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(A  közönség rovata)

KELET—NYUGAT
Egyelőre elhalasztották ezt az ér- 

ifielces válogatott mérkőzést, a kö
zönség azonban m áris csatázik — 
az összeállítás körül. Tabák Sándor 
(Szolnok, Koszorú-utca 5.) így 
állítja össze a k - t  csapatot: Kelet: 
Tóth — Balogh II. O lajkár II. — 
Nagymarosi, Szűcs, Horváth K. — 
Xlovszky, Hidegkúti, Szusza, Zsen- 
gellér, Puskás. N yugat: H orváth — 
Rudas, Bíró — Sárosi III., K lip éter, 
Lakat — Szabó (Haladás), Keszt
helyi, Deák, Sárosi dr., Vezér. A 
levélíró tiltakozik a vidéki játéko
sok. esetleges kihagyása ellen, majd 
ffigy válogatott csapatot is össze
állít, arra az esetre, ha most lenne 
válogatott mérkőzés: Horváth —
Rudas, Balogh II. — Sárost ü l. ,  
Szűcs, Nagymarosi —  Szabó, 
Szusza, Deák, Zsengellér, Puskás.

KÉRI DICSÉRETE
Serény Róbert (V., Vdct-út 54.) 

e.rra kéri a szövetségi kapitányt, 
hogy Nyugat csapatának összeá'lí- 
t&?&kor ne mellőzze K én t, a  Fe
rencváros középhátvédjét. „Nem 
feltűnő játékos, de nem sok közép- 
csatár élt meg mellette."

AZ  M IK  MELLETT
Szilágyi Vilmos (Ba., X IV ., Hun- 

gária-úl 87/a) névaláírása u tán  ezt 
Olvassuk: „az M TK 35 éves híve",
m ajd zárójelben: „Remélem, ez nem  
S z é g y e n M egnyugtatjuk a  levél
írót, hogy erre  inkább büszke lehet. 
Éppen az MTK volt az, amelyet 
igen sok híve hagyott el a megpró
báltatás nehéz idejében. Sok rég' 
MTK-Ista felejtette el, hogy m it 
adott neki ez a három világszerte 
Ismert, betű s a kék-fehér szín. Azt 
is valljuk, hogy a Jó Szurkoló soha
sem  százszázalékosan elfogulatlan. 
A  sport, vagy egy-egy egyesület 
rajongói rendszerint nem ridegen 
tárgyilagos sportemberek. A rajon
gás nem objektív tulajdonság A 
Szurkoló lélektanához hozzátartozik 
az is, hogy az illető igen so’-at sze
retne olvasni kedvenc csanatáról s 
igen keveset a többiről. Ezzé’ ma
gyarázzuk meg, hogy levélírónk so
kallja azt, am it más csanatról írunk 
s kevesli azt, am it az MTK-ról ol
vashat lapunkban. Megnyugtatjuk n 
levélírót, hogy nekünk az MTK 
éppen olyan „kedvenc csapa'utik", 
m int a többi, m ert nekünk éppen a, 
m egvár sport érdekében egyéni’i 
mértékkel kell mérnünk. N á'unk 
senki jobban nem értékeli azt a 
h"'h«.tatlan szerepet, amelyet fc? 
MTK a magyar sportban játszott. 
R-m éljük, hogy az MTK nemcsak 
történelmi, hanem éte taeplm a les?, 
k m agyar sportnak. Üdvözlet.

Rous fő titk á r t

Középeurópából Magyarország lesz 
az első, amelyik angol pályára teszi a lábát

Londoni levél
(Miklós Béla Pál, a Népsport 

londoni tudósítója érdekes leve. 
lében a magyar sportra nézve 
biz.ató híreket küld Miklósnak 
nemcsak az írásait, hanem a 
hangját is jól ismeri a magyar 
sportközönség — ö ugyanis a 
brit rádió magyar sportbemon

dója. Újjáéledő és ú j nemzetközi 
kapcsolatokat kereső sportunk 
szem pontúból igen ruflgyjontos. 
s&gú. hogy Londonban egy olyan 

nagytekintélyű sportemberünk 
•**«. mint Miklós Béla Pál, aki 

készséggel bocsátja kitűnő ösz- 
sseköttetéseii a mdgycur sport 
javára. Rajta keresztül az o,ngol 
—m agyar sportkapcsolatok erő. 
sebbek lehetnek, m in t valaha, 
hiszen most ké t demokratikus 
ország sportv'Szcnyáról lesz szó.

