a HTVK öttusa vívó
versenyét

A  HTVK szombaton délután kezd
te öttusa versenyének második ré
szét, amely az egy hónappal ezelőtt 
lebonyolított kettős verseny folyta
tásának tekinthető. Az első ver
senyszám a párba.jtörverseny volt, 
amelyben az olimpiai kerettagokon 
kívül számos fiatal versenyző is el
indult. A  verseny holtversennyel 
végződött: az első helyet vitéz Or
bán és Sipeki Balás foglalta el 18 
győzelemmel és 2 vereséggel. 3— 6. 
helyen Gyálokay dr, Bolgár, Csáthy 
és Kiss Gy. végzett 13 győzelemmel 
és 7 vereséggel.

A  most eldöntésre kerülő öttusa- 
verseny még két versenyszámból 
áll. Ezeket vasárnap és hétfőn bo
nyolítják le. Vasárnap 9 órakor a 
pisztolylövészetre kerül a sor a Tér
képészeti Intézet löesarnokában, a 
verseny befejező száma, a 300 ni 
úszás hétfőn délelőtt fél 9-kor lesz 
a Nemzeti Sportuszodában.

MAKOSI, VAGY SZENDRŐDI,
ez a probléma még mindig az Elektromos
ban. Marosi szombaton orvosi vizsgála
ton volt. nincsen semmi baja. mégis tőle 
függ, hogy játszik-e a Tokod ellen, vagy 
sem. Ilyenformán csak közvetlenül a 
mérkőzés előtt fog eldőlni, hogy  ̂a 
Tokod ellen Marosi, vagy Szendrődi 
vezérli-e a „Tromos” ötösfogatot.

TÍMÁR és CSEKKRDA JÁTSZIK 
a, SalBTC-líEN

A SalETC-ben egész héten kétes volt 
Tímárnak és Csuberdánnk a játéka. 
Szombaton aztán a két játékos játékra 
jelentkezett. A vasárnapi ellenfél, a 
Szeged szombaton eráe 6 órakor kellemes 
utazás után megérkezett Salgótarjánba.
ÖKÖLVÍVÁS

A barcsiak Szekszárdim győztes ököl
vívóit nagy lelkesedéssel fogadták Bar
cson Podány Béla járási parancsnok 
ei! ismerését fejezte ki a csapatnak én 
Piros Ferenc szakosztályvezetőnek. Piros 
Ferenc szakosztályvezető a szekszárdi 
versenyről így nyilatkozott; Szép. erős- 
iramú mérkőzést vívtunk Szskszárdon. 
A Szekszárdi LÉ jelenleg a Dunántúl 
legerősebb csapata. így r.agy dicsőség, 
hogy győztesen kerültünk haza. Husvét- 
ra Dunántúl válogatottját fizeretném egy 
mérkőzésre Barcsra meghn ni. 
KÉZILABDA

Játékvezetők iildés. I. o. férfi UTE— 
MAFC, Pusztay, MTE-VAC, Bobromzky. 
BLE VII—BTC, Bognár, Etektromos— 
BSzKRT. Bercrz. WaoluBr—WMTK. föl
di. _  ír. o. férfi. MPSE-SzTE Ujvary, 
KLE—Piar, Ecry, Kistext—BLE IX, 
Bordó, BTK-La'FC. Palvln. -  bzov. díj. 
UTE—MAFC, Ménesi. MTE-VAC Ka- 
csor, BI.E VII-BTC, Hctonyi, Elektro- 
m os—BSzKRT. Száiilay-Szabo, V a eke r— 
WMTK. Czlgány. — I. °. női: AMO— 
OSC, Sághelyi, Kistex—WMTK Mo
csári, Kohahs.—GSE, Füldcsüy. _ MPSL— 
MPSC, Pintér A. — II- o. női MTK— 
WMTK. Boborvszky, Ko. Brust—GSE, 
Dobromtv. MPSE-MPSC, Kutast, Staii- 
rl ard— Ko. Kel.*nf.. Teli. — HL o női. 
Ko. Elzctt—Ko. Kispest, Knrue, MPSC 
—Ko* III. Na érv Z.. Ko. Habse.—Ko. 
Szabó, DrHC—Ko. X, Puszta^ Ko. 
Kábel, Földesdy. Drasche—HaFéSC, 
Budakalász—Ko. IX. Soproni.

j ^ r kapható a ma- ahickorybetótes piraf-4-
"Var ütők k'ráfya í l * C l l l  f J Iw s  Jr ■  ■  nyelű versenyütő

^k&rólag • B u d a p e s t ,
KrSsztlna-körút 73,
Te lefon: 15-66-??.

Kupa-formában, vagy bajnoki formában 
játszik-e ma a Ferencváros!

A második hely kérdése dőlhet 
el Diósgyőrött!

A többi mérkőzés (a kiesés ellen való
küzdelem legyében):
Csepelen: WMFC—Haladás, a, Hungária-úton ; Törekvés— 
Szolnok, a Latorca-utcában: elektromos-Tokod, a BEAC- 
pályán : Gamma —Kispest, Salgótarjánban : Sál BTC—Szeged
M i mérkőzésese az rb ll-öesi és az hd lll-öan

Elérkeztünk az ötödik bajnoki 
fordulóhoz. Ez sem kevésbé érdekes, 
mint az eddigiek voltak. A  keddi 
Magyar Kupa. forduló után önkénte
lenül felmerül a kérdés: vájjon
nagycsapataink keddi formája pil
lanatnyi gyengeség-e csupán, avagy 
komoly visszaesést jelent. Ha a Fe
rencváros és az Újpest ma is kupa- 
formában játszik, akkor bizony 
könnyen meglepetés érheti őket. A  
feltörő BSzKRT-ot nem veheti fél
vállról a Ferencváros, sem. Újpest
nek akkor is nehéz dolga lesz Diós
győrött, ha legjobb összeállításában 
áll ki, hát még akkor, ha. tartalé
kos lesz. Ez a mérkőzés a forduló 
legnagyobb mérkőzése, hiszen a 
harmadik helyezett csap össze rajta 
a másodikkal, tehát rangadónak te
kinthető. A  D iM Á V A G  jelen pilla
natban két ponttal, és valamivel 
rosszabb gólaránnyal áll az Újpest 
mögött s ha győz a diósgyőri csa
pat, akkor felkerülhet a második 
helyre s nagynevű ellenfelét maga 
mögé utasíthatja a táblázaton. A  • 
többi mérkőzés a kiesés ellen való 
küzdelem jegyében fog lezajlani. 
Öt mérkőzésen mindenütt, akad csa
pat, amelynek kiesési gondjai van
nak. Bizonyos tehát, hogy nagy 
küzdelem lesz mindenütt.

Rangadó van az N B  II. Tisza- 
csoport jóban is. Debrecenben• a
D VSC  és a M A V A G  mérkőzése 
nagyjából eldöntheti, hogy a két 
csapat közül melyik kerül be jö 
vőre az N B  I.-be ebből a csoportból,

A z  N B  I. állása 
ma délután fél 4-ig:

1. Ferencváros 17 14 2 1 65:28 30
2. Újpest 17 11 2 4 52:36 24
3. DiMAVAG 17 9 4 4 49:38 22
4. Szolnok 17 8 3 6 34:33 19
5. W M FC 17 5 8 4 40:32 18
6. Tokod 17 7 4 6 31:38 18
7. Szeged 17 6 4 7 27:31 16
8. Elektromos 17 7 1 9 32:31 15
9. SalBTC 17 5 5 7 30:35 15

10. Gamma 17 6 2 9 32:37 14
11. Kispest 17 5 4 8 34:40 14
12. BSzKRT 17 5 3 9 34:38 13
13. Haladás 17 3 4 10 24:44 10
14. Törekvés 17 4 2 11 26:49 10

bszkrt-  Ferencváros
őszi eredmény: 4:4.

Az őszi forduló egyik meglepe
tése volt, amikor a BSzKRT 4:4-re 
végzett a Ferencvárossal. Már 
4:l-re vezetett a villamoscsapat; 
amikor a Ferencváros észbekapott 
és az utolsó percben megmentette 
az egyik pontot. Akkor is forma- 
hanyatlá.s jelei voltak észlelhetők a 
zöld-fehéreken, hiszen a BSzKRT 
elleni meccs után Kolozsvárott sú
lyos vereséget szenvedett a Ferenc
város az erdélyi válogatottól. Most, 
kedden a Magyar Kupában valami 
testi-lelki ernyedtség látszott a 
zöld-fehér játékosokon s ha ez nem 
tűnt el belőlük az elmúlt napok so
rán, akkor könnyen megismétlődhe
tik valami olyan eredmény, mint az 
őszi volt. Gondoljunk arra, hogy a 
BSzKRT a legutóbbi fordulóban 
végre magára talált, megtalálta tá
madósorát és mindjárt 5:l-re győ
zött. Eszünk ágában sincs ebből a 
körülményből elhamarkodottan kö
vetkeztetni. Bál-mennyit javult is a 
BSzKRT, a Ferencváros tudásától 
még mindig messze van s ha meg
lepetés les?; a mérkőzésen, azt csak

a Ferencváros csinálhatja, ha meg
tartotta keddi formáját. Vélemé
nyünk. szerint a Ferencváros keddi 
játéka nem jelent sokat, bajnoki 
mérkőzésen nem játszhat úgy a 
Ferencváros, mint kedden játszott. 
Ez esetben pedig nem maradhat el 
a zöld-fehér győzelem, bár bizonyos 
az is, hogy a BSsKRT nem adja 
meg magát könnyen.

Jóslatunk: 3:1 a Ferencváros ja
vára.

S&Í83MW©-Újpest
Őszi eredmény: 4:4.

Ez is az ősz egyik furcsa ered
ménye volt. A  DiMAVAG —  Újpes
ten! —  már 4:l-re vezetett ós az 
Újpest csak szerencsével egyenlí
tett ki. A  mai mérkőzésen igen 
nagy a tét: a második hely! Ha a 
DiMAVAG például 3:0-ra győz, 
akkor már jobb a gólaránya, mint 
az Újpesté és felkerül a második 
helyre. Nagyon nehéz helyzetben 
van az Újpest. Csatársora az utóbbi 
fordulóban már biztatóan mozgott 
és védelme Is kezdett belemelegedni, 
most azonban a fedezetsorral van 
baj. Kérdés, hogy Szűcs me-i-e vál
lalni a játékot. (Nagymarosi, az 
elsőszámú jelölt nem vállalta.) Ma
gyar, az ÜTE középfedezete tehet
séges játékos, de a kitűnő Fazekas
sal szemben nem várhatunk tőle so
kat. Ha a két csapatot összehason
lítjuk, akkor ezt mondhatjuk: a 
közvetlen védelmek nagyjából egy
formák, a fedezetsorban —  főleg, 
ha Szűcs nem játszik —  a diós
győriek állnak jobban, a csatárso
rok közül az újpesti a jobbik. Kö
rülbelül egyenlő súlyú tehát a két 
csapat és érzésünk szerint, ezt fog
ja mutatni a mérleg a mérkőzés 
után is. Már nem merjük azt mon
dani, hogy a pályaelőny a 
DiMÁVAG-é, hiszen a D iMAVAG  
Idegenben megverte a Fradit, egy 
héttel később pedig Diósgyőrött 
pontot adott le a Haladásnak.

Jóslatunk: 2:2.

WMFC-Raiaűás
őszi eredmény: 3:0 a W M F C  javára.

A  Haladás a tavasz folyamán 
szorgalmasan gyűjtögette a ponto
kat s csak a Törekvéstől nem tu
dott elvenni egyet. sem, pedig 
Szombathelyen volt a mérkőzés. 
Úgy fest a dolog, hogy ma sem te
rem babér a szombathelyi csapat 
számára. A  WMFC ugyanis lényege
sen jobb, mint az ellenfele. Minden 
csapatrészben a csepeli csapat áll 
jobban. Sok függ természetesen at
tól: vájjon megtöri-é már egyszer 
a WMFC azt a hagyományt, hogy 
saját pályáján mindig gyengébben 
játszik, mint idegénben. Ha jó na
pot fog ki a csepeli csapat, akkor 
nagy gólaránnyal is győzhet, ha 
azonban megint gátlásokkal fog 
küszködni a támadósora, akkor meg 
kell elégednie egy sovány győzelem
mel.

Jóslatunk: 2:0 a W M F C  javára.

Törekvés - Szolnok
őszi eredmény: 3:1 a Szolnok javára.

A  két, jó formában levő csapat 
összecsapása nagy küzdelmet ígér. 
A  Szolnok most jól együtt van. Vé
delmében két válogatott játékos Is 
Szerepel, fedezetei megbízhatóak,

csatársora is kitűnő. Csakhogy —  a 
Törekvés is igen feljavult a tavaszra. 
Kétszer győzött (a  BSzKRT és a 
Haladás ellen), egyszer döntetlent 
ért el (a WMFC ellen) és csak egy
szer kapott ki —  a Ferencvárostól. 
A  Szolnok legyőzte a Szegedet és a 
Gammát. döntetlenül végzett a 
DiMAVAG-gal, viszont kikapott az 
Elektromostól. Úgy - látszik, hogy 
jelenleg körülbelül egyenlő a két 
csapat ereje. Ezt látjuk akkor Is, ha 
a csapatrészeket, vesszük szemügy
re. A  Törekvés részéiül minden
esetre nagyobb a tét, mint a Szol
nok részéről, hiszen a Törekvés a 
kiesés ellen küzd. a Szolnoknak vi
szont ilyen gondja már nemigen 
van. Mivel a Törekvésé a pályaelöny, 
az a valószínű, hogy a Törekvés 
szerzi meg a mérkőzés két pontját, 
bár nem volna meglepetés a Szolnok 
győzelme sem.

Jóslatunk: 2:1 a Törekvés javára.

BeKlPOmOS-TQftGlS
őszi eredmény: 2:1 a Tokod javára.

„Szikrázó" mérkőzésnek ígérke
zik, hiszen az Elektromos visszavá
gásra. készül az őszi vereségért. Ez 
nem lesz könnyű, mert a Tokod igen 
jó együttes s hogy idegenben is tud 
játszani, azt bebizonyította Szege
den is. A  legutóbbi fordulóban ve
reséget szenvedett a Tokod éspedig 
saját pályáján a Gammától. Ez arra 
mutat, hogy kissé visszaesett a to- 
kodl csapat. Ezzel szemben az Elek
tromos mintha megtalálta volna a 
csatársorát: a Magyar Kupában
megverte a WMFC-t! Ha az Elek
tromos meg tudta őrizni a keddi 
formáját, akkor legyőzheti a Toko- 
dot. Minden a dunapartiak csatár
során múlik. Ha megint erélytelen 
lesz ez a sor a kapu előtt, akkor a 
kemény tokodi védelemmel szemben 
nem fog boldogulni s ez esetben a 
Tokod győzelme sem lenne meglepe
tés.

Jóslatunk: 3:2 az Elektromos ja
vára.

- Gamma - Kispest
őszi eredmény: 5:3 a Kispest javára.

Két, feljövőben levő csapat csap 
össze egymással a BEAC-pályán. 
Mindkettő komoly erőt képvisel. A  
Kispestnek kitűnő a védelme és a 
fedezetsora, a Gammának inkább a 
fedezetsoráról és a támadósoráröl 
lehet elmondani ugyanezt. A  Gamma 
gyengéje a közvetlen védelem, illet
ve a két hátvéd, a Kispestben a 
belsöhármassal van baj. Nagy kér
dés az is, hogy milyen állapotban 
fog játszani a Belgrádban megsérült 
Kincses. Ezen dőlhet el a mérkőzés 
sorsa, hiszen a Kispest támadósorá
ban mindig Kincses jelentette a leg
nagyobb veszélyt az ellenfél kapu
jára. Nem hinnök, hogy Kincses tel-

Egyenruhál, 
polgári öltönyt

előnyős feltételek 
mellett készít

iiasv Kálmán
IV . ,  K o s á u l L . - u .  9
(Saját ház) Tel.: 1-836-59 
A l a p i t t a t o t t i  1899-
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Xé.rne-t-ma$ryar, vógrer,

Német-magyar. I. félidő 

SzYSE-Sí EAC (NB U)

Szolnok—-Szeged. (M. Kupa>

Gázgyár—P. Juta (M. Kupa)

Tbánya— SúTBTC (AT. Kupa)

Tokod—M. Pamut (M, Kupa)

Lám part—G am ma CM. K apa)
Pólverseuy; A pontversenyeié csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként ct»ak holtver

senyt dönt eJ.
DIMAVAG—Tör. (M. Kupa)

BEAC—MAFC (Bp. kér. I. o.)

Köb. AG-WSC (Bp. kér. I. o.)

Kecském. TE-Szeg. TK 
(Alföldi kér.)

Név* ....

Lakhely*

Utca:
A bekíüdfd alávet! magát & feltételek
nek. Minden szelvényhez ép ét* fór 
malomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld kö
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

jes értékű harcos lesz ezen a mér 
közésen, ha. pedig így lesz, akkor a 
Gamma lép elő esélyessé. Érzésünk 
szerint egy gólos Gamma-győzelem 
várható, bár a Kispest esetleg ki 
verekedhet! az egyik pontot. Élve 
?et lesz nézni egy pályán két kitűnő 
kullancsunkat: Tóthot és Szabó I l -t

Jóslatunki 4:3 a Gamma javára

sai0TC-szegen
őszi eredmény: 0:0.

A Szeged még nem szerzett pon
tot tavasszal, de a SíIBTC sem cli- 
eseksdhettk sok tavaszi ponttal 
mindössze kettővel. A tarjáni csa 
patnak nincs valami nagy szeren
cséje az utóbbi időben, egymásután 
dőltek ki legjobb játékosai s a tar
talékos csapattól ennek a két. pont 
Bak a megszerzése is szép dolog. A 
SalBTC ma is tartalékos, a Szeged 
viszont legjobb összeállításában uta
zik Salgótarjánba. A  Kispest ellen 
helyenkint már erősen javuló for
mában játszottak a szegediek és ha 
az elmúlt heteket jól -használták ki 
akkor ma jó játékkal rukkolhatnak 
ki. Egyáltalán nem elképzelhetetlen 
az sem, hogy a Szeged ma meg
szerzi első tavaszi győzelmét, mivel 
azonban a mérkőzés a salgótarjáni 
oroszlánbarlangban van, megeiéged- 
hetik a Szeged az egyik ponttal Is. 
hiszen Tarjánból a Szegedet verő 
Kispest is csak egy pontot tudott 
elhozni.

Jóslatunk: 1:1.

AZ AB IE-Ksen
RUiCmiflUIIG!

Az N 3  II mai mérkőzései közül 
kétségtelenül a DVSC—MA VÁG
mérkőzés emelkedik ki. Az NB II 
Tisza-csoportjában jelen pillanatban 
a DVSC vezet 28 ponttal, de szoro
san ott van mögötte a MAVAG és 
a Lampart 26— 26 ponttal. A  deb
receni mérkőzés sorsdöntő lehet. Ha 
a DVSC nyeri a rangadót, akkor a 
MAVAG már aligha számíthat a 
bajnoki címre, viszont ha a MAVAG  
győz és ugyanakkor a Lampart is 
mégveri ellenfelét, a T. Előrét (ami 
valószínű), akkor három csapat fog 
állni az élen egyformán 28 ponttal! 
Bizonyos, hogy a Lampart éppen 
olyan esélyes, mint a másik kettő. 
Hogy a mai rangadót melyik csapat 
nyeri, azt igen nehéz megjósolni. A  
MAVAG elég gyengén szerepelt ta
vasszal: kikapott a Lamparttól és a 
T. Előrétöl. A  DVSC-től viszont a 
Pereces és a BVSC vett el egy-egy 
pontot. A  DVSC ma jobbnak látszik, 
mint a M AVAG s mivel saját pá
lyáján játszik, a debreceni csapatot 
kell esélyesnek tartanunk. Bár -— 
ilyen rangadókon sohasem lehet 
tudni...

Érdekesebb mérkőzés még: SzVSE 
— DVAC, SzEAC—Vasas, Husj—Pe
reces és a Ganz—BVSC.

■Jóslataink:
DtMa-esópórt: ,

V. Magyársát)r—Pöétás 2:1,
B tK — Pénzügy 3:2.
H .ió inbothely i WC — Egyetéiiés 3:1.
Zugló— soproni VSE 4:2.
Szegedi VS E  -Pécsi ÍW AC  2 :0 ,
SséAC—-Vasas 1:3.

Tisza-csopórt:
ósdi MOVE— Kassai AC  2:2.
T. Előre— L a m p a r t 1:4.
DVSC  MAVAG 3:2.