Miklós a következőket írja):
London, 1946 január.

Az angol sportemberek ezúttal
nagyobb érdtíktedégé m utatnak e

kontinens sportja iránt, m int eddig. 
Ez a  sportbeli „partraszállás” külö
nösen olyan területeikre irányul, 
ahova nem ju tó  t el a  b rit oroszlán. 
A magam résziről cikkekkel igyek
szem felkelteni az érdeklődést az 
újjáéledt m agyar sport iránt. Meg 
kell vallanom, hpgy nincs nemez 
dolgom, m ert

az t a  tiszteletet, am elyet a  m a. 
gyár sport egyszer Angliában 
keltett, még a  politika sem 

tud ta elrontani.
Mr. Stanley Rous, az angol labda

rúgószövetség (Football Association.)
fő titkára ma is a régi IcojíÜI ettél 
vezeti az angol labdarúgás ügyeit. 
Természetesen azt kérdeztem meg 
tőle, hogy m ikor számíthat a  ma
gyar labdarúgás londoni meghívásra. 
Rous így válaszolt:

— Pontos választ természetesen 
nem adhatok, de azt

határozottan  Ígérhetem, hogy

Középeurópából M agyarország
lesz az első’, am ely angol pá

lyára teszi a  lábát.
Roust nagyon komoly embernek 

tartom, ígérete tehát igen örvende
tes. Meghívásunk elsőségét csak po
litikai okok veszélyeztethetik. Re. 
mélem, erre nem  kerül sor s  mi le
szünk az elsőik.

A m agyar válogatott eredményen 
nagyon értékelik itt s csodálkozunk,
hogy a m agyar sport ilyen ham ar 
magához tért.

A m agyar labdarúgás még min
dig Igen népszerű az angol edzők 
közö t  is. Érdekes, hogy az angol 
edzők is a m agyar válogatott csapa
to t aján lo ttá*  Rousnak első meg
hívásra.

Mondhatom, hogy mi L/mdonban 
élő m agyarok alig várjuw k már, 
hogy Londonban üdvözölhessük a 
m agyar válogatottat.

Miklós Bél® Pál

Ne n yom ják  «
Országos sportérdek, h o g y  a. ¥§dék is kopjon 

„szabadrabSési'"' alkalmat
Gallowich T ibor ja v a s la ta  egyelőre elutasításra ta lá lt

Angol kupamérkőzések. Queens 
P ark  R sngertCrystal Palace 1:0, 
W atford—Nottingham Forest 1:0. 
Az eredmények alapján a Noiting- 
ham Forest és a Crystal Palace 
esett ki a  további küzdelemből.

A* UTSE sportszere tő  vezetősége az ej. 
Imiit napokban három  sajátnevelésu  
labdarúgójának  névszerint Pákozdi 
Rezsőnek. Bereoki Sándornak é« Bakonyi 
G yn 'ának az egyesület veretét ajándékozta, 
m ert a nevezett játékosok tíz éven á 
m egszakítás nélkül álltak  az egyesület 
re n d e lk ezésre .

A® E lőda;ca ' HÉV-pályaróI amelyet a 
Soroksarujte lep  Bérel, ism eretlen tettesek 
ellop ták  a  kapufákat,, 

Kiskunfélegyházán egy orosz k a
tonai válogatottal já tszo tt a KTK. 
A2 oroszok győztek 3:2 (0 :0)-ra.

A Petőfi Szikra január 26-án szómba, 
fon este 7 órai kezdettel táncesté t rendez 
a Telek!-kávéház (VIII., Lujza-u. 1.) öoz. 
ezes ti&rmeiiben.