-Peracos 2:0.
Gmós— BVSC 2:1.
Rákóczi-MV8C 1:1.

AZ KB III
Keieti-csoportjában a WMTK—Test
vériség mérkőzés az esemény, A

A „nullás csatársor három 
tagja beszél arról, miért nem 
tud gélt lőni a Szeged
Sérülés (?) — Önbizalom csökkenései?)
— Együttes edzés hiányai?)

A tavaszi évad legnagyobb meg
lepetését kétségkívül a Szeged szál
lította. Eddigi bajnoki mérkőzésein
nemcsak hogy vereséget szenve
dett, de

még gólt sem rúgott.
Pedig a négy mérkőzés közül kettő 
a szegedi oroszlánbarlangban volt, 
ahonnan valamikor az élcsapatok is 
csak nehezen vittek el egy-k.él pon
tot.

A  most szereplő „paprikás csa
pat" bizony csak árnyéka a,z őszi
nek. Igaz, hogy

Cseh II és Gyarmati távozását 
nehéz volt pótolni,

de ez sem lehet mentség a sorozatos 
vereségire, ahol olyan kitűnő az 
utánpótlás, mint Szegeden. Ilyen
formán teljesen érthetetlen még a 
szakértők előtt is. hogy a jő nevek
ből álló csatársornak miért nem 
megy a játék mostanában. Hogy 
miért „halnak" meg a 16-oson...

Hogy mennyire elszokott a sze
gedi szurkolótábor a góltól, bizo
nyítja az Is, hogy vasárnap, amikor 
A’agy a soroksáriménak: nagynehe- 
zen befejelte az idény első Szeged
gólját. csak akkor mert tapsolni és 
örülni, amikor kezdésre álltak fel a 
csapatok. Senki sem akarta el
hinni...

Hogy hiba van a csapatban, ezt, 
maguk a vezetők sem tagadják. De 
hivatkoznak a balszerencsére is. 
Tudják a, bajokat a játékosok Is. 
Lássuk,

mit mondanak ők:
Nagy, Mester és Bognár. Mindhár
man tagjai voltak az őszt csapat
nak, amely a harmadik helyen állt...

— Az idény elején —  mondotta 
Nagy Antal —  súlyos húzódást

Nagy ,

szenvedtem, a magam hibájából. K e
vés bemelegítéssel kezdtem játszani 
s emiatt

húzódást kaptam a> combomban.
Ilyen, sérüléssel pihenni kell. Mint
hogy azonban szülcség van rám, én 
játszom. Mit tagadjam, magam is 
nagyon szeretek focizni. Ez a kö
rülmény természetesen erősen vlSz- 
szavetett a. formámban, de úgy ér-

Bognár

zem, kezdek mar magamra találni. 
Vasárnap már gólt is lőttem... 
Eddigi gyengébb játékomnak ez az 
oka. Anélkül, hogy szerénytélen 
lennék, azt is megállapíthatom, 
hogy az én gyengébb formám kiha
tással volt a többiek játékára is. 
Ettől eltekintve sem olyan rossz 
most a Szeged, mint amilyen bal
szerencsés. Mért bizony a.z eddigi 
mérkőzéseinken jócskán lőhettünk 
volna már gólokat s győzhettünk is 
volna, de nem ment. A kárhogy is 
igyekeztünk...

Mester István szerint az volt 
eddig a hiba, hogy a kezdeti siker
telenség után

állandóan változtatták a csatár
sor összeállítását.

így' nem tudott kialakulni egységes 
támadósor,

—  Elvesztettük az önbizalmun
kat —  mondotta Mester —  és a 
mérkőzések után egymásban keres
tük a hibád. A  soroksárhr,k elleni 
mérkőzés és az edzések már rész
ben javulást mutatnak. Meggyőző
désem, hogy Salgótarjánban egy 
önbizalmát visszanyert csapat áll 
ki a küzdelemre.

Bognár Kálmán ezeket mondotta 
áz eddigi sikertelenségről:

-— Hivatali elfoglaltságunk 
nem engedi meg, hogy együttes 

edzéseket folytassunk.
Kénytelenek vagyunk három-négy 
helyen készülni a mérkőzésekre. Én 
kizárólag ebben látom a bajokat. 
Mert hogy a szétszórtan edző játé
kosok összekovácsolódjanalc, ahhoz 
idő, lelkiismeretes munka és közös 
edzés kell.

Lehet, hogy egyszer így lesz — 
Szegeden is...

Mélykuty Béla.

Nyugati-csoport mérkőzései közül a 
Dorog— Hungária és a Komárom—  
Pápa. mérkőzés emelkedik ki. A  
Déli-csoportban nagy küzdelem vár
ható az .M. Pamut— NSC éa a Tö
rekvés—Nagymáriyok mérkőzésen,
Az Északi-csoport Kárpát-alcsoport
jában ma, csap össze a két északi 
szomszédvár: Munkács és Bereg
szász. A  Mátra-alcsoportban a Hat
van— PBÜSE mérkőzés felé fordul 
a legnagyobb érdeklődés.

R é s z l e t e s  m ű s o r
NB I. osztály

BSZKRT—FERENCVÁROS 
Sport-utca, fél 4. Vezeti: Tihaméry. 

BSzKRT: Solymosi — Miklósi. Bíró 
Kovács Ií, Balogh I. Sződi — Mészáros, 
Ténczos, Gráf, Bene, Szabó III.

Ferencváros: Csikós — Szoyka dr,
Tátrai — Sárost III. Polgár, L^zár — 
Kalocsai dr, Sároai dr, Jakab. Kiszely, 
Gyetvai.

ELEKTROMOS—TOKOD 
Latorca-utca,, fél 4. Vezeti: Kőhalmi. 

Elektromos: Bakon — Pákozdi. Onody 
Pázmándy. Gajdos, Pálinkás — 

Rozsáli, G. Tóth, Marosi (Szendrődi), 
Fekecs, Buzássy.

Tokod: Sarak — Kecskés, Sárdi II — 
Harsái.yi I. Mészáros, Varga — Pozsonyi, 
Harsány! II, Rozgonyi, Hevesi, Tóth.

GAMMA—KISPEST 
Lágymányos, fél 4. Vezeti: Csák. 

Gamma: Havas — Nádas, fízebeni —
Magda, Tóth, Kemény — Váradi, Cseh II, 
Ádám, Turay II, Háray.

Kispest: Vécsei — Monostori, Olajkár II 
Hidasi, Szabó II. Víg — Kincses, 

Nemes, Gallai, Beke, Titkos.
TÖREKVÉS—SZOLNOK 

Hungária-út, fél 4. Vezeti: Kiss M. Ernő.
Törekvés: Kies I — Lőrinczy, Kónya — 

Szűcs, Róják, Garamszegi •— Kiss II, 
Zörgő, Palatínus. Déri, Császár,

Szolnok: Horváth — Csaba). Kispéter — 
Selmeczi, Szűcs, Fazekas — Szánthó, KoL 
láth, Langa, Nagy Tinelli.

WMFC—HAÍ.ADA S 
(topéi, fél 4. Vezeti: Szőke XI. 

WMFC; Szabó — Káliéi, Kófányi — 
Négyeői, Gere, Szála y ■** Rökk, Haran
gozó. Szabadkai, Tihanyi II, Pintét, 

Haladás: Körmendi Kraszi.áí, Kóváds 
III — Ka tócsái, Kiss. Kálotai — Szabó, 
Gazdáé1, Médvé, Deszké, Lovász.

DiMAVAG—ÚJPEST 
Diósgyőr, fél 4. Vezeti: Rubint.

MM A VÁG: Gáspár —■ vitéz Éóhite. PéU 
földi — ÍCálóesai, Turáli, Rartá ^  Éüiéf, 
Béröcá, Fazekán, Báihin, Tufbéki 

Újpest: Sziklai — Futó. Balogh IX 
Kármán, Sáűcs 'Ma gyár). Báloéh I 
Ádám, VidoT, Zsengéllér, Szusza, Tóth.

SalBfrC—SZEGED 
Salgótarján, fél 4. Vezeti: VaéS A. 

SalBTC: Géczí — Budai, Tímár —
Kiss, Marosi, Kóhut :— Balázs, Csuberda, 
Jenőfi, Laczkó. Trénka.

Szeged: Tóth — Szabó, Raffai —
Ladányi, Baróti. Bertók *— Bognár, Ser- 
főző, Kalmár, Mester, Nagy.

NB ti. osztály 
Duuá-wssoport

p . Ma gy ár gág—Postás, Dunakeszi,
fél 4. Virág.

RLK—Pénzügy,, Váci-út, fél 4, Nagy L.

Szomb. FC—Egyetértés. Szombathely, 
fél 4. Horváth J.

Zugló DSE—SVSE. öv-utca, fél 4.
Óhegyi.

Soproni FAC—MTK, Sopron, fél 4. 
Keresztényi.

Szegedi VSE—Pécsi DVAC. Szeged, fél 2.
Boross,

Szegedi EAC—Vasas, Szeged, fél 4. 
Harangozó.

Tisza-csoport
Ózdi MOVE—Kassai AC. ózd, fél 4.

Szlavkoszky.
MOVE T. Előre—Lampart, Tataí-űt,

fél 4, Németh L.
Debreceni VSC—MÁVAG. Debrecen, 

fél 4. Antay.
Rusj—Pereces, Ungvár, fél 4. Id. 

Szabó K.
Ganz—B. Vasutas, Hungária-út, fél 2.

Nemeskéri.
Rákóczi—Miskolci VSC, Kassa, fél 4. 

Mágori.
Kolozsvári csoport

SzSE—Nagyváradi AC, Szatmárnémeti. 
NSE—Kolozsvári AC, Nagybánya.

Székelyföldi csoport:
Hargita—Turul. Székelyudvarhely. 
KAC—r-Mar os vásárhelyi MTE, Székely- 

keresztur.
Corvin—Gyergyószentmiklósi SK, Sepsi- 

szentgyörgy.
CsTE—Kézdivásárhelyi SE, Csík

szereda.
NB III. osztály 

Keleti csoport
Gyula—Hódmezővásárhelyi TVE, Gyula, 

fél 4. Sálfalvi. Szentes—Orosháza, Szentes, 
fél 4 Nagy M. Szolnok II—Kecskemét, 
Szolnok, fél 4. Kollár. Csabái AK— FTC, 
Békéscsaba, fél 4. Szamosvölgyi. WMTK— 
Testvériség, Csépel, fél 2. Halász. Ceglédi 
MOVE—Szeged II, Cegléd, fél 4. Pintér. 

Nyugati csoport
Ch. MOVE—Tatabánya. Csepel, fél 4. 

Újvári. Dorog—Hungária SC, Dorog, 
fél 4. Leiner. Csillaghegy—UTE, Csillag
hegy, fél 4. Endrődi. Komárom—Pápai 
PSC, Komárom, fél 4. Pérlinger. Érsek
újvár—Álba Regia, Érsekújvár. * fél 4. 
Schranun. Szentlőrinci AC—Budakalász, 
Keglevich-utca,. fél 4. Lukász.

Déli csoport
Pécsi VSK—GSE, Pécs, fél 4. Doniján. 

Nagymáöyok—Törekvés II, Nagymányok. 
fél 4. Firányi Köb. TK—Rákoskefsztur, 
Gyömrői-Gt, fél 4. Lantos. BRSC—‘Bájai 
TISE. Rákosfalva, fél 4. Márton. Kapos
vári TSE—Kiskunhalas, Kaposvár, fél 4. 
Czvétkó L. M. Pamut—NSC, Horthy 
Miklósit (Újpest), fél 4. Rudas.

Északi csoport 
Kárpát-alcsoport

Munkács—Beregszász, Munkács, fél 4. 
Nagy ő. NyTVK—NyKlSÉ, Nyíreryháíá, 
fél 4. Juhász dr. Várpálánka-^Utttvári AC, 
Vái^álánka, fél 4, Thóíháji dr,

Mátrá*álcsóport
SálBtC Egét, Sálá'dtáhfán. tél 3. 

Gyurnsik. Hálékocü—Gyöngyös, Kehd^éy* 
télép, féi 4. Molnár. d íMáVag í i ^-í i i . 
kér. Árpid SE, Diósgyőr, fél $. Geái. 
PeMVK—Losóné, Érzséttét-ütóa, fél 4, 
Góftdár, Hatviö—PKtSÉ, Hatván, fél 4. 
Halmai.

BUÖAPKSfl KÉBÜLÉT 
I. osztály

Észak! csoport: M. türul-^ÜRAK, Nép* 
éziget. fél 2. Komármhi. — Kléktromós— 
u MSE, Latoréa-utca, fél 2. UttüVárii —:- 
SASC--PS0, Sashalom, féi 4. Istenes. -  
BAC*»HACt Rákoápalola (LévéBté-p.), fél
4. Józsa -  Főv. TKör-BtK. VáébüL fél 2. 
Sallai Ií. USC-I^ÁV Flóré. Attila- 
uteg, fél 4. éós„

Keleti csoport: SiNsH-kAG Állami
tólép. féi 4. Szigeti. -  $ Á C -~ K m t,  
rokaár. fél 4. SkuJíéty. — Köb. AC— 
KSGb Maglódi-ú ,̂ féá 4* Jánosi* ^

BSzKBT-DSE, Sport-utóa. fél 4. Kará 
csor.yi. — WSG—SzRTC, Wckerlotclep, 
fél 4. Galambos.

Déli csoport: P. Juta—Keknf-'Jd. Vágó 
híd-utc3. fél 4. Siklós. — BEAC—T: 
pografiii, Lágymányos, fél 2. Dobronai.
— FSE—Maeyar Pooztó, Soroksári -ÚL 
fél 2. Kardos. — BMTE-ÜFC. Budafok 
fél 4. Kassai. — KTC—MAFC. Ceglédi 
út, fél 4. Kalmár, -ir ETC—FTC, Erzsé- 
bct-uloa, fél 2* Mizsci.

If. osztály
Északt csoport: UVASC—TLKr Szent

Uász»ló-tér, fél 4. Pöczo. VI. kér. SC 
—Juta, Békc-utcá, fél 4. Soós. — Goin 
pák tor—ZAC> Békó-utca, fél 2. Pados. — 
PMTK—M. Pamut, URAK-pálva, fél 4. 
Réti. — ÜTSE-B. Magyarság, Népszi
get, fél 4. Kopházi. — TSC-VAC, Tatai- 
ót. fél 2. Rácz.

Keleti csoport: KEAC—K. Törekvés,
Gyömrői-ót, fél 2. Toldi. — Postás—Ka- 
ippoá* Lóvenscnylér, fél 4. Csaba. 
Fér. Vasutas—Kistext, Gyűli út, fél 4.
Kocsi/?. — Spárta—BTC. Tatai-ót, fél 2. 
Szálai. — Függetlenség—Testvériség, Ceg
lédi-ót. fél 2. Mihály fi. -  IV MTK— 
KMTÉ, Erzsébet-ulca, Eárom-negved 12. 
Pusztul.

Déli csoport: Ca. MOVE—-GSE, Csepel. 
fél 2. Soproni. — PATE—-OTE, Tatai-úl, 
fél 4. Borszéki. — KAOE— Sz. Ju vén tus, 
Soroksári-út, fél 4. Ott. — Nagytétény— 
BTK. Nagytétény, fél 4. Sellci. — BSC 
—LoFC. Nngywzombot-utca 3. Czieány. -  
Ganz—G. SzISB, Shnor-utca, 12. Pnpp. -  
K ölen völgy—33 FC, Bogyó-utca. 4. Mól 
nár István.

ÍII. osztály
Északi csoport: Fodrász—Vízmüvek,

Bókr-utoa, fél 4. 2imányi. — JIKSE— 
BAC, Rákospalota (Leve>nle-p.), fél 2. 
Kófeki.

KeVfl csoport: KTIv— SzAC. Gyömrői- 
út, fél 12. Táncos. — Hálókocsi—PTSC, 
Rendessy-tic-lop, fél 2. Tóvári. — BLK— 
BRSC, Váci-ut, Ml 10. Sa’ga. — NSC— 
Hungária, Szönyi-út, 10. Literaty. — III. 
kér. Árpád SE—B. Vasutas. Na.gyszöm- 
bat-ntca, fél 12. Balázs.

Dali csoport; .Szemére—ICAFC, Szé- 
mere-tdep, fél 4. ifj. Szántai. — OSOS 
-Gyömrű, Bogyó-utca, fél 2. Tölgyesi.

— Vámmentes-u-XJTC. Vámmentes .̂, fél 
4. Tliurcczy. — Siketek—HEAO, Rákos
falva, fél 2. Pálmai.

Csütörtök délben 
indul a válogatott

A  magyar válogatott csapat csü
törtök délben indul kölni útjára. 
Csütörtök esté Béesben meghál a ősa
pát és pénteken reggel indul tovább 
Kölnbe, ahová még aznap este meg
érkezik.

A csapatot vitéz O ln zé ry  Dénes, 
F á b iá n  József és Ű órv a y  József ve
zeti. A 'csapattal utazik ín m é n y  
Lajós edző jé.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ P l

il. Országos Tippelő Bajnokság
Beérkezési határidő; április 5* 13 óra

A* TJjsíéífedl TC>t>«n ©óbócíky Miklós 
hélyétt Priszlii.gér Ferenc és Kiss István 
vette át az edzések vezetését.

A Gjnlai AG a HTVE étien! mai 
mérkőzésére a következő csapatot állítja 
ki : Gedé< -p- Gyarmati II. Horváth III — 
Gácsi. Rácz, Lindenbergc-r - —- Sztari- 
kpviés. Tompa. Benjjery. Horváth IÍ, 
Kocsis Gedó vmyar. sérült s ha riérti jönne 
réiídbé, aá iíjúsági Markos hélyéttéslti,

», á»érás utazik Diésjvörbé 
Fáblarv József szövetségi káiMtánj- meF- 
bízásából a válogatás szempontjából 
fontos formák megfigyeléséra,

Német-magyar,, vége?* 

Német-magyar, I. félidő 

SaVSE—SaEAO (NB II) 

Szolnok—Szeged (M. Kupa) 

Gázgyáx—P. Juta (M. Kupa) 

Tbánya—SalBTC (M. Kupa) 

Tokod—M. Pamut (M. Kupa)

Lampart—Gamma (M. Kupa)
Póíverseny: A pontversenybe
mérkőzés elmaradása <5setén kerül 
számításba, egyébként csak boltver 

senyfc dönt el.
D1MÁVAG—Tör. <M. Kupa) 

BEAC—MAFC (Bp. kér. I. o.) .. 

Köb. AC-WSO (Bp. kér. I, o.) .a

Kecském. TE—Szegj. TK 
(Alföldi kér.)

Név:

Lakhely:

Utón: ..... .................................
A beküldő aláveti magát s fel’.őtelek 
nek. Minden szelvénvhez ép és fór 
galmnban tevő használatlan 10 fillérepj 
hél.veget kell mellékelni. Aki heten* 
kint ötnél több szelvényt küld kö
teles ide keresztet (csillagot) terűi'

Figyelmeztetés: A korábban megjelent 
szelvényekbe a Magyar Kupa mérkőzések, 
a fenti sorrendben (!) béírandók. A sor
rendet megváltoztatni nem szabad. Aki 
nem Írja be a kupamérkőzéseket, annál Is 
úgy tekintjük, mintha beírta volna.

Ki íiiitcél fél 
a BSzKRT vezetői 
közül a Fradl» 
mérkőzés előtt?

A BSr.KRT-nak igen nehéz mér-' 
közése lesz ma, vasárnap. A  Gáz
gyár által felpaprikázott Ferencvá
ros ellen kell felvennie a ha. out. 
Hiszen, ha a villamoscsapat néni 
állna kiesésre, akkor —  a kék-sár
gák szempontjából —  nem is lenne 
semmi baj. A  bökkenő az. hogy a, 
BSzKRT-ot minden pontocska köze
lebb viszi az „élethez", az NB I-beii 
val bentmaradáshoz. Ezért mindent 
megtesz egy-egy pont megszerzése 
érdekében, még ha az ellenfél a Fe
rencváros is...

Szombaton egy kicsit körülnéz
tünk a BSzKRT házatájáD. Arra 
voltunk kíváncsiak, vájjon a kék
sárgák vezetői közül ki mitől fél a 
mérkőzéssel kapcsolatban. Először 
Rakitovszky Imrével, a BSzKRT 
intézőjével akadtunk össze:

—  Én Jakabtól félek —  vallotta 
be őszintén az Intéző. —- A  mi vé
delmünk nem durva, még csak nem 
is kemény és a finoman játszó Ja
kabnak ez nagyon megfelel. Szíve
sebben láttam volna Fintát a Fradi 
közepén...

Torda József szakosztályvezető
félelmét —  a Gázgyár okozza, illet
ve okozta.

—- Attól félek —  magyarázta a 
szakosztályvezető —  hogy a Gázgyár 
annyira felpaprikázta a Fradit, 
hogy nekünk nem marad keresni
valónk. Ha történetesen az a kupa- 
mérkőzés nem lett volna, könnyért 
kicsúszhatott volna a Ferencváros-  
vereség. De így f Igaz, mi mtnaent
m egp rób á lu n k ...

Érdekes. Kutrucz edző az idő
járástól fél. Szombaton délután, 
amikor találkoztunk vele, éppen az 
eget kémlelte.

—  Nem  bízom az időjárásban —' 
mondta. —  Attól félek, hogy Hol
napra megered az eső és elázik <* 
pályánk. Márpedig a Ferencváros 
technikás csapatának sokkal jobbart 
ízlik a vizes, csúszós talaj, mint a 
mieinknek. Van a. csapatunkban 
egy-két játékos, akinek sehogyan 
sem felel meg az ázott pólya. Lenet 
azonban, hogy az églek megkönyö
rülnek rajtunk...

Vasárnap estére elválik, melyik 
vezető félelme volt Indokoltabb...

Vlté* Kethéiiésj' Sándor, a SVréncVáM* 
főtitkára a csütörtöki sáőmunkbáh 
..A játékvezetőt is jól kell megválasztani' 
ciháméi megjelent tíikkür.kkél kapcsolat
ban atlnak lészögezéöét kéri, hogy ő 4 
szávaival nem kívánta kioktatni a? 
MLSz-t. <5íupáh jőiíldulátuán, okul®* 
céljából fejtegette -nekünk ázt. hogy a 
külföldi mérkőzések vezetésére félajáh; 
'ott játékvezetők közül hélvés lenné 
kiválasztani, akit a külföldön járt egye
sületi rézetők. Játékvezetők, fiájtíkikük 
dőlték lé iiiégfélélönék tárténak. A iá* 
őlyáttt, akiről hosszú esítér.dőköii keresz
tül mtódig jó véleménnyé! volt mindenki-

\PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Majd minden második pályázó ázt 

kéri tőlünk, hógy kivételesen közöljük 
vele á pontszámát. , . Kzüttal meg
ismételjük : pontszárnbeli kérdésre
csak akkor válaszolhatunk, h* a kér
dező megcímzett Vfilászlevelezőlapét 
is mellékel. A lápunkban nem Vála
szolhatunk. Csütörtökön különbén
rés|Ieteéén ismertetjük a pontverseny .

Forrav I,.: Megírtuk, hogy rendbe!*
Akacviiág (H. r.)t Sendbea
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fnába, mert az utolsó pillanatban 
mégis úgy határozott, hogy elvállhl- 
■Jra az Elektromos Művek vezérigaz
gatói tisztségét.

. A „Iex-James“ egy égés* sereg 
vizUabiíajátékost tesz most szabaddá. 
Máris több egyesület érdeklődik 
Belezn&i dr és Simkö iránt, akik 
most azonnal igazolhatók.

*
Politikai hir: Ferencváros! körök* 

ben nagy érdeklődéssel figyelik a 
oeszkárti átalakulást. Különösen 
®ágy érdeklődésre tart számot az, 
“°gy Bene, az erőszak híve, az ese
mények, azaz a csatársor közepébe 
kerül-e. Beszkárti körökben hangsú
lyozzák, hogy csak belső átalakulás
tól van szó, mivel a belsöhármas 
összetétele nem volt minden tekin
tetben megnyugtató.

*
Hírek a Törekvésből: Palatínus

térde teljesen retedben van. Sem Pa 
latínus térdében, sem a fürdömeden- 
aében nincs víz,

#
Még mindig nincsenek meg a Sze

lted góllövő cipői. Kiderült, hogy a 
csatárok azért tologatnak, mert 
Sőliövö cipő helyett körömcipőben 
játszanak.

A  P U L I -B U L I  nagyfontosságú 
tangadómérkőzésre különutak vezet- 
Bek a gyalogló közönség részére.

Bök Mukk

Április í-én kezdődik 
a labdarúgó mester- 
képző tanfolyam 
vizsgája

Még az elmúlt év decemberében 
Kezdődtek meg a Sportmester Vizs
gáztató Bizottság labdarúgó szak
osztálya által rendezett téli labda- 
teigó mesterképzö tanfolyam elő
adásai. Az előadások azóta is foíy- 
te-k hetenkint 2— 3 alkalommal, az 
teti órákban. Most már befejeződ
tek az előadások és április elsején a 
tanfolyam közel 30 résztvevője meg- 
Kezdi a vizsgázást.

A  vizs-ga kedden reggel S órakor 
Kezdődik az MLSz nagytanácster- 
teében. A  vizsgán résztvevő mester- 
jelöltek először írásbeli feladatot 
°ldana:ic meg, majd megkezdődnek a 
®5óbeü vizsgák. Kedden, szerdán és 
^törtökön reggel 8-tól 12-ig, dél
után pedig fél 4-töl 6-ig fognak 
telyni a szóbeli vizsgák az MLSz 
'^adászutcai székházában.

Uj korszak előtt a középiskolások M  ° ^
labdarúgása

Az MLSz - KISOK-esyezmény megveti az alaplát 
az egészséges együttműködésnek

A  vidéki m érkőzé
seket a ján lja  
a® ML*®* húsvétra 
az utazó csapatok  
száméra

Az Újpest tudvalevőleg kérte az 
Mysz-töl, hogy engedélyezzék, hús- 
vétkor a SAND elleni szabadkai 
Mérkőzését. Az MLSz felkérte az 
Újpesti egylet vezetőségét, hogy áll- 
j°h el ettől a kéréstől. Ugyanakkor 
jgyeimébe ajánlotta az MLSz az 
újpestnek, de utazásra kész többi 
ügyletünknek is, hogy ne külföldre 
Mázzanak, hanem magyar vidéki 
párosokat keressenek fel a húsvéti 
“telepek alkalmából. A  D íM ÁVAG  
a felszólítás nyomán már el is állt 
páci útjától és előreláthatólag Ko- 
tezsvárra küldi, csapatát húsvétkor.

* Azonnal igazolható, kiváló ké- 
psségü középcsatárt, középfedeze
tet, aki a csapat edzését is tökélete
sen el tudja látni és néhány jó- 
tudású labdarugót állásba helye
in k , edzőnek külön fizetést adunk, 
ajánlatokat „Dunántúli cégcsapat" 
jeligére a kiadóba.

. Pereces négy tartalékkal áll ki a. uSl Ollón A rvo 4» nn f í f-ir níflklll ! ^Máros-

—  A z ifjúság ráegnyerését állít
juk munkánk tengelyébe, —  mon
dotta Gidöfalvy Pál dr, az MLSz 
elnöke, amikor megválasztása után 
fnunkamttsora tárgyában kérdést 
intéztünk hozzá. Azóta alig egy
két hét telt el, de az MLSz új el
nöke máris felvette az érintkezést 
a KISOK vezetőivel és ennek meg 
is volt az eredménye. Az elnök 
megbízásából Gállfy András tár
gyait Zayzon Sándor dr-ral, a 
KISOK miniszteri biztosával. A  
tárgyalások eredményéről Gidöfalvy 
Pál dr a következőket mondotta:

—  Szomorúan láttuk, hogy a 
tanulóifjúság az utolsó évtized 
alatt kiesett a magyar labdarúgás 
életéből. A legnagyobb hála és elis
merés illeti a kultuszminisztert a 
Szent Lá,szló-vAndordíj kiírásáért. 
A z MLSz is minden erejével támo
gatja ennek a- vándordíjnak mér
kőzéseit. Ezzel azonban még nem 
nyert megoldást az ifjúsági labda
rúgás minden problémája.

—  Szomorúan láttuk legutóbb
Belgrádban, hogy az ellenünk ki
álló ifjúsági válogatottnak szinte 
minden tagja középiskolás vagy fő
iskolás játékos volt. Ezzel szemben 
a magyar labdarúgás kénytelen le
mondani a középiskolások nagy 
táboráról, holott tudjuk jól, hogy 
általában jobb életkörülmények kö
zött élő, izomzatilag, idegrendszeri- 
leg is jobb rétegekből kerül ki. 
Belgrádban láttuk, hogy főként ne
héz testi munkával foglalkozó if- 
jaink mennyire elnyűttek, edzésre is 
alig tudnak járni elfoglaltságuk 
miatt. Röviden: ma az a helyzet,
hogy nem tudjuk az élvonalba állí
tani azokat az ifjúsági játékosain
kat, akik pedig erre elsősorban hi
vatottak volnának. Ez vezetett ben
nünket ahhoz, hogy minél gyor
sabban felvegyük a tárgyalások fo
nalát a KISOK-kal. Szerencsére a 
legnagyobb megértést és jóakaratot 
találtuk Zayzon Sándor dr minisz
teri biztos részéről. Ugyanakkor 
azt Is hangoztatta a miniszteri biz
tos, hogy ismeri jól a szövetségben 
végbement rendszerváltozást és bol
dogan bocsátja a szövetség rendel
kezésére a középiskolás labdarúgó 
ifjúságot.

—■ A  tárgyalások eredménye 
alapján a következőkben állapod
tunk meg a K I SOK vezetőjével.

társadalmi egyletek Ifjúsági csapa
taival együtt az M LSz által kiírt 
ifjúsági bajnokságban. (A  KISOK- 
esapatok egymásközti eredményei
ből adódnék 
végeredménye.) A K ISOK  minisz
teri biztosa egyelőre hozzájárult 
ahhoz, hogy ez az érintkezés egyelő
re barátságos mérkőzések alakjá
ban kezdődjék meg. És ha a gya
korlat azt mutatja, hogy a régebbi 
időben észlelt zavaró körülmények, 
sportszerűtlenségek elmaradnak, 
akkor a jövőben a K ISOK  hozzá 
fog járulni az M LSz által javasolt 
megoldáshoz. Mindenesetre azt is 
kérte a K ISOK , hogy ezeken a mér
kőzéseken a korhatárt úgy állapít
sák meg, hogy a társadalmi egyle
tek ifjúsági csapatában ne szerepel
hessenek idősebb játékosok, mint a 
K I S OK-csapa t ok b an.

wandordiiai alapit 
1 1  mlLSZ

m ar 
f ő h e t !

áp rilis  ö töd ik é , m ert te g n a p  
k fizettem  a s  © as lé ly so rs le -  
gyem et.

n wszaisada't ferfilie- 
teisre ftiieroesz m 
a Kiadatási rendszert

4. A z M LSz a KISOK-kal való 
KISOK-bajnokság \szorosább együttműködés megerősí

tése céljából elhatározta, hogy ván
dordíját ír ki. A. vándordíját az a 
KISOK-csapat nyeri, amely sport- 
belíleg a legjobb eredményt éri el a 
folyó esztendőben (a  KISOK-baj- 
nokságban és a Szent. László-ván- 
dordijban való szereplés együttesen 
bírálandó el), amelynek tagjai a 
legjobb tanulmányi eredményt mu
tatják fel és amelynek tagjai a leg
sportszerűbben, a legfegyelmezet- 
tebbsn viselkedtek a játéktéren és 
azon kívül.

Ez a legújabb MLSz—KISOK  
egyezmény még nem szabályozza 
végleg ezt a nagyfontosságú kér
dést. Bizonyos azonban, hogy sze
rencsés kézzel lefektetett kiindulás
nak tekintendő. És ez máris nagy 
nyereség a. jövő szempontjából. 
Meggyőződésünk, hogy minden ille
tékes szerv a legnagyobb jóindulat-

S. Megállapodtak abban, hogn a 
felszabadult területeken lévő K ISO K - 
futb all-istákra ugyanazt, a rendszert 
léptetik életbe, mint amilyen az 
anyaországban érvényes a K ISO K - 
játékosoknak a társadalmi egyletek 
részére való kiadatása tárgyában.

Via befejeződnek 
a Szent László ván
dordíj 11. forduló
jának küzdelmei

Á  ma lejátszandó mérkőzésekkel 
a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Szent László vándordíjáért foly
tatott küzdelmek II. fordulója be is 
fejeződik. A hátralevő mérkőzések 
a következők:

Munkácsi áll. líceum— Munkácsi 
áll. keresk. Kassai áll. felsöiparisk.

■Kassal áll. gimn. Sátoraljaújhelyi 
városi kér.—Sárospataki ref. tkép- 
zö. Miskolci ev. tképző— Miskolci 
kir. kath. gimn. Makói áll. gimn.—  
Makói városi kér. Újpesti áll. gimn.

Bpesti Wesselényi kér. Újpesti áll. 
fémipariak.— Bpesti áll. Széchenyi 
gimn. Bpesti áll. Kölcsey gimn.—  
Bpesti áll. Fáy gimn. Esztergomi 
érs. tképző— Esztergomi sz. Ferenc

„Ami sikerüli az Ullői-úton 
a Ferencvárossal szemben, 
miért ne sikerülhetne 
itthon az Újpesttel 
szemben"
Diósgyőri hangok, diósgyőri jóslatok
a diósgyőri rangadóról

minden pontját és akkor rövidesen
ennek, az együttműködésnek a. to- P 1- . fé(m textl1 P^r ' . . .
vábbi kibővítésére kerül a sor. Egy- K á n  kegyen. gimn Papai bencés 
formán látja majd ennek hasznát gman.— Pápai ref. koHeg um. Csui
__ if-moáp-i nevelés és a sDort' gól ref. gimn.— Nagykanizsai kér.laz ifjúsági neveles es a sport. j Az erdélyi iskol4k a rendkívüli

helyzetre való tekintettel (sem kellő 
felszerelésük nincsen, sem pedig a 
közieked isi kedvezményeket, nem 
kapták meg idejében) engedélyt 
kaptak arra, hogy mérkőzéseiket 
valamivel, későbbi időpontban játsz
hassak le. Az erdélyi iskolák tehát 
nem kötelesek az I. forduló mérkő
zéseit március 30-ig lejátszani.

Uj?i ellen. A csapat így alakul: Maros 
uu-i —. Nádas viniiyei — Bokros, Hal 
& • , Futó I - ~ '
Jtselt, Fenyves:

Vizi, Polcz I, Jávor,

d f  Miskolci VSC ezzel a csapattal 
Atezik vasárnap: Szabó — Kézi. £>ezso- 
"Szi — Ivnnkó, Bártfal, Török — Balog, 
kovács, Bán. Farkas, Simonyi.
„LiC'e, s;U,f 6 tulajdonos lett a Nsgy- 

SE a bányaigaZgatóság áldo- 
készségéből. Ezentúl már saját társas. 

e w llán utazik majd a csapat. Nagy 
f 'meny Nagymányokon az is, hogy új 
bt.‘g?erelést kapott a csapat, azonkívül 
'‘marosan elkészül az új öltöző Is.

„U*(Ion nagy érdeklődés előzi meg a 
övfe ' AC elleni mai mérkőzést. Az 
ver,',? a mérkőzés előtt zászlót ad át a 
VnVÍtegcsapatnak. A csapat összeállítása 
aioszinöieg ez lesz: Tomasik — Hoduly, 

telt,?10® ~  Fóliák. Bisztri, Miskolci! -  
(FejU^^Farkas, Anooskai, Tóth. Alberti

nagy esőzések miatt 
vS?|an felázott a pálya. Az NTíS 
kértlÖsége a mérkőzés elhalasztását 
azonv..a KAC-tól, a kolozsvári csapat 
t4sh» a 11 em egyezett bele az ellialasz- 
les, a- Sz°mbatoi.‘ este már Nagybányán 
Css^jemiégosapat. Az NSE így áll fel: 
Martál: -T" Hornyák, Holczmann — 
los Telcgdy, Kert — Lukács. Dal- 

’ '“ oké. Pemeky, Neumayer.

KBSfUK-Mereteket ámíta
nak te!
1. A  K ISO K  az M LSz javaslata 

alapján a területi viszonyokat figye- 
lembevéve Budapesten több „K ISOK  
— M L8z“ -keretet állít fel. A  keret 
tagjai azok a középiskolás labda
rúgók, akiket az illetékes középis
kola testnevelő tanára az illetők 
tanulmányi előmenetele, magavise
leté és főként labdarúgó képességé
nek figyelembevételével a keretbe 
való felvételre javasol. Minden ke
ret havonta legalább kétszer meg
határozott helyen edzést fog tar
tani. A  keretbe sorozott diákfutbal
listák részére a megjelenés kötelező 
és ezen a napon felmentést kapnak 
más testnevelési kötelezettségük 
alól. A  keret oktató, továbbképző 
munkáját az M LSz szövetségi szak
oktatója, edzője irányítja és vezeti a 
K ISO K  áltál kijelölt testnevelő ta
nár közreműködése mellett. A  ke
retbe sorozott játékosok fölött a 
fegyelmi jogkört továbbra is a 
K ISO K  gyakorolja. Legalább két- 
havonkmt egyszer össze fogják 
gyűjteni edzésre ezeket a K IS O K - 
kereteket. Később ki fogják terjesz
teni ezt a munkát a vidéki na
gyobb gócpontokra is. A  tovább
képző keretek fenntartásával kap
csolatos összes kiadásokat, az ed
zési alkalmak biztosításit az MLSz  
vállalta.

Amennyiben KISOK-játékos sze
replése a válogatott csapatban idő
szerűvé válnék, a K I SOK javasolni 
fogja a tanügyi hatóságoknak és 
az OTT-nak az engedély megadá
sát,, ebben az esetben a K ISO K - 
játékosok felügyelőiéként a K ISOK  
által kijelölendő testnevelő tanárt 
kell igénybevenni. (Az MLSz-ben 
ezzel kapcsolatban csak annyit je
gyeztek meg, hogy a legnagyobb 
örömmel fogják venni a testnevelő 
tanári kar ilyen formában való be. 
kapcsolódását.)

miteken közös Hiúsági 
öalnoksagot terveznek
S. A z  M LSz azt javasolta, hogy 

nagyobb vidéki városokban a 
KISOK-csapatok vegyenek /részt

Diósgyőr, március 29. 
Még egyetlen mérkőzést sem elő

zött meg Diósgyőrben olyan érdek
lődés, mint amilyen az Újpest—  
DiMAVAG mérkőzést megelőzi. Még 
az őszi Ferencváros mérkőzés is 
elmarad a mostani érdeklődés mö
gött. Akkor a tulajdonképpeni ese
mény a Ferencváros megjelenése 
volt, hisz' senki sem adott esélyt 
a DiMÁVAG-nak, az NB újoncának 
a Fradival szemben. Most, a má
sik nagycsapat a vendég, azzal a 
különbséggel, hogy ma már a 
DiMAVAG nem mint esélytelen in
dul a küzdelembe. M a rangadót 
játszik c, diósgyőri csajiat.

Ha a DiMAVAG győz ezen a 
mérkőzésen, akkor megszilárdítja a 
harmadik helyét, sőt Diósgyőrben 
már á második hely is izgatja a 
kedélyeket.

Csapkay Károly edző
így beszél a mérkőzésről:

- Ha idegenben kellene lejátsza
nunk ezt a mérkőzést, sokkal nyu- 
godtabbam néznék elébe. Nekünk 
fekszik" az idegen légkör, idegen

ben mindig jól játszik a csapat. 
Idehaza valahogy nem- megy úgy a 
fiúknak. Közönségünk hibátlan já
tékot vár a fiúktól már a mérkőzés 
első perceiben, arra nem, is gondol, 
hogy addig, amíg a csapat bele 
nem melegszik a játékba, rendesen 
több a hiba is. Mindjárt türelmet
lenkednek, bekiabálnak és kész a 
baj. A  fiúk idegesek lesznek-,és nem 
megy a játék. Ha az első perctől 
kezdve buzdítanák a csapatot, ak
kor le merném fogadni a D iM A V A G  
győzelmét, j

Teleki Pál intéző:
—  Rég nem izgatott úgy mérkő

zés, mint ez. Ha győzünk, akkor 
már nem végezhetünk lejjebb az 
ötödik helynél. Ez pedig újonc
csapat számára óriási siker.

—  A z  Újpest csatársorában lá
tom a legtöbb veszélyt. Két jő; 
gyors szél.4Ö, Zsengéílér, a jó Vi
dor és a  fiatal Szusza kemény dió 
lesz a védelmünk számára. Ezen 
mérkőzésen a védelem igazán bebi
zonyíthatja, hogy „megjavult". Tip 
pem: győzni fogunk 3:l-re.

A  játékosok közül
Barnával,

a volt újpestivel beszéltünk.
—  A z  a baj, hogy itthon ját

szunk, —  mondja. —  Igaz, végre 
megtörhet a kabala és idehaza is 
kijöhet már egyszer a lépés, de arra 
nem lehet számítani, hogy éppen

a fontos, hogy Gazsi ( Gáspár)  meg 
őrizze hálóiát a góltól.