A Kunszentmártoni TE MaDISz
m áris megkezdte tornaterm i edzéseit 
Az edzéseket Somlay Rezső vezeti.

FELHÍVÁS!
A Tipográfia Nyomdászok Testedző

JEg.vesü!e‘e vezetőségi tagjai f h. 20-án 
öő’e 'őtt fél 10 é rak o r a  .M iénk,‘.kávé- 
házb -n  fontos ügyben megbeszél é ' t  ta r 
t-n - '-

.ri. i  agga-e.i K.s .azda, F .lil 
munkás és Polgári P á r t kötélé 
hébe tartozó játékvezetők 19Í" 
január 24-én, csütörtökön délután 
4 órakor a  Kinizsi Sportközpont 
(IX., Lónyai u tca 29. I.) helyisé
~*ve-t ér* '-rT  tef t"- to --k .

Szerdai számunkban megírtuk, 
hogy Gallowich Tibor országos sz ik - 
felügyelő a n k é te t akar oskehívni a 
iabdarúgóspeirt fontos és idősz:rü 
problémáinak megv ta tására. Ezt be
jelentette az MLSz elnöki ülésén, 
ugyanekkor előterjesztette javas, 
latoit, amelyeket az á rú é t tárgyal
na le. Ezek a  kővetkezők:

1. A „nemomatör” rendszer beve
zetése a labdarúgósportban. (A já t öko-
ok megfelelő tám ogatása, elsősorban 

élelm iszer-juttatásokkal.)
2. A játékosok élelmezésének a 

megjavítása  esetleg Szövetkezeten 
keresztül. Központilag megszervezett 
érelmiszerbeszerzés és szétosztás, 
konyha felállítása, pótjegyek igény, 
lése.

3. Átigazolási szabadidő engedélye
zése különös tekintettel a vidékre.

★
Az MLSz kedd esti elnöki ülésén 

-_z első két javaslatot a  megjelentek 
úgyszólván vita nélkül magukévá 
tették  és ezeknek a  kérdéseknek az 
ankéten való letárgyalásához tám o
gatásukat jelezték.

M ár nem ilyen egyhangú helyeslés 
fogadta a harm adik javaslatot, amely 
a  vidék kérelme volt és az átlgazo. 
ásíi szabadidő, vagy mondjuk k' 

drasztikusan; a
szabadrablá#

| engedélyezését célozta.
Gallowich azzal érvelt, hogy sek 

I vidéki egyesület létérdeke forog koc- 
| kán am iatt, hogy

a  tavaszi és nyár! „rablások" 
folytán élvonalbeli játékosaitól 
megfosztott vidéki egyesületek 
nem tudnak az OB színvonalá
nak megfelelő já tékot produ

kálni.
Ezzel m agyarázza a  vidéki és a fő 
városi csapatok közötti tudáskülönb. 
céget és javaslatával, illetve az ezt 
követő esetleges egyhetes .szabad- 
rafolási” lehetőséggel szeretné a  m eg
billent egyensúlyt kiegyenlíteni. 
Hangsúlyozza azonban, hegy az OB. 
ben résztvevő egyesületekre javas
la ta  nem vonatkozik. Az átigazolás 
-lulról felfelé történne. Ezt a javas
latát rövid vita u tán  kereken eluta. 
• ita tták  . . .

¥
Azt m áris m egállapíthatjuk hogy 

az átigazolási szabadidő mellett a 
h - '-d ó  szellemű sportvezetők emeltek 

I szót.

A  Népsportnak tepmésrolieaen 
hozzá keli szólni a javaslatán z.

Röviden vissza kell pillantanunk 
az eseményeik hátterére:

1945 áprilisában, amikor a lafodia- 
rúgóaport vezetői elindították az első 
úgynevezett „bÓkébajnokságot”, ter
mészetesen még nem lehetett szó ar. 
ról, hogy a vidéket bekapcsolják.

Kéthetes szabadrablást engedé
lyezett ekkor az MLSz

és a  vidéki egyesületek játékosat, 
főként élvonalbeli játékosai vá
gyódva néztek a bajnoki ra jt előtt 
a ló  fővárosi egyesületek felé, ame
lyeknek nem sok fáradságába került 
a par'agcn heverő sok neves Vidéki 
játékost megszerezni. A vidéki egye
sület nem emelhetett vétót, hiszen 
nem akarta elzárni játékosai előtt a 
lehetőséget a játéktól, amely általá
nos sportérdek is volt.

A békebajnokság lezajlott és az 
őszi Országos Bajnokság előtt köz
vetlenül sem változott a helyzet. A 
vidék bekapcsolása augusztus elején 
még csak beszédtéma volt és m in
denki úgy látta, hogy ősszel sem 
vesz részt a vidék a bajnoki küzdel
mekben.

A háromnapos „szabadrablás" 
Ismét csak a  vidéket sújtotta. 
Debrecen, Diósgyőr, Szolnok, 
Salgótarján és sok más vidéki 
egyesület legjobb játékosait 
vesztette el „vidéknek úgyis 

mindegy" jelszóval. . .

E kkor vára. lanul bekapcsolták a 
v idéket A vidék pedig a  nagy izga
lomban talán  elfeksdtkezett arról, 
hogy harcolni ig kellene játékosaiért, 
ak 'ket jogosan, szabályszerűen „ra
bollak" el a  fővárosi egyesületek.

A legális kifosztás meg is látszott 
akkor, amikor a  fővárosi egyesületek 
szembe kerültök a  vidékiekkel. Sze
rintünk m ár ekkor közbe kelleti 
volna lépn e az MLSz-nek és nem 
hagynia, hogy a vidék egyenlőtlen 
fegyverekkel induljon a  harcba a fő
város ellen.

★
Ami késik, — nem múlik. Kedden 

elhangzott a  javasla t amelyet a 
szabályokra való hivatkozással el. 
U ásították. Reméljük, hogy ez nem 
végleges.

Ha hibát követtek el, próbálják azt 
idejében javítan. Semmi szabályelle
nest nem látunk abban, ha a vidéki 
OB-cgapatok alsóbb asa ályú egyesü
letek egy-két játékosával akarják  
pótolni nagynevű és raagyképességü 
játékosaikat, akiket egy váratlan  for
dulat eredményeként — a vidék gyors 
bekapcsolása előtt pár perccel — 
kénytelen voltak a fővárosi egyesü
leteknek átengedni.

— Szabálysértés. . .  — halljuk a 
választ.

— IgázScág ... méltányosság . . .  or. 
szágos sportérdek . .  .— válaszoljuk.

Mert ne felejtsük el, m 't jelent az 
„OB’Lben az „ 0 ”-betü. Országos!

Bús-Fekete P ál

í : ■ ■

RÁKÓCZI U1 5a
Kitűnő uzsonna t e a  (édes és ízes), SS®^á%fl€€Sel '(*  4*$®®
FetoéFká^É (tojásos), kákáé és ssokotádé (tojásos) 
Délután 5 órától HALLOS ÍSYsfAÜ magyar nőtaénekes fel
léptével 3ytt@ a zenekara játszik, M©Ü5TYI énekel
KÖZISMERTEN OLCSO EBÉD éa VACSOHAMENÖ! 1 Kivéló ételek

Kitűnő márkás és tóatíöiíésfi borok

Bíró Sanyi is
ott akar lenni Londonban 1948-ban

Az elmúlt vasárnap délelőtt szép
számú és kritikus közönség jelent 
meg a latorcautcai pályán, hogy 
végignézze az angol katonai misszió 
ég e lap szerkesztőségének labda
rúgó mérkőzését. A kitűnő idő sok 
Ismert és nevezetes sportem bert 
vonzott: itt láttuk többek' között
Dicker Mihályt, Jávor Pált, Takács 
Gézát. A nézőtéren láttuk  Bíró Sán
dort, az MTK sokszoros válogatott
ját, valamint Nagy II. Ferencet, a 
Vasas kitűnő középfedezetét. Be
széltünk Biró Sándorral. Elsősor
ban egészségi állapota felől érdek
lődtünk.