Végül
vitéz Bohust

kérdeztük meg, miként vélekedik 
mérkőzésről.
— Nehéz mérkőzés lesz. Hiába, 

Újpest nagycsapat, mi pedig 
újoncok vagyunk. De ami sikerült 
az Ullői-úton a Ferencvárossal 
szemben, miért ne sikerülhetne ide
haza az Újpest ellen is?!.

Én mindenesetre igyekezni 
fogok. Sikerült bejutnom a B )  vá
logatottba, megálltam a helyem, 
nem akarok leégni Tóth Matyival 
szemben sem.

Bolius nem mondja, de érezni a

4 budapesti kerületi 
amatör válogatott- 
jelöltek szerdáa 
délután edzést 
tartanak
Három válogatottat állítanak ki
húsvétkor a fővárosi amatőrök

Jugoszláviába és Szentesre, készülő

az Újpest ellen fordul meg a kocka.
Mindenesetre igyekezni fogunk. I 
Annyi biztos, hogy a csatársor fog I
gólt rúgni Sziklai hálójába, csak az I fővárosi amatőrök jövő héten szer4

dán délután az MTK-pályán fél 3 
órakor edzést tartanak, Güdenus 
Hugó báró, az amatőrök országo? 
kapitánya a következő játékosokat 
hívta meg az edzésre: Szalag, M e 

zői aki, Majsa, Ritter, Horváth, 
Fűzi és Brumbauer I I  (Gázgyár),

hangján, hogy abban reménykedik, Gazdag BVSC, Kapcsos (Köb. TK) 
hogy ha siketül jó játékkal kíruk-1 Krasznai és Zurián 111 (Zugló), Si- 
kolnia az egyik legjobb.magyar bal- mon és Hollóst (Ganz), Merklánszky 
szélsővel szemben, akkor a szövet- és Hidegkúti UFC, Schütz és Boda 
ségi kapitány a németek elleni vá-1 ^33“ FC, Jüger WMTÍC, Rumos 
lógatott csapatban esetleg helyet I BSzKRT, Sehneczi (Pénzügy), Já- 
ad neki. I gér BLK, Adóm  (Vasas), WIliig

1 (Hungária), Kraics I I  (Kelenföld), 
így beszélnek Diósgyőrben az I Király (Elektromos j és Bárd (Ma- 

Újpest mérkőzésről és majd a va.- gyár ‘ Pamut). A. játékosok teljes 
sárnap délután választ ad arra, I felszerelést hozzanak magukkal, 
hogy mennyire voltak jogosak a J Kétkapus játék is lesz és a Ganz 
diósgyőri bevallott és be nem val-1 csapata lesz az ellenfél.
lőtt remények.

K. JE.

Az MLSz új a la p 
szabályai 
a belügym inisz
tériumban v a n 
nak

Az MLSz új alapszabályait a kül- 
tiszminiszter az OTT helyeslő javas
latával küldte át a belügyminisz
tériumba. Mihelyt az alapszabályok 
jóváhagyása megtörténik, meg fog 
történni a miniszteri biztos fölmen
tése is. Akkor összeülhet a  már 
megválasztott elnökség és megindul
hat az alkotmányos munka.

A GycrjtJ-ósíentmUdősi SK vasárnap 
reggel társasgépköcein - megy át Sepai- 
szentgyörgyre. A Corvin ellen ea »  
tizenegy áll ki; Solymosi — Zimonyi, 
Fenyves — Hegyesi, Kereső, Blenessy — 
Kosa. Küllő, Záriig, Palásti, Kassai. 
Tartalék: Hegyesi I és Hollóssy. A csa
patot Császár dr elnök kíséri. A gyer- 
gyóiak legalább #« egyik pontot haza 
akarják vinni.

Szombaton újabb meghívás érke
zett a fővárosi amatőrökhöz. Ceg
léd is kért csapatot húsvétra.

—  A  ceglédi meghívást is elfo
gadjuk —  mondta' Gudenus br. — , 
mert nagy játékosgárdánkból akár 
öt csapatot is tudnánk kiállítani. 
Ezek szerint húsvétkor három válo
gatott csapató szerepeltetünk. A t  
első Jugoszláviában, a másgtíih 
Szentesen, a harmadik pedig Ceg
léden játszik. A  három válogatottat 
r. vnsurnap és a szerdai közös ed
zésen mutatott formák alapján szer
dán este állítom össze.

Húsvétkor az ifjúsági válogatott 
valószínűleg Egerben fog vendég
szerepelni.

Molnár Ignác BiövetSéKi ediö Kit,
vasárnap Debrecenben a felsőtísJgú kerti- 
let meghívására bemutató előadást tart. 
Április első hetében Kecskemétet.' és 
Kiskunfélegyházán, tart előadást Molnár 
Ignác.

A Szentesi TE ezzel a csapattal várja 
az Orosházi TK-t: Zsoldos — Kovács II, 
Kovács I — Mészáros, Palotás, Kiirt! —- 
Csányi. Megyeri. Kiss, Lenner, Lcndvai.

Az Egyetértés Vasárnap reggel ezzel a 
csapattal utazik .Szombathelyre: Pécsi — 
Fekete, Bányik — Farkas, Tóth II, 
Ilrabov ;zk.v — Neiget, Selmeci, Nyireg: - 
házki. Mező. Tóth I.
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Fekete vasárnap,
a m e l y

l e h e t , h o g y  n e m  i s  l e s z  o l y a n  f e k e t e
A naptár szerint a mostani vasárnap; 

Fekete vasárnap.
Erről beszélgettek az egyik kávéház

ban s a Ferencváros egyik híve meg 
jegyezte:

— Ha most is olyan eredmények lesz
nek, mint amilyenek ebben a fordulóban 
az ősszel voltak, akkor ez a vasárnap 
bizony fekete vasárnap lesz. ősszel 
•ugyanis pontot vesztett a Ferencváros, 
pontot vesztett az Újpest és akadt még 
néhány meglepetés.

Más így folytatta;
— Nem lesz fekete vasárnap... Hogy 

miértf A Ferencváros nem. okoz két 
'meglepetést egymásután. Erre a. hétre 
már elég volt a Gázgyár. Az Újpest meg 
mindig akkor szokott jól szerepelni, 
amikor azt várják, hogy kikap s vagy 
pontot veszít.

Fejmosas
Péntek este egy kis fejmosás roll az 

ÜHŐi-úton. A keddi ..gázömlés** miatt . . .
.Az értekezjet után valaki megjegyezte:
— Kedden ott volt a baj, hogy a ,,gáz- 

tárnaclás” előtt nem volt riadó. De most 
már a BSzKRT elleni mérkőzés előtt 
készültségben vagyunk . . .

Mi van Nagymarosival ?
-Az-’ Újpest Nagymarosival akarta meg

oldani a középfedezet kérdését, de 
Nagymarosi nem jelent meg a pénteki 
edzésen s így a játékost nem is lehe
tett beállítani a DiMAVAG elleni csa
patba.

•Szombat délután találkoztunk Terefere 
barátunkkal, aki ezt súgta nekünk;
*.— Nagymarosi nem beteg, nincs hiva

tali elfoglaltsága .. Egyszerűen azért nem 
ment ki az edzésre, mert úgy tudom, 
hogy el akar menni az UTE-ból...

Fekecs
Nagy versengés folyik mostanában az 

Elektromosban akörül, hogy ki kerüljön 
a csapatba. Marosi például a héten há
romszor is tartott külön edzést.

Bekerült a csapatba Fekecs II, akiről 
azt. hitték, hogy már aligha játszik 
majd az első csapatban, de most meg
állapították róla, hogy ismét ő az Elek
tromos legjobb csatára. '

Az Elektromos egyik szurkolója, 
amikor meghallotta, hogy Fekecs újra 
játszik, ezt mondta:
. — Csak azután a mérkőzésen ne de

rüljön ki, hogy még mindig ő a Pe- 
pecs II.

Waldinger
Ar, FTC tehetséges hátvédje nem 

ookáig lesz már amatőrjátékos. Nagy 
László szakosztályvezető közölte velünk:

—r . Waldinger vasárnap játszik utoljára 
amatőrként. A jövő héten már a Ferenc
város szerződtetett játékosa lesz.

Az egyik zöld-fehér szurkoló meg
jegyezte : .

— Ideje már, hogy Waldingert leszer
ződtették.

— Ugyan, hiszen még nagyon fiatal a 
fiú . .

— Nem is azért mondom, hanem azért, 
mert már egy éve játszónk WM-reud- 
szerben dupla vé betűs játékos nélkül. .,

Cimmermancsics, Biavati 
és — Kalocsai...

Biró Sanyi, a BSzKRT Belgrrádban 
pompásan szereplő hátvédje baráti kör 
bén a külföldi jobbszél sókról tartott 
előadást. Többek között Cimmermancsics 
és Biavati is műsoron volt.

— Cimmermancsics gyors és kapura- 
törő — magyarázta Biró ■—, Biavati 
mindezek mellett technikás is...

— És milyen Kalocsai? — vetette fel
valakJ. *

Biró egy pillantig kivárt, majd rá
vágta:

— Kalocsairól szeretném utólag el 
mondani, hogy — gólképtelen...

Szerény óhaj
A BSzKRT legutóbbi edzésének az 

elején bizony igen rosszul játszott a 
csatársor. Lovag Khloyber Viktor, a 
BSzKRT-pálya gondnoka, a kék-sárgák 
«gyik főszurkolója Sgy sopánkodott a 
lelátón:
*— Ha a Fradi ellen is így játszunk, 

húsz dugót kapunk...
Később a vilamoscsatársor belejött, 

olyannyira, hogy kilenc gólt. rúgott a 
tartlékcsapatárak. ..Viki bácsi” csende
sén. dörmögte magában:

— Azért, kiegyeznék abban, hogy ilyen 
gyatra játékkal — legalább a felét rúg
juk a Fradinaty..0

Milyen a jó közép fedezel ?
Balogh Miki, a BSzKRT jeles közép

fedezete már az idény eleje óta pompás 
formában van. A kék-sárgák, legutóbbi 
edzésén is olyan kitünően játszott, hogy 
tz egiyk szurkoló önkéntelenül felkiál
tott:

— Balogh olyan, mint egy jó játék. 
Vezető...

— Bogy-hogy7 — kérdezték többen.
—. Olyan jól végzi a dolgáthogy

észté' sem lehet venni, — hogy a pályán 
tan.

Kinek lesz 
f<ekeie vasárnapja?

A Kispestnek nagy a tekintélye a 
Canjmában. A budaiak még egyszer sem 
tudtak ellenük győzni. Ezen a héten is 
nagy. volt a szurkolás a Kispest elleni 
mérkőzés miatt és a Gammában min
denről beszéltek, csak a Kispest elleni 
mérkőzésről nem esett sző,, Sós Károly, 
a Gamma edzője ki is fakadt:

— Síiért féltek a Kispestöl f Ok sem 
rúgják jobban a labdát, mint mi. 
Vasárnap megverjük őket és akkor nem 
lesznek többé olyan .nagy mumusok a 
kispestiek.

— De sikerül-c megvernünk őketf — 
kérdezte halkan Magyarvári József, a 
Gamma egyik vezetője.

— Vasárnap a naptár szerint fekete 
vasárnap lesz, — szélt bele a beszélge
tésbe Jánosy Béla, a Gamma sportigaz
gatója. — Győznünk kell, mert nekünk 
eddig már sok fekete vasárnapunk 
volt és ideje, hogy most fehér vasár, 
napünk legyem.

BSzKRT-ötlef
. A villamos csapat vasárnap a Ferenc- 
itrast latja vendégül. A Sport-utcában

máris nagy a sürgés-forgás és -a 
reménykedés.

Az egyik játékos mondta is:
— Tudod. hogyan kellene nekünk 

játszanunk a Fradi ellen?
— Nos? —- érdeklődtek Tánezosék.
—■ Gáz-álarcban!

Bemondás
Szombaton dőlt ei csak. hogy Harau- 

gozó lesz a WMFC . .űj*‘ jobbössze
kötője. A. nagy technikájú csatárnak sok 
híve van Csepelen és amikor híre futott, 
hogy Harangozó is játszik a Haladás 
ellen, na egyik ősszurkoló így fejezte ki 
Örömét:

— Ha Harangozó játszik, akkor a 
Haladásnak — csengettek.

Ugyanaz
A. Kispest legutóbbi edzőmérkőzésén 

voltak percek, amikor a kispestiek ka
puját nem fenyegette veszély; Ilyenkor 
aztán a nem foglalkoztatott profik Vé- 
csei kapujára lövöldöztek. A kapuban a 
nagy Olajkár segédkezett Vécseinek. 
Egvszer aztán Gergő előreadot.t kereszt- 
labdáját a „civil*’ Kincses közelről be- 
bombázt.a a hálóba.

—Látod — szólt „Sinya” a nagy 
Olajkárhoz —, pontosan ilyen gólt lőt
tem. Belgrádban is. Dubac ugyanígy állt 
a kapuban, mint most te.

— Hogy teljes legyen a „belgrádi’* gól 
— válaszolt a nagy Olaj — ez sem 
számít!

Cseh és a 22 pont
Cseh Laci, a Gamma csatára fogadást 

szeretett volna kötni, hogy a Gamma az 
idény végére legalább 22 pontos lesz. A 
Gamma szurkolói közül senki sem akadt, 
aki a fogadást tartotta volna, hiszen 
mindnyájan bíznak abban, hogy a csa
pat megszerzi a 22 pontot. Cseh Laci 
mondotta is:

— Olyan biztosra veszem, hogy meg- 
lesz az a 22 pont, hogy akár előleget 
is felvennék már erre.

t Ö C t E T F .
Szurkolóink legnagyobb részét nem a 

vasárnapi forduló. Hanem, az április 
6-án,i Kölnben sorrakerülŐ magyar-né
met labdarúgó mérkőzés izgatja. Teg
napi postánkkal három levél is érkezett 
errői a kérdésről. Mindhárom olvasónk 
összeállításokat ajánl. Érdekes, hogy 
mindhárman szélsőhátvédnek állítják be 
Polgárt, Tóthot pedig kullancsnak.

íg y  á l l j u n k  f e l  a  n é m e 
t e k  ELLEN / . ..

Anghi Balázs (Marosvásárhely, Sándor
ul 15.).) szerint Kölnben a következő 
összeállítású csapat szerepelne a legjob 
bán: Csikós — Polgár, Tóth (Gamma), 
Biró — Sárost III, Lázár — Kincses, 
Kovács I. Bodola, Kiszely, Gyetvai. Jó
nak tartaná a Bodola, Cseh 11, Sárosi dr 
belsőhármast is olvasónk.

Szlányi Kornél dr ( B p I X . ,  Közrak 
tár-u. 12fa) a következő összeállításban 
játszatná a magyar válogatottat Kölnben: 
Csikós — Polgár, Tóth, Biró — Turay 
I, Lázár — Füzér, Berecz, Sárosi I I I , 
Kiszely, Gyetvai. Olvasónk szerint Tu
ray ma is a legküzdőképesebb játéko
sunk. Kincses sérült s így Füzér és Be- 
recz együtt játszhatna. Kemény, lendü
letes, erős mindkettő, éppen ilyen kell 
a németek ellen. Sárosi Béla gólratörő, 
lendületesen játszó, kullancs legyen 
talpán ■— írja olvasónk —■„ aki a nyaká
ra mer ülni.

Skornyák Boldizsár (Újpest, Lörincz- 
u. 22.) csapata a következő.* Csikós 
Biró, Tóth, Polgár — Sárosi I I I , Lázár
— Kincses, Kottát hs Fűzi, Kiszely, 
Gyetvai.

EGYÉB ÜGYEK
Baditz Pál dr (Miskolc, Csery János 

u. ff.) azt írja, hogy nagycsapataink egy 
része félvállról veszi a Magyar Kupa- 
küzdelmet, pedig más nemzeteknél ez 
teljesen egyenértékű, sőt néhol értéke
sebb a bajnokságnál is.

„Egy vidéki hölgy szurkoló*9 a Tokod— 
Gamma mérkőzés játékvezetője ellen pa
naszkodik. Levelének ismertetésétől el 
kellett tekintenünk, mert sem nevét, 
sem lakáscímét nem közölte levelében.

>fEgy lelkes szurkoló’ lapzártakor ér
kezett levelében a következő csapatot 
ajánlja a németek ellen: Csikós — .Pol
gár, Tóth, Biró — Sárosi III, Lázár — 
Füzér, Berecz, Fűzi, Kiszely, Gyetvai. 
Kincsest csak sérülése miatt hagynánk!.

■ ■ e g nn
A pécsi DVAC csapata szombaton 

délután két autón ment el Szegedre 
Radnaí és Bencze még most sem játszik. 
Ez a tizenegy áll ki Szegeden: Kántor
— Loós, Kelfer — Szalai, Krivitz, Gálosi I
— Ónodi I, Szika, Onody II, Ujj, Für
tös.

A Pécs! VSK összeállítása a GSE ellen: 
Pczsgai I  — Pozsgai. II, Turmann — 
Kőfalvi, Ónodi, Andrási — Sós, Lend- 
vai. Bérezés, Horváth, Sisák.

Szombathelyen szombaton sok eső 
esett és így az SzPC-n^k ismét sáros pá
lyán kell játszani. Az SzFG összeállí
tása egyébként ez lesz: Fehér — Tóth, 
S zalej — Scbüfcz, Liecsei, Farkas — 
Horváth I., Horváth II.* Tisza, No- 
vofcnyy Gróf.

A SZOLNOK CSAPATA 
már szombaton délután elutazott Szol
nokról és a kora esti órákban Buda
pestre érkezett. A Törekvés ellen leg
jobb összeállításában áll ki a csapat. 
Tartalékként Korom és Búza jött fel.

AZ ÚJPEST 
háromnegyedórás késéssel érkezett meg 
szombaton este Miskolcra A diósgyő
riek részéről Németh Imre várta, az új
pestieket. A  játékosok gyalog mentek 
be a szállodába, pedig ess jő  félórás 
utat jelenti.-

Az egyik Gamma-szurkoló, aki szívesen 
áldozott eddig is csapatáért, most sem 
tagadta meg magát.

— Ha vasárnap ■megverjük a Kispes
tet, akkor a■ mérkőzés után jelentkezhet 
nálam az előlegért, —- mondta moso
lyogva Csehnék. .

Legény a talpán
A. WMFC pénteki edzésén mindenki

nek feltűnt, hogy Korányi is ott edz a 
többiekkel, pedig az Elektromos elleni 
kupmérkőzésen felrepedt a szemhéjjá.

— Legalább háromdeci vért vesztett 
kedden Króni. — jegyezte meg Lázár 
Dezső, s- WMFC gyúrója. — Alig bír
tuk elállítani a vérzését. Más játékos 
ilyen esetben két hétig is pihent volna.

— Kérem — .. szólt erre az egyik 
szurkoló —. Króni más fából van fa
ragva. A hiányzó vért majd a mérkőzé
sen fogja pótolni. Megeszi az Elektro
mos balszárnyát, szőröstül, bőröstül,

Nagycsapatok...
Benes Ernő, a WMFC intézője mon

dotta a szurkolók között :
— Milyen kár, hogy kiestünk a Ma

gyar Kupából, most könnyebben meg
nyerhettük volna, hiszen a Ferencváros 
is, meg az Újpest is kiesett a küzdelem
ből.

— U.gy látszik, mi sem akarunk sem
mivel sem elmaradni a két nagycsapat
tól, — jegyezte meg lesből az egyik 
szurkoló.

Nincs víz...
A Törekvés-pályán meglehetősen gyak

ran romlik el a vízvezeték. A pénteki 
edzésen i« megtörtént, hogy -az edzés 
végén hideg vízben kellett fürdeniök a 
játékosoknak. Ez pedig nem tesz jót az 
erőnlétnek.

Egy szurkoló fejcsóválva jegyezte meg:
— Nem volna helyes, ha a Törekvés 

egy megbízható lakatosmühcllyel lépne 
érintkezésbe? Azok talán meg tudnák 
csinálni a fürdőberendezéseket. . e

Elintéződött vitéz 
Kem enesy Sándor  
ugye  az MLSz-ben

Ismeretes. hogy az MLSz-ben 
rossz néven vették vitéz Kemenesy 
Sándornak az egyik hetilapban 
megjelent nyilatkozatát a  szövet
séggel kapcsolatban. Pénteken este 
vitéz Kemenesy Sándor megjelent 
Damay László, az FTC társelnöke 
kíséretében a szövetségben és meg' 
felelő magyarázattal szolgált a cik
kel kapcsolatban. Az MLSz-ben tu
domásul vették vitéz Kemenesy 
Sándor bejelentését és az ügyet be
fejezettnek nyilvánították.