— Teljesen meggyógyultam, a 
pihenő nagyon használt és mondha
tom, sohasem . éreztem magam ilyen 
ió erőben, mint most, — mondja.

— Szóval, semmi más oka nem 
volt annak, hogy egyesületének 
utolsó mérkőzésein nem vett rész t! 
— kérdezzük.

—  Semmi. Hiszen mondtam, hogy 
alig várom az idény megkezdését és 
már addig is résztveszek mérkőzé
seken, ha nem is az MTK színeiben,

Vasárnap délután 1 é r a t a  
mm g r  <&

hanem a politikai rendőrségnél, 
amelynek csapatában szintén já t
szom. Jövő héten az angol katonai 
misszió csapatával já tszunk barát
ságos mérkőzést.

— Mik a tervei ? — kérdezzük.
— Végső tervem: a londoni

í948-as olimpia. Szeretnék még 
ezen résztvenm  ,5 éppen ezért a kö
vetkező idő alatt minden edzésem, 
minden gondolatom erre irányul.

Biró Sanyi igazolja azt a tételt, 
hogy nincs kiöregedett játékos ak
kor, ha valakiben van elég akarat 
és hit. Biró az 1945. évi magyar- 
osztrák mérkőzésen háromszoros 
jubileumot ült meg csendben és sze
rényen. ötvenszeres válogatott volt 
ekkor és ezen a napon töltötte be 
34-lk évét, sőt ugyanezen a napon 
házasságának tizedik évfordu’óját 
Is ünnepelte.

A jubileum e lm últ. . .  Tudjuk, 
hogy ma ünneplésnek nincs helye, 
éppen ezért bankettezés helyett 
lapunkon keresztül szorítjuk meg 
Bíró kezét. A 36-ik születésnapját 
a z  1948-as londoni olimpián S z e re t
nénk megünnepelni.

A TIT kér. Barátság Sport E g v .s,pet
ói edzők, Hőd-i József a  voH váh>eatoP 
kapus, új intézője pedig Bndieir József 
lett.

Rajt az MT.K-hait.
Az MTK csütörtökön elkezdte az! 

edzést az Üllöi-úton. Nagyszám ban 
jelentek meg a  játékosok. Vinyei, 
Turbéki és Füzér akadályoztatása 
m iatt nem jöhetett ki. Csapkay 
Károly vezette az edzést, am ely a 
legjobb hangulatban folyt le. Külö. 
nősen Bíró Sándor igyekezett na
gyon: példát m utatva a fiataloknak.

Az MTK jelenleg pálya nélkül 
van. A vezetőség a rra  törekszik, 
hogy míg a  H ungária-úti pálya va
lahogyan rendbe jön, otthont szerez- 
zen labdarúgóinak. M ár előrehala
dott tárgyalások folynak az É teré
vel és ha a  ciprusutcai pályát 
rendbe tud ják  hozni, úgy edzéseit, 
sőt a  bajnoki mérkőzéseket is ott 
ta rtják  a  kék-fehérek. Jövő csü
törtökön lesz a következő edzése az 
MTK-nak a  Törekvés-pályán, ahol 
fü tö tt öltöző és meleg fürdő várja 
a játékosokat.

Az MTK m ár a  bajnoki mérkőzé. 
sek előtt komoly küzdelmeknek néz 
elébe. A rom ániai portya majdnem 
bzlonyosra vehető. Felm erült még 
az a  terv, hogy a  romániai tú rá ja  
előtt Békéscsabán Is Játszik az 
MTK.

— A bajnoki sorsolás részűnkre 
jól sikerült, — mondta Fodor Hen
rik  dr ügyvezető. — A nehez bb 
mérkőzésekre csak a későbbi for
dulókban kerül s ir .  íg y  a F erenc
város elleni mérkőzésünk a negye
dik lesz és reméljük, hogy akkorra 
m ár a  csapat form ába lendül.