Ezzel az üggyel kapcsolatban 
csütörtöki számunkban olyan hír
adást közöltünk, amely szerint vi
téz Kemenesy Sándor ellen a szö
vetség „fegyelmi eljárást" indított. 
Vitéz Kemenesy Sándor annak a 
megállapítását, kéri, hogy az MLSz 
őt nem fegyelmi eljárás során, ha
nem eszmecsere céljából kés te fel 
megjelenésre. A  szövetségben László 
András dr egyesbiró a következőket 
mondotta vitéz Kemenesy Sándor
nak: ,Jfemzet.es urat nem fegyelmi 
eljárás megindítása céljából leértük 
a szövetség helyiségében való meg 
jelenésre, hanem azért, hogy egyik 
nyilatkozatában napvilágot látott 
közléseket eszmecsere útján tisz
tázzuk."

A  magunk részéröl csak annyit 
óhajtunk ehhez fűzni, hogy szerdán 
este a szövetség illetékes tényezői 
pontosan olyan közlést tettek mun
katársunk előtt, amint az csütörtöki 
számunkban megjelent.

I.

Paris: Páris—München 5:J (1:0). Két 
német katonaválogatott csapat mérkő
zése. A győztes csapatban több ismert 
játékos nevét találjuk: Martinék (Bécs). 
Appet (Berlin), Fickenscher (München). 
A mérkőzést a Bilbao ból hazafelé utazó 
Bauweus dr vezette.

A Szatmári SE így. áll fel a Nagy
váradi AC elleni mérkőzésére: Száva ;— 
Für, Szegedi — Blaga, Pereszár, Bauer 
— Erdei. Dragós, Csízek, Farkas, Hideg
kúti. i

A Miskolci VSC nélkülözni fogja 
Kövesfalvit. A jeles kapus kézsérülése 
lassan gyógyul és ezért Szabó véd 
helyette. Bár,' ismét - elfoglalja helyét a 
középcsatár helyén.

Az Érsekújvár mai összeállítása az 
Álba Regia ellen: BAhoretz ,— Jurik, 
I.éder — Pólyák. Reiner, Herditzky — 
Szklenár, Pintér. Csapó, Kovács, Izsák.

A Nagyváradi AC csapata szombaton 
reggel Rónai edző vezetésével elindult 
Szatmárnémetibe. Az SzSE elleni csapat: 
Várdai — Molnár, Sebök — Krasznai, 
Juhász, Kemény — Kovács II, Kovács i. 
Spielmanr.-, Bodola, Haléti. Tartalékként 
Záborszky utazott a , csapattal.

Hajdúböszörményben szombaton délután 
nagy sikerrel tartott előadást Molnár 
Ignác szövetségi edző.

A Gamma április 6-án Székesfehér
várott az Álba Regiával játszik barát
ságos mérkőzést. Ugyanakkor a Gamma 
tartalékcsapata Komáromban vendég
szerepéi.

Nagybányán az NSE—KAC mérkőzést 
Fc-lák László, Szatmárnémetiben - az 
SzSE—NAC mérkőzést Mann Aurél ve
zeti-

JANZSő
leez a DVSC balhátvédje a MA VÁG 
ellen. Szó volt arról is, hogy a csatár
sort Sidlik helyett Palotás. irányítsa,- ezt 
a tervet azonban szombaton elvetették. 
A végleglesnek tekinthető összeállítás 
tehát a következő: Köröd] ~  Csókái,
•Janisé — Elek. Erdei TI, Galambost «—
Sóstót, Ssabó, SMBfe Füleld, N **y, -

Elm életi edzés
- zárt ajtók mögött

Pénteken este zártkörű értekezle
tet tartottak a válogatottak Fábián 
József szövetségi, kapitány vezetésé
vel. Az értekezlet szigorúan zárt
körű volt. —  zárt ajtó mögött, folyt 
le . a szövetség egyik szobájában.

A  játékosértekezlet részleteiről 
természetesen a szövetségi kapitány 
sem beszél, amikor az értekezlet 
tárgya iránt érdeklődünk.

-— Zártkörű megbeszélés volt, az 
anyaga utólag sem való nyilvános
ság elé —  mondja a kapitány. —  
Nem  mintha, valami sötét titkok
ról lett voltul szó. Korántsem. Mind
össze azt akarom, hogy a játékosok 
fesztelenül beszéljenek, bátran, min
den gátlás nélkül. Ha pedig tudják, 
hogy meg jegy zéseik, hozzászólásaik 
később nyilvánosságra. kerülnek, 
akkor ez a tudat esetleg rontana 
őszinteségükön.

—  Miről volt szó voltaképpen? —  
kérdezzük a kapitányt.

—. Szakbeszélgetés volt. Kiele
meztük a jugoszláv-magyar mérkő
zést. Különösen sok szó esett a csa
társor játékáról, főképpen az össze
kötőkéről. Már a mérkőzés után 
hangsúlyoztam, hogy, sajnos, a mi 
összekötőink még mindig ,,olaszo
san“ hátulragadnak, holott a mi 
támadó rendszerünk, a, WM-rendszer 
sokkal több alkalmat nyújt nekik a 
támadásra, -mint az olasz rendszer. 
Ehhez a, tárgyhoz is sokan hozzá
szóltak, mind a védelem, mind a tá
madás szempontjából s nagy öröm
mel állapítottam meg, hogy ezekben 
az alapvető szakkérdésekben, is tel
jes az összhang a jdtélcosok között.

■— Lesznek a jövőben . is ilyen 
megbeszélések?

.— Feltétlenül, örömmel állapítot
tam meg, hogy milyen hasznos az 
ilyen beszélgetés. Üdvös dolog, ha 
éljó,táltosaink egymás között meg
beszélik a labdarúgás résziedéit. 
Tudatossá válik bennük a játék
nak sok homályban maradt részlete. 
Tanulságos így
■ vlsszaperegtetn! egy már- leját

szott mérkőzés filmjét.
Ilyenkor lehet taktikai tanulságé* 
kát levonni. Amikor a játékos maga 
eleveníti fel az elmúlt mérkőzés 
egyik-másik tanulságos jelenetét, 
hogy „úgy-e, amikor én Mfutottarn 
a szélre, te pedig bementéi— 
satöbbi, satöbbi. Nagy örömmel 
állapítottam meg, hogy a, váloga
tottjaink igenis érdeklődnek az ilyen 
megbeszélések iránt. Különösén 
aklior, ha nem holmi merev elő
adásról van szó, hanem fesztelen 
eszmecseréről, amelynek keretében 
a játékosok éppen úgy elmondják 
véleményüket, estleges kételyeiket, 
mint ahogyan én is elmondtam, hogy 
mit láttam jónak, vagy rossznak. Á, 
jövőben is feltétlenül folytatjuk eze
ket a -megbeszéléseket, mert a válo
gatott csapat egységére nagyon jó 
hatással vannak az ilyen alkalmazó 
megbeszélések. Beszélgetünk egy 
kicsit a játékról. Aki szereti a lab
darúgást, az örül, ha beszélgethet 
róla. A  válogatott játékosok is szí
vesen beszélgetnek a. labdarúgásról 
s azt hiszem, hasznos, ha alkalmat 
adunk nekik, hogy egymás közt 
cseréljék ki véleményüket.

—. jó  lenne, ha Köln után majd 
arról beszélgethetnénk, hogy —  nú 
volt a jó a németek elleni mérkő
zésen.

A  játékosértekezlet után. külön." 
ben kedves párbeszéd hangzott el a 
szövetségi kapitány és egy újságíró 
kartársunk között. Az újságíró kü
lönféle kérdéseket tett fel a kapi
tánynak, Többek között ezt kér
dezte:

— Űs m l  a  v é le m é n y e  kapitány, 
ú rn a k  a  W M -re n d s z e r rő l?

—  Ellene vagyok —  felelte a  ka
pitány.

—  Hogyan? —  kérdezte az új
ságíró meglepetve.

—  Ellene vagyok, ha a& ellenfél 
játsza... Tudja, mit adtam volna 
Belgrádban, ha Jazbinsek előre- 
megy támadó középfedezetnek?.u

Szent Lászlö-kupa
Sümegi g.—Keszthelyi g. 5:0 (2:0)

Sümeg. Vezette: . Horváth. ..
A lelkes sümegi csapat biztosán nyert. 

Góllövő: Módér Í3), Nagy (2). Kitűnt.: 
Móder, Nagy, István, illetve Győző és 
Lendvay • '
Szentesi g.—Hódmezővásárhelyi ref. g.

1:1 (1:0)
Szentes.

A meghosszabbítás sem hozott döntést 
s ezért sorsoltak. A sorsolás a vásár
helyieknek kedvezett s így a Hódmező
vásárhelyi ref, g. csapata továbbjutott.

Felsöépitő—Kossuth fk. 2:1 (0:1)
Marcibányi-tér. Vezette: Turóczi K.
Felsőépítő: Scbádui — Marik. -Kell — 

Fülöp, Kopp, Mácsai — Tobody, Tö- 
mos vári. Bányai. Tárnok, Rátki.

Kossuth fk.: Kenősséy — Káplán! Er
dei —. Wagrior, Dávid, BIeier — EpJé- 
nyi, Köri, Kővári, Fischcr* Hercegfalvi, 
Me-fférdicmőlten _ győzött'- a végié lelkesen 
játszó Felsőópítő, a szünet után vissza
eső Kossuth fk. ellen. Góltlövő: Tárnok 
és Tömösvári, illetve Kővári.. Jó: 
Scbádli. Rátki és a vódeLem, illetve Ko- 
n-es-sey és Kővári.
Újpesti án. textilipaTlsk.—Hnnfalvy fk.

1:0 •(1:1)
Mi%n»áriő-pályá. Vezette: Papp A.

Újpesti textilip.: Kölbli — Vasas, Bo- 
rován-szJky — Hargitai, Török, Botió — 
Márk, Nagy, Zsilinszky, Színi, Szeder
kényi.

Hunfalvy fk.: Szilágyi — Magas,
Straub — Árniay. Kiss, Gz>ik. mása tori — 
Kovács. Sugár, Nobik, Pankó. Noyotny.

A minden részében jobb Újpesti tex
tilt paris kóla megérdemelten jutott to
vább. A Hunfalvyn.ak különösem a csa
társora volt nagyon gyenge. A döntő 
gól az első félidő 10. percében esett. 
Gólílövő: Színi. Jó: a közvctlem véde
lemi, Szederkényi é« Színi, illetve Ar- 
may, Straub és Szilágyi.
Esztergom! ferencrendl g.—Esztergorai 

érseki tkpző 4:2 (1:1)
Esztergom. 600 néző. *>

Ferencesek: Láng_— Majer> Kovács — 
Zoboky. Ritter, Koveházi — Kerekei?, 
Gaát, Nagy', Somogyi, Bacea.

Képzősök: Horváth —' Tátray. Bősz — 
Villányi, Poprády, Homoki — Gáildy, 
Nemeskéri, Turay, Merényi, Koppányi.

A 2?. percben Ritter góljával a feren
cesek vezetnek. Négy porc múlva Gáídv 
egyenlít. - Szünet után Turay révén a 
képzősök jutnak előnyhöz, Azután lel- 
jönmek a ferencesek, a lő. percben Gaál, 
a 17. percben Kerekes, majd a 2S. perc
ben Bacsa Szerez gólt. Kitűnt: Ritter, 
Kerekes, Kovács. Nagy, il'l. Gáldy. Bősz, 
Villányi, Poprády.

Kaposvári ken-Baja! tanítóképző

Kaposvár. 800 néző. Vezette: Pá-Idy.
K, ber.r Mezofi — Somogy vári, Ma

gos! — Kelemen, Takács,_ Kérecsényi — 
SomogyI® Kanizsai, * I*aszJ.ó» Légrádi, 
Máld.

Baja: Cserháti -  Szíj jártó, Kiss —
Tahi, Rendes, Lénárt — EsZ26, Cseh, 
Hargdtta, Szőnyi, Puxler.

A hazai csatársor remekül játszott. A 
babaiak a második félidőben nagyon 
beszorultak. Gólílövő: Máli (2), Láez’ó 
(2), Kanizsa! (2), Légrádi, ül. Hargitta.

âtó7í°.í; Somogyi, Kanizsai,íll. Cserháti, Haggatta.

Kaposvár! Pécs! kér. (3:1)
Kaposvár. Vezette: Törökmezei,

Kaposvár? Babios — Karcagi, Bonák
Kelemen, Gelencsér, Korompai —

Kiás* Cseresznyéd Havasi, Kövér, Mol-

• Pécs: Pandúr — .Fülöp, Nagy —_ BjPf* 
dán, Molvai, Scbmidt — Avaroji, V<r 
rős. Erdős, Bors, Rostás.

A pécsiek mindjárt az első percben ve4 
zctést szereztek, utána azonban a k*' 
po-sváriak. jobb erőnlétük révén foko' 
zalosao fed jöttek és . b tetős aű győstek- 
GóIlÖvŐ: Moluár C2), Kövér, Kiss, fia-- 
vasi, Molvai (öngól), ill. Érd ős. KV 
tűnt: Koronrmpai, Havasi, Kövér, ü®*
Fülöp és Erdős, •
Kereskedelmi iskola—Gimnázium 5:1 (2:0)

Makó. Vezette: Vida. 
Élénkiramú mérkőzés. A győzelem még 

ilyen arányban is megérdemelt. - Góllövoj 
Huszta (3), Berkovina (2), illetve Gallab
Érseknjvárl g.—Nagysnrányi g. 4:1 (2:1)

Érsekújvár. Vezette: Vörös.
Ak érsekúj vájnak biztosan győztek. 

Góllövő: Kádek. (3) és Haidecker, illetve 
Krászni.

Válla lati csapatok  
bajnoksága

I. osztály
HGöSC-—AMSO 1.S.-0 (6:0). Budafoki' 

út. Vezette: Selmeczi, Könnyű gyúzeleri- 
Góllövő: finoch (10), Fók. (2) és Serege.

BuSC—PrcSC '/ (2:1). Soroksár í-út. 
Vezette: Horváth Gy. A HuSC már 3:1' 
re vezetett. Góllövő: Palovetz (2), Kar- 
lovits és Stelczer, itletve Kaidáesi (4b 
Vajdát és Steleet; illetve Eeksteint ki
állították.

If dSC—WaSC 3:2 (1:1). Rákosfalva-
Vezette: Galambos. Renldvü! hevesiram11 
mérkőzés. Góllövő: Krehova (3), illetve 
Mészáros és Krausz.

A FaSC—OpSC mérkőzés elmaradt* 
mert az OpSC nem jelent meg.

OeSC—RéSC 1:0 (0:0). Népsziget. Ve
zette: Boros, A RéSC tartalékosán ját
szott. Az OeSC jobb volt. Góllövő: Mü>' 
ler.,

ChBC~Mn.SC 5:2 (2:0). URAK-páiya- 
Vezette: Istvánfy. A ChSC csatárai job
ban lőttek. GóliövS: Nagy (3), Veres ■ é* 
Németh, illetve Világos, és Vlajkó (11-eS- 
böl.)

KroSC—FoSC 9:t (5:1). Simor-u. Ve
zette: Cigány. Fölényes győzelem. Gól- 
lövő: Boócz II (5), Gugyerás (2),’ Nagf 
és Selden, illetve Paksi. ■

KaSC—WMTK 3:1 (2:0). Gyömrői-Út-
Vezette: Lombos. A KaSC ennyivel jób# 
volt. Góllövő: Válik, Szloboda és Ka
bala (öngól), illetve Illanó

KeSC—DreSC 6:0 (r,:0). Halom-u Ve
zette: Hegyi. A KeSC biztosan győzött- 
Góllövő: Köves! (5) és Csengődi.

Gamma—ViSÖ í :3 (2:2). Bánát-u. Ve
zette: Istenes. Kemény küzdelem, ‘ igaK 
ságos eredmény. Góllövő: Sípos (2)*
Hajdú és Nyers, illetve Mikulás (2> 
egyet 11-esből) és Amster.

Hangya—J aSC 6:0 (2:0). Wekerlg
telep. Vezette: Kassai. A Hangya végi® 
fölényben játszott. Góllövő: Sztanek <3>» 
Vámos (2) és Párkányi (2).

II. osztály. Északi csoport: CsaSf--*
RoeSC 4:3 (3:1). Vezette: Réti. BuSOf 
UhSC 3:2 (2:1). Vezette: Borszéki-
M-aSC—LáSC 3:0 (0:0). Vezette: Cser
mely. PreSC—FéSC 5:3 (3:1) Vezette!
Kovács III. HiSC—SchSC 4:1 (2:1>«
Vezette: Táncos. MüSC—StaSC 1:0 (0:0)‘ 
Vezette: Dallos.

Déli csoport: MeSC—MUSC 3:3 (2:11; 
Vezette: Fehér M. EMERGÉ—HuSC 2:® 
(J:0). Vezette: Molnár K. OMTK—Stan
dard 4:0 (2:0). Vezette: Égr.er KroS°
II—MopSC 1:0 (1:0). Vezette: Csonfá,r' 
MeSC—HFéSC 4:3 (2:2) Vezette: GIoZiK-

IH. osztály. Északi "csoport: ChSG^ 
FuSC 6:2 (1:1). Vezette: Szabó í
BoSC HPSC 1:0 (1:0). Vezette: Hyrof

Déli csoport: KaSC II—Posta 5:0 (0le
vezette: Pilisi. USC—WeSC 5:0 (0 ki
vezette: Varga E. Ganz—FiSC 11:0 (4:0>: 
Vezette: Földvári. I?GTS—HaSC_
12:0). Vezette: Kácsor. HoíSG II—W<i»
Mantríű 7:1 (8:0); Vezette; Pongvée*:
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A Mátészalkai TK 
v is s z a lé p e t t 1 
a  b a jn o k s á g t ó l

Mátészalka, március 29.
A  Mátészalkai TK elnöksége ma 

elhatározta, hogy az egyesület, nehéz 
anyagi viszonyaira, való tekintettel 
csapatát visszalépt eti az NB II. baj
nokságától. A  határozat kimondása 
után rögtön táviratot küldtek Salgó
tarjánba és közölték az SSE-vel, 
hogy a vasárnapra kitűzött, mérkő
zést már nem rendezik meg.

A. visszalépésről az MLSz-t levél
ben értesítették. K-

KISOK-bafnokság
Pestújhelyi keresk.—Szent István Kinin. 

6:3 (2:0). KISOK-pálya. Vezette: Újvári 
A. Pestújhelyi keresk.: Leszler — Hi!.-=:=:. 
Mészáros — Bogdi, Pap. Weiner — 
Kner ír. Vauk. Máthé, Mázát*. Payer. 
Szent István Kim- Pfeiffer — Dóssá, 
I’obori — Pünkösdi. Tátrai, vitéz Szendy 
— . Hávet, Gattere.r. Mohos. Pogány, 
Nemes A jól játszó pestújhelyiek bizto
san győztek. 'Góllövő: Máthé 1. Pap,
illetve Nemes 2.

-«S> »  -s—

NYÍREGYHÁZÁN HANGADÓT
hoz mindjárt az első tavaszi forduló. 
A NyTVK és a NyKISE • találkozik. 
A NyKISE látszik esélyesebbnek, mert. 
lói összeszokott őszi csapatával ál! ki. 
Ez .a csapat így alakul: Palié — Balogh, 
Kis — Kábái Csórni, Hural — Szajnik.
Ilesik. Neumann. Tóth. Dékány. A Vívók 
csapatában szerepelni fog már Kiss dr, 
a Pécsi KAC volt válogatott csatára 
A Ny TV El valószínű összeállítása: Marki 
-- Filc. Gaál — Almos dr. Négyes! III. 
vitéz Jánosi • Pető. Juhász, Kiss dr. 
Szálai, Mester. A csapot érezni fogja 
Kovász hiányát. A jeles fedezet sérült.

Ü8ZAS
A . t f '  James1' életbeiép. Az úszó- 

szövetség tanácsülésén elfogadták a. vízi- 
labdabizottság javaslatát, amely szerint 
a ki éven felüli játékosok ezentúl május 
löig kérhetik az átigazolásukat és 
június 1-töl ú,i egyesületükben már 
játszhatnak is, .

Nem egyesítenek (V> A MUSz tanácsa 
újabb megfontolásra visszaadja a vízi
labdabizottságnak aat a javaslatot, 
oinely az I. és I. B) osztály egyesítését 
célozta.

A német vízilabdautánpótlás tagjai,
a játékvezetők és az edzők.Dármstadtbal. 
gyűltek össze, hogy a, nyári verseny- 
idényre közösen készüljenek. A néhány- 
napos gyülekezet végén a Wehren — 
Körting, Bierste.dt Hoviik — Mauser, 
hétfőid, Manicka együttes 10:1 (6:1!
arányban legyőzte a következő vegyes 
csapatot: Knörzinger — Möller, Manel — 
Brev — Tremmel, Trentschert, Schieman.it 

Halna és Köninger. a két kiváló német 
Úszó április elején Svédországba utazik. 
Heina Rohtmar. személyében nem kap 
kémény ellenfelet a svéd fővárosban, 
Köningernek azonban nehéz dolga lesz 
Bjürn Borggal szemben. ,

Vasárnap, 1Ö41 március 3-0= Ksa
I ÖKÖLVÍVÁS ATLÉTIKA

Ké z i l a b d a

Megszaporodva  és m egizm osodva
iádul az ú.i idénynek a kézilabdabajnok
ság mezőnye. A mezőny idén mar sz 
csapatból áll Ezek kilenc csoportba!, 
vetélkednek a végső győzelemért. Uj 
bajnokság, új csapatok — uj remények. 
Vájjon ki felé fordul a hadiszerencse? 
Reméljük, hogy a jobb és a szorgalma 
sabb felé A mai első lorduló néhány 
igen jó mérkőzést hoz. Részletes műsor:

I. osztályú férfi: Elektrom os—BSzKBi: 
Az őszi ,,kisbajnokság" eredménye alap- 
.1án —«. l. Elektromos. 2- BbaKKJ 
rangadónak számit. A bajnokcsapat 
Koppányi, Rákosit. Mérait nélkülözi a 
Villamost csapat sokatigérő fiatalokká 
erősít Az Elektromos még így v« 
esélyesebb, de a győzelemért nagyon 
üveg kell küzdenie (Latorca-utca. un
DTE_MAFC: A műegyetemi csapat
egész sereg fiatalt dob harcba a nagy 
reményekkel rajtoló lila-fehérek ellep- 
(Megyori-út. fél 9) MTE—VÁC: őszt. óta 
mindkét csapat hatalmas javuláson ment 
keresztül A Vívó stílusa kiforrottabb, 
Mint az összeállítási nehézségekkel 
küzdő MTE-é. (Hajdu-utea. negyed 12).
Ble  VII_BTC: Két nagyszerű fiatal
együttes összecsapása lesz. A BTC jobb 
egyéni képességeit ellensúlyozza a VII.. 
kerületiek 1obb csapatjátéka. (Aréna-ut. 
fél 5) Wacker—WMTK: Egyenlő ellen: 
felek ’ az otthonában játszó birodalmi 
Csapat esélyesebb. (Fáy-utca, fel 11).

II. osztályú férfi: Ttlstex—BI.E I\:
■Érdeklődéssel várjuk a nagyképessegu 
újonc IX kerületi . csapat bemutatkozá
sát az őszi bajnok Kistex ellen. Koránt
sem biztos a Kistex-győzelem . . .  (Kis
pest, üllöi-út. fél 10). A többi mérkőzé
sén az előlállók győzelme valószínű: 
MPse—Széchenyi (Csepel, Vamm&ntes- 
l’álya. 9) Piaristák—Katii. LE (Amerikai- 
üt, fél 4), UTK—Lampart (Pozsonyi-ut. 
é). Szövetségi díj: M AFC— UTE (Megyeri- 
út. háromnegyed 10), MTE—VÁC (Hajdú. 
«tpa, 9). BI.E VII—BTC (Aréna-ut, 3). 
MSzKUT—Elektromos (Latorca-utca. 1U). 
WMTK—Wacker (Fáy-utca, fél 1H.

I . .  osztályú női: MPSE-Magyar
hunt: Két gólltépéa csapat nagyszerű 
{tűzdelnie lesz. (Csepel. Váturaentcs-^hra, 
háromnegyed 12). KoHAB—GSE. 
A Koszorú-csapat megszoríthatja sókkal 
?/akörlottabb ellenfelét. (Űanz-pálya. 
yáci-iit, ll). Kistex—W.VITK : A yo
Kistex védelérti és a jó csepeli támddó- 
for küzdelme lesz. (Kispest, üllői-ut. 
ml 9| AMC—Olympia: A B ,-akorlottabD 
Dlympia győzelme valószínű. . (Újpest,
Váci.út ló)

« .  osztályú Hői: MTE—WMTH íHajdú
ddá, negyed 11). GSE—K níSrust 
lAftiérikal-tlt, háromnegyed 9). M.PSE—- 
Magyar Posztó (Csepel. Vámmentes- 

hárómtxéáryéd 11), KoKéléníold-^ 
Stándard SC (Budafoki-üt. 9), Hl. óíz* 
vályú női: Kn Kispest—Kó. Elzett (Kl»- 
SSSt. KAC-pálya. fél 11). Óbudai )F — K<>- 
Jl* (Nagyszombat utóa. 10). Ko. KP-1— 
Kg. HAB (Ganz-pálya, Vád-ut, ,10), 
DSE—HFéSC (Tárna-utca. fél 4), Ko. 
J--DreSC (Halom-utca. fél 4), Buda- 
Kalasz—Ko IX (Budakalász. 11).

Gsapátesszeámtások: MAFC: Szabó — 
£?*}4syi űr, Oláh I — Merza. Kostyál, 
Gatterer — Nagy I Petüs. Takács. Oláh. 
Eszéki-. KathLE: Pap — Dsobák, FUlöp 
vT Kadrisicá, Varga, Kincsek ■*— Lébér. 
S a i l s s i ,  Zahi. Nyársik. Cser. GSEl 
, latzné . — ponyódii.é. Oroszné — Steln, 
fvainbaikó; Kováég M  Bozóky. Mób, 
^apitány, Hüdra, Fai-kéé. t»o. KMénföld: 
^■rályfalvl A. Potykiéwicz II. Kurlwiia 

oalamon. Szász, Visayét — Pintér, 
Potykiewicz I, Szádot szky, flőmé-

L i e s z - e  k i ü t é s  
a Kőrösi-iMoreyon 
m érkőzésen ?

— .1 rendezőség közleménye —

Minden várakozást felülmúl az a 
nagy érdeklődés, amely az április 
5-én este 8 órakor a Fővárosi Nagy
cirkuszban sorra kerülő Moreyon 
Körösi mérkőzés Iránt, megnyilvá
nul. Kávéházban, villamoson, és 
mindazokon a helyeken, ahol két 
embernél több összejön, csak ez a 
mérkőzés a beszéd tárgya. Nagy 
vita folyik afelett, lesz-e kiütéses 
győzelem és ha igen, ki fog győzni?
A vélemények megoszlanak, akad 
Morey<m-naM is. Körösinek is híve. 
Nagyösszegü fogadásokat kötöttek 
már eddig is mind a kitűnő kubai 
néger, mind Körösi győzelmére. A 
két kitűnő öklöző nagy szorgalom
mal és különleges edzéssel készül a 
mérkőzésre. Moreyon már kora 
reggel rója a köröket a. morgit- 
szigeti rőzsaligetben, Körösi telje
sen titokban készül veszedelmes 
ellenfele ellen, ú is naponta tart 
futóedzést, hogy végig bírja az 
előreláthatóan öldöklő iramú 10 
menetet. Mind a két öklöző tudja 
hogy most „élet-háláiról“ van szó 
Győzni kell! A  felcsigázott érdeklő
désre jellemző, hogy már az elővé
tel első napján minden eddigi csú
csot megdöntött a, .jegyigénylés. A  
mérkőzés április 5-én este S órakor 
kerül sorra a Fényes Cirkuszban. 
Jegyek a szokásos elővételi helye
ken kaphatók,

--------

Hárem válogsSé m érkőzéssé!
üáriíS ma a? RPLE ©rsséfps 
ifjúsági ©köiMlwő versenye
Az R.PLE több napon át tartó 

kitünően sikerült —  ifjúsági ököl 
vívóversenyt rendezett az Aréna-ut 
és a Lehel-utca sarkán lévő iskola 
tornatermében. Pénteken este már 
az elődöntőket vívták. Fapirsúly: Né
meth W M TK győz Fekete BSzKRT 
ellen. Fekete jobb volt.-Stiglicz. ELE  
megveri Brennert NSC. Légsúly: 
Leit név VÁC győz Fekete BLE el
len. Harmatsúly: Poós RPLE nyer 
Kántor WMTK ellen. Poós igen 
ügyes versenyző. Kovács WMTK  
győz Laufer VÁC ellen. Pehely
súly: Gigler BI_3 megveri Kormost 
WMTK. Rosenhaim MAVAG meg 
nem érdemelt vereséget szenved 
Szekeres PeLE ellen. Könnyű ily : 
Barta NSC győz Breitner BTK el
len. Komlös RPLE ellenfél nélkül 
győz. Valtósúly: StiiEm BTK ellen 
Zaruba WMTK feladja. Svarko 
MAVAG kiüti Kolozsvárit. PeLE. 
Középsúly: Barinka. II BTK meg
veri Síványit PeLE. Kreska PeLE 
győz Csányl BLE ellen. Félnehéz
súly: Jurcsek MPSC győz Princz 
BLE ellen. Glusák BTK erőfölénnyel 
győz Varga WMTK éllen. Kenéz- 
súly: Nedli (Lapterjesztők) kiüti
Martineket MPSC. Bene MPSE győz 
Rövid BTK ellen.

Száláé és Ig ié i felveszi 
m k ü z d e lm e t  
ékkai az UYE versenyén

Az UTE hagyományos mezei 
versenye a három hét múlva esedé
kes bajnokság utolsó nagy próbá
jának számít. A  jövöhetl Thomka- 
versenyen ugyanis nagyrészt csak 
azok indulnak, akik úgy érzik, hogy 
forrná bajöveteiükhöz még egy erős 
futásra szükségük van. Akik máris 
jól felkészültek, azokat most lát
juk utoljára a bajnokság előtt.

A. legjobbak közül csak Farkas, 
Németh és Esztergomi fog hiányoz
ni, a többiek teljes számban kivo
nulnak. A  MAC-verseny eredményei 
alapján az elsőséget most is a 
Kelen— Szilágyi párnak kell egy
más között elintéznie. Most azon
ban nem lesz olyan egyszerű a dol
guk. Akkor rábízták magukat N é 
meth vezetésére és a végén jobb 
hajrájukkal ők voltak az urak. 
Most nem lehetnek ilyen nyugodtak, 
mert Szabó Miklós és Iglói szemé
lyében ’ két egyre jobban formába 
lendülő és bizony sokkal gyorsabb 
távfutó száll szembe velük. Meg
lepetéstől komoly iram esetén még

sem keli tartaniok. mert a megyeri 
terep emelkedőkkel van tele és eléj 
nehéz.

Az egyéni elsőségre mást alig le
het: számításba venni, de bizonyos, 
hogy minden helyezésért kemény 
harcot vív majd a sok jóképességü 
futó. A  csapatversenyben a teljes | 
csapatával felálló BBTE biztos győ
zelmét kell várnunk. A  MAC N é 
meth nélkül csak akkor szoríthatja 
meg a BBTE-t. ha. kiegészítő embe
rei t'Rálonyi. Kálmántt, Szuha.) vá
ratlanul jól futnak. Különben az 
UTE-val is keményen kell küzdenie.

Az ifjúsági versenyben Veröczei 
és Nádas kerül össze. Lehet, hogy a, 
sorrend is ez lesz. A csapatversenyt 
előreláthatólag most is a BSzKRT 
nyeri. Lesz egy serdülöverseny is. 
Ebben az erőviszonyok ismeretlenek.

A  verseny délelőtt fél 11 órakor 
kezdődik Megyeren. Az atléták az 
Egyesült Izzó kultúrházában öltöz
nek és onnan pontosan 10 órakor 
együttesen vonulnak ki, a rajt he
lyére.

í í  _  ll

$ w W

N e  v a d u l j u n k !
„Akadályozzák meg vezetők és 

edzők, hogy az atléták nyers-erősen 
edzzenek. Nem erősen, hanem k i 
a d ó s á n  kell edzeni: sokat és
könnyen. Fokozatos módon kell el
jutni a naponként kétörai laza, 
nyugodtan gyakorló, mozgásmód- 
cslszoló, legnagyobb részben ti— Vz 
erővel végzett edzéshez. 30— 50 per
ces könnyű elömozgás és azután jó 
órás, félerövel ismétlő résztávfutás, 
ugrás, dobás, kellő szünetekkel. 
Jelszó: bejátszani magunkat a he
lyes mozgásmódba és lüktetésbe. 
Nagyritkán egy-c-gy futás, néhány 
ugrás és dobás % erővel. Erősen 
sóba, csak versenyen! És mindig fo
kozatosan és lazán.

Idény elején csak hatheti előké
szítő és újabb hatheti pályaedzés 
után versenyezni. Eleinte keveset, 
könnyen és k ö z ö n y ö s e n ,  ké
sőbb (nyáron és ősszel) hetenként, 
bátran és e l s z á n t a n . "

(Vadas Iván )

VÍVÁS

A  M A C  é s  a  H T V K  
egyenlő eséllyel 
v í v  a  k a r d e s a p a t 1 
b  a  ’j i s o k  s á g i b a n

Egyhetes versenyzés után befejeződtek:
, Testnevelési Főiskola asztali tenisz 
csapatbaj iioki küzdelmei Eredmények: 
1. o, IV. évfolyam iBotdís, Kelemért. 
HUttner, Várkői. Kutzin). 2. a III. év
folyam (Bokrossy, Simonyi, Gaál. Nyíri, 
Glozik), 3. a II. évfolyam (Kameniczki. 
Kovács Bíró, Hazai, Borbély). A . jövő 
héten kezdődnek a női egyéni és csapat, 
mérkőzések. -

Magyarország ezévl asztali tenisz 
bajnokságait április 4., 5. és 6-án rée 
rlezlk. A verseny iránt máris nagy 
érdeklődés nyilvánul meg és remélhető, 
hogy a vidékiek is teljes számban résit- 
vesznek a bajnokságon.

JÉG

A  ma este 6 órakor kezdődő döntő 
műsora:

Papirsúly: Németh— Stiglicz, Fe
kete— Brenner. Légsúly: Eisenbach
— Leitner. Harmatsúly: Koós— Ko
vács, Laufer— Kántor. Pehelysúly: 
Szekeres—Gigler, Kormos—Risen- 
heim. Könnyüsúly: Barta:—Komlós,
Breitner— Dundics. Váltósúly: Sturm j 
— Svarko, Zaruba— Kolozsvári. 'K ö 
zépsúly: Barinka II— Kreska, Siva- 
nyj— Csányi. Félnehéz: Glusák—
Jurcsek, Varga—Princz. Nehézsúly: 
jjeue—Nédll, Martinék— Rövid.

Három válogatómérközés egészíti 
a műsort: Pehelysúly: Horváth
BVSC— Csapogya MPSC. Könnyű- 
súly. Vojnóvich BVSC— Papp (Lap- 
terj.). Középsúly: Jákics BSzKRT

Farkas BVSC.

k e r é k p á r

Hétfőn este hét órakor
v e r s e n y z ő g y ü l é s t  t a r t

az M KSz a Miilená 
risoü

A z  MKSz. elnöksége már tavaly 
elhatározta, hogy a vezetők és a 
versenyzők között szorosabb együtt- 
működést létesít. Kísérletet tett a 
kerékpáros versenyzők „szabad
egyetemének" felállításával s egy 
egy edzés után elméleti sZákokta- 
tásban részesítette az érdeklődőket. 
A szövetség ézt a tevékenységet az 
idén folytatta é á szépszámban 
egybégyült vérseny2ök előtt á közel
múltban mozgófényképelöadás kére
tébén mutatta be a í elmúlt évék 
jelentős vérsenyéit'.

Az MKSz hétfőn este hét órára 
ismét összehívta a vágtázókat, a 
porfelliölovagokat és a bukósisako
sokat. Ebből az alkalomból Ismer 
tetni fogja az elnökség az idei ór 
szágűtl és pályaversenynaptárt., be 
számol a verseny- és az új fegyelmi 
szabályzatról és végül általános ér-- 
dekiődésré számottartó kérdésekről 

j—  így elsősorban a szingóbeszerzéö 
[esetleges módjairól számol bőg

A  fő isko lai mezei 
bajnokság

c&apatbainoki küzdelmében isten nagy 
harc várható a MAFC és a LASE csannta 
között. A műegyetemiek Fehér, Halász, 
Dévényi Bálint, Altnüfler. Balázs gárdá
val indulnak a LASE „Ismeretlen” 
csapata ellen A LASE csaptában Mind- 
szénthvn kívül Bertliy. Forrás, Hegedűs. 
Oskö, Mtajláth és Tilos indul. A két 
esélyesen félti) a EEAC. PEAC. DEAC. 
SzEAC és a TFSC is elindítja futóit 

A versenyt a rákost gyakorlótéren rendezi a MEFSOK ma délelőtt 11 
őrakór. _______

4 vidék is nagy széni- 
bán vonul fel 
a vasutas mezei 
bajnokságon

Vasárnap délelőtt 10 órakor a Fát-”. 
Vasutas pálya környékén rendezi a MÁV 
Liga mezei bajnoki versenyét. A vasutas 
egyesületek olyan ló távfutókat nevel
tek és a 200 nevező között annyi tehet
séges futó akad. hogy nemcsak, jó küz
delmek. hanem komoly sportérteku ver
senyek is lesznek minden számban.

A felnőttek versenyében Farkas győzel
mét még csak kétessé sem tudják tenni 
a többiek A Testvériség-futó úgy győz 
majd ahogy akar. A csapatversenyben 
is a ’ Testvériség az esélyes, bár erejét 
megosztja a felnőtt és a leventeverseny 
között Nevezett a Törekvés. Miskolc, 
Dunakeszi. Szeged stb .

Az ifjúsági versenyben jVillasi, a DM 
nag-ytehetségű futója az esélyes._ Csak
nem olyan fölénnyel fog nyerni, mint 
Farkas. Csapatban is a Törekvés köze
lebb végezhet a Testvériséghez és a 
vidékiek sem esélytelenek.

■én-dekes lesz a leventévei-seny. A Test
vériség itt indítja a múlt, héten pompá- 
=an szerepelt Jíillnjannt is. Találkozása 
Apróval, s miskolciak kitűnő futójával 
a, nap legnagyobb küzdelmét éred- 
mánvezhétt. A leventék csoportjában a 
MÁV valamennyi műhelye indít csapatot. 
Az Istvár.telki főműhely az esélyes.

Dán_norvég atlétikái viadal lész
augusztus 31—szeptember i*én Kópén- 
húgában . „

A MAS* deli kerületének ügyvezetője 
Christián Lásíló, a gyulai rk. gimnázium 
testnevelő tápáfa lett.

Béviacoua máris jé formábán van. 
A legjobb ólasz hósgzűtávfutó szokása 
Szériát tétti indult él a mezéi bajnokság
ban de a vasárnap Nápolybán tartott 
első’ pályaveréényen fölényéséii. Vérté a 
meiéi versenyek hőseit. A 10.000 rnétéres 
versenyt ’ Beviádqua 31:55.6 rnp jó idő
vel nyerte a 32:23.4 mp-et futó Costan- 
tir.o a 32:28.3-as Torasso és a 32:S9.4-es 
Lippi ellen. A 11) km-es gyaloglásban 
Kressewich győzött 50:11.4 mp alatt.

Az é.szaknémet erdei bajnokságot 
Warneniündé nyerte mellszélt-sséggél 
Seidenschauér, a jól ismert akadályfutó 
ellet.'.

Pécsett mezei verseny lesz ma Egyéb- 
ként minden kerületben komoly,in készü
lődnék a jövő vasárnap tartandó mezei 
bajnokságokra A legtöbb helyen a 
leventék nagyarányú felvonulására van

Ma kerül sorra a kavdesapatbaj 
nokság, az év egyik legszebb és 
legmagasabb színvonalú versenye. A  
versenyben induló hat csapat fel 
készülve s jó formában várja a 
mai küzdelmet. A  kardcsapatbaj
nokság nemcsak a nagy küzdelem 
de a meglepetés versenye is szo
kott lenni. Tavaly a nagy esélyes 
HTVK váratlanul vereséget szenve
dett a MAC csapatától. Ebben az 
évben is ez a két csapat küzd. 
egyenlő eséllyel. Mindkét csapat 
rendkívül erős és felkészült erre a 
nemes küzdelemre.