C sep elen  is  p a ttog  m ár
a b ő r la b d a ...

Szerdán délután a  csepeliek 19 
megkezdték m ár tavaszi 'előkészüle
teiket. Horváth  edző irányítása mel„ 
lett a tornaterem ben folyt le az első 
edzés, melyről csupán a  vidéken lévő 
Tihanyi, valamint Gáti hiányzott. Az 
aprőtenmetü csa tá r bokája egy jég- 
hoki edzésen sérült meg és emiatt 
nem tudott még edzeni.

Tudnivaló ugyanis, hogy a csepeli 
játékosok nem töltötték tétlenül a 
holtszezont sem. Nagy részük rérzt- 
vcsz a  vasárnaponként sorrakerü’ő 
teramlatodahajnokság küzdelmeiben, 
mások viszont, így Gáti, Szentesi, 
Füredi és Fenyvesi II  pedig a jég . 
hoki?, ók edzéseit látogatták szorgal
masan. (Marosvári :'s a , je g e te k é i” 
ak art tartani, egy régi fu'ballcépöt 
m ár á t is a lak íttattak  neki korcso
lyázó cipővé, de pechiére az egész 
városban nem tud tak  olyan ncgy 
hokikorcsolyát keríteni, amely neki 
jó lett volna. így  azután ő s a te . 
remkézilaböázókhoz csatlakozott.) A 
kézilabdások között egyébként kü’ö- 
nösen Keszthelyi II-nek, Burányinál5 
és a  m ár féUg-medd'g csepeli já té
kosnak számító Egresinek van hétröl- 
hétre a legnagyobb sikere.

A fentiek figyelembevételével é rt
hető hogy a játékosok könnyedén a 
fáradtság legksebb jele nélkül vé. 
gezték a tornaterm i gyakorlatok?!, 
amikor Horváth edző be akarta fe
jezni a? edzést még egy kis két- 
kapus játékot könyörögtek ki. Ezt a 
teremben, a kis kézilabda kapukkal 
játszották és nagy küzdelem után  a 
Szabadkai-c~apB;t 3:2 arányban győ
zött Marosváriék ellen.

Pénteken reggel egy kis baráti 
megbeszélésre jöttek össze a csepe
liek a  gyár sportirodájába” . Faragó 
Lajos alelnök vázolta a fiúk előttt a  
tavaszi nagy küzdelmek fontosságát 
és lelkiismeretes előkészületet l.ért 
tőlük. Legközelebbi edzésüket kedden 
ta rtják  a  csepeliek.

A Sne^tlörincí AC B^r'tság vasárnap
ta r to tta  38-ig évi közgyűlését. A közgyü . 
lés kiem elkedő eseménye volt az a  be
számoló, am elyet Arky ü. v. elnök té r .  
je&ztetl elő Film szerűen p erg e tt le su té . 
rekben gazdag, azonban gazdasági nenés- 
ségekkel teli I9I0-ÖS esztendő. Díszetoő. 
kök lettek: Solti L ajos, Juhász  Sándor. 
Elnök; D anninger János, ti. v. elnök; 
Arky N ándor alolnök: Ro:t Nándor.

A Komáromi MÁV AC a napok
ban ta rto tta  közgyűlését. Elnök lett 
Jakus Benő dr állomásfőnök, fő tit
kár: Kocsis Rezső, a futballszakosz
tály elnöke Kocsis József, vezetője 
Quidlina Béla, intézője Nagy Sándor,

A BRIT KATONAI MISSZIÓ 
LABDAKCGÓCSAPATA

vasárnap délelőtt fél 11 órakor a JT eea. 
patával játszik  a M illenáris-pályán 
Szerdán délután 2 órakor a H angya less 
az angol k a c n -c -a -a t  ellenfele a Ceglédi
úti Bpo-ttelepen
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A ranya?,sr
ve»;«k. eladok , “&*>• wytírü', éks-ert 

kéxiftek, ;»vit«(ok ír e e v lrh a ttk
s c h w ir z  e s k e s s  22, u .
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