A  HTVK csapata: Maszlay (nem 
nevezték, de azért talán utólag ne
vezik s indul), Berczelly, Kovács és 
Zircey. Ez a legerősebb felállítású 
csapatuk. A  csapat két tagja, Ko
vács és Berczelly ragyogó formában 
vívott Olaszországban, tehát itt is 
nagy teljesítményt vár tőlük min
denki. De Maszlay és Zirczy is jó 
Tehát ez a csapat a nagy teljesít
mények csapata. Csaknem verhetet
lennek látszik s ha egyik tagja 
sem fog ki gyenge napot, nekik 
kell ítélnünk az elsőséget.

De a griffmadaras csapat sem 
gyengébb ha jó formában van. 
Rajcsányi, Gerevich és Pesthy a 
csapat gerince. Itt a negyedik em 
bér valamivel gyengébb s ezért bi
zony ennek a csapatnak összeállí
tási nehézségei vannak. A  negyedik 
ember megválasztása nem könnyű 
feladat. Technikai felkészültség sze
rint Szilassyt kellene beállítaniok, 
de ö nagyon hangulatos. Gyengébb 
ember beállítása, éppen olyan rizikó. 
De ha az első három ember jó for
mában van, akkor nagy küzdelem 
ben hárman is megnyerhetik a baj 
nokságot.

A  verseny sorsa nyilt. A  küzde
lem szép lesz. S talán nyíltsága 
adja legnagyobb varázsát A  baj
nokság az utolsó percben dől el, 
csekély különbséggel. Persze ez az 
eset akkor érvényes, ha mindkét 
csapat tagjai formában vannak. A  
kardvívás azonban szeszélyes dolog. 
Sok mindentől függ. Egy kis ide
gesség, pár percnyi kihagyás, egy
két rosszul megítélt találat felbo 
ríthat minden elméletet.

A  harmadik helyre a BE A C  csa
patát kell várnunk, amely a két 
nagy rutinié Rajczy és B ny  mellé 
sok kiváló fiatalt tud állítani. Első
sorban Berzsenyi való a, harmadik 
helyre nagy küzdöképességével és 
okos vívásával. De válogathat az 
egyetemista csapát nagy készleté
ből.

A  verseny többi helye voltakép
pen általános szempontból nem fon
tos, minthogy egy csapát sem esik 
ki, mért a nyolcas létszám is. nem 
teljés. Mindenesetre általános a vé
lemény, hogy a Gáüz ifjú csapata 
várható hatódik helyre,

A  bajnokság elöníérköAésé dél
előtt 9 órákor, döntője délután 5 
órákor kezdődik a Műegyetemén.

Első nap :
páros rrsűkoresOf
iyo zá s

Berlin, március 28.
Nagyszámú nézőközönség . előtt 

kezdődött a német fővárosban pén--- 
teken a többnapos nemzetközi jég- 
sportversenysorozat a páros műkor-, 
csolyázó számmal. Győzött a Világ-', 
bajnok Baier házaspár, megszerezve 
Berlin város nagydíjának védelmét. 
Eredmények: 1. Baier házaspár (né
met) 7.5 h. sz„ 11.7 pontszám, 2. a 
Pausin testvérek (német) 15, 11.3,
3. StraucK—Noack (német) 27.5, 
10.9, 4. Rahlen-—Mothander (svéd)
29.5, 10.6, 5. Baran— Fáik (német)
31.5, 10.6, 6. Palme— Biber (jugo
szláv) 44, 9.6, 7. Schmidt— Ram-
boldt ( német) 49, 9.4, 8. Mivculescu

■Eisenbeisser (román) 54, 9.

4 második nap : 
Kállay ötödik 
R&E— Öavos lst

A  többnapos nemzetközi Jégsport-, 
versenyek második napján szomba
ton a férfi műkorcsolyázók szaba- 
donválasztott gyakorlatait bonyolí
tották le nyolc nemzet versenyzői
nek résztvételével. Eredmények:

1. Faber (München) 7 h. sz., 317.2 
pontszám, 2. May (Bécs) 19, 304.2,
3. Kulin (Berlin) 19, 305.6, 4. Zeller 
(Berlin) 25, 300.6, 5. Kállay Kristóf 
(Budapest) 40, 2S3.8, 6. Mothander 
(Stockholm) 42, 283.7.

A  jégkorong-mérkőzések során 
nagy meglepetésre az edzés nélkül 
kiálló BI<E 1:1. arányban döntetle
nül mérkőzött az EHC Davos csa
patával. A  gólt Pálfálvy, illetve P. 
Cattmi ütötte az első harmadban. 
Csák a kapuban kitünően védett.

IFJCSAG
KISOK kerületi vívóbajnokság Pápán. 

A székesfehérvári tai.kerület vivóbajnóK- 
ságait a Pápai ref. koll. sportköre a 
következő eredményekkel rendezte , még: 
Kardcsapat: bajnok a Ref koll A)
csapata (GyarmaUiy p.. Hirth M., KoZla 
L, Sinkó. J.) 9:7. 2. a Rer. koll B) 
csapata (Gyarmathy A., Sáros M., Tőrök 
L Varga Ii.) Kard egyéni: bajnok
Hirth Miklós VIII. Ai (Ref koll), 
2. Gyarmathy D. VII. B) (Ref. káli), 
3 Kovács Szabó K. VITT. (Győri .Bencés 
Sitiin.) Tőr egyéni: bajnok Kómg Rudolf 
VI. (Győri B. ginin,). 2. Sínké L  ;Vin. 
A) (Ref. koll.), 3. Ugráy I. MII- B) 
(Ref. koll) ' ■ - . :

ASZTALITENISZ
AZ ASZTALI TENISZ CSAPATBAJNOK

SÁG E HETI MI* SORA 
I. osztály

Allrilis 1: VÁC—Vízmüvük. DSC-*
Piaristák, UTE, MOVE Széchényi, Rúd: 
foki KIÉ, PSC és MTK ezabarl.

Szövetségi díj, első osztály 
Április 4: Vizniüvék—VÁC, - PinVieták 

DSC.
A -többi osztályban elmaradt tuérközé-.-tALiőoivalr -
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MOTOR

A mai, vasárnapi terep- 
torna színhelye 
a megyeri dombvidék

Minden terepedzés alkalmából új 
feladatokat: ez a KTT vezérkará
nak. az elve. Ezért gondoskodtak is
mét újabb terepről. A. mai, vasár
napi tereptorna színhelye a megyeri 
dombvidék lesz, ahol rendkívül vál
tozatos terepalakulások állnak ren
delkezésre.

Kozma Bandi áradozik:
—  Végre itt a tavasz (közben 

gyűlnek, az esöfellegek az égen) és 
kiszélesíthetjük a munkát. Hiszen 
ha a kemény fagyban is száznál 
több motoros vett részt a■ tereped
zésen: most, amikor „megenyhült a 
lég, vidul a határ", minden bi
zonnyal még több lesz a résztvevő 
ős az érdeklődő.

—  A  vasárnapi terepesés szín
helye, a, megyeri dombvonulat nagy 
előnye az, hogy roppant változatos. 
Nem  feladat olyan terepszakaszt ki
jelölni, ahol mindenki megtalálja a 
nekivalót. Van ott gyep, homok, 
kapaszkodó, lejtő, egyszóval min
den, ami a motoros szívnek kedves.

— ■ Féltízkor találkozunk a. Kál- 
mn-téren és csoportosan vonulunk 
ki.

Klsarányű győzelem,
vagy klsarányű vereség ?
Vasárnap Stuttgartban lesz az V* 
magyar-német tornaviadal

NAGY ELŐKÉSZÜLETEK FÓR YN AK 
A NÉPLIGETI NAGYDÍJ DÍJKIOSZTÓ 

VÁC SORA J ARA
A TtFSC vezetősége Hrubos János 

szakosztályelnök veztésével a Népligeti 
Nagydíj díjkiosztóját készíti elő. Méltó 
keretek között akarja megünnepelni a 
RÍ1SC veztősége a kismotoron szakosztály 
első kimagasló közszereplését. A lako
mán előreláthatólag megjelenik a város 
teljes tisztikara Szöcs József dr polgár- 
mester vezetésével.

Az V. magyar-német tornaviadal 
vasárnap kerül sorra Stuttgartban. 
A  viadalra mindkét együttes tarta
lékos összeállításban áll ki, A  mieink 
közül hiányozni fog Mogyoróssy és 
Gaál, a németek közül pedig Stangi, 
Steffens, Gőggel és tálául a sérült 
Willy Stadel is. Ha az utóbbi tény
leg nem fog indulni, a magyar 
csapat —  győzhet is, kis arányban. 
Egyébként kisarányű vereségünk 
valószínű.

A  két csapat összeállítása:
Magyar válogatott: Tóth, Sántha, 

Pataki, Börtsök, Temesi, Várköi, 
Szabó, Hajdú (tartalék: Nemere).

Német válogatott: Kari Stadel,

Krötsch, Beckert, Haustein, Reutlier, 
Wedschedel, Kiefer, Bantz (tarta
lék: Müller).

A  viadalon ezúttal csak négy 
szám lesz: nyújtó, korlát, műsza
badgyakorlat és lóugrás,

Nyújtón a német csapat sokkal 
jobbnak látszik a mienknél, viszont 
müszabadgyakorlatban a mieink 
jobbak. Korláton és lóugrásban tel
jesen kiegyenlítettek az erőviszo
nyok. Az összetett pontversenyt 
bármelyik csapat megnyerheti. Az 
egyéni versenyben Tóth, Sántha és 
Pataki veheti fel a versenyt a leg
jobb németekkel.

FŐISKOLA
Szerlták Elek dr tart élőadást a 

Műegyetem Testnevelési Intézete által 
rendezendő testnevelés tudományi elő
adássorozat. utolsó előadó napján, ritir- 
cius 31.-én, hétfőn. Az előadás címe: 
..A sport mint nevelési tényező a serdül- 
tebb ifjúság életében”. Az előadás este 
fél 7 órakor kezdődik a Műegyetem 
mastasföidszint; 37. számú előadótermé
ben.

TORNA

Az eddigi magyar német 
tomaviadaíck

mind német győzelemmel végződtek. 
A  pontarány azonban egyre javul a 
magyar csapat javára. 1935 április 
28-án Boroszlóban 287.75:274.80, 
1937 december 5-én Budapesten 
267.85:282.05, 1939 március 29-én
Passauban 291.85:282.90. 1940 má
jus 5-én Budapesté 291.40:288.30 
volt az arány a németek javára. 
Reméljük, hogy az ötödik viadalon 
végre meg fog törni a fíjég“.

KOSÁRLABDA
KÉT ÉRDEKES MÉRKŐZÉS SZEREPEK 
MA AZ ELSÖOSZTÁLYU KOSÁR LABDA- 

BAJNOKSÁG MŰSORÁBAN
A z elsőosztályix férfibajnokság mai, 

negyedik fordulójának műsorában két 
érdekes mérkőzés kerül sorra (BEAC— 
TFSC és BSzKRT—BBTE.) ‘A má«o(l 
osztályban rangadót játszik & Gamma és 
az MRTSE csapata.

A MAI MŰSOR
TFSC—BEAC (Badacsonyi és Velkey). 

Igen 7iehéz mérkőzést kell vívnia a 
BEAC-nak. A TFSC pompás kis együt
tes, ezt többek között bizonyítja az is, 
bogy a BBTE-t legyőzte a harmadik 
fordulóban. A testnevelők munkabírása 
bámulatos. Jó bedobókkal rendelkeznek, 
csak a védelmük gyengélkedik néha. 
A megifjodott egyetemi csapatnak nehéz 
lesz megállítania a T'F huszáros roha
mait. Ha, viszont az ..öregek” lépnek a 
pályára, akkor jóval keményebb lesz a 
küzdelem. Nem lehet vitás, hogy tudás
ban és képességben a BEAC „öreg" 
csapata áll jobban, mint ellenfele. A két 
támadósor között komoly különbség van 
az egyetemiek javára. Nagy küzdelem 
után kis pontkülönbségü BEAC győzel
met várunk. (3)

BBTE—BSzKRT (Hepp dr és Paku). 
A BSzKRT nem tud magára talál ni, 
'illetve nem tudja megtalálni ixi igazi 
csapatát. Ez nem is annyira a főváro
siaktól elszenvedett, vereségből, hanem 
inkább a MAFC elelni gyenge szerep
léséből tűnik ki. Igaz, hogy a villamo- 
siak nélkülözték legjobbjukat. Kardost, 
a BSzKRT-védelem legerősebb oszlopát 
az eddig lejátszott mérkőzéseken. (Kar
dos a mai mérkőzésen már erősíteni 
fogja a vilíamosiak csapatát.) A BBTE 
sincs azonban a BEAC-t verő formájá
ban. A budaiak mellett nem szól más, 
mint a hazai pálya előnye. A TFSC ellen 
már biztos győztesnek látszó BBTE a 
második félidőben • gyenge erőnléte 
miatt kénytelein volt meghajolni a TFSC 
rohamai előtt. Mindenesetre nagT meg
lepetés lenne., ha a BBTE-nek sikerülne 
a két pontot el vinnie. (8).

Egyéb mérkőzések:
MOYE-pálya: III o. férfi: VaSC—

BEAC (Jánosházy és Petre), 9. IV. o. 
férfi; VaSC—BEAC (Badacsonyi és Vel-

key), 10. líf. o. férfi; BBTE—BSzKRT
(Mészáros és Kuczin), 11. IV. o. férfi: 
SmSC—131-es cserk. (Balogh és Farkas), 12.

BBTE-pálya: II. o férfi: TFSC—
BEAC (Jánosházy és Udvardy), 2. IV. o. 
férfi: BBTE—BSzKRT (Kamara* és
Kelemen), 4. Szövetségi díj: BBTE—
Gamma (Kamarás és Kelemcn>, 5. II. o. 
férfi: Gamma—MRTSE (Bácsalmási dr
és Mészáros). 6. BBTE—BSzKRT 
(Bácsalmási dr és Paulinyi), 7. III. o. 
férfi: KLB—VÁC (Fazekas és Enyedy), 9.
A BBTE MEGÉRDEMELTEN NYERTE 
A NŐI KOSÁRLABDA VILLÁMTORNÁT

Túljutottunk a női villámtorna utolsó 
mérkőzésén. A BBTE pompásan feljavult 
hölgycsapata kitűnő játékkal győzte le 
a BEAC gárdáját és ezzel az ered
ménnyel védője lett a Juhász István 
adományozta Gamma-vándordíjnak is. 
A budaiak lelkes hölgycsapata nehéz 
küzdelem árán, de megérdemelten jutott 
hozzá az értékes vándordíjhoz. A BEAC* 
cal vívott döntő csatában megmutatta, 
hogy mindent elsöprő lendülettel tud 
küzdeni a győzelem kiharcolásáért.

A BEAC. a villámtorna második helye
zettje nem készült fel kellő komolyság
gal a döntő ütközetre. Védői, de különö
sen bedobói igen gyengén működtek. 
A régi harciszellemük is mintha kissé 
megfakult volna! Straubné volt az egyet
len. aki teljes szívvel harcolta végig a 
torna döntő mérkőzését. Az Ipolyi- 
Kellerrel vívott párharcból ő került ki 
győztesen.

A BSzKRT edzéshiány miatt nem 
tudta képességeit méltóképpen érvényre 
juttatni. A TFSC I csapata nagy bal- 
szerencsével küzdötte végig a tornát. 
A testnevelők hölgyutánpótiása viszont 
egy kis szerencsével könnyen meglepe
tést is csinálhatott volna. A Gamma jól 
kezdett, de rosszul folytatta. A MAFC 
még mindig gyengélkedik.

MAFC—BSE 51:21 (16:14). III. o.
férfibajnokfiág. Vezette: Szittner és
Fazekas. Kosárdobó: Merza. Bálint,
Mády, Marosi, Kostyál és Balogh, illetve 
Ábrahám, Varjú. Matisz, Minai és Sárosi.

Fegyelmi ítélet: Reindl Erzsébet,
Jankó Erzsébet és Molnár Ilona BBTE- 
játékosokat egy hónapra eltiltották a 
játéktól. Ok: mérkőzések alatt jogtala- 
lanul tartózkodtak a BBTE tornacsarno
kában .

BIRKÓZÁS
Vasárnap este 6 órakor a Fővárosi 

Nagycirkuszban:

Három Izgalmas 
összecsapás a birkózó 
csapatbajnokság 
3. fordulójában

A birkózócsapatbajnokság harmadik 
fordulója vasárnap este kerül sorra a 
városligeti nagycirkuszban. Ez alkalom
mal három mérkőzés kerül sorra: 
BSzKRT—Testvériség, BVSC—Vasas és 
Törekvés—UTE. A BVSC győzelme el
vitathatatlan a Vasas ellen, a másik két 
mérkőzés kimenetele azonban teljesen 
nyílt. Hatalmas küzdelmet várunk mind
két Összecsapáson. A Törekvés, a Test
vériség: és a BSzKRT még megnyerheti 
a bajnokságot, érthető tehát, ha mind
három csapat nagyon bele fog feküdni a 
küzdelembe. Az izgalmas mérkőzéseket 
este 6 órakor kezdik.

WMTK—BVSC BIRKÓZÓ MÉRKŐZÉS 
CSEPELEN

A birkózó CsB harmadik fordulójának 
negyedik mérkőzése, a WMTK—Debre
ceni VSC Csepelen kerül sorra vasárnap 
este 7 órakor. Az összecsapás kemény 
harc után WMTK-gyözelmet ígér. 
A mérkőzést a WMTK Horthy Miklós- 
úti tornatermében tartják meg.

TENISZ

A német teniszgárda 
most Hamburgban
versenyez

A  német teniszsport nem nagyon 
érzi a rendkívüli idők szelét. A  
versenyzőknek egész télen át volt 
alkalmuk teniszezni. (Hiszen Né
metországban majdnem minden na
gyobb városban van fedettpálya.) 
Azonkívül tenisztáborozáson is reszt
vettek a. meghívottak. A  berlini 
fedettpályán Nüssleín mester fog
lalkozott az cl játékosokkal. Sok 
verseny is volt mindenfelé. Most 
pedig a. német fedettpályabajnokság 
kezdődik Hamburgban. A  legjobb 
német versenyzők rajthoz állnak. 
Természetesen külföldiek nélkül. A  
versenyen az alábbi nagyságok in
dulnak el:

Férfiegyes: Henkel, Göpfert,
Koch, Bartkowiak, Beuthner, Gulcz, 
Gies, Buehholtz é Esppler, (Henkel 
és Bartkowiak kivételével, vala
mennyien 20 év körüliek.)

Női egyes: Heidtmann, Dietz-
Hamel, Schumann, Thienen, Debus- 
mann, Doleschell, Tinimé, Tiek- 
meyer.

Válogatott hölgyteniszezőink április 
1-től mezei edzéseket tartanak a MAC- 
pályá.n. Velük együtt edzenek a MAC 
hölgy teniszezői is.

Szentpéteri a legszorgalmasabb az idén. 
Az erőlista harmadik helyezettje már 
március eleje óta a szabadban teniszezik.

A labdafronton változatlan a helyzet. 
Egyelőre még nincs új labda, de a 
szövetség gőzerővel tárgyal.

A MAC-teniszezők labdarúgással és 
mezeizéssel készülnek a versenyidényre. 
Az edzéseket Romhár.yi Béla csapat- 
kapitány vezeti.

TEKÉZÉS
A MAGYAR—NÉMET VÁLOGATOTT 

TEK ÉZÖMÉRKŐZÉSRE.
amely április 20-án le<$z Budapesten, a 
német szövetség a következő csapatot 
állította össze: Jónás (Spandau),
Ruschel és Kiesewetter (Gerá), Ulilmantt 
(Drezda). Beupke (Braunschweig). . 
ner (Nos<sen), KretzscU. (.Lipcse)* 
Rössger (Chemnitz),
Az őszi fordulóban elért csapat-, illetve 

egyéni teljesítmények
A BSzKRT csapata régi tagja a 

szövetségnek. A tekézők száma közel jár 
az ezerhez. Házi bajnokságában 20 cso
port küzd a bajnoki címért. A szövetség
ben. akárcsak az Előre, négy csapatot 
indított el. Nyolcas csapata az I. osztály 
és II. osztály A) csoportjába, a négyes 
csapata pedig a B) és C) csoportba 
nyert beosztást. Nagyszámú sport- 
tekézőire való tekintettel a BSzKRT 
igazgatósága hozzájárult a kettes helyett 
négyes versenypálya építéséhez. Az őszi 
fordulóban két első, egy második és egy 
harmadik helyet biztosított magának.

A 8/1. osztályban 11 játékossal szere
pelt s ezek közül hat játékos minden mér
kőzésen résztvett. A 19.125 fa dobás 398.4 
átlagnak felel meg. A legnagyobb ered
ményt. 3242 fát a MAVAG ellen érte el. 
Hat * mérkőzésből hármat sportutcai caját 
pályáján játszott le s 12 ponttal veret
lenül vezet. Egyénileg legjobban szere; 
pelt: 1. Adamik 404.8 faátlag. 2. Győri 
404 faátlag, 3. Kiss József 4Q3.2 faátlag. 
4 Táborszky 402.5 faátlag, 5. Szecsey 
399.8 faátlag', 6. Ónozó 399.2 fa átlag,
7. Murár 396.5 faátlag, 8. Gosztöláy
387.3 faátlag.

A 8/II. A) csoportban 12 ponttal az 
1. helyen végzett. Egy mérkőzést vesz
tett el, mégpedig a. Polgári ellen, amely

5. helyen fekszik. Mérkőzéseiből 
kettőt a hazai pályán játszott. A 20.934 fa 
dobása 373.8 átlagnak felel meg. A leg
nagyobb eredményt. 3080 fát a Danuvia 
csapata, ellen érte el. A. mérkőzéseken 
résztvett 13 játékos közül legjobban 
szerepelt: 1. Szörényi 391 faátlag, 2. Varga
384.5 faátlag. 3. Nagy J. II 383.4 faátlag, 
4. Takács 382.2 faátlag, 5. Balázs 374.2 
faátlag, 6. Kerekes 374 faátlag.

A 4/B csoportban hat játékossal szere
pelt. A csapat 10.682 fa dobása 534.1 át
lagnak felel meg. Kiss J. minden mér
kőzésen résztvett. Minden mérkőzést 
idegen pályán játszott s 6 ponttal a 3. 
helyen végzett. Egyénileg legjobban 
szerepelt: 1. Győri 551 faátlag, 2. Onozo 
549.2 faátlag, 3. Murái* 530.5 faátlag* 
4. Kiss J. 527.2 faátlag.

A 4/C csoportban 8 ponttal a TI: helyen, 
végzett. A 10.885 fa dobása 544.2 átlag
nak felel meg. öt mérkőzésből hármat 
a saját pályáján játszott. Az összes 
mérkőzését négy játékossá] küzdötte 
végig, ezek teljesítménye a következő: 
1. Táborszky 564.8 faátlag, 2. Adamik
550.4 faátlag, 3. Gosztclay 538 faátlag* 
4. Szecsei 523.8 faátlag.

A Corvin csapata több éve ingja Jt. 
szövetségnek. A. bajnoki sorsolások ré
vén a 8/1. osztályba és a 4/0) csoport-! 
ha került. A 8/T. osztályban 11 játékos
sal szerepelt, s négy ponttal a IV. be
íveli végzett, öt mérkőzést az edzésre* 
használt Baross-léri pályán játszott. A 
legnagyobb eredményt, 3139 fát a 11$ V 
ellen érte eb A csapat 18.163 fa dobása
378.4 átlagnak felel meg. 400-on felül Zol
ii ay. (436), Zavetz (400, 402, 428), Pongrác 
(412, 425), Tóth (445), Sperling (406, 412, 
438) dobott. Egyénileg legjobban szere
pelt: 1. Zolnay 392.4 fa átlag, 2. Spor
ting 391.3 fa átlag, 3. Zavetz 388.1 fa át
lag, 4. Pongrác 387.4 í'a átlag, 5. Tóth 
Zoltán 381.6 fa átlag.

A 4/C) csoportban 7 játékossal szere
pelt, s négy ponttal a III. helyen vég
zett. A csapat 10.778 fa dobása 538.9 át
lagnak felel meg. Minden mérkőzésen 
csak Pongrác veit vett részi. Egyénileg 
legjobban szerepelt.: 1. Pongrác 558.6 fa
lit lag, 2. Sperling 551.5 fa átlag, 3. Zavetz
520.5 fa állag.

MOZI

01 napig tartott
a Hunnia kölcsönzőjének nagy szakmai 
bemutatója. A bemutatott öt film közül 
kettő már meghódította a fővárosi közön
séget: az „Iréné* \ amelyet három hétig 
játszottak a Radiusban és a ,,Közbelép a 
felségem’*, amely az „Iréné"'-! követte a 
műsoron. A szakbemutató harmadik 
amerikai filmje a „Robinson-család*’ 
volt. amelyben Thomas Mitchell, Edna 
Best és Freddie Bartholomew játszik fő
szerepet. Levetítették a meghívottak előtt 
a Hunnia „Lángok*4 című drámai filmjét 
is, amelyet Kalmár, László rendezett. 
A négy főszereplő: Mezey Mária, Hid- 
véghy Valéria, Kiss Ferenc és Jávor Pál. 
A szakbemutató utolsó napján — csat
tanóul — a. legjobb Hajdú—Daróczy- 
filpiet, a „Végre*4 című vígjátékot vetí
tették. Vaszary János szövege. Farkas 
Zoltán rendezése, Muráti Lili, • Páger 
Antal. Bilicsi Tivadar és a kis Makkay 
Laci játéka óriási sikert aratott.

Nászút hárm asban, 
de — férj nélkül

ötletes meséje van a „Nászút 
hármasban“  című bécsi vígjátéknak, 
amelyet néhány nap múlva mutat
nak be Budapesten, Hubert llíct- 
rischka irta és rendezne a filmet, 
amelyben egy ifjú menyasszony 
egyedül indul nászúira. (A  vőlegény 
ugyanis az esküvő elhalasztását 
kéri s ezen önagysága úgy felhábo 
rodik, hogy csapot-papot faképnél 
hagy és elutazik.) Persze, nem so
káig marad egyedül. Először a né
nikéjével találkozik, azután —  a 
néni miatt —  kénytelen férjhelyet 
tesröl is gondoskodni. Az már aztán 
egészen természetes, hogy végül a 
helyettesből valóságos férj lesz.

.A mulatságos cselekmény na
gyobb része Dubrovnikban játszódik. 
A  főszereplők: Maria Andergast,
Johannes Riemann, Paul Hörbiger 
és Theó Língen.

Felvirradt a magyar 
filmnek!

ömlik a pénz a  filmgyárakba 
Kevés a műterem —  Hányán 
fiimosítik meg a Mágnás Miskát ? 
Madách filmen

Az Országos Nemzeti Filmbizott
ság a nyári gyártási idény megkez
dése előtt kijelöli azokat a gyá-tésl

terveket, arnelveket érdemesnek ta
lál a megvalósulásra. Csakis ezek a 
filmek juthatnak műterembe. Akik 
tehát filmgyártásra készülnek, igye, 
keznek minél előbb elfogadtatni ter
veiket a bizottságnál. Eddig száznál 
több film gyártási tervét jelentették 
be. Minden más körülménytől elte
kintve, ez a nagy szám feltétlenül 
azt bizonyltja, hogy a magyar fil
met már nagyon is jó üzletnek tart 
ják. Nem csupán azok a vállalko
zók, akik legfeljebb egy-két forgató- 
könyvvel rendelkeznek, hanem a tő
kések és bankárok is, akik szívesen 
nyújtanak megfelelő hitelt a film
gyártók számára, ha azok megkap
ták a müterembérletet. A  gyártónak 
—  ha egyszer műteremhez jutott —  
nem kell többé pénz után futkosmia, 
szinte ömlik a pénz a filmgyártásra.

Pénz tehát lenne, de —  nincsen 
elég műterem. A  Hunnia két iker- 
müterme már nem fogadhatja be 
mindazokat, akik a „zuglói Holly
woodban'* szeretnék elkészíteni 
filmjeiket. A  gyár igazgatósága az 
utóbbi időben azt tervezte, hogy át
veszi és üzemképes állapotba helyezi 
a régi 3 tar-filmgyárat. Ez a terv 
azonban megfeneklett. A  Hunnián 
kívül csak a Filmiroda műtermében 
lehet filmet gyártani. A  Filmiroda 
műtermének eddigi bérlői különféle 
műszaki javításokat kértek. Való
színű, hogy ezeket a javításokat 
végre is hajtják és a Filmirodában 
gyorsabb ütemben forgathatnak, 
mint eddig.

*
A  rengeteg gyártási terv között 

böngészve, érdekességekre és fur
csaságokra is akadunk. Például a 
,Mágnás M iska“  című emlékezetes 
operett megfilmesítését két vállalat 
is bejelentette. És mind a kettő 
Páger Antalt jelölte meg címszerep
lőnek. '

•
Néhány év előtt ismételten fel

bukkant az a lúr, hogy Madách 
Imre nagy drámai költeményét, „Az  
ember tragédiájáét filmre viszik. 
Most aztán majd tényleg készül 
Madách-film  Budapesten, de nem 
„Az ember tragédiája", hanem az 
„Egy ember t r a g é d i á ja amelyet 
Badványi Géza és Harsányt Zsolt ír

Madách Im re tragikus életéről.

Megfilmesítik —  ha a Filmbízott- 
ság hozzájárul —  az 1941/42-és 
gyártási időben Aszlányi Károly 
„Szélhámosok" című regényét, a 
„Nótás kapitány“  című énekes víg
játékot, a Sybill“ és a „Bob her
ceg“  című híres operetteket, Zsin- 
delyné Tüdős Klára .-pPesti karne-  
vál“- ját, sőt Moliére „A  fösvény' 
című komédiáját is. A legérdekesebb 
gyártási tervek egyike a ,Jláry  
János“ megfilmesítése. A  forgató- 
könyvet Harsdnyi Zsolt és Pauliní 
Béla készítik.

A MOZIK MŰSORA
Rcvidlítésok: n *= Vi. f -- V, , Ti ’h.

Bemutató mozik 
at iu u m  Manrit-tiRrát 55. t« i.: 153-034.
f«, fS, flO. -Sz. V.: i'2-kor is. Burópa nem 
válaszol. (Tasnády, Kiss F.)
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sá-i-dor-n. 6. 
T.: 181-244. 10-től 24-ig folvt Magyar-. 
Ufa-, Duee- és Fox-lnraűó. Film a film
ről. Bombák. Intim híradó, Rajzfilm. 
CASINO Eskü-út 1. X.: 383-302. 5, nü, £10. 
Sz. V.:. hS-kor Is. A nyugati győzelem. 
2-ik liéí! " ■ ií.
CITY Vilmos császár-ói 36. Tel.: 111-140. 
hO, h.8. h-10. Sz. V.: h-l-kor is. Európa 
nem válaszol. (Tasnády F. Mária, Potro- 
vich.)
CORSO Váci-utca 9. Te’efm • 182-819.
ftí. 18, flO. Sz. V.: f4-kor is. Ujhold. (.1 
Mar-PnmiM, E. Nelson.)
DÉCS1 Teréz-kiirúi 28. Tel.: 123-952.
fő, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Elkésett le
vél. (Cray, Szörényi.)’ 2-ik héti 
FÓRUM Kossuth bajos-u. 18. T.í 189-543. 
n6, i’S, h1(h Sz. V.: n-l-kor is. Ma. tegnap, 
holnap. l(Sz. Szabó, Jávor.) 2-ik héti 
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.: 2221''*). 
9-tSI 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-, Fox- és 
Lueo-hiracló. Arook' és álarcok. Bombák. 
Intim híradó. Rajzfilm.
OMNIA Kölcsey-utca 3. Tel. 1S0-125.
5. n8, flO. Sz. V.: 4, 6. S. 10. Sárga rózsa
(Szörényi.)
PvAtiíUS Kagvmezfi-uíra 22. Tol.: 122-098. 
ftí, 118, HO. Sz. V.: 1'4-kor is. Közbelép 
a feleségem. (Irenc Dnnri-e, Cary (Iránt.) 
ROYAI APÓI.1,0 Frzsr-liet-korm 45 T: 
222-002. f5, 7. flO. Sz. V.: 2-kor Is. Olaj 
város. (Clark Gabié, Spenoer Tracy.) 4-ik 
hét!
SCALA Teréz-körút G0. Te!.: 114-411.
f5. 7, flO. Sz. V,: 2-kor is. A . Manderley- 
ház asszonya. (Joan Fontaine.) 7-ik hét! 
URÁNIA - Rákoczt-nt 31 Tol,: 148 040.
5, n8. f 10. Sz. V.: f4-1ö 1 i«. Euróna nem 
válaszol. (Tasnády, Pctrovics, Kiss F.) 
2-ik hét! V. d. e. 11: Cholaoky Jenő:
Egyiptom és Snez.

Utánjátszó mozik
BROADWAY KárolyTköröt 3. T.; 422-722 
ti. ffi, rs, no. Sz. v..-fS-koó ip. Bala-
fajka.
CAPITOL, Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
f4, fG, Í8, Í10. V.s £2-kor te. Kék madár. 
&-ik héti

CASINO Esü-út. 1. T.: 383-102. f5. 7, flO 
Sz V.: 2-kor is, A Manderley-ház asz 
szonva. (Jmn Fontaine.)
CORVIN Ollni-ót 40. T.: 13S-98S. (4, fG. 
f8, f10, V*.: f2-l;or is. Kgy e&ók és más 
semmi. V. d. e. fit: Dzsungel szerelem. 
ELIT Szent IsiVdt-körnt 10. Tel.: 111-5U2. 
4. 0, 8, 10. V.: 2-kor Is. Udvari hál. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T.: 225-003. 
(4. fü, i'S, flO. V.: f2-kor is. Nem gyerek, 
játék. V. d. e. fii: Kadetkisasszony. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tei.; 423 901 
11, 2, 4 6, 8, 10. Szerelem ée vérpad. 
LLOYD Hollán-utea 7/a. Tel.: 111-994. 
Í4, fS, f8, flO. V.: f2-kor is. Nem gyerek
játék- 3-ik hét!
PALACE Erzsébet-körút 13. T.: 221-252.
11, 2, 4, (!, 8. 10. Arviz Indiában. 4-ik hél 
PÁTRIA Nénszinház-utea 13. T.: 145-673 
4. 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Udvari bál. V 
d. o. 11: Ultimátum.
SAVOY ÜHöi-út 4. T.: 140-040. f4. f6. fS. 
flO. V.: f2-kor is. Udvari bál. V. d. e. 
11: Ultimátum.
SIMPI.ON Hnrthv Miklós-ót 82. T.: 268- 
990. fi. f6. f8, no. V.: f?-kor is.' Egy 
csók és más semmi. V. d. e. 11: Jég- 
pokol.
•STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276. 11 
Í2, f4, f6, fS, flO. A szerelem nem szé 
gyen.

Tovább játszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-út 11. Te!.: 855-374. 
n4, n6, nS, nlO. V.: n2-kor is. Broadway 
Molody 1940. V. d. e. 11: Földindulás. 
FELVAHOSI Irányi utca 21. T.: 384-063. 
4. h5, 6,- h7, 8, 10. V.: 2. h3, 4. Ii5, 6, 
Ii7, 8, li9, 10. .Tud Süss. 2-ik hot!
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351—500. 
fű, H7, 9. V.: f2, fi, fG. f8, f!0. Hazajáró 
lélek V. d. e. fii: A lázadó hős. 
F.LDORADO Népszínház n. 31. T.: 133-171. 
4,-6, 8. 10. V.: 2-kor is. Guuga Din.
V. d. e. 11, ni: Karosszék.
HOMF.KOS Hermina-ót 7. Tel.: 196:178. 
hű. 7. nlO. V.: f2-tő!. Attgellka.
IPOLY Csáky-űtea 65. Telefon: 292-826. 
f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Hazajáró 
lélek. V. d. e. 11: Kongo express. 
JöZSEFVABOSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. fi. ffi. ÍS, flO. V.: f2-kor is. Haza
járó lélek. V. d. e. flO. f 12: Koeii Róbert. 
OLYMPIA Erzsébet körút 26 T.. <2-3 188. 
11, 2, 4. fi, 8, 10. Hazajáró lélek. 
OTTHON Beniozkv utca 3 Tel.; 146-4<7. 
n4. nfi. n-8, nlO. \r.: n2-kor is. Repülő 
ördögük. V. d. c. 10, Í12: Férjem a kék-Jj.á j |
P H ÖN IX Rák6czi »V 68 Tel.: 226-242. 
11, 1, 3, 5, nS, f 10. Repülő ördögök. 
Harcra szüle Kein.
IUAHTO Rákóczi-fit 70. Telefon: 224-413. 
11. 1, 3. 5, n8. flO, V .: 10. 12. 2 4. 6.
8, 10. Az arany h.ánói. Stan és Pan a 
múzsák kertiében.

A RÁDIÓ MŰSORA 
Vasárnap, március 30.

Budapest I. (549,5 m.) 8: Ébresztő.
Hanglemezek. 8 45: Hírek. 10: Reformá
tus istentisztelet. (Szabó Imre budapesti 
esperes.) 11: Egyházi ének és szentbeszéd. 
(P. Vlasich Béla O. P. perjel). 12.30: 
YÖrSe Sári ém Szánthó Gyula magyar

nótákat énekel, kíséri: Farkas Jenő
cigányzenekara. Közben: Rádiókrónika.,
13.45: Hírek. Í4: Hanglemezek. 15: Idő-t. 
szerű gazdasági tanácsadó. 15.45: Szalon-’ 
ötös. 16.30: Adám mindenkié. Hankia«i
János dr előadása. 17: Hírek magyar, 
szlovák és ruszin nyelvem 17.15: Haní?" 
képek a Diósgyőri MÁVAG—Újpest nem
zeti bajnoki labdarúgó mérkőzésről. Köẑ  
vetítés a diósgyőri sporttelepről. Beszél: 
Legenyei József dr. Hangfelvétel. 17.45: 
Honvédműsór. 18.30: Székesfővárosi Zene
kar. Operett- és filmrészletek. Közre
működik Lenhardt Ilona és Angyal Nagy 
Gyula. Vezényel: Polgár Tibor. Közbeu 
19: Hírek magyar, német és román nyel
ven. 20: Sporteredmér.yek. 20.15: Kiváncsi 
asszonyok. Vígjáték három felvonásban* 
Irta: Carlo Goldoní. Ottavio: A;tay Andor, 
Beatrice, a felesége: L-ánczy Margit.
Rosaura, a leányuk: Ághy Erzsi. Florir.do». 
Rosaura vőlegénye: Herényi László.
Le.lio: Pataky Jenő. Eleonóra, a felesége: 
Harsányi Gizi. Lcandro. Lello barátja: 
Mátray József. Flaraminio, Lcandro 
barátja: Sándor István. Bantalor.e, gazdag 
kereskedő: Harsányi Rezső. Brighella,
Panthalone szolgája: Rátkay Mártoj).
Arlecchino, Ottavio szolgája: Kézdl
Kovács Antal. Corallina, Beatrice és 
Rosaure komornája: Sir Alice. 21.40:
Hírek. 22: Pértis Pál cigányzenekara
muzsikál. 23: Hírek német, olasz, angol, 
é« francia, nyelven. Utána kb. 23.2̂ : 
Tánclemézek. 24: Hírek.

Budapest II. (834 m.) 10.30: A MANSz- 
BSzKRT Autóbuszüzeme műsoros délelőtt- 
je, 12.05: Levente rádiófélóra. 15 05:
A Magyarországi Építőipari Munkások 
Országos Szövetöáge Dalköre. Vezényel: 
Vándor Sándor. 18.30; Emlékezés PetheS 
Imrére. Irta: Rozsnyai Kálmán. 19:
Hanglemezek. 2(1: Hírek. 20.10: Veress
Károly és fia cigányzenekara muzsikál. 
20 40: A léletkani regény. Kolozsvári
OÍrandpierro Emil előadása. 21.05: 
Beethoven: c-moll zongorahármás*
(Szollás Magda, Banda Márton, ifj. Banda 
Ede).

Kassa. (208.6 m.) 9: Egyházi ének a 
kassai Szent Erzsébet székesegyházból. 
11: Hanglemezek. 11.15; Hírek, heti be
számoló. 1125: Hanglemezek. Közben kb* 
11.45: Magyar kincsestár. Részletek
Eötvös József báró munkáiból. 12.30: 
Vitéz Keresztem-Fischer Ferenc dr belügy
miniszter felavatja a kassai Egészség* 
házat

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda ée szombat kivételi

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó* 
hivatal Bp. Vili., Bükk Szilárd-utca 4. 
— Távbeszélő 132 499 és 133—977, Levél
cím: Budapest 72. Poslafiók 42. -  Postai 
ta arék: 53.306.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.,
Felelős szerkesztő: Hoppp László* 
Felelős kiadó: Kultsár István. ‘ •
F!őfi?elési díj: Belföldre egy hóra T '

2.20, negyedévre 6.—, külföldre í.—#
^Nyomatolt a Stádium Rt. kBrf.rgAf** 
»tla. Felelő*: Oyűry Aladár Ii m i i A  <


